
 باسمه تعالی

 آیین نامه اجرای طرح پژوهشی در دانشگاه جیرفت

 الف: مقدمه

در امر پژوهش و تولید علم و ارتقای سهم  به منظور گسترش پژوهش در دانشگاه و حمایت از اعضای هیئت علمی

 شود.ارائه میآیین نامه اجرای طرح پژوهشی در دانشگاه جیرفت با مفاد زیر  دانشگاه جیرفت در تولید و توسعه علم،

 :بر حسب محل تامین اعتبار انواع طرح های پژوهشیب: 

: در این طرح، مجری و پیشنهاد دهنده یکی از اعضای هیئت علمی دانشگاه جیرفت و منبع درون سازمانیطرح : 1ماده 

 تامین هزینه آن، اعتبارات پژوهشی )گرنت( مجری یا مجریان است.

ها و نهادهای دیگر دولتی یا خصوصی کارفرمای این نوع طرح موسسات و شرکتمستقل:  سازمانیبرونطرح : 2ماده

 که تامین همه اعتبار نیز برعهده آنهاست. )درون کشور( است

شود. در نوع نخست دانشگاه به دو دسته میان دانشگاهی و غیردانشگاهی تقسیم می مشترک: سازمانیبرونطرح : 3ماده

پیشنهاد کنند. در غیر دانشگاهی های آن را تامین میت مشترک طرحی را اجرا و هزینهجیرفت با دانشگاه دیگری به صور

و جیرفت است. درصدی از اعتبار طرح را دانشگاه  )درون کشور(شرکت، موسسه یا نهاد دولتی یا خصوصی طرح دهنده

 شود.متقبل می طرف قراردادمابقی را 

های بیرون دانشگاهی تعلق گیرد که با هماهنگی دانشگاه انجام گیرد : در صورتی امتیاز پژوهشی به مجری طرح 1تبصره

 دانشگاه جیرفت صورت گرفته باشد. و سازمان  با  و انعقاد قرار داد طرح بین موسسه

ایجاد همکاری و همفکری چند عضو در یک زمینه تخصصی  اصلی این نوع طرح هدف طرح مشترک داخلی:: 4ماده

توانند است. در این نوع طرح، چند عضو هیئت علمی دانشگاه جیرفت، میهای مهم و یافتهبرای رسیدن به دستاوردها 

همزمان از گرنت خود برای تامین اعتبار مالی طرح استفاده کنند و دانشگاه نیز  برحسب اهمیت و نتایج احتمالی طرح، 

 درصد( را تامین میکند. 30بخشی از اعتبار)حداکثر 

 نماید. اجرا میهای خارج از کشور ها و سازماندانشگاههمکاری هایی است که مجری با طرح طرح بین المللی:: 5ماده

 انواع طرح های پژوهشی بر حسب خروجی:ج:

 شود.طرح های تولید علم: طرح هایی است که نتیجه آن به صورت مقاله و کتاب منتشر می: 6ماده

ارائه خدمات  یاآن تجاری سازی تولید محصول، تاکید بر ها طرح های تولید محصول تجاری: در این طرح: 7ماده

 است.

 مجری طرحد: 



های و اعضای هیئت علمی دانشگاه یاستادان مدعو، حق التدریس، اعضای هیئت علمی پیمانی مشروط و قرارداد: 8ماده

 نقش داشته باشند.توانند در طرح باشند ولی به عنوان همکار مجری میدرون سازمانی توانند مجری طرح نمی دیگر

 کند.: در موارد خاص شورای پژوهشی در این خصوص تصمیم گیری می1تبصره

عالوه بر استرداد چنانکه مجری بعد از قرارداد، بدون دلیل موجه از اجرای طرح منصرف شود، موظف است  :9ماده 
 هرینه های دریافتی، خسارات وارده نیز جبران سازد.

