
 

 
 

 به نام خدا

 فرم مشخصات سند

 فارس جيدانشگاه خل يهاي پژوهشي و فناورنامه طرحآيين عنوان سند:

 : سند یشماره آيين نامهنوع سند: 

 18تعداد صفحه:  3ویرایش: 

 

 کنندگاناقدام

 امضا سمت خانوادگینام و نام  مسوولیت

  معاون پژوهش و فناوري اله فاتحيروح کننده)گان(تهیه

  مدير پژوهش و فناوري حسين شيرکاني

الملل و مدير امور بين آرش خسروي

 دانشجويان غيرايراني

 

  معاون پژوهش و فناوري اله فاتحيروح تایید کننده

  رييس دانشگاه عبدالمجيد مصلح تصویب کننده

 

 امضا شماره و تاریخ نشست دبیر مرجع تایید سند

شوراي پژوهش و 

 فناوري

  102 حسين شيرکاني

20/07/1400 

  538 ليال رضايي هيأت رييسه دانشگاه

17/08/1400 

 

  



 

 
 

 

 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 فعاليتمندافزايش کيفيت و هدف -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. مراحال المللاي و رفاع نيازدانشگاه در ساطح ملاي و بين

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

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

 شود.گفته مي

 منرور، دانشگاه خليج فارس است. دانشگاه:

از « طاارح»اجااراي  هايمساالوليتهمااه اساات کااه  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 شااامل 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 آیييین نامييه ارت ييا :

 شوراي عالي اناالب فرهنگي است. 1394مصوب 

ها و محاال ت، مراحاال و زمانبناادي، هزينااهسااندي اساات کااه در آن اهااداف، مشخصااا پیشيينهاده:

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

 شود.هاي مصوب پر ميکاربرگ

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

به حسااب درآمادهاي اختصاعاي دانشاگاه وارياز شاده و حساب ماورد پاس از کسار « طرح»هاي هزينه

 گردد. باالسري مصوب، به مجري پرداخت مي

اي واحاادهدي، آن بخااش از اعتبااار طاارح کااه توساام دانشااگاه از محاال پژوهانااه فاار اعتبييار داخلييی:

اير مااوارد و ساا يلاايتتم التيتحصاا يپژوهانااه دانشااجو، ها، ويااژه، بودجااه پژوهشااتدهپااژوهش و فناااوري

 شود. مشابه تأمين مي

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

 باشد.رسيده 1و فناوريي وزارت علوم، تحاياات فتر تيمالت ايمراجع منطاهيتي از 

بااه  4JPOو  3EPOrgو  2USPTO: اختراعااي کااه در يتااي از مراجااع اختييراع خييارجی معتبيير

 باشد. بت رسيده

 

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

 شود:حل تامين اعتبار به دو دسته اعلي تاسيف ميها بر پايه م«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 کاال طاارح پژوهشااي باشااد.درعااد  50 باايش 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 کاال آن از سااوي  50ي اساات کااه باايش از دانشااگاهباارون « طاارح»: المللاايبين -1الااف

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

المللااي بااه انااوا  زياار هاااي بينطرح تااامين شااود.بناادد، موسسااه بااا دانشااگاه مي آنقااراردادي کااه 

 گردد:بندي ميدسته

 50المللااي اساات کااه حااداقل : طاارح باارون دانشااگاهي بيننااو  او المللااي هاااي بينطرح -1-1الااف

هاي خااارجي طاي قاارارداد مسااتايف بااا دانشااگاه خلاايج ها و شاارکتدرعاد از اعتبااار آن توساام سااازمان

 فارس تامين گرديده است.

الااب در قاساات کااه المللااي : طاارح باارون دانشااگاهي بينالمللااي نااو  دومهاااي بينطرح -2-1الااف

درعاد  50هااي مشاترک وندجانباه باين المللاي باالدساتي اسات کاه حاداقل فراخوان يا نامه وموافات

 يااا خااارجي( علااف حااامي هايسااازمان يااا هادانشااگاه ها،شاارکت( )هاي)سااازمان سااوي از اعتبااار آن از

 ها،شارکت( )هاي)المللي تامين گردياده اسات و مااباي طاي قاراردادي باا مجاري از ساوي ساازمانبين

داخلاي تاامين گاردد. عضاو هياات علماي دانشاگاه خلايج فاارس  (علاف حاامي هايسازمان يا هادانشگاه

هاااي( طاارح باشااد و وابسااتگي سااازماني دانشااگاه خلاايج فااارس PIاعاالي ) مجريااانبايساات يتااي از مي

فراخاوان  )باه عناوان نموناه: در اسناد مرتبم در طارح اعاف از پيشانهاده، قارارداد و گازارش قياد گاردد.

