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  اجراي طرح استادنامه شيوه

  
  مقدمه

- منظور دستپژوهشگاه نيرو در راستاي مأموريت مديريت تحقيقات در صنعت برق و انرژي كشور و به

-گيري تحقيقات دانشگاهي هدفمند و هميابي به اهداف پژوهش و فناوري اين صنعت، از طريق به خدمت

بخشي و فعاليت گروهي و اعتالي انگيزه براي انسجامراستا با رفع نيازهاي صنعت برق و انرژي كشور و 
را در قالب » طرح استاد«رشد فضاي خالقيت و نوآوري در اين حوزه، طرح اعتبار ساليانه اساتيد دانشگاه 

  آورد.ها و مؤسسات پژوهشي به اجرا در ميهمكاري با دانشگاه

  اهداف و آثار -1ماده 
  آيد:اجرا در مي اين طرح براي تحقق اهداف اصلي زير به

 هاي علمي كشور در راستاي رفع نيازهاي صنعت برق و انرژي كشور؛افزايي توانمندياعتالي هم 

 منظور ارتقاي پايداري همكاري علمي آنان با صنعت برق كمك به انسجام در تحقيقات دانشگاهيان به
 و انرژي كشور؛

 ها و مؤسسات پژوهشي؛اي در دانشگاهههاي تحقيقاتي گروهي و بين رشتسازي براي فعاليتزمينه 

 هاي صنعت برق و انرژي كشور.همسوسازي مسير تحقيقات دانشگاهيان با اولويت 

  تواند آثار زير را در پي داشته باشد:و بر اين مبنا، اين طرح مي
 ي و كيفي تحقيقات مرتبط با اولويتها و مؤسسات هاي صنعت برق و انرژي در دانشگاهتوسعه كم

 وهشي كشور؛پژ

 هاي تحصيالت تكميلي در راستاي رفع نيازهاي هاي دورهها و رسالهنامهدهي اهداف پايانجهت
 صنعت برق و انرژي كشور؛
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 هاي مرتبط با صنعت ها و پژوهشكدههاي تحصيالت تكميلي دانشكدهآشنايي دانش آموختگان دوره
 الت واقعي اين صنعت؛ها براي حل مشكتر آنبرق و انرژي كشور و ورزيدگي بيش

 هاي بزرگ در صنعت برق و انرژي هاي تحقيقات دانشگاهي براي اجراي پروژهسازي مجموعهآماده
 كشور.

 
  تعاريف -2ماده 

  : منظور پژوهشگاه نيرو است؛پژوهشگاه
  ها و مؤسسات پژوهشي مورد تأييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري است؛: منظور كليه دانشگاهدانشگاه

  عتبار ساليانه تحقيقاتي اساتيد دانشگاه) است.ا: منظور طرح استاد (حطر
نامه پژوهشگاه و دانشگاه بوده كه هر كميته متشكل از نمايندگان : منظور كميته راهبري تفاهمكميته

  پژوهشگاه و دانشگاه مربوط است.
نشگاه مربوط و براي تعامل : منظور فردي از هر دانشگاه است كه توسط معاون پژوهشي دانماينده دانشگاه

  با پژوهشگاه نيرو در خصوص طرح استاد معرفي شده است.
: منظور معاون پژوهشي پژوهشگاه نيرو يا فردي است كه توسط او براي تعامل با نماينده پژوهشگاه

  ها معرفي شده است.دانشگاه
  نمايند.ري مي: يك يا چند عضو هيئت علمي كه براي اجراي برنامه جامع پژوهشي همكامحقق

ساله فعاليت پژوهشي محقق كه توسط وي گذاري پنج: برنامه پژوهشي براي هدفبرنامه جامع پژوهشي
  شود.ارائه مي» فرم پيشنهاد تفصيلي«و سپس » فرم پيشنهاد مقدماتي«در قالب 
دفتر مدير : مسئول اجرايي مديريت و راهبري طرح كه در اداره پشتيباني و خدمات پژوهشي ذيل دبيرخانه

  كند.امور پژوهشي پژوهشگاه فعاليت مي
: منظور سامانه مديريت، نظارت و اجراي طرح است كه براي انجام كليه امور اداري، پيگيري مراحل سامانه

