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   سمه تعالياب
  54705/81:  شماره

  23/2/88:  اريخ        ت                
  مناطق، واحدها و مراكز آموزشي فعال دانشگاه آزاد اسالميبخشنامه به كليه 

  دانشگاهي دانشگاه آزاد اسالمي هاي تحقيقاتي برون نامه طرح ارسال آيين: موضوع
هاي  سازي فعاليت هاي هيات امناي دانشگاه در خصوص تجاري پيرو مصوبات و سياست

اتي هرچه بيشتر اساتيد و  خدمات علمي تحقيقارايهتحقيقاتي و توسعه امر كارآفريني و 
جهت ه هاي اجرايي و مراكز صنعتي و توليدي ب اعضاي هيات علمي دانشگاه به دستگاه

نامه  آيين و معضالت پيش روي آنها به پيوست مسايلرفت از مشكالت و حل  برون
  .گردد برداري و اجرا ارسال مي  جهت بهرهدانشگاهي هاي تحقيقاتي برون طرح

بندي دانشگاه ها در مجامع  هاي اصلي رتبه كه يكي از شاخص ييآنجاشايان ذكر است از 
معتبر علمي داخلي و خارجي تعداد و همچنين ميزان حجم قراردادهاي في مابين آنان با 

ي و ساير بخش هاي توسعه كشور در مقايسه با بودجه مصروف يهاي اجرا صنايع، دستگاه
لحاظ ه رتي كه واحدهاي دانشگاهي مستعد ب لذا در صو،باشد تحقيقاتي داخلي دانشگاه مي

قرارگيري در مركز استان، موقعيت خاص جغرافيايي و منطقه بتوانند نسبت به امر مذكور 
مند خواهند  اي نمايند از ساير امتيازات و تشويقات پژوهشي خاصي نيز بهره اهتمام ويژه

  .شد
احدهاي دانشگاهي تمامي مقتضي است روسا و دبيران مناطق، روسا و معاونين پژوهشي و

هاي تحقيقاتي  مندي هر چه بيشتر از رديف سعي خود را در خصوص اجراي مطلوب و بهره
كار بسته و گزارش عملكرد آن را هر ه ي و صنايع بيهاي اجرا مندرج در بودجه دستگاه

 دفتر ارتباط با صنعت و جامعه گزارش ،بار به معاونت پژوهشي دانشگاه شش ماه يك
                                                                   .نمايند

  دكتر عبداهللا جاسبي                             
  يس دانشگاه آزاد اسالميي                                                             ر
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  اسالميدانشگاه آزاد  دانشگاهي هاي تحقيقاتي برون نامه طرح  آيين
  مقدمه

هاي دانشگاه آزاد اسالمي با توجه به گستردگي كمي و كيفي آن عالوه بر  يكي از رسالت
در اين راستا . تعليم و آموزش نيروي انساني و تربيت محقق، انجام تحقيق و پژوهش است

نقش واحدهاي دانشگاه آزاد اسالمي در توسعه كشور از طريق تربيت نيروي انساني 
ر، ايجاد روحيه تحقيق و تفحص و در نهايت انجام پژوهش بر كسي متخصص و متبح

هاي پژوهشي يكي از ضروريات توسعه صحيح فرهنگ  هدفدار بودن فعاليت. پوشيده نيست
شود و دانشگاه آزاد اسالمي نيز تشكيالت و نظام  اجتماعي و اقتصادي محسوب مي

  :نامه حاضر با اهدافي نظير ستا آيينتحقيقاتي خود را بر اين اساس پايه نهاده و در همين را
  ؛دار نمودن تحقيقات دانشگاهي و رشد و توسعه كيفي آن جهت -
هاي تحصيالت تكميلي در ارتباط با تحقيقات كاربردي   فراهم نمودن زمينه انجام پروژه -

  ؛مورد نياز كشور
دادهاي تسريع در امور مربوط به جذب منابع مالي خارج از دانشگاه از طريق قرار -

دانشگاه منعقد  هاي برون ها و سازمان هاي تحقيقاتي دستگاه تحقيقاتي كه در راستاي اولويت
  ؛گردد مي
ها و نيز افزايش سرعت اداري كارها،  سازي زمان تصويب طرح سازي مراحل، كوتاه شفاف -

تحت دانشگاهي،  هاي برون تشويق مديران و اعضاي هيات علمي واحدها در انجام طرح
  .دانشگاهي تدوين گرديده است هاي تحقيقاتي برون نامه طرح  ان آيينعنو

  تعاريف.1ماده 

است كه ) غير مشترك(هاي تحقيقاتي برون دانشگاهي   منظور از طرح، طرح.طرح. 1. 1
خارج از ... هاي دستگاه، مراكز توليد صنعتي و  ها تماماً از طريق بودجه  اعتبار اين طرح

   .اخت خواهد شددانشگاه تامين و پرد
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ها  گونه طرح ، از آنجا كه قسمتي از بودجه اينهاي تحقيقاتي مشترك در مورد طرح .تبصره
بايست عالوه بر داوري كارفرما، داوري   مي،از محل بودجه پژوهشي واحد تامين خواهد شد

