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شماره
تاريخ

عنوان ایده محوری «»----------------------------------
بر اساس صورتجلسه شماره  ..........مورخ  .........................شورای مرکز نوآوری دانشگاه

علمی کاربردی پوالد پیچ کار،

ا ين قرارداد ب ين معااات ااو شیت اااا دا اااا اااه بااا مااا ي ااا ي قااا  ،....................بااه ااااا
( ..........................................................................................تلفن  ، .....................دتر ار  ، ......................................که در اين
قرارداد مرکز نوآوری دانشگاه امياه م شود ،از يك طرف ت
 شخصيو حقيق
قااا  /خااا اا ( .................................................کااا ماالاا  )...........................................بااا اااااا اا
 ..........................................................................................................................................................تاااالاااافاااان ثااااابااااو
 ..............................................ت تلفن مراه ....................................................
 شخصيو حقوق
شاارکو  ...........................................با مساالوتيو (محاتد  /ساامام خا  /تعات ) ،ش ا اسااه مل ،.......................
شااماره ث:و  .........................کا اقتصاااد  ....................................تاريخ ث:و  ، ......................شااماره حسااان با
 .......................بااا اام ااي ا اااي ا
،.......................................

( قااا  /خااا ا  ،).......................................ماااياار ااام ا

کاااااا

،)........................................

مااااالااا ا

.....................................................................................................................................................
 .........................................ت تلفن مراه .........................................

( قااا  /خااا ا

باااااا
تاااالاااافاااان

اااااااا ااا ا
ثااااابااااو

که در اين قرارداد هسته فناور امياه م شود از طرف دي ر ،م عقا يرديا.
ماده  )1موضوع قرارداد
 -1-1ا طا تسميالت به هسته فناور با شرايط م ارج در اين قرارداد ت فرا

مودن ام ا ات ت خامات

مورد ياز با شااارايط م ارج در « بند سههه آیین نامه ها و د ستورالعملهای مورد نیاز مرکز نوآوری

دانشگاه علمی کاربردی پوالد پیچ کار » ،خوا ا بود.
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 -2-1ه سته فناور م لف اسااو تسااميالت م کور را صاارفا برا
چارچون ضوابط مرکز و تر
اِ مال در مليات

مليات

مودن اياه محور مصااون ت در

زي ه ک ا .در صورت ام صرف زي ه در مسير م کور ت /يا اث:ات قصور ،تقصير يا

مودن اياه محور (با ت خيص ت تأييا شورای مرکز نوآوری ) ،هسته فناور تا 1/5برابر

م:لغ تسميالت دريافت م لف به شرداخو م باشا.
ماده  )2مدت قرارداد
مات قرارداد از تاريخ  .......................................تا  ........................................میباشد.
با تصویب مدیر مرکز نوآوری ،از  6ماه به  9ماه قابل تمدید خواهد بود.
ماده  )3مبلغ قرارداد و نحوهی پرداخت
 -1-3م:لغ قرارداد  ........................................ريال ا سو که در قاتب ت سميالت ت به شرح شيو سو شماره 1به ه سته
فناور شرداخو خوا ا شا.
 -2-3ه سته فناور به م ظور بازشرداخو ت سميالت مو ضوع ب ا يك اين ماده ت يز شرداخو زي ه ا فعاتيو در
مرکز نوآوری واحدهای فناور دان شگاه (شااام اتاق شااماره  ..........ساااختمان  .........................مرکز و تر با
متراژ  ..............مترمربع ،ا ستفاده از م افع اموال م قول ت غيرم قول تاي ار شاه که ما يا ه  .................................ريال
تعيين يرديا) ......... ،فقره سفته به شماره ا  ....................ت  .................................به تاريخ  .................................به م:لغ
 ...............................ريال ،با ام ضا

ماي اه سته ف اتر قا  /خا  .....................................در اختيار امور مات دا

قرار م د ا .بايم ا سو در صورت ک سر يا ام موجود در سرر سيا مقرر ،يوا ي امه
محالٌ ليه اخ خوا ا شا.

