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  و فناوري معاونت پژوهش
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  )Grant( پژوهانهنامه  آيين

  

   مقدمه

و به استناد دانشگاه زنجان  أت علميهي اعضايهاي پژوهشي  فعاليتاز به منظور اتخاذ ضوابط مدون جهت حمايت مالي نامه حاضر  آيين

اعضاي هيـأت علمـي وزارت علـوم تحقيقـات و     ) Grant(نامه پژوهانه  آيين«  28/6/1390مورخ  110451/3آيين نامه اصالحي ابالغيه 

  . گرديده است تدوين، »فناوري 

  

  :تعاريف -1ماده 

و بـا ضـوابط   شـده  تعيين علمي و اعتبارات پژوهشي دانشگاه  هيأتهاي پژوهشي عضو  فعاليت اعتباري است كه براساس امتياز: پژوهانه

  .باشد كرد مي مه قابل هزينهنا اين آيين 

  )سمپ(ثبت شده در سامانه مديريت پژوهشي پژوهشي  هاي فعاليتامتياز : امتياز پژوهشي

  طرح سربازي دانشگاه زنجان ، پيماني،آزمايشي، رسمي ـ قطعي ت علمي رسمي ـ اعضاي هيأ :علمي هيأتعضو 

  

  : اهداف -2ماده 

 پژوهشي دانشگاه هاي فعاليتنظارت بيشتر بر  ريزي، ارزيابي و برنامهسياستگذاري، امكان  -1

 هاي پژوهشي كشور و دانشگاه در راستاي سياست  فعاليتعلمي به انجام  هيأتتشويق و ترغيب اعضاي  -2

 وري و استفاده بهينه از اعتبارات پژوهشي دانشگاه افزايش ميزان بهره -3

 شگاهت علمي دانأكردهاي پژوهشي اعضاي هي تسهيل و هدفمند نمودن هزينه -4

  

  :نحوه تخصيص و اجرا  -3ماده 

به پيشنهاد شـوراي پـژوهش و فنـاوري در    با توجه به اعتبارات پژوهشي دانشگاه در هر سال  هر امتياز پژوهشي اعتبار معادل -3-1

  .گردد جلسه هيأت رئيسه دانشگاه تعيين مي

نگين امتيـاز پژوهانـه و در سـال دوم معـادل نصـف      سال اول استخدام امتيازي معادل ميابراي به اعضاي هيأت علمي جديد،  -3-2

  .تعلق خواهد گرفتعالوه بر امتيازات مكتسبه ميانگين امتياز پژوهانه اعضاي هيأت علمي دانشگاه 

يابند نيز از اين كمك  اعضاي هيأت علمي مأمور به تحصيل كه با اخذ مدرك دكترا به درجه استادياري ارتقاء مي: تبصره

  .شدمند خواهند  بهره



 
٣ 

هـاي   فعاليـت  ازامتيـاز كسـب شـده    مجمـوع  بر حسب در انتهاي ارديبهشت ماه هر سال اعتبار پژوهانه اعضاي هيأت علمي  -3-3 

 . شود ، محاسبه و در همان سامانه اعالم مي)سمپ(سال قبل ثبت و تأييد شده در سامانه مديريت پژوهش  پژوهشي

 سـمپ را در  خـويش  انـه كارنامه پژوه ،قبل از انتهاي ارديبهشت ماه در طول سالو مستمراً ت علمي اعضاي هيأ: تبصره

 مراتب را از طريق گروه و دانشـكده بـه معاونـت پـژوهش و فنـاوري دانشـگاه      ، بررسي و در صورت وجود اشكال

  .دننماي ارسال مي

بعد منتقـل شـده و قابـل     هاي سال، اعتبار باقي مانده به تخصيص يافته اعتبار پژوهانه يا كل كرد بخش در صورت عدم هزينه -3-4

 .كرد است هزينه

 :نحوه محاسبه امتياز پژوهانه -4ماده 

  :دوش مي جدول زير محاسبهعلمي بر اساس  هيأتاعضاي  انهپژوهات امتياز

 

