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  از دانشگاه با خارج  دانشگاه بیرجندهاي پژوهشی آیین نامه قرارداد

  

هاي مورد نیاز جامعه و افزایش تعامالت ي مشارکت دانشگاه در طرحهاي کالن کشور و به منظور توسعهباتوجه به سیاست
ها، صنایع و نهادهاي دولتی و خصوصی در کشور و با عنایت علمی و فرهنگی اعضاي هیات علمی دانشگاه بیرجند با سازمان

  شود.هاي پژوهشی دانشگاه بیرجند با خارج دانشگاه به شرح زیر ارائه میتعامالت، آئین نامه عقد قراردادمندي این به لزوم نظام

 اهداف  -1ماده 

لمی دانشگاه عهاي پژوهشی و مشاوره اعضاي هیات کرد طرحسازي فرآیند عقد قرارداد، نظارت و هزینههمسان - 1-1
 دانشگاههاي دولتی و خصوصی خارج بیرجند با سازمان

 کمک به تسهیل و گسترش تعامالت علمی و پژوهشی دانشگاه با سایر ارکان جامعه - 2-1

هاي کالن هاي تقاضا محور و در راستاي سیاستکمک به توسعه درآمدهاي اختصاصی دانشگاه از طریق پژوهش - 3-1
 وزارت علوم، تحقیقات و فناوري

 تعاریف -2ماده 

 نددانشگاه بیرجدانشگاه:   -1-2

هاي دولتی و خصوصی متقاضی طرح پژوهشی و ها و سازمانهاي اجرایی، افراد حقیقی، شرکتدستگاه کارفرما: -2-2
 فناوري، مشاوره، نظارت و ...

نامه، طرف معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه بیرجند که جهت انجام خدمات موضوع این آئین مجري اصلی: -3-2
 قرارداد کارفرما خواهد بود.

عضو هیات علمی دانشگاه بیرجند که جهت انجام طرح پژوهشی و فناوري، مشاوره و نظارت،  مجري مسئول: -4-2
 طرف قرارداد داخلی با معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه خواهد بود.

ا صنعت ب هاي دریافتی از کارشناسان یا دانشجویان دانشگاه منوط به تصویب شوراي کارآفرینی و ارتباططرح :1تبصره 
گردد دانشگاه است. قرارداد طرح هاي دانشجویی با اجازه استاد راهنما قابل انعقاد خواهد بود. کارشناسان به اعضایی اطالق می

باشند و داراي مدرك تحصیلی یا تخصص الزم در راستاي طرح مربوطه که داراي پست کارشناسی در دانشگاه بیرجند می
 باشند. 
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 اي که مجري مسئول در آن مشغول می باشد.دانشکده :واحد اجراي طرح -5-2

مابین یک عضو هیات علمی هایی که پیگیري، توافق اولیه و ارائه طرح، مستقیماً فیطرح هاي نوع الف :طرح -6-2
 دانشگاه بیرجند و کارفرما انجام پذیرفته است.

اي همابین و یا نیازهاي سازماناي تفاهم نامه فیهایی که توسط کارفرماي اصلی و در راستطرح هاي نوع ب :طرح -7-2
خارج دانشگاه، به دانشگاه بیرجند ارائه و دانشگاه جهت تعیین مجري مسئول از طریق فراخوان و بررسی و تصویب 

نشگاه اکند. تصویب و تعیین پروپوزال نهایی مربوطه در شوراي کارآفرینی و ارتباط با صنعت دهاي دریافتی اقدام میپروپوزال
 انجام خواهد شد. 

مابین معاونت پژوهش و فناوري قرارداد انجام طرح تحقیق، مشاوره، نظارت یا انتقال فناوري است که فی قرارداد: -8-2
 شود.دانشگاه به نمایندگی از طرف دانشگاه و کارفرما منعقد می

مابین معاونت پژوهش و قرارداد انجام طرح تحقیق، مشاوره، نظارت یا انتقال فناوري است که فی قرارداد داخلی: -9-2
 شود.فناوري دانشگاه و مجري مسئول طرح منعقد می

تواند به درخواست کارفرما ي اعالمی کارفرما که بر اجراي پروژه نظارت دارد. دانشگاه مینماینده ناظر خارجی: -10-2
افراد متخصص به کارفرما بمنظور نظارت بر پروژه اقدام نماید اما تعیین نهایی ناظر به عهده کارفرما می  نسبت به معرفی

 باشد. 

 منظور شوراي کارآفرینی و ارتباط با صنعت دانشگاه بیرجند است. شورا: -11-2

 .منظور هسته کارآفرینی و ارتباط با صنعت دانشکده هاي دانشگاه بیرجند است هسته: -12-2

 منظور گروه کارآفرینی و ارتباط با صنعت دانشگاه بیرجند است.  دفتر ارتباط با صنعت: -13-2

 قراردادهاي مشمول این آئین نامه -3ماده 

ها بنا به درخواست کارفرما جهت این نوع پروژه: هاي برون دانشگاهیاي یا نظارتی پروژهخدمات مشاوره  -1-3
  گردند.هاي کارفرما و یا مشاوره در حوزه هاي مورد نیاز کارفرما تعریف میقراردادارزیابی و نظارت بر اجراي 

خدمات تخصصی است که در آزمایشگاه مرکزي یا آزمایشگاه رایانه اي:  و آزمایشگاهی، کارگاهی خدمات -2-3
بل گیرد. الزم است قت میهاي آموزشی/ پژوهشی و با پرداخت هزینه انجام کار بر اساس تعرفه/ توافقی صورتخصصی گروه

از خرید تجهیزات آزمایشگاهی با رئیس آزمایشگاه مرکزي و یا در خصوص خدمات رایانه اي با مدیر فناوري اطالعات دانشگاه 
  بیرجند هماهنگی صورت پذیرد.
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 ت کمک بهها به سفارش کارفرما و به منظور ارائه راهکارهاي مبتنی بر پژوهش جهاین پروژهخدمات پژوهشی :  -3-3
  ي فعالیت و اهداف کارفرما انجام می شوند.ها و یا رفع مشکالت موجود در حوزهبهبود فرآیند

این طرح ها بمنظور حمایت از انجام :  نامه هاي تحصیالت تکمیلیهاي تحقیقاتی در قالب پایانطرح -4-3
  ري و خدمات تخصصی کارفرما اجرا می گردند.پایان نامه هاي تحصیالت تکمیلی در راستاي رفع نیازهاي تحقیقاتی، فناو

این آیین نامه، امتیاز  7: به تمامی افرادي که در اجراي طرحهاي فوق الذکر بعنوان همکار شرکت نمایند بر اساس ماده 2تبصره 
  تعلق می گیرد.

