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 ..... شماره:
 

 50/50/0055 تاریخ:

 

 پژوهشکده زعفرانهای پژوهشي طرح حمايت از اجرای نامهآيين

 

 مقدمه 

محور و فناورانه  تقاضاهای کاربردی، بنيادی، پژوهشهریک های پژوهشي حوزه زعفران به منظور حمایت از نامه حمایت از اجرای طرحآیين

ها شدادن پژوهبه منظور سوق ودر این حوزه کشور  و فناوری های پژوهشيها و اولویتبا توجه به سياست ،در حوزه زعفران و صنایع وابسته

 )بر اساس نتایج حاصل از تدوین بانک جامع اطالعاتي زعفران( تدوین گردیده است.  به سمت نيازهای واقعي این بخش

 اهداف -1ماده 

 .پژوهشکده زعفرانهای پژوهشي در فرایند تصویب و اجرای طرح سازیشفاف -0-0

 مورد حمایت پژوهشکده زعفران. های پژوهشيسازی فعاليتافزایش کيفيت و هدفمند -0-2

 با قابليت تجاری سازی. گذاری بهينه برای دستيابي به نتایج مطلوب پژوهشيسرمایه -0-3

 های پژوهشي به سمت توليد دانش فني، محصول و ایجاد ارتباط با صنعت.مناسب و سوق دادن طرحایجاد بستر  -0-0

های ها و پژوهشگاهها، دانشگاهعلمي سازمانهيأتاعضای های تحقيقاتي فراهم ساختن زمينه انجام پژوهش هدفمند در چارچوب برنامه-0-0

 المللي.بينداخلي و 

  از پژوهشگران داخلي و خارجي به منظور پيشبرد اهداف پژوهشکده زعفران در آینده. ثرؤایجاد شبکه همکاری م -0-6

 تعاريف – 2 ماده

با هدف مللي و البين یا وملي ای، منطقهدر سطح  صنعت زعفراندر راستای ارتقای علمي  شود کهپژوهشي گفته مي به فعاليت پژوهشي: طرح

 تصویب و اجرایمراحل  و ارائه شده مجریطرح پژوهشي توسط  هپيشنهاد ها در قالب فرمطرح ایناجرا گردد. ها و مشکالت کشور رفع نياز

 گردد.ميانجام  حيدریهتربتدانشگاه  آموزشي و پژوهشيها تحت نظارت و در چارچوب قوانين و مقررات معاونت آن

مالي  علمي وليت از جمله مسؤ يکليه امور اجرایاست که مسئوليت  )با مدرک حداقل کارشناسي ارشد( پژوهشگر/علميمجری: عضو هيأت

  همکاران است.، مساوی یا بيشتر از مجریرا برعهده دارد. ميزان مشارکت پژوهشکده زعفران و تسویه حساب با طرح پژوهشي 

 .دکنکمک ميبه مجری  ...(و  علمي ،زمایشگاهيآ انجام امور )تحقيقاتي  امور طرح انجامکه در  پژوهشگر/علميعضو هيأت: همکاران/مکاره

 .کنداجرای طرح پژوهشي نظارت ميهمه مراحل که از ابتدا تا انتها بر پژوهشگر/ علميناظر: عضو هيأت
 شود.طرح مستقل: طرحي است که تمام اعتبار طرح از طرف پژوهشکده زعفران تامين مي

 شود.توسط پژوهشکده زعفران و بخش دیگر توسط طرف مقابل تامين ميطرح مشارکتي: طرحي است که بخشي از بودجه طرح 

 پژوهشکده زعفران مورد حمايت انواع طرح های پژوهشي -2-1

شوند. هر یک از این ميتعریف  بنيادییا و  کاربردی، سفارشي، فناورانه در قالب مورد حمایت پژوهشکده زعفران های پژوهشيطرح