د مرتبط با موضوع تحقیق باشد. در غیر اینن صنورت مزم اسنت مندارک مسنتند و تخصص مجری طرح بای: 10ماده

 معتبری مبنی بر کارهای تحقیقاتی مجری در ارتباط با موضوع طرح ارائه گردد.

 و شنروع کنار عقند قنرارداد چنانچه مجری طرح پس از سه ماه از ابالغ تصویب، بدون عذر منوجهی اقندام بنه: 11ماده 
 تلقی می شود. "لم یکن کان "ننماید طرح 

طرح پژوهشی مصوب ) از جمله تمدید مدت زمان اجرا، تغییر در اعتبار  هر نوع تغییر در پرپوزال و اجرای برای :12ماده
...( باید ابتدا درخواست در جلسه گروه و دانشکده و پس از آن در شورای پژوهشنی  همکاران و مصوب، تغییر مجری و

 مورد بررسی قرار گیرد.

این آیین نامه آمده، مطالعه کند و براساس  مجری طرح باید قبل از هرنوع هزینه کرد، ضوابط آن را که در ادامه: 13ادهم

 آن عمل کند.

 موضوعات طرح:هـ: 

 گوی نیازهای جامعه علمی یا مشکالت دانشگاه باشد.موضوع باید متناسب با تخصص مجری و پاسخ: 14ماده 

 پردازند اولویت دارند.فع مشکالت منطقه یا دانشگاه میموضوعاتی که به ر: 15ماده

 اجرای طرح زمان: و

 سال است.دو حداکثر داخلی سقف زمانی اجرای طرح : 16ماده

است. به عبارتی مدت زمان اجرای طرح و  گزارش نهایی تایید و تصویب پس از  ماه 18سقف انجام تعهدات : 17ماده

 .باشد سال و نیم انجام تعهدات آن نباید بیش از سه 

این موضوع را به مدیریت پژوهشی اطالع از قبل : اگر مجری در حین انجام طرح، به فرصت مطالعاتی برود، باید 18ماده

دهد و در صورت موافقت در شورای پژوهشی، مدت زمان فرصت مطالعاتی در مدت زمان اجرای طرح منظور نخواهد 

 شد.

آن در مطرح شدن از درخواست به شورای گروه و  پس ان اجرا را تمدید کندچنانکه مجری طرح بخواهد زم: 19ماده

 رح اعالم کرده، به آن افزوده می شود. طشورای پژوهشی، حداکثر یک دوم مدت زمانی که در پروپوزال 

 سال به طول انجامد. 2: در هر صورت نباید اجرای طرح بیش از 1تبصره



 شود.ل باشد، مدت زمان تمدید از سقف زمانی انجام تعهدات کاسته می: اگر مدت زمان اجرای طرح دو سا2تبصره

: در صوت نیاز به تمدید زمانی، ضروری است مجریان حداقل یک ماه قبل از اتمام طرح، درخواست تمدید را 3تبصره

 به مدیریت پژوهشی ارائه دهند.

ای تعیین کنند که پایان اجرای طرح را به گونه باید زمانو مامور در دانشگاه اعضای هیئت علمی طرح سربازی  :4تبصره

 آنها باشد.و ماموریت اجرای طرح در زمان طرح سربازی 

 اعتبار اجرای طرح: ز

 مستقل بر عهده کارفرماست.برون سازمانی همه اعتبارات طرح های : 20ماده 

 شود.ئت علمی تامین میاز محل اعتبارات پژوهشی)گرنت( عضو هی درون سازمانیاعتبارات طرح های : 21ماده

اعضاء هیات علمی که اعتبار پژوهشی جهت اجرای طرح ندارند تا زمانی که اعتبار بیرون از دانشگاه یا از محل : 22ماده

 گرنت کسب نکنند طرح های پیشنهادی آنها غیر قابل طرح و بررسی است.

