به نام خدا
فرم مشخصات سند
عنوان سند :آييننامه طرحهاي پژوهشي و فناوري دانشگاه خليج فارس
نوع سند :آيين نامه

شمارهی سند:

ویرایش3 :

تعداد صفحه18 :
اقدامکنندگان

مسوولیت
تهیهکننده(گان)

امضا

نام و نام خانوادگی سمت
روحاله فاتحي

معاون پژوهش و فناوري

حسين شيرکاني

مدير پژوهش و فناوري

آرش خسروي

مدير امور بينالملل و
دانشجويان غيرايراني

تایید کننده

روحاله فاتحي

معاون پژوهش و فناوري

تصویب کننده

عبدالمجيد مصلح

رييس دانشگاه

مرجع تایید سند

دبیر

شماره و تاریخ نشست

شوراي پژوهش و

حسين شيرکاني

102

فناوري
هيأت رييسه دانشگاه

1400/07/20
ليال رضايي

538
1400/08/17

امضا

آییننامه طرحهای پژوهشی و فناوری دانشگاه خلیج فارس
ماده  -1اهداف
 -1شفاف سازي فرايند تعريف ،تصويب و اجراي طرحهاي پژوهشي و فناوري.
 -2افزايش کيفيت و هدفمندسازي فعاليتهاي پژوهش و فناوري.
 -3سرمايهگذاري بهينه براي دستيابي به نتايج مطلوب پژوهشي و فناوري.
 -4ايجاااد بسااتر مناسااب و هاادايت طرحهاااي پژوهشااي و فناااوري بااه ساامت توليااد محصااو فناورانااه،
دانش فني و رفع نيازهاي کشور.
ماده – 2تعاریف و اختصارات
طرح پژوهشيی و فنياوری :باه فعاليتهااي پژوهشاي و فنااوري اعضاا هياأت علماي دانشاگاه خلايج
فارس گفته ميشود کاه در قالاب قاراردادي باا معاونات پژوهشاي دانشاگاه و در راساتاي ارتاااي علماي
دانشگاه در ساطح ملاي و بينالمللاي و رفاع نيازهاا و مشاتالت کشاور باشاد .مراحال تصاويب و اجاراي
اياان طرحهااا ،تحاات نرااارت و در وااارووب قااوانين و ماااررات معاوناات پااژوهش و فناااوري دانشااگاه
خليج فارس انجام شاود .در اداماه ايان آياين ناماه ،طرحهااي پژوهشاي و فنااوري ،باه اختصاار «طارح»
گفته ميشود.
دانشگاه :منرور ،دانشگاه خليج فارس است.
مجييری :عضااو هيااأت علمااي دانشااگاه خلاايج فااارس اساات کااه همااه مساالوليتهاي اجااراي «طاارح» از
جملااه مساالوليت مااالي طاارح و مساالوليت تسااويه حساااب بااا معاوناات پژوهشااي و فناااوري را برعهااده
دارد.
همكار (همكاران) اصيلی :اعضاا هياأت علماي و دانشاجويان و ياا داناش آموختگاان دانشاگاه خلايج
فااارس و يااا ساااير دانشااگاهها و مراکااز پژوشااي و يااا کارشناسااان عاانعتي کااه در برخااي امااور علمااي و
اجرايااي طاارح پژوهشااي بااه مجااري کم ا

ميکننااد و اسااامي و امضاااي آنهااا در پيشاانهاده «طاارح»

آمده است.
سایر همكاران :افرادي کاه در برخاي اماور اجراياي «طارح» باه مجاري کما
در پيشنهاده «طرح» نيامده است.

ميکنناد اماا ناام آنهاا

تبصييره :امتياااز پژوهشااي مجااري و «همتاااران اعاالي» طرحهاااي پژوهشااي باار اساااس درعاادهاي
تعيين شده در جادو  2شايوهنامه اجراياي آئاين ناماه ارتااا اسات باه نحاوي کاه مجاري ،ساهف نفار
او و همتاااران اعاالي سااهف ساااير نفاارات را دريافاات ميکننااد .امتياااز پژوهشااي شااامل «ساااير
همتاران» نميشود.
آیييین نامييه ارت ييا  :منرااور ،آيااين نامااه ارتااااي مرتبااه اعضاااي هيااأت علمااي آموزشااي و پژوهشااي
مصوب  1394شوراي عالي اناالب فرهنگي است.
پیشيينهاده :سااندي اساات کااه در آن اهااداف ،مشخصااات ،مراحاال و زمانبناادي ،هزينااهها و محاال
تااأمين آن ،مشخصااات مجااري و همتاااران اعاالي و امضاااي آنهااا آمااده باشااد و حسااب مااورد در
کاربرگهاي مصوب پر ميشود.
اعتبار بیرونيی :آن بخاش از اعتباار طارح کاه توسام ساازمان بيروناي تاأمين ميشاود .ايان بخاش از
هزينههاي «طرح» به حسااب درآمادهاي اختصاعاي دانشاگاه وارياز شاده و حساب ماورد پاس از کسار
باالسري مصوب ،به مجري پرداخت ميگردد.
اعتبييار داخلييی :آن بخااش از اعتبااار طاارح کااه توساام دانشااگاه از محاال پژوهانااه فااردي ،واحاادهاي
پااژوهش و فناااوري ،ويااژه ،بودجااه پژوهشااتدهها ،پژوهانااه دانشااجوي تحصايالت تتميلاي و سااير مااوارد
مشابه تأمين ميشود.
اختراع داخلی معتبر :اختراعاي کاه پاس از بات در ساازمان بات اساناد و اماالک کشاور ،باه تايياد
يتي از مراجع منطاهاي مالتيت فتري وزارت علوم ،تحاياات و فناوري1رسيدهباشد.
اختييراع خييارجی معتبيير :اختراعااي کااه در يتااي از مراجااع USPTO2و EPOrg3و JPO4بااه
بت رسيدهباشد.
ماده  -۳انواع «طرح»ها بر پایه محل تامین اعتبار
«طرح»ها بر پايه محل تامين اعتبار به دو دسته اعلي تاسيف ميشود:
الف« -طرح» برون دانشگاهی
«طاارح»هااايي کااه کارفرمااايي از خااار از دانشااگاه خلاايج فااارس دارد و قالااب قاارارداد بااين دانشااگاه
خلاايج فااارس و سااازمان(هاي) مربوطااه اجاارا ميشااوند .مجااري طاارح ميتوانااد از اعتبااار و امتانااات
 1در دسترس از طريق وبگاه وزارت علوم ،تحاياات و فناوري به نشاني https://techno.msrt.ir/fa/page/421
US Patent and Trademark Office
3
European Patent Organization
4
Japan Patent Office
2

