
 

 
 

 به نام خدا

 فرم مشخصات سند

 فارس جيدانشگاه خل يهاي پژوهشي و فناورنامه طرحآيين عنوان سند:

 : سند یشماره آيين نامهنوع سند: 

 15تعداد صفحه:  2ویرایش: 

 

 کنندگاناقدام

 امضا سمت خانوادگینام و نام  مسوولیت

  معاون پژوهش و فناوري اله فاتحيروح کننده)گان(تهیه

  مدير پژوهش و فناوري حسين شيرکاني

  معاون پژوهش و فناوري اله فاتحيروح تایید کننده

  رييس دانشگاه عبدالمجيد مصلح تصویب کننده

 

 امضا شماره و تاریخ نشست دبیر مرجع تایید سند

پژوهش و شوراي 

 فناوري

  65 حسين شيرکاني

03/04/1399 

  494 ليال رضايي هيأت رييسه دانشگاه

13/05/1399 

 

  



 

 
 

 

 خلیج فارسدانشگاه های پژوهشی و فناوری طرحنامه آیین

 

 اهداف -1ماده 

 .هاي پژوهشي و فناوريطرحتصويب و اجراي تعريف، فرايند  شفاف سازي -1

  .هاي پژوهش و فناوريسازي فعاليتمندهدف افزايش کيفيت و -2

  .و فناوري گذاري بهينه براي دستيابي به نتايج مطلوب پژوهشيسرمايه -3

 ،فناورانااه محصااو بااه ساامت توليااد هاااي پژوهشااي و فناااوري طرح هاادايتايجاااد بسااتر مناسااب و  -4

 نيازهاي کشور. رفعدانش فني و 

 

 و اختصارات تعاریف – 2ماده

خلايج اعضاا  هياأت علماي دانشاگاه  يو فنااور هااي پژوهشايباه فعاليت :یو فنياور پژوهشيی طرح

در راساتاي ارتاااي علماي دانشاگاه و  ونات پژوهشايادر قالاب قاراردادي باا مع شود کاهگفته مي فارس

تصاويب و اجاراي هاا و مشاتالت کشاور باشاد. مراحا  المللاي و رفاع نيازدانشگاه در ساطح ملاي و بين

تحاات نرااارت و در وااارووب قااوانين و ماااررات معاوناات پااژوهش و فناااوري دانشااگاه  هااا،طرحاياان 

« طارح»هااي پژوهشاي و فنااوري، باه اختصاار در اداماه ايان آياين ناماه، طرح انجام شاود. خليج فارس

 شود.گفته مي

 منرور، دانشگاه خليج فارس است. دانشگاه:

از « طاارح»اجااراي  هايمساالوليتهمااه کااه اساات  خلاايج فااارسعضااو هيااأت علمااي دانشااگاه  مجييری:

جملااه مساالوليت مااالي طاارح و مساالوليت تسااويه حساااب بااا معاوناات پژوهشااي و فناااوري را برعهااده 

 دارد. 

دانشاگاه خلايج  و ياا داناش آموختگاان اعضاا  هياأت علماي و دانشاجويان :اصيلی )همكاران( همكار

 علمااي و کااه در برخااي امااورکارشناسااان عاانعتي  و مراکااز پژوشااي و يااا هافااارس و يااا ساااير دانشااگاه

« طاارح» هپيشاانهادهااا در آن و امضاااي و اسااامي کنناادبااه مجااري کماا  مي پژوهشااي اجرايااي طاارح

 .آمده است

کنناد اماا ناام آنهاا باه مجاري کما  مي« طارح»افرادي کاه در برخاي اماور اجراياي  سایر همكاران:

 نيامده است.« طرح» هدر پيشنهاد



 

 
 

هاااي پژوهشااي باار اساااس درعاادهاي طرح «يهمتاااران اعاال» مجااري و پژوهشااي امتياااز تبصييره:

کاه مجاري، ساهف نفار  اسات باه نحاويآئاين ناماه ارتااا  نامه اجراياي شايوه 2جادو  تعيين شده در 

ساااير »وهشااي شااام  امتياااز پژ کننااد.او  و همتاااران اعاالي سااهف ساااير نفاارات را دريافاات مي

 شود.نمي« همتاران

هشااي منرااور، آيااين نامااه ارتااااي مرتبااه اعضاااي هيااأت علمااي آموزشااي و پژو ارتقييا :آیييین نامييه 

 شوراي عالي اناالب فرهنگي است. 1394مصوب 

ها و محاا  سااندي اساات کااه در آن اهااداف، مشخصااات، مراحاا  و زمانبناادي، هزينااه پیشيينهاده:

 آمااده باشااد و حسااب مااورد در هاااتااأمين آن، مشخصااات مجااري و همتاااران اعاالي و امضاااي آن

 شود.هاي مصوب پر ميکاربرگ

ايان بخاش از شاود. آن بخاش از اعتباار طارح کاه توسام ساازمان بيروناي تاأمين مي اعتبار بیرونيی:

ز کسار اپاس  حساب ماورداختصاعاي دانشاگاه وارياز شاده و درآمادهاي به حسااب « طرح»هاي هزينه

  گردد.به مجري پرداخت مي مصوب، باالسري

هاااي آن بخااش از اعتبااار طاارح کااه توساام دانشااگاه از محاا  پژوهانااه فااردي، هسااته تبييار داخلييی:اع

د مشااابه و ساااير مااوار يلاايتتم التيتحصاا يپژوهانااه دانشااجو، هاپژوهشااي، ويااژه، بودجااه پژوهشااتده

 شود. تأمين مي

اساناد و اماالک کشاور، باه تايياد   بات اختراعاي کاه پاس از  بات در ساازماناختراع داخلی معتبر: 

