معاونت ژپوهشی؛ دفتر کارآفرینی و ارتباط با جامعه
پیوست  :2امور مالی و حقوقی مربوط به قراردادهای پژوهشی برون دانشگاهی
ماده  :1امور مالی
 -1-1در هر حال رعایت قوانین باالدستی مانند قوانین بیمه ،مالیات و ...همچنین آیین نامه هاي مربوطه نظیر آیین نامه مالی و معامالتی
دانشگاه ،آیین نامه تضامین دولتی و  ...بر مفاد این دستورالعمل اولویت دارد.
 -2-1قرارداد درونسازمانی تابعی از قرارداد برونسازمانی است و هرگونه پرداخت قرارداد درونسازمانی به مجري منوط به پرداخت
مربوط در قرارداد برونسازمانی به دانشگاه است .همچنین مجري و همکاران قرارداد درونسازمانی صرفاً همان افرادي هستند که در
قرارداد برونسازمانی با این عنوان مشخص شدهاند.
 -3-1پیگیري و دریافت کلیه مبالغ مربوط به قرارداد طرح و واریز آن بهحساب درآمد اختصاصی دانشگاه ،خرید تجهیزات و ارائه اسناد
تسویهحساب مطابق مقررات دانشگاه ،به عهده مجري طرح است.
 -4-1هرگونه پرداخت از سوي دانشگاه به مجري طرح درون دانشگاهی مشروط به تحقق شرایط زیر است:
الف) تأمین مالی طرح برونسازمانی از سوي کارفرماي آن طرح
ب) اجراي تعهدات مندرج در طرح برونسازمانی توسط مجري آن
پ) انجام تشریفات قانونی یا قراردادي در خصوص تحویل طرح برونسازمانی به کارفرماي قرارداد مذکور و اعالم تائید ناظر آن
ت) واریز منابع مالی طرح برونسازمانی به حساب دانشگاه
ث) ارسال فرم تائید کارکرد توسط ناظر طرح درونسازمانی درباره میزان پیشرفت کار
ج) تائید دفتر کارآفرینی و ارتباط با جامعه
تبصره  :1دانشگاه حداکثر  10روز بعد از تاریخ وصول یا تائید کارکرد ناظر درونسازمانی ،بعد از حصول شرایط مندرج در  ،1-4متناسب
با واریزي کارفرماي خارجی و بعد از کسر کسورات قانونی و کسر حق باالسري دانشگاه ،حقالزحمه مجري را پرداخت مینماید.
تبصره  :2چنانچه تاریخ وصل پول از سوي کارفرماي برونسازمانی و تاریخ تائید کارکرد از سوي ناظر درونسازمانی منطبق نباشند مبدأ
محاسبه ده روز از تاریخ تائید محاسبه میشود.
تبصره  :3چنانچه میزان پیشرفت طرح درونسازمانی به تائید ناظر درونسازمانی کمتر از میزان پیشرفتی باشد که به ازاي آن از سوي
کارفرماي برونسازمانی پول به حساب دانشگاه واریز شده باشد معیار سنجش براي محاسبه تناسب ،گزارش ناظر درونسازمانی است.
 -5-1مبلغ قرارداد باید به شماره شبا  IR75-0100-040-0107-02603-0196-88بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران ،شناسه
 320072661116600006666666666666بنام حساب درآمدهاي اختصاصی دانشگاه هنر اصفهان واریز شود.
تبصره  :4مجري باید تصویر سند واریزي از سمت سازمان را به همراه درخواست تائید کارکرد براي دفتر کارآفرینی و ارتباط با جامعه
ارسال کند.
تبصره  :5به شرط تحقق شرایط پیشپرداخت در قرارداد برونسازمانی و به شرط واریز مبلغ آن به حساب دانشگاه ،پیش پرداخت قرارداد
درونسازمانی با تکیه بر ماده  33آییننامه مالی و معامالتی مصوب هیئت امناء به تشخیص رئیس دانشگاه یا مقام مجاز مشروط به
دریافت تضمین مطابق قوانین و مقررات تائید میگردد.
 -6-1نحوه محاسبه و پرداخت مالیات قراردادهاي پژوهشی مشمول مالیات مقطوع به نرخ  5درصد مبلغ کل قرارداد می باشد.
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 -7-1پرداختهاي مالی به همکاران طرح (اعضاي هیئتعلمی ،اعضاي غیر هیئتعلمی دانشگاه ،دانشجویان و سایر افراد) و پاسخگویی
به ادعاهاي احتمالی مطروحه ایشان درزمینه بیمه ،مالیات ،دستمزد و ...یا پاسخگویی به مراجع قانونی به عهده مجري است؛ و دانشگاه
هیچگونه مسئولیتی در خصوص ادعاهاي مطروحه همکاران طرح ندارد.
