
P-RI- 4139 - 10 -V03 

   

1 
 

 های پژوهشی ویژهحمایت از زمینهنامه اجرایی شیوه

 مقدمه:
بهه منوهور    09/02/1393مهور    ت رئیسهه اانشههاه  مصوبه هیأهای پژوهشی ویژه زمینهحمایت از  نامهشیوهنامه براساس این شیوه

 هدف از ایهن رهرا ایدهاا و ارت هاج مرجعیهت دامهی اانشههاه وهنع ی  واجهه          مذکور تدوین شده است. نامهشیوهاجرایی نموان 

 باشد.ها و ونایع میهای پژوهشی ویژه میان اانشهاهزمینهروسی ار نصیرالدین

یشهنااای  هوا را کهه    ههای پژوهشهی پ  تواننهد زمینهه  نامه میدامی اانشهاه با توجه به شرایط ذکر شده ار این شیوهتأادضای هی

 ه نمایند.یهای پژوهشی ویژه ارامذکور باشد، به شورای بررسی زمینه نامهشیوهبایس ی ار راس ای اهداف 

 تعاریف کاربردی  :1ماده

 های پژوهشی ویژهزمینهاس ورالعمل حمایت از دستورالعمل : 

 های پژوهشی ویژهحمایت از زمینهنامه اجرایی شیوهنامه : شیوه

 های پژوهشی ویژهزمینهحمایت از ررا  :طرح 

 های پژوهشی ویژه: شورای بررسی زمینهشورا 

 علمی متقاضی شرکت در طرح تشرایط اعضای هیأ: 2ماده 
 .با ساب ه حداقل پنج سال کار آزمایشی(-)رسمیدامی اارای حداقل مرتبه اانشیاری و یا مرتبه اس اایاریتدضو هیأ -1-2

 ای باشند.توانند اارای هر رتبههمکار ررا می دامیهیأتادضاج  -2-2

 ادضای شهورا م  اضیان واجد شرایط اس فااه از اوره فروت مطالعاتی و  (روساادضای هیات رئیسه،)مسئولین اجرایی اانشهاه -3-2

 .توانند از مزایای این ررا اس فااه نمایندنمی

 نحوه مشارکت در طرح    :3ماده 
های اشاره شده ار فصل اوم اس ورالعمل و تکمیهل فهرم پیشهنااا زمینهه پژوهشهی ویهژه و       توجه به شا صبا دامی هیأتادضای 

 باشد:اهم این معیارها به شرا ذیل می ار این ررا شرکت نمایند.توانند میارسال آن به شورا 

آزمایشههاه تق ی هاتی موجهوا،    لیف شهده،  ، ک ه  تهأ  م هاتت منشرشهده  )ساب ه مدری و همکاران ار زمینه پژوهشهی ویهژه    -1-3

 (.  ...قراراااهای منع ده با ونعت و اانشدویان اک ری هدایت شده و

ای که هدف از اندام زمینهه پژوهشهی بررسهی اانه      معرفی ایده قابل اس یابی بوان زمینه پژوهشی پیشنااا شده به وسیاه -2-3

 مراجع ذیربط جات تولید انبوه.ه به ونایع یا یآن جات ارا  Prototypeمقور آن ایده و سا ت

های پژوهشی کالن کشهور،  های فصل اوم اس ورالعمل از قبیل مطاب ت با الویتپیشنااا ارائه شده  مطابق با شا ص کیفیت -3-3

  اارای پ انسیل فعالیت جمعی با سایر اساتید اانشهاه و اارای توجیه اق صاای.

 زمینه پژوهشی.اتی ضمن اندام امکان تدایز یا تکمیل آزمایشهاه تق ی  -4-3

 شوا.رراحی و سا ت تدایزات آزمایشهاهی مندر می هایی که به سازی اان  فنی ار مورا پروژهسازی و بومیتداری -5-3

 اولویت ااش ن  روجی زمینه پژوهشی برای کشور و اانشهاه. -7-3
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 بینی شده طرحهای پیشحمایت :4ماده 

هر ساله مباغهی از سهوی    های پژوهشی ویژه اانشهاهزمینهبا توجه به فصل سوم اس ورالعمل حمایت از  : های مالیحمایت -1-4

 یابد.تخصیص می های تصوی  شده ار شورااانشهاه جات حمایت از زمینه

ههای  حمایهت ههای پژوهشهی، آموزشهی و اااری مهالی، اانشههاه      با توجه به قوانین اانشهاه ار حهوزه های غیرمالی: حمایت -2-4

 گیرا.های پژوهشی تصوی  شده ار شورا ار نور میغیرمالی به شرا زیر را جات حمایت از زمینه

 اولویت ار تخصیص مقل آزمایشهاه 

 اولویت ار  رید تدایزات آزمایشهاهی 

 رسهیده ها بهه تصهوی  شهورا    های پژوهشی ویژه که گزارش ناایی آناولویت ار چاپ ک    روجی ررا مورا حمایت زمینه

 باشد.

 تسایل امور اااری مربوط به د د قراراااهای ونع ی 

 ههای دمهومی و   های مدری مورا حمایت قرار گرف ه ار این رهرا از رریهق رسهانه   اه مام اانشهاه ار  صوص معرفی قابایت

 ها و ونایع کشورهمچنین جاسات پژوهشی وزارتخانه

 ار ان خاب پژوهشهر برتر اانشهاه های موفق ررا حمایتمالک قرار ااان  روجی 

 ها و اس اوراهای های پژوهشی ویژه ، مدریان آنای ار تارنمای معاونت پژوهشی اانشهاه جات معرفی رراا  صاص وفقه

 ررا

ددا و تا زمان بازنهری م رسیدشورا تصوی  بازنهری قرار گرفت و به مورا  04/11/1394مااه ار تاریخ   4نامه مش مل بر این شیوه

 ./.باشداتجرا میتزم

 

  
 


