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مقدمه
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ارتقاء ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻓﻌاﻟﯿﺖﻫاي ﭘﮋوﻫﺸﯽ و ﻓراﻫم نمﻮدن ﺑسترﻣﻨاسب جهﺖ انجام ﭘﮋوﻫشﻫاي ﺑﻨﯿادي و ﮐارﺑردي و ﻫدایﺖ این
ﭘﮋوﻫشﻫا ﺑﻪ سمﺖ تﻮﻟﯿد ثروت و جهﺖدﻫﯽ ﺑﻪ ﻓﻌاﻟﯿﺖﻫاي ﭘﮋوﻫﺸﯽ اﻋﻀاء ﻫﯿﺄت ﻋﻠمﯽ در راستاي نﯿازﻫاي اوﻟﻮیﺖدار ﮐﺸﻮر و
استان و اﻓزایش سطح ﻫمﻔکري و ﻫمکاري ﻣاﺑﯿن اساتﯿد و دانﺸجﻮیان داراي زﻣﯿﻨﻪ ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻣﺸترک ،این ﺷﯿﻮهناﻣﻪ ﺑراساس »آیﯿنناﻣﻪ
تﺄسﯿﺲ واﺣدﻫاي ﭘﮋوﻫﺸﯽ در دانﺸﮕاهﻫا ،ﻣﺼﻮب  1399/12/03وزارت ﻋﻠﻮم ،تﺤقﯿقات و ﻓﻨاوري« تﻨﻈﯿم ﺷده اسﺖ.

ماده  :1تعاریف
 :1-1معاونت  :ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻌاونﺖ آﻣﻮزﺷﯽ و ﭘﮋوﻫﺸﯽ دانﺸﮕاه صﻨﻌتﯽ ﮐرﻣانﺸاه ﻣﯽﺑاﺷد ﮐﻪ ﺑﻪ نمایﻨدگﯽ از رئﯿﺲ دانﺸﮕاه ،ناظر ﺑر
اجراي صﺤﯿح اﻣﻮر در واﺣدﻫاي ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻣﯽﺑاﺷد.
 :2-1دانشگاه :ﻣﻨﻈﻮر دانﺸﮕاه صﻨﻌتﯽ ﮐرﻣانﺸاه ﻣﯽﺑاﺷد.
 :3-1عضو هیئت علمی شاخص واحد پژوهشی :ﻋﻀﻮ ﻫﯿئﺖ ﻋﻠمﯽ داخل یا خارج از دانﺸﮕاه صﻨﻌتﯽ ﮐرﻣانﺸاه ﺑا ﺣداقل
ﻣرتبﻪ استادیاري ﮐﻪ داراي ﺣداقل چهار ﻣقاﻟﻪ  ISIداراي ایمپکﺖ ﻓاﮐتﻮر و یک طرح ﭘﮋوﻫﺸﯽ خاتمﻪ یاﻓتﻪ (داخﻠﯽ ﺑﻪ سﻔارش دانﺸﮕاه
و یا خارجﯽ) در سﻪ سال ﻣﻨتهﯽ ﺑﻪ تقاضاي تﺸکﯿل واﺣد ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻣﯽﺑاﺷد ﮐﻪ ﻟزوﻣاً یکﯽ از اﻋﻀا ﻣﯽﺑاﺷد.
 :4-1مدیر واحد پژوهشی :ﻋﻀﻮ ﻫﯿئﺖ ﻋﻠمﯽ دانﺸﮕاه صﻨﻌتﯽ ﮐرﻣانﺸاه ،ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان درخﻮاسﺖ ﮐﻨﻨده تﺸکﯿل واﺣد ﭘﮋوﻫﺸﯽ
ﻣﯽﺑاﺷد.
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تبصره  :1اﻋﻀاي ﻫﯿئﺖ ﻋﻠمﯽ دانﺸﮕاه داراي ﻓﻌاﻟﯿﺖﻫاي ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻫمسﻮ و ﻫمراستا ﺑا ﻣﺤﻮریﺖ ﻣدیر واﺣد ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻣﯽتﻮانﻨد اقدام
ﺑﻪ تﺸکﯿل ﻫستﻪ نمایﻨد.

