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 دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

 معاونت پژوهشی و فنآوري

11/93ویرایش   

[ هاي پژوهشی اعضاي هیأت علمی دانشگاه آئین نامه نحوه حمایت از طرح ] 

 با توجه به تبصره، 15ماده و  13هاي پژوهشی اعضاي هیأت علمی دانشگاه مشتمل بر  حمایت از طرح نحوه نامه آئین
که همه ساله توسط دبیرخانه شوراي عالی علوم، تحقیقات و فنآوري » هاي پژوهش و فنآوري کشور ها و اولویت سیاست«

نامه نحوه  شود و نیز با در نظر گرفتن آئین مشخص و اعالم می هاي تخصصی مختلف این دبیرخانه و توسط کمیسیون
و  1391اه شهید مدنی آذربایجان مصوب تیر ماه اعضاي هیأت علمی دانشگ  )Grantتخصیص اعتبار پژوهشی (

هاي مختلف و نیز با در نظر  همچنین با توجه به مصوبات جلسات مختلف شوراي پژوهش و فنآوري دانشگاه در سال
، مورخ 110451/3، شماره »ها و موسسات آموزش عالی اعضاي هیأت علمی دانشگاه )Grantنامه پژوهانه ( آئین«گرفتن 

، مورد تدوین، بازنگري و تصویب قرار گرفته است و از 1392وزارت علوم، تحقیقات و فنآوري در تیر ماه  27/6/1390
اثر  خلی مرتبط مصوب دانشگاه بیهاي دا نامه نامه تمامی آئین باشد. با ابالغ این آئین االجرا می الزم 1/1/1392تاریخ 

 نامه به عهده معاونت پژوهش و فنآوري دانشگاه خواهد بود. گردند. نظارت بر حسن اجراي این آئین می
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هاي  حمایت از انجام پژوهشهاي هدفمند متناسب و نیز  انجام پژوهش هبه منظور فراهم ساختن زمیننامه  آئیناین 
دهی  وري تدوین شده و هدف از آن هدایت و جهتآهاي شوراي عالی علوم، تحقیقات و فن ها و سیاست اولویت با منطبق

 باشد.  هاي کشور جمهوري اسالمی ایران می نیازمندي باعلمی منطبق  هیأتهاي اعضاي  مناسب به پژوهش

 : اهداف 1ماده 

 هاي درون سازمانی شفاف سازي فرایند تصویب و اجراي پژوهش .1
 هاي پژوهشی روز براي طرحبه پژوهشی منسجم و  هنام تهیه و تنظیم آئین .2
 هاي پژوهشی افزایش کیفیت و هدفمندسازي فعالیت .3
 گذاري بهینه براي دستیابی به نتایج مطلوب پژوهشی سرمایه .4
 تولید دانش فنی و محصول .5

 :مصداق یکی از موارد زیر باشدطرحی است که  مورد نظر دانشگاه، طرح پژوهشی تعریف طرح پژوهشی:: 2ماده 

له با هدف تقویت ارتباط أهاي کاربردي تقاضا محور با رویکرد حل مس از پژوهشطرح پژوهشی صنعتی:  .1
شود و  توسط دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه عقد قرارداد می (این طرح ثر میان صنعت و دانشگاه باشد.وم

 هاي مستقیم مادي نیست.) مشمول حمایت
 هاي ملی تحقیقاتی هاي بین دستگاهی براي اجراي پروژه همکاريدر راستاي ملی صنعتی:  پژوهشی طرح .2

هاي مستقیم  شود و مشمول حمایت توسط دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه عقد قرارداد می این طرح( .باشد
 )مادي نیست.