طرح نيز در دانشگاه آزاد اسالمي بر اساس سقف بودجه تخصيصي كه توسط دانشگاه 
سطح، صورت پذيرد و  دانشگاهي هم شود، طبق گردش كار پروژه هاي درون يپرداخت م

چنانچه داوري طرح در واحد دانشگاهي مردود اعالم گردد راي و نظر كارشناسي داوري در 
  . باشد معاونت پژوهشي سازمان اعم از رد و يا قبولي طرح قابل اجرا مي

د است كه اعتبار طرح را تامين شخصيت حقيقي يا حقوقي طرف قراردا .كارفرما .1. 2
 .كند مي

يس يا معاون پژوهشي واحد ي واحدي از دانشگاه آزاد اسالمي است كه ر. طرح  مجري.1. 3
  .رساند به نمايندگي از آن واحد دانشگاهي قرارداد اجراي طرح را به امضا مي

گاهي ول اجراي طرح و مكاتبات اداري با واحد دانشو سرپرست و مس. مدير طرح.1. 4
در هر طرح، مدير طرح . نمايد  است و در تمام مراحل انجام طرح، طرح را سرپرستي مي

المقدور از اعضاي هيات علمي  تنها يك نفر بوده و حتي)  هيات علميييك نفر از اعضا(
 .تمام وقت و يا نيمه وقت آن واحد دانشگاهي باشد

ها و مركز تحقيقاتي   دانشگاهالتدريس و يا مدعو ساير  هيات علمي حقي اعضا.1 تبصره
توانند مدير طرح تحقيقاتي گردند كه طرح تحقيقاتي توسط آنان اخذ  تنها در صورتي مي

گرديده و نيز صالحيت علمي و اجرايي ايشان به صورت كتبي توسط معاون پژوهشي واحد 
يمه ت علمي تمام وقت و يا ناتاييد شده باشد، در هر صورت همكاري يك نفر ازاعضاي هي

  .وقت واحد در طرح جهت اجراي آن الزامي است
كه حسب ضرورت طرح تحقيقاتي نياز به بيش از يك  صورتي  در موارد استثنا در.2 تبصره

وليت تمامي وبايست از ميان آنها مشخص شده و مس ول ميومدير داشته باشد مدير مس
  .برعهده ايشان خواهد بود) مالي، علمي و ساير موارد(تعهدات طرح 
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ترجيحاً مقاطع كارشناسي ارشد و (اعضاي هيات علمي و دانشجويان  . همكاران طرح.1. 5
و يا پرسنل داخل و خارج از واحد دانشگاهي هستند كه در اجراي طرح با مدير ) دكتري

  . نمايند  طرح همكاري مي
طرح  استفاده از نيروهاي معرفي شده از سوي كارفرما جهت پيشبرد امور پژوهشي . تبصره

  .عنوان همكار طرح بالمانع استه سازي نتايج آن ب و سپس پياده
 مصوب و يا فرم ارسال )Proposal( تكميل شده فرم پيشنهاديه .پيشنهاد اوليه طرح. 1. 6

رياست (باشدكه توسط مدير طرح تكميل شده و از طريق دانشگاه  شده توسط كارفرما مي
  .گردد به كارفرما ارجاع مي) انواحد دانشگاهي يا نماينده معرفي شده ايش

ي شده پيشنهاد اوليه طرح است كه مورد توافق كارفرما و ي نها.پيشنهاد نهايي طرح. 1. 7
ها و نتايج   بندي، هزينه مجري قرار گرفته است و شامل موضوع، مراحل انجام كار، زمان

  . باشد كه به قرارداد نهايي پيوست مي گردد مي... انجام طرح و 
شود كه بخش اعظم  محل اجراي طرح به محلي اطالق مي .محل اجراي طرح. 1 . 8

  .گيرد هاي مربوط به طرح در آن محل صورت مي فعاليت
  .گردد باشد كه بين واحد دانشگاهي و مدير طرح منعقد مي اي مي  توافقنامه. قرارداد داخلي. 1. 9

) نويس قراردادها قوقي پيشيد حيبررسي و تا(يد يها، محل تا  سقف اعتبار طرح.2 ماده 
دانشگاهي بر اساس اعتبار آنها به سه دسته كوچك،  هاي تحقيقاتي برون طرح .و تعداد آنها

 :شوند بندي مي متوسط و بزرگ تقسيم

ها توسط  گونه طرح يد اينيبررسي و تا .) ميليون ريال400تا سقف (هاي كوچك   طرح.1
كه واحدهاي دانشگاهي  لذا در صورتي. يردپذ امور حقوقي واحدهاي دانشگاهي انجام مي

  .باشد يد آنها منطقه و توسط اداره حقوقي آن ميي مرجع تا،فاقد امور حقوقي باشند
ها  گونه طرح يد ايني بررسي و تا.) ميليون ريال800 تا 400از (هاي متوسط   طرح.2

  .بايست در منطقه و توسط اداره حقوقي آن صورت پذيرد مي
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ها در  گونه طرح يد ايني بررسي و تا.) ميليون ريال800بيش از (گ هاي بزر  طرح.3
 دفتر ارتباط با صنعت و جامعه انجام خواهد ،معاونت پژوهشي دانشگاه آزاد اسالمي

