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راستا رف  يدر  و  پژوهش  امر  و    عتسهیل  اعضاي    مشارکت  جلبمشکالت  بیشتر  پژوهش  یعلمئت یههرچه  و  انجام دانشگاه  در  گران 

 . گرددیمهنر اصفهان به شرح زیر تهیه و تنظیم   هدانشگا یسازمانبرون پژوهشی يهاطرح نجام و ا اخذ نامهوهیشکاربردي،  يهاپژوهش

 : اهداف 1ماده 

 . یسازمانبرونپژوهشی  يهاطرحمراحل جذب و انجام  ن شدیند سازي و شفاف فرآ  - 1- 1

 .تقاضامحورکاربردي و  يهاپژوهشتسهیل و گسترش  - 2- 1

 . یسازمانبرونپژوهشی  يهاطرحفراهم نمودن تسهیالت الزم براي انجام  - 3- 1

 : تعاریف 2  ماده

یا    طرح:  -1- 2 پژوهشی صنایع  نیازهاي  راستاي  است که در  دانشگاهی  برون  پژوهشی  قرارداد    ها سازمانمنظور طرح  یک  قالب  در 

  . شودیمدانشگاه واریز    حساببهو    نیتأمخارج از دانشگاه    يهاسازمانو    هادستگاهاز طریق بودجه این صنایع،    و اعتبار آن  شدهب یتصو

شود که در راستاي ارتقاي علمی دانشگاه در سطح گفته می  هنر اصفهانهاي پژوهشی اعضاء هیأت علمی دانشگاه  به فعالیتماهیت طرح   

 . ها و مشکالت کشور باشدالمللی و رفع نیازملی و بین

، کسورات و نتایج ها نهیهز،  يبندزمانشامل موضوع، مراحل انجام کار،  طرح )کاربرگ مربوط به پیشنهاد  : طرح نامه پیشنهادی - 2- 2

سازمان یا صنعت طرف    به  جامعهارتباط با  و    ینیکارآفر  دفتر  تائیدز  تکمیل و پس ا  شنهاددهنده یپ مورد انتظار طرح( است که توسط  

 .شودیمارسال قرارداد 

مان یا صنعت دانشگاه و سازرئیس    یا  و  ونت پژوهش و فناوريقراردادي که براي انجام طرح، بین معا  :برون سازمانیقرارداد    -3- 2

منعقد  دانشگاه    قراردادها  و  حقوقی  جامعه و تایید امور  با  ارتباط  و  کارآفرینی  هماهنگی کارفرما، مجري طرح، دفتر  و با  طرف قرارداد

   . گرددیم

آموزشی، پژوهشی و فناوري وزارت علوم،   مؤسساتسند الزامات قراردادهاي تحقیقاتی    بنا بر  برون سازمانی شرایط قرارداد    : 1تبصره  

 . گردد میتنظیم  3402_ل_تحقیقات و فناوري به شماره عتف

و مجري براي انجام مفاد  رئیس دانشگاه    و یا   پژوهش و فناوري دانشگاه معاون  : قراردادي که براي انجام طرح بین  قرارداد داخلی  - 4- 2

ذاري طرح از سوي دانشگاه به مجري به واگ  منوطي طرح توسط مجري  اجرا   الزحمهحق پرداخت    .شودیممنعقد    برون سازمانی  قرارداد  

عطف به شرایط قرارداد برون سازمانی و با حفظ مصالح امور حقوقی و قراردادها  توسط    قرارداد داخلی.  استانعقاد قرارداد داخلی  طی  

 . گرددیم منعقد دانشگاه  

 . کندیم  نیتأمطرح را  مالی  است که اعتبار برون سازمانی قی طرف قرارداد شخصیت حقیقی یا حقو کارفرما: - 5- 2

این شیوه نامه که کارفرما و یا سازمان حمایت کننده به طور مستقیم  1-3نوعی از طرح هاي موضوع ماده  طرح های حمایتی: –  6- 2

نمیتواند با دانشگاه قرارداد برون سازمانی عقد کند ولی میتواند تمام یا بخشی از منابع مالی یک طرح پژوهشی را براي مجري طرح براي 

 اجراي این نوع پژوهش فراهم کند.

