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و  ها دانشگاهعلمي  هيأتعضاي ا( Grant) پژوهانه نامه آيين

 62/2/0033مصوب  عالي آموزشمؤسسات 

 فناوريتحقيقات و ، علوم ارتوز

 مقدمه

( Grant) پژوهانوه  ناموه  آيوي  " 4/6/88مورخ    130301/0050/0 پيرو ابالغيه

، مصور  وشاخت علور    "عوايي  آمورش  و مؤسسوات   ها دانشگاه هيأت علمياعضاي 

فمند نمردن و استفاده بهينه اش اعتباخات پژوهشي هد منظرخ به، فناوخيتحقيقات و 

، ها دانشگاهي ها برنامهدخ مسير بهبرد کيفيت ترييد علم و دخ جهت تحقق اهداف و 

 .شرد ميشير اصالح و ابالغ  شرح بهمذکرخ  نامه آيي 

، وابسوته بوه وشاخت علور     عوايي  آمورش  و مؤسسوات   هوا  پژوهشگاه، ها دانشگاه

 .شرد ميناميده  "دانشگاه" اختصاخ به نامه آيي اي  دخ  فناوخيتحقيقات و 

 اهداف -0ماده 

 ؛کردن آن با ساير اعتباخات جهت هم هدفمند نمردن اعتباخ پژوهشي و -1-1

دانشگاه بوه اناوا  هور بوه بهتور       هيأت علميترغيب و تشريق اعضاي  -1-2

ي پژوهشووي و فووراهم آوخدن شوورايب مناسووب بووراي تحقووق اهووداف و هووا فعاييووت

 ؛دانشگاهي ها برنامه

پشتيباني و تشريق  منظرخ بهي سايم ها خقابتعلمي و ايااد  گذاخي اخش  -1-0

 ؛ي پژوهشيها فعاييتدانشگاه دخ  هيأت علميمناسب اعضاي 

و اسوتفاده بهينوه اش منواب      هيأت علمياعضاي  وخي بهرهافزايش ميزان  -1-4

 ؛ي پژوهشي دانشگاهها فعاييت اختقايمايي پژوهشي دخ جهت 

هيوأت  ي پژوهشوي هدفمنود اعضواي    هوا  فعاييوت ماندن کمک به پايداخ  -1-0
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 ؛ها دانشگاهو حفظ و تقريت تفکر پژوهشي دخ  علمي

و دانشواريان   هيأت علموي  ي جاخي پژوهشي اعضايها فعاييتتسهيل  -1-6

 ؛مشاوخهتحت

 ؛کمک به پژوهش محرخ شدن دانشگاه -1-5

 ؛کمک به خف  مشکالت پژوهشي کشرخ -1-8

 ؛ي خاخج اش دانشگاهها شمانساو  با مراکز هيأت علميتسهيل همکاخي اعضاي  -1-9

 .ها دانشگاه اتخاذ سياست حمايتي هماهنگ براي تمامي -1-13

 (Grant) نحوه اجراي پژوهانه -6ماده 

ضوم  دخج  ، دخصد اعتباخات پژوهشي خرد خا 20دانشگاه مرظف است حداقل  -2-1

 ؛خرد اختصاص دهد هيأت علميبه پژوهانه اعضاي ، و تصريب دخ بردجه تفصيلي

ي مندخج ها شاخصعلمي با ترجه به  هيأت يتعيي  امتياشات اعضا خو  -2-2

و با اعمال ضرايب مصور  شورخاي پژوهشوي دانشوگاه      اختقاي نامه آيي  2دخ ماده 

و طبوق دسوترخايعمل اجرايوي اسوتفاده اش اعتبواخ       ها شاخصدهي به اي   براي وشن

 ؛گردد ميتعيي  ، پژوهشي مصر  دخ دانشگاه

بردن پروژه دخ بواخبر  طورح    مصر ، اي پرداخت اعتباخشرط الش  بر -2-0

 .جام  پژوهشي دانشگاه است

عالوه بور  ، ي مصر ها پروژهي و ترجه جدي به کاخگروه براي تقريت -تبصره

 .شرد ميامتياش گروه همکاخ و امتياش پروژه هم با ترکيب مرشون يحاظ ، امتياش فرد

 (Grant) موارد استفاده از پژوهانه -0ماده 

ي پژوهشوي  هوا  اويريتدانشگاه مرظف است ضم  خعايت مقرخات و دخ خاستاي 

پژوهانه دانشگاه خا دخ مراخد شيور بوراي   ، صالح ذيکاخبردي ابالغي اش سري مراج  

 :هزينه نمايد هيأت علمياعضاي 

ي پژوهشي طبق دسترخايعمل اجرايي مرخد اشاخه دخ مواده  ها طرحاناا   -0-1

 ؛نامه آيي اي   4

 ؛شرد ميي پايه و کاخبردي که منار به ترييد مقايه ها پژوهشا  کمک به انا -0-2
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، ي تقاضا محرخ که منار به تدوي  دانش فنيها پژوهشکمک به اناا   -0-0