 باشد.رسيده 1وزارت علوم، تحاياات و فناوري يفتر تيمالت ايمراجع منطاهيتي از 

بااه  4JPO و 3EPOrgو  2USPTO : اختراعااي کااه در يتااي از مراجااعاختييراع خييارجی معتبيير

 باشد. بت رسيده

 

 اعتبار نیمحل تام هیبر پا ها«طرح»انواع  -۳ماده 

 شود:پايه مح  تامين اعتبار به دو دسته اعلي تاسيف مي ها بر«طرح» 

 برون دانشگاهی« طرح» -الف

قالااب قاارارداد بااين دانشااگاه  از دانشااگاه خلاايج فااارس دارد و کااه کارفرمااايي از خااار ي يهااا«طاارح»

توانااد از اعتبااار و امتانااات مجااري طاارح مي. شااوندمربوطااه اجاارا مي )هاي(خلاايج فااارس و سااازمان
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بايااد سااهف ساازمان)هاي( بيروناي هااا اساتفاده نماياد. اماا دانشاگاه خلايج فاارس بااراي انجاام ايان طرح

بااه حساااب « طاارح»هاي هزينااهاياان بخااش از  اعتبااار کاا  طاارح پژوهشااي باشااد.درعااد  50باايش از 

اختصاعااي دانشااگاه واريااز شااده و پااس از کساار باالسااري مصااوب، بااه مجااري پرداخاات درآماادهاي 

  د.شومي

 شود:بر پايه گستره طرح به سه رده تاسيف مي ،ي برون دانشگاهيها«طرح»

درعااد اعتبااار کاا  آن از  50ي اساات کااه باايش از باارون دانشااگاه« طاارح»: المللييیبین -1الييف

 المللاايبينهاي حااامي علااف( خااارجي يااا يااا سااازمان ها، دانشااگاهها)شاارکت )هاي(سااازمانسااوي 

  تامين شود.بندد، موسسه با دانشگاه مي آنطي قراردادي که 

نامه اجراياي آياين شايوه 13و  2اد ومطاابق ماي اسات کاه بارون دانشاگاه« طارح» مليی: -2الف

 نامه ارتاا  دست کف يتي از موارد زير را شام  شود:

 مح  تأمين اعتبار آن در بودجه عمومي دولت لحاظ شده باشد. -

هااي مرباوا انجاام وزيار ياا معاونتو باه سافار  ها وزارتخاناه هااي ساتادبراي انجام مأموريت -

 شود.

در سااطح ملااي  ، بااه تشااخير شااوراي پااژوهش و فناااوري دانشااگاه«طاارح» آن تااأ يرحااوزه  -

 .باشد

، پااس از درخواساات متااضااي، از سااوي «طاارح»در سااطح ملااي بااودن حااوزه تااأ ير : 1تبصييره 

اوري دانشاگاه نا، مادير پاژوهش و فميسايون تخصصاي مرباواکاي شاام  ريايس کميته پنج نفاره

و باه  داده ماي شاود و سه نفر متخصر باه انتخااب معااون پاژوهش و فنااوري دانشاگاه، تشاخير

 شود.شوراي پژوهش و فناوري دانشگاه اعالم مي

يااا  «ملااي»م  عنااوان اي کااه شااباارون دانشااگاههاااي «طاارح»ساااير  ای:اسييتانینمنهقه -۳الييف

 شود.نمي «الملليبين»

ي پااس از داوري گاازار ، باار اساااس باارون دانشااگاه هاااي «طاارح»امتياااز پژوهشااي : 2 تبصييره

گسااتره طاارح، نمااره داوري و مبلاا  باالسااري مطااابق آيااين نامااه ارزشاايابي عملتاارد پژوهشااي و 

 شود.هيأت علمي دانشگاه خليج فارس محاسبه ميفناوري اعضاي 

کااه بااه همااين  اينامااه ي مطااابق آيااينباارون دانشااگاهکااالن  هاااي« طاارح»مااديريت : ۳تبصييره 

 شود، انجام خواهد شد.منرور تدوين مي



 

 
 

ه باايان آياين ناماه بساته  1ي مطاابق پيوسات بارون دانشاگاه هااي« طارح»باالساري : ۴تبصره 

 و از هاار هنگااام عاااد قاارارداد داخلااي محاساابه ،مياازان اسااتفاده از امتانااات دانشااگاه در آن طاارح

 شود.پرداختي کسر مي

 

 )داخلی( دانشگاهی درون« طرح» -ب

شااود. دانشااگاه انجااام مي «اعتبااار داخلااي»بااا اسااتفاده از درعااد آن  50 دساات کاافکااه هااايي «طاارح»

اسااتفاده  «طاارح»راي انجااام باانيااز  هاي بيروناايسااازماناعتبااار و امتانااات از  توانااديم« طاارح»مجااري 

 .کند

أمين تااکااه از بياارون از دانشااگاه  يدرون دانشااگاه« طاارح»هاي بخااش از هزينااه آن :۳تبصييره 

 . شودياما مشمو  باالسري نماختصاعي دانشگاه واريز شده  درآمدهاي به حسابشود، مي

 شود:تاسيف مي دسته ۷ به، ي درون دانشگاهيها«طرح»

کااه در راسااتاي برنامااه راهبااردي مصااوب  هاااي توسااعه فناااوري«طاارح»: 1نييوع فناورانييه -1ب

)ساطح  تولیيد فنياوری جدیيدهسته ياا گاروه پژوهشاي دانشاگاه خلايج فاارس باراي باا هادف 

