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  توزیع نسخ مدرك
 مسئول دریافت کننده نام واحد  شماره نسخه

1  
2  
3  

  معاونت پژوهشی
  معاونت پشتیبانی
  اداره کل امور مالی

  مسئول دفتر
  یبانیمعاون پشت

  کل اداره سیرئ

  
  تصویب کننده  تأیید کننده  تهیه کننده  

        انوادگینام و نام خ
        تاریخ
        امضاء

  

  )دانشگاهی بیرون( پژوهشیطرح هاي 
RP02-01 
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استفاده از تجربیات همکاران براي جلب پروژه هاي بیرون از محیط دانشگاه، درآمد زایی و آشنایی با  :هدف) 1

    .محیط کار

  

  . برون دانشگاه :دامنه کاربرد) 2
 

   :تعاریف) 3

از طریق عقد قرارداد با ی است که طرح پژوهشی بیرون دانشگاهیطرح  :) دانشگاهی بیرون(پژوهشی طرح هاي 

هزینه آن توسط % 50یک دستگاه اجرایی، وزارتخانه یا صنعت در بخش دولتی یا خصوصی و با پرداخت بیش از 

  .طرف قرارداد، اجرا می شود

  .سند تصفیه حساب بدهی که نشان دهنده پرداخت کل مبلغ بیمه افراد درگیر در پروژه است :مفصا حساب

  

   :شرح کار)4

مبناي ایجاد پروژه هاي برون دانشگاهی بوجود آمدن وابستگی میان توانایی هاي یک دانشگاه و نیازمندي هاي یک 

  :نحوه گرفتن پروژه هاي برون دانشگاهی به دو صورت می باشدبه طور کلی . سازمان است

تعلق می گیرد، نقاط  اي که هر سال به بخش هاي مختلفضا هیئت علمی و با توجه به بودجه با همفکري اع )1

پس از انتخاب نوع پروژه، یک طرح . پروژه خیز شناسایی شده و موضوع پروژه مورد توافق جمع قرار می گیرد

نوشته می شود در این  براي سازمان مورد نظر ) RF01-1به کد ( در قالب فرم کاربرگ پروژه تحقیقاتی پیشنهادي

درج گردد که بعد از ... کار، اهمیت کار، اهداف، همکاران، هزینه ها و  طرح باید شرح موضوع، زمانبندي مراحل انجام

ممکن است یک پروژه توسط یک همچنین  .ارسال، سازمان مذکور آن را بررسی نموده و نتیجه را اعالم می کند

هت سایی شده و به جسد شناعضو هیئت علمی که با مسائل بیرون در ارتباط است و نقاط پروژه خیز را می شنا

انجام کارهاي اداري و پشتیبانی از طرف دانشگاه با سازمان مذکور ارتباطات و مکاتبات الزم برقرار و قراردادي منعقد 

انتخاب  )مدیر پروژه( در این حالت عضو هیت علمی که پروژه را شناسایی کرده بود به عنوان مجري طرح که گردد

پروژه، پروژه را  ریمد. را نیز به عنوان ناظر انتخاب می نماید فردي ،جهت نظارت بر کار مجري و دانشگاهمی شود 

با ارسال گزارشات  یفرستد، معاونت پژوهش یم یمرحله به مرحله انجام داده و گزارشات خود را به معاونت پژوهش
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 نیاچنانچه . دیها را پرداخت نما نهیکند که طبق قرارداد هز یدرخواست م يبه کارفرما، از و يهمراه نامه ا

بعد از نقد شدن مبلغ . شود یفرستاده م یشده و به امور مال دهیچک کش ،شخص کارفرما باشد دییگزارشات مورد تا

  .دینما یسهم خود را م افتیدر يپروژه تقاضا ریچک و پرداخت کسورات، مد

ارتباط است و  دانشگاه توسط رئیس دانشگاه و یا معاونت پژوهشی، با سازمان هاي دیگر در گاهی اوقات خود )2

در چنین حالتی خود دانشگاه مدیر . براي انجام پروژه در این سازمان ها، قراردادهایی را با آن ها منعقد می نماید

...) زمان، هزینه، کارفرما و (انتخاب کرده و پس از مشخص کردن سایر موارد  پروژه را از میان اعضاي هیئت علمی

ر پروژه، پروژه را مرحله به مرحله انجام داده و گزارشات خود را به معاونت مدی. شروع به انجام پروژه می نماید

ا همراه نامه اي به کارفرما، از وي درخواست می کند که ه پژوهشی می فرستد، معاونت پژوهشی با ارسال گزارش