  امتياز  موضوع  رديف
حداكثر 

  امتياز

    Nature 100و  Scienceدر مجالت  منتشر شدهمقاله   1

    ISI   1 )IF/AIF(6+7 با نمايهه در مجل منتشر شدهمقاله   2

    Scopus 7با نمايه  هدر مجل منتشر شدهمقاله   3

    ISC  6 با نمايه پژوهشي -معتبر علمي هدر مجل هدمنتشر شمقاله   4

5  
مورد تأييد ( ISC بدون نمايه پژوهشي -معتبر علمي هشده در مجل منتشرمقاله 

  )وزارتين
5    

    4  مروري -علميشده در مجالت معتبر  منتشرمقاله   6

  ISI  3  3 بدون نمايهخارجي  هشده در مجل منتشرمقاله   7

    ISC   3 با نمايه ترويجي -معتبر علمي هشده در مجل منتشرمقاله   8

  3تا   اسالم  و دانشنامه جهان  المعارف رهشده داي منتشر همقال  9
  )به تشخيص كميسيون تخصصي(

  

10  
مورد تأييد ( ISC بدون نمايهترويجي  -معتبر علمي هشده در مجل منتشرمقاله 

  )وزارتين
2    

  2  1  )با هيأت تحريريه(علمي داخلي  هشده در مجل منتشرمقاله   11

12  

 يا الذكر تحت عناوين مختلف غير از مقاله كامل فوق شده در مجالت منتشرمقاله 

Full Paper ) از قبيلShort Communication ،Rapid Publication ،

Technical Note ،Technical Report ،Case Report  يا هر عنوان

  .)ديگري كه مقاله را از مقاله كامل متمايز كند

    امتياز مقاله كامل% 70

13  
و  2هاي علمي معتبر داخلي شده در مجموعه مقاالت همايش منتشرمقاله كامل 

  المللي خارجي بين
2  

6  14  
و  2هاي علمي معتبر داخلي شده در خالصه مقاالت همايش منتشرخالصه مقاله 

  المللي  خارجي بين
1  

 1  2هاي علمي معتبر ملي داخلي شده در مجموعه مقاالت همايش منتشرمقاله   15

  5/0  2هاي علمي معتبر ملي داخلي شده در خالصه مقاالت همايش منتشرمقاله   16



 
٤ 

17  
 Scopus,ISI(معتبر  هشده مستخرج از رساله متقاضي در مجل منتشرمقاالت 

ISC  پژوهشي مورد تأييد وزارت متبوع - لميو ع(  
1  5  

  15  3/0هر استناد  )سال قبل چهارچاپ شده در ( ISIبا نمايه  تعداد استناد به مقاالت  18

  2  هاي پژوهشي خاتمه يافته داخلي با ارائه مقاله طرح  19
  

  1  هاي پژوهشي خاتمه يافته داخلي بدون ارائه مقاله طرح  20

  3هاي پژوهشي خارج از دانشگاه طرح  21

مبلغ  ٪20معادل 

شده هر   باالسري برداشت

  سال

  

22  
هاي پژوهشي حمايت شده توسط صندوق حمايت از پژوهشگران و فناوران  طرح

  كشور
2    

23  
كه از خارج از دانشگاه حمايت مالي شده  دانشجويي  نامه راهنمايي پروژه يا پايان

  3باشد

مبلغ حمايت % 5معادل 

پس از تأييد ( واريز شده

خاتمه طرح توسط 

  )كارفرما

  

24  
يا  ها  آزمايشگاه براي استفاده در) اموال( جهيزاتتكتاب براي كتابخانه و خريد 

  4هاي پژوهشي خارج از دانشگاه از محل طرحهاي دانشگاه  كارگاه

مبلغ فاكتور   ٪10معادل 

  خريد هر سال
  

25  
يا  ها  آزمايشگاه براي استفاده در) اموال( تجهيزاتكتاب براي كتابخانه و خريد 

  ژوهشي داخل دانشگاه يا پژوهانههاي پ محل طرحهاي دانشگاه از  كارگاه

مبلغ فاكتور  ٪20معادل 

    سال خريد هر

26  
 -هاي علمي ثبت اختراع در داخل و خارج از كشور با تأييديه سازمان پژوهش

  صنعتي
20    

    12  كتاب برگزيده سال  27

    6  كتاب سال شايسته تقدير  28

    3  كتاب فصل  29

  20تا   تأليف يا تصنيف كتاب  30
  )كميسيون تخصصي به تشخيص(

  

31  
در  ٪30تجديد چاپ كتاب تأليفي يا تصنيفي در صورتي كه حداقل به ميزان 

  . محتواي آن اصالح يا اضافه صورت پذيرفته باشد
  4تا 

  )به تشخيص كميسيون تخصصي(
  

    40تا   . . . المعارف و  هاي همانند دايره تأليف مجموعه كتاب  32
  )به تشخيص كميسيون تخصصي(

