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 یپژوهش یهاهسته از تیحما و لیتشک نامه نیآئ

 یخوارزم دانشگاه

اعضای  زهیانگ تیتقو و جادیا و علم دیتول درخوارزمی  دانشگاه یراهبرد برنامه یاجرا و ها استیس تحقق منظور به

 نیب و یمل رتبه بهبود تینها در و  یگروه محور برنامه یپژوهش یها تیفعال انجام یبرا پژوهشگرانهیأت علمی و یا 

 .شود یم گذاشته اجرا به و نیتدو نامه نییآ نیا دانشگاه یالملل

 فیتعار-1ماده 

 معاونت" بیترت به   ،آن یها وستیپ و نامه نییآ نیا در "معاون" و "معاونت" از منظور :معاون /معاونت  1-1-

 .باشد یم "یخوارزم دانشگاه یفناور و یپژوهش معاون" و یخوارزم دانشگاه یفناور و یپژوهش

 یها پژوهشکده و ها دانشکده از کیهر آن یها وستیپ و نامه نییآ نیا در " دانشکده" از منظور: دانشکده 2-1-

 .باشد یم یخوارزم دانشگاه

 پژوهشکده /   ،دانشکده یپژوهش / یآموزش یها گروه از کیهر نامه نییآ نیا در " گروه " از منظور :گروه 3-1-

 .باشد یم

 یخوارزم دانشگاه یعلم اتیه یاعضا از یکی تیمحور با پژوهشگر یگروه از است عبارت  :یپژوهش ستهه   4-1-

 پژوهش انجام منظور به که دانشگاه خارج ای داخل یلیتکم التیتحص انیدانشجو و یعلم اتیه اعضا ریسا ومشارکت

 .گردد یم لیتشک دانشگاهماموریت های  اساس بر دار دامنهو  هدفمند یها

 یفناور ایبتواند مرجعیت علمی  ،آن در یگذار هیسرما با دانشگاه که است یپژوهش یا نهیزم ی:پژوهش محور 5-1-

 بودبه یالملل نیبو  یمل سطح در را دانشگاه رتبه وسازد  برآورده را شورک ازین مدت دراز در تادر آن زمینه به دست آورد 

 .بخشد

 شورای سوی از شده تعیین مقررات و ضوابط چارچوب در که است نهادی هسته های پژوهشی: کمیته-1-6

 و تصویب گیری، تصمیم  سیاستگذاری، مسئولیت  ،یک شماره پیوست دستورالعمل اساس بر پژوهشی دانشگاه

 از این پس به اختصار کمیته خوانده می شود. دارد و برعهده را پژوهشی های هسته های برنامه نظارت برعملکرد

با مرتبه    یرسم یعلم اتیه عضو   ،آن یها ست ویپ و نامه نییآ نیا در هسته یمجر از منظور: هسته یمجر -1-7

 با و باشد دهیرسکمیته هسته های پژوهشی  بیتصو به او یپژوهش هسته لیتشک شنهادیپ که استعلمی حداقل دانشیار 

 نیهمچن و هسته یاعضا های  تیفعال بر نظارت ،هسته یمال و یادار امور یریگیپ ی،زیر برنامه تیمسئول ،معاونت ابالغ

 .دارد عهده بر را هسته یها برنامه شرفتیپ گزارش ارائه

 هسته مجری فقط توانند می، در دانشگاه علمی با حداقل سه سال سابقهبا رتبه استادیاری  علمی هیات اعضا تبصره:

 .باشند یکساله پژوهشی

 نییآ نیا مقررات و ضوابط چارچوب در و دانشگاه یسو از که است یازاتیامت و اعتبارات: یتیحما بسته 8-1-

 .ردیگ یم تعلق طیشرا واجد یپژوهش یها هسته به آن یها وستیپ و نامه
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 صاحبدولتی بوده و  یپژوهش و یآموزش موسسات و ها دانشگاه یعلم اتیه یاعضا از نفر سه تا دو :داوران- 9-1

