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 مقدمه -1

حداکثر یکسال از تاریخ خاتمه یا پایان قرارداد موکلف هستند  انیکارفرما ،یاجتماع نیسازمان تام 38بر اساس قانون 

مورخ  4862/93/1000) یاجتماع نیبخشنامه سازمان تام نیبر طبق آخرجهت دریافت مفاصا حساب بیمه اقدام نمایند. 

بدون اعمال هرگونه  ،یاجتماع نیدانشگاه به سازمان تام یبه شرط عدم بده یپژوهش ی(، مفاصا حساب قراردادها22/5/93

 دییتا مزبور منحصراً به عهده و یبودن قراردادها یقاتیو تحق یپژوهش صیتشخ مرجع شود.یصادر م یو مطالبه وجه بیضر

 . باشدیم یو فناور قاتیتحقوزارت علوم، 

در صورتی که چنانچه موضوع پروژه از نظر سازمان تامین اجتماعی، پژوهشی تلقی نگردد، قرارداد مشمول ضریب تامین 

گردد. از آنجایی که پرداخت مبلغ بیمه تامین کل مبلغ قرارداد( می %67/16اجتماعی و پرداخت حق بیمه قرارداد )تا سقف 

فاعیات و اعتراضات دانشگاه در مورد رای صادره سازمان تامین اجتماعی به اجتماعی قرارداد بر عهده مجری است، چنانچه د

ه اگر کالزم به توضیح است نتیجه نرسد، مجری موظف به پرداخت مبلغ تعیین شده به حساب سازمان تامین اجتماعی است. 

ا یپروژه درخواست شود،  درخواست مفاصا حساب یکسال بعد از تاریخ اتمامپروژه غیرپژوهشی محسوب شود، در صورتی که 

درصد مبلغ جریمه به جریمه های فوق اضافه می  2، به ازای هر ماه تاخیر جریمه تعیین شده در موعد یک ماه پرداخت نشود

درصد بیمه بیکاری را به جریمه های فوق اضافه می نماید.  3شود. سازمان تامین اجتماعی عالوه بر حق بیمه فوق، معموال 

 انواع قراردادها در انتهای این گزارش ارائه شده است. جزییات حق بیمه

 موارد زیر از مصادیق امور پژوهشی و تحقیقاتی مورد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است: 

 به  هاکه انجام آن یو کارشناس یابیشامل موضوع یسازو نمونه ی، نوآورفناوری یوهشژپ یکالن مل یهاطرح

 باشد. یمل یگذاراثر یکشور پرداخته و دارا یاصل یهاتیاولو

 یفیو ک میک یباعث ارتقا یارزش دستگاه متول رهیکه در زنج یاتوسعه ،ی، کاربردیادیبن یپژوهش یهاطرح 

 .باشدیبردار مشخص مو بهره یمتقاض یشود و دارامی هاندیخدمات و فرآ ،محصوالت

 نیعلوم ب ،علوم سالمت و بهداشت ،هیعلوم پا ،، هنریعلوم انسان ،یو معرفت یارزش یهادر حوزه یپژوهش یهاطرح

 .یو کشاورز ی، مهندسی، فنیارشته

 یهاانجام طرح قیپرور از طرمراکز نخبه ،یمراکز پژوهش ،هادانشگاه یقاتیتحق یهاتیارتقاء و توسعه ظرف یهاطرح 

امور  یاطالعات برا فناوری یهاساخت ریز تیو تقو هاکتابخانه ،هاکارگاه ،هاشگاهیآزما زی، تجهیپژوهش مشترک

 .یپژوهش

 ندیآمیبه اجرا در دییمورد تأ انیبندانش یهاکه توسط شرکت یکاربرد یقاتیتحق یهاطرح. 

 بار به بازار عرضه  نیاول یکه برا فناوریو  یپژوهش دیجد یهاافتهی یسازیدر تجار یگذارهیسرما یقاتیتحق یهاطرح

 شوند.می

 چاپ نوبت اول. یبرا یو فن یو چاپ کتب علم نیتدو ،هیته 

 و مقاالت . قاتیتحق جهیارائه نت یبرا هاو نشست کنفرانس ،ناریسم ،شیهما 

 در داخل کشور. دیتول یواردات یهانمونه یباز مهندس یهاطرح 
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 ییآورانه دانشجوو فن یاز مسابقات علم تیحما یهاطرح. 

