بسمه تعالی

دستورالعمل اجرایی محاسبه نرخ باالسری طرحهای تحقیقاتی دانشگاه میبد
دانشگاه میبد

مقدمه:
در راستای توجه به سیاست هاای ابغیاو ا اجئا او ر اور ا تائارع توسانه تئهیاا ت ی ااع
دان گاهو ا بئقئاری تنامغع علمو با صیایع ا جامنه ا به میظور ایجاد تسهیغع الزم جهت انجاام
پژاه های راربئدی این آ ین نامه تداین ا تیظیم گئدیده است.
ماده  -1اهداف:
1-1
2-1
3-1
4-1
5-1

ایجاد تئایید یکیواخت بئای م اسبه نئخ باالسئی طئحهای پژاه و ت اتا م ور
ایجاد انگیزه بی تئ بین پژاه گئان دان گاهو
گستئش تئهیا پژاهش های راربئدی ا بسط تنامغع علمو تیمابین دان گاه
پاسخ به نیازهای علمو – ت ی اتو ارگانهای اجئا و ر ور
رمک به اتزایش میابع مالو جدید بئای دان گاه

ماده  -2نرخ باالسری:
1-2

حق باالسئی دان گاه از اجئای طئحهای پژاه و با دساتگاههای مت اتاو ر اور حاداق
 %15ا حدارثئ با تواتق طئتین تنیین موگئدد ا باالسئی از ر مبلغ طئح م اسابه ماو
گئدد ره با ل اظ موارد ذی نسبت به ع د قئارداد داخلو با مجئیان ا م ین دان اگاهو
اقدام مو شود.

ماده  -3موارد تشویقی:

1-3

با توجه به م اررت قاب توجه پژاه گئان ا م ین دان گاه به اجئای طئحهای پژاه و
ت اتام ور ا در جهت ت ویق پژاه اگئان ا اتازایش م ااررت آناان در انجاام طئحهاای
پژاه و راربئدی موارد ذی جهت راهش میزان باالسئی میظاور ا بماورد اجائا گشاشاته
خواهد شد.
در طئحهای ت ی اتو باالی  50میلیون ریال ،چیاچه مجئی از همکاران خاود دردان اگاه
میبد استفاده رید ،به ازای هئ یک از اعضاء یک درصد از مبلغ باالسئی رسائ ماوگائدد ا
حدارثئ تا  3درصد از این م قاب رسئ موباشد.
1

2-3

3-3

4-3

قئاردادهای با حجم ریالو باالتئ از یک میلیارد ریال به ازای هئ پانصد میلیاون ریاال ماازاد
نیم درصد از راهش نئخ باالسئی بهئه مید مو گئدد ا حدارثئ تاا  2درصاد از ایان م ا
قاب رسئ مو باشد .تمیا سایئ ت ویق های میدرج در بیدهای توق الشرئ نیاز شاام ایان
قئاردادها خواهد بود.
انتخاب مجئی طئح از بیئان دان گاه بغمانع است ا در این صورع چیانچه پی یهاد االیاه
طئح از مجئی باشد بئای رسئ باالسئی طبق شیوه نامه عضو هیاع علمو دان اگاه اعماال
مو شود ا چیاچه پی یهاد از طئف دان گاه باشد تا  40درصد مبلغ را طائح باه عیاوان
باالسئی رسئ مو گئدد.
چیاچه موتوع قئارداد توسط دستگاه های اجئایو بئای حمایت از پایان نامه پی یهاد شده
باشد از پئداخت باالسئی مناف است

تبصره ( :)1در مورد طئح هایو ره مجئی خارج از دان گاه باشد الزم است حداق یکو از همکاران
از دان گاه میبد انتخاب شود.
تبصره ( :)2سایئ مواردی ره در این آ ین نامه پیش بییو ن ده است بصورع موردی ،باا پی ایهاد
مناان پژاه و ا تیااری ا تصویب هیاع ر یسه دان گاه تصمیم گیئی ا اقدام خواهد شد.
تبصره ( :)3تمانت مالو بئای طئح هایو ره مجئی آنها عضو هیاع علمو دان گاه میبد نباشاد،
به ت خیص هیاع ر یسه دان گاه انجام موگئدد.

این دستورالنم در 3ماده ا  3تبصئه به تصویب هیاع ر یسه دان گاه رسید ا تا یک ساال اعتباار
دارد.
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