 ،هسته تیفعال نوع و ازین حسب بر که هستندو با رتبه حداقل دانشیار  نظر مورد یپژوهش هسته نهیزم در متخصص و نظر

 .شوند یم انتخاب هسته لیتشک مرحله در پروپوزال یداور یبرا دانشکده سط تو

 تجربه و دانش که نظر صاحب یپژوهش و یآموزش موسسات و ها دانشگاه یعلم اتیه (اعضا) عضو :(ان)ناظر 10-1-

 تیفعال یاجرا حسن بر نظارت جهت معاونت یسو از و باشند یم دارا نظر مورد حوزه در را  الزم یتخصص و یعلم

 .شوند یم انتخاب یپژوهش هسته یها

 معتبر و تیفیک با یها مقاله دیتول و دانش یمرزها گسترش به منجر که ییها پژوهش ی:ادیبن یها پژوهش 11-1-

 .شود

دستگاه  ازین مورد مطالعه ای و مشاوره ،خدمات ارائه به منظور که ییها پژوهش :یکاربرد یها پژوهش 12-1-

 جزء که قراردادها نیا در .انجام می شود خصوص و یدولت مراکز و دانشگاه انیم قرارداد عقدسفارش دهنده از طریق 

 .باشد یم زین قرارداد یمجر دانشگاه یسو از یپژوهش هسته یمجر ،هستند جامعه و صنعت با ارتباط یقراردادها

 . شوند می فنی دانش یا و اختراع ثبت محصول، تولید به منجر که هایی پژوهش: فناورانه های پژوهش-1-11

 فیوظا و اهداف: 2ماده 

 دانشگاه رتبه بهبود جهت  انهورفنا و یکاربرد ی،ادیبن یها پژوهش به نهادن ارج با پژوهش امر توسعه و تیتقو 1-2-

 .باشد شده میتنظ پژوهانه ندهیآ ینگاه با کشور یصنعت و یفناور  ی،علم یازهاین نیتام و  ی،الملل نیب و یمل سطح در

 دانشگاه یفناور و یپژوهشهدفمند  یها تیفعالنهادسازی در جهت افزایش  2-2-

  انجام پژوهش های منسجم جهت در محور برنامه یها پژوهش توسعه 3-2-

 صنعت و جامعه یازهاین رفع جهت در دانشگاه یفناور و یپژوهش توان گسترش 4-2-

 محور تقاضا و محور برنامه یفناور و پژوهش تیریمد در اعضای هیئت علمی مشارکت سهم شیافزا 6-2-

 دانشگاه انیدانشجو و یعلم اتیه اعضا نیب یپژوهشهمکاری در فعالیت های  هیروح تیتقو 7-2-

 یپژوهش کالن یها طرح تیریمد امکان شیافزا و های دولتیسازمان  با دانشگاه ارتباط گسترش 8-2-

 جهت رفع نیازهای جامعه یلیتکم التیتحص در پژوهش یساز هدفمند 9-2-

 یپژوهش هسته لیتشک فرایند–1ماده

 اعالم را دانشگاه یقاتیتحق یمحورها و یراهبرد یها برنامه   ،ها استیستحصیلی  سال هر یابتدا در معاونت -1-1

 .دینما یم

  و  "مکمل" ای و "مشابه" یها تخصص با یعلم اتیه اعضا ریسا مشارکت با یمتقاض یعلم اتیه عضو -3-2

 یبرا را خود  تخصص نهیزم در یشنهادیپ یپژوهش برنامه   ،معاونت فراخوان یپ در دانشگاه خارج و داخل پژوهشگران

 و به گروه تحویل می دهد.   نموده لیتکم 2 شماره ست ویپ کاربرگ اساس بر یپژوهش هسته لیتشک

