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عنوان پيوﺳﺖ هﺎ

ﻣقﺪﻣه
يكي از ر سالتهاي دان شگاه عﻼوه بر آﻣوزش و تربيت نيروي ان ساني ﻣتخ صص و ﻣحﻘق ،اجراي اﻣور تحﻘيﻘاتي و پژوه شي ا ست.
در اين راســتا نﻘش دانشــگاهها و ﻣراكز تحﻘيﻘاتي در توســعﻪ كشــورها از طريق ايجاد روحيﻪ تحﻘيق و تفحص و در نهايت انجام
پژوهش بر كسي پوشيﺪه نيست.
هﺪف دار بودن فعاليتهاي پژوهشــي يكي از ضــروريات توســعﻪ اجتماعي و اقتصــادي كشــور ﻣحســوب ﻣي شــود و دانشــگاه نيز
ت شكيﻼت و نظام تحﻘيﻘاتي خود را بر اين اساس پايﻪ نهاده ا ست .در همين راستا و بﻪ ﻣنظور برناﻣﻪريزي در اﻣور پژوه شي ،آئين
ناﻣﻪ طرحهاي تحﻘيﻘاتي ﻣورد قرارداد با خارج از دانشگاه )طرحهاي تحﻘيﻘاتي خارج( تﺪوين گرديﺪه است.
طرحهاي تحﻘيﻘاتي خارجي بﻪ آن د ستﻪ از طرحهاي تحﻘيﻘاتي اطﻼق ﻣي شود كﻪ بودجﻪ آنها از طريق اعتبارات خارج از دان شگاه
تاﻣين ﻣي گردد.

 -٢اهﺪاف
اهﺪاف عمﺪه انجام طرحهاي تحﻘيﻘاتي ﻣورد قرارداد با خارج از دانشگاه )طرحهاي خارجي( بﻪ شرح زير است:
اﻟف( جهت دار نمودن تحﻘيﻘات دانشگاهي و رشﺪ و توسعﻪ كيفي آن
ب( ايفاي نﻘش ﻣوثر در جهت رفع نيازهاي علمي و فني كوتاه ﻣﺪت ،ﻣيان ﻣﺪت و بلنﺪ ﻣﺪت كشور
ج( فراهم نمودن زﻣينﻪ انجام پروژه هاي تحصيﻼت تكميلي در ارتباط با تحﻘيﻘات كاربردي ﻣورد نياز كشور
ه( فراهم كردن زﻣينﻪ براي انجام تحﻘيﻘات گروهي و ســـازﻣان يافتﻪ و ايجاد قطب هاي علمي ،هســـتﻪ ها ،گروهها و ﻣراكز
تحﻘيﻘاتي در دانشگاه
و( فراهم نمودن زﻣينﻪ ﻻزم در بﻪ ثمر رسانﺪن نتايج تحﻘيﻘات
ز( حمايت از فعاليت هاي تحﻘيﻘاتي ﻣورد عﻼقﻪ اعضاي هيات علمي دانشگاه
ح( بهره برداري هﺪفﺪار و ﻣوثر از ﻣنابع و تجهيزات ﻣوجود و نيز توســـعﻪ و تاﻣين اﻣكانات و ﻣنابع پژوهشـــي و ايجاد و تجهيز
آزﻣايشگاههاي تحﻘيﻘاتي در دانشگاه
ط( تســـريع در اﻣور ﻣربوط بﻪ جذب ﻣنابع ﻣالي خارج از دانشـــگاه از طريق قراردادهاي تحﻘيﻘاتي كﻪ در راســـتاي اولويت هاي
تحﻘيﻘاتي دستگاهها و سازﻣان هاي برون دانشگاه ﻣنعﻘﺪ ﻣي گردد.
ي( شفاف سازي ﻣراحل ،كوتاه سازي زﻣان تصويب طرح ها و نيز افزايش سرعت اداري كارها.

 -٣تعﺎريف
اﻟف( طﺮح  :ﻣنظور از طرح ،آن دســـتﻪ از طرحهاي تحﻘيﻘاتي برون دانشـــگاهي اســـت كﻪ اعتبار آنها از طريق بودجﻪ هاي
دستگاهها ،ﻣراكز توليﺪ و صنعتي خارج از دانشگاه با عﻘﺪ قرارداد تاﻣين و پرداخت ﻣي شود.
ب( كﺎرﻓﺮﻣﺎ  :شخصيت حﻘيﻘي يا حﻘوقي طرف قرارداد است كﻪ اعتبار طرح را تاﻣين ﻣي كنﺪ.
ج( ﻣشﺎور طﺮح :دانشگاه سيستان و بلوچستان است كﻪ بﻪ نماينﺪگي از آن رئيس يا ﻣعاون پژوهش و فناوري دانشگاه قرارداد
اجراي طرح را اﻣضا خواهﺪ كرد و از اين بﻪ بعﺪ "دانشگاه" ناﻣيﺪه ﻣي شود.
د( ﻣجﺮي طﺮح  :سرپر ست و ﻣ سؤول اجراي طرح و طرف ﻣكاتبات اداري كارفرﻣا با دان شگاه ا ست و طرح را در تمام ﻣراحل
انجام آن ،سرپرستي ﻣي نمايﺪ .در هر طرح ،ﻣﺪيرطرح تنها يك نفر بوده و بايستي از اعضاي هيات علمي دانشگاه باشﺪ.
ه ـ ( همكﺎران طﺮح  :اعضاي هيات علمي ،دانشجويان تحصيﻼت تكميلي و يا پرسنل داخل و خارج از دانشگاه هستنﺪ كﻪ در
اجراي طرح با ﻣجري طرح همكاري ﻣي نماينﺪ.
تبصره :استفاده از نيروهاي ﻣعرفي شﺪه از سوي كارفرﻣا جهت پيشبرد اﻣور پژوهشي طرح و سپس پياده سازي نتايج آن بﻪ عنوان
همكار طرح بﻼﻣانع است.
و( آورنﺪه طﺮح  :فرد يا واحﺪي از دانشگاه است كﻪ بﻪ ﻣنظور انجام طرح با كارفرﻣا بﻪ توافق رسيﺪه است.
ز( پيشنﻬﺎد اوﻟيه طﺮح  :تكميل شﺪه فرم پيشنهادي ) (proposalﻣصوب و يا فرم ارسال شﺪه توسط كارفرﻣا ﻣي باشﺪ كﻪ
توسط ﻣجري طرح تكميل شﺪه و از طريق دانشگاه بﻪ كارفرﻣا ارجاع ﻣي گردد.
ح( پي شنﻬﺎد نﻬﺎيي طﺮح  :نهايي شﺪه پي شنهاد اوليﻪ طرح ا ست كﻪ ﻣورد توافق كارفرﻣا و ﻣجري قرار گرفتﻪ ا ست و شاﻣل
ﻣوضـــوع ،اهﺪاف ،روش ها و ﻣراحل انجام كار ،زﻣان بنﺪي ،هزينﻪ ها و نتايج انجام طرح  ...ﻣي باشـــﺪ و بﻪ قرارداد نهايي ﻣنجر
ﻣي گردد.
ط( واحﺪ :شاﻣل دانشكﺪهها و گروه هاي آﻣوزشي دانشگاه است.
ي( ﻣحل اجﺮاي طﺮح در دان شگﺎه :بﻪ ﻣحلي اتﻼق ﻣي شود كﻪ بخش عمﺪه فعاليتهاي ﻣربوط بﻪ طرح در آن ﻣحل صورت
گيرد.
ك( واحﺪهﺎي پژوهشي :پژوهشكﺪهها ،ﻣراكز پژوهشي ،گروههاي پژوهشي ،هستﻪها و قطب هاي تحﻘيﻘاتي دانشگاه هستنﺪ.
ل( قﺮارداد داخلي :توافق ناﻣﻪ اي ﻣي باشﺪ كﻪ بين دانشگاه و ﻣجري طرح ﻣنعﻘﺪ ﻣي گردد.

 -٤ويژگيهﺎي طﺮح
اﻟف( طرح ﻣي توانﺪ كاربردي ،توسعﻪ اي ،بنيادي ،ﻣطالعاتي يا خﺪﻣات ﻣشاوره اي باشﺪ.
ب( طرحها بايﺪ از لحاظ كيفي از سطح علمي ﻻزم برخوردار باشنﺪ.
ج( اعتبار طرح از ﻣنابع خارج از دان شگاه تاﻣين شود) .در ﻣوارد خاص بخ شي از اعتبار طرح نيز ﻣيتوانﺪ از ﻣنابع داخل دان شگاه
تأﻣين شود(.
د( بخش يا كل طرح ﻣي توانﺪ در قالب پايان ناﻣﻪ تحصيﻼت تكميلي باشﺪ.
ه( طرح ﻣي توانﺪ بين رشتﻪاي يا بين واحﺪي باشﺪ.
تبصﺮه  -خﺪﻣﺎت ﻣشﺎوره اي :شاﻣل آن دستﻪ از طرحها ﻣيباشﺪ كﻪ در سطح فعاليت هاي دانشگاهي بوده و شاﻣل ﻣواردي
از قبيل بررســي و تحليل ﻣســائل و ﻣشــكﻼت 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.

