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 معاونت ژپوهشي و فناوري 

 

 هاي پژوهشي برون دانشگاهي دانشگاه شهركردنامه جذب و اجراي طرحآيين

 

 دانشگاه و پژوهشگران در انجام هيأت علمي اعضاي رتشبي مشاركت هر چه در راستاي تقويت امر پژوهش و جلب

هاي برون دانشگاهي دانشگاه و اجراي طرح نامه جذبصنعت و جامعه، آيين هاي كاربردي به منظور رفع مشكالتپژوهش

 گردد.تهيه و تنظيم مي شهركرد به شرح زير

 

 : اهداف1ماده 

 پژوهش برون دانشگاهي هايشفاف سازي فرآيند اداري جذب و انجام طرح  1-1

 هاي كاربردي و فناوريگسترش فرهنگ پژوهش  1-2

 انشگاهيهاي پژوهشي برون دفراهم نمودن تسهيالت الزم براي انجام طرح  1-3

 : تعاريف2ماده

قرارداد  يكها در قالب صنايع با سازمان دانشگاهي است كه در راستاي نيازهاي پژوهشي منظور طرح پژوهشي برون طرح: 2-1

حساب دانشگاه واريز  هاي خارج از دانشگاه تأمين و بهها و سازمانتصويب شده و اعتبار آن از طريق بودجه به اين صنايع، دستگاه

 دد.گرمي

 ، كسورات وهابندي، هزينهبه پيشنهاد طرح ) شامل موضوع، مراحل انجام كار، زمان كاربرگ مربوطنامه پيشنهادي: طرح -2-2

يشنهاد دهنده تكميل و پس از تأييد واحد پژوهشي از طريق دفتر ارتباط با صنعت و جامعه پ( است كه توسط نتايج مورد انتظار طرح

 گردد. پيشنهاد طرح پس از تصويب توسط كارفرما به قرارداد پيوست خواهد شد.مي عارجادانشگاه به كارفرما 

قرارداد و دانشگاه و سازمان يا صنعت طرف  ريوقراردادي كه براي انجام طرح، بين معاونت پژوهش و فنا قرارداد اصلي: -2-3

 گردد.منعقد مي

و مجري براي انجام مفاد  ه، بين معاونت پژوهش و فناوري دانشگاقراردادي است كه براي انجام طرح قرارداد داخلي: -2-4

 شود.منعقد مي قرارداد اصلي

 كند.ه اعتبار طرح را تأمين ميا حقوقي طرف قرارداد اصلي است كشخصيت حقيقي ي كارفرما: -2-5

قالب قرارداد داخلي اجراي طرح پژوهشي  درشگاه و ندا دانشگاه است كه به نمايندگي از عضو هيأت علمي مجري طرح: -2-6

 را برعهده دارد. 

داخل و خارج از دانشگاه، دانشجويان كليه مقاطع تحصيلي داخل و خارج از دانشگاه،  علمي اعضاي هيأت همكاران طرح: -2-7

 نمايند.كاري مي( و يا هر فرد حقيقي ديگر كه در اجراي طرح با مجري طرح هم3كاركنان دانشگاه ) بر اساس مفاد ماده 

 باشد.هاي برون دانشگاهي، مصوب...... مينامه محاسبه نرخ باالسري طرحمنظور آيين نامه باالسري:آيين -2-8
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 : شرايط مجري و همكاران طرح3ماده 

التدريس حقدانشگاه شهركرد ) پيماني يا رسمي( باشد. اعضاي هيأت علمي  در حالت معمول، مجري بايد عضو هيأت علمي -3-1

توانند به عنوان همكار طرح در پروژه همكاري داشته باشند كه در اين صورت نيز كليه دانشگاه فقط مي يان اينودانشج و يا

هاي اجرايي، مالي و تعهدات طرح به عهده مجري ) عضو هيأت علمي رسمي يا پيماني دانشگاه( خواهد بود و كليه مبالغ مسئوليت

