آییننامهحمایتازهستههایپژوهشیبرنامهمحور(برنامهگرنت)
بهمنظور جهتدهی پژوهشهای دانشگاه در راستای توسعه فناوریهای برتر و موردنیاز  كشور یا گسترش مرزهای دانش
درحوزههایاولویتداروحوزههایموردنیازواحدهایصنعتی ویاپژوهشیخارجازدانشگاه ،فعالیتهستههایپژوهشی
درقالباختصاصاعتبارپژوهشی (گرنت)موردحمایتقرارمیگیرد.
ماده.1یكهستهپژوهشیبرنامهمحور ،واحدیاستكهبامحوریتیكعضوهیأتعلمی (مجری)ومشاركتدانشجویان
دكتری،كارشناسیارشدوكارشناسی،اعضایهیأتعلمی  وپژوهشگرانپسادكتریبهمنظورانجامپژوهشبر  اساس
برنامهایمدونحولیكمحورپژوهشیمشخص واولویتدارتشكیلمیگردد .
ماده.2محور پژوهشی،زمینهایپژوهشیاستكهدانشگاه  یا سازمانحامیعالقهمنداستباسرمایهگذاریدرآندر
طیدورهایدویاسهساله،یكپایگاهدانشییافناوریحولآندردانشگاهشكلگیردتابتوانددردرازمدتنیازكشور



یاسازمانصنعتیرابرآوردهكند.
ماده.3گرنتهایپژوهشیبهدونوعتقسیممیشود:
-1-3گرنت  نوع اول :اعتباراتی كه از سوی دانشگاه در راستای توسعه فناوریهای جدید مورد نیاز كشور و یا گسترش
مرزهایدانشبههستههایپژوهشیبرنامهمحوراختصاصمییابد.
-2-3گرنت نوعدوم:اعتباراتیكهازسوییك سازمانحامیدر راستای توسعهدانشوفناوریموردنیاز كشور تأمین
شدهوازطریقدانشگاهبههستهپرداختمیگردد.
ماده .4بستهحمایتیبرای  گرنت نوع اول تاسقف 300میلیونریالدرسال  و برای گرنت نوع دومبراساستوافقبا
كارفرماحداقل  250میلیونریالدرسال  استكهبرای  مدت دو یا سه سال براساسبرنامهپیشنهادیبهصورتساالنه
پرداختخواهدشد  .اختصاصحمایتبهیكهستهبرایسالاولبهصورتقطعیبودهوتمدیدآنبرایسالهایدومو
سوممنوطبهتأییدگزارشپیشرفتكارساالنههستهدرراستایبرنامهارائهشدهخواهدبود .
ماده.5هستهمیتوانداعتباراتتخصیصیافتهرادرمواردذیلهزینهكند :
 - -1 5پرداختبهدانشجویاندورهدكتریتاسقف 75میلیونریالدرسالبهازایهرنفر 
 - -2 5پرداختبهدانشجویاندورهكارشناسیارشدتاسقف 60میلیونریالدرسالبهازایهرنفر 
 - 3- 5پرداختبهدانشجویاندورهكارشناسیتاسقف 45میلیونریالدرسالبهازایهرنفر 
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 - 4- 5هزینهخریدتجهیزات،موادمصرفیوخدماتآزمایشگاهی،حداكثرتاسقف %30اعتبارساالنه 
 - 5- 5هزینهانجامتعامالتعلمیوپژوهشیدرقالبثبتناموشركتدرهمایشهاوكارگاهها،هزینهچاپ
مقاالتعلمیومواردمشابهتاسقف %10اعتبارساالنه 
 - -6 5حقالتحقیق برای اعضای هیأتعلمی دانشگاه در گرنت نوع اولمعادل %10اعتبارساالنهودرگرنتنوع
دومتاسقفحداكثر  ٢۰%اعتبارساالنه درسالبهازایهرنفر  ویا  تاسقفحداكثر  %30اعتبارساالنهدر
سالبهازایكلیه  اعضای هیأتعلمی.حقالتحقیقدرگرنتنوعاول،براساسدرصدمشاركتهرفرددر
برنامهمستقیمابهپژوهانهاعضایهیئتعلمیاضافهوپرداختخواهدگردید .
تبصره:1پرداختفقطبهدانشجویاندانشگاهصنعتیشریفمجازاست .
تبصره:2شركتدرهمایشهایخارجیباتصویبمعاونتپژوهشیمجازمیباشد .
تبصره :3خریدلوازماداریوكامپیوتروبروزرسانیآنازایناعتبارمجازنیست.مواردیكهضرورتآنبهتایید
معاونتپژوهشیبرسد،حداكثرتاسقف%5اعتبارسالیانهمجازاست.
تبصره:4درموردگرنتنوعدوم،دانشگاهمجازاستتا%۱۵كلمبلغحمایترابهعنوانباالسری كسركند.
ماده .6درصورتی كههستهای برایانجامپژوهش برنامهمحورنیاز به بهكارگیریپژوهشگر پسادكتریداشته باشدو این
درخواست به تأیید معاونت پژوهشی دانشگاه برسد ،تاسقف 50میلیونریالبهازایهرمورد،كمكبرایجذب
پژوهشگرپسادكتریاضافه  بر مبالغ فوق تخصیص خواهد یافت .درموردگرنتنوعاول،مجریموظفاستبرایتامین
هزینهپژوهشگرپسادكترینسبتبهارسالطرحبهصندوقحمایتازپژوهشگرانویاسایرصندوقها،ستادها،نهادهای
حمایتیویاصنعتاقدامنمایدوكمكفوقالذكرفقطبرایتامینهزینههادردورهبررسیدرخواستخواهدبود.
درگرنتنوعدوم  ،هزینه بهكارگیری پژوهشگر پسادكتری درصورتتوافق  توسط دانشگاه و سازمان حامی تأمین خواهد
شد وكمكفوقسهمدانشگاهدرتامینهزینهپژوهشگرمیباشدودرصورتعدمتصویبطرح،بكارگیریپژوهشگر
پسادكتریادامهنخواهدیافت.
ماده.7اعضایهیأتعلمیمتقاضیدریافتگرنت ،بایددرپیفراخواندانشگاه ویااعالمنیازسازمانحامیبرایپژوهش
حولیكمحور،برنامهپژوهشیپیشنهادیخودراشاملمواردزیربهمعاونت پژوهشیوفناوریدانشگاهارائهكنند:
 محورپژوهشیموردنظر
 توجیهضرورتپژوهشواولویتداربودنآن
 تعییندستاوردهایموردنظرپژوهش
 درصورتامكان،معرفیهمكارصنعتیپژوهش 
 مراحلانجامپژوهشوبرنامهزمانبندیبهتفكیكهرسالوتعیینخروجیپژوهشدرپایانهرسال 
 پیشبینینحوهبهكارگیرینتایجپژوهشویانحوهادامهآندرآینده 
 پیشبینیاعتبارموردنیازوتحلیلهزینه
ماده.8در  مورد گرنتنوعاول،تخصیصاعتبارحمایتیبههستههایمتقاضیباتوجه
میگیرد:
2

