آییننامه حمایت از هستههای پژوهشی برنامه محور(برنامه گرنت)
بهمنظور جهتدهی پژوهشهای دانشگگها در راسگگیای توسگگ ه فناوریهای برتر و مورد نیاز كشگگور یا گسگگیر

مرزهای دانش در

حوز های اولویتدار و حوز های مورد نیاز واحدهای صن یی و یا پژوه شی خارج از دان شها  ،ف الیت ه سیههای پژوه شی در قالب
اخیصاص اعیبار پژوهشی(گرنت) مورد حمایت قرار میگیرد.
 )1یك ه سیه پژوه شی برنامهمحور ،واحدی ا ست كه با محوریت یك ع ضو هیأتعلمی (مجری) و م شاركت دان شجویان دكیری،
كار شنا سیار شد و كار شنا سی ،اع ضای هیأتعلمی و پژوه شهران پ سادكیری بهمنظور انجام پژوهش بر ا ساس برنامهای مدون
حول یك محور پژوهشی مشخص و اولویتدار تشكیل میگردد.
 )2محور پژوهشی ،زمینهای پژوهشی است كه دانشها یا سازمان حامی عالقهمند است با سرمایهگذاری در آن در طی دور ای دو
یا سه ساله ،یك پایها دانشی یا فناوری حول آن در دانشها شكل گیرد تا بیواند در درازمدت نیاز كشور یا سازمان صن یی را
برآورد كند.
 )3حوز های مورد حمایت برنامهی گرنت به پژوهشهای كاربردی 1،بنیادی2و عناوین مورد نیاز صنایع كشور3محدود میشود.
 )3.1در برنامهی پژوهشی گرنت برای حمایت از طرحهای كاربردی سه مدل حماییی زیر در نظر گرفیه شد است:
 oگرنت نوع  : 1اعیباراتی كه از سگگوی دانشگگها در راسگگیای انجام پژوهشهای كاربردی در حوز های مورد نیاز
كشگگور به هسگگیههای پژوهشگگی برنامه محور اخیصگگاص مییابد .حداكثر مبلغ حمایت برای این نوع از طرحها
 350.000.000ریال میباشد.
 oگرنت نوع  : 2اعیباراتی كه از سوی دان شها و یك سازمان حامی توأما در را سیای انجام پژوهشهای مورد نیاز
ك شور و یا گ سیر

مرزهای دانش به ه سیههای پژوه شی برنامه محور اخی صاص مییابد .حداكثر مبلغ حمایت

دانشها از این نوع از طرحها  175.000.000ریال میباشد .و این طرح میبایست حداقل  175.000.000ریال
از طرف صن ت نیز مورد حمایت قرار بهیرد.
 oگرنت نوع  : 3اعیباراتی كه از سگگگوی یك سگگگازمان حامی در راسگگگیای انجام پژوهشهای مورد نیاز كشگگگور به
هسیههای پژوهشی برنامه محور اخیصاص مییابد.
 )3.2برنامهی گرنت برای حمایت از طرحهای بنیادی مدل حماییی زیر را در نظر گرفیه است:
 1پژوهش كاربردی :پژوهشی است كه اسیفاد عملی مشخصی برای نیایج آن در نظر گرفیه میشود و غالبا تركیبی از جنبههای نظری و عملی است.
 2پژوهش بنیادی :پژوهشی است كه با هدف گسیر مرزهای دانش در موضوعات روز مطرح در جوامع علمی دنیا بدون درنظر گرفین كاربرد كوتا مدت آن
انجام گیرد.
 3موضوعات مورد نیاز صنایع كشور :پژوهشی در راسیای نیازمندیهای صنایع كشور میباشد كه هر سال در فراخوان گرنت به صورت فایل ضمیمه اعالم
میگردد .خروجی این طرحها میبایست پاسخی برای نیاز صنایع باشد.
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 oگرنت نوع  : 4برای حمایت از طرحهای اعضای هیأت علمی و یا هسیههای با سابقهی پژوهش مرتبط میباشد.
سقف حمایت ساالنه  300.000.000ریال است.
 )3.3برنامهی گرنت برای حمایت از طرحهایی با عنوان مورد نیاز صنایع كشور مدل حماییی زیر را در نظر گرفیه است:
 oگرنت نوع  : 5اعیباراتی كه از سوی دان شها در را سیای انجام پژوهشهایی با عنوان مورد نیاز صنایع ك شور به
هسیههای پژوهشی برنامه محور اخیصاص مییابد .حداكثر مبلغ حمایت برای این نوع از طرحها 350.000.000
ریال میباشد.
 )4حوز های اصلی مورد حمایت برنامهی گرنت (كاربردی) به سه حوز ی زیر تقسیم می شود:


سالمت ،مهندسی پزشكی و علوم شناخیی )تجهیزات پزشكی ،دارو و) ...



انرژی( انرژی نو ،پاک ،تجدیدپذیر و مدیریت و بهینهسازی انرژی)



آب و محیط زیست)تصفیه آب ،آلودگی هوا ،ریزگرد ،پسماند ،بازیابی و اسیحصال فلزات گرانبها )
پنج حوز ی فرعی مورد حمایت گرنت نوع  2برنامهی گرنت به شرح زیر میباشد:


فناوری اطالعات و ارتباطات(امنیت شبكه ،داد های حجیم ،هو



فنآوریهای نوین ساخت ( قط ات ،تجهیزات و مصالح)



مدیریت بحران( پدآفند غیر عامل)



نفت و گاز



هوافضا

مصنوعی ،رمزنهاری و موضوعات مرتبط)

* مو ضوعات مورد نیاز صنایع ك شور(گرنت نوع  :)5نیازهای ا سا سی صنایع ك شور تو سط دفیر ارتباط با صن ت شنا سایی شد و
ضرورت ایجاد توانمندیهای آن در دان شها اح ساس می شود و در قالب گرنت مورد حمایت قرار میگیرد .عناوین مورد نظر برای
فراخوان گرنت  ،97ضمیمه شد ا ست .حمایت از عناوین اعالم شد از سوی صن ت تو سط برنامه گرنت با اولویت باال امكانپذیر
میبا شد .الزم به ذكر میبا شد كه پروپوزالهای دریافیی با مو ضوعات مورد نیاز صنایع ك شور طبق روال برنامه گرنت برر سی خواهد
شد.
 )5م یارهای مورد بررسی در حوز ی طرحهای گرنت بنیادی به شرح زیر میباشد:


عناوین طرحهای گرنت بنیادی باید بنا به تشخیص كمییهی گرنت از موضوعات بهروز جوامع علمی دنیا باشد.



طرحهای گرنت بنیادی میبایست دارای قابلیت پیشبینی كاربرد مهم در آیند باشد.



در كوتا مدت ،خروجی طرحهای گرنت بنیادی مقاالت علمی با كیفیت باال باشد.

 )6هسیه میتواند اعیبارات تخصیصیافیه را در موارد ذیل هزینه كند:


هزینهی حقالزحمه دسییاران پژوهشی  ،حداقل  %60اعیبار ساالنه
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پرداخت به دانشجویان دور دكیری تا سقف  85میلیون ریال در سال به ازای هر نفر



پرداخت به دانشجویان دور كارشناسیارشد تا سقف  60میلیون ریال در سال به ازای هر نفر



پرداخت به دانشجویان دور كارشناسی تا سقف  45میلیون ریال در سال به ازای هر نفر



هزینه خرید تجهیزات ،مواد مصرفی و خدمات آزمایشهاهی ،حداكثر تا سقف  %30اعیبار ساالنه



هزینه انجام مسافرت بهمنظور ت امالت علمی و پژوهشی تا سقف  %10اعیبار ساالنه



حقالیحقیق برای اعضای هیأتعلمی دانشها در گرنت نوع اول تا سقف  %10اعیبار ساالنه می باشد.