 طرح که براي انعقاد قرارداد با سازمان بیرونی در ارتباط است. شنهاددهندهیپ  علمیهیئتعضو  رابط طرح:  –  7- 2

داخلی، اجراي طرح پژوهشی را بر   قرارداددانشگاه است که به نمایندگی از دانشگاه و در قالب    یعلمئتیهعضو    مجری طرح:   - 8- 2

 یک نفر باشند.  تواندیممجري و رابط طرح  .عهده دارد

داخلی و یا خارج از دانشگاه، دانشجویان کلیه مقاطع تحصیلی داخل و یا خارج از دانشگاه،    یعلمئت یه : اعضاي  همکاران طرح  - 9- 2

 . دینما یمو یا هر فرد حقیقی دیگر که در اجراي طرح با مجري طرح همکاري دانشگاه کارکنان 

ناظر معرفی شده از طرف معاونت پژوهشی دانشگاه    عضو هیئت علمی مدیر گروه کارآفرینی و ارتباط با جامعه و یا  :  ناظر قرارداد  -10- 2

 و قرارداد داخلی را به عهده دارد.   برون سازمانی است که وظیفه نظارت بر اجراي روند قرارداد قرارداد 



 

 
 

 دفتر کارآفرینی و ارتباط با جامعهمعاونت ژپوهشی؛ 
3 

از درآ  :باالسری  - 10- 2 از  کسري  ابالغ   سهیرئئت یه  175  دستور هشتم جلسهاستناد  به  )   یسازمانبروندادهاي  رقرامد حاصل  و نامه 

یز ارومدهاي اختصاصی دانشگاه  درآ  حساببه  ، توجه به نوع طرح  باکه  (  13/9/1400مورخ    838010توسط ریاست دانشگاه به شماره  

 . شودیم

 : یسازمانبرون  ی هاطرحانواع   - 3ماده  

 . گرددیم اخذ طرح، توسط مجري بوده و عقد قرارداد آن توسط دانشگاه انجام  يهاتیفعالکه تمامی    ییهاطرح: اول   نوع   - 1- 3

 . سفارش سازمان، برد در مناقصه و...() ردیگیمکه اخذ پروژه و عقد قرارداد آن توسط دانشگاه صورت  یی هاطرح :دوم  نوع  - 2- 3

 .ردیگیمدانشگاه صورت  یعلمئتیهاخذ پروژه و عقد قرارداد آن توسط عضو که    یالمللن یب  يهاطرح :  سوم نوع  -3- 3

 . مناقصه و...(  ،نامهتفاهم بر اساس  )  ردیگیماخذ پروژه و عقد قرارداد آن توسط دانشگاه صورت که    یالمللن یب  يهاطرح   چهارم: نوع  - 4- 3

دانشگاه قرارداد پژوهشی عقد نمی نماید بلکه از یک طرح برون سازمانی حمایت  طرح هاي حمایتی که بطور مستقیم کارفرما با  :  2تبصره  

   طرح هاي برون سازمانی تلقی می شود. 1-3می کند، جزء ماده 

 در صورت بروز هرگونه اختالف تفسیر نوع طرح با شوراي پژوهشی دانشگاه خواهد بود  : 3تبصره  

 يهاطرحدر اولویت واگذاري  در شرایط برابر  ي نوع اول و سوم شوند،  ها طرحی که موفق به اخذ طرح و انجام  علمئتیهاعضاي  :  4تبصره  

 .شود یمقرارداد آن توسط دانشگاه بسته   نوع دوم و چهارم هستند که

هر   برايدرصد حد نصاب معامالت کوچک مصوب هیئت وزیران    20 ، یسازمان برونبراي عقد قراردادهاي    قبولقابلحداقل اعتبار   - 5- 3

 .است سال

  اخذ   مربوطه  منطقه  اجتماعی  نیتأم   سازمان  از  را  قرارداد  به  مربوط  حساب  مفاصا  برگ  تحقیقاتی،  پروژه  اتمام  از  پس  پژوهشگر  - 6- 3

 . نماید ارسال جامعه با  ارتباط و  کارآفرینی دفتر به را آن از نسخه یکعالوه بر ارسال به دفتر حقوقی دانشگاه  و نموده

  شرکت  شود،   انجام  مناقصه  برگزاري  طریق  از  برون سازمانی    قرارداد  کارفرماي  سوي  از  پژوهشی   طرح  واگذاري  کهدرصورتی  - 7- 3

  خواهد   صورت  دانشگاه   قراردادهاي  و  حقوقی  امور  طریق  ازبعد از طی سلسله مراتب اداري    الزاماً  مناقصه  رسمی  تشریفات  در  دانشگاه

 گرفت.

