
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حوزه زعفرانهای پژوهشي طرح حمايت از اجرای نامهآيين

 پژوهشکده زعفران 

 مقدمه: 

 تقاضاهای کاربردی، بنيادی، پژوهشهريک به منظور حمايت از  های پژوهشي حوزه زعفراننامه حمايت از اجرای طرحآيين

 ودر اين حوزه کشور  و فناوری های پژوهشيها و اولويتبا توجه به سياستمحور و فناورانه در حوزه زعفران و صنايع وابسته؛ 

بر اساس نتايج حاصل از تدوين بانک جامع اطالعاتي زعفران( ) ها به سمت نيازهای واقعي اين بخشدادن پژوهشبه منظور سوق

 تدوين گرديده است. 

 اهداف -1ماده 

 .پژوهشکده زعفرانهای پژوهشي در فرايند تصويب و اجرای طرح سازیشفاف -1-1

 مورد حمايت پژوهشکده زعفران. های پژوهشيسازی فعاليتافزايش کيفيت و هدفمند -1-2

 با قابليت تجاری سازی. گذاری بهينه برای دستيابي به نتايج مطلوب پژوهشيسرمايه -1-3

 های پژوهشي به سمت توليد دانش فني، محصول و ايجاد ارتباط با صنعت.ستر مناسب و سوق دادن طرحايجاد ب -1-4

ها، دانشگاه اعضای هيئت علمي سازمانفراهم ساختن زمينه انجام پژوهش هدفمند در چارچوب برنامه های تحقيقاتي -1-5

 المللي.بينهای داخلي و ها و پژوهشگاه

  برد اهداف پژوهشکده زعفران در آينده.ثر از پژوهشگران داخلي و خارجي به منظور پيشؤمايجاد شبکه همکاری  -1-6

 تعاريف – 2ماده

لمللي و ابين يا ودر سطح ملي  صنعت زعفراندر راستای ارتقای علمي  شود کهپژوهشي گفته مي به فعاليت پژوهشي: طرح

 و ارائه شده مجریطرح پژوهشي توسط  هپيشنهاد ها در قالب فرمطرح ايناجرا گردد. ها و مشکالت کشور رفع نيازبا هدف 

 حيدريهتربتدانشگاه  آموزشي و پژوهشيها تحت نظارت و در چارچوب قوانين و مقررات معاونت تصويب و اجرای آنمراحل 

 گردد.ميانجام 

است که مسئوليت اجرای طرح پژوهشي از جمله مسئوليت مالي طرح و مسئوليت علمي  / غير هيئتعلميعضو هيأت مجری:

، مساوی يا مجریرا برعهده دارد. ميزان مشارکت دانشگاه پژوهشي آموزشي و معاونت پژوهشکده زعفران و تسويه حساب با 

  همکاران است.بيشتر از 

زمايشگاهي عملي و غيره به مجری قاتي از قبل کارهای آهای تحقيافرادی که در برخي امور اجرايي طرح :)همکاران( مکاره

 .کنندکمک مي

 

 

 

 



 

 

 

 

 :مورد حمايت انواع طرح های پژوهشي -2-1

  :تجاری سازی( -محصول محورفناورانه )های پژوهشي طرح -2-1-1

ال گسترش و انتق، های علميکردن پژوهشکاربردی ؛ صنعت پژوهشکده زعفران باها برای فراهم ساختن زمينه ارتباط اين طرح

 از ابتداو همکاران؛ شود و مجری طرح تعريف مي پژوهشي حاصل از طرحسازی محصول فناوری از دانشگاه به صنعت با تجاری

 دهند. آن را ارائه مي سازیتجاریای از محصول يا ايجاد فرآيند ش فني و توليد نمونهبه قصد دستيابي به دان

براساس در حوزه زعفران های پژوهشي و فناوری کشور ها در راستای اولويتاين طرح های پژوهشي كاربردی: طرح -2-1-2

های پژوهشي هدف رفع يکي از اجرا خواهند شد. در اين طرح پژوهشکده زعفرانهای پژوهشي اعالم شده از سوی اولويت

  مسائل يا موانع موجود در صنعت زعفران خواهد بود.

