
 کسر باالسری و ثبت قراردادهای با اعتبار ابالغی

با عنایت به پرداخت اعتبار برخی از طرح های کاربردی منعقده دانشگاه به صورت ابالغ اعتبار و با توجه به 

ها به عنوان طرح درخواست تعدادی از مجریان این دسته طرح های کاربردی مبنی بر لحاظ نمودن این پژوهش

قراردادهای در دست ،  10/07/1396 در سامانه مدیریت و اطالعات پژوهش و فناوری، از تاریخپژوهشی کاربردی 

اجرای طرح های کاربردی منعقده فیمابین دانشگاه و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، سازمان برنامه و بودجه 

فوق الذکر پرداخت می گردد، کشور، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و سایر وزارتخانه هایی که با شرایط 

درصد از کل طرح، از امتیاز  (با ارائه درخواست کتبی مجری طرح و تسویه باالسری مصوب دانشگاه )دوازده و نیم

 های پژوهش های کاربردی برخوردار خواهند شد.

صویر قرارداد،  ضمام ت ست به ان سال فرم درخوا ضیان محترم می توانند پس از تکمیل و ار صویر ابالغ ضمنا متقا ت

 5/21* طرح، تصویر گواهی اختتام طرح )در صورت اختتام(، تصویر ابالغ اعتبار مرحله ای و تصویر فیش واریزی

یمدوازده ) ن نوان بدداالسدددری (و  ع تبددارات دریددافددت شددددده بدده  ع  بدده شدددمدداره شدددبددای (درصددددد ا

IR830100004001070103006825   بنام  37007017۴1۴0107000000010901201با شناسه واریز

 از طریق اتوماسیون اداری اقدام نمایند.تمرکز وجوه اختصاصی دانشگاه تهران نزد بانك مرکزی 

 

دانشگاه تهران، باالسری درآمد  1۴00مصوبه هیات رئیسه در خصوص ضوابط اجرائی بودجه سال  17ماده  7توضیحات: طبق بند  -* 

 طرح های تحقیقاتی بدین شرح اختصاص می یابند.

درصد می باشد به طوریکه در قراردادهایی که توسط معاونت  5/15باالسری درآمدهای طرح های تحقیقاتی  -17-7"

درصد بابت هزینه هایی از قبیل کمك به دانشجویان  5درصد سهم دانشکده یا واحد ذیربط و  5/7پژوهشی منعقد می شود 

دانشگاه می باشد.  همچنین قراردادهایی که توسط درصد سهم  3پسادکتری به معاونت پژوهشی اختصاص داده می شود. و 

درصد بابت هزینه هایی از قبیل  5/2درصد باالسری به عنوان سهم واحد مربوطه و  10واحدهای دانشگاه منعقد می شود 

 "درصد سهم دانشگاه می باشد.  3کمك به دانشجویان پسادکتری به معاونت پژوهشی اختصاص داده می شود و 

 