ارتباط دانشگاه با صنعت و  هاست که براي فراهم ساختن زمینی طرحمحصول محور:  پژوهشی طرح .3
شود و مجري از ابتدا به قصد دستیابی به دانش فنی یا تولید  هاي علمی تعریف می کاربردي کردن پژوهش

) Grant(اعتبار پژوهشی در صورت تصویب از محل  دهد. (اعتبار این طرح آن را پیشنهاد می هنمون ،محصول
 شود.) مین میأتعضو هیأت علمی 

سازي محصول  وري از دانشگاه به صنعت با تجاريآدر راستاي گسترش انتقال فنسازي محصول:  تجاري .4
توسط دفتر  این طرح(باشد. ) همین ماده 3بند  پژوهشی محصول طرح ه(تجاري سازي نمونطرح پژوهشی 

 هاي مستقیم مادي نیست.) شود و مشمول حمایت ارتباط با صنعت دانشگاه عقد قرارداد می
هاي  ها و اولویت وري کشور باشد. (سیاستآهاي پژوهش و فن در راستاي اولویتطرح پژوهشی داخلی:  .5

وري و توسط آشوراي عالی علوم، تحقیقات و فن هوري کشور همه ساله توسط دبیرخانآپژوهش و فن
هاي پژوهشی  و یا بر اساس اولویت شوند.) هاي تخصصی مختلف این دبیرخانه مشخص و اعالم می کمیسیون

در صورت تصویب از محل اعتبار  (اعتبار این طرح اعالم شده از سوي معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه باشد.
  شود.) مین میأعلمی ت هیأتعضو  )Grant(ی پژوهش

اعتبار  در صورت تصویب از محل (اعتبار این طرح :(گسترش مرزهاي دانش) داخلی پژوهشی بنیادي  طرح .6
 شود.) میعلمی تأمین  هیأتعضو  )Grant( پژوهشی
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 هاي پژوهشی داخل دانشگاه : هزینه پرسنلی و اعتبار کلی طرح3ماده 

علمی  هیأت عضو )Grant( هاي پژوهشی از محل اعتبار پژوهشی با عنایت به این که بر اساس مقررات موجود، طرح
موارد مصرف اعتبار  خصوصدانشگاه در  )Grant( اعتبار پژوهشی هنام آئین 4به ماده  توجهقابل اجرا است و نیز با 

هاي تجهیزاتی از سقف اعتبار  و سقف هزینه شود پرسنلی در این ماده مشخص می ه، سقف هزین)Grant( پژوهشی
 کند.  علمی تبعیت می هیأتعضو  )Grant(پژوهشی 

 )ریال 000/000/30/-طرح هاي یک مقاله اي ( حداکثر هزینه پرسنلی  -الف 
با  JCRحداکثر هزینه پرسنلی در صورت چاپ مقاله مستخرج از طرح در لیست مجالت نمایه شده در   .1

 ریال (سی میلیون ریال) می باشد. 000/000/30ضریب تاثیر بزرگتر از ضریب تاثیر میانگین، برابر 

با  JCRمجالت نمایه شده در حداکثر هزینه پرسنلی در صورت چاپ مقاله مستخرج از طرح در لیست   .2
ریال (بیست و پنج میلیون ریال) می  000/000/25ضریب تاثیر کوچکتر از ضریب تاثیر میانگین، برابر 

 باشد.

ز از پژوهشی داراي مجو-علمی مجالتحداکثر هزینه پرسنلی در صورت چاپ مقاله مستخرج از طرح در   .3
نج میلیون ریال) می ریال (بیست و پ 000/000/25داراي ضریب تاثیر، برابر  ISCنمایه شده در وزارتین 

 باشد.

بدون ( ISIحداکثر هزینه پرسنلی در صورت چاپ مقاله مستخرج از طرح در لیست مجالت نمایه شده در   .4
 ریال (بیست میلیون ریال) می باشد. 000/000/20) برابر JCRضریب تاثیر و غیر 

علمی پژوهشی مورد حداکثر هزینه پرسنلی در صورت چاپ مقاله مستخرج از طرح در لیست مجالت   .5
 ریال (بیست میلیون ریال) می باشد. 000/000/20تائید وزارتین، برابر 

و  Scopusحداکثر هزینه پرسنلی در صورت چاپ مقاله مستخرج از طرح در لیست مجالت نمایه شده در   .6
Web of Science  ریال (پانزده میلیون ریال) می باشد. 000/000/15برابر 

 
 ریال) 000/000/50/-اله اي ( حداکثر هزینه پرسنلی طرح هاي دو مق -ب 

حداکثر هزینه پرسنلی در طرحهاي دو مقاله اي برابر مجموع هزینه پرسنلی هریک از مقاالت بر اساس   .1

5دسته بندي فوق ضربدر 
6

 (پنج ششم ) محاسبه می گردد.  
 