گيري همراه با استقرار بررسي تقاضا توسط متقاضيان، سهولت در دريافت و ارسال مستندات و گزارش
  شود.بيرخانه فعال ميهاي ارزيابي از سوي دسيستم
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: تا زمان آماده شدن سامانه، كليه مكاتبات از طريق ارسال نامه رسمي معاونت پژوهشي و فناوري 1تبصره 
 شود.دانشگاه به معاونت پژوهشي پژوهشگاه انجام مي

  

  اركان -3ماده 
  اركان طرح عبارتند از: -3-1
 شوراي نظارت؛ 

 ها؛كميته 

 .دبيرخانه 

نامه همكاري با پژوهشگاه منعقد نكرده باشد، معاونين پژوهشي انشگاه تفاهم: در صورتي كه د2تبصره 
 دار هستند.پژوهشگاه و دانشگاه يا نمايندگان آنان امور مربوط به كميته را عهده

  نظارت عاليه بر حسن اجراي طرح بر عهده شوراي نظارت متشكل از اعضاي زير است: -3-2
 معاون پژوهشي پژوهشگاه (رئيس)؛ 

 معاونت پژوهشي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري؛ نماينده 

 مدير امور پژوهشي پژوهشگاه (دبير)؛ 

 هاي مادر تخصصي؛ مديران تحقيقات شركت 

 2 سال)؛ 2ها (به انتخاب رئيس شورا و صرفاً به مدت ها در كميتهنفر از نمايندگان دانشگاه 

 ها يا رؤساي مراكز توسعه كدههاي پژوهشي پژوهشگاه، رؤساي پژوهشدو نفر از مديران گروه
 فناوري پژوهشگاه (به انتخاب رئيس شورا)؛

 
 حوزه شمول -4ماده 

كليه محققين با حداقل مرتبه استادياري كه از طريق نماينده دانشگاه براي استفاده از تسهيالت طرح به 
  كميته معرفي شده باشند، مشمول استفاده از تسهيالت طرح هستند.
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  هاي پژوهشياولويت -5ماده 
راستا برنامه جامع پژوهشي بايد با يكي از نيازهاي تحقيقاتي اعالم شده صنعت برق و انرژي كشور هم

افزاري از سوي محقق تدوين افزاري/نرمبوده و با هدف قرار دادن توليد دانش فني و يا محصول سخت
 و پيشنهاد شود.

 فرآيند اجراي طرح -6ماده 

  مرحله به شرح ذيل دنبال خواهد شد: 4)) در 1قق اهداف طرح (مندرج در ماده (فرآيند انجام امور تا تح
  مرحله مقدماتي - 6-1

فرم پيشنهاد «هاي جامع پژوهشي پيشنهادي توسط محققين، منظور تأييد اوليه عناوين برنامهابتدا به
دف از تكميل و گردد. هتوسط محقق تكميل و از طريق نماينده دانشگاه به دبيرخانه ارسال مي» مقدماتي

هاي صنعت برق و سويي عنوان برنامه جامع پژوهشي پيشنهادي با نيازمنديبررسي اين فرم، اطمينان از هم
را » فرم پيشنهاد تفصيلي«شود تا انرژي كشور است. در صورت تأييد فرم ارسالي، از محقق درخواست مي

  تكميل و جهت ارزيابي ارسال نمايد.
  ت زير است:مراحل انجام كار به صور

به نماينده » فرم پيشنهاد مقدماتي«محقق پيشنهاد خود را براي برنامه جامع پژوهشي در قالب  - 6-1-1
 نمايد. دانشگاه متبوع تسليم مي

تواند از سوي فرد يا گروه تدوين و ارسال شود. برنامه جامع پژوهشي مي» فرم پيشنهاد مقدماتي: «3تبصره 
شود از حمايت تشويقي برخوردار خواهد بود. اين حمايت تشويقي كه به صورت گروهي پيشنهاد و اجرا 

هاي جامع پيشنهادي گروهي شامل افزايش ده درصدي در مبالغ عالوه بر اعطاي اولويت در تصويب برنامه
  نيز است.   11- 2-6و  11-1- 6حمايت موضوع بندهاي 

عنوان محقق اصلي و چه به عنوان  تواند در يك برنامه جامع پژوهشي چه به: هر محقق تنها مي4تبصره 
  محقق همكار مشاركت داشته باشد.