، ها، موسسات و مراکز آموزشي و پژوهشيهمکاری با سایر دانشگاه) مشارکتي طرحیا در قالب و  مستقل طرحعنوان به  توانندمي هاطرح

ماده مطابق  اشندب فناورانه، سفارشي، کاربردی و یا بنيادی اینکه بسته به های مشارکتيتعهد طرح. تعریف شوند (های خصوصي و غيرهشرکت

 .خواهد شد تعيين 8
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 ..... شماره:
 

 50/50/0055 تاریخ:

 

  تجاری سازی( -محصول محورفناورانه )های پژوهشي طرح -2-1-1

 گسترش و انتقال فناوری ازو ،های علميکردن پژوهشکاربردی ،صنعت پژوهشکده زعفران باها برای فراهم ساختن زمينه ارتباط این طرح

ز محصول یا ای اش فني و توليد نمونهدان و از ابتدا به قصد دستيابي بهگرددميمحصول  سازیتجاریبه  است که منجر صنعت بهدانشگاه 

 د. شوارائه ميسازی ایجاد فرآیند تجاری

 

 سفارشي های پژوهشي طرح -2-1-2

 پژوهشکده زعفران سفارشطبق و  اعالم شده نيازبراساس و در حوزه زعفران های پژوهشي و فناوری کشور ها در راستای اولویتاین طرح

  .استموانع موجود در صنعت زعفران  ومسائل نيازهای پژوهشکده زعفران با رویکرد رفع رفع یکي از  آنهدف از اجرای و  شودانجام مي

تصویب در شورای پس از و زعفران گردآوری پژوهشکده  هاینيازطبق هر ساله سفارشي فناورانه و  های پژوهشيطرحعناوین  :صرهتب

 .گرددميرساني اطالع زعفران پژوهشکده وبگاهر روی بپژوهشکده زعفران 

 های پژوهشي کاربردی طرح -2-1-3

 شوند. تعریف و اجرا مي کردن دانش در سطوح مختلف زنجيره ارزش زعفران یيآزمودن و اجرابا هدف پژوهشي  طرحاین نوع 

 )گسترش مرزهای دانش( بنيادیهای پژوهشي طرح -2-1-4

 شوند. و گسترش مرزهای دانش تعریف و اجرا مي يتوليد علمکشف و با هدف  پژوهشي طرحاین نوع 

 های پژوهشيطرح تا ابالغ روند تصويب -3ماده 

 . است  si.torbath.ac.irهای پژوهشي پژوهشکده زعفران به آدرس طرح مدیریتاز طریق سامانه ها صرفا وصول پيشنهاده -3-0

به داوری در جلسه شورای پژوهشکده زعفران مطرح، بررسي و پایش گردیده و در صورت  های دریافت شده قبل از ارسالپيشنهاده -3-2

 .شوندموافقت برای داورها ارسال مي

زیابي ار نيمتخصصیا  و يقاتيتحق يعلم مراکز یا هادانشگاهعلمي داور از اعضاء هيأت سه توسطمربوطه، هر پيشنهاده در موضوع  -3-3

 گردند.مي

 با اجرای طرح پژوهشي یا عدم موافقت موافقت شوند.ميمطرح پژوهشکده زعفران شورای در  داورها داوری شده به همراه نظر پيشنهاده -3-0

 .  (6موضوع ماده ) استبندی نظر داورها جمع بر اساستنها  در این جلسه

 .(7)موضوع ماده  شودتعيين مي ناظر پژوهشي مربوطه برای طرح تصویب پس از -3-0

ورت با و در غير اینص شودعضو هيات علمي دانشگاه تربت حيدریه باشد، تصویب طرح به وی ابالغ مي ارائه دهنده طرحدر صورتي که  -3-6

