
 موضوع: نحوه محاسبه حق بيمه قراردادهاي تحقيقاتي و پژوهشي

 اداره كل استان شعبة

جديد در آمد مبني بر نحوه محاسبه و مطالبه حفي بيمه قراردادهاي تحقيقاتي  ۱۴بخشنامه  "و  "در اجراي بند 

هاي علم و فن آوري، مراكز رشد ها و مراكز علمي، آموزشي و پژوهشي، پاركو پژوهشي منعقده في مابين دانشگاه

درمان و آموزش هاي مستقر در آنها كه داراي مجوز از وزارتين علوم، تحقيقات و فن آوري و بهداشت، و شركت

عالي انقالب فرهنگي به عنوان كارفرما و پزشكي هستند و مراكز پژوهشي مصوب مجلس شوراي اسالمي، شوراي

قانون مديريت خدمات كشوري و يا اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از  (5هاي اجرايي مشمول ماده ي)دستگاه

توجه واحدهاي اجرايي را به مراتب ذيل جلب  گردددولتي و غير دولتي به عنوان طرف دوم با مجري منعقد مي

 دارد:مي

 مصاديق امور پژوهشي و تحقيقاتي -۱

هاي كالن ملي پژوهشي فن آوري، نوآوري و نمونه سازي شامل موضوع يابي و كارشناسي كه انجام طرح -۱-۱

 هاي اصلي كشور پرداخته و داراي اثرگذاري ملي باشد.آنها به اولويت

اي كه در زنجيره ارزش دستگاه متولي باعث ارتقاي كمي و وهشي بنيادي، كاربردي و توسعههاي پژطرح -2-۱

 .باشدشود و داراي متقاضي و بهره بردار مشخص ميكيفيت محصوالت، خدمات و فرآيندها مي

ت، هاي ارزشي و معرفتي، علوم انساني، هنر، علوم پايه علوم سالمت و بهداشهاي پژوهشي در حوزهطرح -۳-۱

 اي، فني و مهندسي و كشاورزيعلوم بين رشته

ها، مراكز پژوهشي، مراكز نخبه پرور از طريق انجام هاي تحقيقاتي دانشگاههاي ارتقا و توسعه ظرفيتطرح -۴-۱

هاي فن آوري اطالعات ها، كتابخانه ها و تقويت زير ساختها، كارگاههاي مشترك پژوهشي، تجهيز آزمايشگاهطرح

 ر پژوهشيبراي امو

 .هاي دانش بنيان مورد تأييد، به اجرا در مي آيندهاي تحقيقاتي كاربردي كه توسط شركتطرح -5-۱

هاي جديد پژوهشي و فن آوري كه براي اولين بار هاي تحقيقاتي سرمايه گذاري در تجاري سازي يافتهطرح -۶-۱

 شوندبه بازار عرضه مي

 .ني براي چاپ نوبت اولتهيه، تدوين و چاپ كتب علمي و ف - ۷-۱



 .ها براي ارائه نتيجه تحقيقات و مقاالتهمايش و سمينار، كنفرانس و نشست -۸-۱

 هاي خريد دانش فني به منظور توليد يا پياده سازي در سطح كالنطرح -۹-۱

 هاي وارداتي توليد در داخل كشورهاي باز مهندسي نمونهطرح -۱۰-۱

 علمي و فن آورانه دانشجويي هاي حمايت از مسابقاتطرح -۱۱-۱

هاي پژوهشي مشترك و تبادل فن آوري با مراكز دانشگاهي، تحقيقاتي و فن آوري در كشورهاي طرح -۱2-۱

 دوست

هايي كه در جهت افزايش دانش فني و علمي و كاربرد آن دانش در ايجاد كاالها و وسايل توليد فعاليت -۱۳-۱

 شودهاي توليد انجام ميجديد و بهبود كيفيت كاالها و فرآيند

هاي پژوهشي كه با هدف استفاده از دانش حاصل از تحقيق پايه براي ساختن اشيا با خلق فعاليت -۱۴-۱

 شوندهاي مناسب براي پيشبرد مقاصد علمي انجام ميموقعيت

 هاي طراحي مفهومي، پايه، تفضيلي سيستمي و زير سيستميفعاليت -۱5-۱

 گاهي، مهندسي و نيمه صنعتيساخت نمونه آزمايش -۱۶-۱

 ايدوره آموزشي فني و حرفه -۱۷-۱

 هاي مطالعات پيدايش، مطالعات توجيهي و تهيه طرح، مطالعات اقتصادي و مطالعات آماريطرح -۱۸-۱

 اي و مطالعات ارزيابي زيست محيطيهاي مطالعاتي بنيادي، كاربردي، راهبردي و توسعهطرح -۱۹-۱

 اي و آمايش سرزمينموضوعي، بخشي، جامع و ميان بخشي و مطالعات منطقه هاي مطالعاتطرح -2۰-۱

 هاي تهيه و تنظيم استانداردها، ضوابط و معيارهاي فني و اجراييطرح -2۱-۱

قراردادهاي تهيه نرم افزار، امكان سنجي پروژه، مهندسي ارزش، برنامه ريزي آموزشي توسعه منابع انساني،  -22-۱