 

 گسترش مرزهای دانش(:) بنيادیهای پژوهشي طرح -2-1-3

 شوند. با هدف توليد علم و گسترش مرزهای دانش تعريف و اجرا مي های پژوهشي،اين نوع از طرح

 های پژوهشي كالن:طرح -2-1-4

ت بايسمين مالي و همکاری سازمان خاصي به صورت سفارشي صورت خواهند پذيرفت ميأکه با تهای پژوهشي، اين نوع طرح

د منها نيازهايي که انجام آندر مورد طرح بوده و صرفاًکالن صنعت زعفران  و فناوریعلمي های اولويتها و سياستدر راستای 

حداقل مبلغ شود. انجام مي پژوهشي پژوهشکده زعفران باشد؛های بودجه ساالنه حمايت از طرح هزينه ها و امکاناتي فراتر از

 ميليون ريال است. دويستها )بدون محاسبه ميزان حق التحقيق(، اين طرح

 

 های پژوهشيروند تصويب طرح -3ماده 

ژوهشي شورای پها توسط پاوليه پيشنهادهبررسي های پژوهشي پژوهشکده زعفران؛ انتشار فراخوان ساالنه حمايت از طرحپس از  

با نظر معاونت آموزشي و پژوهشي دانشگاه و  صورت پذيرفته و داوران پيشنهادی برای هر موضوع ژوهشکده زعفراندانشگاه و پ

گاه دانشدو داور از اعضاء هيأت علمي  توسطمربوطه، گردد. سپس هر پيشنهاده در موضوع مشخص مي رئيس پژوهشکده زعفران

طرح داوری شده به همراه   گردند.بررسي و بر اساس فرم های داوری ارزيابي مي داور( کالن سه مورد طرح های )در های کشور

ابالغ انعقاد قرارداد با مجری و اجرا  جهتشده و در صورت تصويب طرح، ارسال  گاهدانش)داوران( به شورای پژوهشي  نظرداور

  گردد.مي

 پژوهشي ضوابط مربوط به اجرای طرح -4ماده  

 باشد.تاريخ شروع طرح، تاريخ ابالغ آن مي -4-1

  تحت حمايت پژوهشکده زعفران اجرا نمايد.طرح پژوهشي تواند يک مجری، همزمان ميهر  -4-2

ها از محل پژوهانه عضو که اعتبار آنهای پژوهشي طرحطرح های پژوهشي با حمايت پژوهشکده زعفران خارج از اعتبار  -4-3

 ، محاسبه خواهد شد.شوندتأمين ميحيدريه تربت دانشگاه هيأت علمي

 ند. ابه اتمام برسطرح را مربوطه  يشنهادهدر پو بر اساس زمان بندی اعالم شده در موعد مقرر  مجری موظف است -4-4

 

 



 

 

 

 

را به مراتب  چنانچه روند اجرای طرح پژوهشي در هر مرحله و به هر دليل متوقف شود، مجری مسئول موظف است -4-5

ی و تصميم گير بررسي جهتساند تا موضوع حيدريه برگاه تربتپژوهشي دانشآموزشي و معاون  پژوهشکده زعفران و  اطالع

 منعکس شود.  حيدريهتربت گاهشورای پژوهشي دانش به

 باشند. های تحصيالت تکميلي نامهپايانبايد متفاوت از های پژوهشي طرح -4-6

 شود.بررسي ميگاه طرح در موارد استثنايي و پس از تصويب شورای پژوهشي دانش هادهيشندر مفاد پ تغيير -4-7

های پژوهشي که هزينه آن از محل اعتبارات ها و فعاليتحاصل تحقيقات طرح و هر گونه درآمد ناشي از اجرای طرح -4-8

گاه خواهد بود و دانشحيدريه تربتپرداخت شده باشد متعلق به دانشگاه حيدريه دانشگاه تربت پژوهشکده زعفرانپژوهشي 

 يا منافع حاصله را طبق تفاهم نامه های جداگانه با مجری تقسيم نمايد. تواند قسمتي از درآمدمي

 های پژوهشيتعهدات طرح-5ماده 

  تجاری سازی( -ل محورومحصفناورانه )های پژوهشي طرح -5-1

ختتام ا پذير است.ها نيز امکانحال، ارائه مقاله از اين طرحساب نيازی به ارائه مقاله ندارند، با اينحسويه جهت تها اينگونه طرح

ه ب خبره يا تائيد دو داورو / ثبت طرح صنعتيواهي ثبت اختراع يا فناوری دارای گل ومحصها با ارائه گزارش طرح و اين طرح

  ذير است.پامکانانتخاب شورای پژوهشي دانشگاه 

ذاری گسازی محصول گردد، منافع مالي پژوهشکده زعفران به ميزان سرمايهکه نتيجه طرح منجر به تجاریتبصره: درصورتي

