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  نامه طرحهاي تحقيقاتي مورد قرارداد با خارج از دانشگاهآئين 
  )برون دانشگاهي( طرحهاي تحقيقاتي  

  
 حوزه معاونت پژوهش و فناوري

 دفتر ارتباط با صنعت



 

  مقدمه

ساني متخصص و محقق شگاه عالوه بر آموزش و تربيت نيروي ان سالتهاي دان ست.  ،يكي از ر شي ا اجراي امور تحقيقاتي و پژوه
مراكز تحقيقاتي در توســعه كشــورها از طريق ايجاد روحيه تحقيق و تفحص و در نهايت انجام  ها ودر اين راســتا نقش دانشــگاه

  پژوهش بر كسي پوشيده نيست.

هدف دار بودن فعاليتهاي پژوهشــي يكي از ضــروريات توســعه اجتماعي و اقتصــادي كشــور محســوب مي شــود و دانشــگاه نيز 
ساس پايه شكيالت و نظام تحقيقاتي خود را بر اين ا ستا و به منظور برنامه ت ست. در همين را ئين ريزي در امور پژوهشي، آنهاده ا

  طرحهاي تحقيقاتي مورد قرارداد با خارج از دانشگاه (طرحهاي تحقيقاتي خارج) تدوين گرديده است. نامه

سته از طرحهاي تحقيقاتي اطالق مي شگاه شود كه بودجه آنها از طريق اعتبطرحهاي تحقيقاتي خارجي به آن د ارات خارج از دان
  تامين مي گردد.

  

  اهداف  -٢

  اهداف عمده انجام طرحهاي تحقيقاتي مورد قرارداد با خارج از دانشگاه (طرحهاي خارجي) به شرح زير است:

  جهت دار نمودن تحقيقات دانشگاهي و رشد و توسعه كيفي آن الف)

  ميان مدت و بلند مدت كشور  ،دتايفاي نقش موثر در جهت رفع نيازهاي علمي و فني كوتاه م ب)

  فراهم نمودن زمينه انجام پروژه هاي تحصيالت تكميلي در ارتباط با تحقيقات كاربردي مورد نياز كشور ج)

ـــازمان يافته و ايجاد قطب هاي علمي ه) هســـته ها، گروهها و مراكز  ،فراهم كردن زمينه براي انجام تحقيقات گروهي و س

  تحقيقاتي در دانشگاه

  راهم نمودن زمينه الزم در به ثمر رساندن نتايج تحقيقاتف و)

  حمايت از فعاليت هاي تحقيقاتي مورد عالقه اعضاي هيات علمي دانشگاه )ز

بهره برداري هدفدار و موثر از منابع و تجهيزات موجود و نيز توســـعه و تامين امكانات و منابع پژوهشـــي و ايجاد و تجهيز  )ح

  ر دانشگاهآزمايشگاههاي تحقيقاتي د

تســـريع در امور مربوط به جذب منابع مالي خارج از دانشـــگاه از طريق قراردادهاي تحقيقاتي كه در راســـتاي اولويت هاي  ط)

  تحقيقاتي دستگاهها و سازمان هاي برون دانشگاه منعقد مي گردد.

 .كوتاه سازي زمان تصويب طرح ها و نيز افزايش سرعت اداري كارها ،) شفاف سازي مراحلي

  

  



 

  تعاريف -٣

ـــت كه اعتبار آنها از طريق بودجه هاي  الف) طرح : منظور از طرح، آن دســـته از طرحهاي تحقيقاتي برون دانشـــگاهي اس

  مراكز توليد و صنعتي خارج از دانشگاه با عقد قرارداد تامين و پرداخت مي شود. ،دستگاهها

  تبار طرح را تامين مي كند.شخصيت حقيقي يا حقوقي طرف قرارداد است كه اع ب) كارفرما :

: دانشگاه سيستان و بلوچستان است كه به نمايندگي از آن رئيس يا معاون پژوهش و فناوري دانشگاه قرارداد طرح مشاورج) 

  ناميده مي شود. "دانشگاه"اجراي طرح را امضا خواهد كرد و از اين به بعد 

سؤول اجراي طرح و طرف مكاتبا : مجري طرحد)  ست و م ست و طرح را در تمام مراحل سرپر شگاه ا ت اداري كارفرما با دان

  سرپرستي مي نمايد. در هر طرح، مديرطرح تنها يك نفر بوده و بايستي از اعضاي هيات علمي دانشگاه باشد. ،انجام آن

ـ ) همكاران طرح : ه در ستند كدانشجويان تحصيالت تكميلي و يا پرسنل داخل و خارج از دانشگاه ه ،اعضاي هيات علمي ه

  همكاري مي نمايند. مجري طرحاجراي طرح با 

تبصره: استفاده از نيروهاي معرفي شده از سوي كارفرما جهت پيشبرد امور پژوهشي طرح و سپس پياده سازي نتايج آن به عنوان 
  همكار طرح بالمانع است.

  كارفرما به توافق رسيده است.فرد يا واحدي از دانشگاه است كه به منظور انجام طرح با  و) آورنده طرح :

) مصوب و يا فرم ارسال شده توسط كارفرما مي باشد كه proposal( تكميل شده فرم پيشنهادي ز) پيشنهاد اوليه طرح :

  تكميل شده و از طريق دانشگاه به كارفرما ارجاع مي گردد. مجري طرحتوسط 

شنهاد نهايي طرح : ست  ح) پي شنهاد اوليه طرح ا شده پي شامل نهايي  ست و  كه مورد توافق كارفرما و مجري قرار گرفته ا
هزينه ها و نتايج انجام طرح ... مي باشـــد و به قرارداد نهايي منجر     ،زمان بندي ،روش ها و مراحل انجام كار ،اهداف ،موضـــوع
  مي گردد.

  ها و گروه هاي آموزشي دانشگاه است.شامل دانشكده ط) واحد:

به محلي اتالق مي شود كه بخش عمده فعاليتهاي مربوط به طرح در آن محل صورت  شگاه:ي) محل اجراي طرح در دان

  گيرد.

  ها و قطب هاي تحقيقاتي دانشگاه هستند.هسته ،هاي پژوهشيمراكز پژوهشي، گروه ،هاپژوهشكده ك) واحدهاي پژوهشي:

  عقد مي گردد.من مجري طرح: توافق نامه اي مي باشد كه بين دانشگاه و ل) قرارداد داخلي

 

 

  



 

  

  هاي طرحويژگي -٤

  مطالعاتي يا خدمات مشاوره اي باشد. ،طرح مي تواند كاربردي، توسعه اي، بنيادي الف)

  طرحها بايد از لحاظ كيفي از سطح علمي الزم برخوردار باشند. ب)

شي از اعتبار طرح  ج) شود. (در موارد خاص بخ شگاه تامين  شگاه نيز مياعتبار طرح از منابع خارج از دان تواند از منابع داخل دان

  تأمين شود).

  بخش يا كل طرح مي تواند در قالب پايان نامه تحصيالت تكميلي باشد. د)

  اي يا بين واحدي باشد.طرح مي تواند بين رشته )ه

 ل موارديكه در سطح فعاليت هاي دانشگاهي بوده و شام باشدها ميشامل آن دسته از طرح خدمات مشاوره اي: -تبصره 

از قبيل بررســي و تحليل مســائل و مشــكالت بخشــهاي اقتصــادي و تعريف پروژه هاي تحقيقاتي، نظارت بر انجام پروژه هاي 

  تحقيقاتي، تدوين استانداردها و همكاري با بخشهاي پژوهش و فن آوري موسسات خارج از دانشگاه مي شود.