 -٥انواع طﺮحهﺎ
اﻟف( طرحهاي تحﻘيﻘاتي بر اساس نوع طرح بﻪ يكي از صورتهاي زير تﻘسيم بنﺪي ﻣيشونﺪ:
 -١-٥طﺮحهﺎي ﻣﻄﺎﻟعﺎتي
بﻪ آنﺪستﻪ از طرحهايي اطﻼق ﻣي شود كﻪ بر اساس قرارداد بين دانشگاه با سازﻣانها و ادارات ﻣنعﻘﺪ ﻣي گردنﺪ .هﺪف از انجام آنها
برر سي و شناخت اﻣوري نظير اﻣور اجتماعي ،اقت صادي ،صنعتي ،ك شاورزي ،خﺪﻣاتي و غيره ﻣيبا شﺪ و در پايان طرح بﻪ ارائﻪ راه
حل هايي براي بهبود يا رفع ﻣشكﻼت ﻣربوطﻪ بينجاﻣﺪ .اين طرحها بﻪ طور كلي بﻪ  ٣دستﻪ زير تﻘسيم بنﺪي ﻣيشونﺪ:
اﻟف( طﺮحهﺎي ﻣﻄﺎﻟعﺎت اجمﺎﻟي :هﺪف اصلي در اينگونﻪ طرحها ،بررسي و شناخت كلي از كاركردها و فعاليتهاي ﻣو ضوع
طرح ﻣيباشﺪ و شناخت عموﻣي در اختيار برناﻣﻪ ريزان قرار ﻣيدهﺪ.
ب( طﺮحهﺎي ﻣﻄﺎﻟعﺎت نيمه تف ضيلي :هﺪف ا صلي از اجراي اين گونﻪ طرحها ،شناخت همﻪ جانبﻪ از ﻣو ضوع ﻣيبا شﺪ و
ﻣﺪيران ﻣيتواننﺪ با استفاده از نتايج حاصلﻪ با واقع بيني و آينﺪه نگري براي طرح ﻣورد نظر برناﻣﻪ ريزي نماينﺪ.
ج( طﺮحهﺎي ﻣﻄﺎﻟعﺎت تف ضيلي :هﺪف از انجام اينگونﻪ طرحها ،شناخت جاﻣع و دقيق از كاركردهاي ﻣتفاوت ﻣو ضوع طرح
ﻣيباشﺪ بطوري كﻪ با شناخت عميق نكات ﻣثبت و ﻣنفي ﻣوضوع ،ﻣبناي دقيﻘي براي تﺪوين راهبردي طرح بﺪست آيﺪ.

 -٢-٥طﺮحهﺎي ﻣشﺎورهاي:
بﻪ طرحهايي گفتﻪ ﻣي شود كﻪ در سطح فعاليتهاي دانشگاهي بوده و شاﻣل ﻣواردي از قبيل بررسي و تحليل ﻣسائل و ﻣشكﻼت
بخشهاي اقتصادي و تعريف پروژههاي تحﻘيﻘاتي ،نظارت بر انجام پروژهها ،تﺪوين استانﺪاردها و همكاري با بخشهاي پژوهش
و فناوري ﻣؤسسات خارج از دانشگاه باشﺪ.
 -٣-٥طﺮحهﺎي اجﺮايي:
اين گونﻪ طرحها بر اساس نياز سازﻣانها و ادارات خارج از دانشگاه بﻪ توانمنﺪي علمي و اجرايي ﻣوجود در دانشگاه ﻣنعﻘﺪ ﻣيگردنﺪ
و اعضاي هيأت علمي ﻣيتواننﺪ با توجﻪ بﻪ تخصص خود بﻪ ارائﻪ خﺪﻣات اجرايي بپردازنﺪ.

ب( طرحهاي تحﻘيﻘاتي بر اساس نوع طرح بﻪ يكي از صورتهاي زير تﻘسيم بنﺪي ﻣيشونﺪ:
 -٤-٥طﺮحهﺎي ﻣنﻄقهاي:
بﻪ طرحهايي اطﻼق ﻣي شود كﻪ ﻣو ضوع آن ،از نظر جغرافيايي ،اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي بﻪ ﻣنطﻘﻪ ،ناحيﻪ ،شهر يا روستايي
خاص ﻣحﺪود گردد.
 -٥-٥طﺮحهﺎي اﺳتﺎني:
ﻣجموعﻪاي از طرحهاي خاص ناحيﻪاي كﻪ طراحي آن در ﻣحل ،و اجراي آن با اســـتفاده از اﻣكانات ﻣشـــترك ﻣحلي و ﻣلي در
استان اﻣكان پذير باشﺪ و در جهت پيشرفت آن استان ﻣؤثر باشﺪ.
 -٦-٥طﺮحهﺎي ﻣلي:
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.

 -٦رونﺪ شكل گيﺮي طﺮح :
اﻟف( پيشنﻬﺎد اوﻟيه
پيشنهاد اوليﻪ طرح توسط آورنﺪه طرح يا كارفرﻣاي طرح بﻪ حوزه ﻣعاونت پژوهشي دانشگاه ارائﻪ ﻣي گردد .در ﻣواردي كﻪ پيشنهاد
طرح توسط يكي از اعضاء هيئت علمي بﻪ ﻣعاونت پزوهشي ارسال شﺪه است ،پي شنهاد دهنﺪه بﻪ عنوان ﻣجري طرح انتخاب ﻣي
شود.

در برخي ﻣوارد نيز انجام طرح تحﻘيﻘاتي از طرف سازﻣان ها و د ستگاه هاي اجرايي بﻪ دان شگاه سپرده ﻣي شود و دان شگاه نيز با
انتخاب ﻣجري و يا ارجاع آن بﻪ دان شكﺪه/پژوه شكﺪه هايي كﻪ ﻣو ضوع انجام طرح در تخصص اعضاء هيئت علمي آن دان شكﺪه
اســت ،ﻣجري يا ﻣجريان را انتخاب ﻣي نمايﺪ .در اين حالت عنوان اوليﻪ طرح ابتﺪا بﻪ دانشــكﺪه/پژوهشــكﺪه هاي ﻣربوطﻪ جهت
برر سي ار سال ﻣي شود .دان شكﺪه/پژوه شكﺪه ها پي شنهاد طرح و ﻣجري را بﻪ ﻣعاون پژوه شي دان شگاه ارائﻪ ﻣي نماينﺪ .ﻣعاون
پژوهشي پس از دريافت نظرات و پيشنهادات رسيﺪه با لحاظ نظر كارفرﻣا نسبت بﻪ تعيين ﻣجري طرح اقﺪام ﻣي نمايﺪ.
تبصﺮه  :١ﻣوضوع طرح بايﺪ با فعاليت هاي علمي ﻣجري طرح ﻣرتبط باشﺪ.
تب صﺮه :٢در ﻣورد طرح هاي فاقﺪ آورنﺪه ،نحوة انتخاب ﻣجري طرح در واحﺪ بﻪ اين صورت ا ست كﻪ پي شنهاد اوليﻪ در اختيار
اعضاي هيات علمي قرار ﻣي گيرد .در صورت تمايل بيش از يك نفر از اعضاي هيأت علمي ،با توجﻪ بﻪ سوابق و نزديكي ﻣوضوع
طرح با تخصص عضو هيأت علمي ،ﻣوضوع طرح توسط شوراي پژوهشي واحﺪ پيشنهاد و بﻪ وسيلة رئيس واحﺪ ﻣعرفي ﻣي شود.
تبصﺮه :٣در ﻣواردي كﻪ ﻣشكﻼتي در اجراي تبصره  ٢باشﺪ ،كميتﻪ ﻣنتخب ﻣعاونت پژوهشي دانشگاه ﻣي توانﺪ ﻣستﻘيماً نسبت
بﻪ تعيين ﻣجري طرح اقﺪام نمايﺪ .اين كميتﻪ در پنج زﻣينة علوم پايﻪ ،علوم ﻣهنﺪســي ،علوم انســاني ،هنر و كشــاورزي طرحهاي
وا صلﻪ را ارزيابي ﻣيكننﺪ .اع ضاي كميتﻪ در هر زﻣينﻪ شاﻣل  ٢نفر از اع ضاي هيأت علمي ﻣتخ صص و ﻣجرب در آن زﻣينﻪ بﻪ
همراه ﻣعاون پژوهشــي دانشــگاه ،ﻣﺪير كل پژوهشــي و رئيس دفتر ارتباط با صــنعت دانشــگاه ﻣيباشــﺪ .اعضــاي هيأت علمي
ﻣتخصص با پيشنهاد رؤسا و ﻣعاونين پژوهشي واحﺪها و تأييﺪ ﻣعاون پژوهشي دانشگاه انتخاب ﻣيشونﺪ.
تب صﺮه  :٤دفتر ارتباط با صنعت دان شگاه ﻣ سئول برناﻣﻪ ريزي و هﺪايت طرح هاي پژوه شي خارج از دان شگاه )زير نظر ﻣعاون
پژوهشي دانشگاه( ﻣي باشﺪ.

ب ( تنظيم پيشنﻬﺎد نﻬﺎيي و ﻣتن قﺮارداد
ﻣجري طرح بايﺪ پيشنهاد نهايي طرح همراه با برناﻣﻪ زﻣانبنﺪي و هزينﻪ هاي طرح را كﻪ در ضميمﻪ قرارداد ﻣي آيﺪ تهيﻪ و تكميل
نمايﺪ .پي شنهاد طرح بﻪ كارفرﻣا ارسال ﻣي شود و در صورت پذيرش ،قرارداد طرح پژوهشي في ﻣابين ﻣعاونت پژوهش و فناوري
دانشگاه و كارفرﻣا ﻣنعﻘﺪ ﻣي شود.
قرارداد اصلي طبق طرح پيشنهادي توافق شﺪه و بين ﻣعاونت پژوهشي دانشگاه با كارفرﻣا تنظيم و ﻣنعﻘﺪ ﻣي شود .دو حالت براي
تنظيم قرارداد اصلي وجود دارد:
 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.
 در صورت نبود الگوي خاصي توسط كارفرﻣا براي تنظيم قرارداد ،الگوي ارائﻪ شﺪه توسط كارشناسان دفتر ارتباط با
صنعت ،جهت تنظيم و تكميل پيش نويس قرارداد اصلي در اختيار كارفرﻣا قرار ﻣي گيرد .نمونﻪ اي از اين قرارداد در پيوست ١
آئين ناﻣﻪ ﻣوجود است.