 بايست در نظر گرفته شود.انجام شده مي

 های كالنطرح و كاربردیبنيادی، های پژوهشي طرح -5-2

های التحقيق، هزينهحق طرح پژوهشي شامل معادل اعتبار ميزان بر مبنای بنيادی، کاربردی و کالنهای پژوهشي  تعهدات طرح

 گيرد. پرسنلي و هزينه مسافرت صورت مي

 شود.بر اين مبنا، جدول زير جهت محاسبه تعهدات استفاده مي

 

 ** تعهد چاپ مقاله *ميزان اعتبار رديف

 ***ترويجي معتبر  –حداقل يک مقاله در مجالت با نمايه علمي  ميليون ريال 22تا  1

 ***معتبر  پژوهشي -با نمايه علمييک مقاله در حداقل  ريال ميليون 42تا  2

يک مقاله و يا  Scopus يا ***مقاله در مجالت علمي پژوهشي داخلي دو حداقل ريالميليون  82تا  3

 JCR با نمايه

 2Qبا کيفيت حداقل  JCR با نمايهيک مقاله  حداقل ريال ميليون 122تا  4

 *****( 1Qيک مقاله با کيفيت چارك اول ) حداقل ريال 222/222/162تا  5

 جدول.  4تا  2به تناسب رديف های  ساير مبالغ 6
 التحقيق و هزينه مسافرتهای پرسنلي و حقشامل هزينه  *

 مقاالت منتشر شده در مجالت داخلي و خارجي بايد خارج از ليست سياه وزارتين باشند. **

 د.اعتبار مجالت بر اساس ليست مجالت معتبر منتشر شده توسط وزارت علوم، تحقيقات و فناوری يا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي مي باش ***

 باشد.پژوهشي داخل دارای مجوز انتشار از وزارت علوم، تحقيقات و فناوری و يا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي مي –مقاالت علمي   ***

 باشد. 1Qهای مربوطه خود   category حداقل در يکي ازمجله بايد  **** 

 



 

 

 

 

 

 

 

 شوند.گيری ميتصميمدانشگاه ي در شورای پژوهشمتناسب با بندهای جدول فوق های پژوهشي کالن، تعهدات طرح -

 .آن است ابالغهای پژوهشي، حداقل، يک ماه پس از ( کليه برون دادهای طرح Submitتاريخ ارسال )  -

ختتام طرح به جهت ادر موعد مقرر تدوين و در قالب لوح فشرده  نهايي طرح به همراه برون دادهای پژوهشي آن گزارش -

ان زم يا عدم تمديدمصوب  پيشنهادهبندی اعالم شده در بر اساس زمان به موقع گردد. عدم ارسالارسال ميهشکده زعفران پژو

 اقدام در خصوص بازگشت هزينه های مالي پرداخت شده، از محل ضمانت طرح خواهد شد. ، منجر بهاجرای طرح

اه دانشگپژوهشکده زعفران  ريال است و از محل اعتبارات يک ميليون / پيشنهاده طرح پژوهشيزينه داوری هر طرح پژوهشيه -

 شود. پرداخت مي

 
 : مدت اجرا، تمديد يا لغو قرارداد6ماده 

ش          مدت اجرای طرح -6-1 شورای پژوه صويب  ست مجری و ت شنهاد طرح و به درخوا شي در ابتدای پي شگاه تعيين  ي پژوه دان

تمديد مدت زمان اجرای آن، با درخواست کتبي  گردد. در صورتي که طرح پژوهشي ای در موعد مقرر به اتمام نرسيده باشد، مي

و با رعايت مفاد زير قابل  « های پژوهشيييفرم تمديد قرارداد طرح»حداقل يک ماه قبل از اتمام مدت زمان اجرای آن و پرکردن 

 تمديد خواهد بود:

ائه گزارش پيشرفت کار و تمديد برای بار اول حداکثر به مدت شش ماه با تکميل فرم درخواست مربوطه و ار درخواست -6-2

 پذير خواهد بود.دانشگاه امکان شورای پژوهشيارائه داليل توجيهي و با تأييد 

تمديد برای بار دوم حداکثر به مدت شش ماه با تکميل فرم درخواست مربوطه، ارائه گزارش پيشرفت کار و ارائه  درخواست -6-3

پذير دانشگاه امکان شورای پژوهشي( مقاله يا مقاالت طرح پژوهشي و ارائه داليل توجيهي و با تأييد preprintنسخه آماده شده )

 خواهد بود.