  گردد.مجری قرارداد منعقد مي

 ضوابط مربوط به اجرای طرح پژوهشي -4ماده 

 باشد.تاریخ شروع طرح، تاریخ ابالغ آن مي -0-0

دانشگاه تربت  يعلم اتيه یاعضاو  بطور همزمان طرح دودر  حداکثرد نتوانميدانشگاه تربت حيدریه غير از هيات علمي  اعضای -0-2

  نماید. مشارکتبه عنوان مجری بطور همزمان طرح  سهدر حداکثر  هیدريح
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 همزمان تواننددانشگاه تربت حيدریه مي در صورت تایيد شورای پژوهشکده زعفران، اعضای هيات علمي غير ازو در موارد خاص  :1تبصره

 در چهار طرح به عنوان مجری مشارکت کنند.  همزمان در سه طرح به عنوان مجری و اعضای هيات علمي دانشگاه تربت حيدریه

 های پژوهشي به عنوان همکار طرح وجود ندارد.در اجرای طرح پژوهشگر مشارکتتعداد محدودیتي در خصوص هيچ  :2تبصره

مشارکت داشته پژوهشي  هایدر اجرای طرحبه عنوان مجری توانند نمي ي(مستخدم شماره یدارا) يدولتهای سازمانکارمندان  :3هتبصر

 .  وجود نداردپژوهشي  طرح همکاربه عنوان  این دسته از افرادبرای  يهرچند محدودیت باشند؛

بار تأمين اعت آنهاپژوهانه خارج از  ،حيدریههيئت علمي دانشگاه تربتاعضای  ارائه شده توسط پژوهشکده زعفرانهای پژوهشي طرح -0-3

 .خواهد شد

 ند. ابه اتمام برسطرح را  يشنهادهدر پبندی اعالم شده و بر اساس زماندر موعد مقرر  مجری موظف است -0-0

به بصورت کتبي مراتب را  موظف استچنانچه روند اجرای طرح پژوهشي در هر مرحله و به هر دليل متوقف شود، مجری مسئول  -0-0

 منعکس شود.  حيدریهتربتپژوهشکده زعفران شورای  گيری بهتصميم جهتساند تا موضوع پژوهشکده زعفران بر اطالع

 باشد.پذیر ميامکانشورای پژوهشکده زعفران طرح در موارد استثنایي و پس از تصویب  يشنهادهتغيير در مفاد پ -0-6

های پژوهشي که هزینه آن از محل اعتبارات پژوهشي و فعاليت گونه درآمد ناشي از اجرای طرحتحقيقات طرح و هراز حاصل نتایج  -0-7

له را طبق یا منافع حاص تواند قسمتي از درآمدخواهد بود و دانشگاه ميحيدریه تربتپرداخت شده باشد متعلق به دانشگاه  پژوهشکده زعفران

  مجری تقسيم نماید. های جداگانه باتفاهم نامه

شکده پژوهبا آدرس  )ترجيحا مجری( یکي از نویسندگانکم دست درج وابستگي ،های پژوهشي پژوهشکدهمقاالت مستخرج از طرحدر  -0-8

عفران ز. در صورت بروز مشکل در استفاده از وابستگي سازماني پژوهشکده، موضوع در شورای پژوهشکده و به شکل ذیل الزامي استزعفران 

  بررسي خواهد شد.

 نحوه ذکر وابستگي در مقاالت فارسي: 

 دانشگاه تربت حيدریه ؛نپژوهشکده زعفرا

 نحوه ذکر وابستگي در مقاالت انگليسي:

Saffron Institute؛ University of Torbat Heydarieh, Torbat Heydarieh, Iran 

یا  نامهپایان تصویب موضوعقبل از  که مگر آن تحصيالت تکميلي باشند یهایا رساله هانامهباید متفاوت از پایان پژوهشي یهاطرح -0-9

 بين پژوهشکده زعفران و معاونت پژوهشي دانشگاه مربوطه تعریف شوند. ( 2ماده  0)موضوع بند  به عنوان طرح مشارکتي ،رساله

  /ابالغقراردادانعقاد – 5 ماده

ه صورت ب پژوهشکده زعفرانرئيس تصویب طرح توسط  ؛از اعضای هيات علمي دانشگاه تربت حيدریه باشد ارائه کننده طرحدر صورتي که 

 کتبي به وی ابالغ خواهد شد. 