  

  هاانواع طرح -٥

  شوند:هاي زير تقسيم بندي مينوع طرح به يكي از صورتهاي تحقيقاتي بر اساس طرح الف)

  هاي مطالعاتيطرح -١-٥

شود كه بر اساس قرارداد بين دانشگاه با سازمانها و ادارات منعقد مي گردند. هدف از انجام آنها به آندسته از طرحهايي اطالق مي
شاورزي، صنعتي، ك صادي،  شناخت اموري نظير امور اجتماعي، اقت سي و  شد و در پايان طرح به ارائه راه خدماتي و غيره مي برر با

  شوند:دسته زير تقسيم بندي مي ٣حل هايي براي بهبود يا رفع مشكالت مربوطه بينجامد. اين طرحها به طور كلي به 

شناخت كلي از كاركردها و فعاليت مطالعات اجمالي: هايطرحالف)  صلي در اينگونه طرحها، بررسي و  ع ضوهاي موهدف ا

  دهد.باشد و شناخت عمومي در اختيار برنامه ريزان قرار ميطرح مي

ضيلي:  هايطرحب)  ضوع ميمطالعات نيمه تف شناخت همه جانبه از مو صلي از اجراي اين گونه طرحها،  شد و هدف ا با

  نامه ريزي نمايند.توانند با استفاده از نتايج حاصله با واقع بيني و آينده نگري براي طرح مورد نظر برمديران مي

ضيلي:  هايطرحج)  ضوع طرح مطالعات تف شناخت جامع و دقيق از كاركردهاي متفاوت مو هدف از انجام اينگونه طرحها، 

 باشد بطوري كه با شناخت عميق نكات مثبت و منفي موضوع، مبناي دقيقي براي تدوين راهبردي طرح بدست آيد.مي

 



 

  اي: مشاوره هايطرح -٢-٥

هاي دانشگاهي بوده و شامل مواردي از قبيل بررسي و تحليل مسائل و مشكالت شود كه در سطح فعاليتي گفته ميبه طرحهاي
ستانداردها و همكاري با بخشهاي تحقيقاتي، نظارت بر انجام پروژههاي اقتصادي و تعريف پروژهبخش ش هاي پژوهها، تدوين ا

  و فناوري مؤسسات خارج از دانشگاه باشد.

  اجرايي:  هايطرح -٣-٥

ردند گاين گونه طرحها بر اساس نياز سازمانها و ادارات خارج از دانشگاه به توانمندي علمي و اجرايي موجود در دانشگاه منعقد مي
  توانند با توجه به تخصص خود به ارائه خدمات اجرايي بپردازند.و اعضاي هيأت علمي مي

  

  شوند:هاي زير تقسيم بندي مييكي از صورت هاي تحقيقاتي بر اساس نوع طرح بهطرح )ب

   اي:منطقه هايطرح -٤-٥

شهر يا روستايي به طرحهايي اطالق مي شود كه موضوع آن، از نظر جغرافيايي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي به منطقه، ناحيه، 
  خاص محدود گردد.

  استاني:  هايطرح -٥-٥

حي آن در محل، و اجراي آن با اســـتفاده از امكانات مشـــترك محلي و ملي در اي كه طراهاي خاص ناحيهاي از طرحمجموعه
  استان امكان پذير باشد و در جهت پيشرفت آن استان مؤثر باشد.

  ملي: هايطرح -٦-٥

طرحهايي كه جنبه اســتراتژيك دارند و از لحاظ ســرمايه گذاري، بزرگ و از نظر تكنولوژي پيچيده باشــند و نتايج حاصــله از آن  
  شامل حال بيش از يك استان شود.

  

  روند شكل گيري طرح : -٦

  الف) پيشنهاد اوليه 

نهاد در مواردي كه پيش پيشنهاد اوليه طرح توسط آورنده طرح يا كارفرماي طرح به حوزه معاونت پژوهشي دانشگاه ارائه مي گردد.

شنهاد دهنده به عنوان مجري طرح انتخاب مي طرح توسط يكي از اعضاء هيئت علمي به معاونت پزوهشي ارسال شده است، پي

  شود.



 

ستگاه هاي اجرايي در برخي موارد نيز انجام طرح تحقيقاتي  سازمان ها و د شگاه نيز با از طرف  شود و دان سپرده مي  شگاه  به دان

شكده شكده  هايي كه موضوع انجام طرح در تخصص اعضاء هيئت علمي آن  /پژوهشكدهانتخاب مجري و يا ارجاع آن به دان دان

ــكدهاوليه طرح ابتدا به عنوان اســت، مجري يا مجريان را انتخاب مي نمايد. در اين حالت  ــكدهدانش مربوطه جهت هاي  /پژوهش

شود.  سال مي  سي ار شكدهبرر شكدهدان شنهاد طرح ها /پژوه شگاه ارائه مي نمايند. معاون  و مجري پي شي دان را به معاون پژوه

  اقدام مي نمايد. مجري طرحيشنهادات رسيده با لحاظ نظر كارفرما نسبت به تعيين پژوهشي پس از دريافت نظرات و پ

  مرتبط باشد. مجري طرحموضوع طرح بايد با فعاليت هاي علمي : ١تبصره 

صره شنهاد اوليه در اختيار  مجري طرحنحوة انتخاب  ،در مورد طرح هاي فاقد آورنده :٢تب ست كه پي صورت ا در واحد به اين 

 با توجه به سوابق و نزديكي موضوع ،ت علمي قرار مي گيرد. در صورت تمايل بيش از يك نفر از اعضاي هيأت علمياعضاي هيا

  موضوع طرح توسط شوراي پژوهشي واحد پيشنهاد و به وسيلة رئيس واحد معرفي مي شود. ،طرح با تخصص عضو هيأت علمي

كميته منتخب معاونت پژوهشي دانشگاه مي تواند مستقيماً نسبت  ،باشد  ٢در مواردي كه مشكالتي در اجراي تبصره  :٣تبصره

اي هاين كميته در پنج زمينة علوم پايه، علوم مهندســي، علوم انســاني، هنر و كشــاورزي طرح اقدام نمايد. مجري طرحبه تعيين 

صله را ارزيابي مي شامل وا ضاي كميته در هر زمينه  صص ٢كنند. اع ضاي هيأت علمي متخ و مجرب در آن زمينه به  نفر از اع

باشــد. اعضــاي هيأت علمي همراه معاون پژوهشــي دانشــگاه، مدير كل پژوهشــي و رئيس دفتر ارتباط با صــنعت دانشــگاه مي

  شوند.متخصص با پيشنهاد رؤسا و معاونين پژوهشي واحدها و تأييد معاون پژوهشي دانشگاه انتخاب مي

صره  س :٤تب شگاه م صنعت دان شگاه (زير نظر معاون دفتر ارتباط با  شي خارج از دان ئول برنامه ريزي و هدايت طرح هاي پژوه

  پژوهشي دانشگاه) مي باشد.

  

  ) تنظيم پيشنهاد نهايي و متن قرارداد ب

را كه در ضميمه قرارداد مي آيد تهيه و تكميل همراه با برنامه زمانبندي و هزينه هاي طرح بايد پيشنهاد نهايي طرح  مجري طرح

 يمعاونت پژوهش و فناور نيماب يف يقرارداد طرح پژوهش رش،يشود و در صورت پذ يارسال م كارفرمابه طرح  شنهاديپ نمايد.

  شود. يمنعقد م كارفرمادانشگاه و 

قرارداد اصلي طبق طرح پيشنهادي توافق شده و بين معاونت پژوهشي دانشگاه با كارفرما تنظيم و منعقد مي شود. دو حالت براي 
 :قرارداد اصلي وجود داردتنظيم 

  قرارداد اصلي طبق الگوي پيشنهادي كارفرما توسط خود كارفرما تنظيم و تكميل شده و پيش نويس آن براي بررسي
 .و تاييد به معاونت پژوهشي دانشگاه ارسال مي شود

 ر ارتباط با ان دفتدر صورت نبود الگوي خاصي توسط كارفرما براي تنظيم قرارداد، الگوي ارائه شده توسط كارشناس
 ١ ر پيوستدصنعت، جهت تنظيم و تكميل پيش نويس قرارداد اصلي در اختيار كارفرما قرار مي گيرد. نمونه اي از اين قرارداد 

 آئين نامه موجود است.



 

ت قانوني مالحظاچنانچه قرارداد طبق الگوي پيشنهادي كارفرما باشد، كارشناسان اين دفتر قرارداد را از لحاظ انطباق با شرايط و 
 در طرح ريمج تاييد و دانشگاه حقوقي دفتر دفتر، كارشناسان تاييد صورت در و كرده بررسي  قرادادهاي پژوهشي و تحقيقاتي

 .، به تعداد مورد نياز تكثير و به امضاي كارفرما و معاونت پژوهشي دانشگاه رسانده مي شودطرح خدمات شرح و شرايط خصوص

صره  سازمان به منظور  : ١تب شگاه و  ست در متن قراردادهاي في مابين دان ضروري ا شگاه،  حفظ منافع حقوقي و معنوي دان

ــوع ،طرف قرار داد (كارفرما) مواردي از جمله مقدمه ــخ و خاتمه قرار داد ،مبلغ و نحوة پرداخت آن ،مدت قرارداد ،موض  ،موارد فس

خدمات و تعهدات  ،حقوق مادي و معنوي ،حق باالســـري دانشـــگاه)ماليات،  ،كســـورات قانوني (مانند بيمه ،حوادث غير مترقبه

  طرفين، نشاني و آدرس آنها و ساير موارد قانوني لحاظ گردد. 