 المللي مشترک ايران با کشورهاي روسيه، وين، ترکيه، آلمان و ...(هاي طرح بين

هااي معتبار : طارح بارون دانشاگاهي باين المللاي برناده گرنتالمللاي ناو  ساومهاي بينطرح -3-1الف

طاي قاراردادي باا المللاي بين هايساازمان ساوي اعتباار آن از درعاد 50بايش از  بين المللي است کاه

( PIبايسات محااق اعالي )مجري تامين گردياده اسات. عضاو هياات علماي دانشاگاه خلايج فاارس مي

طاارح باشااد و وابسااتگي سااازماني دانشااگاه خلاايج فااارس در اسااناد ماارتبم در طاارح اعااف از پيشاانهاده، 

 )به عنوان نمونه: افق اروپا، ماري کوري، ژان مونه و ...( قرارداد/ابالغ و گزارش قيد گردد.

هاااي المللااي برنااده گرنت: طاارح باارون دانشااگاهي بينالمللااي نااو  وهااارمهاااي بينطرح -4-1الااف

( هاي)سااازمان سااوي درعااد اعتبااار آن از 50معتباار در کشااورهاي خااارجي اساات کااه باايش از 

طااي قااراردادي بااا دانشااگاه و يااا مجااري  خااارجي( علااف حااامي هايسااازمان يااا هادانشااگاه ها،شاارکت)



 

 
 

و نااام عضااو هيااات علمااي دانشااگاه خلاايج فااارس بااا قيااد وابسااتگي  خااارجي تااامين گرديااده اساات

سازماني دانشگاه خليج فاارس باه عناوان عضاو تايف پاروژه در اساناد مارتبم در طارح اعاف از پيشانهاده 

  و گزارش قيد گردد.

 است:  رينو  وهارم شامل موارد ز يالملل نيب يطرح ها

 آلمان DFG گرنت

 آلمان DAAD گرنت

 اروپا و انگلستان هيعلف در اتحاد يحام ياادهيبن يها گرنت

 هيترک تاکيتوب گرنت

 قطر و عمان ت،يکو ،نيو، ژاپن  ،يعلف در کره جنوب يحام يادهايو بن يدولت يها گرنت

هاااي هاااي مااورد تاييااد مشاامو  طرحگرنت سااتيل دانشااگاه يسااازيالمللنيب تااهيکم: 1 تبصييره

 .نمايدرساني مياطال الملل نو  وهارم را هر سا  بازبيني و بين

 

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

 ارتاا  دست کف يتي از موارد زير را شامل شود:

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

 هاي مربوط انجام شود.وزير يا معاونتو به سفارش ها وزارتخانه هاي ستادبراي انجام مأموريت -

 .در سطح ملي باشد ، به تشخيص شوراي پژوهش و فناوري دانشگاه«طرح» آن تأ يرحوزه  -

، پااس از درخواساات متااضااي، از سااوي کميتااه «طاارح»در سااطح ملااي بااودن حااوزه تااأ ير : 2تبصييره 

اوري دانشاگاه و ساه نفار ناو ف ميسايون تخصصاي مرباوط، مادير پاژوهشکاي شاامل ريايس پنج نفاره

شااوراي و بااه  داده مااي شااود متخصااص بااه انتخاااب معاااون پااژوهش و فناااوري دانشااگاه، تشااخيص

 شود.پژوهش و فناوري دانشگاه اعالم مي

يااا  «ملااي»ي کااه شااامل عنااوان باارون دانشااگاههاااي «طاارح»ساااير  ای:اسييتانینمنه ه -۳الييف

 شود.نمي «الملليبين»

ي پاس از داوري گازارش، بار اسااس گساتره بارون دانشاگاه هااي «طارح»امتيااز پژوهشاي : ۳ تبصره

طرح، نماره داوري و مبلاب باالساري مطاابق آياين ناماه ارزشايابي عملتارد پژوهشاي و فنااوري اعضااي 

 شود.هيأت علمي دانشگاه خليج فارس محاسبه مي

کاه باه هماين منراور  ايناماه ي مطاابق آياينبارون دانشاگاهکاالن  هااي« طارح»مديريت : 4تبصره 

 شود، انجام خواهد شد.تدوين مي



 

 
 

ميازان  ايان آياين ناماه بساته باه 1ي مطاابق پيوسات بارون دانشاگاه هااي« طرح»باالسري : 5تبصره 

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

 شود.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»بااراي انجااام نيااز  هاي بيروناايمتانااات سااازمانتوانااد از اعتبااار و امي« طاارح»مجااري 

 کند.

