« آئين نامه نحوه انعقاد و اجراي طرحهاي مرتبط با صنعت »

تشكيالت دفتر ارتباط با صنعت

رئيس دفتر

شوراي تخصصي

كارشناس طرحهاي خدمات
تخصصي و برگزاري كارگاهها و
دوره هاي آموزشي كوتاه مدت

كارشناس طرحهاي تحقيقاتي و
نظارتي ارتباط با صنعت

كارشناس بازاريابي

ماده  – 1تعاريف :
 -1-1دانشکده  :منظور از دانشکده در اين آئين نامه دانشکده علوم پزشکي بهبهان كه نماينده آن معاونت توسعه پژوهش و
فن آوري دانشکده مي باشد.
 -2-1صنعت  :منظور از صنعت در اين آيين نامه ،كليه اشخاص حقيقي ،حقوقي ،صنايع ،سازمانها ،موسسات دولتي و غير
دولتي توليدي ،خدماتي و آموزشي است كه تابع دانشکده علوم پزشکي بهبهان نمي باشند و پرداخت تمام يا بخشي از هزينه
انجام طرح را به عهده مي گيرند.
 -3-1كارفرما  :منظور از كارفرما در اين آئين نامه همان تعريف صنعت مي باشد.
 -4-1مجري مسئول  :فردي كه مسئوليت علمي ،اجرايي ،مالي و حقوقي طرح را بر عهده مي گيرد،
 -5-1قرارداد خارجي  :قراردادي است كه بين دانشکده و صنعت يا كارفرما منعقد مي گردد.
 -6-1قرارداد داخلي  :قراردادي است كه بين مجري مسئول و دانشکده منعقد مي گردد.
 -7-1طرحهاي مرتبط با صنعت  -به طرحهايي گفته ميشود كه اعتبار آنها بهه يکهي از صهورتهاي زيهر توسه صهنعت يها
كارفرما تأمين ميگردد.
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الف  -صنعت پرداخت كل اعتبار طرح را تقبل مي نمايد.
ب -مطابق با بند (د) ماده  45قانون چهارم توسعه كشور ،صنعت حداقل پرداخت  %44از اعتبار طرح را تقبل نمايد.
 -8-1انواع طرحهاي مرتبط با صنعت
الف -طرحهاي تحقيقاتي  :طرحهايي را شامل مي شود كه در قالب ارائه طرح هاي پژوهشي تحقيقاتي در زمينه مسائل
و مشکالت موجود در صنعت منعقد و اجرا مي گردد و دستاوردهاي آن در جهت رفع معضالت موجود و همچنين توسهعه
علوم و فناوري در آن صنعت بکار گرفته مي شود.
ب -طرحهاي مشاورهاي  :طرحهايي كه براي حل مسائل شناخته شده يا ناشهناخته در حهوزه صهنعت بهه درخواسهت
صنعت يا پيشنهاد دانشکده در قالب انعقاد قرارداد با صنعت و توس دانشکده اجرا مي شود.
ج -طرحهاي نظارتي  :به طرحهايي گفته مي شود كه نظارت بر اجراي آنها توس صنعت در قالهب انعقهاد قهرارداد بهه
دانشکده واگذار مي شود.
د -طررررحهررراي خررردماي ت

ررري  :طرحههههايي كهههه در راسهههتاي ارائهههه خهههدمات آزمايشه ه اهي ماننهههد

نمونه برداري و اندازه گيري آالينده هاي فيزيکي ،شيميايي ،بيولوژيکي ،باليني ،تفسير نتايج و  ...در محي هاي مختلهف
اجرا مي شود.
و -ساير موارد  :در صورتي كه طرح پيشنهادي ارائه شده در قالب هيچ كدام از موارد فوق الذكر نباشد ،تصميم گيري به
عهده كميته ارتباط با صنعت خواهد بود.
 -9-1كارگاهها و دوره هاي آموزشي كوتاه مدي  :كارگاهها يا دوره هاي آموزشي كوتاه مدت ،كه توس اعضاي
هيأت علمي دانشکده و بر اساس نياز مديران و كارشناسان صنعت طراحي و اجرا مي شود .اين دوره ها با هدف به روز
ن هداشتن دانش و اطالعات فني و علمي كارشناسان بخش صنعت و همچنين برطرف نمودن نياز فوري نيروي انساني به
مهارتهاي جديد مورد نياز صنعت انجام مي پذيرد.