صره  شگاه قرار گيرد. اين هزينه  : ٢تب شي دان همراه با متن قرارداد بايد هزينه هاي طرح بطور جداگانه در اختيار معاونت پژوه

سنلي (اع شامل هزينه هاي پر صرفي، ها  شگاه)، هزينه مواد و لوازم م سنل داخل و خارج از دان م از حق التحقيق و حق الزحمه پر

هزينه تجهيزات و اطالعات علمي (شامل خريد كتاب و تهيه مقاالت و غيره)، هزينه انجام آزمايشات در داخل و خارج از دانشگاه، 

  غيره) و باالسري دانشگاه است. هزينه هاي متفرقه (ماموريتها، تايپ، تكثير، اياب و ذهاب و

  

  انعقاد قرارداد -٧

  الف) قرارداد اصلي طرح

رف طقرارداد بين كارفرما و دانشگاه منعقد مي گردد.  ،پس از تاييد متن قرارداد توسط مجري و كارشناسان دفتر ارتباط با صنعت

شگاه شگاه (مجري طرح) رئيس يا معاون پژوهشي دان ست و قرارداد پس از امضاي طرفين (مجري و  امضا كننده قرارداد در دان ا

 ،نســـخه اي از قرارداد امضـــا شـــده جهت اجرا و انجام مراحل بعدي براي واحد مربوط كارفرما) قابليت اجرايي پيدا خواهد كرد.

  د.دانشگاه ارسال مي شوو دفتر ارتباط با صنعت  مجري طرح ،ذيحسابي حوزة معاونت پژوهشي

صره  فويض اختياري كه از طرف رئيس دانشــگاه به روســاي پژوهشــكده ها واگذار شــده اســت، روســاي با توجه به ت : ١تب

  پژوهشكده ها نيز مي توانند قرارداد اصلي طرح ها را امضاء نمايند.

  

  انعقاد قرارداد داخليب) 

د داخلي بين معاونت پس از امضاي قرارداد اصلي و مشخص شدن تاريخ و شماره قرارداد، بر اساس قرارداد اصلي يك قراردا

 .پيوست آئين نامه مي باشد قرارداد داخلي پژوهشي و مجري طرح منعقد مي گردد. نمونه اي از اين

ضاي مع  ٤فرم قرارداد داخلي در  سخه تكميل و پس از ام شگاه و ن شي دان سخه در اختيار  ،مجري طرحاونت پژوه مجري يك ن

يك نسخه در اختيار ذيحسابي معاونت پژوهشي دانشگاه، يك نسخه در اختيار دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه و يك نسخه  ،طرح

  در اختيار واحد مربوطه قرار خواهد گرفت.



 

طرح قرارداد امضاء نمايد و ليست همكاران طرح، همراه با يك نسخه پس از امضاي قرارداد داخلي، مجري طرح بايد با همكاران 

  آمده است. ٣ نمونه فرم قرارداد مجري با همكاران طرح در پيوست .از قرارداد را به معاونت پژوهشي ارسال نمايد

   در خواهد شد.بر اساس قرارداد مجري با همكاران صاطرح مشاركت كننده در ابالغ خاتمه طرح براي همكاران : ١تبصره 

  

  مراحل اجراي طرح :   ٨

  الف) شروع اجراي طرح

  شروع اجراي طرح منوط به تأييد و تأمين اعتبار آن و ارسال پيش پرداخت طرح از طرف كارفرما مي باشد.

  ) ارائه گزارش پيشرفت كار به كارفرماب

مجري و يا حســب درخواســت كارفرما از طرف  گزارش هاي پيشــرفت كار و نيز گزارش هاي فني براســاس مفاد قرارداد منعقده

ــود.  طرح ــت كلية گزارش مجري طرحتهيه مي ش ــرفاً به موظف اس ــال به كارفرما ص هاي مرحله اي و نهايي طرح را براي ارس

د. شو معاونت پژوهشي دانشگاه تحويل دهد. گزارشات دوره ايي طرح ابتدا به ناظر و در صورت تاييد ناظر براي كارفرما ارسال مي

معاونت پژوهشــي دانشــگاه موظف اســت گزارش طرح را در كمتر از يك هفته براي كارفرما ارســال يا براي اصــالح احتمالي به 

مسـترد نمايد. گزارش نهايي طرح ابتدا به ناظر و در صـورت تاييد ناظر به كميته منتخب معاونت پژوهشـي و بعد از  مجري طرح

  ل مي شود.تاييد كميته منتخب براي كارفرما ارسا

  : گزارش هاي مرحله اي و نهايي طرح بايد براساس ساختار پيش بيني شده توسط كارفرما تهيه شود.١تبصره 

صره  شگاه از طرف ٢تب سخه از گزارش هاي مرحله اي و نهايي طرح بايد جهت نگهداري در حوزة معاونت پژوهشي دان : يك ن

  به اين معاونت تحويل شود. مجري طرح

   ) خاتمه طرحج

اين آيين نامه انجام  ١٤طرح بر طبق مفاد قرارداد منعقده بين دانشـــگاه و كارفرما و براســـاس ماده انجام امور مربوط به اختتام 

  گيرد. مي

  

  

  

  



 

  امور مالي طرح -٩

 تدرياف ،پيگيري امور مالي مربوط به طرح اعم از پرداخت اعتبارات طرح از طرف كارفرما به دانشــگاه مجري طرح مي بايســت

شگاه انجام  ساب را مطابق مقررات دان سويه ح سناد ت سنل طرح، خريد تجهيزات و ارائه ا تنخواه، گزارش حق الزحمه مدير و پر

  در انجام امور فوق را فراهم مي آورد. مجري طرحتمهيدات الزم براي كمك به نيز حوزه معاونت پژوهشي دانشگاه  دهد.

اريز وكه در قرارداد اصلي ذكر مي شود، بايستي از طريق كارفرما به حساب دانشگاه  رحكليه دريافتهاي مربوط به قرارداد ط الف)

  د.گرد

كل مبلغ فوق را در اسرع وقت به حساب خزانه واريز كرده و اقدام الزم را جهت دريافت مجدد آن  ،امور مالي دانشگاه :١تبصره

  آورد. از حساب خزانه به عمل 

صره  ست  مجري طرح :٢تب شگاه اعتبار طرحواريز موظف ا ساب دان سيد را از طريق كارفرما پي گيري و كپي ، به ح  آن را بهر

  عامل ذيحساب حوزه معاونت پژوهشي دانشگاه تسليم نمايد.

: امور مالي دانشگاه موظف است مبلغ واريز شده را در اسرع وقت در اختيار عامل ذيحسابي معاونت پژوهشي دانشگاه ٣تبصره 

  قرار دهد.

هيأت رئيسه دانشگاه مورخ  ٢١٣از مصوبات جلسه شماره  ١اعتبار كل قرارداد است كه برطبق بند  %١٥مبلغ باالسري طرح  ب)

نحوه هزينه كرد باالسري طرح ها ، از كل اعتبار طرح كسر و در اختيار عامل ذيحسابي معاونت پژوهشي قرار مي گيرد. ٢٢/٤/٨٨

آورده شده  ٤هيات رئيسه دانشگاه است كه در پيوست  ٢٧/٢/١٣٩٤راي پژوهشي و شو ٣١/١/١٣٩٤بر اساس آئين نامه مصوب 

  .است.