 گردد.ز در وجه ايشان پرداخت ميطرح ني نمربوط به اي

 توانند مجري طرح پژوهشي برون دانشگاهي باشند:كارمندان ) اعضاي غيرهيأت علمي( دانشگاه در شرايط زير مي -3-2

 اعالم موافقت كارفرما براي انجام طرح يا ارائه كارگاه توسط متقاضي 3-2-1

 صصي مورد نظراسي ارشد در حوزه تخندارا بودن حداقل مدرك كارش 3-2-2

 تأييد توانايي علمي و فني متقاضي انجام كار توسط دفتر ارتباط با صنعت و جامعه دانشگاه. 3-2-3

 هارؤساي دانشكده در سطح معاونين دانشگاه و اعالم موافقت مدير واحد مربوطه، 3-2-4

 كار نظارت فني و يا همكاري يكي از اعضاي هيأت علمي رسمي يا پيماني در انجام 3-2-5

 ي به صورت كتبي به مديران مافوقضبندي انجام كار توسط متقاارائه برنامه زمان 3-2-6

 تعهد كتبي متقاضي ) عضو غير هيأت علمي( مبني بر انجام كار در خارج از ساعات اداري 3-2-7

 شد.بادر موارد ضروري و خاصي ، با اخذ مرخصي، انجام كار در ساعات اداري امكان پذير مي تبصره:

به شرط تحقق شرايط  "هاي پژوهشي كه مجري آن يك عضو هيأت علمي است صرفاهمكاري كاركنان دانشگاه در طرح -3-3

 باشد.امكان پذير مي 7-2-3و  4-2-3بندهاي

بردارد مربوط به طرح با كارفرما كه در ارتباط با امور مالي آن بوده و يا تعهدات جديدي براي دانشگاه در كليه مكاتبات  -3-4

با تأييد مدير واحد پژوهشي مربوطه و از طريق دفتر ارتباط با صنعت و جامعه دانشگاه انجام پذيرد. چنانچه مكاتبات و  بايستي

خه از صورتجلسه تنظيمي را جهت اطالع به واحد سبايست يك نتوافقاتي بين مجري طرح و كارفرما انجام گردد مجري طرح مي

 صنعت و جامعه تحويل نمايد. پژوهشي و دفتر ارتباط با 

 شود. دارند رعايت مجري اصلي هاي مشتركي كه بيش از يكموارد زير بايد در زمان عقد قرارداد طرح -3-5

مجريان در اجراي قرارداد مشخص  در طرح نامه پيشنهادي يا صورتجلسات جداگانه، شرح تعهدات و وظايف هر نفر از -3-5-1

 گردد.

صورتجلسه مشترك، يك نفر از مجريان به عنوان رابط دانشگاه و كارفرما در قرارداد معرفي گردد تا كليه مبالغ  طي يك -3-5-2

باشد. بديهي الزحمه همكاران ميو حق هاي طرحهزينه مربوط به طرح حساب ايشان واريز گردد و ايشان متعهد به پرداخت كليه

 ي است.روراختتام طرح ض واحد پژوهشي مربوطه رسيده براي اعالماست كه ارائه تسويه حساب نهايي كه به تأييد 

 

 مالي طرح : امور4ماده 

به  ماليات مربوط %10هاي اجراي طرح ، ميزان است پس از برآورد كليه هزينه در مرحله پيشنهاد طرح، مجري موظف -4-1

 يبديه نامه باالسري(، به كل مبلغ طرح اضافه نمايد.يينرا به همراه ميزان باالسري دانشگاه ) بر اساس آ انساني الزحمه نيرويحق

مقررات در هر پرداخت كسر خواهد  دانشگاه مبالغ ماليات و باالسري را طبق در صورت تصويب طرح نامه و انعقاد قرارداد، است

