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آئین انهم طرحاهی ژپوهشی

آئین انهم طرحاهی ژپوهشی
مقدهم
آييننامه طرحهاي پژوهشي دانشگاه صنعتي کرمانشاه با توجه به سياستها و اولويتهاي پژوهشي و فناوري کشور و درک اهميت هدايت
طرحهاي پژوهشي به سمت حل مشکالت صنعت و جامعه و به عنوان مکملي براي آييننامه اعتبار پژوهشي اعضاي هيأت علمي دانشگاه صنعتي
کرمانشاه مورد تدوين قرار گرفته است .نظارت بر حسن اجراي اين آييننامه به عهده معاونت پژوهشي و فناوري دانشگاه خواهد بود.

ماده :1اهدا ف
 -1-1شفاف سازي فرآيند تصويب و اجراي طرحهاي پژوهشي
 -2-1افزايش کيفيت و هدفمندسازي فعاليتهاي پژوهشي
 -3-1سرمايهگذاري بهينه براي دستيابي به نتايج مطلوب پژوهشي
 -4-1سوق دادن طرحهاي پژوهشي به سمت توليد دانش فني ،کاالها و خدمات دانش بنيان و ايجاد ارتباط با صنعت و جامعه
 -5-1کمک به اجراي آئين نامه اعتبار پژوهشي اعضاي هيئت علمي دانشگاه صنعتي کرمانشاه

