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        وا�د
  ) 3قرارداد شماره (

  طرفين قرارداد
   ...يآقا، مدير مركز ي به نمايندگ، ناميده مي شود مركزمركز رشد دانشگاه كاشان كه دراين قرارداد به اختصار: طرف اول

 .................................... كه در زمينه ...... به نام ........................شعبه...... بانك ...................با شماره حساب ....... مورخ ...... به شماره ثبت ..........................واحد تحقيق و توسعه:مطرف دو

  ) واحدصاحبان امضا مطابق اساسنامه(اص ذيل به نمايندگي اشخ.  و براي استقرار خود در مركز اقدام مي نمايدناميده مي شود واحد به اختصار  در اين قراردادفعاليت مي كند و

ي كدپست...........................  به آدرس .واحد.................. به عنوان ................متولد .................. نام پدر ....................... كد ملي ............. به شماره شناسنامة............................  .1

 ......................... شماره تلفن ......................... 

 . به اين دو نشاني ابالغ خواهد گرديد و اخطاريه ها مستقر در مركز رشد، اقامتگاه قانوني وي محسوب گرديده و كليه مكاتبات و نامه هاواحد و همچنين دفتر  هاي فوقنشاني

  . ، ارسال به نشاني فوق ابالغ قانوني تلقي خواهد گرديدگرنهده طرف دوم بوده و بديهي است اعالم تغيير نشاني به عه

  موضوع قرارداد :1ماده 
  .كه حدود استفاده از آنها را مركز تعيين مي كند اجاره و استفاده ازمكان، اموال و امكانات مركز ، در مركزواحداستقرار 

  .باشداالجرا مي، جزء الينفك اين قرارداد و الزمبرسندتصويب و امضاي اعضاي شوراي مركز  كه بهت مركز ها و قراردادها و مستندانامهكليه آيين: 1تبصره

  قرارداد تاريخ: 2ماده 
  .مي باشد......... به مدت .............................. لغايت .......................... از 

  . و تصويب شوراي مركز قابل تمديد استدواح مدت اين قرارداد در صورت درخواست :2تبصره 

   واحد و سازمان مادرتعهدات : 3ادهم

 . سازمان مادر به واحد مستقر در مركز، انتقال يابدR&Dبخشي ازفعاليتهاي  .1

 .مسئول واحد كه نماينده تام االختيار سازمان مادر در مركز مي باشد، به صورت مكتوب به مركز معرفي شود .2

 . ماهه به مركز پرداخت شود3 موضوع اين قرارداد ، به صورت كلية هزينه هاي واحد .3

 .حضور نيروي متخصص تمام وقت يا پاره وقت از سوي سازمان مادر در واحد، به گونه اي كه فعاليت واحد در كلية روزهاي اداري هفته در مركز مشهود باشد .4

 .اد قرارداد با مركزتخصيص برنامه و بودجة مدون واحد از سوي سازمان مادر در زمان انعق .5

 . ماه يكبار6ارائه گزارش پيشرفت پروژه ها و طرح هاي تحقيقاتي واحد و مبالغ آنها بر اساس برنامة مدون ارائه شده به مركز هر  .6

 . واحد حق فعاليتهايي كه صرفاً تجاري تلقي شوند را ندارد .7

 .را به غير ندارد) به صورت كلي يا جزئي(اري حقوق موضوع اين قرارداد استفاده از موضوع اين قرارداد مخصوص واحد مي باشد و واحد حق واگذ .8

اعم از اينكه ناشي از بهره برداري از مكان، امكانات و اموال مركز باشد يا به هر علت . واحد مسئول جبران هرگونه خسارتي است كه به صورت عمد يا غير عمد به مركز وارد نمايد .9

 .زمان مادر جبران شوداين خسارت بايد توسط سا. ديگر

 به مركز ضامن بوده و اين مبالغ كه ميزان آن  خود در برابر خسارات و مبالغ ناشي از هرگونه اقدام مركز به مراجع قانوني، درصورت عدم باز پرداخت بدهيواحد متعهد مي شود .10

  .داخت شامل آن  نيز خواهد شد به بدهي هاي واحدافزوده ، و جريمه تأخير در باز پرتعيين ميگرددتوسط شوراي مركز 

 وهيچ ادعايي در زمينه انتساب آن به دث احتمالي به عهده واحد مي باشدكليه تعهدات پرسنلي و كارگري اعم از رعايت قانون كار و بيمه، مسائل تامين اجتماعي و هر گونه حوا .11

 .مركز يا دانشگاه كاشان قابل پذيرش نخواهد بود

   تعهدات مركز:4ماده

 . را محرمانه تلقي كندواحد اطالعات مالي و فني ةكليعهد مي نمايد مركز ت -1

  در قبال پرداخت هزينه ها 1 تبصره مستنداتدر حد مقدور و موجود مطابق به  توسط مركز واحدارائه خدمات فني، تخصصي، پشتيباني، مشاوره اي و عمومي به  -2

چارچوب مقررات مركز حداكثر برابر اعتبار تخصيص داده شده از سوي سازمان مادر براي ايده محوري ، پس از تخصيص اعتبار پژوهشي مستقيم در قالب قرارداد پژوهشي در  -3

 .ارائه جدول زماني و مراحل پيشرفت ايده محوري توسط واحد و بررسي ، اصالح و  تصويب آن توسط شوراي مركز حداقل يكماه پس از زمان عقد اين قرارداد

  . نخواهد داشتواحد عمل ننمايد مركز هيچگونه تعهدي در قبال 3 حتي به يكي از تعهدات خود به مركز مندرج در ماده احدودر صورتي كه : 3تبصره 

