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 حمایتی اساتید دانشگاه و مؤسسات )بهتام( –برنامه هدایتی  نامهنییآ 
 مقدمه

ستد انسجام در تحقیقات و منظوربه  در راستای مأموریت مدیریت تحقیقات در صنعت برق و انرژی کشور وپژوهشگاه نیرو 

اه دانشگهای حمایتی متنوعی شامل طرح اعتبار سالیانه تحقیقاتی اساتید طرح ،صنعت اینیابی به اهداف پژوهش و فناوری 

ه برا  پسادکتری حمایت از پژوهشگرانطرح و  تخصصی نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری)استاد(، طرح حمایت از پایان

 ایجاد هماهنگی بین به منظورحمایتی  اساتید دانشگاه و موسسات )بهتام( –در همین راستا برنامه هدایتی  .آورداجرا در می

چنین و هم ، انسجام در تحقیقات، جلوگیری از انجام تحقیقات موازی و تکراریهاحمایتعادالنه تقسیم تسهیالت اعطایی و 

های در حل نیرو و پروژه رانه تحت نظارت معاونت فناوری پژوهشگاههای فناوهای حمایتی با پروژهارتباط این طرح ایجاد

نامه شیوه اجرا و شرایط متقاضیان واجد شرایط تسهیالت این آییناست.  شدهتدوین  های پژوهشی پژوهشگاهانجام گروه

 .نمایدحمایتی این طرح را تشریح می

 

 تعاريف -1ماده 

 ؛است نیرو پژوهشگاهمنظور  پژوهشگاه:

 منظور دانشگاه یا مؤسسه آموزشی و پژوهشی مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است؛دانشگاه: 

تیار با تفویض اخدانشگاه  ریاست: منظور معاون پژوهشی دانشگاه یا فردی از هر دانشگاه است که توسط نماينده دانشگاه

 است. طرح معرفی شده اجرای برای تعامل با پژوهشگاه نیرو در خصوص

معرفی  ها: منظور معاون پژوهشی پژوهشگاه نیرو یا فردی است که توسط ایشان برای تعامل با دانشگاهنماينده پژوهشگاه

 شده است.

 د؛نمای: یک عضو هیئت علمی که برای اجرای برنامه جامع پژوهشی همکاری میمحقق

سات ها یا مؤسدر یکی از دانشگاه تخصصی منظور هر فرد مشغول به تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد یا دکتری دانشجو:

 است.پژوهشی مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری آموزشی و 

و  یآموزشها یا مؤسسات یکی از دانشگاه از تخصصی منظور هر فرد فارغ التحصیل مقطع دکتری :پژوهشگر پسادکتری

تحت نظارت یک عضو هیئت  پژوهشگربوده که به عنوان  پژوهشی مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 .خواهد بود)محقق( علمی 

اساس مصوبه اداره آموزش یا شورای تحصیالت تکمیلی  که بر دانشگاه هیئت علمییا اعضای عضو : ی اولاستاد راهنما

 نامهپژوهشی مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، مسئولیت هدایت پایان آموزشی و ها و مؤسساتدانشگاه

 بر عهده دارد.یا رساله دانشجو را 

 استاد راهنمای اول همان محقق در برنامه جامع پژوهشی خواهد بود. :1 تبصره

 رکه ب وهشگاه نیرو هستندو یا پژوهشگران غیر هیئت علمی پژ هیئت علمییا اعضای عضو استاد راهنمای دوم/مشاور: 

پژوهشی مورد تأیید  آموزشی و ها و مؤسساتاساس مصوبه اداره آموزش یا شورای تحصیالت تکمیلی دانشگاه
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، نامه و رساله از طرف پژوهشگاهو مطابق مجوز و مصوبه کمیته بررسی پایان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری،

 .دانشجو را بر عهده دارد.نامه یا رساله پایان مشاوره مسئولیت

  باشد.تی تحقیقات اساتید دانشگاه و موسسات )بهتام( میحمای-برنامه هدایتی طرحاز منظور طرح: 

در یک  یک یا چند عضو هیئت علمی یرو شیپ یپژوهش هایتیفعال یقالب و چارچوب کل منظور برنامه جامع پژوهشی:

 های پژوهشگاه نیرو شده است.است که در قالب طرح استاد مشمول حمایت ساله 5بازه زمانی بلند مدت 

های آن، ارتقای مهارت های پژوهشی هدفمند و در نتیجهبه منظور اجرای فعالیت وقت بوده،ای تمامدوره دوره پسادکتری:

که طی آن پژوهشگران  گونهشود؛ بدینهای علمی کشور ایجاد میتخصصی پژوهشگران و رفع نیاز در حوزه

 گذرانند.این دوره را می محقق، تحت نظارت پسادکتری

 .نامه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و رساله دانشجویان مقطع دکتری تخصصی استمنظور پایان :نامهپايان

مراحل بررسی تقاضا : منظور سامانه مدیریت، نظارت و اجرای طرح است که برای انجام کلیه امور اداری، پیگیری سامانه

های ارزیابی از گیری همراه با استقرار سیستمتوسط متقاضیان، سهولت در دریافت و ارسال مستندات و گزارش

 شود.سوی دبیرخانه فعال می

: تا زمان آماده شدن سامانه، کلیه مکاتبات از طریق ارسال نامه رسمی معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه به معاونت 2تبصره 

 شود.پژوهشی پژوهشگاه انجام می

 پژوهشگران یا اعضای هیئت علمی پژوهشگاه نیرو که وظیفه بررسی روند پیشرفت طرح را بر عهده دارند. ناظر/ناظرين:

سازی ی متشکل از دانشجویان تحصیالت تکمیلی و پژوهشگران پسادکتری است که در اجرا و پیادهمنظور تیم فن تیم علمی:

 ت علمی دانشگاه و یا مراکز آموزشی /پژوهشی همکاری دارند و تحت نظارت ایشان هستند.طرح با عضو هیئ

های تخصصی صنعت برق و متناسب با حوزه نیرو های پژوهشی مستقر در پژوهشگاهمنظور هریک از گروه گروه پژوهشی:

 انرژی هستند.

 های پژوهشی است.در گروهری و آزمون ایده انگهای سیاست پژوهی، آیندهمنظور پروژه پروژه:

 منظور اعضای هیئت علمی و پژوهشگران غیر هیئت علمی پژوهشگاه نیرو هستند. پژوهشگر پژوهشگاه:

 

 نظارت بر طرح و ذينفعان آن -2ماده 

 نامه بر عهده معاون پژوهشی پژوهشگاه است.بر حسن اجرای این آیینکلی مسئولیت نظارت 

 و فارغ التحصیالن مقطع دکتری استادیاری، دانشجویان مقاطع مختلف تحصیالت تکمیلیکلیه محققان با حداقل مرتبه 

که از طریق نماینده دانشگاه برای استفاده از تسهیالت طرح معرفی شده باشند، مشمول استفاده از تسهیالت طرح  تخصصی

 هستند.
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 های پژوهشیاولويت -3ماده 

های باشد و سایر طرحشنهادی از سوی محقق در قالب طرح استاد میبرنامه جامع پژوهشی پی بامحوریت اصلی این طرح 

تا ضرورت دارد تا برنامه جامع پژوهشی در همین راس ته شده است.و اجرای بهتر این طرح در نظر گرف حمایتی به منظور انجام

با هدف قرار دادن تولید دانش فنی و یا راستا بوده، برق و انرژی کشور هم با یکی از نیازهای تحقیقاتی اعالم شده صنعت

 افزاری از سوی محقق تدوین و پیشنهاد شود.افزاری/نرممحصول سخت

 وب نخواهد شد.برنامه پژوهشی محس هایلویتوسازی محصوالت جزو اتجهیزات آزمایشگاه تحقیقاتی و یا انبوه 

  ا هعناوین مستخرج از منشور طرحاولویت تخصیص طرح به پیشنهاداتی خواهد بود که در راستای اسناد راهبردی و

