بسمه تعالی
دانشگاه شهيد بهشتی
تهران 1983969411
اوین تلفن29901 :

آییننامۀ طرحهای پژوهشی درون سازمانی دانشگاه شهید بهشتی
به منظور فراهم ساختن زمينۀ انجام پژوهشهای هدفمند متناسب با تواناییها و شرایط خاص هر یک از
اعضای هيئت علمی و گرایشهای تخصصی آنها و دستيابی به نتایج مطلوب از پژوهشهایی که در دانشگاه
انجام میگيرد و همچنين برای انجام مراحل ارزیابی ،نظارت و پيگيری طرحهای پژوهشی درون سازمانی
آیيننامههای مصوب مورخ  1378/9/24و  1383/7/29بازنگری و آیيننامۀ زیر جایگزین آنها میشود.
بخش اول :اهداف و تعاریف
مادۀ  .1آیيننامۀ طرح های پژوهشی دانشگاه شهيد بهشتی برای نيل به اهداف زیر تصویب می شود:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

تسهيل فرایند تصویب و اجرای طرحهای پژوهشی درون سازمانی از طریق تمرکززدایی از تصميمگيریها؛
تشویق و ترویج پژوهش در دانشگاه به منظور کسب توانمندی و آمادگی برای انجام پژوهشهای هدفمند؛
افزایش کيفيت و هدفمند سازی فعاليتهای پژوهشی؛
تشویق فعاليتهای پژوهشی گروهی و ميان رشتهای؛
سرمایهگذاری بهينۀ مالی برای دستيابی به نتایج مطلوب پژوهشی؛
حل مشکالت و پاسخگویی به نيازهای دانشگاه؛
توليد دانش فنی و محصول.

مادۀ .2اصطالحات به کار رفته در این آیيننامه به معانی مشروح زیر است:
 .1دانشگاه :منظور دانشگاه شهيد بهشتی است.
 .2شورا  :منظور شورای پژوهشی دانشگاه است.
 .3واحد :منظور دانشکده یا پژوهشکدۀ دانشگاه است.
 .4عضو هیئت علمی  :منظور عضو هيئت علمی آموزشی یا پژوهشی شاغل در دانشگاه است.
 .5طرح پژوهشی  :طرحی است که اعضای هيئت علمی یا دانشجویان دورۀ دکتری دانشگاه طی قراردادی در
چارچوب مأموریتها و وظایف حـوزۀ معاونت پژوهشی و فناوری انجام میدهند و تمام یا بخشی از بودجۀ
اجرای آن از اعتبارات دانشگاه تأمين می شود.
 .6طرح پژوهشی غیرموظف :طرحی است که اعضای هيئت علمی دانشگاه عالوه بر وظایف آموزشی و
پژوهشی موظف خود طی قراردادی در چارچوب مأموریتها و وظایف حـوزۀ معاونت پژوهشی و فناوری
انجام میدهند و تمام یا بخشی از بودجۀ اجرای آن از اعتبارات دانشگاه تأمين می شود.
.7

طرح پژوهشی موظف :طرحی است که اعضای هيئت علمی پژوهشی دانشگاه ،به عنوان وظيفه و
مأموریت شغلی خود در چارچوب اهداف و برنامههای واحد متبوع و بر اساس آیيننامههای ساعات موظف
آن را تعریف و اجرا میکنند.
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.8

طرح کوتاهمدت (یکساله) :طرحی است که عمدتاً بر اساس فعاليتهای پژوهشی اعضای هيئت علمی و
ایدههای پژوهشی آنان ارائه میشود و به مدت یک سال و با تعرفههای مصوب شورای پژوهشی اجرا
میگردد.

 .9طرح میانمدت (دوساله) :طرحی است که برای رفع نياز مشخصی در حوزههای تجربی یا کاربردی یا
بررسی موضوعات یا سؤاالت اصلی مطرح در حوزههای نظری خاصی ارائه میشود و به علت گستردگی
موضوع و عدم امکان دستيابی به نتایج طرح مورد نظر در کوتاه مدت ،انجام آن به زمانی بيش از یک سال
نياز دارد.
