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 برون دانشگاهی پژوهشی   حقوقی مربوط به قراردادهایامور مالی و  :2 پیوست

 : امور مالی1ماده 

  یو معامالت   ینامه مال  آیین  ریمربوطه نظ  ينامه ها  آیین  نیهمچن  ... و  اتی ، مالمهیب  نیمانند قوان  یباالدست  نیقوان  تیدر هر حال رعا  - 1- 1

 دارد. تی اولو دستورالعمل نیبر مفاد ا  و ... ی دولت نینامه تضام آیین دانشگاه، 

منوط به پرداخت   يبه مجر  سازمانیدرون   قراردادپرداخت    و هرگونه  است  یسازمانبرون از قرارداد    یتابع   یسازماندرونقرارداد    - 2- 1

هستند که در   يهمان افراد صرفاً سازمانی درون و همکاران قرارداد  يمجر نیبه دانشگاه است. همچن سازمانیبرون در قرارداد  مربوط

 . اندشدهعنوان مشخص   نیبا ا سازمانیبرون قرارداد 

و ارائه اسناد   زاتیتجه  دیدانشگاه، خر  یحساب درآمد اختصاصآن به   زیمبالغ مربوط به قرارداد طرح و وار  هیکل  افتیو در  يریگیپ   - 3- 1

 .استطرح  يمطابق مقررات دانشگاه، به عهده مجر حسابه یتسو

 است: ریز طیمشروط به تحقق شرا  یطرح درون دانشگاه يدانشگاه به مجر يهرگونه پرداخت از سو  - 4- 1

 آن طرح يکارفرما ياز سو سازمانیبرونطرح  یمال نیتأم( الف

 آن  يتوسط مجر سازمانی برونتعهدات مندرج در طرح  ي( اجراب

 ناظر آن    دیتائقرارداد مذکور و اعالم   يبه کارفرما سازمانی برون طرح  لیدر خصوص تحو يقرارداد  ای  یقانون فاتیانجام تشر( پ

 به حساب دانشگاه   سازمانیبرونطرح  ی منابع مال زیوار (ت

 کار شرفتیپ  زانی درباره م سازمانیدرونناظر طرح  کارکرد توسط تائید( ارسال فرم ث

 و ارتباط با جامعه ینیدفتر کارآفر د یتائ (ج

 ، متناسب1-4مندرج در    طیاز حصول شرا  بعد ،سازمانیدرونکارکرد ناظر   تائید  ایوصول   خیروز بعد از تار  10دانشگاه حداکثر    :1  تبصره

 . نمایدمیرا پرداخت  يمجر الزحمهحق دانشگاه، يو کسر حق باالسر یو بعد از کسر کسورات قانون یخارج يکارفرما يزیبا وار

 مبدأمنطبق نباشند    سازمانی درونناظر    يکارکرد از سو  تائید   خ یو تار  سازمانی برون  ي کارفرما  يوصل پول از سو  خ یارتچنانچه    :2  تبصره

 .شودمیمحاسبه   تائید خیمحاسبه ده روز از تار

  ي آن از سو  يباشد که به ازا  یشرفتیپ   زانیکمتر از م  سازمانیدرونناظر    تائیدبه    سازمانیدرون طرح    شرفت یپ   زانیچنانچه م  :3 تبصره

 است.  سازمانی درون ناظر  گزارش محاسبه تناسب، يسنجش برا اریشده باشد مع زیپول به حساب دانشگاه وار سازمانی برون  يکارفرما

ایران، شناسه   یاسالم  يجمهور  يبانک مرکز  75IR-0100-040-0107-02603-0196-88مبلغ قرارداد باید به شماره شبا    -5- 1

 دانشگاه هنر اصفهان واریز شود. یاختصاص يبنام حساب درآمدها   320072661116600006666666666666

و ارتباط با جامعه   ینیدفتر کارآفر  يکارکرد برا  دیاز سمت سازمان را به همراه درخواست تائ  يزیسند وار  ریتصو  دیبا   يمجر  : 4  تبصره

 ارسال کند. 

پرداخت قرارداد    ش یمبلغ آن به حساب دانشگاه، پ   زیو به شرط وار  سازمانیبروندر قرارداد    پرداختشیپ  طیبه شرط تحقق شرا  : 5  تبصره

به تشخ  ئتیهمصوب    ی و معامالت   ی مال  نامه نییآ  33بر ماده    هیبا تک  سازمانی درون مقام مجاز مشروط به    ا یدانشگاه    سیرئ  صیامناء 

 . گردد یم  تائیدو مقررات  نیقوان طابقم نیتضم افتیدر

 .  دباشدرصد مبلغ کل قرارداد می  5مشمول مالیات مقطوع به نرخ  یپژوهش يقراردادها اتینحوه محاسبه و پرداخت مال  - 6- 1
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  یی افراد( و پاسخگو ریو سا انیدانشگاه، دانشجو  یعلمئتیه  ریغ  ياعضا ، یعلمئتیه يبه همکاران طرح )اعضا ی مال يهاپرداخت  -7- 1

دانشگاه    است؛ و  يبه عهده مجر  یبه مراجع قانون   ییپاسخگو  ای   ...و  دستمزد  ،اتیمال  مه،یب  نهیدرزم  شانیمطروحه ا  یاحتمال  يبه ادعاها

