قرارداد تحقيق با عضو هيات علمي

شماره...................:
تاريخ...................:

طرفين قرارداد:
اين قرارداد براساس بند .............. ، ..........صورت جلسة شوراي پژوهشي دانشگاه مورخه ..................كه از اين پس دانشگگاه ناميگده مگيشگود و
آقاي /خانم دكتر .............عضو هيات علمي گروه  ....................دانشگاه حکيم سبزواي كه از اين پس به عنوان محقق ناميده ميشود مشتمل بگر
مندرجات و شرايط ذيل منعقد ميشود.
مادة  1ـ موضوع قرارداد اجراي طرح تحقيقاتي تحت عنوان:
الف :به فارسي ............................................................................................

ب :به التين ................................................................................................

مادة  2ـ مدت قرارداد:
اين قرارداد از تاريخ  ................... :لغايت  ......................به مدت  .............ماه منعقد ميشود.

مادة  3ـ مبلغ قرارداد:
با توجه به نوع برون داد طرح ،مبالغ بر اساس جدول زير پرداخت خواهد گرديد:

عنوان برونداد

نوع
نوع اول
نوع دوم
نوع سوم
نوع چهارم

نوع پنجم

نوع ششم
نوع هفتم
نوع هشتم

خريد طرح توسط يك سازمان /نهاد /شخص و ...معتبر(اعتبار
سازمان براساس نظر شوراي پژوهشي)
ساخت دستگاه  +ثبت اختراع  +تاييديه علمي
احراز رتبه يك تا سه در جشنوارههاي بينالمللي يا ملي (ملي يا
بينالمللي بودن جشنواره به تشخيص معاونت پژوهشي)

احراز رتبه يك تا سه در جشنوارههاي منطقهاي (استاني)
(استاني بودن جشنواره به تشخيص معاونت پژوهشي)
سفارش انجام طرح توسط يك سازمان /نهاد /شخص و...
معتبر(اعتبار سازمان براساس نظر شوراي پژوهشي)
چاپ در نشريات  JCRبا درجه كيفي  Q1كه جزء  10درصد
برتر باشد.
چاپ در نشريات  JCRبا درجه كيفي Q1

چاپ در نشريات  JCRبا درجه كيفي  Q2و  ،Q3چاپ
مقاالت پژوهشي در نشريات علمي معتبر (الف)

ميزان پرداختي
(هزينه تجهيزات)  %120+مبلغ حق التحقيق
(هزينه تجهيزات)  %120+مبلغ حق التحقيق
(هزينه تجهيزات)  %120+مبلغ حق التحقيق
 %100مبلغ كل هزينههاي تصويب شده طرح
 %100مبلغ كل هزينههاي تصويب شده طرح
(هزينه تجهيزات)  %120+مبلغ حق التحقيق
 %100مبلغ كل هزينههاي تصويب شده طرح
(هزينه تجهيزات)  %80+مبلغ حق التحقيق

چاپ در نشريات JCR :با درجه كيفي  ،Q4مجالت ،ISC
نوع نهم

مجالت  ،Scopusچاپ مقاالت پژوهشي در نشريات علمي

(هزينه تجهيزات)  %70+مبلغ حق التحقيق

معتبر (ب)،
نوع دهم
نوع يازدهم

چاپ مقاالت پژوهشي در نشريات علمي معتبر (د و ج)
چاپ مقاالت ترويجي و مروري در نشريات علمي معتبر،
چاپ مقاله در همايش بين المللي

(هزينه تجهيزات)  %50+مبلغ حق التحقيق
(هزينه تجهيزات)  %30+مبلغ حق التحقيق

نوع دوازدهم

تاليف يا تصنيف كتاب

 %100مبلغ كل هزينههاي تصويب شده طرح

نوع سيزدهم

كرسيهاي تخصصي (نوآوري ،نقد و نظريه پردازي)