هش

ماده  :2اهدا ف ایجاد واحداهی ژپو ی
 :1-2ﻫدایﺖ ﻓﻌاﻟﯿﺖﻫاي ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺑﻪ سمﺖ اوﻟﻮیﺖﻫاي ﭘﮋوﻫﺸﯽ و ﻓﻨاوري ﮐﺸﻮر
 :2-2ایجاد زﻣﯿﻨﻪ ﭘﮋوﻫشﻫاي ﮐﻼن و ﻣﯿان رﺷتﻪاي
 :3-2ارتقاي ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﻫم اﻓزایﯽ ﻓﻌاﻟﯿﺖﻫاي ﭘﮋوﻫﺸﯽ و ﻓﻨاوري ﺑراي تﺤقﻖ اﻫداف ﺑرناﻣﻪﻫاي راﻫبردي ﻣﺼﻮب
 :4-2استﻔاده ﺑهﯿﻨﻪ از نﯿروي انسانﯽ ﻣتﺨﺼﺺ ﺑراي تﺸکﯿل گروهﻫاي ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﮐارآﻣد
 :5-2ﺑسترسازي ﻣﻨاسب ﺑراي ﻫدایﺖ ﭘﮋوﻫشﻫا در راستاي ایجاد ﻓﻨاوري ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘاسﺦ گﻮیﯽ ﺑﻪ نﯿازﻫاي جاﻣﻌﻪ وﮐارﺑردي ﺷدن
دستاورد ﻫاي ﭘﮋوﻫﺸﯽ
 :6-2تﻨﻮع ﺑﺨﺸﯽ ﺑﻪ ﻣﻨاﺑﻊ ﻣاﻟﯽ دانﺸﮕاه ﺑا اوﻟﻮیﺖ ﮐسب ثروت از ﻓﻌاﻟﯿﺖﻫاي ﭘﮋوﻫﺸﯽ و ﻓﻨاوري
 :7-2ایجاد ﻫم اﻓزایﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر انجام ﭘﮋوﻫشﻫاي ﺑﻨﯿادین ﭘایدار و ایجاد دانش در یک یا چﻨد ﺣﻮزه
 :8-2ﺑسترسازي جهﺖ ایجاد قطبﻫاي ﻋﻠمﯽ

هش

ماده :3انواع واحداهی ژپو ی
 :1-3آزمایشگاه تﺤﻘیﻘاتی/ﮔروه پژوهشی/هسته پژوهشی :ﻫر سﻪ ﻋﻨﻮان از ﻟﺤاظ ساختاري در یک سطح ﻫستﻨد و ﺑا
تﺼمﯿم دانﺸﮕاه و ﻣتﻨاسب ﺑا نﻮع ﻓﻌاﻟﯿﺖ آن انتﺨاب ﻣﯽ ﺷﻮند.
آزمایشگاه تﺤﻘیﻘاتی ،نﻮع واﺣد ﭘﮋوﻫﺸﯽ در ﺣﻮزه ﻫاي ﻋﻠﻮم تجرﺑﯽ اسﺖ ﮐﻪ ﺷرایط ،اﻣکانات و زیر ساخﺖ ﻫاي انجام یک
یا چﻨد ﺑرناﻣﻪ ﭘﮋوﻫﺸﯽ را ﻓراﻫم ﻣﯽ ﮐﻨد.
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ﮔروه یا هسته پژوهشی در ﺣﻮزه ﻫاي گﻮناگﻮن ﻋﻠﻮم ﺑا ﻫمکاري جمﻌﯽ از اﻋﻀاي ﻫﯿات ﻋﻠمﯽ یا ﭘﮋوﻫﺸﮕران ﺑراي اجراي
ﺑرناﻣﻪ یا ﻣﻮضﻮع ﭘﮋوﻫﺸﯽ خاص ﺷکل ﻣﯽ گﯿرند.
 :2-3مرکز تﺤﻘیﻘات (پژوهشکده)  :نﻮﻋﯽ واﺣد ﭘﮋوﻫﺸﯽ اسﺖ ﮐﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ﻫاي ﻫمﮕرا یا ﺑﯿن رﺷتﻪ اي یا ﺑﯿن دانﺸکده اي
ﺑر اساس یک یا چﻨدﺑرناﻣﻪ ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻓﻌاﻟﯿﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨد و دسﺖ ﮐم از دو یا چﻨد آزﻣایﺸﮕاه /گروه /ﻫستﻪ ﭘﮋوﻫﺸﯽ تﺸکﯿل ﻣﯽ ﺷﻮد.

