دستور العمل نحوه واگذاري امور اجرايي پژوهشهاي کاربردي به
پرديسها ،دانشکدههاي مستقل و مؤسسات پژوهشي

در راستاي سياستهاي دانشگاه در نظام تحول ساختار اداري و سازماني و به منظور فراهم نمودن شرايط واگذاري امور اجرايي
پژوهشهاي کاربردي دانشگاه به واحدها ،دستورالعمل نحوه واگذاري امور اجرايي قراردادهاي پژوهشي کاربردي توسط پرديس
ها ،دانشکدههاي مستقل و مؤسسات پژوهشي به شرح ذيل تدوين و از تاريخ ابالغ قابل اجرا ميباشد .بديهي است انعقاد
قراردادهاي کاربردي جديد صرفأ با رعايت مفاد اين دستورالعمل انجام خواهد شد.
الف -ضوابط واگذاري امور اجرايي پژوهشهاي کاربردي به پرديسها ،دانشکدههاي مستقل و مؤسسات پژوهشي:
 -1کليه قراردادهاي پژوهشهاي کاربردي بر اساس ضوابط حقوقي و مالي دانشگاه توسط رئيس يا معاون پژوهشي پرديس،
دانشکده و مؤسسه پژوهشي تنظيم و امضا ميگردد.
 -2قراردادها ميبايست شامل مشخصات طرفين قرارداد ،عنوان ،مدت ،مبلغ ،موضوع و شرح عمليات خدمات قرارداد بوده و
موضوع قرارداد با شرح خدمات فني آن مطابقت داشته باشد.
 -3کليه واحدها با تنظيم ،امضاء و مبادله موافقتنامه داخلي اجراي قرارداد را دقيقأ مطابق شرح خدمات مربوط به اعضاي محترم
هيئت علمي بعنوان مجري ابالغ مينمايند (نمونه پيوست).
 -4واگذاري قراردادها صرفاً به اعضاي هيئت علمي داراي حکم پيماني ،رسمي آزمايشي و يا رسمي دانشگاه تهران صورت خواهد
پذيرفت ،در ساير موارد با تائيد رييس واحد قابل انجام است.
 -5گزارش پيشرفت کار مرحلهاي و نهايي ،طبق برنامه زماني مندرج؛ بايد توسط رياست يا معاونت پژوهشي هر واحد به دستگاه
اجرايي طرف قرارداد ارسال گردد.
 -6در صورت تقاضاي کارفرما ارائه هرگونه ضمانت جهت انجام تعهدات قرارداد به کارفرما صرفاً به صورت ارائه ضمانت نامه کتبي
با امضاء رياست دانشگاه ميباشد که تهيه و تنظيم آن توسط هر واحد صورت پذيرفته و با تاييد حوزه معاونت پژوهشي دانشگاه
جهت امضاء رياست دانشگاه ارسال خواهد شد.
 -7کليه مکاتبات مورد نياز با دستگاههاي طرف قرارداد توسط رئيس يا معاون پژوهشي واحد قابل انجام ميباشد( .واحدها مي
توانند جهت تسهيل و تسريع در انجام مکاتبات اداري ،از نامههاي آماده شده تيپ که پيوست ميباشد استفاده نمايند).
 -8پرديسها ،دانشکدههاي مستقل و مؤسسات پژوهشي ،بايستي با واحدهاي حسابداري مربوطه ،جهت پيگيري و طي مراحل
امور دريافت مفاصا حساب از سازمان تأمين اجتماعي و فرآيند مالي مربوط به بخش قراردادهاي کاربردي هماهنگي الزم را انجام
دهند.
 -9کسر باالسري توسط واحدهاي منعقد کننده قرارداد بر اساس مصوبات شوراي دانشگاه قابل انجام ميباشد در خصوص
قراردادهاي منعقده توسط واحدها  66درصد از باالسري مکسوره به عنوان درآمد اختصاصي به واحد مربوطه و  46درصد باقيمانده
آن به حوزه معاونت پژوهشي دانشگاه پرداخت خواهد شد .در خصوص قراردادهاي بينالمللي و متمرکز (با توجه به عقد قرارداد
در حوزه ستادي) اين نسبت برعکس خواهد بود.

 -16پرديسها ،دانشکدههاي مستقل و مؤسسات پژوهشي موظفند پس از عقد قرارداد پژوهشي کاربردي يک نسخه و يا رونوشتي
از قرارداد منعقده را به معاونت پژوهشي دانشگاه ارسال نمايند.
ب  -وضعيت قراردادهاي در دست اجرا :
 -1امور اجرايي کليه قراردادهاي منعقده اي که تا پايان قرارداد حداکثر داراي  6ماه مدت اعتبار باقيمانده ميباشند همچون
روال گذشته توسط معاونت پژوهشي دانشگاه انجام خواهد شد.
 -2مديريت اجرايي قراردادهاي منعقده با بيشتر از  6ماه اعتبار زماني ،درصورت موافقت و تائيد کارفرما به پرديسها ،دانشکده
هاي مستقل و مؤسسات پژوهشي ذيربط واگذار ميگردد.
ج  -بخش برنامهريزي و نظارت و ارزيابي :
 -1برنامه ريزي الزم جهت ارتقاء کمي و کيفي ،بهبود و توسعه اجرايي پژوهشهاي کاربردي توسط حوزه معاونت پژوهشي
دانشگاه صورت ميپذيرد.
 -2سياستگذاري ،تدوين ضوابط و معيارهاي عقد قراردادهاي پژوهشهاي کاربردي در دانشگاه توسط حوزه معاونت پژوهشي
دانشگاه انجام ميشود.
 -3انعقاد قراردادهاي بينالمللي و متمرکز حسب مورد توسط معاونت پژوهشي دانشگاه و با همکاري معاونت بين الملل دانشگاه
صورت ميگيرد.
 -4انعقاد تفاهم نامههاي کالن همکاري مشترک با دستگاهها و سازمانها و نهادها توسط حوزه معاونت پژوهشي دانشگاه انجام
ميپذيرد.
 -5نظارت بر حسن اجراي اين دستورالعمل و نحوه و مکانيزم اجرايي نمودن آن برعهده حوزه معاونت پژوهشي دانشگاه ميباشد.

اين دستورالعمل در جلسه مورخ  1389/9/29هيئت رئيسه دانشگاه مطرح و به تصويب رسيده و از اين تاريخ الزماالجراست.

