آیین نامه اجرایی حمایت از طرح های پژوهشی داخلی
مقدمه
اداسُ کل پظٍّؾ ٍ ثشًبهِ سيضي ثبًك هؼكي ثوٌظَس اػتلبدُ اص تَاى ػلوي ّوكبساى ٍ ثِ هٌظَس گؼتشؽ اهش
پظٍّؾ دس ثبًك ،اص ّوكبساى ػالهوٌذ ٍ تَاًوٌذ دس اًجبم عشح ّبي تحویوبتي کِ دس ساػتبي اّذاف
ثشًبهِ سيضي اػتشاتظيك ٍ ػیبػتْبي ثبًك ثبؿذ ،حوبيت خَاّذ کشد.
ماده  -1هدف
 كشاّن کشدى هَججبت توَيت ٍ اػتوشاس كؼبلیت ّبي هغبلؼبتي دس ساػتبي اّذاف ثبًك ؿٌبػبيي ايذُ ّب ٍ پیـٌْبدّبي پظٍّـي ّوكبساى اًجبم هغبلؼبت ٍ پظٍّـْبي کبسثشدي کِ هٌجش ثِ اسائِ ساّكبسّبي الصم دس جْت حل هؼبئل ٍهـكالت ثبًك گشدد.
 تؼشيغ دس اًجبم پشٍطُ ّبي تحویوبتي استوبء تَاًوٌذي ػلوي ّوكبساى ٍ کبسؿٌبػبى تؼْیل تؼْین داًؾماده  -2ضوابط
 هَضَع عشح پظٍّـي ثبيذ دس ساػتبي اّذاف ثشًبهِ سيضي اػتشاتظيك ٍ دس جْت سكغ هؼبئل ثبًكثبؿذ.
 جضء ؿشح ٍظبيق سٍصهشُ تصشيح ؿذُ كشد يب ٍاحذ ػبصهبًي هشثَعِ ًجبؿذ. عشح پظٍّـي پیـٌْبدي داساي ًتبيج کبسثشدي ٍ هبثل اػتلبدُ ثبؿذ. عشح پظٍّـي ثبيذ هغبثن ثب هلبد آيیي ًبهِ اسائِ ؿذُ ٍ هَسد تأيیذ ّیأت ػبلي پظٍّؾ ثبًك هشاسگشكتِ ثبؿذ.
 -کلیِ كؼبلیت ّبي هشثَط ثِ عشح پظٍّـي ،خبسج اص ػبػبت اداسي اًجبم گشدد.

ماده  -3فرآیند بررسی طرح های پژوهشی پیشنهادی
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 .1تكویل كشم دسخَاػت تَػظ ٍاحذ يب ّوكبس اص عشين ػبيت ثبًك هؼكي ٍ ثیبى هَضَع تحوین.
 .2ثشسػي كشم تكویل ؿذُ تَػظ کبسؿٌبع هشثَعِ دس اداسُ کل پظٍّؾ ٍ ثشًبهِ سيضي.
 .3اسجبع ثِ کویتِ ساّجشي اداسُ کل پظٍّؾ ٍ ثشًبهِ سيضي جْت ثشسػي اٍلیِ هَضَع.
تَضیح :کویتِ ساّجشي هتـكل اص اػبتیذ داًـگبّي ،صبحجٌظشاى ريشثظ دس حَصُ تخصصي هذيش
هشکض ثشًبهِ سيضي ٍ اسصيبثي ػولكشد ٍ سئیغ ٍ هؼبًٍیي اداسُ کل پظٍّؾ ٍ ثشًبهِ سيضي هي ثبؿذ.
(حؼت هَسد ػضَ هشتجظ ّیأت ػبلي پظٍّؾ دس جلؼِ حضَس خَاّذ داؿت)
تبصره :دس صَست اسائِ عشح پظٍّـي اص هذيشيت ّبي ؿؼت اػتبى ّب ،ثشسػي ٍ تأيیذ اٍلیِ دس
ّؼتِ پظٍّـي اػتبى ّب اًجبم هي پزيشد.