هش

ماده  :4ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺄﺳﯿس واحداهی ژپو ی
 :1-4ارائﻪ ﺑرناﻣﻪ ﭘﮋوﻫﺸﯽ تﻮجﯿﻪ ﭘذیر در زﻣﯿﻨﻪ ﻓﻌاﻟﯿﺖ واﺣد ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻣبتﻨﯽ ﺑر اسﻨاد ﺑاالدستﯽ ،نﯿازﻫاي استانﯽ ،ﻣﻠﯽ و ﻣﻨطقﻪاي،
ﺑﯿناﻟمﻠﻠﯽ و آیﻨدهنﮕرانﻪ (ﻣطاﺑﻖ ﭘروﭘﻮزال)
 :2-4ارائﻪ ﺑرناﻣﻪ اجرایﯽ دقﯿﻖ ﺑراي جذب نﯿروي انسانﯽ ،اﻣکانات ﻣاﻟﯽ ،ﮐاﻟبدي و تجهﯿزاتﯽ و ﻓﻨاوري الزم (ﻣطاﺑﻖ ﭘروﭘﻮزال)
 :3-4ﻣﻌرﻓﯽ ﺣداقل  2ﻋﻀﻮ ﻫﯿات ﻋﻠمﯽ دانﺸﮕاه صﻨﻌتﯽ ﮐرﻣانﺸاه ﻣرتبط ﺑا ﻣﻮضﻮع ﭘﮋوﻫﺸﯽ در ﻫر گروه ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﮐﻪ یکﯽ از
آنﻫا ﻋﻀﻮ ﺷاخﺺ ﺑاﺷد و یا  2ﻋﻀﻮ ﻫﯿئﺖ ﻋﻠمﯽ دانﺸﮕاه صﻨﻌتﯽ ﮐرﻣانﺸاه و یک ﻋﻀﻮ ﺷاخﺺ ﮐﻪ از خارج از دانﺸﮕاه صﻨﻌتﯽ
ﮐرﻣانﺸاه ﺑاﺷد .سایر اﻓراد ﻣﯽتﻮانﻨد از اﻋﻀاي ﻫﯿات ﻋﻠمﯽ یا غﯿر ﻫﯿات ﻋﻠمﯽ دانﺸﮕاه یا خارج از دانﺸﮕاه ﺑاﺷﻨد.
تبصره  :2در ﻫر گروه ﭘﮋوﻫﺸﯽ الزم اسﺖ ﮐﻪ یک ﭘﮋوﻫﺸﮕر ﺷاخﺺ ﺣﻀﻮر داﺷتﻪ ﺑاﺷد .ﻫر ﭘﮋوﻫﺸﮕر ﺷاخﺺ تﻨها ﻣﯽتﻮاند در
یک گروه ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻀﻮ ﺷاخﺺ ﻣﺤسﻮب ﺷﻮد و ﻋﻀﻮیﺖ در یک گروه دیﮕر نﯿز ﺑراي ایﺸان ﺑﻼﻣانﻊ اسﺖ و سایر
ﭘﮋوﻫﺸﮕران ﻓقط در یک گروه ﻣﯽتﻮانﻨد ﻋﻀﻮیﺖ داﺷتﻪ ﺑاﺷﻨد.
 :4-4ﺑراي ﻣرﮐز تﺤقﯿقات  /ﭘﮋوﻫﺸکده ﻫریک از گروهﻫا ﺑاید ﺷرایط تاسﯿﺲ واﺣد ﭘﮋوﻫﺸﯽ را دارا ﺑاﺷﻨد.
 :4-5ﺷرایط تﺸکﯿل ﻣرﮐز تﺤقﯿقات و یا ﭘﮋوﻫﺸکده:
ﺑراي تﺸکﯿل ﻣرﮐز تﺤقﯿقات و یا ﭘﮋوﻫﺸکده ﺑایستﯽ ﮐﻠﯿﻪ ﺷرایط زیر ﺑرقرار ﺑاﺷد.
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 :1-4-5ﺣداقل یک از گروهﻫاي/ﻫستﻪﻫاي ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻣﻮرد نﻈر ،ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ اخذ و اتمام ﺣداقل یک طرح ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺑﻪ سﻔارش
دانﺸﮕاه یا طرح ﭘﮋوﻫﺸﯽ خارج از دانﺸﮕاه و یا قرارداد درآﻣدزاي خدﻣات آزﻣایﺸﮕاﻫﯽ ،ﻓﻨﯽ ،ﻣﺸاورهاي و ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺑا خارج
دانﺸﮕاه ،ﺷده ﺑاﺷد.
 :2-4-5ﺣداقل یکﯽ از این گروهﻫا/ﻫستﻪﻫا ﻣﯽﺑایسﺖ یک طرح ﭘﮋوﻫﺸﯽ و یا قرارداد درآﻣدزاي خدﻣات آزﻣایﺸﮕاﻫﯽ ،ﻓﻨﯽ،
ﻣﺸاورهاي و ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺑا خارج دانﺸﮕاه ،در ﻣرﺣﻠﻪ اجرا و یا آﻣاده قرارداد داﺷتﻪ ﺑاﺷد.
 :4-6ﻣدیر واﺣد ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻫمان ﻣجري اصﻠﯽ ﺑﻮده و ﺑایستﯽ در ﭘروﭘﻮزال ﻣﻌرﻓﯽ گردد.
 :4-7اﻋﻀاي ﻫﯿئﺖ ﻋﻠمﯽ ﺣاضر در واﺣدﻫاي ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺑایستﯽ ﺑرناﻣﻪ ﭘﮋوﻫﺸﯽ جهﺖدار داﺷتﻪ ﺑاﺷﻨد.

