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چکیـده:
این دستورالعمل جهت تبیین فرآیند انعقاد-گردش کار واختتام پروژههای تحقیقاتی صنعتی دانشگاه
تنظیم گردیده است .اداره کل فناوری و ارتباط با صنعت معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه متولی و مسئول
اصلی این فرآیند بوده و در این سند ،ترتیب و زمانبندی انجام فعالیتها و شرایط و مالحظات قانونی آن
تدوین شده است .همچنین فرآیندها و نقش بخشهای پشتیبان نیز در آن بیان شده است .امید آنکه با
اجرای شایسته این فرآیند ،اجرای قراردادهای صنعتی تحقیقاتی در دانشگاه صنعتی امیرکبیر با حداقل
اصطکاک و با کسب حداکثر میزان اعتماد در ارتباط با مشتریان صنعتی دانشگاه صورت گرفته و این
قراردادها ضمن تامین بخشی از هزینه های جاری و زیرساختی برای پژوهش ،نتایج اثربخشی در توسعه
کسب و کار فناورانه در کشور داشته باشد.
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هدف
هدف از تدوین این سند ،ارائه گردش کار ،تعریف نقش بخش های مختلفف دانشفگاه ،مالحظفه نمفودن
قوانین حاکم در حوزه بیمه و مالیات و  ،...مالحظه منافع دانشگاه و هدایت منابع آن جهت ارتباط آسان ،موثر
و معتبر با دیگر نهادهای جامعه در چارچوب قراردادهای تحقیقاتی -صنعتی می باشد.
محدوده کاربرد:
قراردادهای تحقیقاتی صنعتی دانشگاه صنعتی امیرکبیر که توسط معاونت پژوهش و فنفاوری دانشفگاه مفورد
تایید و  ...قرار می گیرند.
واژگان و تعاریف:
دانشگاه :دانشگاه صنعتی امیرکبیر
کارفرما :سازمان یا نهاد یا شرکت بیرونی طرف قرارداد با دانشگاه می باشد.
ناظر خارجی :نماینده اعالمی کارفرما که بر پروژه نظارت دارد.
معاونت پژوهشی :معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه
اداره ارتباط با صنعت :اداره کل فناوری و ارتباط با صنعت معاونت پژوهشی
قرارداد اصلی :قراردادی که بین معاون پژوهش و فناوری دانشگاه و طرف خارج از دانشگاه منعقد می شود.
مدیر پروژه :شخص حقیقی است که طی حکمی از جانب ریاست دانشگاه ،مسئول انجام کلیفه امفور پفروژه
مربوطه (قرارداد اصلی) می باشد.
شرکت :دانشگاه یا مدیر پروژه می تواند بخشی از قرارداد را به یک شرکت حقوقی (شرکت های دانش بنیان
و انشعابی دانشگاه) که توانایی انجام پروژه را دارد برون سپاری نماید.
ناظر داخلی :اداره کل فناوری و ارتباط با صنعت دانشگاه
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 -1فرآیند تنظیم و انعقاد و اختتام قرارداد اصلی
 -1-1درخواست همکاری و تعیین مدیر پروژه
نهادهای مختلف کشور بر اساس نیاز خود و توانمندیهای دانشگاه ،درخواست خدمات خود را به
دانشگاه ارسال مینمایند .این درخواستها که شامل طرح مسائل و موضوعات مختلفی میباشند ،در
قالب درخواست همکاری به دانشگاه ارسال میشوند و در اختیار معاونت پژوهشی دانشگاه قرار می-
گیرند .این درخواستها از مسیرهای زیر وارد میشوند:
 -1از طریق ارتباط مستقیم اساتید دانشگاه با نهاد مربوطه
 -2ارسال  RFPاز صنعت برای دانشگاه
 -3تعریف و عقد پروژه تحقیقاتی در بستر تفاهمنامهها یا همکاریهای دانشگاه و بر اساس بازاریابی
و بازارسازی بخشهای مختلف دانشگاه
تعیین مدیر پروژه توسط معاونت پژوهشی با توجه به ابعاد پروژه ،اعتبفار مجفری و ارتبفاط پفروژه بفا
زمینه پژوهشی مجری یا مدیر پروژه صورت میگیرد.
تبصره  :1اگ ر درخواست پروژه از ارتباط استاد با نهاد خارج از دانشگاه شکل گرفته باشد ،در اینصورت خفود
استاد در اولویت خواهد بود.
معاونت پژوهشی
بررسی درخواست و تعیین مجری
یا مدیر پروژه

دبیرخانه دانشگاه
اسکن درخواست همکاری و ارسال به
معاونت پژوهشی از طریق اتوماسیون

نهاد خارج از دانشگاه

ارسال درخواست همکاری
به دانشگاه

اداره ارتباط با صنعت
تنظیم نامه و پیوست درخواست پروژه و ارسال به
مجری مربوطه از طریق اتوماسیون
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 -1-2تهیه طرح پیشنهادی پروژه (پروپوزال):
مدیر پروژه ،بایستی طرح پیشنهادی (پروپوزال) خود را برای موضوع درخواسفتی تهیفه کفرده و بفه اداره
ارتباط با صنعت ارسال کند .طرح پیشنهادی یا در فرمت درخواستی متقاضی تکمیل مفی شفود و یفا در
فرمت پروپوزال اداره ارتباط با صنعت دانشگاه که مطابق "دستورالعمل برنامه ریزی و کنترل پروژه" مفی
باشد که شامل حداقل اطالعات الزم از قبیل شرح خدمات ،موارد تحویلی ،زمان و هزینه می باشد.
کارشناسان اداره ارتباط با صنعت پس از بررسی پروپوزال ،آنرا در صورت تایید با نامه رسمی به متقاضفی
(درخواست کننده) ارسال می کنند .متقاضی در صورت لزوم اصالحاتی را در پروپوزال از طریق مذاکره و
مکاتبه با دانشگاه درخواست می کند که پس از اصالح آن توسط مدیر پروژه ،اداره کل فناوری و ارتباط با
صنعت پروپوزال نهایی را به متقاضی ارسال می کند.
در صورت تایید پروپوزال توسط متقاضی که از این به بعد با عنوان کارفرما ذکر می شود ،اقفدامات مفورد
نیاز برای تنظیم قرارداد اصلی انجام می شود.
تبصره  :2کارشناسان اداره ارتباط با صنعت طبق چک لیست ارائه شده در پیوست  ،1پروپفوزال ارائفه شفده
توسط مجری را بررسی و ارزیابی می کنند.
تبصره  :3پس از ارسال پروپوزال به کارفرما ،کارشناسان اداره ارتباط با صنعت نتیجه آنرا از متقاضی مربوطه
پیگیری می کنند .بنابراین الزم است طرف مقابل فرد یا واحدی جهت تعامل معرفی کند.