دانشاگاه خلايج فاارس بااراي انجاام ايان طرحهااا اساتفاده نماياد .اماا سااهف ساازمان(هاي) بيروناي بايااد
باايش از  50درعااد اعتبااار کاال طاارح پژوهشااي باشااد .اياان بخااش از هزينااههاي «طاارح» بااه حساااب
درآماادهاي اختصاعااي دانشااگاه واريااز شااده و پااس از کساار باالسااري مصااوب ،بااه مجااري پرداخاات
ميشود.
«طرح»هاي برون دانشگاهي ،بر پايه گستره طرح به سه رده تاسيف ميشود:
الااف -1بينالمللااي« :طاارح» باارون دانشااگاهي اساات کااه باايش از  50درعااد اعتبااار کاال آن از سااوي
سااازمان(هاي) (شاارکتها ،دانشااگاهها يااا سااازمانهاي حااامي علااف) خااارجي يااا بينالمللااي طااي
قااراردادي کااه آن موسسااه بااا دانشااگاه ميبناادد ،تااامين شااود .طرحهاااي بينالمللااي بااه انااوا زياار
دستهبندي ميگردد:
الااف -1-1طرحهاااي بينالمللااي نااو او  :طاارح باارون دانشااگاهي بينالمللااي اساات کااه حااداقل 50
درعاد از اعتبااار آن توساام سااازمانها و شاارکتهاي خااارجي طاي قاارارداد مسااتايف بااا دانشااگاه خلاايج
فارس تامين گرديده است.
الااف -2-1طرحهاااي بينالمللااي نااو دوم :طاارح باارون دانشااگاهي بينالمللااي اساات کااه در قالااب
موافاتنامه و يا فراخوانهااي مشاترک وندجانباه باين المللاي باالدساتي اسات کاه حاداقل  50درعاد
از اعتبااار آن از سااوي سااازمان(هاي) (شاارکتها ،دانشااگاهها يااا سااازمانهاي حااامي علااف) خااارجي يااا
بينالمللي تامين گردياده اسات و مااباي طاي قاراردادي باا مجاري از ساوي ساازمان(هاي) (شارکتها،
دانشگاهها يا سازمانهاي حاامي علاف) داخلاي تاامين گاردد .عضاو هياات علماي دانشاگاه خلايج فاارس
ميبايساات يتااي از مجريااان اعاالي (PIهاااي) طاارح باشااد و وابسااتگي سااازماني دانشااگاه خلاايج فااارس
در اسناد مرتبم در طارح اعاف از پيشانهاده ،قارارداد و گازارش قياد گاردد( .باه عناوان نموناه :فراخاوان
هاي طرح بينالمللي مشترک ايران با کشورهاي روسيه ،وين ،ترکيه ،آلمان و )...
الف -3-1طرحهاي بينالمللاي ناو ساوم :طارح بارون دانشاگاهي باين المللاي برناده گرنتهااي معتبار
بين المللي است کاه بايش از  50درعاد اعتباار آن از ساوي ساازمانهاي بينالمللاي طاي قاراردادي باا
مجري تامين گردياده اسات .عضاو هياات علماي دانشاگاه خلايج فاارس ميبايسات محااق اعالي ()PI
طاارح باشااد و وابسااتگي سااازماني دانشااگاه خلاايج فااارس در اسااناد ماارتبم در طاارح اعااف از پيشاانهاده،
قرارداد/ابالغ و گزارش قيد گردد( .به عنوان نمونه :افق اروپا ،ماري کوري ،ژان مونه و )...
الااف -4-1طرحهاااي بينالمللااي نااو وهااارم :طاارح باارون دانشااگاهي بينالمللااي برنااده گرنتهاااي
معتباار در کشااورهاي خااارجي اساات کااه باايش از  50درعااد اعتبااار آن از سااوي سااازمان(هاي)
(شاارکتها ،دانشااگاهها يااا سااازمانهاي حااامي علااف) خااارجي طااي قااراردادي بااا دانشااگاه و يااا مجااري

خااارجي تااامين گرديااده اساات و نااام عضااو هيااات علمااي دانشااگاه خلاايج فااارس بااا قيااد وابسااتگي
سازماني دانشگاه خليج فاارس باه عناوان عضاو تايف پاروژه در اساناد مارتبم در طارح اعاف از پيشانهاده
و گزارش قيد گردد.
طرح هاي بين المللي نو وهارم شامل موارد زير است:
گرنت  DFGآلمان
گرنت  DAADآلمان
گرنت هاي بنيادهاي حامي علف در اتحاديه اروپا و انگلستان
گرنت توبيتاک ترکيه
گرنت هاي دولتي و بنيادهاي حامي علف در کره جنوبي ،ژاپن ،وين ،کويت ،قطر و عمان
تبصييره  :1کميتااه بينالملليسااازي دانشااگاه ليساات گرنتهاااي مااورد تاييااد مشاامو طرحهاااي
بينالملل نو وهارم را هر سا بازبيني و اطال رساني مينمايد.
الف -2ملی« :طارح» بارون دانشاگاهي اسات کاه مطاابق ماواد  2و  13شايوهنامه اجراياي آياين ناماه
ارتاا دست کف يتي از موارد زير را شامل شود:
 محل تأمين اعتبار آن در بودجه عمومي دولت لحاظ شده باشد. براي انجام مأموريتهاي ستاد وزارتخانهها و به سفارش وزير يا معاونتهاي مربوط انجام شود. حوزه تأ ير آن «طرح» ،به تشخيص شوراي پژوهش و فناوري دانشگاه در سطح ملي باشد.تبصييره  :2در سااطح ملااي بااودن حااوزه تااأ ير «طاارح» ،پااس از درخواساات متااضااي ،از سااوي کميتااه
پنج نفارهاي شاامل ريايس کميسايون تخصصاي مرباوط ،مادير پاژوهش و فنااوري دانشاگاه و ساه نفار
متخصااص بااه انتخاااب معاااون پااژوهش و فناااوري دانشااگاه ،تشااخيص داده مااي شااود و بااه شااوراي
پژوهش و فناوري دانشگاه اعالم ميشود.
الييف -۳اسييتانینمنه های :ساااير «طاارح»هاااي باارون دانشااگاهي کااه شااامل عنااوان «ملااي» يااا
«بينالمللي» نميشود.
تبصره  :۳امتيااز پژوهشاي «طارح» هااي بارون دانشاگاهي پاس از داوري گازارش ،بار اسااس گساتره
طرح ،نماره داوري و مبلاب باالساري مطاابق آياين ناماه ارزشايابي عملتارد پژوهشاي و فنااوري اعضااي
هيأت علمي دانشگاه خليج فارس محاسبه ميشود.
تبصره  :4مديريت «طارح» هااي کاالن بارون دانشاگاهي مطاابق آياين ناماهاي کاه باه هماين منراور
تدوين ميشود ،انجام خواهد شد.

