بسمه تعالي

آئين نامه اجرايي طرحهای پژوهشي دانشگاه هنر اسالمي تبريز
مصوب دويست و شصت و نهمين جلسه شورای پژوهشي دانشگاه در تاريخ 95/07/03
و مصوب جلسه مورخ  95/09/07هيئت رئيسه دانشگاه
طرحهایی که در راستای ارتقای علمی دانشگاه در سطح ملی و یا بینالمللی و رفع نیازها و مشکالت کشور باشد ،طرح پژوهشی
نامیده میشود.
تعاريف و کليات
دانشگاه :منظور دانشگاه هنر اسالمی تبریز میباشد.
طرحهای پژوهشي داخلي :به طرحهایی اطالق میشود که با استفاده از منابع بودجهای دانشگاه تعریف و انجام میگیرد.
طرحهای پژوهشییي خارجي :به طرحهایی اطالق میشووود که با اسووتفاده از منابع بودجهای جذب شووده از طرس سووازما های
خصوصی و یا دولتی و یا توسط اشخاص حقوقی و حقیقی تعریف و انجام میگیرد.
طرحهای پژوه شي م شترک :به طرحهایی اطالق می شود که اعتبار بودجهای طرح تو سط دان شگاه و سازما های خ صو صی و یا
دولتی و یا توسط اشخاص حقوقی به صورت توافقی تامین شده و انجام میگیرد.
الف) طرحهای پژوهشي داخلي:
ماده :1پيشنهاد دهنده(گان) طرح پژوهشي:
 -1پيشنهاد دهنده طرح (مجری):
 -1-1مجری طرح باید عضو هیئت علمی دانشگاه بوده باشد.
تبصره :1اگر پیشنهاد دهندگا طرح بیش از یک نفر باشد یک نفر به عنوا مسئول اجرای طرح (مجری) معرفی میشود و
مابقی نیز به عنوا همکارا طرح تعریف خواهند شد.
تبصره :2تعریف یک همکار با مرتبه استادیار و به باال برای همکارانی که با مرتبه مربی برای اولین بار طرح پژوهشی تعریف
میکنند ،الزامی میباشد و میزا همکاری نیز حداقل  20درصد مجموع ساعات پیش بینی شده در طرح خواهد بود.
 -2-1اعضاء هیئت علمی مامور به تحصیل دانشگاه نمیتوانند مجری طرح باشند ولی میتوانند به عنوا همکار در طرحها
مشارکت نمایند.
تبصره :اعضاء هیئت علمی مامور در دانشگاه میتوانند همانند سایر اعضاء هیئت علمی از مزایای این آئین نامه برخوردار شوند.
 -2همکاران طرح:
 -1-2همکارا طرح میبایست دارای مدرک تحصیلی لیسانس به باال بوده باشند.
 -2-2همکارا طرح میتوانند از اعضاء هیئت علمی سایر دانشگاهها و یا دانشجویا تحصیالت تکمیلی دانشگاه باشند.
تبصره :1دانشجویا فارغ التحصیل دانشگاه بعد از فارغ التحصیلی میتوانند در یک طرح پژوهشی همکاری داشته باشند.
تبصره :2برای همکارا غیر هیئت علمی ارائه گواهی تخصصی در زمینه فعالیت از مراجع مربوطه و یا تائید شورای پژوهشی
دانشگاه الزامی میباشد( .مثال :برای هنرمندا تجربی کار ارائه گواهی درجه هنری و یا کارمندا دانشگاه هنر اسالمی
تبریز در خارج از وقت اداری با داشتن مدرک دانشگاهی در زمینه همکاری مورد درخواست مجری طرح)
ماده :2موضوع و کليات طرح پژوهشي پيشنهادی:
 -1موضوع پیشنهادی طرح پژوهشی باید در راستای طرح جامع دانشکده و دانشگاه باشد.
 -2موضوع پیشنهادی طرح پژوهشی نمیتواند با پایا نامههای تحصیالت تکمیلی خود عضو هیئت علمی و یا دانشجویا تحصیالت
تکمیلی تحت راهنمایی مجری یا همکارا طرح ،همپوشانی محتوایی داشته باشد .مسئولیت بررسی عدم هم پوشانی پرسشنامه
پیشنهادی طرح پژوهشی با شوراهای دانشکده خواهد بود.
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 -3موضوع پیشنهادی قبالً کار نشده باشد .مسئولیت بررسی تکراری نبود موضوع پیشنهادی طرح پژوهشی با شوراهای
دانشکده خواهد بود.
 -4در صورتی که مجری طرح ،طرحی را ارائه نماید که الزم باشد اطالعات و روش آ محرمانه بماند ،میباید مراتب را بصورت
کتبی ضمیمه طرح نماید.
 -5ذکر موضوع حمایت مالی دانشگاه از طرح پژوهشی با قید شماره قرارداد در مقاالت و کتب منتشره مستخرج از طرح
پژوهشی الزامی میباشد.
 -6اگر انجام طرح در مرحله ای از پیشرفت آ و یا بعد از اجرای کامل طرح به اختراع وسایل و دستگاههای جدید یا اکتشاس
و کشف روشهای نوین و یا هرگونه انتشار کتاب و یا تحصیل حقوقی بیانجامد حق استفاده از امتیازات و حقوق و نتایج
حاصله و درآمد حاصل کامالً متعلق به دانشگاه بوده و دانشگاه میتواند قسمتی از درآمد حاصله را مطابق تصمیمات شورای
پژوهشی به طرح دهندگا پرداخت نماید.
 -7پیشنهاد تغییر در همکارا طرح و همچنین تغییر در اقالم هزینه قبل از انجام تغییرات ،منوط به تصویب شورای دانشکده
و شورای پژوهشی دانشگاه خواهد بود.
ماده :3شرايط مالي:
 -1سقف پیش بینی اعتبار هزینه کرد متناسب با اعتبار پژوهانه هر عضو هیئت علمی میباشد.
تبصره :1هزینه داوری طرح پژوهشی تا سقف  5میلیو ریال از محل اعتبار ریالی قرارداد پژوهشی پرداخت میشود.
