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 اهی ژپوهشیطرح انمه آئین 
  مقدمه

و درک اهميت هدايت  کشور يفناور و پژوهشي هاياولويت و هاسياست به توجه با صنعتي کرمانشاه دانشگاه پژوهشي هايطرح نامهآيين

 دانشگاه لميع هيأت اعضاي پژوهشي اعتبار نامهآيين به عنوان مکملي براي و به سمت حل مشکالت صنعت و جامعههاي پژوهشي طرح

 .بود خواهد دانشگاه ريفناو و پژوهشي معاونت عهده به نامهآيين اين اجراي حسن بر نظارت. است گرفته قرار تدوين مورد صنعتي کرمانشاه

ف: 1ماده   اهدا
 پژوهشي هايطرح اجراي و تصويب يندآفر سازي شفاف -1-1

 پژوهشي هايفعاليت سازيهدفمند و کيفيت افزايش -1-2

 پژوهشي مطلوب نتايج به دستيابي براي بهينه گذاريسرمايه -1-3

 و جامعه صنعت با ارتباط ايجاد و کاالها و خدمات دانش بنيان فني، دانش توليد سمت به پژوهشي هايطرح دادن سوق -1-4

 کمک به اجراي آئين نامه اعتبار پژوهشي اعضاي هيئت علمي دانشگاه صنعتي کرمانشاه -1-5
 

  تعاریف: 2ماده
 و الملليبين و ملي سطح در دانشگاه علمي ارتقاي راستاي در که شودمي گفته علمي هيأت ياعضا پژوهشي هايفعاليت به :پژوهشي طرح

 و تصويب مراحل و دهش ارائه علمي هيأت اعضاء توسط پژوهشي طرح پيشنهاد فرم قالب در هاطرح اين. باشد کشور مشکالت و هانياز رفع

 .شود انجام آيين نامه حاضر مقررات و قوانين چارچوب در آنها اجراي

 وريفنا و پژوهشي معاونت با حساب تسويه و پژوهشي طرح اجراي مسئوليت که است دانشگاه علمي هيأت يک نفر از اعضاي :مجري

 . است پژوهشيهمکاران طرح  ساير از بيشتر يا مساوي مجري، مشارکت ميزان. دارد عهده بر رادانشگاه 

لمي دانشگاه، تواند از اعضاي هيئت عهمکار طرح مي نمايند.با مجري همکاري مي پژوهشي هايطرح اجراي در که افرادي :همكاران

 ساير متخصصان خارج از دانشگاه باشد.و يا دانشگاه دانشجويان 

 .باشد يم ارتقاء نامه نيآئ شيوه نامه در شده نييتع يدرصدها اساس بر همکاران ريسا و يمجر به يازدهيامت :1تبصره
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 یژپوهش  اهی طرح  انواع:3ماده
 اعضاي هیئت علمي اعتبار پژوهشي )گرنت( به متكي پژوهشي هاي طرح -3-1

 :يادیبن پژوهشي هايطرح -3-1-1

ها اين طرح ماحصل. شوندمي اجرا و تعريف دانش مرزهاي گسترش و علم توليد هدف با نظري، يا تجربي به هر دو صورت هاطرح از نوع اين

 شوند.معتبر ارائه ميهاي معموالً به صورت مقاالت در مجالت و همايشفاقد نتايج عملي فوري هستند و 

 

 : فناورانهکاربردي  پژوهشي هايطرح -3-1-2

به  معموالًها ين طرحا ماحصل. است به صورتي نوآورانه جامعه و ارتقاي رفاهحل مشکالت صنعت  در راستاي فناوري ايجاد هاطرح اينويژگي 

 شوند.ارائه ميهاي بين المللي و پتنتصورت ثبت اختراع 

 

  :محور محصول کاربردي پژوهشي هايطرح -3-1-3

شناسايي اين  ياصل شاخصه. شوندمي ارائهکاالها و خدمات دانش بنيان  از اينمونه توليد و فني دانش به دستيابيه منظور ب هاطرح اين

 کارگروه" توسط شده نيتدو "انيبن دانش يکاالها و خدمات فهرست" سند در شده اشاره يازهاين از يکي نيتأم گذاريهدف ،هاطرح

کالت صنعت همچنين محصوالتي که رافع يکي از مش .است "اجرا بر نظارت و انيبن دانش مؤسسات و هاشرکت تيصالح صيتشخ و يابيارز

اي هر اين، ستاپبعالوه  گيرند.خروجي آنها منجر به انعقاد يک قرارداد طرح خارج از دانشگاه خواهد شد در اين دسته قرار مي باشند و

-ل ميها قابل قبورحطافزار( به عنوان تعهد پژوهشي اين دسته از افزار و سختسازي)نرمپژوهشي و نمونه اوليه محصوالت با قابليت تجاري

 باشد.