تبصره  :5باالسري «طرح» هااي بارون دانشاگاهي مطاابق پيوسات  1ايان آياين ناماه بساته باه ميازان
اسااتفاده از امتانااات دانشااگاه در آن طاارح ،هنگااام عاااد قاارارداد داخلااي محاساابه و از هاار پرداختااي
کسر ميشود.
ب« -طرح» درون دانشگاهی (داخلی)
«طاارح»هااايي کااه دساات کااف  50درعااد آن بااا اسااتفاده از «اعتبااار داخلااي» دانشااگاه انجااام ميشااود.
مجااري «طاارح» ميتوانااد از اعتبااار و امتانااات سااازمانهاي بيرونااي نيااز بااراي انجااام «طاارح» اسااتفاده
کند.
تبصييره  :6آن بخااش از هزينااههاي «طاارح» درون دانشااگاهي کااه از بياارون از دانشااگاه تااأمين
ميشود ،به حساب درآمدهاي اختصاعي دانشگاه واريز شده اما مشمو باالسري نميشود.
«طرح»هاي درون دانشگاهي ،به  7دسته تاسيف ميشود:
ب -1فناورانييه نييوع« :1طاارح»هاااي توسااعه فناااوري کااه در راسااتاي برنامااه راهبااردي مصااوب
واحاادهاي پااژوهش و فناااوري دانشااگاه خلاايج فااارس بااراي بااا هاادف تولیييد فنيياوری جدیييد (سااطح
آماادگي فناااوري 3 5يااا  )4انجاام ميشااود .باارونداد ايان نااو از «طاارح» بات اختاارا داخلااي معتباار و
يا بت اخترا خارجي معتبر است.
ب -2فناورانييه نييوع« :2طاارح»هاااي توسااعه فناااوري کااه در راسااتاي برنامااه راهبااردي مصااوب
واحاادهاي پااژوهش و فناااوري دانشااگاه خلاايج فااارس بااراي بااا هاادف تولیييد محصييوا فناورانييه بييا
قابلیت تجاریسازی (ساطح آماادگي فنااوري  5ياا  )۶انجاام ميشاود .بارونداد ايان ناو از «طارح»
نمونه محصو مورد تاييد ناظر «طرح» (تعيين شده از سوي معاونت پژوهشي دانشگاه) است.
تبصييره  :7مجااري «طاارح» فناورانااه واحاادهاي پااژوهش و فناااوري ،بايااد عضااو آن واحااد باشااد و
برونداد «طرح» يعني بت اخترا بين المللي ياا داخلاي تايياد شاده باراي تولیيد فنياوری جدیيد ياا
مشخصاات محصااو باراي تولیييد محصييوا فناورانييه بييا قابلیييت تجاریسيازی بايااد در پيشاانهاده
آورده شود.
ب -۳طرح پسادکتری« :طارح» درون دانشاگاهي اسات کاه باا هادف پاژوهش باکيفيات بااال کاه باا
محورياات يا

پژوهشااگر پسااادکتري بااا نرااارت عضااو هيااأت علمااي دانشااگاه خلاايج فااارس و باار پاي اه

آيين نامه دوره پسادکتري دانشگاه خليج فارس انجام ميشود

5

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

ب -4رساله دکتری« :طرح» درون دانشاگاهي اسات کاه باا هادف پاژوهش باکيفيات بااال کاه توسام
دانشجوي دکتري باا راهنماايي عضاو هياأت علماي دانشاگاه خلايج فاارس پاس از تصاويب پيشانهاده و
در وارووب آيين نامه دوره دکتري دانشگاه خليج فارس انجام ميشود.
تبصييره  :8اولويتهاااي پااژوهش و فناااوري دانشااگاه ،ساااالنه ،توساام معاوناات پااژوهش و فناااوري
دانشگاه و بر اساس سند راهبردي دانشگاه ،اعالم ميگردد.
تبصييره  :9مجااري «طاارح» پسااادکتري ،عضااو هيااأت علمااي ناااظر و مجااري «طاارح» رساااله دکتااري،
استاد راهنماي او است.
ب -5همكيياری بینالمللييی« :طاارح» درون دانشااگاهي اساات کااه بخشااي از فعاليتهاااي پژوهشااي
آن توسم همتار(ان) اعالي کاه عضاو هياأت علماي دانشاگاه ياا موسساه علماي معتبار خاار از کشاور
است ،انجام ميشود.
تبصييره  :10تااأمين اعتبااار آن بخااش از طاارح کااه توساام همتااار(ان) خااار از کشااور انجااام ميشااود،
برعهده دانشگاه خليج فارس نيست.
ب -6خلیج فيارس پژوهيی« :طارح» درون دانشاگاهي در موضاوعات مارتبم باا خلايج فاارس اسات
که توسام واحادهاي پاژوهش و فنااوري باا هادف پاژوهش باکيفيات بااال و تارويج ناام خلايج فاارس و
در قالبي جز موارد باال انجام ميشود.
ب -7دانشييگاهپژوهی« :طاارح» درون دانشااگاهي اساات کااه بااراي رفااع نيازهاااي بخشهاااي مختلااف
دانشگاه تعريف و براي انجام آن فراخوان داده ميشود.
ب -8مسااللهمحور« :طاارح» درون دانشااگاهي اساات کااه بااراي حاال يتااي از مسااائل مبتالبااه جامعااه و
در راستاي دستيابي باه اهاداف ساند راهباردي دانشاگاه خلايج فاارس انجاام ميپاذيرد و در قاالبي جاز
موارد باال انجام ميشود.
شتل  1تاسيفبندي انوا «طرح»ها را نشان ميدهد.