چنانچﻪ قرارداد طبق الگوي پيشنهادي كارفرﻣا باشﺪ ،كارشناسان اين دفتر قرارداد را از لحاظ انطباق با شرايط و ﻣﻼحظات قانوني
قرادادهاي پژوهشي و تحﻘيﻘاتي بررسي كرده و در صورت تاييﺪ كارشناسان دفتر ،دفتر حﻘوقي دانشگاه و تاييﺪ ﻣجري طرح در
خصوص شرايط و شرح خﺪﻣات طرح ،بﻪ تعﺪاد ﻣورد نياز تكثير و بﻪ اﻣضاي كارفرﻣا و ﻣعاونت پژوهشي دانشگاه رسانﺪه ﻣي شود.
تب صﺮه  : ١بﻪ ﻣنظور حفظ ﻣنافع حﻘوقي و ﻣعنوي دان شگاه ،ضروري ا ست در ﻣتن قراردادهاي في ﻣابين دان شگاه و سازﻣان
طرف قرار داد )كارفرﻣا( ﻣواردي از جملﻪ ﻣﻘﺪﻣﻪ ،ﻣوضــوع ،ﻣﺪت قرارداد ،ﻣبلغ و نحوة پرداخت آن ،ﻣوارد فســخ و خاتمﻪ قرار داد،
حوادث غير ﻣترقبﻪ ،كســـورات قانوني )ﻣاننﺪ بيمﻪ ،ﻣاليات ،حق باﻻســـري دانشـــگاه( ،حﻘوق ﻣادي و ﻣعنوي ،خﺪﻣات و تعهﺪات
طرفين ،نشاني و آدرس آنها و ساير ﻣوارد قانوني لحاظ گردد.
تب صﺮه  : ٢همراه با ﻣتن قرارداد بايﺪ هزينﻪ هاي طرح بطور جﺪاگانﻪ در اختيار ﻣعاونت پژوه شي دان شگاه قرار گيرد .اين هزينﻪ
ها شاﻣل هزينﻪ هاي پر سنلي )اعم از حق التحﻘيق و حق الزحمﻪ پر سنل داخل و خارج از دان شگاه( ،هزينﻪ ﻣواد و لوازم ﻣ صرفي،
هزينﻪ تجهيزات و اطﻼعات علمي )شاﻣل خريﺪ كتاب و تهيﻪ ﻣﻘاﻻت و غيره( ،هزينﻪ انجام آزﻣايشات در داخل و خارج از دانشگاه،
هزينﻪ هاي ﻣتفرقﻪ )ﻣاﻣوريتها ،تايپ ،تكثير ،اياب و ذهاب و غيره( و باﻻسري دانشگاه است.

 -٧انعقﺎد قﺮارداد
اﻟف( قﺮارداد اصلي طﺮح
پس از تاييﺪ ﻣتن قرارداد توسط ﻣجري و كارشناسان دفتر ارتباط با صنعت ،قرارداد بين كارفرﻣا و دانشگاه ﻣنعﻘﺪ ﻣي گردد .طرف
اﻣضا كننﺪه قرارداد در دانشگاه )ﻣجري طرح( رئيس يا ﻣعاون پژوهشي دانشگاه است و قرارداد پس از اﻣضاي طرفين )ﻣجري و
كارفرﻣا( قابليت اجرايي پيﺪا خواهﺪ كرد .نســـخﻪ اي از قرارداد اﻣضـــا شـــﺪه جهت اجرا و انجام ﻣراحل بعﺪي براي واحﺪ ﻣربوط،
ذيحسابي حوزة ﻣعاونت پژوهشي ،ﻣجري طرح و دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه ارسال ﻣي شود.
تب صﺮه  : ١با توجﻪ بﻪ تفويض اختياري كﻪ از طرف رئيس دانشــگاه بﻪ روســاي پژوهشــكﺪه ها واگذار شــﺪه اســت ،روســاي
پژوهشكﺪه ها نيز ﻣي تواننﺪ قرارداد اصلي طرح ها را اﻣضاء نماينﺪ.

ب( انعقﺎد قﺮارداد داخلي
پس از اﻣضاي قرارداد اصلي و ﻣشخص شﺪن تاريخ و شماره قرارداد ،بر اساس قرارداد اصلي يك قرارداد داخلي بين ﻣعاونت
پژوهشي و ﻣجري طرح ﻣنعﻘﺪ ﻣي گردد .نمونﻪ اي از اين قرارداد داخلي پيوست آئين ناﻣﻪ ﻣي باشﺪ.
فرم قرارداد داخلي در  ٤ن سخﻪ تكميل و پس از اﻣ ضاي ﻣعاونت پژوه شي دان شگاه و ﻣجري طرح ،يك ن سخﻪ در اختيار ﻣجري
طرح ،يك نسخﻪ در اختيار ذيحسابي ﻣعاونت پژوهشي دانشگاه ،يك نسخﻪ در اختيار دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه و يك نسخﻪ
در اختيار واحﺪ ﻣربوطﻪ قرار خواهﺪ گرفت.

پس از اﻣضاي قرارداد داخلي ،ﻣجري طرح بايﺪ با همكاران طرح قرارداد اﻣضاء نمايﺪ و ليست همكاران طرح ،همراه با يك نسخﻪ
از قرارداد را بﻪ ﻣعاونت پژوهشي ارسال نمايﺪ .نمونﻪ فرم قرارداد ﻣجري با همكاران طرح در پيوست  ٣آﻣﺪه است.
تبصﺮه  :١ابﻼغ خاتمﻪ طرح براي همكاران ﻣشاركت كننﺪه در طرح بر اساس قرارداد ﻣجري با همكاران صادر خواهﺪ شﺪ.

 ٨ﻣﺮاحل اجﺮاي طﺮح :
اﻟف( شﺮوع اجﺮاي طﺮح
شروع اجراي طرح ﻣنوط بﻪ تأييﺪ و تأﻣين اعتبار آن و ارسال پيش پرداخت طرح از طرف كارفرﻣا ﻣي باشﺪ.
ب( ارائه گزارش پيشﺮﻓﺖ كﺎر به كﺎرﻓﺮﻣﺎ
گزارش هاي پيشــرفت كار و نيز گزارش هاي فني براســاس ﻣفاد قرارداد ﻣنعﻘﺪه و يا حســب درخواســت كارفرﻣا از طرف ﻣجري
طرح تهيﻪ ﻣي شــود .ﻣجري طرح ﻣوظف اســت كلية گزارشهاي ﻣرحلﻪ اي و نهايي طرح را براي ارســال بﻪ كارفرﻣا صــرفاً بﻪ
ﻣعاونت پژوهشي دانشگاه تحويل دهﺪ .گزارشات دوره ايي طرح ابتﺪا بﻪ ناظر و در صورت تاييﺪ ناظر براي كارفرﻣا ارسال ﻣي شود.
ﻣعاونت پژوهشــي دانشــگاه ﻣوظف اســت گزارش طرح را در كمتر از يك هفتﻪ براي كارفرﻣا ارســال يا براي اصــﻼح احتمالي بﻪ
ﻣجري طرح ﻣسـترد نمايﺪ .گزارش نهايي طرح ابتﺪا بﻪ ناظر و در صـورت تاييﺪ ناظر بﻪ كميتﻪ ﻣنتخب ﻣعاونت پژوهشـي و بعﺪ از
تاييﺪ كميتﻪ ﻣنتخب براي كارفرﻣا ارسال ﻣي شود.
تبصﺮه  :١گزارش هاي ﻣرحلﻪ اي و نهايي طرح بايﺪ براساس ساختار پيش بيني شﺪه توسط كارفرﻣا تهيﻪ شود.
تب صﺮه  :٢يك ن سخﻪ از گزارش هاي ﻣرحلﻪ اي و نهايي طرح بايﺪ جهت نگهﺪاري در حوزة ﻣعاونت پژوه شي دان شگاه از طرف
ﻣجري طرح بﻪ اين ﻣعاونت تحويل شود.
ج( خﺎتمه طﺮح
انجام اﻣور ﻣربوط بﻪ اختتام طرح بر طبق ﻣفاد قرارداد ﻣنعﻘﺪه بين دانشـــگاه و كارفرﻣا و براســـاس ﻣاده  ١٤اين آيين ناﻣﻪ انجام
ﻣي گيرد.

