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آييننامه طرحهاي تحقيقاتي کاربردي دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر
مقدمه
به منظور تقویت پژوهش های تقاضا محور و جلب مشارکت اعضای هیات علمی در اجرای طرر هرای پژوهشری کراربردی و مرورد ییرا صرنای و
دستگاه های اجرایی کشور ،معاویت پژوهش و فناوری دایشگاه به عنوان متولی فعالیت های علمی -پژوهشی در دایشرگاه ،آیینیامره ااضرر را جهرت
ایجاد هماهنگی و قایویمندی در اجرای طر های تحقیقاتی کاربردی دایشگاه تهیه و با موافقت هیات رئیسه دایشگاه جهت اجرا ابالغ می یماید.

تعاريف
طرحهاي تحقيقاتي کاربردي دانشگاه :به طر هایی اطالق میشود که برای فرراه سرانتن مینره ارت ران دایشرگاه برا سرا مان هرا و صرنای و
کاربردی شدن پژوهش های علمی ،در یكی ا دایشكدههای دایشگاه علوم و فنون دریایی نرمشهر و با یظارت معاویرت پرژوهش و فنراوری دایشرگاه
اجرا میشود.
مجري مسئول :عضو هیأت علمی دایشگاه علوم و فنون دریایی نرمشهر که مسئولیت اجرای طر را عهدهدار میباشد.
ساير مجريان و همکاران :به فرد یا افرادی گفته میشود که در اجرای طر با مجری طر همكاری یموده و یام آیها در فررم پیشرنهاد طرر

کرر

گردیده باشد.

کليات
ماده  :1تصویب و اجرای طر های تحقیقاتی کاربردی دایشگاه ،ا محل اعت ارات بریامه «امایت ا پروژه های پژوهشی» و در موارد یل امكانپذیر
میباشد:
الف) ابالغ اعت ار مورد یظر ا طرف و ارت علوم ،تحقیقات و فناوری
ب) متناسب بودن طر تحقیقاتی با رشته تخصصی مجری مسئول ،اهداف و رسالت دایشگاه ،اولویت ها و سیاستهای شورای عالی عتف
ج) دریافت یامه ا یک سا مان یا صنعت م نی بر تایید کاربردی بودن
تبصره :طر هایی که منجر به تولید فناوری ،کارآفرینی یا استفاده ا فارغ التحصیالن دایشگاه گردید و یا سا مان یا صنعت تایید کننده آیهرا سره
مشارکتی (مادی یا معنوی) در ایجام طر داشته باشند ،یس ت به سایر طر های پیشنهادی ا اولویت ویژه ای برنوردار نواهند بود.

ماده  :2جهت تصویب طر های تحقیقاتی کاربردی دایشگاه ،عضو هیات علمی می بایست پروپو ال طر را بره گرروه آمو شری مربوطره
ارائه یماید .درصورت تایید شورای گروه و شورای آمو شی و پژوهشی دایشكده و دریافت یامه تاییدیه سا مان یا صنعت ،پروپرو ال تاییرد
شده به همراه یامه در شورای پژوهشی دایشگاه مطر نواهد شد و درصورت تایید ،یامه موافقت با ایجام طر و درنواست عقد قرارداد ا
طریق معاویت پژوهشی دایشگاه ابالغ نواهد گردید.
ماده  :3سقف اقالتحقیق مجریان طر های تحقیقاتی سه دایشكده علوم دریایی ،مناب ط یعی دریا و مهندسی دریا ترا  %20م لر هرر طرر و بررای
دایشكده اقتصاد و مدیریت دریا تا  %40م ل طر میباشد .تعیین میزان اق الزامه همكاران طر بر عهده مجری مسئول طر میباشد.
ماده  :4مان شروع طر  ،ا تاریخ تصویب آن در شورای پژوهشی دایشگاه میباشد.
ماده  :5مناف مادی طر متعلق به دایشگاه علوم و فنون دریایی نرمشهر نواهد بود و دایشگاه میتواید بنابه تشخیص شورای پژوهشی ،بخشی ا این
مناف را به مجری طر پردانت یماید.

