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داًطگاُ غٌؼتي اغفْاى

هؼاًٍت پژٍّص ٍ فٌاٍسي

مهر ماه 3131

آیين نامه تخصيص پژوهانه به
اعضاي هيأت علمی جذیذ دانشگاه

تِ هٌظَس ايجاد فشغت تشاي اػضاي ّيأت ػلوي جذيذ ٍ تؼشيف صهيٌِ تحميماتي آًْا دس ساستاي اٍلَيتّاي پژٍّطي
کطَس ٍ استماء فؼاليتّاي تحميماتي داًطگاُ دس لالة تشًاهِّاي تَسؼِ کطَس ٍ ّوچٌيي جْت دّي تِ ّضيٌِکشد اػتثاسات
پژٍّطي ايي آئييًاهِ دس تاسيخ  33/7/1دس ضَساي پژٍّص ٍ فٌاٍسي داًطگاُ تِ تػَية سسيذ.
تعريفّ :يأت ػلوي جذيذ تِ کسي اعالق هيضَد کِ تيص اص دٍ سال اص استخذام ٍي ًگزضتِ تاضذ.
ماده  :3اهذاف

 افضايص اثشتخطي ٍکاسآيي فؼاليتّاي پژٍّطي ٍ فٌاٍسي اػضاي ّيأت ػلوي جذيذ داًطگاُ استماء تْشٍُسي ٍ استفادُ تْيٌِ اص هٌاتغ هالي هَجَد ٍ تَاى هتخػػاى ايجاد فشغت ٍ تمَيت اًگيضُّاي اػضاي ّيأت ػلوي تشاي تؼشيف صهيٌِ تحميماتي (تشجيحاً اداهِ تحميماتدٍسُ دکتشي) ٍ ساُ اًذاصي کاسّاي پژٍّطي خَد
 فشاّن ًوَدى صهيٌِ الصم جْت تشًاهِسيضي هذٍى ٍ دليك هحمماى دس خػَظ فؼاليتّاي پژٍّطي خَد تستشساصي هٌاسة تشاي ايجاد استثاط سالن تا غٌايغ ٍ دستگاُّاي اجشايي تشاي اًجام تحميمات هَسد ًياصماده  :2نحوه اجرا و تخصيص پژوهانه

تخػيع پژٍّاًِ تِ اػضاي ّيأت ػلوي جذيذ ،تشاساس ضَاتظ هٌذسج دس ايي آئييًاهِ ٍ تا سيش هشاحل صيش اًجام
هيضَد:
 -1-2اسائِ تشًاهِ تحميماتي  3سالِ
 -2-2تشسسي ٍ تػَية تشًاهِ هزکَس دس ضَساي پژٍّطي – آهَصضي داًطکذُ ٍ اسسال تِ هؼاًٍت پژٍّص ٍ
فٌاٍسي داًطگاُ
تبصره  :3تشًاهِّايي کِ دس داًطکذُ تػَية ًويضَد پس اص اػوال ًظشات اغالحي ٍاحذ هشتَعِ درکميته پژوهانه و

بررسي برنامههاي تحقيقاتي دانشگاه لاتل تشسسي خَاّذ تَد.
 -3-2تشسسي دس کميته پژوهانه و بررسي برنامههاي تحقيقاتي دانشگاه ٍ تخػيع اػتثاس پژٍّطي
تبصره  :2تا تَجِ تِ جذٍل پيصتيٌي ّضيٌِّاي تشًاهِ ٍ تا سمف  3تشاتش هياًگيي پژٍّاًِ اػضاي ّيأت ػلوي داًطگاُ،
اػتثاس پژٍّطي  3سالِاي تِ ّيأت ػلوي هتماضي تخػيع دادُ هيضَد.
 -4-2اسائِ گضاسش پيطشفت تشًاهِ تَسظ هجشي تِ ضَساي پژٍّطي – آهَصضي داًطکذُ ّش ضص هاُ يکثاس ٍ
اػالم ًتيجِ تشسسي اص داًطکذُ تِ کميته پژوهانه و بررسي برنامههاي تحقيقاتي دانشگاه
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ماده  :1نحوه پرداخت و هزينهکرد

 -1-3پشداخت پژٍّاًِ تِ اػضاي ّيأت ػلوي هطوَل دس  5هشحلِ تِ ضشح ريل اًجام هيضَد.
 -1-1-3هؼادل  %30کل هثلغ لشاسداد تِ ػٌَاى پيص پشداخت پس اص تػَية تشًاهِ
 -2-1-3هؼادل  %25کل هثلغ لشاسداد پس اص تأييذ گضاسش هشحلِ اٍل
 -3-1-3هؼادل  %25کل هثلغ لشاسداد پس اص تأييذ گضاسش هشحلِ دٍم ٍ اًجام تسَيِ حساب هشحلِ اٍل
 -4-1-3هؼادل  %25کل هثلغ لشاسداد پس اص اسائِ گضاسش ًْايي ٍ تأييذ آى
 -5-1-3هؼادل  %25کل هثلغ لشاسداد پس اص پاياى تشًاهِ ٍ تأييذ حذالل يکي اص فؼاليتّاي پژٍّطي هٌذسج
دس تثػشُ  4آئيي ًاهِ حاضش تَسظ داًطکذُ
تبصره  :1پيص پشداخت دس الساط تؼذي هستْلک خَاّذ ضذ.
تبصره  :4اجشاي تشًاهِ دس غَستي هَفك تلمي هيضَد کِ تا تأييذ ٍاحذ هشتَعِ ،حذالل تِ يکي اص هَاسد ريل هٌجش گشدد:
 تَليذ داًص فٌي  /اختشاع يا اکتطاف هٌجش تِ تَليذ ٍ تجاسي ساصي هحػَل يا فشآيٌذ اختشاع يا اکتطاف ثثت ضذُ دس داخل يا خاسج کطَس جزب عشح تحميماتي تشٍى داًطگاّي چاج هماالت ػلوي – پژٍّطي دس هجالت هؼتثش تيي الوللي ٍ هلي دس ساستاي تشًاهِ اسائِ ضذُ -دستاٍسدّاي هَسد تأييذ داًطکذُ

 -2-3سايش ّضيٌِّا دس چاسچَب تشًاهِ ٍ آئييًاهِّاي هشتثظ خَاّذ تَد.
 -3-3تسَيِ حساب ّش هشحلِ تا اسئِ اسٌاد هثثتِ ٍ اص عشيك هؼاٍى پژٍّص ٍ فٌاٍسي داًطکذُ اًجام هيضَد.

