
 آیین نامه طرح پژوهشی کاربردی و ساخت تحت حمایت مالی و معنوی دانشگاه

 گذاري سیاستبه منظور مشارکت هرچه بیشتر محققان دانشگاهی در حل مسائل و مشکالت دانشگاه جهت ارتقا کیفیت و بهره وري و با هدف 
-تعريف می ي و ساخت تحت حمايت مالی و معنوي دانشگاهطرح هاي پژوهشی کاربردکاربردي ماموريت گرا،  پژوهشی هايطرح اجراي نیز و

تواند منتهی به رفع مشکالت دانشگاه و هاي مختلف در دانشگاه میرشته متخصصان و محققین حضور به عنايت با هاطرح اينگونه اجرايگردد. 
 .وري گرددارتقاء کیفیت و بهره

 :تعاریف -۱ماده 

هايی طرح بهشود: در اين آيین نامه طرح گفته می از اين حمايت مالی و معنوي دانشگاه که بعدطرح پژوهشی کاربردي و ساخت تحت  -۱-۱
اي جديد و نوآورانه در راستاي افزايش تولید، شود که عالوه بر حفظ ماهیت پژوهشی، با هدف رفع مشکالت دانشگاه و يا ايجاد شیوهاطالق می

هاي اجرايی دانشگاه هاي فناورانه در چارچوب مقررات و سیاستات، تولید فناوري و زيرساختجويی، حل مشکل، ساخت تجهیزوري و صرفهبهره
ها بايد ماهیت مطالعاتی و پژوهشی داشته شوند. طرحها بر اساس پیشنهاد يکی از مديران دانشگاه تعريف میاينگونه طرح .شونددهی میسازمان

الزم نیست الزاماً به تولید مقاله يا گسترش مرزهاي دانش  در عین حال ،وري شوندزايش بهرهيندها و افآو به طور ملموس منجر به بهبود فر
 .منتهی گردند

گردد، بايستی نیاز پیشنهاد می و رياست دانشگاه ،هامعاونت ،مديران اجرايی ،هاپژوهشکده ،هاهايی که توسط روساي دانشکدهطرح: ۱ تبصره
 .، ساخت تجهیزات پژوهشی و يا رفع نیازهاي دانشگاه باشدهاي آموزشیمحور باشد و در حیطه

باشد که مسئولیت طراحی و اجراي طرح را بر عهده دارد و در اين آئین نامه، مجري مجري طرح: عضو هیئت علمی دانشگاه دامغان می -۲-۱
ی دانشگاه و يا در موارد خاص به پیشنهاد مدير هاي فوق پس از فراخوان عمومی براي اعضاء هیأت علمشود. مجري و همکاران طرحنامیده می

 .گرددارتباط با صنعت معرفی و پس از تأيید کارگروه مربوطه انتخاب می

 تصویب طرح: -2ماده 

، طرح پیشنهادي را در قالب فرم مخصوص طرح، براي بررسی اولیه براي مدير ارتباط با صنعت اه(متقاضیان )اعضاء هیئت علمی دانشگ -۱-۲
 .نماينداه ارسال میدانشگ

و پس از موافقت ايشان در کند میبراي ايشان ارسال  دهندهسفارشمدير ارتباط با صنعت دانشگاه طرح را جهت بررسی مدير واحد  -۲-۲
 .خواهد شدکارگروه مطرح 

 :ها شامل افراد زير استکار گروه بررسی و تصويب طرح -۲-3

 -۵مدير ارتباط با صنعت دانشگاه  -۴مدير پژوهشی دانشگاه  -3ون پژوهشی و فناوري دانشگاه معا -۲رئیس يا نماينده رئیس دانشگاه  -۱
مرتبط  هیات علمیشوراي پژوهشی و يک نفر از اعضاي نفر از اعضاي  يک -۶حوزه مرتبط با طرح پیشنهادي )معاون( يا مدير رئیس دانشکده 

  شگاهبا موضوع طرح به پیشنهاد معاونت پژوهشی و فناوري دان

 .يابدها و اهداف طرح در جلسات مربوطه حضور میجهت توضیح در مورد روش متقاضیدر صورت درخواست کار گروه مربوطه، : ۲ تبصره



ها، اند، مجري بر اساس توانمنديهاي مربوطه را تکمیل نمودهمتعدد وجود داشته باشد که فرم متقاضیاندر صورتیکه براي يک طرح  -۴-۲
 .گرددها، توسط کار گروه مربوطه انتخاب میهاي اعالم شده در فرماتی و هزينهسوابق تحقیق

ابالغ رسمی آن به مجري از سوي معاونت پژوهشی و  و آن در کار گروهو تصويب  تصويب نهايی و تامین اعتبار طرح، منوط به بررسی -۵-۲
  .باشدفناوري دانشگاه می

 :شیوه نامه اجرای طرح -3ماده 

 .مجري می تواند فقط يک طرح در حال اجرا داشته باشد هر -۱-3

 هاي پیشنهادي در دو قالب تئوري و ساخت قابل اجرا هستند. طرح -3-۲

شوند، بايد داراي ماهیت پژوهشی باشند و در آنها نوآوري بکار رفته هايی که منجر به ساخت تجهیزات میدر خصوص اجراي طرح: 3 تبصره
 .هاي موجود داخلی پرهیز شودزي نمونهباشد و از مشابه سا