اه

ام شرداخو از با ك

ماده  )4تعهدات هسته فناور
بازشرداخو تسميالت دريافت مطابق مفاد «دستوراتعم تعيين ضرايب باز شرداخو» ت تحوي مح فعاتيو ت تسويه
ح سان کام در صورت اتف) اتمام قرارداد؛ ت يا ن) ام تحقق اياه محور  ،ا ش از ام توا اي يا ام تماي
هسته فناور به مليات

مودن ن در مات قرارداد (با تصويب شورای مرکز نوآوری).
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تبصره :در صورت که به ر دتي هسته فناور فعاتيو خود را برا

مليات کردن اياه محور مصون متوقف

مايا ،ملزم به ا سترداد ت سميالت دريافت ت ج:ران خ سارات (با ت خيص ت تأييا شورای مرکز نوآوری)
اسو.
 -1-4تعام ساز اه ت مستمر مايران ت ماي اه هسته فناور با مرکز و تر در راستا تحقق ا ااف طرفين ،به
تيیه ظارت ت ارزشياب

مل رد ،ت ارائه يزارش ا ت مست اات مورد ياز در موا ا مقرر.

 -2-4حضور مستمرّ دسوک يك فر از ا ضاء يا تي کار هسته فناور در مح فعاتيو.
 -3-4درج :ارت «مستقر در مرکز و تر دا

اه لم کاربرد

شوالد شيچ کار» در سربرگ ا ت کارت ا

تيز يو (ذ ي اسااا يا ال مو ت جار [تويو]) ،يزارش ا ،ت دي ر اتراق هسههته فناور ،ت يز بر رت
ب ستهب ا

ا ت مح صوالت که بر ا ساس اياه محور توتيا شو ا .در اين خ صو  ،ارائه

مو ه به

مرکز نوآوری ت اخ تأييايه اين مرکز اتزام اسو.
 -4-4شرداخو تمام حقوق ت وارض قا و در موا ا مقرره در قوا ين ت مقررات مربوطه ،از ق:ي بيمه ت ماتيات ت
اتخاذ تممياات الزم برا جلويير از برتز حوادث مرت:ط با توتيا محصوالت.
تبصره :تمام مسلوتيو ا حوادث احتمات مربوط به توتيا ،توزيع ت فرتش محصول /محصوالت شرکو از ر ق:ي ،
ا

از حوادث ا ش از کار برا

يرت کار يا اربان رجوع در حين ا جام مو ضوع اين قرارداد يا به س:ب ن در

ر زمان ت تعماات اش ا از ما بر ماه

شرکت بوده ت مرکز نوآوری يچ و ه مساالوتيت در خصااو

موارد

م کور خوا ا داشو.
 -5-4تمام مسائ ت موارد مربوط به يرت کار ،وام اجراي ت م ار سته ف اتر از ق:ي بيمه ،تأمين اجتما ،
ماتيات ،وارض ت م سائ ادار ت ا ستخاام ت ما به سته ف اتر ارت:اط دا شته ت مرکز و تر در ق:ال اين
قرارداد يچ تعما م :بر استخاام فرد يا افراد مرت:ط با سته ف اتر خوا ا داشو.
ماده  )5تعهدات مرکز نوآوری
حمايو ت ش تي:ا
« يين امه مات
موجود.

از فعاتيو ا هسته فناور در راستا

مليات کردن اياه محور مصون ،بر اساس

سااته ا ت تاحا ا ف اتر مسااتقر در مرکز و تر دا ا اه » ت در حاتد ضااوابط ت ام ا ات
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ماده  )6ضمانت اجراها
 -1-6هسته فناور برا تضمين ايفا تعماات اين قرارداد ت بازشرداخو ا ت:ارات حمايت دريافت (مطابق شيوسو
شماره  .......... ،)1فقره سفته با م خصات م ارج در ب ا  2-3جمعا به م:لغ  ...........................................ريال ،با
امضا

قا /خا  ......................................در اختيار امور مات دانشگاه قرار داد تا در صورت تزتم ،با ت خيص

ت تأييا شورای مرکز نوآوری ،از ن برا ج:ران خسارات ت ضرر ت زيان ا تارده احتمات توسط هسته
فناور استفاده شود .بايم اسو در صورت ام کفايو تضمين م کور برا ج:ران تمام خسارات ،مطات:ات،
ت زي ه ا ،هسته فناور موظف به ج:ران م:اتغ زايا بر تضمين ياد شاه خوا ا بود.
 -2-6در صورت ام ر ايو تعماات اين قرارداد از سو ه سته فناور ،با شي

ماد رئيس مرکز و تر ت ت صويب

شورا ،مرکز نوآوری مجاز اسااو برا فسااخ قرارداد ،اسااتيفا تمام حقوق ماد ت ف ر  ،ت اخ
خساااارات ت ضااارر ت زيان ا احتمات  ،ت ارجاع امر به مراجع صااااتحه اقاامات الزم را به م
خ صو  ،ه سته فناور حق ريو ه اد اي را در مراجع ذي صالح س:و به م صوبه