طرح پژوهشي و فناوري

برون دانشگاهي

استاني-منطاه اي

ملي

بين المللي

درون دانشگاهي (داخلي)

فناورانه نو
1و2

دانشگاهپژوهي همتاري
بينالمللي

رساله
دکتري

پسا دکتري خليج فارسپژوهي

مسللهمحور

شتل  .1انوا «طرح»ها بر پايه محل تامين اعتبار و گستره و نو موضو .

ماده  -4محل تأمین اعتبار «طرح»
اعتبااار «طاارح» ميتوانااد از سااازمان بيرونااي ،پژوهانااه فااردي ،پژوهانااه واحاادهاي پااژوهش و فناااوري،
پژوهانااه ويااژه ،اعتبااار پژوهشااتدهها و يااا پژوهانااه دانشااجوي تحصاايالت تتميلااي بااه شاارح جاادو 1
تأمين شود.
تبصره  :1اساتفاده از پژوهاناه فاردي ،پژوهاناه واحادهاي پاژوهش و فنااوري ،پژوهاناه وياژه تاابع آياين
نامه پژوهانه و آيين نامه واحدهاي پژوهش و فناوري دانشگاه خليج فارس است.
تبصييره  :2اسااتفاده از پژوهانااه ويااژه عاارفا بااراي «طاارح»هااايي خواهااد بااود کااه از طريااق فراخااوان
تعريااف شااده و در هيااأت رييسااه دانشااگاه تصااويب شااده باشااد .فراخااوان اياان طرحهااا ساااالنه در دو
نوبت در ارديبهشت و آبان انجام ميشود.
تبصييره  :۳مااادار سااهف هاار منبااع در تااأمين اعتبااار «طاارح» ،بايااد در پيشاانهاده «طاارح» بااه روشااني
مشخص شده باشد.

جدو  .1نحوه تأمين اعتبار «طرح» از محلهاي مختلف
نوع طرح

اعتبار سازمان

پژوهانه فردی ،پژوهانه

پژوهانه دانشجوی

بیرونی

واحد ،پژوهانه ویژه و اعتبار

تحصیالت تكمیلی

پژوهشكدهها
برون دانشگاهي

بيش از  50درعد

-

تا  50درعد

(با کسر باالسري)
همتاري بينالمللي

تا  50درعد

***

تا  100درعد

***

-

(بدون کسر باالسري)
دانشگاهپژوهي

تا  50درعد

طرح پسادکتري

(بدون کسر باالسري)

-

تا  100درعد

-

رساله دکتري

تا 75

درعد*

فناورانه (نو  1و )2

تا 50

درعد**

خليج فارسپژوهي
مسللهمحور
* پژوهانه دانشجوي دکتري
** پژوهانه دانشجوياني که همتار اعلي «طرح»اند.
*** درعدها نسبت به آن بخش از هزينه «طرح» که توسم هيأت علمي دانشگاه خليج فارس و در داخل کشور انجام ميشود.

ماده  -5انواع طرحها بر پایه میزان اعتبار
بسته به ميزان آن بخاش از اعتباار طارح کاه توسام دانشاگاه تاأمين ميشاود «طارح»هاا باه دو ساطح
دستهبندي ميشود:
سهح« :1طرح»ي که «اعتبار داخلي» در آن کمتر از «مبلب آستانه» باشد.
سهح« :2طرح»ي که «اعتبار داخلي» در آن مساوي يا بيشتر از «مبلب آستانه» باشد.
تبصييره« :مبلااب آسااتانه» ساااالنه توساام معاوناات پااژوهش و فناااوري دانشااگاه پيشاانهاد و در هيااأت
رييسه دانشگاه تصويب و اعالم ميشود .اين مبلب براي سا  1400دويست ميليون ريا است.
ماده  -6روند تصویب «طرح»
تصويب «طرح»ها بسته به نو «طرح» ،مطابق جدو  2انجام ميشود.

تبصره « :1طرح»هايي که تااضااي اساتفاده از پژوهاناه وياژه و ياا اعتباار پژوهشاتده نياز دارناد ،پايش
از عاااد قاارارداد ،بايااد در شااوراي پااژوهش و فناااوري دانشااگاه و هيااأت رييسااه دانشااگاه نيااز تصااويب
شوند.
تبصييره  :2داوري «طاارح»هاااي سييهح 1توساام ياا

داور متخصااص در موضااو «طاارح» انجااام

ميشااود .ساااير «طاارح»هااايي کااه طبااق جاادو  2نياااز بااه داوري دارد ،بايااد توساام دو داور متخصااص
در موضو «طرح» که دست کف يتاي از آنهاا عضاو هياأت علماي دانشاگاه خلايج فاارس نيسات ،انجاام
شود.
جدو  .2روند تصويب «طرح» (با رعايت تبصرههاي ماده )۶
روند تصویب

نوع «طرح»

باارون دانشااگاهي .1تهيه و ارائه پيشنهاده توسم مجري به مدير امور بينالملل و دانشجويان غيرايراني
بين المللي