  .پذيرفت
هاي تا سقف يك ميليارد ريال را  شود كه طرح  به واحدهاي جامع اختيار داده مي.1 تبصره
داراي موافقت اصولي از (ضمناً مراكز تحقيقاتي .  نماينديد اداره حقوقي منطقه اجرايبا تا

  .باشد نيز در شمول اين تبصره مي) باشند معاونت پژوهشي سازمان مركزي مي
يسه واحدهاي دانشگاهي مدير يت راهاي برون دانشگاهي كه اعضاي هي يد طرحي تا.2تبصره

دفتر ارتباط با ، د اسالميباشند فقط با تائيد معاونت پژوهشي دانشگاه آزا ها مي آن طرح
  .صنعت و جامعه خواهد بود

 گيري طرح   روند شكل.3ماده 

يت علمي اتهيه پيشنهاد اوليه طرح توسط اعضاي ه: تهيه پيشنهاد اوليه طرح .3. 1 
هاي  هاي تحقيقاتي دستگاه مند به انجام آنها و معموالً بر اساس موضوعات و اولويت عالقه

هاي  تيپ شده آنها و يا فرم) فرم هاي پروپروزال(يه طرح پژوهشي اجرايي در قالب پيشنهاد
گيرد،  مشابه صورت پذيرفته و در اختيار دفاتر ارتباط با صنعت واحد دانشگاهي قرار مي

مراه معرفي مدير طرح به  هسپس دفتر ارتباط با صنعت واحد دانشگاهي پيشنهاد اوليه را به
  .نمايد ا ارسال مي به كارفرمارايهمعاونت پژوهشي، جهت 

ريزي و هدايت  ول برنامهو دفاتر ارتباط با صنعت در واحدهاي دانشگاهي مس.1تبصره
در واحدهايي . باشند مي) زير نظر معاون پژوهشي واحد(دانشگاهي  هاي پژوهشي برون طرح

يس اداره پژوهشي واحد دفتر يا فردي يكه فاقد دفتر مذكور بوده، حسب نظر معاون يا ر
بايست به صورت رسمي به  اين دفتر يا فرد مي. ت مذكور را بر عهده خواهد گرفتوليومس

  . دفتر ارتباط با صنعت و جامعه معرفي گردد،معاونت پژوهشي دانشگاه آزاد اسالمي
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گردد، لذا بررسي فني و اقتصادي،  ها فاز صفر محسوب مي  تهيه پيشنهاد اوليه طرح.2تبصره
تواند   مي،طرح كه مستلزم صرف وقت و هزينه است...  و مطالعات آزمايشگاهي و ميداني

هاي مذكور  دانشگاهي انجام شده و از گردش كار طرح در قالب يك طرح پژوهشي درون
  .پيروي نمايد

تعيين هزينه، زمان و شرح (جهت غناي بيشتر طرح و بررسي همه جانبه اجراي آن . 3تبصره
تواند از طريق كارشناسان مربوط و مجرب در  ، پيشنهاد اوليه طرح مي...)خدمات طرح و 

  .حوزه معاونت پژوهشي واحد مورد ارزيابي و بررسي قرار گيرد
) پروپوزال(در صورتي كه براي يك موضوع تحقيقاتي چند پيشنهاديه طرح پژوهشي  .3. 2

يت علمي پيشنهاد گردد حسب فعاليت و سوابق علمي آنان با موضوع ااز سوي اعضاي ه
  .گيري خواهد شد به انتخاب يكي از آنها در شوراي پژوهشي واحد تصميمطرح نسبت 

 پس از دريافت نظرات كارفرما درخصوص پيشنهاد اوليه، مدير . پيشنهاد نهايي طرح.3. 3
واحد يد شوراي پژوهشي يطرح پس از اعمال اصالحات الزم پيشنهاد نهايي طرح را كه به تا

  .نمايد ه كارفرما جهت عقد قرارداد ارسال ميرسيده است از طريق معاونت پژوهشي ب
چنانچه جهت شركت در مناقصه انتخاب مجري طرح كارفرما درخواست ضمانت  .1 تبصره
  .تواند از محل بودجه پژوهشي اعتبارات الزم را تامين نمايد واحد دانشگاهي مي. نمايد
اشد، حسب مورد هاي مناقصه بر عهده مجري ب هاي برگ در مواردي كه هزينه .2 تبصره

 .ي طرح منظور نمايديمجري پيش بيني اعتبارات الزم را در پيشنهاديه نها

ي  با توجه به سقف اعتبار ينويس قرارداد نها پيش . متن قرارداد و نحوه تاييد آن. 3. 4
 . رسانده شود2صالح ذكر شده در ماده  بايست به تاييد مراجع ذي طرح مي

بايست در متن  قراردادهاي في  قوقي و معنوي دانشگاه مي به جهت حفظ منافع ح.1 تبصره
مواردي از جمله مقدمه، موضوع، مدت ) كارفرما(بين دانشگاه و سازمان طرف قرارداد  ما

قرارداد، مبلغ و نحوه پرداخت آن، موارد فسخ و خاتمه قرارداد، حوادث فورس ماژور، 
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ين و نشاني و آدرس آنها لحاظ ، خدمات و تعهدات طرف)بيمه، ماليات(كسورات قانوني 
  ). قراردادهاي تيپ و مشتركي به استثنا(گردد 
هاي دولتي داراي فرم  هاي اجرايي و سازمان كه بسياري از دستگاه يي از آنجا.2 تبصره
دولتي و (موسسات آموزش عالي  ها و هاي پژوهشي تيپ شده و مشترك با دانشگاهدقراردا