نامه ئينهاي معتبر)طبق شرايط مندرج در آهاي پژوهشي الزم است مجري طرح حداقل يک مقاله در همايشدر خصوص ستاپ : 2تبصره 

وطه آموزشي مرب اعزام به سفر علمي( ارائه نمايد و نيز يک کارگاه آموزشي جهت معرفي ستاپ براي اعضاي هيأت علمي و دانشجويان گروه

 گروه در خصوص برگزاري کارگاه الزامي است. برگزار نمايد. ارائه تأييديه

ي دانشکده و سازي، پروپوزال طرح پس از تاييد توسط شوراي گروه و شورادر خصوص نمونه اوليه محصوالت با قابليت تجاري :3تبصره 

 بايست توسط شوراي مرکز رشد دانشگاه داوري و تاييد گردد.پيش از طرح در شوراي پژوهش دانشگاه مي

 باشد.رح ميالتحقيق معادل سقف مبلغ طسازي، سقف مبلغ حقبا قابليت تجاري افزاريدر خصوص نمونه اوليه محصوالت نرم :4تبصره 

 و يسادگ هب شونديم فيتعر کشور يفناور مشکالت از يکي رفع يگذار هدف با که هاييطرح در جهينت حصول که است واضح پر :5 هتبصر

بندي  به صورت فاز هاحمتقاضيان اجراي اين طر که شوديم شنهاديپ نيبنابرا. بود نخواهد سريم کپارچهي پروپوزال کي ارائه و مدت کوتاه در

 نمودن ياربردکبه منظور سپس کسب و  فناورانهو کاربردي  بنياديهاي شده مقدمات دستيابي به دانش و فناوري محصول را در قالب طرح

 محصول محور نمايند.کاربردي ي شپژوهها، اقدام به اجراي طرح نتايج آن

 است. نهمطابق با آئين نامه اعتبار پژوهشي ساال هاي پژوهشي متکي به اعتبار پژوهشيحمايت از طرحساالنه  کلي سقف :6تبصره
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ايد درصد در اين صورت ب .دارد وجود طرح کي در يهمکار صورت در يعلم ئتيه عضو چند يبرا يپژوهش اعتبار عيتجم امکان :7تبصره

 به صورت تفکيک شده در پروپوزال طرح اعالم گردد.اختصاص بودجه از اعتبار پژوهشي مجري و همکاران 

به  ئيسه دانشگاهمالک تأمين اعتبار طرح پژوهشي از اعتبار پژوهشي هر سال اين است که پروپوزال طرح در همان سال در هيئت ر :8تبصره

 تصويب برسد.

 

 )گرنت( اعضاي هیئت علمي پژوهشي اعتبار از خارج هاي طرح -3-2

  :)به سفارش دانشگاه( مسأله محور کاربردي پژوهشي هاي طرح -3-2-1

 ،يور بهره شيفزاا يراستا در ديجد ياوهيش جاديا اي و دانشگاه يساختار مشکالت رفع هدف با ،يپژوهش تيماه حفظ بر عالوهها اين طرح

 در ارکنانکو  اعضاي هيئت علمي شتريب هرچه مشارکت و به منظور دانشگاه يياجرا يها استيس و مقررات چارچوب در...  و ييجو صرفه

مسأله  کاربردي پژوهشي هاي طرح دهنده سفارش توانند مي دانشگاه مختلف واحدهاي .شونديم تعريفدانشگاه  مشکالت و مسائل حل

 مرزهاي گسترش اي لهمقا ديتول به الزاماً نيست الزم حال نيع در ولي باشند داشتهنوآورانه  ماهيت بايد ها طرحاگر چه اين . باشند محور

 است. طرح دهنده سفارش واحد عهده بر هااين طرح بر نظارت مسئوليت .گردند منتهي دانش

-رحطو... در دسته  هوشمندسازي فرآيندها، ي يکپارچههاو سامانه افزارهاساخت وسايل آزمايشگاهي آموزشي و پژوهشي، توليد نرم :9تبصره

 گيرند.قرار مي به سفارش دانشگاه هاي پژوهشي کاربردي مسأله محور

ي هيأت علمي، هاي پژوهشي کاربردي مسأله محور )به سفارش دانشگاه( در صورت عدم ارائه پروپوزال توسط اعضادر مورد طرح :10تبصره

رداخت تابع پين موارد پيش پروپوزال ارائه نمايند. در ا ،توانند به طور مستقل به عنوان مجريدانشگاه ميکارکنان دانشگاه و متقاضيان خارج 

 هاي مربوطه خواهد بود.نامه مالي و معامالتي دانشگاه و تضمينضوابط آئين

 مسأله محور به سفارش دانشگاه موارد زير بايستي رعايت گردد: کاربردي پژوهشي هاي طرحدر خصوص  :11تبصره

 ني يل برتري فچنانچه گروه آموزشي متقاضي رفع يکي از نيازهاي خود در قالب اين نوع طرح پژوهشي باشد، الزم است با ذکر دال

 ر جلسه گروهرج از دانشگاه، دو صرفه اقتصادي احصاي آن نياز در قالب طرح پژوهشي به جاي خريد مستقيم از تأمين کننده خا

ه گروه بايد در مصوبتواند پيشنهاد دهنده اين نياز به مدير گروه باشد، اما نتصويب گردد. هرچند که يکي از اعضاي هيأت علمي مي

 از فرد مشخصي به عنوان مجري نام برده شود.