 . د شدنرسانی خواهمصوب پژوهشگاه باشد که توسط نماینده پژوهشگاه اطالع

 و عناوین مستخرج اسناد راهبردی مرتبط با  ی مصوب وهاسازی یک و یا چند عنوان از خوشه پروژهتصویب، اجرا و پیاده

این هایی در راستای اجرای در صورت تصویب خوشه پروژهها در طول اجرای طرح بهتام ضروری است. از منشور طرح

 خواهد بود. مجزا از اعتبار تخصیص یافته به طرح پروژهها و مبالغ مرتبط با هر ، قراردادهای متناظر با آنطرح

 

 رحفرآيند اجرای ط -4ماده 

ی با استفاده از ژازهای عاجل صنعت برق و انریها و رفع نتحقیقات، تقسیم عادالنه فرصت درهدف انسجام  این طرح با

ر گرفته شده ان تحت نظارت ایشان در نظو دانشجوی هاحترم هیئت علمی دانشگاههای علمی و توانمندی اعضای مظرفیت

بایست ارتباط مناسب و که می باشدطرح حمایتی مختلف به شرح ذیل می 3ن طرح مشتمل بر است. بر همین اساس ای

 :های پژوهشی داشته باشندهای مصوب گروههای فناورانه و پروژهپروژهمنسجمی با 

 )طرح حمایتی استاد ) اعتبار سالیانه تحقیقات اساتید دانشگاه 

 رساله دکتری تخصصیدنامه کارشناسی ارشطرح حمایت از پایان/ 

 حمایت از پژوهشگران پسادکتری طرح 

 باشد:فرآیند اجرای این طرح تا تحقق اهداف طرح به شرح ذیل می

 

 مرحله مقدماتی -4-1

اه توسط محقق تکمیل و توسط نماینده دانشگ« فرم پیشنهاد مقدماتی»منظور تأیید اولیه طرح پژوهشی پیشنهادی ابتدا به

سویی عنوان طرح پژوهشی ردد. هدف از تکمیل و بررسی این فرم، اطمینان از همگانه ارسال میاز طریق سامانه به دبیرخ

فرم »شود تا های صنعت برق و انرژی کشور است. در صورت تأیید فرم ارسالی، از محقق درخواست میپیشنهادی با نیازمندی

یت م حمافر»، «اله دکتری تخصصیرشد/رسنامه کارشناسی افرم درخواست حمایت از پایان»، «پیشنهاد تفصیلی طرح استاد

 و سایر مستندات مورد نیاز را تکمیل و جهت ارزیابی ارسال نماید.« از پژوهشگران پسادکتری

 مراحل انجام کار به صورت زیر است:

 به نماینده دانشگاه متبوع« فرم پیشنهاد مقدماتی»محقق پیشنهاد خود را برای اجرای برنامه جامع پژوهشی در قالب -4-1-1

 نماید. تسلیم می



 

3 

 

نماینده هر دانشگاه پیشنهادهای مقدماتی دریافتی از محقق را ظرف حداکثر یک ماه از طریق سازوکار داخلی ارزیابی -4-1-2

 نماید.می

نماینده هر دانشگاه پیشنهادهای مقدماتی دریافتی از محقق و نتیجه ارزیابی مربوط را از طریق سامانه به دبیرخانه -4-1-3

 نماید.می تسلیم

 دریافت پیشنهادهای مقدماتی بدون نتایج ارزیابی مربوط از دانشگاه به منزله تأیید از سمت دانشگاه است.  :3تبصره 

ماه از طریق سازوکار داخلی و تکمیل  3نماینده پژوهشگاه پیشنهادهای مقدماتی دریافتی از دانشگاه را ظرف حداکثر -4-1-4

 نماید.ارزیابی می« یفرم ارزیابی پیشنهاد مقدمات»

باشد، پژوهشگاه موافقت خود « پذیرش با شرایط حاضر»در صورتی که پیشنهاد مقدماتی مورد بررسی دارای حالت  -4-1-5

به  «تدوین پیشنهاد تفصیلی»زمان برای انجام مراحل انعقاد قرارداد و هم« فرم پیشنهاد تفصیلی»را برای تهیه 

 دارد. دانشگاه اعالم می

هفته پس از تاریخ اعالم پذیرش پیشنهاد  2و ظرف حداکثر  5-1-4: محقق پس از کسب موافقت اولیه موضوع بند 4تبصره 

د. نمایبه نماینده دانشگاه تسلیم می« تدوین پیشنهاد تفصیلی»مقدماتی، مدارک خود را جهت انعقاد قرارداد 

اولیه پذیرش مدارک را به پژوهشگاه جهت انعقاد قرارداد ماه از تاریخ اعالم  1نماینده دانشگاه ظرف مدت حداکثر 

 نماید. عدم تسلیم مستندات در مدت مقرر به منزله انصراف از تسهیالت طرح تلقی خواهد شد.تحویل می

باشد، پژوهشگاه موارد مربوط را به « نیاز به انجام اصالحات»در صورتی که پیشنهاد مورد بررسی دارای حالت  -4-1-6

دارد. پس از انجام اصالحات، پژوهشگاه مجدداً در خصوص پیشنهاد مقدماتی دریافتی اظهارنظر ه اعالم میدانشگا

 نماید.می

 ماه 1ظرف حداکثر بایست می 6-1-4محقق پس از دریافت نقطه نظرات تخصصی جهت اصالح طرح موضوع بند : 5 تبصره

ده را به نماین «تدوین پیشنهاد تفصیلی»مجددا فرم اصالح شده ، اصالحات مورد نیاز را انجام و پس از تاریخ اعالم

ماه از تاریخ اعالم اولیه مستندات را به پژوهشگاه  1.5نماید. نماینده دانشگاه ظرف مدت حداکثر دانشگاه تسلیم 

 ورود نماید. عدم تسلیم مستندات در مدت مقرر به منزله انصراف از تسهیالت طرح تلقی خواهد شد.تحویل می

پذیر خواهد بود. در این شرایط بازپرداخت اعتبارات تخصیص یافته ماه امکان 4مجدد محقق به چرخه طرح، پس از 

 خواهد بود. 4-8ماده  48مطابق با تبصره 

باشد، « عدم احراز اولویت موضوع برای صنعت برق و انرژی»در صورتی که پیشنهاد مورد بررسی دارای حالت  -4-1-7

تواند با دریافت نظرات تخصصی، نسبت به ارائه برنامه جامع دارد. محقق میاعالم میدانشگاه مراتب را به پژوهشگاه 

 اقدام نماید.« فرم پیشنهاد مقدماتی»پژوهشی جدید در قالب 

و  تاسدر دوره نخست اجرای طرح برابر با پنجاه میلیون ریال  «تدوین پیشنهاد تفصیلی»قرارداد  میزان پرداخت -4-1-8

 شود.از سوی ریاست پژوهشگاه پیشنهاد میهای بعد در دوره
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 مرحله تفصیلی -4-2

ماه پس از تاریخ اعالم پذیرش پیشنهاد مقدماتی، پیشنهاد  2محقق پس از کسب موافقت اولیه و ظرف حداکثر  -4-2-1

، «پیشنهاد تفصیلی»برنامه جامع پژوهشی پیشنهادی در قالب فرم مشتمل بر تفصیلی را جهت معرفی طرح، 

درخواست حمایت از »در قالب فرم نامه کارشناسی ارشد/رساله دکتری تخصصی عناوین پشنهادی پایان

 «حمایت از پژوهشگران پسادکتری پیشنهاد تفصیلی»فرم و موضوع پروژه پیشنهادی در قالب « نامه/رسالهپایان

 نماید.ترتیب توسط محقق، دانشجو و پژوهشگر پسادکتری تکمیل به نماینده دانشگاه تسلیم میجهت اجرا به 

با اعالم محقق به نماینده دانشگاه و طی اعالم رسمی از طرف نماینده دانشگاه به دبیرخانه، پیش از اتمام مهلت  :6تبصره 

ا عدم در مدت مقرر ی« فرم پیشنهاد تفصیلی»مذکور، این مهلت برای یک دوره دیگر قابل تمدید است. عدم تسلیم 

اقدام برای تمدید مهلت مذکور به منزله انصراف از تسهیالت طرح تلقی شده و ورود مجدد محقق به چرخه طرح، 

-8ماده  48پذیر خواهد بود. در این شرایط بازپرداخت اعتبارات تخصیص یافته مطابق با تبصره ماه امکان 6پس از 

 خواهد بود. 4

« قدماتیفرم پیشنهاد م»باید عیناً مطابق فهرست محققان قید شده در « فرم پیشنهاد تفصیلی»محققان قید شده در  :7تبصره 

 معرفی شده باشند.