كه داراي  دانشگاهي در صورتي هاي برون اد قراردادهاي طرحلذا انعق. باشند مي) غير دولتي
هاي  ي يا سازمان طرف قرارداد مبني بر تيپ يكسان متن قرارداد طرحياجرا يديه دستگاهيتا

هاي دولتي و خصوصي باشند از  آن سازمان با دانشگاه آزاد اسالمي به همانند ساير دانشگاه
هت آشنايي بيشتر واحدهاي دانشگاهي با ضمناً به ج. باشند بررسي حقوقي معاف مي

ها اجرايي و نيز پيشنهاديه طرح پژوهشي  هاي تيپ شده قراردادهاي تحقيقاتي دستگاه فرم
 دفتر ،و دو نمونه از فرم هاي مذكور در وب سايت معاونت پژوهشي دانشگاه) پروپوزال(

 .   باشد  موجود مي)www.iui.rvp.iau.ir(ارتباط با صنعت و جامعه 

  .وليت پيگيري طرح و به قرارداد رساندن آن با مدير طرح استو مس.3 تبصره
. گردد يد طرح، قرارداد بين واحد دانشگاهي با كارفرما منعقد مييپس از طي مراحل تا .3. 5
داد را امضا نموده و ين منظور رياست واحد به نمايندگي از طرف واحد دانشگاهي قراره اب

 . نمايد جهت امضاي كارفرما ارسال مي

تواند معاونت پژوهشي واحد را به عنوان نماينده خود معرفي و   رياست واحد مي.1 تبصره
  .اختيارات الزم را به طور كتبي به وي تفويض نمايد

احد ملزم به پس از عقد قرارداد دستگاه اجرايي با دانشگاه، و . انعقاد قرارداد داخلي.3. 6
ين منظور بايد از فرم قرارداد داخلي استفاده ه اب. باشد عقد قرارداد داخلي با مدير طرح مي

 يك نسخه در اختيار مدير طرح و ينموده، فرم مذكور در دو نسخه تكميل و پس از  امضا
 .يك نسخه در اختيار معاونت پژوهشي واحد قرار خواهد گرفت
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كارفرما و معاونت  يديل اجراي آن به پيشنهاد مدير طرح و تاقبل از شروع طرح، مح .تبصره
 . شود پژوهشي واحد تعيين مي

  مراحل اجراي طرح.4ماده 

شروع طرح منوط به تاييد و تامين اعتبار آن يا پرداخت قسط اول طرح  . شروع طرح.4. 1
 .باشد از طرف كارفرما مي

ست طي يك نامه رسمي مدير  معاون پژوهشي واحد موظف ا.معرفي مدير طرح .4. 2
 .طرح را به كارفرما معرفي نمايد

ماه  مدير طرح بايستي در اولين فرصت و حداكثر پس از يك .يات اجرايي طرحي جز.4. 3
ريزي و سازمان اجراي طرح را به معاون پژوهشي واحد  يات برنامهي قرارداد جزياز امضا

 . دهدارايهبه صورت كتبي 

بار مطابق  مدير طرح گزارش پيشرفت طرح را هر سه ماه يك:  گزارش پيشرفت كار- 4- 4
 .دهد  در اختيار معاونت پژوهشي واحد قرار مي1فرم پيوست 

 گزارشات ارايه بسته به شرايط طرح و تشخيص معاون پژوهشي واحد، فاصله زماني .تبصره
 .تواند تغيير يابد پيشرفت كار مي

گيري امور مالي مربوط به طرح اعم از  ايستي پيمدير طرح ب . پيگيري امور مالي طرح.4. 5
 اسناد تسويه حساب ارايهخواه، خريد تجهيزات و  دريافت اعتبارات از كارفرما، دريافت تن

 .مطابق مقررات دانشگاه را انجام دهد

بايست تمهيدات الزم را براي كمك به مدير طرح   حوزه معاونت پژوهشي واحد مي.تبصره
  .آورد فراهم در انجام امور فوق 

 گزارشات پيشرفت كار براساس مفاد قرارداد . گزارش پيشرفت كار به كارفرماارايه .4. 6
منعقده و نيز گزارشات فني حسب درخواست كارفرما از طرف مدير طرح به كارفرما 

 .تحويل داده خواهد شد
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طرح ي اي و نهاي هاي مرحله  مدير طرح موظف است كليه گزارش .هاي طرح  گزارش.4. 7
 .را بر اساس مفاد قرارداد به معاونت پژوهشي واحد جهت ارسال به كارفرما تحويل نمايد

 12اي و نهايي طرح بايستي براساس موازين مندرج در ماده   گزارشات مرحله.1 تبصره
  .نامه تهيه شود همين آيين

عاونت اي و نهايي هر طرح در حوزه م  نگهداري يك نسخه از گزارشات مرحله.2 تبصره
  .پژوهشي واحد الزامي است

خاتمه طرح بر اساس مفاد قرارداد منعقده بين واحد دانشگاهي و دستگاه  . خاتمه طرح.4 . 8
  .باشد نامه مي  اين آيين11اجرايي و بر اساس ماده 