نماينده هر دانشگاه پيشنهادهاي مقدماتي دريافتي از محقق را ظرف حداكثر يك ماه از طريق  - 6-1-2
 نمايد.سازوكار داخلي ارزيابي مي



    نامه اجراي طرح استادشيوه
 

5 
 

I0
1-

1
 -

R-
R

O
 

ز طريق نماينده هر دانشگاه پيشنهادهاي مقدماتي دريافتي از محقق و نتيجه ارزيابي مربوط را ا - 6-1-3
 نمايد.سامانه مربوط به دبيرخانه تسليم مي

ماه از طريق سازوكار  3نماينده پژوهشگاه پيشنهادهاي مقدماتي دريافتي از دانشگاه را ظرف حداكثر  - 6-1-4
 نمايد.ارزيابي مي» فرم ارزيابي پيشنهاد مقدماتي«داخلي و تكميل 

ربوط از دانشگاه به منزله تأييد از سمت دانشگاه : دريافت پيشنهادهاي مقدماتي بدون نتايج ارزيابي م5تبصره 
 است.  

 
اي (به صورت پس از دريافت نتيجه ارزيابي پژوهشگاه و دانشگاه، كميته مربوط طي جلسه - 6-1-5

 نمايد.گردد، تصميم نهايي را اتخاذ ميمجازي/حضوري) كه حداقل يك بار در هر فصل تشكيل مي

پذيرش با «هاد مقدماتي به صورت يكي از حاالت كميته نظر نهايي خود را نسبت به هر پيشن - 6-1-6
عدم احراز اولويت موضوع براي صنعت برق و «يا » نياز به انجام اصالحات«، »شرايط حاضر

 دارد.به دانشگاه و پژوهشگاه اعالم مي» انرژي

باشد، كميته » پذيرش با شرايط حاضر«در صورتي كه پيشنهاد مقدماتي مورد بررسي داراي حالت  - 6-1-7
زمان براي انجام مراحل انعقاد به دانشگاه و هم» فرم پيشنهاد تفصيلي«ت خود را براي تهيه موافق

 دارد. به پژوهشگاه اعالم مي» تدوين پيشنهاد تفصيلي«قرارداد 

باشد، كميته موارد » نياز به انجام اصالحات«در صورتي كه پيشنهاد مورد بررسي داراي حالت  - 6-1-8
دارد. پس از انجام اصالحات، كميته مجدداً در خصوص پيشنهاد مربوط را به دانشگاه اعالم مي
 نمايد.مقدماتي دريافتي اظهارنظر مي

عدم احراز اولويت موضوع براي صنعت برق و «در صورتي كه پيشنهاد مورد بررسي داراي حالت  - 6-1-9
ميته تواند با دريافت نظرات كدارد. محقق ميباشد، كميته مراتب را به محقق اعالم مي» انرژي

 اقدام نمايد.» فرم پيشنهاد مقدماتي«نسبت به ارائه برنامه جامع پژوهشي جديد در قالب 

پيرامون پيشنهاد اوليه دريافت شده، موضوع به شوراي  درصورت وجود اختالف نظر در كميته -6-1-10
 نظارت ارجاع و نظر آن شورا نظر نهايي خواهد بود.

تدوين پيشنهاد «، هزينه 6-1-7موضوع بند  ف حداكثر يك ماه از اعالم پذيرشظر پژوهشگاه -6-1-11
 نمايد. را پرداخت مي» تفصيلي
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: ميزان اين پرداخت در دوره نخست اجراي طرح برابر با پنجاه ميليون ريال تعيين گرديده و براي 6تبصره 
  شود.هاي بعد از سوي شوراي نظارت به رياست پژوهشگاه پيشنهاد ميدوره

  
  مرحله تفصيلي - 6-2

ماه پس از تاريخ اعالم پذيرش پيشنهاد  2سب موافقت اوليه و ظرف حداكثر محقق پس از ك - 6-2-1
به » فرم پيشنهاد تفصيلي«مقدماتي، پيشنهاد تفصيلي را جهت معرفي برنامه جامع پژوهشي، در قالب 