ماده :2تعاریف
طرح پژوهشي :به فعاليتهاي پژوهشي اعضاي هيأت علمي گفته ميشود که در راستاي ارتقاي علمي دانشگاه در سطح ملي و بينالمللي و
رفع نيازها و مشکالت کشور باشد .اين طرحها در قالب فرم پيشنهاد طرح پژوهشي توسط اعضاء هيأت علمي ارائه شده و مراحل تصويب و
اجراي آنها در چارچوب قوانين و مقررات آيين نامه حاضر انجام شود.
مجري :يک نفر از اعضاي هيأت علمي دانشگاه است که مسئوليت اجراي طرح پژوهشي و تسويه حساب با معاونت پژوهشي و فناوري دانشگاه
را بر عهده دارد .ميزان مشارکت مجري ،مساوي يا بيشتر از ساير همکاران طرح پژوهشي است.
همكاران :افرادي که در اجراي طرحهاي پژوهشي با مجري همکاري مينمايند .همکار طرح ميتواند از اعضاي هيئت علمي دانشگاه ،دانشجويان
دانشگاه و يا ساير متخصصان خارج از دانشگاه باشد.
تبصره :1امتيازدهي به مجري و ساير همکاران بر اساس درصدهاي تعيين شده در شيوه نامه آئين نامه ارتقاء مي باشد.
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ماده:3انواع طرح اهی ژپوهشی
 -1-3طرح هاي پژوهشي متكي به اعتبار پژوهشي (گرنت) اعضاي هیئت علمي
 -1-1-3طرحهاي پژوهشي بنیادي:
اين نوع از طرحها به هر دو صورت تجربي يا نظري ،با هدف توليد علم و گسترش مرزهاي دانش تعريف و اجرا ميشوند .ماحصل اين طرحها
فاقد نتايج عملي فوري هستند و معموالً به صورت مقاالت در مجالت و همايشهاي معتبر ارائه ميشوند.
 -2-1-3طرحهاي پژوهشي کاربردي فناورانه:
ويژگي اين طرحها ايجاد فناوري در راستاي حل مشکالت صنعت و ارتقاي رفاه جامعه به صورتي نوآورانه است .ماحصل اين طرحها معموالً به
صورت ثبت اختراع و پتنتهاي بين المللي ارائه ميشوند.
 -3-1-3طرحهاي پژوهشي کاربردي محصول محور:
اين طرحها به منظور دستيابي به دانش فني و توليد نمونهاي از کاالها و خدمات دانش بنيان ارائه ميشوند .شاخصه اصلي شناسايي اين طرحها،
هدفگذاري تأمين يکي از نيازهاي اشاره شده در سند "فهرست خدمات و کاالهاي دانش بنيان" تدوين شده توسط "کارگروه ارزيابي و
تشخيص صالحيت شرکتها و مؤسسات دانش بنيان و نظارت بر اجرا" است .براي اجراي طرحهاي پژوهشي کاربردي محصول محور متقاضي
بايد "برنامه پژوهشي جهت دار اعضاي هيئت علمي" را تدوين و در شوراي پژوهشي دانشگاه تصويب کرده باشد.
تبصره :2پر واضح است که حصول نتيجه در طرحهايي که با هدف گذاري رفع يکي از مشکالت فناوري کشور تعريف ميشوند به سادگي و در
کوتاه مدت و ارائه يک پروپوزال يکپارچه ميسر نخواهد بود .بنابراين پيشنهاد ميشود که متقاضيان اجراي اين طرحها در راستاي "برنامه
پژوهشي جهت دار اعضاي هيئت علمي" مصوب خود به صورت فاز بندي شده مقدمات دستيابي به دانش و فناوري محصول را در قالب طرحهاي
بنيادي و کاربردي فناورانه کسب و سپس به منظور کاربردي نمودن نتايج آنها ،اقدام به اجراي طرح پژوهشي کاربردي محصول محور نمايند.