 را دارند  ه کل دانشجويان و اعضاي هيآت علميدهي عمومي بهاي آزمايشگاهي با ماهيت آموزشي که قابليت سرويستنها ستاپ

 تأمين بودجه گردد که محلهاي مصوب آموزشي(، قابليت مطرح شدن در اين نوع طرح را دارند. بنابراين تأکيد مي)مطابق سرفصل

مربوطه در  هنامهاي متکي به گرنت اعضاي هيئت علمي است. الزم به ذکر است که مطابق آئينها با ماهيت پژوهشي، طرحستاپ

-، ايشان ميصورتي که يک طرح پژوهشي متکي به گرنت نياز به هزينه باال داشته باشد و مورد نياز چند عضو هيأت علمي باشد

 توانند از مجموع گرنت خود براي اجراي طرح استفاده نمايند.

 ت در شوراي بايسب در شوراي گروه، ميهاي پژوهشي کاربردي مسأله محور به سفارش داخل دانشگاه پس از تصوياعالم نياز طرح

يه اعضاي دانشکده و شوراي پژوهشي دانشگاه نيز بررسي و تصويب گردند. سپس اين نيازها توسط مديريت امور پژوهشي به کل

ريق سامانه بايست پروپوزال خود را از طگردد. در اين مرحله متقاضيان انجام طرح ميهيأت علمي دانشگاه اعالم عمومي مي

 ژوهشي دانشگاه ارسال نمايند.پ

 

 : کاربردي مسأله محور )به سفارش خارج دانشگاه( پژوهشي هايطرح -3-2-2
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 تعريف لهأمس حل ايراست در آنها اجراي روند و بوده جامعه يا صنعت در موجود نيازها و مشکالت بيانگر صورت شفاف به بايد هاطرح اين

 دانشگاه امکانات از تواندمي طرح مجري. شوندمي اجرا متقاضي سازمان يا صنعت و دانشگاه بين قرارداد قالب در هايطرحاين . باشند شده

 ها طرح نيا يها نهيهز هيکل. باشدمي مربوطه سازمان يا صنعت طرح، اجراي هايهزينه تأمين محل اما نمايد استفاده هاطرح اين انجام براي

  .گردديم پرداخت يمجر به مصوب، يباالسر کسر از پس و شده زيوارصنعتي کرمانشاه  دانشگاه اختصاصي درآمدهاي حساب به
 

  ژپوهشی اهیطرح  تصویب روند :4 ماده
 ي اطالعات پژوهش تیریسامانه مداز طریق  يعلم ئتیه ياعضا پژوهشي )گرنت( اعتبار به يمتك هايطرحروند تصویب  -4-1

 در سامانه مديريت اطالعات پژوهشي گروه ريمد بهتوسط متقاضي  يپژوهش طرح شنهاديپ فرم ارسال  -4-1-1

  شکدهدانرئيس  بهتوسط مدير گروه گروه شوراي به همراه مصوبه  طرحپيشنهاد  ارسال -4-1-2

 دانشگاهيجه داوري توسط رئيس دانشکده به مديريت پژوهش ، مصوبه شوراي گروه و شوراي دانشکده، و نتطرحپيشنهاد  ارسال -4-1-3

 تصويب طرح در شوراي پژوهشي دانشگاه -4-1-4

 طرح در هيئت رئيسه دانشگاهنهايي تصويب  -4-1-5

 وهش دانشگاه و اخذ کد براي طرحثبت طرح در سامانه سمات ملي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري توسط مديريت پژ-4-1-6

 دانشگاههشي امضاي قرارداد طرح مابين مجري و معاونت پژو -4-1-7

 

 20ه ژوهشي دانشگاحداکثر بازه زماني از تاريخ تحويل پروپوزال توسط متقاضي به گروه آموزشي تا وصول پروپوزال به مديريت پ :12تبصره

 روز کاري است. 

-مي ور،روز کاري است و در صورت عدم ارسال نتيجه داوري ظرف اين مدت توسط دا 5مهلت داوري پروپوزال طرح پژوهشي  :13تبصره

 ب نمايد.ه ايشان اجتنادفعات بعد از ارسال داوري ب صورت تکرار اين رويه در و در شودداور ديگري ارسال  به توسط دانشکدهبايست پروپوزال 

 يپژوهش ياشور به را مراتب توانديم باشد گروه معترض يشورانهايي  ماتيتصم به نسبت طرح دهنده شنهاديپ کهيصورت در :14تبصره

ريق اتوماسيون )از ط صورت کتبيمراتب را به شوراي پژوهشي دانشگاه به  دانشکده، يپژوهش يشورا ميتصم به اعتراض صورت درو  دانشکده

 .دينما و با ذکر دليل اعالم اداري دانشگاه(

ور دوم و در براي داپروپوزال را در صورت نياز مجاز است  دانشکدهدر صورت اعتراض مجري طرح به نتيجه داوري پروپوزال،  :15تبصره

 ارسال نمايد و مجموع نظرات داوران مبناي تأييد يا رد پروپوزال خواهد بود.داور سوم  به صورت تناقض نظر دو داور

-مي محسوب طرح يرداو عنوان به ،شوراي گروه و شوراي دانشکده نظر ،آن از کمترو  الير ونيليم 5 اعتبار با يها طرح مورد در :16تبصره

 شود.توسط مديريت پژوهش و فناوري به داور ارسال مي طرح درخواست رئيس دانشکده صورت در البته .شود
 

 کاربردي مسأله محور )به سفارش دانشگاه( پژوهشي هايطرحروند تصویب  -4-2

  پژوهشي مديريت اطالعات سامانه قيطر از گروه ريمد به توسط متقاضي يپژوهش طرح شنهاديپ ارسال -4-2-1