أمين تااي کااه از بياارون از دانشااگاه درون دانشااگاه« طاارح»هاي بخااش از هزينااه آن :6تبصييره 

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

 شود:تاسيف مي دسته 7 به، ي درون دانشگاهيها«طرح»

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

)سااطح  تولیييد فنيياوری جدیييددانشااگاه خلاايج فااارس بااراي بااا هاادف واحاادهاي پااژوهش و فناااوري 

و  معتباار بات اختاارا  داخلااي « طاارح»داد ايان نااو  از شااود. باارون( انجاام مي4يااا  3 5آماادگي فناااوري

 است. معتبر يا  بت اخترا  خارجي

کااه در راسااتاي برنامااه راهبااردي مصااوب  ريهاااي توسااعه فناااو«طاارح»: 2فناورانييه نييوع -2ب

 تولیييد محصييوا فناورانييه بييادانشااگاه خلاايج فااارس بااراي بااا هاادف واحاادهاي پااژوهش و فناااوري 

« طارح»داد ايان ناو  از بارون شاود.( انجاام مي۶ياا  5)ساطح آماادگي فنااوري  سازیقابلیت تجاری

 ست.)تعيين شده از سوي معاونت پژوهشي دانشگاه( ا« طرح»مورد تاييد ناظر محصو  نمونه 

باشااد و واحااد ، بايااد عضااو آن واحاادهاي پااژوهش و فناااوريفناورانااه « طاارح»ي مجاار :7تبصييره 

ياا  جدیيد تولیيد فنياوریباراي  شاده ديياتا يداخلا ايا يالملل ني بت اخترا  بيعني  «طرح»برونداد 

هاده در پيشاان باياادسيازی تولیييد محصييوا فناورانييه بييا قابلیييت تجاریمشخصاات محصااو  باراي 

 آورده شود.

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

ه محورياات ياا  پژوهشااگر پسااادکتري بااا نرااارت عضااو هيااأت علمااي دانشااگاه خلاايج فااارس و باار پاياا

 شودآيين نامه دوره پسادکتري دانشگاه خليج فارس انجام مي

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



 

 
 

کاه توسام پاژوهش باکيفيات بااال  باا هادفکاه ي اسات دانشاگاه درون« طرح»رساله دکتری:  -4ب

ب پيشانهاده و يدانشجوي دکتري باا راهنماايي عضاو هياأت علماي دانشاگاه خلايج فاارس پاس از تصاو

 شود.در وارووب آيين نامه دوره دکتري دانشگاه خليج فارس انجام مي

هاااي پااژوهش و فناااوري دانشااگاه، ساااالنه، توساام معاوناات پااژوهش و فناااوري اولويت: 8تبصييره 

 گردد.اعالم ميدانشگاه و بر اساس سند راهبردي دانشگاه، 

رساااله دکتااري، « طاارح»پسااادکتري، عضااو هيااأت علمااي ناااظر و مجااري « طاارح»مجااري : 9تبصييره 

 استاد راهنماي او  است.

هاااي پژوهشااي ي اساات کااه بخشااي از فعاليتدانشااگاه درون« طاارح»المللييی: همكيياری بین -5ب

عضاو هياأت علماي دانشاگاه ياا موسساه علماي معتبار خاار  از کشاور آن توسم همتار)ان( اعالي کاه 

 شود.است، انجام مي

شااود، تااأمين اعتبااار آن بخااش از طاارح کااه توساام همتااار)ان( خااار  از کشااور انجااام مي :10تبصييره 

 برعهده دانشگاه خليج فارس نيست.