تبصره :3سقف کلي ساالنه حمايت از طرحهاي پژوهشي متکي به اعتبار پژوهشي در صورت تطابق با "برنامه پژوهشي جهت دار اعضاي هيئت
علمي"  90درصد و در غير اين صورت  60درصد اعتبار پژوهشي ساالنه مجري طرح است.
تبصره :4امکان تجميع اعتبار پژوهشي براي چند عضو هيئت علمي در صورت همکاري در يک طرح وجود دارد .در اين صورت بايد درصد
اختصاص بودجه از اعتبار پژوهشي مجري و همکاران به صورت تفکيک شده در پروپوزال طرح اعالم گردد.
تبصره :5مالک تأمين اعتبار طرح پژوهشي از اعتبار پژوهشي هر سال اين است که پروپوزال طرح در همان سال در هيئت رئيسه دانشگاه به
تصويب برسد.
 -2-3طرح هاي خارج از اعتبار پژوهشي (گرنت) اعضاي هیئت علمي
 -1-2-3طرح هاي پژوهشي کاربردي مسأله محور (به سفارش دانشگاه):
اين طرحها عالوه بر حفظ ماهيت پژوهشي ،با هدف رفع مشکالت ساختاري دانشگاه و يا ايجاد شيوهاي جديد در راستاي افزايش بهره وري،
صرفه جويي و  ...در چارچوب مقررات و سياست هاي اجرايي دانشگاه و به منظور مشارکت هرچه بيشتر اعضاي هيئت علمي در حل مسائل و
مشکالت دانشگاه تعريف ميشوند .واحدهاي مختلف دانشگاه مي توانند سفارش دهنده طرح هاي پژوهشي کاربردي مسأله محور باشند .اگر
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چه اين طرح ها بايد ماهيت نوآورانه داشته باشند ولي در عين حال الزم نيست الزاماً به توليد مقاله يا گسترش مرزهاي دانش منتهي گردند.
مسئوليت نظارت بر اين طرحها بر عهده واحد سفارش دهنده طرح است.
تبصره :6ساخت وسايل آزمايشگاهي آموزشي و پژوهشي ،توليد نرمافزارها و سامانههاي يکپارچه ،هوشمندسازي فرآيندها و ...در دسته طرحهاي
پژوهشي کاربردي مسأله محور به سفارش دانشگاه قرار ميگيرند.
تبصره :7در مورد طرح هاي پژوهشي کاربردي مسأله محور (به سفارش دانشگاه) در صورت عدم ارائه پروپوزال توسط اعضاي هيأت علمي،
کارکنان دانشگاه و متقاضيان خارج دانشگاه مي توانند به طور مستقل به عنوان مجري پروپوزال ارائه نمايند .در اين موارد پيش پرداخت تابع
ضوابط آئيننامه مالي و معامالتي دانشگاه و تضمينهاي مربوطه خواهد بود.
 -2-2-3طرحهاي پژوهشي کاربردي مسأله محور (به سفارش خارج دانشگاه):
اين طرحها بايد به صورت شفاف بيانگر نيازها و مشکالت موجود در صنعت يا جامعه بوده و روند اجراي آنها در راستاي حل مسأله تعريف شده
باشند .اين طرحهاي در قالب قرارداد بين دانشگاه و صنعت يا سازمان متقاضي اجرا ميشوند .مجري طرح ميتواند از امکانات دانشگاه براي
انجام اين طرحها استفاده نمايد اما محل تأمين هزينههاي اجراي طرح ،صنعت يا سازمان مربوطه ميباشد .کليه هزينه هاي اين طرح ها به
حساب درآمدهاي اختصاصي دانشگاه صنعتي کرمانشاه واريز شده و پس از کسر باالسري مصوب ،به مجري پرداخت ميگردد.