 گردش کار-4ماده 

هاي نوع الف و ب در پیوست داد مربوط به طرحنمودار گردش کار مراحل انعقاد قرار داد و همچنین مراحل پس از انعقاد قرار
  قابل مشاهده و بهره برداري می باشد و به شرح ذیل می باشند:  3و  2، 1شماره 

 
  طرح هاي نوع الف:  -1-4

نسخه اولیه قرارداد خارجی (توافق شده با عضو هیات علمی دانشگاه) که به امضاي کارفرما رسیده باشد ( نمونه   -1-1-4
در آن رعایت شده باشد به همراه نامه پیشنهاد مجري مسئول مربوطه  5)، و موارد پیوست شماره 4پیوست شماره  پیشنهادي

  گردد.از اعضاي هیات علمی دانشگاه به دفتر ارتباط با صنعت ارسال می

) به دانشکده مربوطه 6یک نسخه از قرارداد خارجی به همراه سه نسخه تکمیل شده قرارداد داخلی (پیوست شماره   -2-1-4
ارسال و  پس از امضاي کلیه صفحات آنها توسط مجري مسئول، به همراه پیشنهاده طرح تحقیق و سایر مستندات احتمالی 

ارتباط با صنعت دانشکده مربوطه به دفتر ارتباط با صنعت عودت داده  مورد درخواست کارفرما، و با مصوبه هسته کارآفرینی و
  می شوند. 

) از مجري 7پس از ارائه یک نسخه از تعهدنامه مالی اخذ شده توسط معاونت اداري و مالی دانشگاه (پیوست شماره  -3-1-4
  گردد.جهت کارفرما ارسال میمسئول، قرارداد خارجی نهایی شده، توسط معاون پژوهش و فناوري دانشگاه امضا و 

قرارداد داخلی امضا شده توسط معاون پژوهش و فناوري دانشگاه جهت مجري مسئول و هسته دانشکده مربوطه  -4-1-4
  ارسال می گردد.

  طرح هاي نوع ب: -2-4

ي اعضاي هیات علمی دانشگاه با تخصص مرتبط اطالع پیشنهاد انجام طرح از سوي کارفرما دریافت و به کلیه -1-2-4
  رسانی می شود. 
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هاي پیشنهادي اعضاي هیات علمی (در صورتیکه بیش از یک طرح ارائه شده باشد) توسط بررسی و گزینش طرح -2-2-4
حتمالی مورد نیاز و تایید نهایی توسط هسته مربوطه (با رعایت نکات مندرج شورا انجام و پروپوزال منتخب پس از اصالحات ا

  ) براي کارفرما ارسال می گردد.8در فرم پیوست شماره 

  باشد.(مراحل طرح هاي نوع الف) می 4-1-4و  4-1-3، 4-1-2، 4-1-1سایر مراحل مشابه بندهاي  -3-2-4

وي خاصی جهت ارائه پیشنهاد موضوع پژوهشی باشد از نمونه پروپوزال چنانچه دستگاه خارج دانشگاهی فاقد الگ :3تبصره 
  می توان استفاده کرد. 9پیوست شماره 

  ي مربوطه در هر مرحله به منزله بررسی و تائید موارد ذیل خواهد بود:ي هسته کارآفرینی دانشکدهمصوبه : 4تبصره 

 د طرحتائید امکان اجراي تعهدات مندرج در قرارداد و یا پیشنها ·
 تایید صالحیت کلی مجري مسئول پیشنهادي طرح از حیث تخصص و تجربه  ·

ي قرارداد خارجی و داخلی نسبت به نحوه عملکرد معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه (مجري اصلی) پیش از امضا :5تبصره 
اجراي تعهدات مجري مسئول مجري مسئول در قراردادهاي منعقده پیشین و همچنین در حین اجراي قرارداد جاري نسبت به 

بررسی الزم را بعمل می آورد. بدیهی است در صورت عدم اجراي تعهدات یا عملکرد ضعیف مجري مسئول در قراردادهاي قبلی 
تواند با تصویب شوراي کارآفرینی و ارتباط با صنعت دانشگاه  نسبت به پیشنهاد تغییر مجري و یا قرارداد جاري، مجري اصلی می

که  ي پژوهشی عضو هیات علمی جدیديهاي دانشگاه و ارتباط موضوع پروژه با زمینهکارفرما با تکیه بر پتانسیل مسئول به
شود اقدام نماید. در صورت تغییر مجري مسئول، قرارداد داخلی بابت باقی تعهدات دانشگاه در طرح پژوهشی مربوطه پیشنهاد می

فناوري دانشگاه خواهد رسید و قرارداد داخلی قبلی مربوطه با تصویب شورا  به امضاي مجري مسئول جدید و معاون پژوهش و
لغو یا در همان مرحله خاتمه یافته تلقی خواهد شد. بدیهی است در صورت لغو قرارداد داخلی مجري مسئول قبلی، ملزم به 

نخواهد کرد اما در صورت اختتام قرارداد عودت مبالغ دریافتی به حساب دانشگاه خواهد بود و بابت اجراي طرح، امتیازي دریافت 
تواند با نظر معاون پژوهش و فناوري داخلی در همان مرحله، نیازي به عودت مبالغ دریافتی نخواهد بود و مجري مسئول می

  دانشگاه از امتیازات مربوط به بخشی از طرح که اجرا نموده است برخوردار شود.

قرارداد داخلی، یک نسخه از قرارداد داخلی نهایی را به معاونت اداري و مالی  معاونت پژوهشی پس از عقد هر :6تبصره 
 دانشگاه و مسئول هسته دانشکده مربوطه ارسال می نماید.

بندي اجراي طرح توسط مجري مسئول طرح و مسئول هسته در هر دانشکده، مسئول نظارت بر رعایت زمان :7تبصره 
 اط با صنعت دانشگاه خواهد بود.مکاتبات داخلی مربوطه با دفتر ارتب
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ي مکاتبات مستقیم خود با کارفرما را جهت بایگانی تا زمان اختتام مجري مسئول، موظف است یک نسخه از کلیه :8تبصره 
 طرح به دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه ارسال نماید.

رح گزارش نهایی طرح و مصوبه تایید اختتام ط ي الکترونیکیپس از تائید اختتام طرح توسط کارفرما و ارائه نسخه :9تبصره 
توسط هسته دانشکده مربوطه، تایید اختتام طرح به اطالع مجري مسئول، معاون اداري و مالی دانشگاه، مسئول هسته و ریاست 

 دانشکده مربوطه خواهد رسید.

دون آن، معاونت پژوهش و فناوري، هاي الف و ب قرارداد داخلی جزء الینفک طرح بوده و بدر هر دو نوع طرح: 10تبصره 
  قراردادي با کارفرما امضاء نخواهد کرد.

الزم است درصورتیکه قرارداد مربوطه توسط کارفرما براي سازمان تامین اجتماعی ارسال شده باشد، مجري : 11تبصره 
  مسئول، پیگیري الزم تا دریافت مفاصا حساب تامین اجتماعی را انجام دهد.