مه

ترد .در اين

شورا ف اتر از خود

سلب ت اسقاط مود.
 -3-6هسته فناور ضمن تاييا صحو تمام اطال ات ت ماارک که به مرکز نوآوری ارائه داده ،ا الم م دارد که
در صورت اث:ات خالف ر يك از ما (با ت خيص شورای مرکز نوآوری ) ،موظف به ج:ران ضرر ت زيان ت
خسااارات تارده خوا ا بود ،ت در صااورت تزتم مرکز نوآوری م توا ا موضااوع را به مراجع ذيصااالح يزارش
مايا.
 -4-6استفاده از ام يا ر المت که ان د اه ا تسان هسته فناور به مرکز نوآوری يا مرکز و تر باشا،
در غير موارد مرت:ط با اياه محور ش يرفته شاه ،مطلقا مم وع ا سو .در صورت برتز تخلف ،ضمن ف سخ
قرارداد حاضاار ت اخراج ه سته فناور از مرکز نوآوری ،در صااورت تزتم موضااوع به مراجع ذيصااالح يزارش
خوا ا شا.
 -5-6در صورت ام ا الم به موقع تغييرات (مو ضوع ب ا  5ماده  )4م سلوتيو واقب قا و

ن بر ماه ه سته

فناور اسااو ،ت مرکز نوآوری مجاز خوا ا بود الته بر فسااخ قرارداد ،در صااورت تزتم موضااوع را به مراجع
ذيصالح يزارش مايا.
 -6-6اموال موجود در مرکز نوآوری جزء اموال دتتت مح سون ت خرتج ما از مح مربوطه خالف مقررات حاک
بر ماار اموال دتتت اساااو .چ ا چه هسههته فناور به ر دتي م:ادرت به ا تقال اموال مرکز نوآوری
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مايا ،غا صب در اموال دتتت مح سون م شود ت الته بر اتزام به بازيردان ا ص اموال ،تمام

واقب قا و

ن يز برعهدهی ت خوا ا بود.
ماده  )7انصراف ،اتمام دوره فعالیت ،خروج یا اخراج از مرکز نوآوری
 -1-7چ ا چه هسته فناور از ادامه فعاتيو در مرکز نوآوری واحدهای فناور دان شگاه ت ا جام موضوع قرارداد
م صرف شود ،بايا موضوع را کت:ا به رئيس مرکز نوآوری ا الم مايا .شس از طرح موضوع در اتتين جلسه
شورای مرکز نوآوری ت تأييا اين شورا ،ه سته فناور موظف ا سو ضمن ا جام ت ريفات ادار ت ت سويه
حسااان ،در مملو تعيين شاااه مح فعاتيو ت دي ر تجميزات دريافت را تحوي د ا .زي ه ا اسااتفاده از
ام ا ات ت دي ر زي ه ا مترت:ه در مات فعاتيو هسههته فناور تا زمان تساااويه حساااان کام  ،امضاااا
صورتجلسه تحوي ت تحول ،ت تخليه کام مح فعاتيو بر ماه هسته فناور خوا ا بود.
 -2-7در صورت ا صراف از ادامه فعاتيو يا فسخ قرارداد يا اتمام دتره يا اخراج از مرکز نوآوری واحدهای فناور
دان شگاه ،چ ا چه ه سته فناور ظرف مملو ا الم شاااه به تسااويه حسااان کام (شااام تعيين ت ليف
بازشرداخو ديون ،تخليه مح فعاتيو ،ت موارد دي ر) اقاام
هسههته فناور از طريق ارساااال اظمار امه قا و

ا ،مرکز نوآوری مجاز اساااو شس از ابال به

از ترتد مايران ت کارک ان هسههته فناور به مح فعاتيو

جلويير موده ،اموال متعلق به ت را با حضااور ماي اه تاحا ا ف اتر تأمين ت تا زمان تسااويه حسااان
کام (حااکثر سه ماه از تاريخ ابال ) در مح م ا سب ماار ت مح فعاتيو م کور را به دي ر متقا ضيان
تاي ار مايا.
 -3-7زي ه

ماار از اموال ت دي ر زي ه ا مترتّ:ه تا ز مان م کور در ب ا فوق بر ماه هسههته فناور

خوا ا بود ،ت شس از اين مات مرکز نوآوری م توا ا اموال ياد شاه را با ت خيص شورای مرکز نوآوری
ت شس از ط مراح قا و
فناور را از مح

تأمين ت توقيف ک ا ت از طريق مزاياه به فرتش ر سا اه ،مطات:ات خود از ه سته

ما تصول مايا.