کارفرما
تایید پروپوزال و تنظیم
پیش نویس قرارداد و
ارسال به معاونت پژوهشی

بله

آیا طرح مورد
تایید است؟

متقاضی

بررسی پروپوزال

اداره کل ارتباط با صنعت
بررسی پروپوزال اساتید و ارسال
به صنعت با نامه

خیر
اداره کل ارتباط با صنعت
پیگیری و دریافت اصالحات
درخواستی و ارسال به مجری با نامه

مجری
اصالح پروپوزال
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-1-3تنظیم و انعقاد قرارداد اصلی:
قرارداد اصلی طبق طرح پیشنهادی (پروپوزال) توافق شده و بین معاونت پژوهشی دانشفگاه بفا کارفرمفا
تنظیم و منعقد می شود .دو حالت برای تنظیم قرارداد اصلی وجود دارد:
 -1قرارداد اصلی طبق الگوی پیشنهادی کارفرما توسط خود کارفرما تنظیم و تکمیل شده و پیش نویس آن
برای بررسی و تایید به معاونت پژوهشی دانشگاه ارسال می شود.
 -2در صورت نبود الگوی خاصی توسط کارفرما برای تنظیم قرارداد ،الگوی ارائه شده در پیوسفت  2توسفط
کارشناسان اداره فناوری و ارتباط با صنعت ،جهت تنظیم و تکمیل پیش نویس قرارداد اصلی در اختیفار
کارفرما قرار می گیرد.
معاونت پژوهشی ،قرارداد را برای بررسی و تایید به اداره کل فناوری و ارتباط با صنعت ارسال می کنفد.
کارشناسان این اداره ،قرارداد را از لحاظ انطباق با شفرایط و مالحظفات قفانونی قرادادهفای پژوهشفی و
تحقیقاتی (طبق چک لیست پیوست  )3بررسی کرده و در صورت تایید ،به تعداد مورد نیاز تکثیر و پس
از اخذ امضای مدیر پروژه بر روی تمام صفحات آن ،جهت تاییفد مفدیر کفل اداره فنفاوری و ارتبفاط بفا
صنعت و سپس امضای معاونت پژوهشی در اختیار ایشان قرار می گیرد.
تبصره  :4برخی شرایط و مالحظات قانونی قراردادهای پژوهشی و تحقیقاتی که بایستی توسط مدیر پروژه،
کارفرما و کارشناسان اداره فناوری و ارتباط با صنعت هنگام تنظیم ،بررسی و تایید قرارداد مورد توجفه قفرار
گیرند عبارتند از:
 تمامی صفحات قرارداد باید توسط مدیر پروژه تایید شده باشد. توجه کافی به تعهدات فنی (شرح خدمات) ،موارد تحویلی ،زمان و هزینه موجود در قرارداد انجام شود. دانشگاه به استناد ماده  2قانون مالیات های مستقیم از پرداخت مالیات معاف است و باید این موضوع درقسمت کسورات قرارداد ذکر شود .زیرا شماره حساب دانشگاه که یک حسفاب دولتفی اسفت نفزد خزانفه
دارایی می باشد و واریز پول به حساب دولت معاف از مالیات می باشد( .کارفرما می تواند این موضفوع را
از امور مالیاتی  06تهران استعالم کند)
 شماره حساب درآمدهای اختصاصی دانشگاه  2177519001002بانک ملی شعبه فردوسی (نفزد خزانفهدارایی کل) است.
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 شفففماره اقتصفففادی مربفففوط بفففه دانشفففگاه  411341654765و شفففماره پرونفففده آن نیفففز 103604157191می باشد.
 در قسمت کسورات قرارداد حتما قید شود که  %5از هفر پرداخفت بفه کارفرمفا سفپرده شفود وسپس با ارائه مفاصا حساب تامین اجتماعی این  %5به دانشگاه عودت داده شود.
 مطابق ماده  38قانون تامین اجتماعی ،کلیه قراردادها بایستی مفاصا حساب بیمه دریافت کنند.لذا در انتهای قرارداد ،کارفرمای مربوطه نامه ای را جهت محاسفبه ضفریب بیمفه بفه شفعبه 13
سازمان تامین اجتماعی ارسال می کند .در صورتیکه قرارداد شرایط پژوهش و فناوری را داشفته
باشد ،بدون اعمال ضریب و در غیر اینصورت مطابق بخشنامه  14تامین احتماعی اعمال ضفریب
می گردد.
 اصول مالکیت معنوی پروژه ها متعلق به کارفرما است .لذا سعی شود مالکیت معنوی تحقیقات وپژوهش برای دانشگاه و مدیر پروژه و چگونگی بهره برداری از آن درمتن قرارداد لحاظ شود.
 در صورت نیاز پروژه موضوع پیش پرداخت در نظر گرفته شود.تبصره  :5هرگونه اشکال در بندهای قرارداد (بویژه در مورد کسورات بیمه ،مالیات ،جریمه تاخیر و  )...بایستی
با مذاکره و یا مکاتبه بین نمایندگان کارفرما ،معاونت پژوهشی و مدیر پروژه مورد توافق و تایید قرار گیرد.
تبصره  :6ضمانت نامه بنا به درخواست کارفرما یا مدیر پروژه یا متن قرارداد اصلی ،دانشگاه تضامین الزم را به
کارفرمای قرارداد ارائه می نماید.
ضمانتنامههای دانشگاه که معادل ضمانت نامه بانکی می باشد معموال به شکل های ذیل می باشد:
 تضمین پیش پرداخت تضمین انجام تعهدات(به میزان  %5مبلغ قرارداد) تضمین حسن انجام کار (به میزان  %10مبلغ قرارداد در قراردادهای عمرانی الزامی می باشد. زمان ارائه تضمین ها بستگی به درخواست کارفرما دارد. مدیر پروژه یا مجری قرارداد ،مسئولیت انجام قرارداد را دارد ،بنفابراین هفر ضفمانت نامفه ای کفهتوسط دانشگاه برای کارفرمای قرارداد صادر می شود مدیر پروژه یا مجری قرارداد متعاقباً ضفامن آن
می باشد .بدیهی است هر زمان که کارفرمای قرارداد اعالم عودت پیش پرداخت ،عدم حسفن انجفام
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صفحه10 :

قرارداد ،عدم انجام تعهدات پروژه را از دانشگاه نماید ،دانشگاه می تواند از منابع پروژه یا از حقفوق و
مزایای مدیر پروژه یا مجری قرارداد نسبت به پرداخت ضمانت نامه های صادره اقدام نماید.
تبصره  :7مطابق مصوبه هیات وزیران ،دانشگاه می تواند به امضاء ریاست دانشگاه ضمانت نامه پیش پرداخت،
ضمانت نامه حسن انجام کار و ضمانت نامه انجام تعهدات ارائه نماید که این ضمانت نامه ها معفادل ضفمانت
نامه بانکی برای کارفرما تلقی می گردد.
تبصره  :8امضاء کنندگان طرفین قرارداد (نمایندگان تاماالختیار) حتیاالمکان در باالترین رده سازمانی قرار
داشته و یا دارای حکم تفویض اختیار از وی باشند.
تبصره  :9تایید نمودن کلیه صفحات قرارداد توسط مدیر پروژه به منظور تائید مفاد قرارداد و قبول مسئولیت
اجرای قرارداد توسط وی می باشد .بنابراین اساتید هنگام امضای قرارداد بایستی توجه کافی به مفاد قفرارداد
داشته باشند.
اداره کل ارتباط با صنعت
تنظیم نهایی قرارداد و تکثیر به تعداد مورد نیاز و
اخذ امضای مجری برروی تمامی صفحات قرارداد

معاونت پژوهشی (ارتباط با صنعت)
بله

آیا قرارداد مورد
تایید است؟

بررسی قرارداد توسط کارشناسان اداره
ارتباط با صنعت واعالم نظر ایشان

کارفرما

تکمیل پیش نویس قرارداد و
ارسال به معاونت پژوهشی

خیر

معاونت پژوهشی

اداره کل ارتباط با صنعت

تایید مدیر کل ارتباط با صنعت و امضای
کلیه نسخ قرارداد و مهر نمودن ان

عودت به کارفرما و اعالم به مجری و در صورت لزوم برگزاری جلسه با
مجری و نمایندگان کارفرما جهت نهایی نمودن قرارداد اصلی

در صورت درخواست کارفرما
اداره فناوری و ارتباط با صنعت

اداره فناوری و ارتباط با صنعت

تکمیل مدارک
صدور ضمانت نامه به امضای ریاست
دانشگاه برای کارفرما

اداره فناوری و ارتباط با صنعت
ارسال نسخه ای از قرارداد به مجری یا
مدیر پروژه و امور مالی دانشگاه