هزینه درصد  50که حداکثر دانشگاه است  مشترک، بخشی از اعتبارات برعهدهسازمانی بروندر طرح های : 23ماده

 است. طرحاجرای 

حق السهم دانشگاه نیز درصد 50به حساب دانشگاه، همراه با آن   طرف قراردادپس از پرداخت سهم سازمان : 24ماده

 گردد.به مجری پرداخت می

دانشگاه، اعتبار پرداخت  های مشترک میان دانشگاهی و موسسات تحقیقاتی براساس قرارداد میان دو: در طرح1تبصره

 شود.می

در مرتبه به آن دسته از اعضای هیئت علمی که در سال اول خدمت خود هستند  96سال تحصیلی  عاز شرو: 25ماده

 میلیون گرنت اعطا می شود.  5میلیون و مربی  10استادیاری 

 طرح پیشنهادی فرآیند داوری و ارزیابی: ح

به داور  پژوهشیگروه و تایید شورای در شورای تواند میمیلیون ریال  30ا سقف طرح های تحقیقاتی تداوری : 26ماده

 شود.ارسال میخارجی داور یا دو و بیشتر از آن بعد از بررسی در شورای پژوهشی به یک داخلی ارسال شود 

 شود.: در صورتی که نظر دو داور اختالف فاحشی داشته باشند، طرح به داور سوم ارسال می1تبصره

ساعت حق التدریس  5 ساعت حق التدریس و داوری گزارش نهایی برابر با 2 : هزینه داوری پروپوزال برابر با27ماده

 معادل رتبه علمی داور است.  

به همراه فرم داوری  )مثل رزومه دقیق مجری(طرح پیشنهادی بدون نام یا مشخصاتی که گویای نام مجری باشد: 28ماده

 ردد.گبرای داور ارسال می



از پیشنهاددهنده طرح برای ارائه توضیحات در شورای پژوهشی تواند می شورای پژوهشی در صورت لزوم،: 29 ماده

 کند.دعوت 

 فرآیند مراحل انعقاد قرارداد: ط

شود و پس از تایید به گروه بررسی میجلسه در در سامانه وارد و پیشنهاد طرح پژوهشی  :سازمانیدرون: 30ماده

در صورت نیاز گردد. پس از موافقت اولیه در این شورا، ژوهشی جهت بررسی در شورای پژوهشی ارائه میمدیریت پ

 گردد. میمنعقد ه و قرارداد یدایید، نتیجه نهایی به اطالع مجری رسگردد و در صورت تجهت داوری ارسال می

سامانی مستقل است مجری مبنی بر انجام طرح برونقبل از انعقاد قرارداد با کارفرما درخو :مستقل سازمانیبرون: 31ماده

چنانکه مورد تایید واقع  .شوددر شورای پژوهشی بررسی میگیرد و در صورت تایید در گروه مورد بررسی قرار می، 

 شود.منعقد می (دانشگاه و مجری دیگری میان میان دانشگاه و کارفرما  ودو قرارداد)یکی ، شود

دهد و تحویل می مربوطهسازمان را به هماهنگی با دانشگاه، پیشنهاد خود مجری پس از مشترک:  سازمانیبرون: 32ماده

دانشگاه ارائه  برای بررسی در شورای پژوهشی ژوهشیمدیریت پتایید آن، طرح پیشنهادی تایید شده را به  پس از

به پیرو آن، کند و منعقد میقرار ربوطه سازمان مبا  شورا، معاونت آموزشی و پژوهشی دانشگاهدهد. پس از تایید در می

 شود.میبسته قرارداد جداگانه ای با مجری 

نسبت به برعهده گرفتن بخشی از هزینه طرح)حداقل  طرف قرارداد ی از سوی سازمانا قرارداد، تعهد: همراه ب1تبصره

 ( باید ارائه گردد.  درصد50

 دانشگاه یا سازمان خارج از کشورا دانشگاه، پیشنهاد خود به المللی: مجری پس از هماهنگی بهای بینطرح: 33ماده