 كرد.
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اه با همكاري مشترك گدانش حساب درآمدهاي اختصاصي دريافت كليه مبالغ مربوط به قرارداد طرح و واريزآن به پيگيري -4-2

مجري طرح هم در اين زمينه همكاري خواهد نمود.  شود. بديهي استصنعت و جامعه و واحد پژوهشي انجام مي با طدفتر ارتبا

 باشد.مقررات دانشگاه به عهده مجري طرح مي مطابق خريد تجهيزات و ارائه اسناد تسويه حساب

باشد. دانشگاه متناسب با معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه مي بيمه و ماليات بر عهده كسر كليه كسورات قانوني شامل -4-3

طرح، با كسر كسورات قانوني و باالسري دانشگاه، مابقي  به از تأييد وصول مبلغ مربوط پس روز 15كارفرما، حداكثر هايپرداخت

 دهد.مبلغ را در اختيار مجري طرح قرار مي

شود، الزم است مجري طرح اسناد مثبت الزحمه نيروي انساني مشمول پرداخت ماليات ميحق "صرفا به اين كه با توجه -4-4

 هاي غير نيروي انساني را به دفتر ارتباط با صنعت ارائه نمايد.مربوط به هزينه

 باشد.مجري طرح ميهمكاران طرح ) اعضاي هيأت علمي،كاركنان، دانشجويان و ساير افراد( برعهده  هاي مالي بهپرداخت -4-5

دانشگاه داشته باشند ) اعضاي هيأت علمي، دانشجويان و كاركنان( ،  مجري طرح وكليه همكاران وي كه وابستگي به -4-6

به دانشگاه شهركرد نداشته باشند،  كه وابستگي مسئوليت بيمه ساير همكاران طرحباشند.همواره تحت پوشش بيمه حوادث مي

پژوهشي كه توسط دانشگاه  طبق قوانين وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، براي قراردادهاي د. الزم استباشبرعهده دانشگاه نمي

حساب بيمه نهايت  هاي مربوط به اخذ مفاصاگردد و دانشگاه در پيگيريمي رسد، مفاصا حساب بيمه صادربا كارفرما به امضاء مي

 نمايد.همكاري را مي

 

 اي و نهاييمرحلههاي : گزارش5ماده 

واحد پژوهشي مربوطه با رعايت سلسله  از طريق را طرح هاي مربوط به پيشرفتكليه گزارش است طرح موظف مجري -5-1

مراتب به دفتر ارتباط با صنعت و جامعه دانشگاه جهت بررسي و ارسال به كارفرما تحويل نمايد. مدير واحد پژوهشي مربوط مسئول 

 باشد. روزكاري( مي 10هاي ارسالي با متن قرارداد )حداكثر ظرف يق محتواي گزارشبررسي كارشناسي و تطب

كارفرما و با  الگوي ارائه شده از سوي كليه اصول نگارش، بر اساس يتبايستي با رعااي و نهايي طرح ميهاي مرحلهگزارش -5-2

 درج نشان دانشگاه و كارفرما در روي جلد تهيه شود.

ها ) به در دو نسخه تحويل دفتر ارتباط با صنعت گردد كه يك نسخه از آن اي و نهايي بايد حداقلمرحلههاي گزارش -5-3

ونيكي، مطابق نظر كارفرما( طي يك ربايگاني و يك نسخه ) چاپي يا الكت تمديري اين صورت الكترونيكي بر روي لوح فشرده( در

است مراتب را در  موظف ياز كارفرما به نسخه بيشتر طبق قرارداد، مجريدر صورت ن خواهد شد. نامه رسمي براي كارفرما ارسال

 اختيار كارفرما قرار دهد.