 .دانشکده ارسال می کند درخواست عضو هیأت علمی را به ،دیتائ و یبررس از پسگروه مربوطه -3-3
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 .می کند ارسال معاونت به در صورت تأیید ای الزم را انجام داده،داوری ه دانشکده -3-4

 .مایدنابالغ می  مجریبررسی و در صورت تصویب به  کمیتهمعاونت درخواست های ارسالی از دانشکده ها را در  -3-5

 قرارداد تشکیل هسته پژوهشی بین معاونت و مجری منعقد می شود. ،پس از ابالغ مصوبه کمیته-3-6

 شرایط و ضوابط: 4ماده

 انداز چشم کی درحول یکی از محورهای پژوهشی د انشگاه  را خود یپژوهش برنامه تواند یم یپژوهش هسته هر -4-1

 نماید.  میتنظ سالهیک تا سه 

امتیاز پژوهشی  15سال منتهی به زمان درخواست حداقل  3مجری هسته پژوهش باید در زمینه موضوع هسته طی  -4-2

 مطابق با آئین نامه ارتقا کسب کرده باشد و حداقل بیش از نصف آن از مقاله و طرح پژوهشی باشد. 

 هستهدو  عضوحداکثر   ،تواندیم یول   ،باشد یمجر یپژوهش هسته کی از شیب در تواندینم یعلم ئتیه عضو هر 3-4-

 .باشد گرید یپژوهش

 .شود لیتشک نیز یا رشته انیم بصورت می تواند یپژوهش هسته-4-4

 نفر باشند.  3حداقل باید پژوهشی هسته علمی تعداد اعضای هیات  -5-4

 ضوابط اجرایی  :5ماده

 عهده دار کلیه مکاتبات با معاونت است.   مجری هسته پژوهشی  1-5-

از دانشگاه تابع مقررات اداری   خارج و داخل یحقوق و یقیحق ینهادها و افراد با ارتباط جادیا در ها هسته 2-5-

 د.ندانشگاه می باش

 هسته  بروندادهای :6ماده

 چارچوب اهداف هسته در معتبر یعلم مقاالت انتشار-6-1

 دانشگاهیبا ناشر معتبر   کتب فیتال و فیتصن-6-2

 در مراجع معتبر اختراع ثبت-6-3

  یپرداز هینظر و نقد یها یکرس یاجرا-6-4

 در چارچوب اهداف هسته  یلیتکم التیتحص انیدانشجو یها نامه انیپا و ها رساله-6-5

 تولید محصول فناورانه-6-6

 تولید دانش فنی-6-7

 تشکیل شرکت دانش بنیان-6-8

 یمجر نیبنابرا .باشدن یضرور بروندادها یتمام رائها است ممکن ،هسته کی یبرا شده فیتعر اهداف برحسب :تبصره

 .مشخص کند را ها برونداد هسته سیتاس شنهادیپ کاربرگ در دیبا هسته

  یمال ضوابط و تیحما: 7ماده

 از یتیحما اعتبار صیتخص ییاجرا دستورالعمل" اساس بر هسته کی از یتیحما اعتبار صیتخص-7-1

 می باشد.   "1 شماره وستیپ –یپژوهش یها هسته
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)ناظران(  ناظر  گزارش دیتائ به منوط سوم و دوم یها سال یبرا آن دیتمد و ساالنهبه صورت  هسته از  تیحما تبصره:

 .بود خواهد شده ارائه برنامه یراستا در و  هسته یهابرونداد بر یمبتن کار شرفتیپمبنی بر 

 درصد 20 سقف تا   ،منعقده قرارداد براساس و یپژوهش هسته تیفعال شروع در عیتسر منظور به معاونت 2-7-

 که یهائ هسته قرارداد یبرا مبلغ نیا .دینما یم پرداخت به مجری  یپژوهش هستهدر شروع فعالیت  را قرارداد مبلغ

 درصد 50 سقف تاکمیته  در یبررس و یقانون هتمثب مستندات ارائه با باشند یم قرارداد شروع در زاتیتجه دیخر ازمندین