ي پذیرش تعهد اجراي کلیه مفاد قراردادهاي قراردادهاي داخلی و خارجی توسط مجري مسئول، به منزله امضاء :12تبصره 
  باشد.مذکور و همچنین تعهد توان اجراي طرح توسط وي می

هاي منعقده در زمان سپري شده را به استحضار بایست هر سه ماه یک بار گزارش طرحدفتر ارتباط با صنعت می :13تبصره 
 برساند. شورا

 قرارداد خارجی -5ماده 

  گردد:قرارداد خارجی طبق پروپوزال توافق شده در قالب یکی از دو حالت زیر تنظیم می

قرارداد خارجی طبق الگوي کارفرما و توسط کارفرما تنظیم و پس انجام اصالحات مد نظر مجري اصلی و تائید طرفین  -1-5
  رسد.به امضاء طرفین می

) توسط کارفرما 4دن الگوي خاصی توسط کارفرما، طبق الگوي پیشنهادي مجري اصلی (پیوست شماره درصورت نبو -2-5
  رسد.تنظیم و پس از تائید مجري اصلی به امضاي طرفین می

جهت بررسی نکات الزم بمنظور درج در قرارداد خارجی، می بایست توسط دفتر کارآفرینی  5فرم پیوست شماره  :14تبصره 
 صنعت دانشگاه بررسی و تکمیل گردد.  و ارتباط با

 مقررات مالی -6ماده 

  شود.) زیر محاسبه می1اخذ باالسري از پروژه هاي نوع الف و ب بر حسب مبلغ قرارداد و مطابق جدول (  -1-6
  ). سهم باالسري دانشگاه از قراردادهاي نوع الف و ب موضوع این آیین نامه1جدول (
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نوع 
  طرح

کمتر از 
100  

100 – 
500  

500 - 
1000  

1000 - 
1500  

1500-
2000  

2000-
3000  

3000-
4000  

4000-
5000  

بیشتر از 
5000  

  % 5/10  % 11  %5/11  % 12  % 5/12  % 13  % 5/13  % 14  % 15  الف
  % 5/15  % 16  % 5/16  % 17  % 5/17  % 18  % 5/18  % 19  % 20  ب

 باشد)(مبالغ بر حسب میلیون ریال می
 100گیرند تا سقف هاي خارج دانشگاه قرار میهاي دانشجویی که مورد حمایت مالی دستگاهباالسري از پایان نامه -2-6

  شود.شود و بیشتر از آن براساس جدول فوق محاسبه میمیلیون ریال اخذ نمی
ر مبلغی، مراحل منطبق با نامه هاي دانشجویی به هاساتید راهنماي دانشگاه الزم است جهت جذب حمایت از پایان -3-6

  طرح نوع الف را دنبال نمایند.
 5/0به ازاء همکاري هر عضو هیات علمی دانشگاه (غیر از مجري مسئول) در اجراي طرح پژوهشی خارج دانشگاهی،  -4-6

  یابد.درصد از مقادیر سهم باالسري مندرج در جدول فوق کاهش می 5/2درصد و تا سقف 
 25/0دانشجو و کارشناس دانشگاه بیرجند در اجراي طرح پژوهشی خارج دانشگاهی، به میزان  به ازاء همکاري هر -5-6

  یابد.درصد از مقادیر سهم باالسري مندرج در جدول فوق کاهش می 1درصد و تا سقف 
  گیرد.سهم باالسري دانشگاه به هزینه خرید تجهیزاتی که جزء اموال دانشگاه گردد، تعلق نمی -6-6
باالسري دانشگاه از قراردادهاي منعقده در موضوع این آئین نامه، به طور کامل، جزء درآمدهاي اختصاصی سهم  -7-6

هاي پژوهشی و زیست بوم نوآوري، پژوهشی محسوب شده و توسط معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه در جهت توسعه فعالیت
  فناوري و کارآفرینی دانشگاه هزینه خواهد شد.

ترم اداري و مالی دانشگاه می بایست هرگونه واریزي به حساب درآمدهاي اختصاصی دانشگاه را در خصوص معاونت مح -8-6
  قراردادهاي پژوهشی حوزه پژوهشی با دستگاه هاي خارج دانشگاهی، به حوزه پژوهشی دانشگاه منعکس نماید.

ه مربوطه توسط کارفرما به حساب درآمد هاي مالی به مجري مسئول، در هر مرحله پس از واریز وجي پرداختکلیه -9-6
اختصاصی دانشگاه از طریق ارسال نامه معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه به معاونت اداري و مالی دانشگاه، انجام خواهد شد. 

  این آئین نامه خواهد بود. 9ي حساب نهایی با مجري مسئول منوط به اجراي تبصره تسویه
بایست به حساب درآمدهاي اختصاصی دانشگاه به شماره  هاي موضوع این آئین نامه می مبالغ حاصل از قرارداد -10-6

و شماره شبا  312075880123100000000000130170نزد بانک مرکزي کد شناسه  4001075803022006
070100004001075803022006 IR .واریز گردد  

هاي زیر را به کارفرماي تواند ضمانتقرارداد خارجی، می مجري اصلی بنا به درخواست کارفرما و یا بر اساس متن -11-6
  طرح ارائه نماید:

  تضمین پیش پرداخت -1-11-6
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  مبلغ قرارداد) %5تضمین انجام تعهدات (به میزان  -2-11-6
  مبلغ قرارداد) %10تضمین حسن انجام کار ( به میزان  -3-11-6

هیات محترم وزیران، صدور  17/1/1387هـ  مورخ 38449/ت/122الزم به توضیح است که به استناد تصویب نامه شماره 
  گردد.ي بانکی براي کارفرما تلقی مینامه با امضاء ریاست دانشگاه معادل ضمانت نامهضمانت

اي که توسط مجري اصلی براي مجري مسئول طرح، مسئولیت انجام قرارداد را به عهده دارد. لذا هر ضمانت نامه :15تبصره 
باشد. در این خصوص معاونت اداري و مالی دانشگاه مسئول اخذ شود، مجري مسئول متعاقباً ضامن آن میصادر میکارفرما 
  باشد.) از مجري مسئول قرارداد می7هاي مالی مورد نیاز (پیوست شماره ضمانت

ی دانشگاه و پس از مراحل پرداخت مبالغ قرارداد به حساب مجري مسئول و همکاران طرح، توسط معاونت اداري و مال -12-6
  ذیل انجام خواهد شد:

  ي سند مالی مربوط به واریز مبلغ توسط کارفرما به حساب درآمد اختصاصی دانشگاه،ارائه -1-12-6

ط بندي قرارداد خارجی توسي تائید اختتام اجراي طرح (تائید گزارش مربوطه) تا مرحله واریز مبلغ مطابق زماننامه -2-12-6
  کارفرما،

) توسط مجري مسئول 10ي ي درخواست کتبی (پیوست شمارهبه منظور دریافت مبلغ هر مرحله/ فاز طرح، ارائه -3-12-6
 10ي هاي انجام شده در پیوست شمارهبینی و بابت سایر مراحل طرح، هزینه(براي درخواست پیش پرداخت، مبالغ قابل پیش

  تکمیل گردد).