اداره فناوری و ارتباط با صنعت
وارد نمودن اطالعات قرارداد در فایل بایگانی

اداره فناوری و ارتباط با صنعت
ارسال قرارداد و مدارک تضمین آن به کارفرما با
نامه رسمی

کارفرما (صنعت)
امضای قرارداد و تایید مدارک تضمین آن و ارسال
نسخه ای از قرارداد امضا شده به معاونت پژوهشی
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تبصره :10اگر مدیر پروژه یا مجری از اعضای هیئت علمی دانشگاه با عضویت پیمفانی یفا رسفمی نباشفد ،در
صورت تایید معاونت پژوهشی 1/5 ،برابر مبلغ قرارداد اسناد تضمین بانکی معتبفر از مفدیر پفروژه یفا مجفری
حقیقی و حقوقی اخذ می شود.
تبصره  :11در صورت صدور ضمانت نامه پیش پرداخت مجری موظف است فرم تعهد نامه پیوسفت شفش را
امضاء نماید.
 -1-4مدیر پروژه :
پس از قرارداد اصلی ،مدیر پروژه توسط دفتر ارتباط با صنعت مشخص می شود .پفس از آن حکفم مفدیر
پروژه به امضای ریاست دانشگاه توسط دفتر ارتباط با صنعت تهیه و صادر مفی شفود و اختیفار معفامالت
جزء/متوسط به مدیر پروژه تفویض می شود.
 محل اجرای قرارداد در داخل دانشگاه ،حسب پیشنهاد مفدیر پفروژه و بنفابر بررسفی و تاییفد معاونفتپژوهشی در پرتال قراردادهای صنعتی دانشگاه مشخص می شود.
 مدیر پروژه موظف به رعایت کامل آئین نامه مالی معامالتی دانشگاه می باشد. مسئولیت تایید اعالم هزینهها به تفکیک حقالتحقیق ،مصرفی ،تجهیزات بر عهده مدیر پروژه میباشد. مسئول انجام کلیه تعهدات پروژه ،مدیر پروژه میباشد. مدیر پروژه می تواند بخشی از کارهای موضوع قرارداد را به اشخاص حقیقی و حقوقی با رعایت قوانینو مقررات و منطبق بر شرایط قرارداد اصلی با کارفرما برون سپاری کند.
 مدیر پروژه در قبال تضامین دانشگاه به کارفرمای موضوع قرارداد متعهد و ضامن می باشد. مدارک مربوطه به مواد مصرفی توسط مدیر پروژه ارائه می گردد. کسر کسور قانونی مانند مالیات مطابق اعالم فرم پیوست هفت که به تایید مدیر پروژه رسفیده توسفطامور مالی دانشگاه صورت میگیرد.
 اسناد مثبته و رویه کسورات مالیات مطابق پیوست شماره هشت می باشد. در صورتیکه پیشرفت پروژه مناسب نباشد یا کارفرمای موضوع قرارداد نسبت به حسن انجفام تعهفداتناراضی باشد و یا مدیر پروژه و همکاران پروژه دچار تخلف اداری گردند؛ اداره ارتباط بفا صفنعت بعنفوان
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ناظر داخلی قرارداد ،می تواند پیشنهاد تغییر مدیر پروژه را به شورای مدیران پژوهشفی اعفالم نمایفد .در
صورت تصویب شورای پژوهشی مدیر پروژه جدید منصوب میگردد.
 مدیر پروژه می تواند به مانند روش قدیم بصورت مجری قرارداد با معاونت پژوهشفی مطفابق پیوسفت 9قرارداد داخلی منعقد نماید.
 -1-5انجام پروژه و ارائه گزارشات آن:

پس از انعقاد و نهاییسازی قرارداد ،مدیر پروژه متعهد به اجرای به موقع و با کیفیت شرح خدمات مندرج
در متن قرارداد اصلی است .در هر مرحله و همچنین در انتهای پروژه ،مدیر پروژه ملزم به ارسال گزارش
(شامل دو عدد  CDیکی برای ارسال بفه کارفرمفا و دیگفری بایگفانی در دبیرخانفه معاونفت پژوهشفی و
کتابخانه مرکزی) به اداره کل فناوری و ارتباط با صنعت ارسال می باشد .کارشناس مسئول هر قرارداد در
اداره فناوری و ارتباط با صنعت مطابق "رویه برنامه ریزی و کنترل پروژه" ،مسئول ترسفیم گانفت پفروژه
طبق پروپوزال و پیگیری خروجی های آن می باشد .کارشناسان اداره ارتباط با صنعت ،گزارش و خروجی
های ارائه شده توسط مدیر پروژه را بررسی کرده و در صورت تایید به کارفرما ارسال می کننفد .کارفرمفا
نیز گزارش دریافتی را بررسی کرده ،یا اصالحاتی را درخواست کرده و یا گزارش ها را تایید می کنفد .در
صورت درخواست اصالحات ،کارشناسان اداره فناوری و ارتباط با صنعت با مجری هماهنگ نموده و پفس
از اعمال اصالحات توسط مجری ،گزارشات نهایی را به کارفرما ارسفال مفی کنفد .کارفرمفا پفس از تاییفد
گزاشات و طبق قرارداد پرداخت های پروژه را انجام می دهد.
تبصره  :14هرگونه تاخیر در تعهدات قرارداد از مدت تعیین شده ،بایستی توسط مدیرپروژه به اداره فناوری و
ارتباط با صنعت اعالم شود تا با کارفرما هماهنگی های الزم صورت گیرد .در غیر اینصفورت منجفر بفه کسفر
مبلغ پرداختی از مدیرپروژه می شود .الزم به ذکر است میزان جریمه تاخیر در متن قرارداد ذکر می شود
مدیر پروژه

اداره ارتباط با صنعت

بررسی گزارش

بررسی و ارسال گزاش به کارفرما با نامه

آیا گزارش مورد
تایید است؟

خیر

مدیر پروژه
تهیه و تحویل گزارش پروژه طبق
تعهدات قرارداد به ارتباط با صنعت

اداره ارتباط با صنعت

پیگیری و کنترل پروژه طبق قرارداد از
مجری

مدیرپروژه
انجام اصالحات درخواستی در گزارش

مدیر پروژه

ارسال تاییدیه گزارش
دانشگاه
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مطابق گانت چارت پروژه مراحل ارسال گزارش دانشگاه به کارفرما مشخص می باشد ،دانشفگاه مفی بایسفت گفزارش مراحفل و
فعالیت های انجام پروژه را به کارفرما منعکس نماید.
مدیر پروژه موظف است مطابق برنامه زمانبندی شده در قرارداد نسبت به ارسال گزارش پروژه به اداره ارتباط با صنعت دانشفگاه
اقدام نماید .متعاقباٌ اداره ارتباط با صنعت ،با بررسی اجمالی و شکلی گفزارش اقفدام بفه ارسفال گفزارش بفه کارفرمفای قفرارداد
می نماید.

مدیر پروژه دو وظیفه مشخص دارد:
 -1مطابق نامه پیوست ،د رخواست ارسال گزارش به کارفرما را به اداره ارتباط با صنعت ارسال و فایل گزارشات را بصورت زیفپ
شده از طریق اتوماسیون یا در یک حلقه  CDبرای اداره ارتباط با صنعت ارسال نماید.
-2نسخه دیگری از گزارش را بصورت صحافی شده و هاردکپی برای کارفرما تهیه و به اداره ارتباط با صفنعت جهفت ارسفال بفه
کارفرما ارسال نماید.
اداره ارتباط با صنعت نامه پوششی را آماده و اصل نامه را به کارفرما به همراه گزارش های ارسالی مدیر پروژه به کارفرما ارسال
می نماید .و از طریق اتوماسیون رونوشتی به مدیر پروژه ارسال می نماید.
تذکر :در صورتیکه مدیر پروژه بخواهد خودش مستقیما گزارش ها را ارسال نماید و فقط نامه پوششی از اداره ارتباط با صفنعت
داشته باشد حتما باید بند یک را رعایت نماید و یک  cdاز گزارش مربوطه را به این اداره ارتباط با صنعت ارسال نماید.
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مدل نامه پوششی به اداره ارتباط با صنعت

مدیرمحترم فناوری و ارتباط با صنعت دانشگاه
با سالم و احترام،
به پیوست  CDنسخه گزارش مرحله  ...........برای دفتر ارتباط با صنعت و همچنین یک نسخه  CDو گزارش صحافی شده
برای کارفرما قرارداد شماره  .......................مورخ  ..............منعقده با شرکت  .............................................ارسال می شود.
خواهشمند است نامه پوششی دانشگاه به کارفرما تحت عنوان مدیریت جناب آقای.........................................................................
سمت" "..............................................................................................................................تهیه و به همراه گزارش ارسال شود.