 مطروحه همکاران طرح ندارد. يدر خصوص ادعاها یتیسئولم گونهچیه

ب  سازمانی درون  يقراردادها  ی کسورات قانون  :6  تبصره از   5از ماده    پ ، طبق بند  ي دانشگاهباالسرحق    نیو همچن  اتی، مالمهیمانند 

 دانشگاه کسر خواهد شد.  یو معامالت  یمال  نامهنییآ 1 وستیپ 

 :پژوهشی –  یقاتیتحق  یدر قراردادها  یاجتماع  نیتأم   مه ی: حق ب2  ماده

با عنوان   یاجتماع   نیتأماز سازمان    صادرشده بر اساس مفاد بخشنامه    یقاتیو تحق  ی پژوهش  يقراردادها  مهینحوه محاسبه حق ب  - 1- 2

صادر شده از آن سازمان به شماره    ي»دستور ادار  نی« و همچن16/10/91مورخ    9945/91/1000درآمد به شماره    دیجد  8/14»بخشنامه  

 . است« 4862/93/1000

 ن یبرگ مفاصاحساب مربوط به قرارداد را از سازمان تأم  ،یقاتیموظف است پس از اتمام پروژه تحق  سازمانیدرون قرارداد    يمجر  : 7  تبصره

 دهد.  لیو ارتباط با جامعه تحو ینیو به دفتر کارآفر دی منطقه مربوطه اخذ نما یاجتماع 

 : یپژوهش  ی قاتیتحق یقراردادها  نی: تضام 3ماده    

 رانیوزئتیه  نامهبی)تصو  یمعامالت دولت  نیتضام  نامهنییآ  7مطابق تبصره ماده    ی پژوهش  يدر قراردادها  نیتضم  اخذ انواع  ا یصدور    - 1- 3

دانشگاه هنر اصفهان و    ی و معامالت  یمال  نامهنییآاز    1شماره    وستیپ   64( و ماده  22/9/1394ه مورخ    50659/ت123402به شماره  

 . ردیگیم دانشگاه انجام  سهیرئئت یه مصوبه نیهمچن

دانشگاه هنر   یمعامالت  و  یمال  نامهن ییآاز    1شماره    وستیپ   33مطابق ماده    سازمانیدرون   يقراردادهادر    پرداختشیپ   نیتضم  - 2- 3

 . گرددیماصفهان صادر 

کننده  درخواست   ياز سو  يو ماهو  یقواعد شکل  تیو با رعا  نیتضم  نفعیذمشروط به درخواست    صرفاً  نیتضم  هرگونهصدور    -3- 3

 .ممکن است

 7دانشگاه مطابق تبصره ماده    .فاقد وجاهت است  ی رونیدانشگاه به سازمان ب  يچک از سو  ا ی و    یبانک  ی رسم  نامهضمانتئه  اار  - 4- 3

 .است يادار یمجاز به ارسال نامه کتب صرفاً (50659/ت123402به شماره  رانیوزئتیه نامهبیتصو)  ی معامالت دولت نیتضام نامهنییآ

ناظر   تائیدمانند    سازمانی برونو    سازمانیدرون  يقراردادهامندرج در    طیحسب مورد منوط به تحقق شرا  ن یهرگونه عودت تضام  -5- 3

 .است مفاصاحسابو ارائه 

 مراحل مختلف قرارداد؛  ی: اعالم و ابالغ رسم4 ماده

و    يریگیطرح موظف به پ   ياجرا   یقیحق   ياست و مجر  یالزام  ریدر موارد ز  سازمانیبرون قرارداد    يکارفرما   ياز سو  ینامه کتب  ارسال

 آن است.  ياجرا 

 . یطرح پژوهش  ياجرا شنهادی( پ الف

از قرارداد    ینسخه اصل کیبه همراه ارسال حداقل   سازمانیبرون قرارداد    ي کارفرما يقرارداد منعقد و امضاشده از سو  ی ( ابالغ رسمب

 است(. یقرارداد الزام نیو مجاز طرف ی قانون  ندگانیصفحات قرارداد توسط نما هیبه دانشگاه )امضاء و مهر کل نیمابیامضاشده ف
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جهت    نیتضم  اخذ  مدت قرارداد،  دی قرارداد، تمد  یاقاله قانون  ایمجاز در مفاد قرارداد، فسخ، ابطال و    ریی هرگونه تغ  یرسم  ( ابالغپ

 و... .  نامهضمانت  د یتمد ای پرداختشیپ  ای قرارداد

( چنانچه از شمول ...و  کار  شرفتی، پی ندگی، بحث نماریتأخ  خسارت  قرارداد، خاتمه،   قیتطب)مانند    یو حقوق   ی موارد مال  ریسا  :5  ماده

، موارد مندرج در یاختصاص  طیدر شرا  اجمال  ایو در صورت سکوت، ابهام    است  مانیپ   یاختصاص  طیتابع شرا  آمره خارج باشد  نیقوان

 خدمات مشاوره حاکم خواهد بود  يهمسان قرارها  یعموم طیو شرا نامهموافقت

مورد   05/11/1400  خیدر تار  تبصره  7و    ماده   6در    ی برون دانشگاه  ی پژوهش  ي مربوط به قراردادها  یو حقوق   ی امور مال  وستیپ   : 6 ماده

 قرار گرفت. بیتصو

 

 