، تائید دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه و سپس نامه معاون پژوهش و فناوري دانشگاه به در مراحل قبل از اختتام -4-12-6
  معاونت اداري و مالی دانشگاه، 

در مرحله اختتام طرح، دریافت مصوبه هسته کارآفرینی و ارتباط با صنعت دانشکده مبنی بر تائید اختتام طرح و  -5-12-6
  به معاونت اداري و مالی دانشگاه به همراه تصویر فیش واریزي، سپس نامه معاون پژوهش و فناوري دانشگاه 

ي معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه، پس از کسر واریز مبلغ توسط معاونت اداري و مالی دانشگاه و مطابق نامه -6-12-6
اه و مالی دانشگ کسورات قانونی و سهم باالسري دانشگاه به حساب مجري مسئول (حق التحقیق همکاران طرح، توسط امور

  گردد).بصورت مجزا به حساب هر کدام از همکاران طرح واریز می

  اند.ارائه شده 11سایر مقررات مالی مورد نیاز جهت آگاهی در پیوست شماره  :16تبصره 

 امتیاز گزارش و آورده طرح -7ماده 
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این آیین نامه و ثبت کلیه مراحل در سایت زیست  9اعالم امتیاز مبلغ آورده و تایید اختتام طرح، پس از اجراي تبصره  -1-7
ماهه در سامانه اطالعاتی موسسه و وزارت عتف (مپفا)،  6بوم نوآوري، فناوري و کارآفرینی دانشگاه و همچنین ثبت گزارشات 

ناوري دانشگاه انجام خواهد شد. مالك کمیسیون تخصصی هیات ممیزه دانشگاه طی نامه اي با امضاي معاون پژوهش و ف
  ي امتیاز آورده و تائید گزارش پایانی طرح هاي خارج دانشگاهی، نامه مذکور خواهد بود. بمنظور محاسبه
اي هیات علمی در نظر نامه ارتقاء اعضي طرح جهت ارتقاء اعضاي محترم هیات علمی دانشگاه، مطابق آئینالف) امتیاز آورده
  گرفته خواهد شد.
ي طرح جهت تخصیص اعتبار پژوهشی (گرنت) اعضاء هیات علمی دانشگاه، مطابق آئین نامه داخلی مربوطه ب) امتیاز آورده

  در نظر گرفته خواهد شد. 
تام با ارائه تائید اختهاي پژوهشی جهت ارتقاء اعضاي محترم هیات علمی دانشگاه، امتیاز مربوط به گزارش علمی طرح -2-7

  طرح توسط معاون پژوهش و فناوري دانشگاه، توسط کمیسیون تخصصی هیات ممیزه دانشگاه تعیین و اعطاء خواهد شد.
هایی که بدون انعقاد قرارداد فی مابین دانشگاه و کارفرماي اصلی توسط عضو هیات علمی دانشگاه اجرا شده به طرح -3-7

تواند امتیاز گزارش پایانی طرح مذکور را گیرد. مجري مسئول میذب اعتبار پژوهشی) تعلق نمیباشد امتیاز آورده طرح (ج
درصورتی دریافت نماید که در زمان عقد قرارداد با دستگاه خارج دانشگاهی، مجوز الزم درخصوص امکان انجام فعالیت پژوهشی 

 صورت پس از ارائه نامه تائید اختتام طرحاخذ نماید. در این مذکور را از هسته کارآفرینی و ارتباط با صنعت دانشکده مربوطه
توسط کارفرماي اصلی و همچنین نسخه الکترونیکی گزارش نهایی طرح که مورد تائید هسته دانشکده قرار گرفته باشد، اختتام 

ئه زه دانشگاه اراطرح توسط معاون پژوهش و فناوري دانشگاه به وي ابالغ خواهد شد تا به کمیسیون تخصصی هیات ممی
  نماید.

بین مجري اصلی و همکاران طرح، مشابه تقسیم امتیازات مقاالت،  7-3تا  7-1تقسیم امتیازهاي مربوط به بندهاي  -4-7
  بین نویسندگان مقاله خواهد بود.

رح نظارت بر طهاي پژوهشی توسط اعضاي هیات علمی دانشگاه، پس از ارائه نامه تائید اتمام امتیاز نظارت بر طرح -5-7
ي تائید نظارت طرح توسط معاون پژوهش و فناوري دانشگاه توسط کمیسیون تخصصی هیات توسط کارفرماي اصلی، و نامه

  ممیزه دانشگاه تعیین و اعطاء خواهد شد.
  

شوراي کارآفرینی و ارتباط با صنعت   16/12/1396تبصره در جلسه مورخ  16ماده و  7این آئین نامه در 
  هیات رئیسه دانشگاه به تصویب رسیده است. 22/10/1397و در جلسه مورخ دانشگاه 
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پیشنهاده طرح خارج دانشگاهی -1فرم  

 پیشنهاد طرح تحقیقاتی لوگوي کارفرما

 
 

یباسمه تعال  

(فارسی و انگلیسی)الف: عنوان طرح   

 

عنوان 
 طرح 

 

 

  

 

Project title 

 

  

  نوع طرحب: 

  بنیادي                    کاربردي                              توسعه اي   ماهیت:
  فناوري            -پژوهشی   آزمایشگاهی            -آموزشی                 پژوهشی موضوع:

    خدمات آزمایشگاهی               نظارتی                        مشاوره اي                
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مسئول: مشخصات فردي مجري  ج  

  تلفن همراه:  :نام و نام خانوادگی

  : نشانی محل کار

  

: مدت زمان اجراي د  طرح

 مشخصات علمی / تخصصی مجري وهمکاران طرح  :ه

نام و نام   
  خانوادگی

آخرین مدرك 
  تحصیلی

رشته 
  تحصیلی

شغل و موسسه   گرایش
  متبوع

  امضاء

              مجري

              1همکار 

              2همکار 

              3همکار

  

   : برآورد هزینه هاي طرح  و

 : حق التحقیق مجري و همکاران 1-و

تعداد ساعت   
  کار براي طرح

میزان حق 
التحقیق براي 

  هر ساعت

میزان کل حق 
  التحقیق

  شماره شباي حساب بانکی

          مجري

          1همکار 

  ماه                 
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          2همکار 

          3همکار

          جمع 

 

  : هزینه کلیه لوازم و مواد مصرف شدنی 2-و

شرح کامل لوازم   مرحله  ردیف
  مصرفی مورد نیاز طرح

کشور سازنده یا 
  فروشنده

تعداد و 
  مقدار

قیمت 
  واحد

  (ریال)

  جمع کل

  (ریال)

1              

2              

3              

4              

5              

نیازي به خرید آن نیست در مالحظات فهرست لوازم و مواد موجود در محل اجراي طرح که   13
  ذکر گردد.