 .10طرح گروهی :طرحی است که برای حل مشکلی اساسی در حوزههای نظری یا کاربردی ارائه میشود .این
طرحها با موضوعی ترجيحاً ميان رشتهای پيشنهاد میشود و به دليل گستردگی یا ميانرشتهای بودن
موضوع طرح ،مستلزم مشارکت دو یا چند عضو هيئت علمی برای انجام آن است.
 .11طرح نیازمحور :طرحی است که برای حل مشکالت و رفع نيازهای دانشگاه ارائه میشود.
 .12طرح محصول محور (برای دستیابی به دانش فنی یا تولید محصول نمونه) :طرحی است که برای
فراهم ساختن زمينۀ ارتباط دانشگاه با صنعت و کاربردیکردن پژوهشهای علمی تعریف میشود و مجری
از ابتدا به قصد دستيابی به دانش فنی یا توليد محصول نمونه آن را پيشنهاد میدهد.
 .13کمیتۀ تخصصی :کميتهای است متشکل از معاونان پژوهشی واحدهای ذیربط در حوزههای
علوممهندسی ،علوم انسانی و معماری و هنر.
 .14طرحنامه :کاربرگی است که مشخصات مربوط به طرح از جمله مشخصات پيشنهاددهندۀ طرح و همکاران،
مسئله و فرضيۀ طرح ،روش اجرای طرح و اطالعات مربوط به هزینهها را دربرمیگيرد.
 .15مجری :عضو هيئت علمی شاغل در دانشگاه یا دانشجوی دکتــری دانشگاه که طرف قرارداد با معاونت
پژوهش و فناوری است.
 .16قرارداد :منظور قراردادی است که بين مجری و معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه برای اجرای طرح
پژوهشی مصوب بسته میشود.
 .17طرح معوقــه  :طرح پژوهشی مصوبی است که طبق برنامۀ زمانبندیشده پایان نيافته باشد.
 .18طرح متوقف شده  :منظور طرح پژوهشی است که کميتۀ تخصصی بنا به دليل یا دالیلی رأی بـــه توقف
همۀ فعاليتهای اجرایی آن میدهد ،یا گزارش نهایی آن را فقط در قبال هزینههایی که به مجری پرداخت
شده است میپذیرد و طرح تسویهحساب میشود.
 .19طرح خاتمهیافته  :طرحی است که گزارش نهایی آن به تأیيد کميتۀ تخصصی مربوط و به تصویب شورا
رسيده و پایان یافته است.
بخش دوم :پیشنهاد ،تصویب و خاتمۀ طرحها
مادۀ .3اعضای هيئت علمی و دانشجویان دورۀ دکتری دانشگاه در چارچوب این آیيننامه و متناسب با تخصص و
وظایف علمی خود میتوانند طرح پژوهشی ارائه دهند.
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مادۀ  .4مجری باید طرحنامۀ تکميل شده را به واحد مربوط ارائه دهد.
مادۀ  .5هر عضو هيئت علمی میتواند در سال مجری یک طرح پژوهشی غيرموظف باشد.
مادۀ .6طرح پژوهشی موظف و طرحهایی که در هستههای پژوهشی یا قطبهای علمی ارائه و تصویب میشود و
هزینۀ آنها از محل اعتبارات هستهها یا قطبها تأمين میگردد مشمول این آیيننامه نمیشود.
مادۀ .7طرحهای پژوهشی پيشنهادی و گزارش نهایی آنها ابتدا باید در شورای پژوهشی واحد ،ارزیابی و تصویب
شود.
مادۀ  .8ارزیابی طرحهای پژوهشی در واحدها باید بر اساس داوری انجام شود.
مادۀ  .9محتوای طرحهــای پژوهشی دانشجویان دورۀ دکتری نبایــد با موضوع پایاننامۀ آنها منطبق باشد .این
طرحها ،به جز داوری ،برای بررسی منطبق نبودن با موضوع پایاننامه باید به تأیيد استادراهنما و مدیرگروه نيز برسد.