 -٩اﻣور ﻣﺎﻟي طﺮح
ﻣجري طرح ﻣي بايســت پيگيري اﻣور ﻣالي ﻣربوط بﻪ طرح اعم از پرداخت اعتبارات طرح از طرف كارفرﻣا بﻪ دانشــگاه ،دريافت
تنخواه ،گزارش حق الزحمﻪ ﻣﺪير و پر سنل طرح ،خريﺪ تجهيزات و ارائﻪ ا سناد ت سويﻪ ح ساب را ﻣطابق ﻣﻘررات دان شگاه انجام
دهﺪ .حوزه ﻣعاونت پژوهشي دانشگاه نيز تمهيﺪات ﻻزم براي كمك بﻪ ﻣجري طرح در انجام اﻣور فوق را فراهم ﻣي آورد.
اﻟف( كليﻪ دريافتهاي ﻣربوط بﻪ قرارداد طرح بايستي از طريق كارفرﻣا بﻪ حساب دانشگاه كﻪ در قرارداد اصلي ذكر ﻣي شود ،واريز
گردد.
تبصﺮه :١اﻣور ﻣالي دانشگاه ،كل ﻣبلغ فوق را در اسرع وقت بﻪ حساب خزانﻪ واريز كرده و اقﺪام ﻻزم را جهت دريافت ﻣجﺪد آن
از حساب خزانﻪ بﻪ عمل آورد.
تب صﺮه  :٢ﻣجري طرح ﻣوظف ا ست واريز اعتبار طرح بﻪ ح ساب دان شگاه ،را از طريق كارفرﻣا پي گيري و كپي ر سيﺪ آن را بﻪ
عاﻣل ذيحساب حوزه ﻣعاونت پژوهشي دانشگاه تسليم نمايﺪ.
تبصﺮه  :٣اﻣور ﻣالي دانشگاه ﻣوظف است ﻣبلغ واريز شﺪه را در اسرع وقت در اختيار عاﻣل ذيحسابي ﻣعاونت پژوهشي دانشگاه
قرار دهﺪ.
ب( ﻣبلغ باﻻسري طرح  %١٥اعتبار كل قرارداد است كﻪ برطبق بنﺪ  ١از ﻣصوبات جلسﻪ شماره  ٢١٣هيأت رئيسﻪ دانشگاه ﻣورخ
 ،٨٨/٤/٢٢از كل اعتبار طرح كسر و در اختيار عاﻣل ذيحسابي ﻣعاونت پژوهشي قرار ﻣي گيرد .نحوه هزينﻪ كرد باﻻسري طرح ها
بر اساس آئين ناﻣﻪ ﻣصوب  ١٣٩٤/١/٣١شوراي پژوهشي و  ١٣٩٤/٢/٢٧هيات رئيسﻪ دانشگاه است كﻪ در پيوست  ٤آورده شﺪه
است..
تبصﺮه :١ﻣجري طرح ﻣوظف است ﻣبلغ باﻻسري را در اعتبارت طرح ﻣنظور نمايﺪ.
تبصﺮه :٢در ﻣوارد استثنايي درصﺪ باﻻسري بﻪ تأييﺪ ﻣعاونت پژوهشي دانشگاه قابل تغيير است.
ج( هزينﻪ كردن اعتبارات دريافتي طرح با ارائﻪ ا سناد و گزار شات ﻣالي و ﻣطابق ﻣفاد قرارداد بر ا ساس درخوا ست ﻣجري طرح و
تاييﺪ ﻣعاونت پژوه شي دان شگاه صورت ﻣي گيرد .در خ صوص طرح هايي كﻪ در واحﺪهاي پژوه شي انجام ﻣي شود درخوا ست
ﻣجري طرح بايﺪ با تأييﺪ ﻣسئول واحﺪ پژوهشي ارسال شود.
د( هزينﻪ انجام آزﻣايشات در داخل دانشگاه )شاﻣل ﻣصالح ﻣصرفي ،نمونﻪ سازي ،انجام آزﻣايش و دستمزد( با درخواست ﻣجري
طرح و تاييﺪ رئيس واحﺪ ﻣحل انجام آزﻣايش بايﺪ از ﻣحل اعتبارات طرح پرداخت شـــود .اين اعتبار در اختيار واحﺪ ﻣربوط قرار
ﻣي گيرد تا براي تأﻣين هزينﻪ هاي پر سنلي و تجهيزاتي ﻣ صرف شود .تو صيﻪ ﻣي شود حتي اﻻﻣكان اين اعتبارات براي تجهيز
آزﻣايشگاه ﻣربوط هزينﻪ شود.

تب صﺮه : ١در صورت ا ستفاده از ﻣواد ﻣ صرفي ﻣوجود در يك واحﺪ دان شگاه ،هزينﻪ ﻣربوطﻪ از ﻣحل اعتبارت طرح قابل پرداخت
است .نظارت بر انجام اين اﻣر بر عهﺪه رئيس واحﺪ ﻣربوط است.
ه( هزينﻪ انجام آزﻣايشاتي كﻪ در خارج از دانشگاه انجام ﻣي شود با ارائﻪ اسناد ﻣربوط و تاييﺪ ﻣجري از ﻣحل اعتبارات طرح قابل
پرداخت است.
و( در ﻣواردي كﻪ از اﻣكانات دانشــگاه )نظير نﻘليﻪ ،ﻣاﻣوريت و  (...اســتفاده ﻣي شــود ،هزينﻪ ها بايﺪ ﻣحاســبﻪ و از طريق جمعﺪار
واحﺪ ﻣربوط تنظيم و بﻪ اطﻼع ﻣعاونت پژوهشي دانشگاه برسﺪ .اين هزينﻪ ها از بودجﻪ طرح كسر ﻣي شود.
تب صﺮه  :١در صورتي كﻪ طرح در يكي از واحﺪهاي پژوه شي انجام شود ،ا سناد و گزار شات ﻣالي از طريق ﻣ سئول آن واحﺪ
پژوهشي بﻪ ﻣعاونت پژوهشي ارسال ﻣيشود.
تب صﺮه  :٢ﻣجري طرح باي ستي كليﻪ پرداختهاي پر سنلي بﻪ كاركنان غير ع ضو هيأت علمي دان شگاه را از طريق هماهنگي با
ﻣسؤولين ﻣستﻘيم پرسنل ﻣزبور بعمل آورد.
ز( كليﻪ پرداخت هاي پر سنلي بايﺪ از طريق اﻣور ﻣالي دان شگاه انجام گردد .اين پرداخت ها برا ساس ﻣيزان پي شرفت كار پس از
تأييﺪ كارفرﻣا و با نظر ﻣعاونت پژوهشي دانشگاه بﻪ ﻣجري طرح صورت ﻣي گيرد.
تب صﺮه  :١وظيفﻪ پرداخت حق الزحمﻪ همكاران طرح )اعم از هيات علمي يا كار شنا سان( بعهﺪة ﻣجري طرح ﻣي با شﺪ .در هر
صورت بايستي رضايت ناﻣﻪ همكاران طرح ﻣبني بر تسويﻪ حساب ضميمﻪ گردد.
ح( پيگيري كسر كليﻪ كسورات قانوني شاﻣل بيمﻪ ،ﻣاليات و  ...برعهﺪه ﻣجري ﻣي باشﺪ.
تب صﺮه :٣ﻣحا سبﻪ كليﻪ ك سور قانوني تابع قوانين رايج ك شور ﻣي با شﺪ .اين ك سورات شاﻣل ﻣاليات طبق د ستورالعمل پرداخت
ﻣاليات هاي ﻣســتﻘيم در طرح هاي پژوهشــي )ﻣصــوب هيات وزيران( و بيمﻪ طبق دســتورالعمل بيمﻪ قراردادهاي تحﻘيﻘاتي و
پژوه شي با دان شگاهها و ﻣراكز علمي )ﻣواد قانوني ﻣرتبط با پيمان هاي ﻣ شمول ﻣاده  ٣٨قانون تاﻣين اجتماعي ﻣ صوبﻪ شوراي
عالي تاﻣين اجتماعي( ﻣي باشﺪ.
ط( در پايان هر قرارداد )پس از ارائﻪ گزارشهاي نهايي و تأييﺪ كارفرﻣا( و بعﺪ از دريافت آخرين ق سط قرارداد ،ﻻزم ا ست ت سويﻪ
حساب نهايي بين ﻣجري طرح و دانشگاه انجام پذيرد.
ي( هرگونﻪ پرداخت ﻣربوط بﻪ طرحها ﻣنوط بﻪ وجود اعتبار در طرح ﻣربوط خواهﺪ بود.
ك( قرارداد ﻣربوط بﻪ هر طرح از نظر اﻣور ﻣالي ﻣستﻘل از ساير قراردادها بوده و ﻻزم است گردش ﻣالي آن بصورت ﻣجزا صورت
پذيرد.