  موظف است مبلغ باالسري را در اعتبارت طرح منظور نمايد. مجري طرح :١تبصره

  در موارد استثنايي درصد باالسري به تأييد معاونت پژوهشي دانشگاه قابل تغيير است. :٢تبصره

ست هزينه كردن اعتبارات د ج) ساس درخوا شات مالي و مطابق مفاد قرارداد بر ا سناد و گزار  و مجري طرحريافتي طرح با ارائه ا

صوص طرح صورت مي گيرد. در خ شگاه  شي دان ست  تاييد معاونت پژوه شود درخوا شي انجام مي  هايي كه در واحدهاي پژوه

  بايد با تأييد مسئول واحد پژوهشي ارسال شود. مجري طرح

مجري آزمايشات در داخل دانشگاه (شامل مصالح مصرفي، نمونه سازي، انجام آزمايش و دستمزد) با درخواست  هزينه انجام د)

ار در اختيار واحد مربوط قرار رئيس واحد محل انجام آزمايش بايد از محل اعتبارات طرح پرداخت شـــود. اين اعتب و تاييد طرح

سنلي و تجهيزا مي شود حتي االمكان اين اعتبارات براي تجهيز گيرد تا براي تأمين هزينه هاي پر صيه مي  شود. تو صرف  تي م

  آزمايشگاه مربوط هزينه شود.



 

صره ستفاده از مواد مصرفي موجود د : ١تب صورت ا شگاه، هزينه مربوطهدر  از محل اعتبارت طرح قابل پرداخت  ر يك واحد دان

  است. نظارت بر انجام اين امر بر عهده رئيس واحد مربوط است.

هزينه انجام آزمايشاتي كه در خارج از دانشگاه انجام مي شود با ارائه اسناد مربوط و تاييد مجري از محل اعتبارات طرح قابل  )ه

  پرداخت است.

در مواردي كه از امكانات دانشــگاه (نظير نقليه، ماموريت و ...) اســتفاده مي شــود، هزينه ها بايد محاســبه و از طريق جمعدار  و)

  ط تنظيم و به اطالع معاونت پژوهشي دانشگاه برسد. اين هزينه ها از بودجه طرح كسر مي شود.واحد مربو

صره  سئول آن واحد  :١تب شات مالي از طريق م سناد و گزار شود، ا شي انجام  صورتي كه طرح در يكي از واحدهاي پژوه در 

  شود.پژوهشي به معاونت پژوهشي ارسال مي

صره  ستي كليه مجري طرح :٢تب شگاه را از طريق هماهنگي با  باي ضو هيأت علمي دان سنلي به كاركنان غير ع پرداختهاي پر

  مسؤولين مستقيم پرسنل مزبور بعمل آورد.

شرفت كار پس از  كليه پرداخت )ز ساس ميزان پي شگاه انجام گردد. اين پرداخت ها برا سنلي بايد از طريق امور مالي دان هاي پر

  صورت مي گيرد. مجري طرحت پژوهشي دانشگاه به تأييد كارفرما و با نظر معاون

صره  سان) بعهدة : ١تب شنا شد. در هر  مجري طرحوظيفه پرداخت حق الزحمه همكاران طرح (اعم از هيات علمي يا كار مي با

  صورت بايستي رضايت نامه همكاران طرح مبني بر تسويه حساب ضميمه گردد.

  مي باشد. ماليات و ... برعهده مجري  ،هكسر كليه كسورات قانوني شامل بيمپيگيري ح) 

صره ستورالعمل پرداخت : ٣تب شامل ماليات طبق د سورات  شد. اين ك شور مي با سور قانوني تابع قوانين رايج ك سبه كليه ك محا

ــتورالعمل بيمه قراردادهاي تحقيقاتي و  ــوب هيات وزيران) و بيمه طبق دس ــي (مص ــتقيم در طرح هاي پژوهش ماليات هاي مس

شي شمول ماده  پژوه شگاهها و مراكز علمي (مواد قانوني مرتبط با پيمان هاي م شوراي  ٣٨با دان صوبه  قانون تامين اجتماعي م

  عالي تامين اجتماعي) مي باشد.

سويه در پايان هر قرارداد (پس از ارائه گزارش ط) ست ت سط قرارداد، الزم ا هاي نهايي و تأييد كارفرما) و بعد از دريافت آخرين ق

  و دانشگاه انجام پذيرد. مجري طرحب نهايي بين حسا

  هرگونه پرداخت مربوط به طرحها منوط به وجود اعتبار در طرح مربوط خواهد بود. )ي

قرارداد مربوط به هر طرح از نظر امور مالي مستقل از ساير قراردادها بوده و الزم است گردش مالي آن بصورت مجزا صورت  ك)

  پذيرد.



 

استهاي پژوهشي دانشگاه مبني بر گسترش فعاليتهاي گروهي پژوهشي و ارتباط با صنعت از طريق واحدهاي با توجه به سي ل)

ساس آئين نامه خاص خود اجرا  شگاه بر ا شي دان ضوع اين آئين نامه با تأييد معاونت پژوه ستثنايي مغاير با مو شگاه، موارد ا دان

  خواهد شد.

  مجري طرحوظايف   ١٠

اســت مفاد قرارداد و آيين نامه هاي مربوط در دانشــگاه را به دقت مطالعه و از گردش كار انجام طرح، موظف  مجري طرح الف)

نحوه هزينه كردن اعتبار طرح، قوانين و مقررات آگاهي يافته و با بهره گيري صحيح از امكانات و برنامه ريزي مناسب طرح را به 

ساند.  نحوي هدايت كند كه در زمان مقرر و هزينه پيش بيني عهدات در قبال ت مجري طرحشده و با كيفيت مطلوب به انجام بر

  طرح بعنوان نماينده دانشگاه در مقابل كارفرما مسئول است.

ــتباهاتي كه در عمل پيش مي آيد پاســخگوي دانشــگاه و كارفرما بوده و بايد مشــكالت  مجري طرح ب) در قبال نواقص و اش

  معاونت پژوهشي دانشگاه برساند.اجراي طرح را در اسرع وقت به اطالع 

  .نمايدانتخاب مي ،همكاران خود را از افراد واجد شرايط با رعايت شئونات دانشگاهي و قوانين و مقررات مربوطه مجري طرح ج)

هشـــي وكليه مكاتبات مربوط به طرح كه در ارتباط با امور مالي بوده و يا تعهدات جديدي در بر دارد بايد از طريق معاونت پژ د)

ساير مكاتبات مي تواند از طريق  صورت گيرد.  شگاه  سخه از آن جهت  مجري طرحدان صورت پذيرد و يك ن ستقيماً با كارفرما  م

  اطالع به معاونت پژوهشي دانشگاه ارسال شود.

ا ارسال موظف است كليه گزارشهاي مرحله اي و نهايي طرح را از طريق معاونت پژوهشي دانشگاه براي كارفرم مجري طرح ه)

  نمايد.

پرداخت مي شود و مسئوليت كامل آن شامل اخذ رسيد و تسويه حساب و  مجري طرححق التحقيق همكاران طرح از سوي  و)

  بعهده ايشان مي باشد. ،رعايت مقررات مربوطه

ساير امور مالي و اداري طرح را با همك مجري طرح )ز صول اعتبارات و  شگاه بعمل پيگيريهاي الزم در امور مربوط به و اري دان

  مي آورد. در اين خصوص دانشگاه تمهيدات الزم را فراهم خواهد كرد.

  هر گونه نشر و استفاده از نتايج حاصل از طرح تابع مفاد قرارداد منعقده بين دانشگاه و كارفرما خواهد بود.ح) 

و بطور  مجري طرحو فسخ قرارداد از طرف  صرفاً بر اساس شرايط فسخ قرارداد مي تواند قرارداد را فسخ نمايد مجري طرح ط)

  يك طرفه مستلزم پرداخت كليه خسارات وارده به مجري و كارفرما است.



 

، در صــورت نياز به اســتفاده از امكانات و دســتگاههاي داخل دانشــگاه، موظف اســت هنگام تنظيم قرارداد نظر مجري طرحي) 

ستفاده از امكانات را در پيشنهاد نهايي طرح  ستفاده از اين دستگاهها اخذ نموده و هزينه ا مساعد مسئولين واحد مربوط را جهت ا

  منظور نمايد.

محرمانه  ،و همكاران وي قرار مي گيرد مجري طرحز سوي كارفرما براي انجام طرح در اختيار تمامي اسناد و اطالعاتي كه اك) 

   موظف به حفظ و نگهداري آنها مي باشد. مجري طرحتلقي شده و 

  

  وظايف دانشگاه  -١١

  نظارت بر حسن اجراي طرح ها و مفاد قراردادها الف)

  قرارداد در صورت نياز يا نماينده دانشگاه هنگام تنفيذ مجري طرحتعيين  ب)

  معرفي نماينده و يا مدير جديد طرح براي ادامه انجام طرح در صورت بروز مشكالت ج)

 مجري طرحو همكاران حكميت با معاون پژوهشي دانشگاه است و در صورتي كه  مجري طرحدر صورت بروز مشكالت بين  د)

  حكميت با مراجع باالتر است. ،معاون پژوهشي دانشگاه باشد

نات و رفع  )ه يار قراردادن امكا مالي و اداري طرح و در اخت به موقع امور  ـــب و  ناس فراهم نمودن تمهيدات الزم براي انجام م

  مشكالت موجود طرح در چهارچوب قرارداد.

