
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 بسمه تعالی

 جرایی طرح هاي پژوهشی کاربردي دانشگاه یزدشیوه نامه ا

ــی جهت ارتقا کیفیت  3قانون بودجه مبنی بر هزینه کرد تا  31ق ماده در جهت تحق ــد اعتبارات پژوهش ــگاهوري بهره ودرص  دانش
اي بررسی طرح هاي پژوهشی کاربردي ماموریت گرا و نظارت بر حسن انجام کارهاي مربوطه شوراي طرح هجهت سـیاستگذاري و 

 گردد.تشکیل می به شرح ذیل  کاربردي

     د) مدیر طرح هاي عمرانی     برنـامـه، بودجـه و تحول اداريمـدیر ج)  ب) مـدیر امور فنـاوري  الف) معـاون پژوهش و فنـاوري 
 دانشگاه . نفر نماینده منتخب شوراي پژوهشی و فناوري دو ي)  مدیر دفتر نظارت و ارزیابیهـ)

ها می توانند اعضاي هاي پژوهشـی کاربردي باشند. مجریان طرحمختلف دانشـگاه می توانند سـفارش دهنده طرح) واحدهاي 1ماده
 ها باشند.دانشگاهتحصیالت تکمیلی هاي دانشگاه و دانش آموختگان هیات علمی، پژوهشگران مراکز پژوهشی و پژوهشکده

درصد مبلغ قرارداد از حوزه واحد سفارش دهنده و  50 که میلیون ریال است 200مصـوب  طرح هاي پژوهشـی مبلغ ) سـقف2ماده
 پژوهشی دانشگاه قابل پرداخت خواهد بود. درصد از اعتبار معاونت 50

سال قابل افزایش  2موافقت شورا تا  با ) حداکثر طول اجراي طرح ها بعد از تصویب یک سال است. این مدت در شرایط خاص3ماده
 خواهد بود.

 طرح پژوهشی را تعریف و پس از تصویب در شورا  اجرا نماید. 2) هر مجري می تواند حداکثر 4ادهم

 باشد.میساعت در هفته  16هاي وي معادل ) حداکثر حق التحقیق قابل پرداخت به هر پژوهشگر از کلیه طرح5ماده

باید ماهیت که ماهیت پروژه هاي عمرانی یا اجرایی نداشـته باشند. طرح ها  ) شـورا طرح هایی را مورد تصـویب قرار می دهد6ماده
ه و منجر به حل مشکل یا مسئله اي از دانشگاه شود و الزم نیست الزاماً به گسترش مرزهاي دانش منتهی  تشمطالعاتی و پژوهشی دا

 گردند.

ي طرح هاي در شــورا در صــورت لزوم ده طرح بوده وبر عهده مدیر واحد ســفارش دهنطرح ها ) مســئولیت نظارت و داوري 7ماده
اســت که با تایید درصــد مبلغ اعتبار طرح  10تا  حداکثرحق نظارت به ناظر دوم  انتخاب خواهد شــد.ناظر دوم پژوهشــی کاربردي 

 . استقابل پرداخت  شورا

 ) کسورات قانونی طرح ها طبق مقرارت جاري بر طرح هاي پژوهشی اعمال می شود.8ماده

ــبه امتیاز طرح هاي پژوه9ماده ــی طرح ها طبق فرمول محاس ــی) امتیاز پژوهش ــگاهی ش ــیوه نامه  درون دانش داخلی مندرج در ش
 ن می شود.یعیتتخصیص امتیاز پژوهانه توسط مدیریت امور فناوري 

 پیوست ارائه شده است. بهطرح هاي پژوهشی کاربردي  اجرایی) گردش کار شیوه نامه 10ماده 

 قابل اجرا می باشد. تاریخ این به تصویب رسید و از 22/07/1399مورخ  ده درما 10شیوه نامه متشکل از تغییرات 
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