  

    10تا   ترجمه كتاب  33
  )به تشخيص كميسيون تخصصي(

  

  ) Book chapter(تأليف يا ترجمه بخشي از كتاب   34

درصدي از امتيازات 

   29تا  26بندهاي 
به تشخيص بسته به سهم مشاركت (

  )كميسيون تخصصي

  

    15تا   تصحيح انتقادي كتاب معتبر  35
  )به تشخيص كميسيون تخصصي(

  

  10  2  )در صورت درج نام عضو هيأت علمي در شناسنامه كتاب(كتاب ويراستاري علمي   36

37  
هاي پژوهشي خارج از دانشگاه با موافقت دانشگاه و تأييديه رسمي  نظارت بر طرح

 ميليون تومان 200با مبلغ بيش از 
2  4  



 
٥ 

38  
هاي پژوهشي خارج از دانشگاه با موافقت دانشگاه و تأييديه رسمي  نظارت بر طرح

  ميليون تومان 200تا 50بين  با مبلغ
5/1  

39  
هاي پژوهشي خارج از دانشگاه با موافقت دانشگاه و تأييديه رسمي  نظارت بر طرح

  ميليون تومان 50با مبلغ كمتر از 
1  

  6  2  داوري كتاب  40

  ISI   1با نمايه  پژوهشي –داوري مقاالت علمي   41

6  

  ISC 5/0با نمايه پژوهشي  –داوري مقاالت علمي   42

  5/1  ميليون تومان 200هاي پژوهشي خارج از دانشگاه با مبلغ بيش از  داوري طرح  43

  1  ميليون تومان 200تا 50هاي پژوهشي خارج از دانشگاه با مبلغ بين  داوري طرح  44

  5/0  ميليون تومان 50هاي پژوهشي خارج از دانشگاه با مبلغ كمتر از  داوري طرح  45

  5/2  ارشد نامه كارشناسي نراهنمايي پايا  46

10  
  5/0  ارشد نامه كارشناسي مشاوره پايان  47

  6  نامه دكتري راهنمايي پايان  48

  1  نامه دكتري مشاوره پايان  49

  و فارابي ، رازيهاي اول، دوم و سوم جشنواره خوارزمي، جوان خوارزمي رتبه  50
  از راست به چپ

20- 15 - 10  
  

    20  )در مراسم كشوري هفته پژوهش و فناوري(ر كشوري بژوهشگر يا فناور برت  51

    3  )هاي مذكور مطابق دستورالعمل تشكيل هسته(هاي كارآفريني  راهنمايي هسته  52

  10  2  5ارائه پيشنهاده طرح پژوهشي گروهي به خارج از دانشگاه از طريق هسته علمي  53

  سازي نتايج پژوهش يا فناوري تجاري  54

مبلغ  ٪51معادل 

الشراكه  يا سهماالسري ب

  شده هر سال  برداشت

  

55  
پژوهشي  - ير مسئولي و عضويت در هيأت تحريريه مجالت علميد، م6سردبيري

  دانشگاه

  از راست به چپ

6 - 2 - 1  

  به ازاي هر سال

  

56  
كه (ير مسئولي و عضويت در هيأت تحريريه مجالت علمي دانشگاه د، م6سردبيري

  )اند ريافت نكردهپژوهشي د -هنوز اعتبار علمي

  از راست به چپ

3- 1- 5/0  

  به ازاي هر سال

  

  .شود در نظر گرفته مي 2و هنر ضريب ) اسالمي(ت، فلسفه اهاي ادبيات، معارف اسالمي، الهي در رشته -1

وم، ذيـل وزارت علـ   دولتـي  مؤسسـات پژوهشـي  هـا و   دانشگاه هاي علمي، انجمنهمايش علمي معتبر همايشي است كه برگزاركننده آن  -2

) اي حرفه و كاربردي و فني -، جامع علميبه استثناي دانشگاه پيام نور( تحقيقات و فناوري يا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

 .بوده يا اعتبار همايش به تأييد شوراي پژوهش و فناوري دانشگاه رسيده باشد

 .باشدمنعقد شده دانشگاه قرارداد مربوط توسط شده و در صورتي كه پذيرش طرح با اقدامات و پيگيري عضو هيأت علمي محقق  -3