  مالحظات:

  : هزینه تجهیزات الزم جهت خریداري3 -و 

شرح کامل تجهیزات   مرحله  ردیف
  مورد نیاز طرح

کشور سازنده یا 
  فروشنده

تعداد و 
  مقدار

قیمت 
  واحد

  (ریال)

  جمع کل

  (ریال)
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1              

2              

3              

4              

5              

لوازم و مواد موجود در محل اجراي طرح که نیازي به خرید آن نیست در مالحظات  فهرست  13
  ذکر گردد.

  مالحظات:
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  عنوان
 

  هزینه (ریال)

    حق التحقیق جمع کل میزان  1

    هزینه هاي مربوط به خرید تجهیزات   2

    هزینه هاي آزمایشگاهی و مواد مصرفی و سایر  3

    جمع کل هزینه هاي طرح  

 

  هاي مالی طرح مشارکتز: 

  درصد مشارکت  نوع مشارکت  نام موسسه  

1    

  
    

2    
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  برنامه زمانبندي  (هر ستون معادل یک ماه می باشد) ح:

  تاریخ   
  عنوان فعالیت

                                            

1    

  

                                            

2    

  

                                            

3    

  

                                            

4    

  

                                            

5    

  

                                            

  

  تعریف مسئله:
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  فرضیات:

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  سوابق طرح: سابقه علمی طرح و پژوهش هاي انجام شده در داخل و خارج کشور با ذکر مأخذ  
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  اضافه استفاده شود)روش پژوهش را به طور دقیق شرح دهید: (لطفاً در صورت نیاز از برگه 

  

  

  

  

  

  

  فعالیتهاي تحقیقاتی، پایان یافته، در حال اجرا و تالیفات مجري و همکاران در ارتباط با موضوع طرح:  
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  تاریخ و امضاء:                                                مجري طرح:

    

  منابع مورد استفاده (فارسی و التین):
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  قرارداد تحقیقاتی خارج دانشگاهی -2فرم 

  شماره:                      

  تاریخ:                      

  

...........که منبعد در این قرارداد این قرارداد در تاریخ................... بین .......................................................به نمایندگی...............
ناوري معاون پژوهشی و ف …………………………کارفرما نامیده    می شود از یک طرف و دانشگاه بیرجند به نمایندگی آقاي 

  دانشگاه که منبعد در این قرارداد مجري نامیده می شود از طرف دیگر و با شرایط ذیل منعقد می گردد:

  موضوع قرارداد:-1

  (پیشنهاده طرح) )1عبارتست از ................................................................به شرح خدمات مندرج در پیوست(

  مدت قرارداد:-2

  قرارداد از تاریخ ................. (یا از تاریخ واریز پیش پرداخت) به مدت ....................................... می باشد.مدت 

  مبلغ قرارداد:-3

ساب ل به حمبلغ کل قرارداد.........................................ریال می باشد که می بایست توسط کارفرماي موضوع قرارداد به شرح ذی
نزد بانک مرکزي کد شناسه  4001075803022006درآمدهاي اختصاصی دانشگاه به شماره  

  واریز گردد: IR 070100004001075803022006و شماره شبا  312075880123100000000000130170

  ...............% بعنوان پیش پرداخت بالفاصله پس از امضاء قرارداد-3-1

  پس از انجام مرحله %...............-3-2

  ...............% پس از انجام مرحله-3-3

  ...............% پس از انجام مرحله-3-4

  ...............% پس از ارائه گزارش نهائی و تائید کارفرما-3-5

  تعهدات کارفرما:
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حات تایید گزارش یا اعالم اصال شود حداکثر ظرف دو هفته از تاریخ دریافت رسمی گزارشات نسبت بهکارفرما متعهد می -4-1
  مورد نیاز به صورت کتبی اعالم نظر نماید.

) قرارداد در قبال اجراي هرمرحله از کار تائید شده حداکثر 3کارفرما متعهد می شود که مبالغ قرارداد را براساس ماده ( -4-2
مرحله از طرف کارفرما، واریز مبلغ هر فاز توسط پس از دو هفته پرداخت نماید. درصورت عدم دریافت نامه تایید گزارش هر 

  کارفرما به معناي تائید گزارش مربوطه و اجراي صحیح و کامل آن فاز توسط مجري می باشد.

  تعهدات مجري-5

) با رعایت زمانبندي انجام 1) قرارداد را بر اساس مراحل مندرج در پیوست (1مجري متعهد می شود که موضوع ماده ( -5-1
  راء و گزارشات پیشرفت کار را طبق برنامه زمانبندي شده به کارفرما تحویل نماید. شده اج

  مجري متعهد است بدون اطالع و مجوز کارفرما، باجراي خشی از پروژه را به خارج از دانشگاه واگذار ننماید.-5-2

  د.کیفیت به اهداف تعیین شده نایل شومجري متعهد است که همه تالش خود را به کار گیرد تا موضوع پروژه با حداکثر  -5-3

  حل اختالف-6

کلیه اختالفاتی که ممکن است براثر اجراي قرارداد یا تغییر و تفسیر مندرجات آن بین طرفین قرارداد رخ دهد در هیئت داوري 
ه و االجرا بود مرکب از سه نفر و متشکل از نمایندگان کارفرما و مجري و یک نفر مرضی الطرفین مطرح و رأي صادره  الزم

  طرفین تا زمان صدور رأي ملزم به انجام تعهدات خود می باشند.

  کسورات قانونی-7

مبلغ قرارداد را به عنوان حق بیمه سپرده می نماید و پس از  %5تامین اجتماعی ،کارفرما درهر پرداخت  38مطابق ماده  -7-1
  به مجري پرداخت خواهد شد. %5ا)، آن ارائه مفاصا حساب توسط تامین اجتماعی (با استعالم کارفرم

قرارداد در نزد خزانه می باشد لذا وجوه واریزي  3با توجه به اینکه این دانشگاه دولتی بوده و حساب اعالم شده درماده  -7-2
اصالحی قانون مالیات هاي مستقیم مصوب  2ماده  2به حساب مذکور معاف از مالیات می باشد و دراجراي حکم تبصره

  قانون مالیات هاي مستقیم از وجوه پرداختی را نخواهد داشت. 104، کارفرما تکلیفی نسبت به موضوع ماده 27/11/1380

  فسخ قرارداد-8

کارفرما حق دارد در صورت قصور مجري در اجراي قرارداد، یک ماه پس از اعالم کتبی به مجري و در صورت عدم رفع قصور 
نصورت کارفرما موظف به پرداخت کلیه هزینه ها تا زمان فسخ قرارداد می باشد. در صورتیکه مذکور، قرارداد را فسخ نماید در ای
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موقع هر مرحله قرارداد و بنا بر دلیل غیرموجهی اقدام ننماید، مجري حق درخواست فسخ را داشته کارفرما نسبت به پرداخت به
  .و کارفرما موظف به پرداخت هزینه ها و خسارت هاي وارده می باشد

  اصالحیه و تغییرات-9

درصورت ضرورت و یا وقوع موراد پیش بینی نشده در خالل اجراي قرارداد و با توافق طرفین هرگونه تغییر در مورد موضوع، 
  تمدید مدت و کاهش یا افزایش مبلغ قرارداد بالمانع بوده و می تواند در قالب متمم قرارداد اجرا شود.

