
 

ارتباط با صنعتدفتر   

برون دانشگاهی  محاسبه نرخ باالسری طرحهای تحقیقاتیآئین نامه   

 

 مقدمه:

در راستای توجه به سیاست های ابالغی و اجرائی کشور و ضرورت توسعه فرهنگ تحقیقات دانشگاهی و برقراری 

پژوهشهای کاربردی این آئین نامه  تعامالت علمی با صنایع و جامعه و به منظور ایجاد تسهیالت الزم جهت انجام

 تدوین و تنظیم گردیده است.

 

 :اهداف -1ماده 

 ایجاد فرایند یکنواخت برای محاسبه نرخ باالسری طرحهای پژوهشی مرتبط با ارگانهای اجرایی 1-1

 ایجاد انگیزه بیشتر بین پژوهشگران دانشگاهی  1-2



ن دانشگاه و صاحبان صنایع و گسترش فرهنگ پژوهش های کاربردی و بسط تعامالت علمی فیمابی 1-3

 سرمایه 

 تحقیقاتی ارگانهای اجرائی کشور -پاسخ به نیازهای علمی  1-4

 کمک به افزایش منابع مالی جدید برای دانشگاه 1-5

 

 :نرخ باالسری -2ماده 

، صنایع و سایر حق باالسری دانشگاه از اجرای طرحهای پژوهشی مشترک با دستگاههای اجرائی کشور 2-1

تعیین می گردد که با لحاظ موارد ذیل نسبت به عقد قرارداد داخلی با  درصد 5 تا 3بین  ارگان ها

  مجریان و محققین دانشگاهی اقدام می شود.

 .شوندمی برخوردار درصدی  3 ثابت باالسری ازمیلیون ریال  55طرح های کمتر از  2-2

 .شوندمی برخوردار درصدی 5  ثابت باالسری از ریال میلیون 55االی ب هایطرح 2-3

 د.باشن دانشگاه علمی هیأت اعضای با همکاری  ها بایستیطرح 2-4

 دانشگاه علمی هیأت اعضای ی نیز بایستی با همکاریتکمیل تحصیالت دانشجویان هایطرح 2-5

 د.باشن

 

 و نظارتی: مشاوره ای شرایط طرحهای خدماتی ،  -3ماده 

درصدی  15ثابت السری با از ای و نظارتیمعرفی شده از سوی دانشگاه برای امور خدماتی، مشاوره هایطرح

 ..شوندمی برخوردار

 :نحوه توزیع باالسری -4ماده 

و با نظر معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه صرفا  هرئیس دانشگابا درخواست  %05از باالسری های اخذ شده 

 هزینه خواهد شد.    نیازهای واحد پژوهش و خرید تجهیزات مرتبط با پژوهش برای تامین 

 

 دانشگاه  پژوهشی شورای در 25/4/1331 ماده تهیه و تنظیم شده و در تاریخ 4این آئین نامه در

 به تصویب رسیده و از تاریخ مذکور الزم االجراست. حضرت معصومه