 نماید.دریافتی را ظرف حداکثر یک ماه از طریق سازوکار داخلی ارزیابی می نماینده هر دانشگاه، پیشنهادات -4-2-2

 بدون نتایج ارزیابی مربوط از دانشگاه به منزله تأیید از سمت دانشگاه است.  های مرتبط با طرحفرمدریافت  :8تبصره 

 نماید.دریافتی از محقق را از طریق سامانه مربوط به دبیرخانه تسلیم می اتهای پیشنهادنماینده هر دانشگاه فرم -4-2-3

ماه، از طریق سازوکار داخلی ارزیابی  3از دانشگاه را ظرف حداکثر دریافتی ات های پیشنهادنماینده پژوهشگاه فرم -4-2-4

 نماید.می

باشد، ضمن اعالم موافقت خود به دانشگاه، مراحل انعقاد « پذیرش با شرایط حاضر»در صورتی که نظر پژوهشگاه  -4-2-5

 آورد.نه با دانشگاه را فراهم میقرارداد سالیا

 خواهد شد. انجامر پسادکتری به صورت جداگانه انعقاد قرارداد با پژوهشگ :9تبصره 

باشد، پژوهشگاه موارد مربوط را به نماینده دانشگاه اعالم « نیاز به انجام اصالحات»در صورتی که نظر پژوهشگاه  -4-2-6

 نماید.دریافتی اظهارنظر میات دارد. پس از انجام اصالحات، پژوهشگاه مجدداً نسبت به پیشنهادمی

 ماه 1ظرف حداکثر بایست می 6-2-4حقق پس از دریافت نقطه نظرات تخصصی جهت اصالح طرح موضوع بند م :10 تبصره

ده را به نماین« تدوین پیشنهاد تفصیلی»پس از تاریخ اعالم، اصالحات مورد نیاز را انجام و مجددا فرم اصالح شده 

از تاریخ اعالم اولیه مستندات را به پژوهشگاه ماه  1.5نماید. نماینده دانشگاه ظرف مدت حداکثر دانشگاه تسلیم 

 ورود نماید. عدم تسلیم مستندات در مدت مقرر به منزله انصراف از تسهیالت طرح تلقی خواهد شد.تحویل می

پذیر خواهد بود. در این شرایط بازپرداخت اعتبارات تخصیص یافته ماه امکان 4مجدد محقق به چرخه طرح، پس از 

 خواهد بود. 4-8ماده  48 مطابق با تبصره

باشد، محقق « عدم احراز اولویت موضوع در صنعت برق و انرژی»در صورتی که پیشنهاد مورد بررسی دارای حالت  -4-2-7

اقدام  «فرم پیشنهاد مقدماتی»جدید در قالب  طرحتواند با دریافت نظرات حوزه تخصصی مرتبط نسبت به ارائه می

 نماید.
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اقدام نماید و مورد پذیرش قرار « فرم پیشنهاد مقدماتی»جدید در قالب  طرحکه محقق نسبت به ارائه در صورتی  :11تبصره 

 برای دومین بار، انجام نخواهد شد. «تدوین پیشنهاد تفصیلی»گیرد، پرداخت قرارداد 

 

 مرحله ارزيابی-4-3

هشگاه پژومندی از تجهیزات آزمایشگاهی امکان بهرهبه منظور ارتقاء کیفیت طرح، افزایش تعامل صنعت و دانشگاه و -4-3-1

 کل طرح در نظر گرفته خواهد شد.نظارت بر برای  ناظر دو

ادی وی در قالب این طرح منجر به انعقاد قرارداد میان پژوهشگاه و دانشگاه شده است، همحققی که برنامه پیشن -4-3-2 

 «بسته تعاملی بهتامدستاوردهای تحقیقاتی »وان ، گزارش پیشرفت را تحت عنمشخصهای موظف است در دوره

 ارائه نماید. 

گزارش پیشرفت  نماید.ارائه میماهه  6های در دوره گزارش 2 ،محقق در هر سال از اجرای بسته تعاملی بهتام :12 تبصره

 رخانهبه دبی نماینده دانشگاه از طریق« الگوی ارائه گزارش پیشرفت»مطابق  شوددوم که در پایان هر سال ارائه می

 تسلیم نماید.

به منزله انصراف محقق از تسهیالت طرح تلقی شده، قرارداد مربوط طرح عدم ارائه گزارش پیشرفت کتبی سالیانه  :13تبصره 

 بر عهده دانشگاه خواهد بود.  ،فسخ و ضرر و زیان مترتب

تا یک ماه پس از اتمام قرارداد برنامه جامع پژوهشی به منزله  حداکثر سالدر هر نهایی دوم  عدم تسلیم گزارش :14 تبصره

 انصراف از تسهیالت طرح تلقی خواهد شد.

ماه از طریق سازوکار داخلی  1.5های پیشرفت دریافتی از دانشگاه را ظرف حداکثر نماینده پژوهشگاه گزارش-4-3-4

 نماید.ارزیابی می« فرم ارزیابی گزارش پیشرفت»پژوهشگاه و تکمیل 

ب مدت را بر حسطرح توسط ناظران طرح درصد پیشرفت مورد انتظار در صورتی که بر اساس نتایج ارزیابی پیشرفت -4-3-5

زمان اجرا احراز نماید، پژوهشگاه موافقت خود برای انجام مراحل انعقاد قرارداد سال بعد با دانشگاه را اعالم می

 دارد.

 از نظر پژوهشگاه مثبت بوده، لیکن حداقلطرح مطابق با نظر ناظرین طرح ابی پیشرفت در صورتی که نتیجه ارزی :15تبصره 

تواند بر حسب درخواست محقق نسبت به باشد، پژوهشگاه می درصد پیشرفت را مطابق با زمان اجرا احراز نکرده

شگاه اظهارنظر بند گیری و اظهارنظر نماید. در این صورت، پژوهتمدید مهلت ارائه مجدد گزارش پیشرفت تصمیم

 نماید.را به پایان مهلت اعالم شده موکول می 4-3-5

ماه خواهد بود. شایان ذکر است پس از  4دید مهلت ارائه گزارش محداکثر مدت زمان درخواست محقق جهت ت :16تبصره 

د گزارش توسط ناظر قرارداد مربوط به آن سال فسخ و رت عدم تسلیم گزارش و یا عدم تأییمدت مذکور و در صو

 خواهد بود. 4-8ماده  48 تبصرهبازپرداخت اعتبارات تخصیص یافته مطابق با 

، قرارداد سال بعد را با دانشگاه منعقد می5-3-4پژوهشگاه ظرف حداکثر یک ماه از اعالم موافقت موضوع بند  :17تبصره 

 نماید.
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 ضوابط اختصاصی طرحشرايط و  -5ماده 

 دستاوردها -الف

 مندی از این طرح حمایتی به تفکیک تشریح خواهد شد.در این بخش شرایط و ضوابط کلی و اختصاصی جهت بهره

های حمایتی زیر مجموعه با توجه به اینکه برنامه جامع پژوهشی )طرح استاد( به عنوان طرح اصلی از مجموعه طرح -5-1

تسهیالت مرتبط کت نماید و ازتواند در صورت تمایل فقط در طرح استاد مشارمی میهر عضو هیئت علبهتام است، 