با آرزوی توفیقات الهی
......................
عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی .............
دانشگاه صنعتی امیرکبیر

شماره تماس مدیر پروژه :
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صفحه15 :

 -1-6درخواست پرداخت از کارفرما:

هرگونه پرداختی از سوی کارفرما طبق قرارداد و با درخواست پرداخت و ارائه صورتجلسه تحویفل کفار یفا
ارسال گزارش انجام می شود .پس از تایید گزارش و تعهدات هر مرحله از قرارداد توسط کارفرما ،مبالغ هر
فاز به حساب درامدهای اختصاصی دانشگاه نزد خزانه داری کل کشفور توسفط کارفرمفا واریفز مفی شفود.
حسب واریزی کارفرما ،اداره فناوری و ارتباط با صنعت تایید فاز مربوطه را به امور مفالی دانشفگاه اعفالم و
هزینه های اعالمی مدیر پروژه را ارسال می نماید .امور مالی دانشگاه مطابق نظر مدیر پروژه پس از کسفر
کسورات قانونی نسبت به پرداخت هزینه های پروژه به حساب مدیر یا همکاران پروژه اقدام می نماید.

اداره ارتباط با صنعت

مدیر پروژه

کارفرما

اعالم هزینه های پروژه به تفکیک

پرداخت بصورت چک یا فیش واریزی

حق التحقیق ،موارد مصرفی،

به حساب درامدهای اختصاصی دانشگاه

تکمیل و ارسال درخواست پرداخت و
گزارش به کارفرما و پیگیری پرداخت

غیرمصرفی غیرتجهیزات

امور مالی دانشگاه

اداره ارتباط با صنعت

پس از کسر باالسری و کسورات قانونی ،پرداخت مطابق تایید پیشرفت کار و حسب تفکیک

تایید پیشرفت قرارداد و ارسال فهرست

هزینه ها به مدیر پروژه و همکاران پروژه

هزینه های مدیر پروژه به امور مالی

به حساب درامدهای اختصاصی دانشگاه

دانشگاه

 -1-7درخواست پرداخت مدیر پروژه:

پس از پرداخت کارفرما ،مدیر پروژه جهت دریافت پیش پرداخفت و یفا پرداخفت هفای مرحلفه ای پفروژه،
درخواست پرداخت مطابق پیوست  6را تکمیل و به اداره کل فناوری و ارتباط با صنعت ارسال می کند.
اداره ارتباط با صنعت

مجری

اداره ارتباط با صنعت

امضای مدیر کل و ارسال به امور مالی

مجری

امضای دستور پرداخت

تهیه نامه دستور پرداخت

درخواست پرداخت و اعالم
هزینه ها

دانشگاه

معاونت مالی
پرداخت به مدیر پروژه
پس از کسر هزینه
باالسری و مالیات
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-1-8اتمام قرارداد و اخذ مفاصاحساب از سازمان تامین اجتماعی

پس از ارسال تمامی گزارش های پروژه و نهایی شدن آنها ،درخواست اختتام پروژه همراه با گزارش نهایی
و خالصه ای پروژه (طبق دستورالعمل برنامه ریزی و کنترل پفروژه)  ،توسفط مجفری تکمیفل و بفه اداره
ارتباط با صنعت ارسال می شود .اداره ارتباط با صنعت در صورت تایید ،نامه اختتام پفروژه را بفه کارفرمفا
ارسال می کند.
کارفرما در انتهای قرارداد طی مکاتبه ای با سازمان تامین اجتماعی درخواست صدور مفاصفا حسفاب مفی
نماید .کارشناسان سازمان تامین اجتماعی با بررسی قرارداد اقدام به صدور مفاصا حساب می نمایند.
تبصره  :19برخی از شرایطی که از لحاظ کارشناسان سازمان تامین اجتماعی شعبه  13تهران جهت صدور
مفاصا حساب رایگان مد نظر قرار می گیرد ،به شرح ذیل می باشد:
 تشخیص قرارداد مبنی بر پژوهشی بودن کارفرما می بایست در نامه درخواست مفاصا حساب بر تحقیقاتی و پژوهشی بودن قرارداد اذعان نماید ومحل تامین اعتبار قرارداد از محل ردیف بودجه پژوهشی آن کارفرما باشد.
 از نظر سازمان تامین اجتماعی چون دانشگاه پیمانکار می باشد مکاتباتش جهت اخذ مفاصا حساب بیتاثیر می باشد.
 مالک پژوهشی بودن در نهایت به تشخیص سازمان تامین اجتماعی بستگی دارد و معموالً سازمانتامین اجتماعی قراردادهایی را پژوهشی تلقی می نماید که مقاله  ، ISIکتاب و ژورنال بین المللی داشته
باشد.

-

مجری حقوقی در تمامی قراردادها معاونت پژوهشی می باشد که بیمه از کارفرما درخواست می نماید،

مدیر پروژه حقیقی را معرفی نماید .کارفرما می بایست مدیر پروژه و همکاران قرارداد را از اعضای هیات
علمی دانشگاه معرفی نماید.
 دانشگاه در واقع نقش پیگیری کننده را از کارفرما و سازمان تامین اجتماعی دارد و سعی می نمایداقدامات الزم جهت نیل به هدف که همان اخذ مفاصا حساب است انجام شود.
 کارفرما نامه درخواست صدور مفاصا حساب را به شعبه  13سازمان تامین اجتماعی ارسال می کند.جهت جلوگیری از مفقود شدن نامه کارفرما و پیگیری از سازمان تامین اجتماعی الزم است یک رونوشت
از نامه درخواستی را جهت پیگیری به معاونت پژوهشی ارسال شود .پس از دریافت رونوشت نامه،
کارشناسان اداره کل فناوری و ارتباط با صنعت از کارشناسان سازمان تامین اجتماعی پیگیری صدور
مفاصاحساب را انجام دهند .پس از بررسی کارشناسان سازمان تامین اجتماعی در صورتی که قرارداد
پژوهشی تلقی شود مفاصاحساب بدون اعمال ضریب بیمه صادر میشود و نماینده دانشگاه مفاصاحساب
تمامی اطالعات موجود در این سند متعلق به دانشگاه صنعتی امیرکبیر بوده و حقوق قانونی آن محفوظ است.
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را دریافت می نماید .در غیر اینصورت به هر دلیلی بیمه ،قرارداد را پژوهشی تلقی ننماید ،قرارداد مشمول
ضریب تامین اجتماعی می شود که این ضریب طبق بخشنامه  14تامین اجتماعی معموالً تا  %16/67کل
مبلغ قرارداد می باشد که مدیر پروژه بایستی مبلغ تعیین شده را به بیمه پرداخت کند.
تبصره  :20در صورتی که سازمان تامین اجتماعی ،قرارداد را پژوهشی تلقی نکند ،دانشگاه می تواند علیه بیمه
شکایت کند .در این صورت نتیجه دادگاه حدود  6ماه طول می کشد که حکم نهایی دادگاه صادر می نماید و
به طرفین الزم االجراء است .در صورت دریافت مفاصاحساب و رضایت کارفرما مابقی مبلغ پروژه توسط
کارفرما پرداخت می شود.
اداره ارتباط با صنعت