(هزينه تجهيزات)  %120+مبلغ حق التحقيق

معرفي يا گسترش مدل توسعهاي

 %100مبلغ كل هزينههاي تصويب شده طرح

اثر (پديده) فرهنگي اجتماعي

 %100مبلغ كل هزينههاي تصويب شده طرح

اثر بديع و ارزنده

(هزينه تجهيزات)  %120+مبلغ حق التحقيق

نوع
چهاردهم
نوع پانزدهم
نوع
شانزدهم
نوع هفدهم

نوع هجدهم

ثبت هسته/شركت فناور در مركز كارآفريني يا مركز رشد
دانشگاه
چاپ مقاله در همايشهاي علمي ملي (سخنراني يا پوستر)،
برگزاري كرسي ترويجي

نوع نوزدهم

ساخت دستگاه (نمونه آزمايشگاهي)

نوع بيستم

داوري گزارش اتمام طرح

نوع بيست و
يکم

عدم تحقق هيچ كدام از موارد فوق

(هزينه تجهيزات)  %120+مبلغ حق التحقيق
(هزينه تجهيزات)  %20+مبلغ حق التحقيق
(هزينه تجهيزات)  %100+مبلغ حق التحقيق × ميانگين درصد امتياز
داوري
(هزينه تجهيزات)  %20+مبلغ حق التحقيق × ميانگين درصد امتياز
داوري
فقط هزينه تجهيزات پرداخت گردد.

تبصره :1براي طرحهايي كه هزينه حقالتحقيق (نيروي انساني) مصوّب آن (در زمان تصويب طرح در شوراي پژوهشي) ،زير  5درصد مبلغ طرح-
هاي كوچك مقياس (كه هر ساله توسط دولت اعالم ميگردد) است ،چنانچه منجر به يکي از بروندادهايي گگردد كگه در جگدول فگوق مشگمول
پرداخت  100درصد هزينههاي طرح و يا بيشتر ميگردد ،دو برابر كل هزينههاي مصوب طرح پرداخت خواهد گرديد.
تبصره :2كل هزينه تجهيزات مصوّب شده ،با ارائه پيش فاكتور از محل پژوهانه (گرنگت) مجگري و همکگاران طگرح پگس از تصگويب در شگوراي
پژوهشي دانشگاه قابل پرداخت خواهد بود .صدور گواهي اختتام طرح منوط به ارائه فاكتورها به همراه رسيدهاي پرداختي بابت خريد تجهيگزات
خواهد بود.
تبصره :3ديگر هزينه هاي مصوب طرح پس از طي مراحل تسويه حساب نهايي و بر اساس جدول فوق پرداخت خواهد شد.
تبصره  :4چنانچه يك طرح بيش از يك نوع برون داد داشته باشد ،طرحدهنده يك نوع برون داد را به عنگوان بگرون داد اصگلي انتخگاب كگرده و
مطابق جدول فوق هزينه طرح را دريافت خواهد كرد .عالوه بر آن ،براي برون داد غير اصلي دوم و سوم (به انتخاب طرحدهنده) ،مشروط به عدم
همپوشاني با يکديگر ،به ترتيب  50و  25درصد هزينههاي حق التحقيق (نيروي انساني) را متناظر با هر نوع برون داد و بر اسگاس جگدول فگوق،
دريافت خواهد نمود.

تبصره  :5با در نظر گرفتن  xبه عنوان  15درصد مبلغ طرحهاي كوچك مقياس (كه هر ساله توسط دولگت اعگالم مگيگگردد) و  yبگه عنگوان
نصف مقدار  ،xچنانچه هزينههاي حق التحقيق (نيروي انساني) يك طرح كمتر از  xباشد ،ارائه تنها يك واحد برونداد ،بگراي دريافگت ميگزان
پرداختي متناظر با هر نوع برونداد كافي است( .بعنوان مثال طبق جدول فوق ،چنانچه حق التحقيق مصوب كمتگر از  xباشگد ،طگرح دهنگده
تنها با يك مقاله  JCRبا درجه كيفي  Q2مي تواند  80درصد حق التحقيق مصوّب را دريافت نمايد) .اگر مبلغ حق التحقيق (نيگروي انسگاني)
طرح بيش از  xباشد ،به ازاي هر ( yكه افزون بر  xباشد) ،به تعداد برون داد يك واحد اضافه خواهد شد تا طرح دهنده پرداختي متناظر ذكگر
شده در جدول فوق را دريافت نمايد .در غير اينصورت به ازاي هر يك برون داد كمتر ارائه شده ،به مقگدار  yاز مبلگغ حگق التحقيگق (نيگروي
انساني) مصوب كسر شده و سپس متناظر با جدول فوق تسويه خواهد شد( .بعنوان مثال چنانچه حق التحقيق مصوب برابر  x+2yباشد ،طگرح
دهنده با سه مقاله  JCRبا درجه كيفي  Q2مي تواند 80