ماده  :4روند تصویب طرحاهی ژپوهشی
 -1-4روند تصویب طرحهاي متكي به اعتبار پژوهشي (گرنت) اعضاي هیئت علمي از طریق اتوماسیون اداري
 -1-1-4ارسال فرم پيشنهاد طرح پژوهشي توسط متقاضي به مدير گروه از طريق اتوماسيون اداري جهت طرح در شوراي گروه
 -2-1-4ارسال پيشنهاد طرح به همراه مصوبه شوراي گروه توسط مدير گروه به رئيس دانشکده
 -3-1-4ارسال پيشنهاد طرح ،مصوبه شوراي گروه و شوراي دانشکده ،و نتيجه داوري توسط رئيس دانشکده به مديريت پژوهش دانشگاه
 -4-1-4تصويب طرح در شوراي پژوهشي دانشگاه
 -5-1-4تصويب نهايي طرح در هيئت رئيسه دانشگاه
 -6-1-4امضاي قرارداد طرح مابين مجري و معاونت پژوهشي دانشگاه
 -7-1-4تکميل سند پيش پرداخت طرح پژوهشي و ارسال به معاونت اداري -مالي دانشگاه
 -8-1-4ابالغ آغاز طرح به مجري توسط مديريت پژوهش دانشگاه
تبصره :8حداکثر بازه زماني از تاريخ تحويل پروپوزال توسط متقاضي به گروه آموزشي تا وصول پروپوزال به مديريت پژوهشي دانشگاه  20روز
کاري است.
تبصره :9حداکثر بازه زماني از تاريخ تحويل پروپوزال به داور تا بازگشت نتايج داوري به دانشکده مربوطه  12روز کاري است .بر همين اساس
در صورت عدم ارسال نتيجه داوري ظرف مدت  5روز کاري توسط داور ،ميبايست پروپوزال توسط دانشکده به داور ديگري ارسال شود و در
صورت تکرار اين رويه در دفعات بعد از ارسال داوري به ايشان اجتناب نمايد.
تبصره :10در صورتيکه پيشنهاد دهنده طرح نسبت به تصميمات نهايي شوراي گروه معترض باشد ميتواند مراتب را به شوراي پژوهشي
دانشکده و در صورت اعتراض به تصميم شوراي پژوهشي دانشکده ،مراتب را به شوراي پژوهشي دانشگاه به صورت کتبي و با ذکر دليل اعالم
نمايد.
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تبصره :11در صورت اعتراض مجري طرح به نتيجه داوري پروپوزال ،دانشکده مجاز است در صورت نياز پروپوزال را براي داور دوم و در صورت
تناقض نظر دو داور به داور سوم ارسال نمايد و مجموع نظرات داوران مبناي تأييد يا رد پروپوزال خواهد بود.
تبصره :12در مورد طرح هاي با اعتبار  5ميليون ريال و کمتر از آن ،نظر شوراي گروه و شوراي دانشکده ،به عنوان داوري طرح محسوب
ميشود .البته در صورت درخواست رئيس دانشکده طرح توسط مديريت پژوهش و فناوري به داور ارسال ميشود.
 -2-4روند تصویب طرحهاي پژوهشي کاربردي مسأله محور (به سفارش دانشگاه)
 -1-2-4تحويل فرم پيشنهاد طرح پژوهشي توسط متقاضي از طريق اتوماسيون اداري به مدير گروه
 -2-2-4ارسال پيشنهاد طرح توسط مدير گروه به رئيس دانشکده
 -3-2-4ارسال پيشنهاد طرح توسط رئيس دانشکده به مديريت پژوهش دانشگاه
 -4-2-4ارسال پيشنهاد طرح توسط مديريت پژوهش دانشگاه به بخشهاي ذيربط دانشگاه جهت بررسي و اظهار نظر کارشناسي
 -5-2-4ارسال پيشنهاد طرح توسط مديريت پژوهش دانشگاه به داوري (در موارد خاص)
 -6-2-4تصويب طرح در شوراي پژوهشي دانشگاه
 -7-2-4تصويب نهايي طرح در هيئت رئيسه دانشگاه
 -8-2-4تعيين ناظر و نحوه نظارت واحد سفارش دهنده
 -9-2-4امضاي قرارداد طرح توسط مجري ،ناظر و معاونت پژوهشي دانشگاه
 -10-2-4تکميل سند پيش پرداخت طرح پژوهشي و ارسال به معاونت اداري -مالي دانشگاه
 -11-2-4ابالغ تصويب طرح به مجري و ناظر توسط مديريت پژوهش و فناوري دانشگاه
 -3-4روند تصویب طرحهاي پژوهشي کاربردي مسأله محور (به سفارش خارج دانشگاه):
 -1-3-4تهيه پيشنويس قرارداد مجري طرح با سازمان يا صنعت مربوطه
 -2-3-4عرضه قرارداد مذکور به معاونت پژوهشي دانشگاه
 -3-3-4بررسي قرارداد توسط مشاور امور حقوقي و قراردادهاي دانشگاه
 -4-3-4امضاي قرارداد داخلي بين عضو هيئت علمي و معاونت پژوهشي دانشگاه
 -5-3-4امضاي قرارداد با سفارش دهنده طرح توسط معاونت پژوهشي و فناوري دانشگاه

