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یبرون دانشگاه ی پژوهش  یهاطرحراهنمای اجرای : 1 پیوست  

 برون سازمانی پژوهشی    یها طرحفلوچارت اخذ و انجام  

 

 

  

تائید کارکرد هر مرحله از سوي دفتر ارتباط با جامعه به دفتر  يهایگواهارسال 

 ، پس از دریافت فیش واریز کارفرماامور مالی دانشگاه

 مذاکره با سازمان بیرونی

 علمیهیئتعضو  سمتاز 

 (3یا  1)قرارداد نوع 

و  دانشگاه سمتقرارداد از عقد مذاکره با سازمان بیرونی، 

 از سوی دانشگاه علمیپیشنهاد به عضو هیئت

 (4یا  2)قرارداد نوع 

دریافت مفاد و متن قرارداد از سوي 

سازمان بیرونی و ارائه به دفتر امور 

 ارتباط با جامعهقراردادها از سوي دفتر 

تنظیم قرارداد داخلی از سوي دفتر امور قراردادها، میان مجري و )ریاست یا 

 دانشگاه( و اخذ تعهدات مالی الزم يآورفنمعاونت پژوهش و 

ارتباط با جامعه  کارآفرینی دفتر به اي و یا نهایی مرحله گزارش هايارسال 

(industry.art@aui.ac.irبه همراه پیشنویس نامه ارسال گزارش در اتوماسیون ) 

یکدیگر توسط دفتر امور قراردادها،  اتطبیق مفاد قراردادهاي بیرونی و داخلی ب

نهایی تعهدات داخلی مجري  بررسیعقد قرارداد بیرونی در دفتر امور قراردادها، 

 يآورفنرارداد در معاونت پژوهش و در دفتر ارتباط با جامعه و عقد ق

دریافت گواهی تائید طرح از طرف سازمان متقاضی توسط مجري و ارائه به دفتر ارتباط با جامعه، دریافت مفاصا حساب بیمه از سوي 

 ش و اتمام طرحو ارائه به دفتر امور مالی، ارائه نسخه پایانی و تائید شده از سوي متقاضی به دفتر پژوهش معاونت پژوه دانشگاه

ارسال گزارش هاي مرحله اي و یا نهایی به کارفرما 

 از طریق دفتر کارآفرینی و ارتباط با جامعه

mailto:industry.art@aui.ac.ir
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 اصفهان 5روند صدور مفاصاحساب قراردادهای پژوهشی برون سازمان توسط تامین اجتماعی شعبه  

 

 
براي اتمام هر طرح پژوهشی برون سازمانی از سمت دانشگاه نماینده اي جهت پیگیري صدور مفاصاحساب تامین اجتماعی مشخص  

 . این نماینده با حضور در شعبه پنج تامین اجتماعی استان اصفهان، روند صدور مفاصاحساب را پیگیري خواهد کرد. می شود
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ط انجام فعالیت های مربوط به گرفتن طرح توسط هیئت علمی پژوهشگر و انجام اقدامات عقد قرارداد توس-1قرارداد نوع
دانشگاه

پژوهشگرعلمیهیئتتوسطپژوهشیطرحدارایهایسازمانبامذاکره-1

رسیبرجهتپژوهشگر،علمیهیئتتوسطمتقاضیسازمانازقراردادمتنوپروپوزالهایفرمدریافت-2
دانشگاهقراردادهایاموردفتروپژوهشیمعاونتدرقرارداد

ژوهشگرپعلمیهیئتتوسطپروپوزالتکمیلوطرحمتقاضیسازمانتوسططرحنامهتاییدمراحلانجام-3

رحشوپروپوزالاساسبرقراردادهااموردفتروپژوهشیمعاونتتوسطدانشگاهیبرونقراردادتنظیم-4
شدهتاییدخدمات

متقاضیسازمانودانشگاهمیاندانشگاهیبرونطرحقراردادعقد-5

دانشگاهو(پژوهشگرعلمیهیئت)مجریمیاندانشگاهیبرونقرارداداساسبرداخلیقراردادعقد-6

دانشگاهپژوهشیمعاونتدرپژوهشوطرحداوری(لزومصورتودر)نظارتانجام-7

تبدیلوقراردادتمدیدامتیازبرایالزممدارک،طرحپایانتاییدیهصدورودانشگاهباالسریمبلغکسر-8
طرحعلمینتایجومقاالتپیگیریوترفیعووضعیت
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اخذ پروژه و انجام اقدامات عقد قرارداد طرح توسط دانشگاه-2قرارداد نوع 

مذاکره با سازمان های دارای طرح پژوهشی توسط دانشگاه-1

زالپروپوفرمزمانی،محدودهاعالمودانشگاهکارتابلدرطرحمتقاضیسازمانپژوهشیهایطرحفراخوان-2
(طرحمتقاضیسازمانسویازارائهصورتدر)قیمتو

پژوهشیمعاونتطرفازمتقاضیسازمانبامکاتبهوکارتابلطریقازعلمیهیاتاعضایپاسخآوریجمع-3
دانشگاه

تعیین زمان جلسه مذاکره و بررسی پروپوزال اساتید در سازمان متقاضی-4

داوری طرحنامه و پروپوزال در سازمان متقاضی -5

اموردفتروپژوهشیمعاونتتوسطمتقاضیسازمانودانشگاهمیاندانشگاهیبرونطرحقراردادعقد-6
دانشگاهقراردادهای