 معتبار بات اختاراا داخلاي « طارح»داد ايان ناوا از شاود. بارون( انجاام مي4يا  3 5آمادگي فناوري

 است. معتبر خارجيو يا  بت اختراا 

کااه در راسااتاي برنامااه راهبااردي مصااوب  وريتوسااعه فناااهاااي «طاارح»: 2فناورانييه نييوع -2ب

تولیييد محصييوا فناورانييه بييا هسااته يااا گااروه پژوهشااي دانشااگاه خلاايج فااارس بااراي بااا هاادف 

داد اياان نااوا از باارون شااود.( انجااام مي6يااا  5)سااطح آمااادگي فناااوري  سييا یقابلیييت تجاری

ي معاوناات پژوهشااي )تعيااين شااده از سااو« طاارح»مااورد تاييااد نااا ر محصااو  نمونااه « طاارح»

 دانشگاه( است.

روه ، بايااد عضااو آن هسااته يااا گاايپژوهشاا گااروه يااا و فناورانااه هسااته« طاارح» يمجاار :۴تبصييره 

یييد تولبااراي  شااده دييااتا يداخلاا اياا يالمللاا ني باات اختااراا باايعنااي  «طاارح»برونااداد باشااد و 

تولیييد محصييوا فناورانييه بييا قابلیييت يااا مشخصااات محصااو  بااراي  فنيياوری جدیييد

 در پيشنهاده آورده شود. بايد سا یتجاری

                                                 
5 Technology Readiness Level (TRL) defined by ISO 16290:2013. 



 

 
 

کاه باکيفيات بااال  باا هادف پاژوهش ي اسات کاهدانشاگاه درون« طارح»طرح پسادکتری:  -۳ب

و بار  باا نراارت عضاو هياأت علماي دانشاگاه خلايج فاارسبا محوريات يا  پژوهشاگر پساادکتري 

 شوددانشگاه خليج فارس انجام مي آيين نامه دوره پسادکتريپايه 

کااه باکيفياات باااال  بااا هاادف پااژوهشکااه ي اساات دانشااگاه درون« طاارح»: رسيياله دکتييری -۴ب

ب يتصاو پاس از توسم دانشاجوي دکتاري باا راهنماايي عضاو هياأت علماي دانشاگاه خلايج فاارس

 شود.دکتري دانشگاه خليج فارس انجام ميدوره آيين نامه پيشنهاده و در وارووب 

دانشااگاه، ساااالنه، توساام معاوناات پااژوهش و فناااوري ش و فناااوري ههاااي پااژواولويت :۵تبصييره 

 گردد.اعالم مي دانشگاه و بر اساس سند راهبردي دانشگاه،

رساااله « طاارح»پسااادکتري، عضااو هيااأت علمااي نااا ر و مجااري « طاارح»مجااري  :۶تبصييره 

 دکتري، استاد راهنماي او  است.

هااااي عاليتبخشاااي از في اسااات کاااه دانشاااگاه درون« طااارح»: الملليييیهمكييياری بین -۵ب

پژوهشااي آن توساام همتااار)ان( اعاالي کااه عضااو هيااأت علمااي دانشااگاه يااا موسسااه علمااي معتباار 

 شود.خار  از کشور است، انجام مي

شاود، تأمين اعتباار آن بخاش از طارح کاه توسام همتاار)ان( خاار  از کشاور انجاام مي :۷تبصره 

 .برعهده دانشگاه خليج فارس نيست

در موضااوعات ماارتبم بااا خلاايج فااارس ي دانشااگاه درون« طاارح»خلييیج فييارس پژوهييی:  -۶ب

و تارويج ناام خلايج  باکيفيات بااال باا هادف پاژوهشهاي پاژوهش و فنااوري توسم هسته کهاست 

 شود.انجام ميو در قالبي جز موارد باال  فارس

هاااي بااراي رفااع نيازهاااي بخشي اساات کااه دانشااگاه درون« طاارح» :پژوهیدانشييگاه -۷ب

 .شودتعريف و براي انجام آن فراخوان داده ميمختلف دانشگاه 

 

 دهد.ها را نشان مي«طرح»انواا  يدنبسيفات 1شت  

 



 

 
 

 
 بر پايه مح  تامين اعتبار و گستره و نوا موضوا. ها«طرح». انواا 1شت  

 

 «طرح»محل تأمین اعتبار  -۴ماده 

، اعتبااار توانااد از سااازمان بيرونااي، پژوهانااه فااردي، پژوهانااه هسااته، پژوهانااه ويااژهمي« طاارح»اعتبااار 

 شود. تأمين 1به شرح جدو  و يا پژوهانه دانشجوي تحصيالت تتميلي  هاهشتدهپژو

اساتفاده از پژوهاناه فاردي، پژوهاناه هساته، پژوهاناه وياژه تاابع آياين ناماه پژوهاناه و آياين  :1تبصره 

 هاي پژوهشي دانشگاه خليج فارس است.نامه هسته

هااايي خواهااد بااود کااه از طريااق فراخااوان «طاارح»اسااتفاده از پژوهانااه ويااژه عاارفا بااراي  :2تبصييره 

هااا ساااالنه در دو فراخااوان اياان طرح تصااويب شااده باشااد.تعريااف شااده و در هيااأت رييسااه دانشااگاه 

 شود.نوبت در ارديبهشت و آبان انجام مي

بااه روشااني « طاارح»، بايااد در پيشاانهاده «طاارح»مااادار سااهف هاار منبااع در تااأمين اعتبااار  :۳تبصييره 

 مشخر شده باشد.