 ؛شرد ميانعقاد قراخداد و يا ترييد نمرنه 

ي هوا  هزينوه پرداخوت  ، تحقيقواتي  خريد تاهيزات و يراش  آشمايشوگاهي  -0-4

ي هوا  فعاييوت مصورفي جهوت اناوا      خدمات آشمايشگاهي و ميداني و خريد موراد 

 ؛پژوهشي

هزينوه ببوت اختورا  و هزينوه     ، پرداخت حق عضريت دخ ماام  علموي  -0-0

ي تخصصوي داخلوي و   هوا  نمايشوگاه ي آمرششوي و  ها کاخگاه، ها شرکت دخ همايش

 مدت؛ کرتاهعلمي  خاخجي و ساير سفرهاي

هزينوه عضوريت دخ   ، هوا افزاخ نور  ، نشوريات ، پرداخت هزينه خريد کتب -0-6

ي اطالعاتي و هزينه باپ مقاالت دخ مامرعه مقواالت و نشوريات علموي    ها اهپايگ

 ؛معتبر

هيأت پرداخت حق ايتحقيق به دانشارياني که اش همان دانشگاه با عضر  -0-5

دخ آنهوا   ي مربورط بوه شورکت   هوا  هزينوه انود و   همکواخي پژوهشوي داشوته    علمي

 ؛هاي داخلي و خاخجي همايش

تنظويم   ناموه  آيي اي   4ه دخ ماده ضرابطي ک براساس دتران ميدانشگاه  -0-8

ي عالوه بور پرداخوت پژوهانوه فوردي بخشوي اش      کاخگروه تقريت منظرخ به کند مي

پژوهانه گروهوي صورف پرداخوت پژوهانوه بوه       عنران بهاعتباخ پژوهشي دانشگاه خا 

 مشوتر   صورخت  بوه ي پژوهشي نمايد کوه  ها فعاييتهمکاخ دخ  هيأت علمياعضاء 

 ؛شرد مياناا  ( يي کاخي پژوهشها گروه)

ي علموي  هوا  قطببخشي اش پژوهانه خا براي حمايت اش  دتران ميدانشگاه  -0-9

 هزينه کند.( دخ قايب تعريف طرح مشتر  هدفمند) آن دانشگاه

 مقررات اجرايي -4ماده 

 هيوأت علموي   يمتشوکل اش اعضوا  ) دسترخايعمل اجرايوي اسوتفاده اش پژوهانوه   

( و ...کرد  هزينهپرداخت و نحره نظاخت بر بگرنگي ، مشمرل استفاده اش اي  اعتباخ

پو  اش تصوريب دخ شورخاي    ، ناموه  آيي متناسب با آن دانشگاه با خعايت مفاد اي  
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بورده و يوک نسوخه اش آن بوراي اطوال  بوه معاونوت         االجرا الش پژوهشي دانشگاه 

 اخسال شرد. فناوخيتحقيقات و ، وشاخت علر  فناوخيپژوهش و 

 نظارت بر اجرا -5ماده 

، بر عهده معاونوت پژوهشوي وشاخت علور     نامه آيي اي  نظاخت بر حس  اجراي 

 .است فناوخيتحقيقات و 

 تصويب -2ماده 

و مؤسسووات  هووا دانشووگاه هيووأت علمووياعضوواي ( Grant) پژوهانووه نامووه آيووي 

 تأييود بوه   25/6/1093 مشتمل بر شش ماده و يک تبصره دخ تواخي   عايي آمرش 

 ست.االجرا الش خسيده است و اش تاخي  ابالغ  اوخيفنتحقيقات و ، وشير علر 

يغور و بالابور   ، ي مغواير ها دسترخايعملو  ها نامه آيي کليه ، نامه آيي با ابالغ اي  

 .گردد مي
 

کامران دانشار -و فناوخي وشير علر  تحقيقات  