 .2بررسااي پيشاانهاده و تعيااين نااو طاارح بينالمللااي توساام ماادير ماادير امااور بينالملاال و
دانشجويان غيرايراني و ارسا به شوراي پژوهش و فناوري
 .3بررسي و تصويب در شوراي پژوهش و فناوري
 .4تهيه پيشنويس و امضاي قرارداد بيروني براي طرحهاي بينالملل از نو او
 .5در عااورت تااضااا بااراي اسااتفاده از اعتبااار داخلااي بااراي طرحهاااي بينالملاال از نااو او ،
ارسا پيشنهاده به داوري و بررسي نتايج داوري در معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه
 .۶عاد قرارداد داخلاي باا مجاري طارح توسام دفتار ارتبااط باا عانعت دانشاگاه باراي طرحهااي
بينالملل از نو او تا سوم

باارون دانشااگاهي .1تهيه پيشنهاده توسام مجاري باا همااهنگي ساازمان بيروناي و ارساا توسام دفتار ارتبااط باا
ملاااي و اساااتاني-
منطاه اي

عنعت دانشگاه

 .2تهيه پيشنويس قرارداد با هماهنگي سازمان بيروني
 .3بررسي پيشنويس قرارداد در دفتر ارتباط با عنعت دانشگاه
 .4امضاي قرارداد بيروني توسم معاون پژوهش و فناروي دانشگاه و سازمان بيروني
 .5در عورت تااضاا باراي اساتفاده از اعتباار داخلاي ،ارساا پيشانهاده باه داوري و بررساي نتاايج
داوري در معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه
 .۶عاد قرارداد داخلي با مجري طرح توسم دفتر ارتباط با عنعت دانشگاه

فناورانه نو 1

 .1تهيه پيشنهاده با امضاي مجري و همتاران اعلي
 .2بررسي پيشنهاده در واحد پژوهش و فناوري مربوطه و معرفي  3داور پيشنهادي
 .3ارسا پيشنهاده به داوري توسم رييس پژوهشتده/مرکز پژوهشي

*

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

 .5عاد قرارداد داخلي با مجري طرح توسم دفتر ارتباط با عنعت دانشگاه
فناورانه نو 2

 .1تهيه پيشنهاده با امضاي مجري و همتاران اعلي
 .2بررسي پيشنهاده در واحد پژوهش و فناوري مربوطه و معرفي  3داور پيشنهادي
 .3ارسا پيشنهاده به داوري توسم رييس پژوهشتده/مرکز پژوهشي

*

 .4بررسي نتايج داوري پيشنهاده در معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه و تعيين ناظر
 .5عاد قرارداد داخلي با مجري و ناظر طرح توسم دفتر ارتباط با عنعت دانشگاه
طرح پسادکتري  .1تهيه پيشنهاده توسم مجري
 .2بررسي پيشنهاده در گروه آموزشي يا پژوهشي مربوطه و معرفي  3داور پيشنهادي
 .3ارس اا پيشاانهاده بااه داوري توساام معاااون پژوهشااي دانشااتده** يااا رياايس پژوهشااتده/مرکز
پژوهشي
 .4بررسي نتايج داوري پيشنهاده در معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه
 .5معرفي پژوهشگر پسادکتري به معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه
 .۶عاد قرارداد داخلي با مجري و پژوهشگر پسادکتري توسم دفتر ارتباط با عنعت دانشگاه
رساله دکتري

 .1تصويب پيشنهاده رساله دکتري در گروه آموزشي
.2

تهيه پيشنهاده «طرح» (شامل فهرست هزينهها و محل تأمين اعتبار) توسم مجري

 .3بررسي پيشنهاده در گروه آموزشي مربوطه
 .4ارسا پيشنهاده به داوري توسم معاونت پژوهشي

دانشتده**

 .5بررسي نتايج داوري پيشنهاده در معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه
 .۶عاد قرارداد داخلي با مجري توسم دفتر ارتباط با عنعت دانشگاه
همتااااااااااااري .1تهيااه پيشاانهاده بااه زبااان انگليسااي و امضاااي مجااري و همتاااران اعاالي از جملااه همتااار
بينالمللي

خارجي
 .2بررسي پيشنهاده در گروه آموزشي يا پژوهشي مربوطه و معرفي  3داور پيشنهادي
 .3ارسااا پيشاانهاده بااه داوري توساام معاااون پژوهشااي دانشااتده** يااا رياايس پژوهشااتده/مرکز
پژوهشي
 .4بررسي نتايج داوري پيشنهاده در معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه
 .5عاد قرارداد داخلي با مجري طرح توسم دفتر ارتباط با عنعت دانشگاه

دانشگاهپژوهي

 .1فرسااتادن درخواساات بااراي پيشاانهاده ( )RFPاز سااوي هاار ياا
معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه
 .2بررسي در کارگروه تخصصي در معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه
 .3فراخوان پيشنهاده توسم معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه
 .4ارسا پيشنهاده به داوري توسم معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه

از بخشهاااي دانشااگاه بااه

 .5بررسااي نتااايج داوري پيشاانهاده در معاوناات پااژوهش و فناااوري دانشااگاه و تعيااين ناااظر
«طرح»
 .۶عاد قرارداد داخلي با مجري و ناظر «طرح» توسم دفتر ارتباط با عنعت دانشگاه
خلاااااااااااااايج .1تهيه پيشنهاده با امضاي مجري و همتاران اعلي
فارسپژوهي

 .2بررسي پيشنهاده در واحد پژوهش و فناوري مربوطه و معرفي  3داور پيشنهادي
 .3ارسا پيشنهاده به داوري توسم رييس پژوهشتده/مرکز پژوهشي

*

 .4بررسي نتايج داوري پيشنهاده در معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه و تعيين ناظر
 .5عاد قرارداد داخلي با مجري و ناظر طرح توسم دفتر ارتباط با عنعت دانشگاه
مسللهمحور

 .1تهيه پيشنهاده با امضاي مجري و همتاران اعلي
 .2بررسااي پيشاانهاده در واحااد پااژوهش و فناااوري يااا گااروه آموزشااي مربوطااه و معرفااي 3
داور پيشنهادي
 .3ارسااا پيشاانهاده بااه داوري توساام رياايس پژوهشااتده/مرکز پژوهشااي يااا معاااون پااژوهش و
**

فناوري دانشتده

 .4بررسي نتايج داوري پيشنهاده در معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه و تعيين ناظر
 .5عاد قرارداد داخلي با مجري و ناظر طرح توسم دفتر ارتباط با عنعت دانشگاه
* اگاار واحااد پااژوهش و فناااوري تحاات پوشااش پژوهشااتده/مرکز پژوهشااي نيساات يااا رياايس پژوهشااتده/مرکز
پژوهشي مجري يا همتار طرح است ،توسم معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه انجام ميشود.
** اگار دانشاتده معاونات پژوهشااي نادارد ياا معااون پژوهشااي دانشاتده مجاري ياا همتااار طارح اسات ،توسام معاوناات
پژوهش و فناوري دانشگاه انجام ميشود.