و دانشگاه( پژوهشگر یا عضو هیات علمی)عقد قرارداد داخلی بر اساس قرارداد برون دانشگاهی میان مجری-7

داوری طرح و پژوهش در معاونت پژوهشی دانشگاه( ودر صورت لزوم)انجام نظارت  -8

وضعیتلتبدیوقراردادتمدیدامتیازبرایالزممدارک،طرحپایانتاییدیهصدورودانشگاهباالسریمبلغکسر-9
طرحعلمینتایجومقاالتپیگیریوترفیعو
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اخذ عنوان پیشنهادی طرح و انجام اقدامات عقد قرارداد بین المللی توسط هیئت علمی -3قرارداد نوع 
پژوهشگر 

مذاکره با سازمان های دارای طرح پژوهشی توسط هیئت علمی پژوهشگر-1

انجام مراحل تایید طرحنامه توسط سازمان متقاضی طرح و تکمیل پروپوزال توسط هیئت علمی-2
پژوهشگر

عقد قرارداد طرح پژوهشی میان دانشگاه و سازمان متقاضی -3

اهو دانشگ( پژوهشگر یا عضو هیات علمی)عقد قرارداد داخلی بر اساس قرارداد برون دانشگاهی میان مجری-4

بدیل کسر مبلغ باالسری دانشگاه  ، صدور تاییدیه پایان طرح ، مدارک الزم برای امتیاز تمدید قرارداد و ت-5
وضعیت و ترفیع و پیگیری مقاالت و نتایج علمی طرح
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اخذ پروژه و انجام اقدامات عقد قرارداد طرح  بین المللی توسط دانشگاه-4قرارداد نوع 

مذاکره با سازمان های دارای طرح پژوهشی توسط دانشگاه-1

فراخوان طرح های پژوهشی سازمان متقاضی طرح در کارتابلل دانشلگاه و اعلالم محلدوده زملانی، فلرم -2
(در صورت ارائه از سوی سازمان متقاضی طرح)پروپوزال و قیمت 

جمع آوری پاسخ اعضای هیات علمی از طریق کارتابل و مکاتبله بلا سلازمان متقاضلی از طلرف معاونلت -3
پژوهشی دانشگاه

تعیین زمان جلسه مذاکره و بررسی پروپوزال ها در سازمان متقاضی-4

داوری طرحنامه و پروپوزال در سازمان متقاضی -5

ور عقد قرارداد طرح برون دانشگاهی میان دانشگاه و سازمان متقاضی توسط معاونت پژوهشی و دفتلر امل-6
قراردادهای دانشگاه 

عقد قرارداد داخلی بر اساس قرارداد برون دانشگاهی میان هیئت علمی پژوهشگر و دانشگاه-7

داوری طرح و پژوهش در معاونت پژوهشی دانشگاه( ودر صورت لزوم)انجام نظارت  -8

تبلدیل کسر مبلغ باالسری دانشگاه و صدور تاییدیه پایان طرح ، مدارک الزم برای امتیاز تمدید قرارداد و-9
وضعیت و ترفیع و پیگیری مقاالت و نتایج علمی طرح
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 یعلم ئت یهپژوهشی توسط همکاران  یهاطرح ول مقایسه اخذ  جد

 پژوهشگر مستقل عنوانبه عقد قرارداد داخلی با دانشگاه( و اجرا دانشگاه )در شرایط همکاری با 

 تسهیالت و خدمات  همکاری با دانشگاه  شرایط پژوهشگر مستقل 

--- 

 داراي امتیاز طبق قوانین 

 ء آیین نامه ارتقا  2-9-3بند  

امتیاز تبدیل  برخورداری از  

 وضعیت و ارتقاء

 معافیت بیمه  (درصد  16.9معاف )بخشودگی   ندارد 

 مالیات  مطابق با پیوست امور مالی و حقوقی شیوه نامه  مطابق با قوانین جاري کشور 

 امتیاز گرنت  بنابر معیار امتیازبندي آیین نامه دانشگاه  عدم تصویب شوراي پژوهش امتیاز ندارد   در صورت

با نامه رسمی دانشگاه و از سوي معاونت   ممنوعیت استفاده از امتیاز حقوقی دانشگاه 

 پژوهشی و یا دفتر ریاست 

مکاتبات اداری و  

 حسابهیتسو

از سوي دفتر امور حقوقی و امور قراردادهاي   --- 

متناسب با دستورالعمل ها و قوانین    دانشگاه

 مصوب 

 حمایت حقوقی 

درصد حسن انجام کار بیش از  عدم بلوکه شدن   --- 

 تعهد قرارداد از سوي دانشگاه 

 درصد حسن انجام کار 

 درصد از سوي دانشگاه در پایان طرح   حداقل  10 --- 
  نامه پایان تعریف ازاي درصد باالسري به 5کاهش تا )

 (پژوهشی قراردادهاي  اساس بر تکمیلی تحصیالت

 کسر باالسری 

  مبلغ  درصد  50  سقف  تا  سال  دو  هر  در --- 

  از  دانشگاه  به  باالسري  عنوانبه  شدهپرداخت 

 . شد  خواهد  آزاد  علمیهیئت  عضو  گرنت  مبلغ

 تخصیص اعتبار به گرنت 

تخفیف در استفاده از امکانات در چهارچوب   --- 

 قوانین 
 امکانات آزمایشگاهی

 نشر  مطابق ضوابط معاونت پژوهشی دانشگاه  --- 

 

  