 گردد.پژوهشکده زعفران منعقد ميرئيس دهندگاني که عضو هيات علمي نيستند بين مجری و ارائه قرارداد 

اون بين مع (قراردادهای حقوقي)و مراکز علمي تحقيقاتي  ها، موسسههاها، پژوهشکدهشگاهعضو هيات علمي سایر دان ارائه دهندگانقرارداد 

 سیيرو  االختيار مجریعنوان نماینده تام بهطرح  کنندهارائه به عنوان مجری،  دانشگاه/پژوهشکده/موسسه/مرکز علمي پژوهشي یا ریاست آن

 .دشوپژوهشکده زعفران منعقد مي
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 های پژوهشيپيشنهاده طرحداوری  -6ماده 

ي های دریافتپژوهشي پژوهشکده زعفران، پس از دریافت طرحهای طرح يابیارز جهتهماهنگ و اعمال ضوابط مدون  استيبه منظور اتخاذ س

 يمعل مراکزها یا علمي دانشگاهشوند. داورها از بين اعضاء هيأتها برای سه داور ارسال ميهای پژوهشي، همه پيشنهادهاز طریق سامانه طرح

گردند. هزینه داوری هر پيشنهاده هر ساله در شورای پژوهشکده زعفران انتخاب مي یا افرادی که در آن حوزه متخصص هستند و يقاتيتحق

 تعيين خواهد شد. 

 ضوابط مربوط به ناظر طرح – 7 ماده

های رحبرای همه طمتخصص  یروهاين ياز توان علم یريگو بهره های پژوهشي پژوهشکده زعفرانطرح یاجرا و فرآیند تيفيهدف بهبود ک با

و توسط  حطر پيشنهاده تصویب همزمان با ناظرانتخاب  متخصص باشد.مصوب ناظر بایستي در زمينه طرح  د.نشومصوب ناظر تعيين مي

را دریافت و پس از  یمجر هایگزارش ناظرگردد. يم ابالغ ناظربه  پس از عقد قرارداد و شروع طرح و شودمي تعيينپژوهشکده زعفران 

فران اعالم به پژوهشکده زعطرح را  گزارشتایيد پيشرفت و  کتبيبه صورت  ،و تکميل فرم مربوطه ميزان پيشرفت طرحها و گزارش يبررس

 . کندمي

و  يررسب، ازيو ثبت اطالعات مورد ن یآورجمعنظارت بر کيفيت  ،آن یبندو برنامه زمان پيشنهادهانجام پژوهش مطابق  یپيگيرناظر طرح 

یا  يلمع يکمک به پژوهشگر در زمينه حل مشکالت احتمال ،پيشنهادهپيشرفت طرح و تطبيق آن با ای و نهایي دوره هایگزارش يارزیاب

ر نهایت دگزارش نهایي طرح و  با توجه طرح اختتامتأیيد  ،طرح تيفيبهبود ک شیافزا یبرا یيالزم اجرا یشنهادهايپو  حين انجام طرح ياجرای

  را بر عهده دارد. 8تایيد تعهدات مجری مطابق ماده 

 .پذیر استناظر امکانتایيد تنها پس از و  05ماده  طبق به مجری طرح هاپرداخت هزینه: 1تبصره 

 .شودميبا تصميم شورای پژوهشکده زعفران تعيين  هر ساله های پژوهشيهزینه نظارت بر طرح :2تبصره

 

 های پژوهشيتعهدات طرح-8ماده  

زارش گالزم است پژوهشکده زعفران باشد.  یدر شورا پيشنهاده طرح بیپس از تصو دیهای پژوهشي بادادهای طرحتاریخ ارسال کليه برون