ل( با توجﻪ بﻪ سياستهاي پژوهشي دانشگاه ﻣبني بر گسترش فعاليتهاي گروهي پژوهشي و ارتباط با صنعت از طريق واحﺪهاي
دان شگاه ،ﻣوارد ا ستثنايي ﻣغاير با ﻣو ضوع اين آئين ناﻣﻪ با تأييﺪ ﻣعاونت پژوه شي دان شگاه بر ا ساس آئين ناﻣﻪ خاص خود اجرا
خواهﺪ شﺪ.
 ١٠وظﺎيف ﻣجﺮي طﺮح
اﻟف( ﻣجري طرح ﻣوظف اســت ﻣفاد قرارداد و آيين ناﻣﻪ هاي ﻣربوط در دانشــگاه را بﻪ دقت ﻣطالعﻪ و از گردش كار انجام طرح،
نحوه هزينﻪ كردن اعتبار طرح ،قوانين و ﻣﻘررات آگاهي يافتﻪ و با بهره گيري صحيح از اﻣكانات و برناﻣﻪ ريزي ﻣناسب طرح را بﻪ
نحوي هﺪايت كنﺪ كﻪ در زﻣان ﻣﻘرر و هزينﻪ پيش بيني شﺪه و با كيفيت ﻣطلوب بﻪ انجام بر سانﺪ .ﻣجري طرح در قبال تعهﺪات
طرح بعنوان نماينﺪه دانشگاه در ﻣﻘابل كارفرﻣا ﻣسئول است.
ب( ﻣجري طرح در قبال نواقص و اشــتباهاتي كﻪ در عمل پيش ﻣي آيﺪ پاســخگوي دانشــگاه و كارفرﻣا بوده و بايﺪ ﻣشــكﻼت
اجراي طرح را در اسرع وقت بﻪ اطﻼع ﻣعاونت پژوهشي دانشگاه برسانﺪ.
ج( ﻣجري طرح همكاران خود را از افراد واجﺪ شرايط با رعايت شئونات دانشگاهي و قوانين و ﻣﻘررات ﻣربوطﻪ ،انتخاب ﻣينمايﺪ.
د( كليﻪ ﻣكاتبات ﻣربوط بﻪ طرح كﻪ در ارتباط با اﻣور ﻣالي بوده و يا تعهﺪات جﺪيﺪي در بر دارد بايﺪ از طريق ﻣعاونت پژوهشـــي
دان شگاه صورت گيرد .ساير ﻣكاتبات ﻣي توانﺪ از طريق ﻣجري طرح ﻣ ستﻘيماً با كارفرﻣا صورت پذيرد و يك ن سخﻪ از آن جهت
اطﻼع بﻪ ﻣعاونت پژوهشي دانشگاه ارسال شود.
ه( ﻣجري طرح ﻣوظف است كليﻪ گزارشهاي ﻣرحلﻪ اي و نهايي طرح را از طريق ﻣعاونت پژوهشي دانشگاه براي كارفرﻣا ارسال
نمايﺪ.
و( حق التحﻘيق همكاران طرح از سوي ﻣجري طرح پرداخت ﻣي شود و ﻣسئوليت كاﻣل آن شاﻣل اخذ رسيﺪ و تسويﻪ حساب و
رعايت ﻣﻘررات ﻣربوطﻪ ،بعهﺪه ايشان ﻣي باشﺪ.
ز( ﻣجري طرح پيگيريهاي ﻻزم در اﻣور ﻣربوط بﻪ و صول اعتبارات و ساير اﻣور ﻣالي و اداري طرح را با همكاري دان شگاه بعمل
ﻣي آورد .در اين خصوص دانشگاه تمهيﺪات ﻻزم را فراهم خواهﺪ كرد.
ح( هر گونﻪ نشر و استفاده از نتايج حاصل از طرح تابع ﻣفاد قرارداد ﻣنعﻘﺪه بين دانشگاه و كارفرﻣا خواهﺪ بود.
ط( ﻣجري طرح صرفاً بر اساس شرايط فسخ قرارداد ﻣي توانﺪ قرارداد را فسخ نمايﺪ و فسخ قرارداد از طرف ﻣجري طرح و بطور
يك طرفﻪ ﻣستلزم پرداخت كليﻪ خسارات وارده بﻪ ﻣجري و كارفرﻣا است.

ي( ﻣجري طرح ،در صــورت نياز بﻪ اســتفاده از اﻣكانات و دســتگاههاي داخل دانشــگاه ،ﻣوظف اســت هنگام تنظيم قرارداد نظر
ﻣساعﺪ ﻣسئولين واحﺪ ﻣربوط را جهت استفاده از اين دستگاهها اخذ نموده و هزينﻪ استفاده از اﻣكانات را در پيشنهاد نهايي طرح
ﻣنظور نمايﺪ.
ك( تماﻣي اسناد و اطﻼعاتي كﻪ از سوي كارفرﻣا براي انجام طرح در اختيار ﻣجري طرح و همكاران وي قرار ﻣي گيرد ،ﻣحرﻣانﻪ
تلﻘي شﺪه و ﻣجري طرح ﻣوظف بﻪ حفظ و نگهﺪاري آنها ﻣي باشﺪ.

 -١١وظﺎيف دانشگﺎه
اﻟف( نظارت بر حسن اجراي طرح ها و ﻣفاد قراردادها
ب( تعيين ﻣجري طرح يا نماينﺪه دانشگاه هنگام تنفيذ قرارداد در صورت نياز
ج( ﻣعرفي نماينﺪه و يا ﻣﺪير جﺪيﺪ طرح براي اداﻣﻪ انجام طرح در صورت بروز ﻣشكﻼت
د( در صورت بروز ﻣشكﻼت بين ﻣجري طرح و همكاران حكميت با ﻣعاون پژوهشي دانشگاه است و در صورتي كﻪ ﻣجري طرح
ﻣعاون پژوهشي دانشگاه باشﺪ ،حكميت با ﻣراجع باﻻتر است.
ه( فراهم نمودن تمهيﺪات ﻻزم براي انجام ﻣناســـب و بﻪ ﻣوقع اﻣور ﻣالي و اداري طرح و در اختيار قراردادن اﻣكانات و رفع
ﻣشكﻼت ﻣوجود طرح در چهارچوب قرارداد.
و( ارزيابي طرحهاي تحﻘيﻘاتي خاتمﻪ يافتﻪ و تشويق ﻣﺪيران ﻣوفق در هر سال

 -١٢نظﺎرت و كنتﺮل طﺮح
اﻟف( نظارت اجرايي طرحها توسط حوزه ﻣعاونت پژوهشي از طريق ﻣعاونين پژوهشي واحﺪها صورت ﻣي گيرد.
تبصﺮه  :١اين نظارت ﻣربوط بﻪ دانشگاه بوده و عﻼوه بر نظارت صورت گرفتﻪ از طرف كارفرﻣا انجام ﻣي شود.
ب( در ﻣواردي كﻪ طرح در يك واحﺪ پژوهشـــي انجام ﻣي شـــود ،نظارت علمي بر طرح در داخل دانشـــگاه بر عهﺪه آن واحﺪ
پژوهشــي خواهﺪ بود .در صــورت انجام نظارت علمي توســط كارفرﻣا و اظهارنظر راجع بﻪ پيشــرفت كار طرح و يا جزئيات علمي،
ﻣجري طرح ﻣوظف بﻪ تاﻣين نظر كارفرﻣا و انجام اصـــﻼحات احتمالي ﻣطابق قرارداد ﻣي باشـــﺪ .در هر صـــورت نظارت علمي
كارفرﻣا نافي نظارت داخل دانشگاه نمي باشﺪ و برعكس.

ج( ﻣ سؤوليت اﻣور ﻣالي طرح )پرداخت هاي ﻣالي بﻪ همكاران طرح ،هزينﻪ هاي ﻣربوط بﻪ ا ستفاده از تجهيزات دان شگاه و خريﺪ
اقﻼم ﻣورد نياز و  (...بر عهﺪه ﻣجري طرح بوده و نظارت ﻣالي بر عهﺪه ﻣعاونت پژوهشي دانشگاه ﻣي باشﺪ.

 -١٣ﻣﺎﻟكيﺖ ﻣﺎدي و ﻣعنوي طﺮح :
اﻟف( ﻣالكيت ﻣعنوي نتايج پژوهش بﻪ كارفرﻣا ،ﻣجري طرح و همكارانش تعلق دارد و چنانچﻪ نتايج پژوهشــي قابل ثبت حﻘوقي
و علمي باشﺪ بايستي حسب توافق بﻪ نام كارفرﻣا ،ﻣجري طرح و همكاران و دانشگاه ثبت شود و چنانچﻪ قابل ثبت نباشﺪ اعتبار
علمي آن براي ﻣجري طرح و همكارانش ﻣحفوظ خواهﺪ بود .ارائﻪ نتايج پژوهش بﻪ صورت سخنراني ،سمينار ،ﻣﻘالﻪ كاﻣل و ...
توسط ﻣجري طرح و همكاران با هماهنگي دانشگاه ﻣجاز ﻣي باشﺪ .ذكر نام دانشگاه بﻪ عنوان ﻣحل انجام تحﻘيﻘات و نام كارفرﻣا
بﻪ عنوان ﻣنبع تاﻣين ﻣالي ﻻزم ﻣي باشﺪ.
ب( حق استفاده از نتايج پژوهشي در اختيار كارفرﻣا و دانشگاه است .پروژه هاي توسعﻪ اي كﻪ ﻣنجر بﻪ توليﺪ صنعتي )انبوه( ﻣي
گردد يا پروژه هايي كﻪ اجراي نتايج آن ﻣنجر بﻪ ﻣنافع ﻣادي جنبي ﻣي شود ،ﻣنافع ﻣادي ك سب شﺪه تو سط دان شگاه ﻣتعلق بﻪ
ﻣجري طرح ،همكاران ،دانشگاه و ﻣواردي كﻪ در قرارداد ذكر شﺪه است ﻣي باشﺪ.

 -١٤طﺮحﻬﺎي ﻣحﺮﻣﺎنه
اﻟف( برر سي پي شنهاد طرح ،كنترل پروژه و ﻣراحل اختتام طرحهاي ﻣحرﻣانﻪ ﻣطابق ﻣفاد اين آيين ناﻣﻪ نبوده و برا ساس ﻣﻘررات
ﻣربوط بﻪ طرح هاي ﻣحرﻣانﻪ انجام ﻣي شود و اين گونﻪ طرحها ﻣستﻘيماً از طريق ﻣعاون پژوهشي دانشگاه پيگيري ﻣي شونﺪ.
ب( گزارشات اين طرحها ﻣحرﻣانﻪ تلﻘي ﻣي شود.

 – ١٥ارﺳﺎل گزارش هﺎي ﻣﺮحله اي و نﻬﺎيي
اﻟف( گزارش نهايي بايﺪ شاﻣل خﻼصﻪ ،ﻣﻘﺪﻣﻪ ،روش كار ،نتايج ،بحث و ﻣراجع باشﺪ.
ب( گزارش ها باي ستي ﻣطابق قالب تعيين شﺪه از طرف كارفرﻣا ب صورت تايپ شﺪه تهيﻪ شود .در صورتي كﻪ كارفرﻣا قالب يا
ساختار ﻣ شخصي تعيين نكرده باشﺪ ،ﻣجري طرح گزارش را ﻣطابق قالب تعيين شﺪه براي گزارش هاي پژوه شي دان شگاه تهيﻪ
خواهﺪ كرد ) .پيوست شماره (٤
ج( گزارش هاي ﻣرحلﻪ اي و نهايي بايﺪ حﺪاقل در دو ن سخﻪ تحويل گردد .يك ن سخﻪ از آنها در پرونﺪه ﻣربوط در حوزه ﻣعاونت
پژوهشي و يك نسخﻪ براي كارفرﻣا ارسال خواهﺪ شﺪ.