تبصره :2بعد از عقد قرارداد ،در صورت درخواست مجری مبلغ پیش بینی شده قرارداد با رعایت سقف اعتبار قابل تعریف،
در ردیفها میتواند تغییر و یا افزایش یابد.
 -2هزینههای پرسنلی پیشبینی شده در پرسشنامه پیشنهادی برای مجری و همکارا طرح از محل اعتبار پژوهانه هر فرد
هزینه خواهد شد.
تبصره :در صورت نبود اعتبار پژوهانه برای فرد ،هزینه پرسنلی در صورت رضایت سایر همکارا از محل اعتبار پژوهانه
همکار پرداخت و یا صفر منظور خواهد شد.
 -3هزینه های پیش بینی شده در پرسشنامه پیشنهادی برای همکارا طرح خارج از دانشگاه و یا دانشجویا کارشناسی ارشد
از محل اعتبار پژوهانه مجری هزینه خواهد شد.
تبصره :هزینه پرسنلی دانشجویا دوره دکتری از محل افزایش اعتبار پژوهانه تخصیصی به دانشجویا دوره دکتری (ویژه
طرحهای پژوهشی) مطابق موضوع ماده  7بند (ب) آئین نامه اعتبار پژوهانه (گرنت) اعضای هیئت علمی و دانشجویا دوره
دکتری پرداخت خواهد شد.
 -4سقف هزینههای پرسنلی پیش بینی شده برای همکارا تعریف شده خارج از دانشگاه نمیتواند بیشتر از  30درصد مجموع
هزینههای پرسنلی باشد.
 -5در صورت پیش بینی خرید تجهیزات غیرمصرفی در پرسشنامه پیشنهادی ،مجری طرح بعد از تصویب و عقد قرارداد،
متناسب با نیاز پیشبینی شده در پرسشنامه مصوب ،می تواند نسبت به درخواست تهیه تجهیزات غیرمصرفی از محل اعتبار
پژوهانه خود اقدام نماید.
تبصره :با تجهیزات خریداری شده از محل اعتبار طرح پژوهشی مطابق مقررات قید شده در بند الف ماده « 7آئین نامه
اعتبار پژوهانه (گرنت) اعضای هیئت علمی و دانشجویا دوره دکتری» استناد خواهد شد.
 -6در کلیه پرداختهای هزینه پرسنلی یک سوم از هزینه پرسنلی به عنوا حسن انجام کار کسر و مبالغ کسر شده و تسویه
حساب نهایی بعد از انجام تعهدات طرح انجام میگیرد.
 -7سال مالی طرحهای پژوهشی منطبق برسال مالی دانشگاه میباشد.
 -8در صورت لغو قرارداد مجری طرح ملزم به تامین هزینهها ی تحمیلی به دانشگاه خواهد بود و در صورت پرداخت هزینه
پرسنلی به مجری و همکارا طرح هزینههای مذکور باید عودت داده شود.
 -9محاسبه میزا حق التحقیق هر فرد طبق فرمول زیر بر اساس آخرین حکم کارگزینی محاسبه خواهد شد.
( /50حقوق پایه  +فوق العاده آموزشی) = مبلغ حق التحقیق به ازای هر ساعت
 -10میزا حق الزحمه دانشجویا که در طرح با مجری طرح همکاری دارند طبق ماده ( 7زیر بند 7از بند الف) آئین نامه اعتبار
پژوهانه (گرنت) اعضای هیئت علمی و دانشجویا دوره دکتری محاسبه خواهد شد.
 -11به مقاالت مستخرج از طرح پژوهشی داخلی پاداش تعلق نمیگیرد.
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ماده :4تعهدات :شرایط ارائه تسویه حساب نهایی طرح عالوه بر طی فرآیند داوری و ارائه گزارش نهایی:
 -1تعهدات طرح پژوهشی تعریف شده:
 -1-2طرحهای پژوهشی تا اعتبار  70میلیو ریال :ارائه گواهی پذیرش یا چاپ مقاله علمی -پژوهشی
 -2-2طرحهای پژوهشی با اعتبار بیشتر ،به ازای هر مبلغ افزایش تا  70میلیو ریال:
 ارائه گواهی پذیرش یا چاپ مقاله در نشریه علمی– پژوهشی  2مورد (یک مقاله لزوماً باید چاپ شده باشد) ارائه یک گواهی پذیرش یا چاپ مقاله علمی–پژوهشی و یک گواهی معتبر علمی ثبت اختراع یا اکتشاس مستخرج ازطرح که به تائید مراجع علمی ذیصالح رسیده است.
 ارائه یک گواهی پذیرش یا چاپ مقاله علمی–پژوهشی و یک محصول تجاری سازی شده که به تائید مراجع ذیصالح رسیده باشد.تبصره :1منظور از مقاله علمی– پژوهشی مقالهای است که حداقل ( )5امتیاز از ردیف مقاالت چاپ شده در نشریات مطابق
دستورالعمل داخلی امتیاز بندی فعالیتهای پژوهشی کسب کرده باشد.
تبصره :2در صورتیکه خروجی طرح بجای مقاله یا مقاالت علمی -پژوهشی منجر به اثر بدیع هنری شود با درخواست کتبی
از طرس مجری و تائید و تصویب شورای پژوهشی دانشگاه ،مطابق مقررات آثار بدیع هنری استناد خواهد شد.
 -2انجام طرح پژوهشی دوم :در صورت پیشنهاد پرسشنامه طرح پژوهشی دوم از طرس عضو هیئت علمی تمامی امورات و
اقدامات اولیه بررسی و تصویب در شورا و عقد قرارداد و تصویب گزارش فاز نهایی در شورای پژوهشی دانشگاه انجام گرفته
و پرداخت هزینههای پرسنلی منوط به انجام تعهدات طرح از بابت قرارداد طرح پژوهشی اول خواهد بود
 -3انجام طرح پژوهشی سوم :برای عقد قرارداد طرح پژوهشی سوم چاپ یکی از مقاالت تعهدی یکی از دو طرح قبلی الزامی میباشد.