مادۀ  .10محتوای طرح هــای پژوهشی اعضای هيئت علمی نباید با محتوای پایان نامۀ دانشجویان تحصيالت تکميلی
یا طـرح پژوهشی موظف آنها منطبق باشد.
مادۀ  .11چنانچه در هر مرحله از انجام طرح مشخص شود که مفاد طرح با مفاد پایاننامۀ دانشجویان تحصيالت
تکميلی یا طرح پژوهشی موظف انطباق دارد ،همۀ هزینههای پرسنلی پرداختی به مجری ،مسترد خواهد شد.
مادۀ  .12تعيين تعداد و نوع داوران ارزیابی طرحهای یکساله (کوتاهمدت) بر عهدۀ واحدهاست.
مادۀ .13طرحنامه و گزارش طرحهای دوساله (ميان مدت) حداقل توسط دو داور ارزیابی میشود که یکی از داوران از
خارج دانشگاه انتخاب میشود.
مادۀ .14ارزیابی طرحهای گروهی و طرحهای دستيابی به دانش فنی یا توليد محصول نمونه توسط حداقل  3داور
متخصص که دو داور از خارج دانشگاه خواهند بود به صورت حضوری انجام میشود.
مادۀ  .15ارزیابی طرحهای نيازمحور و طرح های دستيابی به دانش فنی یا توليد محصول نمونه شامل طرحنامه و
گزارش نهایی و نتایج و محصوالت و اسناد این طرحها را معاونت پژوهشی و فناوری و واحد متقاضی انجام خواهند
داد.
مادۀ  .16مرجع نهایی تصویب طرحهای پژوهشی پيشنهادی و گزارش نهایی آنها شوراست که میتواند این اختيار
خود را به کميتههای تخصصی تفویض نماید.
مادۀ  .17طرحنامه و گزارش نهایی طرحهای نيازمحور و طرحهای دستيابی به دانش فنی پس از طی مراحل معمول
سایر طرحها و تصویب در شورا باید به تأیيد هيئت رئيسۀ دانشگاه نيز برسد.
مادۀ .18طرحنامۀ طرحهای دستيابی به دانشفنی باید بر اساس نياز بخش صنعت یا یکی از سازمانها و نهادهای
اجتماعی تهيه شود و به تأیيد بخش متقاضی برسد.
بخش سوم :انعقاد و تمدید قرارداد طرح پژوهشی
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مادۀ  .19قرارداد طرح پژوهشی ميان دانشگاه و مجری طرح منعقد خواهد شد .معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه به
نمایندگی از سوی دانشگاه و معاون پژوهشی واحد مربوط به عنوان ناظر بر حسن اجرای طرح ،قرارداد را امضا
خواهند کرد.
مادۀ  .20زمان آغاز طرح از تاریخ عقد قرارداد خواهد بود.
مادۀ  .21در طرحهای گروهی در همۀ مراحل پيشنهاد و اجرای طرح ،فردی به عنوان مدیر پروژه شناخته و قرارداد
با او امضا میشود و هرگونه پرداختی در وجه وی واریز میگردد.
مادۀ  .22در طرحهای گروهی مدیر پروژه پس از تأیيد طرحنامه ،قرارداد جداگانهای با هر یک از مشارکتکنندگان
در طرح منعقد و نسخهای از آن را برای معاونت پژوهشی ارسال میکند.
مادۀ  .23تعيين ناظر بر حسن اجرای طرح در طرحهای نياز محور ،بر عهدۀ مدیریت سفارش دهنده و در طرحهای
محصول محور ،بر عهدۀ شورا خواهد بود.
مادۀ .24مدت زمان قرارداد طرحهای پژوهشی در طرحهای کوتاهمدت حداکثر یک سال و در طرحهای ميانمدت،
گروهی و نياز محور حداکثر دو سال و در طرحهای دستيابی به دانش فنی یا توليد محصول حداکثر سه سال است.