 .4دس صَست تأيیذ هَضَع دس کویتِ ساّجشي ،تْیِ پشٍپضال تَػظ ّوكبس يب ٍاحذ ػبصهبًي هشثَعِ کِ
ؿبهل تخصیص ًیشٍي اًؼبًي ٍ صهبى هَسد ًیبص ثِ صَست ًلش -ػبػت ٍ تخویي ثَدجِ ٍ اهكبًبت
هَسد ًیبص ثِ صَست ثشآٍسد هبلي ٍ ثیبى ٍاضح هحصَل پشٍطُ ثب تلكیك ّضيٌِ ّبي هشثَعِ ثبؿذ.
 .5عشح پشٍپضال دس ّیأت ػبلي پظٍّؾ ثِ هٌظَس تصَيت ٍ دس صَست ًیبص دػَت اص ّوكبس يب ٍاحذ
ػبصهبًي اسائِ دٌّذُ هَضَع ثشاي اسائِ تَضیحبت ثیـتش دس جلؼِ.

ماده  -4فرایند انجام طرح
 اسائِ عشح پظٍّـي هي تَاًذ تَػظ يك يب چٌذ تي اص ّوكبساى ٍ يب يكي اص اداسات يب هذيشيت ّبيثبًك اًجبم ؿَد .دس صَستیكِ يكي اص ٍاحذّبي ػبصهبًي ثبًك اسائِ کٌٌذُ عشح ثبؿذ ،هذيش يب سئیغ
هشثَعِ ثِ ػٌَاى هجشي عشح خَاّذ ثَد ٍ چٌبًچِ چٌذ تي اص ّوكبساى اسائِ کٌٌذُ عشح ثبؿٌذ،
يكي اص آى ّب ثِ ػٌَاى هجشي عشح خَاّذ ثَد.
 پغ اص تصَيت عشح پظٍّـي دس ّیأت ػبلي پظٍّؾ ٍ اخز هصَثِ ّیأت هذيشُ ،دس صَست لضٍم ثبتَجِ ثِ هَضَع اًتخبثي ،يكي اص اػبتیذ داًـگبّي ٍ يب يكي اص صبحجٌظشاى ريشثظ ثب تخصص
هشثَعِ ثِ ػٌَاى ًبظش عشح اًتخبة هي گشدد.
 اثالؽ هصَثِ ريشثظ ثِ هحون يب ٍاحذ ػبصهبًي کِ ثِ هٌضلِ ؿشٍع صهبى عشح تحویوبتي خَاّذ ثَد. ثب تَجِ ثِ صهبًجٌذي (گبًت چبست) اسائِ ؿذُ دس پشٍپضال ،پغ اص اتوبم ّش هشحلِ هؼئَل پشٍطُگضاسؿي ثِ اداسُ کل پظٍّؾ ٍ ثشًبهِ سيضي اسائِ هي ًوبيذ.
 گضاسؽ دسيبكتي پغ اص ثشسػي کبسؿٌبع هشثَعِ جْت اظْبسًظش ًبظش اسػبل خَاّذ ؿذ. پغ اص تأيیذ ًبظش عشح ،پشداخت آى هشحلِ اص هحل ػشكصل ثَدجِ پظٍّـي ثبًك ٍ ثشاػبع آيیيًبهِ پشداخت حن التحوین اًجبم خَاّذ ؿذ.
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 پغ اص اتوبم ،خالصِ اي اص پشٍطُ تَػظ هؼئَل عشح جْت تأيیذ ًْبيي اػضب دس ّیأت ػبلي پظٍّؾاسائِ هي گشدد ٍ پغ اص آى پشداخت هشحلِ آخش کِ هؼبدل  %60کل هجلؾ عشح هي ثبؿذ ،اهكبًپزيش
خَاّذ ثَد.
تبصره  :1پشداخت حن التحوین ثِ پشٍطُ ّبي تحویوبتي داخلي کِ خبسج اص كشايٌذ كَم ثبؿذ،
اهكبًپزيش ًوي ثبؿذ.