م اح
تح
هست هش
ی
ت
ق
ش
گ
ی
ماده  :5ر ل ﺗﺄﺳﯿس آزما گاهاهی قا ی /روه و ﯾا ه ژپو ی
 :1-5تهﯿﻪ ﭘروﭘﻮزال جاﻣﻊ از زﻣﯿﻨﻪ ﻓﻌاﻟﯿﺖ ،ﻫمکاران ،ﻣﻨاﺑﻊ ﻣﻮرد نﯿاز و ....
 :2-5طرح  ،ﺑررسﯽ و تﺼﻮیب ﭘروﭘﻮزال در گروه آﻣﻮزﺷﯽ
 :3-5طرح ،ﺑررسﯽ و تﺼﻮیب ﭘروﭘﻮزال در دانﺸکده
 :4-5طرح ،ﺑررسﯽ و تﺼﻮیب ﭘروﭘﻮزال در ﺷﻮراي ﭘﮋوﻫﺸﯽ دانﺸﮕاه
 :5-5طرح ،ﺑررسﯽ و تﺼﻮیب ﭘروﭘﻮزال در ﻫﯿئﺖ رئﯿسﻪ دانﺸﮕاه
 :6-5صدور ﻣجﻮز تاسﯿﺲ و ﻓﻌاﻟﯿﺖ تﻮسط ﻫﯿئﺖ رئﯿسﻪ دانﺸﮕاه ﺑراي ﻣدت یک سال
 :7-5تﺸکﯿل واﺣد ﭘﮋوﻫﺸﯽ و ارائﻪ گزارش ساﻟﯿانﻪ ،دو ﻫﻔتﻪ قبل از اتمام تاریﺦ ﻣجﻮز و تﻮسط ﻣدیر گروه ﭘﮋوﻫﺸﯽ ،ﺑﻪ ﻣﻌاونﺖ
آﻣﻮزﺷﯽ و ﭘﮋوﻫﺸﯽ جهﺖ ﺑررسﯽ ﻋمﻠکرد
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تبﺼره  :3تمدید ﻣجﻮز واﺣد ﭘﮋوﻫﺸﯽ در صﻮرت تایﯿد ارزﺷﯿاﺑﯽ ﺑﻪ وسﯿﻠﻪ ﺷﻮراي ﭘﮋوﻫﺸﯽ دانﺸﮕاه ،ﺑﻪ وسﯿﻠﻪ ﻫﯿئﺖ رئﯿسﻪ دانﺸﮕاه
انجام ﻣﯽگﯿرد.