  

 و فناوري طرح پژوهشي

 )داخلي( درون دانشگاهي

 برون دانشگاهي

 منطاه اي-استاني ملي بين المللي

 همتاري

 الملليبين

فناورانه نوا  يپژوهدانشگاه

 2و  1

 

رساله  دکتري پسا

 دکتري

 پژوهيخليج فارس



 

 
 

 هاي مختلفاز مح  «طرح»اعتبار  نيتأمنحوه . 1جدو  

سا مان اعتبار  نوع طرح

 بیرونی

پژوهانه ، پژوهانه فردی

و  پژوهانه ویژه، هسته

 هااعتبار پژوهشكده

پژوهانه دانشجوی 

 تحصیالت تكمیلی

  درعد 50بيش از  برون دانشگاهي

 )با کسر باالسري(

 - درعد 50تا 

 ***درعد 50تا  الملليهمتاري بين

 )بدون کسر باالسري(

 - ***درعد 100تا 

  درعد 50تا  پژوهيدانشگاه

 )بدون کسر باالسري(

 - درعد 100تا 

 - پسادکتري طرح

 *درعد ۷5تا  دکتري رساله

 **درعد 50تا  (2و  1)نوا  فناورانه

 پژوهيخليج فارس

 دانشجوي دکتريپژوهانه  *

 اند.«طرح»همتار اعلي که  دانشجويانيپژوهانه  **

 .شوديفارس و در داخ  کشور انجام م جيدانشگاه خل يعلم أتيکه توسم ه« طرح» نهيدرعدها نسبت به آن بخش از هز ***

 

 اعتبار میزانها بر پایه انواع طرح -۵ماده 

 ساطحهاا باه دو «طارح»شاود بسته به ميزان آن بخاش از اعتباار طارح کاه توسام دانشاگاه تاأمين مي

 شود:بندي ميدسته

 باشد.« مبل  آستانه»در آن کمتر از  «اعتبار داخلي»ي که «طرح: »1سهح

 باشد.« مبل  آستانه»در آن مساوي يا بيشتر از  «اعتبار داخلي»ي که «طرح: »2سهح

ساااالنه توساام معاوناات پااژوهش و فناااوري دانشااگاه پيشاانهاد و در هيااأت « مبلاا  آسااتانه» تبصييره:

 است.عد ميليون ريا   139۷شود. اين مبل  براي سا  ميويب و اعالم رييسه دانشگاه تص

 

 «طرح»روند تصویب  -۶ماده 

 شود.انجام مي 2، مطابق جدو  «طرح»ها بسته به نوا «طرح»تصويب 

نياز دارناد، پايش  و ياا اعتباار پژوهشاتده هايي که تااضااي اساتفاده از پژوهاناه وياژه«طرح» :1تبصره 

 تصااويبنيااز  هيااأت رييسااه دانشااگاه شااوراي پااژوهش و فناااوري دانشااگاه و دربايااد ، عاااد قاارارداداز 

 شوند.



 

 
 

انجااام « طاارح»توساام ياا  داور متخصاار در موضااوا  1سييهح هاااي«طاارح»داوري  :2تبصييره 

متخصاار بايااد توساام دو داور  نياااز بااه داوري دارد، 2يي کااه طبااق جاادو  هااا«طاارح»شااود. ساااير مي

انجاام ، يتاي از آنهاا عضاو هياأت علماي دانشاگاه خلايج فاارس نيسات که دست کف« طرح»در موضوا 

 .شود

 

 (6هاي ماده )با رعايت تبصره «طرح». روند تصويب 2جدو  

 تصویب روند «طرح»نوع 

 باارون دانشااگاهي

ين المللااااي، باااا)

-ملاااي و اساااتاني

 منطاه اي(

دفتار و ارساا  توسام  باا همااهنگي ساازمان بيروناي توسام مجاري  تهيه پيشانهاده .1

 ارتباا با عنعت دانشگاه

 با هماهنگي سازمان بيروني نويس قراردادپيشتهيه  .2

  دفتر ارتباا با عنعت دانشگاه درنويس قرارداد پيش بررسي .3

 و سازمان بيرونيمعاون پژوهش و فناروي دانشگاه امضاي قرارداد بيروني توسم  .4

ه داوري و داخلااي، ارسااا  پيشاانهاده باادر عااورت تااضااا بااراي اسااتفاده از اعتبااار  .5

 دانشگاه يدر معاونت پژوهش و فناورداوري  جينتا يبررس

 دفتر ارتباا با عنعت دانشگاهتوسم  مجري طرح باقرارداد داخلي  عاد .6

 تهيه پيشنهاده با  امضاي مجري و همتاران اعلي .1 1فناورانه نوا 

 داور پيشنهادي 3و معرفي  مربوطهپژوهشي گروه هسته يا در  پيشنهادهبررسي  .2

  *مرکز پژوهشي/ارسا  پيشنهاده به داوري توسم رييس پژوهشتده .3

 بررسي نتايج داوري پيشنهاده در معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه .4

 دفتر ارتباا با عنعت دانشگاهعاد قرارداد داخلي با مجري طرح توسم  .5

 تهيه پيشنهاده با امضاي مجري و همتاران اعلي .1 2فناورانه نوا 

 داور پيشنهادي 3و معرفي  مربوطهپژوهشي گروه هسته يا در  پيشنهادهبررسي  .2

  *مرکز پژوهشي/ارسا  پيشنهاده به داوري توسم رييس پژوهشتده .3

بررسااي نتااايج داوري پيشاانهاده در معاوناات پااژوهش و فناااوري دانشااگاه و تعيااين  .4

