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  مقدمه .1

اعضاي محترم هيئت علمي . به منظور تشويق و ترغيب استهاي توسعه كشور  هاي پژوهشي اعضاي هيئت علمي از پيشران فعاليت
به همين  گذاري ويژه صورت بپذيرد. هاي دانشگاه قرار دارند، الزم است تا سياست هايي كه در راستاي ماموريت هش به سمت پژو
  نمايد: تشريح مي اهاي پژوهشي ذيل ر حاضر نحوه حمايت از اولويت نامه جهت شيوه

 و فناوري منطقه و شهرستان فع نيازهاي پژوهشيهاي پژوهشي در راستاي ر فعاليت 

 ها هاي استاني و مطابق با سياست وزارت علوم در زمينه ماموريت گرايي دانشگاه هاي پژوهشي متناسب با مزيت فعاليت 

 و ارزنده  بنيان دانش فناورانه،كارآفريني، هاي  هاي دانشگاه در توسعه فعاليت ياستهاي پژوهشي در راستاي س فعاليت
 اثربخش

 هاي پژوهشي در قالب تشكيل گروهاعضاي هيئت علمي كاربردي مستمر -پژوهشي هاي فعاليت 

  

 اهداف .2

  مورد نياز ژوهشي هاي پ حمايت مالي و معنوي از طرحافزايش اثرگذاري دانشگاه در سطح منطقه و شهرستان از طريق
  ها آن

 هاي  از طريق حمايت مالي مشترك از طرح كشورعمومي و تخصصي ها و نهادهاي  هاي دانشگاه با سازمان تقويت همكاري
  پژوهشي مورد عالقه دو طرف

 و توليد فناوري كاربردياثربخش اجتماعي، هاي  هاي اعضاي هيئت علمي به سمت پژوهش هدايت پژوهش  
 حمايت از اعضاي هيئت علمي در جهت افزايش ارتباطات خود با جامعه و صنعت 

 هاي علوم انساني تقاضا در حوزههاي كاربردي و مورد  حمايت از پژوهش  

  

 تعاريف: .3

كه متقاضي يك پژوهش باشند.  اي منطقهملي و ها و نهادهاي عمومي و تخصصي  هر كدام از سازمانسازمان متقاضي: 
 تواند براي رفع مسائل پژوهشي خود همانند يك سازمان متقاضي محسوب شود. دانشگاه نيز مي

 شود. انجام مياي  منطقه متقاضيهاي پژوهشي كه به سفارش و يا با تاييد يك سازمان  : طرح1نوع پژوهش 

تواند به توليد ثروت و اشتغال و همچنين  خلق فناوري كه مي و هاي پژوهشي در راستاي ابداع، اختراع فعاليت :2نوع پژوهش 
  اثربخشي در جامعه منجر شود.ارزنده و 

دار كشور كه از  هاي اولويت رفع چالشو يا اي  منطقههاي  مزيتهاي پژوهشي تعريف شده در راستاي  فعاليت: 3نوع پژوهش 
  شود. طريق تشكيل گروه پژوهشي و فعاليت مستمر ذيل اهداف آن گروه حاصل مي
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 1هاي پژوهشي نوع  اولويتفرآيندهاي مربوط به  .4

ها  براي رفع مشكالت و نيازهاي آنار كارائه راه ،هاي هميشگي ادارات و نهادهاي دولتي شهرستان و منطقه  يكي از درخواست
  شود كه اعضاي آن به شرح زير خواهد بود: در دانشگاه تشكيل مي دبيرخانهبدين منظور  است. توسط دانشگاه

 اعضاي دائمي  
  معاون پژوهش و فناوري دانشگاهدبيرخانهرئيس :  
  نماينده فرمانداردبيرخانهمدير هماهنگي :  
  مدير دفتر ارتباط با جامعه و صنعتدبيرخانهدبير اجرايي :  
  كارشناس دفتر ارتباط با جامعه و صنعت دانشگاهدبيرخانهكارشناس : 

 ساير اعضا  
 رئيس دانشكده مربوط 

 كه متناسب با جلسات تخصصي و عمومي دعوت  نمايندگان ادارات و نهادهاي ذي نفع در سطح شهرستان و منطقه
 شوند. مي

  خواهد داشت:بر عهده وظايف زير را دبيرخانه اين 

  شهرستانمنطقه و دريافت نيازهاي ادارات و نهادهاي 

 هاي پژوهشي مورد نياز ادارت و نهادها هاي باالدست استان براي اجراي طرح پيگيري جهت اخذ حمايت مالي از سازمان 

  جهت تبيين دقيق مسائل و مشكالت و همچنين تعيين شرح خدمات  1هاي درخواست پروپوزال (طرح مساله) فرمتدوين
 مورد نياز

 هاي پژوهشي مرتبط تعيين ميزان مشاركت دانشگاه و سازمان متقاضي در حمايت از انجام فعاليت 

 ارسال فراخوان و دريافت پروپزال 

 ها ارزيابي پرپوزال 

  نظارت بر حسن انجام تعهدات قرارداد توسط مجريانعقاد قرارداد و 

 تعيين داور و ناظر تخصصي براي قراردادها 

 صدور گواهي اختتام قراداد  

بنيان و واحدهاي  هاي دانش هاي پژوهشي، اعضاي هيئت علمي و يا شركت تواند به گروه هاي پژوهشي مي انجام طرح :1تبصره 
  شود.واگذار فناور 