م اح
م ک تح
ه
ق
ی
شک
ماده  :6ر ل ﺗﺄﺳﯿس ر ز قات/ژپو ده
 :1-6تهﯿﻪ ﭘروﭘﻮزال جاﻣﻊ از زﻣﯿﻨﻪ ﻓﻌاﻟﯿﺖ ،ﻫمکاران ،ﻣﻨاﺑﻊ ﻣﻮرد نﯿاز و  ....تﻮسط ﻣجري اصﻠﯽ یکﯽ از گروهﻫاي ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﻣجري ﻣرﮐز تﺤقﯿقات و یا ﭘﮋوﻫﺸکده
 :2-6طرح ،ﺑررسﯽ و تﺼﻮیب ﭘروﭘﻮزال در ﺷﻮراي ﭘﮋوﻫﺸﯽ دانﺸﮕاه
 :3-6طرح ،ﺑررسﯽ و تﺼﻮیب ﭘروﭘﻮزال در ﻫﯿئﺖ رئﯿسﻪ دانﺸﮕاه
 :4-6صدور ﻣجﻮز تاسﯿﺲ و ﻓﻌاﻟﯿﺖ تﻮسط ﻫﯿئﺖ رئﯿسﻪ دانﺸﮕاه ﺑراي ﻣدت یک سال
 :5-6تﺸکﯿل واﺣد ﭘﮋوﻫﺸﯽ و ارائﻪ گزارش ساﻟﯿانﻪ ،دو ﻫﻔتﻪ قبل از اتمام تاریﺦ ﻣجﻮز و تﻮسط ﻣدیر ﻣرﮐز یا ﭘﮋوﻫﺸکده ،ﺑﻪ
ﻣﻌاونﺖ آﻣﻮزﺷﯽ و ﭘﮋوﻫﺸﯽ جهﺖ ﺑررسﯽ ﻋمﻠکرد
تبصره  :4تمدید ﻣجﻮز واﺣد ﭘﮋوﻫﺸﯽ در صﻮرت تایﯿد ارزﺷﯿاﺑﯽ ﺑﻪ وسﯿﻠﻪ ﺷﻮراي ﭘﮋوﻫﺸﯽ دانﺸﮕاه ،ﺑﻪ وسﯿﻠﻪ ﻫﯿئﺖ رئﯿسﻪ
دانﺸﮕاه انجام ﻣﯽگﯿرد.
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هش