 -١٦خﺎتمه طﺮح :
در صورت احراز كليﻪ شرايط زير ،طرح خاتمﻪ يافتﻪ تلﻘي ﻣي شود:
اﻟف( ارائﻪ گزارش هاي ﻣرحلﻪ اي و نهايي ﻣطابق فرﻣت تعيين شﺪه در ﻣاده  ١٥اين آيين ناﻣﻪ ،به صورت لوح فشرده.
ب(

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

ج( تأييﺪ كتبي كارفرﻣا ﻣبني بر انجام تعهﺪات ﻣنﺪرج درقرارداد
د( ارائﻪ چكيﺪه فارسي و انگليسي طرح ﻣطابق قالب تعيين شﺪه جهت درج در كارناﻣﻪ پژوهشي دانشگاه
ه( اعﻼم ميزان مشارکت همکاران طرح و تﺴویه حﺴاب مالی مجری طرح با همکاران طرح

و( پرداخت كليﻪ كسورات قانوني و صﺪور ﻣفاصا حساب طرح
ز( اقالﻪ يا فسخ قرارداد در چارچوب شرايط پيش بيني شﺪه در طرح
ح( عﺪم اﻣكان اداﻣﻪ طرح براساس شرايط پيش بيني شﺪه

 -١٧ﻓسخ قﺮارداد و حل اختﻼف
اﻟف( فسخ قرارداد بايﺪ با توجﻪ بﻪ ﻣفاد قرارداد ﻣنعﻘﺪه بين كارفرﻣا و دانشگاه صورت گيرد.
ب( طرفين قرارداد ﻣي تواننﺪ با توافق يكﺪيگر ،قرارداد را اقالﻪ يا فسخ نماينﺪ.
ج( ﻣجري طرح پس از اﻣضاي قرارداد نمي توانﺪ بﻪ دليل عﺪم علم و آگاهي از ﻣفاد طرح ،قرارداد را فسخ نمايﺪ و چنانچﻪ اﻣكان
اداﻣﻪ طرح براي ايشان وجود نﺪاشتﻪ باشﺪ ،ﻣجري طرح ﻣيبايست ﻣراتب را كتباً بﻪ اطﻼع كارفرﻣا و دانشگاه برسانﺪ تا نسبت بﻪ
درخواست فسخ قرارداد ،تصميم ﻣﻘتضي اخذ گردد.
د( چنانچﻪ ﻣجري طرح ن سبت بﻪ فسخ قرارداد بصورت يك طرفﻪ اقﺪام نمايﺪ ،ناﻣبرده ﻣسئول پرداخت كليﻪ خسارت هاي ناشي
از فسخ قرارداد ﻣي باشﺪ و ﻣحاسبﻪ خسارت ها بﻪ تشخيص كارفرﻣا و دانشگاه خواهﺪ بود.
ه( چنانچﻪ در ﻣورد اجراي قرارداد و ﻣﻘررات ﻣربوط بﻪ طرح ،اختﻼفي ﻣيان طرفين قرارداد بوجود آيﺪ ،حل اختﻼف برعهﺪة هيات
ســﻪ نفره اي ﻣركب از نماينﺪة كارفرﻣا ،ﻣجري طرح يا نماينﺪه وي و نماينﺪه دانشــگاه خواهﺪ بود و نظر اكثريت اين هيات براي
طرفين قرارداد ،ﻻزم اﻻجرا ﻣيباشﺪ.

 (١٨اﻣتيﺎزات پژوهشي طﺮح هﺎ
اﻟف( ﻣحاسبﻪ اﻣتياز طرح هاي پژوهشي برون سازﻣاني جهت ترفيع و ارتﻘاء ،بر اساس آئين ناﻣﻪ ارتﻘاء ﻣي باشﺪ.
ب( ﻣحاسبﻪ اﻣتيازات طرح هاي پژوهشي برون سازﻣاني در انتخاب پژوهشگر برتر ﻣطابق جﺪول زير است.
سﻘف اﻣتياز

نوع طرح بر اساس ﻣيزان اعتبار

نحوه ﻣحاسبﻪ اﻣتياز براي هر طرح

زير  ٥ﻣيليون توﻣان

 ١اﻣتياز

١

 ٥تا  ١٠ﻣيليون توﻣان

 ٢اﻣتياز

٢

 ١٠تا  ٥٠ﻣيليون توﻣان

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

٥

 ٥٠تا  ١٠٠ﻣيليون توﻣان

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

٨

 ١٠٠تا  ٥٠٠ﻣيليون توﻣان

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

١٢

بيش از  ٥٠٠ﻣيليون توﻣان

) + ١٢هر پنج ﻣيليون توﻣان ﻣازاد بر  ٥٠٠ﻣيليون توﻣان×(٠,٠١٥

٢٠

هر طرح

 (١٩تصويﺐ
اين آيين ناﻣﻪ در  ١٩ﻣاده در جلسﻪ ﻣورخ  .......................بﻪ تصويب شوراي پژوه شي دانشگاه رسيﺪ و در جل سﻪ ﻣورخ ...............
هيات رئيسﻪ دانشگاه تأييﺪ و از تاريخ تصويب ﻻزم اﻻجرا ﻣي باشﺪ.

پيوﺳﺖ شمﺎره ١
پيش نويس قرارداد اصلي طرح

اين قرارداد بين دانشگاه سيستان و بلوچستان با شناسه ملي  ١٤٠٠٣٠٥٨٦٣٧و كد اقتصادي  ٤١١٤١٥٥٥٨١٧٣به
نمايندگي آقاي دكتر درمحمد كردي معاونت پژوهشي دانشگاه كه از اين پس به اختصار "دانشگاه" خوانده مي شود
از يك¬طرف و  ............................................به نمايندگي آقاي  ..........................................كه در اين قرارداد "كارفرما"
خوانده مي شود از طرف ديگر با شرايط ذيل منعقد مي گردد.
ماده  (١موضوع:
انجام طرح پژوهشي با عنوان "...................................................................." :مﻄابﻖ شرح خدمات ضميمه /مربوطه
عنوان انگليسي ..................................................................................................................................................................:

ماده  (٢مدت:
مدت اجراي اين قرارداد جمعاً  .........ماه از زمان عقد قرارداد /ابﻼغ رسمي /تاريخ واريز پيش پرداخت )يكي از حالت
هاي مختلف انتخاب شود( قرارداد توسط كارفرما مي باشدكه در صورت نياز و موافقت طرفين قابل تمديدخواهد بود.
ماده  (٣مبلغ و نحوه پرداخت:
كل مبلغ اين قرارداد ............................................ريال )به حروف  .......................................ريال( است كه از طرف كارفرما به
حساب شماره  ٢١٧٧٣٦٢٦٠٤٠٠٤بانك ملي شعبه دانشگاه با شناسه واريز  ٠٠١٠٠٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠٩٣و شماره شباي
 IR67 0170 0000 0217 7362 6040 04به نام درآمدهاي اختصاصي دانشگاه به شرح زير پرداخت و اسناد
مثبته آن در اختيار دانشگاه قرار مي گيرد.
 .........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.
 .........درصد از كل مبلغ قرارداد پس از ارسال گزارش پيشرفت كار مرحله دوم.
 .........درصد به عنوان حسن انجام كار از كل مبلغ قرارداد پس از ارسال گزارش نهايي.
بديهي است مبلغ پيش پرداخت به تناسب درصد مبالغ مراحل بعدي از پرداختها كسر تا در نهايت مستهلك گردد .

تبصره  :درصورتي¬كه به اقتضاء شرايط خدمات مندرج در ماده ) (١اين قرارداد باتوافﻖ طرفين افزايش يابد ،مبلغ
قرارداد نيز به تناسب آن افزايش يافته و به¬عنوان متمﻢ ،ضميمه قرارداد اصلي مي¬گردد .

ماده  (٤كسورات قانوني:
كسورات قانوني اين قرارداد توسط دانشگاه كسر و به حساب مراجع ذي¬ربط واريز مي¬گردد ،در غير صورتي كه
كارفرما اين مبالغ را پرداخت نمايد بايستي اسناد معتبر مربوطه را به دانشگاه تحويل نمايد.

ماده  (٥تعهدات طرفين:
تعهدات دانشگاه:
الف ( "دانشگاه" در چارچوب شرح خدمات قرارداد با استفاده از شيوه هاي نوين علمي و تحقيقاتي عمل نموده و نتايج
حاصل از آن را در اختيار كارفرما قرار مي دهد.
ب ( "دانشگاه" گزارش هاي پيشرفت كار مرحله اي و نهايي را طبﻖ برنامه زمان¬بندي شده تهيه و براي "كارفرما"
ارسال مي نمايد.
ج("دانشگاه" اسناد حاصل از موضوع اين قرارداد را بدون هماهنگي كارفرما در اختيار غير قرار نخواهد داد.
تعهدات كارفرما:
الف("كارفرما" بايد مبلغ اين قرارداد را مﻄابﻖ ماده ) (٣در وجه "دانشگاه" پرداخت نمايد.
ب( "كارفرما"موظف است تسهيﻼت ،امكانات و اطﻼعات مرتبط با موضوع اين قرارداد را در اختيار "دانشگاه" قراردهد.
ج ( "كارفرما" موظف است نظر خود را پس از دريافت گزارش هاي مرحله اي و نهايي ،حداكثر تا  ......................روز/
ماه اعﻼم نمايد .در غير اين صورت گزارش ها از نظر "دانشگاه" تأييد شده تلقي مي گردد.
د ("كارفرما" موظف است پس از اتمام قرارداد خاتمه آن را به صورت مكتوب به "دانشگاه" اعﻼم نمايد.

