آيين نامه محاسبه نرخ باالسري طرح هاي تحقيقاتي
دفتر ارتباط با صنعت دانشکده علوم پزشکي بهبهان
مقدمه:
با توجه به ضرورت توسعه و گسترش فرهنگ تحقيقات دانشگاهي و تعامل دانشکده با صنعت و جامعه به منظور ايجاد
بستر و تسهيالت اجرايي و تسهيل پژوهش هاي كاربردي ،آيين نامه محاسبه نرخ باالسري طرح هاي ارتباط با صنعت و جامعه
دانشکده به شرح زير بازنگري و تنظيم شده است.
ماده -1اهداف
 -1-1ايجاد روندي يکنواخت و عادالنه براي محاسبه نرخ باالسري طرح هاي پژوهشي مرتبط با دستگاه هاي اجرايي
 -2-1ايجاد انگيزه بيشتر و كمك به افزايش منابع مالي جديد براي دانشکده به منظور تأمين تسهيالت الزم براي پژوهشگران
 -3-1پاسخ به نيازهاي علمي – تحقيقاتي دستگاههاي اجرايي كشور و به خصوص استان خوزستان
 -4-1گسترش فرهنگ پژوهش هاي كاربردي و تعامل دانشکده با صنعت
ماده -2نرخ باالسري
نرخ باالسري طرح هاي پژوهشي مشترك با دستگاههاي اجرايي در ارتباط با صنعت  11درصد كل مبلغ قرارداد مي باشد.
ماده -3موارد تشويقي
با توجه به تالش چشمگير پژوهشگران دانشکده علوم پزشکي بهبهان در سال هاي اخير و به منظور تشويق انجام پژوهش هاي
كاربردي مستمر موارد زير جهت كاهش ميزان باالسري منظور خواهد گرديد:
 -1-3نرخ باالسري طرح هايي كه آورنده آن مجري طرح باشد مشمول  2درصد تخفيف مي باشد.
 -2-3طرح هايي كه كارفرما (طرف قرارداد) در استان هاي مجاور و غير مجاور باشد به ترتيب ا و  2درصد از نرخ باالسري
كسر خواهد شد.
 -3-3در صورتي كه در يك طرح تحقيقاتي از خدمات آزمايشگاهي هر يك از آزمايشگاههاي زير مجموعه دانشکده استفاده
شود و هزينه آزمايشات به حساب مربوطه واريز گردد مشمول  2درصد كسر باالسري خواهد شد.
 -4-3براي طرح هاي باالتر از يك ميليارد ريال به ازاي هر يك ميليارد ريال مازاد  %0/5از نرخ باالسري كسر
مي گردد (.حداكثر ) % 5
 -5-3ميزان باالسري طرح هاي حمايت از پايان نامه هاي دانشجويي دستگاههاي اجرايي زير 100/000/000ريال معاف از
باالسري مي باشند و بيشتر از آن بر اساس مفاد اين آيين نامه محاسبه خواهد شد .طرف توافق نامه داخلي دانشکده در طرح
هاي پايان نامه اي عضو هيئت علمي دانشکده (استاد راهنما) مي باشد.
تبصره -موضوع انتشار مقاله از پايان نامه طبق آيين نامه شوراي پژوهشي دانشکده به قوت خود باقي است.
 -6-3در هر صورت نرخ باالسري طرح ها پس از اعمال تشويق ها از  %10كل مبلغ قرارداد فيمابين دانشکده و كارفرما كمتر
نباشد.
تبصره  -1ساير مواردي كه در اين ماده پيش بيني نشده است با پيشنهاد معاونت توسعه پژوهش و فن آوري دانشکده اقدام
خواهد شد.
تبصره  -2در صورتي كه نتا يج حاصل از طرح مرتبط با صنعت منجر به انتشار مقاله در مجالت علمي -پژوهشي داخلي و يا
خارجي گردد؛ حق التحرير آن مقاله دو برابر حق التحرير مقاالت ديگر خواهد بود.
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ماده  -4شرايط طرح هاي خدماتي
طرح هايي كه صرفاً خدماتي هستند نظير آناليزهاي دستگاهي ،آزمون هاي متداول آزمايشگاهي ،شناسايي ها ،كاليبراسيون
دستگاهها و كليه خدماتي كه از تجهيزات موجود در دانشکده براي انجام آن استفاده شود مشمول كسر باالسري نخواهند بود.
ماده  -1شرايط طرح هاي مشاوره اي و نظارتي
ميزان باالسري طرح هاي مشاوره اي و نظارت طرح هاي تحقيقاتي %10كل مبلغ قرارداد ثابت خواهد بود و مشمول تشويق
هاي مندرج در اين آيين نامه نخواهدشد.
ماده -6نحوه توزيع باالسري
چنانچه مجري يا مجريان طرح تحقيقاتي از اعضاء يك مركز تحقيقاتي مرتبط با دانشکده علوم پزشکي بهبهان باشند؛ 50
درصد از باالسري اخذ شده سهم مركز تحقيقات مربوطه خواهد بود كه مي بايستي برابر مقررات و زير نظر رئيس مركز براي
تأمين زيرساخت هاي تحقيقاتي مثل خريد دستگاهها و وسايل آزمايشگاهي هزينه شود.
ماده -7ساير موارد
 -1-7در صورتي كه خريد دستگاه در طرح پيش بيني شده باشد ،پس از اتمام طرح تحقيقاتي و در صورت عدم واگذاري به
كارفرما در اختيار گروه آموزشي يا مركز تحقيقات مربوطه قرار خواهد گرفت.
 -2-7جهت مواد مصرفي طرح ،نياز به ارائه فاكتور توسط مجري نمي باشد و براي تسويه حساب فقط بايد فاكتورهاي مربوط
به پرداخت وجه مواد غير مصرفي و دستگاهها ارائه شود.
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