
  : کد سند امور فناوری 

  تاريخ آخرين ويرايش: هانامه قرارداد با دانشگاه وهیش

 

 5از  1 يصفحه
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وضعيت کنترل کنندهتصويب تأييدکننده کنندهتهيه 

       مسئول

 
    تاريخ

    مهر يا امضا

 هاشیوه نامه قرارداد با دانشگاه

 



  : کد سند امور فناوری 

  تاريخ آخرين ويرايش: هانامه قرارداد با دانشگاه وهیش

 

 5از  2 يصفحه
 

 دف:ه .1

 

 :به دانشگاه براي تحقق اهداف زير ي توسعه فناوريهاطرحي تحقيقاتی هاپروژهواگذاري براي وکار مناسب  ايجاد يک ساز

 

  ه و متخصص دانشگاهیتي توسعه فناوري توسط محققين شايسهاطرحي هاپروژهانجام با کيفيت زير  (1

 هاي صنعت برق و انرژي کشورتوسعه کمی و کيفی تحقيقات مرتبط با اولويت (2

 هاي صنعت برق و انرژي کشورهمسو سازي مسير تحقيقات دانشگاهيان با اولويت (3

 ق و انرژي کشورها در جهت رفع نيازهاي صنعت برهاي دانشگاهاستفاده از توانمندي (4

بيشتر آنها براي حل مشکالت کالن صنعت برق و  تعاملها با صنعت برق و انرژي کشور و آشنايی دانشجويان و اساتيد دانشگاه (5

 انرژي

 

 : تعاریف .2

 

 منظور پژوهشگاه نيرو است. :پژوهشگاه .2.1

ات و فناوري استت کته   ييد وزارت علوم، تحقيقموسسات پژوهشی مورد تاموسسه آموزش عالی و يا  ،پژوهشگاه ،منظور دانشگاه :دانشگاه .2.2

 شود.پروژه/زيرپروژه موردنظر در آن مجموعه انجام می

به او واگذار شده است. راهبري و نظتارت بتر حستن اجتراي مفتاد       پژوهشگاهاجراي کار از طرف مديريت که است  مدير پروژه: شخصی .2.2

 است.مدير پروژه ي قرارداد بر عهده

 باشد.دار میاي که پروژه/زيرپروژه موضوع قرارداد مربوط به آن طرح است را عهدهکه اجراي طرح فناورانهمجري طرح: شخصی است  .2.2

 اقدام نمايد:زير  فيو موظف است بر اساس وظا دشومی یمعرفيا پژوهشگاه  دانشگاهکه توسط  یقياست حق يفرد :داور .2.5

 فنی و ادبی گزارش، بررسی اي و نهائیمرحله هايگزارش تعريف پروژه، مطالعه .1

 مربوطه جلسات در شرکت .2

داراي سوابق علمی متناسب با مفاد قترارداد کته موظتف استت بتر استاس        يا دستگاه نظارتی حقوقی است که فردي است حقيقی  :ناظر .2.2

 اقدامات الزم را انجام دهد. طرح/پروژه  نظارت نامهنييآ 7مشخص شده در بند  فيوظا

 علمی محقق: عضو هيات .2.2

 

 ها:مسئولیت .3

 

  را منعقد نموده است. (برون سپارياجراي پروژه )باشد که قرارداد میاي مدير پروژهبا  مهناآيينمسئوليت اجراي دقيق 

  شود.به پيشنهاد مدير پروژه و با تاييد مجري طرح انتخاب میيا دستگاه نظارت ناظر پروژه 

 شد.بامیژوهشگاه پامور فناوري مه به عهده ناآيينبر اين  مسئوليت نظارت کلی 
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 :روش اجرایی .4

 پیشنهاد پروژه و تنظم قرارداد :  .4.1

 

 در تعامتل بتا دانشتگاه    ،از ميان اعضاي هيات علمتی دانشتگاه   ،محقق واجد صالحيت انجام پروژه تحقيقاتی طرح توسعه فناوري .1

 شود.انتخاب می توسط پژوهشگاه نيرو

قرار می دهد. سپس پژوهشگاه پژوهشگاه کليه اطالعات را در اختيار  گاه،ه به دانشژپروبرون سپاري  دستورالعملمحقق مطابق با  .2

 و قرارداد بين دانشگاه برتر و پژوهشگاه منعقد می گردد.   دانشگاه برتر را  انتخاب نموده ،لو مطابق با دستورالعمپرداخته به بررسی 

 

 و همکاران پروژه که در فترم تعريتف پتروژه     محققام يست مطابق با نبامی بودجه پروژهنفرات اعالم شده در فرم  :تبصره يک

 اعالم شده است، باشد.