ماده :5مدت زمان اجرای قرارداد:
 -1میزا ساعات انجام فعالیت پژوهشی در طرحهای پژوهشی برای هریک از همکارا تعریف شده در پرسشنامه پیشنهادی
طرح ،ماهانه تا سقف  60ساعت میباشد.
 -2مجری متعهد است در بازههای زمانی فازهای پیش بینی شده در پرسشنامه طرح پژوهشی نسبت به تحویل گزارش مکتوب اقدام نماید.
 -3شرایط تمدید و لغو قرارداد:
 -1-3مرحله اول بعد از اتمام مدت زما قرارداد با درخواست مجری و تائید مدیریت پژوهش و فناوری 6 :ماه
 -2-3مرحله دوم بعد از اتمام مدت زما تمدید  6ماهه اول با درخواست مجری و تصویب شورای پژوهشی دانشگاه 6 :ماه
 -3-3مرحله سوم بعد از تمدید دو مرحله قبلی با درخواست مجری و ارائه مدارک مستدل و کافی و تائید شورای پژوهشی دانشگاه 6 :ماه سوم
 -4-3مرحله چهارم بعد از تمدید  18ماهه :لغو قرارداد
 -4در صورتی که فاصله زمانی پیش بینی شده برای تحویل گزارش فازها بیشتر از  12ماه باشد مجری موظف است هر 6ماه
نسبت به ارائه گزارش مکتوب اقدام نماید.
ماده :6شرايط داوری:
 -1داوری پرسشنامه پیشنهادی طرح پژوهشی:
 -1-1در طرحهای پژوهشی تا سقف اعتبار  32،500،000ریال ،پرسشنامه پیشنهادی طرح پژوهشی بعد از تصویب در
شورای دانشکده ،در شورای پژوهشی دانشگاه بدو نیاز به ارسال داوری بررسی و تصویب میشود.
 -2-1در طرحهای پژوهشی با سقف اعتبار بیشتر از  32،500،000ریال ،پرسشنامه پیشنهادی طرح پژوهشی بعد از تصویب
در شورای دانشکده ،به یک نفر داور به انتخاب شورای پژوهشی دانشگاه ارسال و در صورت تائید داوری در شورای پژوهشی
دانشگاه بررسی و تصویب میشود.
 -2داوری گزارش فاز نهایی طرح پژوهشی:
 -1-2در طرحهای پژوهشی تا سقف اعتبار  32،500،000ریال ،گزارش فاز نهایی به همراه مستندات انجام تعهدات طرح
در شورای پژوهشی دانشگاه بررسی و تصویب میشود.
 -2-2در طرحهای پژوهشی با سقف اعتبار بیشتر از  32،500،000ریال ،گزارش فاز نهایی به داور منتخب شورای پژوهشی
دانشگاه ارسال و بعد از تائید داوری ،گزارش فاز نهایی در شورای پژوهشی دانشگاه بررسی و تصویب میشود.
تبصره :1گزارشات فازها بعد از تصویب در شورای دانشکده در شورای پژوهشی دانشگاه بررسی و تصویب میشود و بعد از
تصویب پرداختهای مالی فازها قابل انجام خواهد بود.
تب صره :2در مقاالت مسووتخرج از طرح پژوهشووی نوشووتن جمله زیر در پاورقی صووفحه اول مقاله و یا بخش پایانی مقاله
(بخش تقدیر وتشکر) الزامی است:
«این مقاله مستخرج از طرح پژوهشی بشماره قرارداد  ...........مورخ  ............با عنوا « »................میباشد ،که با حمایت مالی
دانشگاه هنر اسالمی تبریز انجام گرفته است».
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ماده :7نحوه تخصيص امتياز به گزارش طرح پژوهشي:
امتیاز گزارش طرح پژوهشی داخلی تمام شده طبق دستورالعمل داخلی امتیاز بندی فعالیتهای پژوهشی برای فعالیت انجام گرفته و همکارا طرح
به ترتیب قید اسامی همکارا در گزارش نهایی طرح و یا براساس سهم نامه امضاء شده توسط مجری و همکارا طرح تخصیص داده خواهد شد.

زما محاسبه و تخصیص امتیاز به طرحهای پژوهشی داخلی:
 طرحهای با اعتبار کمتر از  32،500،000ریال بعد از تسویه کامل(تصویب گزارش نهایی و انجام تعهدات) طرحهای با اعتبار بیشتر از  32،500،000ریال بعد از اتمام و تصویب آ در شورای پژوهشی دانشگاه: در ترفیع پایه و محاسبه گرنت امتیاز طرح محاسبه خواهد شد.
 در پرونده ارتقاء امتیاز طرح بعد از انجام تعهدات محاسبه خواهد شد.
ماده :8فرآيند پيشنهاد و تحويل گزارش طرح پژوهشي:
 -1قبل از عقد قرارداد:
 -1-1تکمیل فرم پرسشنامه پیشنهاد طرح پژوهشی و ارائه آ به دانشکده مربوطه جهت طرح در شورای دانشکده
تبصره :1مسئولیت بررسی موضوع ردیفهای  1الی  3ماده  2بر عهده شورا و رئیس دانشکده خواهد بود.
 -2-1ارسال صورتجلسه دانشکده مبنی بر تصویب طرح به همراه فرم پرسشنامه پیشنهاد طرح پژوهشی (الزاماً فقط ارسال
اسکن صورتجلسه دانشکده و فایل پرسشنامه)
 -3-1بررسی در مدیریت پژوهش و فناوری و رفع نواقص ،طرح در شورای پژوهشی دانشگاه و تعیین داور در شورا و ارسال
به داوری ،بعد از تائید داور تصویب در شورای پژوهشی دانشگاه
 -4-1عقد قرارداد با مجری طرح و ابالغ شروع قرارداد
 -2بعد از عقد قرارداد:
 -1-2تدوین گزارش فازها و فاز نهایی مطابق با شیوهنامه تدوین گزارش نهایی طرحهای پژوهشی و ارائه به شورای دانشکده
 -2-2ارسال صورتجلسه دانشکده مبنی بر تصویب گزارش فازها یا فاز نهایی طرح به همراه گزارش چاپ شده (ارسال
اسکن صورتجلسه دانشکده و فایل گزارش نیز الزامی میباشد)
-3-2بررسی در مدیریت پژوهش و فناوری و رفع نواقص و ارسال به داوری (در صورت نیاز) ،طرح و تصویب در شورای
پژوهشی دانشگاه
 -4-2تحویل گزارش صحافی شده فاز نهایی مطابق با «شیوه نامه تدوین گزارش نهایی طرحهای پژوهشی» به همراه تمام منابع
فایلی طرح در یک لوح فشرده (که دارای روجلد چاپی میباشد) به مدیریت پژوهش و فناوری به تعداد  4نسخه و درخواست
تسویه حساب نهایی
تبصره :2تحویل گزارش کاغذی برای فازها الزامی نبوده و فقط باید فایل گزارش فازها تحویل داده شود.