ماده  -7ضوابط مربوط به اجرای «طرح»
 -7-1هاار عضااو هيااأت علمااي ،هفزمااان ميتوانااد مجااري دو «طاارح» درون دانشااگاهي باشااد .عضااو
هيأت علماي در حاا مأموريات ،تحصايل و ياا فرعات مطالعااتي نميتواناد نسابت باه ارائاه پيشانهاده
«طرح» جديد اقدام نمايد.
 -7-2ونانچه روند اجراي «طرح» در هار مرحلاه و باه هار دليال متوقاف شاود ،مجاري موظاف اسات
مراتب را باه اطاال معااون پاژوهش و فنااوري ياا ريايس دانشاتده /پژوهشاتده/مرکز پژوهشاي مربوطاه
برساااند تااا موضااو پااس از بررسااي ،بااه مااديريت برنامااهريزي پااژوهش ،فناااوري و نااوآوري دانشااگاه
جهت تصميف ماتضي منعتس شود.

تبصره  :1کلياه متاتباات مجاري طرحهااي دروندانشاگاهي باياد باا مراجعاه باه کاربرگهااي مربوطاه
و تتميل آنها از طرياق معاونات پاژوهش و فنااوري دانشاتده ياا ريايس پژوهشاتده و مرکاز پژوهشاي
ذي ربم به مديريت برنامهريزي پژوهش ،فناوري و نوآوري دانشگاه ارسا شود.
 -7-۳تغيير در عناوان «طارح» ،محتاواي پيشانهاده و ياا قارارداد باياد باه درخواسات و توجياه کتباي
مجااري ،پااس از تصااويب در شااوراي دانشااتده /پژوهشااتده/مرکز پژوهشااي ،در شااوراي پااژوهش و
فناوري دانشگاه بررسي ميشود.
 -7-4حاعاال نتااايج «طاارح» و هاار گونااه درآمااد ناشااي از اجااراي «طاارح»هااا و فعاليتهاااي پژوهشااي
که هزيناه آن از محال اعتباارات پژوهشاي دانشاگاه خلايج فاارس پرداخات شاده باشاد ،مطاابق «آياين
نامااه مالتياات فتااري دانشااگاه خلاايج فااارس» متعلااق بااه دانشااگاه خواهااد بااود و دانشااگاه ميتوانااد
قسمتي از درآمد حاعله را به مجري پرداخت نمايد.
ماده -8شیوه هزینهکرد اعتبار «طرح»
 -8-1نرارت بر هزيناه کارد «اعتباار بيروناي طارح» بار عهاده ساازمان بيروناي اسات ،مگار آن کاه در
قرارداد بر عهده دانشگاه گذاشته شده باشد.
 -8-2هزينااه کاارد «اعتبااار داخلااي طاارح» مطااابق پيشاانهاده و زياار نراار معاوناات پااژوهش و فناااوري
دانشگاه انجام ميشود.
تبصره  :1موارد مجاز هزينهکرد و سهف هار کادام ،بساته باه محال اعتباار «طارح»باه مطاابق جادو 3
اساات (.بااه عنااوان نمونااه ،از مجمااو اعتباااري کااه از پژوهانااه فااردي و واحاادهاي پااژوهش و فناااوري
ميآيااد ،ميتااوان تااا  20درعااد آن را عاارف حااق التحاياق اعضاااي هي اأت علم اي (مجااري و همتاااران
اعلي) کرد .اماا هماه آن ميتواناد عارف ماواد ،تجهيازات و خادمات علماي و فناي ماورد نيااز «طارح»
شود).
تبصييره  :2کليااه پرداختهاااي دانشااجويي عاارفا باار اساااس پيشاانهاده و بااه تااضاااي مجااري انجااام
ميشود.
تبصييره  :۳تجهيزاتااي کااه از محاال «اعتبااار داخلااي طاارح» خريااداري ميشااوند ،جااز امااوا دانشااگاه
بوده و بايد امتان استفاده ساير اعضا از آنها فراهف شود.
تبصييره  :4اعتبااار پژوهانااه ويااژه را نميتااوان عاارف حقالتحايااق اعضاااي هيااأت علمااي کاارد مگاار در
مورد طرحهاي درون دانشگاهي از نو دانشگاه پژوهشي.

تبصييره :5مياازان حقالتحايااق اعضاااي هيااأت علمااي (مجااري و همتاااران اعاالي) بااراي هاار ساااعت
طبق آيين نامه استخدامي اعضاي هيات علمي دانشگاه خليج فارس محاسبه ميگردد.
تبصييره  :6بااراي اسااتفاده از اعضاااي غياار هيااأت علمااي بااه عنااوان همتااار اعاالي در طرحهاااي درون
دانشگاهي الزم اسات تايياد بااالترين مساوو حاوزه کااري ايشاان طاي ناماهاي رسامي باا ذکار تعاداد
ساعتي که قرار است خاار از سااعات موظاف کااري عارف طارح شاود ،باه معااون پاژوهش و فنااوري
دانشگاه اعالم و پيوست پيشنهاده گردد.
در اياان گونااه مااوارد ،مياازان حقالزحمااه کارمناادان دولاات بااه غياار از اعضاااي هيااأت علمااي (همتاااران
اعالي) بااراي هاار ساااعت باار اسااس رابطااه اضااافه کااار طبااق آياين نامااه اسااتخدامي اعضاااي غيرهياات
علمي دانشگاه خليج فارس محاسبه ميگردد.

