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 شهید مدني آذربایجان  دانشگاه دانشگاهي برون تحقیقاتي هاي طرح شیوه نامه

 مقدمه

 و تحقيق انجام ،متخصص انساني نيروي تربيت  بر عالوه آن كيفي و كمي گستردگي به توجه با دانشگاه هاي رسالت از يكي

 و تحقيق روحيه ايجاد متبحر، و متخصص انساني نيروي تربيت طريق از كشور توسعه در دانشگاه نقش راستا اين در  .است پژوهش

جوامع مدرن  توسعه ضروريات از يكي پژوهشي هاي فعاليت هدفمند نمودن .نيست پوشيده كسي بر پژوهش انجام نهايت در و تفحص

به  حاضر نامه آيين راستا همين در و نهاده پايه اساس اين بر را خود تحقيقاتي نظام و تشكيالت نيز دانشگاه و شود مي امروز محسوب

 : دنبال تحقق اهداف ذيل مي باشد

 آن كیفي توسعه و رشد و دانشگاهي تحقیقات هدفمند نمودن .1

  كشور نیاز مورد كاربردي تحقیقات با ارتباط در تكمیلي تحصیالت هاي پروژه انجام زمینه نمودن فراهم .2

 هاي اولویت راستاي در كه تحقیقاتي قراردادهاي طریق از دانشگاه از خارج مالي منابع جذب به مربوط امور در تسریع .3

 .گردد مي منعقد هيدانشگا برون هاي سازمان و ها دستگاه تحقیقاتي

 انجام در علمي هیات اعضاي تشویق كارها، اداري سرعت افزایش نیز و ها طرح تصویب زمان سازي كوتاه مراحل، سازي شفاف .4

 دانشگاهي. برون هاي طرح

 تعاریف : 1 ماده

 ،ها دستگاه هاي بودجه طريق از تماماً ها طرح اين اعتبار كه است دانشگاهي برون تحقيقاتي هاي طرح طرح، از منظور :طرح

 .شد خواهد پرداخت و تامين دانشگاه از خارج ... و صنعتي ي وتوليد مراكز

 .كند مي تامين را طرح اعتبار كه است قرارداد طرف حقوقي يا حقيقي شخصيت :كارفرما 

 به را طرح اجراي قرارداد ايشان از نمايندگي به دانشگاه وفناوري پژوهش معاون يا رئيس كه است دانشگاه از فردي  :طرح مجري

 .رساند مي امضاء

 از خارج و داخل پرسنل يا و (دكتري و ارشد كارشناسي مقاطع ترجيحاً) دانشجويان و علمي هيات اعضاي :طرح همكاران

 .نمايند مي همكاري طرح مجري با طرح اجراي در كه هستند دانشگاه

مصوب و با فرم  ارسال شده  توسط كارفرما مي باشد كه توسط  (Proposal)پيشنهاديه فرم شده تكميل :طرح اولیه پیشنهاد

 .گردد مي ارجاع كارفرما به دانشگاه طريق از و شده تكميلطرح  مجري

 موضوع، شامل و است گرفته قرار مجري و كارفرما توافق مورد كه است طرح اوليه پيشنهاد شده نهائي :طرح نهایي پیشنهاد

 .گردد مي پيوست نهايي قرارداد به كه باشد مي ... و طرح انجام نتايج و ها هزينه بندي، زمان كار، انجام مراحل

 صورت محل آن در طرح به مربوط هاي فعاليت اعظم بخش كه شود مي اطالق محلي به طرح اجراي محل  :طرح اجراي محل

 .گيرد مي

 .گردد مي منعقد طرح مجري و (و فناوري دانشگاه )معاونت پژوهش بين كه باشد مي اي توافقنامه :داخلي قرارداد
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سازمان يا واحد توليدي و يک يا چند ( و معاونت پژوهش و فناوريباشد كه بين دانشگاه ) مي قراردادي قرارداد خارجي:

 .صنعتي بيروني منعقد مي گردد

 ،متوسط كوچک، دسته 4 به اعتبار ميزان جذب اساس بر دانشگاهي برون تحقيقاتي طرحهاي : دسته بندي طرح ها   :2 ماده