  مالکیت اسناد -10

حاصل از این قرارداد در صورت توافق مجري متعلق به کارفرما بوده و مجري حق واگذاري به غیر را نخواهد نتایج  -10-1
  داشت.

  مجري می تواند نتیجه علمی حاصل از اجراي این پروژه را با توافق کارفرما بصورت مقاله در مجامع علمی ارائه نماید.-10-2

  نسخ قرارداد-11

  نسخه تنظیم شده که هر یک از نسخ حکم واحد را داشته و طرفین، اجراء مفاد آنرا قبول نمودند. 3 ماده و در11این قرارداد در 

  

    

 

  

 

   

 کارفرما
 مجري

 معاون پژوهشی و فناوري دانشگاه
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  بسمه تعالی                                       

                  
  

  قرارداد داخلی ویژه ارائه خدمات پژوهشی، مشاوره اي، نظارتی یا آموزشی 
  هاي خارج از دانشگاهبه سازمان

  
  مشخصات کارفرماي اصلی خارج دانشگاه:

  
  شماره و تاریخ قرارداد خارجی دانشگاه:

  
  عنوان طرح:

  
فوق، این قرارداد با مشخصات درج شده در جدول پیرو قرارداد دانشگاه بیرجند با کارفرماي اصلی خارج دانشگاه با مشخصات 

ذیل و با رعایت کلیه قوانین مالی و اجرایی دانشگاه و مفاد قرارداد خارجی مربوطه، بین معاون پژوهشی و فناوري دانشگاه، به 
یات علمی دانشکده ............... نمایندگی از دانشگاه بیرجند، به عنوان کارفرماي داخلی و آقاي/ خانم .......................... عضو ه

  دانشگاه بیرجند به عنوان مجري مسئول منعقد می گردد.
  

  جدول مشخصات 
  مدت انجام طرح  تاریخ اختتام قرارداد  تاریخ شروع قرارداد

      
   

   

  شماره:

 تاریخ:
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  همکاران طرح
  درصد مشارکت  دانشکده محل خدمت  مرتبه علمی و زمینه تخصصی  نام و نام خانوادگی 

        مسئولمجري 
        همکار دوم
        همکار سوم

        همکار چهارم
        همکار پنجم

  
  اعتبارات طرح

    هزینه کل طرح  1
    هزینه خرید تجهیزات  2
    هزینه مواد مصرفی  3
    حق التحقیق مجریان طرح   4
    درصد و مبلغ باالسري طرح    5

   
  مفاد قرارداد:

این قرارداد مطلع بوده و کلیه تعهدات ناشی از عقد قرارداد با کارفرماي خارجی  مجري مسئول از کلیه مفاد قرارداد خارجی و .1
واند ترا متعهد می شود. درصورت عدم اجراي به موقع تعهدات مذکور توسط مجري مسئول، معاون پژوهش و فناوري دانشگاه می

یا هر گونه اقدام مقتضی دیگر اقدام نماید.  با هماهنگی طرف قرارداد خارجی نسبت به تغییر مجري مسئول، یا لغو قرارداد و
بدیهی است در اینصورت، عالوه بر الزام مجري مسئول به بازگرداندن کلیه مبالغ دریافتی به حساب دانشگاه، وي مسئول جبران 

 کلیه خسارات، مطابق قرارداد خارجی دانشگاه با کارفرماي اصلی خواهد بود.
ت کار و گزارش نهایی طرح را از طریق معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه در مجري مسئول، موظف است گزارش پیشرف .2

اختیار کارفرما قرار دهد. کلیه پرداختها به تناسب پیشرفت کار قرارداد خارجی و پس از دریافت تایید اجراي آن مرحله از طرح و 
 ت قانونی انجام خواهد پذیرفت.همچنین وصول اعتبار مربوطه از کارفرماي قرارداد خارجی، و پس از کسر کسورا

مالیات براساس تعرفه مصوب سازمان امور مالیاتی به تدریج و مطابق اقساط واریزي، توسط مدیریت امور مالی دانشگاه، از  .3
 8مبالغ پرداختی کسر خواهد شد. به هزینه اقالم مصرفی و همچنین تجهیزاتی که اسناد الزم (موارد مندرج در پیوست شماره 

 امه عقد قرارداد طرح هاي خارج دانشگاهی) براي آنها ارائه شده باشد مالیات تعلق نمی گیرد.آیین ن
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درصورت تقبل کارفرماي قرارداد خارجی به واریز مبلغ پیش پرداخت، مبلغ مذکور پس از واریز به حساب دانشگاه و با  .4
اي خارج دانشگاهی) و موافقت معاون پژوهش و آیین نامه عقد قرارداد طرح ه 7درخواست مجري مسئول (تکمیل فرم شماره 

فناوري دانشگاه، پس از کسر کسورات قانونی به حساب مجري مسئول طرح واریز، خواهد شد. در هر مرحله، مبلغ حق التحقیق 
 پرداخت خواهد شد. 5همکاران طرح بر اساس بند 

آیین نامه  7م مجري مسئول (تکمیل فرم شماره در کلیه مراحل، حق التحقیق مجري و همکاران طرح، با درخواست و اعال .5
عقد قرارداد طرح هاي خارج دانشگاهی) و موافقت معاون پژوهش و فناوري دانشگاه، پس از کسر کسورات قانونی به تفکیک 

نها به حساب هر یک از همکاران طرح واریز، خواهد شد. سایر هزینه هاي مربوط به همکاران طرح از جمله حق بیمه احتمالی آ
 به عهده مجري مسئول می باشد.

تسویه حساب نهایی با مجري مسئول، تنها در صورت ارائه تاییدیه کارفرماي قرارداد خارجی مبنی بر اختتام طرح، تصویب  .6
و  PDFاختتام طرح در هسته کارآفرینی و ارتباط با صنعت دانشکده و ارائه گزارش نهایی طرح (دو نسخه الکترونیکی در فرمت 

Word به حوزه معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه انجام خواهد شد. الزم به ذکر است حتی المقدور از تهیه نسخه کاغذي (
 گزارش نهایی خودداري گردد.