  .گردددادهای پژوهشي آن در موعد مقرر تدوین و جهت اختتام طرح به پژوهشکده زعفران ارسال نهایي طرح به همراه برون

 تجاری سازی(-ل محورومحصفناورانه )های پژوهشي طرح -8-1

ست به پژوهشکده، الزم اساخته شده یا فناوری ل ومحص تحویل دستگاه یا ،طرحنهایي ارائه گزارش  عالوه بر ی فناورانههااختتام طرحبرای 

 و اختتام آن در شورای پژوهشکده زعفران نيز تصویب گردد. گرددارائه  یا پتنت ثبت طرح صنعتيیا  واهي ثبت اختراعگ

در قالب قرارداد یا پژوهشکده زعفران ی معنو و یماد حقوقباید سازی محصول گردد، که نتيجه طرح منجر به تجاریدرصورتي: 1 تبصره

 در نظر گرفته شود.تفاهم نامه 
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 ایستي دالیل به صورتاخذ گواهي ثبت اختراع نباشد ب امکانارایه دهنده طرح بنا به اظهار طرح دهنده  کهاستثنایي در موارد  :2تبصره 

. دالیل ارائه شده در شورای پژوهشکده مطرح خواهند شد. در صورتي که دالیل ارائه شده از نظر توب به پژوهشکده زعفران ارائه گرددمک

جایگزین شوند دو داور خبره که با نظر رئيس پژوهشکده زعفران تعيين مي یهتأیيداده شد شورای پژوهشکده منطقي و قابل قبول تشخيص د

 . خواهد شد  patentگواهي ثبت اختراع یا ثبت طرح صنعتي یا 

 ود.شمي توصيهها اکيدا چاپ مقاله از این طرح ،در صورت امکان با این وجود ؛الزامي به ارائه مقاله ندارندجهت اختتام ها این طرح :3تبصره 

 سفارشيهای پژوهشي طرح -8-2

که ره تایيدیه دو داور خبالزم است  ؛به پژوهشکده مربوطه عالوه بر ارائه گزارش نهایي طرح و تحویل سفارش سفارشيهای برای اختتام طرح

 .تصویب گردد نيز و اختتام آن در شورای پژوهشکده زعفران شوداخذ شوند با نظر رئيس پژوهشکده زعفران تعيين مي

 خواهد بود.پژوهشکده زعفران متعلق به  ،سفارش طرح مربوطهمنافع مالي  همه: 1تبصره 

 ود.شها اکيدا توصيه ميچاپ مقاله از این طرح ،ها جهت اختتام الزامي به ارائه مقاله ندارند؛ با این وجود در صورت امکاناین طرح :2تبصره 

 کاربردی  و بنيادیهای پژوهشي طرح -8-3

تحقيق، الحق هایهزینه طرح پژوهشي شاملتعریف شده در پيشنهاده  اعتبار ميزان بر مبنایوکاربردی  بنيادی،های پژوهشي تعهدات طرح

 شود.بر این مبنا، جدول زیر جهت محاسبه تعهدات استفاده مي. است مسافرتو  پرسنلي

 کاربردی های پژوهشي بنيادی وطرح تعهد -1جدول

 تعهد چاپ مقاله * ميزان اعتبار ردیف

 **با نمايه معتبريا خارجی داخلی در نشريات علمی حداقل يك مقاله  میلیون ريال 08تا  1

ه با يا يك مقال يك مقاله با نمايه اسکوپوس يا ،با نمايه معتبر داخلی حداقل دو مقاله میلیون ريال 618تا  2