 نا ر 

 دفتر ارتباا با عنعت دانشگاهعاد قرارداد داخلي با مجري و نا ر طرح توسم  .5

 تهيه پيشنهاده توسم مجري .1 پسادکتري طرح

داور  3و معرفاااي  مربوطاااهآموزشاااي ياااا پژوهشاااي در گاااروه  پيشااانهادهبررساااي  .2

 پيشنهادي

ياااا ريااايس  **ارساااا  پيشااانهاده باااه داوري توسااام معااااون پژوهشاااي دانشاااتده .3

 مرکز پژوهشي/پژوهشتده



 

 
 

 بررسي نتايج داوري پيشنهاده در معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه .4

 پژوهشگر پسادکتري به معاونت پژوهش و فناوري دانشگاهمعرفي  .5

دفتاار ارتباااا بااا عاااد قاارارداد داخلااي بااا مجااري و پژوهشااگر پسااادکتري توساام  .6

 عنعت دانشگاه

 آموزشيگروه تصويب پيشنهاده رساله دکتري در  .1 دکتري رساله

ها و محاا  تااأمين اعتبااار( توساام )شااام  فهرساات هزينااه« طاارح» تهيااه پيشاانهاده  .2

 مجري

 مربوطهآموزشي در گروه  پيشنهادهررسي ب .3

 **اوري توسم معاونت پژوهشي دانشتدهارسا  پيشنهاده به د .4

 بررسي نتايج داوري پيشنهاده در معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه .5

 عاد قرارداد داخلي با مجري توسم دفتر ارتباا با عنعت دانشگاه .6

همتااااااااااااري 

 الملليبين

و امضاااي مجااري و همتاااران اعاالي از جملااه  تهيااه پيشاانهاده بااه زبااان انگليسااي .1

 همتار خارجي

داور  3و معرفاااي  مربوطاااهياااا پژوهشاااي آموزشاااي در گاااروه  پيشااانهادهبررساااي  .2

 پيشنهادي

ياااا ريااايس  **دانشاااتدهارساااا  پيشااانهاده باااه داوري توسااام معااااون پژوهشاااي  .3

 پژوهشتده/مرکز پژوهشي

 دانشگاهبررسي نتايج داوري پيشنهاده در معاونت پژوهش و فناوري  .4

 دفتر ارتباا با عنعت دانشگاهعاد قرارداد داخلي با مجري طرح توسم  .5

هاااي ( از سااوي هاار ياا  از بخشRFPدرخواساات بااراي پيشاانهاده )فرسااتادن  .1 پژوهيدانشگاه

 دانشگاه به معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه

 بررسي در کارگروه تخصصي در معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه .2

 اده توسم معاونت پژوهش و فناوري دانشگاهفراخوان پيشنه .3

 پيشنهاده به داوري توسم معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه ارسا  .4

بررسااي نتااايج داوري پيشاانهاده در معاوناات پااژوهش و فناااوري دانشااگاه و تعيااين  .5

 «طرح»نا ر 

دفتاار ارتباااا بااا عاانعت توساام « طاارح»عاااد قاارارداد داخلااي بااا مجااري و نااا ر  .6

 دانشگاه

خلاااااااااااااايج 

 پژوهيفارس

 تهيه پيشنهاده با امضاي مجري و همتاران اعلي .1

 داور پيشنهادي 3و معرفي  مربوطهپژوهشي گروه هسته يا در  پيشنهادهبررسي  .2

 *رييس پژوهشتده/مرکز پژوهشيارسا  پيشنهاده به داوري توسم  .3

بررسااي نتااايج داوري پيشاانهاده در معاوناات پااژوهش و فناااوري دانشااگاه و تعيااين  .4

 نا ر 



 

 
 

 دفتر ارتباا با عنعت دانشگاهقرارداد داخلي با مجري و نا ر طرح توسم  عاد .5

يااا رياايس پژوهشااتده/مرکز پژوهشااي مجااري يااا همتااار  تحاات پوشااش پژوهشااتده/مرکز پژوهشااي نيساات هسااته اگاار *

 شود.انجام مي ، توسم معاونت پژوهش و فناوري دانشگاهطرح است
، توسام معاوناات معااون پژوهشااي دانشاتده مجاري ياا همتااار طارح اساتياا اگار دانشاتده معاونات پژوهشااي نادارد  **

 شود.انجام مي پژوهش و فناوري دانشگاه

 

  «طرح»ضوابط مربوط به اجرای  -۷ماده 

عضااو باشااد.  درون دانشااگاهي« طاارح»توانااد مجااري دو زمااان ميهفهاار عضااو هيااأت علمااي،  -۷-1

پيشانهاده تواناد نسابت باه ارائاه هيأت علماي در حاا  مأموريات، تحصاي  و ياا فرعات مطالعااتي نمي

 جديد اقدام نمايد.  «طرح»

در هار مرحلاه و باه هار دليا  متوقاف شاود، مجاري مو اف اسات  «طرح»ونانچه روند اجراي  -۷-2

مربوطااه برساااند  يمرکز پژوهشاا/پژوهشااتده /دانشااتده يااا رياايس يمعاااون پژوهشاامراتااب را بااه اطااالا 

ي دانشااگاه جهاات تصااميف ماتضااي و فناااور تااا موضااوا پااس از بررسااي، بااه مااديريت امااور پااژوهش

 منعتس شود. 