کارفرما

پیگیری صدور مفاصاحساب از
سازمان تامین اجتماعی

ارسال نامه صدور مفاصاحساب به شعبه
 13سازمان تامین اجتماعی و ارسال
رونوشت آن به معاونت پژوهشی

اداره ارتباط با صنعت

مجری

بررسی و تنظیم و ارسال نامه
اختتام پروژه به کارفرما

تکمیل گزارش نهایی و
درخواست اختتام پروژه
یک روز کاری

اداره ارتباط با صنعت
آیا مفاصاحساب
رایگان تایید است؟

بله

خیر

مذاکره و مکاتبه جهت صدور مفاصا
حساب

خیر

آیا مفاصاحساب
رایگان تایید است؟

خیر

اداره ارتباط با صنعت
تنظیم شکایت علیه سازمان تامین
اجتماعی

بله

اداره ارتباط با صنعت
دریافت مفاصا حساب و ارسال
به کارفرما

کارفرما
پرداخت مابقی مبلغ قرارداد
و تسویه آن

 -1-9تعیین امتیاز قرارداد پژوهشی برای اعتبار پژوهشی اساتید (امتیاز گرنت) و گواهی اتمـام
جهت ارتقاء
الف -امتیاز هر قرارداد با توجه به معیارهای زیر تعیین می شود.
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 درآمدهای جذب شده پروژه در بازه گرنت عملکرد از دیدگاه مدیریت پروژه (انجام به موقع فازهای پروژه و تحویل گزارش ها و )... ارزیابی گزارش نهایی پروژه توسط معاونت پژوهشی درصد همکاری مدیرپروژه و همکاران پروژه در قراردادب -فرآیند تنظیم و صدور گواهی انجام قرارداد صنعتی و پژوهشی
قراردادهای صنعتی که عضو هیئت علمی در آن به عنوان مدیر پروژه ،مجری و همکار بفوده مفورد ارزیفابی قفرار گرفتفه و طفی
مراحل اداری ،نسبت به صدور گواهی اتمام قرارداد جهت ارائه به کمیته ارتقاء دانشگاه اقدام الزم صورت می گیرد.
مراحل انجام کار:
 -1تکمیل فرم درخواست گواهی توسط مجری (پیوست) و ارسال آن از طریق اتوماسیون به اداره فنفاوری و ارتبفاط بفا صفنعت
دانشگاه
-2بررسی پرونده قراردادهای متقاضی و بررسی اتمام انجام تعهدات موضوع قرارداد
-3صدور گواهی اتمام قرارداد در صورت وجود اسناد مثبته و ارسال آن از طریق اتوماسیون به کمیته ارزیابی و ففرد درخواسفت
کننده با اعالم میزان درصد همکاری
شرایط دریافت صدور گواهی اتمام قرارداد
در صورت دارا بودن یکی از شرایط ذیل از طرف فرد درخواست کننده ،گواهی اتمام قرارداد صنعتی صادر خواهد شد.


قراردادهایی که پیشرفت مالی آن ها بیش از  %95باشد گواهی اتمام قرارداد به میفزان مبلفغ  %100قفرارداد صفادر
خواهد شد.



در صورتیکه پیشرفت مالی قرارداد کمتر از  %95باشد ولیکن کارفرمای موضوع قرارداد ،اتمفام قفرارداد را بفه دانشفگاه
اعالم نماید ،اداره ارتباط با صنعت نیز متعاقباً گواهی اتمام قرارداد به میزان مبلغ  %100مبلفغ قفرارداد صفادر خواهفد
کرد( .به قراردادهایی که در وضعیت بررسی مفاصاحساب در سازمان تامین اجتماعی هستند گواهی اتمفام بفه میفزان
 %100عملکرد ناخالص تعلق می گیرد)

تمامی اطالعات موجود در این سند متعلق به دانشگاه صنعتی امیرکبیر بوده و حقوق قانونی آن محفوظ است.
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در صورتیکه کارفرمای اصلی قرارداد ،اتمام پروژه را با تایید درصد پیشرفت خاص یا مبلفغ نهفایی متففاوت از قفرارداد
اعالم نماید .متعاقباً اداراه ارتباط با صنعت به میزان مبلغ یاد شده گواهی اتمام صادر می نماید.

تذکرات بسیار مهم :


تغییر میزان مشارکت همکاران پروژه در صورتی امکان پذیر می باشد که قبال" گواهی صادر نشده باشد.



تائیدیه گواهی انجام پروژه صنعتی و پژوهشی برای هر قرارداد فقط یک بار صادر می شود.



دانشجویانی که با پروژه همکاری مستمر داشته و نیازمند گواهی همکاری می باشند تائیدیه همکاری از طرف
مجری الزامی می باشد.



قراردادهایی که فقط پیش پرداخت دریافت نموده اند یا در حال اجراء می باشند شامل گواهی اتمام قرارداد نمی
باشند.



برای صدور گواهی همکار پروژه (به غیر از دانشجو) می بایست درصد همکاری توسط مدیر پروژه به اداره ارتباط
با صنعت اعالم و پس از ثبت در پرتال دانشگاه گواهی صادر شود.

تمامی اطالعات موجود در این سند متعلق به دانشگاه صنعتی امیرکبیر بوده و حقوق قانونی آن محفوظ است.
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نامه پوششی درخواست مدیر پروژه از اداره ارتباط با صنعت جهت صدور گواهی اتمام قرارداد

مدیرمحترم فناوری و ارتباط با صنعت دانشگاه
با سالم و احترام،
اینجانب جهت تکمیل پرونده ارتقاء نیاز به صدور گواهی اتمام قرارداد شماره  ..................با موضوع ......................................................
را دارم .خواهشمند است دستور فرمایید گواهی اتمام قرارداد مذکور برای اینجانب صادر شود.

با آرزوی توفیقات الهی
......................
عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی .............
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
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صفحه21 :

-2نمودار جریان قرارداد اصلی
با توجه به مطالب بند قبلی ،بلوک دیاگرام جریان انعقاد قرارداهای تحقیقاتی به شکل زیر است.
A
کارفرما
تایید پیشرفت پروژه و پرداخت
هزینه های پروژه

نهاد خارج از دانشگاه
در خواست همکاری

معاونت پژوهشی
تعیین مدیر پروژه

معاونت پژوهشی

مدیر پروژه

در خواست اختتام قرارداد و

ارائه پروپوزال

مفاصاحساب
معاونت پژوهشی

تعیین امتیاز قرارداد

معاونت پژوهشی
انعقاد قرارداد اصلی

پژوهشی

معاونت پژوهشی
صدور حکم مدیر
پروژه

مدیر پروژه
انجام پروژه و ارائه گزارش

معاونت پژوهشی
درخواست پرداخت از کارفرما

A
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 -3مراجع
 آیین نامه مالی معامالتی دانشگاه -مصوبات هیئت رئیسه
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پیوست  :1نمودار گردش کار مالی قراردادهای تحقیقاتی و صنعتی

AUT-FM-2301-01
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پیوست :2الگوی قرارداد اصلی با کارفرما

AUT-FM-2301-02
”قرارداد تحقیقاتی“
این قرارداد در تاریخ…………… بین ……………………………به نمایندگی………………… که منبعفد
در این قرارداد کارفرما نامیده میشود از یک طرف و دانشگاه صنعتی امیرکبیر بنمایندگی آقفای دکتفر مسفعود برومنفد معفاون
پژوهشی و فناوری دانشگاه که منبعد در این قرارداد مجری نامیده میشود از طرف دیگر و با شرایط ذیل منعقد میگردد:
 -1موضوع قرارداد:

