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 معاونت ژپوهشي و فناوري 

 هاي برون دانشگاهيآيين نامه نحوه محاسبه نرخ باالسري طرح

 مقدمه

نام، اعتبار و   هاي برون دانشگاهي توسط اعضاي هيأت علمي دانشگاه تا حد زيادي مرهونبدون شك جذب طرح

گردد تا حد زيادي بر اساس اعتماد و منعقد مي هها و صنايع با دانشگاوجهه علمي دانشگاه است. قراردادهايي كه بين سازمان

هاي شناخت طرف قرارداد از دانشگاه و البته مجري طرح به عنوان عضو هيأت علمي آن دانشگاه است. از اين رو يكي از انگيزه

هاي طرحهاي برون دانشگاهي، اداي دين به دانشگاه است. از سوي ديگر، در اغلب لحاظ نمودن باالسري در قرارداد طرح

هاي آن از محل باالسري شود كه الزم است هزينهخدمات تخصصي دانشگاه استفاده مي "اپژوهشي از امكانات عمومي و بعض

هاي پژوهشي هاي اتجام طرحهاي پژوهشي تأمين گردد. بر اين اساس به منظور حفظ حقوق دانشگاه و جبران بخشي از هزينهطرح

هاي برون دانشگاه به شرح زير تنظيم خ باالسري طرحنامه نحوه محاسبه نرو نيز حمايت از پژوهشگران و واحدهاي پژوهشي، آيين

 شده است. 

اين باالسري به صورت اعتبار براي واحد پژوهشي و مجري طرح پژوهشي  دهنامه، بازگردان بخش عمرويكرد جديد در اين آيين

نشگاهي از مسير دانشگاه هاي داها و اداره امور جاري پژوهشي و تشويق همكاران به جذب طرحاست كه براي توسعه زير ساخت

 شود. صرف مي

 : اهداف1ماده 

هاي ايجاد زمينه  تأمين و افزايش منابع مالي جديد براي دانشگاه به منظور فراهم آوردن تسهيالت الزم براي توسعه فعاليت -1-1

 تحقيقاتي پژوهشگران 

 هاي پژوهشي ساخت ظور رشد و توسعه زيرنتأمين منابع مالي براي واحدهاي پژوهشي به م -1-2

 هاي پژوهشيايجاد انگيزه براي پژوهشگران دانشگاه در حل مشكالت صنعت و جامعه در قالب طرح -1-3

 هاي پژوهشي ايجاد روندي يكنواخت و عادالنه براي محاسبه نرخ باالسري طرح -1-4

 : نرخ باالسري2ماده 
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باشد كه با عنايت به موارد ذيل براي هر طرح درصد مي 15تا  10هاي پژوهشي برون دانشگاهي بين نرخ باالسري طرح -2-1

 شود.زمان شروع فرايند اجرايي آن طرح تعيين و اجرا مي دانشگاهي در پژوهشي برون

 شود. اعتبار مصوب طرح تعيين مي %10هاي تا سقف اعتبار يك صد ميليون ريال به ميزان نرخ باالسري طرح -الف-2-1

 شود.اعتبار مصوب طرح تعيين مي %15هاي با اعتبار يك صد ميليون ريال تا دو ميليارد ريال به ميزان ري طرحباالس نرخ -ب-2-1

هاي با اعتبار بيشتر از دو ميليارد ريال به صورت پلكاني و به ازاي هر پانصد ميليون ريال مازاد به ميزان نرخ باالسري طرح -ج -2-1

 (.%5ر خواهد شد ) حداكثر تا سقف باالسري كس %15درصد از مبلغ  5/0

نامه براي كاهش ميزان باالسري به شرطي شامل بندهاي ياد شده خواهد بود كه كف هاي مندرج در اين آيينساير تشويق تبصره:

 اعتبار طرح كمتر نشود. %10نرخ باالسري از 

عضو هيأت علمي دانشگاه مشمول يك درصد شود، به ازاي هر همكاري هاي پژوهشي كه به صورت گروهي انجام ميطرح -2-2

 ج(.-1-2و با رعايت تبصره بند  %2تخفيف در ميزان باالسري مي شوند ) حداكثر تا 

متناسب با  شود،انجام پژوهش استفاده مي تكميلي در ها از مشاركت دانشجويان تحصيالتهاي پژوهشي كه در آنطرح -2-3

درصد به ازاي هر  25/0شهركرد  و  د به ازاي هر دانشجوي دكتري دانشگاهدرص 5/0حجم مشاركت دانشجويان به ميزان 

 ج(. -1-2و با رعايت تبصره بند  %2دانشجوي كارشناسي ارشد دانشگاه  مشمول كاهش در ميزان باالسري مي شوند ) حداكثر تا 

واحد  مديري تمام همكاران طرح و ، ارائه صورتجلسه همكاري كه به امضا3-2و  2-2هاي مشمول بندهاي براي طرح :1تبصره 

پژوهشي ) يا مدير گروه آموزشي( مربوطه رسيده باشد هنگام عقد قرارداد داخلي دانشگاه الزامي است، در غير اين صورت هيچ 

 كاهشي منظور نخواهد شد.