تبصره  :6کسورات قانونی قراردادهاي درونسازمانی مانند بیمه ،مالیات و همچنین حق باالسري دانشگاه ،طبق بند پ از ماده  5از
پیوست  1آییننامه مالی و معامالتی دانشگاه کسر خواهد شد.
ماده  :2حق بیمه تأمین اجتماعی در قراردادهای تحقیقاتی – پژوهشی:
 -1-2نحوه محاسبه حق بیمه قراردادهاي پژوهشی و تحقیقاتی بر اساس مفاد بخشنامه صادرشده از سازمان تأمین اجتماعی با عنوان
«بخشنامه  14/8جدید درآمد به شماره  1000/91/9945مورخ  »91/10/16و همچنین «دستور اداري صادر شده از آن سازمان به شماره
 »1000/93/4862است.
تبصره  :7مجري قرارداد درونسازمانی موظف است پس از اتمام پروژه تحقیقاتی ،برگ مفاصاحساب مربوط به قرارداد را از سازمان تأمین
اجتماعی منطقه مربوطه اخذ نماید و به دفتر کارآفرینی و ارتباط با جامعه تحویل دهد.
ماده  :3تضامین قراردادهای تحقیقاتی پژوهشی:
 -1-3صدور یا اخذ انواع تضمین در قراردادهاي پژوهشی مطابق تبصره ماده  7آییننامه تضامین معامالت دولتی (تصویبنامه هیئتوزیران
به شماره /123402ت 50659ه مورخ  )1394/9/22و ماده  64پیوست شماره  1از آییننامه مالی و معامالتی دانشگاه هنر اصفهان و
همچنین مصوبه هیئترئیسه دانشگاه انجام میگیرد.
 -2-3تضمین پیشپرداخت در قراردادهاي درونسازمانی مطابق ماده  33پیوست شماره  1از آییننامه مالی و معامالتی دانشگاه هنر
اصفهان صادر میگردد.
 -3-3صدور هرگونه تضمین صرفاً مشروط به درخواست ذینفع تضمین و با رعایت قواعد شکلی و ماهوي از سوي درخواستکننده
ممکن است.
 -4-3ارائه ضمانتنامه رسمی بانکی و یا چک از سوي دانشگاه به سازمان بیرونی فاقد وجاهت است .دانشگاه مطابق تبصره ماده 7
آییننامه تضامین معامالت دولتی (تصویبنامه هیئتوزیران به شماره /123402ت )50659صرفاً مجاز به ارسال نامه کتبی اداري است.
 -5-3هرگونه عودت تضامین حسب مورد منوط به تحقق شرایط مندرج در قراردادهاي درونسازمانی و برونسازمانی مانند تائید ناظر
و ارائه مفاصاحساب است.
ماده  :4اعالم و ابالغ رسمی مراحل مختلف قرارداد؛
ارسال نامه کتبی از سوي کارفرماي قرارداد برونسازمانی در موارد زیر الزامی است و مجري حقیقی اجراي طرح موظف به پیگیري و
اجراي آن است.
الف) پیشنهاد اجراي طرح پژوهشی.
ب) ابالغ رسمی قرارداد منعقد و امضاشده از سوي کارفرماي قرارداد برونسازمانی به همراه ارسال حداقل یک نسخه اصلی از قرارداد
امضاشده فیمابین به دانشگاه (امضاء و مهر کلیه صفحات قرارداد توسط نمایندگان قانونی و مجاز طرفین قرارداد الزامی است).
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پ) ابالغ رسمی هرگونه تغییر مجاز در مفاد قرارداد ،فسخ ،ابطال و یا اقاله قانونی قرارداد ،تمدید مدت قرارداد ،اخذ تضمین جهت
قرارداد یا پیشپرداخت یا تمدید ضمانتنامه و. ...
ماده  :5سایر موارد مالی و حقوقی مانند (تطبیق قرارداد ،خاتمه ،خسارت تأخیر ،بحث نمایندگی ،پیشرفت کار و )...چنانچه از شمول
قوانین آمره خارج باشد تابع شرایط اختصاصی پیمان است و در صورت سکوت ،ابهام یا اجمال در شرایط اختصاصی ،موارد مندرج در
موافقتنامه و شرایط عمومی همسان قرارهاي خدمات مشاوره حاکم خواهد بود
ماده  :6پیوست امور مالی و حقوقی مربوط به قراردادهاي پژوهشی برون دانشگاهی در  6ماده و  7تبصره در تاریخ  1400/11/05مورد
تصویب قرار گرفت.
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