 هاها، كنترل مهندسي، امكان سنجي، طراحي و مديريت سيستمرحپايش و ارزشيابي ط

 :مراكز پژوهشي و تحقيقاتي طرف قرارداد -2



توانند با بررسي عناوين امور پژوهشي و تحقيقاتي فوق و بر اساس توانمندي در حيطه وظايف مراكزي كه مي

ها، مراكز و مؤسسات پژوهشي دولتي پژوهشگاه ها،كليه دانشگاه (باشد: الفها را اجرا نمايند به شرح ذيل ميطرح

و غير انتفاعي، جهاد دانشگاهي مورد تأييد وزارت علوم و تحقيقات و فن آوري، وزارت بهداشت، درمان و آموزش 

 .هاي اجراييپزشكي و مراكز پژوهشي دستگاه

ها و مراكز رشد علم پاركهاي دانش بنيان خصوصي و تعاوني، شركتها و واحدهاي فن آوري مستقر در ب( شركت

 و فن آوري

 هاي علميه با هماهنگي مديريت حوزه علميه قمج( مراكز پژوهشي حوزه

هاي دانش بنيان محققان و فن آوران بخش خصوصي در صورت تأييد دستگاه متولي و مراكز علمي و شركت (د

و صنعت مورد تأييد معاونت علمي  هاي هماهنگي دانشهاي راهبردي و كانونمعرفي شده توسط ستادهاي فناوري

 و فناوري رياست جمهوري و وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

 :نحوه تشخيص قراردادهاي پژوهشي و تحقيقاتي -۳

يقات و مرجع تشخيص پژوهشي و تحقيقاتي بودن قراردادهاي مزبور منحصراً به عهده و تأييد وزارتين علوم، تحق

باشد و در كليه موارد مسئوليت تأييد فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي )معاونت پژوهش و فناوري( مي

 .تحقيقاتي و پژوهشي بودن قرارداد بعهده مرجع تأييد كننده فوق االشاره خواهد بود

 نحوه محاسبه حق بيمه قراردادهاي پژوهشي و تحقيقاتي -۴

ها يا مراكز علمي دولتي و يا مؤسسات وابسته به آنها رداد تحقيقاتي و پژوهشي با دانشگاهدر مواردي كه قرا (الف

فوق به عنوان پيمانكار منعقد و پيمانكار مزبور نيز داراي شخصيت حقوقي مستقل  "2"و با از موارد مندرج در بند 

اص غير از تأمين اجتماعي باشند، در ها و كاركنان آنان مشمول صندوق حمايتي خنبوده و وابسته و به وزارتخانه

 .اين صورت با يستي بدون محاسبه و مطالبه وجهي بابت حق بيمه قرار داد، مفاصاحساب مربوطه صادر شود

كه داراي شخصيت  "و  "در مواردي كه قرارداد تحقيقاتي و پژوهشي توسط مؤسسات و مراكز مندرج در بند  (ب

ام شود و چنانچه مجري داراي دفاتر قانوني بوده و آنرا جهت حسابرسي در باشند، منعقد و انجحقوقي مستقل مي

اختيار سازمان قرار دهد و دفاتر قانوني آنان مبناي محاسبه و وصول حق بيمه قرار گرفته و صدور مفاصاحساب 

 جديد در آمد بالمانع خواهد بود ۱۴/2قرارداد آنان با رعايت پند پك بخشنامه 



شود چنانچه ارداد تحقيقاتي و پژوهشي توسط اشخاص حقوقي فاقد دفاتر قانوني انجام ميدر مواردي كه قر (ج

استفاده شود. قرارداد  …هاي سخت افزاري و برابر گواهي واگذارندگان كار در قرارداد از رايانه و نرم افزار و سيستم

 .حاسبه و مطالبه خواهد شدم ۷۰/۱/2۴كأل مكانيكي محسوب و حق ييمه متعلقه وفق ماده دوم مصوبه مورخ 

در مواردي كه قرارداد تحقيقاتي و پژوهشي با شخص حقيقي )يك يا چند نفر به صورت دسته جمعي كه اسامي  (د

كلبه افراد در متن قرار داد بعنوان پيمانكار درج شده باشد( منعقد شود با توجه به ابعاد تخصصي كار تحقيقات و 

جري در انجام كار قرار داد چنانچه با تأييد پژوهشي و اجتناب ناپذير بودن مشاركت شخص پيمانكار به عنوان م

قانون  ۳۸واگذارنده كار موضوع عمليات، به تنهايي و توسط شخص پيمانكار انجام شده باشد، قرارداد مشمول ماده 

 باشدتأمين اجتماعي نبوده و از اعمال ضرايب معاف مي

ها، اسان ارشد درآمد ادارات كل استاناي و كارشنمسئول حسن اجراي اين بخشنامه مديران كل، معاونين بيمه

 .باشنداي و مسئولين در آمد شعب ميرؤساي معاونين بيمه

  

 