ماده  :7امور مالی واحداهی ژپو ی
واحدهای پژوهشی به صورت خودگردان اداره میشوند از جمله منابع مالی این واحدها عبارتند از :درآمد حاصل از قراردادهای
پژوهشی و خدماتی ،ارائه خدمات آزمایشگاهی و مشاورهای ،برگزاری همایشها و کارگاههای پژوهشی،درآمدهای حاصل از
انتشارات علمی ،کمکهای نقدی و غیرنقدی افراد حقیقی و حقوقی
تبصره  :5کلیهی درآمدهای واحد پژوهشی باید به حساب درآمدها اختصاصی معاونت آموزشی و پژوهشی دانشگاه واریز
شود و پس از کسر حق باالسری دانشگاه در اختیار واحد پژوهشی قرار بگیرد.
تبصره  :6میزان باالسری دانشگاه ساالنه با توجه به فعالیت واحد پژوهشی توسط هیات رییسه دانشگاه تعیین میشود.
تبصره  :7هرگونه عقد قرارداد واحدهای پژوهشی با سایر دستگاهها از طریق معاونت آموزشی و پژوهشی دانشگاه انجام
میشود.
تبصره  :8اساتید حاضر در واحد پژوهشی میتوانند به هر میزان از گرنت سالیانه خود را در ابتدای هر سال جهت تجمیع و
استفاده در واحد پژوهشی مشخص نمایند .آن میزان از گرنت اساتید که جهت هزینههای واحد پژوهشی تجمیع گردیده است
میتواند مطابق آئین نامه گرنت اعضای هیئت علمی دانشگاه و در راستای نیاز هسته مصرف شود و تنها در مورد آن بخش
از گرنت که در هسته استفاده میشود سقف حقالتحقیق  50درصد گرنت پایه و سقف خرید مواد مصرفی  50درصد کل
گرنت در نظر گرفته میشود .ضمناً حق التحقیق طبق برنامه نفر ساعت بیان شده در پروپوزال پرداخت میگردد.
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ماده  :8هزینهاهی واحد ژپو ی
 :1-8هزینههای واحد پژوهشی میتواند حقالزحمه نیروی انسانی که برای پیشبرد اهداف واحد پژوهشی مشغول به فعالیت
هستند ،خرید تجهیزات ،هزینههای جاری ،اعطای گرنت پژوهشی و حمایت از پروژهها  ،پایان نامهها و رسالههای دانشجویی،
هزینه خدمات آزمایشگاهی
 :2-8هزینه کرد واحدهای پژوهشی تابع آیین نامه مالی معامالتی دانشگاه است.
 :3-8واحدهای پژوهشی میتوانند برای انجام فعالیتهای پژوهشی و اداری خود با نظر معاونت آموزشی و پژوهشی دانشگاه
در قالب قراردادهایی حقالزحمه پرداخت نمایند به شرط آن که تمام دستمزد آنها از درآمدهای واحد پژوهشی پرداخت
شود و هیچگونه رابطه استخدامی برای دانشگاه ایجاد ننماید.
 :4-8کلیه هزینهها (حقالتحقیق ،مصرفی ،غیر مصرفی و ) ....بایستی از محل درآمدهای خود واحد پژوهشی باشد.
 :5-8کلیه اموال و تجهیزات سرمایهای که از محل گرنت اعضای هیئت علمی حاضر در واحد پژوهشی و یا سایر منابع مالی
دانشگاه خریداری میشود متعلق به دانشگاه است.

س جن

هش

ماده  :9معﯿاراهی ش کارآمدی واحد ژپو ی
 :1-9تعیین حدنصاب کارآمدی واحد پژوهشی در هر سال به عهده شورای پژوهشی دانشگاه و با تایید هیئت رئیسه دانشگاه
میباشد و بر اساس موارد زیر میباشد:
 تمامی موارد پژوهشی همراستا با موضوع فعالیت واحد پژوهشی و دارای امتیاز در آئیننامه ارتقاء طبق امتیازات
همان آئیننامه
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 سایر موارد دارای امتیاز طبق جدول زیر:
ردیف

موارد دارای امتیاز

میزان امتیاز

1

داشتن برنامه راهبردی

حداکثر  6امتیاز

احداث و تجهیز واحد پژوهشی بدون حمایت مالی دانشگاه

به ازای هر  100میلیون ریال یک امتیاز تا
سقف  20امتیاز

3

برگزاری کارگاه های آموزشی ،پژوهشی

به ازای هر ده میلیون ریال درآمد یک امتیاز

4

ارائه خدمات خدمات آزمایشگاهی و مشاوره ای

به ازای هر ده میلیون ریال درآمد یک امتیاز

5

برگزاری همایشهای مرتبط با تخصص واحد پژوهشی یا مشارکت
در همایشهای برگزار شده بدون نیاز به حمایت مالی دانشگاه

6

اجرایی سازی تفاهم نامه منعقده با مراکز مشابه در کشور ،منطقه و
در سطح بین الملل

به ازای هر تفاهم نامه تا  15امتیاز

فراهم کردن فرصت های شغلی بدون حمایت مالی دانشگاه

به ازای پرداخت به هر فرد (براساس میزان
تحصیالت) تا  20امتیاز ( ترجیحاً دانش
آموختگان دانشگاه)