در صد حق التحقيق مصوب را دريافت نمايد و اگر دو مقاله  JCRبا درجه كيفگي Q2

ارائه شود ،به اندازه  80درصد مبلغ  x+yرا به عنوان حق التحقيق دريافت خواهد نمود) .مثال هاي ذكر شده براي ديگر انواع برون دادهگا نيگز
صادق است.
تبصره :6تسويه حساب نهايي از محل پژوهانه (گرنت) طرحدهنده و همکاران وي قابل انجام خواهد بود .ميزان و سهم پژوهانه هر كگدام از افگراد
براي تسويه حساب ،طي يك درخواست از طريق اتوماسيون به معاونت پژوهشي اعالم گردد ،در غير اينصورت تمام هزينههگاي مصگوب طگرح از
محل پژوهانه طرحدهنده كسر و پرداخت خواهد شد.

مستندات الزم براي خاتمه و تسويه طرح مطابق جدول زير خواهد بود:
نوع
نوع اول
نوع دوم
نوع سوم
نوع چهارم
نوع پنجم
نوع ششم
نوع هفتم
نوع هشتم
نوع نهم
نوع دهم
نوع يازدهم

عنوان برون داد
خريد طرح توسط يك سازمان /نهاد /شخص و ...معتبر(اعتبار سازمان
براساس نظر شوراي پژوهشي)
ساخت دستگاه  +ثبت اختراع  +تاييديه علمي
احراز رتبه يك تا سه در جشنوارههاي بينالمللي يا ملي ( ملي يا
بينالمللي بودن جشنواره به تشخيص معاونت پژوهشي)
احراز رتبه يك تا سه در جشنوارههاي منطقهاي (استاني) (استاني
بودن جشنواره به تشخيص معاونت پژوهشي)
سفارش انجام طرح توسط يك سازمان /نهاد /شخص و ...معتبر(اعتبار
سازمان براساس نظر شوراي پژوهشي)
چاپ در نشريات  JCRبا درجه كيفي  Q1كه جزء  10درصد برتر
چاپ در نشريات  JCRبا درجه كيفي Q1

چاپ در نشريات  JCRبا درجه كيفي  Q2و  ،Q3چاپ مقاالت
پژوهشي در نشريات علمي معتبر (الف)
چاپ در نشريات JCR :با درجه كيفي  ،Q4مجالت  ،ISCمجالت
 ،Scopusچاپ مقاالت پژوهشي در نشريات علمي معتبر (ب)
چاپ مقاالت پژوهشي در نشريات علمي معتبر (د و ج)
چاپ مقاالت ترويجي و مروري در نشريات علمي معتبر ،چاپ مقاله
در همايش بين المللي

نوع دوازدهم
نوع سيزدهم

كرسيهاي تخصصي (نوآوري ،نقد و نظريه پردازي)

چهاردهم
نوع پانزدهم
نوع
شانزدهم
نوع هفدهم
نوع هجدهم

قرارداد معتبر خريد طرح  +گزارش نهايي طرح  +فرم تاييديه داوران
گواهي معتبر ثبت اختراع و تاييديه علمي +گزارش نهايي طرح  +فرم
تاييديه داوران
گواهي رتبه معتبر از جشنواره مربوطه  +گزارش نهايي طرح  +فرم تاييديه
داوران
گواهي رتبه معتبر از جشنواره مربوطه  +گزارش نهايي طرح  +فرم تاييديه
داوران.
قرارداد معتبر سفارش طرح  +گزارش نهايي طرح  +فرم تاييديه داوران
مقاله چاپ شده  +گزارش نهايي طرح  +تاييديه داوران

باشد.