این مدت زمان در همۀ موارد حداکثر دو بار و هر بار به مدت یک نيمسال قابل تمدید است.
مادۀ  .25مجری مکلف است طرح پژوهشی خود را طبق مفاد قرارداد و طرحنامۀ مصوب در چارچوب جدول
زمان بنـدی شده به پایان برساند.
مادۀ  .26تمدید مدت انجام طرح منوط به درخواست کتبی مجری و موافقت شورای پژوهشی واحد وکميتۀ
تخصصی مربوط است.
مادۀ  .27هرگونه تغييردر مفاد قرارداد با درخواست و توجيه کتبی مجری و تصویب شورا خواهد بود ،مگر در
طرحهایی که مرجع نهایی تصویب آنها هيئت رئيسه است که در این صورت ،تغيير پيشنهادی باید به تصویب هيئت
رئيسه برسد.
بخش چهارم :تعهدات مجری و تسویه حساب نهایی
مادۀ  .28مجری موظف است نتایج طرح پژوهشی خود را به صورت گزارش نهایی (منطبق با راهنمای تدوین
گزارش نهایی طرحهای پژوهشی دانشگاه) برای طی مراحل ارزیابی و تصویب به واحد ارائه دهد.
مادۀ  .29گزارش نهایی طرحهای ميانمدت و گروهی باید متناسب با گستردگی موضوع طرح و هزینۀ آن ارائه شود.
مادۀ  .30در طرحهای گروهی ،در صورتی که مدت اجرای طرح دو سال تعریف شود یا مجری درخواست تمدید
مدت طرح را داشته باشد ،باید گزارش مرحلۀ اول پيشرفت کار پس از پایان سال نخست ،توسط مجری ارائه شود.
مادۀ  .31در طرحهای نيازمحور گزارش کارهای انجام گرفته هر شش ماه یکبار ،پس از تأیيد ناظر ،به
سفارشدهندۀ طرح ارائه میشود و پس از تأیيد سفارشدهنده برای اطالع و درج در پرونده به معاونت پژوهشی و
فناوری ارسال میگردد.

بسمه تعالی
دانشگاه شهيد بهشتی
تهران 1983969411
اوین تلفن29901 :

مادۀ  .32در طرحهای دستيابی به دانش فنی ،در صورتی که مدت اجرای طرح بيش از یک سال باشد یا مجری
درخواست تمدید آن را داشته باشد ،در پایان هر سال باید گزارش مرحله ای از پيشرفت کار توسط مجری ارائه شود.
مادۀ  .33همۀ طرحهای پژوهشی ،به استثنای طرح های نيازمحور ،باید به جز ارائۀ گزارش نهایی مصوب ،محصول
قابل انتشار یا قابل ثبت داشته باشند و تسویه حساب نهایی طرح منوط به انتشار یا ثبت محصول حاصل از طرح
خواهد بود.
مادۀ  .34محصول مبنا برای هر طرح پژوهشی یکساله (کوتاهمدت) یک مقالۀ حاصل از طرح و انتشار آن در نشریۀ
معتبر است .کتاب ،ثبت اختراع یا توليددانش فنی را میتوان ،متناسب با نوع طرح ،محصول طرح به شمار آورد.
مادۀ  .35چنانچه طرح محصولی به جز مقاله داشته باشد ،آن محصول میتواند به شرح زیر معادل مقاله محسوب
شود:
.1کتاب تأ ليفی منتشر شده از سوی انتشارات دانشگاه یا ناشر معتبر به تأیيد شورای انتشارات دانشگاه معادل یک یا
دو مقاله ،حسب مورد و به تأیيد شورا؛
 .2ثبت ملی اختراع معتبر به تشخيص شورا معادل دو مقاله و ثبت بينالمللی اختراع معادل دو یا سه مقاله به تأیيد
شورا؛
 .3توليد دانش فنی به صورت پایلوت معادل دو تا چهار مقاله به تأیيد شورا.