دهد و پس از تایید آن، طرح پیشنهادی تایید شده را به مدیریت پژوهشی برای بررسی در شورای پژوهشی تحویل می

کند و به عقد میقرار مندانشگاه یا سازمان خارج از کشور دانشگاه با  ریاستدهد. پس از تایید در شورا، دانشگاه ارائه می

 شود.پیرو آن، قرارداد جداگانه ای با مجری بسته می

مرکز مطالعات و همکاری های بین المللی تواند با المللی، مجری میمندی از مزایای قرارداد بین: برای بهره1تبصره

 جهت برعهده گرفتن بخشی از اعتبارات هماهنگی کند و قرار داد منعقد سازد.

و مشترک، برای حصول اطمینان از حسن تعهدات و تکالیف مجری باید چکی به  سازمانیدرونهای : در طرح34ماده

 تحویل دهد. مدیر مالیکند به عنوان تضمین به عامل مبلغ کل اعتباری که دانشگاه پرداخت می

 گردد.تعیین تکلیف تا سه ماه بعد از تحویل به مدیریت پژوهشی باید وضعیت طرح : 35ماده

 بط مالیضوا: ی

 کند.درصد اعتبار را تامین می 50تا  حداکثر مشترک، دانشگاهسازمانی برونهای در طرح: 36ماده



های مشترک و مستقل خارجی باید به حساب درآمدهای دانشگاه واریز کلیه اعتبارات طرحسهم کارفرما در : 37ماده

 گردد.

به عنوان مبلغ بامسری در اختیار معاونت پژوهشی قرار از اعتبارات واریز شده به حساب دانشگاه  یرصد: د1تبصره

 گیرد.می

 هزینه پرسنلی: ک

التحقیق مجری، درصد از اعتبار طرح باشد و شامل مواردی مثل حق 30تواند حداکثر هزینه پرسنلی می: 38ماده

 . توسط مجری به کار گرفته شده اند که در انجام طرح است یا کارگران و نیروی انسانی دستیاران مجری ،همکاران

رشته هایی مثل باستان شناسی یا طرح هایی که جمع آوری اطالعات نیازمند استفاده  برخی تحقیقات در : در 1تبصره

 60هزینه پرسنلی حداکثر می تواند تا دو برابر منظور شود)به صالحدید شورای پژوهشی گسترده از نیروی انسانی است، 

 رح(.درصد اعتبار ط

 نباید بیش از سی درصد اعتبار طرح باشد.  حق التحقیق : میزان 2تبصره

 هزینه مسافرت : ل

از برای جمع آوری داده، استفاده  یا مجریان و همکاران طرح مجری های سفرهایی کوتاه یا بلند است کههزینه: 39ماده

 کند. هزینه میدی دیگر و موار استادان متخصص کردن بامشورت منابع و تجهیزات مراکز دیگر، 

 . درصد هزینه طرح باشد 10تواند حداکثر هزینه مسافرت می: 40ماده

 مواد و لوازم مصرفی:: س

 موارد مشابه خرید مواد آزمایشی و نرم افزارها، لوازم مصرفی شامل مواردی مثل هزینه کپی، تایپ، صحافی،: 41ماده

 تور دارد. نیاز به ارائه فاک آنهای هزینهپرداخت و  است

ارائه عالوه بر ( کندامثالهم که فاکتور کفایت می جز کپی و صحافی وبه هر نوع هزینه کرد موارد غیرمصرفی): 1تبصره

سپس و  انبارشدهپس از خرید و انتقال به انبار، قبض  هاطرحاید مواد شیمیایی و مصرفی ب قبض انبار است.مستلزم فاکتور 

 شود. تحویل داده هاحطربه مجریان 

 کند.ها تایید آزمایشگاه مرکزی کفایت می: در مورد مواد فاسد شدنی و برخی مواد خاص همچون آنزیم2تبصره

های خرید مواد مصرفی به همراه ارائه فاکتور و همراه با گزارش دوره ای و گزارش نهایی باید فرم ریزهزینه: 42ماده

 اساس فرم مربوطه()برقبض انبار به مدیریت پژوهشی تحویل داده شود.