تاليف يا تصنيف كتاب

نوع

مستندات

مقاله چاپ شده  +گزارش نهايي طرح +تاييديه داوران
مقاله چاپ شده  +گزارش نهايي طرح +تاييديه داوران
مقاله چاپ شده  +گزارش نهايي طرح +تاييديه داوران
مقاله چاپ شده  +گزارش نهايي طرح +تاييديه داوران
مقاله چاپ شده  +گواهي ارائه مقاله در همايش (مربوط به مقاالت همايشي)+
گزارش نهايي طرح  +تاييديه داوران
تاييديه كارگروه نظارت بر چاپ و نشر كتاب دانشگاه  +كتاب چاپ شده +
تاييديه داوران
گزارش نهايي طرح  +تاييديه هيات حمايت از كرسيهاي شوراي عالي انقالب
فرهنگي  +تاييديه داوران

معرفي يا گسترش مدل توسعهاي

گزارش نهايي طرح  +فرم ارزشيابي داوري نهايي

اثر (پديده) فرهنگي اجتماعي

گزارش نهايي طرح  +فرم ارزشيابي داوري نهايي

اثر بديع و ارزنده
ثبت هسته/شركت فناور در مركز كارآفريني يا مركز رشد دانشگاه
چاپ مقاله در همايش هاي علمي ملي (سخنراني يا پوستر)،
برگزاري كرسي ترويجي

گزارش نهايي طرح  +اثر ارائه شده  +فرم ارزشيابي داوري نهايي
گزارش نهايي طرح  +گواهي پذيرش هسته/شركت فناور در مركز كارآفريني
يا مركز رشد دانشگاه  +تاييديه داوران
مقاله چاپ شده  +گواهي ارائه مقاله در كنفرانس  +گزارش نهايي طرح+
تاييديه داوران

نوع نوزدهم

ساخت دستگاه (نمونه آزمايشگاهي)