باشد که هر ماه توسط وزارت علوم، تحقیقات و » اعتبار لیست مجالت بی«مورد نظر نبایستی در  همجل: 1تبصره 
 .شود نیز منتشر میمربوط به آن  وري اعالم شده و در سایتآفن

ممیزه دانشگاه تعیین و منتشر  هیأتباشد که توسط » لیست مجالت کم اعتبار«مورد نظر نبایستی در  همجل: 2تبصره 
 شود. می

از بند الف با شرط چاپ دو مقاله  پژوهشیتواند در طول خدمت، حداکثر دو طرح  علمی می هیأتهر عضو : 3تبصره 
 ترویجی ارائه نماید. – علمیمعتبر 
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 قابل ارائه است ءارتقا هدر هر دور دانشگاه که  داخل هاي پژوهشی تعداد طرح: 4ماده 

 : اقدام نماید داخل دانشگاهطرح پژوهشی  هبه ارائ نسبتتواند  علمی با مقررات زیر می هیأتهر عضو 

(در طرح پژوهشی  سهتواند  حداکثر می و دانشیاري استادیاري، مربی هعلمی با مرتب هیأتهر عضو الف) 
 داشته باشد. )مرتبهطول 

 طرح پژوهشی داشته باشد.در هر سال یک تواند  استادي حداکثر می همرتبعلمی با  هیأتهر عضو ) ب

تواند از  علمی بعد از هر ارتقاي مرتبه برداشته شده و میهیأت هر عضو  ههاي قابل ارائ محدودیت تعداد طرح: 4تبصره 
 گردد. مند بهرهجدید  همرتبهاي قابل ارائه در  تعداد طرح

دانشیاري استادیاري و مربی،  همرتبعلمی در هیأت هر عضو  هقابل ارائ پژوهشی هاي تعداد طرحمحدودیت : 5تبصره 
و  شود برداشته می(عقد قرارداد از طریق دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه) تقاضا محور  پژوهشی یک طرح هارائ در صورت

 مند شود. همان مرتبه بهره هقابل ارائ پژوهشیهاي  تواند از تعداد طرح می امجددوي 

(عقد قرارداد از طریق تقاضا محور پژوهشی یک طرح  هارائاستادي در صورت  همرتبعلمی در  هیأتهر عضو : 6تبصره 
یک طرح پژوهشی به ازاي هر  ه، عالوه بر سهمیطرح پژوهشی جدید دو هارائتواند از  دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه) می

 مند شود. بهره سال،

ها امکان عقد قرارداد از طریق دفتر ارتباط با صنعت مقدور  در صورتی که بر اساس سیاست برخی از سازمان: 7تبصره 
از مذکور بعد از اخذ باالسري پژوهشی علمی قرارداد ببندد، در این صورت طرح  هیأتنباشد و سازمان تنها با عضو 

 شود. تقاضا محور تلقی می پژوهشی ه عنوان طرح، بطرح)آن (بعد از اتمام  طریق دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه

 مستخرج مقاالتموارد مربوط به : 5ماده 

 باشد. وري دانشگاه میآپیشنهادي در شوراي پژوهش و فن پژوهشیتاریخ شروع قرارداد، تاریخ تصویب طرح  .1

توان  طرح پژوهشی می همانبراي تسویه حساب  اصرفمستخرج از یک طرح پژوهشی یا مقاالت  از هر مقاله .2
 استفاده کرد.

طرح آن مقاالت مستخرج از طرح پژوهشی بایستی حداقل یک ماه بعد از تصویب یا تاریخ ارسال مقاله  .3
  پژوهشی باشد.