ماده  (٦حل اختﻼف:
كليه اختﻼفاتي كه ممكن است بر اثر اجراي اين قرارداد و يا تعبير و تفسير مندرجات آن بين طرفين رخ دهد و قابل
حل و فصل از طريﻖ مذاكره و يا مكاتبه نباشد بايد به هيئت داوري متشكل از يك نفر نماينده "دانشگاه" و يك نفر

نماينده "كارفرما"و يك نفر داور مورد قبول طرفين كه از كارشناسان رسمي دادگستري با تخصص مورد نياز طرح مي
باشد ،ارجاع گردد و رأي هيئت مذكور براي طرفين ﻻزم اﻻجرا مي باشد.

ماده  (٧مالكيت اسناد:
كليه¬گزارش هايي كه به موجب اين قرارداد توسط "دانشگاه" تهيه مي شود متعلﻖ به "كارفرما" مي باشد .عﻼوه بر
اين در مقاله ها و گزارش هاي علمي حاصل از اجراي اين قرارداد نام "كارفرما" نيز طبﻖ مقررات "دانشگاه" درج مي
گردد.

ماده (٨نشاني طرفين:
كليه مكاتبات و مراسﻼت طرفين درطول اعتبار اين قرارداد به نشاني هاي ذيل ارسال خواهد شد.
بديهي است در صورتي كه تغييري در نشاني هر يك از طرفين ايجاد شود بايد بﻼفاصله كتباً به طرف مقابل اعﻼم
گردد.
دانشگاه :زاهدان ،بلوار دانشگاه ،سازمان مركزي دانشگاه سيستان و بلوچستان ،معاونت پژوهش و فناوري ،كدپستي
٤٥٨٤٥-٩٨١٦٧
كارفرما .......................................................... :تلفن....................................... :

نمابر............................................... :

ماده  (٩قانون حاكﻢ بر قرارداد:
اين قرارداد از هر حيث تابع قوانين دولت جمهوري اسﻼمي ايران بوده و در  ٩ماده و يك تبصره و  ........نسخه كه تمام
آنها حكﻢ واحد دارند از تاريخ امضاء طرفين قابل استناد مي باشد.

نام و نام خانوادگي نماينده كارفرما

نام و نام خانوادگي نماينده دانشگاه

تاريخ

تاريخ

امضا

امضا

پيوﺳﺖ شمﺎره ٢
قرارداد داخلي طرح هاي پژوهشي برون سازماني
ماده  :١طرﻓين قرارداد
اين قرارداد پيرو قرارداد شماره  ......مورخ  .............كه از اين پس قرارداد اصلي ناميده مي شود ،فيمابين معاونت پژوهشي
دانشگاه سيستان و بلوچستان )كه از اين پس به اختصار كارﻓرما ناميده ميشود( با  ،……………………….و آقاي/خانﻢ
 ،…………………….كه از اين پس به اختصار مجري ناميده مي شود به شرح موارد مندرج در ذيل منعقد مي گردد.
ماده  :٢موضوع قرارداد
سرپرستي اجرايي و علمي طرح تحقيقاتي با عنوان" …………………." :
كه به موجب اين قرارداد از طرف كارفرما به مجري واگذار مي شود.
ماده  :٣مدت قرارداد و برنامه زمان بندي اجراي آن
 ١-٣مدت انجام موضوع قرارداد از زمان عقد قرارداد و به مدت  . . . . .ماه تعيين مي شود.
 ٢-٣اين قرارداد در صورت الحاقيه مدت زمان قرارداد اصلي و با موافقت طرفين قابل تمديد خواهد شد.
ماده  : ٤مبلغ و نحوه پرداخت قرارداد
 ١-٤كل مبلغ برابر  ………………..ريال )  ...........ريال ( مي باشــد ،كه هزينه هاي پرســنلي ،تجهيزاتي و مواد مصــرفي آن
مﻄابﻖ جدول ذيل هزينه مي شود.
هزينه ها
پرسنلي

درصد

نحوه پرداخت

مبلغ )ريال(

پرداخت هزينههاي پرسنلي بر اساس مفاد موافقتنامه داخلي و متناسب با تائيديه پيشرفت كار
صادره توسط كارفرما ،در وجه مجري و همكاران پروژه
الف( تجهيزات متعلﻖ به دانشــگاه :پرداخت اعتبار تجهيزات بر اســاس تقاضــاي مجري و ارائه

تجهيزاتي

اســناد مثبته )پيش فاكتور و يا فاكتور خريد( و انجام رســيدگيهاي ﻻزم توســط حســابداري
معاونت پژوهشــي در وجه شــركتهاي تأمينكننده تجهيزات و قﻄعات مربوطه )اين تجهيزات
متعلﻖ به دانشگاه ميباشند(
ب( تجهيزات متعلﻖ به كارفرماي قرارداد اصــلي :پرداخت اعتبار تجهيزات بر اســاس تقاضــاي
مجري و ارائه اســناد مثبته )پيشفاكتور و يا فاكتور خريد( و انجام رســيدگيهاي ﻻزم توســط
حسابداري معاونت پژوهشي در وجه شركتهاي تأمين كننده تجهيزات و قﻄعات مربوطه )اين
تجهيزات متعلﻖ به كارفرما بوده و مشمول دريافت امتياز گرنت نميباشند(

مواد مصرفي

هزينهكرد مواد مصرفي بر اساس صورتجلسه مواد مصرفي مورد نياز پروژههاي پژوهشي كاربردي
پس از تأييد مجري

ساير

 ٢-٤پيگيري پرداخت ماليات به عهده مجري طرح مي با شد ،كه با مراجعه به سازمان امور مالياتي و اظهارنامه مالياتي مﻄابﻖ
قوانين جاري كشور تعيين خواهد شد.
 ٣-٤تمامي اعتبار دريافتي از كارفرماي قرارداد اصلي پس از كسر كسورات قانوني به مجري پرداخت خواهد شد.
 ٤-٤سهﻢ باﻻسري دانشگاه  %١٥كل خالص پرداختي به مجري مي باشد ،كه از پرداختي هر مرحله كسر خواهد شد.

ماده  :٥تعهدات كارﻓرما
 ١-٥تمامي كارهاي مالي و نظارت بر حسن انجام كار بعهده كارفرما مي باشد.
 ٢-٥صدور معرفينامههاي ﻻزم براي ارائه به د ستگاههاي مرتبط به منظور تهيه ا سناد ،مدارك ،آمار و نق شههاي مورد نياز در
صورت درخواست مجري.
 ٣-٥كارفرما موظف اســت پس از دريافت گزارش كار هر مرحله ،حداكثر  ٧روز بعد از زمان دريافت آن را به كارفرماي قرارداد
اصلي تسليﻢ نمايد.
تب صره  :١كارفرما مجاز ا ست قبل از ار سال گزارش به كارفرماي قرارداد ا صلي ،گزارش ها را براي داوري به يك يا چند نفر
ارسال و پس از تاييد داور /داوران گزارش را به كارفرماي قرارداد اصلي ارسال نمايد.
 ٤-٥كارفرما موظف ا ست پس از دريافت مبلغ يا چك مربوط به هر مرحله از انجام طرح ،در ا سرع وقت ن سبت به پرداخت آن
به مجري بر اساس نحوه پرداخت ذكر شده در ماده  ٤اقدام نمايند.
 ٥-٥حفظ اطﻼعات و نتايج حاصل از اجراي طرح.

ماده  :٦تعهدات مجري
 ١-٦مجري موظف به انجام كامل تمامي كارهاي ذكر شــده در قرارداد اصــلي بوده و گزارش كار هر مرحله را حداكثر  ١٠روز
قبل از پايان مدت منظور شده به صورت لوح فشرده به معاونت پژوهش و فناوري تحويل نمايد.
 ٢-٦مجري موظف است با همكاران طرح قرارداد همكاري امضا و يك نسخه از آن را به معاونت پزوهشي ارسال نمايد .گواهي
همكاري در زمان خاتمه طرح بر اساس ليست اعﻼمي مجري و قراردادهاي منعقده صادر خواهد شد.
 ٣-٦مجري بدون موافقت و اجازه كتبي كارفرما ،حﻖ واگذاري يا انتقال تعهدات موضــوع اين قرارداد را به شــخص حقيقي يا
حقوقي ديگر ندارد.
 ٤-٦تمامي تعهدات كارفرما كه در قرارداد اصــلي قيد شــده و در ارتباط با اجراي طرح مي باشــد ،مجري طرح نســبت به آن
متعهد مي باشد.