 ای و غیرمصرفی:هزینه مواد سرمایهم: 



ها و ها، کتابشده، نقشهمنابع اطالعاتی خریداریابزارهای تحقیقاتی، ها، ای شامل انواع دستگاه: مواد سرمایه 43ماده

 تجهیزات و امثالهم است و در پایان طرح ضروری است به دانشگاه تحویل داده شود.

با هیزات خریداری شده متعلق به دانشگاه است و بعد از خریداری و قبض اموال تا پایان اجرای طرح هر نوع تج: 44ماده

 گیرد. در اختیار مجری قرار میاولویت 

به و تکمیل فرم مربوطه، بعد از اعالم به مدیریت پژوهشی شود کتبی که به عنوان لوازم سرمایه ای خرید می: 1تبصره

 .شودداده میامانت به مجری و بعد از ثیت در فهرست کتابخانه، تا ارائه گزارش نهایی  دهکتابخانه تحویل داده ش

ای و غیرمصرفی به کار گیرد و برحسب اعتبار طرح های مصرفی را در بخش سرمایهتواند هزینه: مجری می45ماده

 نوعی توازن ایجاد کند.  

 های سایرهزینهن: 

یا ها، پرداخت به حساب موسسات شرکت در کارگاهنشده یا هزینه بینیپیش هایهزینهشامل مواردی چون : 46ماده

  مربوطه ضرورت دارد.و مدارک اسناد ارائه است که برای پرداخت اعتبار این موارد،  امثالهم ها وسازمان

  ، تا ده درصد هزینه طرح است.های سایرهزینهسقف : 47ماده

اولیه اعالم نکرده، از  نیازمند مواد و تجهیزاتی باشد که در پیش بینی اگر مجری در حین انجام تحقیق : 48ماده

 تواند استفاده کند.های سایر)که تا سقف ده درصد طرح است( میهزینه

 هاپرداختس: 

درصد هزینه بعد از کسر مالیات به صورت علی الحساب به  50، انعقاد قرارداد: پس از تصویب نهایی طرح و 49ماده

 گردد.ت میمجری پرداخ

درصد  25های هزینه کرد، شده و تکمیل فرمدرصد اعتبار دریافت 50: بعد از ارائه گزارش پیشرفت کار مبنی بر 50ماده

  گردد.به مجری پرداخت میدیگر از اعتبار طرح 

و از اعتبار گردد ای بابت آنها پرداخت نمیکرد ارائه نگردد، هزینه: چنانکه مدارک و مستندات برای هزینه51ماده

 شود.اصلی طرح کاسته می

 گردد.: قسط پایانی طرح، بعد از تصویب گزارش نهایی پرداخت می 52ماده

 ناظر طرح: ع

نظارت بر اجرای به منظور حسن اجرای طرح و رعایت مفاد آیین نامه و تخصیص اعتبارات به بندهای مربوطه، : 53ماده

تواند بر حسب صالحدید فردی را به عنوان ناظر اجرای طرح در نظر میاین شورا و شورای پژوهشی است طرح برعهده 

 بگیرد.



 و داوری هاگزارش: ف

 گزارش پیشرفت کار -1

شامل مواردی چون هزینه کرد اعتبار « شدهدرصد هزینه دریافت 50پیشرفت کار براساس »: گزارش 54ماده

شده است که در قالب فرم مربوطه به بندی اعالممانشده، اقدامات و تحقیقات مجری در پیشبرد طرح براساس زدریافت

 گردد.مدیریت پژوهشی ارائه می

درصد هزینه  50پیشرفت کار مبنی بر گزارش  باید درهای درون سازمانی( اعتبار اولیه)در طرحکرد هزینهمحل : 55ماده

