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 مقدمه  
جامعه و  صنعت  با  دانشگاه  تعامل  و  دانشگاهی  تحقیقات  فرهنگ  گسترش  و  توسعه  ضرورت  به  توجه  و    ، با  بستر  ایجاد  منظور  به 

پژوهش  تسـهیالت تسهیل  و  آهاي  اجرایی  باالسري طرح   هنامینی کاربردي،  نرخ  قبیل مشاوره دانشـگاه    پژوهشی هاي  محاسبه  ای، )از 
 باشد: می بـه شـرح زیر  نظارتی، حقوقی، تحقیقاتی، فنی مهندسی و ... که طرف قرارداد آن خارج از دانشگاه است( 

 . اهداف  1ماده 
 ؛ و صنایع ییي اجرا ها هاي پژوهشی مرتبط با دستگاهنرخ باالسري طرح  هایجاد روندي یکنواخت و عادالنه براي محاسب -1-1
  بیشتر و کمک به افزایش منابع مالی جدید براي دانشگاه به منظور تأمین تسهیالت الزم براي پژوهشگران؛ ه ایجاد انگیز -1-2
   ؛کشور تحقیقاتی -سخ به نیازهاي علمی پا -1-3
 جامعه.  صنعت و هاي کاربردي و تعامل دانشگاه با گسترش فرهنگ پژوهش -1-4

 . نرخ باالسري  2ماده   
اعمال      هر طرح در آغاز تعیین و  یبرا  جدول زیرمطابق    ،دانشگاهی پس از کسر کسورات قانونیبرونپژوهشی    یهاطرح   ی رخ باالسر ن

 : شودمی 
 )به تومان( مبلغ  نرخ باالسری 

 میلیون   50تا  %10
 میلیون    100میلیون تا  50از  %9
 میلیون   150میلیون تا  100از  %8
 میلیون   150از  %7

  
 . موارد تشویقی   3ماده 

کاربردي مستمر موارد   هـايهـاي اخیـر و بـه منظـور تشـویق انجـام پـژوهشبا توجه به تالش چشمگیر پژوهشگران دانشگاه در سال
 :  شودمی زیر جهت کاهش میزان باالسري منظور 

 از سقف باالسري کسر خواهد شد.  درصد  یک  باشد،  دیگرهاي ی که کارفرما )طرف قرارداد( در استانهایطرح  -3-1
  و یـا   دانشگاه میبد  علمـیعضـو هیـأت    همکارمجری /  به ازاي هر    نیم درصد  ، شودی که به صورت گروهی انجام میهایطرح   -3-2

مالک، قید نام همکاران در ). ( حداکثر تا یک درصد) از سقف باالسری کسر خواهد شد میبد،  دانشجوي تحصیالت تکمیلی دانشگاه
   . (دانشگاهی استهای برونقرارداد داخلی تنظیم شده برای طرح 

طرح   -3-3 باالسري  ازمیزان  حمایت  دانشجویی  نامهپایان  هاي  دانشگاه،  هاي  از  خارج  قرارداد  طرف  درصدبا  کسر    نیم  از  پس 
قانونی در  .دباشمی  کسورات  دانشـگاه  داخلـی  قـرارداد  نوع    طـرف  راهنما( میطرح این  )استاد  دانشگاه  هیأت علمی    باشد. ها عضو 

 . از مبلغ کل قرارداد است %70حداقل   کننده، ها، مشروط به نظر مثبت سازمان یا نهاد حمایتاز این نوع طرح سهم دانشجو 
 شود. میکسر  2جدول ماده از نرخ باالسري  درصد 2  ،ي کالن ملیهابراي طرح  -3-4
   کمتر باشد. درصد  4نباید از  ، ها در تمام موارد فوق پس از اعمال تشویق  هادر هر صورت باالسري طرح  -3-5 
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پژوهشی که عضو  هانرخ باالسري طرح   -3-6  و موضوع طرح    هیئت علمی دارای شرکت مستقر در مراکز رشد دانشگاهی است ي 
می  شرکت  آن  فعالیت  حوزه  با  کسورات  ، باشد مرتبط  کسر  از  ماده    درصد  4  ، پس  جدول  باالسري  نرخ  می   2از  این  شودکسر  در   .

   شود. های مندرج در این ماده نمی صورت، این نوع طرح مشمول سایر مشوق 
از مبلغ طرح صرف خرید تجهیزات و وسایل سرمایهچنانچه  .  3-7  این در تملک دانشگاه درآید،    و  شودای  بخشی  این صورت  در 

سری  باال  معافیتمشمول    ، خرید مواد و وسایل مصرفیهای مربوط به  ما هزینهاپرداخت باالسری معاف است.  از  طرح  بخش از مبلغ  
 . شودنمی

  
آیین در  این  مورخ    3نامه  جلسه  در  الزم    27/01/1401ماده  یخ  تار این  از  و  رسید  تصویب  به  دانشگاه  رئیسه  هیئت 

 االجراست.  


