
با عنایت به اینکه اعضای هیئت علمی بازنشسته  از لحاظ اداری با دانشگاه ارتباطی ندارند اما نظر به اهمیت استفاده از تجربه و 

علم اینگونه از عزیزان طبق پیگیری های دفتر امور فناوری و طرح های کاربردی از دفتر حقوقی دانشگاه ،مجوز استفاده از نیروهای 

 بازنشسته در انعقاد قراردادهای پژوهشی حتی به صورت مستقل با شرایط پیوست صادر گردیده است. 
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جناب آقای دکتر سیدفخرالدین افضلی

مدیر محترم امور فناوری و طرحهای کاربردی

با سالم و احترام، 

بازگشت به نامه شماره ٧٤٩١ /٩٩٣/١٠ مورخ ٩٩/٦/٢٢ در خصوص یک نمونه قرارداد ارسالی 
پژوهشی موضوع مطالعات هیدرو ژئولوژی و کارست ساختگاه سد کوهرنگ ٣ موارد زیر به عنوان 

نظریه کارشناسی به استحضار می رساند : 

١- همانگونه که مستحضرید این گونه قرارداد طبق شرایط عمومی همسان خدمات مشاوره 
پژوهشی مصوب هیات محترم  وزیران تنظیم شده و کارفرمای این پروژه شرکت آب منطقه 
اصفهان و مشاور پروژه دانشگاه شیراز ( معاونت محترم پژوهشی ) می باشد . با توجه به 
ماهیت این نوع قراردادها پس از اتمام مدت قرارداد و انجام و اتمام پروژه  ، دانشگاه به عنوان 
مهندس مشاور پروژه متعهد به ارائه تسویه حساب قطعی از قبیل بیمه ، مالیات و غیره  می 
باشد . در صورت عدم تسویه حساب قطعی توسط دانشگاه در خصوص کسورات قانونی متعلق 
به قرارداد و یا در صورت انجام ناقص پروژه ، کارفرما ( شرکت آب منطقه اصفهان ) می 
تواند به هر طریق مقتضی از جمله ضبط   کارسازی هر گونه تضمین اخذ شده از دانشگاه به 
نفع خود اقدام نماید  و در این خصوص دانشگاه ممکن است متحمل هزینه و خسارت،  در این 

پروژه شود . 
در پیوست شماره ٦  قرارداد مذکور مالحظه می شود از جمله یکی از عوامل کلیدی انجام کار  -٢
به عنوان پژوهشگر طرح و نمایندگان معرفی شده از  طرف مهندس مشاور در انجام پروژه،  
افراد متخصص از جمله عضو محترم هیات علمی بازنشسته می باشد که به دلیل بازنشستگی 
هیچ رابطه شغلی با دانشگاه ندارد . حال در فرضی که پژوهشگر طرح  از اجرای این پروژه 
منصرف شود یا پروژه را بطور ناقص انجام دهد ، خساراتی برای دانشگاه ایجاد می شود که 
چندین راهکار اجرایی و قابل اطمینان برای جبران خسارت ناشی از عدم انجام صحیح  این 

پروژه ها و هر گونه زیانهای احتمالی به شرح زیر پیشنهاد می شود . 

    پیشنهاد و راهکار  اول : 

   اخذ ضمانت نامه بانکی : مزیت این روش آن است که در صورت استنکاف متعهد می توان 
بالفاصله از طریق مکاتبه بانکی مربوطه آن را وصول نمود و معایب ضمانت نامه بانکی این است 
که مبلغ ضمانت نامه ثابت است و فقط تا میزان مبلغ مندرج در ضمانت نامه می توان آن را به نفع 
دولت وصول و برداشت نمود و نسبت به مازاد آن می بایست از طریق اقامه دعوی در مراجع 

قانونی ذیصالح اقدام نمود . 

     پیشنهاد و راهکار دوم : 

   اخذ تعهد رسمی از پژوهشگر به صورت تعهد محضری و با درج مبلغ در متن  سند تعهد یعنی  اخذ 
تعهد به صورت مالی ) و با درج شماره حساب بانکی مستمری بازنشستگی می باشد که در    صورت 

تخلف و استنکاف پژوهشگر  در انجام تعهدات قانونی خود بتوان از طریق  مکاتبه با دفتر خانه   
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مربوطه تقاضای صدور اجراییه نمود و میزان خسارت را از حقوق بازنشستگی وی طبق مقررات 
و ضوابط که معموال  به صورت ماهیانه می باشد برداشت و به نفع دولت کارسازی نمود . 