 :شوند مي بندي تقسيموكالن  بزرگ

 ريال( ) زير چهارصد ميليون كوچک طرحهاي .1

 (بيش از چهارصد ميليون ريال و كمتر از هشتصد ميليون ريال) متوسط طرحهاي .2

  ()بيش از هشتصد ميليون ريال و كمتر از هزار ميليون ريال بزرگ طرحهاي .3

 .طرح هاي كالن )بيش از هزار ميليون ريال( .4

 :طرح گیري شكل  روند : 3ماده

 اساس بر معموالً و آنها انجام به مند عالقه علمي هئيت اعضاي توسط طرح اوليه پيشنهاد تهيه: طرح اولیه پیشنهاد تهیه-1-3

 يا و دستگاه مذكور (پروپروزال هاي فرم) پژوهشي طرح پيشنهاديه قالب در اجرايي دستگاههاي تحقيقاتي هاي اولويت و موضوعات

با جامعه  ارتباط گروه كارآفريني و سپس انجام مي گيرد. گروه كارآفريني و ارتباط با جامعه و صنعتتدوين شده توسط  پروپوزال فرم

 .نمايد مي ارسال كارفرما به ارائه جهت ، معاونت پژوهش و فناوري به طرح مجري معرفي مراهه به را اوليه پيشنهادو صنعت 

 نظر زير ) دانشگاهي برون پژوهشي هاي طرح هدايت و ريزي برنامه مسئولجامعه  با صنعت و ارتباط گروه كارآفريني و :تبصره

 .دباش مي دانشگاه   معاونت پژوهش و فناوري(

 پيشنهاد علمي هئيت اعضاي سوي از (پروپوزال)پژوهشي طرح پيشنهاديه چند تحقيقاتي موضوع يک براي كه صورتي در -2-3

 .شد خواهد گيري تصميم توسط كارفرما آنها از يكي انتخاب به نسبت ،طرح موضوع با آنان علمي سوابق و فعاليت حسب، گردد

 الزم اصالحات اعمال از پس طرح مجري اوليه، پيشنهاد درخصوص كارفرما نظرات دريافت از پس :طرح نهایي پیشنهاد -3-3

 .نمايد مي ارسال قرارداد عقد جهت كارفرما به معاونت پژوهش و فناوري طريق از را طرح نهايي پيشنهاد

بر اساس  تواند مي دانشگاه  .نمايد ضمانت درخواست كارفرما طرح مجري انتخاب مناقصه در شركت جهت چه چنان :1 تبصره

 آيين نامه  نامه هاي موجود خدمات هاي الزم را ارائه نمايد.

 در را الزم اعتبارات بيني پيش مجري مورد حسب باشد، مجري عهده بر مناقصه اسناد هاي هزينه كه مواردي در : 2 تبصره

 .نمايد منظور طرح نهائي پيشنهاديه

معاون پژوهش و  و دانشگاه دفتر حقوقيمي بايست به تائيد  نهائي قرارداد نويس پيش: آن تایید نحوه و قرارداد متن -4-3

  .دانشگاه برسد فناوري
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 قرارداد طرف سازمان و دانشگاه مابين في قراردادهاي متن در بايست مي دانشگاه معنوي و حقوقي منافع حفظ جهت به :تبصره

 ماژور، فورس حوادث قرارداد، خاتمه و فسخ موارد آن، پرداخت نحوه و مبلغ قرارداد، مدت موضوع، مقدمه، جمله از مواردي (كارفرما)

 .گردد لحاظ آنها نشاني و طرفين تعهدات و خدمات ،(ماليات بيمه،) قانوني كسورات

 منظور بدين .گردد مي منعقد كارفرما با دانشگاه  بين قرارداد طرح، تائيد مراحل طي از پسعقد قرارداد خارجي:  -5-3

 .نمايد مي ارسال كارفرما امضاي جهت و نموده امضاء را قرارداد دانشگاه  طرف از نمايندگي به دانشگاه  و فناوري معاون پژوهش

 را الزم اختيارات و معرفي خود نماينده عنوان به راا جامعه ب ارتباط رئيس گروه كارآفريني و تواند مي معاون پژوهش   : تبصره

 .نمايد تفويض وي به كتبي طور به

بر اساس مفاد قرارداد  و صنعت با جامعه ارتباط گروه كارآفريني و خارجي، قرارداد عقد از پس :داخلي قرارداد انعقاد-6-3

 سه در مذكور فرم نموده، استفاده داخلي قرارداد فرم از بايد منظور بدين .باشد مي طرح مجري با داخلي قرارداد عقد به ملزم  خارجي

