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 و علمی خدمات ارائه و کارآفرینی امر توسعه ،تحقیقاتی فعالیتهای سازی تجاری خصوص در موسسه های سیاست پیرو

 پیش معضالت و مسائل حل و مشکالت از رفت برون هدف با و صنعتی مراکز و اجرایی دستگاههای به بیشتر هرچه تحقیقاتی

 هیئت اعضا مرتبه ارتقا نامه آیین 1-3 جدول 9 بند 2 و 1 موارد از الزم امتیاز کسب شرایط سازی پیاده بمنظور و آنها روی

فرهنگی و در راستای تحقق  انقالب عالی شورای 11/12/1391 مورخ 777 جلسه مصوبه فناوری و پژوهشی و آموزشی علمی

راه آموزش عالی  موسسه و نقشه 1111الی  1111اهداف کالن معاونت پژوهش و فناوری موسسه مندرج در سند راهبردی 

 .است گردیده تنظیم اجراء و برداری بهره جهت پژوهشی های طرح از حمایت نامه آیین جهاددانشگاهی،

 تعاریف  -0ماده 

و شرکتهای دولتی  های دستگاهها بودجه طریق از آنها اعتبار که است تحقیقاتی طرحهای از دسته آن طرح، از منظور:  طرح

 شود. می پرداخت و تامین قرارداد عقد با موسسه از خارج صنعتی و یتولید مراکز ،و غیردولتی

 .کند می تامین را طرح اعتبار که است قرارداد طرف حقوقی یا حقیقی شخصیت:  كارفرما

 قرارداد و بندهای اجرای تعهدات جمله از پژوهشی طرح اجرای مسئولیت که است موسسه علمی هیأت عضو: طرح مجری

 . دارد برعهده را طرح مالی های مسئولیت کلیه

 علمی، مدرسین دارای قرارداد خرید خدمت موظفی، مدرسین حق التدریس، هیات اعضای:  طرحمجری  همكاران

 می همکاری طرح مجری با طرح در اجرای که هستند موسسه از خارج و داخل پرسنل یا و تکمیلی تحصیالت دانشجویان

 . باشد داشته همکار مجری 1 حداکثر طرح مبلغ به توجه با تواند می طرح هر. نمایند

 قابل موسسه پژوهشی شورای در همکار مجری تعداد افزایش برای طرح مجری درخواست خاص موارد در :1تبصره

 . باشد می بررسی

 نام در تغییر گونه هر. باشد شده ذکر نهایی پیشنهاد باید در طرحمجری همکاران  و طرح مجری نام  :2تبصره

 می انجام موسسه فناوری و پژوهش معاونت موافقت و کارفرما موافقت ، طرح مجری با درخواست همکار مجریان

 .شود

 دانشجویان علمی، مدرسین دارای قرارداد خرید خدمت موظفی، مدرسین حق التدریس، هیات اعضای :طرح آورنده

 منظور به که است موسسه و یا هر فردی از خارج و داخل متخصصان و کارشناسان یا و( مقطع تحصیالت تکمیلی ترجیحاً)

 .است رسیده توافق به کارفرما با طرح انجام

 .است خوزستان جهاددانشگاهی عالی آموزش موسسه منظور: موسسه

 

 هدف آیین نامه – 2ماده 

 شیوه تدوین به موسسه علمی هیأت اعضای پژوهشی فعالیتهای انجام تسهیل و اعتبارات پژوهشی از بهینه استفاده ضرورت

 شیوه این اصلی اولویت کاربردی و تقاضامحور محور، نیاز طرحهای اجرای. است انجامیده تحقیقاتی طرح های برای فعلی نامه

 .گردد پژوهشگر همکاران فراروی مشکالت راهگشای نامه شیوه این میرود انتظار. می باشد نامه

 .آن کیفی توسعه و رشد و دانشگاهی تحقیقات نمودن دار جهت -

 .کشور نیاز مورد کاربردی تحقیقات با ارتباط در تکمیلی تحصیالت های پروژه انجام زمینه نمودن فراهم -