ب) طرحهای پژوهشي خارجي:
ماده :9سفارش دهندگان طرح پژوهشي:
 -1سفارش دهنده حقوقی:
 -1-1کلیه قراردادها با امضاء معاو آموزشی ،پژوهشی و فناوری خواهد بود و در صورت نیاز از طرس معاو آموزشی،
پژوهشی و فناوری حکم تنفیذ به عضو هیئت علمی جهت عقد قرارداد صادر میشود.
 -2-1قرارداد طرح های پژوهشی منعقده با مراکز تحقیقاتی دانشگاه ،با امضاء رئیس مرکز تحقیقات معتبر خواهد بود.
 -3-1قرارداد طرح های پژوهشی منعقده با صندوق حمایت از پژوهشگرا که با امضاء مستقیم مجری طرح میباشد از این
قانو مستثنی بوده و بعد از عقد قرارداد باید یک نسخه از قرارداد جهت طرح در جلسه شورای پژوهشی دانشگاه،
تحویل مدیریت پژوهش و فناوری شود.
 -4-1سایر قراردادهای منعقده که طرس قرارداد به دالیلی حاضر به عقد قرارداد مستقیم با دانشگاه نبوده و قرارداد با مجری
طرح منعقد میشود ،قبل از انعقاد قرارداد مراتب باید به اطالع مدیریت پژوهش و فناوری جهت طرح و تصمیم گیری
در جلسه شورای پژوهشی دانشگاه برسد .در غیر اینصورت طرح مذکور فاقد اعتبار میباشد.
 -2سفارش دهنده حقیقی:
 در صورت دریافت سفارش انجام طرح پژوهشی از طرس اشخاص حقیقی ،سفارش مذکور در شورای پژوهشی دانشگاهطرح و در خصوص چگونگی اجرای طرح ،فرآیند داوری ،تعهدات و امتیاز آ تصمیم گیری خواهد شد.
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ماده :10پيشنهاد دهنده(گان) طرح پژوهشي:
 -1پيشنهاد دهنده طرح (مجری):
 -1-1مجری طرح باید عضو هیئت علمی دانشگاه بوده باشد.
تبصره :موارد استثناء را شورای پژوهشی دانشگاه تعیین خواهد کرد.
 -2-1اعضاء هیئت علمی مامور به تحصیل دانشگاه نمیتوانند مجری طرح باشند ولی میتوانند به عنوا همکار در طرحها
مشارکت نمایند.
تبصره :اعضاء هیئت علمی مامور در دانشگاه میتوانند همانند سایر اعضاء هیئت علمی از مزایای این آئین نامه برخوردار شوند.
 -2همکاران طرح:
 -1-2در انتخاب همکارا طرح هیچ محدودیتی وجود ندارد.
تبصره  :همکاری کارمندا دانشگاه در خارج از وقت اداری امکا پذیر خواهد بود.
 -2-2مجری طرح جوابگوی عملکرد و خواستهها ی همکارا طرح بوده و دانشگاه هیچ تعهدی در قبال همکارا طرح ندارد.
 -3-2اعالم لیست همکارا طرح در زما شروع قرارداد الزامی بوده و در صورت تغییر در همکارا طرح مراتب باید به مدیریت
پژوهش و فناوری کتباً اعالم شود.
ماده :11موضوع و کليات طرح پژوهشي پيشنهادی:
 -1در انجام طرحهای پژوهشی خارجی که مجری طرح از دانشجوی(دانشجویا ) تحصیالت تکمیلی کمک میگیرد ،در صورت
درخواست دانشجو طرح مذکور می تواند به عنوا پایا نامه دانشجویی لحاظ شود .در این صورت مجری طرح با رعایت
مقررات آموزشی الزاماً باید استاد راهنمای اول دانشجو(یا ) بوده و از بابت راهنمایی پایا نامه هزینهای دریافت نخواهد
کرد ولی امتیاز استاد راهنمایی پایا نامه برای عضو هیئت علمی محاسبه خواهد شد.
تبصره :1فرآیند طرح و تصویب موضوع بند حاضر به عنوا پایا نامه دانشجویی تحصیالت تکمیلی مطابق مقررات آموزشی
دانشگاه خواهد بود.
تبصره :2در صورتیکه پایا نامه مذکور دارای استاد راهنمای دوم و مشاور باشد و این افراد جزء همکارا طرح باشند حق
الزحمه ای بابت استاد راهنمایی و مشاوره دریافت نخواهند کرد و اگر همکار طرح نباشند حق التدریس این افراد از محل
اعتبار طرح پرداخت خواهد شد.
تبصره :3مدیریت پژوهش و فناوری نامهای مبنی بر عدم پرداخت هزینه راهنمایی به مدیریت آموزش و تحصیالت تکمیلی
جهت اقدام مقتضی و درج در پروندههای مربوطه ارسال خواهد نمود.
 -2در صورتی که قرارداد طرح پژوهشی منعقده ،محرمانه باشد مراتب باید بصورت کتبی از طرس سازما سفارش دهنده اعالم شود.
 -3درج عضویت مجری طرح در روجلد و یا صفحات شناسنامهای گزارش مکتوب طرح پژوهشی الزامی میباشد.
 -4ذکر موضوع حمایت مالی سازما سفارش دهنده از طرح پژوهشی با قید شماره قرارداد و عضویت سازمانی مولفین در مقاالت
و کتب منتشره مستخرج از طرح پژوهشی الزامی میباشد.
