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 حیدریههای پژوهشی کاربردی دانشگاه تربتحنامه طرئینآ

 

 

 مقدمه 
 با هدف و دانشگاه،مشکالت جامعه  اهی در حل مسائل،مشارکت هر چه بیشتر محققان دانشگ به منظور نامهاین آئین
نظارت بر حسن  به منظورتحت حمایت مالی و معنوی دانشگاه های پژوهشی کاربردی، طرح اجرایگذاری و نیز سیاست

 ، اجرای ایننشگاهدا های مختلف دررشته ینبا عنایت به حضور محققین و متخصص گردد.ها تعریف میاجرای این طرح
 وری گردد.هو ارتقاء کیفیت و بهرجامعه  واند منجر به رفع مشکالت دانشگاه،تها میطرح

 

 تعاریف -1ماده 

، با هدف رفع مشکالت شود که عالوه بر حفظ ماهیت پژوهشیهایی اطالق میبه طرح :پژوهشی کاربردی طرح -1-1

د یل، ساخت تجهیزات و توجوییوری و صرفهبهره ،ورانه در راستای افزایش تولیدنوآهای جدید و ایجاد شیوهو جامعه،  دانشگاه
 شوند.دهی میهای اجرایی دانشگاه ساماندر چارچوب مقررات و سیاست آموزشی، پژوهشیهای زیرساختفناوری و 

ی ها و مراکز علمحیدریه یا سایر دانشگاهعلمی دانشگاه تربتنامه، عضو هیأتمنظور از مجری در این آئین :مجری -1-2

 اجرای طرح را برعهده دارد.تحقیقاتی معتبر زیر نظر وزارت علوم است که مسئولیت طراحی و 

وهشگرانی هستند که عالوه بر نامه، محققین و پژهمکاران طرح در این آئین منظور از همکار/ همکاران: /همکار -1-3

 انجام طرح برعهده دارند. وظیفه و مسئولیتی را در طول مراحل، مجری

 گردد.میمعرفی جهت نظارت طرح مسئول حوزه پیشنهاد دهنده فردی است که با پیشنهاد ناظر:  -1-4

 

      مراحل اجرای طرح ها -2ماده 

 .های پژوهشی کاربردیهای طرحنیاز دریافت جهتدیریتی دانشگاه های مفراخوان کلی حوزه پژوهش به بخش -2-1

 .معاونت آموزشی و پژوهشی دانشگاهتوسط  های پژوهشی دانشگاهفراخوان اولویت ابالغ -2-2

 .پژوهشی دانشگاه حوزه توسطداور  به های دریافتیپیشنهاده ارجاع -2-3
 

گردد. حداقل یکی از داوران باید از متخصصین سال میداور ار 3برای  پیشنهاده دریافتی توسط حوزه پژوهشی: 1تبصره 

 کاربردی خواهد بود. یدهنده طرح پژوهشوهشی با هماهنگی حوزه سفارشباشد. انتخاب داوران توسط حوزه پژ خارج دانشگاه

اساس  بر پیشنهاده توسط داوران انتخاب، ارائه شده باشد هشنهادپی یک طرح بیش از یک که برایدر صورتی :2تبصره 

 گیرد.میانجام های اعالم شده اتی و هزینهتحقیقسوابق  ،هاتوانمندی

 داشته باشد.کاربردی در دست اجرا پژوهشی  اکثر یک طرحتواند حدمی هر مجری :3تبصره 
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 .ناظرنظارت  با پژوهشی دانشگاهو آموزشی  عاونمعقد قرارداد پژوهشی با مجری توسط  -2-4

 با هماهنگی حوزه پژوهش.ناظر توسط مجری به ای های مرحلهارائه گزارش -2-5

و حوزه سفارش  ناظریید ام طرح در شورای پژوهشی پس از تأاعالم اختتو پژوهشی حوزه ارائه گزارش نهایی به  -2-6

 دهنده.