چک کشیده شده و چنانچه این گزارشات مورد تایید شخص کارفرما باشد، . طبق قرارداد هزینه ها را پرداخت نماید

تقاضاي دریافت سهم ، مدیر پروژه و پرداخت کسورات بعد از نقد شدن مبلغ چک. به امور مالی فرستاده می شود

   .خود را می نماید

غیر از عضو هیئت (همچنین ممکن است پروژه اي که توسط دانشگاه برداشته شده، به یک شخص حقیقی  )3

  .خواهد بود 2این صورت سایر مراحل اجراي پروژه مانند توضیحات شماره  در. و یا حقوقی برون سپاري شود) علمی

  

از کل درآمد هاي حاصل از هر پروژه در هر فاز آن، مقداري بابت کسورات قانونی کم می شود؛ این  )1تبصره 

  :کسورات شامل موارد زیر است

 .سهم مالیات که به صندوق دولت فرستاده می شود% 5 •

 .م بیمه افراد شاغل در پروژهسه% 16.67 •

 .سهم دانشگاه به تشخیص معاونت پژوهشی%  10 – 25 •

 مبلغ از کل دانشگاه ،توسط یکی از اعضاي هیئت علمی گرفته شده باشد یچنانچه پروژه برون دانشگاه 1-1

 خود به عنوان حق الزحمهرا % 25و در صورتی که پروژه توسط خود دانشگاه اخذ شده باشد، % 10قرارداد 

 .نماید برداشت می

مفصا حساب را از سازمان تامین اجتماعی دریافت نکند، کارفرما آخرین قسط  ،تا زمانی که مجري طرح )2صره تب

  .پروژه را پرداخت نمی نماید
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پروژه را لیست کرده و  در اسامی مدیره پروژه و افراد درگیر می بایست دانشگاه براي گرفتن مفاصا حساب )3تبصره 

تاییدیه خود را طی نامه اي به سازمان تامین  نیز در صورت قبول، کار فرما .نماید ا براي تایید به کارفرما ارسالآن ر

  .اجتماعی می فرستد

دانشگاه همچنین براي گرفتن مفاصا حساب موظف است تمامی مبالغی را که بابت بیمه افراد پرداخت  )4 تبصره

  .ت نماید و به سازمان تامین اجتماعی ارسال کندنموده است محاسبه کرده، آن ها را لیس

آن بابت بیمه افراد پرداخت شده % 16.67چنانچه سازمان اجتماعی تایید کرد که از مبلغ کل قرارداد،  )5تبصره 

 .است، با زدن نامه به کارفرما از وي درخواست می کند که نسبت به پرداخت آخرین قسط پروژه اقدام نماید

براي تمامی پروژه ها الزم نبوده و بنا به ) پژوهشی بیرون دانشگاهیطرح هاي براي  (ترل پروژه بحث کن )6تبصره

مدیر  در اختیار )RF07-1به کد ( ابتدا فرم خالصه اطالعات پروژهنظر معاونت پژوهشی می باشد؛ به این ترتیب که 

فعالیت  لیست اساس فرمسپس بر ، ن می گردددر آن فاز بندي پروژه و زمان انجام هر فاز معی وپروژه قرار می گیرد 

زمان بندي انجام که از طرف معاونت پژوهشی در اختیار مدیر پروژه قرار می گیرد، ) RF08-1 کدبه (هاي پروژه 

بعد از ورود به فاز اجرا معاونت پژوهشی از مجري . مشخص می شود که باید به تایید معاونت پژوهشی برسدپروژه 

در بازه هاي زمانی تعیین شده گزارشات ) RF03-1به کد ( گیري پروژهفرم گزارش که مطابق طرح خواهد خواست 

با حضور مجري طرح برگزار خواهد شد که در این  جلساتیآن بر اساس  و نمایداعالم از روند انجام کار خود را 

رفته و ورد بررسی قرار گکارها م یتاخیر در روند اجرای )RF09-1به کد (بر اساس فرم ثبت علل تاخیر  جلسات

  . منعکس خواهد شد) RF06-1به کد(و در نهایت تمامی تصمیمات در فرم صورت جلسه  راهکار هایی ارائه می شود

 .در انتها روش اجرایی طرح هاي پژوهشی بیرون دانشگاهی در قالب فلوچارت آورده شده است 
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  :ها  تیمسئول) 5

 
 این فرم در دانشگاه تحت( .مخصوص به خود را دارد) Proposal( یاست که هر سازمان فرم پژوهش حیالزم به توض