 اولویتهای راستای در که تحقیقاتی قراردادهای طریق از موسسه از خارج مالی منابع جذب به مربوط امور در تسریع -

 .گردد می منعقد دانشگاهی برون سازمانهای و دستگاهها تحقیقاتی
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 علمی هیات اعضای تشویق کارها، اداری سرعت افزایش نیز و طرحها تصویب زمان سازی کوتاه مراحل، سازی شفاف -

 .دانشگاهی برون طرحهای انجام در و غیرهیئت علمی موسسه

 .کشوری برون و درون علمی بنگاههای و نهادها به آن شناساندن و موسسه علمی جایگاه باالبردن -

 .پژوهشی های فرآورده و یافته ها فروش با موسسه درآمد افزایش -

 اجرایی-تعهدات مالی -3ماده

 فراهم پژوهشی طرحهای انجام در علمی هیأت اعضای با همکاری برای را اداری فرآیندهای روانترین و آسانترین موسسه 1-3

 .مینماید

( محاسبه و از مبلغ هر پرداخت از طرف کارفرما کسر و مابقی مبلغ  پس 1از طرح مطابق جدول ) موسسهباالسری  مبلغ 2-3

 به حساب مجری طرح واریز می گردد.  کلیه کسورات قانونیاز 

درصد تخفیف در  31بار مجری طرح باشد،  اولینبرای تا دو سال از زمان تصویب آیین نامه، اگر عضو هیات علمی  :3تبصره 

 محاسبه باالسری در نظر گرفته می شود. 

 (: میزان مبلغ باالسری 1جدول )

 میزان باالسری مبلغ طرح نوع طرح

 درصد کل مبلغ طرح 11 حد نصاب معامالت متوسط دولت در سال مورد نظر %21تا  طرح کوچک

 درصد کل مبلغ طرح 11 مورد نظرحد نصاب معامالت متوسط دولت در سال  %111تا   %21از  طرح متوسط

 درصد کل مبلغ طرح 21 حد نصاب معامالت متوسط دولت در سال مورد نظر %111تا   %111بیشتر از  طرح بزرگ

 با تصویب شورای پژوهشی حد نصاب معامالت متوسط دولت در سال مورد نظر %111بیشتر از  طرح ویژه

برای هزینه در امور زیر در اختیار دانشکده ای که  به تشخیص و تصویب شورای پژوهشی، مبلغ باالسریدرصدی از  3-3

 مجری به آن تعلق دارد قرار می گیرد:

 توسعه زیرساخت های پژوهش و فناوری در کارگاه ها و آزمایشگاه های تحقیقاتی -

 موسسهگسترش فعالیت های ارتباط با صنعت در  -

 تحصیالت تکمیلی تقاضا محورحمایت از پایان نامه های  -

و ارائه مستندات واریز مبلغ به امور مالی موسسه با  موسسه حساب به موسسه بیرون از طرح بودجة واریز از پسموسسه  4-3

 رونوشتی و کند می واریز طرح مجری حساب به را بودجه کاری روز 7 ظرف باالسری، حق کسر با ،ارائه درخواست مجری طرح

 .میدهد ایشان تحویل را واریزی سند از

 در را طرح دریافتی اعتبار باالسری، کسر از پس موسسه و است طرح کارفرمای با طرح بودجة کرد هزینه چگونگی 5-3

 .میدهد قرار طرح مجری اختیار

 مجری طرح وظایف -0 ماده

 گردش از و مطالعه دقت به را به موسسه مربوط های نامه آیین نیز و طرح نهائی قرارداد مفاد است موظف مجری طرح 4-1

 برنامه ریزی و امکانات از صحیح بهره گیری با و یافته آگاهی مرتبط مقررات سایر و طرح مالی قوانین طرح، انجام کار