 خواهد قراردر بايگاني  نيز يک نسخهو  در اختيار امور مالييک نسخه  طرح، مجري اختيار در نسخه يک امضاء از پس و تكميل نسخه

 .گرفت

 :طرح اجراي مراحل :4 ماده

 داخلي آغاز مي گردد.پس از امضاي قرارداد هاي خارجي و  طرح شروع :طرح شروع -1-4

 كارفرما به را طرح مجري رسمي نامه يک طي است موظف دانشگاه معاونت پژوهش و فناوري  :طرح مجري معرفي  -2-4

 .نمايد معرفي

 برنامه جزئيات قرارداد امضاء از ماه يک از پس حداكثر و فرصت اولين در بايستي طرح مدير :طرح اجرایي جزئیات -3-4

 .دهد ارائه كتبي صورت به دانشگاه معاونت پژوهش و فناوري به را طرح اجراي سازمان و ريزي

ارسالي به كارفرما  موظف است براساس مفاد قراردادخارجي يک نسخه از گزارشات طرح مجري :كار پیشرفت گزارش -4-4

 نيز ارئه نمايد.جامعه صنعت و گروه كارآفريني و ارتباط بارابه 

 كارفرما، از اعتبارات دريافت از اعم طرح به مربوط مالي امور گيري پي بايستي طرح مجري طرح: مالي امور پیگیري -5-4

 .دهد انجام را دانشگاه مقررات مطابق حساب تسويه اسناد ارائه و تجهيزات خريد تنخواه، دريافت

 .آورد فراهم فوق امور انجام در طرح مجري به كمک براي را الزم تمهيدات بايست ميگروه كارآفريني و ارتباط با صنعت  :تبصره

طرح  كار پايان گواهيو اخذ  اجرايي دستگاه و دانشگاه بين منعقده قرارداد مفاد اساس بر طرح خاتمه :طرح خاتمه-8-4

طرح  مجريدانشگاه و همچنين پرداخت كليه كسورات قانوني توسط  پژوهش و فناوري در شورايطرح مربوط از كارفرما و سپس 

 امكان پذير مي باشد.
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 :طرح مالي امور : 5 ماده

ارسال گزارشات دوره اي توسط مجري طرح به حوزه كارآفريني و ارتباط با جامعه و صنعت و به تبع آن تقاضاي پرداخت  -1

 مبالغ دوره اي طبق قرارداد خارجي و داخلي

و جهت ارسال به كارفرما  به حوزه كارآفريني و ارتباط با جامعه و صنعت  توسط مجري طرح ارسال گزارش نهايي طرح  -2

 انجام امورات مربوطه توسط اين حوزه

 مطابق قراردادو واريز حق الزحمه به حساب دانشگاه  تاييد گزارش هاي ارسالي توسط كارفرما -3

 اقدام الزم جهت واريز كارفرما به حساب دانشگاه وانجام نامه نگاري هاي مربوطه در خصوص واريز وجوه پرداخت شده توسط  -4

)پس از كسر كسورات قانوني و مطابق  مجري طرح توسط گروه كارآفريني و ارتباط با جامعه و صنعت دانشگاه آن به حساب

 قرارداد(

 از طريق معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه توسط مجري طرح  حسن انجام كار صدور گواهي درخواست  -5

ق طب سويه حساب نهايي با مجري طرح پس از وصول گواهي حسن انجام كار، مفاصا حساب و پرداخت ساير كسورات قانونيت -6

 داد داخلي و خارجيقرار

 طرح جريم وظایف : 6 ماده

 كار گردش از و مطالعه دقت به را دانشگاه در مربوط هاي نامه آيين نيز و طرح نهائي قرارداد مفاد است موظف طرح جريم -1-6

 به را طرح مناسب ريزي برنامه و امكانات از صحيح گيري بهره با و يافته آگاهي مرتبط مقررات ساير و طرح مالي قوانين طرح، انجام

 در طرح مجريبديهي است  .برساند انجام به مطلوب كيفيت با شده  بيني پيش هاي هزينه با و مقرر زمان در كه كند هدايت نحوي

 .است مسئول كارفرما مقابل در دانشگاه نماينده عنوان به طرح تعهدات قبال

 مشكالت بايد و بوده كارفرما و دانشگاه پاسخگوي آيد مي پيش عمل در كه اشتباهاتي و نواقص قبال در طرحمجري  -2-6

