تغوِ تؿالي

شيوهنامهشرايطونحوههسينهكرداعتبارپژوهشيمرحومدكتركاظميآشتيانيويژهپژوهشگران(استادياران)جوان


تِ اعتٌاز هازُ ٍاحسُ اؾطاي اؾتثار پضٍّؾي تٌياز هلي ًرثگاى ٍيضُ پضٍّؾگزاى جَاى هقَب جلغِ هَرخ

ٍ 1386/8/12

افالحيِ تؿسي هقَتِ جلغِ هَرخ  1389/4/9كويغيَى زائوي ّيأت اهٌاي تٌياز هلي ًرثگاى ،ايي ؽيًَُاهِ تزاي تؿييي
ؽزايط ٍ ًحَُ ّشيٌِكزز ايي اؾتثار ٍ چگًَگي ًػارت تز آى تسٍيي هيگززز.
ماده-1تعاريف:
 - 1تٌياز هلي ًرثگاى ٍ كليِ تٌيازّاي ًرثگاى اعتاًي آى زر ايي ؽيًَُاهِ تٌياز ًاهيسُ هيؽَز.
 - 2اؾتثار پضٍّؾي هزحَم زكتز كاغوي آؽتياًي ٍيضُ پضٍّؾگزاى جَاى زر ايي ؽيًَُاهِ اؾتثار ًاهيسُ هيؽَز.
 - 3اعتازيار هؾوَل زريافت اؾتثار زر ايي ؽيًَُاهِ اعتازيار ًاهيسُ هيؽَز.
 - 4زاًؾگاُ يا هؤعغِ پضٍّؾياي كِ تَعط اعتازيار تزاي ّشيٌِكزز اؾتثار اًتراب ٍ تَعط تٌياز تأييس هيؽَز زر ايي
ؽيًَُاهِ هؤعغِ ًاغز ًاهيسُ هيؽَز.
 - 5هؿاًٍت پضٍّؾي هؤعغِ ًاغز زر ايي ؽيًَُاهِ ًاغز ًاهيسُ هيؽَز.
تبصره :زر فَرتي كِ هؤعغِ اًتراب ؽسُ فالس هؿاًٍت پضٍّؾي تاؽس رياعت هؤعغِ تِ ؾٌَاى ًاغز ؽٌاذتِ هيؽَز.
 - 6عرتافشار ٍ ًزمافشار ،هَاز آسهايؾگاّي هقزفي ٍ قيز هقزفي ،كتة ٍ ًؾزيات ،زر ايي ؽيًَُاهِ تجْيشات ًاهيسُ
هيؽَز.
 - 7پزٍصُ تحميماتي ًػزي ٍ ؾولي  ،تأليف كتاب يا طزاحي ٍ پيازُعاسي ًزمافشار ،زر ايي ؽيًَُاهِ طزح ًاهيسُ
هيؽَز.
ماده-2مراحلدريافتاعتبارازبنيادوپرداختبهاستاديار:
 - 1تٌياز طي ًاهِ رعوي ،تؿلك اؾتثار اؾطايي ٍ هيشاى آى را تِ ّوزاُ ايي ؽيًَُاهِ تِ اعتازيار اتالـ هيًوايس.
 - 2اعتازيار تايس تا ارائِ ًاهِ تٌياز (تٌس  )1تِ هؤعغِ ًاغز هَرز ًػز ذَز ،هَافمت ذَز را تزاي ّشيٌِكزز اؾتثار هَرز
ًػز تحت ًػارت آى هؤعغِ كتثاً اؾالم ًوايس ٍ هؤعغِ هَرز ًػز ًيش تايس طي ًاهِاي هَافمت ذَز هثٌي تز ًػارت
تز ّشيٌِكزز اؾتثار تز اعاط ايي ؽيًَُاهِ را تِ تٌياز اؾالم ًوايس.
 - 3تٌياز زر فَرت تأييس فالحيت هؤعغِ ًاغز ،هثلف اؾتثار اؾطايي را زر اذتيار هؤعغِ ًاغز لزار هيزّس ٍ هؤعغِ ٍ
اعتازيار را اس پززاذت اؾتثار هطلؽ هيًوايس.
تبصره-زر فَرتي كِ اؾتثار تِ هؤعغِ هحل ذسهت اعتازيار پززاذت ؽسُ تاؽس ٍ اعتازيار اس آى هؤعغِ تِ
هؤعغِ زيگز هٌتمل ؽَز ،زر فَرت زرذَاعت اعتازيار ،هؤعغِ هثسأ هَغف اعت تاليهاًسُ اؾتثار را تِ ّوزاُ
گشارػ ّشيٌِكزز هثلف ّشيٌِ ؽسُ ،تِ تٌياز ؾَزت زازُ ٍ هزاتة را طي يك ًاهِ رعوي تِ تٌياز اؾالم ًوايس .تٌياز
پظ اس طي كززى هجسز هزاحل پززاذت ،تاليهاًسُ اؾتثار را تِ هؤعغِ ًاغز جسيس پززاذت هيكٌس.