كارفرما و مجري، در صورت نياز در  مالكيت فكري و معنوي هاي پژوهشي را با رعايت حقطرح گزارش توانددانشگاه مي -5-4

 موضوع در متن قرارداد تأكيد شده باشد.خالف اين  اختيار ساير پژوهشگران خود قرار دهد، مگر اين كه

 

 هاي كاربردينامههاي پژوهشي در قالب پايان: طرح6ماده 

نامه دانشجويي با حمايت يك صنعت يا سازمان شكل هاي پژوهشي كه در قالب پايانطرف قرارداد داخلي دانشگاه در طرح -6-1

باشد و در متن قرارداد شماره حساب استاد يا استادان و دانشجو يا هيأت علمي دانشگاه ) استاد يا استادان راهنما( مي گيرد. عضومي

 واريزگردد. ايشان به حساب "مستقيماالزحمه هاي حقدانشجويان قيد خواهد شد تا پرداخت

تواند دانشجوي ديگري را ، استاد راهنما ميشدداشته بان در صورتي كه دانشجوي به هر دليل همكاري الزم را در انجام طرح -6-2

بديهي است  اين موضوع بايد به اطالع حوزه معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه، كار را به اتمام برساند.  "اجايگزين و يا راس

 دانشگاه اعالم گردد.مديريت ارتباط با صنعت و جامعه در  رسانده شود و شماره حساب دانشجوي جايگزين ) درصورت وجود( به
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الزحمه مبلغ حق%50قيد نشده باشد،  دانشجو در قرارداد اصلي و ها به استاد )ان( راهنما يا مشاوردر صورتي كه سهم پرداخت -6-3

 .به دانشجو)يان( تعلق خواهد گرفت. استاد مشاور يك سوم هر استاد راهنما سهم خواهد داشت %50نيروي انساني به استاد )ان( و 

مايل به تنظيم قرارداد با دانشگاه نباشد و به طور  داليلي گيرد ولي كارفرما بههايي كه مورد حمايت كارفرما قرار مينامهپايان-6-4

از  "نامه رسماهاي انجام شده در راستاي آن پاياندانشجو يا استاد راهنما قرارداد منعقد نمايد، در صورتي كه نوع حمايت مستقيم با

قرارداد و مستندات واريز مبلغ مورد  تواند با دريافت تصويرمي دانشگاه اعالم گردد، دفتر ارتباط با صنعت خطاب به كارفرماسوي 

حمايت و حق باالسري دانشگاه، نسبت به تأييد مراتب و نيز صدور گواهي دراين خصوص اقدام نمايد و در غير اين صورت دفتر 

 ندارد.ص ه تعهدي در اين خصوگونارتباط با صنعت دانشگاه هيچ

هاي نامه باالسري دانشگاه خواهد بود و كسر ماليات از هزينههاي كاربردي مطابق با آييننامهكسر باالسري از قرارداد پايان -6-5

 باشد.( مي%10نيروي انسان، مشابه با ساير قراردادها) 

 پژوهش در قالب يك گيرد، چنانچه موضوعيا سازمان قرار مي هايي كه مورد حمايت كامل يك صنعتنامهدر مورد پايان -6-6

نامه ) حسب مورد براي ميزان مبلغ حمايت از حداكثر مبلغ اعتبار پايان و طريق دانشگاه به تصويب رسيده باشد قرارداد رسمي از

نامه در سازمان ارد از نتايج آن پايانشود باالتر باشد، كارفرما حق دمقاطع كارشناسي ارشد يا دكتري( كه توسط دانشگاه تعيين مي

نامه يا نتايج آن را به غير سازي آن كماكان متعلق به دانشگاه است و كارفرما حق فروش پايان خود استفاده نمايد، ولي حق تجاري

در صفحات  نامه ممنوع است. بديهي استهم چنين درج لوگوي سازمان حامي در كنار لوگوي دانشگاه برروي جلد پايانندارد. 