 استفاده ننماید. 4ماده  رمندرج د های حمایتیسایر طرح با

تواند مشارکت نماید. همکاری عضو هیئت علمی در بیش از می)طرح بهتام( هر عضو هیئت علمی تنها در یک طرح  -5-2

 باشد.نمیپذیر امکان با سایر اعضای هیئت علمی های پیشنهادی انفرادی یا گروهیاعم از برنامه یک طرح

حقق و به م پذیر خواهد بود، لیکن اعتبار تخصیص یافته منحصر به طرح بوده: انجام طرح به صورت گروهی امکان18تبصره 

عضو همکار، ضمن حفظ کننده در طرح به عنوان اعضای هیئت علمی مشارکت سایر و اصلی پرداخت خواهد شد

  .ای نخواهند داشتو تسهیالت مالی جداگانه شد ، در نظر گرفته خواهندمالکیت معنوی

ست محقق ضمن به منظور دستیابی به دانش فنی مورد نیاز در راستای رفع نیازهای صنعت برق و انرژی ضروری ا -5-3

 5به صورت سالیانه و در انتهای  را اوردهای نهایی مستخرج از این برنامهدست ،ساله خود 5پژوهشی  ارائه برنامه جامع

های مستخرج از طرح متناسب با ضریب وزنی پذیرش دستاورد شایان ذکر است ارائه نماید.به طور کامل و شفاف  سال

 ( به شرح ذیل ارائه شده است.1طرح در جدول )

 

 (: مستندات و دستاوردهای حاصل از طرح1جدول )

شماره 

 ردیف
 وضعیت دستاورد ضریب اهمیت عنوان دستاورد

 الزامی 5/0 های طرحارائه گزارش مدون سالیانه از خروجی 1

2 

پژوهشی -انتشار نتایج پژوهش در نشریات علمی

 ISIنمایه شده در پایگاه استنادی 

 )در انتهای سال دوم(

به ازاء هر  2/0

 مقاله

بیش از مورد الزامی و  1

 مشمول طرح تشویقی 1

3 
ارائه هر پروپوزال جهت تصویب یک خوشه پروژه از 

 اسناد توسعه فناوری در انتهای سال دوم
 الزامی 3/0

4 
های معتبر بین المللی انتشار هر مقاله در کنفرانس

 داخلی و خارجی از نتایج پژوهش

به ازاء هر  1/0

 مقاله
 تشویقی

5 

هر جلد کتاب )تألیف، تدوین، ترجمه یا  انتشار

های مرتبط با موضوع برنامه جامع تصنیف( در زمینه

 پژوهشی

به ازاء هر  4/0

 جلد کتاب
 تشویقی
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6 
ارائه راهکار مناسب در جهت رفع چالش و نیاز 

 صنعت برق و انرژی متناسب با اجرای طرح

در هر سال  3/0

 از اجرای طرح
 الزامی

 تشویقی -الزامی 3/0 در راستای نیازهای صنعت برقتدوین دانش فنی  7

8 
تدوین استاندارد از طریق همکاری با سازمانهای ملی 

 و بین المللی
 تشویقی -الزامی 3/0

9 
ثبت هر شرکت دانش بنیان در موضوع مرتبط با 

 طرح
 تشویقی 3/0

10 
ثبت هر اختراع در مرکز مالکیت معنوی کشور )اداره 

 یا ثبت اختراع در کشور هدفثبت اختراعات( و 
 *تشویقی 2/0

 خواهد شد. 2-7ضرایب وزنی تشویقی در صورت ارائه، مشمول اعتبار مازاد بر طرح مطابق ماده  *

 

( با مجموع ضرایب وزنی 1های مختلف از اجرای آن منوط به ارائه دستاوردها مطابق جدول )طرح در سالپذیرش  -5-4

صورتی که بر اساس ارزیابی طرح، ضریب وزنی دستاوردها در هر سال کمتر از ( خواهد بود. در 2مندرج در جدول )

  ( باشد اعتبار تخصیص یافته به طرح متناسب با ضریب وزنی مورد پذیرش خواهد بود.2مورد نیاز در جدول ) ردموا

 

 (: ضرايب وزنی مورد نیاز در هر سال از اجرای طرح2جدول )

شماره 

 ردیف
 های اجرای طرحسال

داقل ضرایب وزنی ح 

 مورد نیاز

مجموع ضرایب وزنی 

 قابل دستیابی

 1/1 5/0 سال اول اجرای طرح 1

 6/1 1 سال دوم اجرای طرح 2

 1/1 8/0 سال سوم اجرای طرح 3

 1/1 8/0 سال چهارم اجرای طرح 4

 1/1 8/0 سال پنجم اجرای طرح 5

 

 شرايط و ضوابط اختصاصی طرح استاد -ب

 طرحاین ، انتشار حداقل یک مقاله در انتهای سال دوم از نتایج حاصل از استاد گزارش سالیانه طرحعالوه بر ارائه  -5-5

 ( مورد تأیید پژوهشگاه الزامی است.Q1با درجه  ISIدر مجالت معتبر )  ه جامع پژوهشی()برنام

پروژه مطابق با  یک خوشهسال سوم به بعد منوط به ارائه پیشنهاد پژوهشی جهت تصویب و اجرای از انعقاد قرارداد  -5-6

های صنعت برق و انرژی در هر حوزه نقشه توسعه فناوری مصوب پژوهشگاه که در راستای اولویتاسناد راهبردی و 

سته های وابتواند یکی از شرکتتخصصی است، خواهد بود. شایان ذکر است کارفرما پروژه عالوه بر پژوهشگاه نیرو می

د پژوهشگاه برسد. در صورت تصویب پیشنهاد ارائه شده در طول اجرای طرح در سال به وزارت نیرو باشد و به تأیی

چنین در صورت عدم صورت خواهد گرفت. هم 5-2-4سوم، اعتبار تخصیص یافته در پایان سال سوم مطابق بند 
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ه مطابق خصیص یافتتصویب پیشنهاد ارائه شده تا انتهای سال سوم، قرارداد مربوط به آن فسخ و بازپرداخت اعتبارات ت

 خواهد بود. 4-8ماده  48 تبصرهبا 

: اعتبار تخصیص یافته به خوشه پروژه مصوب به صورت جداگانه و متناسب با قرارداد منعقد شده در زمان انعقاد 19تبصره 

 قرارداد و مطابق با شرح خدمات تفصیلی معین خواهد شد.

 

  3-6 لزامی است و نحوه تخصیص دانشجویان مطابق با بندمشارکت دانشجویان تحصیالت تکمیلی در اجرای طرح ا -5-7

 باشد.می

 کارشناسی ارشد/رساله دکتری تخصصی نامهشرايط و ضوابط اختصاصی طرح حمايت از پايان -ج

های مرتبط تعداد دانشجویان مشارکت کننده در طرح و عناوین در ابتدای ارائه درخواست حمایت از طریق تکمیل فرم -5-8

نامه به منظور همراستایی عنوان پایان بایست مشخص گردد.کارشناسی ارشد /رساله دکتری تخصصی مینامه پایان

های صنعت برق و انرژی، کارشناسی ارشد/رساله دکتری تخصصی دانشجو با برنامه جامع پژوهشی و نیازها و اولویت

نامه در دانشگاه به پژوهشگاه ارائه ایانهای مرتبط در مرحله تفصیلی قبل از تصویب عنوان پضروری است ارائه فرم

 گردد.

تواند توسط دانشگاه/پژوهشگاه پیشنهاد گردد. عنوان نامه کارشناسی ارشد /رساله دکتری تخصصی می: عناوین پایان20تبصره 

 های صنعت برق و انرژی و مورد تأیید پژوهشگاه باشد.پیشنهادی باید متناسب با نیازها و اولویت

نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری تخصصی مصوب در طول اجرای برنامه، ثابت بوده و غیرقابل وضوعات پایان: م21بصره 

 باشد.تغییر می

 

دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد حداکثر از ابتدای نیمسال سوم و دانشجویان مقطع دکتری تخصصی حداکثر از  -5-9

رح توانند در طمی نامه کارشناسی ارشد/رساله دکتری تخصصیقبل از تصویب عنوان پایان ابتدای نیمسال پنجم

 مشارکت در طرح را نخواهند داشت. مشارکت کنند. دانشجویانی که پس از زمان مذکور اعالم درخواست نمایند امکان

مندی از تجهیزات مکان بهره، افزایش تعامل دانشجو با حوزه صنعت و اهانامهنظور ارتقاء کیفیت پایانمبه   -5-10

 آزمایشگاهی موجود در پژوهشگاه، استاد راهنمای دوم/استاد مشاور از پژوهشگاه نیرو در نظر گرفته خواهد شد.