  هاي تحقيقاتي خاتمه يافته و تشويق مديران موفق در هر سال ارزيابي طرحو) 

  

  نظارت و كنترل طرح  -١٢

  ها توسط حوزه معاونت پژوهشي از طريق معاونين پژوهشي واحدها صورت مي گيرد.جرايي طرحنظارت االف) 

  اين نظارت مربوط به دانشگاه بوده و عالوه بر نظارت صورت گرفته از طرف كارفرما انجام مي شود.: ١تبصره 

دانشـــگاه بر عهده آن واحد  در مواردي كه طرح در يك واحد پژوهشـــي انجام مي شـــود، نظارت علمي بر طرح در داخل ب)

 ،پژوهشــي خواهد بود. در صــورت انجام نظارت علمي توســط كارفرما و اظهارنظر راجع به پيشــرفت كار طرح و يا جزئيات علمي

موظف به تامين نظر كارفرما و انجام اصـــالحات احتمالي مطابق قرارداد مي باشـــد. در هر صـــورت نظارت علمي  مجري طرح

  داخل دانشگاه نمي باشد و برعكس.كارفرما نافي نظارت 



 

سؤوليت امور مالي طرح (پرداخت هاي مالي به همكاران طرح ج) شگاه و خريد  ،م ستفاده از تجهيزات دان هزينه هاي مربوط به ا

  بوده و نظارت مالي بر عهده معاونت پژوهشي دانشگاه مي باشد. مجري طرحاقالم مورد نياز و ...) بر عهده 

  

  و معنوي طرح :مالكيت مادي  -١٣

ــي قابل ثبت حقوقي  مجري طرح، مالكيت معنوي نتايج پژوهش به كارفرما الف) و همكارانش تعلق دارد و چنانچه نتايج پژوهش

و همكاران و دانشگاه ثبت شود و چنانچه قابل ثبت نباشد اعتبار  مجري طرح ي حسب توافق به نام كارفرما،و علمي باشد بايست

سمينار، مقاله كامل و ...  حمجري طرعلمي آن براي  سخنراني،  صورت  و همكارانش محفوظ خواهد بود. ارائه نتايج پژوهش به 

و همكاران با هماهنگي دانشگاه مجاز مي باشد. ذكر نام دانشگاه به عنوان محل انجام تحقيقات و نام كارفرما  مجري طرحتوسط 

  به عنوان منبع تامين مالي الزم مي باشد.

از نتايج پژوهشي در اختيار كارفرما و دانشگاه است. پروژه هاي توسعه اي كه منجر به توليد صنعتي (انبوه) مي  حق استفاده ب)

شگاه متعلق به  سط دان شده تو سب  شود، منافع مادي ك گردد يا پروژه هايي كه اجراي نتايج آن منجر به منافع مادي جنبي مي 

  رارداد ذكر شده است مي باشد.، همكاران، دانشگاه و مواردي كه در قمجري طرح

  

  طرحهاي محرمانه  -١٤

ساس مقررات  الف) شنهاد طرح، كنترل پروژه و مراحل اختتام طرحهاي محرمانه مطابق مفاد اين آيين نامه نبوده و برا سي پي برر

  يگيري مي شوند.مربوط به طرح هاي محرمانه انجام مي شود و اين گونه طرحها مستقيماً از طريق معاون پژوهشي دانشگاه پ

  گزارشات اين طرحها محرمانه تلقي مي شود. ب)

  

  گزارش هاي مرحله اي و نهايي ارسال  – ١٥

  گزارش نهايي بايد شامل خالصه، مقدمه، روش كار، نتايج، بحث و مراجع باشد. الف)

ص ب) شود. در  شده تهيه  صورت تايپ  شده از طرف كارفرما ب ستي مطابق قالب تعيين  ب يا ورتي كه كارفرما قالگزارش ها باي

شگاه تهيه  شده براي گزارش هاي پژوهشي دان شد، مجري طرح گزارش را مطابق قالب تعيين  ساختار مشخصي تعيين نكرده با

  )٤ ( پيوست شماره خواهد كرد.

سخه از آنها در پرونده مربوط در  ج) سخه تحويل گردد. يك ن حوزه معاونت گزارش هاي مرحله اي و نهايي بايد حداقل در دو ن

  پژوهشي و يك نسخه براي كارفرما ارسال خواهد شد.



 

  

  خاتمه طرح : -١٦

  در صورت احراز كليه شرايط زير، طرح خاتمه يافته تلقي مي شود:

  .به صورت لوح فشرده ،اين آيين نامه ١٥ارائه گزارش هاي مرحله اي و نهايي مطابق فرمت تعيين شده در ماده  الف)

 ظر یا داور طرح (در صورتی که ناظر یا داور برای طرح انتخاب شده باشد)تایيده نهایی نا ب)

  

  تأييد كتبي كارفرما مبني بر انجام تعهدات مندرج درقرارداد ج)

  طرح مطابق قالب تعيين شده جهت درج در كارنامه پژوهشي دانشگاهفارسي و انگليسي ارائه چكيده  )د

  یه حساب مالی مجری طرح با همکاران طرحتسوو  اعالم ميزان مشارکت همکاران طرح) ه

  

  پرداخت كليه كسورات قانوني و صدور مفاصا حساب طرح و)

  اقاله يا فسخ قرارداد در چارچوب شرايط پيش بيني شده در طرح )ز

  عدم امكان ادامه طرح براساس شرايط پيش بيني شده) ح

  

  فسخ قرارداد و حل اختالف   -١٧

  جه به مفاد قرارداد منعقده بين كارفرما و دانشگاه صورت گيرد.فسخ قرارداد بايد با توالف) 

  قرارداد را اقاله يا فسخ نمايند. ،طرفين قرارداد مي توانند با توافق يكديگر ب)

پس از امضاي قرارداد نمي تواند به دليل عدم علم و آگاهي از مفاد طرح، قرارداد را فسخ نمايد و چنانچه امكان  مجري طرح ج)

بايست مراتب را كتباً به اطالع كارفرما و دانشگاه برساند تا نسبت به مي مجري طرح ،طرح براي ايشان وجود نداشته باشدادامه 

  تصميم مقتضي اخذ گردد. ،درخواست فسخ قرارداد

سبت به فسخ قر مجري طرحچنانچه  د) صورت يك طرفه اقدام نمايد،ن شي ننامبرده مسئول پرداخت كليه خسارت هاي  ارداد ب ا

  از فسخ قرارداد مي باشد و محاسبه خسارت ها به تشخيص كارفرما و دانشگاه خواهد بود.

حل اختالف برعهدة هيات  تالفي ميان طرفين قرارداد بوجود آيد،اخ ي قرارداد و مقررات مربوط به طرح،چنانچه در مورد اجرا ه)

ــه نفره اي مركب از نمايندة كارفرما ــگاه خواهد بود و نظر اكثريت اين هيات براي  ييا نماينده و مجري طرح ،س و نماينده دانش

  باشد.الزم االجرا مي ،طرفين قرارداد



 

  امتيازات پژوهشي طرح ها) ١٨

  بر اساس آئين نامه ارتقاء مي باشد. ،جهت ترفيع و ارتقاءطرح هاي پژوهشي برون سازماني محاسبه امتياز  الف)

  مطابق جدول زير است. در انتخاب پژوهشگر برتررون سازماني امتيازات طرح هاي پژوهشي بمحاسبه ب) 

 سقف امتياز  براي هر طرح نحوه محاسبه امتياز  نوع طرح بر اساس ميزان اعتبار

  هر طرح

  ١  امتياز ١  ميليون تومان ٥زير 

  ٢  امتياز ٢  ميليون تومان ١٠تا  ٥

  ٥  )٠,٠٧٥×ميليون تومان ١٠(هر يك ميليون تومان مازاد بر  + ٢  ميليون تومان ٥٠تا  ١٠

  ٨  )٠,٣×ميليون تومان ٥٠(هر پنج ميليون تومان مازاد بر  + ٥   ميليون تومان ١٠٠تا  ٥٠

  ١٢  )٠,١×ميليون تومان ١٠٠ميليون تومان مازاد بر  ده(هر  + ٨   ميليون تومان ٥٠٠تا  ١٠٠

  ٢٠  )٠,٠١٥×مانميليون تو ٥٠٠ميليون تومان مازاد بر  پنج(هر  + ١٢  ميليون تومان ٥٠٠بيش از 

 

  تصويب) ١٩

سه مورخ ...............  ١٩اين آيين نامه در  شگاه رسيد و در جل شوراي پژوهشي دان سه مورخ ....................... به تصويب  ماده در جل

  هيات رئيسه دانشگاه تأييد و از تاريخ تصويب الزم االجرا مي باشد.