مادۀ  .36مجری مکلف است حداقل یک مقالۀ حاصل از طرح پژوهشی را در نشریههای معتبر علمی -پژوهشی یا
نمایه شدۀ بينالمللی ،به تشخيص واحد و تأیيد شورا ،منتشر کند.
ماده  .37مجری مکلف است در طرحهای ميانمدت ،بهجز گزارش نهایی ،یکی از این محصولهای حاصل از طرح را
برای تسویه حساب ارائه دهد:






دو مقالۀ مستقل منتشرشده در مجلههای معتبر؛
یک مقاله منتشر شده در نشریههای ممتاز (به تشخيص واحد و تصویب شورای پژوهشی و فناوری)؛
گواهی نهایی ثبت اختراع معتبر و مورد تأیيد مراجع صالحيتدار؛
گواهی انتشارکتاب حاصل از طرح که توسط انتشارات دانشگاه صادر شده است یا اصل کتاب منتشر شده
توسط ناشر معتبر به تأیيد شورای انتشارات دانشگاه؛
نمونۀ محصول یا پایلوت .

مادۀ  .38هر طرح ميانمدت ،در صورتیکه به عنوان طرح موظف اجرا شود ،متناسب با مدت اجرای آن حداکثر
معادل دو طرح کوتاهمدت محسوب خواهد شد.
مادۀ  .39در طرحهای گروهی مجری باید برای تسویهحساب طرح ،به جز گزارش نهایی ،یکی از محصولهای زیر را
که با هزینۀ طرح متناسب است و هنگام تأیيد طرحنامه مشخص شده است و در قرارداد قيد میشود ،ارائه دهد:
 ثبت اختراع معتبر،
 کتاب تأليفی،
 مقالۀ ویژه (به تشخيص شورا).
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مادۀ  .40محصول طرح گروهی برای هر یک از مشارکتکنندگان در طرح به ازای هر سال حداقل معادل محصوالت
طرحهای یک ساله خواهد بود.
مادۀ  .41در طرحهای دستيابی به دانش فنی یا توليد محصول نمونه ،برای تسویهحساب ،مجری باید بهجز گزارش
نهایی مصوب ،نمونۀ محصول یا پایلوت قابل عرضه به بخش صنعت یا یکی از سازمانها یا نهادهای اجتماعی را که به
تأیيد سازمان متقاضی رسيده است ارائه کند.
مادۀ  .42در صورتی که مجری در طرح کوتاهمدت پس از پایان مدت اجرای طرح ،موفق به اخذ پذیرش انتشار مقاله
حاصل از طرح نشود ،با ارائۀ گزارش نهایی و مقالۀ ارسال شده به نشریۀ معتبر میتواند به طور موقت طرح را تسویه
کند .در این صورت %50 ،حقالزحمه طرح که به عنوان پيشپرداخت به مجری پرداخت شده است قطعی محسوب
خواهد شد.
مادۀ  .43مجری در طرحهای کوتاهمدت که موقتاً تسویهحساب شده است ،میتواند تا حداکثر سه سال پس از آغاز
قرارداد ،با ارائۀ گواهی پذیرش مقالۀ حاصل از طرح یا معادل آن %50 ،باقيماندۀ حقالزحمۀ طرح را دریافت کند.
پس از این مدت ،پرداخت این حقالزحمه منتفی خواهد بود.
مادۀ  .44در صورتی که طی سه سال از آغاز قرارداد طرحهای کوتاهمدت گواهی پذیرش مقاله یا معادل آن از سوی
مجری ارائه نشود ،معاونت پژوهشی و فناوری طرح موردنظر را به عنوان طرح بدون خروجی مقاله تسویه خواهد کرد.
مادۀ  .45در طرحهای ميانمدت مجری می تواند تا حداکثر چهار سال از آغاز طرح ،محصول طرح را به طور کامل
ارائه دهد و باقيماندۀ حقالزحمه را دریافت کند.
