
 نامه پذيرش، ارزيابي، تصويب و اجرايشيوه

 زودبازدهفناوري  -علميهاي پروژه 

 مقدمه:
در راستاي تحقق اهداف عاليه دانشگاه در جهت نيل به جايگاه دانشگاه نسل سوم، ايجاد و توسعه واحدهاي توليدي و    

نامه پذيرش، بازده دانشگاه، مفاد شيوههاي توليدي زودبخشي، حمايت از كارها وكارگاهريزي دقيق جهت تحركبرنامه

 آيد.در اين دانشگاه به اجرا در ميزودبازده فناوري  –علمي هاي پروژهارزيابي، تصويب و اجراي 

   خصاتمش: 1ماده 
د و وپروژه به درستي تبيين شلازم است تا مزاياي فني و اقتصادي فناوري زودبازده  – هاي علميپروژه در تدوين   

سقف حمايت مالي از ساله( باشد.  5بندي مشخص در بازگشت سرمايه )حداكثر وجيه اقتصادي و برنامه زمانداراي ت

نهاده در قالب خريد تجهيزات يا )درصد( كه لازم است  ميزانيباشد و حداقل ريال مي 000/000/000/1ها اينگونه پروژه

تعيين  1در جدول باشدو ادوات كشاورزي و نظاير آن آلات ، دستگاه، ماشينزمايشگاه، مزرعههاي غير تجهيزاتي آ

 .گرديده است

 نسبت به اعتبار كل پروژه نهاده هاي غير تجهيزاتيخريد تجهيزات يا كرد )درصد( هزينهحداقل ميزان  -1جدول

 اعتبار كل پروژه 

 )ميليون ريال(

جهت  )درصد(كرد هزينهحداقل ميزان 

 زاتينهاده هاي غير تجهيخريد تجهيزات يا 

 01  011تا 

011-011 01-01 

011-011  01-01 

011-011 01-01 

011-011 01-01 

011-011 00-01 

0111-011 01-00 

 مراحل تصويب و صدور مجوز -2ماده 
و فناوري زودبازده  –علمي هاي پروژهه ي دانشگاه مبني بر ارسال پيشنهادو فناور يپس از فراخوان معاون پژوهش   

به حوزه معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه، ابتدا از طرف اعضاء هيات علمي دانشگاه ها پروژه هنهادارسال پيش

مدير امور فناوري و توسط كميته ارزيابي )معاون پژوهشي و فناوري دانشگاه، مدير امور پژوهشي دانشگاه و  هاپيشنهاده

مورد تأييد قرار  ,داور 3داور از  2كه توسط حداقل هايي دهپيشنهاگردد. ، ارزيابي و تعيين داور ميكارآفريني دانشگاه(

تأئيد گروه، دانشكده و اخذ و  (5 -ز) فناوري زودبازده –علمي  پروژهگردش كار داخلي فرم  گرفته باشد با تكميل

 رسد.دانشگاه ) شوراي پژوهشي و فناوري دانشگاه ( به تصويب نهايي مي

 



 :پيشرفت كارو گزارش  نظارت ،: ارزيابي3ماده 
اجراي  شخصي را به عنوان ناظر بر پروژه،و فناوري دانشگاه ضمن نظارت بر كليه مراحل اجراي  يمعاونت پژوهش   

ناظر اطلاع دهد و طبق جدول مجري موظف است مكان و مراحل اجراي پروژه را به  نمايد.مي ها معرفيپروژهاينگونه 

علمي  هايپروژهنامه مربوطه مطابق شيوهنسبت به اجراي آن و انجام تعهدات بندي معين شده در پيشنهاده پروژه، زمان

-ز)فناوري  –علميهاي پروژه دانشگاه اقدام نمايد. همچنين موظف است فرم گزارش پيشرفت كارفناوري زودبازده  –

 ( را تكميل نمايد. 7

 : مراحل و نحوه حمايت:4ماده 
 %25حداكثر تا ميزان  ،پروژهميزان اعتبار واقعي مورد نياز هر  هاي رسيده وپروژه، بسته به تعداد پروژهحمايت از هر    

 .يد شوراي پژوهشي دانشگاه قابليت اجرايي خواهد داشتيباشد كه با تأميفناوري زودبازده  –علمي هاي پروژهرديف 

از طريق كارپرداز حوزه معاونت و  مجري/مجريانحمايت مالي به صورت اعتباري خواهد بود كه با درخواست  -1تبصره 

 ، خريداري خواهد شد.مجري/مجريانو فناوري دانشگاه و در هماهنگي با  يپژوهش

 باشد.تمام تجهيزات خريداري شده متعلق به دانشگاه مي -2تبصره 

د، اعتبارات در آن سال مالي باشاعتبار تخصيصي تر از ميزان پروژه بيشدر صورتيكه ميزان اعتبار مورد نياز  -3تبصره 