 

  

  ١پيوست شماره  

  طرح پيش نويس قرارداد اصلي

به  ٤١١٤١٥٥٥٨١٧٣ يو كد اقتصاد ١٤٠٠٣٠٥٨٦٣٧ يو بلوچستان با شناسه مل ستانياين قرارداد بين دانشگاه س

 ودش مي خوانده "دانشگاه"دانشگاه كه از اين پس به اختصار  يمعاونت پژوهش ينمايندگي آقاي دكتر درمحمد كرد

 "كارفرما"آقاي  .......................................... كه در اين قرارداد  نمايندگي به. ........................................... و طرف¬يك از

  خوانده مي شود از طرف ديگر با شرايط ذيل منعقد مي گردد.

  موضوع: )١ ماده

  / مربوطهشرح خدمات ضميمه طابقم "....................................................................": پژوهشي با عنوانانجام طرح 

  ..............................................انگليسي :.................................................................................................................... عنوان

  

  مدت: )٢ ماده

از حالت  يكي..... ماه از زمان عقد قرارداد/ ابالغ رسمي/ تاريخ واريز پيش پرداخت (اجراي اين قرارداد جمعاً .... مدت

  مختلف انتخاب شود) قرارداد توسط كارفرما مي باشدكه در صورت نياز و موافقت طرفين قابل تمديدخواهد بود. يها

  مبلغ و نحوه پرداخت: )٣ ماده

.................ريال (به حروف ....................................... ريال) است كه از طرف كارفرما به مبلغ اين قرارداد ........................... كل

 يو شماره شبا ٠٠١٠٠٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠٩٣شعبه دانشگاه با شناسه واريز  يبانك مل ٢١٧٧٣٦٢٦٠٤٠٠٤حساب شماره 

IR67 0170 0000 0217 7362 6040 04  شگاه به شرح زير پرداخت و اسناد دان ياختصاص يبه نام درآمدها

  .گيردمثبته آن در اختيار دانشگاه قرار مي 

  ......... درصد از كل مبلغ قرارداد به عنوان پيش پرداخت بعد از امضاي قرارداد.

  ......... درصد از كل مبلغ قرارداد پس از ارسال گزارش پيشرفت كار مرحله اول.

  پس از ارسال گزارش پيشرفت كار مرحله دوم.......... درصد از كل مبلغ قرارداد 

  ......... درصد به عنوان حسن انجام كار از كل مبلغ قرارداد پس از ارسال گزارش نهايي.

  است مبلغ پيش پرداخت به تناسب درصد مبالغ مراحل بعدي از پرداختها كسر تا در نهايت مستهلك گردد . بديهي



 

 مبلغ يابد، افزايش طرفين باتوافق قرارداد اين) ١( ماده در مندرج خدمات شرايط اقتضاء به كه¬: درصورتي تبصره

  . گردد¬مي اصلي قرارداد ضميمه متمم، عنوان¬به و يافته افزايش آن تناسب به نيز قرارداد

  

  كسورات قانوني: )٤ ماده

ه ك صورتي غير در گردد،¬مي واريز ربط¬قانوني اين قرارداد توسط دانشگاه كسر و به حساب مراجع ذي كسورات

  بايستي اسناد معتبر مربوطه را به دانشگاه تحويل نمايد. ديمبالغ را پرداخت نما نيكارفرما ا

  

  تعهدات طرفين: )٥ ماده

  دانشگاه: تعهدات

در چارچوب شرح خدمات قرارداد با استفاده از شيوه هاي نوين علمي و تحقيقاتي عمل نموده و نتايج  "دانشگاه")  الف

  آن را در اختيار كارفرما قرار مي دهد.حاصل از 

 "ماكارفر" براي و تهيه شده بندي¬زمان  برنامه طبق را نهايي و اي مرحله كار پيشرفت هاي گزارش  "دانشگاه")  ب

  .نمايد مي ارسال

  اسناد حاصل از موضوع اين قرارداد را بدون هماهنگي كارفرما در اختيار غير قرار نخواهد داد. "دانشگاه")ج

  كارفرما: تعهدات

  پرداخت نمايد. "دانشگاه") در وجه ٣بايد مبلغ اين قرارداد را مطابق ماده ( "كارفرما")الف

  د.قرارده "دانشگاه"موظف است تسهيالت، امكانات و اطالعات مرتبط با موضوع اين قرارداد را در اختيار "كارفرما") ب

زارش هاي مرحله اي و نهايي، حداكثر تا ...................... روز/ موظف است نظر خود را پس از دريافت گ "كارفرما")  ج

  تأييد شده تلقي مي گردد. "دانشگاه"ماه اعالم نمايد. در غير اين صورت گزارش ها از نظر 

  اعالم نمايد. "دانشگاه"موظف است پس از اتمام قرارداد خاتمه آن را به صورت مكتوب به  "كارفرما") د

  

  تالف:حل اخ) ٦ ماده

اختالفاتي كه ممكن است بر اثر اجراي اين قرارداد و يا تعبير و تفسير مندرجات آن بين طرفين رخ دهد و قابل  كليه

يك نفر  و "دانشگاه"حل و فصل از طريق مذاكره و يا مكاتبه نباشد بايد به هيئت داوري متشكل از يك نفر نماينده 



 

طرفين كه از كارشناسان رسمي دادگستري با تخصص مورد نياز طرح مي  و يك نفر داور مورد قبول"كارفرما"نماينده 

  باشد، ارجاع گردد و رأي هيئت مذكور براي طرفين الزم االجرا مي باشد.

  

  مالكيت اسناد: )٧ ماده

بر  مي باشد. عالوه "كارفرما"تهيه مي شود متعلق به  "دانشگاه"هايي كه به موجب اين قرارداد توسط  گزارش¬كليه

درج مي  "دانشگاه"نيز طبق مقررات  "كارفرما"ن در مقاله ها و گزارش هاي علمي حاصل از اجراي اين قرارداد نام اي

  گردد. 

  

  نشاني طرفين: )٨ماده

  مكاتبات و مراسالت طرفين درطول اعتبار اين قرارداد به نشاني هاي ذيل ارسال خواهد شد. كليه

هر يك از طرفين ايجاد شود بايد بالفاصله كتباً به طرف مقابل اعالم است در صورتي كه تغييري در نشاني  بديهي

  گردد.

 يتكدپس ،يو بلوچستان، معاونت پژوهش و فناور ستانيدانشگاه س ي: زاهدان، بلوار دانشگاه، سازمان مركزدانشگاه

٤٥٨٤٥-٩٨١٦٧     

  : .......................................            نمابر: ...............................................لفنت   .......................................................... :كارفرما

  

  قانون حاكم بر قرارداد: )٩ ماده

 ماده و يك تبصره و ........ نسخه كه تمام ٩قرارداد از هر حيث تابع قوانين دولت جمهوري اسالمي ايران بوده و در  اين

  آنها حكم واحد دارند از تاريخ  امضاء طرفين قابل استناد مي باشد. 

  

  دانشگاه ندهينما ينام و نام خانوادگ        كارفرما ندهينما يو نام خانوادگ نام

  خيتار                خيتار            

  امضا                امضا

  

  



 

  ٢پيوست شماره 

  قرارداد داخلي طرح هاي پژوهشي برون سازماني

  ين قراردادطرف :١ماده 

ناميده مي شود، فيمابين معاونت پژوهشي  قرارداد اصليمورخ  .............  كه از اين پس ......  اين قرارداد پيرو قرارداد شماره

، و آقاي/خانم .………………………ناميده ميشود) با  كارفرمادانشگاه سيستان و بلوچستان (كه از اين پس به اختصار 

  ناميده مي شود به شرح موارد مندرج در ذيل منعقد مي گردد. مجريبه اختصار ، كه از اين پس .……………………

  : موضوع قرارداد٢ماده 

 " .…………………" سرپرستي اجرايي و علمي طرح تحقيقاتي با عنوان:

  كه به موجب اين قرارداد از طرف كارفرما به مجري واگذار مي شود.