تبصره  :2دس صَست ًیبص (صشكبً) ٍاحذ ػبصهبًي اسائِ کٌٌذُ عشح ثِ هـبٍس ،تأيیذ ػلوي كشد هؼشكي
ؿذُ ثب ّیأت ػبلي پظٍّؾ خَاّذ ثَد.

ماده  -5پرداخت هسینه های اجرای طرح
 دس پشٍپضال عشح پظٍّـي ثبيذ تؼذاد اكشاد هـبسکت کٌٌذُ دس عشح ٍ تؼذاد ػبػبت ّوكبسي ثِتلكیك اكشاد ٍ دسجِ ٍ ستجِ ػبصهبًي دس پشٍطُ هـخص گشدد.
 دس صَست اػتلبدُ اص يك هـبٍس خبسج اص ثبًك دس اًجبم عشح پظٍّـي ،ثبيذ تؼذاد ػبػبت ّوكبسي ٍهیضاى حن الضحوِ دس ًظش گشكتِ ؿذُ هـخص گشديذُ ٍ ثب تأيیذ هجشي پشٍطُ هبثل پشداخت خَاّذ
ثَد.
 ّضيٌِ ّبي اجشاي عشح پظٍّـي عجن ًلش ػبػت ّبي اػالم ؿذُ دس پشٍپضال ٍ هغبثن ثب هلبدآيیي ًبهِ حن التحوین ،اص ػشكصل ثَدجِ ّبي پظٍّـي پشداخت خَاّذ ؿذ.

ماده  -6پرداخت هسینه های سفر
 دس صَست ًیبص هحون ثِ اًجبم هأهَسيت دس هؼبكت ّبي صيش  200کیلَهتشّ ،ضيٌِ ػلش پغ اص اسائِثلیظ ٍػبئل ًولیِ ػوَهي ثجض َّاپیوب ،هحبػجِ خَاّذ گشديذ.
تبصره  :1ثشاي هؼبكت ّبي ثبالي  200کیلَهتش ّضيٌِ خشيذ ثلیظ َّاپیوب ًیض هبثل هحبػجِ اػت.
 ّضيٌِ تـزيِ ٍّ ...ش ًلش هحون (دس صَست اػتلبدُ اص اهكبًبت اهبهتي ثبًك (هْوبًؼشاّب) هؼبدل 400اهتیبص ضشثذس ضشيت سيبلي ّش ػبل دس يك ؿجبًِ سٍص.
تبصره :2دس صَست اػتلبدُ ًكشدى اص اهكبًبت اهبهتي ثبًك ٍ ؿشکت ّبي ٍاثؼتِ ػالٍُ ثش ّضيٌِ
تـزيِّ ،ضيٌِ اهبهت ّش ؿجبًِ سٍص ثشاي ّش ًلش هحون  800اهتیبص ضشثذس ضشيت سيبلي دس ًظش گشكتِ
هي ؿَد.
تبصره :3تَجیِ ضشٍست اًجبم هأهَسيت ثشاي ّش هحون هي ثبيؼت دس پشٍپضال هٌظَس ٍ هحبػجِ
گشديذُ ٍ جْت تأيیذ ّیأت ػبلي پظٍّؾ تَػظ پیـٌْبد دٌّذُ تحوین اسائِ گشدد.
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تبصره  :4ثشاي هحوویي ؿبؿل دس صَست ػلش دس سٍصّبي کبسي ،ثشگ هأهَسيت ثذٍى پشداخت
ّضيٌِ هأهَسيت سٍصاًِ صبدس خَاّذ ؿذ.
تبصره  :5ضشايت دس ّش ػبل هَسد ثبصًگشي هشاس هي گیشد.
ماده  -7ايي آيیي ًبهِ دس  6هبدُ ٍ  8تجصشُ دس تبسيخ  22/8/8ثِ تصَيت ّیأت هذيشُ هحتشم ثبًك سػیذ.
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