شود. اما انتظار  مي قرارداد را متقبل  هاي اجتماعي خود درصدي از اعتبار مورد نياز براي انجام اساس رسالتبر دانشگاه : 2تبصره 
  هاي مربوطه انجام دهند.  رود كه ادارات متقاضي نيز، برنامه ريزي الزم جهت جذب بودجه از طريق سازمان  مي

 ويت واگذاري قراردادهاي پژوهشي هستند.در اولهاي پژوهشي در مقايسه با اعضاي هيئت علمي  گروه:  3 تبصره

                                                            
1 Request for proposal (RFP) 
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 3و  2هاي پژوهشي نوع  فرآيندهاي مربوط به اولويت .5

 و اثربخش اجتماعي تواند به خلق ثروت و اشتغال ي اعضاي هيات علمي كه مي فناورانه پژوهشي و هاي به منظور حمايت از فعاليت
  گيرد. اولويت حمايت دانشگاه قرار ميهاي پژوهشي در اين زمينه در  منجر شود، فعاليت

اي و همچنين رفع نيازهاي  هاي استاني و منطقه هاي پژوهشي در راستاي توجه به مزيت همچنين دانشگاه از تشكيل گروه
كند.  حمايت مي هاي انرژي و ... فرهنگي، محيط زيست، حامل مسايل سياسي، اجتماعي، اقتصادي،  دار كشور همچون اولويت
هاي  شود. طرح هاي استاني و مسائل اولويت دار كشور بر اساس اسناد باالدستي توسط معاونت پژوهشي دانشگاه تعيين مي مزيت

  گيرد. ها و در راستاي اهداف گروه تعريف شوند مورد حمايت دانشگاه قرار مي پژوهشي كه توسط اين گروه

 شود. ها توسط اعضاي هيئت علمي ارائه مي پيشنهاد انجام اين طرح 

 هاي  نماينده دانشكدهي ارزياب متشكل از معاون پژوهش و فناوري، مدير مركز رشد، مدير كارآفريني و نوآوري،  كميته
  كنند. ها را تعيين مي ي داوري طرح رئيس دانشكده مربوطه نحوهعلوم انساني، 

 ها به داورهاي متخصص در اين زمينه واگذار خواهد شد. ارزيابي تخصصي اين طرح 

 ها معيارهايي همچون ميزان تخصص متقاضي با موضوع پيشنهادي، سابقه  ه منظور در اولويت قرار گرفتن اين طرحب
 شوند. هاي قبلي متقاضي، ميزان امكان تحقق طرح، ميزان ارزش افزوده مادي و معنوي طرح ارزيابي مي فعاليت

 شوند  بندي مي اولويتي ارزياب  هاي پيشنهادي بر اساس نتايج داوري، توسط كميته طرح 

 شوند. هاي برگزيده در قالب قرارداد طرح پژوهشي داخلي منعقد مي طرح 

  50هيئت علمي و در صورت عدم كفايت گرنت تا سقف  /اعضاي، ابتدا از طريق گرنت عضوها طرحتامين اعتبار انجام اين 
  خواهد شد. تاميندرصد مبلغ مورد تقاضا از محل اعتبارات معاونت پژوهشي 

 

  هاي مالي دانشگاه حمايت .6

گردد.  پس از طي كردن فرآيند داوري در قالب قرارداد به مجري واگذار مي 3تا  1هاي پژوهشي نوع  انجام هر كدام از فعاليت
درصد از  50حداقل  3و  2هاي نوع  درصد از طرح مذكور حمايت مالي نمايد. در مورد پژوهش 100تواند تا سقف  دانشگاه مي

  مالي مذكور از محل گرنت متقاضي خواهد بود.حمايت 

  

  هاي معنوي:  مشوق .7

كه به سفارش يك سازمان و يا نهاد بيرون از  1هاي نوع  شيوه نامه اجرايي آيين نامه ارتقا، پژوهش 5از ماده  13به استناد بند 
د خارج از دانشگاه تامين شود همانند طرح ها توسط نها درصد مبلغ قرارداد آن 50شوند، مشروط بر آن كه حداقل  دانشگاه انجام مي

هاي پژوهشي در پاسخ به  همچنين اگر طرحشوند.  آيين نامه ارتقا بهره مند مي 3ماده  9-2ارتباط با جامعه و صنعت از امتياز بند 
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آيين نامه  3ماده  9- 2ز بند ها به دانشگاه باشد به استناد بند مذكور از امتيا هاي واگذار شده از سوي وزرا و يا معاونين آن ماموريت
 ارتقا برخوردار خواهد شد.

  شوند. شوند همانند طرح پژوهشي داخلي قلمداد مي كه به سفارش دانشگاه انجام مي 1هاي نوع  پژوهش تبصره:

درصدي دانشگاه انجام شود، تنها به ميزان دو برابر ميزان  50با مشاركت بيش از  1در صورتي كه تامين مالي پژوهش نو ع  تبصره:
  برخوردار شود. 3ماده  9-2شود تا مجري طرح بتواند از امتياز بند  مشاركت سازمان متقاضي بيروني گواهي صادر مي

شود، امكان اخذ امتياز پژوهشي مطابق و اثر ارزنده و اثربخش ، اگر منجر به توليد محصول فناورانه 2هاي نوع  : پژوهشتبصره
  آيين نامه را دارد. 8-3بندهاي 

تعريف شوند، از امتيازات  2و  1هاي نوع  هاي دكترا در راستاي پژوهش هاي كارشناسي ارشد و رساله نامه : در صورتي پايانتبصره
   هاي پارساهاي حمايتي برخوردار خواهند بود. نامه شيوهمصرح در 