 دانشکدهرئيس  بهتوسط مدير گروه  طرحپيشنهاد  ارسال -4-2-2

 دانشگاه پژوهش تيريمد به توسط رئيس دانشکده طرح شنهاديپ ارسال -4-2-3

 يکارشناس نظر اظهار و يبررس جهت دانشگاه بطريذ يهابخش به دانشگاه پژوهش تيريمدتوسط  طرحپيشنهاد  ارسال -4-2-4
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 وارد خاص(م)در  داوري به دانشگاه پژوهش تيريمدتوسط  طرحپيشنهاد  ارسال -4-2-5

 دانشگاه يپژوهش يشورا در طرح بيتصو -4-2-6

 تصويب نهايي طرح در هيئت رئيسه دانشگاه -4-2-7

 دهنده سفارش واحد نظارت نحوه و ناظر نييتع -4-2-8

 دانشگاه يپژوهش معاونت ، ناظر ويمجر توسط طرح قرارداد يامضا -4-2-9

 

 (:دانشگاه خارج سفارش به) محور سألهم يکاربرد پژوهشي هايطرحروند تصویب  -4-3

 مربوطه صنعت يا سازمان با طرح مجري قرارداد پيشنويس تهيه -4-3-1

 دانشگاه يپژوهش معاونت به مذکور قرارداد عرضه -4-3-2

  ررسي قرارداد توسط مشاور امور حقوقي و قراردادهاي دانشگاهب -4-3-3

 امضاي قرارداد داخلي بين عضو هيئت علمي و معاونت پژوهشي دانشگاه -4-3-4

 دانشگاه يورفنا و پژوهشي معاونتتوسط  با سفارش دهنده طرح مضاي قراردادا -4-3-5

 

 ژپوهشی طرح  اجرای ضوابط -5 ماده
 باشد.تاريخ انعقاد قرارداد طرح مي طرح، شروعدر نظر گرفته شده براي  تاريخ -5-1

 . باشد داشته در دست اجرا شياعتبار پژوه به متکي هاي طرح از پژوهشي طرح دو حداکثر تواندمي همزمان علمي هيأت عضو هر -5-2

 . نمايد اقدام جديد پژوهشي طرح هارائ به نسبت تواندنمي مطالعاتي فرصت يا و تحصيل مأموريت، حال در علمي هيأت عضو -5-3

سال ت اطالعات پژوهشي ارها بايد صرفاً از طريق سامانه مديرياي و نهايي مجري طرحانصراف و ارائه گزارشات دورهدرخواست تمديد،  -5-4

  شود.

 يکديگر مکمل بايد نامهپايان و طرح صورت اين در. نمايند حمايت تکميلي تحصيالت هاينامهپايان از توانندمي پژوهشي هايطرح -5-5

پژوهشي  رايشو و آموزشي گروه عهده بر نامه پايان و طرح همپوشاني عدم تشخيص. باشند طرح اصلي اهداف در همپوشاني، فاقد و بوده

 .باشدمي دانشکده

 تصويب و يون ادارياز طريق اتوماس مجري کتبي توجيه و درخواستارسال  به منوط استثنايي موارد در طرح پروپوزال مفاد در تغيير -5-6

 .بود خواهد دانشگاه يپژوهش شورايدر 

 ستيبايم يمجر صورت اين در .است بالمانع دانشگاه يپژوهش معاونت يهماهنگ با ارگانها و هاسازمان ريسا مشارکت طرح، ياجرا در -5-7

 يشورا در طرح از قبل ديبا مشترک يها پروژه .کند مهيضم را مربوطه يهاسازمان اعالم ميزان مشارکت مالي نامه ،طرح شنهاديپ همراه به

 .برسد هجهت پيگيري امور انعقاد قرارداد با سازمان مربوط دانشگاه و جامعه صنعت با ارتباط دفتر دييأت به دانشگاه يپژوهش

ح رح پژوهشي خارج از دانشگاه که مجري طرح از دانشگاه صنعتي کرمانشاه نباشد و دانشگاه هيچگونه ارتباطي با طرهمکاري در ط -5-8

 باشد.فاقد امتياز پژوهشي مينداشته باشد 

گردند در صورتي که طرح از هاي پژوهشي اعضاي هيئت علمي که به عنوان تعهد طرح پژوهشي ارائه ميدر مقاالت مستخرج از طرح -5-9

ام طرح پژوهشي ها جهت انجها و يا دانشگاهحمايت مالي کامل دانشگاه برخوردار بوده و تفاهم نامه همکاري بين دانشگاه و ساير سازمان
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مقاله تنها نام دانشگاه صنعتي کرمانشاه به فرمتي که در آئين نامه و قرارداد ذکر  Acknowledgment، در قسمت باشد وجود نداشته

 گرديده نوشته شود.