 -4-7تعيين ميزان ت حوه ج:ران زي ه

ماار از اموال ت دي ر زي ه ا مترتّ:ه ت شس از ن تا اتمام فراي ا

فرتش از طريق مزاياه با ت خيص شورای مرکز نوآوری بر ماه ه سته فناور ا سو ،ت ه سته فناور
حق ريو ه اد ا ت ا تراض را در اين خصو

از خود سلب مود.
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 -5-7رياه مزاياه ا جام شود ت اموال خرياار
به قيمو کار ش ا س

ااشته باش ا ،مرکز نوآوری م توا ا طلب خود را از اموال م کور

شاه ق:ول يا تقا ضا تجايا مزاياه را مايا .رياه در دفعه دتم يز خرياار برا

اموال به مزاياه ي ا شته شاه :ا شا ،ت مرکز نوآوری يز اموال را به قيمو کار ش ا س ق:ول
زي ه

ماار از اموال بر ماه هسههته فناور بوده ،تحوي اموال در ر زما

ا ،مچ ان

موکول به شرداخو زي ه

ماار ت تسويه حسان کام خوا ا بود.
ماده  )8ممنوعیتهای قانونی
هسته فناور با امضا ذي اين قرارداد اذ ان دارد که خود/ماير ام  ،ا ضا

يأت مايره ،ت بازرس قا و

هسته

فناور م مول مم و يو ا ص  141قا ون ا سا س  ،قا ون م ع ت صا بيش از يك شغ م صون  ،1373ت اليحه
قا و

م ع مااخله کارک ان دتتو م صون  1337ي ست ا ،ت در صورت اث:ات خالف ن مرکز نوآوری م سلوتيت

خوا ا داشو.
ماده  )9مرجع حل اختالف
 -1-9در صورتي كه در تفسير و اجراي مفاد اين قرارداد اختالفي بين مرکز نوآوری و هسته /واحد فناورحادث شود كه از
راه مذاكره و توافق حل و فصل نشود ،طرفين بدواً مورد اختالف را به يك هيأت سه نفره متشكل از نمايندهي هسته/
واحد  ،نمايندهي مرکز نوآوری و نمايندهي واحدهاي فناور حداكثر ظرف مدت  5روز از تاريخ اعالم كتبي حدوث
اختالف به مركز نوآوري ارجاع خواهند كرد .حكم اكثريت اين هيأت ،براي طرفين الزم اإلجرا استتت .ارجاع موضتتوع به
اين هيأت مانع از مراجعه به دادگاههاي شهرستان محل فعاليت در مرحله بعدي نخواهد بود.
 -2-9چنانچه ه سته /واحد يا مرکز نوآوری در مدت مقرر در اين ماده از معرفي كتبي نمايندهي خود امتناع نمايند ،طرف
مقابل حق مراجعه به مراجع ذيصتتال را خواهد داشتتت .در هر صتتورت ،حدوث اختالف خللي در اجراي قرارداد ايجاد
نخواهد كرد و طرفين ملزم به ايفاي تعهدات خود تا پايان مدت قرارداد خواهند بود.
 -3-9ت شخيص ق صور ،تق صير يا اِهمالِ ه سته /واحد در ايفاي تعهدات و نيز تعيين ميزان خ سارات و ضرر و زيان وارده به
مرکز نوآوری و نحوهي پرداخت آنها و ديگر موارد مربوطه صرفاً بر عهدهي شورای مرکز نوآوری است .ه سته/
واحد پذيرفت كه رأي شوراي مذكورتتتت ت كه بر اساس مقررات خاص وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري و ضوابط موجود
صادر ميشودتتتتتت فصلالخطاب هرگونه اختالف نظر ناشي از فعاليتهاي وي در مدت قرارداد و نيز تفسير مفاد قرارداد
خواهد بود.
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ماده  )10اطالعرسانی و نشانیهای معتبر
 -1-10اطال يه ا مرکز نوآوری از طريق صب در تابلو ا اطالعر سا
ت/يا تنسايو مرکز نوآوری به ا

 www…...irبه اطالع سته ا ف اتر م رسا ،ت در صورت تزتم از طريق

رايا امه ت/يا شيامك ت/يا شسو اد يا سفارش اا بر اساس ا
-2-10هسههته فناور با معرف

ساختمان مح فعاتيو ه سته فناور

ا ا الم شاه ذي اا يز ارسال م شو ا.