 دوست. یدر کشورها فناوریو  یقاتی، تحقیبا مراکز دانشگاه فناوریمشترک و تبادل  یپژوهش یهاطرح 

 ود و بهب دیجد دیتول لیکاالها و وسا جادیو کاربرد آن دانش در ا یو علم یدانش فن شیکه در جهت افزا ییهاتیفعال

 .شودیانجام م دیتول یهاندیکاالها و فرآ تیفیک

 یهاتیخلق موقع ای اءیساختن اش یبرا هیپا قیکه با هدف استفاده از دانش حاصل از تحق یپژوهش یهاتیفعال 

 شوند.میانجام  یمقاصد علم شبردیپ یمناسب برا

 یستمیس ریو ز یستمیس یلی، تفصهی، پایمفهوم یطراح یهاتیفعال . 

 یصنعت مهیو ن یمهندس ،یشگاهیساخت نمونه آزما. 

 یو حرفه ا یفن یدوره آموزش. 

 یو مطالعات آمار یمطالعات اقتصاد طرح، هیو ته یهی، مطالعات توجشیدایمعامالت پ یهاطرح. 

 یطیحم ستیز یابیو مطالعات ارز یاو توسعه یراهبرد ،ی، کاربردیادیمطالعات بن یهاطرح. 

 نیسرزم شیو آما یاو مطالعات منطقه یبخش انیجامع و م، یبخش ،یمطالعات موضوع یهاطرح . 

 ییو اجرا یفن یارهایضوابط و مع استانداردها، میو تنظ هیته یهاطرح. 

 و  شی، پایتوسعه منابع انسان یآموزش یزیرارزش، برنامه یپروژه، مهندس یامکان سنج افزار،نرم هیته یقراردادها

 هاستمیس تیریو مد یطراح ،ی، امکان سنجی، کنترل مهندسهاطرح یابیارزش

 تامین اجتماعی قراردادروند اخذ مفاصا حساب بیمه  -2

  درصورتی که از تاریخ اتمام قرارداد کمتر از ، درصد قرارداد 75 پیشرفت فیزیکی حدودمدت قرارداد و پس از اتمام

به کارفرما ارسال می گردد. درصورتی که از از طرف دانشگاه یکسال گذشته باشد، نامه درخواست مفاصاحساب بیمه 

 گردد. شته باشد، نامه درخواست الحاقیه به کارفرما، ارسال میاتمام قرارداد بیش از یکسال گذ

   .مجری بایستی به صورت کتبی افراد شاغل در پروژه را به مدیریت ارتباط با صنعت و کارآفرینی دانشگاه اعالم نماید

در قرارداد بر  تعداد افراد شاغل موردنیاز در این خصوص نامه موافقت و امضای افراد همکار در پروژه الزامی است.

 ین می شود.یاساس مبلغ، زمان و حقوق افراد شاغل در پروژه محاسبه و تع

 های آننامه درخواست مفاصاحساب بیمه به کارفرما شامل معرفی افراد شاغل در قرارداد، مشخصات قرارداد و الحاقیه 

کم حدانشگاه بیمه در این خصوص نماینده  شماره کارگاهی، شناسه ملی و شماره اقتصادی کارفرما است.و همچنین 

 تحویل سازمان تامین اجتماعی می نماید.را در طول مدت اجرای قرارداد  طرحشاغل و همکاران  یمجر ینیکارگز

  کارفرما بایستی نامه مشخصات قرارداد را در درگاه خدمات الکترونیکی سازمان تامین اجتماعیes.tamin.ir  ثبت و

 سازمان تامین اجتماعی را جهت پیگیری به دانشگاه ارسال نماید. 25مفاصاحساب بیمه به شعبه اصل نامه درخواست 

  دهد.سازمان تامین اجتماعی را انجام می 25نماینده بیمه دانشگاه پیگیری الزم جهت اخذ مفاصاحساب بیمه از شعبه 

 بدون  و مهیب بیبدون اعمال ضرجتماعی بیمه تامین امفاصا حساب  شود، یتلق یقرارداد پژوهشماهیت که  یدر صورت

 .دینمامی افتیحساب را در اصادانشگاه مفبیمه  ندهیو نماشود میصادر  مطالبه وجهی

  سازمان تامین اجتماعی به وزارت  25درصورت استعالم بیمه از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، نامه ای از شعبه