 .برساند دانشگاه اطالع به وقت اسرع رادر طرح اجراي

 واجد افراد از را خود همكاران است موظف وي و بوده طرح مجري عهده بر طرح همكاران با مرتبط مسائل تمام همچنين  :تبصره

 .نمايد انتخاب دانشگاه شئونات بارعايت شرايط

 از بايستي بردارد در دانشگاه براي جديدي تعهدات يا و بوده آن مالي امور با ارتباط در كه طرح به مربوط مكاتبات كليه-3-6

 .گيرد صورتدانشگاه  پژوهش وفناوري معاونت طريق

 و مقاالت در است موظف طرح جريم و باشد مي مقدور كارفرما مجوز با فقط طرح از حاصل نتايج از استفاده هرگونه -4-6

و نام دانشگاه را به عنوان  طرح حامي عنوان به را قرارداد طرف اجرايي سازمان نام طرح، از شده برگرفته هاي سخنراني و گزارشات

 .نمايد ذكر آدرس سازماني خود
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 هنگام است موظف دانشگاهي، واحد داخل هاي دستگاه و تجهيزات و امكانات از استفاده به نياز درصورت طرح، جريم -5-6

 را امكانات اين از استفاده هزينه و نموده اخذ امكانات و ها دستگاه اين از استفاده جهت را مربوطه مسئولين مساعد نظر قرارداد تنظيم

 .نمايد منظور طرح نهايي پيشنهاد در ها، هزينه بيني پيش بخش در

 تلقي محرمانه گيرد، مي قرار وي همكاران و مجري اختيار در طرح انجام براي كارفرما سوي از كه اطالعاتي و اسناد تمامي -6-6

 .باشد مي آنها نگهداري و حفظ به موظف طرح جريوم شده

 فسخ و باشد مي پذير امكان آن در مندرج شرايط اساس بر صرفاً طرح جريم و دانشگاه مابين في داخلي قرارداد فسخ -7-6

 .است دانشگاه  به وارده خسارت كليه پرداخت مستلزم يكطرفه طور به و طرح جريم طرف از قرارداد

موظف است براساس مفاد قراردادخارجي يک نسخه از گزارشات ارسالي به كارفرما رابه گروه كارآفريني و  طرح مجري  : -8-6

 جامعه نيز ارئه نمايد. ارتباط باصنعت و

 دانشگاه: وظایف :7 ماده

 .قراردادها مفاد و ها طرح اجراي بر نظارت .1

 .نياز صورت در قرارداد تنفيذ هنگام دانشگاه نماينده يا طرح مجري تعيين  .2

 .مشكالت بروز صورت در طرح انجام ادامه براي طرح جديد جريم يا و نماينده معرفي .3

 .سال هر در وفقمجريان م تشويق و يافته خاتمه تحقيقاتي هاي طرح ارزيابي .4

 مشكالت رفع و امكانات قراردادن اختيار در و طرح اداري و مالي امور موقع به و مناسب انجام براي الزم تمهيدات نمودن فراهم .5

 .قرارداد چارچوب در طرح موجود

ن و عدم مصالحه آنان، مجري طرح مي تواند نسبت به تغيير همكار همكارا و طرح جريم بين مشكالت بروز صورت در  :تبصره

 .باشد مي باالتر مرجع با حكميت باشد دانشگاه  معاون پژوهش و فناوري طرح جريم كه صورتي در. يا همكاران خود اقدام نمايد

 :طرح كنترل و نظارت : 8ماده

 .گيرد مي صورت دانشگاهمعاونت پژوهش و فناوري  توسط ها طرح اجرايي نظارت -1-8

 .شود مي انجام نيز كارفرما طرف از گرفته صورت نظارت بر عالوه و بوده دانشگاه به مربوط نظارت اين ه:تبصر

 و دانشگاه تجهيزات از استفاده به مربوط هاي هزينه ح، طر همكاران به مالي هاي پرداخت ) طرح مالي امور مسئوليت  -2-8

 مي باشد. طرح جريم عهده بر (... و نياز مورد م اقال خريد
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 طرح معنوي و مادي مالكیت  :9 ماده

قرارداد في مابين مشخص خواهد  طرح ها براساس توافق بين دانشگاه و كارفرما و ي نتايج حاصل از مادي و معنو مالكيت -1-9

 .خصوص تهيه و تنظيم مي گرددر اين لذا بديهي است كه قرارداد داخلي نيز بر اساس توافقات حاصله د .شد

صورتي كه در مي باشد. در   دانشگاه و كارفرما اختيار دربصورت مشترک  (توافق حسب) پژوهشي نتايج از استفاده حق-2-9

 اي پروژه چنانچههمچنين   مفاد قرار داد بندي در اين خصوص آمده باشد، مفاد اين بند مبناي عمل و تصميم گيري خواهد بود.