در  (corresponding author)لف مسئول وبایستی به عنوان نفر اول یا م پژوهشی نام مجري طرح .4
 درج شود. ،فهرست اسامی نویسندگان مقاله چاپ شده

 : شرح زیر ضروري استه عنوان آدرس محل کار مجري طرح به ب کامل و صحیح نام دانشگاه ذکر  .5
 انشگاه شهید مدنی آذربایجاند       :به فارسی

 Azarbaijan Shahid Madani University    :به انگلیسی
 الشھید مدني بأذربیجان ةجامع        :به عربی

 حساب نخواهد بود.بدون رعایت این موارد، طرح پژوهشی قابل تسویه 
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 : ضروري است بشرح زیردر مقاله یا مقاالت منتج از طرح پژوهشی  حمایت مالیذکر  .6
 : به فارسی

ـ   از محـل اعتبـارویژه    .....................شـماره قـرارداد   ه این مقاله مستخرج از نتایج طرح تحقیقاتی اجرا شـده ب
 باشد.  می شهید مدنی آذربایجان) دانشگاه  Grantپژوهشی ( 

 : به انگلیسی
This work has been financially supported by Azarbaijan Shahid Madani University under 

 the grant number …. . 

  : به عربی
ً من قِ   جامعة الشھید مدني بأذربیجان و حصلت اإلئتمان البحثی رقم .... لبـَ ھذه المقالة مدعومة مالیا

ذکر حمایت مالی سایر و نیز  نام دانشگاه مالی و یا درج ناکامل و نا صحیحعدم ذکر حمایت در صورت 
   در متن آن، طرح پژوهشی قابل تسویه حساب نخواهد بود. موسسات ، سازمانها و دانشگاهها

  
مجري در مقاله درج شود.  (Affiliation)عنوان ه عنوان تنها محل انجام طرح پژوهشی به آدرس دانشگاه ب .7

طرح پژوهشی قابل تسویه حساب نخواهد  ،آدرس دانشگاهدیگر به غیر از  Affiliationافزودن هر در صورت 
 .بود

 
 محتوي طرح پژوهشی: استقالل 6ماده 

علمی فعال در دوره هاي تحصیالت تکمیلی  هیأتاعضاي  از سويارائه شده  پژوهشیهاي  طرح محتوي .1
تحت  دکتري يها سالهیا ر کارشناسی ارشدي ها نامه پایانمحتوي ) نباید با ، اساتید مشاور(اساتید راهنما

عدم تطبیق آن باشد.  بایکسان و منبطق  ،چه داخل و چه خارج از دانشگاه، ایشان هیا مشاور راهنمایی
بایستی توسط استاد  هیا مشاور تحت راهنماییهاي  ها یا رساله نامه پایانمحتوي طرح پژوهشی با محتوي 

 .گردد تأیید مربوطه گروه آموزشی و (مجري) یا استاد مشاور راهنما

ي ها نامه پایان محتويمنطبق با  آنمحتوي مشخص شود که  در هر مرحله از انجام طرح پژوهشیچنانچه  .2
 ،چه داخل و چه خارج از دانشگاه، مجري هیا مشاور تحت راهنمایی دکتريهاي  یا رساله کارشناسی ارشد

توسط استاد راهنما یا  هاي صرف شده ملغی اعالم شده و بایستی تمام هزینه پژوهشی طرحآن ، باشد می
وري دانشگاه آبه شوراي پژوهش و فن مسترد شود. در ضمن موضوع جهت بررسی بیشتراستاد مشاور (مجري) 
 ارجاع داده خواهد شد.

آن  ابتداکه از  زمان توسط دو یا چند دستگاه مورد حمایت قرار گیرد مگر این تواند هم یک طرح پژوهشی نمی .3
 طرح به صورت مشترك بین دانشگاه و دستگاه مورد نظر تعریف شده باشد.

