دانشگاه صنعتی شریف

فرم مشخصات طرح پیشنهادی
(ارسال پروپوزال)

معاونت پژوهش وفناوری

نسخه3 :

اطالعات طرح پیشنهادی و مجری
عنوان طرح:
نام و نام خانوادگی مجری:
نام دانشکده/واحد پژوهشی/مرکز:
نام کارفرما:
نحوه اطالع مجری از طرح
□ از طریق ایمیل اطالعرسانی از معاونت پژوهش و فناوری

□ ایجاد ارتباط از طریق دفتر توسعه بازار و انتقال فناوری

□ ایجاد ارتباط از طریق شخص مجری

□ اطالع از طریق سامانه ساتع (سامانه اجرایی تقاضا و عرضه پژوهش و فناوری)

□ سایر – توضیحات:
تعهدات مجری
مجری اعالم میدارد موارد زیر را در نگارش طرح پیشنهادی مورد توجه قرار داده است.

 .1در ساختار طرح پیشنهادی زمانبندی ،هزینه اجرا ،و  ...ذکر شده است.
 .2محدودیتها و قوانین کارفرما مورد توجه بوده است.
.3

هزینههای ارزی و منابع تامین آن پیش بینی شده است.

 .4تعهدنامه "واگذاری مسئولیت و سرپرستی اجرای طرحهای ارتباط با صنعت" مطالعه شده و مورد تایید است.
پیشنهاد قیمت
قیمت پیشنهادی (ریال)................................................................ :

مجری اعالم میدارد موارد زیر را در محاسبات مالی لحاظ نموده است.


هزینه بیمه پرسنل (الزم بذکر است با توجه به توافق صورت گرفته با شعبه  11تامین اجتماعی ،برای بیمه پرسنل و دانشجویان دانشگاه ،تخفیفاتی

لحاظ میگردد .در صورت نیاز به اطالعات بیشتر با واحد بیمه معاونت پژوهش و فناوری با شماره  4414تماس حاصل فرمایید).


ضریب احتمالی سازمان تامین اجتماعی برای ارائه مفاصا حساب (حداکثر  11/7درصد  1 +درصد بیمه بیکاری) (این ضریب به شرط اثبات
پژوهشی بودن قرارداد ،صفر خواهد بود .در صورت نیاز به اطالعات بیشتر با واحد بیمه معاونت پژوهش و فناوری با شماره  4414تماس حاصل فرمایید).



مالیات ( 5درصد) (در صورت ارائه فاکتور معتبر برای هزینه کرد ،مالیات فقط به هزینههای پرسنلی تعلق میگیرد).



باالسری دانشگاه ( 15درصد)

□ در صورتی که بازاریابی و پیگیریهای بعدی از طریق واحد توسعه بازار و انتقال فناوری دفتر ارتباط با صنعت انجام شود ،میزان  %5به عنوان
هزینه بازاریابی نیز از سهم مجری کسر میگردد .در صورتی که مشمول این بند هستید این گزینه را انتخاب فرمایید.
مجری

سرپرست توسعه بازار و انتقال فناوری

مدیر ارتباط با صنعت

امضا و تاریخ

امضا و تاریخ

امضا و تاریخ