 ستاعت   141و تا سقف جدول زير  نفرماه/نفرساعت مطابق يستبامی بودجه پروژهپرسنلی اعالم شده در فرم  بودجه :تبصره دو

 :باشدکار مفيد در ماه 

 

 الزحمه: مبلغ حق1جدول شماره 

 حق الزحمه 62مبلغ سال  محاسبه حق الزحمه هر ساعت نحوه نیروی انسانی محقق پروژه

 ریال -هر ساعت 

 --- رتبه علمی راساس حق التحقيق مصوب دانشگاه با توجه بهب اعضاي هيات علمی

الزحمه کادر پاره وقت پژوهشگاه با مدرک ي نرخ حقبراساس پايه محقق پسا دکتري

 دکتري

134،435 

الزحمه کادر پاره وقت پژوهشگاه ي نرخ حقوم پايهبراساس دو س محقق دانشجوي دکتري

 با مدرک کارشناسی ارشد

62،774 

الزحمه کادر پاره وقت پژوهشگاه ي نرخ حقبراساس يک دوم پايه محقق دانشجوي کارشناسی ارشد

 با مدرک کارشناسی

55،364 

 

 

 در پتروژه  به عنوان نيتروي انستانی محقتق    ي که پايان نامه دانشجويان کارشناسی ارشد و رساله دانشجويان دکتر :تبصره سه

 بايد مرتبط با پروژه باشد. فعاليت می کنند،

 در صورتيکه براي انجام پروژه، الزم به استفاده از توانمندي افتراد متخصتص ختارز از اعضتاي هيتات علمتی و        :تبصره چهار

را به اين امر اختصتا    پروژه درصد بودجه 11دانشجويان دکتري و کارشناسی ارشد باشد، محقق اصلی می تواند حداکثر 

 دهد.

    ،تبصره پنج: چنانچه نفرات قبلی که در فرم تعريف پروژه معرفی شده اند به هر دليلی قادر به ادامه همکاري با محقتق نباشتند

 خذ نمايد.محقق بايد نفرات با درجه علمی و تخصص مشابه را به مدير پروژه معرفی و تاييد پژوهشگاه را در اين خصو  ا

      تبصره شش: چنانچه ماموريت سازمانی نفرات معرفی شده در فرم تعريف پروژه در خالل پروژه به اتمتام برستد )بعنتوان مثتال

دانشجويی که فارغ التحصيل می شود(، محقق می تواند با ثبت قرارداد مشخص از تخصص ايشان در ادامه پروژه استفاده 

 نمايد.
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 از  ، معتادل مبلتغ  حق الزحمه اعضاي هيات علمی در صورتی دانشگاه حق التحقيق مصوب ندارد تبصره هفت: در محاسبه مبلغ

 حق التدريس مصوب دانشگاه با توجه به رتبه علمی استفاده گردد.

 

 به عنوان باالسري منظور نمايند.مبلغ پروژه  %11توانند حداکثر  دانشگاه می .2

  هشت: بيشتر از اين امکان پذير نمی باشد و از درز خودداري گردد.تبصره 

 بودجه پروژه و هم چنين زمان بندي )گانت چارت( می بايست مورد تاييد مدير پروژه، ناظر و داور پروژه باشد. فرم تعريف پروژه، .2

 ارائه نمايد. مدير پروژه نموده و مدارک را به  موظف است با ساير همکاران پروژه قرارداد همکاري منعقدمحقق بعد از انعقاد قرارداد  .5

انجام پتروژه را تهيته و بته پژوهشتگاه      مخصو  دانشگاه ها يا تضمين تعهديست ضمانت نامه بامیدانشگاه بعد از انعقاد قرارداد  .2

پيش پرداختت  عنوان  را بهاز مبلغ کل پروژه درصد  25 حداکثر دانشگاه می تواند درخواست ،از ارائه ضمانت نامهبعد ارسال نمايد. 

 پروژه را از پژوهشگاه انجام دهد.

درصد از  25حداکثر  دستور پرداختطی نامه اي به امور مالی پژوهشگاه و دريافت کليه مستندات، بعد از انعقاد قرارداد مدير پروژه  .2

 يد.نمامیرا صادر مبلغ کل پروژه را  به عنوان پيش پرداخت به دانشگاه 

 يد.نمامی، مبلغ را به حساب دانشگاه واريز  و پس از وصول ضمانت نامه دانشگاهمدير پروژه هشگاه مطابق نامه امور مالی پژو .8

 

 کنترل و نظارت بعد از قرارداد: .4.2

 

 مستتنداتی شتامل   چنتين هتم و داور دستگاه نظتارت و  با اخذ تاييد  ي پروژه )مطابق تعريف پروژه(هاخروجی ،در انتهاي هر مرحله .1

کته متورد    به همراه مستتندات مربوطته   تجهيزات خريداري شدههزينه و  ، اسناد مدارک مثبته و گواهی پرداخت محققانقراردادها

 .گرددمیمدير پروژه شد تحويل بامی /دانشکدهدانشگاه نمايندهتاييد 

 