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 - 4حساكثز هست سهاى ّشيٌِكزز اؾتثار ،عِ عال اس سهاى پززاذت آى تِ هؤعغِ ًاغز اعت .زر فَرتي كِ پظ اس
گذؽت عِ عال اس پززاذت اؾتثار تِ هؤعغِ ًاغز ،توام يا ترؾي اس اؾتثار ّشيٌِ ًؾسُ تاؽس هؤعغِ ًاغز هَغف
اعت زاليل ؾسم ّشيٌِكزز هثلف هَرز ًػز را تِ ّوزاُ گشارػ ّشيٌِكزز هثلف ّشيٌِ ؽسُ ،طي يك ًاهِ رعوي تِ
تٌياز اؾالم كٌس تا تٌياز زر ذقَؿ توسيس هست يا تاسپظگيزي تاليهاًسُ اؾتثار تقوينگيزي ًوايس .زر فَرت
تقوين تٌياز هثٌي تز تاسپظگيزي تاليهاًسُ اؾتثار ٍ اتالـ آى تِ هؤعغِ ًاغز ،هؤعغِ ًاغز هَغف تِ ؾَزت هثلف
هَرز ًػز اعت.
ماده-3كسوراتقانوني :فزفاً ّشيٌِّاي پزعٌلي كِ اس هحل ايي اؾتثار فَرت هيگيزز ،هؾوَل هاليات اعت ٍ
هاتمي اؾتثار هؾوَل ّيچگًَِ كغَرات لاًًَي اؾن اس تيوِ ،هاليات ٍ تاالعزي ًويگززز.
ماده-4حقنظارت :زر فَرتي كِ اعتازيار ،هؤعغِ زيگزي تِ قيز اس هحل ذسهت ذَز را تِ ؾٌَاى هؤعغِ ًاغز
اًتراب ًوايس هؿازل  10%اؾتثار ؾالٍُ تز هيشاى اؾتثار تِ ؾٌَاى حك ًػارت اس طزف تٌياز تِ هؤعغِ ًاغز پززاذت هيؽَز.
ماده-5مواردهسينهكرد :اعتازيار هيتَاًس اؾتثار را زر لالة يك يا چٌس تٌس سيز ّشيٌِ كٌس .اًؿماز ّزگًَِ لزارزاز تيي
اعتازيار ٍ هَعغِ ًاغز تزاي ّشيٌِكزز اؾتثار هوٌَؼ اعت ٍ اؾتثار تايس فزفاً تز اعاط ايي ؽيًَُاهِ ّشيٌِ ؽَز.
 - 1خريذتجهيسات :تا  100 %اؾتثار تا تأييس ًاغز تزاي ذزيس تجْيشات لاتل ّشيٌِ اعت ٍ ايي تجْيشات جشء
زاراييّاي اعتازيار هحغَب هيگززز.
 - 2طرح:
 - -1 2اعتازيار هيتَاًس توام يا ترؾي اس اؾتثار ذَز را تزاي هؾاركت زر يك يا چٌس طزح ّشيٌِ
ًوايس ،طزحي كِ تيؾتزيي زرفس ّشيٌِكزز اؾتثار را زارز ،تايغتي تِ تقَية هَعغِ ًاغز
تزعس.
 - -2 2زر طزحّايي كِ زعتاٍرزّاي افلي آى ،كتاب اعت (هاًٌس تزذي طزحّاي ازتي)؛ تا 70 %
اؾتثار تا تأييس ًاغز ،تزاي چاج ٍ اًتؾار آى لاتل ّشيٌِ اعت.
تبصره:طزح پيؾٌْازي اس طزف اعتازيار تايس هزتثط تا رؽتِ ترققي ٍي تاؽس.
 2شركتدركارگاههاودورههايآموزشي :تا  10 %اس هيشاى كل اؾتثار هيتَاًس تزاي
ؽزكت زر كارگاُّا ،زٍرُّاي آهَسؽي ٍ ّوايؼّاي زاذلي ٍ تا  25 %اس كل آى هيتَاًس تزاي
ؽزكت زر كارگاُّا ٍ زٍرُّاي آهَسؽي ٍ ّوايؼّاي ذارجي ّشيٌِ ؽَز.