 نمايد.نماينده دانشگاه تسليم مي

ت براي يك دوره ديگر قابل : با اعالم محقق به دبيرخانه، پيش از اتمام مهلت مذكور، اين مهل7تبصره 
در مدت مقرر يا عدم اقدام براي تمديد مهلت مذكور به » فرم پيشنهاد تفصيلي«تمديد است. عدم تسليم 

پذير ماه امكان 6منزله انصراف از تسهيالت طرح تلقي شده و ورود مجدد محقق به چرخه طرح، پس از 
  خواهد بود.

فرم «بايد عيناً مطابق فهرست محققين قيد شده در » د تفصيليفرم پيشنها«: محققين قيد شده در 8تبصره 
  معرفي شده باشند.» پيشنهاد مقدماتي

نماينده هر دانشگاه، پيشنهادهاي تفصيلي دريافتي از محقق را ظرف حداكثر يك ماه از طريق  - 6-2-2
 نمايد.سازوكار داخلي ارزيابي مي

ي مربوط از دانشگاه به منزله تأييد از سمت دانشگاه : دريافت پيشنهادهاي تفصيلي بدون نتايج ارزياب9تبصره 
 است.  

هاي پيشنهاد تفصيلي دريافتي از محقق را از طريق سامانه مربوط به نماينده هر دانشگاه فرم  - 6-2-3
 نمايد.دبيرخانه تسليم مي

يق ماه، از طر 3هاي پيشنهادهاي تفصيلي دريافتي از دانشگاه را ظرف حداكثر نماينده پژوهشگاه فرم  - 6-2-4
 نمايد.ارزيابي مي» فرم ارزيابي پيشنهاد تفصيلي«سازوكار داخلي و تكميل 

اي (به صورت پس از دريافت نتيجه ارزيابي پژوهشگاه و دانشگاه، كميته مربوط طي جلسه  - 6-2-5
 نمايد.شود، تصميم نهايي را اتخاذ ميمجازي/حضوري) كه حداقل يك بار در هر فصل تشكيل مي
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، »پذيرش با شرايط حاضر«خود را نسبت به هر پيشنهاد به صورت يكي از حاالت  كميته نظر نهايي - 6-2-6
به دانشگاه و » عدم احراز اولويت موضوع در صنعت برق و انرژي«و يا » نياز به انجام اصالحات«

 دارد.پژوهشگاه اعالم مي

مراحل انعقاد  باشد، موافقت خود را براي انجام» پذيرش با شرايط حاضر«در صورتي كه نظر كميته  - 6-2-7
 دارد. قرارداد ساليانه با دانشگاه به پژوهشگاه اعالم مي

باشد، كميته موارد مربوط را به محقق اعالم » نياز به انجام اصالحات«در صورتي كه نظر كميته  - 6-2-8
دارد. پس از انجام اصالحات، كميته مجدداً نسبت به پيشنهادهاي تفصيلي دريافتي اظهارنظر مي
 نمايد.مي

عدم احراز اولويت موضوع در صنعت برق و «ورتي كه پيشنهاد مورد بررسي داراي حالت در ص - 6-2-9
تواند با دريافت نظرات كميته نسبت به ارائه برنامه جامع پژوهشي جديد در باشد، محقق مي» انرژي
 اقدام نمايد.» فرم پيشنهاد مقدماتي«قالب 

دريافت شده، موضوع به شوراي » تفصيلي فرم پيشنهاد«در كميته پيرامون نظر  اختالف ارددر مو  -6-2-10
 نظارت ارجاع و نظر آن شورا نظر نهايي خواهد بود.