ار افزيا توليد نرمنجر به ساخت و منامه تحصيالت تکميلي تجربي که هاي پايانهاي داخل دانشگاه، خارج دانشگاه و طرحکليه طرح -5-10

ري وليد شده، مجهاي دانشگاه باشند. در صورت عدم امکان جابجايي محصول تگردند، به مدت يک سال ملزم به شرکت در کليه نمايشگاهمي

ا مشمول هموظف است فيلمي را از طرح مربوطه تهيه و جهت شرکت در نمايشگاه ارسال نمايد. همچنين مجريان محترم که طرحهاي آن

 ند.باشد، بايستي يک نفر را جهت معرفي محصول در طول مدت نمايشگاه معرفي و يا خود شخصاً در محل حضور يابين بند ميا

 يمات ثبت گردند و عقد قرارداد با مجردر سامانه س سهيرئ ئتيپس از اخذ مصوبه ه بايد دانشگاه يداخل يپژوهش يطرحها هيکل -5-11

 باشد. يسامانه م نيطرح در سامانه سمات و اخذ کد طرح از ا دييطرح مستلزم تا

 باشد.هاي پژوهشي نميزارش پاياني طرحگنسخه صحافي شده  نياز به ارائه-5-12

موجود در  ينامه ها انياپبا  يشنهاديکه طرح پ ندينما يبررسبايست مي ،يطرح پژوهش کي يصورت داوردر  يعلم ئتيه ياعضا -5-13

 نداشته باشد. يسامانه همانندجو همپوشان

 

ت -6 ماده  ژپوهشی اهیطرح  تعهدا
  متكي به اعتبار پژوهشي اعضاي هیئت علمي پژوهشي هايطرح -6-1

 شود. يتعيين م (1)جدولپژوهشي با توجه به مبلغ طرح، بر اساس جدول تعهدات هاي پژوهشي متکي به اعتبار پژوهشي تعهدات طرح

هاي پژوهشي متكي به اعتبار پژوهشي اعضاي هیئت علميمعادل طرح: تعهدات 1جدول  

 فعالیت پژوهشي ردیف
اعتبار پژوهشي معادل 

(𝐺𝑏𝑎𝑠𝑖𝑐  (بر حسب ضريب 

 1 ثبت شرکت دانش بنيان نوپا 1

 1 در مراجع معتبر بين المللي پتنتثبت  2

 1 داخليثبت اختراع با تأييديه علمي مراجع معتبر  3

 50/0 ثبت اختراع در مراجع معتبر داخل کشور 4

 JCR (Q1) 2/1نمايه شده در  ISI مقاله 5

 JCR (Q2) 1نمايه شده در  ISI مقاله 6

 JCR (Q3) 9/0نمايه شده در  ISI مقاله 7

 JCR (Q4) 8/0نمايه شده در  ISI مقاله 8

 IF 4/0بدون  ISIيا  Scopusو يا  ISCمقاله  9

 3/0 پژوهشي داراي مجوز از وزارت علوم -مقاله علمي 10

 2/0 خارجي معتبر هايشيهما در شده ارائه مقاالت 11

 1/0 (و مورد تأييد وزارتين ISC) داخليهاي معتبر مقاالت ارائه شده در همايش 12

 انعقاد قرارداد طرح پژوهشي خارج از دانشگاه                            13
مبلغ قرارداد 

2𝐺𝑏𝑎𝑠𝑖𝑐
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14 
 تندات )درالمللي در راستاي ارتقاي سطح دانشگاه با ارائه مسايجاد ارتباطات مؤثر بين

 هاي مشترک با پژوهشگران خارجي(خصوص طرح

، بسته به نظر شوراي 1تا 

 پژوهش دانشگاه

 

سويه درصد هزينه کل طرح نسبت به ت 90تواند ضمن دريافت در صورت دريافت نامه پذيرش قطعي چاپ مقاله، مجري مي :17تبصره

ختتام مشروط، ( است. در صورت ا DOIدرصد انتهاي قرارداد منوط به چاپ مقاله )خوردن شماره صفحه و يا  10مشروط طرح اقدام نمايد. 

 محسوب نخواهد شد. 5ماده  2طرح جزء محدوديت بند 

هدات معادل در صورت ارائه تع بايد مساوي و يا بيشتر از مبلغ طرح باشند.جهت تسويه طرح معادل  تعهدات پژوهشيمجموع  :18تبصره

 بنمايد.را تواند درخواست تسويه طرح تا سقف مبلغ معادل تعهدات پژوهشي ارائه شده مجري ميکمتر از مبلغ کل طرح، 

 ند، شامل ضريبها و مؤسسات معتبر خارج از کشور انجام شوهايي که با همکاري دانشگاهاعتبار پژوهشي معادل براي فعاليت :19تبصره

 خواهد شد. ذکر آدرس دانشگاه/مؤسسه مربوطه در فعاليت پژوهشي ارائه شده الزامي است. 5/1افزايشي 

 (انشگاهد سفارش به) محور مسأله يکاربرد پژوهشي هايطرحتعهدات  -6-2

عالم ابالغ نامه ا ودر صورت تأييد ناظر طرح ارائه تعهدات پژوهشي شامل مقاالت و ثبت اختراع ندارند و ها جهت تسويه نياز به اين طرح

 هستند.  هها قابل تسويرضايت سفارش دهنده طرح اين طرح

 (دانشگاهخارج  سفارش به) محور مسأله يکاربرد پژوهشي هايطرح تعهدات -6-3

به ارائه  ينيازست و اتابع قرارداد بين مجري و کارفرماي طرح  (دانشگاه خارج سفارش به) محور مسأله يکاربرد پژوهشي هايطرحتعهدات  

 تعهدات پژوهشي به دانشگاه توسط مجري طرح نيست. 

