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 پژوهشگاهخارج از  های پژوهشی و فناوریدستورالعمل پذیرش طرح

 

 . مقدمه1

هیأت علمی، آموزشی و  شیوه نامه اجرایی آیین نامه ارتقا مرتبه اعضای 5از ماده  13در راستای تبیین تبصره ذیل بند این دستورالعمل 

حدت رویه در به منظور ایجاد هماهنگی و ووزیر محترم علوم تحقیقات و فناوری، همچنین 27/8/1395پژوهشی موضوع ابالغیه مورخ 

 ردیده است. تدوین گحوزه و دانشگاه پژوهشگاه  بیرونی پژوهشی و فناوری هایپذیرش و مدیریت طرح

 . اهداف:2

 خارج از پژوهشگاه به شرح زیر است:با طرف قرارداد  پژوهشی و فناوری  اهداف عمده انجام طرحهای    

 ؛محور مورد نیاز کشورفراهم نمودن زمینه مناسب در اجرای طرح های تحقیقات کاربردی و مسئله (1

از ظرفیت ایجاد  برداری حداکثری اعضای هیأت علمی و پژوهشگاهایجاد بستر مناسب در تحقق قوانین و مقررات ابالغی و بهره  (2

 شده؛

 نهادهای اجرایی؛ وتوجه به اقتصاد پژوهش و بهره برداری حداکثری از درصد سهم اعتبارات پژوهشی در اختیار سایر دستگاه ها  (3

تیبانی پژوهشی های پشیجاد سیستمجذب منابع مالی خارج از پژوهشگاه با اولویت دادن به رفع نیازهای پژوهشی و تقویت و ا (4

 ؛پژوهشگاه

 انجام شده در پژوهشگاه؛ فراهم نمودن زمینه الزم در به ثمر رساندن نتایج تحقیقات (5

 جهت دار کردن پژوهش های انجام شده در پژوهشگاه؛ (6
 

 . تعاریف: 3

که تحت نظارت ناظر  مصوبتفصیلی مبتنی بر طرحنامه پژوهشی و فناوری های طرحاجرای ، بیرونی منظور از طرح :بیرونی طرح الف(

در نهایت و شود های خارج از پژوهشگاه تأمین میها از طریق بودجهاز اعتبار این طرح درصد 50حداقل و یا تمام  علمی اجرا می شود و

  .محصوالت فناورانه شود یا 1مقاله ،کتاب، گزارش پژوهشی منجر به تولید محصول در قالب

و نتایج انجام  هاپیشنهاد تفصیلی طرح است که شامل موضوع، مراحل انجام کار، زمانبندی، هزینه طرحنامه )پیشنهاد تفصیلی(: -

 توافق کارفرما و مجری قرار گرفته است.وطه به بکه پس از تصویب در مراجع مرطرح بوده 

  ( طرح پژوهشی و فناوری:ب

مربوط به یک  هایهرگونه فعالیت پژوهشی و فناوری که موضوع آن در پاسخ به نیاز یا پرسشی از پرسش به طرح  پژوهشی و فناوری 

رارگرفتن آن در ق. ارائه این محتوای علمی مشروط به شوداطالق می دانش خاص بوده و توانسته باشد آن نیاز یا پرسش را پاسخ دهد

 معتبر علمی است.  ای خاص )طرحنامه( و پذیرش و تصویب در مرجعشاکله

اعتبار علمی،  ند.کاز اعتبار طرح را تأمین میدرصد  50حداقل یا و شخصیت حقیقی یا حقوقی طرف قرارداد است که تمام  ( کارفرما:ج

    برگزارهشگاه معاون پژوهش، آموزش و فناوری پژو شورای علمی گروه که با حضور بایست به تأییداجتماعی و سازمانی کارفرما می

 برسد.شود می

                                                
و حسب  انشگاهید _آموزشی عالی پژوهشی حوزه ایهیأت ممیزه مشترک مراکز و موسسه های  15/5/1396ص مورخ /1589/1100نامه شماره  2با استناد بند .  1

د قابل احتساب به نظر شورای تخصصی پژوهش و فناوری طرحهای که مبتنی بر طرحنامه مشخص بوده و گزارش نهایی آنها در قالب مقاله تعریف و ارائه می شو

 می باشد.  عنوان طرح بیرونی 
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به یا مقام مجاز از طرف وی رئیس پژوهشگاه تعیین می گردد و پژوهشگاه حوزه و دانشگاه  ، مجری طرح های بیرونی :طرح ( مجرید

 قرارداد را امضاء خواهد کرد.نمایندگی از پژوهشگاه 

دیر طرح تنها در هر طرح، م)که از طرف مجری، متعهد به اجرای طرح می باشد  مسئول اجرای تمام مراحل انجام طرح ( مدیر طرح: ه

 .(باشدمعرفی شده از طرف پژوهشگاه مییک نفر بوده و بایستی از اعضای هیأت علمی و یا محققان پروژه ای 

رح با مدیر طرح همکاری اعضای هیأت علمی و یا پرسنل داخل و یا خارج از پژوهشگاه هستند که در اجرای ط( همکاران طرح: و

 نمایند.می

گیرد. های مربوط به طرح در آن محل صورت میشود که بخش اعظم فعالیتمحل اجرای طرح به محلی اطالق می( محل اجرای طرح: ز

به عنوان ساعات موظفی  پژوهشگاه در راستای اجرای طرحاز این رو چنانچه طرح به عنوان موظفی تعریف شود، فعالیت های خارج از 

 عضو هیأت علمی تلقی می شود.
 