، هزينه اجراي برنامه جامع 6-2-7حداكثر يك ماه از اعالم موافقت موضوع بند  ظرف پژوهشگاه  -6-2-11
 نمايد. پژوهشي در سال اول را پرداخت مي

طرح برابر با دويست ميليون ريال تعيين گرديده و  : ميزان پرداخت ساليانه در دوره نخست اجراي10تبصره 
  شود.هاي بعد از سوي شوراي نظارت به رياست پژوهشگاه پيشنهاد ميبراي دوره

 
  مرحله ارزيابي - 6-3

محققي كه برنامه جامع پژوهشي وي منجر به قرارداد ميان پژوهشگاه و دانشگاه شده است، موظف  - 6-3-1
ي، شخصاً گزارش پيشرفت را تحت عنوان است در پايان سال اول برنامه جامع پژوهش

در همايشي كه به همين منظور و به » دستاوردهاي تحقيقاتي سال اول برنامه جامع پژوهشي«
 ارائه نمايد. شود مسئوليت شوراي نظارت برگزار مي

- ب: دبيرخانه با دعوت از كليه محققين مجري قراردادهاي منعقده در قالب اين طرح و ساير صاح11تبصره 
بندي موضوعي پيشنهادهاي پذيرفته شده) را با هايي بر حسب دستهنظران، همايشي عمومي (يا همايش
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ها هاي پيشرفت سال اول از سوي محقق و نيز به منظور تسهيل ارزيابي اين گزارشهدف ارائه گزارش
  نمايد.برگزار مي

رت گروهي پيشنهاد شده است در : حضور تمامي همكاران در برنامه جامع پژوهشي كه به صو12تبصره 
  ضروري است. 1- 3- 6همايش موضوع بند 

 گزارش خود) يگزارش دهنده برا محققاز  ري(به غ نيمدعو هي، كلها)(يا همايش شيهما ني: در ا13 تبصره
ها و به ارزيابي ميزان پيشرفت سال اول محقق پرداخته، توصيه »پيشرفتگزارش  يابيارز فرم« ليتكم با

  .ندينمايمت خود را براي بهبود اجراي برنامه جامع پژوهشي مربوط ارائه پيشنهادا
محققي كه برنامه جامع پژوهشي وي منجر به قرارداد ميان پژوهشگاه و دانشگاه شده است، موظف  - 6-3-2

به نماينده » الگوي ارائه گزارش پيشرفت«است در پايان هر سال گزارش پيشرفت را مطابق 
 دانشگاه تسليم نمايد.

: عدم ارائه گزارش پيشرفت سال اول در همايش يا عدم تسليم گزارش پيشرفت كتبي ساليانه 14صره تب
برنامه جامع پژوهشي به منزله انصراف محقق از تسهيالت طرح تلقي شده، قرارداد مربوط فسخ و ضرر و 

 زيان مترتب بر عهده دانشگاه خواهد بود. 

افتي از محققين را ظرف حداكثر يك ماه از طريق هاي پيشرفت درينماينده هر دانشگاه گزارش - 6-3-3
 نمايد.سازوكار داخلي ارزيابي مي

هاي پيشرفت دريافتي از محققين را از طريق سامانه به دبيرخانه تسليم نماينده هر دانشگاه گزارش - 6-3-4
 نمايد.مي

 ماه از طريق 3هاي پيشرفت دريافتي از دانشگاه را ظرف حداكثر نماينده پژوهشگاه گزارش - 6-3-5
 نمايد.ارزيابي مي» فرم ارزيابي گزارش پيشرفت«سازوكار داخلي پژوهشگاه و تكميل 

، كميته مربوط 13هاي موضوع تبصره پس از دريافت نتيجه ارزيابي پژوهشگاه و دانشگاه و نيز فرم - 6-3-6
گردد، اي (به صورت مجازي/حضوري) كه حداقل يك بار در هر فصل تشكيل ميطي جلسه

 نمايد.خاذ ميتصميم نهايي را ات
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اي حداقل امتياز الزم در صورتي كه بر اساس نتايج ارزيابي پيشرفت برنامه جامع پژوهشي، برنامه - 6-3-7
را بر حسب مدت زمان اجرا احراز نمايد، كميته موافقت خود را براي انجام مراحل انعقاد قرارداد 

 دارد. سال بعد با دانشگاه، به پژوهشگاه اعالم مي

تي كه نتيجه ارزيابي پيشرفت برنامه جامع پژوهشي از نظر كميته مثبت بوده، ليكن : در صور15تبصره 
تواند بر حسب درخواست محقق نسبت به تمديد مهلت حداقل امتياز الزم را كسب نكرده باشد، كميته مي