 طرح پژوهشی مجري موارد مربوط به: 7ماده 

در دست  2از ماده  6و  5، 3زمان بیش از دو طرح پژوهشی از بندهاي  تواند هم علمی نمی هیأتهر عضو  .1
 اجرا داشته باشد.
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 تحت راهنماییهاي  ها یا رساله نامه پایان بامستقل غیر منطبق  پژوهشی علمی عالوه بر دو طرح هیأتاعضاي  .2
هاي دانشجویان کارشناسی  ها و رساله نامه مین اعتبار پایانأت هنام شیوه«خود، با رعایت  هیا مشاور

هاي دکتري نیز برخوردار  هاي کارشناسی ارشد و رساله نامه حمایت مالی پایانتوانند از  می» ارشد و دکتري
 باشند.

شده حساب ، تسویه دانشگاه وريآیید توسط داوران و تصویب شوراي پژوهش و فنأطرح پژوهشی پس از تهر  .3
 .گردد ت علمی محسوب نمیأدر دست اقدام عضو هی پژوهشی و جزو دو طرح شدهتلقی 

 جدیدپژوهشی  طرح هتواند نسبت به ارائ علمی در حال مآموریت، تحصیل یا فرصت مطالعاتی نمی هیأتعضو  .4
 اقدام نماید.

 تمدید یا لغو قراردادمدت اجرا،  :8ماده 

وري دانشگاه آو به درخواست مجري و تصویب شوراي پژوهش و فن پژوهشی در ابتداي پیشنهاد طرح  مدت اجراي طرح
مدت زمان اجراي آن، بـا   تمدیدمقرر به اتمام نرسیده باشد،  موعددر  اي پژوهشی صورتی که طرحگردد. در  تعیین می

» هاي پژوهشـی  قرارداد طرح فرم تمدید«و پرکردن  آنحداقل یک ماه قبل از اتمام مدت زمان اجراي  درخواست کتبی
 :خواهد بودا رعایت مفاد زیر قابل تمدید و ب

 

گـزارش   هو ارائ هبا تکمیل فرم درخواست مربوط  سال یکدرخواست تمدید براي بار اول حداکثر به مدت  .1
 .خواهد بودپذیر  یید مدیرکل پژوهشی دانشگاه امکانأو با ت دالیل توجیهی هئو ارا پیشرفت کار

گـزارش   هارائ، هبا تکمیل فرم درخواست مربوط  سال یکحداکثر به مدت درخواست تمدید براي بار دوم  .2
و  دالیل توجیهی هئو ارا طرح پژوهشی یا مقاالت ) مقالهpreprintآماده شده ( هنسخ هپیشرفت کار و ارائ

 .خواهد بودپذیر  مدیرکل پژوهشی دانشگاه امکانتأیید با 
 در صورتی که مدیرکل پژوهشی دانشگاه به هر دلیل درخواست تمدید طرح پژوهشـی : الزم به ذکر است 

را به شـوراي پـژوهش و     تواند ارجاع آن میآن نپذیرد، مجري  بار دوم)و چه در بار اول چه در  مجري را (
 .خواهد بوددر این مورد قطعی  و فنآوري دانشگاه درخواست کند. تصمیم شوراي پژوهشی فنآوري دانشگاه

و گـزارش   دالیل متقن هارائ با  حداکثر به مدت یک سالو )  آخرین بار (درخواست تمدید براي بار سوم  .3
 پذیر خواهد بود. امکان شوراي پژوهش و فنآوري دانشگاه تأیید با اصرف پیشرفت کار

 طـرح آن ، بـه اتمـام برسـاند   با رعایت تمدیدهاي فوق، نتواند طرح پژوهشی خود را  در صورتی که مجري .4
 .خواهد شدملغی اعالم 

وري آظف است بنا به تشخیص شوراي پژوهش و فنوهاي پژوهشی، مجري م در صورت لغو قرارداد طرح .5
 االزحمه دریافتی و خسارات وارده به دانشگاه را به صورت جریمه، نقد دانشگاه تمام یا قسمتی از حق