 
  تضمينات :5ماده  

  كليهاسكان و استقرار وريال به منظور تضمين بازپرداخت هزينه هاي خدمات ) بيست ميليون (20،000،000سازمان مادر موظف است براي عقد اين قرارداد سفته اي به مبلغ 

ضمناً سفته . خسارتهاي احتمالي ديگر  به مركز تسليم نمايد و ظهر سفته ها بايد توسط مديرعامل يا نماينده تام االختيار سازمان مادر و دو شخص معتبر ديگري به عنوان ضامن امضاء شود
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ركز  براي بازپس گيري حقوق و مطالبات خود از واحد هر گونه هزينه اي را تحمل در صورتيكه م. ها پس از باز پرداخت كليه بدهيهاي واحد، به سازمان مادر عودت داده خواهد شد

  . نمايد اين هزينه ها نيز به بدهي واحد به مركز افزوده شده و واحد در برابر آنها نيز ضامن است

قبيل از (وارده   و خسارتهايو كارمزد آن و جريمه تاخير  به مركز واحدبدهي هاي  كليه  ،تا به موقع متعهد وملزم مي گردند و متضامناً  منفرداًين ضامن وواحدبه موجب اين قرارداد 

  .دنبه مركز پرداخت نماي را براساس اين قرارداد ...) و هزينه هاي دادگستري ، وكالت

   قراردادفسخ :6ماده
  .مي باشدبا مركز تسويه حساب به موظف  واحد اقدام نمايد و واحداز  مطالبات خودموارد ذيل نسبت به فسخ قرارداد و اخذ كلية  تشخيص خود در مي تواند بهمركز 

 .اخالق اسالمي و شئون كاريو  تخلف از قوانين و مقررات .1

 .قراردادعدم  رعايت ضوابط و شرايط  .2

 .به مركز واحداز طرف ت اطالعات و مدارك ارائه شده عدم صح .3

 .واحد مركز، بر اساس ارزيابي دوره اي مركز از  به اهداف و برنامة مدون ارائه شده بهواحدعدم دستيابي  .4

 اخطار كتبي، مركز مي تواند نسبت به فسخ 2 ماه در پرداخت بدهي ماهانه از سوي سازمان مادر منجر به اخطار كتبي از طرف مركز خواهدشد و در صورت دريافت 3تأخير بيشتر از 

  .قرارداد اقدام نمايد

  متخصص در واحد به تشخيص مركزعدم فعاليت مشهود و حضور نيروهاي  .5

 .در صورت صالحديد مركز و به هر دليلي كه خود تشخيص بدهد .6

  حسابتسويه  : 7ماده 
 ،نموده روز مكان، امكانات و اموال مركز را تحويل داده، با مركز تسويه حساب 15 موظف است حداكثر ظرف مدت واحد،  عدم تمديد و يا فسخ قرارداد به هر نحو، اتمامدر صورت. 1

 طي  شركت را دارد و مي تواندورود به محل فعاليتحق اً ه مركز وكالت بالعزل مي دهد، رأس بواحد مقرر، هلتمظرف  درصورت عدم تخليه .نسبت به خروج از مركز اقدام نمايد

 .  مي باشد واحد و هزينه هاي متعلقه به عهده ت واردهابديهي است خسار.  به محلي ديگر اقدام نمايداثاثيهي نسبت به تخليه محل و انتقال اصورتجلسه

جريمه تاخيرساالنه در بازپرداخت % 20به صورت يكجا در زمان تسويه حساب بعالوه  به مركز واحد به مركز ناشي از اين قرارداد وساير بدهي هاي واحدباز پرداخت كليه بدهي هاي . 2

 .كل بدهي يا بخشي از آن به مركز 

د بدهي ناشي از هر قرارداد قبلي با مركز بر اساس مفاد همان قرارداد به مركز باز پرداخت شود و ضمانت هاي قرارداد قبلي  براي اين قرارداد نيز ن متعهد مي گردينامن ض وواحد :4تبصره 

  .هر يك از قراردادهاي فيما بين به صورت منفرد نيز داراي اعتبار مي باشد. معتبر و قابل استناد خواهد بود

ل مطالبات  جهت وصو)ناگزير است ( مركزحق دارد كليه بدهي به دين حال تبديل شده،،به هر نحو در باز پرداخت بدهي هاي خود به مركز به هر علت تعلل نمايندواحد  در صورتيكه .3

 .نمايدخود اقدامات قانوني 

   مالكيت معنوي :8ماده
به ،  به مركز واحد به مركز اختصاص دارد و فقط در صورت باز پرداخت كليه ديون و بدهي هاي  استقرار در مركز صرفاً در زمانواحدپروژه هاي انجام شده توسط مالكيت معنوي 

  . منتقل خواهد شدواحد

   حل اختالف مرجع:9ماده 

و فصل  حل ،اور حقوقي به انتخاب و تأئيد شوراي مركز هيأتي سه نفره متشكل از نمايندگان دو طرف و مشموضوع حتي المقدور توسطدر صورت بروز اختالف بين طرفين قرارداد،

  .مي باشد ، به قوت خويش باقيلاخذ شده در كليه مراحضمانتهاي بديهي است حقوق مركز در مراجعه به مراجع قضايي و اجراي . خواهد گرديد
  سخ قراردادنُ :10ماده

  واحد همچنين كلية صفحات اين قرارداد توسط نمايندگان طرفين و ضامنين. لية نسخ آن داراي اعتبار واحد استتبصره تنظيم شده و ك 4 ماده و 10مشتمل بر  نسخه 4اين قرارداد در 

  .امضاء گرديده و از هر جهت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسالمي ايران است

  

  

    