 بهاولویتهایزیرصورت

 پژوهشهاییكهمنجربهگسترشقابلتوجهدرمرزهایدانشدرزمینههایاولویتدار

( انرژی،نانو،بیو،

محیطزیست،توسعهپایدار،پدافندغیرعامل و)....گردد.
 پژوهشهاییكهمنجربهتوسعهفناوریهایبرترموردنیازكشورگردد .
 پژوهشهاییكهازطریقتأسیسشركتهایدانشبنیانمنجربهارائهمحصولیاخدماتموردنیازكشور
گردد.
 پژوهشهاییكهذینفعكاربردیآنمشخصبودهوترجیحاًدربرنامهمشاركتداشتهباشد .
ماده.9درخواستاعتبارحمایتیتوسطكمیتهایدرمعاونتپژوهشیدانشگاه(مركبازمدیرامورپژوهشی،مدیرارتباط
با صنعت ،مدیر برنامه گرنت و سه نفر از پژوهشگران فعال دانشگاه)بررسی  خواهد شد .در مورد گرنت نوع دوم ،پس از
تأیید كمیته مذكور ،درخواست باید به سازمان حامی ارسال شده و در صورت تصویب سازمان حامی ،اعتبار تخصیص
مییابد.
ماده .10درصورتتصویبدرخواست،عضوهیأتعلمیمحوری  هسته( مجری)موظفاستحداكثرظرفمدتدوماهاز
دریافتابالغبستهحمایتی،هستهپژوهشیراتشكیلدادهواعضایآنرابهمعاونتپژوهشیمعرفیكند .
ماده.11مجریبرنامهموظفاستحداكثریكماهپیشازپایانهرسالنسبتبهارسالگزارشپیشرفتكاربه معاونت
پژوهشیوسازمانحامیاقدامكردهوهمچنیندرصورتلزوم،درخواستتمدیددورهراباتوجیهاتومستنداتالزمبه
كمیتهمذكورارسالدارد .
تبصره  :5درصورتاعالمنیازباموافقتدانشگاه  یا سازمانحامی،امكانتمدیددورهپژوهشیباپیشبینیوتقبل
هزینههایآنازسویدانشگاهیاسازمانحامیوجوددارد.
تبصره:6در گرنت نوع دوم،سازمانحامیمیتوانددرصورتتمایلیكنفرازكارشناسانخودرابرایتعاملباهسته
پژوهشیمعرفیكند .دراینصورتمجریبرنامههمكاریالزمراباایشان بهعملمیآورد.
ماده .12در گرنت نوع اول ،مجری موظف است غیر از گزارشهایپیشرفت  ساالنه ،در پایان دوره حمایت ،گزارش كامل
انجام برنامهشاملپایاننامهها ورسالهها،دستاوردهایپژوهشیو فناورانهشاملثبتاختراعاتومقاالتعلمیوغیره  و
نیز شناسایی و تعامالت با مشتریان احتمالی پژوهش انجام شده در راستای بهكارگیری و یا تجاریسازی دستاوردهای
پژوهشرابهكمیتهفوقالذكر ارسالودرمقاالتحاصلوپایاننامههاباذكرشمارهگرنتازدانشگاهقدردانیكند .
ماده.13در گرنت نوعدوم ،مجریموظفاستدردورهانجامپژوهشنسبتبهارائهخدماتزیربهسازمانحامیاقدام
كند:
 ارسالیكنسخهازپایاننامههاورسالههایدانشجویانیكهدرهستهپژوهشیفعالیتداشتهاند 
 ارائهسمینارساالنهپیشرفتبرنامهبهسازمانمربوطه 
 ارسالگزارشهایساالنهپیشرفتكاربهسازمانحامیازطریقمعاونتپژوهشیدانشگاه
 ارسالگزارشنهاییانجامبرنامهبهسازمانحامیودانشگاه 
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 برقراریدورهآموزشییكروزهبرایكارشناسانسازمانحامیحولمحورپژوهشیمربوطهدرصورتاعالمنیاز
سازمانحامی.درصورتنیازبهدورههایطوالنیتر،هزینهآنجداگانهموردتوافققرارخواهدگرفت .
 ذكرناموقدردانیازسازمانحامیبهعنوانحامیتحقیقدرپایاننامهومقاالتمستخرج
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