 WOSيا يك مقاله با نمايه  JCRنمايه 

 *** (2Q) چارک دوم با کیفیت JCRحداقل يك مقاله با نمايه  میلیون ريال 088تا  3

 ****( 1Qکیفیت چارک اول )با  JCRبا نمايه حداقل يك مقاله  ريالمیلیون  088تا  4

 جدول.  5تا  6های به تناسب رديف ساير مبالغ 5

 .تعریف شده در پيشنهاده مصوب هزینه مسافرتالتحقيق و های پرسنلي و حقشامل هزینه  *
 باشد.ت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي دارای مجوز انتشار از وزارت علوم، تحقيقات و فناوری و یا وزار يمقاالت علمي داخل  **
 باشد. 2Qهای مربوطه خود مجله باید حداقل در یکي از فهرست  ***

 باشد. 1Qهای مربوطه خود فهرست حداقل در یکي ازمجله باید   ****

مجالت معتبر منتشر شده توسط وزارت علوم، تحقيقات و فناوری یا  فهرستبر اساس  0نشریات علمي ذکر شده در جدول  نمایه :1تبصره

هي است ضمنا بدی مالک تعيين نوع نشریه، زمان سابميت مقاله خواهد بود. .اعتبارسنجي خواهند شدوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي 

 مقاالت منتشر شده در مجالت داخلي و خارجي باید خارج از ليست سياه وزارتين باشند.
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 مدت اجرا، تمديد يا لغو قرارداد -9ماده 

رح که طدر صورتي  گردد.تعيين ميپژوهشکده زعفران  طرح و به درخواست مجری و تصویب شورای     هپژوهشي در پيشنهاد   مدت اجرای طرح

 وتمدید مدت زمان اجرای آن، با درخواسییت کتبي حداقل یک ماه قبل از اتمام مدت زمان اجرای آن  ؛نرسییدپژوهشییي در موعد مقرر به اتمام 

 و با رعایت مفاد زیر قابل تمدید خواهد بود:تصویب در شورای پژوهشکده زعفران  درخواست تمدید، به شرط رشیپذ

ناظر و  با تأیيددرخواسییت و ارائه گزارش پيشییرفت کار و ارائه دالیل توجيهي و  ارائهبا  سییالیکاول حداکثر به مدت  نوبتبرای  تمدید -9-0

 پذیر خواهد بود.امکانتصویب در شورای پژوهشکده زعفران 

( مقاله preprintخه آماده شده )، ارائه گزارش پيشرفت کار و ارائه نسارائه درخواستماه با  ششدوم حداکثر به مدت  نوبتبرای  تمدید -9-2

 پذیر خواهد بود.امکانبا تأیيد ناظر و تصویب در شورای پژوهشکده زعفران  پژوهشي و ارائه دالیل توجيهي و یا مقاالت طرح

 خسارات وقرارداد اجرای طرح فسخ که مجری با رعایت تمدیدهای فوق، نتواند طرح پژوهشي خود را به اتمام برساند، در صورتي :1تبصره 

 وصول خواهد شد. (9)ماده  2تبصره  مجری طبق وارده از

 مبالغ متما ناظر طرحبنا به تشخيص  است موظف یو ؛یمجر ريتقص ایقصور  ليبه دل يپژوهش یهاطرحقرارداد فسخ در صورت  :2تبصره 

 هیدريح تربت دانشگاهکسر و به حساب  ارائه دهنده طرحنامه مبلغ از محل ضمانت. دینما پرداخت نقدا را دانشگاه به وارده خسارات و يافتیدر

 واریز خواهد شد.پژوهشکده زعفران 

شورای ر دو تصویب  کتبي مستدل توسط ارائه دهنده طرح درخواست ارائه هرگونه تغيير در عنوان و محتوای طرح پژوهشي منوط به  :3 تبصره

 خواهد بود.پژوهشکده 

ژوهشکده شورای پو تصویب آن در کتبي مستدل توسط ارائه دهنده طرح درخواست ارائه هرگونه تغيير در سایر مفاد قرارداد منوط به  :4 تبصره

 خواهد بود.