مادۀ  .46پس از پایان چهار سال از آغاز طرحهای ميانمدت اگر محصول طرح به طور کامل ارائه نشود ،طرح با
گزارشنهایی مصوب خاتمهیافته اعالم میگردد و پس از پایان این مدت ،پرداخت باقيماندۀ حقالزحمه منتفی خواهد
بود.
مادۀ  .47طرح ميانمدتی که با شرایط مادۀ باال (مادۀ  )46خاتمه بيابد ،معادل دو طرح کوتاهمدت بدون محصول به
شمار میآید و مجری نمیتواند طرح کوتاهمدت بدون محصول یا طرح ميانمدت دیگری اجرا کند.
مادۀ  .48هر عضو هيئت علمی طی مدت خدمت خود میتواند حداکثر دو طرح کوتاهمدت یا یک طرح ميانمدت را
بدون ارائۀ مقاله یا معادل آن با دریافت  %50حقالزحمه تسویهحساب کند.
مادۀ  .49چنانچه مجری پس از پایان فرصت ارائۀ مقاله موفق شود مقالۀ حاصل از طرح را منتشر کند ،با ارائۀ مقالۀ
منتشر شده از شمول محدودیت طرحهای بدون خروجی مقاله خارج میشود ،ولی باقيماندۀ حقالزحمه به وی
پرداخت نمیشود.
مادۀ  .50تاریخ ارسال مقالۀ حاصل از طرح پژوهشی برای انتشار باید پس از تاریخ پيشنهاد طرح از سوی مجری به
واحد باشد .مبنای تعيين تاریخ ارسال مقاله برای چاپ ،گواهی رسمی دفتر نشریه یا تاریخ ثبت شده بر روی مقالۀ
چاپ شده است.
مادۀ  .51مقالۀ قابلقبول برای تسویهحساب طرحهای پژوهشی ،مقالۀ چاپ شده در نشریۀ معتبر و گواهی پذیرش
مقاله در نوبت چاپ برای نشریههای داخلی و با ذکر شمارۀ مجله و تاریخ چاپ نشریه برای نشریههای خارجی است.
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در صورت طوالنی بودن زمان چاپ ،مجری می تواند در یک زمان حداکثر یک طرح خود را با ارائۀ گواهی پذیرش
مقاله تسویه حساب کند.
مادۀ  .52از هر مقاله صرفاً برای تسویۀ یک طرح پژوهشی میتوان استفاده کرد.
مادۀ  .53نوع و درجۀ اعتبار نشریهای که مقالۀ حاصل از طرح پژوهشی باید در آن منتشر شود ،برای یک دورۀ سه
ساله توسط شورای پژوهشی واحد تعيين میشود که بایـــد به تصویب شورا نيز برسد.
مادۀ  .54مجری میتواند پس از ارائۀ گزارش نهایی و ارائۀ نامۀ پذیرش مقاله حاصل از طرح ،قرارداد طرح دیگری را
منعقد و حقالزحمه دریافت کند.
مادۀ  .55تسویهحساب طرحهای پژوهشی دانشجویان دورۀ دکتری ،مانند دیگر طرحهای پژوهشی ،منوط به انتشار
مقاله در نشریۀ معتبر علمـی -پژوهشــی یا دارای نمایۀ بينالمللی یا ارائۀ نتایج گزارشنهایی طرح در کنفرانس
داخلی یا بينالمللی است.
بخش پنجم :تعهدات دانشگاه
مادۀ  .56بودجۀ طرحهای پژوهشی از محل اعتبارات پژوهشی تأمين میشود و ميزان آن هر سال به صورت
موضوعی از کل اعتبارات پژوهشی توسط معاونت پژوهشی وفناوری دانشگاه تعيين میگردد.
مادۀ  .57سقف هزینۀ هر طرح پژوهشی کوتاهمدت مبلغ مشخصی است که متناسب با کل اعتبار
طرحهای پژوهشی و تعداد مجریان طرحهای پژوهشی هر سال توسط شورای پژوهشی تعيين میشود.
مادۀ  .58هزینۀ پرسنلی طرحهای ميانمدت (دوساله) حداکثر دو برابر حقالزحمۀ طرحهای کوتاهمدت (یکساله)
است.