 -5اگر انجام طرح در مرحلهای از پیشرفت آ و یا بعد از اجرای کامل طرح به اختراع وسایل و دستگاههای جدید یا اکتشاس و
کشف روشهای نوین و یا هرگونه انتشار کتاب و یا تحصیل حقوقی بیانجامد ،حق استفاده از امتیازات و حقوق و نتایج
حاصله و درآمد حاصل کامالً متعلق به سازما سفارش دهنده میباشد.
ماده :12شرايط مالي:
 -1سقفی برای اعتبار قرارداد وجود ندارد.
 -2تامین کلیه هزینه های تحمیلی به دانشگاه از بابت اجراء یا لغو قرارداد برعهده مجری طرح خواهد بود.
 -3بعد از هر مرحله پرداخت ریالی از طرس سازما سفارش دهنده ،مجری طرح با ارائه اصل چک بانکی یا اصل فیش بانکی به
مدیریت پژوهش و فناوری می تواند نسبت به درخواست وجوه واریز شده اقدام نماید.
 -4کلیه پرداختها باید به شماره حساب اعالم شده از طرس امورمالی به شماره حساب  2177560402008نزد بانک ملی
شعبه آزادی میدا طالقانی تبریز واریز شود.
 -5اخذ مفاصا حساب از بیمه و مالیات برعهده مجری خواهد بود(.آئین نامههای مربوط در خصوص معافیتهای مربوطه پیوست میباشد)
 50 -6درصد از پرداختی مرحله آخر کسر و بعد از تحویل گزارشات مکتوب و درخواست تسویه حساب نهایی پرداخت خواهد شد.
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ماده :13مدت زمان اجرای قرارداد:
 -1در طرحهای پژوهشی سقف ساعتی ماهانه ،برای فعالیت پژوهشی وجود ندارد.
 -2مجری متعهد است در بازههای زمانی مراحل پیش بینی شده در شرح خدمات قرارداد طرح پژوهشی ،نسبت به تحویل
گزارش مکتوب همراه با نامه مدیریت پژوهش و فناوری به سازما سفارش دهنده اقدام نماید.
ماده :14شرايط داوری:
 -1مالک ارزیابی و تائید انجام طرح ،اعالم کتبی سازما سفارش دهنده مبنی بر اتمام کامل طرح پژوهشی خواهد بود.
ماده :15نحوه تخصيص امتياز به گزارش طرح پژوهشي:
 -1بعد از وصول نامه موضوع ماده ( 14شرایط داوری) و تحویل گزارش مکتوب ،امتیاز برای مجری طرح و همکارا طبق
دستورالعمل امتیاز بندی تخصیص داده میشود.
تبصره :امتیاز طرح به ترتیب قید اسامی همکارا در گزارش نهایی طرح و یا براساس درصد مشارکت اعالمی مجری طرح محاسبه خواهد شد.
ماده :16باالسری:
 -1میزا باالسری دانشگاه از محل قراردادهای پژوهشی منعقده با سایر سازمانها بشرح زیر خواهد بود:
 قراردادهای منعقده با اعتبارکمتر از  150میلیو ریال معاس قراردادهای منعقده با اعتبار  150 -300میلیو ریال  5درصد قراردادهای منعقده با اعتبار باالی  300میلیو ریال به ازای هر دویست میلیو ریال بیشتر از مبلغ سیصد میلیو ریالیک درصد به عدد مبنای ( )5اضافه خواهد شد.
-2
-3
-4
-5

-6

تبصره :مجموع درصد باالسری محاسبه شده برای اعتبار کل قرارداد نمیتواند بیشتر از 15درصد باشد.
مبلغ ریالی مبنای محاسبه میزا باالسری مبلغ قرارداد خواهد بود و مالیات و بیمه از سرجمع مبلغ کسر نخواهد شد.
در هر مرحله از پرداخت ،باالسری کسر خواهد شد.
باالسری کسر شده متعلق به دانشگاه بوده و مجری حق هیچ دخل و تصرفی در آ نخواهد داشت.
در صورت پیش بینی خرید تجهیزات غیرمصرفی در شرح خدمات قرارداد ،به میزا اعتبار ریالی تجهیزات غیرمصرفی
خریداری شده ،از اعتبار کل قرارداد کسر و سپس باالسری محاسبه خواهد شد و تجهیزات خریداری شده نیز برچسب
اموال الصاق خواهد شد.
باالسری کسر شده در اختیار معاونت آموزشی ،پژوهشی و فناوری قرار گرفته و محل مصرس درآمد حاصله سالیانه در شورای پژوهشی
دانشگاه تعیین خواهد شد.

تبصره :در صورت عقد قرارداد با مرکز تحقیقات  80درصد از درآمد حاصله قرارداد در اختیار مرکز قرار خواهد گرفت که مبالغ
مذکور صرس توسعه مرکز و هزینههای جاری خواهد شد و مابقی سالیانه در شورای پژوهشی دانشگاه تعیین خواهد شد.
 -7به مقاالت علمی -پژوهشی مستخرج از طرح پژوهشی خارجی ،چاپ شده در نشریات معتبر علمی -پژوهشی موضوع بند  1ماده 3
آئین نامه ارتقاء ،به ازای هر مقاله معادل پاداش قابل محاسبه طبق آئین نامه اعطای پاداش به فعالیتهای پژوهشی ،به مجری و
همکارا عضو هیئت علمی دانشگاه پرداخت خواهد شد.
تبصره :نوشتن موضوع حمایت مالی سازما پرداخت کننده اعتبار قرارداد با طرفیت دانشگاه و موضوع قرارداد و شماره قرارداد در
صفحه اول مقاله (پاورقی) یا بخش پایانی مقاله (بخش تقدیر و تشکر) مطابق با استاندارد سازما سفارش دهنده و یا بشرح زیر شرط
الزم برای بررسی خواهد بود:
«این مقاله مسووتخرج از طرح پژوهشووی بشووماره قرارداد  ...........مورخ  ............با عنوا « »................میباشوود ،که با
حمایت مالی سازما  ..............در دانشگاه هنر اسالمی تبریز انجام گرفته است».