ماده  -5ضوابط اجرای طرح ژپوهشی
 -1-5تاريخ در نظر گرفته شده براي شروع طرح ،تاريخ ابالغ طرح توسط مديريت پژوهش و فناوري دانشگاه به مجري ميباشد.
 -2-5هر عضو هيأت علمي همزمان ميتواند حداکثر دو طرح پژوهشي از طرح هاي متکي به اعتبار پژوهشي در دست اجرا داشته باشد.
 -3-5عضو هيأت علمي در حال مأموريت ،تحصيل و يا فرصت مطالعاتي نميتواند نسبت به ارائه طرح پژوهشي جديد اقدام نمايد.
 -4-5کليه مکاتبات مجري طرحها بايد با تکميل فرمهاي پيش بيني شده و از طريق گروه و دانشکده زيربط و از طريق اتوماسيون اداري به
مديريت پژوهشي دانشگاه ارسال شود .در غير اين صورت کليه مکاتبات مستقيم ،به رئيس دانشکده مربوطه ارجاع خواهد شد.
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 -5-5طرحهاي پژوهشي ميتوانند از پاياننامههاي تحصيالت تکميلي حمايت نمايند .در اين صورت طرح و پاياننامه بايد مکمل يکديگر بوده
و فاقد همپوشاني ،در اهداف اصلي طرح باشند .تشخيص عدم همپوشاني طرح و پايان نامه بر عهده گروه آموزشي و شوراي پژوهشي دانشکده
ميباشد.
 -6-5تغيير در مفاد پروپوزال طرح در موارد استثنايي منوط به درخواست و توجيه کتبي مجري و تصويب در شوراي پژوهشي دانشگاه خواهد
بود.
 -7-5در اجراي طرح ،مشارکت ساير سازمانها و ارگانها با هماهنگي معاونت پژوهشي دانشگاه بالمانع است .در اين صورت مجري ميبايست
به همراه پيشنهاد طرح ،نامه اعالم ميزان مشارکت مالي سازمانهاي مربوطه را ضميمه کند .پروژه هاي مشترک بايد قبل از طرح در شوراي
پژوهشي دانشگاه به تأييد دفتر ارتباط با صنعت و جامعه جهت پيگيري امور انعقاد قرارداد با سازمان مربوطه برسد.

ماده  -6تعهدا ت طرحاهی ژپوهشی

 -1-6طرحهاي پژوهشي متكي به اعتبار پژوهشي اعضاي هیئت علمي
تعهدات طرحهاي پژوهشي متکي به اعتبار پژوهشي با توجه به مبلغ طرح ،بر اساس جدول تعهدات پژوهشي (جدول )1تعيين ميشود.
جدول :1تعهدات معادل طرحهاي پژوهشي متكي به اعتبار پژوهشي اعضاي هیئت علمي

اعتبار پژوهشي معادل

ردیف

فعالیت پژوهشي

1

ثبت شرکت دانش بنيان نوپا

1

2

ثبت پتنت در مراجع معتبر بين المللي

1

3

ثبت اختراع با تأييديه علمي مراجع معتبر داخلي

0/70

4

ثبت اختراع در مراجع معتبر داخل کشور

0/50

5

مقاله  ISIنمايه شده در (Q1) JCR

0/70

6

مقاله  ISIنمايه شده در (Q2) JCR

0/60

7

مقاله  ISIنمايه شده در (Q3) JCR

0/50

8

مقاله  ISIنمايه شده در (Q4) JCR

0/40

9

مقاله  ISCو يا ( Scopusبدون )IF

0/30

10

مقاله علمي -پژوهشي داراي مجوز از وزارت علوم

0/20

11

مقاالت ارائه شده در همايشهاي معتبر خارجي

0/20

12

مقاالت ارائه شده در همايشهاي معتبر داخلي ( ISCو مورد تأييد وزارتين)