جدو  .3موارد مجاز هزينهکرد و سهف هر موضو در «طرح»هاي درون دانشگاهي ،بسته به محل اعتبار «طرح»
محل اعتبار

پژوهانييه

پژوهانييييه

پژوهانييه ویييژه

پژوهانييييييييه

فردی

واحيييييد

یا

دانشيييييييجوی

پييژوهش و

اعتبيييييييار

تحصيييييييیالت

فناوری

پژوهشكده

تكمیلی

نوع هزینه
خرید ميواد ،تجهیيزات و خيدمات

تا  100درعد

علمی و فنی مورد نیاز
حييا التح یييا اعضييای هیييأت
علمی (مجری و همكاران اصلی)

تا  20درعد

حييييا التح یييييا پژوهشييييگر

دکتری**

0

تا  50درعد

پسادکتری*

حييييا التح یييييا دانشييييجوی

***

مجموعا تا  50درعد

0

دانشآموخته (همكار اصلی)
منابع علمی و انتشارات

0

تا  50درعد

حيييا الزحميييه دانشيييجو یيييا
سفر مرتبط ،هزینيه ببيت اختيراع،

0

تا  20درعد

***

0

تا  50درعد

0

* ويژه «طرح» پسادکتري با رعايت ساف قانوني
** ويژه «طرح» رساله دکتري با رعايت ساف قانوني
*** به استثناي «طرح» هاي دانشگاهپژوهي

ماده -9اتمام «طرح»
 -9-1براي اتمام «طرح» بسته به نو آن ،بايد موارد آمده در جدو  4تهيه و تحويل شود.
تبصره  :1براي طرحهايي کاه از سهح  2باشاد و باا ماالاه بساته شاود ،الزم اسات کاه دسات کاف يا
مااله در مجله در وارک او يا دوم ( Q1و  Q2طبق ردهبندي  )JCRمنتشر شده باشد.
تبصييره  :2تاااريا ارسااا ( )Submitکليااه بروندادهاااي «طاارح» ،پااس از تصااويب پيشاانهاده در
معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه باشد.
تبصييره  :۳در انتشااار کليااه بروندادهاااي «طاارح»ي کااه تااأمين اعتبااار آن از دانشااگاه خلاايج فااارس
باوده اساات باياد نااام دانشااگاه خلايج فااارس يااا  Persian Gulf Universityباه عنااوان مشخصااات
سازماني مجري ذکر شود.

تبصره  :4ذکر حمايت مالي در مااله يا مااالت برونداد «طرح» به عورت زيرالزم است:
اياان ماالااه مسااتخر از نتااايج طاارح پژوهشااي و فناااوري اجاارا شااده بااه شااماره قاارارداد
 ...............................از محل اعتبارات معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه خليج فارس است.
This research was financially supported by a grant from Persian Gulf
University. The grant number is……….
در عورت ذکار نتاردن حمايات ماالي و ياا در ناکامال و نادرسات ناام دانشاگاه« ،طارح» قابال تساويه
نخواهد بود.
جدو  .4موارد الزم براي اتمام «طرح»
نوع «طرح»
برون دانشگاهي
همتاري بينالمللي

موارد الزم برای اتمام «طرح»
نامه پايان يا حسن انجام کار از سازمان بيروني  +فايل گزارش «طرح»
يا

ماالااه منتشاار شااده ماارتبم بااا موضااو «طاارح» ماالااه در يتااي از مجااالت  JCRيااا

 SCOPUSکه در سامانه دانشگاه بت شده باشد.
يا ي

بت اخترا باين المللاي ياا داخلاي تايياد شاده مارتبم باا موضاو «طارح» کاه در

سامانه دانشگاه بت شده باشد.
دانشگاهپژوهي
خليج فارسپژوهي

نامه حسن انجام کار از ناظر «طرح»  +فايل گزارش «طرح»
ياا

ماالااه منتشاار شااده ماارتبم بااا موضااو «طاارح» در مجااالت  JCRکااه در سااامانه

دانشااگاه باات شااده و در عنااوان ،وتي اده ي اا کلمااات کلي ادي آن عبااارت Persian Gulf
آمده باشد.
مسللهمحور

نامااه حساان انجااام کااار از ناااظر «طاارح»  +ي ا

ماالااه منتشاار شااده ماارتبم بااا موضااو

«طرح» در مجالت  JCRکه در سامانه دانشگاه بت شده باشد.
طرح پسادکتري

دو مااله منتشر شده مرتبم با موضو «طرح» که در سامانه دانشگاه بت شده باشد.

رساله دکتري

ماالااه مسااتخر از رساااله منتشاار شااده در مجااالت  JCRکااه در سااامانه دانشااگاه باات
شده باشد.

فناورانه نو 1

يا

باات اختاارا خااارجي يااا داخلااي معتباار ماارتبم بااا موضااو «طاارح» کااه در سااامانه

دانشگاه بت شده باشد  +فايل گزارش «طرح».
فناورانه نو 2

نامه تاييد توليد محصو فناورانه از ناظر «طرح»  +فايل گزارش «طرح».