ماده :17ضمانت اجرای قرارداد:
 -1در صورت مطالبه ضمانت نامه از طرس سازما سفارش دهنده برابر بخشنامه ابالغی هیئت وزیرا به شماره /122ت
 38449هو مورخ  ،87/01/07ضمانت نامه کتبی با امضاء معاو آموزشی ،پژوهشی و فناوری (تنفیذ شده از طرس ریاست
دانشگاه) خواهد بود( .بخشنامه مربوطه پیوست میباشد)
 -2در خصوص ترک تشریفات مناقصه نیز ،برابر بخشنامه ابالغی هیئت وزیرا به شماره /124500ت  38449هو مورخ
 ،1386/08/06ارجاع کارهای پژوهشی و تحقیقاتی به دانشگاهها ،موسسات و مراکز تحقیقاتی با ترک تشریفات مناقصه
انجام میگیرد( .بخشنامه مربوطه پیوست میباشد)
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ماده :18فرآيند عقد قرارداد و تحويل گزارش طرح پژوهشي:
 -1قبل از عقد قرارداد:
 -1-1ارائه و دریافت پیشنهاد انجام طرح پژوهشی به سازما تامین کننده اعتبار
 -2-1انجام مذاکرات الزم و آماده سازی پیش نویس قرارداد با همکاری سازما سفارش دهنده
 -3-1تحویل یک نسخه از پیش نویس قرارداد به مدیریت پژوهش و فناوری جهت بررسی و تائید
 -4-1تحویل اصل قراردادها به مدیریت پژوهش و فناوری جهت امضاء و طی مراحل اداری
 -5-1تحویل یک نسخه از اصل قرارداد امضاء شده به مدیریت پژوهش و فناوری که تمامی صفحات آ ممهور به مهر
دانشگاه و سازما سفارش دهنده بوده و به امضاء مقامات دانشگاه و سازما سفارش دهنده رسیده است.
 -2بعد از عقد قرارداد:
 -1-2عقد موافقت نامه فی مابین دانشگاه و مجری طرح در چارچوب قرارداد اصلی
 -2-2تدوین گزارش فازها و فاز نهایی مطابق با فرمت و ساختار مورد درخواست سازما سفارش دهنده
 -3-2تحویل گزارش نهایی چاپ شده به سازما سفارش دهنده جهت بررسی و تائید و تصویب نهایی به همراه نامه مدیریت
پژوهش و فناوری
 -4-2تحویل گزارش صحافی شده به تعداد مورد درخواست سازما سفارش دهنده به آ سازما بعد از دریافت صورتجلسه
تائید انجام طرح
 -5-2تحویل تعداد  3نسخه از گزارش صحافی شده به همراه تمام منابع فایلی طرح در یک لوح فشرده (که دارای روجلد
چاپی میباشد) به مدیریت پژوهش و فناوری و درخواست تسویه حساب نهایی
ج) طرحهای پژوهشي مشترک منعقده با دانشگاهها ،مراکز تحقيقاتي و يا سازمانها:
ماده :19پيشنهاد دهنده(گان) طرح پژوهشي:
 -1پيشنهاد دهنده طرح (مجری):
 -1-1مجری طرح باید عضو هیئت علمی دانشگاه بوده باشد.
تبصره :1موارد استثناء را شورای پژوهشی دانشگاه تعیین خواهد کرد.
 -2-1اعضاء هیئت علمی مامور به تحصیل دانشگاه نمیتوانند مجری طرح باشند ولی میتوانند به عنوا همکار در طرحها
مشارکت نمایند.
تبصره :اعضاء هیئت علمی مامور در دانشگاه میتوانند همانند سایر اعضاء هیئت علمی از مزایای این آئین نامه برخوردار شوند.
 -2همکاران طرح:
 -1-2برای همکارا غیر هیئت علمی ارائه گواهی تخصصی در زمینه فعالیت از مراجع مربوطه الزامی میباشد( .مثال :برای
هنرمندا تجربی کار ارائه گواهی درجه هنری و یا کارمندا دانشگاه هنر اسالمی تبریز در خارج از وقت اداری با داشتن
مدرک دانشگاهی در زمینه همکاری مورد درخواست مجری طرح)
ماده :20موضوع و کليات طرح پژوهشي پيشنهادی:
 -1موضوع پیشنهادی طرح پژوهشی باید در راستای اولویتهای تحقیقاتی مشترک طرفین باشد.
 -2در صورتی که مجری طرح ،طرحی را ارائه نماید که الزم باشد اطالعات و روش آ محرمانه بماند ،می باید مراتب را
بصورت کتبی ضمیمه طرح نماید.
 -3ذکر موضوع حمایت مالی دانشگاه و سایر مشارکت کنندگا مالی از طرح پژوهشی با قید شماره قرارداد در مقاالت و کتب
منتشره مستخرج از طرح پژوهشی الزامی میباشد.
 -4اگر انجام طرح در مرحلهای از پیشرفت آ و یا بعد از اجرای کامل طرح به اختراع وسایل و دستگاههای جدید یا اکتشاس و کشف
روشهای نوین و یا هرگونه انتشار کتاب و یا تحصیل حقوقی بیانجامد حق استفاده از امتیازات و حقوق و نتایج حاصله و درآمد حاصل
کامالً متعلق به دانشگاه و سازما های مشارکت کننده به نسبت مشارکت مالی خواهد بود و دانشگاه و سازما های مشارکت کننده
در صورت توافق میتوانند قسمتی از درآمد حاصله را مطابق تصمیمات مشترک به محققین پرداخت نماید.
 -5پیشنهاد تغیی ر در مجری و همکارا طرح و همچنین تغییر در اقالم هزینه قبل از انجام تغییرات ،منوط به تائید مشارکت
کنندگا مالی خواهد بود.
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ماده :21شرايط مالي:
 -1شرایط مشارکت مالی طرفین به صورت ریالی بوده و یا یکی از طرفین میتواند مشارکت خود را با تامین سخت افزار یا نرم
افزار تامین نماید.