  )عنوان کاربرگ پروژه تحقیقاتی می باشد
 

 
  : سوابق) 6
  

 
  : مراجع) 7
 .ندارد 
 
  : مرجوع) 8

  ردیف  مسئول مسئولیت
اجراي هر فاز، درخواست دریافت گزارش هاي مربوط به 

 مطالبات از کارفرما
  1  معاونت پژوهشی

 

پرداخت هزینه هاي هر فاز، ارسال لیست تایید شده 
  کارفرما  افراد شاغل در پروژه به سازمان تامین اجتماعی

  
2  

  
دریافت مبالغ مربوط به اجراي هر فاز از پروژه از 

  3  اداره کل امور مالی  کارفرما

  کد   نام سابقه  ردیف
  سابقه

تعداد 
  سابقه

  سختوزیع ن
  مدت

  کد توزیع  محل توزیع  نگھداری

      معاونت پژوهشی  RF01-1 1  وژه تحقیقاتیپر تعریف کاربرگفرم   1

      یمعاونت پژوهش  RF03-1  1  فرم گزارش گیري پروژه ها  2

      معاونت پژوهشی  RF07-1 1  فرم خالصه اطالعات پروژه 3

      معاونت پژوهشی  RF08-1 1  فرم لیست فعالیت هاي پروژه 4

      معاونت پژوهشی  RF09-1 1  فرم ثبت علل تاخیر پروژه 5

      معاونت پژوهشی RF06-1  1  ورت جلسهفرم ص  6



  
  ٦از  ٦صفحۀ  RP02-1   )دانشگاهی بیرون( پژوهشیطرح هاي 

 

 ٦

 .ندارد
 
 :  ضمائم) 9
 
 

  شماره ویرایش  کد مدرك  نام مدرك  ردیف

  - RF01-1  پروژه تحقیقاتی تعریف کاربرگفرم   1

  -  RF03-1  فرم گزارش گیري پروژه ها  2

  - RF07-1  فرم خالصه اطالعات پروژه  3

  - RF08-1  لیت هاي پروژهفرم لیست فعا  4

  - RF09-1  فرم ثبت علل تاخیر پروژه  5

 - RF06-1  فرم صورت جلسه  6
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  هاي تحقیقاتی کاربرگ تعریف پروژه
  

  :عنوان پروژه

  
  

   :مجریان

  سمت در پروژه  زمینه تخصصی  خانوادگینام و نام  ردیف
1       
2       
3       
4       
5       
6       
7       
8         

  
  :خالصه اطالعات مربوط به پروژه) الف

  :عنوان پروژه -1

   :فارسی
  
  
  ايهتوسع    کاربردي    بنیادي    :نوع پروژه -2
   :نام و نام خانوادگی مجري پروژه -3
   :تاریخ شروع پروژه - 4
   :تاریخ خاتمه پروژه -5
  
   :بیان مسئله -6
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  :اهداف پروژه -7
  
  
  
  :فرضیات اساسی انجام پروژه - 8
  
  
  
  
  :ها  و موانع احتمالی انجام پروژه محدودیت - 9
  
  
  

  :استفاده کنندگان از نتایج پروژه -10
  
  
  :ق در ایران و در خارج از کشورسابقه تحقی -11
  
  
  
  
  

  هاي اجرایی با مراکز پژوهشی در حال اجرا است؟ آیا در حال حاضر پروژه مشابهی در سایر دستگاه -12
  
  
  

  : متدولوژي اجرا -13
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  :نتایج اجرا -14
  
  
  
  
  

  :هاخروجی -15
  
  
  

  :شرح خدمات -16
  
  
  
  
  

  :زمانبندي اجرا -17
  12  11  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1  )هفته(زمان 
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هاي انجام هزینه) ب(پاکت 

  :هاي پرسنلی هزینه-1  پروژه
ریال(الزحمه  حقکل ساعات حق الزحمه ساعتی سمت در پروژهزمینه تخصصیرتبه علمیخانوادگینام و نامردیف

1           
2           
3              
4             
5             
6             
7             
8             

    مجموع  
  
  هزینه سفر -2

هزینه متوسط رفت و برگشت هر نفر   تعداد نظرات  تعداد سفر  مقصد  مبدا  ردیف
  کل هزینه  در هر سفر

1              
2              

    مجموع  
  
  اقالم و لوازم مصرفی -3

  قیمت  شرح لوازم مورد نیاز  ردیف
1      
2    

    مجموع  
  
  
  
  مشخصات مجري و همکاران) ب
   :مجري اصلی پروژه - 

   :نام و نام خانوادگی
   :دانشگاه محل تحصیل
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   ):دکتري/کارشناسی ارشد/کارشناسی(مدرك تحصیلی 
  :جريهاي اجرا شده و در دست اجراي م ها و پروژه فعالیت - 
  