وارده خسارات  وصولدانشگاه نسبت به  ؛عهداترا نداشته و در صورت عدم انجام ت قرارداد مربوطمجری طرح حق فسخ یک طرفه : 5تبصره 

التدریس، پاداش پایان خدمت پژوهانه، حق )حقوق،حصول قابلو یا از محل سایر منابع  از محل ضمانت نامه مجری يغ پرداختالو مباحتمالي 

 اقدام خواهد نمود. و....(

 شنهادهيپ دربندی اعالم شده زمان طبقگزارشات و عدم اجرای هر یک از تعهدات مندرج در قرارداد طرح )عدم ارسال به موقع : 6تبصره 

 از سوی پژوهشکده خواهد شد.( 9)ماده  2تبصرهمطابق اقدام فسخ و منجر به ؛ طرح یزمان اجرا دیتمد درخواستارائه بدون ( مصوب 

 نحوه پرداخت مبلغ قرارداد -11ماده

 :باشدمي زیر شرح به قرارداد مبلغ پرداخت نحوه

  و تایيد ناظر گزارش مرحله اولارائه منوط به درصد کل اعتبار طرح  20 -

 ناظر. دیيتادوم و مرحله ارائه گزارش  منوط بهدرصد کل اعتبار طرح  20 -

 ناظر دیيتا و طرح یينها گزارش لیتحو منوط به طرح اعتبار کل درصد 20 -

 .پژوهشکده شورایدر  اختتام طرح بیو تصو ناظر دیيتا ،تعهدات انجام کامل به منوط یينها درصد 20 -
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ریان تعهد نامه مجمنوط به تکميل و ارائه  هستند هیدريدانشگاه تربت ح يعلم اتيکه عضو ه مجریانيبه وجه پرداخت اعتبار  :1 تبصره

 يپژوهش و يآموزش موسسات ای هاسازمان مراکز، ها،دانشگاه ریسا يعلم اتيکه عضو هاشخاصي پرداخت اعتبار به  .استهای پژوهشي طرح

ي نامه بانک ضمانت ارائه به منوط ستندين يعلم اتيه عضو که مجریاني به اعتبار پرداخت. است یادار نامهضمانت لیتحو منوط به هستند

مانتض یسفته بجا ای چک اخذ باشد، جزء معامالت فیرد در ستندين يعلم اتيه عضو که يانیمجر قرارداد کل مبلغ که يصورت در. است

  .است بالمانع تعهدات حسن نامهضمانتبه عنوان  يبانک نامه

اب عندالزوم منوط به ارائه مفاصا حس ستندين هیدريح تربت دانشگاه يعلم اتيه عضو که يانیمجر بهپرداخت قسط انتهای طرح  :2تبصره 

 باشد. از سازمان تامين اجتماعي مي

 با مکاتبه قیطر از زعفران پژوهشکده ،یدر صورت درخواست مجر ،ياجتماع نيتام سازمانپرداخت وجه به  از تيمعاف یبرا :3 تبصره

تا در زمان گرفتن مفاصا حساب از  کرد خواهد اقدام و ارائه آن به مجری بودن طرح يپژوهش يگواه اخذ جهت علوم وزارت يپژوهش معاونت

  .سازمان تامين اجتماعي مجری هزینه ای پرداخت نکند 

کل  ،مرحله ای(بجای پرداخت )نماید وجه و اختتام طرح درخواست  8در صورتي که مجری پس از انجام تعهدات موضوع ماده  :4تبصره 

 به وی پرداخت خواهد شد. (پس از کسر کسورات قانوني)مبلغ قرارداد 

پژوهشکده زعفران  شوند، جزء اموالميی طرح پژوهشي خریداری در روند اجراطبق جدول مصوب در پيشنهاده تجهيزاتي که : 5ه تبصر