عالوه بر تأييد كتبي خاتمه طرح توسط كارفرما در  3-2و  2-2هاي مشمول بندهاي گواهي پايان طرح براي طرح رصدو :2تبصره

حساب با تمام همكاران طرح كه به امضاي همه همكاران و مدير  قرارداد اصلي، منوط به ارائه صورتجلسه تأييد همكاري و تسويه

 باشد. يده است، ميواحد پژوهشي ) يا مديرگروه آموزشي( مربوطه رس

ها انتخاب شده ها و دستگاهها به صورت مشترك از اعضاي هيأت علمي دانشگاه و ساير دانشگاههايي كه مجريان آنطرح -2-4

هاي مندرج در اين باشد مشمول تخفيف  قرارداد داخلي دانشگاه عضو هيأت علمي دانشگاه فباشند، فقط در صورتي كه طر

 . نامه خواهد شدشيوه

قيد شده باشد،  "دانشگاه صريحا در صورتي كه در پيشنهاد طرح مصوب يا قرارداد منعقده با كارفرما ميزان درصد باالسري -2-5

و مبلغ مندرج در پيشنهاد طرح مصوب يا قرارداد منعقده با  2-1مبناي كسر باالسري مقدار بيشينه از بين مبلغ محاسبه شده طبق بند 

ها خواهد شامل اين گونه طرح هاي مندرج در اين آيين نيزه بيشتر بود( خواهد بود. بديهي است ساير تشويقهر كدام ك ) كارفرما

 شد.
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 و نظارتي  ، مطالعاتي ايهاي خدماتي، مشاوره: شرايط طرح3ماده 

 امور نقشه برداري، خدماتها، ها، كاليبراسيون دستگاهگاهي، شناساييشهاي آزمايخدماتي نظير آزمون "هاي صرفابراي طرح

هاي تحقيقاتي، اجراي اي و نظارت بر طرحخدماتي كه ماهيت پژوهشي نداشته باشند و نيز قراردادهاي مشاوره اي و كليهگلخانه

هاي مندرج اين نوع خدمات خواهد بود كه مشول تخفيف %20هاي تخصصي، ميزان باالسري ثابت و به ميزان ها يا آموزشكارگاه

 نامه نيز نخواهد شد. ن آييندر اي

 باشد. ، بر عهده حوزه معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه مي3تشخيص ماهيت طرح در ماده  تبصره:

 : نحوه استفاده از امكانات دانشگاه4ماده 

و آزمايشگاه مركزي   ها، واحد پژوهشيهاي موجود در گروه آموزشي، دانشكدههزينه استفاده از امكانات دانشگاه بر اساس تعرفه

شود. در مواردي كه همان سال اخذ مي هايدهنده محاسبه و از اعتبار طرح متناسب با تعرفه ساير واحدهاي سرويس و يادانشگاه 

بر اساس نظر شوراي ارتباط با صنعت و جامعه دانشگاه انجام اي براي خدمات وجود نداشته باشد برآورد هزينه مورد نياز تعرفه

 :باشدموارد زير مي . اين امكانات دانشگاه شاملخواهد شد

 هاتجهيزات و دستگاه -الف -4

 موارد آزمايشگاهي -ب -4

اي و نهخااهي، گلگضاهاي آزمايشگاهي، كارف، يفضاي تخصصي ) فضاي تحقيقات كالبدي در معاونت پژوهش و فناور -ج -4

 غيره(.

 ات اداري و نيروي انساني در دانشگاهمخد -4-5

 : نحوه توزيع مبلغ باالسري5 ماده

، از ميزان باالسري اخذ شده كه به حساب درآمدهاي اختصاصي دانشگاه به منظور تشويق در امرتوسعه پژوهش در دانشگاه -5-1

) به عنوان باالسري عمومي دانشگاه(، مابقي به حساب اختصاصي معاونت پژوهش و فناوري  %35واريزشده است، پس از كسر 

 د شد:هاريز و با شرايط زير هزينه خوادانشگاه و

 گيرد.ان باالسري تعيين شده در قرارداد در اختيار دانشكده، پژوهشكده يا مركز پژوهشي مربوطه قرار مياز ميز %20-الف-5-1

 گيرد.اختيار گروه آموزشي/ پژوهشي مربوطه قرار مياز ميران باالسري تعيين شده در  %30 -ب-5-1
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ان باالسري تعيين شده در قرارداد به عنوان اعتبار پژوهشي در اختيار مجري يا مجريان طرح شاغل در دانشگاه از مير %15 -ج-5-1

 گيرد. قرار مي

حوزه معاونت اداري و مالي دانشگاه مكلف است حداكثر تا يك ماه پس از وصول مبالغ اعتبارات مرتبط با طرح، پس از  -5-2

گردد، مابقي را به حساب اين ه معاونت پژوهش و فناوري اعالم ميزكه توسط حودر قرارداد  از كل باالسري تعيين شده %35كسر 

 معاونت واريز نمايد.

همكاراني كه عضو واحدهاي پژوهشي دانشگاه باشند، چنانچه نسبت به جذب طرح از مسير خارج از واحد پژوهشي اقدام  تبصره:

 نمايند، از بازگشت باالسري به واحد پژوهشي و مجري محروم خواهند بود.

 : ساير موارد6ماده 

پژوهش و فناوري و تصويب هيأت رئيسه دانشگاه قابل نامه پيش بيني نشده است با پيشنهاد معاون ساير مواردي كه در اين آيين

 اجرا خواهد شود. 

در .......... تاريخ ......تبصره پس از بحث و تبادل نظر با اعضاي شوراي ارتباط با صنعت و جامعه در  5ماده و  6نامه در اين آيين

 .باشدو از اين تاريخ قابل اجرا مييد سهيأت رئيسه دانشگاه به تصويب ر

 

  

 

 


