آییه وامه اوجمه پژوهشگران جوان
حًزٌ معايوت پژيَش ي فىايری

دستَسالؼول آییي ًاهِ تطَیق ٍ حوایت اص فؼالیت ّای پژٍّطی پژٍّطگشاى خَاى داًطگاُ
مقدمٍ:
تِ هٌظَس تطَیق ٍ تشغیة ّش چِ تیطتش پژٍّطگشاى خَاى ٍ داًطدَیاى داًطگاُ تِ اًدام فؼالیت ّای پژٍّطی دس ساستای تحقق اّذاف ٍ
تشًاهِ ّای حَصُ هؼاًٍت پژٍّطی ٍ فٌاٍسی داًطگاُ ٍ تِ هٌظَس اتخار سیاست هٌاسة ،حوایت ٍ فشاّن اٍسدى ضشایط هٌاسة تشای فؼالیت ّای
پژٍّطی ،ایي دستَسالؼول تذٍیي گشدیذُ است.
مادٌ  :1اَداف
 -1-1تطَیق اػضای اًدوي پژٍّطگشاى داًطگاُ تِ اًدام فؼالیت ّای پژٍّطی دس ساستای اّذاف ٍ تشًاهِ ّای داًطگاُ
 -2-1اسصش گزاسی ػلوی ٍ ایداد سقاتت سالن تِ هٌظَس پطتیثاًی ٍ تطَیق هٌاسة داًطدَیاى دس فؼالیت ّای پژٍّطی
-3-1کوک تِ پژٍّص هحَس ضذى داًطگاُ
-4-1تسْیل ّوکاسی اػضای اًدوي پژٍّطگشاى خَاى داًطگاُ تا هشاکض ٍ ساصهاى ّای خاسج اص داًطگاُ
-5-1اتخار سیاست حوایتی ّواٌّگ ٍ کاّص هکاتثات ٍ تطشیفات اداسی
مادٌ  :2مًارد استفادٌ از تشًیق پژيَشی
ّش ػضَ اًدوي پژٍّطگشاى خَاى داًطگاُ هیتَاًذ ضوي سػایت هقشسات ،اػتثاس پژٍّطی خَد سا دس هَاسد صیش ّضیٌِ ًوایذ:
 -1-2اًدام طشح ّای پژٍّطی تا سػایت ضَاتط هشتَطِ.
 -2-2خشیذ تدْیضات ٍ لَاصم آصهایطگاّی تحقیقاتی ،پشداخت ّضیٌِ ّای خذهات آصهایطگاّی ٍ هیذاًی ٍ خشیذ هَاد هصشفی حْت اًدام فؼالیت
ّای پژٍّطی.
 -3-2پشداخت حق ػضَیت دس هداهغ ػلویّ ،ضیٌِ ثثت اختشاع ٍ ّضیٌِ ضشکت دس ّوایص ّا ،کاسگاُ ّای آهَصضی ٍ ًوایطگاُ ّای تخصصی
داخلی ٍ خاسخی ٍ سایش سفش ّای ػلوی کَتاُ.
 -4-2پشداخت ّضیٌِ خشیذ کتابً ،طشیاتً ،شم افضاسّاّ ،ضیٌِ ػضَیت دس پایگاُ ّای اطالػاتی ٍ ّضیٌِ چاج هقاالت دس هدوَع هقاالت ٍ
ًطشیات ػلوی هؼتثش.
 -5-2دس صَستی کِ طشح هٌدش تِ اسائِ هقالِ گشدد ضشٍسی است کِ ًام هدشی ّ ،وکاساى  ،استاد هطاٍس ٍ داًطگاُ سیستاى ٍ تلَچستاى دس
هقاالت رکش گشدد.
تبصرٌّ : 1ش گًَِ تدْیضات خشیذاسی ضذُ تشای اًدام طشح پس اص پایاى طشح تِ داًطگاُ تحَیل هی گشدد.