س اسات در موضاوعات مارتبم باا خلايج فااري دانشاگاه درون« طارح»خلیج فيارس پژوهيی:  -6ب

و  و تارويج ناام خلايج فاارس باا هادف پاژوهش باکيفيات بااالواحادهاي پاژوهش و فنااوري توسام که 

 شود.انجام ميدر قالبي جز موارد باال 

هاااي مختلااف ي اساات کااه بااراي رفااع نيازهاااي بخشدانشااگاه درون« طاارح»: پژوهیدانشييگاه -7ب

 شود.دانشگاه تعريف و براي انجام آن فراخوان داده مي

بااراي حاال يتااي از مسااائل مبتالبااه جامعااه و ي اساات کااه دانشااگاه درون« طاارح»محور: مساالله -8ب

پاذيرد و در قاالبي جاز در راستاي دستيابي باه اهاداف ساند راهباردي دانشاگاه خلايج فاارس انجاام مي

 شود.موارد باال انجام مي

 

 دهد.ها را نشان مي«طرح»بندي انوا  تاسيف 1شتل 

 



 

 
 

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

 

 «طرح»محل تأمین اعتبار  -4ماده 

، واحاادهاي پااژوهش و فناااوريتوانااد از سااازمان بيرونااي، پژوهانااه فااردي، پژوهانااه مي« طاارح»اعتبااار 

 1بااه شاارح جاادو  و يااا پژوهانااه دانشااجوي تحصاايالت تتميلااي  هاهشااتدهپژو، اعتبااار پژوهانااه ويااژه

 شود. تأمين

، پژوهاناه وياژه تاابع آياين واحادهاي پاژوهش و فنااورياساتفاده از پژوهاناه فاردي، پژوهاناه : 1تبصره 

 دانشگاه خليج فارس است. واحدهاي پژوهش و فناورينامه پژوهانه و آيين نامه 

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 

 مشخص شده باشد.

  

 و فناوري طرح پژوهشي

 )داخلي( درون دانشگاهي

 برون دانشگاهي

 منطاه اي-استاني ملي بين المللي

 همتاري

 الملليبين

فناورانه نو   يپژوهدانشگاه

 2و  1

 

رساله  پسا دکتري

 دکتري

 محورمسلله پژوهيخليج فارس



 

 
 

 هاي مختلفاز محل «طرح»اعتبار  نيتأمنحوه . 1جدو  

سازمان اعتبار  نوع طرح

 بیرونی

پژوهانه فردی، پژوهانه 

، پژوهانه ویژه و اعتبار واحد

 هاپژوهشكده

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 75تا  دکتري رساله

 **درعد 50تا  (2و  1فناورانه )نو  

 پژوهيخليج فارس

 محورمسلله

 دانشجوي دکتريپژوهانه  *

 اند.«طرح»همتار اعلي که  دانشجويانيپژوهانه  **

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

 

 اعتبار میزانها بر پایه انواع طرح -5ماده 

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

 شود:بندي ميدسته

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

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

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

 است.ميليون ريا   دويست 1400اين مبلب براي سا   شود.ميرييسه دانشگاه تصويب و اعالم 

 

 «طرح»روند تصویب  -6ماده 

 شود.انجام مي 2، مطابق جدو  «طرح»ها بسته به نو  «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 متخصااص در موضااو   1سييهح هاااي«طاارح»داوري  :2تبصييره 

متخصااص 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 موضو  

 .شود

 

 (۶هاي ماده )با رعايت تبصره «طرح». روند تصويب 2جدو  

 تصویب روند «طرح»نوع 

باارون دانشااگاهي 

 بين المللي

 الملل و دانشجويان غيرايرانيمدير امور بينارائه پيشنهاده توسم مجري به و  تهيه .1

الملاال و توساام ماادير ماادير امااور بين المللاايتعيااين نااو  طاارح بين بررسااي پيشاانهاده و .2

 دانشجويان غيرايراني و ارسا  به شوراي پژوهش و فناوري

 بررسي و تصويب در شوراي پژوهش و فناوري .3

 الملل از نو  او هاي بيننويس و امضاي قرارداد بيروني براي طرحتهيه پيش .4

، الملاال از نااو  او هاااي بينبااراي طرح داخلاايدر عااورت تااضااا بااراي اسااتفاده از اعتبااار  .5

 دانشگاه يدر معاونت پژوهش و فناورداوري  جينتا يبررسارسا  پيشنهاده به داوري و 

هااي باراي طرح عاد قرارداد داخلاي باا مجاري طارح توسام دفتار ارتبااط باا عانعت دانشاگاه .۶

 الملل از نو  او  تا سومبين

 باارون دانشااگاهي

-ملاااي و اساااتاني

 ايمنطاه 

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

 عنعت دانشگاه

 نويس قرارداد با هماهنگي سازمان بيرونيتهيه پيش .2

 دفتر ارتباط با عنعت دانشگاه  درنويس قرارداد پيشبررسي  .3

 مان بيرونيامضاي قرارداد بيروني توسم معاون پژوهش و فناروي دانشگاه و ساز .4

 جينتاا يبررساداخلاي، ارساا  پيشانهاده باه داوري و در عورت تااضاا باراي اساتفاده از اعتباار  .5