را  6-3-7گيري و اظهارنظر نمايد. در اين صورت، كميته اظهارنظر بند ارائه مجدد گزارش پيشرفت تصميم
  نمايد.به پايان مهلت اعالم شده موكول مي

ساله فعاليت پژوهشي محقق در نظر گرفته گذاري پنج: اگرچه برنامه جامع پژوهشي براي هدف16تبصره 
تواند تقاضاي استفاده از شده است، در صورت موفقيت برنامه جامع پژوهشي و موافقت كميته، محقق مي

  ساله ديگر ارائه نمايد.جتسهيالت طرح را براي يك دوره پن
: در موارد اختالف نظر در كميته، موضوع به شوراي نظارت ارجاع و نظر آن شورا نظر نهايي 17تبصره 

  خواهد بود.
، قرارداد سال بعد برنامه 6- 3-6: پژوهشگاه ظرف حداكثر يك ماه از اعالم موافقت موضوع بند 18تبصره 

  مايد.نجامع پژوهشي را با دانشگاه منعقد مي
 

  بنديمرحله جمع - 6-4
دبيرخانه موظف است گزارش ساليانه از قراردادهاي منعقده و ميزان و كيفيت تحقق اهداف طرح  - 6-4-1

)) را تهيه و به شوراي نظارت جهت تسهيل اتخاذ تصميم در موارد زير ارائه 1(مندرج در ماده (
 نمايد:

  تعهدات پژوهشگاه و همكاري  انتشار گزارش دبيرخانه پيرامون ميزان اجراي تأييدارزيابي و
 ؛ها با طرحدانشگاه

 ها در تحقق اهداف طرح و پيشنهاد موارد تشويقي در متن قراردادها با ميزان موفقيت دانشگاه
 ؛هاي منتخبدانشگاه

  ميزان موفقيت محققين در تحقق اهداف طرح و پيشنهاد موارد تشويقي در متن قراردادها با افراد
 ؛منتخب
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 هاي بعدي.ال تغييرات در مراحل و ضوابط اجراي طرح براي دورهبازنگري و اعم 

هاي جامع پژوهشي موفق منتخب توسط شوراي نظارت از پشتيباني پژوهشگاه در محققين برنامه - 6-4-2
هاي مالي از صنعت برق و انرژي هاي معرفي به صنعت برق و انرژي، كمك به جلب حمايتقالب

هاي اولويت در دعوت به همكاري علمي در مأموريت براي خريد و واگذاري تجهيزات، اعطاي
پژوهشگاه، امكان استفاده از خدمات پژوهشگاه در امور تحقيقاتي و آزمايشگاهي و اعطاي اولويت 

 هاي پژوهشگاه برخوردار خواهند شد.در دريافت ساير حمايت

  

  تعهدات پژوهشگاه -7ماده 
هاي ، هزينه»هاي جامع پژوهشيجراي برنامها«و » تدوين پيشنهادهاي تفصيلي«پژوهشگاه براي  -7-1

  نمايد.ها را از طريق انعقاد قرارداد(هايي) با دانشگاه پرداخت ميمربوط به اجرا و نظارت بر آن
و تحقق اهداف طرح (مندرج در » هاي جامع پژوهشياجراي برنامه«منظور نظارت دانشگاه بر : به19تبصره 
منعقد » هاي جامع پژوهشياجراي برنامه«قرارداد  %10اي با مبلغ معادل نه))، قرارداد نظارتي جداگا1ماده (

  شود.مي
پس از انعقاد قرارداد و پرداخت  %100به صورت » تدوين پيشنهاد تفصيلي«: پرداخت براي قرارداد 20تبصره 

م موافقت پس از اعال %50پس از انعقاد قرارداد و  %50براي قراردادهاي برنامه جامع پژوهشي به صورت 
  گيرد.صورت مي 7-3-6موضوع بند 

هاي پژوهشگاه با هاي پژوهشي، رؤساي مراكز توسعه فناوري و رؤساي پژوهشكدهمديران گروه -7-2
هايي با موضوعات ذيل را اجرا نموده و نتايج هاي جامع پژوهشي، پروژههدف پشتيباني فني از برنامه

  دهد: را پس از حصول در اختيار محقق قرار مي
 هاي جامع پژوهشي در ايران و شناسايي وضعيت موجود علمي و آينده پژوهي در موضوع برنامه

 جهان؛

 هاي آن؛هاي جامع پژوهشي و ملزومات و نيازمنديبررسي فني توليد فناوري در موضوع برنامه 

 هاي جامع پژوهشي؛بررسي اقتصادي توليد فناوري در موضوع برنامه 
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 هاي جامع هاي ملي و بين المللي در موضوع برنامهاردها و پتنتآوري و تدوين استاندجمع
 پژوهشي.