 3هسينههايپرسنلي :تا عمف  50%اؾتثار ،تا تأييس ًاغز ،هيتَاًس فزف ّشيٌِّاي پزعٌلي ؽَز
كِ حساكثز  60%اس ايي عمف (يؿٌيتا  30 %كل اؾتثار) لاتل ترقيـ تِ ذَز اعتازيار اعت.
ّشيٌِّاي پزعٌلي فزفاً زر فَرت ارائِ طزح تِ هؤعغِ ًاغز ٍ زر لالة آى طزح ،لاتل ّشيٌِ
اعت.
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تبصره:زر رؽتِّايي كِ افَالً ًياس كوتزي تِ تْيِ تجْيشات زارًس (تٌا تِ تؾريـ هؿاًٍت پضٍّؼ ٍ
تزًاهِ ريشي تٌياز) ٍ تيؾتز فؿاليتّاي پزعٌلي زر آىّا فَرت هيپذيزز ،تا عمف  80 %اؾتثار لاتل اعتفازُ تزاي
ّشيٌِّاي پزعٌلي اعت كِ تا  60%اس ايي عمف لاتل ترقيـ تِ ذَز اعتازيار اعت.
 4مخارجكارگاهيياآزمايشگاهي :اعتازيار هيتَاًس تا  100 %اس اؾتثار را تزاي اعتفازُ اس
اهكاًات ٍ تجْيشات عايز هؤعغات ّشيٌِ ًوايس.
ماده-6مراحلپرداخت:اؾتثار طي هزاحل سيز پززاذت هيگززز:
 -1زر هزحلِ اٍل ّوشهاى تا تغلين طزح  %50اس اؾتثار زر اذتيار اعتازيار لزار زازُ هيؽَز.
 -2پظ اس تاييس ًاغز هثٌي تز ّشيٌِكزز  %80اس پززاذت هزحلِ اٍل %40 ،زيگز اساؾتثار پززاذت هيؽَز.
 -3پظ اس ارائِ گشارػ هطاتك هازُ  8ايي ؽيَُ ًاهِ %10 ،پاياًي اؾتثار تِ اعتازيار پززاذت ذَاّس ؽس.
ماده-7مالكيتطرحوحفظاسرارطرح:
 -1حمَق هازي ٍ هؿٌَي حافل اس طزحّاي اًجام ؽسُ تا كوك ايي اؾتثار ،تِ هيشاى هؾاركت هالي ٍ ؾلوي
اعتازيار زر طزح ،هتؿلك تِ ٍي اعت.
ً -2اغز ٍ هؤعغِ ًاغز هَغف تِ حفع اعزار طزح ّغتٌس.
ماده-8گسارشپايانيهسينهكرداعتبار :گشارػ پاياًي ّشيٌِكزز اؾتثار تايس پظ اس تأييس هؤعغِ ًاغز تِ هؿاًٍت
پضٍّؼ ٍ تزًاهِريشي تٌياز ارعال ؽَز.السم اعت زر اًتؾار ًتايج حافل اس ّشيٌِكزز اؾتثار (اؾن اس طزحّا  ،هماالت ،كتة
ً ،زمافشارّا ٍ اهثالْن) تِ اًجام آى اس هحل يا تا كوك اؾتثار پضٍّؾي تٌياز هلي ًرثگاى تقزيح ؽَز ٍ هؤعغِ ًاغز هيپذيزز
كِ تز رؾايت ايي اهز ًػارت كاهل زاؽتِ تاؽس.
ماده-9مرجعحلاختالفومواردخاص :زر فَرت تزٍس ّزگًَِ اذتالف زر ّشيٌِكزز ايي اؾتثار ٍ اجزاي ايي
ؽيًَُاهِ تيي اعتازيار ٍ هؤعغِ ًاغز ٍ تزٍس هَارز ذاؿ هزجؽ تقوين گيزي هؿاًٍت پضٍّؼ ٍ تزًاهِ ريشي تٌياز ذَاّس
تَز.
ماده-10ارزيابيهسينهكردومسائلحقوقي :تٌياز هيتَاًس ؽرـ يا اؽرافي را تزاي تزرعي ٍ ارسياتي ًحَُ
ّشيٌِكزز اؾتثار تؿييي ًوايس ٍ حك پيگيزيّاي حمَلي زر تواهي هَارز هزتثط تا اؾتثار ،تزاي تٌياز هحفَظ اعت.
ماده-11ايي ؽيًَُاهِ زر  11هازُ ٍ عِ تثقزُ تسٍيي گززيسُ ٍ زر تاريد
ٍجايگشيي ؽيًَُاهِ لثلي هيگززز.
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 1391/2/12تِ تقَية رعيسُ اعت؛