تب صر  :2مجری طرح در صورت صرف نظر از حقالیحقیق خود میتواند حداكثر تا  %50كل اعیبار ساالنه را برای خرید تجهیزات،
مواد مصرفی و خدمات آزمایشهاهی و  %50دیهر اعیبار ساالنه میبایست جهت پرداخت به دانشجویان هزینه گردد.
تبصر  :3پرداخت فقط به دانشجویان ف لی دانشها صن یی شریف مجاز است.
تبصر  :4در مورد گرنت نوع  ،3دانشها مجاز است تا  %15كل مبلغ حمایت را به عنوان باالسری كسر كند.
 )7در صورتی كه هسیهای برای انجام پژوهش برنامهمحور نیاز به بهكارگیری پژوهشهر پسادكیری داشیه باشد و این درخواست به
تأیید م اونت پژوهشی دانشها برسد ،تا سقف  50میلیون ریال در سال كمك برای جذب پژوهشهر پسادكیری اضافه بر مبالغ
فوق تخصگگیص خواهد یافت .در گرنت نوع  1كمك برای جذب پژوهشگگهر پسگگا دكیری و تامین مبالغ آن از طریق صگگندوقها،
سیادها و یا سایر نهادهای پژوهشی انجام میپذیرد .درگرنت نوع  ،3هزینه بهكارگیری پژوهشهر پسادكیری بر حسب مورد و بر
اساس توافق بین دانشها و سازمان حامی تأمین خواهد شد و بر اساس این توافق ،این هزینه توسط سازمان حامی و یا مشیركا
توسط سازمان حامی و دانشها قابل تأمین است.
 )8اع ضای هیأتعلمی میقا ضی دریافت گرنت ،باید در پی فراخوان دان شها و یا اعالم نیاز سازمان حامی برای پژوهش حول یك
محور ،برنامه پژوهشی پیشنهادی خود را شامل موارد زیر به م اونت پژوهشی و فناوری دانشها ارائه كنند:


محور پژوهشی مورد نظر



توجیه ضرورت پژوهش و اولویتدار بودن آن



ت یین دسیاوردهای مورد نظر پژوهش



در صورت امكان ،م رفی همكار صن یی پژوهش



مراحل انجام پژوهش و برنامه زمانبندی به تفكیك هر سال و ت یین خروجی پژوهش در پایان هر سال



پیشبینی نحو بهكارگیری نیایج پژوهش و یا نحو ادامه آن در آیند



پیشبینی اعیبار مورد نیاز و تحلیل هزینه

 )9در مورد گرنت نوع  ،1تخصیص اعیبار حماییی به هسیههای میقاضی با توجه به اولویتهای زیر صورت میگیرد:
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پژوهش هایی كه منجر به گسگگگیر

قابل توجه در مرزهای دانش در زمی نه های اولویتدار (سگگگالمت ،انرژی و آب و

محیطزیست) گردد.


پژوهشهایی كه منجر به توس ه فناوریهای برتر مورد نیاز كشور گردد.



پژوهشهایی كه از طریق تأسیس شركتهای دانش بنیان منجر به ارائه محصول یا خدمات مورد نیاز كشور گردد.



پژوهشهایی كه ذینفع كاربردی آن مشخص بود و ترجیحا در برنامه مشاركت داشیه باشد.