 گردد.عتف ارسال می
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  ،3و طرح زارش نهایی ( فایل رقومی گ2، کپی قرارداد و الحاقیه ها( 1جهت پیگیری استعالم پژوهشی بودن قرارداد )

برای قراردادهایی که در سامانه ساجد ثبت  .الزم می باشد عتفهای درخواست مفاصاحساب بیمه به وزارت نامه

ز طریق سامانه ساجد و به صورت غیر حضوری ثبت کرد. توان درخواست بررسی پژوهشی بودن قرارداد را ااند میشده

 ( راهنمای جامع ثبت درخواست در سامانه ساجد آورده شده است.2-5در ادامه و در بخش )

  بیضر نیکه ا شودیم یاجتماع نیتام بیمه بیقرارداد مشمول ضر ،نشود یتلق یاد پژوهشدقرار یلیبه هر دلاگر 

 شده نییمبلغ تع یستیبا یباشد که مجرکل مبلغ قرارداد می %67/16معموالً تا  یاجتماع نیتام 14طبق بخش نامه 

 کند. پرداخت مهیرا به ب

  ،اعتراض  ثبت از بعد. شود تا به این رای اعتراض نمایدمیداده  فرصت ماه به دانشگاه یکدر صورت جریمه قرارداد

 نماید.می به شکایت دانشگاه اعالم و رسیدگی بدوی هیأت برگزاری برای شعبه تامین اجتماعی، زمانی را دانشگاه،

ل خود را برای پژوهشی بودن تحقیق ارائه یدال شرکت کرده و جلسه این ضروری است مجری مسئول قرارداد، در

ا به فرصت دارد ت روز در صورتیکه برای بار دوم نیز حکم به غیر پژوهشی بودن پروژه صادرشود، دانشگاه بیست دهد.

نماید. در این مینماید. سازمان تامین اجتماعی موضوع را در جلسه هیات تجدید نظر رسیدگی  عتراضاین رای ا

رای  .نمایند دفاع بایست حضور یابند و از ماهیت پژوهشی طرحمیو شخص مجری مسئول  دانشگاه جلسه نمایندگان

مفاصا حساب قرارداد را با محاسبه صادره از طرف هیات تجدید نظر، قطعی تلقی شده و چنانچه این هیات، صدور 

ضریب تصویب نماید، مجری مسئول موظف به پرداخت مبلغ حق بیمه صادر شده از طرف سازمان تامین اجتماعی 

 است.
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 ایب حق بیمهانواع قراردادهای پیمانکاری و ضر     -1

شوند. ی، غیر عمرانی و موارد خاص تقسیم میدسته کلی قراردادهای عمرانبه سه  149اس بخشنامه شماره قراردادهای پیمانکاری بر اس

قراردادهای غیر عمرانی نیز به دو همچنین و  "قراردادهای اجرایی"و  "ایقراردادهای مشاوره"همچنین قراردادهای عمرانی نیز به دو دسته 

شوند. ضرایب حق بیمه قابل وصول از پیمانکار در هر یک از این دستهتقسیم می "قراردادهای بدون مصالح" و "قراردادهای با مصالح"دسته 

 د.ششده است که در ادامه به آن اشاره خواهد  ها بر اساس نوع کار و پیمان بیانبندی

 

 انواع قراردادهای پیمانکاری

 های عمرانیقرارداد طرح -1-1

های دولتی بوده و شرایط زیر در قرارداد حاکم ا دولت و یا سازمانشود که کارفرمهایی اطالق میقراردادهای عمرانی به آن دسته پیمان

 باشد:

  قرارداد براساس فهرست بهای پایه سازمان برنامه و بودجه )قراردادهای پیمانکاری( یا ضوابط تیپ سازمان مزبور

 ای( منعقد شده باشد.)قراردادهای مشاوره

  ای، استانی( تامین شده عمرانی دولت )اعتبارات عمرانی ملی، منطقهحداقل بخشی از بودجه قرارداد از محل اعتبارات

 باشد.

 شوند.ای( و اجرایی )پیمانکاری( تقسیم میقراردادهای عمرانی براساس نوع قرارداد به دو دسته )مشاوره

 ایقراردادهای عمرانی مشاوره -1-1-1

درصد بیمه بیکاری  1.6و  28درصد حق بیمه موضوع ماده  14مجموع درصد است که  15.6ای حق بیمه قرارداد در قرارداد عمرانی مشاوره

درصد نیز سهم کارفرما )دولت( است که باید به سازمان تامین اجتماعی  12درصد سهم پیمانکار )مشاور( و  3.6است. از درصد کل حق بیمه 

 پرداخت شود.