هااي مربوطاه باياد باا مراجعاه باه کاربرگدانشاگاهي ي درونهااکلياه متاتباات مجاري طرح :1تبصره 

ربام  ذيي پژوهشاتده و مرکاز پژوهشا سياير ايادانشاتده  يمعاونات پژوهشاها از طرياق و تتمي  آن

 ي دانشگاه ارسا  شود. و فناور به مديريت امور پژوهش

باه درخواسات و توجياه کتباي  باياد پيشانهاده و ياا قاراردادمحتاواي  ،«طارح»عناوان تغيير در  -۷-۳

و  در شااوراي پااژوهش ،يمرکز پژوهشاا/پژوهشااتده /دانشااتده در شااورايپااس از تصااويب ، مجااري

 شود.بررسي ميي دانشگاه فناور

هاااي پژوهشااي هااا و فعاليت«طاارح»و هاار گونااه درآمااد ناشااي از اجااراي  «طاارح» نتااايجحاعاا   -۷-۴

آياين »مطاابق  ،که هزيناه آن از محا  اعتباارات پژوهشاي دانشاگاه خلايج فاارس پرداخات شاده باشاد

توانااد ميمتعلااق بااه دانشااگاه خواهااد بااود و دانشااگاه « نامااه مالتياات فتااري دانشااگاه خلاايج فااارس

 قسمتي از درآمد حاعله را به مجري پرداخت نمايد.

 

  «طرح» اعتبار کردشیوه هزینه-۸ماده 

مگار آن کاه در  بار عهاده ساازمان بيروناي اسات،« طارحاعتباار بيروناي »نرارت بر هزيناه کارد  -۸-1

 قرارداد بر عهده دانشگاه گذاشته شده باشد.



 

 
 

معاوناات پااژوهش و فناااوري  مطااابق پيشاانهاده و زياار نراار« داخلااي طاارح اعتبااار»هزينااه کاارد  -۸-2

 شود.دانشگاه انجام مي

 3باه مطاابق جادو  «طارح»کرد و سهف هار کادام، بساته باه محا  اعتباار موارد مجاز هزينه :1تبصره 

 20تااوان تااا آيااد، ميهانااه فااردي و هسااته ميپژو، از مجمااوا اعتباااري کااه از نمونااه) بااه عنااوان اساات.

کارد. اماا هماه آن  (يو همتااران اعال ي)مجار يعلما أتياه ياعضاا قياحاق التحادرعد آن را عرف 

 شود.(« طرح» ازيمورد ن يو فن يو خدمات علم زاتيمواد، تجهتواند عرف مي

هاااي دانشااجويي عاارفا باار اساااس پيشاانهاده و بااه تااضاااي مجااري انجااام کليااه پرداخت: 2 تبصييره

 .شودمي

، جااز  امااوا  دانشااگاه شااوندخريااداري مي «داخلااي طاارحاعتبااار »محاا  از تجهيزاتااي کااه : ۳ تبصييره

 بوده و بايد امتان استفاده ساير اعضا  از آنها فراهف شود.

التحايااق اعضاااي هيااأت علمااي کاارد مگاار در تااوان عاارف حقاعتبااار پژوهانااه ويااژه را نمي: ۴تبصييره 

 هاي درون دانشگاهي از نوا دانشگاه پژوهشي.مورد طرح

التحايااق اعضاااي هيااأت علمااي )مجااري و همتاااران اعاالي( بااراي هاار ساااعت مياازان حق: ۵تبصييره

 گردد.محاسبه ميطبق آيين نامه استخدامي اعضاي هيات علمي دانشگاه خليج فارس 

 

هاااي درون بااراي اسااتفاده از اعضاااي أياار هيااأت علمااي بااه عنااوان همتااار اعاالي در طرح: ۶تبصييره 

اي رسامي باا ذکار تعاداد مساوو  حاوزه کااري ايشاان طاي ناماهدانشگاهي الزم اسات تايياد بااالترين 

ساعتي که قرار است خاار  از سااعات مو اف کااري عارف طارح شاود،  باه معااون پاژوهش و فنااوري 

 گردد.و پيوست پيشنهاده دانشگاه اعالم 

 

الزحمااه کارمناادان دولاات بااه أياار از اعضاااي هيااأت علمااي )همتاااران در اياان گونااه مااوارد، مياازان حق

 اتيااهأير ياعضااا ينامااه اسااتخدام نيايطبااق آ لي( بااراي هاار ساااعت باار اسااس رابطااه اضااافه کاااراعا

 گردد.محاسبه مي فارس جيدانشگاه خل يعلم

 

  



 

 
 

 «طرح»ر ، بسته به مح  اعتباهاي درون دانشگاهي«طرح»در  موضواو سهف هر  کردنهيموارد مجاز هز. 3جدو  

 محل اعتبار

 

 نوع هزینه

پژوهانييه 

 فردی

پژوهانييه 

 هسته

 پژوهانه ویژه یا

اعتبيييييييييار 

 هشكدهپژو

پژوهانييييييييه 

دانشيييييييجوی 

تحصيييييييیالت 

 تكمیلی

و خيدمات تجهیيزات  ،ميوادخرید 

 مورد نیا علمی و فنی 
 درعد 100تا 

حييا التحقیييا اعضييای هیييأت 

 علمی )مجری و همكاران اصلی(
 0 ***0 درعد 20تا 

حييييا التحقیييييا پژوهشييييگر 

 *پسادکتری

 درعد 50مجموعا تا 

 0 درعد 50تا 

حييييا التحقیييييا دانشييييجوی 

 **دکتری
 درعد 50تا 

حيييا الزحميييه دانشيييجو یيييا 

 ر اصلی(آموخته )همكادانش
 درعد 50تا  0

سفر مرتبط، هزینيه ببيت اختيراع، 

 منابع علمی و انتشارات
 0 ***0 درعد 20تا 

 با رعايت ساف قانوني دکتريپسا« رحط»ويژه  *
 رعايت ساف قانونيبا  دکتري رساله« رحط»ويژه  **