8

فراهم کردن بستر مناسب برای پذیرش و گذراندن دورههای پسا
دکترا بدون حمایت مالی دانشگاه

به ازای هر محقق پسا دکتری  5امتیاز

9

پتنت مورد تایید مراجع ذیصالح (داخلی/خارجی) مرتبط با فعالیت
واحد پژوهشی

هر پتنت تا  10امتیاز

10

حمایت از فرصت مطالعاتی اعضای هیات علمی دانشگاه و
دانشجویان دکتری

هر  100میلیون ریال یک امتیاز

حمایت از پایان نامه های ارشد و دکتری دانشگاه

به ازای هر  5میلیون ریال یک امتیاز تا سقف
 5امتیاز

12

انعقاد تفاهم نامه و قرارداد همکاری با داخل و خارج دانشگاه

حداکثر  15امتیاز

13

داشتن سایت فعال طبق معیارهای وبسنجی

حداکثر  5امتیاز
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ماده  :10ز رش رد
مدیر واحد پژوهشی موظف است گزارش عملکرد یکساله را در قالب فرم گزارش سالیانه تکمیل و حداکثر  2هفته قبل از اتمام قرارداد مجوز به معاونت آموزشی و
پژوهشی ارسال نماید.
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ماده  :11ا الل عا ت و حد
چنانچه پس از ارزیابی شورای پژوهشی دانشگاه ،عملکرد واحد پژوهشی در طول دو سال متوالی کمتر از حد نصاب اجرای ماموریت و برنامه مصوب
واحد پژوهشی باشد یا ماموریت آن خاتمه یافته باشد با تأیید هیأت رئیسه دانشگاه فعالیت واحد پژوهشی لغو میشود.

هش ان
ش
ماده  :12وظایف و تعهدا ت معاونت آموزشی و ژپو ی د گاه
 :1-12نظارت بر فعالیت واحدهای پژوهشی و ارزیابی آنها
 :2-12ایجاد بستر مناسب جهت ارتباط واحدهای پژوهشی با سایر سازمانها ،نهادها یا شرکتهای خارج از دانشگاه
 :3-12اولویت دادن به واحدهای پزوهشی هنگام واگذاری طرحهای پژوهشی که در قالب تفاهم نامه دانشگاه با وزارت خانهها ،سازمانها ،نهادها یا
شرکتهای خارج از دانشگاه است.
 :4-12اتخاذ سیاستهای تشویقی در مورد واحدهای پژوهشی فعال و حمایت از آنها
 :5-12معرفی و تقدیر از واحد پژوهشی برتر دانشگاه در مراسم ساالنه هفته پژوهش و فناوری
 :6-12نظارت بر روابط واحدهای پزوهشی با دانشکدهها و بخشهای تخصصی و حل مشکالت در صورت بروز اختالف
 :7-12هر گونه تغییر در مفاد این شیوه نامه به پیشنهاد شورای پژوهشی دانشگاه و تصویب هیأت رئیسه امکان پذیر است.

تفس
ی
ماده :13ﺮ و نظارت

شرح موارد مسکوت و تفسیر آن به عهده هیأت رئیسه دانشگاه است.

9

ن صن
مدرییت ژپوهش و فناوری  -دا ش گاه عتی کرمانشاه

هش ن
شیوهانمه اجرایی اتسیس واحداهی ژپو ی رد دا ش گاه

ماده :14سﯿاستاهی تشویق
به واحدهای پژوهشی مشوقهای زیر اعطا میگردد:
 :1-14تجمیع گرنت
 :2-14افزایش مبلغ هزینه کرد موارد حق التحقیق و خرید مصرفی به ترتیب تا سقف 50درصد گرنت پایه و  50درصد کل گرنت
 :3-14اعمال ضریب تا  1/25به گرنتهای تخصیص یافته به واحد پژوهشی
 :4-14خریدهای واحدها در اولویت شاعا و تجهیزات دانشگاه میباشند.
 :5-14تخصیص فضای آزمایشگاهی و امکانات محاسباتی در صورت امکان
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