  متواد مصترف شتدنی و     ، خريتد ساعات کارکرد اساتيد و دانشجويانو تاييد نظارت کنترل کيفی و کمی پروژه شامل  :نهتبصره

در ايتن   شتد. بامتی   دانشگاه/دانشتکده بتر عهتده    مصرف نشدنی پروژه و ساير موارد مربوط به کنترل کيفی و کمی پروژه

ميزان ساعات تاييد شده مربوط است به ساعاتی که در قالب اين قرارداد براي انجتام موضتوع   "شود که تاييديه تصريح می

ت کاري قبالً براي انجام کار/پروژه ديگري مشمول دريافت هتي  نتوع مابته ازاا متالی     پروژه صرف شده است و اين ساعا

 "نبوده است

  فتاکتور و بعتد از    بتر استاس  فاکتور توسط دانشگاه اخذ و خريداري شده و  به صورت هزينه تجهيزات مصرف شدنی :هدتبصره

 شد.بامیقابل پرداخت وب پروژه ( )بر اساس بودجه مص توسط پژوهشگاه  تاييد نماينده دانشگاه/دانشکده،

  تاييد  با: هزينه تجهيزات مصرف نشدنی به صورت فاکتور توسط دانشگاه اخذ و خريداري شده و بر اساس فاکتور و يازدهتبصره

نماينده دانشگاه/دانشکده و بعد از نصب پالک اموال پژوهشگاه نيرو و صورتجلسه تحويل امتانی، توستط پژوهشتگاه  )بتر     

 باشد.دجه مصوب پروژه( قابل پرداخت میاساس بو

  امتانی تتا زمتان     به صورتدر مالکيت پژوهشگاه نيرو بوده و بر اساس بندهاي قرارداد تجهيزات مصرف نشدنی  :دوازدهتبصره 

تجهيتزات  فهرستت  شد. دانشگاه براي خاتمه پروژه موظتف استت   بامیدر اختيار دانشگاه  فعال بودن آزمايشگاه تحقيقاتی

و ) بصورت ساالنه می توانند در صورت موافقت پژوهشگاه، تجهيزات مذکور  .اعالم نمايد نشدنی را به پژوهشگاه مصرف 

  قرار گيرد. /دانشکدهدر اختيار دانشگاه (قابل تمديد
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  موظتف  هاي خريداري شده در اين پروژه ها متعلق به پژوهشگاه نيترو استت، دانشتگاه    : با توجه به اينکه دستگاهسيزدهتبصره

است بر اساس ضوابط پژوهشگاه نيرو هرگونه سرويس دهی به افراد يا سازمانهاي بيرونی که توسط پژوهشگاه نيرو معرفی 

 می شوند، انجام بدهد.

 

 

ظرف مدت سته  پرداخته و  شدهي ارائه هایخروجبررسی به به نمايندگی از پژوهشگاه نيرو  پروژهيا دستگاه نظارت و ناظر مدير پروژه  .2

 يد.نمامیاعالم محقق موارد را به  ،صورت وجود مغايرتدر ه تاييديه يا هفت

 

  و  تهيته  نهتايی  –تهيه گزارش مرحله اي دستور العمل گزارش مرحله اي و نهايی محقق می بايست مطابق با  :چهاردهتبصره
 گردد. براي مدير پروژه ارسال

 

 را کسب نمايد.    تاييد پژوهشگاه نيرو  ،مرحلهحقق می بايست براي تاييد فعاليت هاي انجام شده در هر م .2

 

)براساس بودجه مصوب  دييمورد تا يانجام شده يهانهيپروژه؛ هز ريمد ،مطابق بند قبل و مستندات پروژه  هایخروج دييدر صورت تا .2
 پرداخت به دانشگاه اعالم گردد. يتا برا دينمايپژوهشگاه اعالم م یپروژه( را به واحد مال

 
را طی فرم گزارش پيشرفت ماهانته ) پيوستت   مشکالت موجود  چنينهمماهانه پيشرفت عملکرد پروژه و  به طوروظف است ممحقق  .5

 يک( به مدير پروژه ارائه نمايد.

  دد.گرمیدر مستندات پروژه بايگانی مدير پروژه توسط پروژه ماهانه  گزارشات :پانزدهتبصره 

 

مجري ينده نما ،، ناظر پروژه، داور پروژهمدير پروژهسه کميسيون فنی نهايی پروژه با حضور جلدر يست بامیمحقق ه پروژه براي خاتم .2

 نمايد.کسب  را تاييد اکثريت اعضاي پژوهشگاهو می شود شرکت برگزار پژوهشگاه نيرو  دانشکده که توسطنماينده طرح و 

  در دانشگاه را در طی مدت قرارداد دستگاه نظارت  يا: محقق موظف است شرايط حضور مدير پروژه و ناظر پروژه شانزدهتبصره

 فراهم آورد.