 مشخص گردد.شده دریافت

خود به مدیریت  طبق قراردادبر  پیشرفت کار را  گزارش، مجری باید خارجی های مشترک و مستقلدر طرح: 56ماده

 ارسال کند. یا طرف قرارداد پژوهشی ارائه دهد و مدیریت آن را به کارفرما

 :گزارش نهایی-2

به  این گزارشفرآیند گردد. شده ارائه میشخصو ساختار مدر پایان اجرای طرح گزارش نهایی در قالب  :57ماده 

 به صورت زیر است:، سازمانینی یا برونسازمادروناقتضای طرح 

 طرح داخلی:-1

مصوب شورای بندی و...( ظاهری)فونت، قلم، حاشیهتنظیم گزارش از سوی مجری براساس چارچوب  -

 پژوهشی و بررسی آن در شورای گروه.

 .بررسی گزارش در شورای پژوهشی و در صورت تایید، ارسال آن به داور -

 ک نسخه صحافی شده به مدیریت پژوهشی و نسخه دیگری به کتابخانه.، تحویل یداور در صورت تایید -

 لوح فشرده حاوی فایل ورد و پی دی اف به مدیریت پژوهشی.تحویل همراه با نسخه چاپی،  -

 

در شورای گروه و بعد از بررسی تواند میلیون ریال می 30هایی با اعتبار پژوهشی کمتر از گزارش نهایی طرح: 58ماده 

ارسال خارجی بیش از آن، برای داور طرح هایی با اعتبار ولی  به داور داخلی ارسال گرددوهشی دانشگاه شورای پژ

 گردد.  می

 نمره است. 20از  15حداقل نمره قبولی گزارش نهایی، : 1تبصره

عد خواهد آمد، : گزارش نهایی به منزله اتمام طرح تحقیقاتی نیست بلکه بعد از انجام تعهدات که در بندهای ب 59 ماده

 طرح به پایان رسیده و گواهی اختتام طرح صادر می شود. 

 )مستقل و مشترک(سازمانیبرونهای گزارش نهایی در طرح-2

 بایدمی ، ضوابط ارائه گزارش بر حسب شیوه نامه کارفرماست اما مجریسازمانیبروندر طرح های مستقل : 60ماده

 دانشگاه تحویل دهد. پژوهشیمدیریت  به ای از گزارش نهایی رانسخه



گزارش نهایی را در ساختار ظاهری مصوب شورای پژوهشی  مشترک، مجری باید سازمانیبروندر طرح های : 61ماده

 ورای پژوهشی مورد بررسی واقع شود.به گروه تحویل نماید و بعد از تایید، در ش

ضروری است طرح، همانند طرح های داخلی در این نوع ، )دو نسخه(صحافی شده عالوه بر گزارش چاپی: 1تبصره

 مجری فایل الکترونیکی آن را نیز تحویل نماید.

 و تعهدات مجری در خصوص ارائه نتایج)در طرح های داخلی( گواهی اختتام طرحث: 

 گزارش نهایی است.تصویب بعد از ماه  18تعهدات، حداکثر تا صدور گواهی اختتام طرح مستلزم انجام : 62ماده

باید تعهدات زیر را به انجام  معادل به صورت گزارش نهایی، مجری بر حسب میزان اعتبارطرح عالوه بر ارائه : 63ماده

 رساند: 

 .درصد اعتبار طرح( 40)حداکثر : اعتبار معادل شامل مجموع اعتبار پرسنلی و مسافرت است1تبصره

 هایی بر مبنای تولید محصول(گروه الف)طرح

 

 حداقل تعهدات معادل  اعتبارمیزان  ردیف

 یک محصول تجاری شده؛  میلیون  120تا سقف    3

، یا یک نظریه جدید، یا اکتشافی اختراع ثبت بین المللی معتبر  با قابلیت تجاری سازییک  میلیون ریال 70 2

یا مشکلی جدی را  یا دانشگاه را در سطح کشور بهبود بخشد چشمگیر که بتواند جایگاه منطقه