 -2سهم سقف هزینه کرد از اعتبار ریالی دانشگاه از جمع کل اعتبار مالی پیش بینی شده برای قرارداد ،به ازای هر عضو هیئت
علمی دانشگاه که در طرح همکار میباشند تا سقف اعتبار پژوهانه عضو میباشد.
تبصره :1در صورت نبود اعتبار پژوهانه برای فرد همکار عضو هیئت علمی دانشگاه ،به صورت توافقی از محل اعتبار
پژوهانه مجری یا همکارا طرح ،اعتبار فوق منظور خواهد شد.
تبصره :2هزینه داوری تا سقف  5میلیو ریال از محل اعتبار ریالی قرارداد پژوهشی پرداخت میشود.
 -3هزینههای پرسنلی پیشبینی شده در پرسشنامه پیشنهادی برای مجری و تمام همکارا طرح از محل اعتبار مالی قرار پرداخت میشود.
تبصره :هزینه پرسنلی دانشجویا دوره دکتری از محل افزایش اعتبار پژوهانه تخصیصی به دانشجویا دوره دکتری (ویژه
طرحهای پژوهشی) مطابق موضوع ماده  7بند (ب) آئین نامه اعتبار پژوهانه (گرنت) اعضای هیئت علمی و دانشجویا دوره
دکتری پرداخت خواهد شد.
 -4در صورت پیش بینی خرید تجه یزات غیرمصرفی در پرسشنامه پیشنهادی ،مجری طرح بعد از تصویب و عقد قرارداد
متناسب با نیاز پیشبینی شده فازبندی در پرسشنامه مصوب می تواند نسبت به درخواست تهیه تجهیزات غیرمصرفی از
محل اعتبار ریالی قرارداد پژوهشی اقدام نماید.
تبصره :کلیه تجهزات خریداری شده متعلق به دانشگاه بوده و با تجهیزات خریداری شده از محل اعتبار طرح پژوهشی مطابق مقررات
قید شده در بند الف ماده « 7آئین نامه اعتبار پژوهانه (گرنت) اعضای هیئت علمی و دانشجویا دوره دکتری» برخورد خواهد شد.
 -5در کلیه پرداختهای هزینه پرسنلی ،یک سوم از هزینه پرسنلی به عنوا حسن انجام کار کسر و مبالغ کسر شده و تسویه
حساب نهایی بعد از تائید نهایی شورای مشترک مشارکت کنندگا مالی و انجام تعهدات طرح انجام میگیرد.
 -6در صورت لغو یا اجرای قرارداد ،مجری طرح ملزم به تامین هزینههای تحمیلی به دانشگاه و سایر مشارکت کنندگا مالی
خواهد بود و در صورت پرداخت هزینه پرسنلی به مجری و همکارا طرح هزینههای مذکور باید عودت داده شود.
 -7به مقاالت مستخرج از طرح پژوهشی پاداش پرداخت نخواهد شد.
ماده :22تعهدات :شرط ارائه تسویه حساب نهایی طرح بشرح زیر میباشد:
 -1مجری طرح بعد از تائید در شورای مشترک مشارکت کنندگا مالی مبنی بر انجام تعهدات قید شده در قرارداد ،تعهدی
در مقابل مشارکت کنندگا به غیر از دانشگاه هنر اسالمی تبریز نخواهد داشت.
 -2تعهدات مجری در مقابل دانشگاه هنر اسالمی تبریز:
 -1-2طرحهای پژوهشی تا اعتبار  70میلیو ریال :ارائه گواهی پذیرش یا چاپ مقاله علمی -پژوهشی
 -2-2طرحهای پژوهشی با اعتبار بیشتر ،به ازای هر مبلغ افزایش تا  70میلیو ریال:
 ارائه گواهی پذیرش یا چاپ مقاله در علمی– پژوهشی  2مورد (یک مقاله لزوماً باید چاپ شده باشد) ارائه یک گواهی پذیرش یا چاپ مقاله علمی–پژوهشی و یک گواهی معتبر علمی ثبت اختراع یا اکتشاس مستخرجاز طرح که به تائید مراجع علمی ذیصالح رسیده است.
 ارائه یک گواهی پذیرش یا چاپ مقاله علمی–پژوهشی و یک محصول تجاری سازی شده که به تائید مراجعذیصالح رسیده باشد.
تبصره :1منظور از مقاله علمی– پژوهشی مقالهای است که حداقل ( )5امتیاز از ردیف مقاالت چاپ شده در نشریات مطابق
دستورالعمل داخلی امتیاز بندی فعالیتهای پژوهشی کسب کرده باشد.
تبصره :2موارد استثناء به تشخیص شورای پژوهشی دانشگاه خواهد بود..
ماده :23مدت زمان اجرای قرارداد:
 -1میزا ساعات انجام فعالیت پژوهشی در طرحهای پژوهشی برای هریک از همکارا تعریف شده در پرسشنامه پیشنهادی
طرح ،ماهانه تا سقف  100ساعت میباشد.
 -2مجری متعهد است در بازههای زمانی فازهای پیش بینی شده در پرسشنامه طرح پژوهشی نسبت به تحویل گزارش مکتوب اقدام نماید.
 -3در صورت تاخیر در تحویل گزارش نهایی مطابق شرایط پیش بینی شده در قرارداد برخورد خواهد شد.
 -4در صورتی که فاصله زمانی پیش بینی شده برای تحویل گزارش فازها بیشتر از  12ماه باشد مجری موظف است هر شش
ماه نسبت به ارائه گزارش مکتوب اقدام نماید.
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ماده :24شرايط داوری:
 -1داوری پرسشنامه پیشنهادی طرح پژوهشی:
 پرسشنامه پیشنهادی طرح پژوهشی بعد از تصویب در شورای دانشکده و دانشگاه ،به یک نفر داور(ا ) به انتخاب شورای مشترکمشارکت کنندهگا مالی ارسال و در صورت تائید داوری در شورای مشترک مشارکت کنندهگا مالی بررسی و تصویب میشود.
 -2داوری گزارش فاز نهایی طرح پژوهشی:
 گزارش فازها و فاز نهایی به داور(ا ) منتخب شورای مشترک مشارکت کنندهگا مالی ارسال و بعد از تائید داوری،گزارشات در شورای مشترک مشارکت کنندهگا مالی بررسی و تصویب میشود.