هاي جامع پژوهشي مصوب از در صورتي كه افراد يا مؤسسات ديگري تمايل به حمايت از برنامه -7-3
ها هم در قالب قراردادهاي طريق پژوهشگاه داشته باشند، مبلغ و نوع حمايت و نحوه نظارت آن

 شود.و دانشگاه مشخص ميمنعقده ميان پژوهشگاه 

  

  تعهدات محقق -8ماده 
-اي كه توسط نماينده دانشگاه درخواست ميهاي موردي و دورهمحقق موظف است كليه گزارش -8-1

 نامه تعيين شده را در زمان مقرر تحويل نمايد.گردد و يا در اين شيوه

 است.» عتبار طرح استادكرد انامه هزينهشيوه«كرد اعتبار طرح توسط محقق بر اساس نحوه هزينه -8-2

يابي كشور به منافع حاصل از منظور نيل به اهداف طرح و در جهت دستنمايد بهمحقق تعهد مي -8-3
هاي پژوهشي خود را عمدتاً در راستاي اجراي برنامه جامع پژوهشي تنظيم نمايد اجراي آن، فعاليت

 هاي وي مشهود باشد.اي كه انسجام تحقيقاتي در برنامهبه گونه

  

  تعهدات دانشگاه -9ماده 
هاي جامع پژوهشي محققين برنامه يابيالزم را در خصوص ارز داتيتمه است موظف دانشگاه -9-1

  .دينما نامه كتبي تضمينرا با ارائه يك ضمانت هاي اين برنامهو حسن اجرامعمول نموده 
را » ع پژوهشيبرنامه جام«و » تدوين پيشنهاد تفصيلي«دانشگاه موظف است كل مبلغ قراردادهاي  -9-2

در اختيار محقق » نامه هزينه كرد طرح استادشيوه«كرد مطابق هاي سربار براي هزينهبدون كسر هزينه
  قرار دهد.

  

  مالكيت فكري وقحق -10ماده 
مطابق قوانين جاري كشور معين » برنامه جامع پژوهشي«مالكيت تجهيزات خريداري شده از اعتبار   -10-1

 شود.مي
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)) و اينكه اعتبار تخصيص يافته از طريق طرح بخشي از 1طرح (مندرج در ماده (با توجه به اهداف   -10-2
نمايد، پس از تعيين سهم محقق از كل هاي اجراي برنامه جامع پژوهشي محقق را تأمين ميهزينه

مالكيت فكري برنامه جامع پژوهشي از طريق سازوكارهاي جاري دانشگاه، تسهيم ميزان باقيمانده 
ري ميان دانشگاه، پژوهشگاه و ساير حاميان مالي متناسب با ميزان حمايت مالي آنان سهم مالكيت فك

 صورت خواهد گرفت.

هاي مستخرج از نتايج شايسته است كه محقق در ارائه شفاهي و كتبي تمامي مقاالت و گزارش  -10-3
 ايد.برنامه جامع پژوهشي خود، نام پژوهشگاه و ساير حاميان مالي را به عنوان حامي ذكر نم

 
 تصويب و بازنگري -11ماده 

 تاريخدر تبصره در جلسه هيئت رئيسه پژوهشگاه به تصويب رسيده و  20ماده و  11اين دستورالعمل با 
االجرا است. در پايان دوره اول اجراي طرح، اين الزمابالغ شده است و از تاريخ ابالغ،  14/07/95

  در هيئت رئيسه پژوهشگاه بازنگري خواهد شد. دستورالعمل به پيشنهاد معاون پژوهشي پژوهشگاه