 گیری طرحروند شکل. 4

 ( نحوه تأیید قرارداد طرحالف

مسائل حقوقی فی  همچنیناز لحاظ تناسب حجم مالی و زمانی قرارداد   تأیید پس از احراز ویژگی های طر حهای بیرونی و متن قرارداد

 .به مجری  ارائه می شودجهت توشیح مابین توسط کارفرما تنظیم و 

، بر عهده تنظیم پیش نویس توافق نامه ها و قراردادهای ذیربطهای طرف قرارداد پیش از سازمان های اولیهمسئولیت هماهنگی: 1تبصره 

 باشد.مدیر طرح می

 ای با حضورع در جلسه: در صورتی که نظر مدیر طرح در خصوص تعهدات طرح توسط حوزه معاونت پژوهشی تأیید نشود، موضو2تبصره 

 گردد.مطرح و تصمیم نهایی اتخاذ می معاون پژوهشی، مدیر طرح و مدیر گروه ذیربط

 ( امضاء و مبادله قراردادب

 طو ثبت توس امضای طرفین  از است و قرارداد پسیا مقام مجاز از طرف ایشان رئیس پژوهشگاه در پژوهشگاه طرف امضاءکننده قرارداد 

 االجرا خواهد بود.الزم معتبر وکارفرما 
 

  بیرونی: . مراحل اجرای طرح5

 خواهد بود. طرفینانعقاد و ثبت قرارداد توسط شروع طرح منوط به  :الف( شروع طرح

ای نسخه ،مدیر طرح موظف است گزارش پیشرفت طرح را در مقاطع تعریف شده به  کارفرما ارائه نماید و پس از تأییدب( ارائه گزارش: 

 در اختیار مجری طرح قراردهد. از آن را

گیری امور مالی مربوط به طرح اعم از دریافت اعتبارات طرح از کارفرما و ارائه اسناد پیمتعهد به  مدیر طرح: گیری امور مالی( پیج

 .می باشد هتسویه حساب مطابق مقررات پژوهشگا

را تمهیدات الزم را برای کمک به مدیر طرح در انجام امور فوق  ،معاونت پژوهشی پژوهشگاه ستادحسب درخواست مدیر طرح، تبصره: 

 آورد.فراهم می
 

 . امور مالی طرح6

 اختصاصی پژوهشگاه واریز شود.طریق کارفرما به حساب درآمد کلیه دریافتهای مربوط به قراردادهای طرح بایستی از  الف(

 .درصد برآورد می شود که متناسب با مراحل پرداخت در اختیار پژوهشگاه قرار می گیرد 20معادل حداکثر مبلغ باالسری طرح  (ب

 : در موارد استثنایی درصد باالسری به تأیید معاونت پژوهشی قابل تغییر است.تبصره 
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 . وظایف مجری )پژوهشگاه(7

 ؛طرح های بیرونی مفاد قرارداد یاجرای روند ف( نظارت برال

 ؛مدیر طرح یا نماینده پژوهشگاه هنگام تنفیذ قرارداد در صورت نیازو معرفی ب( تعیین 

 ؛ج( معرفی نماینده و یا مدیر جدید طرح برای ادامه انجام طرح در صورت بروز مشکالت

 معاون پژوهشی پژوهشگاه به عنوان داور خواهد بود. ،د( در صورت بروز مشکالت بین مدیر طرح و همکاران

ت الزم برای انجام مناسب و به موقع امور مالی و اداری طرح و در اختیار قراردادن امکانات و رفع مشکالت موجود ه( فراهم نمودن تمهیدا

 قرارداد؛طرح در چهارچوب 

 

 . مالکیت مادی و معنوی8

 مجری)پژوهشگاه( می باشد.در اختیار کارفرما و متناسب با مفاد قرارداد  و فناوری حق استفاده مادی و معنوی از نتایج پژوهشی

 

 . خاتمه طرح9

  .طرح خاتمه یافته طرحی است که کارفرما موافقت خود را کتباً با خاتمه آن به پژوهشگاه اعالم نماید

. یک نسخه از آنها در پرونده تنظیم و ارائه می گرددداقل در دو نسخه ح نهایی طرح که به تأیید کارفرما رسیده است، گزارش تبصره:

 مربوط در حوزه معاونت پژوهشی و یک نسخه برای کارفرما ارسال خواهد شد.

 

 . فسخ قرارداد10

 تواند بدلیل عدم علم و آگاهی از شرایط کار درخواست فسخ قرارداد نماید.مدیر طرح پس از امضاء قرارداد نمیالف( 

نماید، کلیه خسارتهای وارده به طرح بر اساس محاسبات ب( در صورتی که مدیر طرح نسبت به فسخ قرارداد به صورت یک طرفه اقدام 

 کارفرما به عهده مدیر طرح خواهد بود.

 ج( فسخ قرارداد باید با توجه به مفاد قرارداد منعقده بین کارفرما و پژوهشگاه صورت گیرد.

 

 وهش و فناوری رسید و از زمان ابالغبه تصویب شورای تخصصی پژ 29/7/97تبصره تنظیم و در مورخ  5ماده و  10این دستور العمل در 

طرح های بیرونی که از شمول این درباره به مدت دو سال به صورت آزمایشی الزم االجرا می باشد.  توسط رییس محترم پژوهشگاه

ورای و در اجرا با مشکل مواجه شده است حسب مورد در شو مربوط به قبل از ابالغ این دستورالعمل می باشد  دستورالعمل خارج 

 تخصصی پژوهش و فناوری بررسی و تصمیم گیری خواهد شد. 

 