تجهيزات خريداري شده از محل طرح بايـد پـس از خاتمـه    «براي تخصيص امتياز الزم است، در قرارداد طرح با كارفرما، اين موضوع كه  -4

قيد نشده باشد و يا در صورت ذكر اين موضوع، نامه رسمي جهت اهـداي آنهـا بـه دانشـگاه ارائـه      » .ح به كارفرما تحويل داده شودطر

 .در هر حال امتياز مزبور پس از نصب برچسب اموال دانشگاه تخصيص داده خواهد شد .گردد

بـديهي  . به معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه رسيده باشـد  پيشنهاده بايد به تصويب شوراي هسته علمي رسيده و توسط مسئول هسته -5

هاي علمي نيز يكي از معيارهاي ارزيابي فعاليت آنها خواهد  هاي ارسال شده هسته هاي موافقت شده به پيشنهاده است تعداد پيشنهاده

 .بود



 
٦ 

توانـد بـا اعـالم     ر داخلي مجله منصوب نمايد، ميعنوان مدي ابالغ يكي از اعضاي هيأت علمي دانشگاه را بهصدور در صورتي كه سردبير با  -6

 .كتبي بسته به حجم امور محوله بخشي از امتياز خويش را به وي واگذار نمايد

 يـا ( گيرند كه نام و نشاني دانشگاه زنجان  در صورتي به عضو هيأت علمي تعلق ميو كتاب  مقالهانتشار امتيازات پژوهانه : 1تبصره

University of Zanjan (ذكـر كـرده    كتابيا شناسنامه جلد  و مقالهيا پاورقي عنوان وابستگي يا آدرس خويش در متن   را به

  .باشد

عنوان اولين متعدد با قيد نشان سازماني دانشگاه زنجان به) Affiliation(به مقاالت چاپ شده در مجالت كه داراي نشان سازماني  :2تبصره

با دانشگاه باشند، مشروط به هماهنگي قبلي با گروه و دانشكده و همچنين ارائه مصوبه موافقت آنها،  مورد ولي فاقد قرارداد همكاري مربوطه

 .گيردنصف امتياز تعلق مي

 :يابد هاي هنري اعضاي هيأت علمي بر اساس جدول زير تخصيص مي فعاليتپژوهانه امتياز  - 4-1

  امتياز   ماده و بند جدول ارتقاء  عنوان فعاليت  رديف
حداكثر 

  ياز امت

  1  11-3  آثار شخصي  1

  2  11-3  اي شده منطقه آثار برنده  2  10

  4  11-3  ها يا مسابقات ملي آثار داوري شده در نمايشگاه  3

  8  4  15-3  هاي داخلي هاي هنري يا همايش عضويت در كميته داوري جشنواره  4

  ----   8  9-3  صنعتي - هاي علمي شده توسط سازمان پژوهشاثر هنري ثبت   5

  ----   8  8-3  المللي  ها يا مسابقات بين شده در نمايشگاه آثار داوري  6

  ----   6  8-3  شده ملي آثار برنده  7

  ----   14  8-3  المللي شده بين آثار برنده  8

  

 .است وانفرادي و شركت در اكسپ  نمايشگاه) ارائه آثار(هاي گروهي، برگزاري  ارائه اثر در نمايشگاهآثار شخصي شامل موارد : 1تبصره 

  :ها يا نهادهاي هنري زير باشد شوند كه برگزار كننده آنها يكي از ارگان هايي داراي اعتبار هنري محسوب مي نمايشگاه: 2تبصره 

غير از  به(هاي دولتي  انجمن هنرمندان نقاش ايران، حوزه هنري سازمان تبليغات اسالمي، گروه يا دانشكده هنر دانشگاه

نر جمهوري اسالمي ايران، مركز هنرهاي تجسمي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي، موزه هنرهاي ، فرهنگستان ه)نور پيام

  معاصر تهران، مؤسسه توسعه هنرهاي تجسمي

 University of يا(  آدرس دانشگاه زنجانوابستگي يا نمايشگاه، كه نام عضو هيأت علمي با  CDارائه كتابچه يا : 3تبصره 

Zanjan( د، جهت تخصيص امتياز ضروري استدر آن قيد شده باش .  