 .خواهد شداز حقوق ماهیانه مجري کسر و به حساب دانشگاه واریز  یاو پرداخت نماید، 

به پایان رسیده باشد و مجري درخواست کتبی براي تمدید  پژوهشی مدت زمان اجراي طرح که در صورتی: 8تبصره 
عمل  8ماده  5را لغو کرده و مطابق بند آن طرح  دانشگاه را ارائه نکرده باشد، مدیریت امور پژوهشی آنزمان اجراي 

 .خواهد کرد
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(از طریق گروه  درخواست و توجیه کتبی مجري منوط به طرح پژوهشی عنوان و محتوايدر  تغییر هرگونه  :9تبصره 
 خواهد بود. دانشگاهوري آو تصویب شوراي پژوهش و فن )مربوطه آموزشی و دانشکده

شوراي  آن در و تصویب مجريدرخواست و توجیه کتبی  منوط به سایر مفاد قراردادهرگونه تغییر در   :10تبصره 
 وري دانشگاه خواهد بود.آپژوهش و فن

 پرداخت مبلغ قرارداد هنحو: 9ماده 

 باشد: شرح زیر میه پرداخت مبلغ قرارداد ب هنحو

توسط دو آن  حاصل از نتایج تأیید گزارش نهایی و هپس از ارائ پژوهشی حق التحقیق مجري و همکاران طرح .1
و پس از کسر کسورات  دانشگاه وريآشوراي پژوهش و فن تأییدو نیز  )7ماده طبق داور متخصص ذیربط (

 د.بوپرداخت خواهد قابل قانونی 

العاده  مسافرت شامل بهاي بلیط رفت و برگشت مجري یا همکاران از محل اشتغال به مقصد و فوق ههزین .2
. الزم پژوهشی خواهد بود مأموریتی براي اعضاي هیأت علمی یا معادل آن براي سایر همکاران طرح هروزان

قبل  ده روز درخواست انجام سفر خود یا هر یک از همکاران را همراه با دالیل توجیهی طرحآن است مجري 
از مبادرت به انجام سفر به مدیریت امور پژوهشی دانشگاه ارسال دارد. بدیهی است سفرهایی که بدون 

فر س ههماهنگی با مدیریت امور پژوهشی و بدون صدور حکم مأموریت انجام پذیرند مشمول اعتبار هزین
 نخواهند بود.

 تهیه و پس از تأیید ،را در هر مرحلهاز آن  نتایج حاصل و مجري طرح پژوهشی بایستی گزارش پیشرفت کار .3
ائه وري دانشگاه ارآطرح جهت بررسی به شوراي پژوهش و فنآن  دانشکده مربوطه یا ناظر گروه آموزشی و

باشد بدون اطالع دانشگاه در اختیار اشخاص  دانشگاه میرا که متعلق به  از آن نماید و حق ندارد نتایج حاصل
 قرار دهد. خارج از دانشگاه حقیقی و حقوقی

با توجه آن التحقیق مجري و همکاران و دستیاران  حق% از کل 30،طرح پژوهشی در صورت درخواست مجري .4
شوراي  آن در و تصویب دباش که قابل تغییر نمی قرارداد طرح پژوهشیگزارش در موعد مقرر و جدول  هبه ارائ

 .پرداخت خواهد بودمحاسبه و قابل  ،وري دانشگاهآپژوهش و فن

، کسب مجوز از معاونت دانشگاه هاي پژوهشی داخل اي از محل اعتبار طرح قبل از خرید تجهیزات سرمایه .5
 .خواهد بودالزامی  پژوهشی توسط مجري طرح آوري دانشگاهپژوهش و فن

پیش فاکتور، فاکتور و سایر اسناد مربوطه،  ه، در مقابل ارائپژوهشی وسایل مورد نیاز طرح هخرید کلی ههزین .6
 انجام خواهدگرفت. دانشگاه وريآعامل مالی معاونت پژوهش و فن ریقمین اعتبار از طأبه شرط ت

بعد از گذشت  و آن% از مبلغ حق پرسنلی در جریان اجراي 30 طرح پژوهشی در صورت درخواست مجري: 11تبصره 
گزارش مکتوب  هبه شرط ارائ )طرحآن ارائه شده در پیشنهاد بندي  طبق زمان(آن سوم زمان اجراي   یک