0/10

(بر حسب ضريب 𝑐𝑖𝑠𝑎𝑏𝐺)

تبصره :13در صورت دريافت نامه پذيرش قطعي چاپ مقاله ،مجري ميتواند ضمن دريافت  90درصد هزينه کل طرح نسبت به تسويه مشروط
طرح اقدام نمايد 10 .درصد انتهاي قرارداد منوط به چاپ مقاله (خوردن شماره صفحه و يا  ) DOIاست .در صورت اختتام مشروط ،طرح جزء
محدوديت بند  2ماده  5محسوب نخواهد شد.
تبصره :14مجموع تعهدات پژوهشي معادل جهت تسويه طرح بايد مساوي و يا بيشتر از مبلغ طرح باشند .در صورت ارائه تعهدات معادل کمتر
از مبلغ کل طرح ،مجري ميتواند درخواست تسويه طرح تا سقف مبلغ معادل تعهدات پژوهشي ارائه شده را بنمايد.
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 -2-6تعهدات طرحهاي پژوهشي کاربردي مسأله محور (به سفارش دانشگاه)
اين طرحها جهت تسويه نياز به ارائه تعهدات پژوهشي شامل مقاالت و ثبت اختراع ندارند و در صورت تأييد ناظر طرح و ابالغ نامه اعالم رضايت
سفارش دهنده طرح اين طرحها قابل تسويه هستند.
 -3-6تعهدات طرحهاي پژوهشي کاربردي مسأله محور (به سفارش خارج دانشگاه)
تعهدات طرحهاي پژوهشي کاربردي مسأله محور (به سفارش خارج دانشگاه) تابع قرارداد بين مجري و کارفرماي طرح است و نيازي به ارائه
تعهدات پژوهشي به دانشگاه توسط مجري طرح نيست.

ماده  :7مدت اجرا ،تمديد يا لغو قرارداد
 -1-7مدت اجراي طرح پژوهشي در ابتداي پيشنهاد طرح و به درخواست مجري و تصويب شوراي پژوهشي دانشگاه تعيين ميگردد .سقف
زماني پيشنهادي اجراي طرح پژوهشي  12ماه است .در صورتي که طول اجراي طرح بيش از  12ماه باشد طرح بايد توسط متقاضي به صورت
طرحهاي جداگانه به چند فاز شکسته شود.
 -2-7طرحهاي پژوهشي بايد در موعد مقرر و بر اساس زمان بندي اعالم شده در پروپوزال مربوطه به اتمام برسند .در صورتي که طرح پژوهشي
در موعد مقرر به اتمام نرسيده باشد ،با درخواست کتبي مجري از طريق نامه نگاري اتوماسيون اداري حداقل يک ماه قبل از اتمام مدت زمان
اجراي آن با رعايت مفاد زير قابل تمديد خواهد بود:
موافقت با درخواست تمديد براي بار اول حداکثر به مدت  3ماه ضمن ارائه گزارش پيشرفت کار و ارائه داليل توجيهي و با تأييد مدير پژوهشي
دانشگاه امکانپذير خواهد بود .تمديد براي دفعات بيشتر ضمن ارائه گزارش پيشرفت کار و ارائه مستندات ارسال مقاالت ( )submitو مستندات
انجام مراحل ثبت اختراع يا ثبت شرکت دانش بنيان نوپا (طرحهاي متکي به گرنت) ،يا نامه رضايت ناظر و سفارش دهنده طرح از مراحل انجام
شده تا کنون (طرحهاي به سفارش دانشگاه) و ارائه داليل توجيهي و با تأييد شوراي پژوهشي دانشگاه امکانپذير خواهد بود.
 -3-7در صورت توقف در اجراي طرح و عدم امکان اتمام طرح به تشخيص مجري ،مجري موظف است ضمن اعالم کتبي داليل توجيهي
موضوع را به شوراي پژوهشي دانشگاه اعالم نمايد .در اين گونه موارد مجري هيچگونه حقي نسبت به قسمت انجام شده از طرح نداشته و
شوراي پژوهشي مجاز است ادامه کار را به پژوهشگر ديگري واگذار نمايد .در صورتي که داليل توقف طرح توسط شوراي پژوهشي دانشگاه
موجه تشخيص داده شود مجري بايد کليه نتايج و اطالعات بدست آمده را در اختيار معاونت پژوهشي قرار داده و مانده وجوه دريافتي را مسترد
دارد .در صورتي که داليل توقف طرح توسط شوراي پژوهشي دانشگاه موجه تشخيص داده نشود مجري بايد عالوه بر ارائه کليه اطالعات و
دستاوردهاي پژوهشي و باز پرداخت کليه وجوه دريافتي ،خسارات وارده را نيز جبران نمايد.
 -4-7در صورتي که مدت زمان اجراي طرح پژوهشي به پايان رسيده باشد و مجري درخواست کتبي براي تمديد زمان اجراي و يا درخواست
توقف طرح را ارائه نکرده باشد ،به ازاي هر ماه تاخير در اتمام طرح ،پنج درصد از کل مبلغ قرارداد به عنوان جريمه ديرکرد کسر ميشود .در
صورت ادامه تأخير تا سه ماه ،مديريت پژوهشي دانشگاه با تأييد شوراي پژوهشي دانشگاه مجاز است قرارداد طرح را لغو نمايد و مجري موظف
است بنا به تشخيص شوراي پژوهشي دانشگاه تمام يا قسمتي از مبالغ دريافتي و خسارات وارده به دانشگاه را به صورت جريمه ،نقداً پرداخت
نمايد ،و يا از حقوق ماهيانه مجري کسر و به حساب دانشگاه واريز خواهد شد.
تبصره :15مرجع تعيين خسارات وارده شوراي پژوهشي دانشگاه و تأييد هيئت رئيسه دانشگاه است.
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ماده -8نحوه رپداخت
 -1-8پرداخت مبلغ قرارداد طرحهاي پژوهشي متكي به اعتبار پژوهشي اعضاي هیئت علمي و به سفارش دانشگاه
نحوه پيش پرداخت و تسويه نهايي هزينههاي طرحهاي پژوهشي متکي به اعتبار پژوهشي اعضاي هيات علمي و طرحهاي پژوهشي کاربردي
تقاضامحور (به سفارش دانشگاه) مطابق با ضوابط مالي دانشگاه و مصوبات هيأت رئيسه دانشگاه در زمان تصويب طرح است.
 -2-8پرداخت مبلغ قرارداد طرحهاي پژوهشي کاربردي مسأله محور (به سفارش خارج دانشگاه)
دانشگاه پس از واريز هر بخش بودجهي طرح از طرف کارفرما به حساب دانشگاه ،با کسر حق باالسري موظف است ظرف  7روز کاري بودجه
را در اختيار مجري طرح قرار دهد.