  امور مالي طرح.5ماده 

ي واحد به ها بايستي از طريق معاونت پژوهش هاي مربوط به قرارداد طرح  كليه دريافت.5. 1
واريز و پس از كسر  »ذخيره صندوق پژوهشي واحد دانشگاهي«اي با عنوان  حساب جداگانه

دانشگاهي و  هاي برون الزحمه مدير و همكاران طرح، مازاد آن صرف توسعه همكاري حق
هاي مرتبط با طرح نظير مواردي همچون مواد مصرفي،  امور تحقيقاتي و همچنين هزينه

ضمناً اگر در ذخيره . گردد واحد دانشگاهي مي...  يشات،  زيراكس، نقليه وهزينه انجام آزما
صندوق پژوهشي واحد دانشگاهي مبلغي باقي مانده باشد، مبلغ مذكور بايستي از قيمت 

 .تمام شده طرح كسر شود

 تمام ضوابط و مقررات مالي مربوط به حساب مذكور همانند حساب صندوق .1تبصره 
  .باشد نشگاهي ميپژوهشي واحدهاي دا

يد ي مجوز موارد هزينه كرد از محل اعتبارات اين حساب از طريق مصوبات و تا.2تبصره 
گردد و گزارش  صادر مي) در واحدهاي كوچك شوراي واحد(شوراي پژوهشي واحدها 

 دفتر ارتباط با ،عملكرد آن هر شش ماه يك بار به معاونت پژوهشي دانشگاه آزاد اسالمي
  . ارسال گرددصنعت و جامعه
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دانشگاهي شامل مواردي همچون هزينه بازديد اعضاي  هاي برون  توسعه همكاري.3تبصره 
هيات علمي و دانشجويان از مراكز صنعتي و علمي كشور، سمينارهاي مشترك بين صنعت 

دانشگاهي برتر، تجهيزات آزمايشگاهي مرتبط   هاي برون و دانشگاه، جشنواره انتخاب پروژه
هايي كه زمينه توسعه ارتباط صنعت و دانشگاه در امر پژوهش را ميسر  اليتو ساير فع

  .باشد  مي،سازد مي
اين مبلغ .  درصد مبلغ غير تجهيزاتي قرارداد است30 تا 10 مبلغ باالسري طرح از .5. 2

هاي مربوط به استفاده از   مربوط به سهم اعتباري دانشگاه آزاد اسالمي است و هزينه
الزحمه  ، آزمايشگاه، انجام امور اداري، مزرعه و حق)IT(گاه، مركز اطالعات كتابخانه،كار
يد يبايست به تا و توافق طرفين است مي) حسب امكانات در اختيار قرار گرفته(كارشناسان 

 .شوراي پژوهشي واحد نيز برسد

  .ايد مدير طرح موظف است مبلغ باالسري را حسب مورد در اعتبارات طرح منظور نم.1 تبصره
  بند  درصد باالسري با توجه به شرايط و نوع قرارداد و نيز موارد ذكر شده در.2 تبصره

 و يا ساير تعهدات دانشگاه توسط معاون پژوهشي واحد دانشگاهي 3. 3 و تبصره 5. 2
 5. 1 بند 1كرد مبلغ باالسري نيز شامل موارد مطروحه در تبصره  تعيين و موارد هزينه

  .باشد مي
ب استفاده از مواد مصرفي و امكانات موجود در دانشگاه، مدير طرح موظف به  حس.5. 3

بديهي است مبلغ اين  (ها از محل اعتبارات طرح به واحد دانشگاهي است  پرداخت هزينه
هاي مدير و همكاران طرح توسط واحد دانشگاهي   قبالً از پرداخت5. 1ها مطابق بند  هزينه

ام اين امر بر عهده كارشناسان مربوط و معاون پژوهشي نظارت بر انج). كسر خواهد شد
 .واحد است

. باشد بر عهده واحد دانشگاهي مي...  كسر كليه كسور قانوني شامل بيمه، ماليات و 5. .4
واحد دانشگاهي بايد مبلغ كسور قانوني را از اعتبارات طرح كه توسط سازمان اجرايي 
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ت به اضافه مبلغ باالسري كسر و مابقي را طرف قرارداد به حساب واحد ريخته شده اس
 .بين در اختيار مدير طرح قرار دهد طبق مراحل مورد توافق و مندرج در قرارداد داخلي في ما

لذا با توجه به اينكه فقط حقوق پرسنلي در . گيرد  ماليات بر درآمد تعلق مي.1 تبصره
 براي مبلغ حقوق پرسنلي گردد، الزم است فقط قراردادهاي تحقيقاتي درآمد محسوب مي

  .طرح محاسبه و اخذ گردد
توسط كارفرما، بر اساس ... در صورت كسر كسور قانوني شامل بيمه، ماليات و  .2 تبصره

باشد و در هر  قرارداد منعقده نياز به كسر مجدد اين كسور توسط امور مالي دانشگاه نمي
مراجع قانوني رسيدهاي مثبته كه  در صورتي. گردد بار كسر مي حال اين مبالغ فقط يك

بايست مدارك مربوط را از كارفرما جهت مفاصا   مجري مي،مذكور را درخواست نمايند
  .حساب دريافت نمايد

