
    باسمه تعالی  
  دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري

  تحقیقاتی و پژوهشیامورقرارداد استفاده از کارشناس در انجام 
  

پس مجري که از این                                      عضو هیات علمی دانشکده                                    فی مابین آقاي/ خانم این قرارداد      
                                  رشته تحصیلی   کارشناسی ارشد      التحصیل مقطع کارشناسیفارغ                                               شود از یک سو و آقاي/ خانمنامیده می

  : شودمیشود، از سوي دیگر به شرح ذیل منعقد میده میکه از این پس کارشناس نا                                    از دانشگاه 
  

  موضوع قرارداد -1
      انجام امور تحقیقاتی و پژوهشی شامل: 

  
  مدت زمان قرارداد -2

  یابد.پایان می                                      تاریخآغاز و در                                   ماه از تاریخروز/           این قرارداد به مدت 
  باشد.پذیر میتمدید زمان قرارداد فقط با درخواست کتبی کارشناس و موافقت مجري امکان -2-1

 مبلغ قرارداد -3
رضایت در صورت ریال تعیین، که                                    ریال،                     هر ساعت يساعت و به ازا     کل مبلغ قرارداد براي مدت زمان 

   .شودقرارداد توسط وي به کارشناس پرداخت می در پایان مجري
  شروط و تعهدات -4

قانون مدنی حسب توافق و با رضایت طرفین تعیین و کارشناس حق درخواست مبلغ بیشتر از  10و  190، 219این قرارداد بر اساس مادتین   -4-1
  ) را ندارد.3قرارداد ( مندرج در ماده 

  غیر،اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی به هر نحو ندارد. واگذاري موضوع قرارداد را بهکارشناس حق  -4-2
کارشناس موظف به حفظ اسرار موضوع قرارداد بوده، تحت هیچ شرایطی مجاز به انتشار اخبار و اطالعات مجري، دانشگاه و طرح مربوطه نیست.  -4-3

یگرد قانونی قرار خواهد گرفت و کارشناس مکلف به جبران خسارت مادي و معنوي وارده تحت پ شودچنانچه در هر زمان یا مکان تخلف وي محرز 
  . است
  رعایت نماید. نماید، شئونات اسالمی، اداري و فرهنگی را در محیط کارکارشناس تعهد می -4-4
طرف قرارداد و از این بابت  طرفه اقدام نمایدور یکبه ط دمجري مختار خواهد بود به هر دلیل که مصلحت بداند در هر زمان نسبت به فسخ قراردا -4-5

  ی را نخواهد داشت.یگونه ادعاحق هیچ
ایجاد ننموده، در صورت  گونه ارتباط و تعهدي همانند تعهد استخدامی براي دانشگاهنمایند این قرارداد هیچکارشناس و مجري اقرار و تعهد می -4-6

  گو خواهد بود. پاسخ مجريه در هر مرجعی شخص طرح شکوائی
در صورت وقوع خسارت مادي و  نبوده،ولیت امور حقوقی و حوادث ناشی از کار و ایاب و ذهاب و همچنین بیمه و مالیات متوجه دانشگاه ومس -4-7

از وي و مجري اخذ را  وارده صورت، دانشگاه مجاز و مختار خواهد بود ابتدا از تردد کارشناس جلوگیري نموده، سپس خسارتمیزان و معنوي به هر 
   و هر گونه ادعا و اعتراض از این حیث از درجه اعتبار ساقط خواهد بود. طرفین ملزم به جبران خسارت خواهند بود .نماید
           کارشناس: آدرس
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