 .باشند کاربرديشوند، بايد داراي ماهیت میدر قالب تئوري اجرا هايی که در خصوص اجراي طرح: ۴تبصره 

 .ناظر داشته باشدبايد حداقل يک و حداکثر دو طرح ها با تشخیص کار گروه مربوطه  -3-3

و  مسئولیت نظارت و داوري آنها بر عهده مدير واحد سفارش دهنده طرح ،نشگاه هستندها واحدهاي داهايی که سفارش دهنده آنطرح -3-۴
قابل پرداخت خواهد بود. اين مبلغ به هنگام تصويب طرح  به ناظر درصد مبلغ اعتبار طرح به عنوان حق نظارت ۱۰بوده و تا حداکثر  ناظر

 .شودمشخص می

مديريت ارتباط با  به را ناظر شده توسط تايید کار پیشرفت گزارش ،قرارداد مفادق طبمجري طرح، موظف است در طول اجراي طرح،  -3-۵
 .صنعت دانشگاه ارسال نمايد

 .باشند داشته را دستگاه با …کامل توضیحات کار ، نگهداري و  چهخت بايستی دفترهاي ساطرح -3-۶

-کل مبلغ طرح تعیین می %3۰هزينه پرسنلی آن تا سقف ق و میزان حق التحقیريال است و  ۰۰۰/۰۰۰/۲۰۰میزان  تا بودجه هر طرح -3-7

 .گرددمیگردد. موارد خاص در کار گروه مربوطه بررسی 

-تعلق میآن به دانشجويان  %۵يابد که افزايش می %3۵ها هزينه پرسنلی تا سقف ر اين گونه طرحددر صورت همکاري دانشجويان : ۵تبصره 

 .گیرد

 طرحهاي تئوري می تواند تا کل مبلغ طرح را شامل شود.هزينه پرسنلی و میزان حق التحقیق  :۶تبصره 

) به  تی شوند می تواند توسط افراد صاحب صالحیم: طرحهايی که از سوي هیات رئیسه جهت تحقق اهداف دانشگاه سفارش داده 7تبصره 
ل موشمطرحها با تايید هیات رئیسه بوده و  گونهمیزان هزينه هاي پرسنلی و حق التحقیق اينتعیین تشخیص هیات رئیسه( انجام شود. 

 ( نمی شود.-7-3محدوديت هاي مطرح شده در اين بند) 



 :اختتام طرح -4ماده 

و واحد سفارش  )ناظرين( با ارائه گزارش و با تايید ناظر هاي تئوريطرحجهیزات و همچنین تمنجر به ساخت هاي طرح قطعیخاتمه  -۴-۱
 .باشددهنده طرح می

از محل بودجه معاونت پژوهشی امکان پذير  ناظر )ناظرين( پس از تايیداي، مصرفی و پرسنلی مصوب طرح هاي سرمايهپرداخت هزينه: ۶ه تبصر
طرح  سفارش دهندهاز محل بودجه واحد  تمام يا قسمتی از هزينه انجام شده طبق مفاد قرارداد ،است. پس از تحويل نتايج و دست آوردهاي آن

 .گرددپژوهشی پرداخت میبه معاونت 

و تحويل حداکثر تا سه ماه باشد و الباقی اعتبارات پرسنلی قابل پرداخت می %۵۰ تا مرحله تحويل موقت،هاي منجر به ساخت، در طرح :7 تبصره
 باشد. از لحاظ عملکرد مناسب و کارآيی امکانپذير می و ناظر )ناظرين( قطعی طرح با تأيید واحد سفارش دهنده

ها در ساير طرح اين استفاده از امتیاز .با تحويل قطعی انجام خواهد شدطرح براي گرنت پژوهشی عضو هیات علمی  امتیاز استفاده از: 8ره تبص
 هاي مربوط خواهد بود.نامهمطابق با آيینموارد 

نبوده و مجري قادر به انجام طرح نباشد، در صورتی که به داليل فنی و يا مشکالت ديگر پیشرفت طرح مطابق برنامه پیش بینی شده  -۲-۴
توسط مجري بايد بالفاصله مراتب را به معاونت پژوهشی دانشگاه گزارش نمايد تا در جهت تعیین فرد جايگزين و يا رفع مشکالت احتمالی 

 تصمیم گیري شود. کارگروه 

 ول آن متعلق به دانشگاه است.نامه و نتايج و محصهاي مشمول اين آيینمالکیت مادي و معنوي تمام طرح -3-۴

ي پژوهشی قرار امورد تصويب شور بررسی و ۱7/7/۱397 جلسه شوراي پژوهشی دانشگاه مورخ تبصره در 8ماده و  ۴اين آئین نامه شامل 
 تصويب رسید. به ۱3/۰8/۱397 مورخ 73۲مصوبه هیأت محترم رئیسه به شماره  3بند آئین نامه مطابق با   گرفت.

 