 طرح به پژوهشکده تحویل گردند. اختتامپس از بوده و باید  حيدریهدانشگاه تربت

حيدریه صورت بين المللي یا با مشارکت همکاران خارج از کشور انجام گردد، پژوهشکده زعفران دانشگاه تربتکه طرح بهدر صورتي :6 تبصره

 د.ها به صورت ریالي انجام خواهد داگونه تعهدی نداشته و کليه پرداختهای خارجي هيچارز و یا انتقال به حساب مين و تبدیلأنسبت به ت

ده و امور پژوهشک یشورا صيبنابه تشخ  ،بر باشد نهیهز زاتيتجه دیخر ایو  یو قطعات ارز زاتيتجه دیبه خر ازيکه ن يدر صورت :7 تبصره

 .رفتیدانشگاه انجام خواهد پذ يامور مال قیازطر دیخر، يمال

 نحوه تسويه حساب -11ماده 

 -3تایيد ناظر و  -2، های پژوهشيدر سامانه طرح گزارش نهایي طرح ثبت -0های کاربردی و بنيادی منوط به تسویه حساب طرح -00-0

 است. ارائه مفاصا حساب تامين اجتماعي -0 تصویب اختتام طرح در شورای پژوهشکده زعفران-0و  چاپ مقاله/مقاالت مربوطه

تحویل  -3تایيد ناظر،  -2، ثبت گزارش نهایي طرح در سامانه طرحهای پژوهشي -0منوط به  سفارشيهای تسویه حساب طرح-00-2

ارائه مفاصا  -6 در شورای پژوهشکده زعفران طرحتصویب اختتام  -0تایيدیه دو داور خبره و  -0، زعفران سفارش مربوطه به پژوهشکده

 است. حساب تامين اجتماعي

تحویل فناوری  -3تایيد ناظر،  -2،های پژوهشيثبت گزارش نهایي طرح در سامانه طرح -0های فناورانه منوط به تسویه حساب طرح -00-3

 6و  در شورای پژوهشکده زعفران طرحتصویب اختتام  -0یا ثبت طرح صنعتي یا پتنت   ارائه گواهي ثبت اختراع -0پژوهشکده،  مربوطه به

  است. ارائه مفاصا حساب تامين اجتماعي -

رایه مفاصا اندارند.  ياجتماع نيبه ارائه مفاصا حساب تام یازيهستند ن هیدريدانشگاه تربت ح يعلم اتيه عضو مجریاني که تنها :1 تبصره

  .(05ماده  3)تبصره  الزامي است برای سایر پژوهشگران حساب تامين اجتماعي
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در فهرست اسامي نویسندگان مقاله چاپ  نویسنده مسئول مکاتبات نفر اول و نام مجری مسئول طرح باید به عنوان :2تبصره 

 شده درج شود.

 :ذکر حمایت مالي در مقاله یا مقاالت منتج از طرح پژوهشي به صورت زیرالزم است :3تبصره 

پژوهشکده زعفران دانشگاه ...................... از محل اعتبارات .......اجرا شده به شماره قرارداد .. پژوهشياین مقاله مستخرج از نتایج طرح 
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Heydarieh, Iran. The grant number was…. 

 طرح پژوهشي قابل تسویه حساب نخواهد بود. پژوهشکده زعفراندر صورت عدم ذکر حمایت مالي و یا درج ناکامل و ناصحيح نام : 4تبصره 

همان طرح پژوهشي استفاده کرد. مسئوليت تطبيق صرفاً برای تسویه حساب باید از مقاله یا مقاالت مستخرج از طرح پژوهشي،  :5تبصره 

 مقاالت مستخرج و مفاد طرح بر عهده ناظر طرح پژوهشي است.

 گيری خواهد کرد.نامه، شورای پژوهشکده تصميمدر خصوص موارد مسکوت در این آیين :6تبصره 

 بيمطرح و تصو 15/14/1411 مورخ زعفران پژوهشکده یدر جلسه شوراتبصره  31 و ماده  11اين آيين نامه در 
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