تبصره :1گزارشات فازها در شورای مشترک مشارکت کنندگا مالی بررسی و تصویب میشود و بعد از تصویب پرداختهای
مالی فازها قابل انجام خواهد بود.
تبصره :2نوشتن موضوع حمایت مالی سازما پرداخت کننده اعتبار قرارداد با طرفیت دانشگاه و موضوع قرارداد و شماره قرارداد در
صفحه اول مقاله (پاورقی) یا بخش پایانی مقاله (بخش تقدیر و تشکر) بشرح زیر شرط الزم برای بررسی خواهد بود:
«این مقاله مسووتخرج از طرح پژوهشووی بشووماره قرارداد  ...........مورخ  ............با عنوا « »................میباشوود ،که با
حمایت مالی دانشگاه هنر اسالمی تبریز و سازما  ..............در دانشگاه هنر اسالمی تبریز انجام گرفته است».
ماده :25نحوه تخصيص امتياز به گزارش طرح پژوهشي:
 -1نحوه محاسبه امتیاز طرح :در طرحهای پژوهشی مشترک امتیاز نهایی حاصل جمع امتیاز آورده ریالی خارج از دانشگاه طبق
فرمول دستورالعمل داخلی امتیاز بندی فعالیتهای پژوهشی و امتیاز قابل تخصیص از بابت سهم مشارکت دانشگاه (طرحهای
داخلی) خواهد بود که امتیاز نهایی بعد از انجام تعهدات قابل تخصیص خواهد بود.
مثال :قرارداد  300میلیو ریالی منطقهای که  200میلیو ریال آورده خارجی و  100میلیو ریال سهم مشارکت دانشگاه میباشد.
 6.5امتیاز
امتیاز آورده ریالی خارجی:
 2امتیاز
امتیاز مشارکت دانشگاه طبق آخرین آیین نامه ارتقاء:
 8.5امتیاز
جمع کل امتیاز:
 7امتیاز
سقف امتیاز قابل تخصیص:
 1.5امتیاز
مازاد برسقف امتیاز -امتیاز گرنت تشویقی:
ماده :26باالسری:
 -1میزا باالسری دانشگاه از محل قراردادهای پژوهشی مشترک منعقده با سایر سازمانها به میزا آورده از خارج دانشگاه
مطابق ماده  13آئین نامه حاضر خواهد بود.
ماده :27ضمانت اجرای قرارداد:
 -1در صورت مطالبه ضمانت نامه از طرس سازما سفارش دهنده برابر بخشنامه ابالغی هیئت وزیرا به شماره /122ت
 38449هو مورخ  ،87/01/07ضمانت نامه کتبی با امضاء معاو آموزشی ،پژوهشی و فناوری (تنفیذ شده از طرس ریاست
دانشگاه) خواهد بود( .بخشنامه مربوطه پیوست میباشد)
 -2در خصوص ترک تشریفات مناقصه نیز ،برابر بخشنامه ابالغی هیئت وزیرا به شماره /124500ت  38449هو مورخ ،1386/08/06
ارجاع کارهای پژوهشی و تحقیقاتی به دانشگاهها ،موسسات و مراکز تحقیقاتی با ترک تشریفات مناقصه انجام میگیرد( .بخشنامه
مربوطه پیوست میباشد)
ماده :28فرآيند پيشنهاد و تحويل گزارش طرح پژوهشي:
 -1فرآیند عقد قرارداد:
 -1-1تکمیل فرم پرسشنامه پیشنهاد طرح پژوهشی و تعیین میزا مشارکت مالی سایر سازما ها و ارائه آ به دانشکده
مربوطه جهت طرح در شورای دانشکده
 -2-1ارسال صورتجلسه دانشکده مبنی بر تصویب طرح پیشنهادی به همراه فرم پرسشنامه پیشنهاد طرح پژوهشی(الزاماً
فقط ارسال اسکن صورتجلسه دانشکده و فایل پرسشنامه)
 -3-1بررسی در مدیریت پژوهش و فناوری و رفع نواقص ،طرح در شورای مشترک مشارکت کنندگا و انتخاب داور(ا )
بنا به پیشنهاد دانشگاه و ارسال به داوری ،بعد از تائید داوری تصویب در شورای مشترک مشارکت کنندهگا .
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 -4-1عقد تفاهم نامه یا قرارداد فی مابین دانشگاه با سازما های مشارکت کننده مالی که تمامی برگهای آ امضاء و
ممهور به مهر دانشگاه و سازما های مشارکت کننده خواهد بود و ابالغ شروع قرارداد به مجری و طرفین قرارداد.
 -5-1عقد موافقت نامه با مجری و همکارا عضو هیئت علمی دانشگاه که در طرح همکاری دارند.
 -2بعد از عقد قرارداد:
 -1-2تدوین گزارش فازها و فاز نهایی مطابق با شیوه نامه تدوین گزارش نهایی طرحهای پژوهشی دانشگاه و ارائه به مدیریت
پژوهش و فناوری (ارسال لوح فشرده فایل گزارش نیز الزامی میباشد)
تبصره :مالک و ارزیابی نهایی ،چارچوب اعالمی شورای مشترک مشارکت کنندهگا خواهد بود و در صورت عدم اعالم
چارچوب مالک مقررات جاری دانشگاه خواهد بود.
 -2-2ارسال گزارش فازها یا فاز نهایی چاپ شده به داوری (در صورت نیاز) و انجام اصالحات مورد درخواست داوری و
سپس ارسال به شورای مشترک مشارکت کنندهگا
 -3-2بررسی و تصویب در شورای مشترک مشارکت کنندهگا مالی و انجام تعهدات طرح
 -4-2تحویل گزارش صحافی شده به تعداد مورد توافق به طرس(طرفین) مشارکت مالی
 -5-2تحویل تعداد  3نسخه از گزارش صحافی شده به همراه تمام منابع فایلی طرح در یک لوح فشرده (که دارای روجلد
چاپی می باشد) به مدیریت پژوهش و فناوری و درخواست تسویه حساب نهایی

تدوين مديريت امور پژوهش و فناوری
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