مادۀ  .59هزینۀ طرحهای گروهی بر مبنای طرحهای کوتاهمدت تعيين و بر اساس تعداد مشارکتکنندگان در طرح
و رتبۀ علمی آنها و مدت زمان اجرای طرح محاسبه میشود.
مادۀ  .60در طرحهای گروهی ده درصد از هزینۀ کل طرح با توافق مشارکتکنندگان به «مدیر پروژه» تعلق
میگيرد .این مبلغ به جز حقالزحمهای است که به مدیر پروژه به عنوان یکی از مشارکتکنندگان تعلق میگيرد .
مادۀ  .61هزینۀ طرحهای نيازمحور براساس ارزیابی کارشناسانه و تصویب هيئت رئيسۀ دانشگاه تعيين میشود.
مادۀ  .62هزینۀ طرح های دستيابی به دانش فنی یا توليد محصول نمونه بر اساس ارزیابی طرحنامه و تصویب شورای
پژوهشی و هيئت رئيسۀ دانشگاه تعيين می شود.
مادۀ  .63هزینۀ پرسنلی طرح پژوهشی از محل اعتبارات معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه تأمين خواهد شد و
هزینۀ تجهيزات طرحهای پژوهشی ،که مجری آنها اعضای هيئت علمی دانشگاه هستند ،از محل اعتبار ویژۀ مجری
طرح تأمين می شود.
مادۀ  .64اعضای هيئت علمی جدیداالستخدام حداکثر دو سال پس از تاریخ نخستين حکم استخدامی خود
میتوانند در یک طرح پژوهشی هزینۀ تجهيزات دریافت کنند .تاریخ ارائۀ پيشنهاد طرح پژوهشی باید در فاصلۀ این
دو سال باشد.
مادۀ  .65هر عضو هيئتعلمی در نخستين طرح پژوهشی موظف خود میتواند هزینۀ تجهيزات را دریافت کند.
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مادۀ  .66هزینۀ تجهيزات طرح پژوهشی دانشجویان دورۀ دکتری از محل اعتبار طرح تأمين میشود.
مادۀ  .67سقف هزینۀ تجهيزات طرحهای اعضای هيئت علمی جدیداالستخدام و نخستين طرح پژوهشی موظف
موضوع مواد  64و  65چه در طرحهای کوتاه مدت و چه ميان مدت و چه گروهی معادل هزینۀ تجهيزات یک طرح
کوتاه مدت است.
بخش ششم :مالکیت حقوق مادی و معنوی طرح ها
مادۀ  .68مالکيت حقوق مادی و معنوی حاصل از طرحهای پژوهشی در چارچوب قوانين مربوط متعلق به دانشگاه
شهيد بهشتی خواهد بود.
مادۀ  .69در صورتی که پژوهشگر طرحی ارائه دهد که الزم باشد روشها و نتایج آن محرمانه بماند ،باید مراتب را با
معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه در ميان بگذارد.
مادۀ  .70چنانچه دانشفنی حاصل از طرح های دستيابی به دانش فنی توسط بخش صنعت یا یکی ازسازمانها یا
نهادهای اجتماعی خریداری شود ،یا به مرحلۀ بهره برداری و توليد برسد ،درصدی از سود حاصل از آن متعلق به
مجری است .این درصد توسط هيئت رئيسۀ دانشگاه تعيين میشود.
مادۀ  .71در صورت ارائه یا چاپ نتایج حاصل از اجرای طرح پژوهشی از محل اعتبار پژوهشی مجری مکلف است
جملۀ « این پژوهش با استفاده از اعتبارات پژوهشی دانشگاه شهيد بهشتی انجام شده است» را به زبان متن اثر (در
صفحۀ حقوقی) کتاب ،مقاله ،سمينار یا سخنرانی درج کند.
مادۀ  .72درصورت تمایل مجری یا معاونت پژوهشی به چاپ گزارش نهایی طرحهای پژوهشی به شکل کتاب در
انتشارات دانشگاه ،گزارش نهایی طرح باید مراحل آماده سازی کتاب را طی کند.