پژوهشگاه نیرو در فرآیند فراغت از تحصیل و صدور گواهی پایان دوره تحصیالت تکمیلی دخل و تصرفی ندارد اما  -5-11

ید مبالغ و متعاقبا تأیمطابق پیشرفت کار، تایید پیشرفت کار مطابق با مفاد قرارداد ه نامنظارت بر حسن اجرای پایان

 به دانشگاه بر اساس تائید استاد راهنمای دوم/استاد مشاور بر عهده پژوهشگاه نیرو خواهد بود.قابل پرداخت 

آموزشی و پژوهشی ایشان را بر عهده های دانشجویانی که بیش از یک استاد راهنما مسئولیت نظارت بر فعالیت :22 بصرهت

 .گردنددارند، تنها سهمیه استاد راهنمای اصلی را اشغال نموده، در محاسبه سهمیه مجاز استاد یا اساتید همکار لحاظ نمی

هنما را در این راستا دانشجویانی که استاد راهنمای مشترک از دو دانشگاه را دارند، اقدامات اولیه و قرارداد با دانشگاه استاد

 اول ایشان انجام خواهد شد.

نامه کارشناسی ارشد/رساله دکتری تخصصی تنها از طریق طرح حمایتی فوق مورد حمایت قرار گرفته حمایت از پایان -5-12

های تحقیقاتی پژوهشگاه به های فناورانه و پروژههای حمایتی نظیر طرح استاد، پروژهو امکان همکاری در سایر طرح

 .ها وجود نداردآن صورت مجزا برای
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ر د مطابق با قوانین و مقررات آموزشی دانشگاه نامهپایانانتشار یا ارائه گواهی پذیرش حداقل یک مقاله از نتایج  -5-13

درج پژوهشگاه به عنوان حامی مالی با استفاده از عبارت با  ISIپژوهشی نمایه شده در پایگاه استنادی -نشریات علمی

 Financial supports granted by Niroo Research Institute (NRI) are gratefully»التین 

acknowledged » الزامی است.  دانشجوبرای « گردداز حمایت مالی پژوهشگاه تقدیر می»یا عبارت فارسی 

له ارشد/رسانامه کارشناسی : محقق موظف است نام استاد راهنمای دوم/ مشاور را در مقاالت و نتایج مستخرج از پایان23تبصره 

 دکتری تخصصی که از لحاظ قانونی جهت فراغت از تحصیل ضروری است درج نمایند.

 

رنامه ها با بهای زمانی متفاوت در نظر گرفته شده برای هر طرح و با عنایت به پیوستگی تمامی طرحبا توجه به بازه -5-14

نامه کارشناسی ارشد/رساله ت از پایانساله محقق، در صورت فراغت از تحصیل دانشجو در طرح حمای 5جامع پژوهشی 

توانند معرفی شده و در طرح مشارکت دکتری تخصصی و دانشجویان تحصیالت تکمیلی و پژوهشگران جدیدی می

 نمایند.

 «ارزیابی سالیانه»بایست قبل از انعقاد قرارداد هر سال و در فرم : دانشجویان جدید مشارکت کننده در طرح می24تبصره 

 معرفی شده باشند. توسط محقق

 شرايط و ضوابط اختصاصی طرح حمايت از پژوهشگران پسادکتری -د

متناسب با پژوهش مورد یید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری أدکتری تخصصی مورد تتحصیلی مدرک  دارا بودن -5-15

 تقاضا برای پژوهشگران پسادکتری الزامی است.

 خصوصی دیگر برای پژوهشگر پسادکتری الزامی است. عدم اشتغال به کار در سازمان، نهاد دولتی و یا -5-16

 ساعت در هفته( داشته باشد. 40فعال و تمام وقت ) پژوهشگاه حضور در محل است موظف پسادکتری پژوهشگر -5-17

ی این سند توسط پژوهشگر های مرتبط با تهیهبرای محقق پسادکتری الزامی است )هزینه سند تعهد محضریارائه  -5-18

 شود(.پرداخت می

 سال از تاریخ اخذ مدرک دکتری تخصصی برای پژوهشگر پسادکتری الزامی است. 3م گذشت بیش از عد -5-19

 رائه کارت پایان خدمت برای پژوهشگران پسادکتری مرد الزامی است.ا -5-20

 گردد.سال اضافه می 3مدت زمان دوره ضرورت وظیفه عمومی به مدت  :25تبصره 

ه در پژوهشی نمایه شد-در نشریات علمی پسادکتری مقاله از نتایج پژوهشانتشار یا ارائه گواهی پذیرش حداقل یک  -5-21

 Financial supports»با درج پژوهشگاه به عنوان حامی مالی با استفاده از عبارت التین  ISIپایگاه استنادی 

granted by Niroo Research Institute (NRI) are gratefully acknowledged » یا عبارت فارسی

 برای محقق پسادکتری الزامی است.« گرددمایت مالی پژوهشگاه تقدیر میاز ح»

طرح همکاری و مشارکت  هر تواند دراز سال دوم به بعد تنها یک پژوهشگر پسادکتری می ساله طرح و 5کل دوره در  -5-22

 داشته باشد.

لی، تولید الملد، ثبت اختراع بینصورتی که فعالیت پژوهشی پژوهشگر پسادکتری منجر به تولید فناوری جدی: در 26تبصره 

 تواند جایگزین مقاله شود.، میناظرین طرحدانش فنی و یا محصول جدید شود، تأییدیه این دستاوردها با تأیید 
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محقق به پژوهشگر  ی مشترک معاون پژوهشی پژوهشگاه و، گواهی پایان دوره با امضاپسادکتری پس از خاتمه دوره -5-23

 اعطا خواهد شد.

پژوهش پسادکتری یک سال است که در صورت توسعه پروژه پیشنهادی و تایید ناظرین، قابل افزایش تا طول دوره  -5-24

 شود.سال است. دوره پژوهش به صورت تمام وقت برگزار می 2

های کارشناسی ارشد/رساله دکتری تخصصی و نامهکننده از تسهیالت حمایت از پایان: تعداد دانشجویان استفاده27تبصره 

 نامه تجاوز نماید.( این آیین4ژوهشگران پسادکتری در هر سال نباید از تعداد مندرج در جدول )یا پ

های این طرح، سایر و یا عدم پذیرش طرح جهت انعقاد قرارداد در هر یک از سال طرحدر صورت انصراف محقق از  -5-25

ود جاری خواهد بود. در این شرایط های حمایتی که منجر به انعقاد قرارداد شده است تا پایان مهلت مقرر خطرح

 خواهد بود. 4-8ماده  48 تبصرهبازپرداخت اعتبارات تخصیص یافته مطابق با 

 وجود ندارد. 24-5: در صورت انصراف محقق از طرح، ورود دانشجویان و یا محققان جدید مطابق ماده 28بصره ت

 های فناورانهشرايط و ضوابط اختصاصی پروژه -هـ

های فناورانه بصورت همزمان مشارکت داشته باشد و یا دارای طرح استاد باشد و بخواهد در پروژهچنانچه فردی  -5-26

بالعکس )دارای پروژه فناورانه بوده و بخواهد بصورت همزمان در طرح استاد نیز مشارکت داشته باشد(، الزم است که 

ها مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در این اونتهای مرتبط مراتب را اعالم نموده و فرم توسط هریک از معفرد در فرم