  

بيش از يك نفر باشد، براي تسهيم امتياز از جدول مربوط در يا هنري هاي پژوهشي  در صورتي كه تعداد همكاران فعاليت - 4-2

  .استفاده خواهد شد ءنامه ارتقا آيين

باشد، عضـو   دانشجو نويسنده اول نامه دانشجوي تحصيالت تكميلي كه  در ارتباط با امتياز مقاالت مستخرج از پايان -4-2-1

هيأت علمي استاد راهنما در صورتي امتياز نفر اول را اخذ خواهد نمود كه محل تحصـيل دانشـجو دانشـگاه زنجـان     

  . باشد



 
٧ 

ها و مؤسسات پژوهشي دولتي ذيل وزارت علوم، تحقيقات و فنـاوري   دانشگاهدر ارتباط با دانشجويان ساير : تبصره

 در صورتنيز  )پيام نور هاي غيرانتفاعي و دانشگاهبه استثناي ( مان و آموزش پزشكييا وزارت بهداشت، در

نفـر  نامه، امتياز  براي راهنمايي پايان شوراي دانشكدهشوراي گروه و موافقت  درخواست دانشگاه متقاضي و

  .تعلق خواهد گرفتاول 

  :شود با استفاده از معادله زير محاسبه مي انهپژوهاعتبار  :5ماده

G = P.A 

معادل ريالي يك امتياز   Aسال و  يكدر طي  2كسب شده از ماده  انهمجموع امتياز پژوه  P، پژوهانهاعتبار مبلغ  G معادلهدر اين 

  .است )1- 3مطابق بند (انه پژوه

  .ريال است) 300000000(سقف اعتبار پژوهانه قابل تخصيص به هر عضو هيأت علمي در هر سال برابر با سيصد ميليون : تبصره

  كرد پژوهانه هزينه :6ماده 

پرداخـت   قابـل اعتبارات پژوهانـه  محل از ي مربوط ها نامه و شيوه ها نامه آيين، بر اساس ضوابط زيرو فناوري هاي پژوهشي  فعاليت  هزينه

  :دنباش مي

 .شود ميهاي پايه و كاربردي كه منجر به توليد مقاله  كمك به انجام پژوهش  -6-1

 .شود ميهاي تقاضا محور كه منجر به تدوين دانش فني، انعقاد قرارداد و يا توليد نمونه  انجام پژوهش كمك به -2- 6

پرداخت ، يا كارگاهي تعمير و كاليبراسيون تجهيزات آزمايشگاهي ،تحقيقاتي يا كارگاهي خريد تجهيزات و لوازم آزمايشگاهي -3- 6

مصرفي جهت و خريد مواد ) حداكثر دو روزهدر صورت توالي (ا كارگري يميداني  ،، كارگاهيهاي خدمات آزمايشگاهي هزينه

 و فناوريپژوهشي  هاي فعاليتانجام 

 ج از كشورخار و يداخلهاي علمي  در همايش شركت -6-4

 ج از كشورخار و يعلمي داخل عضويت در مجامع -6-5

ت درخواسـت اسـتاد راهنمـاي مربـوط قابـل      در صورنيز هاي علمي داخلي  حق عضويت دانشجويان دكتري در انجمن: تبصره

 .است پرداخت

 ج از كشورخار و يداخل يا پژوهشي هاي آموزشي شركت در كارگاه -6-6

  ج از كشورخارهاي تخصصي داخلي و  شركت در نمايشگاه-6-7

 شود هاي تقويت زبان انگليسي گروهي كه توسط دانشگاه برگزار  شركت در كالس -6-8

 ج از كشورخار) تابستانه( كوتاه مدتهشي هاي پژو مأموريت -6-9

  هزينه ثبت اختراع  -6-10
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 هاي پژوهشي داخلي طرح -6-11

اي پژوهشي ه طرحدر رسنلي پتواند به صورت  ميعلمي  هيأتساالنه هر عضو  پژوهانهاعتبار درصد  30حداكثر: تبصره

  .)اعمال خواهد شد 1394اين محدوديت از ابتداي سال ( .هزينه شودداخلي 

  افزارهاي تخصصي خريد كتب، نشريات و نرم -6-12

  هاي اطالعاتي  هزينه عضويت در پايگاه -6-13

   مقاالت علمي ويرايش   هزينه -6-14

  )ISI( و خارجي) ISCپژوهشي و  -علمي(بر داخلي در مجالت معتعلمي مقاالت  انتشارو  داوري هاي هزينه -6-15