 .بود خواهد شیافزا قابلمبلغ قرارداد 

  اعتباراتکرد  هزینه :8ماده 

 قرارداد مبلغ درصد 55سقف  حداکثرتا جمعا یعلم سفر یها نهیهزو  ،اعضا و یمجر الزحمه حق بابت پرداخت 1-8-

، هزینه قرارداد مبلغ درصد 85 سقف تا یشگاهیآزما خدمات و یمصرف مواد ،زاتیتجه دیخر بابت پرداخت 2-8-

 مبلغ قرارداد %25چاپ مقاالت علمی معتبر تا سقف 

 یپژوهش هسته اعتبار ازمحل و برنامه با ارتباط در که یمصرف ریغ و یا هیسرما یکاالها و زاتیتجه هیکل :1تبصره 

 "یمعامالت و یمال نامه نیآئ مربوطه دستورالعمل" مشمول و بوده دانشگاه به متعلق   ،شود یم تدارك و هیته

 .بود خواهد دانشگاه

 یو اریاالخت تام ندهینما ای معاونتو تایید  یمال نظارت اعمال از پس بیترت به ها پرداخت و ها نهیهز: 2تبصره

 .ابدی یم تحقق

 .بود خواهد دانشگاه مقررات و نیقوان تابع موارد هیکل در یپژوهش هسته :1تبصره

 یپژوهش هستهمجری  فیتکال و تعهدات: 9ماده 

 و نموده فعال را یپژوهش هسته ،معاونت ابالغ افتیدر از ماه کی مدت ظرف حداکثر است موظف یمجر-9-1

 .دینما ارسال معاونت به را آن گزارش

 پروژه است. شبردیپ یبرا تالش و هسته ییاجرا امور  ادارهمجری موظف به  -9-2

 است. ها نهیزم تمام در دانشگاه تیمالکحق  تیرعامجری موظف به 3-9-

 مالی در چارچوب برنامه هسته پژوهشی است. منابع هدفمند کرد نهیهزمجری موظف به 4-9-

مطابق  یپژوهش ازیامت 1 نیتام به موظف هسته یمجر ی،پژوهش هسته از یمال تیحما الیر ونیلیم 15هر یازا به -9-5

 .بود خواهد ژهیو اعتبار نامه نیآئ با

 چاپ از را هسته کل ازاتیامت از درصد 60 حداقل ستیبا یم یمال هیتسو یبرا ی،ادیبن یپژوهش هستهمجری  -9-6

 .دینما کسب(Q2و  Q1) JCR معتبر مجالت در مقاله

می تواند جایگزین  (Q2و  Q1) scopusخصوص موضوعات علوم انسانی برای اولین هسته مجری مجالت  در :1تبصره 

 شود.مقاله 

برای رشته های خاص که توسط کمیته تعیین می شود تالیف کتاب چاپ ناشر دانشگاهی می تواند جایگزین : 2تبصره 

 شود. مقاله 
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میلیون تومان  45با حداقل مبلغ  )طرح هایی(هسته پژوهش کاربردی برای تسویه مالی برای فعالیت یکساله طرحی -9-7

 میلیون تومان ارائه دهد. 255ساله طرح)طرح هایی( با حداقل  3برای فعالیت و  

ثبت پتنت در  -1: را محقق سازدیکی از شرایط زیر  الزم استفناورانه برای تسویه حساب مالی  یهسته پژوهش -9-8

میلیون  25نوآورانه با ارزش حداقل فروش محصول  -2یا ژاپن)منطبق با آیین نامه مالکیت دانشگاه(  ااتحادیه اروپا، آمریک

میلیون تومان  25فروش دانش فنی به ارزش حداقل  -3 هسه سالبرنامه برای  میلیون تومان 155و  هیکسالبرنامه تومان برای 