 قرارداد لغو يا تمديد اجرا، مدت: 7 ماده
 سقف. گرددمي تعيين دانشگاهي پژوهش شوراي تصويب و مجري درخواست به و طرح پيشنهاد ابتداي در پژوهشي طرح اجراي مدت -7-1

ضي به توسط متقا ايدبماه باشد طرح  12است. در صورتي که طول اجراي طرح بيش از  ماه 12 پژوهشي طرح ياجرا پيشنهادي يزمان

 به چند فاز شکسته شود.جداگانه  هايحصورت طر

 طرح که يصورت در. برسند مامات به مربوطه پروپوزال در شده اعالم بندي زمان اساس بر و مقرر موعد در بايد پژوهشي هايطرح -7-2

 از قبل ماه کي حداقل سامانه مديريت اطالعات پژوهشياز طريق مجري  يکتب درخواست با ،باشد دهينرس اتمام به مقرر موعد در يپژوهش

 :بود خواهد تمديد قابل زير مفاد رعايت با آن اجراي زمان مدت اتمام

 مدير تأييد اب و توجيهي داليل ارائه و کار پيشرفت گزارش ارائه ضمن ماه 3 مدت به حداکثر اول بار براي تمديد درخواست موافقت با

 (submit) رسال مقاالتا مستندات ارائه و کار پيشرفت گزارش ارائهضمن دفعات بيشتر  براي تمديد .بود خواهد پذيرامکان دانشگاه پژوهشي

ح فارش دهنده طرس، يا نامه رضايت ناظر و هاي متکي به گرنت()طرح يا ثبت شرکت دانش بنيان نوپامستندات انجام مراحل ثبت اختراع  و

 .بود خواهد پذيرمکانا دانشگاه پژوهشي شوراي تأييد با و توجيهي داليل ارائه و هاي به سفارش دانشگاه()طرح از مراحل انجام شده تا کنون

ضمن اعالم کتبي داليل توجيهي  است موظف يمجر ،و عدم امکان اتمام طرح به تشخيص مجري طرح ياجرا در توقف صورت در -7-3

 و نداشته طرح از شده انجام قسمت به نسبت يحق گونهچيه يمجر موارد گونه نيا در. دينما اعالم ي پژوهشي دانشگاهشورا به را موضوع



گاه صنع  -درییت ژپوهش و فناوری م                                                        اهی ژپوهشی                            آئین انمه طرح                                                                                     تی کرمانشاهدانش

8 
 

در صورتي که داليل توقف طرح توسط شوراي پژوهشي دانشگاه  .دينما واگذار يگريد پژوهشگر به را کار ادامه است مجاز يپژوهش يشورا

 را يافتيدر وجوه مانده و داده قرار يپژوهش معاونت ارياخت در را آمده بدست اطالعات و جينتا هيکلموجه تشخيص داده شود مجري بايد 

 هيکل ارائه بر عالوهد يبا يمجر شودن داده صيتشخ موجه دانشگاه يپژوهش يشورا توسط طرح توقف ليدال که يصورت در .دارد مسترد

  .دينما جبران زين را وارده خسارات ،يافتيدر وجوه کليه پرداخت باز و يپژوهش يدستاوردها و اطالعات

ا درخواست يو  ياجرا زمان ديتمد يبرا يکتب درخواست يمجر و باشد دهيرس انيپا به يپژوهش طرح ياجرا زمان مدت که صورتي در -7-4

در  .شوديم کسر رکرديد مهيجر عنوان به قرارداد مبلغ کل از درصد پنج طرح، اتمام در ريتاخ ماه هر يازا به باشد، نکرده ارائه را توقف طرح

 يمجرو  نمايد لغو را طرح قراردادمجاز است  با تأييد شوراي پژوهشي دانشگاه دانشگاه يپژوهش تيريمد ،تا سه ماهصورت ادامه تأخير 

 نقداً  مه،يجر ورتص به را دانشگاه به وارده خسارات و يافتيدر مبالغ از يقسمت اي تمام دانشگاهي پژوهش يشورا صيتشخ به بنا است موظف

  .شد خواهد زيوار دانشگاه حساب به و کسر يمجر انهيماه حقوق از اي و د،ينما پرداخت

 و کد باشد اما در صورت درخواست مجري و پس از اخذ مصوبه هيأت رئيسهزمان اخذ مصوبه هيأت رئيسه مياريخ شروع قرارداد از ت -7-5

وه در شوراي گر تواند از زمان تاريخ تصويب پروپوزال طرح پژوهشيتاريخ شروع قرارداد انجام طرح پژوهشي مي سمات براي طرح پژوهشي،

 آموزشي مربوطه در نظر گرفته شود.