 )10درخوا ست اعیبار حماییی تو سط كمییهی گرنت در م اونت پژوه شی دان شها (مركب از مدیر امور پژوه شی ،مدیر ارتباط با
صن ت ،مدیر برنامه گرنت و شش نفر از پژوهشگران ف ال دانشها ) و كارگرو تخصصی در حوز ی مرتبط بررسی خواهد شد.
در مورد گرنت نوع  ،3پس از تأیید كمییه مذكور ،درخوا ست باید به سازمان حامی ار سال شد در صورت ت صویب سازمان
حامی و پس از ان قاد قرارداد بین دانشها و سازمان حامی  ،اعیبار تخصیص مییابد.
 )11درصورت تصویب درخواست ،عضو هیأتعلمی محوری هسیه (مجری) موظف است حداكثر ظرف مدت دو ما از دریافت ابالغ
بسیه حماییی ،هسیه پژوهشی را تشكیل داد و اعضای آن را به م اونت پژوهشی م رفی كند.
 )12مجری برنامه موظف است هر سال در اول اسفند ما نسبت به ارسال گزار پیشرفت كار به م اونت پژوهشی و سازمان حامی
اقدام نماید .در غیر اینصگگورت هرگونه پرداخیی برنامه گرنت برای طرح پیشگگنهادی مجری تا دریافت گزار سگگالیانه میوقف
خواهد شد.
تبصگگر  :5درصگگورت اعالم نیاز یا موافقت دانشگگها یا سگگازمان حامی ،امكان تمدید دور پژوهشگگی پس از بررسگگی در كمییه گرنت
م اونت پژوهشی وجود دارد.
تبصر  :6در گرنت نوع  ،3سازمان حامی میبایست یك نفر از كارشناسان خود را برای ت امل با هسیه پژوهشی م رفی كند و مجری
برنامه همكاری الزم را با ایشان به عمل میآورد.
 )13در تمامی انواع گرنت های اخیصگگاص یافیه ،مجری موظف اسگگت غیر از گزار های پیشگگرفت سگگاالنه ،در پایان دور حمایت،
گزار

كامل انجام برنامه شامل پایاننامهها و رسالهها ،دسیاوردهای پژوهشی و فناورانه ،و نیز شناسایی و ت امالت با مشیریان

احیمالی پژوهش انجام شد در را سیای بهكارگیری و یا تجاری سازی د سیاوردهای پژوهش را به كمییه فوقالذكر ار سال و در
مقاالت حاصل و پایاننامهها با ذكر شمار گرنت از دانشها قدردانی كند.
 )14در گرنت نوع  2و ،3مجری موظف است در دور انجام پژوهش نسبت به ارائه خدمات زیر به سازمان حامی اقدام كند:


ارسال گزار



ارائه سمینار ساالنه پیشرفت برنامه به سازمان مربوطه




مربوط از پایاننامهها و رسالههای دانشجویانی كه در هسیه پژوهشی ف الیت داشیهاند

ارسال گزار های ساالنه پیشرفت كار به سازمان حامی از طریق م اونت پژوهشی دانشها
ارسال گزار

نهایی انجام برنامه به سازمان حامی و دانشها
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برقراری دور آموزشی یك روز برای كارشناسان سازمان حامی حول محور پژوهشی مربوطه در صورت اعالم نیاز سازمان
حامی .درصورت نیاز به دور های طوالنیتر ،هزینه آن جداگانه مورد توافق قرار خواهدگرفت.

 ذكر نام و قدردانی از سازمان حامی به عنوان حامی تحقیق در پایاننامه و مقاالت مسیخرج
 )15نحو ی پرداخت به دانشجویان همكار بصورت اینیرنیی میباشد .در تاریخ  20ام هر ما از طریق ایمیل برنامهی گرنت لینك
مربوطه برای هر مجری ،به آدرس ایمیل ایشان ارسال خواهد شد و میبایست حداكثر تا  27ام همان ما مجری محیرم نسبت
به تكمیل نمودن لینك ارسالی اقدام نماید .در غیر اینصورت پرداخت ایشان در آن ما پرداخت نخواهد شد .مبلغ ت یین شد
توسط مجریان محیرم حداكثر تا پایان همان ما به دانشجویان همكار پرداخت خواهد شد.
* تذكر :پرداخت ماهانه فقط برای دانشجویان مجری كه در انجام طرح گرنت ( مقاالت ،ساخت نمونه و  )....همكاری داشیهاند ،مقدور
میباشد.
 )16در صورتی كه مجری برای فرصت مطال اتی ،مرخصی و یا به هر علت دیهر برای مدت بیش از سه ما در دانشها حضور نداشیه
باشد .طرح گرنت ایشان در مدت عدم حضور م لق خواهد شد .همچنین مجری موظف است عدم حضور خود را به دبیرخانه
برنامهی گرنت اعالم نماید.

5