مادۀ  .73در صورتی که مجری بخواهد گزارش نهایی را در خارج از دانشگاه به چاپ برساند ،باید رسماً از معاونت
پژوهشی دانشگاه مجوز کسب کند.
مادۀ  .74انتشار نتایج طرحهای نيازمحور به صورت مقاله یا نظير آن منوط به کسب مجوز از هيئت رئيسۀ دانشگاه
است.
مادۀ  .75معاونت پژوهشی دانشگاه مجاز است ،با حفظ منافع دانشگاه و با هماهنگی مجریان طرح ،گزارش نهایی
مصوب طرح های پژوهشی را در اختيار سایر سازمانها و نهادهای متقاضی قرار دهد.

بخش هفتم :فسخ ،اقاله یا تعلیق قرارداد
مادۀ  .76هرگاه مجری ،طرح پژوهشی خود را بر اساس شرایط مندرج در قرارداد انجام ندهد ،دانشگاه مجاز است با
اخطار کتبی و در صورت لزوم اعطای مهلت مناسب قرارداد را فسخ کند.
مادۀ  .77چنانچه مجری به دالیلی از اجرای طرح پژوهشی منصرف شود ،باید تمایل خود به اقالۀ قرارداد را با دالیل
الزم و به صورت مکتوب به معاون پژوهشی واحد متبوع اعالم کند .در صورت موافقت واحد و تأیيد کميتۀ تخصصی،
قرارداد اقاله خواهد شد.
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مادۀ  .78دانشگاه میتواند رأساً و به تشخيص خود یا به درخواست مجری ،اجرای قرارداد را تامدت معينی به حالت
تعليق درآورد .در این صورت ،ایام تعليق به مدت قرارداد اضافه خواهد شد.
مادۀ  .79مجری مکلف است از تاریخ دریافت ابالغ فسخ یا تعليق قرارداد از مصرف هزینۀ طرح یا ایجاد هرگونه تعهد
مالی دیگر در خصوص طرح خودداری کند.
مادۀ .80در صورت فسخ یا اقالۀ قرارداد ،پژوهشگر از تاریخ ابالغ مکلف است حداکثر ظرف مدت سه ماه با دانشگاه
تسویهحساب کند.
مادۀ  .81در صورت فسخ یا اقالۀ قرارداد اعم از اینکه طرح به نتيجۀ نهایی رسيده یا نرسيده باشد ،پژوهشگر مکلف
است کليۀ نتایج حاصل از طرح را به دانشگاه تسليم کند.
بخش هشتم :مقررات متفرقه
مادۀ  .82مجری مکلف است خسارت هایی را که بر اثر رعایت نکردن مفاد هر یک از مواد قرارداد به دانشگاه وارد
میشود جبران کند.
مادۀ  .83چنانچه مجری گزارش نهایی را در مهلت مقرر ارسال نکند ،یا سایر تعهدات ناشی از قرارداد را بدون دليل
موجه (حداکثر یکسال پس از پایان مهلت تعهد) انجام ندهد ،طرح پيشنهادی جدید از سوی او پذیرفته نخواهد شد.
مادۀ  .84تصميمگيری دربارۀ طرح هایی که خارج از چارچوب این آئيننامه پيشنهاد میشود و انجام آن ضروری
است ،با شورا و نهایتاً هيئت رئيسۀ دانشگاه خواهد بود.
مادۀ  .85در صورت بروز هر گونه ابهام در مفاد این آئيننامه مرجع تفسير آن شوراست ،که این تفسير باید به تأیيد
هيئت رئيسه برسد.
این آئيننامه در  85ماده در تاریخ  1389/8/5به تصویب شورا و در تاریخ  1389/8/18به تأیيد هيئت رئيسۀ دانشگاه
رسيده و از تاریخ تأیيد قابل اجراست و جایگزین آیيننامههای قبلی مصوب  1378/9/24و  1383/7/29میشود.