 دانشگاه يدر معاونت پژوهش و فناورداوري 

 توسم دفتر ارتباط با عنعت دانشگاه مجري طرح باقرارداد داخلي  عاد .۶

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

 داور پيشنهادي 3مربوطه و معرفي  واحد پژوهش و فناوريبررسي پيشنهاده در  .2

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

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



 

 
 

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

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

 داور پيشنهادي 3مربوطه و معرفي  واحد پژوهش و فناوريبررسي پيشنهاده در  .2

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

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

 عاد قرارداد داخلي با مجري و ناظر طرح توسم دفتر ارتباط با عنعت دانشگاه .5

 تهيه پيشنهاده توسم مجري .1 پسادکتري طرح

 داور پيشنهادي 3بررسي پيشنهاده در گروه آموزشي يا پژوهشي مربوطه و معرفي  .2

مرکز /يااا رياايس پژوهشااتده** ا  پيشاانهاده بااه داوري توساام معاااون پژوهشااي دانشااتدهارساا .3

 پژوهشي

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

 معرفي پژوهشگر پسادکتري به معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه .5

 با عنعت دانشگاهعاد قرارداد داخلي با مجري و پژوهشگر پسادکتري توسم دفتر ارتباط  .۶

 تصويب پيشنهاده رساله دکتري در گروه آموزشي .1 دکتري رساله

 ها و محل تأمين اعتبار( توسم مجري)شامل فهرست هزينه« طرح»تهيه پيشنهاده   .2

 بررسي پيشنهاده در گروه آموزشي مربوطه .3

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

 پيشنهاده در معاونت پژوهش و فناوري دانشگاهبررسي نتايج داوري  .5

 عاد قرارداد داخلي با مجري توسم دفتر ارتباط با عنعت دانشگاه .۶

همتااااااااااااري 

 الملليبين

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

 خارجي

 اور پيشنهاديد 3و معرفي  مربوطهيا پژوهشي بررسي پيشنهاده در گروه آموزشي  .2

يااا رياايس پژوهشااتده/مرکز ** دانشااتدهارسااا  پيشاانهاده بااه داوري توساام معاااون پژوهشااي  .3

 پژوهشي

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

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

هاااي دانشااگاه بااه ( از سااوي هاار ياا  از بخشRFPپيشاانهاده )درخواساات بااراي فرسااتادن  .1 پژوهيدانشگاه

 معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه

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

 فراخوان پيشنهاده توسم معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه .3

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



 

 
 

ر يج داوري پيشاانهاده در معاوناات پااژوهش و فناااوري دانشااگاه و تعيااين ناااظبررسااي نتااا .5

 «طرح»

 توسم دفتر ارتباط با عنعت دانشگاه« طرح»عاد قرارداد داخلي با مجري و ناظر  .۶

خلاااااااااااااايج 

 پژوهيفارس

 تهيه پيشنهاده با امضاي مجري و همتاران اعلي .1

 داور پيشنهادي 3مربوطه و معرفي  واحد پژوهش و فناوريبررسي پيشنهاده در  .2

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

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

 عاد قرارداد داخلي با مجري و ناظر طرح توسم دفتر ارتباط با عنعت دانشگاه .5

 همتاران اعلي تهيه پيشنهاده با امضاي مجري و .1 محورمسلله

 3مربوطااه و معرفااي  يااا گااروه آموزشااي واحااد پااژوهش و فناااوريبررسااي پيشاانهاده در  .2

 داور پيشنهادي

يااا معاااون پااژوهش و  ارسااا  پيشاانهاده بااه داوري توساام رياايس پژوهشااتده/مرکز پژوهشااي .3

 **فناوري دانشتده

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

 عاد قرارداد داخلي با مجري و ناظر طرح توسم دفتر ارتباط با عنعت دانشگاه .5

يااا رياايس پژوهشااتده/مرکز  تحاات پوشااش پژوهشااتده/مرکز پژوهشااي نيساات واحااد پااژوهش و فناااوري اگاار *

 شود.انجام مي ، توسم معاونت پژوهش و فناوري دانشگاهپژوهشي مجري يا همتار طرح است
، توسام معاوناات ياا معااون پژوهشااي دانشاتده مجاري ياا همتااار طارح اساتاگار دانشاتده معاونات پژوهشااي نادارد  **

 شود.انجام مي پژوهش و فناوري دانشگاه

 