 ٥-٦انجام هماهنگي و انعكاس به موقع مسائل و مشكﻼت اجرايي قرارداد اصلي به كارفرما از طريﻖ معاونت پژوهشي.
 ٦-٦ارائه به موقع اسناد مثبته تجهيزات خريداري شده از محل اعتبارات قرارداد.
 ٧-٦شركت درجلسات معرفي و دفاع از گزارشات مرحله اي و نهايي طرح در صورت نياز و درخواست كارفرماي قرارداد اصلي
و يا معاونت پژوهشي.
 ٨-٦در صورتيكه مجري در طول مدت اجراي قرارداد ق صد م سافرت داخلي يا خارجي بيش از يك ماه و يا ا ستفاده از فر صت
مﻄالعاتي خارج از كشور داشته باشد ،موظف است قبل از عزيمت نسبت به تعيين تكليف وضعيت قرارداد كتباً اقدام كند.
 ٩-٦در صورتيكه مجري به تعهدات و مواد مندرج در قرارداد حاضر عمل ننمايد ،دانشگاه اختيار تام خواهد داشت تا نسبت به
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.
 ١٠-٦مجري براي ح سن انجام كار ) عﻼوه بر ضمانت اجرايي مقرر در قرارداد ا صلي( يك چك به مبلغ كل قرارداد قرارداد به
دان شگاه مي سپارد كه دان شگاه در صورت تخلف مجري مي تواند با قيد تاريخ روز ،آن را به اجرا گذا شته و مدير طرح به هيچ
وجه حﻖ اعتراض به آن را نخواهد داشت.
 ١١-٦چك مورد نظر در حوزه معاونت پژوه شي بايگاني مي گردد و پس از انجام مو ضوع قرارداد و تائيد پايان قرارداد به مجري
برگشت داده مي شود.
 ١٢-٦تعهد پرداخت تمامي مﻄالبات ســازمان تأمين اجتماعي در صــورت نياز )پرداخت بيمه همكاران غير دانشــگاهي ،رديف
هاي غير پژوهشي و  (...براي صدور مفاصاحساب پروژه.

ماده  :٧تغييرات
تغييرات اعمالي در قرارداد اصلي در صورت نياز در اين قرارداد نيز اعمال مي شود.

ماده  :٨ﻓسخ يا خاتمه قرارداد
 ١-٨كارفرما در صورت عدم صﻼحيت علمي و فني مجري و همچنين تخلف از شرايط مقرر در قرارداد ،مي تواند آن را يكﻄرفه
فسخ كند.
 ٢-٨در صورت ف سخ يا خاتمه قرارداد ا صلي ،اين قرارداد نيز متعاقباً ف سخ شده يا خاتمه خواهد يافت و طبﻖ آنچه در قرارداد
اصلي قيد شده ،عمل خواهد شد.

ماده  :٩اختﻼﻓات
 ١-٩در صورت بروز هرگونه اختﻼف نا شي از اجراء ياتف سير مفاد قرارداد ،كه از طريﻖ مذاكره ح ضوري و دو ستانه حل و ف صل
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.

 ٢-٩درصـــورتيكه مجري به دﻻئل غيرموجه در انجام تعهدات مندرج در اين موافقتنامه كوتاهي نمايد ،كارفرما مي
تواند با اعﻼم كتبي طي مهلتي حداكثر تا يك ماه براي جبران آن زمان تعيين نمايد .به همين ترتيب در صـــورتيكه
كارفرما در انجام تعهدات مندرج در موافقت نامه كوتاهي نمايد بايد طي مدت حداكثر تا يك ماه در برطرف كردن
موانع نهايت كو شش را به عمل آورد .در صورت بروز هرگونه اختﻼف ميان كارفرما و مجري ،هيئتي مركب از نماينده
كارفرما ،مجري و نماينده كارفرماي قرارداد اصــلي )در صــورت لزوم( مورد يا موارد اختﻼف را بررســي و مورد حل و
فصل قرار خواهند داد .تصميﻢ متخذه توسط اين هيئت براي طرفين ﻻزم اﻻجرا ميباشد.

ماده  : ١٠مواد و نسخ قرارداد
اين قرارداد در  ١٠ماده و چهار نسخه تنظيﻢ شده كه حكﻢ واحد دارند و پس از امضاء طرفين ﻻزم اﻻجرا مي باشد.

كارﻓرما
……………….
معاون پژوهش و ﻓناوري دانشگاه

مجري
................................
عضو هيات علمي دانشگاه سيستان و بلوچستان

پيوﺳﺖ شمﺎره ٣

اين قرارداد براي انجام فعاليت پژوهشي بين آقاي/خانﻢ  .....................عضو هيأت علمي گروه  ................دانشكده  .............كه از اين پس محقﻖ
ناميده مي شود و آقاي/خانﻢ  ..............عضو هيأت علمي/غير عضوهيأت علمي گروه  ................دانشكده  .............كه از اين پس همكار طرح
ناميده مي شود در اجراي طرح پژوهشي با قرارداد اصلي شماره  ..........مورخ  ...........و قرارداد داخلي شماره  ..........مورخ  ...........موضوع انجام
طرح تحقيقاتي با عنوان " ".................................................منعقد مي شود.
)ماده  ( ١مشخصات محقق :

نام و نام خانوادگي :

)ماده  ( ٢مشخصات همكار:

نام و نام خانوادگي :

آخرين مدرك تحصيلي :

)ماده  ( ٣مبلغ قرارداد :
ميزان حﻖ الزحمه همكار بر اساس نوع همكاري به ميزان حداكثر  ............ريال تعيين ميگردد كه براساس مقررات مالي جاري دانشگاه به
مجري طرح پرداخت ميشود و متعاقبا مجري به همكار طرح پرداخت خواهد نمود.
)ماده  ( ٤تعهدات همكار :
 ١-٤همكار طرح متعهد است بر اساس جدول زير نوع و ميزان فعاليت و زمان تحويل نتايج فعاليت محوله را مشخص نمايد .
رديف

نوع ﻓعاليت

ميزان ﻓعاليت ) به درصد(

زمان تحول نتايج ﻓعاليت

مﻼحظات

١
٢
٣
 ٢-٤همكار طرح متعهد است در صورت انصراف از همكاري مراتب را كتباً به محقﻖ اعﻼم نمايد.
)ماده ( ٥
محقﻖ متعهد است بر اساس تعهدات همكار پس از دريافت نتايج فعاليت همكاران طبﻖ ماده  ٣قرارداد نسبت به پرداخت حﻖ الزحمه ايشان
اقدام نموده و رسيد دريافت دارد.
)ماده ( ٦
شوراي پژوهشي دانشگاه مرجع حل و فصل اختﻼف بين محقﻖ و همكار طرح در رابﻄه با عنوان قرارداد بوده و راي آن ﻻزم اﻻجرا براي
محقﻖ و همكار است.
)ماده ( ٧
اين قرارداد در  ٧ماده و يك صفحه و  ٣نسخه كه كليه نسخه ها حكﻢ واحد را دارند امضاء و مبادله گرديد.
نام و نام خانوادگي محقﻖ

نام و نام خانوادگي همكار طرح

نام و نام خانوادگي معاون پژوهش و فناوري دانشگاه

امضاء :

امضاء :

امضاء :

تاريخ :

تاريخ :

تاريخ :

پيوﺳﺖ شمﺎره ٣

اين قرارداد براي انجام فعاليت پژوهشي بين آقاي/خانﻢ  .....................عضو هيأت علمي گروه  ................دانشكده  .............كه از اين پس محقﻖ
ناميده مي شود و آقاي/خانﻢ  ..............عضو هيأت علمي/غير عضوهيأت علمي گروه  ................دانشكده  .............كه از اين پس همكار طرح
ناميده مي شود در اجراي طرح پژوهشي با قرارداد اصلي شماره  ..........مورخ  ...........و قرارداد داخلي شماره  ..........مورخ  ...........موضوع انجام
طرح تحقيقاتي با عنوان " ".................................................منعقد مي شود.
)ماده  ( ١مشخصات محقق :

نام و نام خانوادگي :

)ماده  ( ٢مشخصات همكار:

نام و نام خانوادگي :

آخرين مدرك تحصيلي :

)ماده  ( ٣مبلغ قرارداد :
ميزان حﻖ الزحمه همكار بر اساس نوع همكاري به ميزان حداكثر  ............ريال تعيين ميگردد كه براساس مقررات مالي جاري دانشگاه به
مجري طرح پرداخت ميشود و متعاقبا مجري به همكار طرح پرداخت خواهد نمود.
)ماده  ( ٤تعهدات همكار :
 ١-٤همكار طرح متعهد است بر اساس جدول زير نوع و ميزان فعاليت و زمان تحويل نتايج فعاليت محوله را مشخص نمايد .
رديف

نوع ﻓعاليت

ميزان ﻓعاليت ) به درصد(

زمان تحول نتايج ﻓعاليت

مﻼحظات

١
٢
٣
 ٢-٤همكار طرح متعهد است در صورت انصراف از همكاري مراتب را كتباً به محقﻖ اعﻼم نمايد.
)ماده ( ٥
محقﻖ متعهد است بر اساس تعهدات همكار پس از دريافت نتايج فعاليت همكاران طبﻖ ماده  ٣قرارداد نسبت به پرداخت حﻖ الزحمه ايشان
اقدام نموده و رسيد دريافت دارد.
)ماده ( ٦
شوراي پژوهشي دانشگاه مرجع حل و فصل اختﻼف بين محقﻖ و همكار طرح در رابﻄه با عنوان قرارداد بوده و راي آن ﻻزم اﻻجرا براي
محقﻖ و همكار است.
)ماده ( ٧
اين قرارداد در  ٧ماده و يك صفحه و  ٣نسخه كه كليه نسخه ها حكﻢ واحد را دارند امضاء و مبادله گرديد.
نام و نام خانوادگي محقﻖ

نام و نام خانوادگي همكار طرح

نام و نام خانوادگي معاون پژوهش و فناوري دانشگاه

امضاء :

امضاء :

امضاء :

تاريخ :

تاريخ :

تاريخ :

پيوﺳﺖ شمﺎره ٤
آئين ناﻣﻪ دريافت باﻻسري طرح هاي برون دانشگاهي