راستا باشند و دارای های الزم در صورتی که هر دو موضوع در طرح استاد و پروژه فناورانه همشرایط و پس از بررسی

یکسان در هر دو طرح نباشند، امکان انجام هر دو طرح )طرح استاد و پروژه فناورانه( به صورت همزمان  علمی تیم

 بندی ارائه شده، نتایج الزم را ارائه نماید. تواند بر مبنای برنامه زمانخواهد داشت و محقق محترم میوجود 

: دانشجویان تحصیالت تکمیلی مشارکت کننده در تیم علمی باید دانشجویان تحت نظارت و هدایت محقق به 29تبصره 

ننده در تیم علمی باید دانشجویان شاغل به تحصیل چنین دانشجویان مشارکت کعنوان استاد راهنمای اول باشند. هم

در دانشگاهی باشند که محقق در آن به عنوان عضو هیئت علمی تمام وقت همکاری دارند. همکاری و مشارکت سایر 

ها اشتغال به تحصیل دارند و تحت راهنمایی محقق هستند، به عنوان اعضای دانشجویان محقق که در سایر دانشگاه

 پذیر نخواهد بود.مکانتیم علمی ا

به عنوان  هایی خواهد بود کهطرح در معاونت فناوری با، اولویت تخصیص پروژه فناورانه 5-5 در راستای اجرای بند -5-27

 د. باشها مستخرج شده میبرنامه جامع پژوهشی از منشور طرح

برای محققین الزامی است.  به بعد طرح سوماز سال های فناورانه برنامه جامع پژوهشی از طرح بهتام به پروژه اتصال -5-28

 های فناورانه جهت انجامسازی پروژههای اول و دوم طرح به منزله انجام فاز تحقیقاتی، مطالعاتی و جریانلذا سال

 به بعد خواهد بود. 3از سال  آن

ای هفراخوان و مقررات مرتبط با پروژههای فناورانه به صورت جداگانه از طرح بهتام و مطابق با : انعقاد قرارداد پروژه30تبصره 

 باشد. همچنین بودجه بر مبنای قرارداد مصوب خواهد بود.فناورانه می

های فناورانه متعاقباً در زمان انعقاد قرارداد و مطابق با نوع قرارداد مشخص خواهد : مالکیت مادی و معنوی پروژه31تبصره 

 شد.
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 های پژوهشی با طرح بهتامگروههای شرايط و ضوابط اختصاصی پروژه-و

سازی یک پروژه با همکاری پژوهشگر پژوهشگاه باشد و متقاضی اگر یک عضو هیئت علمی در حال اجرا و پیاده -5-29

های مرتبط، عنوان پروژه و نام گروه پژوهشی را اعالم بایست ضمن تکمیل فرمشرکت در طرح بهتام نیز باشد می

 نماید.

راستا بودن موضوعات و عدم یکسان بودن تیم علمی ها منوط به همزمان این پروژهاجرای هم: در همین راستا 32تبصره 

 باشد.بالمانع می

 خواهد بود. 29های پژوهشی متناسب با تبصره های مرتبط با گروه: شرایط تیم علمی در این پروژه33تبصره 

 

ان در صورت به پایتنها  ،و تمایل محققپژوهشی  راستایی موضوع طرح بهتام با موضوع پروژه گروهدر صورت عدم هم -5-30

چنین این امکان برای محقق فراهم شده است هم تواند در طرح بهتام مشارکت داشته باشد.میرسیدن پروژه، محقق 

برای یک برنامه جامع پژوهشی را داشته باشد این پروژه به و در صورتی که پروژه جامعیت الزم تا در صورت تمایل 

های تفصیلی پس عنوان بخشی از برنامه جامع پژوهشی در نظر گرفته شود و روند اجرای مراحل بعدی از طریق فرم

 از اتمام پروژه ارائه گردد.

 

 و نحوه پرداخت تخصیص منابع -6ماده 

عضای هیئت علمی دانشگاه تخصیص داده خواهد شد. حداکثر و حداقل اه این طرح در قالب اعتبار سالیانه تحقیقات ب -6-1

 به ترتیب مطابق جدولمتناسب با مرتبه محقق  و افراد مشارکت کننده در آن منابع مالی قابل تخصیص در این طرح

 د بود.نخواه( 3و ) (2)

 

 ( : میزان اعتبار تخصیص يافته به ذينفعان )میلیون ريال(3جدول )

 نام ذینفع
 نام طرح

 های حمایتیسایر طرح طرح استاد

  50 محقق
(0.15 × 30 × 𝑛) + (0.20 × 50 × 𝑚) + (0.05

× 𝑘) 

دانشجویان تحصیالت 

 تکمیلی
 (3-6مطابق بند) 100

30) ارشد × 𝑛) 
50) دکتری × 𝑚) 

0.50) (4-6)مطابق با بند  50 تجهیزات × 30 × 𝑛) + (0.50 × 50 × 𝑚) 

 پژوهشگر پسادکتری
-  

 (22-5)مطابق با بند 
(400 × k) 
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 n  ،تعداد دانشجویان کارشناسی ارشدm  تعداد دانشجویان دکتری تخصصی وk  تعداد پژوهشگران پسادکتری

 باشد.می

 

 کننده در طرح( : تعداد دانشجويان و پژوهشگران پسادکتری مشارکت4جدول )

 استاد تمام دانشیار استادیار رتبه علمی نام

دانشجوی تحصیالت 

 تکمیلی

 (nارشد )
 1 ≤ n+m  ≤0   2≤ n+m  ≤ 0    3≤ n+m  ≤ 0 

 (mدکتری )

 k ≤ 1 k ≤ 1 k ≤ 1 پژوهشگر پسادکتری

 

میلیون ریال در  200اعتباری معادل  (2)سازی آن، مطابق جدول با توجه به اهداف طرح و به منظور اجرا و پیاده -6-2

هر سال برای برنامه جامع پژوهشی در نظر گرفته شده است. سهم محقق ازکل اعتبار تخصیص یافته به برنامه 

از کل اعتبار تخصیص یافته جهت  %25چنین حداکثر خواهد بود. هم %25جامع پژوهشی در هر سال حداکثر 

 پرداخت به دانشجو در نظر گرفته شده است.از آن جهت  %50خرید تجهیزات و حداقل

 3حداکثر و  دانشجو 2حداقل سازی این طرح های مرتبط به اجرا و پیادهبا توجه به اهداف طرح استاد و نیازمندی -6-3

سورات و پس از کسر ک بایست در این طرح مشارکت نمایند. اعتبار تخصیص یافته در این بخش به طور کاملمی نفر

 سازی طرح پرداخت خواهد شد.به دانشجو جهت اجرا و پیاده قانونی

میزان منابع مالی تخصیص یافته به تجهیزات مرتبط با طرح استاد به ازای هر دانشجوی کارشناسی ارشد مبلغی  -6-4

میلیون ریال  50میلیون ریال تا سقف  25میلیون ریال و به ازای هر دانشجوی دکتری مبلغی معادل  15معادل 

 باشد.( می3دول )مطابق ج

 نامه کارشناسی ارشد/رساله دکترینامه کارشناسی ارشد در طرح حمایت از پایاناعتبار تخصیص یافته به هر پایان -6-5

میلیون ریال برای هر  50میلیون ریال برای یک سال و برای هر رساله دکتری تخصصی معادل  30تخصصی معادل

 سازی طرح پرداخت خواهد شد.دانشجو جهت اجرا و پیادهسال در نظر گرفته شده است که تماما به 

سوم( حقوق استادیار پایه یک در ابتدای همان  –)دو  3/2حقوق ماهیانه پرداختی به پژوهشگر پسادکتری، معادل  -6-6

سازی پس از کسر کسورات قانونی به پژوهشگر جهت اجرا و پیاده سال تحصیلی در نظر گرفته خواهد شد که تماما

 اخت خواهد شدطرح پرد

مندی از ظرفیت علمی دانشجویان تحصیالت سازی برنامه جامع پژوهشی توسط محقق، بهرهبا عنایت به اجرا و پیاده -6-7

های آنان و ارائه رهنمون در راستای اجرای طرح حمایتی تکمیلی ایشان و با توجه به نظارت محقق بر فعالیت

نامه کارشناسی ارشد و طرح جامع پژوهشی، طرح حمایت از پایان بهتام، بخشی از اعتبار تخصیص یافته به برنامه

 حمایت از پژوهشگران پسادکتری برای محقق در نظر گرفته شده است.