  است.و تأييد هيئت رئيسه دانشگاه رجع تعيين خسارات وارده شوراي پژوهشي دانشگاه م :20تبصره

  رپداخت نحوه -8ماده
  و به سفارش دانشگاه متكي به اعتبار پژوهشي اعضاي هیئت علمي پژوهشي هايطرحپرداخت مبلغ قرارداد  -8-1

شي کاربردي هاي پژوهبه اعتبار پژوهشي اعضاي هيات علمي و طرحهاي پژوهشي متکي هاي طرحهزينه پيش پرداخت و تسويه نهايينحوه 

 .مطابق با ضوابط مالي دانشگاه و مصوبات هيأت رئيسه دانشگاه در زمان تصويب طرح استتقاضامحور )به سفارش دانشگاه( 

 

  کاربردي مسأله محور )به سفارش خارج دانشگاه( پژوهشي هايطرحپرداخت مبلغ قرارداد  -8-2

 بودجه کاري روز 7 ظرفموظف است  باالسري حق کسر با دانشگاه، حساب به طرف کارفرما از طرح يبودجه بخش هر واريز از پس دانشگاه

 .قرار دهد طرح مجري در اختيار را

  ضوابط مالی هزینه کرد-9 ماده
درخواست به عنوان مجري طرح  بايدها در اين فرمها تکميل شود. دانشگاه بايد براي تمام هزينه کارانجام  و خريد درخواست فرم -9-1

نه اعالم ولين فاکتور هزيابايد قبل از تاريخ  درخواست خريد . تاريخ فرمشوندمعرفي واحد  گروه آموزشي مربوطه به عنوان مدير دهنده و مدير

 باشد. فاکتور هزينه اعالم شده در آنبايد بعد از تاريخ آخرين  و تاريخ فرم درخواست انجام کار  شده در اين فرم

 ست.ادر آئين نامه مالي و معامالتي دانشگاه بر عهده مجري طرح رعايت ضوابط تصريح شده مسئوليت ها خريدکليه  در -9-2
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 دانشگاه ردازکارپ از راهنمايي دريافت باهاي طرح ي هزينهکليه تا شودمي توصيه هزينه اسناد تنظيم به بخشيدن سرعت جهت -9-3

 .برسد دانشگاه اموال امين رؤيت به عيناً و شود خريدارى

 نکات زير مد نظر قرار گيرد: ،طرح هاي ارائه شده توسط مجري جهت تسويهدر مورد فاکتور -9-4

 ستين اعتبار يدارا فاکتور يکپ نيبنابرا. باشد داريخر يامضا و فروشنده زنده يامضا و مهر خ،يتار يدارا ديبا فاکتور. 

 دييتأ به ديبا دارد دوجو ينترنتيا پرداخت امکان تنها که خاص موارد در و است اعتبار فاقد يبانک هايشيف و فاکتورها يکيالکترون ينسخه

 .برسدو يا معاون آموزشي و پژوهشي دانشگاه  دانشگاه استير

 منزله به وجه زيروا يبرا فاکتور در حساب شماره ديق. شود ينم رفتهيپذ باشد نشده پرداخت آنها وجه که ييفاکتورها زين و فاکتور شيپ 

 .است آن بودن فاکتور شيپ

 ،باشد هشد ديق فاکتور يرو ديبا يو يمل کد و آدرس تلفن، شماره فروشنده، نام اي و فروشگاه ياتيمال کد و تلفن آدرس، آرم. 

 باشد يگرفتگ الک و يخوردگ قلم هرگونه فاقد خوانا، ديبا فاکتور. 

 پژوهش يمال کارشناس يهماهنگ با سال همان يانتها تا ديبا باشد، شتريب و الير و چهارصد هزار ونيليم شانزده آنها مبلغ که ييها فاکتور 

 .باشند شده يمعرف ييدارا اداره به

 نيا ريغ در. است يضرور افزوده ارزش بر اتيمال مشمول يفاکتورها يبرا)داراي اعتبار در بازه صدور فاکتور(  ياتيمال ثبت يگواه ارائه 

 .شود يم پرداخت يمابق و کسر افزوده برارزش اتيمال مبلغ صورت

 (.سينو دست يفاکتورها مورد در خصوص به) شود نوشته حروف به فاکتور مبلغ جمع 

 شود صادر مجري يا همکاران طرح ،"کرمانشاه يصنعت دانشگاه" نام به ديبا فاکتور. 

 کند امضا "است دييتأ مورد" عبارت نگارش با را فاکتورها پشت ستباييم داريخر. 

 طرح  تسوهي فرآیند -10 ماده
 :يعلم ئتیه ياعضا يپژوهش اعتبار به يمتك پژوهشي هايطرحتسویه  فرآیند -10-1

تعهدات پژوهشي )فايل متن کامل مقاالت، ايل فو گزارش نهايي طرح،  به انضمام فايلتوسط مجري طرح نهايي  داوريدرخواست  -10-1-1

 در سامانه مديريت اطالعات پژوهشي ، تصوير گواهي ثبت شرکت دانش بنيان نوپا(تصوير گواهي ثبت اختراع

تن کامل مقاالت، تصوير گواهي ثبت اختراع، ، مستندات تعهدات پژوهشي)فايل م PDF.و  docx.ارسال گزارش نهايي به صورت  -10-1-2

 تصوير گواهي ثبت شرکت دانش بنيان نوپا(، فايل بروشور طرح و فايل پوستر طرح به داور.