 صورت علی الحساب قابل پرداخت خواهد بود.ه ب دانشگاه وريآپیشرفت کار و تصویب شوراي پژوهش و فن

 شوند، به دانشگاه تعلق خواهند داشت. خریداري می پژوهشی تجهیزاتی که در روند اجراي طرح :12تبصره 
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شوراي پژوهش و  هبه عهد طرح پژوهشی حاصل ازواگذاري یا فروش نتایج  هتصمیم گیري در خصوص نحو :13تبصره 
 وري دانشگاه خواهد بود.آفن

 پژوهشی ارزیابی طرح:  10ماده 

 گروه آموزشی و دانشکده دانشگاه، توسطوري آپیشنهاد طرح پژوهشی قبل از ارائه به شوراي پژوهش و فن .1
 خواهد شد.ارجاع داده دانشگاه  فنآوري به شوراي پژوهش و آن، ییدأبررسی و در صورت ت مربوطه

براي آن  طرح پژوهشی، یک نفر ناظر اجرايتواند براي نظارت بر حسن  میدانشگاه  فنآوريشوراي پژوهش و  .2
 انتخاب نماید.

 از را به انضمام دو نسخه پژوهشی گزارش نهایی طرح هپانچ شد هبایستی دو نسخ، مجري موقت ارزیابیبراي  .3
از طریق گروه آموزشی و دانشکده  به همراه مستندات و محصوالت پذیرش) ه(همراه با نام پذیرش شده همقال

نماید. مدیریت امور پژوهشی  را  حساب آن به مدیریت امور پژوهشی ارائه و درخواست تسویهمربوط، 
. در خواهد کردارسال  12را به دو داور متخصص (داخلی و خارجی) واجد شرایط ماده  طرح آن هاي گزارش

آن نمایند،  تأییدآن مقاالت مستخرج را با موضوع یا و ارتباط مقاله  آن طرحگزارش نهایی  ،صورتی که داوران
خواهد  داده ارجاعدانشگاه  فنآوريبه شوراي پژوهش و  وقتم تسویه حسابهمراه با نظر داوران براي طرح 

 د.ش

ها از خارج دانشگاه  (که دو نفر از آن ذیربط توسط سه داور متخصص محصول محور پژوهشی  طرحارزیابی  .4
 خواهد شد.خواهد بود) به صورت حضوري انجام 

خواهد بود و براي دانشگاه  فنآوريدر شوراي پژوهش و آن  ، تاریخ تصویب نهاییپژوهشی تاریخ اتمام طرح .5
 طرح صادر خواهد شد.آن تاریخ مذکور گواهی اتمام 

نهایی  هنسخ ه، تسویه حساب نهایی با ارائ2از ماده  6و  5مربوط به بندهاي پژوهشی هاي  در خصوص طرح .6
در صورتی که  د.خواهد بوامکان پذیر  موقت ه حسابدت دو سال پس از تسویتا م مقاالتیا مقاله  چاپ شده

موقت چاپ نشود، موضوع براي کسب تسویه حساب در مدت دو سال بعد از یا مقاالت به هر دلیلی مقاله 
 خواهد شد.ارجاع داده دانشگاه  فنآوريتکلیف به شوراي پژوهش و 

 ه، نمونآنبراي تسویه حساب، مجري بایستی به جز گزارش نهایی  ،محصول محور پژوهشی طرحدر  .7
 نماید. هارائ را نیز محصول قابل عرضه به بخش صنعت

 ي پژوهشیها مالکیت حقوق مادي و معنوي طرح :11ماده 

متعلق به دانشگاه شهید  ،هاي پژوهشی در چارچوب قوانین مالکیت حقوق مادي و معنوي حاصل از طرح .1
 .خواهد بودمدنی آذربایجان 

محرمانه  آنحاصل از ها و نتایج  د که الزم باشد روشنمایارائه  را يپژوهشی ا طرح ،در صورتی که پژوهشگر .2
 وري دانشگاه در میان بگذارد.آبماند، باید مراتب را با معاونت پژوهش و فن