ليدي در هر وهاي تحقيقاتي ترديف پروژه %25هاي مالي بعد قابل تخصيص خواهد بود )حداكثر تا مورد نياز، از سال

 تواند از محل سرريز گرنت خود نيز استفاده نمايد.. همچنين مجري ميسال(

 نحوه تقسيم سود: -5ماده 
باشد كه با نظارت عامل مالي ( سهم دانشگاه مي1)مطابق جدولها درصد سود حاصل از اين قبيل فعاليت 50تا  35   

گردد و مابقي آن متعلق به مجري/ و فناوري دانشگاه به حساب درآمدهاي دانشگاه واريز مي يحوزه معاونت پژوهش

 مجريان خواهد بود. 

 فناوري زودبازده –علمي  هايپروژهميزان سهم دانشگاه )%( در خصوص  -1جدول 

 هي ميزان سود

)درصد اعتبار تخصيصي به 

 (/مجريانمجري

 سهم دانشگاه 

 )درصد(

 01  01تا 

 00 01تا  01

 01  01تا  01

 00  01بيش از 

هاي ، هزينهپروژه بودن . در صورت سوددهشدخواهد پرداخت دانشگاه توسط هاي جاري در سال اول هزينه -4تبصره 

هاي ، هزينه/مجريانمجريدر غير اين صورت  د.گردميتأمين  پروژهاز  هاي بعد، از محل درآمد حاصلجاري در سال

 .نمودخواهند پرداخت سرريز آن  واز محل گرنت جاري پروژه را 

 دانشگاه به تصويب رسيد. هيات رئيسه  00/12/04تبصره در جلسه مورخ  4ماده و  6نامه شامل اين شيوه -6ماده 

 



 معاونت پژوهش و فناوري

 (4-ز شماره )فرم 

 فناوری زودبازده –علمی  پروژهفرم داوری پیشنهاده 
 

 :پروژهمشخصات کلی 

 : پروژهعنوان 
 ريال                    بودجه پيشنهادي:                                      مدت اجرا:

 چگونه تبيين شده است؟ پروژهاهداف و مزاياي اجراي  -1

 باشدقابل قبول نمي          نيازمند به بازنگري اساسي است               ه اصلاح داردنياز ب            مناسب است  

 ؟گرددانداز و آمادگي تقاضا براي اجرا چگونه ارزيابي ميمورد نظر از نظر چشم پروژه -2

 باشدقابل قبول نمي           شكل آزمايشگاهي دارد              شكل نيمه تجاري دارد            شكل تجاري دارد 

 گردد؟مورد نظر چگونه ارزيابي مي پروژههاي اجراي هزينه -3

 باشدقابل قبول نمي          نيازمند به بازنگري اساسي است               نياز به اصلاح دارد            مناسب است  

 ؟ گرددمورد نظر چگونه ارزيابي مي پروژهبازگشت سرمايه  -4

 باشدقابل قبول نمي          نيازمند به بازنگري اساسي است               نياز به اصلاح دارد            مناسب است

 دانيد؟به صلاح مي پروژهگذاري دانشگاه را براي انجام اين آيا در مجموع سرمايه -5

                 خير                                                             بلي

 

 توضیحات:

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

  :کنندهمشخصات بررسی

 :رتبه دانشگاهي خانوادگي:                                                                       نام و نام

 آدرس و تلفن محل كار:

                       شماره حساب بانكي:                                              

  محل امضا:                                تاريخ:

 

 

 



 

 معاونت پژوهش و فناوري

(5-ز شماره )فرم   

 فناوری زودبازده –علمی پروژه گردش کار داخلی فرم 
 با سلام و احترام 

اين پروژه انجام  مينمايم تعهد وسيلهاست. بدين حال تصويبر زير دبا مشخصات فناوري زودبازده  –علمي پروژه  رسانديمبه استحضار 

 نخواهد كرد.اختلال ايجاد  جانباينر وظايف آموزشي و پژوهشي د

 :مجری/ مجريان خانوادگینام و نام                                                                                                  

 تاريخ و امضا:                                                                                                     

 مراحل تصويب و ابلاغ 

 محل امضای مقام مسئول تاريخ تصويب کنندهمرجع تايید و تصويب

   گروه شورای 

   شورای پژوهشی دانشکده

   و فناوری دانشگاه یمعاونت پژوهش

و فناوري دانشگاه به ثبت رسيد )مسئول دبيرخانهه  يوق به شماره ........................... در تاريخ ........................... در دبيرخانه معاونت پژوهشنامه ف