اين كسور شامل . باشد  محاسبه كليه كسور قانوني تابع قوانين رايج كشور مي.3 تبصره
مصوب هيات ( پژوهشي هاي هاي مستقيم در طرح ماليات طبق دستورالعمل پرداخت ماليات

ها و  و بيمه طبق دستورالعمل بيمه قراردادهاي تحقيقاتي و پژوهشي با دانشگاه) وزيران
مصوبه  قانون تامين اجتماعي 38هاي مشمول ماده  مواد قانوني مرتبط با پيمان(مراكز علمي 

  .رددگ هايي توسط دانشگاه ابالغ مي  طي بخشنامه،باشد مي) شوراي عالي تامين اجتماعي
 .باشد هاي مالي همكاران طرح حسب مورد بر عهده مدير طرح مي پرداخت .5. 5

قرارداد مربوط به هر طرح از لحاظ مالي نسبت به قراردادهاي ديگر مستقل بوده و  .5. 6
  .ست گردش مالي آن به صورت مجزا صورت پذيرد االزم

  وظايف مدير طرح.6ماده 

هاي مربوط در   نامه  ي طرح و نيز آيينيرداد نها مدير طرح موظف است مفاد قرا.6. 1
دانشگاه را به دقت مطالعه و از گردش كار انجام طرح، قوانين مالي طرح و ساير مقررات 

ريزي مناسب طرح را به  گيري صحيح از امكانات و برنامه مرتبط آگاهي يافته و با بهره
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بيني شده، با كيفيت مطلوب به   هاي پيش نحوي هدايت كند كه در زمان مقرر و با هزينه
مدير طرح در قبال تعهدات طرح به عنوان نماينده واحد دانشگاهي در مقابل . انجام برساند
 .ول استوكارفرما مس

 پاسخگوي دانشگاه و ،آيد  مدير طرح در قبال نواقص و اشتباهاتي كه در عمل پيش مي .6. 2
 .رع وقت به اطالع دانشگاه برساندكارفرما بوده و بايد مشكالت اجراي طرح را در اس

 مرتبط با همكاران طرح بر عهده مدير طرح بوده و وي موظف مسايل همچنين تمام .تبصره
ونات دانشگاه آزاد اسالمي انتخاب واست همكاران خود را از افراد واجد شرايط با رعايت ش

 .نمايد 

ي آن بوده و يا تعهدات جديدي كليه مكاتبات مربوط به طرح كه در ارتباط با امور مال .6. 3
 بايستي از طريق معاونت پژوهشي واحد صورت گيرد و ساير ،براي دانشگاه در بردارد

تواند از طريق مدير طرح مستقيماً با كارفرما صورت پذيرفته و يك نسخه از آن  مكاتبات مي
 .جهت اطالع به معاونت پژوهشي واحد ارسال گردد

باشد و مدير  ايج حاصل از طرح فقط با مجوز كارفرما مقدور ميهرگونه استفاده از نت .6. 4
هاي برگرفته شده از طرح، نام  طرح موظف است در مقاالت و گزارشات و سخنراني

 .سازمان اجرايي طرف قرارداد و واحد دانشگاهي را به عنوان حاميان طرح ذكر نمايد

هاي داخل  تجهيزات و دستگاهمدير طرح، درصورت نياز به استفاده از امكانات و  .6. 5
ولين مربوط را جهت وواحد دانشگاهي، موظف است، هنگام تنظيم قرارداد نظر مساعد مس

ها و امكانات اخذ نموده و هزينه استفاده از اين امكانات را در بخش  استفاده از اين دستگاه
 .ها، در پيشنهاد نهايي طرح منظور نمايد بيني هزينه پيش

اد و اطالعاتي كه از سوي كارفرما براي انجام طرح در اختيار مدير و تمامي اسن .6. 6
گيرد، محرمانه تلقي شده و مدير طرح موظف به حفظ و نگهداري  همكاران وي قرار مي

  .باشد آنها مي
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بين دانشگاه و مدير طرح صرفاً بر اساس شرايط مندرج در  فسخ قرارداد داخلي في ما .6. 7
طرفه مستلزم   و فسخ قرارداد از طرف مدير طرح و به طور يكباشد پذير مي آن امكان

  .پرداخت كليه خسارت وارده به واحد دانشگاهي است
 هاي مربوط هر سه ماه يك موظف است گزارش پيشرفت طرح را در فرم طرح مدير .6 . 8

ا اي و نهايي را به معاونت پژوهشي دانشگاه جهت ارسال به كارفرم هاي مرحله بار و گزارش
  .تحويل نمايد

 )مجري طرح( وظايف واحد دانشگاهي .7ماده 

  ؛ها و مفاد قراردادها  نظارت بر اجراي طرح.7. 1
  ؛ تعيين مدير طرح يا نماينده دانشگاه هنگام تنفيذ قرارداد در صورت نياز.7. 2
 معرفي نماينده و يا مدير جديد طرح براي ادامه انجام طرح در صورت بروز .7. 3

  ؛مشكالت
  ؛هاي تحقيقاتي خاتمه يافته و تشويق مديران موفق در هر سال   ارزيابي طرح.7. 4
 فراهم نمودن تمهيدات الزم براي انجام مناسب و به موقع امور مالي و اداري طرح و .7. 5

