
 

 بسمه تعالی

 ایی طرح های پژوهشی کاربردی دانشگاه یزدشیوه نامه اجر

دتن ددهاه شری بهره شدرصددا تبابارتپ وهشه ددی جهت ترتقا ک   ت  1قانون بودجه مبنی بر هزینه کرد تا  13ق ماده در جهت تحق

 بررسی طرح های وهشه ی کاربردی ماموریت گرت ش نظارپ بر حسن تنجام کارهای مربوطه شورتی طرح هایجهت سد اساهاتری ش 

 گردد.ت ک ل می به شرح ذیل  کاربردی

د( مایر طرح های بمرتنی  هددددد(مایر   برنامه، بودجه ش تحول تدتریتلف( معاشن وهشهش ش فناشری  ب( مایر تمور فناشری ج( مایر  

 ن ر نمایناه مناخب شورتی وهشه ی ش فناشری دتن هاه . دشش  دفار نظارپ ش ترزیابی

ها می توتننا تبضای های وهشه دی کاربردی باشنا. مجریان طرحمی توتننا سد ار  دهناه طرح ( شتحاهای مخالف دتن دهاه3ماده

 ها باشنا.دتن هاهتحص الپ تکم لی های دتن هاه ش دتنش آموخاهان ه اپ بلمی، وهشه هرتن مرتکز وهشه ی ش وهشه کاه

 بودجه وهشه ی دتن هاه قابل وردتخت خوتها بود.م ل ون ریال می باشا که تز ردیف  311( سقف طرح های وهشه ی مصوب 2ماده

سال قابل تفزتیش  2( حاتکثر طول تجرتی طرح ها بعا تز تصویب یک سال تست. تین ماپ در شرتیط خاص با موتفقت شورت تا 1ماده

 خوتها بود.

 طرح وهشه ی رت تعریف ش وس تز تصویب در شورت  تجرت نمایا. 2( هر مجری می توتنا حاتکثر 4ماده

 باشا.سابت در ه اه می 31های شی معادل ( حاتکثر حق تلاحق ق قابل وردتخت به هر وهشه هر تز کل ه طرح5ماده

( شدورت طرح هایی رت مورد تصدویب قرتر می دها که ماه ت ورش ه های بمرتنی یا تجرتیی ناتشداه باشنا. طرح ها بایا ماه ت 1ماده

ل یا مسئله تی تز دتن هاه شود ش الزم ن ست تلزتماً به گسار  مرزهای دتنش مناهی  مطالعاتی ش وهشه ی دتشاه ش منجر به حل م ک

 گردنا.

درصا مبلغ تبابار طرح به  31بر بهاه مایر شتحا س ار  دهناه طرح بوده ش تا حاتکثر طرح ها ( مسدئول ت نظارپ ش دتشری 7ماده

 ویب طرح توسط شورت م خص می شود.بنوتن حق نظارپ قابل وردتخت خوتها بود. تین مبلغ به هنهام تص

 ( کسورتپ قانونی طرح ها طبق مقرترپ جاری بر طرح های وهشه ی تبمال می شود.8ماده

 ( تما از وهشه ی طرح ها طبق فرمول محاسبه تما از طرح های وهشه ی منارج در ش وه نامه وهشهانه تع  ن می شود.9ماده

 ( ترتئه شاه تست.3دی در و وست )( رشنا تجرتیی طرح های وهشه ی کاربر31ماده 

 فوق قابل تجرت می باشا. 24/14/3197 تاریختین ماده در جلسه شورتی طرح های کاربردی به تصویب رس ا ش تز  31ش وه نامه ما کل تز تغ  رتپ 
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