  ي هاتعرفهو تجهیزات دانشگاه در انجام پروژه مجري موظف است مطابق با    ه استفاده از امکانات آزمایشگاهی در صورت نیاز ب  -8- 3

از   يریگبهره  به  ازیننسبت به واریز هزینه استفاده از خدمات آزمایشگاهی در وجه دانشگاه اقدام نماید. در صورت    دانشگاه هنر اصفهان

استفاده از فضاهاي اداري دانشگاه  . دانشگاه مشخص و به مجري ابالغ خواهد شداساس مصوبات داخلی موضوع بر  ؛ نشدهینیبشیپ موارد 

 هنر اصفهان براي برگزاري جلسات و یا تحقیق و مطالعه با هماهنگی و تایید دفتر کارآفرینی و ارتباط با جامعه ممکن خواهد بود. 

 .مجزا از کسر باالسري است  استفاده از امکانات دانشگاه  يهانهیهز :5تبصره 

 ه باالسری بمحاس  -4ماده 

اعضاي    يهاطرح جذب   توسط  دانشگاهی  حد دانشگاه    یعلمئتیهبرون  است.   تا  دانشگاه  علمی  وجهه  و  اعتبار  و  نام  مرهون  زیادي 

اعتماد و شناخت طرف قرارداد از دانشگاه و البته مجري طرح    بر اساس  گردد یمو صنایع با دانشگاه منعقد    ها سازمانقراردادهایی که بین  

لحاظ نمودن باالسري در این قراردادها، اداي دین به دانشگاه است.   يها زهیانگیکی از    جهتنیازادانشگاه است،    یعلمئتیهعضو    عنوانبه

  ي هانهیهزکه    شودیم خدمات تخصصی دانشگاه استفاده    بعضاًپژوهشی اغلب از امکانات عمومی و    يها طرح اجراي    يبرا  گریداز سوي  

پژوهشی    يهاطرحانجام    يهانهیهزحفظ حقوق دانشگاه و جبران بخشی از    منظوربهاین اساس و    . برگرددیم  نیتأمآن از محل باالسري  

 . گرددیماعالم   1-4ماده جدول  بر اساستحقیقاتی  يهاطرحنحوه محاسبه نرخ باالسري  ،و نیز حمایت از پژوهشگران
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 است: لیبه شرح ذ برون سازمانی  يدانشگاه از قراردادها يباالسر زانیم - 1- 4

 این شیوه نامه از پرداخت باالسري معاف هستند.  3قراردادهاي موضوع تبصره  : 6تبصره  

نامه ها و رساله هاي    - 2- 4 پایان  الزامات هدفمندسازي  اهداف مشخص شده در سند  به  تکمیلی دانشگاه ها و    تحصیالتدر جهت 

پژوهشی    قراردادهايتحصیالت تکمیلی بر اساس    نامهانی پا  فیتعر  به ازاي  3101_ل_موسسات آموزشی و پژوهشی با شماره سند: عتف

بر درصد )  5تا    1( بین  هانامهانی پامبلغ قرارداد، تعداد دانشجویان و    برحسبمیزان باالسري را )یت دانشجویان  استفاده از ظرفبا هدف  

 . دهدمیتصمیم شوراي پژوهش( کاهش  اساس

مرمت آثار و صادرات   ،جدید   يفنّاورکه منجر به خلق اثر هنري، تولید یا توسعه محصول، خدمت یا    سازمانی برون  قراردادهاي  -3- 4