گزارش نهايي طرح  +فرم ارزشيابي داوري نهايي

نوع بيستم

داوري گزارش اتمام طرح

گزارش نهايي طرح  +فرم ارزشيابي داوري نهايي

مادة  :4تعهدات محقق :
 -1-4در صورتي كه محقق در اجراي طرح تحقيقاتي خود همکاراني را پيشبيني نمايد ،موظّف است حق الزحمه همکاران را مطگابق پيشگنهاده
(پروپوزال) پرداخت نمايد.
 -2-4در صورتي كه مجري نتواند در مهلت تعيين شده در قرارداد و مطابق جدول زمان بندي شده ،طرح تحقيقاتي خگود را بگه اتمگام برسگاند،
موّظف است مراتب را كتباً با ذكر داليل جهت تمديد مهلت قرارداد به مديريت پژوهشي گزارش نمايد.
 -3-4مجري مجاز نميباشد پس از عقد قرارداد ،اصل طرح و نتايج آن را بدون اجازه كتبي دانشگاه در اختيار موسسه يا سازمانديگري قراردهد.
درغير اينصورت برابر تعهد تبصره ماده  5اين قرارداد خسارت اخذ خواهد شد.
 -4-4مجري متعهد است هرگونه تغيير در ميدان تحقيق را كتباً به اطالع معاونت پژوهشي برساند و پس از كسب مجوز اقدام به تغيير نمايد.
 -5-4پيگيري انجام مراحل حروفچيني  ،ويرايش ادبي ،خدمات آماده سازي به عهدة محقق و با هماهنگي مديريت پژوهشي خواهد بود.
 -6-4مجري بايد در پايان ،نسخه الکترونيك (نسخه  Wordيا  )Latexگزارش نهايي تحقيق خود را كه با رعايت اصول علمي نگارش شده است،
در اختيار معاونت پژوهشي قرار دهد.
 -7-4مجري متعهد ميشود كه اسناد و مدارك (فاكتور) خريد مواد مصرفي و تجهيزاتي را تا سقف مجاز مشگخص شگده در شگيوهنامگه اعطگاي
پژوهانه (گرنت) ،به استناد بخش سوم اطالعات مربوط به هزينههاي طرح پژوهشي در شيوهنامه طرح تحقيق (پروپوزال) را به معاونگت پژوهشگي
ارائه نمايد .تسويه حساب نهايي با محقق ،مشروط به تحويل تجهيزات به معاونت پژوهشي ميباشد.
 -8-4مجري متعهد است كليه فاكتورهاي اموال مصرفي وغير مصرفي را پس از تاييد كارپرداز دانشگکده (درج كگد دارايگي) و رياسگت دانشگکده
همراه با شماره اموال غيرمصرفي به معاونت پژوهشي تحويل دهد.
 -9-4چنانچه معلوم گردد مجري طرح كه بر اساس پيش فاكتور هزينه تجهيزات را دريافت نموده است ،اقدام به خريد تجهيزات مغاير با پيش-
فاكتور نموده است ،يا تجهيزات مورد نظر را خريداري ننموده است ،دو برابر مبالغ دريافتي بابت هزينه تجهيزات به عنوان جريمه ،نقداً دريافت و
يا از حقوق ماهانه مجري (و همکاران ،در صورت اعالم قبلي مبني بر سهيم شدن ديگر همکاران در پرداخت از محل پژوهانه) كسر و بگه حسگاب
دانشگاه واريز خواهد شد.
مادة  :5موارد لغو قرارداد :
 -1-5معلوم شود كه تمام يا بخشي از طرح تحقيقاتي متعلق به صاحب اثر نيست.
 -2-5ارايه نکردن به موقع گزارش تحقيق طبق مراحل زمان بندي شده در قرارداد ،مگر در مگواردي كگه موضگوع بنگد  -2-4قگرارداد از سگوي
مجري رعايت شده باشد.
 -3-5موضوع قرارداد از طرف مجري يا همکاران ايشان بعد از عقد با دانشگاه به سازمان ديگري واگذار شود.
 -4-5انصراف مجري طرح به داليل بيماري ،دسترسي پيدا نکردن به منابع و وسايل مورد نيگاز ،مسگافرت دراز مگدت و غيگره بنگا بگه تشگخيص
شوراي پژهشي دانشگاه.
 -5-5تاريخ دريافت مقاله مستخرج از طرح از سوي نشريات حداقل بايد پس از سپري شدن نصف مدت زمان اجراي قرارداد طرح مذكور باشگد.
درغير اينصورت قرارداد لغو ميگردد.
 -6-5طرح هاي تحقيقاتي كه از تاريخ اتمام قراردادشان سه ماه گذشته باشد ولي اقدام به تمديد يا تسويه حسگاب طگرح نشگده باشگدا معاونگت
پژوهشي ميتواند اينگونه طرح ها را لغو نمايد.
تبصره :
 -1در صورت لغو قرارداد ،دانشگاه مجاز است به تشخيص شوراي پژوهشي تمام يا قسمتي از حق الزحمه پرداختي را همگراه خسگارت
وارده به دانشگاه به عنوان جريمه ،نقداً دريافت و يا از حقوق ماهانه مجري كسر و به حساب دانشگاه واريز نمايد.

تعهد تبصره :
در اجراي مفاد قرارداد دانشگاه مجاز است در صورت لغو قرارداد ،عدم انجام تعهدات و ايجاد خسارت بگه ميزانگي كگه شگوراي پژوهشگيدانشگگاه
تعيين نمايد ،از حقوق ماهانه اينجانب  ............................كسر و به حساب دانشگاه واريز نمايند.
امضاء
ماده :6
اينجانب ...............................ضمن مطالعه دقيق آيين نامه اجرايي فعاليتهاي پژوهشي و مفاد اين قرارداد ،كلية تعهدات آنرا ميپذيرم.
مادة : 7
اين قرارداد در تاريخ ............در  7ماده و دو صفحه و  5نسخه كه كليه نسخهها و صفحات حکم واحد را دارند امضاء و مبادله گرديد.

نام و نام خانوادگي محقق

نام و نام خانوادگي رئيس دانشکده

نام و نام خانوادگي معاون پژوهش و فناوري

امضاء

امضاء

امضاء

آدرس منزل:
نسخه حسابداري

نسخه محقق

نسخه پرونده طرح تحقيق

نسخه مديريت پژوهشي

دانشکده مربوطه