 پژوهيهاي دانشگاه« طرح»به استثناي  ***

 

  «طرح» اتمام-۹ماده 

   شود.تهيه و تحوي 4بسته به نوا آن، بايد موارد آمده در جدو  « طرح»براي اتمام  -۹-1

دسات کاف يا  باشاد و باا ماالاه بساته شاود، الزم اسات کاه  2 سهحهايي کاه از طرحبراي : 1تبصره 

 ( منتشر شده باشد.6Scimagoبندي طبق رده 2Qو  1Qدر وارک او  يا دوم ) مااله در مجله

ر تصااويب پيشاانهاده د، پااس از «طاارح»دادهاااي ( کليااه برونSubmitتاااريا ارسااا  ): 2تبصييره 

 .باشد دانشگاه يمعاونت پژوهش و فناور

                                                 
6  https://www.scimagojr.com/ 



 

 
 

آن از دانشااگاه خلاايج فااارس  اعتبااارکااه تااأمين  ي«طاارح»دادهاااي در انتشااار کليااه برون: ۳تبصييره 

باه عنااوان مشخصااات  Persian Gulf Universityباوده اساات باياد نااام دانشااگاه خلايج فااارس يااا 

  .سازماني مجري ذکر شود

 به عورت زيرالزم است: «طرح» دادرونبذکر حمايت مالي در مااله يا مااالت : ۴تبصره 

اجاارا شااده بااه شااماره قاارارداد  پژوهشااي و فناااورياياان ماالااه مسااتخر  از نتااايج طاارح 

............................... از محاا  اعتبااارات معاوناات پااژوهش و فناااوري دانشااگاه خلاايج فااارس 

 .است
This research was financially supported by a grant from Persian 

Gulf University. The grant number is………. 
قابا  تساويه  «طارح» ،ناام دانشاگاه درساتياا در  ناکاما  و نا حمايات ماالي و نتاردن در عورت ذکار

 .نخواهد بود

 

 «طرح» موارد الزم براي اتمام. 4جدو  

 «طرح»موارد ال م برای اتمام  «طرح»نوع 

 « طرح»حسن انجام کار از سازمان بيروني + فاي  گزار  پايان يا  نامه برون دانشگاهي

 JCR يتاي از مجاالت درماالاه  «طارح» مارتبم باا موضاوامنتشار شاده ماالاه يا   الملليهمتاري بين

 که در سامانه دانشگاه  بت شده باشد. SCOPUSيا 

کاه  «طارح»ختراا بين المللاي ياا داخلاي تايياد شاده مارتبم باا موضاوا  بت اي  يا 

 در سامانه دانشگاه  بت شده باشد.

 «طرح»فاي  گزار  « + طرح»نامه حسن انجام کار از نا ر  پژوهيدانشگاه

کاه در ساامانه  JCRدر مجاالت « طارح»مارتبم باا موضاوا منتشار شاده ي  ماالاه  پژوهيخليج فارس

 Persianآن عبااارت  يديااکلمااات کل اياا دهياادر عنااوان، وت ودانشااگاه  باات شااده 

Gulf باشد. آمده 

 بات شاده  کاه در ساامانه دانشاگاه« طارح»مارتبم باا موضاوا منتشر شاده دو مااله  پسادکتري طرح

 باشد.

کااه در سااامانه دانشااگاه  JCRدر مجااالت منتشاار شااده مسااتخر  از رساااله  ماالااه دکتري رساله

  بت شده باشد.

کاه در ساامانه  «طارح»مارتبم باا موضاوا  معتبار ياا داخلايخارجي ي   بت اختراا  1فناورانه نوا 

 .«طرح»گزار    يفا + دانشگاه  بت شده باشد

 .«طرح»گزار    يفا« + طرح»از نا ر  تاييد توليد محصو  فناورانهنامه  2فناورانه نوا 

 

 شود.انجام مي 5بسته به نوا آن، مطابق جدو  « طرح»فرايند تسويه  -۹-2



 

 
 

 «طرح» تسويه. روند 5جدو  

 روند تصویب «طرح»نوع 

 باااارون دانشااااگاهي

ين المللاي، ملاي و با)

 منطاه اي(-استاني

 به دفتر ارتباا با عنعت (4)جدو   «طرح»اتمام  يموارد الزم برا  يتحو .1

 تيرياز دفتار ارتبااا باا عانعت باه ماد« طارح»اتماام  دييانامه تا عدورو  يبررس .2

 يپژوهش و فناور

بااه معاوناات پژوهشااي  (4)جاادو  « طاارح»اتمااام  يمااوارد الزم باارا  يااتحو .1 الملليهمتاري بين

مطابااات بااا  يااا رياايس پژوهشااتده/مرکز پژوهشااي بااراي بررسااي *دانشااتده

 موضوا طرح

 به دفتر ارتباا با عنعت ها با موضوا طرحدادهعدور نامه مطابات برون .2

پاژوهش  تيرياز دفتار ارتبااا باا عانعت باه ماد« طارح»اتماام  دييانامه تا عدور .3

 يو فناور

 پسادکتري طرح

 دکتري رساله

 پژوهيخليج فارس

 ارتباا با عنعتدفتر به « طرح»تحوي  فاي  گزار   .1 پژوهيدانشگاه

 براي بررسي حسن انجام کار« طرح»ارسا  فاي  گزار  به نا ر  .2

 دفتر ارتباا با عنعتبه « طرح»ارسا  نامه حسن انجام کار از نا ر  .3

پاژوهش  تيرياز دفتار ارتبااا باا عانعت باه ماد« طارح»اتماام  دييانامه تا عدور .4

 يو فناور

بااه رياايس پژوهشااتده/مرکز  (4)جاادو  « طاارح»اتمااام  يمااوارد الزم باارا  يااتحو .1 1فناورانه نوا 