 

 

 ایضریب حق بیمه قراردادهای عمرانی مشاوره

قراردادهای پیمانکاری

موارد خاص

قراردادهای پژوهشی

غیرعمرانی

بدون مصالح با مصالح

عمرانی

اجرایی مشاوره ای
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 دادهای عمرانی اجراییقرار        -2-1-1

درصد بیمه بیکاری  0.6و  28درصد حق بیمه موضوع ماده  6درصداست که مجموع  6.6در قراردادهای عمرانی اجرایی، حق بیمه قراردادها 

 5ر و درصد سهم پیمانکا 1.6است. سهم کارفرما )دولت( و پیمانکار در پرداخت سهم حق بیمه در این نوع قراردادها بدین صورت است که 

 درصد نیز سهم کارفرما )دولت( است.

 

 ضریب حق بیمه قراردادهای عمرانی اجرایی

 های غیرعمرانیقرارداد طرح        -2-1

هایی هستند که یکی از دو شرط مذکور در بخش قراردادهای عمرانی را نداشته باشند. قراردادهای های غیرعمرانی پیمانقرارداد طرح

نقش نیروی انسانی در انجام پیمان به دو دسته قراردادهای بدون مصالح )غیرمکانیکی( و قراردادهای بامصالح  غیرعمرانی با توجه به

هایی هستند که بیشتر وابسته به نیروی کار هستند در مقابل شوند. قراردادهای بدون مصالح )غیرمکانیکی( پیمان)مکانیکی( تقسیم می

 شود که بیشتر وایسته به ابزار و دستگاه باشند. هایی اطالق میانقراردادهای بامصالح )مکانیکی( به پیم

مزد کارکنان در قراردادهای پیمانکاری را تعیین نموده و مدعی است در تسازمان تأمین اجتماعی با کمک سازمان برنامه نسبت هزینه دس

هایی که ناخالص پیمان را مزد کارکنان تشکیل داده و نیز پیمانبهای  % 56هایی که تأمین مصالح و ابزار کار به عهده کارفرما است پیمان

بهای ناخالص پیمان صرف مزد کارکنان  %36در آن مصالح به عهده پیمانکار است و قراردادهایی که در اجرای آن نیاز به مصالح نیست 

 .شودبر این اساس ضرایب حق بیمه هر نوع قرارداد محاسبه می .خواهد شد

درصد حق بیمه بیکاری ضرایب نهایی حق بیمه به شر ح زیر مشخص  3و  28درصد حق بیمه موضوع ماده  27های فوق در با ضرب نسبت

 .شودمی

 های غیرعمرانیقراردادهای طرح نحوه محاسبه ضرایب حق بیمه
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 قراردادهای غیرعمرانی با مصالح        -1-2-1

رو با ضرب درصد کل مبلغ قرارداد تعیین شده. ازاین 36 (مکانیکی)طور که اشاره شد نسبت مزد به کل کار در قراردادهای با مصالح همان

عنوان ضریب حق بیمه قراردادهای به 7.77 ضریب (درصد بیمه بیکاری 3و  28درصد موضوع ماده  27)درصد حق بیمه  30نسبت مذکور در 

 .شودصورت کامل توسط پیمانکار پرداخت میشود که بهتعیین میعمرانی با مصالح رغی

 

 ریب حق بیمه قراردادهای غیرعمرانی با مصالحض

 قراردادهای غیرعمرانی بدون مصالح        -2-2-1

رو با است. ازایندرصد کل مبلغ قرارداد تعیین کرده  56سازمان برنامه نسبت مزد به کل کار در قراردادهای غیر عمرانی بدون مصالح را 

به عنوان حق بیمه قراردادهای  16.67 بضری (درصد بیمه بیکاری 3و  28درصد بیمه موضوع ماده  27)درصد  30ضرب نسبت مذکور در 

 .شودشود که به صورت کلی توسط پیمانکار پرداخت میبدون مصالح تعیین می

 