 برساند.   انجام به مطلوب کیفیت با شده، بینی پیش های هزینه با و مقرر زمان در که کند هدایت نحوی به را طرح مناسب

 مشکالت باید و بوده کارفرما موسسه و پاسخگوی آید می پیش عمل در که اشتباهاتی و نواقص قبال در طرحمجری  4-2

 .برساند موسسه اطالع به وقت اسرع در را طرح اجرای
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 از باید بردارد در موسسه برای جدیدی تعهدات یا و بوده آن مالی امور با ارتباط در که طرح به مربوط مکاتبات کلیه 4-3

 پذیرد. صورت کارفرما با مستقیماً  طرحمجری  طریق از می تواند مکاتبات سایر گیرد. صورت پژوهش و فناوری معاونت طریق

  

 و مقاالت در است موظف طرح مجری و باشد می مقدور کارفرما مجوز با فقط طرح از حاصل نتایج از استفاده هرگونه 4-4

 .نماید ذکر طرح حامیان عنوان به را موسسه و کارفرما نام طرح، از شده برگرفته های سخنرانی و گزارشات

 فسخ و باشد می پذیر امکان آن در مندرج شرایط اساس بر صرفاً مجری طرح و موسسه مابین فی داخلی قرارداد فسخ 4-5

 .است موسسه به وارده خسارت کلیه پرداخت مستلزم یکطرفه طور به و طرح مجری طرف از قرارداد

 حضور با دانشکده مربوطه در طرح از انجام پس سخنرانی گونة به گزارشی باید موسسه ای برون پژوهشی طرحمجری  6-4

 دهد. ارائه فناوری و پژوهشی معاونت و آموزشی گروه مدیر

 فناوری و پژوهشی معاونت به را گزارش از رونوشتی و درج نماید موسسه را نام پایانی گزارش در باید مجری طرح 7-4

 .دهد تحویل موسسه

جهت بررسی و تعین تکلیف در  موضوع ، چنانچه طرح پژوهشی واگذار شده به مجری طرح به هردلیلی به سرانجام نرسد 8-4

 شورای پژوهشی موسسه طرح و تصمیم گیری گردد. 

 امتیاز دهی  -5 ماده

 :محاسبه می شود بر مبنای زیرصورت گرفته به طرح در هر سال امتیاز دهی بر مبنای پرداخت های  5-1

  امتیاز در هرسال تعلق می  31حد نصاب معامالت متوسط دولت در هر سال، ارزش  %11برای طرح های پژوهشی برابر با

 گیرد.

  حد نصاب معامالت متوسط دولت در هر سال به تناسب اختالف، کسر یا مازاد ارزش  %11برای طرح های کمتر یا بیشتر از

 محاسبه می شود. 31امتیاز از 

 ( انجام می شود.2امتیاز دهی به مجریان همکار طرح مطابق با آیین نامه ارتقا و مطابق جدول ) 5-2

 (: نحوه محاسبه سهم فعالیت پژوهشی مشترک2جدول )

 مجموع تعداد مجری طرح و مجریان همکار
 سهم )درصد(

 مجموع ضرایب
 سایر نفر/نفرات نفر اول

1 111 - 111 

2 01 61 151 

3 81 51 181 

4 71 41 101 

بشرط تصویب در شورای پژوهشی موسسه، خاتمه یافته اعالم شده است،  111برای طرح هایی که با درصد کمتر از  5-3

 درصد نهایی پیشرفت در امتیاز طرح ضرب خواهد شد.

 طرح امتیازی تعلق نمی گیرد.همکاران به  5-4

 تصویب و ابالغ-6 ماده

در شورای پژوهش و فناوری موسسه آموزش  11/9/1111 تبصره تهیه و تنظیم شده و در تاریخ 3ماده و  7این آیین نامه در  

 عالی جهاددانشگاهی خوزستان به تصویب رسیده و از تاریخ مذکور الزم االجرا است.

 

 