راهنمایی هر  ءبار این برنامه، سهم محقق به ازااز کل اعت %25سهم محقق از برنامه جامع پژوهشی حداکثر  :34 تبصره

نامه و برای هر دانشجوی دکتری از اعتبار تخصیص یافته به آن پایان %15دانشجوی کارشناسی ارشد معادل 
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از اعتبار تخصیص یافته خواهد بود که به صورت مازاد بر اعتبار تخصیص یافته در نظر گرفته  %20تخصصی معادل 

 چنین سهم محقق از کل اعتبار تخصیص یافته به طرح حمایت از پژوهشگران پسادکتری معادلشده است. هم

 بار این طرح در هر سال خواهد بود که مازاد بر اعتبار اولیه در نظر گرفته شده است.از اعت 5%

سازی طرح، اعتباری به منظور خرید تجهیزات به ازائ هر دانشجوی در راستای افزایش کیفیت اجرا و پیاده -6-8

ز اعتبار تخصیص یافته به هر ا %50کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی در نظر گرفته شده است. این اعتبار معادل 

 خواهد بود.در هر سال به هر دانشجوی دکتری تخصصی  ودانشجوی کارشناسی ارشد 

 باشد:نحوه پرداخت اعتبار طرح پس از انعقاد قرارداد در هر سال، به شرح ذیل می -6-9

 %25 پرداخت به دانشگاه پرداخت خواهد شداز کل مبلغ قرارداد در ابتدای سال به عنوان پیش. 

 %35 ماه( و با تأیید ناظر مرتبط مطابق پیشرفت به دانشگاه  6کل مبلغ قرارداد پس از ارائه گزارش اولیه )پس از  زا

 پرداخت خواهد شد.

 % از کل مبلغ قرارداد( در انتهای سال، پس از ارائه گزارش نهایی و تأیید ناظرین  40مابقی مبلغ قرارداد )معادل

 اهد شد.مرتبط به دانشگاه پرداخت خو

میلیون  200معادل با اعتبار طرح استاد و به میزان  ،بهتام حداقل اعتبار تخصیص یافته به طرح 1-5ماده عطف به  -6-10

 خواهد بود. ریال

 تعهدات پژوهشگاه -7ماده 

تر این طرح و تحقق اهداف آن قرارداد نظارتی ر و با کیفیتتپژوهشگاه به منظور نظارت دانشگاه بر اجرای هرچه به -7-1

 نماید.منعقد می« اجرای بسته تعاملی بهتام»قرارداد  %10ای با مبلغ معادل جداگانه

واست درخ»در صورت دستیابی به دستاوردهای چشمگیر به شرح زیر، پرداخت تسهیالت تشویقی با تکمیل فرم  -7-2

 پذیر خواهد بود.براساس ضوابط داخلی پژوهشگاه امکان« تسهیالت تشویقی طرح استاد

  نامه کارشناسیمشتمل بر اجرای برنامه جامع پژوهشی، پایان بهتام اجرای بسته تعاملیانتشار نتایج منتج از 

های معتبر (، در کنفرانسQ1با درجه  ISIدر مجالت معتبر ) و پژوهش پسادکتری ارشد/رساله دکتری تخصصی

 و مورد تأیید پژوهشگاه.ملی و بین المللی 

 کیت معنوی کشور )اداره ثبت اختراعات( و یا ثبت اختراع در کشور هدف )از جمله اتحادیه ثبت اختراع در مرکز مال

 اروپا، آمریکا و ژاپن(

 های مرتبط با موضوع برنامه جامع پژوهشی.انتشار کتاب )تألیف، تدوین، ترجمه یا تصنیف( در زمینه 

 ه در تدوین استانداردهای تخصصی در زمینهالمللی معتبر مورد تأیید پژوهشگاهای ملی و بینهمکاری با سازمان

 های مرتبط با موضوع برنامه جامع پژوهشی پنج ساله.

 بنیان مرتبط با برنامه جامع پژوهشی مصوب.ثبت یک شرکت دانش 

 منوط به انجام تعهدات اصلی خواهد بود. پرداخت تسهیالت تشویقی :35 تبصره

این آیین  9منوط به رعایت موضوع مالکیت فکری، مندرج در ماده  2-7پرداخت تسهیالت تشویقی موضوع بند  :36تبصره 

 باشد. نامه می



 

14 

 

 رمورد تأیید پژوهشگاه حداکثالمللی ملی و بین میزان تسهیالت تشویقی هر مقاله منتشر شده در مجالت معتبر :37تبصره 

 ریال است. میلیون 10

گاه مورد تأیید پژوهشالمللی ملی و بینهای معتبر میزان تسهیالت تشویقی هر مقاله منتشر شده در کنفرانس :38تبصره 

 ریال است. میلیون 5 حداکثر

 5 میزان تسهیالت تشویقی هر اختراع ثبت شده در مرکز مالکیت معنوی کشور )اداره ثبت اختراعات( حداکثر :39تبصره 

تسهیالت تشویقی هر اختراع ثبت شده در کشور هدف )از جمله اتحادیه اروپا، آمریکا و ریال است و میزان  میلیون

ریال است منوط به آن که مراحل ثبت از طریق دفتر نمایندگی کانون ثبت اختراع ایران  میلیون 50 ژاپن( حداکثر

 در پژوهشگاه انجام شده باشد.

 ریال است. میلیون 20 حداکثرمیزان تسهیالت تشویقی هر کتاب منتشر شده  :40تبصره 

 ریال است. میلیون 20 در تدوین استاندارد حداکثر« مسئولیت»میزان تسهیالت تشویقی  :41تبصره 

 «بسته حمایتی»حمایت تشویقی جهت ثبت شرکت خصوصی و اخذ مجوز دانش بنیان، به صورت استفاده از  :42تبصره 

چنین این باشد. هموالت و خدمات دانش بنیان و فناورانه( میهای پژوهشگاه نیرو از محص)برخورداری از حمایت

 های فناورانه، در اولویت دریافت قرار خواهد گرفت.ها در واگذاری پروژهشرکت

های مربوط و بررسی سطح کیفی دستاورد توسط با لحاظ سقف 2-7میزان تسهیالت تشویقی موارد موضوع بند  :43تبصره 

 نمایند.پیشنهاد شده و ایشان تصمیم نهایی را اتخاذ میکمیته به معاون پژوهشی 

های بعد با پیشنهاد معاون پژوهشی و تأیید هیئت رئیسه پژوهشگاه میزان تسهیالت تشویقی و حمایتی در سال :44تبصره 

 قابل تغییر است.

ه ق پژوهشگاه داشتمصوب از طری بسته تعاملی بهتامدر صورتی که افراد یا مؤسسات دیگری تمایل به حمایت از  -7-3

ها هم در قالب قراردادهای منعقده میان پژوهشگاه و دانشگاه مشخص باشند، مبلغ و نوع حمایت و نحوه نظارت آن

 شود.می

 

 تعهدات دانشگاه -8ماده 

بر  4های حمایتی موضوع ماده ذیل این طرح مشتمل بر طرح محقق هایمسئولیت نظارت بر حسن اجرای فعالیت -8-1

های عهده دانشگاه است. در این راستا، دانشگاه موظف به تکمیل کلیه مستندات مورد اشاره در قرارداد یا پیوست

نظارت دانشگاه موظف است  ماهه است. 6های کرد و ارائه گزارش عملکرد در دورههزینه نحوهآن، تضمین رعایت 

 .دینما نیتضم کتبی نامه¬ضمانت کی ارائه با را هابرنامه نیا یحسن اجرابر 

هر طرح از جانب دانشگاه در مهلت مقرر، پژوهشگاه قادر است به صورت  یمستندات نظارت افتیدر صورت عدم در :45 تبصره

 4-8ماده  48 تبصرهو بازپرداخت اعتبارات تخصیص یافته مطابق با  جانبه قرارداد مربوط به آن طرح را فسخ کی

 خواهد بود.