 نامه، الزم است از سازمان حامي تقدير و تشكر به عمل آيد. ابتدايي پايان

هاي مورد حمايت مالي، به هر شكل ممكن ) از جمله مقاله يا كتاب( براي دانشگاه نامهحق انتشار نتايج حاصل از پايان-6-7

توافق شده باشد. نام، نشاني و ترتيب اسامي نويسندگان محفوط است، مگر اين كه به صورت ديگري در متن قرارداد با كارفرما 

نامه ) الكترونيكي يا چاپي( الزم است به صورت نامه، نحوه ارائه نسخه پاياناالت، نحوه قدرداني و تشكر از حامي مالي پايانمق

 واهد شد. معاون پژوهش و فناوري دانشگاه عمل خ در قرارداد ذكر گردد و در غير اينصورت مطابق نظر شفاف

 

 

 طرحه صدور گواهي خاتم :7ماده 

تعهدات مندرج در قرارداد و تسويه  بر انجام كامل كارفرما مبني  نهايي واعالم كتبي نهايي طرح پس از ارائه گزارش هخاتم -7-1

حساب  تسويه گردد. صورتجلسهدفتر ارتباط با صنعت و جامعه اعالم مي با درخواست مجري، توسط طرح حساب كامل مالي

بايست به امضاي همكاران طرح و تأييد واحد پژوهشي) يا گروه آموزشي( مربوطه برسد و يك نسخه نهايي مجري با همكاران، مي

 از آن جهت صدور گواهي اختتام طرح به دفتر ارتباط با صنعت و جامعه ارسال گردد.

ايي طرح به تأييد كارفرما رسيده باشد، ولي تسويه در صورتي كه كليه مراحل اجرايي طرح به اتمام رسيده و گزارش نه-7-2

حساب نهايي توسط كارفرما صورت نگرفته باشد، بنا به درخواست مجري، صدورگواهي پايان اجراي طرح براي مجري امكان 

 باشد.پذير مي

هيأت  دانشگاه شهركرد داشته باشند) اعضاي صدور گواهي براي آن دسته از همكاران طرح كه وابستگي به 7-3

علمي،دانشجويان، دانش آموختگان و كاركنان(، با درخواست كتبي مجري و تأييد مدير واحد پژوهشي ) يا گروه آموزشي( 

 مربوطه قابل انجام است.

دانشگاه و به طور مستقل توسط  هاي پژوهشي برون دانشگاهي كه خارج از روال معمول اداريدر خصوص قرارداد طرح-7-4

 پژوهشي آن ندارد. در مواردي منعقد شده باشد، دانشگاه تعهدي جهت صدور گواهي انجام كار يا اعطاي امتيازمجري با كارفرما 
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تواند مجري، كارفرما به هر دليل موافق عقد قرارداد با دانشگاه نيست، مجري مي دانشگاه احراز گردد كه با وجود پيگيري كه براي

همراه قرارداد و گواهي اعالم خاتمه طرح كه  واحد پژوهشي مربوطه و به طريق انجام طرح، از است خود را براي گواهيودرخ

توسط كارفرما صادرشده است، به دفتر ارتباط با صنعت و جامعه ارائه نمايد. در اين صورت صدور گواهي انجام كار به تشخيص 

توسط مجري  از مبلغ طرح %15الزم است  معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه قابل بررسي خواهد بود و در صورت موافقت، حوزه

 به عنوان باالسري ) بدون تخفيف( به حساب دانشگاه واريز گردد.

 

 بيني نشده : موارد پيش8ماده 

و تأييد هيأت رئيسه بيني نشده است، مطابق با نظر معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه  نامه پيشكه دراين آييندر خصوص مواردي 

 اقدام خواهند شد.

........................ هيأت رئيسه دانشگاه شهركرد به تصويب رسيد و از اين تاريخ  بند و يك تبصره در  39ماده و   8 نامه دراين آيين

هاي برون دانشگاهي از اين تاريخ فاقد اعتبار خواهد هاي قبلي مرتبط با طرحنامهكليه آيينباشد. بديهي استاالجرا ميتاريخ الزم

  بود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