 ضریب حق بیمه قراردادهای غیرعمرانی بدون مصالح

 های دیگر قراردادهای غیرعمرانیحالت        -3-2-1

رو سازمان تأمین اجتماعی قواعدی اکثریت قراردادهای غیرعمرانی نه به صورت خالص مکانیکی و نه به صورت خالص غیرمکانیکی است. ازاین

 :را برای محاسبه ضرایب حق بیمه قراردادهای ترکیبی ارائه کرده اسـت

اجتماعی مقرر شده است در مواردی که تهیه قسمتی از مصالح به عهده پیمانکار و قسمتی به عهده کارفرما است،  های تأمینر بخشنامهد

ارزش مصالح واگذاری به پیمانکار به کل مبلغ قرارداد افزوده شده و سپس حق بیمه محاسبه شود لکن در عمل وظیفه این محاسبه و تفکیک 

شود کل قرارداد به صورت بدون مصالح انگیزه افزایش درآمد حق بیمه موجب می. که معموال ابسته استبه سلیقه و اراده کارشناسان بیمه و

 .در نظر گرفته شود

ت الآ با وسایل و ماشین)صورت مکانیکی  ر مواردی که موضوع قرارداد ارائه خدمات بوده و نوع کار ایجاب نماید قسمتی از عملیات بهد

درصد و حق بیمه  7.77 صورت دستی انجام گیرد در این حالت حق بیمه بخش مکانیکی به مأخذ و قسمتی به( مکانیکی متعلق به پیمانکار
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 ترینالشود. در این مورد نیز کارشناسان بیمه با هدف افزایش درآمد بیمه و اعمال سلیقه بادرصد محاسبه می 16.67 بخش دستی به مأخذ

 .کنندضریب را برای کل قرارداد محاسبه می

 موارد خاص        -3-1

عالوه بر موارد مذکور برای محاسبه حق بیمه قراردادهای پیمانکاری موارد خاص دیگری نیز وجود دارد که ضرایب هرکدام به تناسب شرایط 

توان به قراردادهای شود. از جمله این موارد میتعیین می 6.6 و 16.67 آن متفاوت است. با توجه به نوع قرارداد در این موارد نیز ضریبی بین

رسانی، قراردادهای های انتقال نیرو و برقگازرسانی، قراردادهای کلید در دست پروژه( EPCو  PC) فروش، قراردادهای کلید در دست و خرید

قراردادهای بز و های آب و فاضالب، قراردادهای خدمات شهری و نگهداری فضای سخانهها و تلمبهخانهاندازی تصفیههای ساخت و راهپروژه

توانند . در ادامه موارد مربوط به قراردادهای تحقیقاتی و پژوهشی به تفضیل بیان شده است. خوانندگان میاشاره کرد تحقیقاتی و پژوهشی

 سازمان تامین اجتماعی مراجعه کنند.  149جهت مطالعه جزییات موارد خاص نامبرده شده در باال به بخشنامه 

 هاادهای پیمانکاری و حق بیمه آنخالصه انواع قرارد

 نوع قرارداد
درصد 

 حق بیمه
 سهم پیمانکار سهم کارفرما

 عمرانی
 %3.6 %12 15.6 ایمشاوره

 %1.6 %5 6.6 اجرایی

 غیرعمرانی
 %7.77 %0 7.77 با مصالح

 %16.67 %0 16.67 بدون مصالح

 پرداخت حق بیمه به شرط عدم بدهیبدون  ارائه مفاصا حساب 0 قراردادهای پژوهشی موارد خاص
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 ودن قرارداد از طریق سامانه ساجدبررسی پژوهشی ب    -2

ر بدین منظو قراردادی را که در سامانه ساجد ثبت شده باشد می توان از طریق همان سامانه وضعیت پژوهشی بودن قرارداد را بررسی کرد.

 مطابق راهنمای تصویری زیر می توان قرارداد را جهت بررسی پژوهشی بودن به وزارت عتف ارسال کرد.

 ( ورود به لیست قراردادها و انتخاب قرارداد موردنظر1

 

 "ارسال درخواست به وزارت"( انتخاب منو 2

 



 

  قراردادهای پژوهشی مفاصا حساب بیمه تامین اجتماعیفرایند اخذ 

 

 10 

 

 

 "ارسال درخواست جدید به وزارت عتف"( انتخاب گزینه 3

 

 تکمیل اطالعات و ارسال درخواست( 4
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 ( مشاهده وضعیت و پاسخ وزارت عتف5

 

 

 