  برنامه های سه ساله.میلیون تومان برای  155و  لهیکسابرنامه برای 

 درج نام اعضای هسته مجاز می باشد. در مقاالت مستخرج از پژوهش های هسته فقط: 1  تبصره

 شود. ثبترزمی اته باید به نام دانشگاه خوهستمام بروندادهای : 4تبصره 

 یخوارزم دانشگاه یکیالکترون آدرس پست از خود مقاله در است موظف یعلم ئتیه عضو-9-9

 (example@khu.ac.ir). دینما استفاده

 ازیامت مورد هر سقف و 6بندهای ماده  تیرعا با ریز موارد از تواند یم یپژوهش کار موضوع به بسته یمجر-9-15

 :دینما کسب

 

 مورد ازیامت سقف درصد یپژوهش تیفعال فیرد

 قرارداد طولدر  محاسبه

 سقف بدون  مقاله 1

 درصد 25  کتابتألیف و تصنیف  3

 سقف بدون  یهنر عیبد اثر ای و اختراع ثبت 4

 درصد 35 پردازی نظریه و نقد های کرسی اجرای  5

 درصد 55 تولید محصول فناورانه  6

 درصد 35 تولید دانش فنی 7

 درصد 25 تشکیل شرکت دانش بنیان   8

 

 .باشد هسته قرارداد یزمان بازه در مقاله ها و تاریخ ثبت سایر فعالیت ها باید تسلیمخ یتار :5 تبصره

 ن می باشد.امجری و سایر همکار عهده بر یپژوهش و یعلم اخالق تیرعا و مدارك اصالت تیمسئول :6تبصره  

سهم آن ها  که شوند برخوردار تیحما از توانند یم خود مشارکت و تیفعال زانیم به توجه با هسته یاعضا: 11ماده 

 .گردد یم نییتع یمجر توسط

)بند شده  کسب ازاتیامت درصد 50 سقف تا ومی باشد  کار شرفتیپ زانیم اساس بر الزحمه حق درخواست: 11ماده

 .گردد یم شامل را( 9-5
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 هسته عملکرد بر نظارت-12ماده

 طور به را هسته عملکرد مرحله ای  گزارشول پیگیری فعالیت های مستمر هسته می باشد وئدانشکده مسرئیس  -12-1

 می کند.  ارسال معاونت به دانشکده یشورا در طرح از پس منظم

 صیتشخ پیشرفت فعالیت های هسته را متناسب با برنامه مصوب هسته ،ساالنه یبررس از پس معاونت چنانچه-12-2

 بررسی می شود.  کمیته در معاونت یسو از هستهفعالیت  ادامه موضوع ،دهدن

 مقررات ریسا-11ماده 

 دانشگاه به متعلق ،مربوط نیقوان چارچوب در یپژوهش هسته یها تیفعال از حاصلو معنوی  یماد تیمالکحقوق -13-1

 .بود خواهدخوارزمی 

 .دینما ارائه سهیرئ اتیه به را یپژوهش یها ستهه یها برنامه شرفتیپ گزارش ماه 6هر است موظف معاونت -11-2

 .باشد یم معاونت عهده بر نامه نییآ نیا یاجرا حسن بر نظارت -11-1

  و تصویب شورای پژوهشی امکان پذیر است.  کمیتهبه پیشنهاد  ،نامه نییآ نیا مفاد در رییتغ هرگونه -13-4  

 یپژوهش یشورا بیتصو به 96/7/2 خیتار در  ،وستیپ 3 و تبصره 15   ،ماده 14 بر مشتمل نامه نییآ نیا - 14 ماده

 .باشد یم اجرا قابل بیتصو خیتار از و دیرس دانشگاه سهیرئ اتیه بیتصو به ................خیتار در و دانشگاه
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 یک شماره پیوست