 كسب مادي و معنوي منافع باشد، داشته جنبي مادييا  و معنوي منافع آنها نتايج اجراي يا و گرديده (انبوه) صنعتي توليد به منجر

مورد توافق قرار  وو مشخص شده است  ذكر مابين في قرارداد در كه آن گونه طرح همكاران و جريم ،دانشگاه كارفرما، به متعلق شده

  .گرفته است

 :محرمانه هاي طرح: 11 ماده

 طرح گونه اين و نبوده نامه آيين اين مفاد مطابق محرمانه هاي طرح خاتمه مراحل و پروژه كنترل طرح، پيشنهاد بررسي -1-11

 .شوند مي گيري پي دانشگاه پژوهش و فناوري معاون طريق از مستقيماً ها

 .باشد مي ممنوع آنها انتشار ذيصالح مراجع اجازه كسب بدون و شده تلقي محرمانه ها طرح اين گزارشات تمامي -2-11

 :نهایي و اي مرحله هاي گزارش : 11 ماده

 .شود تهيه كارفرما سوي از شده ارائه فرمت براساس بايستي طرح نهايي و اي مرحله گزارشات -1-11

 .است الزامي نهايي و اي مرحله گزارشات جلد روي دانشگاه آرم درج -2-11

 اين قاعده در صورت تاكيد در قرارداد خارجي و اصرار كارفرما مبني بر درج آرم آن سازمان، مي تواند مستثني باشد. تبصره:

ازگزارشات مرحله اي و نهائي بايد يک نسخه عالوه بر نسخه تحويلي به كارفرما به گروه ارتباط با جامعه و صنعت تحويل  -3-11

 توسط مجزا طور به ... و حاصله نتايج تحقيق، روش اهداف، شامل پروژه خالصه نسخه الكترونيكي است الزم همچنين .داده شود

 .گيرد قرارگروه ارتباط با جامعه و صنعت  اختيار در و تهيه جريم

 :طرح خاتمه : 12 ماده

 :گردد مي تلقي يافته خاتمه طرح زير شرايط كليه احراز صورت در  -1-12

معاون پژوهش و فناوري  طرح كننده تصويب محل به از طرف كارفرما  شده تعيين فرمت مطابق نهايي و اي مرحله هاي گزارش ارائه .1

 . و كارفرما دانشگاه

 .طرح مجري سوي از قرارداد در مندرج تعهدات كامل انجام بر مبني كارفرما كتبي اعالم .2
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 .جامعه و صنعت  با ارتباط گروه كار آفريني و-  دانشگاه فناوريپژوهش و  معاونت به طرح گزارشيک نسخه از ارائه .3

 .موضوع در شوراي فناوري دانشگاه   يبطرح و تصو .4

 .طرح توسط مجري طرح  قانوني كسوراتپرداخت كليه  .5

 :قرارداد فسخ : 13 ماده

 .نمايد قرارداد فسخ درخواست كار شرايط از آگاهي و علم عدم دليل به تواند نمي قرارداد امضاء از پس طرح جريم -1-13

 طرح به وارده هاي خسارت كليه نمايد، اقدام طرفه يک صورت به قرارداد فسخ به نسبت طرح جريم كه درصورتي -2-13

 .بود خواهد وي عهده بر كارفرما محاسبات براساس

 آن جبران به موظف طرح جريم گردد، دانشگاه به خسارات و زيان و ضرر تحميل باعث جريم سوي از قرارداد فسخ اگر  :تبصره

 و دانشگاه پژوهش وفناوري معاونت عهده بر دانشگاه واحد به قرارداد فسخ از ناشي وارده خسارات و زيان و ضرر ميزان تعيين .باشد مي

 .باشد مي حقوقي دفتر هماهنگي با

 .پذيرد صورت دانشگاه واحد و كارفرما بين منعقده قرارداد مفاد به توجه با بايد قرارداد فسخ -3-13

 :14ماده 

به تصويب رسيد و از  21/11/79 فناوري دانشگاه مورخه جلسه شوراي پژوهش و در   تبصره 11و   ماده 14اين شيوه نامه در  

 آن تاريخ قابل اجرا است.