ماده  :6در ایتشار یتایج طر های پژوهشی بایستی ع ارت یل قید گردد:
«این مقاله مستخرج ا یتایج طر تحقیقاتی اجرا شده با شرماره قررارداد/ابالغ  ........مرور  .........ا محرل اعت رارات دایشرگاه علروم و فنرون دریرایی
نرمشهر میباشد».
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ماده  :7دستور العمل تنظی اسناد هزینه طر های پژوهشی کاربردی ،مطابق با «آیین یامه طر های تحقیقاتی دانلی دایشگاه» میباشد.
ماده :8دستور العمل یحوه پردانت هزینههای طر پژوهشی در سه قسط و به شر

یل میباشد:

الف –قسط اول :بعد ا تصویب طر و عقد قرارداد  %25م ل هزینه اجرایی به مجری مسئول پردانت می گردد.
ب -قسط دوم :در صورتی که معاون پژوهشی دایشكده و ییز معاون پژوهشی و فناوری دایشگاه %50،پیشرفت کار را تایید یماید (براساس یتایج
داوری گزارش پیشرفتکار توسط داور طر ) %50 ،دوم هزینه اجرایی و  %30اقالتحقیق مجری پردانت می گردد.
ج -قسط سوم :بعد ا تحویل  2یسخه گزارش یهایی صحافی شده %25 ،یهایی هزینه اجرایی و %70اقالتحقیق پردانت میگردد.
تبصره :کلیه کسورات قایویی بر عهده مجری (مجریان) می باشد.
ماده  :9در صورتیكه طر پژوهشی به هر علت ییا به تمدید مان داشته باشد ،درنواست کت ی مجری در شورای پژوهشی دایشگاه بررسی نواهرد
شد و در صورت وجود گزارشات دورهای و ارایه دالیل کافی ،شورای پژوهشی دایشگاه میتواید اداکثر معادل یک دوم مران اجرری طرر بردون
اق التحیق طر را تمدید یماید.
ماده  :10در صورتیكه مجری طر پس ا تمدید مان اجرای طر یتواید یس ت به ارایه گزارش یهایی اقدام یماید ،تا  2برابر مدت تأنیر در ارسرال
گزارش یهایی مجا به ارائه پیشنهاد طر جدید یمیباشد.
ماده  :11رعایت بریامه مای ندی اجرای طر الزامی است .درصورت عدم رعایت بریامه مای ندی و عدم ارائه گزارش های مراله ای ،طر غیرفعال
قلمداد و معاون پژوهشی دایشگاه می تواید یس ت به لغو قرارداد و استرداد وجوه پردانت شده به مجری ،اقدام یماید.
ماده  :12درصورت ایصراف مجری ا ایجام طر (در هر مراله ا مراال اجرایی طر ) کلیه وجوه پردانتی به مجری ،مسترد نواهد شد.
ماده  :13کلیه مكات ات مجریان طر های پژوهشی میبایست بصورت تایپ شده و ا طریق معاون پژوهشی و تحصیالت تكمیلی دایشكده یربط به
مدیر امور پژوهش دایشگاه ارسال گردد.

ماده :14یحوه تنظی و ارسال گزارش یهایی مطابق با «آیین یامه طر های تحقیقاتی دانلی دایشگاه» میباشد.
ماده  :15صدور گواهی پایانکار طر تحقیقاتی پس ا آنرین مراله ماده  14صورت میگیرد.

ماده  :16تصميمگيري مواردي كه آیيننامه بر آن صراحت ندارد بر عهده شوراي پژوهشي دانشگاه ميباشد.
ماده  :17این آیینیامه شامل  17ماده و  1ت صره در جلسه شورای پژوهشی دایشگاه مرور
تصویب قرار گرفت و ا آن مان قابل اجرا است.
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