
 
 
 

  بسمه تعالي

                                                           
  

  معاونت پژوهش و فناوري

  آئين نامه محاسبه نرخ باالسري طرحهاي تحقيقاتي

  

  مقدمه:

اجرائي كشور و ضرورت توسعه فرهنگ تحقيقـات و برقـراري تعـامالت علمـي بـا مراكـز در راستاي توجه به سياست هاي ابالغي و 
پژوهشي، صنايع و جامعه و به منظور ايجاد تسهيالت الزم جهت انجام پژوهشهاي كاربردي اين آئين نامه تدوين و تنظـيم گرديـده 

  است.

  

  اهداف: -1ماده 

 اي پژوهشي مرتبط با ارگانهاي اجراييايجاد فرايند يكنواخت براي محاسبه نرخ باالسري طرحه 1- 1

 ايجاد انگيزه بيشتر بين پژوهشگران  1- 2

گسترش فرهنگ پژوهش هاي كاربردي و بسط تعامالت علمي فيمابين مركز و پايگـاه و دانشـگاهها و صـاحبان صـنايع و  1- 3
 سرمايه 

 تحقيقاتي ارگانهاي اجرائي كشور –پاسخ به نيازهاي علمي  1- 4

 جديد براي مركز و پايگاهكمك به افزايش منابع مالي  1- 5

 

  نرخ باالسري: -2ماده 

پيشـنهاد رصـد د20-10حق باالسري مركز و پايگاه از اجراي طرحهاي پژوهشي مشترك با دسـتگاههاي اجرائـي كشـور  2- 1
گردد كه با لحاظ موارد ذيل نسبت به عقد قرارداد داخلي بـا مجريـان و هيات رئيسه تعيين مي  تأييد باكميته پژوهش و 

 محققين مركز و پايگاه اقدام مي شود.

خريد تجهيزات (بعنوان اموال مركز و پايگاه) شامل كسر باالسري نخواهد بود. الزم است هزينه هاي مذكور بطور شفاف و  2- 2
 دقيق در پيشنهاد اوليه طرح اعالم و در قرارداد نهائي توسط كارفرما ي اصلي طرح مورد تاييد قرار گيرد.

 ارائه اسناد مثبته در خصوص هزينه هاي مذكور از طرف مجري براي محاسبه باالسري الزامي است. ):1تبصره (

  



 
 
 

   
  

 موارد تشويقي: -3ماده 

با توجه به مشاركت قابل توجه پژوهشگران و محققين به اجراي طرحهاي پژوهشي بـرون سـازماني و در جهـت تشـويق 
طرحهاي پژوهشي كاربردي موارد ذيل جهت كاهش ميزان باالسري منظـور پژوهشگران و افزايش مشاركت آنان در انجام 

 و بمورد اجرا گذاشته خواهد شد

طرحهائي كه بصورت گروهي انجام شود نيم درصد كسر باالسري به ازاي هر مجري همكار عضو هيات علمي ( حداكثر تـا  3- 1
ضاء كه به امضاي تمامي مجريان طرح و مديريت ). ارائه فرم و صورتجلسه همكاري با تعيين حق الزحمه هر يك از اع 2%

 پژوهش و فناوري مركز رسيده باشد براي اعمال اين بند جهت عقد قرارداد داخلي الزامي است.

پروژه هائي كه در اجراي آنها از مشاركت دانشجويان تحصيالت تكميلي با پرداخت حـق الزحمـه پژوهشـي اسـتفاده مـي  3- 2
) از كاهش باالسـري برخـوردار خواهنـد شـد. ارائـه فـرم و صورتجلسـه  %2(حداكثر تا  شود. نيم درصد بازاي هر دانشجو

همكاري كه به امضاي تمامي مجريان طرح، دانشجويان و مديريت پژوهش و فناوري مركز رسيده باشـد بـه هنگـام عقـد 
 قرارداد داخلي الزامي است.

علمي ارائه شده باشد پيشنهاد دهنده با تاييد و ضمانت در صورتيكه پيشنهاد اوليه طرح پژوهشي از سوي عضو غير هيات  3- 3
يك نفر از اعضاي هيات علمي مي تواند بعنوان مجري با مركز و پايگاه قرارداد داخلـي امضـاء نمايـد و در صـورتي كـه از 

قي در اين اعضاي هيات علمي و دانشجويان تحصيالت تكميلي بعنوان همكار در اجراي پروژه استفاده نمايد از موارد تشوي
 آئين نامه بهره مند خواهد شد.