عبارتست از ………………………… به شرح خدمات مندرج در پیوست()1
 -2مدت قرارداد:

مدت قرارداد از تاریخ پرداخت مبلغ پیشپرداخت به مدت …… میباشد
 -3مبلغ قرارداد:

مبلغ کل قرارداد …………………………..ریال میباشد که میبایست توسط کارفرمای موضوع قرارداد به شفرح ذیفل
وجه حساب سیبا به شماره  2177519001002بانک ملیایران شعبه فردوسی بنام تمرکفز وجفوه درآمفد اختصاصفی دانشفگاه
صنعتی امیرکبیر واریز گردد:
 %…… -3-1بعنوان پیشپرداخت بالفاصله پس از امضاء قرارداد
 %…… -3-2پس از انجام مرحله
 %…… -3-3پس از انجام مرحله
 %…… -3-4پس از انجام مرحله
 %…… -3-5پس از انجام مرحله
 %…… -3-6پس از ارائه گزارش نهائی و تائید کارفرما
 -4تعهدات کارفرما:

 -4-1مجری متعهد میشود که موضوع ماده ( )1قرارداد را بر اساس مراحل مندرج در پیوست( )1بفا رعایفت زمانبنفدی انجفام
شده اجراء و گزارشات پیشرفتکار را طبق برنامه زمانبندی شده به کارفرما تحویفل نمایفد .و کارفرمفا حفداکثر ظفرف دو هفتفه
نسبت به تایید یا عدم تایید گزارش بصورت کتبی اعالم نظر نماید.
تمامی اطالعات موجود در این سند متعلق به دانشگاه صنعتی امیرکبیر بوده و حقوق قانونی آن محفوظ است.
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 -4-2کارفرما متعهد میشود که مبالغ قرارداد را بر اساس ماده( )3قرارداد در قبال اجرای هر مرحله از کار تائید شفده حفداکثر
پس از دو هفته پرداخت نماید.
4-3
-4-4
 -5تعهدات مجری
 -5-1مجری متعهد است ضمن رعایت محرمانگی اطالعات کارفرما همه مستندات تهیه شده را در اختیار کارفرما قرار هد.
 -5-2مجری متعهد است بدون اطالع و مجوز کارفرما بخشی از پروژه را به خارج از دانشگاه واگذار ننماید.
 -5-3مجری متعهد است که همه تالش خود را به کار گیرد تا موضوع پروژه با حداکثر کیفیت به اهداف تعیین شده نایل شود.
-5-4
-6-4
-6حل اختالف
کلیه اختالفاتی که ممکن ا ست بر اثر اجرای قرارداد یا تغییر و تفسیر منفدرجات آن بفین طفرفین قفرارداد رخ دهفد در هیئفت
داوری مرکب از سه نفر و متشکل از نمایندگان کارفرما و مشاور و یکنفر مرضی الطرفین مطرح و رأی صادره الزم االجراء بوده و
طرفین تا زمان صدور رأی ملزم به انجام تعهدات خود می باشند.
-7کسورات قانونی
 -7-1مطابق ماده  38تامین اجتماعی ،کارفرما در هر پرداخت  %5مبلغ قرارداد را به عنوان حق بیمه سپرده می نماید و پس از
ارائه مفاصاحساب توسط مجری آن  %5به مجری پرداخت خواهد شد .
 -7-2با توجه به اینکه این دانشگاه دولتی بوده و حساب اعالم شده در ماده  3قرارداد در نزد خزانه می باشد لذا وجوه واریزی
به حساب مذکور معاف از مالیات می باشد و کارفرما در اجرای حکم تبصره  2مفاده  2اصفالحی قفانون مالیفات هفای مسفتقیم
مصوب  1380/11/27کارفرما تکلیفی نسبت به موضوع ماده  104قانون مالیفات هفای مسفتقیم از وجفوه پرداختفی را نخواهفد
داشت.
-8فسخ قرارداد

کارفرما حق دارد در صورت قصور مشاور در اجرای قرارداد ،یک ماه پس از اعالم کتبی اداری قرارداد را فسخ نماید در اینصورت
کارفرما موظف به پرداخت کلیه هزینه ها تا زمان فسخ قرارداد می باشد .در صورتیکه کارفرمفا در پرداخفت بموقفع هفر مرحلفه
تمامی اطالعات موجود در این سند متعلق به دانشگاه صنعتی امیرکبیر بوده و حقوق قانونی آن محفوظ است.
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قرارداد و بنا بر دلیل غیرموجهی اقدام ننماید ،مشاورحق درخواست فسخ را داشفته و کارفرمفا موظفف بفه پرداخفت هزینفهها و
خسارت های وارده می باشد.
 -9اصالحیه و تغییرات

در صورت ضرورت و یا وقوع موارد پیش بینی نشده در خالل اجرای قرارداد و با توافق طرفین هر گونه تغییر در مفورد موضفوع،
تمدید مدت و کاهش یا افزایش مبلغ قرارداد بال مانع بوده و می تواند در قالب متمم قرارداد اجرا شود.
 -10مالکیت اسناد

 -10-1نتایج حاصل از این قرارداد در صورت توافق مجری متعلق به کارفرما بوده و مجفری حفق واگفذاری بفه غیفر را نخواهفد
داشت.
 -10-2مجری می تواند نتیجه علمی حاصل از اجرای این پروژه را با توافق کارفرما بصورت مقاله در مجامع علمی ارائه نماید.
 -11نسخ قرارداد

این قرارداد در  11ماده و در  4نسخه تنظیم شده که هر یک از نسخ حکم واحد را داشته و طرفین اجراء مفاد آنرا قبول نمودند.

نماینده کارفرما

مجری
مسعود برومند
معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه

تمامی اطالعات موجود در این سند متعلق به دانشگاه صنعتی امیرکبیر بوده و حقوق قانونی آن محفوظ است.
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پیوست :3نکات مهم در تهیه پروپوزال

AUT-FM-2301-03

موضوع

ردیف

تایید

عدم

توضیحات

تایید
1

رعایت فرمت کارفرما جهت تکمیل پروپوزال

2

بررسی عنوان و موضوع قرارداد از لحاظ پژوهشی

3

بررسی گانچارت پروژه

4

بررسی قیمت تمام شده

5

پاسخ به مناسب به فرضیات پروژه

6

بررسی تعهدات مجری

7

تناسب در شرح خدمات

8

بررسی و پیش بینی روند بیمه قرارداد

9

در نظر گرفتن کسورات (باالسری ،%15مالیات و بیمه)

تمامی اطالعات موجود در این سند متعلق به دانشگاه صنعتی امیرکبیر بوده و حقوق قانونی آن محفوظ است.
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پیوست  :4نکات مهم در تهیه قرارداد اصلی

AUT-FM-2301-04
ردیف

موضوع

1

بررسی امضاء عناوین و امضاء کنندگان قرارداد

2

بررسی عنوان و موضوع قرارداد از لحاظ
پژوهشی

3

مبلغ قرارداد از لحاظ عددی و حروفی

4

قید شدن شماره حساب درامدهای اختصاصی
در قسمت مبلغ قرارداد

5

مدت قرارداد

6

شروع قرارداد از زمان دریافت پیش پرداخت
(اختیاری)

7

بررسی نحوه پرداخت و استهالک پیش پرداخت

8

تطبیق ضمانت نامه های قرارداد با مصوبات
هیت دولت(ضمانت پیش پرداخت ،حسن انجام،
انجام تعهدات)

9

بررسی تعهدات مدیر پروژه

10

بررسی نسبی تعهدات کارفرما

11

مالکیت فکری و اسناد

12

تطبیق گانچارت و پرداخت ها

13

داشتن شرح خدمات و گانچارت

14

بیمه

15

مالیات

16

امضاء طرفین

تایید

عدم

توضیحات

تایید

تمامی اطالعات موجود در این سند متعلق به دانشگاه صنعتی امیرکبیر بوده و حقوق قانونی آن محفوظ است.
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پیوست :5حکم مدیر پروژه