 اعالم اصالحات احتمالي مد نظر داور به مجري و انجام اصالحات توسط ايشان -10-1-3

 تعهدات پژوهشي و اعالم به مجري تأييد گزارش نهايي و -10-1-4

التحقيق و صل فاکتورها، فرم دريافت حقاتحويل فرم درخواست تسويه طرح توسط مجري به مدير گروه آموزشي به انضمام  -10-1-5

 مستندات مالي

 تأييد مدارک طرح توسط مدير گروه و ارسال به رئيس دانشکده -10-1-6

 دانشگاه يپژوهش و فناور تيريدانشکده و ارسال به مد سيمدارک طرح توسط رئ دييتأ -10-1-7

 دانشگاه يپژوهش و فناور تيريمدارک طرح توسط مد دييتأ -10-1-8

 جري و همکاران طرحمصدور گواهي اختتام طرح توسط مديريت پژوهش و فناوري دانشگاه و ارسال به  -10-1-9
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نام  درجفقط  ه شدهدر تعهدات ارائ نتايج همان طرح قابل قبول است. بنابراين براي تسويه طرح تنها تعهدات پژوهشي مستخرج از :21تبصره

 مجاز است.مجري و همکاران طرح 

 تنها نوانع به پژوهشي طرح انجام محل عنوان به دانشگاه آدرسکليه تعهدات ارائه شده جهت تسويه طرح پژوهشي، در مورد  :22تبصره

ذيرش پ، تعهدات پژوهشي قابل هاي مشترک()به استثناي طرح مجري دوگانه آدرس داشتن صورت در. شود درج مقاله در مجري آدرس

 نيست.

 :است زيرالزم صورت به پژوهشي طرح از منتج مقاالت در مالي حمايت ذکر :23تبصره

 «.ستا شده انجام صنعتي کرمانشاه دانشگاه يپژوهش اعتبارات از استفاده با ....... شماره يپژوهش طرح قالب در قيتحق نيا»

Authors would like to acknowledge the financial support of Kermanshah University of Technology for this 

research under grant number... 
 

 کاربردي مسأله محور )به سفارش دانشگاه(: پژوهشي هايطرحتسویه  فرآیند -10-2

 در سامانه مديريت اطالعات پژوهشي گزارش نهايي ه انضمام فايلبطرح توسط مجري  داوريدرخواست  -10-2-1

، فايل بروشور طرح و فايل پوستر ، فايل متن کامل مقاالت در صورت وجود مقاله PDF.و  docx.ارسال گزارش نهايي به صورت -10-2-2

 طرح به ناظر و داور

 شانيا و انجام اصالحات توسط يمدنظر ناظر و داور به مجر ياعالم اصالحات احتمال -10-2-3

 تأييد گزارش نهايي و اعالم به مجري -10-2-4

التحقيق و صل فاکتورها، فرم دريافت حقاتحويل فرم درخواست تسويه طرح توسط مجري به مدير گروه آموزشي به انضمام  -10-2-5

 مستندات مالي

 دانشکده سيگروه و ارسال به رئ ريمدارک طرح توسط مد دييتأ -10-2-6

 نشگاهدا يپژوهش و فناور تيريدانشکده و ارسال به مد سيمدارک طرح توسط رئ دييتأ -10-2-7

 دانشگاه يپژوهش و فناور تيريمدارک طرح توسط مد دييتأ -10-2-8

 مکاران طرحو ه يجرمدانشگاه و ارسال به  يپژوهش و فناور تيرياختتام طرح توسط مد يصدور گواه -10-2-9

 اموال جزء شوند،يم يداريخر کرمانشاه يصنعت دانشگاه پژوهشي اعتبارات محل از يپژوهش طرح ياجرا روند در که يزاتيتجه :24تبصره

مجري ولويت استفاده با ا. البته در حين اجراي طرح شود فراهم هاآن از ي هيئت علمي دانشگاهاعضا ساير استفاده امکان بايد و بوده دانشگاه

 و همکاران طرح است.

 گونه هر ين. همچنکليه حقوق مادي و معنوي مربوط به نتايج حاصل از طرح پژوهشي متعلق به دانشگاه صنعتي کرمانشاه است :25تبصره

 مجري بهطبق قراردادي  ار حاصله درآمد از قسمتي تواندمي دانشگاه و بود خواهد دانشگاه به متعلق پژوهشي هايطرح اجراي از ناشي درآمد

 .نمايد پرداخت

 (:دانشگاهخارج  سفارش به) محور مسأله يکاربرد پژوهشي هايطرح هیتسو ندیفرآ -10-3

دانشجويان  و علمي هيأت اعضاي ،مدير حضور باح مربوطه توسط مجري طر دانشکده در طرح انجام از پس سخنرانيبرگزاري  -10-3-1

 دانشگاه جهت انتقال تجربيات اجراي طرح و جامعه و نماينده دفتر ارتباط با صنعت دانشکده رئيس ،آموزشي گروه

 العاتاط فشرده لوح شده، يصحاف طرح گزارش انضمام به يآموزش گروه ريمد به يمجر توسط طرح هيتسو درخواست ليتحو -10-3-2

انجام کار  گواهي حسن فايل تصوير ،طرح توسط کارفرما نامه خاتمهتصوير  فايل ،PDF. و docx. صورت به يينها گزارش ليفا شامل طرح

 . طرح پوستر ليفا و طرح بروشور ليفاجلسه سخنراني،  ارائه فايل)در صورت صدور(، 

 دانشکده سيرئ به گروه ريمد توسط طرح مدارک ارسال -10-3-3
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 دانشگاه ارتباط با صنعت و جامعه تيريمد به دانشکده سيرئ توسط طرح مدارک ارسال -10-3-4

 و همکاران طرح يارسال به مجر و دانشگاه ارتباط با صنعت و جامعه تيريمداختتام طرح توسط  يصدور گواه -10-3-5