در صورتي که مجری با رعايت تمديدهای فوق، نتواند طرح پژوهشي خود را به اتمام برساند، آن طرح ملغي اعالم خواهد  -6-4

 شد.

دانشگاه تمام يا قسمتي از ي شي، مجری موظف است بنا به تشخيص شورای پژوهشهای پژوهدر صورت لغو قرارداد طرح -6-5

 مجری نامه  ماليمبلغ از محل ضمانت. الزحمه دريافتي و خسارات وارده به دانشگاه را به صورت جريمه، نقدا پرداخت نمايدحق

 کسر و به حساب دانشگاه واريز خواهد شد.

در صورتي که مدت زمان اجرای طرح پژوهشي به پايان رسيده باشد و مجری درخواست کتبي برای تمديد زمان اجرای : 1تبصره

 خواهد نمود.آن را ارائه نکرده باشد، مديريت امور پژوهشي دانشگاه آن طرح را لغو 

شگاه دان يي و تصويب شورای پژوهشهرگونه تغيير در عنوان و محتوای طرح پژوهشي منوط به درخواست و توجيه کتب : 2تبصره

 خواهد بود.

هرگونه تغيير در ساير مفاد قرارداد منوط به درخواست و توجيه کتبي مجری و تصويب آن در شورای پژوهشي دانشگاه  : 3تبصره

 خواهد بود.

نسبت به کسر  عهدات، دانشگاهمجری طرح حق فسخ يک طرفه طرح پژوهشي را نداشته و در صورت عدم انجام ت : 4تبصره

 خسارات و مبلغ پرداخت شده از محل ضمانت نامه مجری اقدام خواهد نمود.

 

 



 

 

 

 

 

 

 نحوه پرداخت مبلغ قرارداد -7ماده

 باشد:نحوه پرداخت مبلغ قرارداد به شرح زير مي -7-1

نسبت به ارائه ضمانت به مبلغ کل طرح درزمان عقد قرارداد اقدام نمايد؛ روند پرداخت حمايت مالي به  در صورتي که مجری 

 صورت ذيل خواهد بود:

 درصد با انعقاد قرارداد و ابالغ اجرای طرح. 25 -

 درصد با ارائه گزارش طرح  52-

 (.5درصد پس از تکميل تعهدات مربوط به هر نوع طرح )موضوع ماده  25-

 گردد.غير اينصورت، کليه هزينه های طرح پس از تکميل تعهدات و ارائه گزارش نهايي به مجری پرداخت مي در

 حيدريهپژوهشکده زعفران دانشگاه تربت شوند، جزء اموالی طرح پژوهشي خريداری ميتجهيزاتي که در روند اجرا :1تبصره

 پس از پايان طرح به پژوهشکده تحويل گردند.بوده و بايد 

صورت بين المللي يا با مشارکت همکاران خارج از کشور انجام گردد، پژوهشکده زعفران دانشگاه که طرح بهدر صورتي :2تبصره

ا به هگونه تعهدی نداشته و کليه پرداختهای خارجي هيچمين و تبديل ارز و يا انتقال به حسابأحيدريه نسبت به تتربت

 صورت ريالي انجام خواهد داد.

 

 نحوه تسويه حساب -8ماده 

تواند استفاده کرد. برای تسويه حساب همان طرح پژوهشي مي ازمقاله يا مقاالت مستخرج از طرح پژوهشي، صرفاً -8-1

 باشد.مي شورای پژوهشي دانشگاهمسئوليت تطبيق مقاالت مستخرج و مفاد طرح برعهده 

در فهرست اسامي نويسندگان مقاله چاپ شده درج  Corresponding Authorنام مجری مسئول طرح بايد به عنوان  -8-2

 شود.

 :ذکر حمايت مالي در مقاله يا مقاالت منتج از طرح پژوهشي به صورت زيرالزم است -8-3

پژوهشکده زعفران ...................... از محل اعتبارات .......اين مقاله مستخرج از نتايج طرح تحقيقاتي اجرا شده به شماره قرارداد ..
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های تحصيالت تکميلي ) به عنوان اساتيد علمي فعال در دورههای پژوهشي ارائه شده از سوی اعضاء هيأتمحتوای طرح -8-5

اه يکسان و های تحت راهنمايي يا مشاوره ايشان در داخل يا خارج از دانشگنامهبا محتوای پايان عينا راهنما يا مشاور( نبايد

 منطبق باشد. 
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