 ( تنظیم و اجرایی شود.3در ماده  1بند اول ) نوعدر قالب   تواندیم ، شودمیدانش 

 شرایط مجری و همکاران طرح : 5ماده  
عضو    - 1- 5 باید  هنر    یعلمئتیهمجري  )دانشگاه  یا  اصفهان  پژوهشگران.  باشد  پیمانی(رسمی  پروژه   عنوانبه   سایر  در  همکار طرح 

 . خواهد بود يمجرو تعهدات طرح به عهده  مالی  اجرایی، يهات یمسئولدر این صورت نیز کلیه همکاري داشته باشند که 

حداکثر تعداد  به منظور رعایت تعادل در سایر فعالیت هاي اعضاي هیئت علمی مانند؛ تدریس و سایر وظایف محوله دانشگاهی،    - 2- 5

مرتبه مربی حداکثر   با  علمی هیئتاعضاي  . براي  مشخص می شودعلمی و اجرایی    رتبه  بر مبناي   علمیهیئتطرح در حال اجرا براي عضو  

با مرتبه استادي پنج طرح   علمیهیئتتعداد طرح در حال اجرا دو، براي مرتبه استادیاري سه، براي مرتبه دانشیاري چهار و براي عضو  

 .  باشد میبرون دانشگاهی 

  بزرگ  معامالت  نصاب   از حدبا مبلغ مجموع کمتر    هاي پژوهشجاري براي    هاي طرحدر خصوص تعدد    گیريتصمیممالک    : 7تبصره  

که بیشتر از تعداد ظرفیت مشخص   هم،مرتبط بایکپارچه و  و یا موضوعات    ، طرح هاي پژوهشی ارزندهسال  هر  در  وزیران  هیئت  مصوب

 شوراي پژوهش دانشگاه خواهد بود. این شیوه نامه است؛  3-5شده براي هر مجري در ماده 

چنانچه به دلیل مشکالت کارفرما در پیشبرد روند انجام و یا اتمام طرح تاخیر صورت گیرد، تعیین امکان عقد قرارداد جدید    : 8تبصره 

 براي همان مجري مازاد بر ظرفیت مشخص شده با تصویب شوراي پژوهش دانشگاه ممکن خواهد بود. 

موجب تخصیص یک ظرفیت  زمانی انجام شده توسط عضو هیئت علمی  : ارائه هر گواهی حسن انجام کار از قراردادهاي برون سا9تبصره  

این شیوه نامه براي مجري خواهد شد. بدیهی است این تبصره امکان   3-5خالی به سقف حداکثر تعداد طرح در حال اجرا در موضوع بند  

 را ایجاد نخواهد کرد.  3-5افزایش حداکثر تعریف شده در بنده 

رعایت   منظوربهها(،  طرح  مدت انجامو موازي چندین طرح پژوهشی داشته باشد )با توجه به مبلغ و    زمانهم  طوربه چنانچه مجري    - 3- 5

 :موارد زیر رعایت شود الزم استبا نظرشوراي پژوهش دانشگاه   ، هاپروژهشان علمی دانشگاه و کنترل 

 مجري باشند.  رزومه علمی اجراییها در یک راستا و منطبق با حوزه تخصصی پروژه  - 1- 3- 5

  طرح نوع  ردیف 

 یسازمانبرون

 درصد باالسری عناوین 

 درصد  10 اخذ عنوان پیشنهادي طرح توسط استاد پژوهشگر و انجام اقدامات عقد قرارداد توسط دانشگاه  نوع اول  1

 نوع دوم  2
،  هاابالغ ،  هانامه تفاهممبتنی بر  دانشگاه ) اخذ پروژه و انجام اقدامات عقد قرارداد طرح توسط  

 و...(  هامناقصه 
 درصد  20

 درصد  5 ی است علمئت یهی که گیرنده طرح عضو  المللن یبقراردادهاي   نوع سوم  3

 نوع چهارم  4
  هاابالغ  هانامهتفاهم)مبتنی بر    شودی مکه توسط دانشگاه اخذ و واگذار    یالمللنیبقراردادهایی  

 و...(  هامناقصه 
 درصد  10
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 .توسط مجري طرح معرفی تیم تخصصی انجام پروژه یا ساختار پژوهشی مانند )گروه پژوهشی، انجمن علمی و...( - 2- 3- 5

