بسمه تعالي

آييننامهي قراردادهاي
بروندانشگاهي دانشگاه
صنعتي شاهرود

تاريخ :شهريور ١٣٩٨

آيينﻧﺎﻣﻪي قراردادهﺎي برونداﻧشگﺎهي داﻧشگﺎه صنعتي شﺎهرود
اين آييننامه با توجه به ضرورت توسعهي تعامل دانشگاه با جامعه ،گسترش فرهنگ تحقيقات دانشگاهي ،رفع
نيازهاي علمي -تحقيقاتي كشور با هدف تسهيل روند اجرايي قراردادهاي بروندانشگاهي دانشگاه صنعتي
شاهرود بهشرح زير تهيه و تنظيم شده است.
ﻣﺎدهي  :١اﻧواع قراردادهﺎي برونداﻧشگﺎهي در اين آيينﻧﺎﻣﻪ بﻪصورت زير است:
-١الف -قراردادهاي خدمات پژوهشي
-١ب -قراردادهاي خدمات مهندسي و آزمايشگاهي  ،كارگاهي
ﻣﺎدهي  :٢تعريف قراردادهﺎي خدﻣﺎت پژوهشي و شرايط حﺎكم بر آن
-١-٢

قراردادهاي خدمات پژوهشي بروندانشگاهي به قرارداد طرحهاي پژوهشي و تحقيقاتي و يا
مشاورهي تخصصي اطﻼق ميگردد كه ميان دانشگاه با سازمانها ،نهادهاي دولتي و غيردولتي
در چهارچوب ضوابط و مقررات طرفين تنظيم و كليهي هزينههاي طرح توسط نهاد بيروني
پرداخت ميگردد.

-٢-٢

پژوهشي بودن قراردادهاي خدمات پژوهشي بايد توسط شوراي پژوهشي دانشكدهي مربوطه و
يا كميته ارزيابي طرح هاي برون دانشگاهي تأييد گردد.

-٣-٢

يك يا چند عضو هيأت علمي كه پروپوزال تصويب شدهي قرارداد اصلي را براي سازمان
بروندانشگاهي تهيه نمودهاند ،طي يك قرارداد داخلي اجراي آن را بر عهده ميگيرند .در
قرارداد داخلي ،يك عضو هيأت علمي بهعنوان مجري و سايرين به عنوان همكار در نظر گرفته
ميشوند .كليه تضامين ،پرداختها و مكاتبات با مجري مسؤول طرح خواهد بود.

-٤-٢

نحوهي اختتام و ارزيابي اين طرحها منﻄبﻖ بر »شيوهنامه ارزيابي طرحهاي پژوهشي
بروندانشگاهي« دانشگاه صنعتي شاهرود ميباشد.

-٥-٢

ارزيابي طرحها از نظر ملي يا منﻄقهاي يا استاني بودن تنها در صﻼحيت شوراي پژوهشي
دانشگاه است.

-٦-٢

موضوع مالكيت اسناد ،حﻖ مالكيت پروژه ،حﻖ چاپ مقاﻻت توسط مجري و  ...بايد با توافﻖ
طرفين )دانشگاه و مؤسسهي طرف قرارداد( منظور شود.

ﻣﺎدهي  :٣قراردادهﺎي خدﻣﺎت ﻣهندسي و آزﻣﺎيشگﺎهي  ،كﺎرگﺎهي
قرارداد خدمات مهندسي و آزمايشگاهي  ،كارگاهي قراردادهايي هستند كه بين سازمانها و دانشگاه صنعتي
شاهرود جهت ارائه خدمات مهندسي و يا استفاده از خدمات آزمايشگاهي و كارگاهي بهمنظور اهداف مهندسي
و يا آموزشي منعقد ميشود .كليهي قراردادهاي خدمات مهندسي و آزمايشگاهي ،كارگاهي بايد توسط شوراي
پژوهشي دانشكدهي مربوطه و يا كميته ارزيابي طرح هاي برون دانشگاهي تاييد گردد.
١

ﻣﺎدهي  :٤بﺎﻻسري داﻧشگﺎه
باﻻسري دانشگاه از محل قراردادهاي بروندانشگاهي  ١٠درصد است.
تبصرهي  :١در صورت استفاده از امكانات آزمايشگاهي و كارگاهي متعلﻖ به دانشگاه ،هزينهي استفاده از
اين امكانات براساس آييننامهي خدمات آزمايشگاهي و كارگاهي و تعرفههاي موجود محاسبه و دريافت
خواهد شد .كليهي هزينهها بايد توسط رئيس دانشكده مربوطه تاييد شود.

تبصرهي  :٢هيچگونه حﻖ مأموريتي )شامل هزينه رفت و آمد و يا ساير موارد( در خصوص قراردادهاي
برون دانشگاهي از محل اعتبار پژوهشي )گرنت( به مجري مسؤول و يا ساير همكارن طرح پرداخت
نميگردد.
ﻣﺎدهي  :٥تشويقي
-١-٥

مبلﻎ  ٥٠درصد از باﻻسري دريافت شده بهعنوان تشويقي نقدي پس از اختتام طرح و تسويه
كامل طرح توسط كارفرما به مجري مسؤول طرح اعﻄا ميشود.

-٢-٥

در صورتي كه طرح پژوهشي از سوي يك دستگاه بيروني به دانشگاه ارائه شده باشد و دانشگاه،
مجري آن را از بين اعضاي هيأت علمي دانشگاه صنعتي شاهرود انتخاب نمايد ،در اين صورت
طرح مشمول دريافت تشويقي نقدي نميشود.

-٣-٥

در صورتي كه طرح پژوهشي توسط يك عضو هيأت علمي دانشگاه از سازمانها و نهادهاي
بروندانشگاهي به دانشگاه ارائه و منجر به عقد قرارداد شود و شخص ارائه دهنده ،مجري و يا
همكار طرح نباشد ،ارائه دهنده طرح مشمول تشويقي بند  ١ميشود.

-٤-٥

در صورتي كه طرح پژوهشي توسط يك قﻄب علمي و يا انجمن علمي دانشگاه از سازمانها و
نهادهاي بروندانشگاهي به دانشگاه ارائه و منجر به عقد قرارداد با يك عضو هيات علمي شود،
تشويقي بند  ١به قﻄب/انجمن علمي تعلﻖ ميگيرد.

ﻣﺎدهي  :٦تصويب
اين آيين نامه در  ٦ماده و  ٢تبصره در يازدهيمن جلسهي هيأت رئيسهي دانشگاه مورخ ١٣٩٨/٠٦/٣١
تصويب و جايگزين آييننامههاي قبلي گرديده و از تاريخ تصويب قابل اجرا ميباشد.

٢