  ن: مدت قرارداد و برنامه زمان بندي اجراي آ٣ماده 

  مدت انجام موضوع قرارداد از زمان عقد قرارداد و به مدت . . . . . ماه تعيين مي شود.  ١-٣

  و با موافقت طرفين قابل تمديد خواهد شد. اين قرارداد در صورت الحاقيه مدت زمان قرارداد اصلي ٢-٣

  : مبلغ و نحوه پرداخت قرارداد ٤ماده 

....... ريال ) مي باشــد، كه هزينه هاي پرســنلي، تجهيزاتي و مواد مصــرفي آن ريال ( .... ..………………كل مبلغ برابر   ١-٤

  مطابق جدول ذيل هزينه مي شود.

  

  نحوه پرداخت  مبلغ (ريال)  درصد      هزينه ها

   پرسنلي
پيشرفت كار  تائيديه  نامه داخلي و متناسب باهاي پرسنلي بر اساس مفاد موافقتهزينه پرداخت  

  ، در وجه مجري و همكاران پروژهصادره توسط كارفرما

  
  

  تجهيزاتي

ــاس تقاضــاي مجري و ارائه      الف) تجهيزات متعلق به دانشــگاه: پرداخت اعتبار تجهيزات بر اس

هاي الزم توســط حســابداري اســناد مثبته (پيش فاكتور و يا فاكتور خريد) و انجام رســيدگي

قطعات مربوطه (اين تجهيزات  كننده تجهيزات وهاي تأمينمعاونت پژوهشــي در وجه شــركت

  باشند)متعلق به دانشگاه مي

ب) تجهيزات متعلق به كارفرماي قرارداد اصــلي: پرداخت اعتبار تجهيزات بر اســاس تقاضــاي     

هاي الزم توســط فاكتور و يا فاكتور خريد) و انجام رســيدگيمجري و ارائه اســناد مثبته (پيش

اين هاي تأمين كننده تجهيزات و قطعات مربوطه (تحسابداري معاونت پژوهشي در وجه شرك

  )باشندنمي  گرنت  تجهيزات متعلق به كارفرما بوده و مشمول دريافت امتياز

  مواد مصرفي
 

 هاي پژوهشي كاربرديكرد مواد مصرفي بر اساس صورتجلسه مواد مصرفي مورد نياز پروژههزينه  

 پس از تأييد مجري

  ساير
 

    



 

سازمان امور مالياتي و اظهارنامه مالياتي پيگيري پردا ٢-٤ شد، كه با مراجعه به  ق مطابخت ماليات به عهده مجري طرح مي با

  خواهد شد. تعيين قوانين جاري كشور 

  تمامي اعتبار دريافتي از كارفرماي قرارداد اصلي پس از كسر كسورات قانوني به مجري پرداخت خواهد شد. ٣-٤

 كل خالص پرداختي به مجري مي باشد، كه از پرداختي هر مرحله كسر خواهد شد. %١٥سهم باالسري دانشگاه  ٤-٤

  

  : تعهدات كارفرما٥ماده 

  تمامي كارهاي مالي و نظارت بر حسن انجام كار بعهده كارفرما مي باشد. ١-٥

ستگاهبه  ارائهالزم براي  هاينامهمعرفي صدور ٢-٥ سناد،ه ب هاي مرتبطد شهمار مدارك، آ منظور تهيه ا در  مورد نيازهاي و نق

  .صورت درخواست مجري

كارفرماي قرارداد روز بعد از زمان دريافت آن را به  ٧كارفرما موظف اســت پس از دريافت گزارش كار هر مرحله، حداكثر  ٣-٥

  تسليم نمايد. اصلي

صره  صلي، گزارش ها١تب سال گزارش به كارفرماي قرارداد ا ست قبل از ار را براي داوري به يك يا چند نفر  : كارفرما مجاز ا

  ارسال و پس از تاييد داور/ داوران گزارش را به كارفرماي قرارداد اصلي ارسال نمايد.

سبت به پرداخت آن  ٤-٥ سرع وقت ن ست پس از دريافت مبلغ يا چك مربوط به هر مرحله از انجام طرح، در ا كارفرما موظف ا

  اقدام نمايند. ٤ر ماده به مجري بر اساس نحوه پرداخت ذكر شده د

  حفظ اطالعات و نتايج حاصل از اجراي طرح. ٥-٥

  

  : تعهدات مجري٦ماده 

ــلي بوده و گزارش كار هر مرحله را حداكثر  ١-٦ ــده در قرارداد اص روز  ١٠مجري موظف به انجام كامل تمامي كارهاي ذكر ش

  و فناوري تحويل نمايد.قبل از پايان مدت منظور شده به صورت لوح فشرده به معاونت پژوهش 

گواهي  مجري موظف است با همكاران طرح قرارداد همكاري امضا و يك نسخه از آن را به معاونت پزوهشي ارسال نمايد. ٢-٦

  همكاري در زمان خاتمه طرح بر اساس ليست اعالمي مجري و قراردادهاي منعقده صادر خواهد شد.

ــخص حقيقي يا مجري بدون موافقت و اجازه كتبي كارفرم  ٣-٦ ــوع اين قرارداد را به ش ا، حق واگذاري يا انتقال تعهدات موض

  حقوقي ديگر ندارد. 

ــبت به آن  ٤-٦ ــد، مجري طرح نس ــده و در ارتباط با اجراي طرح مي باش ــلي قيد ش تمامي تعهدات كارفرما كه در قرارداد اص

 متعهد مي باشد.



 

  معاونت پژوهشي.ت اجرايي قرارداد اصلي به كارفرما از طريق انجام هماهنگي و انعكاس به موقع مسائل و مشكال ٥-٦

 ارائه به موقع اسناد مثبته تجهيزات خريداري شده از محل اعتبارات قرارداد. ٦-٦

 ي قرارداد اصليدرخواست كارفرما طرح در صورت نياز واز گزارشات مرحله اي و نهايي دفاع  درجلسات معرفي و شركت ٧-٦

  .معاونت پژوهشيو يا 

صت  ٨-٦ ستفاده از فر سافرت داخلي يا خارجي بيش از يك ماه و يا ا صد م صورتيكه مجري در طول مدت اجراي قرارداد ق در

  مطالعاتي خارج از كشور داشته باشد، موظف است قبل از عزيمت نسبت به تعيين تكليف وضعيت قرارداد كتباً اقدام كند.

در قرارداد حاضر عمل ننمايد، دانشگاه اختيار تام خواهد داشت تا نسبت به  در صورتيكه مجري به تعهدات و مواد مندرج ٩-٦

برداشــت وجوه پرداختي به مجري، (به هر ميزان كه كارفرماي قرارداد اصــلي مطالبه نمايد) از محل مطالبات و حقوق و مزاياي 

  مجري اقدام كند و تا زمان تسويه حساب كامل آن را نزد خود نگهدارد. 

صلي) يك چك به مبلغ كل قرارداد قرارداد به  مجري ١٠-٦ ضمانت اجرايي مقرر در قرارداد ا سن انجام كار ( عالوه بر  براي ح

شته و مدير طرح به هيچ  صورت تخلف مجري مي تواند با قيد تاريخ روز، آن را به اجرا گذا شگاه در  سپارد كه دان شگاه مي  دان

  وجه حق اعتراض به آن را نخواهد داشت. 

چك مورد نظر در حوزه معاونت پژوهشي بايگاني مي گردد و پس از انجام موضوع قرارداد و تائيد پايان قرارداد به مجري  ١١-٦

  برگشت داده مي شود.

ــازمان تأمين اجتماعي ١٢-٦ ــورت نياز تعهد پرداخت تمامي مطالبات س ــگاهي (پرداخت بيمه همكاران در ص ، رديف غير دانش

  صدور مفاصاحساب پروژه. ايبرهاي غير پژوهشي و ...) 

