
 خالصه قوانین و مصوبات طرح های کاربردی

 الف( اسناد باالدستی

 مصوبات هیات وزیران: -1

هیات وزیران دانشگاه  15/07/1386 ترک تشریفات مناقصات پژوهشی: بر اساس تصویبنامه مورخ-1-1

 ها، موسسات تحقیقات پژوهشی، مراکز رشد و پارک های علم و فناوری و سایر مراکز تحقیقاتی دارای

مجوز وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دارای صالحیت مشمول 

 ترک تشریفات مناقصات پژوهشی می باشد.

ماده واحده  2مابین دانشگاه و اشخاص حقیقی: بر اساس تبصره یهای تحقیقاتی فمالیات طرح -2-1

مجلس شورای اسالمی ( 18/05/1396 مستقیم )مورخهای قانون مالیات 86قانون اصالح ماده 

مابین دانشگاه و اشخاص التحقیق، حق پژوهش و قراردادهای پژوهشی و تحقیقاتی فیهای حقپرداخت

 خواهد بود. %5 څحقیقی مشمول مالیات مقطوع به تر

 :1394 /22/09 آیین نامه تضمین معامالت دولتی مصوب 7انواع تضامین براساس ماده  -2

 تضامین قراردادهای پژوهشی به شرح ذیل می باشد: 

 میزان موضوع تضمین

 درصد 5 تضمین انجام تعهدات

 تضمین پیش پرداخت
 درصد 25 مطالعاتی، طراحی، پژوهشی، نرم افزاری

 درصد 10 نظارت عالی و کارگاهی سپرده

 درصد 10 تضمین حسن انجام کار

 

 ب( مستندات سازمانی

 :باالسری طرح های کاربردی و نحوه توزیع آنمیزان دریافت  -1

دانشگاه  1400مصوبه هیات رئیسه دانشگاه در خصوص ضوابط اجرائی بودجه سال  17ماده  7طبق بند 

 تهران، باالسری درآمد طرح های تحقیقاتی به شرح ذیل اختصاص می یابند.

در قراردادهایی که توسط درصد می باشد به طوریکه  5/15باالسری درآمدهای طرح های تحقیقاتی 

درصد بابت هزینه  5درصد سهم دانشکده یا واحد ذیربط و  5/7معاونت پژوهش و فناوری منعقد می شود 

 3ی اختصاص داده می شود. و و فناور هایی از قبیل کمک به دانشجویان پسادکتری به معاونت پژوهش

 10احدهای دانشگاه منعقد می شود درصد سهم دانشگاه می باشد.  همچنین قراردادهایی که توسط و



درصد بابت هزینه هایی از قبیل کمک به دانشجویان  5/2درصد باالسری به عنوان سهم واحد مربوطه و 

 "درصد سهم دانشگاه می باشد.  3ی اختصاص داده می شود و و فناور پسادکتری به معاونت پژوهش

 درصد است.  5/15 ضمناً باالسری قراردادهای بین المللی و کالن نیز

 :معاونان پژوهشی(یا مدیران روسای واحدهای پژوهشی و حقوقی ) یتبخشنامه در خصوص ابالغ طرح به شخص -2

که طرح پژوهشی به عنوان شخص در صورتیامتیاز گرنت مطابق آیین نامه گرنت، به شخص حقیقی تعلق گرفته  

متیاز گرنت به شخص ، ااز طرف دانشگاهمصوب ، ضمن کسر باالسری ابالغ شود (معاونان یا واحدها حقوقی )رئیس

 وقی تعلق نخواهد گرفت .حق

 :یغدستورالعمل شرایط لحاظ نمودن طرح های دارای اعتبار ابال -3

طرح های کاربردی منعقده فیمابین  10/07/1396 چهلمین صورتجلسه هیات رئیسه دانشگاه مورخ 2بر اساس بند  

کشور، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و سایر  ریزیعتف، سازمان مدیریت و برنامه دانشگاه و وزارت 

وزارتخانه ها با ارائه درخواست کتبی مجری طرح و پرداخت باالسری از تسهیالت طرح های کاربردی برخوردار 

 . خواهند شد

قراردادهای پژوهشی کاربردی به شماره واریز اعتبارات : ی دانشگاهو فناور ژوهشمعاونت پمشخصات حساب -4

 370070174140107000000010901201با شناسه واریز  IR830100004001070103006825 شبای

 بنام تمرکز وجوه اختصاصی دانشگاه تهران نزد بانک مرکزی انجام شود. 

 مفاصا حساب بیمه -5

 

 قراردادهای عمرانی

 سهم دانشگاه سهم کارفرما نوع قرارداد

 درصد 6/3 درصد 12 مشاوره ای

 درصد 8/7 درصد 5 پیمانکاری )اجرایی(

 قراردادهای غیرعمرانی
 درصد 8/7 - مکانیکی )خدمات(

 درصد 7/16  (دستمزدیغیر مکانیکی)

قراردادهای پژوهشی و تحقیقاتی در صورت احراز 

مجریان )خدمات  دنوقرارداد بیمه بژوهشی بودن پ

 طرح از پرداخت حق بیمه معاف می باشد درمانی(،

بدون پرداخت حق بیمه  مفاصا حساب

 به شرط عدم بدهی

 

 