ها خریداري  توسط بخش صنعت یا یکی از سازمان ،محور چنانچه دانش فنی حاصل از طرح پژوهشی محصول .3
. این خواهد بودمتعلق به مجري  برداري برسد، درصدي از سود حاصل از آن تولید و بهره هشود یا به مرحل
 . شدخواهد دانشگاه تعیین  هت رئیسأدرصد توسط هی
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به چاپ گزارش نهایی طرح پژوهشی به شکل دانشگاه  فنآوري ر صورت تمایل مجري یا معاونت پژوهش ود .4
 سازي و چاپ کتاب را طی کند. بایستی مراحل آمادهآن کتاب در انتشارات دانشگاه، گزارش نهایی 

را در خارج از دانشگاه به چاپ برساند، باید  آن  بخواهد گزارش نهایی طرح پژوهشی اي در صورتی که مجري .5
 ه مجوز کسب کند.وري دانشگاآاز معاونت پژوهش و فن ارسم

، پژوهشی وري دانشگاه مجاز است با حفظ منافع دانشگاه و با هماهنگی مجریان طرحآمعاونت پژوهش و فن .6
 ها و نهادهاي متقاضی قرار دهد. را در اختیار سایر سازمان  آن گزارش نهایی مصوب 

 طرح پژوهشی شرایط داوران :12ماده 

، عمل خواهد شد) 10ماده  4پژوهشی محصول محور که طبق بند   (جز طرح طرح پژوهشیهر براي داوري  .1
د. در صورتی که خواهد شانتخاب  )یکی از داخل دانشگاه و دیگري از خارج دانشگاه( ذیربط متخصص داوردو 

طرح آن موجود نباشد،  ذیربط ، در داخل دانشگاه داور متخصصدانشگاه به تشخیص مدیریت امور پژوهشی
 دو داور متخصص نظر چنانچه همچنین د.خواهد شخارج از دانشگاه ارسال  در ذیربط متخصص به دو داور

طرح براي آن گیري را مشکل نماید،  خالف هم بوده و تصمیم پژوهشی اي در مورد تسویه حساب طرحذیربط 
 .خواهد شدگیري نهایی به داور سوم ارسال  تصمیم

 استادیاري داشته باشد. هحداقل مرتبباید  پژوهشی طرحهر داور  .2

تواند از میان افراد شاخص  محصول محور، داور می پژوهشی هاي طرح در مورد اصدر شرایط خاص و خصو  :14تبصره 
 استادیاري انتخاب شود. همرتبرشته و بدون در نظر گرفتن 

 موارد متفرقه :13ماده 

هایی را که بر اثر رعایت نکردن مفاد هر یک از مواد قرارداد به  مکلف است خسارت طرح پژوهشی مجري .1
 شود، جبران نماید. دانشگاه وارد می

ارسال  )همربوط (با احتساب تمدیدهاي را در مهلت مقرر آن گزارش نهایی طرح پژوهشی چنانچه مجري .2
پیشنهادي جدید از پژوهشی ام ندهد، طرح نکند، یا سایر تعهدات ناشی از قرارداد را بدون دلیل موجه انج

 سوي او پذیرفته نخواهد شد.

شود و انجام آن  نامه پیشنهاد می ي که خارج از چارچوب این آئینا پژوهشی  طرح مورد گیري در تصمیم .3
 دانشگاه خواهد بود. هت رئیسأوري و هیآضروري است با شوراي پژوهش و فن

دانشگاه خواهد وري آنامه مرجع تفسیر آن شوراي پژوهش و فن این آئیندر صورت بروز هرگونه ابهام در مفاد  .4
 .بود

ژوهشی و دانشگاه) الزم وري دانشگاه براي طرفین قرارداد (مجري طرح پآمصوبات شوراي پژوهش و فن هکلی: 15 تبصره
 باشد. االجرا می

 1393 بهمنویرایش           
 مدیریت امور پژوهشی دانشگاه