ماده -9ضوابط مالی زهینه کرد
 -1-9فرم درخواست خريد و انجام کار دانشگاه بايد براي تمام هزينهها تکميل شود .در اين فرمها بايد مجري طرح به عنوان درخواست دهنده
و مدير گروه آموزشي مربوطه به عنوان مدير واحد معرفي شوند .تاريخ فرم درخواست خريد بايد قبل از تاريخ اولين فاکتور هزينه اعالم شده در
اين فرم و تاريخ فرم درخواست انجام کار بايد بعد از تاريخ آخرين فاکتور هزينه اعالم شده در آن باشد.
 -2-9در کليه خريدها مسئوليت رعايت ضوابط تصريح شده در آئين نامه مالي و معامالتي دانشگاه بر عهده مجري طرح است.
 -3-9جهت سرعت بخشيدن به تنظيم اسناد هزينه توصيه ميشود تا کليهي هزينههاي طرح با دريافت راهنمايي از کارپرداز دانشگاه خريدارى
شود و عيناً به رؤيت امين اموال دانشگاه برسد.
 -4-9در مورد فاکتورهاي ارائه شده توسط مجري جهت تسويه طرح ،نکات زير مد نظر قرار گيرد:
 فاکتور بايد داراي تاريخ ،مهر و امضاي زنده فروشنده و امضاي خريدار باشد .بنابراين کپي فاکتور داراي اعتبار نيست.
نسخهي الکترونيکي فاکتورها و فيشهاي بانکي فاقد اعتبار است و در موارد خاص که تنها امکان پرداخت اينترنتي وجود دارد بايد به تأييد
رياست دانشگاه برسد.
 پيش فاکتور و نيز فاکتورهايي که وجه آنها پرداخت نشده باشد پذيرفته نمي شود .قيد شماره حساب در فاکتور براي واريز وجه به منزله
پيش فاکتور بودن آن است.
 آرم ،آدرس ،تلفن و کد مالياتي فروشگاه و يا نام فروشنده ،شماره تلفن ،آدرس و کد ملي وي بايد روي فاکتور قيد شده باشد.
 فاکتور بايد خوانا ،فاقد هرگونه قلم خوردگي و الک گرفتگي باشد.
 فاکتور هايي که مبلغ آنها يک ميليون ريال و بيشتر باشد ،بايد تا انتهاي همان سال با هماهنگي کارشناس مالي پژوهش به اداره دارايي
معرفي شده باشند.
 ارائه گواهي ثبت مالياتي (داراي اعتبار در بازه صدور فاکتور) براي فاکتورهاي مشمول ماليات بر ارزش افزوده ضروري است .در غير اين
صورت مبلغ ماليات برارزش افزوده کسر و مابقي پرداخت مي شود.
 جمع مبلغ فاکتور به حروف نوشته شود (به خصوص در مورد فاکتورهاي دست نويس).
 فاکتور بايد به نام "دانشگاه صنعتي کرمانشاه" ،مجري يا همکاران طرح صادر شود.
 خريدار ميبايست پشت فاکتورها را با نگارش عبارت "مورد تأييد است" امضا کند.
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ماده  -10فرآیند تسوهي طرح
 -1-10فرآیند تسویه طرحهاي پژوهشي متكي به اعتبار پژوهشي اعضاي هیئت علمي:
 -1-1-10درخواست داوري نهايي طرح توسط مجري به مدير گروه آموزشي از طريق اتوماسيون اداري به انضمام فايل گزارش نهايي طرح ،و
فايل تعهدات پژوهشي (فايل متن کامل مقاالت ،تصوير گواهي ثبت اختراع ،تصوير گواهي ثبت شرکت دانش بنيان نوپا)
 -2-1-10تأييد گزارش نهايي و تطابق تعهدات ارائه شده با محتواي طرح توسط مدير گروه آموزشي و ارسال به رئيس دانشکده
 -3-1-10بررسي کلي و ارسال مستندات طرح توسط رئيس دانشکده به معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه
 -4-1-10بررسي مستندات طرح توسط مديريت پژوهش و فناوري دانشگاه و ارسال گزارش نهايي به داور
 -5-1-10اعالم اصالحات احتمالي مدنظر داور توسط مديريت پژوهش و فناوري دانشگاه به مجري و انجام اصالحات توسط ايشان
 -6-1-10تأييد گزارش نهايي و تعهدات پژوهشي توسط مدير پژوهش و فناوري دانشگاه و اعالم به مجري
 -7-1-10تحويل فرم درخواست تسويه طرح توسط مجري به مدير گروه آموزشي به انضمام گزارش طرح صحافي شده ،اصل فاکتورها و
مستندات مالي ،لوح فشرده اطالعات طرح شامل فايل گزارش نهايي به صورت  .docxو  ،.PDFفايل تعهدات پژوهشي (فايل متن کامل مقاالت،
تصوير گواهي ثبت اختراع ،تصوير گواهي ثبت شرکت دانش بنيان نوپا) ،فايل بروشور طرح و فايل پوستر طرح.
 -8-1-10تأييد مدارک طرح توسط مدير گروه و ارسال به رئيس دانشکده
 -9-1-10تأييد مدارک طرح توسط رئيس دانشکده و ارسال به مديريت پژوهش و فناوري دانشگاه
 -10-1-10تأييد مدارک طرح توسط مديريت پژوهش و فناوري دانشگاه
 -11-1-10صدور نامه تسويه طرح توسط مديريت پژوهش و فناوري دانشگاه به معاونت اداري -مالي دانشگاه
 -12-1-10صدور ابالغ اختتام طرح توسط مديريت پژوهش و فناوري دانشگاه و ارسال به مجري و همکاران طرح
تبصره :16براي تسويه طرح تنها تعهدات پژوهشي مستخرج از نتايج همان طرح قابل قبول است .بنابراين در تعهدات ارائه شده فقط درج نام
مجري و همکاران طرح مجاز است.
تبصره :17در مورد کليه تعهدات ارائه شده جهت تسويه طرح پژوهشي ،آدرس دانشگاه به عنوان محل انجام طرح پژوهشي به عنوان تنها
آدرس مجري در مقاله درج شود .در صورت داشتن آدرس دوگانه مجري (به استثناي طرحهاي مشترک) ،تعهدات پژوهشي قابل پذيرش نيست.
تبصره :18ذکر حمايت مالي در مقاالت منتج از طرح پژوهشي به صورت زيرالزم است:
«اين تحقيق در قالب طرح پژوهشي شماره  .......با استفاده از اعتبارات پژوهشي دانشگاه صنعتي کرمانشاه انجام شده است».
Authors would like to acknowledge the financial support of Kermanshah University of Technology for this
research under grant number...

