
 

 دستورالعمل نحوه استفاده از دستيار پژوهشي

 

اعضاي هيأت  )با حداقل مدرك كارشناسي(اين دستورالعمل به منظور تسهيل بكارگيري نيروهاي مورد نياز 

اعضاء هيأت علمي . سازي مسير انجام اين امر تهيه شده استعلمي، ظرفيت سازي پژوهشي در دانشگاه و شفاف

و پس از تخصيص اعتبار، دستياران پژوهشي مورد نياز خود را به توانند از محل اعتبارات در اختيار خويش مي

 .شرح زير بكار گيرند

 .ها به مدير كل پژوهشي دانشگاهها و پژوهشكدهي دانشكدهارسال درخواست از طريق رؤسا )1

پژوهشي و با بيمه خويش فرما از خدمات آزمايشگاهي با دستيار / عقد قرارداد انجام خدمات پژوهشي  )2

دانشگاه پس از تأييد بودجه مورد نظر و مشخص شدن طريق امور مالي دفتر معاونت پژوهش و فناوري 

 .مدت قرارداد

ارجاع موضوع به معاونين مربوطه دانشگاه جهت استفاده از امكانات دانشگاه نظير مهمانسرا، خوابگاه،  )3

 ...گاه و نشكارت غذا، مجوز ورود و خروج به دا

ماهانه دستيار پژوهشي در انتهاي هر ماه توسط عضو هيأت علمي جهت انجام امور  تأييد و ارسال كاركرد )4

 .پژوهش و فناوريمربوط به پرداخت حقوق به معاونت 

خدمات آزمايشگاهي / براساس قرارداد انجام خدمات پژوهشي جهت بكارگيري دستيار پژوهشي : تبصره

 .ماليات كسر مي شود% 5به دستيار پژوهشي  هااز كليه پرداخت

 .به تصويب رسيد 86/8/1 اين دستورالعمل در تاريخ

 

 

 

 

 

 



 )مراحل گردش كار( درخواست به كارگيري دستيار پژوهشيفرم  

 
 .شودتكميل مي اين قسمت توسط عضو هيأت علمي متقاضي استفاده از دستيار پژوهشي –الف 

/ جهت انجام خدمات پژوهشي ....................  رشته  در.........................   داراي مدرك...................................................آقاي / بدينوسيله خانم 

/ عضو هيـأت علمـي دانشـكده    ........................................ و با عنوان دستيار پژوهشي اينجانب ........................................ خدمات آزمايشگاهي 

 .گرددعرفي ميم.......................................  مركز 

 : مابين و از محلباشد كه طبق قرارداد منعقده فيريال مي............................................... ماه معادل ....... الزحمه نامبرده براي مدت كل مبلغ حق

 ريال.................................................. پژوهانه به ميزان  �

 .شودريال و به شرح زير پرداخت مي..........................................هاي مورد قرارداد با خارج از دانشگاه به ميزان طرح/ طرح  �

 .شودريال و با شرح زير پرداخت مي.... ..........................................با ميزان ................................................................. ساير موارد شامل  �

 ها والزحمه دستيار پژوهشي از محل طرحدر صورتي كه بخشي از حق

 امضاء عضو هيأت علمي   :شود؛ قسمت زير تكميل گردديا پژوهانه ساير همكاران هيأت علمي تأمين مي 

 :تاريخ          ................مركز / عضو هيأت علمي دانشكده ............................... اينجانب 

 الذكر، منابع فوق ريال  از محل.......................... شوم مبلغ متعهد مي 

         .پرداخت نمايمالزحمه دستيار پژوهشي بابت حق
                                            

 امضاء

 رئيس واحد مربوطهامضاء    .باشدموارد فوق مورد تأييد و موافقت اين واحد مي -ب
  :تاريخ                

 :معاون پژوهش و فناوري دانشگاه  -ج

 .كارشناس مالي معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه بررسي و اعالم نظر شود 

 معاون پژوهش و فناوري دانشگاهامضاء                    

 :تاريخ             

 :كارشناس مالي معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه -د

 اعتبـارات در اختيـار  ريال، از محل .............................. ماه و معادل ................ الزحمه دستيار پژوهشي براي مدتاعتبار الزم جهت پرداخت حق

ــه ميــزان .................................... خــانم /  آقــاي  بــه ميــزان ................... ............. خــانم/ اعتبــارات آقــاي ريــال و از محــل ..........................  ب

 .ريال قابل تأمين است...................................... 