 براي بررسي مطابات با موضوا طرح **پژوهشي

 به دفتر ارتباا با عنعت ها با موضوا طرحدادهعدور نامه مطابات برون .2

پاژوهش  تيرياز دفتار ارتبااا باا عانعت باه ماد« طارح»اتماام  دييانامه تا عدور .3

 يو فناور

 دفتر ارتباا با عنعتبه « طرح»تحوي  فاي  گزار   .1 2فناورانه نوا 

 براي بررسي محصو « طرح»ارسا  فاي  گزار  به نا ر  .2

 دفتر ارتباا با عنعتبه « طرح»ارسا  نامه تاييد از نا ر  .3

پاژوهش  تيرياز دفتار ارتبااا باا عانعت باه ماد« طارح»اتماام  دييانامه تا عدور .4

 يو فناور

، توساام معاوناات يااا معاااون پژوهشااي دانشااتده مجااري يااا همتااار طاارح اساات معاوناات پژوهشااي ناادارد اگاار دانشااتده *

 شود.انجام مي پژوهش و فناوري دانشگاه
ياا ريايس پژوهشاتده/مرکز پژوهشاي مجاري ياا همتاار  اگار هساته تحات پوشاش پژوهشاتده/مرکز پژوهشاي نيسات **

 شود.مي ، توسم معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه انجامطرح است

 



 

 
 

دالياا  و ماادارک  پااس از بررسااي در عاورتي کااه مجااري از اجااراي طاارح اعااالم انصااراف نمايااد، -۹-۳

  شود.ميشده تصميف گيري  هزينهمبال  پرداخت بازدر مورد  ،وري دانشگاهافن در شوراي پژوهش

 

ها و سياسااتدانشااگاه خلاايج فااارس بااا توجااه بااه هاااي پژوهشااي و فناااوري طرحنامااه آيين -1۰ميياده 

نامااه هاااي پژوهشااي و فناااوري کشااور و نيااز بااا در نراار گاارفتن سااند راهبااردي دانشااگاه و آييناولويت

در  25/10/139۷مااده در تااريا  10مشاتم  بار اعضااي هياأت علماي دانشاگاه خلايج فاارس،  پژوهانه

د مااوردر هيااأت رييسااه دانشااگاه  13/12/139۷شااوراي پااژوهش و فناااوري دانشااگاه و در تاااريا 

ناماه، باشاد. باا اباالي ايان آييناالجارا ميالزم 1398ابتاداي ساا  تصويب قارار گرفتاه اسات و از تااريا 

ا اار هاي داخلااي پيشااين مصااوب دانشااگاه کااه مغاااير اياان آيااين نامااه هسااتند، بينامااهتمااامي آيين

خواهاد  و فنااوري دانشاگاه نات پاژوهشناماه باه عهاده معاوشوند. نرارت بر حسن اجاراي ايان آيينمي

 بود. 

  



 

 
 

 1پیوست 

 

 ی و فناوری برون دانشگاه های پژوهشکرد باالسری طرحتعیین میزان، نحوه و محل هزینه

 

درعد  15تا ساف  فارس جيدانشگاه خل يبرون دانشگاه يو فناورهاي پژوهش درعد باالسري دانشگاه از طرح

در آن  دانشگاه بسته به ميزان استفاده از امتاناترفرما خالف آن آمده باشد( ا)مگر مواردي که در قرارداد با ک

 شود.مطابق جدو  زير محاسبه مي ،طرح

 در اين جدو :

اندازي و مديريت واحدهاي پژوهش و فناوري دانشگاه آيين نامه راه»واحد پژوهش و فناوري مطابق  .1

 شام  هسته/گروه/مرکز پژوهش و فناوري يا دانشتده/پژوهشتده است.« خليج فارس

 معاونت پژوهش و فناوري يا سازمان مرکزي دانشگاه است.« ستاد»منرور از  .2

در اختيار معاونت پژوهش و فناوري است و بايه  2و  1اعتبار باالسري دريافت شده مربوا به بندهاي  .3

 شود.به عورت پژوهانه يا خريد تجهيزات پژوهش و فناوري به همان واحد داده مي

بسته به مورد در هنگام عاد قرارداد  ،هاهاست اما ساير رديف  همه طرحشام 3و  1استفاده از رديف  .4

 شود.داخلي تعيين مي
 

 

 سریمرکز هزینه باال
سری میزان باال

 )درصد(
 نوع امكانات مورد استفاده

 ردیف

 ستاد
6 

 اعتبار نام دانشگاه 

 و خدمات دفتري ارتباا با عنعت

1 

 2 مذاکره و رايزني )از طرف ستاد( 1.5

 يو فناور واحد پژوهش

 3 امتانات دفتري عضو هيات علمي 1

1.5 
خدمات کنتر  پروژه از سوي واحد 

 پژوهش و فناوري

4 

1 
پژوهش و مذاکره و رايزني توسم واحد 

 فناوري

5 

4 
مزرعه و -کارگاهي-امتانات آزمايشگاهي

 گلخانه

6 

 

مشخر دارند، در پيشنهاده آورده شده و در : خدمات آزمايشگاه مرکزي و موارد مشابه که تعرفه 1تبصره

 باالسري نمي آيند.



 

 
 

: درعااورت خريااد تجهياازات امااوالي از محاا  بودجااه طاارح و بااا شاارا برخااوداري از بروساا  2تبصااره

 گردد.شام  باالسري نمي تجهيزاتدانشگاه، هزينه خريد اين  اموا 

 

 