  

 تعهدات مجری طرح -3ماده 

رسیده  ناظر یدش پیشرفت کار را که به تأیگزار مرحله 3در  حداقل است در طول اجرای طرح مجری طرح موظف -3-1

اه، طبق فرمت دانشگ، گزارش نهایی در خاتمه طرح وارائه دهد  حوزه پژوهشیبه  بندی ارائه شده در پیشنهادهطبق زمان ،است
 .گرددارسال  جهت اختتام طرح، و حوزه پژوهشی به حوزه سفارش دهنده

دستگاه را ایمنی  و نگهداری ،تعمیر های ساخت، دفترچه راهنمای کامل استفاده،ری طرح موظف است در طرحمج -3-2

 تدوین و ارائه نماید.
 

صورت  شنهادهدر پی بینی شدهپیش پیشرفت طرح مطابق برنامه، ه به دالیل فنی و یا مشکالت دیگرکدر صورتی :4 تبصره

ا ت پژوهشی دانشگاه گزارش نماید معاونت آموزشی ورا به راتب مبایست می ناظر ،جام طرح نباشدو مجری قادر به اننگیرد 
نعقده پاسخگو قرارداد مطبق صورت مجری باید در این گیری شود.تصمیمایگزین و یا رفع مشکالت احتمالی جبرای تعیین فرد 

 باشد.
 

 تعهدات دانشگاه  –4ماده

هم آورد و هماهنگی الزم را با ، زمینه الزم را برای اجرای طرح فراورت تصویب طرحه موظف است در صدانشگا -4-1

 های مختلف انجام دهد.شبخ

 مین خواهد شد.تأ و یا پژوهشکده زعفران وهشی دانشگاهها از محل اعتبارات پژدنیاز طرحربودجه مو -4-2

 

از محل اعتبارات پژوهشی دانشگاه به ناظر به عنوان حق نظارت طرح  های پرسنلیهزینهدرصد  80کثر تا احد :5تبصره 

ه همچنین ب شود.مشخص میدهنده سفارشپیشنهاد حوزه  بااین مبلغ به هنگام تصویب طرح  قابل پرداخت خواهد بود.
 شود.الزحمه پرداخت میحق دانشگاه نامه انتشاراتداور/داوران طرح مطابق آیین

 

 های طرح و نحوه پرداختهزینه -5 ماده
 پذیر است:به شرح زیر امکان ناظریید مصوب طرح با تأهای پرداخت هزینه

نامه مالی و معامالتی مطابق با مفاد آیینها : این هزینه)تجهیزات، خدمات، مواد مصرفی و غیره( های غیرپرسنلیهزینه  -8
 گیرد. ها و از طریق معاونت اداری مالی دانشگاه انجام میدانشگاه



     89589   شماره:                                                                                                                                                                  

55/30/8389: تاریخ                                                                                                                                                

 
 
 

3 
 

پذیر  به شرح ذیل امکان دهندههای پرسنلی مصوب طرح با تأیید مسئول حوزه سفارشپرداخت هزینههای پرسنلی: هزینه  -5
 است:

 .طرح پس از تصویب نهایی پروپوزالپرسنلی های درصد هزینه 80 -مرحله اول
 .با تأیید ناظر پیشرفت درصد 55پس از ارائه گزارش اول در سطح  طرحپرسنلی های هزینهدرصد  80 -مرحله دوم
 .درصد و تأیید ناظر 50پس از ارائه گزارش دوم در سطح طرح پرسنلی های هزینهدرصد  50 -مرحله سوم

 .درصد و تأیید ناظر 55 در سطح سومپس از ارائه گزارش طرح پرسنلی های هزینهدرصد  50-مرحله چهارم
 .پس از اختتام طرح در شورای پژوهشی دانشگاهطرح پرسنلی های هزینهدرصد  00 -مرحله پنجم

 

در شرایط خاص با تأیید حوزه سفارش دهنده و ناظر، درخواست  باشد.سال می 5مدت زمان انجام طرح حداکثر : 6تبصره 

 در شورای پژوهشی دانشگاه قابل بررسی خواهد بود. مجری برای تمدید اجرای طرح

خریداری شده ای اقالم سرمایه کلیه اًضمن اخذ خواهد شد. عقد قراردادی طرح در هنگام مجرتضامین قانونی از : 7تبصره 

 باشد.حیدریه میمتعلق به دانشگاه تربتاز محل بودجه طرح 
 

 تصویب شد. 5/5/8389 ت رئیسه مورخهیأ و 55/3/8389شورای پژوهشی مورخ  تبصره در 5 اده وم 5در این آیین نامه 
 
 