قا /خا  ...........................................به وان ماي اه برا شي ير

ا ادار ت

دريافو امه ا ت اطال ات ،ق:ول مود که ارسال از راه ا م کور برا ت يا ماي اه ت به م زته ابال رسم
تلق يرد ا.
-3-10شي ير برا دريافو اطال ات مورد ياز بر ماه ه سته فناور اسااو .ه سته فناور به

ر ام دريافو

مسلوتيت

خوا ا داشو.

اطال يه ا از مسلوتيو ا مربوطه م:رّا خوا ا بود ،ت مرکز نوآوری يز در اين خصو
 -4-10هسته فناور
نوآوری معرف

ا

ا زير را به وان

ا

مورد ق:ول برا دريافو ابال ا ت اطال ات از مرکز

مود

 .1ا مح کار .....................................................................
 .2ا م زل ........................................................................
 .4شماره تلفن مراه برا دريافو شيامك ............................
............@...........
 .3ايمي

ماده  )11نُسَخ قرارداد
اي جا ب  ........................................با ل ت يا

کام از مفاد ت م ارجات اين قرارداد  ،ذي

معاون پژوهشی دانشگاه علمی کاربردی پوالد پیچ کار
.........................

ن را امضاء م ماي .

مسئول هسته فناور
.........................
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پیوست  -1جدول تفكیك هزینه و تقسیط اعتبار طرح
رديف

وان

1

زي ه يرت ا سا

2

زي ه تجميزات

3

زي ه مواد مصرف

4

ز ي ااه ساااااخااو ت خااامااات
زماي ا

5

زي ه خامات

ا ت:ارات( زار ريال )
سم ترده مرکز و تر

سم

ترده سته ف اتر

جمع
قسههط اول (در ازا دريافو  .........................................ريال ساافته) م:لغ  .......................................ريال از زمان ا عقاد
قرارداد به شرح ذي
مدت زمان اجرای فاز اول  ..................ماه
خروجی فاز اول ...............................................................
(سم

ترده سته ف اتر م:لغ  ......................................ريال بابو ) ...................................................................

قسط دوم م:لغ  .................................ريال بعا از ا الم صورت تضعيو قسط اتل ت تاييا شي رفو کار توسط اظر طرح ت رئيس
مرکز و تر
مدت زمان اجرای فاز دوم  ....................ماه
خروجی فاز دوم...................................................... :
(سم

ترده سته ف اتر م:لغ  .........................................ريال بابو ) ........................................................................

ق سط سوم م:لغ  ...............................ريال بعا از ا الم صورت تضعيو قسط دتم ت تاييا شي رفو کار توسط اظر طرح ت ماير
مرکز و تر
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مدت زمان اجرای فاز سوم  ............ماه
خروجی فاز سوم .................................. :
حسهها انمام کار م:لغ  .........................ریال شس از اتمام فاز اجراي اياه محور به تاييا اظر  ،ماير مرکز
و تر  ،شورا مرکز و تر ت دستور رياسو مرکز و تر
ناظر طرح:

** ساير توضيحات
 -1شرداخو قسط اتل ت دتم در چ ا مرحله قاب ا جام اسو ت مات زمان اجرا شرتژه  ................ماه م باشا.
 -2معادل  %10زي ه ا طرح برا ساس درخوا سو مجر قاب ا تقال به ساير سرف ص
بود.

ا

زي ه ا خوا ا

 -3ک ا ت:ار مورد ياز برا طرح م:لغ  ...............................ريال م باشااا که م:لغ  ...............................ريال توسااط مرکز و تر
تاحا ا ف اتر دا اه ت  ...............................ريال توسط مجر تامين م يردد.
-3
-4

ا ت:ار دريافت در شايان دتره بر ا ساس د ستوراتعم تعيين ضريب باز شرداخو ا ت:ارات محا س:ه ت ي سال
شس از شايان دتره ط  1سال دريافو م يردد.
خرتج مل رد مجر در شايان دتره و تر ...........................................................................
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پیوست  -2فهرست اموال
فهرست اموال و شماره پالك های مربوط به اموال واگذار شده به هسته فناور  ..................................برا
استقرار در فضا فيزي تعيين شاه در مات قرارداد (ساختمان  .............................ط:قه  .........اتاق شماره ،.........
با متراژ  ................مترمربع)
رديف

ام مال

شالك قاي

ط:قه

شالك جايا

مالحظات

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

نام و نام خانوادگی

سمت
مسلول اموال دا

10

امضا
اه
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*در طراحی فرم و فرمولها از طرح مصوب دانشگاه گیالن بهره برده شده است.
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