  ؛در اختيار قراردادن امكانات و رفع مشكالت موجود طرح در چارچوب قرارداد
مدير طرح و همكاران حكميت با رياست واحد  در صورت بروز مشكالت بين .تبصره

  .باشد  حكميت با مرجع باالتر مي،يس واحد دانشگاهي باشديدانشگاهي و در صورتي كه مدير طرح ر
  نظارت و كنترل طرح .8ماده 

 .گيرد ها توسط حوزه معاونت پژوهشي واحد صورت مي  نظارت اجرايي طرح  .8. 1

انشگاهي بوده و عالوه بر نظارت صورت گرفته از  اين نظارت مربوط به واحد د.تبصره
 .شود طرف كارفرما انجام مي
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هاي مربوط به  هاي مالي به همكاران طرح، هزينه پرداخت(وليت امور مالي طرح و مس .8. 2
  بر عهده مدير طرح بوده و ...)استفاده از تجهيزات دانشگاه و خريد اقالم مورد نياز و 

 .باشد  عاونت پژوهشي واحد دانشگاهي مينظارت مالي آن بر عهده م

  مالكيت مادي و معنوي طرح.9ماده 

مالكيت معنوي نتايج پژوهش براي كارفرما است و چنانچه نتايج پژوهشي قابل ثبت  .9. 1
نام كارفرما و واحد دانشگاهي ثبت گرديده و حقوقي و علمي باشد بايستي حسب توافق به 

 . ر طرح و همكارانش محفوظ خواهد بودضمناً اعتبار علمي آن براي مدي

توسط مدير و ...  نتايج پژوهش به صورت سخنراني، سمينار، مقاله و ارايه در صورت .9. 2
 .همكاران طرح، ذكر نام كارفرما و واحد دانشگاهي به عنوان حاميان طرح الزامي است

و واحد دانشگاهي در اختيار كارفرما ) حسب توافق(حق استفاده از نتايج پژوهشي  .9. 3
گرديده و يا اجراي نتايج آنها منافع ) انبوه(اي منجر به توليد صنعتي   بوده و چنانچه پروژه

مادي جنبي داشته باشد، منافع مادي كسب شده متعلق به كارفرما، واحد دانشگاهي، مدير و 
 .بين ذكر شده است باشد كه در قرارداد في ما همكاران طرح و مواردي مي

 هاي محرمانه طرح. 10ماده 

هاي محرمانه مطابق مفاد  بررسي پيشنهاد طرح، كنترل پروژه و مراحل خاتمه طرح .10. 1
گيري  ها مستقيماً از طريق معاون پژوهشي دانشگاه پي نامه نبوده و اين گونه طرح اين آيين

 .شوند  مي

زه مراجع ها محرمانه تلقي شده و بدون كسب اجا  تمامي گزارشات اين طرح .10. 2
 .باشد صالح انتشار آنها ممنوع مي ذي

  خاتمه طرح.11ماده 

 :گردد در صورت احراز كليه شرايط زير طرح خاتمه يافته تلقي مي .11. 1
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اي و نهايي مطابق فرمت تعيين شده به محل تصويب كننده طرح   هاي مرحله   گزارشارايه ـ
 ؛)اعم از منطقه و واحد دانشگاهي(

 ؛ارفرما مبني بر انجام كامل تعهدات مندرج در قرارداد از سوي مجري طرح اعالم كتبي كـ

 ، گزارش فني همراه با بيالن مالي پروژه به معاونت پژوهشي دانشگاه آزاد اسالميارايه ـ
 ؛دفتر ارتباط با صنعت و جامعه

  .شود   در صورت عدم اخذ موافقت كارفرما طبق مفاد قرارداد عمل مي.تبصره
  اي و نهايي هاي مرحله زارش گ.12ماده 

 .گزارش نهايي بايد شامل خالصه، مقدمه، روش كار، نتايج، بحث و مراجع باشد .12. 1

 شده از ارايهاي و نهايي طرح بايستي براساس فرمت   الزم است گزارشات مرحله.12. 2
ست  الزم ا،در صورتي كه كارفرما فرمت خاصي تعيين نكرده باشد. سوي كارفرما تهيه شود

 دفتر ارتباط با صنعت و ،پايگاه اينترنتي معاونت پژوهشي( شده ارايهبر اساس فرمت 
 .تهيه گردد) جامعه

 و اي درج آرم دانشگاه آزاد اسالمي و نام واحد دانشگاهي روي جلد گزارشات مرحله. 13. 3
 .نهايي الزامي است

تحويل معاونت پژوهشي اي و نهايي بايد حداقل در دو نسخه   هاي مرحله  گزارش .12. 4
يك نسخه از آنها در معاونت پژوهشي باقي مانده و يك نسخه براي كارفرما . واحد گردد

شامل ) در دو نسخه(همچنين الزم است يك مجلد خالصه پروژه . ارسال خواهد شد
به طور مجزا توسط مدير تهيه و در اختيار معاونت ... اهداف، روش تحقيق، نتايج حاصله و 

  .  واحد و منطقه قرار گيردپژوهشي
دانشگاهي، دبيرخانه مناطق  هاي برون بانك اطالعاتي طرح به جهت تكميل .تبصره
موظف هستند ضمن ارسال لوح ) يس شوراي پژوهشي مناطقير(گانه دانشگاهي  دوازده

