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 است: شده تدوینموارد زیر  منظور به نامهشیوه این .1

 طرح هاي تحقیقاتی نتدوی شیوه سازيیکسان و ساختن نظام مند، 

 اخذ شده از سوي دانشگاه، تحقیقاتی هايپروژه و هاطرح اجراي 

 آنها، اجراي ةنحو بر صحیح و دقیق نظارت اعمال 

 کارفرما، به مناسب گوییپاسخ زمینه ایجاد 

 دانشگاه، و فوق هايطرح مجریان تعامل نحوه و وظایف تشریح شرح 

 پژوهشی ضوابط و مقررات چهارچوب محققان دانشگاه خوارزمی در علمی توانایی از بهینه استفاده. 

 نامهشیوه این مطابق مفاد پژوهشگران، و علمی هیأت اعضاي به دانشگاه خوارزمی طرح واگذاري هرگونه اساس، این بر 

 .گیردمی صورت
 

 های تحقیقات کاربردیتعریف طرح .2

 تحقیقات کاربردی طرح : 

 قراردادهاي انعقاد طریق از و دانشگاه مجموعه از خارج مراکز یا هادستگاه از آن اعتبار که پژوهشی ايپروژه از است عبارت

 . شودمی تأمین مشخص

 تحقیقات کاربردی: انواع طرح  

 ه طرف قرارداد،ک باشدمی نهادها و هادستگاه با قرارداد بر مبتنی پژوهشی هايپروژه تمامی شامل نامهشیوه این
 .باشددانشگاه یا عضو هیأت علمی می

 هاي علمی به دانشگاه واگذار گردیده است.و مزیتهاي تحقیقاتی با توجه به قابلیت که هاییپروژهنوع الف( 
ی هاي خصوصها و بخشهاي اجرایی و سازمانهاي پژوهشی دستگاهبراساس اولویتپروپوزال آنها  که هاییپروژه( بنوع 

 فناوري دانشگاه رسیده است.قرارداد آن به امضاء معاونت پژوهش و توسط پژوهشگر تهیه و 
توسط عضو هیأت علمی تهیه و قرارداد آن توسط عضو هیأت علمی با کارفرما منعقد  هایی که پروپوزال آن( پروژهجنوع 

ن )در مت ارایه می کند. ات پژوهشی آن را به معاونت پژوهش و فناوريو پس از آن براي استفاده از امتیاز گردیده است
 قرارداد(

 هاي دانشجویینامهپایان زمستخرج اهاي پروژه( دنوع 
ن ای و بودهبخشی از تأمین هزینه به عهده دانشگاه ها باتوجه به ضرورت کار در این پروژههاي مشترک: ( پروژههنوع 
 شود.براساس نیاز تحقیقاتی دانشگاه به عضو هیأت علمی یا خارج از دستگاه واگذار می هاطرح

 ود.شالمللی خارج از کشور اجرا میهایی که به صورت مشترک با مراکز بینالمللی: طرحپژوهشی بینهاي نوع و( طرح

 

 انواع مختلفدر  تحقیقات کاربردی هایطرح سهم باالسری اعمال نحوه .3

خدمات بر مبناي و  %03 الی 03کارشناسی بر مبناي خدماتدانشگاه ها سهم باالسري نوع الف( در این طرح
 باشد.می %03 (شده در طرحبینیپیش افزار )انجام آزمایش، خرید تجهیزات، عملیات میدانی، خرید نرمکارفرمایی 

 باشد.جزء اموال دانشگاه می ،شده از محل طرحخریداري هاي غیرمصرفی* تبصره: کلیه لوازم و دستگاه
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 باشد.می %01ها سهم باالسري نوع ب( در این طرح
 باشد.می %01ها سهم باالسري طرح نوع ج( در این

 گیرد.باالسري تعلق نمیها این طرح بهنوع د( 
 باشد.می هاي اجراییکرد دستگاهاز هزینه %01ها سهم باالسري نوع ه( در این طرح
 شود.درنظرگرفته می %1ها سهم باالسري نوع و( در این طرح

 

 تحقیقات کاربردیهای نحوه واگذاری طرح .4

شود و متقاضیان هیأت علمی، رزومه خذ توسط دانشگاه به صورت فراخوان اعالم میاز ا سها پاین طرحنوع الف( 
را به  هاي هر عضو، طرحکنند و این دفتر با توجه به سوابق و توانمنديارسال می تحقیقات کاربرديخود را به دفتر 

 کند.یا چند عضو هیأت علمی واگذار مییک 
 ردد.گو انعقاد قرارداد داخلی، انجام تعهدات قرارداد به پژوهشگر واگذار می قرارداد توسط کارفرماپس از ابالغ نوع ب( 
 دهد.ها مستقیما خود مجري طرح را اخذ و انجام میدر این طرحنوع ج( 
 باشد.نامه دانشجویی میها در قالب حمایت طرح پایاناین طرحنوع د( 
 دهد.به نظر دانشگاه انتخاب شده و طرح را انجام می ها مجري با توجهدر این طرحنوع ه( 

ین تی، با مشارکت محققعضو هیأت علمی دانشگاه به عنوان مجري و یا به صورت گروه تحقیقاها نوع و( در این طرح
 دهند.صورت مشترک انجام میالمللی طرح را اخذ و بهبین
 

 تحقیقات کاربردی پروژه مدیریت شیوه اجرای نحوه .5

 نوع الف(

و کوچک مقیاس تقسیم  بزرگ مقیاسنوع الف  طرح ها به دو دسته طرح هاي   تحقیقات کاربردي طرحهاي اجراي براي
 می گردد.
 استفاده نماید پروژه مدیریت شیوه از میتواند در طرح هاي بزرگ مقیاس دانشگاه. 