   :مشاور پروژه - 

   :نام و نام خانوادگی
   :دانشگاه محل تحصیل

   ):دکتري/کارشناسی ارشد/کارشناسی(مدرك تحصیلی 
  :هاي اجرا شده و در دست اجراي مجري ها و پروژه فعالیت - 
  
   :همکار پروژه - 

   :نام و نام خانوادگی
   :دانشگاه محل تحصیل

   ):دکتري/کارشناسی ارشد/کارشناسی(مدرك تحصیلی 
  : هاي اجرا شده و در دست اجراي مجري ها و پروژه فعالیت - 
  
  
  
  :همکاران اصلی پروژه -2

  سمت در این پروژه  زمینه تخصصی  رتبه علمی  خانوادگینام و نام  ردیف
1         
2         

  
  :آدرس -3
  
  
  ها سایر هزینه - 4

  )ریال(قیمت   شرح فعالیت  ردیف
   پشتیبانی  1
   علم و فرهنگ باالسري دانشگاه  2
   کسورات قانونی  3

    مجموع  
  

  : کل هزینه انجام پروژه
  امضاء        :نام و نام خانوادگی مجري پروژه
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   :آدرس



  RF03-1  هاگیري پروژهگزارشفرم   
 

 

  :مدیر پروژه    :تاریخ اتمام قرارداد      :تاریخ عقد قرارداد                                           :  کد پروژه:                                                           نام پروژه
  ردیف  نام فعالیت          

 شروعتاریخ تاریخ پایان پیشرفت%  شروعتاریخ تاریخ پایان پیشرفت%  شروعتاریخ تاریخ پایان پیشرفت%  شروعیختار تاریخ پایان پیشرفت%  شروعتاریخ تاریخ پایان پیشرفت% 

                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
  )مدیر پروژه(تاریخ و امضاي تایید                              

  



  RF07-1  خالصه اطالعات پروژهفرم   
 

  :معاونت پژوهشیامضاي نام و   :مدیر پروژهنام و امضاي 

 

  :کد پروژه  :نام پروژه
  :فکس  :تلفن  :شرکت طرف قرارداد

  :آدرس

  :تعداد فازها  :تاریخ اتمام قرارداد  :تاریخ عقد قرارداد

  :نام اعضاء تیم پروژه  :نام مدیر پروژه

  :خالصه خواسته ها و الزامات پروژه
  

  )در صورت ذکر در پیشنهاد ارائه شده( :پروژهاصلی فازهاي 

  خروجی  تاریخ تحویل  فعالیتشرح   شماره فاز

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        
  



  RF08-1  هاي پروژهلیست فعالیتفرم   
 

 : تایید مسئول کنترل پروژه                      : تایید مدیر پروژه

  :مدیر پروژه  :تاریخ اتمام قرارداد  :تاریخ عقد قرارداد  :کدپروژه  :نام پروژه
  

 

  منابع  تاریخ شروع  پیشنیاز  مدت زمان انجام  درصد وزنی فعالیت  WBS  عنوان فعالیت  ردیف
                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                



  RF09-1  فرم ثبت علل تاخیر پروژه  
 

 : تایید مسئول کنترل پروژه                      : تایید مدیر پروژه

  : ............................ تاریخ شروع واقعی: ..............................                                       تاریخ شروع طبق قرارداد                      .............................. :نام پروژه
     .............................. : تاریخ پایان واقعی: ..............................                                        داد پایان طبق قرار تاریخ        ..............................         :کد پروژه

  نتیجه  راهکارهاي پیشنهادي  علل تاخیر  میزان تاخیر  مورد تاخیر  ردیف

            

            

            

            

            

            

            

            

            

 
 



  
  1از  1صفحه   RF06-1  ت جلسه ي جلسات کنترل پروژهفرم صور

 

 

  بسمه تعالی
  فرم صورت جلسه

.....................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................  

  
  :شرح جلسه 

.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................  
  :خالصه تصمیمات اصلی 

!   
!   
!   
!  
!  
!   
!  

  :مصوبات 
  موعد پاسخگویی  مصوبه  نام مسئول اجراي مصوبه

      

  :تاریخ و زمان تنظیم صورت جلسه            :تاریخ مصوب جلسه بعدي 
  :صفحه            : امضاي کلیه حاضران 

 :ماره جلسه ش

: تاریخ  :نام دبیر جلسه     
:نام تنظیم کننده صورت جلسه    
   

  :دستور جلسه      
 