 .حوزه پژوهشي(

 پروژهخلاصه اطلاعات 

  :عنوان

  دانشکده:  :/ مجرياننام مجری

  تاريخ شروع:  کل اعتبار :

 :وژهپرخلاصه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 معاونت پژوهش و فناوري

 (6-ز شماره  )فرم 
 

  فناوری زودبازده –علمی پروژه فرم گواهی ابلاغ 

 ........................... جناب آقای دکتر سرکار خانم/

 ..........................علمی گروه عضو محترم هیات
 

 با سلام و احترام 
و مشخصات زير در جلسه شوراي پژوهش  عالي باجناب عالي/ سركارفناوري زودبازده  –علمي  پروژهرساند يبدين وسيله به استحضار م

نسبت به  پروژهبندي معين شده در پيشنهاده طبق جدول زمان قتضي است پس از اطلاع به ناظر پروژهفناوري دانشگاه تصويب شده است. م

 يد. ياقدام نمادانشگاه فناوري زودبازده  –علمي هاي روژهنامه پمطابق شيوهاجراي آن و انجام تعهدات مربوطه 

 

 : پروژه عنوان

 : پروژهشماره شناسه 

  :/مجريانمجری

 )همکاران(: همکار

  ناظر:

 مدت اجراء:  

 اعتبار طرح: 

  اوري دانشگاه......... شوراي پژوهش و فن.......مورخ ..........  ...............جلسه شماره ..... تاريخ تصويب: 

 

                                                                                                                                       

 دانشگاه     و فناوری یعاون پژوهشم                                                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                             

 

 رونوشت:

  پروژهناظر محترم  -

 معاون محترم پژوهشي دانشكده -

 فناوري زودبازده –علمي ي هاپروژهكارشناس محترم  -

 

 

 



 معاونت پژوهش و فناوري

 (7-زشماره  )فرم  

 زودبازده فناوری –علمی  پروژه فرم گزارش پیشرفت کار

 

 باشد.مربوط می ........................لغايت  ...............................اول، دوم، سوم، چهارم، ...( از تاريخ  ( .................................ماهه  6اين فرم به 

 شود.ميل ميتك پروژه /مجرياناين قسمت توسط مجري 

 پروژه:مشخصات کلی  -1

 خانوادگینام و نام

 :مجری/مجريان

 
 

 خانوادگینام و نام

 :پروژه ناظر
 

 شماره شناسه 

 :پروژه

 :پروژهعنوان 
  

 ماه گذشته: 6موارد انجام شده طي  -2

 

 

 ماه بعدي: 6موارد در نظر گرفته شده جهت  -3

 

 

 :روژهپاجراي مسير مشكلات و موانع موجود در  -4
   

 
 

 /مجريانتاريخ و محل امضای مجری
 

 شود.تكميل مي پروژهاين قسمت توسط ناظر 

 د؟نباشبا توجه به چارچوب معين شده در شرح خدمات مي ،و اقدامات انجام شده پروژهآيا مراحل اجراي  -5

 

 

 تعداد و تاريخ بازديدها ذكر شود. ،خانجام شده است؟ در صورت مثبت بودن پاس پروژهآيا بازديد حضوري از مراحل اجراي  -6

 

 

 باشد و يا اصلاحاتي بايد صورت گيرد، نظرات اصلاحي خود را مرقوم فرماييد. چنانچه پيشرفت كار مورد تاييد نمي -7

 

 

 

 ظرتاريخ و محل امضای نا



 معاونت پژوهش و فناوري

 (8-ز  )فرم شماره 
 

 زدهزودبا فناوری –علمی  پروژهتمديد فرم درخواست 

 

 :پروژهعنوان 

 :پروژه شماره شناسه تاريخ تصويب در شورای پژوهش و فناوری دانشگاه:

 :پروژهمدت اجرای  خانوادگی مجری:نام و نام

 دانشکده: گروه:

 

 با سلام و احترام،

رخواست تمديد انجام گردد. خواهشمند است با دبا مشخصات فوق، به پيوست جهت استحضار تقديم ميدرخواست تمديد پروژه دلايل 

 عمل آيد.ه.... ماه موافقت ب..طرح به مدت ........
 

 مجری یامضا  تاريخ و           
 

 

 مراحل تصويب و ابلاغ:

 

 کنندهمرجع تايید و تصويب
تاريخ 

 تصويب
 خانوادگی مقام مسئولنام و نام

محل امضای مقام 

 مسئول

    ناظر

    شورای گروه

    دهدانشک شورای پژوهشی

    دانشگاه پژوهش و فناوری شورای

 

 دلايل درخواست تمديد:

1 ) 

2) 

3)  

 