  

  : تغييرات٧ماده 

  تغييرات اعمالي در قرارداد اصلي در صورت نياز در اين قرارداد نيز اعمال مي شود.

  

  : فسخ يا خاتمه قرارداد٨ماده 

 هكارفرما در صورت عدم صالحيت علمي و فني مجري و همچنين تخلف از شرايط مقرر در قرارداد، مي تواند آن را يكطرف ١-٨

  فسخ كند.

شده يا خاتمه خواهد يافت و طبق آنچه در قرارداد  ٢-٨ سخ  صلي، اين قرارداد نيز متعاقباً ف سخ يا خاتمه قرارداد ا صورت ف در 

 اصلي    قيد شده، عمل خواهد شد.

  

  



 

  : اختالفات٩ماده 

سير مفاد قرارداد، كه از طريق مذا ١-٩ شي از اجراء ياتف صورت بروز هرگونه اختالف نا صل در  ستانه حل و ف ضوري و دو كره ح

نگردد، از طريق دفتر حقوقي دانشــگاه حل و فصــل خواهد شــد و تا آن زمان طرفين كليه تعهداتي را كه به موجب اين قرارداد 

  بعهده دارند اجرا خواهند كرد.

ـــورتي ٢-٩ مي كارفرمايد، نامه كوتاهي نماكه مجري به دالئل غيرموجه در انجام تعهدات مندرج در اين موافقتدرص

ـــورتي  هكتواند با اعالم كتبي طي مهلتي حداكثر تا يك ماه براي جبران آن زمان تعيين نمايد. به همين ترتيب در ص

نامه كوتاهي نمايد بايد طي مدت حداكثر تا يك ماه در برطرف كردن در انجام تعهدات مندرج در موافقت كارفرما

شش را به عمل آورد. در هيئتي مركب از نماينده  ،و مجري كارفرماصورت بروز هرگونه اختالف ميان موانع نهايت كو

ــليمجري و نماينده كارفرما كارفرما، ــي و مورد حل و  ي قرارداد اص ــورت لزوم) مورد يا موارد اختالف را بررس (در ص

  .باشدفصل قرار خواهند داد. تصميم متخذه توسط اين هيئت براي طرفين الزم االجرا مي

  

  : مواد و نسخ قرارداد ١٠ماده 

  ماده و چهار نسخه تنظيم شده كه حكم واحد دارند و پس از امضاء طرفين الزم االجرا مي باشد. ١٠اين قرارداد در 

 

   

  

  مجري                              كارفرما                                                                               

             ……………….                                                                           ................................  

  عضو هيات علمي دانشگاه سيستان و بلوچستان                 دانشگاه معاون پژوهش و فناوري                 

            

 

  

  

  

  

  



 

  ٣پيوست شماره 

..... كه از اين پس محقق اين قرارداد براي انجام فعاليت پژوهشي بين آقاي/خانم ..................... عضو هيأت علمي گروه ................ دانشكده ........

يأت علمي گروه ................ دانشكده ............. كه از اين پس همكار طرح ناميده مي شود و آقاي/خانم .............. عضو هيأت علمي/غير عضوه

........ موضوع انجام ناميده مي شود در اجراي طرح پژوهشي با قرارداد اصلي شماره .......... مورخ ........... و قرارداد داخلي شماره .......... مورخ ...

  منعقد مي شود.  "................................................."طرح تحقيقاتي با عنوان 

 
         نام خانوادگي :  نام و    ) مشخصات محقق :  ١(ماده 

  :  آخرين مدرك تحصيلي    نام و نام خانوادگي :      ) مشخصات همكار:  ٢(ماده 

  ) مبلغ قرارداد :  ٣(ماده 

به گردد كه براساس مقررات مالي جاري دانشگاه ............ ريال تعيين مي  ان حداكثر ميزان حق الزحمه همكار بر اساس نوع همكاري به ميز

  و متعاقبا مجري به همكار طرح پرداخت خواهد نمود. شودپرداخت ميمجري طرح 

  :  ) تعهدات همكار ٤(ماده 

  فعاليت محوله را مشخص نمايد . همكار طرح متعهد است بر اساس جدول زير نوع و ميزان فعاليت و زمان تحويل نتايج  ١-٤
 مالحظات زمان تحول نتايج فعاليت به درصد) ميزان فعاليت ( نوع فعاليت رديف

١     

٢      

٣      

  

  همكار طرح متعهد است در صورت انصراف از همكاري مراتب را كتباً به محقق اعالم نمايد.  ٢-٤

  )   ٥(ماده 

قرارداد نسبت به پرداخت حق الزحمه ايشان  ٣ر پس از دريافت نتايج فعاليت همكاران طبق ماده محقق متعهد است بر اساس تعهدات همكا

  اقدام نموده و رسيد دريافت دارد. 

  )  ٦(ماده 

راي آن الزم االجرا براي و در رابطه با عنوان قرارداد بوده و همكار طرح  شوراي پژوهشي دانشگاه مرجع حل و فصل اختالف بين محقق 

  و همكار است. محقق 

  )  ٧(ماده 

  نسخه كه كليه نسخه ها حكم واحد را دارند امضاء و مبادله گرديد.  ٣ماده و يك صفحه و  ٧اين قرارداد در 

  

  نام و نام خانوادگي معاون پژوهش و فناوري دانشگاه   نام و نام خانوادگي همكار طرح        نام و نام خانوادگي محقق 

  

  :  امضاء        :  امضاء           :  امضاء         

    : تاريخ                     : تاريخ           : تاريخ        
  

  

  



 

  ٣پيوست شماره 

..... كه از اين پس محقق اين قرارداد براي انجام فعاليت پژوهشي بين آقاي/خانم ..................... عضو هيأت علمي گروه ................ دانشكده ........

يأت علمي گروه ................ دانشكده ............. كه از اين پس همكار طرح ناميده مي شود و آقاي/خانم .............. عضو هيأت علمي/غير عضوه

........ موضوع انجام ناميده مي شود در اجراي طرح پژوهشي با قرارداد اصلي شماره .......... مورخ ........... و قرارداد داخلي شماره .......... مورخ ...

  منعقد مي شود.  "................................................."طرح تحقيقاتي با عنوان 

 
         نام خانوادگي :  نام و    ) مشخصات محقق :  ١(ماده 

  :  آخرين مدرك تحصيلي    نام و نام خانوادگي :      ) مشخصات همكار:  ٢(ماده 

  ) مبلغ قرارداد :  ٣(ماده 

به گردد كه براساس مقررات مالي جاري دانشگاه ............ ريال تعيين مي  ان حداكثر ميزان حق الزحمه همكار بر اساس نوع همكاري به ميز

  و متعاقبا مجري به همكار طرح پرداخت خواهد نمود. شودپرداخت ميمجري طرح 

  :  ) تعهدات همكار ٤(ماده 

  فعاليت محوله را مشخص نمايد . همكار طرح متعهد است بر اساس جدول زير نوع و ميزان فعاليت و زمان تحويل نتايج  ١-٤
 مالحظات زمان تحول نتايج فعاليت به درصد) ميزان فعاليت ( نوع فعاليت رديف

١     

٢      

٣      

  

  همكار طرح متعهد است در صورت انصراف از همكاري مراتب را كتباً به محقق اعالم نمايد.  ٢-٤

  )   ٥(ماده 

قرارداد نسبت به پرداخت حق الزحمه ايشان  ٣ر پس از دريافت نتايج فعاليت همكاران طبق ماده محقق متعهد است بر اساس تعهدات همكا

  اقدام نموده و رسيد دريافت دارد. 

  )  ٦(ماده 

راي آن الزم االجرا براي و در رابطه با عنوان قرارداد بوده و همكار طرح  شوراي پژوهشي دانشگاه مرجع حل و فصل اختالف بين محقق 

  و همكار است. محقق 

  )  ٧(ماده 

  نسخه كه كليه نسخه ها حكم واحد را دارند امضاء و مبادله گرديد.  ٣ماده و يك صفحه و  ٧اين قرارداد در 

  

  نام و نام خانوادگي معاون پژوهش و فناوري دانشگاه   نام و نام خانوادگي همكار طرح        نام و نام خانوادگي محقق 

  

  :  امضاء        :  امضاء           :  امضاء         

    : تاريخ                     : تاريخ           : تاريخ        
  

  

  



 

  ٤پيوست شماره 

  آئين نامه دريافت باالسري طرح هاي برون دانشگاهي

 