 « طرح»ضوابط مربوط به اجرای  -7ماده 

عضااو درون دانشااگاهي باشااد. « طاارح»توانااد مجااري دو ميزمااان هاار عضااو هيااأت علمااي، هف -7-1

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

 جديد اقدام نمايد.  «طرح»

در هار مرحلاه و باه هار دليال متوقاف شاود، مجاري موظاف اسات  «طرح»ونانچه روند اجراي  -7-2

مربوطاه ي مرکز پژوهشا/پژوهشاتده /دانشاتده ياا ريايس و فنااوري معااون پاژوهشمراتب را باه اطاال  

دانشااگاه  و نااوآوري يفناااورپااژوهش،  ريزيبرنامااه برساااند تااا موضااو  پااس از بررسااي، بااه مااديريت

 جهت تصميف ماتضي منعتس شود. 



 

 
 

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

ي پژوهشاتده و مرکاز پژوهشا سياير ايادانشاتده  و فنااوري معاونات پاژوهشها از طرياق و تتميل آن

 دانشگاه ارسا  شود. ريزي پژوهش، فناوري و نوآوري مديريت برنامهربم به  ذي

باه درخواسات و توجياه کتباي  ، محتاواي پيشانهاده و ياا قارارداد باياد«طارح»عناوان تغيير در  -7-۳

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

 شود.ي دانشگاه بررسي ميفناور

هاااي پژوهشااي هااا و فعاليت«طاارح»و هاار گونااه درآمااد ناشااي از اجااراي  «طاارح» نتااايجحاعاال  -7-4

آياين »مطاابق  ،فاارس پرداخات شاده باشادکه هزيناه آن از محال اعتباارات پژوهشاي دانشاگاه خلايج 

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

 قسمتي از درآمد حاعله را به مجري پرداخت نمايد.

 

 « طرح» اعتبار کردشیوه هزینه-8ماده 

مگار آن کاه در  ساازمان بيروناي اسات،بار عهاده « طارحاعتباار بيروناي »نرارت بر هزيناه کارد  -8-1

 قرارداد بر عهده دانشگاه گذاشته شده باشد.

معاوناات پااژوهش و فناااوري  مطااابق پيشاانهاده و زياار نراار« داخلااي طاارح اعتبااار»هزينااه کاارد  -8-2

 شود.دانشگاه انجام مي

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

 واحاادهاي پااژوهش و فناااوريهانااه فااردي و پژو، از مجمااو  اعتباااري کااه از نمونااه) بااه عنااوان اساات.

و همتاااران  ي)مجاار يعلماا أتيااه ياعضااا قيااحااق التحادرعااد آن را عاارف  20تااوان تااا آيااد، ميمي

« طارح» ازياماورد ن يو فنا يو خادمات علما زاتياماواد، تجهتواناد عارف کرد. اماا هماه آن مي (ياعل

 شود.(

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

 .شودمي

، جااز  امااوا  دانشااگاه شااوندخريااداري مي «اعتبااار داخلااي طاارح»تجهيزاتااي کااه از محاال : ۳تبصييره 

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

التحايااق اعضاااي هيااأت علمااي کاارد مگاار در تااوان عاارف حقپژوهانااه ويااژه را نمياعتبااار : 4تبصييره 

 هاي درون دانشگاهي از نو  دانشگاه پژوهشي.مورد طرح



 

 
 

التحايااق اعضاااي هيااأت علمااي )مجااري و همتاااران اعاالي( بااراي هاار ساااعت مياازان حق: 5تبصييره

 گردد.مي محاسبهطبق آيين نامه استخدامي اعضاي هيات علمي دانشگاه خليج فارس 

هاااي درون بااراي اسااتفاده از اعضاااي غياار هيااأت علمااي بااه عنااوان همتااار اعاالي در طرح: 6تبصييره 

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

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

 گردد.و پيوست پيشنهاده دانشگاه اعالم 

 

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

 اتيااهغير ياعضااا ينامااه اسااتخدام نيايطبااق آ اعالي( بااراي هاار ساااعت باار اسااس رابطااه اضااافه کااار

 گردد.محاسبه مي فارس جيدانشگاه خل يعلم

 

  



 

 
 

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

 محل اعتبار

 