 کمیته هسته های پژوهشی دانشگاه خوارزمی وظایف و تشکیل نحوه دستورالعمل

 پژوهشی هایهسته های برنامه برعملکرد نظارت و سیاستگذاری، تصویب منظور به های پژوهشی دانشگاه خوارزمیکمیته هسته

 .شود می تشکیل

 :اعضا ترکیب -1 ماده

 ) رئیس(فناوری و پژوهش معاون-1-1

 ))دبیر پژوهشی امور مدیر -1-2

 جامعه با ارتباط و کارآفرینی مرکز مدیر-1-3

 مرکز رشد مدیر-1-4

 مربوطه دانشکده معاون پژوهشی-1-5

 مربوطه با حداقل رتبه دانشیاری دانشکده در شاغل متخصص علمی هیات اعضا از تن دو-1-6

  در موارد خاص و به تشخیص معاونت از اعضا هیات علمی با رتبه دانشیار یا باالتر در رشته مرتبط از سایر دانشگاه های معتبر

 دولتی دعوت می شوند. 

 شوند.می منصوب معاون حکم و به پیشنهاد رئیس دانشکده ساله سه دوره یک برای 6 بند موضوع اعضای :1 تبصره

 می باشد، رسمیت 6که یکی از آنها از بند  اعضا سایر از تن سه حداقل و کمیته دبیر و رئیس حضور باکمیته  جلسات :2 تبصره

 .باشد می اجرا قابل آرا با تائید رئیس کمیته  اکثریت با آن و مصوبات یابد می

 :کمیته اختیارات و وظایف -2 ماده

 پژوهشی های هسته فعالیت های اولویت ها و  مشی خط تعیین 1-2-

 گیری در خصوص ادامه فعالیت هستهپژوهشی و تصمیم تشکیل هسته تصویب 2-2-

 دانشگاه راهبردی برنامه چارچوب در پژوهشی های هسته برنامه ارزیابی و تایید 3-2-

 پژوهشی تا سقف تعیین شده پس از تایید ناظر های هسته به تخصیصی اعتبارات تایید و بررسی 4-2-

 پژوهشی در چهارچوب برنامه مصوب هسته پس از تایید ناظر های هسته عملکرد گزارش تایید 5-2-

های پژوهشی و برنامه تخصیصی در چهارچوب آیین نامه هسته گیری در خصوص درخواست تغییر اعتباراتبررسی و تصمیم 6-2-

 مصوب هسته

 .شود می ابالغ اجرا برای معاون تائید از پس کمیته مصوبات 3: ماده

 : شرایط تصویب هسته پژوهشی 4ماده 

 .بود خواهد استوار مجری گذشته سال سه رزومه اساس بر پیشنهادی یپژوهش هسته اعتبار تعیین -4-1
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حداقل یک نفر عضو هیات علمی دارای رزومه مرتبط با موضوع و برنامه های پژوهشی  است ضروری بر مجری عالوه -1تبصره

 هسته عضو هسته باشد. 

 .باشد انجام قابل خوارزمی چارچوب ماموریت های پژوهشی دانشگاه  در هسته پژوهشی برنامه -4-2

 .شود تعریف مشخص و تخصصی صورت به هسته بر مبتنی پژوهش برنامه است ضروری -4-3

 زمان مدت 5: ماده

 .میشود  تنظیم و تعریف ساله  3یا 1 انداز چشم یک در پژوهش های هسته  برنامه
  



9 
 

 دو شماره پیوست

 پژوهشی هسته تشکیل درخواست کاربرگ

 :پژوهشی هسته عنوان 1-

 مجری: نام 2-

 :پژوهشی محور 3-

 :دانشکده 4-

 :پژوهشی/آموزشی گروه 5-
 

 فناورانه                               کاربردی                     بنیادی:   پژوهش نوع -6

 :کلیدی کلمات -7

 :فارسی              

 انگلیسی              

 

 (:کلمه 155 حداکثر) طرح خالصه -8

 

 

 

 

 

 

 :آن اهداف و پژوهشی برنامه شرح -9

 