 های مربوط(د)با تایید سازمانرفع کن

 یک اختراع ثبت داخلی معتبر مورد تایید وزارتین با قابلیت تجاری سازی؛  ریال میلیون 54تا سقف  1

 )طرح هایی بر مبنای تولید علم(گروه ب

  iscمقاله علمی پژوهشی  دوبا  jcrیک مقاله   ریال میلیون 35تا سقف  3

 های معتبر بین المللییا نمایه sopusیک مقاله  میلیون ریال 25 2

  iscپژوهشی مورد تایید وزارتین نمایه در یک مقاله مقاله علمی  ریالیلیون م 17تا سقف  1

میلیون)بدون در نظر داشتن اعتبار معادل(  5هایی با اعتبار کلی بیش از : در هر صورت مجری در طرح64ماده

 هشی منتشر سازد. یا دو مقاله علمی پژو jcrضروری است یک 

به عنوان مابه التفاوت درصد  30را انجام دهد، بندهای بامتر چنانکه مجری بتواند برحسب اعتبار، تعهدات : 65ماده

 شود. به وی پرداخت میگرنت از محل حق التحقیق تشویقی 

 باید بعد از تصویب طرح باشد.ارسال مقاله تاریخ : 66ماده 

یا مقاله نهایی موارد فوق)گزارش بر ، ضروری است مجری عالوه یا بیشتر ملیون ریال غ صدطرح هایی با مبل در: 67ماده

 و...( نتیجه طرح را در قالب سخنرانی در سطح دانشکده ارائه دهد.



ذکنر به عنوان حنامی منالی طنرح نام دانشگاه جیرفت ارائه نتایج طرح های پژوهشی مصوب، در ضروری است : 68ماده

منندی از اعتبنارات پژوهشنی دانشنگاه پروژه در قالب طرح پژوهشنی بنه شنماره ...... و بنا بهره این  له:با ذکر جم ؛گردد

  جیرفت به انجام رسیده است.

This study/research was supported by university of Jiroft under the grant no. …… . 

 یا پروژه ساخت یا چاپ اثر منوط به اجازه دانشگاه می باشد. انتقال مالکیت یا حق استفاده از اختراع، اکتشاف: 69ماده 

توانند های تحقیقاتی داخل دانشگاه متعلنق بنه دانشنگاه اسنت ولنی دانشنگاه میهرگونه در آمد حاصل از طرح: 70ماده 

 از درآمد را به مجری پرداخت کند.بخشی 

جنز هزیننه هنایی به )هانجام رساند، اعتبار دریافت شندتعهدات خود را به  بدون دلیل موجه چنانکه مجری نتواند: 71ماده

 .شوددانشگاه واریز میبه حساب که صرف تجهیزات غیر مصرفی شده( از حقوق ماهیانه وی کسر و 

 تشویقخ: 

به  تنها برای سال آینده آنهاگرنت  تومان میلیون10و  7 پژوهشگران برتر دانشکده و دانشگاه به ترتیب مبلغ: 72ماده

 اختصاص می یابد. جرای طرح منظور ا

توانند در دانشگاه طرح ، میسازمانیبروندرصد مبلغ کل طرح  20مجریانی که طرح خارجی اجرا نمایند تا : 73ماده

 اجرا نماید.

 

 سازمانی مشترکبرونتعهدات در طرح ض: 

کند، همانند داخت میسازمانی مشترک برحسب اعتباری که دانشگاه جیرفت پرهای برون: تعهدات در طرح74ماده

 سازمانی است.های درونطرح

 .استشورای پژوهشی : توضیح موارد مسکوت یا مبهم برعهده 75ماده

بعد از در شورای پژوهشی دانشگاه به تصویب رسید و  17/3/96در تاریخ تبصره  17 و ماده  76این آیین نامه : 76ماده

 ت.امجراسهای جدید مزماین تاریخ،  در مورد طرح