 نوع هزینه

پژوهانييه 

 فردی

پژوهانييييه 

واحيييييد 

پييژوهش و 

 فناوری

پژوهانييه ویييژه 

 یا

ار اعتبييييييي

 هشكدهپژو

پژوهانييييييييه 

دانشيييييييجوی 

تحصيييييييیالت 

 تكمیلی

ميواد، تجهیيزات و خيدمات خرید 

 مورد نیازعلمی و فنی 
 درعد 100تا 

حييا التح یييا اعضييای هیييأت 

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

حييييا التح یييييا پژوهشييييگر 

 *پسادکتری

 درعد 50مجموعا تا 

 0 درعد 50تا 

حييييا التح یييييا دانشييييجوی 

 **دکتری
 درعد 50تا 

حيييا الزحميييه دانشيييجو یيييا 

 آموخته )همكار اصلی(دانش
 درعد 50تا  0

مرتبط، هزینيه ببيت اختيراع، سفر 

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

 با رعايت ساف قانوني پسادکتري« طرح»ويژه  *
 با رعايت ساف قانوني رساله دکتري« طرح»ويژه  **

 پژوهيهاي دانشگاه« طرح»به استثناي  ***

 

 « طرح»اتمام -9ماده 

 تهيه و تحويل شود. 4بسته به نو  آن، بايد موارد آمده در جدو  « طرح»براي اتمام  -9-1

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

 ( منتشر شده باشد.JCRبندي طبق رده Q2و  Q1مااله در مجله در وارک او  يا دوم )

تصااويب پيشاانهاده در ، پااس از «طاارح»دادهاااي ( کليااه برونSubmit) تاااريا ارسااا : 2تبصييره 

 باشد. دانشگاه يمعاونت پژوهش و فناور

ي کااه تااأمين اعتبااار آن از دانشااگاه خلاايج فااارس «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»داد برونذکر حمايت مالي در مااله يا مااالت : 4تبصره 

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

 .است............................... از محل اعتبارات معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه خليج فارس 
This research was financially supported by a grant from Persian Gulf 

University. The grant number is………. 
قابال تساويه  «طارح»ناام دانشاگاه،  درساتحمايات ماالي و ياا در  ناکامال و نا نتاردن در عورت ذکار

 .نخواهد بود

 

 «طرح» . موارد الزم براي اتمام4جدو  

 «طرح»موارد الزم برای اتمام  «طرح»نوع 

 « طرح»حسن انجام کار از سازمان بيروني + فايل گزارش پايان يا  نامه برون دانشگاهي

يااا  JCR يتااي از مجااالت درماالااه  «طاارح» ماارتبم بااا موضااو منتشاار شااده ماالااه ياا   الملليهمتاري بين

SCOPUS .که در سامانه دانشگاه  بت شده باشد 

کاه در  «طارح»خترا  باين المللاي ياا داخلاي تايياد شاده مارتبم باا موضاو   بت اي  يا 

 سامانه دانشگاه  بت شده باشد.

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

کااه در سااامانه  JCRدر مجااالت « طاارح»ماارتبم بااا موضااو  منتشاار شااده ياا  ماالااه  پژوهيخليج فارس

 Persian Gulfآن عبااارت  يديااکلمااات کل اياا دهياادر عنااوان، وت ودانشااگاه  باات شااده 

 باشد. آمده

ياا  ماالااه منتشاار شااده ماارتبم بااا موضااو  « + طاارح»نامااه حساان انجااام کااار از ناااظر  محورمسلله

 که در سامانه دانشگاه  بت شده باشد. JCRدر مجالت « طرح»

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

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

 شده باشد.

کااه در سااامانه  «طاارح»ماارتبم بااا موضااو   معتباار يااا داخلاايخااارجي ياا   باات اختاارا   1فناورانه نو  

 «.طرح»گزارش  ليفا + دانشگاه  بت شده باشد

 «.طرح»گزارش  ليفا« + طرح»از ناظر  تاييد توليد محصو  فناورانهنامه  2فناورانه نو  

 

 شود.انجام مي 5بسته به نو  آن، مطابق جدو  « طرح»فرايند تسويه  -9-2

 «طرح» . روند تسويه5جدو  

 روند تصویب «طرح»نوع 



 

 
 

باااارون دانشااااگاهي 

ين المللاي، ملااي و با)

 منطاه اي(-استاني

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

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

 يو فناور

 و فناااوري بااه معاوناات پااژوهش (4)جاادو  « طاارح»اتمااام  يمااوارد الزم باارا ليااتحو .1 الملليهمتاري بين