 نام و نام خانوادگي          .................................................: اتتوضيح

 امضاء        

    :تاريخ                      

 .ه جهت اقدامات بعديدفتر مدير كل امور پژوهشي دانشگا -ه
 .           قرارداد منعقده به دفتر مدير كل امور پژوهشي دانشگاه ارسال فرماييدنسخه از  5خواهشمند است فرم تكميل شده را به همراه 

ف
دي

ر
 

 مجري عنوان 
 اعتبارمبلغ كل 

 )ريال(

مبلغ تخصيصي به دستيار 

 )ريال(پژوهشي 

1     

2     

3     

 جمع        

 :تاريخ   

 :شماره  



 آزمايشگاهي/   قرار داد انجام خدمات پژوهشي

 

 

كه منبعد كار فرما ناميده مي شود و ..........................................به آدرس.......................... اين قرار داد في مابين 

به .......... .........صادره از.........................شماره شناسنامه............................. فرزند........................خانم /آقا

جهت ) شودپيمانكار ناميده مي كه در اين قرارداد......................( تلفن................................................آدرس 

 :منعقد مي گرددبه شرح ذيل انجام خدمات پژوهشي 

 
 موضوع قرار داد) 1ماده

 

 

 

  مدت قرار داد) 2ماده 

 .مي باشد.................به مدت................اين قرار داد از تاريخ 

 
 مبلغ قرار داد و نحوه پرداخت) 3ماده 

 اعتبارريال از محل .................... موضوع اين قرارداد معادل پژوهشيحق الزحمه خدمات  -3-1

 .پرداخت خواهد شد.....................در وجه .................................................... 

مي باشد ..........................................ريال در ازاي ..................... مبلغ  پژوهشيمبناي حق الزحمه خدمات  -3-2

 .كه پس از تائيد كارفرما و كسر ماليات به پيمانكار پرداخت خواهد شد

پرداخت توسط كارفرما ي ياليات كسر و پس از تائيد نهادرصد به عنوان م 5از هرپرداخت پيمانكار مبلغ   -3-3

 .خواهد شد

 
 تعدات پيمانكار) 4ماده 

شود نسبت به حفظ و نگهداري اموال دانشگاه كوشا باشد و در صورت وارد آمدن ميپيمانكار متعهد  -4-1

 .خسارات عمدي، جبران خسارت بر عهده پيمانكار است

يا اشخاص حقيقي يا شخص ه خدمات موضع اين قرارداد و يا قسمتي از آن را به ليپيمانكار حق ندارد ك -4-2

 .حقوقي ديگر واگذار و يا انتقال دهد

منع مداخله  نظام وظيفه عمومي و قانون پيمانكار با اعالم آشنايي از قوانين و مقررات كشور منجمله قانون -4-3

 .ي از اين قرار داد را مي پذيردقرار داد هاي دولتي مسئوليت ناش در كارگزاران دولت

 .كليه مفاد شرايط پيمان در اين قرار داد نافذ و قابل اجرا مي باشد -4-4

 

 

 



 تعهدات كارفرما) 5ماده 

شود پرداخت پرسنلي موضوع قرارداد را از محل اعتبارات مربوطه كسر و به پيمانكار كارفرما متعهد مي -5-1

 .پرداخت نمايد

-مقدورات نسبت به ارائه تسهيالت و مطابق مقررات جاري دانشگاه به پيمانكار اقدام مي كارفرما در حد -5-2

 .نمايد

 
 موارد فسخ قرار داد و خاتمه دادن به آن) 6ماده

قرارداد را رعايت نمي نمايد و يا قسمتي از مفاد تمام يا  پيمانكار در صورتي كه بر كارفرما معلوم شود كه -6-1

محوله را ندارد ، كارفرما حق دارد بدون احتياج به انجام  و مطلوب و ظايفنجام به موقع ي الزم براي ايتوانا

اطالعات،  در اينصورت پيمانكارموظف است. ر كتبي ده روزه فسخ نمايد طاريفات خاص اين قرارداد را با اختش

ارزش خدماتي را كه تا  درصد 75حداكثر .تا آن تاريخ را تحويل كارفرما نمايدآوري شده  مدارك و اسناد جمع

ي كه قبالٌَََ صورت گرفته محاسبه و باقيمانده پس از كسر پرداخت هاي. جام شده استتاريخ فسخ قرار داد ان

 .پرداخت خواهد شد و پيمانكار حق مطالبه هيچ گونه و جه را نخواهد داشت

يه لخ قرار داد بگيرد حق الزحمه كسفاشاره شد تصميم به  1-6چنانچه كار فرما به دليلي سواي آنچه در بند  -6-2

به قرارداد پس از كسر مبالغي كه ازاين بابت قبال پرداخت  دادن كارهاي انجام شده توسط پيمانكار تا تاريخ خاتمه

 .شده است به پيمانكار پرداخت خواهد شد

قل يكماه قبل به اطالع حداچنانچه پيمانكار به هر دليلي تصميم به فسخ قراداد گيرد، موظف است مراتب را  -6-3

 .در اين صورت تعيين ميزان حق الزحمه و تسويه حساب با نظر كارفرما خواهد بود. كارفرما برساند

 
 مالكيت اسناد -7ماده

كليه اطالعات،مدارك، اسناد و نتايج آزمايشگاهي كه به موجب اين قرار داد توسط پيمانكار تهيه مي شود متعلق 

 .مانكار حق انتشار ، واگذاري و استفاده از آن را بدون اجازه كارفرما نخواهد داشتبه كارفرما مي باشد و پي

 

 

 

 

 

 امضاء كارفرما                                                                                         امضاء پيمانكار 

 تاريخ          تاريخ


