
 تحقیقاتی کاربردیآیین نامه دریافت باالسری طرح های 

 :هدف

 دانشگاه همکاری و ها طرح این تعداد افزایش و یکاربرد تحقیقاتی های طرح اریاد امور انجام رد تسهیل منظور به نامه آیین این

 انشگاهد اساتید ارتباط ایجاد برای موجود موانع بردن بین از همچنین و غیردولتی یا و دولتی های سازمان و ها وزارتخانه دیگر با

 :باشدمی ذیل شرحه ب که است گردیده تنظیم محققین پشتیبانی و جامعه با

 درصد5/2) انشگاهد درصد 5) باشد می طرح آن اعتبارات از درصد 11کاربردی تحقیقاتی های طرح از باالسری حداکثر -1

 .(آموزشی گروه درصد5/2 و دانشکده درصد5/2) انشکدهد درصد 5 و( مالی و اریاد درصد5/2 پژوهشی

 لیونمی دو هر برای و مقاله هر ازای به معتبر مجالت در مقاله دارای کاربردی تحقیقاتی های طرح محققین، تشویق منظور به -2

 .شد خواهد اهدا محقق به پژوهشی معاونت طرف از ریال میلیون یک مبلغ قرارداد تومان

 میزان کل سقف تا) ای سرمایه اقالم و نشریات و تجهیزات برای شده انجام های هزینه( درصد پنجاه) درصد 51 معادل -3

 . شد خواهد کسر باالسری از( باالسری

 مفاد مطابق طرح بودجه لیکن گردید، خواهد منعقد دانشکده و دانشگاه در گذشته، سنوات طبق کاربردی قراردادهای -4

 پژوهشی معاونت 01101 شماره داری خزانه اشتبرد غیرقابل حساب به فقط اجرایی هایستگاهد طریق از و ذیربط هایقرارداد

 . گرددمی واریز دانشگاه

 معاونت به شده، یاد حساب به مربوط وجه واریزی فیش و منعقده قرارداد تصویر همراه به انشکدهد هر نماینده است بدیهی

 .نمایند اقدام دانشگاه، باالسری کسر از پس مربوطه اعتبار ریافتد به نسبت و مراجعه پژوهشی

 ورتص به و بوده جدا باالسری بحث از گیرد می تعلق مقررات حسب یکاربرد تحقیقاتی های طرح به که مقرر مالیات میزان -5

 . گرددمی واقع مدنظر جداگانه

 ذیربط واحدهای به اجرا جهت و قرارگرفت انشگاهد رئیسه هیئت تصویب مورد 6/5/1302 تاریخ به بند 6 رد نامه آیین این -6

 . یدگرد ابالغ

 گردید مقرر دانشگاه ریاست دفتر کل مدیر و معاونین حضور با 21/3/1306 تاریخ در دانشگاه رئیسه هیئت جلسه نهمین در -

 قراردادهای باالسری اطالعاتی، های بانک و خارجی علمی مجالت خرید به افزون روز نیاز نیز و گرنت تقاضای افزایش به توجه با

 درصد 5/12 میزان به باالسری میزان یعنی یابد افزایش درصد5/2 دانشگاه از خارج مؤسسات با شده منعقد پژوهشی کاربردی

 . گیرد قرار دانشگاه فناوری و پژوهش معاونت حوزه اختیار در

 

 های طرح باالسری تعیین نامه آئین خصوص در دانشگاه رئیسه هیئت 72/8/27 مورخ صورتجلسه 1 بند به استناد با

 :گردید مقرر دانشگاه کاربردی

 و علم پارك و ها پژوهشگاه تحقیقاتی، مراکز مستقل، های دانشكده و ها پردیس از اعم دانشگاه واحدهای کلیه باالسری

 و مربوطه واحدهای به %5/17 از %5/2 پژوهشی معاونت حوزه توسط قرارداد عقد درصورت و بوده %5/17 دانشگاه فناوری

 .یابد می اختصاص ستاد به باالسری %5/7 و مربوطه واحد به %11 دانشگاه واحدهای توسط قرارداد عقد صورت در

 

 