  .ميليون ريال است15مقاله هر چاپ داوري و ي حداكثر مبلغ قابل پرداخت برا: 1 تبصره

   .هستندقابل پرداخت نيز پذيرش نامه مقاالت با ارائه و چاپ  داوريهزينه : 2 تبصره

و  هـا  همـايش علمـي،   هـاي  سـخنراني برگـزاري  هاي پژوهشي،  طرح نجاما( دانشگاه فناوري -هاي علمي هسته يها فعاليت  هزينه -6-16

  ).  . .و  تخصصي هاي كارگاه

  عضو هيأت علمي پژوهشيهاي  كمك به انجام فعاليتبراي به دانشجويان  تحقيقال پرداخت حق -6-17

در موارد غير  عضو هيأت علميپژوهشي هاي  كمك به انجام فعاليتالتحقيق به دانشجويان تنها براي  پرداخت حق -6-17-1 

  .پذير است ايشان امكانارشد يا دكتراي  كارشناسينامه  يا پايانكارشناسي از پروژه 

ارشد و دكتـري بـه ترتيـب     التحقيق در هر سال به هر دانشجوي كارشناسي، كارشناسي سقف مجموع پرداخت حق -6-17-2

  .ميليون ريال است 12و  6، 3برابر با 

ميليون  24برابر با در سال از محل پژوهانه هر عضو هيأت علمي التحقيق به دانشجويان  حقسقف مجموع پرداخت  -6-17-3

  .است ريال

   .اعمال خواهد شد 1394از ابتداي سال  مذكورسقف مبالغ : تبصره        

  :با شرايط زيرو هارد اكسترنال اسكنر  ،كاره ، سهرايانه، چاپگرخريد  -6-18

  نوع تجهيزات  رديف
  حداكثر قيمت 

  )ميليون ريال(

حداقل عمر قابل قبول 

  )سال(براي جايگزيني 
  محدوديت

1  
براي استفاده در (انه روميزي راي

  )پژوهشييا كارگاه آزمايشگاه 
18  5   ------------------  

2  

براي (رايانه روميزي تخصصي 

يا كارگاه استفاده در آزمايشگاه 

  )پژوهشي

30  5  

با توجيه فني كارشناس انفورماتيك دانشكده 

  معاون پژوهشي دانشكده و تأييد 

  مدير انفورماتيك دانشگاهو 

3  
  نه همراه رايا

  )خوان تاپ يا تبلت يا كتاب لپ(
20  5   ------------------  

  در ده سال گذشته چاپگر و اسكنرعدم خريد   10  7  كاره  سه  4
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  )چاپ، اسكن و كپي(

  كاره در ده سال گذشته عدم خريد سه  10  7مجموعاً   چاپگر و اسكنر  5

  ------------------   10  5/2  اسكنر قابل حمل  6

  ------------------   10  3  ترنالهارد اكس  7

خـارج   مقام مجاز مـالي، موارد تخصصي استثنايي با توجيه فني كارشناس انفورماتيك حوزه و تأييد مدير انفورماتيك و : تبصره    

  .الذكر قابل خريد خواهند بود از سقف مبالغ فوق

با تصـويب شـوراي پـژوهش و فنـاوري دانشـگاه قابـل        ،ت نيازبا توجه به شرايط و در صور  18-6و  17-6 ،15-6 اعداد بندهاي: تبصره

  .اصالح خواهند بود

  ساير موارد:  7ماده 

نامـه مسـكوت    مواردي كه آييندر همچنين . بر عهده شوراي پژوهش و فناوري دانشگاه است) در صورت نياز(نامه  تفسير مواد اين آيين

  .اقدام خواهد شدانشگاه است پس از بررسي و تصويب در شوراي پژوهش و فناوري د

  نظارت بر حسن اجرا:  8ماده 

  . استدانشگاه  و فناوري پژوهش نامه بر عهده معاون راي اين آييننظارت بر حسن اج

  

  

بـه تصـويب    20/12/1393 مـورخ و در دانشگاه  و فناوري شوراي پژوهش به تصويب 25/8/1393 مورخدر ه ماد 8نامه در  اين آيين     

  .االجرا است الزم 1393نشگاه رسيده و از ابتداي سال هيأت رئيسه دا

  .شده است و اضافه صالحا 4 مادهبه  2تبصره شوراي پژوهش و فناوري  22/1/95طبق مصوبه تاريخ 

  