درصورت درخواست مجري مسئول درخصوص تغییر همکاران طرح، پس از تایید درخواست توسط کارفرماي قرارداد خارجی،  .7
 را خواهد بود.تغییرات مورد تقاضا قابل اج

در صورت انصراف یا تاخیر در انجام طرح توسط مجري مسئول از انجام قرارداد، بررسی درخواست و اقدامات الزم در هسته  .8
 کارآفرینی دانشکده و سپس در شوراي دانشگاه انجام خواهد شد.

ول طرح، و در صورت در صورت انصراف مجري مسئول و در صورت درخواست مجري مسئول فعلی به تغییر مجري مسئ .9
تائید هسته کارآفرینی و ارتباط با صنعت دانشکده و امضاي قرارداد داخلی جدید بابت باقی تعهدات طرح با مجري مسئول جدید، 
و در نهایت تایید معاون پژوهش و فناوري دانشگاه تغییرات مورد تقاضا قابل اجرا خواهد بود. در غیر اینصورت کلیه تعهدات 

 ارداد حاضر و قرارداد خارجی مربوطه به عهده مجري مسئول فعلی خواهد بود.مندرج در قر
در صورتیکه کارفرماي قرارداد خارجی مربوطه، آن قرارداد را فسخ یا تعلیق نماید، قرارداد حاضر نیز فسخ یا تعلیق خواهد  .10

یز از همان محل و بر مبناي قرارداد شد و در صورت پرداخت خسارت توسط کارفرماي قرارداد خارجی، خسارت وارده برمجري ن
 حاضر جبران خواهد شد.

در صورت بروز هرگونه اختالف در رابطه با این قرارداد، مورد اختالف در کمیته اي متشکل از معاون پژوهش و فناوري  .11
و ارتباط با  ارآفرینیدانشگاه، رئیس گروه کارآفرینی و ارتباط با صنعت دانشگاه، معاون مالی و اداري دانشگاه، مسئول هسته ک

 صنعت دانشکده مربوطه و مجري مسئول، طرح و تصمیمات با اکثریت آراء الزم االجرا خواهد بود.

 تنظیم و مبادله شده و از تاریخ امضا، الزم االجراست.تهیه،  هستند، یکسانی اعتبار داراي کنسخه که هری 3این قرارداد در  -12

  
 معاون پژوهش و فناوري

 
  رئیس دانشکده

 

 مجري مسئول
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  تعهد نامه مالی مجریان طرح هاي پژوهشی خارج دانشگاهی- 4فرم 

 

دانشگاه بیرجند، به استناد قرارداد خارجی  عضو هیأت علمی ........................................................……اینجانب
فی مابین دانشگاه و  ..…………………………مورخ ………………………شماره

 ………………………شرکت/صنعت............................................................ و همچنین قرارداد داخلی شماره
فی مابین اینجانب و معاون پژوهش و فناوري دانشگاه مربوط به طرح تحقیقاتی با موضوع  ..…………………………مورخ

د .................................................................................... به عنوان مجري مسئول در اجراي مفاد قراردا................................
الذکر، متعهد به انجام موضوع قرارداد مطابق با زمانبندي و شرح خدمات مربوطه خواهم بود و در صورت تخلف از مفاد فوق

تأخیر و عدم انجام تعهدات و به تبع آن متضرر شدن دانشگاه در اجراي قرارداد مذکور، به تشخیص معاون قرارداد یاد شده یا 
پژوهش و فناوري دانشگاه، مدیریت مالی مجاز به کسر مبالغ پرداخت شده از حقوق و مزایا و سایر مطالبات اینجانب و واریز 

  اه خواهد بود. آن به حساب دانشگاه و جبران خسارت وارد شده به دانشگ
تمام هزینه هاي احتمالی مربوط به قرارداد مذکور از قبیل انواع بیمه و مالیات و تبعات ناشی از عدم اقدام به موقع در این موارد 
به عهده اینجانب می باشد. همچنین در صورتی که دانشگاه نسبت به پرداخت موارد فوق اقدام نماید، درصورت عدم انجام به 

  ت اینجانب، اختیار دارد وجوه مزبور را از حقوق، مزایا و سایر اموال و مطالبات اینجانب برداشت نماید. موقع تعهدا
  
  

  نام و نام خانوادگی
  امضاء
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  معاون محترم پژوهش و فناوري دانشگاه

  با سالم و احترام،

................باموضوع .......................مورخ.پیرو انعقاد قرارداد شماره......
........ ریال طی چک/حواله شماره .................... ....................................................................................................، مبلغ ..................

ه مذکور به حساب دانشگاه واریز شده است. خواهشمند است پس از کسر مورخ................. بابت اجراي مرحله/فاز........پروژ
کسورات قانونی، مبلغ مربوط به این مرحله از پروژه، به اینجانب پرداخت گردد. فهرست هزینه هاي این مرحله از پروژه به شرح 

  باشد.می 3و  2، 1جدول هاي 

  حق التحقیق  -1جدول 

جمع حق   مبلغ هرساعت  ساعت  ه حسابشمار  کدملی  نام خانوادگی  نام  ردیف
  التحقیق

1                
2                
3                
4                

  اقالم مصرفی  -2جدول 

  مالحظات  مبلغ به ریال  تعداد  نوع و مشخصات اجناس  ردیف

1          
2          
3          
4          

  *اقالم سرمایه اي (تجهیزات و ...)  -3جدول 

  مالحضات  مبلغ به ریال  تعداد  شرح کاال  ردیف

1          
2          
3          
4          
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کلیه تجهیزات خریداري شده از محل طرح متعلق به دانشگاه می باشد و می بایست برچسب اموال دانشگاه  *
  داشته باشد.

  

  هزینه -4جدول 

  مالحضات  مبلغ به ریال  موضوع هزینه  ردیف

      حق التحقیق  1
      اقالم مصرفی  2
      (تجهیزات)اقالم سرمایه اي   3

    مجموع (ریال)
  

  همچنین به پیوست تصویر چک واریزي توسط کارفرماي طرح به حساب دانشگاه تقدیم حضور می گردد.

  

  امضاء مجري مسئول

  

  معاونت محترم پژوهش و فناوري دانشگاه

  با سالم و احترام

در وجه هیات علمی دستور اقدام ضمن تایید خواهشمند است درخصوص پرداخت مبالغ درخواستی/تسویه حساب طرح 
  مقتضی صادر فرمایید.