         پیشنهاد و راهکار  سوم : 

  اخذ تعهد رسمی محضری از پژوهشگر به صورت تعهد ذمه ای با معرفی ٢ ضامن ( کارمند رسمی 
قطعی شاغل دولت ) است و فرایند اجرایی مانند راهکار دوم می باشد با این تفاوت که ٢ ضامن 

معرفی شده متضامنا  مسئول جبران هر گونه خسارت وارده می باشند . 

الزم به توضیح است اخذ تعهد عادی داخلی که توسط خود دانشگاه بطور داخلی انجام می شود  
یک تعهد و سند عادی است و با توجه به بازنشسته بودن این افراد و قطع رابطه با دستگاه تقاضا 
برای برداشت از حقوق متعهد از سازمان بازنشستگی نیاز به صدور حکم قطعیت یافته از 
مراجع ذیصالح قانونی می باشد که این پروسه تا صدور حکم قطعی و اثبات خسارت زمانبر 

می باشد . 
در مورد مبلغ تعهد اخذ شده با توجه به این که ممکن است در اثر عدم ایفای تعهدات  
پژوهشگر خساراتی مازاد بر مبلغ قرارداد نیز به دانشگاه وارد آید و همچنین این که 
خسارت می بایست به نرخ روز اخذ شود و چنانچه مبلغ تعهد اخذ شده برابر با مبلغ طرح 
باشد الزم می شود نسبت به مازاد آن از  طریق طرح دعوی در مراجع قانونی برای  
جبران خسارت اقدام نمود ، پیشنهاد می گردد تعهد اخذ شده به میزان دو برابر مبلغ پروژه 

باشد . 
در خصوص مسائل مالی،  هر چند این  موارد بطور کلی بیان شده است چنین اظهار نظر    
می شود  که دانشگاه می بایست با تعیین نوع تعهد و اخذ تعهد رسمی مناسب از پژوهشگر 
وی را متعهد به ارائه هر گونه تسویه حساب قطعی متعلقه نماید و در خصوص نحوه 
پرداخت ،  پیشنهاد می شود پرداخت به وی پس از اتمام مدت پروژه و تحویل کامل پروژه 
به نحو صحیح و بدین شکل باشد :  پس از واریز مبلغ توسط شرکت طرف قرارداد به 
حساب دانشگاه ، دانشگاه پس از کسر هر گونه کسورات قانونی متعلقه و در صورت 
رضایت از عملکرد پژوهشگر و پس از ارائه هر گونه مفاصاحساب قطعی از جمله بیمه 
نسبت به واریز مبلغ به حساب پژوهشگر اقدام نماید در غیر این صورت کلیه خسارات و 

هزینه های احتمالی  که در قرارداد منعقده فی مابین دانشگاه و شرکتهای طرف قرارداد  
ناشی از   عمل پژوهشگر ایجاد  می شود ، تماما  به دانشگاه تحمیل می شود . 

به هر جهت  برای تضمین و حفظ منافع دولت و احقاق حقوق دانشگاه ، ضروری است با توجه به راهکار 
پیشنهادی ، مقرراتی  از سوی هیات رئیسه و هیات امنای محترم دانشگاه به تصویب برسد تا ضمانت 

اجرای قوی از جانب افراد داشته باشد و افراد متعهد به تبعیت از آن بوده  و جنبه الزام آور داشته باشد  
زیرا مصوبه از رویه بهتر و  اثر بخش تر است . مضافا  این که منجر به سوء تفاهم اعضای محترم 
هیات علمی بازنشسته که انتظارات و خواسته های ویژه ای از سازمان دارند  نمی گردد . زیرا مسائل و 
مشکالت مالی و ایجاد تعهدات احتمالی آن برای دانشگاه با توجه به ضوابط موجود را  نمی توان نادیده 

گرفت . 

اخذ تعهد به شیوه بیان شده فوق  را آن مدیریت محترم می تواند با رعایت کلیه ضوابط و مقررات موجود  
اجرا نماید لیکن در صورت وجود  مصوبه مکتوب الزام آور، پذیرش آن از ناحیه  پژوهشگران به مراتب 
سهل تر انجام خواهد پذیرفت . مراتب جهت استحضار و صدور دستور  هر گونه اقدام مقتضی ایفاد  می 

گردد . 
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رونوشت:
جناب آقای دکتر سیدمجتبی زبرجد معاون محترم پژوهشی دانشگاه شیراز