 -2-10فرآیند تسویه طرحهاي پژوهشي کاربردي مسأله محور (به سفارش دانشگاه):
 -1-2-10درخواست داوري طرح توسط مجري به مدير گروه آموزشي از طريق اتوماسيون اداري به انضمام فايل گزارش نهايي
 -2-2-10ارسال درخواست توسط مدير گروه آموزشي به رئيس دانشکده
 -3-2-10ارسال درخواست توسط رئيس دانشکده به معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه
 -4-2-10ارسال گزارش نهايي توسط مديريت پژوهش و فناوري دانشگاه به ناظر طرح (و موارد خاص به داور)
 -5-2-10اعالم اصالحات احتمالي مدنظر ناظر (داور) توسط مديريت پژوهش و فناوري دانشگاه به مجري و انجام اصالحات توسط ايشان
 -6-2-10تأييد گزارش نهايي توسط مدير پژوهش و فناوري دانشگاه و اعالم به مجري
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 -7-2-10تحويل فرم درخواست تسويه طرح توسط مجري به مدير گروه آموزشي به انضمام گزارش طرح صحافي شده ،اصل فاکتورها و
مستندات مالي ،لوح فشرده اطالعات طرح شامل فايل گزارش نهايي به صورت  .docxو  ،.PDFفايل بروشور طرح و فايل پوستر طرح
 -8-2-10تأييد مدارک طرح توسط مدير گروه و ارسال به رئيس دانشکده
 -9-2-10تأييد مدارک طرح توسط رئيس دانشکده و ارسال به مديريت پژوهش و فناوري دانشگاه
 -10-2-10تأييد مدارک طرح توسط مديريت پژوهش و فناوري دانشگاه
 -11-2-10صدور نامه تسويه طرح توسط مديريت پژوهش و فناوري دانشگاه به معاونت اداري -مالي دانشگاه
 -12-2-10صدور ابالغ اختتام طرح توسط مديريت پژوهش و فناوري دانشگاه و ارسال به مجري و همکاران طرح
تبصره :19تجهيزاتي که در روند اجراي طرح پژوهشي از محل اعتبارات پژوهشي دانشگاه صنعتي کرمانشاه خريداري ميشوند ،جزء اموال
دانشگاه بوده و بايد امکان استفاده ساير اعضاي هيئت علمي دانشگاه از آنها فراهم شود .البته در حين اجراي طرح اولويت استفاده با مجري و
همکاران طرح است.
تبصره :20کليه حقوق مادي و معنوي مربوط به نتايج حاصل از طرح پژوهشي متعلق به دانشگاه صنعتي کرمانشاه است .همچنين هر گونه
درآمد ناشي از اجراي طرحهاي پژوهشي متعلق به دانشگاه خواهد بود و دانشگاه ميتواند قسمتي از درآمد حاصله را طبق قراردادي به مجري
پرداخت نمايد.
 -3-10فرآیند تسویه طرحهاي پژوهشي کاربردي مسأله محور (به سفارش خارج دانشگاه):
 -1-3-10برگزاري سخنراني پس از انجام طرح در دانشکده مربوطه توسط مجري طرح با حضور مدير ،اعضاي هيأت علمي و دانشجويان گروه
آموزشي ،رئيس دانشکده و نماينده دفتر ارتباط با صنعت و جامعه دانشگاه جهت انتقال تجربيات اجراي طرح
 -2-3-10تحويل درخواست تسويه طرح توسط مجري به مدير گروه آموزشي به انضمام گزارش طرح صحافي شده ،لوح فشرده اطالعات طرح
شامل فايل گزارش نهايي به صورت  docx.و  ،PDF.فايل تصوير نامه خاتمه طرح توسط کارفرما ،فايل تصوير گواهي حسن انجام کار (در
صورت صدور) ،فايل ارائه جلسه سخنراني ،فايل بروشور طرح و فايل پوستر طرح.
 -3-3-10ارسال مدارک طرح توسط مدير گروه به رئيس دانشکده
 -4-3-10ارسال مدارک طرح توسط رئيس دانشکده به مديريت پژوهش و فناوري دانشگاه
 -5-3-10صدور ابالغ اختتام طرح توسط مديريت پژوهش و فناوري دانشگاه و ارسال به مجري و همکاران طرح
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