، خالصه پروژه )توسط مدير طرح تهيه شده است(ي هر طرح يگزارش نها) CD(فشرده 
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صورت يك لوح فشرده مجزا به معاونت ه ب... ش تحقيق، نتايج حاصله و شامل اهداف، رو
  .دفترارتباط با صنعت وجامعه ارسال نمايد، پژوهشي دانشگاه آزاد اسالمي

  تشويق مدير طرح و واحدهاي دانشگاهي.13ماده 

هاي تحقيقاتي برون دانشگاهي عموماً سبب رفع نيازها و معضالت  از آنجا كه طرح. 13. 1
عه و صنعت شده و زمينه فعاليت و مشاركت اعضاي محترم هيات علمي و دانشجويان جام

تحصيالت تكميلي را در حل مسايل صنعتي و جامعه به وجود آورده و باعث اعتالي نام 
گردد و نيز بخشي از منابع مالي مورد نياز براي تجهيز و تكميل  دانشگاه آزاد اسالمي مي

آورد، الزم است به منظور  حدهاي دانشگاهي را فراهم ميساختار و امكانات پژوهشي وا
ترغيب اعضاي محترم هيات علمي مواردي به صورت تشويقي در نظر گرفته شود كه تابع 

 :قوانين جاري دانشگاه آزاد اسالمي و به شرح زير خواهد بود

ي التدريس به عنوان طرح پژوهش  دريافت يك تا دو امتياز پژوهشي در محاسبه حق.الف
، به شرط تاييد آن در شوراي پژوهشي واحد و هماهنگي با معاونت )به اتمام رسيده(

  ؛آموزشي دانشگاه
 برابر در 5/1دانشگاهي به ميزان  هاي برون التحقيق مديران طرح  افزايش ميزان حق.ب

دانشگاهي در يك طرح  به ازاي هر طرح برون(هاي مصوب درون دانشگاهي  طرح
  ).مند گردند وانند بهرهت دانشگاهي مي درون

هاي آنها خاتمه يافته و  دانشگاهي كه طرح هاي برون  به واحدهاي دانشگاهي مجري طرح.ج
) نامه يني اين آ2 ماده( گرديده است حسب اعتبارات طرح ارايهگزارش نهايي آن به كارفرما 
  :ت درجه واحد به شرح ذيل به آنها تعلق خواهد گرفيامتيازات پژوهشي جهت ارتقا

 ميليون ريال نسبت به مبلغ طرح 400دانشگاهي تا سقف اعتبار  هاي پژوهشي برون  طرحـ
  ؛ امتياز4 الي 2از 
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 ميليون ريال نسبت به مبلغ طرح 800هاي پژوهشي برون دانشگاهي تا سقف اعتبار   طرحـ
  ؛ امتياز6 الي 4از 
ريال نسبت به مبلغ طرح  ميليون 800هاي پژوهشي برون دانشگاهي با اعتبار بيش از   طرحـ

  ؛ امتياز10 الي 6از 
هاي  دانشگاهي با وزن بيشتري نسبت به طرح هاي برون  اختصاص امتيازات طرح.تبصره
هاي مميزه منظور و محاسبه  تات علمي توسط هيا اعضا هييدانشگاهي در ارتقا درون

  .خواهد شد
دانشگاهي  برون ي پژوهشيها در پايان هر سال مالي، واحدهايي كه در خصوص طرح .13. 2

براي اين منظور . گيرند  مورد تشويق و تقدير قرار مي،عملكرد ساالنه مطلوبي داشته باشند
بهشت   دفتر ارتباط با صنعت و جامعه تا پايان اردي،معاونت پژوهشي دانشگاه آزاد اسالمي

ي را تا دانشگاهي واحدهاي مختلف دانشگاه آزاد اسالم هاي برون هر سال عملكرد طرح
پايان اسفند سال قبل بررسي و سه واحد برتر را به جشنواره پژوهشي دانشگاه آزاد اسالمي 

 .نمايد جهت تقدير معرفي مي

   فسخ قرارداد.14ماده 

 تواند به دليل عدم علم و آگاهي از شرايط كار   قرارداد نمييمدير طرح پس از امضا .14. 1
 .درخواست فسخ قرارداد نمايد

صورتي كه مدير طرح نسبت به فسخ قرارداد به صورت يك طرفه اقدام نمايد،  در .14. 2
 .هاي وارده به طرح براساس محاسبات كارفرما بر عهده وي خواهد بود كليه خسارت

 اگر فسخ قرارداد از سوي مدير باعث تحميل ضرر و زيان و خسارات به واحد .تبصره
تعيين ميزان ضرر و زيان و . باشد ن ميدانشگاهي گردد، مدير طرح موظف به جبران آ

خسارات وارده ناشي از فسخ قرارداد به واحد دانشگاهي بر عهده معاونت پژوهشي دانشگاه 
  .باشد  دفتر ارتباط با صنعت و جامعه و با هماهنگي دفتر حقوقي مي،آزاد اسالمي

 و واحد دانشگاهي فسخ قرارداد بايد با توجه به مفاد قرارداد منعقده بين كارفرما .14. 3
  .صورت پذيرد
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