AUT-FM-2301-05
جناب آقای ................................
عضو محترم هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
با سالم و احترام،
پیرو قرارداد تحقیقاتی فی مابین دانشگاه صنعتی امیرکبیر و  .................تحت موضوع پروژه" "..................با
شماره  .........................مورخ ( .........................پیوست) و به استناد تبصره یک ماده  32آئین نامه مالی و
معامالتی مصوب مورخ  94/03/12هیئت امنای محترم دانشگاه صنعتی امیرکبیر ،به موجب این حکم
جنابعالی به عنوان مدیر پروژه مذکور منصوب و اختیار تشخیص و انجام تعهد؛ تسجیل ،دستور پرداخت،
امضائ اسناد مالی در حد ارقام معامالت جزء و متوسط موضوع بندهای الف ،ب ماده  42آئین نامه مذکور به
جنابعالی تفویض و انجام کلیه تعهدات و پیگیری های الزم قرارداد مذکور به شما واگذار می شود.
امید است با توجه به صرفه و صالح دولت و رعایت کامل قوانین و مقررات حاکم بر مصرف وجوه و اعتبار
تخصیص یافته به پروژه فوق الذکر در انجام امور محوله موفق باشید.

با آرزوی توفیق الهی
سید احمد معتمدی
رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر

تمامی اطالعات موجود در این سند متعلق به دانشگاه صنعتی امیرکبیر بوده و حقوق قانونی آن محفوظ است.
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پیوست  :6درخواست پیشپرداخت و تعهدنامه پیشپرداخت توسط مدیر پروژه

AUT-FM-2301-06
درخواست پیش پرداخت
مدیر کل فناوری و ارتباط با صنعت دانشگاه
با سالم و احترام
با توجه به قرارداد شماره  ...............مورخ  ................با موضوع" "...................................خواهشمند است مطابق حکم مدیر پروژه ای
اینجانب به شماره  ......................مبلغ  ...................ریال بعنوان پیش پرداخت در قبال تعهدنامه پیوست به اینجانب پرداخت شود.

امضاء
مدیر پروژه

تعهدنامه پیش پرداخت
تعهد نامه
اینجانففب  ........................................عضففو هیففات علمففی پژوهشففی دانشففگاه و مففدیر پففروژه قففرارداد اصففلی شففماره

مففورخ

در قبال وصول پیشپرداخت قرارداد مذکور ،بدین وسیله به اداره امور مالی دانشگاه اختیار میدهم که در صفورت عفدم تسفویه
حساب این مبلغ در موعد مقرر ،نسبت به کسر مانده بدهی مربوطه از حقوق و مزایا و سایر مطالبات اینجانب اقفدام الزم بعمفل
آورد.

امضاء مدیر پروژه

تمامی اطالعات موجود در این سند متعلق به دانشگاه صنعتی امیرکبیر بوده و حقوق قانونی آن محفوظ است.
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پیوست :7نامه درخواست پرداخت مدیر پروژه و اعالم تفکیک هزینه ها

AUT-FM-2301-07
مدیر فناوری و ارتباط با صنعت دانشگاه
با سالم و احترام،
پیرو انعقاد قرارداد شماره  .........................مورخ .......................با موضوع" " ......................مبلغ ...............طی چک/حواله شماره
 .................مورخ  .................بابت تایید مرحله/فاز  .....پروژه به حساب دانشگاه واریز شده است .خواهشمند است از مبلغ واریزی
 %15بابت باالسری دانشگاه و محل اجراء و مبلغ  ................به عنوان حق التحقیق (مطابق جدول شماره یک ) و مبلغ
 .................بعنوان مواد مصرفی (مطابق جدول شماره دو) و مبلغ ..............بعنوان تجهیزات (مطابق جدول شماره سه) پس از کسر
مالیات اقدام الزم صورت گیرد.
حق التحقیق (جدول شماره یک)

ردیف

نام

نام خانوادگی

شماره حساب

کدملی

ساعت

مبلغ

جمع حق

هرساعت

التحقیق(ناخالص)

1
2
3
4
مواد مصرفی (جدول شماره دو)
ردیف

نوع و مشخصات اجناس

تعداد

مبلغ به ریال

مالحظات

1
2
3
4
5
تجهیزات (جدول شماره سه)
ردیف

شرح کاال

تعداد

مبلغ به ریال

محل استقرار (کارفرما یا دانشگاه)

1
2
3
4
5

امضاء مدیرپروژه

تمامی اطالعات موجود در این سند متعلق به دانشگاه صنعتی امیرکبیر بوده و حقوق قانونی آن محفوظ است.
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پیوست  :8نحوه هزینه کرد منابع مالی پروژه

AUT-FM-2301-08
 -1خرید اجناس مصرفی
الف -خرید هرگونه اجناس با فاکتور باشد .فاکتور دارای کد اقتصادی ،کد ارزش افزوده ،آدرس و ممهور به مهر فرو شگاه و
شماره تلفن باشد .اگر دارای کد اقتصادی فروشگاه نبود حتما کد ملی صاحب فروشگاه در فاکتور قید شود.
تبصره  :1فاکتورهای باالی مبلغ  50.000.000ریال حتماً باید به حساب شرکت یا فروشنده حقوقی واریز گردد.
تبصره  :2اگر فاکتور کد ارزش افزوده نداشت مبلغ ارزش افزوده پرداخت نگردد.
تبصره  : 3اگر فاکتور دارای کد ارزش افزوده بود حتماً باید تایید سازمان امور مالیاتی کشور را داشته باشد.
تبصره  :4خرید اجناس مصرفی تا حد معامالت جزء /متوسط می تواند توسط مدیر پروژه/کارپرداز مطابق حکم تفویض ریاست
دانشگاه در پروژه مذکور انجام شود.
تبصره  : 5خرید هرگونه اجناس مصرفی مطابق فرم حواله و قبض رسید انبار اجناس مصرفی ثبت و رسید شود.
توجه :مالیات بر اقالم مصرفی تعلق نمیگیرد.

 -2تجهیزات و غیر مصرفی
 -1-2حتماً فاکتور خرید داشته باشد و حواله انبار کاال (پیوست  )2توسط امین اموال دانشکده/معاونت/دانشگاه تایید شده باشد.
تبصره  : 1خرید هرگونه اجناس با فاکتور باشد .فاکتور دارای کد اقتصادی ،کد ارزش افزوده ،ادرس و ممهور به مهر فروشگاه و
شماره تلفن باشد .اگر دارای کد اقتصادی فروشگاه نبود حتما کد ملی صاحب فروشگاه در فاکتور قید شود.
تبصره  :2فاکتورهای باالی مبلغ  50.000.000ریال حتماً باید به حساب شرکت یا فروشنده حقوقی واریز گردد.
تبصره  :3اگر فاکتور کد ارزش افزوده نداشت مبلغ ارزش افزوده پرداخت نگردد.
تبصره  :4اگر فاکتور دارای کد ارزش افزوده بود حتماً باید تایید سازمان امور مالیاتی کشور را داشته باشد.
 -2-2خرید تجهیزات تا حد معامالت جزء /متوسط می تواند توسط مدیر پروژه/کارپرداز مطابق حکم تفویض ریاست دانشگاه
انجام شود و خرید تجهیزات معامالت متوسط/بزرگ می بایست توسط امور مالی دانشگاه انجام شود.
توجه  :1از تجهیزاتی که فاکتور خرید و برگه امین اموال دانشگاه داشته باشند و جزء اقالم سرمایه ای دانشگاه
شوند باالسری کسر نمی شود.
توجه  :2مالیات بر اقالم تجهیزاتی و غیر مصرفی تعلق

نمی گیرد.