 :ورکش خارج و داخل در زمینه این در تحقیقاتی سوابق به توجه با پژوهشی برنامه اولویت و ضرورت توجیه -15

 

 :زمینه این قبلی تحقیقاتی سوابق با مقایسه در طرح های نوآوری ذکر -11

 

 :آن احتمالی مشتریان و برنامه نتایج کاربرد و استفاده نحوه -12

 

 آئین نامه  6مطابق با ماده  پژوهشی برنامه پایان در انتظار مورد مشخص دستاوردهای -13

 

 :انتظار مورد های خروجی زمانی جدول -14
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 انتظار مورد دستاورد زمان

  

 

 

 کار پیشرفت مراحل زمانی جدول -15

 ماه به مدت کار پیشرفت شرح مراحل

   اول سال

   دوم سال

   سوم سال

 

 پژوهشی هسته اعضای -16

 مشخصات و نام ذکر و است کافی تعداد ذکر فقط مرحله این در کارشناسان یا و دانشجویان نام نبودن مشخص صورت در

 شود.  تکمیل سال دوم اعتبار تمدید درخواست در باید ولی نیست ضروری ایشان تماس

 

 علمی هیات اعضاء -الف

 نام و نام ردیف

 خانوادگی

 ای دانشکده علمی مرتبه

 متبوع واحد

/ تخصص

 این در نقش

 تحقیق

 درصد

 مشارکت

 همراه تلفن

 ایمیل و

 امضاء

        مجری

        همکاران

 

 دانشجویان -ب

 نام و نام

 خانوادگی

 مقطع

 تحصیلی

 گرایش/ رشته

 شروع سال و

 تحصیل

 یا دانشکده

 واحد

 پژوهشی

 این در نقش

 تحقیق

 ساعات

 در همکاری

 ماه

 ایمیل و تلفن
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 ...(  ها، دانشگاه سایر   صنعت،   دانشگاه، کارشناسان از) همکاران سایر -ج

 نام و نام

 خانوادگی

 وضعیت

 اشتغال

 مدرك

 تحصیلی

 این در نقش کار محل تخصص

 تحقیق

 ساعات

 در همکاری

 ماه

 و تلفن

 ایمیل

        

 

 :پیشنهادی زمینه در همکاران و مجری سوابق -17

 

 :آنان مشارکت نحوه و دولتی یا خصوصی بخش از پروژه ذینفعان یا و صنعتی همکار -18

 

 ها هزینه ریز -19

 (ریال هزار) مبلغ هزینه موارد هزینه نوع

   مجری (پژوهشگران التحقیق حق) پرسنلی

  علمی هیات عضو همکاران 

  دانشجویان 

  دکتری پسا پژوهشگر 

  (:شود ذکر) سایر 

  تجهیزات خرید  مواد و خدمات خرید   تجهیزاتی،

  آزمایشگاهی خدمات خرید مصرفی

  مصرفی مواد خرید 

  (:شود ذکر) سایر 

  مسافرت هزینه ها هزینه سایر

  فنی و علمی مدارك تهیه هزینه 

  (:شود ذکر) سایر 

   (ریال هزار) کل جمع

 

 :فرمایید پیشنهاد طرح این داوری برای را ها دانشگاه سایر علمی هیات اعضای از نفر سه حداکثر لطفا -17

 ایمیل تماس شماره علمی مرتبه دانشگاه نام خانوادگی نام و نام ردیف

1      

2      

3      
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 :تعهد -18

                               دانشکده                          پژوهشی/  آموزشی گروه علمی هیات عضو                                       اینجانب

 می اعالم و پذیرم می دانشگاه مالی مقررات به مربوط نامه آیین براساس را هسته این اجرای مسئولیت خوارزمی دانشگاه

 .یافت خواهد انتشار دانشگاه نام با صرفا هسته این فعالیت نتایج رمدا

 :هسته مجری خانوادگی نام و نام

 