تصمیم    مالک عملکرد  ،معرفی نشده باشد  یدرستبهو یا تیم تخصصی انجام پروژه    ها در یک راستا نباشد : چنانچه موضوع پروژه10  تبصره

 . استشوراي پژوهش دانشگاه 

و براي امور حقوقی؛ وهشی  شوراي پژ  براي امور پژوهشی؛  ، مرجع تعیین صالحیتطرح  در صورت اختالف و اعتراض رابط:  11  تبصره 

 .خواهد بودحقوقی دانشگاه امور دفتر 

کارکنان  -4- 5 علمی  همکاري  هیئت  در    غیر  دانشگاهی  پژوهشی    يهاطرحدانشگاه  بندهاي    شرط  به   صرفاًبرون  شرایط   زیرتحقق 

 است.  ریپذامکان

 ؛ ها دانشکدهدر لیست همکاران طرح و موافقت مدیر واحد مربوطه، در سطح معاونین دانشگاه و روساي  کارمند اعالم نام   - 4-1- 5

 ی( مبنی بر انجام کار خارج از ساعات اداري.علمئتیهعضو غیر ) تعهد کتبی متقاضی  –  2- 4- 5

 . موردنظردارا بودن حداقل مدرک کارشناسی در حوزه تخصصی  - 3- 4- 5

اعم از امور مالی، ارسال گزارشات   با کارفرمامربوط به طرح  رسمی  کلیه مکاتبات  دفتر کارآفرینی و ارتباط با جامعه دانشگاه انجام    - 5- 5

  ؛بین مجري طرح و کارفرما انجام گردددیگري  مکاتبات و توافقاتی    . چنانچهو درخواست ها و سایر امور را بدون اتالف وقت عهده دار است

 کارآفرینی و ارتباط با جامعه دانشگاه تحویل نماید. دفتر تنظیمی را جهت اطالع به  جلسهصورت یک نسخه از  ستیبایممجري طرح 

 و نهایی  ی امرحله  یهاگزارش- 6ماده  

براي   دانشگاهجامعه  دفتر کارآفرینی و ارتباط با    از طریقمربوط به پیشرفت طرح را    يهاگزارش مجري طرح موظف است کلیه    - 1- 6

 منطبق باشد. برون سازمانی  داد ربا قرا کامالًو نهایی باید  ايمرحله يهاگزارشمحتواي   .کارفرما ارسال نماید 

  سازمانی برونپرداخت هر مرحله از قرارداد داخلی به مجري بر اساس ارائه مستندات پرداختی کارفرما به دانشگاه طبق قرارداد    –   2- 6

. پرداخت تنها با ارسال فرم باشد میو فیش پرداخت به حساب دانشگاه    يامرحله. این مستندات شامل گزارش  توسط رابط طرح است

 . رد یپذیم نجام مالی ا کارکرد به امور  دیتائ

با درج نشان مورد توافق کارفرما و دانشگاه و  نگارش، بر اساس الگوي    طرح بایستی با رعایت کلیه اصول  يامرحله  يهاگزارش   -   3- 6

را   هاگزارش یک نسخه الکترونیکی از این  الزم است  .  روي جلد تهیه شود  برو کارفرما    کارفرما(  رسمی  مخالفت  عدم  صورت  )در  دانشگاه

 . ارسال گردد( industry.art@aui.ac.ir)و ارتباط با جامعه  ینیکارآفردفتر   ایمیل ناظر به تائیدجهت 

 صورت بهیکی    )   هاآننسخه از    دوگردد که  دفتر کارآفرینی و ارتباط با جامعه  نسخه تحویل    سهدر  حداقل  نهایی باید    گزارش  - 4- 6

بایگانی    دفتردر این    ( صحافی شدهو یک نسخه  (  industry.art@aui.ac.ir)  جامعه  با  ارتباط  و   کارآفرینی  دفتر  اي ایمیلبر  یکیالکترون

  طی نامه رسمی براي کارفرما ارسال خواهد شد.  ( چاپی یا الکترونیکی مطابق نظر کارفرما)و یک نسخه 