  استدر طرح هاي کوچک مقیاس شیوه مدیریت طرح مانند طرح هاي نوع ب. 

میلیون تومان و  133ریال معادل  333/333/333/1هاي فنی و علوم، مقیاس در رشتههاي بزرگتبصره: کف طرح
 .میلیون تومان است 133ریال معادل  333/333/333/1هاي دیگر، در رشته

 مقیاس شامل:هاي بزرگمدیریت پروژه طرح فرایند

  طرح مجري انتخاب -0

 از متشکل پروژه تیم ایجاد -1

 از بود خواهد عبارت پروژه مدیریت تیم اولیه خدمات شرح: 

  ، پروژه اجراي زمان مدیریت 
  طرح، اجراي برفرایند نظارت 
 طرح، مجري از مقطعی گزارشهاي دریافت 
 ...و  پروژه مالی مدیریت بر نظارت 
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 نوع ب(
 .استولیت و مدیریت طرح بر عهده عضو یا اعضاء هیات علمی ئدر این طرح ها مس

 نوع ج( 
مجري/ پژوهشگر اصلی است که با دانشگاه براساس قرارداد ولیت و مدیریت طرح بر عهده ئدر این طرح ها مس

 .اصلی، قرارداد منعقده نموده است

 نوع د(
 .استاد یا اساتید راهنما استدر این طرح ها مسولیت و مدیریت طرح بر عهده 

 نوع ه(
  هاي نوع )ب( بر عهدة مجري/ پژوهشگري اصلی طرح است.مانند طرحولیت و مدیریت طرح ئدر این طرح ها مس

 نوع و(

 ح بوده که با نظارت معاونت پژوهشالمللی مسئولیت و مدیریت طرح بر عهده مجري طرهاي پژوهشی بیندر طرح
 پذیرد.صورت میو فناوري 

 

 تحقیقات کاربردیهزینه های پروژه های  میزان سرشکنی محاسبه نحوه .6

 می گردد. و جدول زیر تکمیل محاسبه مدیر پروژههزینه پروژه ها تحقیقات کاربردي بر اساس جدول زیر به پیشنهاد 
 

 

تبصره : عالوه بر باالسري نقش هر واحد اجراي پروژه که برعهده دانشگاه باشد در صد سهم آن واحد نیز به باالسري  
 اضافه می گردد.دانشگاه 

 

 وی وظایف شرح وکاربردی  تحقیقاتی های پروژه مدیر تعیین نحوه .7

 طرح پروژ مدیر به عنوان آن، جذب در کننده مشارکت و طرحنامه یا طرح کننده تعریف حقیقی شخص که است آن اولویت
 ناوريپژوهش و ف معاون پیشنهاد به طرح مدیر علمی، هیأت اعضاي اولویت نظرگرفتن در با اینصورت غیر در. شود منصوب

 . شد خواهد تعیین

پژوهش  عاونم مرکز و رئیس همفکري با طرح مدیر ، دانشگاه در مرتبط تحقیقاتی مرکز وجود یا و تأسیس صورت در ؛ تبصره
 . شد خواهد تعیین و فناوري

 توضیحات در صد سهم واحد 

  پیشنهاد مدیر پروژه مدیر پروژه 0

  پیشنهاد مدیر پروژه تیم اجرایی 1

  0مطابق بند باال سري  0

  مطابق قرارداد کسورات قانونی 0

  پیشنهاد مدیر پروژه هزینه هاي مصرفی، پشتیبانی و جاري طرح 1

  ٪033 جمع 
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 از است عبارت طرح مدیر وظایف  : 

 کردن فراهم و مناسب نیروهاي پژوهشی بکارگیري طرح، بخشهاي و مراحل تمام بر نظارت و هدایت
 توافقنامه یا قرارداد متن در مجري مندرج تعهدات کامل اجراي طرح، همکاران براي الزم امکانات و شرایط

 تصور در طرح اجراي اصالح روند دانشگاه، با هماهنگی جلسات در شرکت کارفرما، دانشگاه و فیمابین
 زمانی در چهارچوب و کارفرما نظر طبق آنها اصالح و طرح مختلف مراحل گزارشهاي تدوین نیز و نیاز

 .توافق مورد

 ایج نت مستقل قراردادي اساس بر کارفرما، موافقت و دانشگاه تشخیص صورت در است موظف طرح مدیر
 .نماید ارائه کتاب، قالب در را تحقیق

 دانشگاه را معنوي مالکیت حق و عمومی و اداري شؤون و مقررات موظفند وي همکاران و طرح مدیر 
 .نمایند رعایت

 اعضاي دیگر سپس و دانشگاه اعضاي و محققان با اولویت ، طرح مدیر توسط همکاران انتخاب در 
 افراد از تواند می طرح مدیر الذکر، فوق مجموعه در متخصص عضو نبود صورت در. است هادانشگاه

 .نماید استفاده مجموعه این بیرون از متخصص

  میباشد خود همکاران وسیله به شده انجام اقدامات مسؤول طرح،پروژه  مدیر ؛ تبصره
 

 تشویق نامه تیم .8

طرح و تصویب معاونت پژوهش و پروژه امتیاز پژوهشی طرح پس از اتمام طرح متناسب با رقم قرارداد به پیشنهاد مدیر  
 به اعضا اعطا می گردد. فناوري