پروژه هاي با حجم ريالي باالتر از يك ميليارد ريال به ازاي هر پانصد ميليون ريال مازاد نيم درصد از كاهش نرخ باالسري  3- 4
 ود.) ضمنا ساير تشويق هاي مندرج در بندهاي فوق الذكر نيز شامل اين پروژه ها خواهد ب%2بهره مند مي گردد.(حداكثر 

حق باالسري مركز و پايگاه از پايان نامه هاي دانشجويي كه مورد حمايت مالي دستگاههاي اجرايـي قرارگيرنـد تـا سـقف  3- 5
ريال اخذ نمي گردد و از پرداخت باالسري معاف مي باشند و بيشتر از آن بر اساس مفـاد ايـن آئـين نامـه  000/000/50

مركز در طرحهاي پايان نامه اي عضو هيـات علمـي (اسـتاد راهنمـا )  محاسبه و اخذ خواهد شد. طرف توافق نامه داخلي
 خواهد بود.

در هر صورت در تعيين نرخ باالسري و پس از اعمال موارد تشويقي مندرج در آئين نامه باالسري مركز و پايگـاه نبايـد از  3- 6
 كمتر باشد. 2-2ده درصد مندرج در بند 

ساير مواردي كه در اين آئين نامه پيش بيني نشده است بصورت مـوردي، بـا پيشـنهاد معاونـت پـژوهش و فنـاوري و  ):2تبصره (
  تصويب هيات رئيسه مركز و پايگاه تصميم گيري و اقدام خواهد شد.

  

  

  

  



 
 
 

  

  

 

  شرايط طرحهاي خدماتي ،  مشاوره اي و نظارتي: -4ماده 

ثابت بوده و مشمول تشويق هاي منـدرج در ايـن  % 15ه و نظارتي باالسري مركز و پايگابراي طرح هاي صرفا خدماتي، مشاوره اي 
  آئين نامه نخواهد بود.

  

  

  نحوه دريافت: -5ماده

ارائه صورت وضعيت طرح توسط مجري محترم طرح به كارفرما و پرداخت اعتبار طرح توسط كارفرمـا بـه حسـاب مركـز و      1-5
  واريزي به حوزه معاونت پژوهش و فناوري.پايگاه و تسليم اعالميه 

تنظيم نامه پژوهشي با مشخصات كامل پروژه و مجري جهت صدور چك سهم مجري به امور مـالي توسـط مـدير پـژوهش     2-5
 وفناوري و دستور پرداخت معاونت اداري و مالي.

مرحله از باالسري و ماليات، اطـالع رسـاني توسـط چنانچه اعتبار مربوطه صرف خريد تجهيزات مي باشد جهت معافيت  هر    3-5
  مجري الزاميست.

  

 مدارك مورد نياز خريد اقالم سرمايه اي: -

  تكميل نمودن  فرم درخواست خريد كاال-1

 ارائه پيش فاكتور از شركت/فروشگاه مورد نظر و اصل فاكتور-2

 ريال يا بيشتر باشد) 000/000/220يد شركت / فروشگاه ديگر(در صورتي كه مبلغ خر 2ارائه استعالم بها از -3

ريـال ، ارائـه كپـي حـق عضـويت شركت/فروشـگاه مـورد نظـر در شـوراي  000/000/220در صورت خريد مـازاد بـر ):3تبصره (
  انفورماتيك كشور الزامي است.

است ارائه كپي ثبـت نـام  درصد ارزش افزوده به قيمت كاال اضافه شده 3در صورتي كه در پيش فاكتور يا اصل فاكتور ): 4تبصره (
  شركت/فروشگاه در سيستم ارزش افزوده الزامي است.

  

در هيـات رئيسـه محتـرم مركـز منطقـه اي و پايگـاه  18/4/96تبصره تهيه و تنظيم شده و در تـاريخ  4ماده و  5اين آئين نامه در
  استنادي به تصويب رسيده و از تاريخ مذكور الزم االجراست.

    