 :امضا

 :تاریخ
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 سه شماره پیوست

 خوارزمی دانشگاه پژوهشی های هسته اعتبار تخصیص اجرایی دستورالعمل

 مقدمه

 رئیسه هیأت تصویب به... درتاریخ  که خوارزمی دانشگاه پژوهش های هسته از حمایت و تشکیل نامه آیین اجرای در

 برنامه پژوهشی های فعالیت اجرای در الزم تسهیالت ایجاد و حمایت منظور به دستورالعمل این است، رسیده دانشگاه

 .است شده تدوین محور

 کار گردش و مالی حمایت - 1 ماده

 برای ریال میلیون 255 سقف تا و ساله سه های برنامه برای ریال میلیون 655سقف تا حمایتی اعتبار تخصیص 1-1-

 می باشد.  لهیکسا برنامه های

بر اساس گزارش  پیشرفت کار سالیانه خواهد بود. در صورتی که مجری بنا به هر   پرداخت مبلغ قرارداد به هسته : تبصره
. ضمنا مایدنبایستی به دانشگاه مسترد  دریافتی را دلیلی در هر بخش از اجرای پروژه قادر به ادامه کار نباشد تمام وجه

 مجری ملزم به ارائه گزارش پیشرفت کار سه ماهه به هسته به معاونت پژوهش و فناوری می باشد. 

قرارداد  مبلغ کل % 20 سقف تا منعقده، کتبی قرارداد براساس و یپژوهش هسته فعالیت شروع در تسریع منظور به 2-1-
  .شود می پرداخت هسته فعالیت ابتدای در

 کرد هزینه موارد 2- ماده

 یا و علمی سفر های هزینه   همکاران، و مجری الزحمه حق برای ساالنه قرارداد سقف % 50 سقف تا حداکثر 1-2-

 .است پرداخت قابل کارگاهها و همایشها برگزاری
 المللی بین و علمی های همکاری دفتر های دستورالعمل و مقررات تابع کشور از خارج محققان از دعوت: 1 تبصره

 می باشد.  خوارزمی دانشگاه
 می باشد. سقف بدون مشابه های هزینه و آزمایشگاهی خدمات و مصرفی مواد تجهیزات، خرید 2-2-
  می باشد. کسورات قانونی از مبلغ قرارداد کسر  :2تبصره

 پژوهشی هسته اعتبار محل از و برنامه با مرتبط که مصرفی غیر و ای سرمایه کاالهای و تجهیزات کلیه :1 تبصره

"ها دانشگاه معامالتی و مالی نامه آیین دستورالعمل مربوطه" مشمول و بوده دانشگاه به متعلق شوند، می تهیه  می باشد.   
 ذکر وابستگی سازمانی در دستاوردهای پژوهشی  3 -ماده

 .نماید استفاده خوارزمی دانشگاه الکترونیکی آدرس از خود مقاله در است موظف علمی هیئت عضو -3-1
(example@khu.ac.ir) 

در تمام دستاوردهای پژوهشی و فناوری ناشی از فعالیت های هسته پژوهشی ذکر حمایت مالی و معنوی معاونت  -2 -3
 الزامی است.

تمامی دستاوردهای حاصل از فعالیت های هسته پژوهشی ناشی از تعهدات مجری بایستی در بازه زمانی فعالیت  4- ماده
 قانونی هسته ارائه شده باشد. 

ا ارائه ب سه ماه برای قردادهای یک ساله و تا شش ماه برای قراردادهای سه سالهمدت قرارداد با مجری حداکثر تا  تبصره:
 می باشد. مجری و تصویب کمیته قابل تمدید مستندات کافی از سوی 

 به متعلق ه،مربوط قوانین چارچوب در یپژوهش هسته های فعالیت از و معنوی حاصل  مادی حقوق مالکیت 5- ماده

 می باشد.  دانشگاه خوارزمی
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