 يا رييس پژوهشتده/مرکز پژوهشي براي بررسي مطابات با موضو  طرح* دانشتده

 به دفتر ارتباط با عنعت طرحها با موضو  دادهعدور نامه مطابات برون .2

 يپژوهش و فناور تيرياز دفتر ارتباط با عنعت به مد« طرح»اتمام  ديينامه تا عدور .3

 پسادکتري طرح

 دکتري رساله

 پژوهيخليج فارس

 محورمسلله

 دفتر ارتباط با عنعتبه « طرح»تحويل فايل گزارش  .1 پژوهيدانشگاه

 براي بررسي حسن انجام کار« طرح»ارسا  فايل گزارش به ناظر  .2

 دفتر ارتباط با عنعتبه « طرح»ارسا  نامه حسن انجام کار از ناظر  .3

 يپژوهش و فناور تيرياز دفتر ارتباط با عنعت به مد« طرح»اتمام  ديينامه تا عدور .4

باااه ريااايس پژوهشاااتده/مرکز  (4)جااادو  « طااارح»اتماااام  يماااوارد الزم بااارا لياااتحو .1 1فناورانه نو  

 ي بررسي مطابات با موضو  طرحبرا **پژوهشي

 به دفتر ارتباط با عنعت ها با موضو  طرحدادهعدور نامه مطابات برون .2

 يپژوهش و فناور تيرياز دفتر ارتباط با عنعت به مد« طرح»اتمام  ديينامه تا عدور .3

 دفتر ارتباط با عنعتبه « طرح»تحويل فايل گزارش  .1 2فناورانه نو  

 براي بررسي محصو « طرح» ارسا  فايل گزارش به ناظر .2

 دفتر ارتباط با عنعتبه « طرح»ارسا  نامه تاييد از ناظر  .3

 يپژوهش و فناور تيرياز دفتر ارتباط با عنعت به مد« طرح»اتمام  ديينامه تا عدور .4

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

 شود.فناوري دانشگاه انجام ميپژوهش و 
يااا رياايس پژوهشااتده/مرکز تحاات پوشااش پژوهشااتده/مرکز پژوهشااي نيساات  واحااد پااژوهش و فناااورياگاار  **

 شود.، توسم معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه انجام ميپژوهشي مجري يا همتار طرح است

 

دالياال و ماادارک  پااس از بررسااي در عاورتي کااه مجااري از اجااراي طاارح اعااالم انصااراف نمايااد، -9-۳

  شود.بازپرداخت مبالب هزينه شده تصميف گيري ميدر مورد در شوراي پژوهش فناوري دانشگاه، 

 



 

 
 

ها و هاااي پژوهشااي و فناااوري دانشااگاه خلاايج فااارس بااا توجااه بااه سياسااتنامااه طرحآيين -10ميياده 

نامااه راهبااردي دانشااگاه و آيينهاااي پژوهشااي و فناااوري کشااور و نيااز بااا در نراار گاارفتن سااند اولويت

 20/07/1400 ماااده در تاااريا  10اعضاااي هيااأت علمااي دانشااگاه خلاايج فااارس، مشااتمل باار  پژوهانااه

در هيااأت رييسااه دانشااگاه مااورد  17/08/1400 در شااوراي پااژوهش و فناااوري دانشااگاه و در تاااريا 

نامااه، تمااامي . بااا ابااالغ اياان آييناسااتاالجاارا الزم اياان تااارياتصااويب قاارار گرفتااه اساات و از 

شااوند. ا اار ميهاي داخلااي پيشااين مصااوب دانشااگاه کااه مغاااير اياان آيااين نامااه هسااتند، بينامااهآيين

 نامه به عهده معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه خواهد بود. نرارت بر حسن اجراي اين آيين

  



 

 
 

 1پیوست 

 

 ی و فناوری برون دانشگاه های پژوهشطرحکرد باالسری تعیین 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 خليج آيين نامه راه»واحد پژوهش و فناوري مطابق  .1

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

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

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

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

م عاد قرارداد داخلي بسته به مورد در هنگا ،هاهاست اما ساير رديفشامل همه طرح 3و  1استفاده از رديف  .4

 شود.تعيين مي
 

 

 سریمرکز هزینه باال
سری میزان باال

 )درصد(
 نوع امكانات مورد استفاده

 ردیف

 ستاد
۶ 

 اعتبار نام دانشگاه 

 و خدمات دفتري ارتباط 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

۶ 

 

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

 آيند.باالسري نمي 



 

 
 

: درعااورت خريااد تجهياازات امااوالي از محاال بودجااه طاارح و بااا شاارط برخااوداري از بروساا  2تبصااره

 گردد.شامل باالسري نمي تجهيزاتدانشگاه، هزينه خريد اين  اموا 

 

 