 -9-2فرايند تسويه «طرح» بسته به نو آن ،مطابق جدو  5انجام ميشود.
جدو  .5روند تسويه «طرح»
نوع «طرح»

روند تصویب

باااارون دانشااااگاهي .1تحويل موارد الزم براي اتمام «طرح» (جدو  )4به دفتر ارتباط با عنعت
(باين المللاي ،ملااي و .2بررسي و عدور نامه تايياد اتماام «طارح» از دفتار ارتبااط باا عانعت باه ماديريت پاژوهش
استاني-منطاه اي)

و فناوري

همتاري بينالمللي  .1تحوياال مااوارد الزم بااراي اتمااام «طاارح» (جاادو  )4بااه معاوناات پااژوهش و فناااوري
طرح پسادکتري
رساله دکتري

دانشتده* يا رييس پژوهشتده/مرکز پژوهشي براي بررسي مطابات با موضو طرح
 .2عدور نامه مطابات بروندادهها با موضو طرح به دفتر ارتباط با عنعت
 .3عدور نامه تاييد اتمام «طرح» از دفتر ارتباط با عنعت به مديريت پژوهش و فناوري

خليج فارسپژوهي
مسللهمحور
دانشگاهپژوهي

 .1تحويل فايل گزارش «طرح» به دفتر ارتباط با عنعت
 .2ارسا فايل گزارش به ناظر «طرح» براي بررسي حسن انجام کار
 .3ارسا نامه حسن انجام کار از ناظر «طرح» به دفتر ارتباط با عنعت
 .4عدور نامه تاييد اتمام «طرح» از دفتر ارتباط با عنعت به مديريت پژوهش و فناوري

فناورانه نو 1

 .1تحويااال ماااوارد الزم باااراي اتماااام «طااارح» (جااادو  )4باااه ريااايس پژوهشاااتده/مرکز
پژوهشي** براي بررسي مطابات با موضو طرح
 .2عدور نامه مطابات بروندادهها با موضو طرح به دفتر ارتباط با عنعت
 .3عدور نامه تاييد اتمام «طرح» از دفتر ارتباط با عنعت به مديريت پژوهش و فناوري

فناورانه نو 2

 .1تحويل فايل گزارش «طرح» به دفتر ارتباط با عنعت
 .2ارسا فايل گزارش به ناظر «طرح» براي بررسي محصو
 .3ارسا نامه تاييد از ناظر «طرح» به دفتر ارتباط با عنعت
 .4عدور نامه تاييد اتمام «طرح» از دفتر ارتباط با عنعت به مديريت پژوهش و فناوري

* اگاار دانشااتده معاوناات پژوهشااي ناادارد يااا معاااون پژوهشااي دانشااتده مجااري يااا همتااار طاارح اساات ،توساام معاوناات
پژوهش و فناوري دانشگاه انجام ميشود.
** اگاار واحااد پااژوهش و فناااوري تحاات پوشااش پژوهشااتده/مرکز پژوهشااي نيساات يااا رياايس پژوهشااتده/مرکز
پژوهشي مجري يا همتار طرح است ،توسم معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه انجام ميشود.

 -9-۳در عاورتي کااه مجااري از اجااراي طاارح اعااالم انصااراف نمايااد ،پااس از بررسااي دالياال و ماادارک
در شوراي پژوهش فناوري دانشگاه ،در مورد بازپرداخت مبالب هزينه شده تصميف گيري ميشود.

ميياده  -10آييننامااه طرحهاااي پژوهشااي و فناااوري دانشااگاه خلاايج فااارس بااا توجااه بااه سياسااتها و
اولويتهاااي پژوهشااي و فناااوري کشااور و نيااز بااا در نراار گاارفتن سااند راهبااردي دانشااگاه و آييننامااه
پژوهانااه اعضاااي هيااأت علمااي دانشااگاه خلاايج فااارس ،مشااتمل باار  10ماااده در تاااريا 1400/07/20
در شااوراي پااژوهش و فناااوري دانشااگاه و در تاااريا  1400/08/17در هيااأت رييسااه دانشااگاه مااورد
تصااويب قاارار گرفتااه اساات و از اياان تاااريا الزماالجاارا اساات .بااا ابااالغ اياان آييننامااه ،تمااامي
آييننامااههاي داخلااي پيشااين مصااوب دانشااگاه کااه مغاااير اياان آيااين نامااه هسااتند ،بيا اار ميشااوند.
نرارت بر حسن اجراي اين آييننامه به عهده معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه خواهد بود.

پیوست 1
تعیین میزان ،نحوه و محل هزینهکرد باالسری طرحهای پژوهش و فناوری برون دانشگاهی

.1
.2
.3
.4

درعد باالسري دانشگاه از طرحهاي پژوهش و فناوري برون دانشگاهي دانشگاه خليج فارس تا ساف  15درعد
(مگر مواردي که در قرارداد با کارفرما خالف آن آمده باشد) بسته به ميزان استفاده از امتانات دانشگاه در آن
طرح ،مطابق جدو زير محاسبه ميشود.
در اين جدو :
واحد پژوهش و فناوري مطابق «آيين نامه راهاندازي و مديريت واحدهاي پژوهش و فناوري دانشگاه خليج
فارس» شامل هسته/گروه/مرکز پژوهش و فناوري يا دانشتده/پژوهشتده است.
منرور از «ستاد» معاونت پژوهش و فناوري يا سازمان مرکزي دانشگاه است.
اعتبار باالسري دريافت شده مربوط به بندهاي  1و  2در اختيار معاونت پژوهش و فناوري است و بايه به عورت
پژوهانه يا خريد تجهيزات پژوهش و فناوري به همان واحد داده ميشود.
استفاده از رديف  1و  3شامل همه طرحهاست اما ساير رديفها ،بسته به مورد در هنگام عاد قرارداد داخلي
تعيين ميشود.

ردیف

نوع امكانات مورد استفاده

میزان باالسری
(درصد)

1

اعتبار نام دانشگاه
و خدمات دفتري ارتباط با عنعت

۶

2

مذاکره و رايزني (از طرف ستاد)

1.5

3

امتانات دفتري عضو هيات علمي

1

4

خدمات کنتر پروژه از سوي واحد
پژوهش و فناوري

1.5

5

مذاکره و رايزني توسم واحد پژوهش و
فناوري

1

۶

امتانات آزمايشگاهي-کارگاهي-مزرعه و
گلخانه

4

مرکز هزینه باالسری

ستاد

واحد پژوهش و فناوري

تبصره :1خدمات آزمايشگاه مرکزي و موارد مشابه که تعرفه مشخص دارند ،در پيشنهاده آورده شده و در
باالسري نمي آيند.

تبصااره :2درعااورت خريااد تجهياازات امااوالي از محاال بودجااه طاارح و بااا شاارط برخااوداري از بروس ا
اموا دانشگاه ،هزينه خريد اين تجهيزات شامل باالسري نميگردد.