 یپژوهشگران پسادکتر ایو  انیاست که توسط محقق، دانشجو یعلم یهاتیفعال هیگزارش عملکرد شامل کل :46 تبصره

 کننده در طرح انجام شده است.شرکت
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حمایت از »، «برنامه جامع پژوهشی» ها که مشتملاین طرح مرتبط با یانشگاه موظف است کل مبلغ قراردادهاد -8-2

ر بدون کسرا هستند « حمایت از پژوهشگران پسادکتری»و  دکتری تخصصیساله نامه کارشناسی ارشد/رپایان

( و 2و دانشجویان مطابق جدول )به ذینفعان آن طرح شامل اعضای هیئت علمی  کردنهیهز یسربار برا هاینهیهز

 نان قراردهد.در اختیار آمورد تایید دانشگاه براساس گزارش عملکرد 

اتخاذ نماید تا نام پژوهشگاه و استاد راهنمای دوم/مشاور درکلیه نتایج مستخرج دانشگاه موظف است تمهیداتی را  -8-3

 درج گردد. مطابق با این آیین نامه های حمایتیاز هر یک از طرح

نامه که مازاد برموارد در صورت درج عنوان پژوهشگاه و نام استاد راهنمای دوم/مشاور در نتایج مستخرج از پایان :47 تبصره

 استفاده نمایند. 2-7توانند از تسهیالت تشویقی موضوع بند قانونی مورد نیاز جهت فراغت از تحصیل باشد، می

 قیدانشگاه و از طر ندهینما یا توسط نامه رسمانشگاه موظف است در صورت انصراف محقق از طرح مراتب رد -8-4

 .دینما لیتحو رخانهیسامانه به دب

ت پرداخبازداده شده را به پژوهشگاه  صیمبالغ تخص هیدر صورت انصراف محقق از طرح، دانشگاه موظف است کل :48 تبصره

نشگاه شده باشد دا نهیهز ،طرح مرتبط با هر نامهوهیمطابق ش افتهی صیاز اعتبار تخص یزانیکه م ی. در صورتدینما

پژوهشگاه  یمعاونت پژوهش دییو در صورت تأ دینما مقرارداد را که انجام داده اعال یموظف است آن درصد از بندها

 .ندینما هیداده شده را تسو صیاعتبار تخص ماندهیباق

 

 حقوق مالکیت مادی و معنوی -9ماده 

 .شودیم نیکشور مع یجار نیمطابق قوان طرحشده از اعتبار  یداریخر زاتیتجه یماد تیمالک -9-1

 یبرنامه جامع پژوهش یاجرا هاینهیاز هز یبخش ،طرح قیاز طر افتهی صیاعتبار تخص نکهیتوجه به اهداف طرح و ابا  -9-2

پس از تعیین سهم محقق از کل مالکیت مادی و معنوی برنامه جامع پژوهشی از طریق  د،نماییم نیمحقق را تأم

سازوکارهای جاری دانشگاه، تسهیم میزان باقیمانده سهم مالکیت فکری، میان دانشگاه و پژوهشگاه متناسب با 

ین ... ( با توافق طرف های آزمایشگاهی، تجهیزات مورد نیاز ومیزان حمایت مالی مستقیم و غیرمستقیم )نظیر هزینه

  صورت خواهد گرفت.

چنین میزان : میزان حمایت مالی انجام شده توسط پژوهشگاه مطابق با قرارداد بهتام منعقد شده خواهد بود. هم 49ره صتب

نامه مرتبط که توسط دانشگاه تعیین شده و به تصویب مراجع حمایت مادی انجام شده توسط دانشگاه مطابق با آیین

های حمایتی معاونت نامه مالکیت مادی و معنوی طرحآییننامه )رسیده باشد و مطابق با شیوه هالح دانشگاصذی

 باشد تعیین خواهد شد. ه( پژوهشگاپژوهشی

تسهم مالکیت مادی میان دانشگاه،  نحوه تخصیص منابع مالیدر خصوص مشخص نامه در صورت عدم وجود آیین :50 تبصره

 به صورت توافقی تعیین خواهد شد.ژوهشگاه و دانشگاه پ

 تیمالک»سهم  ،این طرح )بهتام( 2-7موضوع بند  یقیو تشو یتیحما التیبه استفاده از تسه لیدر صورت تما: 51تبصره 

 میدرصد تقس 50و  50 صورتدانشگاه به  و پژوهشگاه انیحاصل از طرح، م یصنعت هایاختراعات و طرح «یماد

 .خواهد شد
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چنانچه عالوه بر  ،این طرح )بهتام( 2-7موضوع بند  یقیو تشو یتیحما التیبه استفاده از تسه لیدر صورت تما :52 تبصره

 هایاختراعات و طرح «یماد تیمالک»صورت سهم  نیکند، در ا تیاز طرح حما زین یگریپژوهشگاه، صنعت د

 .دشویم نییدرصد تع 65 یمال انیمحا ریدانشگاه و سا یدرصد و برا 35پژوهشگاه  یبرا یصنعت

 

 

 (52 و 51خالصه تسهیم سهم ذينفعان )مندرج در تبصره (: 5)جدول 

سهم مادی هر يک از ذينفعان                               

 حاالت ممکن

 سهم مادی

 پژوهشگاه
 سهم مادی طرف/طرفین دوم

 )دانشگاه + محققان( % 50 % 50 حالت اول )در حالت پیش فرض(

حالت دوم )در صورت وجود حامی 

 صنعتی(
35 % 

)دانشگاه + سایر حمایت مالی +  % 65

 محققان(

 

)در پژوهشگر پژوهشگاه  بایستی نام ،، کتاب و استاندارد(ISIمقاله  ،یپژوهش-یدر صورت چاپ اثر )مقاله علم :53 تبصره

که  صورتی در. شود ذکر االشارهدر آثار فوق سندگانیاز نو یکیبه عنوان قالب استاد راهنمای دوم یا مشاور( 

 شودیم دینداشته باشد، صرفا نام پژوهشگاه )تاک یبا محققان همکار یوهشطرح پژ یپژوهشگر پژوهشگاه در اجرا

 ذکر شود.« و تشکر ریتقد»( در قسمت یتیبه همراه شماره طرح حما

ژوهشگاه(، پ و دانشگاه یاشتراک تیثبت شده )با مالک یاز موضوع اختراع و طرح صنعت یکه محققان دانشگاه یدر صورت -9-3

 «یماد تیمالک»سال سهم  3شوند، پژوهشگاه به مدت  انبنیو اخذ مجوز دانش یموفق به ثبت شرکت خصوص

الص به پژوهشگاه( از درآمد خ ی)پرداخت درصد یالتیخود را به آن شرکت هبه نمود و بعد از آن، در قالب قرارداد رو

 به همان شرکت واگذار خواهد کرد. یبه صورت انحصار

مشارکت دارند، حق استفاده از نام، برند  یکه در برنامه جامع پژوهش یطرح استاد، محققان یتیبا توجه به اهداف حما -9-4

ب کس موارد با ریمرتبط با طرح استاد دارند مگر آنکه در سا یپژوهش یهاتیپژوهشگاه را تنها در فعال یو لوگو

 .ردیپژوهشگاه صورت پذ دأییاجازه و ت

 

 تصويب و بازنگری-10ماده 

اجرای دوره اول در پایان  .ستا االجرابه تصویب رسیده و از تاریخ تصویب الزم تبصره 53ماده و  10با  این دستورالعمل

 .پژوهشگاه بازنگری خواهد شددر هیئت رئیسه  معاون پژوهشی پژوهشگاه پیشنهادبه  نامهآییناین  ،برنامه
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