پژوهشی را با رعایت حق مالکیت فکري و معنوي کارفرما و مجري، در صورت نیاز در اختیار    ي هاطرح گزارش    تواندیمدانشگاه    - 5- 6

 شده باشد.  د یتأکخالف این موضوع در متن قرارداد  کهنیاسایر پژوهشگران خود قرار دهد، مگر 

 صدور گواهی خاتمه طرح :  7ماده  

کامل   حسابهیتسوو    کارفرما مبنی بر انجام کامل تعهدات مندرج در قراردادطرح پس از ارائه گزارش نهایی و اعالم کتبی خاتمه      -1- 7

صدور گواهی همکاري در طرح پژوهشی توسط  .  گرددمیاعالم  دفتر کارآفرینی و ارتباط با جامعه  با درخواست مجري، توسط    ، مالی طرح

 خواهد بود. دانشگاه براي همکاران طرح، منوط به تعیین درصد همکاري توسط مجري 

نهایی   حسابهیتسوکارفرما رسیده باشد، ولی    تائیدطرح به    کلیه مراحل اجرایی طرح به اتمام رسیده و گزارش نهایی  کهیدرصورت  - 2- 7

 . است ریپذامکانگواهی پایان اجراي طرح براي مجري صدور  ،توسط کارفرما صورت نگرفته باشد، بنا به درخواست مجري

 قابل انجام است. (، با درخواست کتبی مجري کلیه همکارانصدور گواهی براي  -3- 7
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  ای  يطور مستقل توسط مجردانشگاه و به  يکه خارج از روال معمول ادار  یسازمان برون  ی پژوهش  يهادر خصوص قرارداد طرح  -4- 7

دانشگاه   يکه برا  يآن ندارد. در موارد  یپژوهش  ازیامت  ياعطا  ایانجام کار    یجهت صدور گواه  يکارفرما منعقدشده باشد، دانشگاه تعهد

درخواست خود را   تواندیم  يمجر  ست،یموافق به عقد قرارداد با دانشگاه ن  لیکارفرما به هر دل  ،يمجر  يریگیاحراز گردد که باوجود پ 

خاتمه طرح و حسن انجام کار که توسط اعالم    یدانشکده و به همراه قرارداد و گواه  یمعاونت پژوهش  قیانجام طرح، از طر  یگواه  يبرا

پژوهش   يشورا  صیبا تشخ  ، پس از پرداخت حق باالسري دانشگاهبا جامعه ارائه دهند  باطو ارت  ینیکارفرما صادرشده است به دفتر کارآفر

 . خواهد بود یبررسدانشگاه قابل

 

 سایر شرایط :  8ماده  

امور   يریگبهرهمیزان    - 1- 8 اساس نظر دفتر  بر  ارتقا و غیره  تبدیل وضعیت،  امتیازات  امتیازات مشمول انجام طرح، مانند  از  مجري 

 . پژوهشی و دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه خواهد بود

این شیوه    2-8آن بغیر از موارد شرایط موضوع ماده  اتمام قراردادهاي تحقیقاتی و اقدام مجري جهت کسب امتیازهاي پژوهشی   - 2- 8

 معاون پژوهشی دانشگاه خواهد بود.  د یتائکارفرما و  طرفاز  گواهی حسن انجام کار صدورمنوط به  صرفاًنامه، 

 ارداد یک نسخه از سند پرداخت مالیات در اختیاز مجري قرار خواهد گرفت. پس از کسر مالیات توسط دانشگاه از مبلغ قر  - 3- 8

نظر معاونت پژوهش    عرف و یا  قوانین و مقررات،  ، مطابق با نامهوهیشدر این    نشدهینیبشیپ و موارد  اختالف    هرگونهبروز  در صورت    -4- 8

 .و فناوري دانشگاه اقدام خواهد شد 

 ن ینود و پنجمبر اساس مصوبه دستور اول در    05/11/1400پیوست در تاریخ    دوتبصره به انضمام    11ماده و    9در    نامهوهیشاین    :9ماده  

 رسیده است. تصویببه دانشگاه  يصورتجلسه شورا( 95)
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