مادٌ  :3وحًٌ درخًاست اعتبار پژيَشی
هتؼاقة فشاخَاى اًدوي پژٍّطگشاى خَاى داًطگاُ دس ّش ًیوسال ،هتقاضیاى استفادُ اص اػتثاس پژٍّطی هی تایست فشم هشتَطِ سا تکویل ٍ تِ
ّوشاُ هذاسک الصم تا پایاى هْلت تؼییي ضذُ تِ گشٍُ هشتَطِ تحَیل ًوایٌذ تا پس اص تشسسی تَسط گشٍُ تِ هؼاًٍت پژٍّطی داًطکذُ اسسال
گشدد .هؼاًٍت پژٍّطی داًطکذُ تایذ هذاسک سا تِ سئیس اًدوي (سئیس هشکض کاسآفشیٌی داًطگاُ) اسسال ًوَدُ تا پس اص تشسسی سقف ٍ اػتثاس
ّستِ پژٍّص ٍ فٌاٍس هطخص ضَد .الصم تِ یادآٍسی است کِ اػتثاس ّستِ پژٍّطی ّیچ استثاطی تا اػتثاس طشح پژٍّطی دسٍى ساصهاًی ػضَ
ّیات ػلوی ٍ گشاًت پژٍّطی ًاهثشدُ ًذاسد ٍ هاصاد تش آى اػتثاس هی تَاًذ تِ ػضَ ّیات ػلوی پشداخت گشدد.

مادٌ  :4گسارشات طرح ي خاتمٍ آن
 -4-1هدشی طشح کِ ّواى هذیش ّستِ پژٍّطی هی تاضذ هَظف است دس دٍ هشحلِ گضاسش طشح سا تْیِ ٍ هؼاٍى پژٍّطی داًطکذُ تحَیل
دّذ تا پس اص تشسسی ٍ تائیذ دس ضَسای پژٍّطی داًطکذُ تِ سئیس اًدوي (سئیس هشکض کاسآفشیٌی داًطگاُ) اسسال گشدد .گضاسش هشحلِ اٍل پس
اص  % 55پیطشفت ٍ گضاسش هشحلِ دٍم (پایاًی) پس اص  % 155پیطشفت اسائِ هی گشدد.
 – 4-2خاتوِ طشح پس اص تصَیة گضاسش ًْایی دس ضَسای پژٍّطی داًطگاُ هطشح ٍ ًتیدِ تِ هدشی ّستِ اػالم خَاّذ ضذ.
مادٌ  :5وظارت بر اجرا
ًظاست تش حسي اخشای ایي دستَسالؼول تش ػْذُ سئیس اًدوي پژٍّطگشاى خَاى داًطگاُ هطاتق آییي ًاهِ حَصُ هؼاًٍت پژٍّص ٍ فٌاٍسی
داًطگاُ هی تاضذ.
مادٌ  :6اعتبار َستٍ پژيَش ي فىاير
سقف اػتثاس تخصیص یافتِ تشای ّش طشح ّستِ پژٍّص ٍ فٌاٍس داًطدَیی حذاکثش دٍ هیلیَى تَهاى هی تاضذ (هثلغ هزکَس تا تَخِ تِ ًَع طشح
هتفاٍت هی تاضذ) کِ کل سقف اػتثاس ّستِ پژٍّص ٍ فٌاٍس دس سال هی تَاًذ دس اختیاس دتیش ّستِ اًدوي قشاس گیشد .دس صَستی کِ ًتایح حاصل
اص طشح ّستِ پژٍّطی دس هدالت هؼتثش ػلوی تیي الوللی ٍ داخلی هَسد تاییذ ٍصاست ػلَم چاج گشدد ػالٍُ تش اهکاى استفادُ اص اػتثاس تخصیص
یافتِ هطوَل آییي ًاهِ تطَیقی چاج هقالِ اػضای ّیات ػلوی ٍ داًطدَیاى خَاّذ تَد.
ایه دستًر العمل در  6مادٌ ي  1تبصرٌ تىظیم ي در جلسٍ مًرخ  55/1/16شًرای پژيَشی داوشگاٌ مطرح ي مصًب
گردیدٌ است .