  

  

  

  معاونت محترم اداري و مالی دانشگاه

 امضاء مدیر کارآفرینی و ارتباط با صنعت دانشگاه امضاء ریاست دانشکده



 
 شماره سند:

UB-RES-R97/Rev01 هاي پژوهشی آیین نامه قرارداد
  از دانشگاه با خارج        دانشگاه بیرجند

  معاونت پژوهش و فناوري
  صفحه: 

 38از    28
ویرایش:   تاریخ 
22/10/97  

 
 

 

  با سالم و احترام

علمی دستور اقدام ضمن تایید خواهشمند است درخصوص پرداخت مبالغ درخواستی/تسویه حساب طرح در وجه هیات 
  مقتضی صادر فرمایید.

  

  معاون پژوهش و فناوري دانشگاه
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چک لیست تهیه پیشنهاده طرح -4یوست پ  

 توضیحات عدم تایید تایید موضوع ردیف

    رعایت فرمت کارفرما جهت تکمیل پروژه 1

موضوع قرارداد ازلحاظ پژوهشی بررسی عنوان و 2     

پروژهبررسی گانچارت  3     

    بررسی قیمت تمام شده 4

    پاسخ مناسب به فرضیات پروژه 5

    بررسی تعهدات مجري 6

    تناسب درشرح خدمات 7

    بررسی و پیش بینی روند بیمه قرارداد 8

(باالسري، مالیات و بیمه) درنظرگرفتن کسورات 9     
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دانشگاهیچک لیست تهیه قراردادهاي تحقیقاتی خارج  -5پیوست   

  توضیحات  عدم تایید  تایید  موضوع  ردیف

        بررسی امضاءکنندگان قرارداد  1
        بررسی عنوان و موضوع قرارداد از لحاظ پژوهشی  2
        مبلغ قرارداد از لحاظ عددي و حروفی  3
قید شدن شماره حساب درآمدهاي اختصاصی در   4 

  قسمت مبلغ قرارداد
      

        مدت قرارداد  5
        شروع قرارداد تاریخ دقیق   6
        بررسی نحوه پرداخت و استهالك پیش پرداخت  7
تطبیق ضمانت نامه هاي قرارداد با مصوبات هیئت   8

  دولت(ضمانت پیش پرداخت،حسن انجام،انجام تعهدات)
      

        بررسی تعهدات مجري   9
        بررسی تعهدات کارفرما  10
        مالکیت فکري و اسناد  11
        تطبیق گانچارت و پرداخت ها  12
        داشتن شرح خدمات و گانچارت  13
        بیمه  14
        مالیات  15
        امضاء طرفین  16
        تجهیزات خریداري شده متعلق به دانشگاه است  17
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  مقررات هزینه کرد منابع مالی طرح هاي خارج دانشگاهی -6پیوست 

  

  خرید اجناس مصرفی-1

اجناس با فاکتور باشد.فاکتور داراي کد اقتصادي،کد ارزش افزوده،آدرس و ممهور به مهرفروشگاه وشماره خرید هرگونه -الف
  تلفن باشد.اگرداراي کداقتصادي فروشگاه نبود حتما کد ملی صاحب فروشگاه درفاکتور قید شود.

  قوقی واریز گردد.ریال حتما باید به حساب شرکت یا فروشگاه ح 50000000:فاکتورهاي باالي مبلغ 1تبصره

  :اگرفاکتور کد ارزش افزوده نداشت مبلغ ارزش افزوده پرداخت نگردد.2تبصره

  :اگرفاکتور داراي کد ارزش افزوده بود حتما باید تایید سازمان امورمالیاتی کشور را داشته باشد.3تبصره

رپرداز مطابق حکم تفویض ریاست :خرید اجناس مصرفی تاحد معامالت جزء/متوسط می تواند توسط مدیرپروژه/کا4تبصره
  دانشگاه در پروژه مذکور انجام شود.

  :خرید هرگونه اجناس مصرفی مطابق فرم حواله وقبض رسید انبار اجناس مصرفی ثبت و رسید شود.5تبصره

  توجه:مالیات بر  اقالم مصرفی تعلق نمی گیرد.

  تجهیزات وغیرمصرفی-2

  انبار کاال  توسط امین اموال دانشکده/معاونت/دانشگاه تایید شده باشد. حتما فاکتور خرید داشته باشد وحواله -1-2

:خریدهرگونه اجناس بافاکتور  باشد.فاکتور داراي کداقتصادي،کد ارزش افزوده، درس و ممهور به مهرفروشگاه وشماره 1تبصره
  ید شود.تلفن باشد.اگرداراي کداقتصادي فروشگاه نبود حتما کد ملی صاحب فروشگاه درفاکتور ق

  ریال حتما باید به حساب شرکت یا فروشگاه حقوقی واریز گردد. 50000000:فاکتورهاي باالي مبلغ 2تبصره

  :اگرفاکتور کد ارزش افزوده نداشت مبلغ ارزش افزوده پرداخت نگردد.3تبصره

  داشته باشد.:اگرفاکتور داراي کد ارزش افزوده بود حتما باید تایید سازمان امورمالیاتی کشور را 4تبصره

خرید تجهیزات تاحدمعامالت جزء/متوسط می تواند توسط مدیرپروژه /کارپرداز مطابق حکم تفویض ریاست دانشگاه انجام -2-2
  شودوخرید تجهیزات معامالت متوسط /بزرگ می بایست توسط امورمالی دانشگاه انجام شود.



 
 شماره سند:

UB-RES-R97/Rev01 هاي پژوهشی آیین نامه قرارداد
  از دانشگاه با خارج        دانشگاه بیرجند

  معاونت پژوهش و فناوري
  صفحه: 

 38از    35
ویرایش:   تاریخ 
22/10/97  

 
 

 

داشته باشند وجزءاقالم سرمایه اي  : ازتجهیزاتی که فاکتورخرید وبرگه امین اموال دانشگاه1توجه
  دانشگاه شوند باالسري کسر نمی شود.

  :مالیات براقالم تجهیزاتی وغیرمصرفی تعلق نمی گیرد.2توجه

  لیست عوامل وپرسنل پروژه صنعتی (حق التحقیق)-3

  ساعت کارکرد همکاران پروژه توسط مدیرپروژه درصورت وجودمنابع مالی پروژه اعالم میشود.

  نرخ حق التحقیق پروژه برحسب ضریبی از حق التحقیق تعیین می شود.:1تبصره

  ساعت حق التحقیق داشته باشد.160:هرعضو هیئت علمی دانشگاه می تواند درماه حداکثر 2تبصره

:اگرنیروي انسانی به صورت استخدام به کارگرفته شود طبق ضوابط قانون کار می بایست توسط مدیرپروژه بیمه شود 3تبصره
  ال باید با موضوع مشخص، قرارداد با نیروي کار منعقد شود که شامل بیمه نشود.و ا

  .:مدیرپروژه موظف است درصورت پرداخت مستقیم به پرسنل ، کسور مالیات درپرداختها را رعایت نماید4تبصره

  
 