 -3لیست عوامل و پرسنل پروژه صنعتی(حق التحقیق)
ساعت ک ارکرد همکاران پروژه توسط مدیر پروژه در صورت وجود منابع مالی پروژه اعالم می شود.
تبصره :1نرخ حق التحقیق پروژه بر حسب ضریبی از حق التحقیق تعیین می شود.
تبصره  :2هر عضو هیئت علمی دانشگاه می تواند در ماه حداکثر  160ساعت حق التحقیق داشته باشد
تبصره  :3اگر نیروی انسانی بصورت استخدام بکار گرفته شود طبق ضوابط قانون کار می بایست توسط مدیر پروژه بیمه شود و
اال باید با موضوع مشخص ،قرارداد با نیروی کارمنعقد شود که شامل بیمه نشود.
تبصره  :4مدیر پروژه موظف است درصورت پرداخت مستقیم به پرسنل ،کسور مالیات در پرداختها را رعایت نماید.

تمامی اطالعات موجود در این سند متعلق به دانشگاه صنعتی امیرکبیر بوده و حقوق قانونی آن محفوظ است.
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پیوست  :9قرارداد اجرای طرح تحقیقات صنعتی (قرارداد داخلی)

AUT-FM-2301-09
این قرارداد در اجرای بند  7مصوبات مورخ  79/2/26هیأت امناء دانشفگاه ،مفا بفین دانشفگاه صفنعتی امیرکبیفر بفه نماینفدگی
آقا/خانم .............معاون پژوهش و فناوری دانشگاه که در این قرارداد "دانشگاه" نامیفده میشفود از یفک طفرف و آقا/خفانم ..........
عضو هیات علمی دانشکده  .............به ادرس  .............که در این قرارداد "مجری" نامیده میشود از طرف دیگر ،با شرایط و مففاد
ذیل منعقد میشود.
ماده  -1موضوع قرارداد :
عبارت است از اجرای طرح تحقیقاتی.........

موضوع قرارداد منعقده دانشگاه با ( ...............................که ضمیمه این قرارداد می باشد)و محل اجرای قرارداد معاونفت پفژوهش و
فناوری می باشد.
ماده  -2دستگاه نظارت :

نظارت بر حسن اجرای قرارداد به عهده مدیریت فناوری و ارتباط با صنعت دانشگاه خواهد بود.
تبصره :مدیریت فناوری و ارتباط با صنعت در صورت صالحدید میتواند شخص یفا واحفدی را بعنفوان نفاظر قفرارداد تعیفین و
معرفی نماید.
ماده  -3مدت قرارداد :

مدت اجرای این قرارداد از تاریخ ابالغ کتبی به مجری  ....ماه خواهد بود.
ماده  -4مبلغ قرارداد :

مبلغ قرارداد بالغ بر 000ریال میباشد.
ماده  -5نحوه پرداخت :

نحوه پرداخت مبلغ قرارداد به شرح ذیل انجام میشود:
 کلیه پرداختها به تناسب پیشرفتکار قرارداد اصلی و پس از تایید گزارشها توسط ناظر دانشگاه و کارفرما و دریافت اعتبار هرمرحله انجام خواهد پذیرفت.
تمامی اطالعات موجود در این سند متعلق به دانشگاه صنعتی امیرکبیر بوده و حقوق قانونی آن محفوظ است.
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تبصره -1درصورتی که با نظر واحدهای دانشگاه از امکانات و پرسنل واحدهای دانشگاه در خارج از وقت مقرر اداری و در رابطفه
با پروژه استفاده شود ،پرداخت هزینههای مربوطه به عهده مجری میباشد.
ماده  -6کسورات قانونی :

کسور قانونی مالیات و بیمه بر عهده مجری خواهد بود.
ماده : 7تعهدات طرفین :

 دانشگاه موظف است مبلغ قرارداد را با توجه به دریافت گزارشات و دریافت مبالغ از کارفرمای قرارداد اصلی و پس از در یافتکارفرمای اصلی در موعد مقرر پرداخت نماید .مجری موظف است گزارش پیشرفتکار هر مرحله از قرارداد را بفه منظفور تائیفد
کارفرما به مدیریت فناوری و ارتباط با صنعت دانشگاه ارسال نماید.
 پرداخت هرگونه حق الزحمه همکاران احتمالی طرح و پرداخت مالیفات وحفق بیمفه احتمفالی ایفن همکفاران ،هزینفه هفایآزمایشات و هزینههای کارگاهی انجام شده در خارج از دانشگاه و مواد مصرفی به عهده مجری می باشد.
 مجری موظف است در موعدهای مقرر نسبت به انجام تعهدات و ارائه گزارش ها اقدام نمایفد .هرگونفه تفاخیر در انجفام ایفنتعهدات که منجر به مسئولیت دانشگاه در مقابل کارفرمای اصلی شود ،موجب مسئولیت مجری خواهد بود.
 مجری متعهد است یک نسخه کامل از تحقیقات و پژوهش های انجام شده پیرامون قرارداد مذکور را در قالب دو نسخه شاملwordو  pdfدر هر مرحله از ارسال گزارش و یک نسخه کامل در انتهای قرارداد به این اداره کل فنفاوری و ارتبفاط بفا صفنعت
دانشگاه تحویل دهد.
 مجری متعد است فرم بخش تجاری سازی و نمایشگاه ها را به صورت کامل پفر نمایفد و بفه بخفش تجفاری سفازی اداره کفلفناوری و ارتباط با صنعت تحویل دهد.
 در صورت فراخوان برای شرکت در نمایشگاه ها ،مجفری در صفورتی کفه کارفرمفای قفرارداد اصفلی مخفالفتی بفا شفرکت درنمایشگاه نداشته باشد ،می بایست دستاورد این قرارداد را در آن نمایشگاه ارائه نماید.
ماده  -8فسخ قرارداد :

درصورتی که کارفرمای قرارداد اصلی به شماره  ............آن قرارداد را فسخ و یا تعلیق نماید ،قرارداد حاضر نیز فسفخ و یفا تعلیفق
خواهد شد و در صورت پرداخت خسارات توسط کارفرمای قرارداد اصلی ،خسارت وارده بر مجری نیز از همان محل و بر مبنفای
قرارداد حاضر جبران خواهد شد.
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 در صورتیکه مجری به هر دلیلی مایل به فسخ قرارداد باشد  ،موظف است دو ماه قبل از فسخ قرارداد  ،ضمن معرففی مجفریجدید مراتب را به دانشگاه اعالم نماید .بدیهی است در صورت غیر موجه بودن دالیل و عدم معرفی مجری جدید ،مجری موظف
است کلیه خسارات وارده را که ،توسط معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه تعیین میشود ،جبران نماید.
ماده  -9حل اختالف :

در صورت بروز هر گونه اختالف در رابطه با این قرارداد  ،مورد اختالف در کمیته ای متشکل از مدیر کل دفتر ارتباط با صنعت،
معاون مالی و اداری دانشگاه  ،معاون پژوهشی (دانشکده یا رئیس مرکز تحقیقاتی)و مجری ،طرح و تصمیمات اتخفاذ شفده الزم
االجراءمی باشد.
ماده  -10نسخ قرارداد :

این قرارداد در 10ماده و  3تبصره و در  3نسخه که هر یک حکم واحد را دارند تهیه ،تنظیم و مبادلفه شفده و طفرفین اجفرای
مفاد آن را تقبل نمودند.

مسعود برومند
معاون پژوهش و فناوری دانشگاه

......
عضو هیأت علمی و مجری قرارداد

تمامی اطالعات موجود در این سند متعلق به دانشگاه صنعتی امیرکبیر بوده و حقوق قانونی آن محفوظ است.