ماده  -2روشهاي پيشنهاد طرح مرتبط با صنعت به دانشکده
1-2ه پيشنهاد طرح از سوي اعضاء هيأت علمي ،گروههاي آموزشي يا مراكز تحقيقاتي دانشکده به معاونت توسعه پژوهش
و فن آوري دانشکده :
در اين روش ،طرح پيشنهاد شده در كميته تخصصي دفتر ارتباط با صنعت بررسي شده و در صورت تصهويب بهه صهنعت
ارجاع داده ميشود .در صورت تصويب كارفرما ،انجام طرح مزبور به ارائه دهنده پيشنهاد اوليه واگذار مي شود.
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2-2ه اعالم اولويتهاي تحقيقاتي توس صنعت به معاونت توسعه پژوهش و فن آوري دانشکده :
در اين روش ،اولويت ها يا نيازهاي پژوهشي اعالم شده ،به دانشکدهها ،گروههها يها مراكهز تحقيقهاتي مهرتب بها موعهوع
پژوهشي ارجاع داده ميشوند و در آن محل ،پس از بررسي ،در صورتي كه شراي و امکانهات اجهراي طهرح فهراهم باشهد،
طرح پيشنهادي الزم تهيه و پس از تصويب در كميته تخصصي ارتباط بها صهنعت بهه موسسهه يها واحهد مربهوط ارجهاع
وپي يريهاي الزم توس اين دفتر انجام مي شود.
تب ره  : 1اگر در مورد يك موعوع ،بيش از يك طرح پيشنهادي به معاونت توسعه پژوهش و فن آوري ارائه گردد ،توس
كميته تخصصي دفتر ارتباط با صنعت بررسي و يکي از آنها انتخاب و به كارفرما منعکس مي گردد.
تب ره  : 2در موارد خاص ( تعطيالت فصلي دانشکده ،فوريت زماني و  ) ...تصميم گيري در خصوص اين ونه طرحهها بهه
عهده معاون توسعه پژوهش و فن آوري  ،مدير امور پژوهشي ،يا مدير دفتر ارتباط با صنعت خواهد بود.
 -3-2مراجعه مستقيم فرد به كارفرما :
در صورتي كه طرح پيشنهادي ي ا شرح خدمات به دفتر ارتباط با صنعت ارائه شود .پس از تاييد كارفرما انجهام ايهن گونهه
طرحها به شخص پيشنهاد دهنده واگذار مي گردد.

ماده  - 3تركيب كميته ت

ي ارتباط با صنعت :

 -1-3اين كميته به منظور بررسي طرحهاي پيشنهادي تشکيل و اعضاي آن شامل :
-

معاون توسعه پژوهش و فن آوري دانشکده يا مدير امور پژوهشي

-

مسئول دفتر ارتباط با صنعت

-

حداقل  3-5نفر از بين متخصصين علوم پايه و باليني در زمينه اجراي طرحهاي مرتب با صنعت بهه پيشهنهاد
مسئول اداره ارتباط با صنعت و تائيد معاون توسعه پژوهش و فن آوري دانشکده

 -2-3افراد شوراي تخصصي بايد مشخص گرديده و براي مدت مشخص حکم دريافت نمايند.
 – 3-3وظايف كميته :
 -1-3-3بررسي و تصويب طرحهاي مرتب با صنعت در حيطه اختيارات تفويض شده از شوراي پژوهشي .
 -2-3-3پيشنهاد خ مشي و برنامه راهبردي دفتر ارتباط با صنعت
 -3-3-3پيشنهاد و ارائه راهکار براي ارتقاي فعاليت هاي مرتب با جامعه و صنعت.
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ماده  : 4شرايط مجري و همکاران اجرايي طرحها
مجري و همکاران طرحهاي مرتب با صنعت بايد داراي شراي ذيل باشند:
 -1-4مجري مسئول بايد عضو هيأت علمي دانشکده و حداقل داراي مدرك تحصيلي كارشناسهي ارشهد بهوده و تخصهص
الزم را در آن موعوع داشته باشد.
تب ره  :در صورتي كه فرد مورد نظر ،مستخدم سازمان دي ري غير از دانشکده باشد براي اين كه بتواند مجهري مسهئول
طرح باشد بايد عمانت الزم حداقل معادل دو برابر هزينه طرح تحقيقاتي را به دانشکده بسپارد.
 -2-4دانشجويان دوره تحصيالت تکميلي (كارشناسي ارشد يا دكترا) مطابق با آئين نامه آموزشي دوره تحصيالت تکميلي
نمي توانند مجري طرحهاي تحقيقاتي باشند م ر آنکه عنوان طرح پيشنهادي ،موعوع پايهان نامهه ايشهان باشهد .در ايهن
صورت هماهن ي و كسب رعايت استاد راهنما الزامي است.
 -3-4در شراي خاصي كه مجري مسئول نتواند به وظايف خود عمل نمايد ( مانند اعزام به فرصت مطالعهاتي ،مأموريهت
آموزشي ،انتقال موقت يا دائم و  ) ...با رعايت مفاد قرارداد و با اطالع و موافقت كارفرما مي تواند شخص ثالثي (ترجيحها از
همکاران همان طرح) كه داراي صالحيت و قدرت اجرايي كافي با شراي مذكور در بندهاي  1-4و  2-4باشهد بهه عنهوان
مجري مسئول جديد معرفي نمايد كه در آن صورت مجري مسئول جديد ملزم به رعايت كليهه مفهاد آن قهرارداد و آئهين
نامه دفتر ارتباط با صنعت خواهد بود.
تب ره  :1در صورت تغيير مجري مسئول ،مجري قبلي بايد كليه بدهي هاي مربوط به طرح مزبهور را قبهل از تحويهل بهه
مجري مسئول جديد تسويه نموده و كليه مستندات و نتايج بدست آمده طي اجراي پروژه تا آن مقطع را نيهز بهه مجهري
جديد تحويل نمايد.
تب ره  : 2صدور گواهي همکاري براي مجري قبلي در ارتباط با طرح مزبور مانند ساير همکاران طرح و با تاييهد مجهري
مسئول جديد و معاونت توسعه پژوهش و فن آوري دانشکده امکان پذير خواهد بود
 -4-4همکاران مجري ترجيحا از افراد شاغل در اين دانشکده باشند و در صورت لزوم مجري مسئول داليل كهافي جههت
بکارگيري افراد خارج از دانشکده ارائه نمايد .بديهي است در صورتي كه صنعت يا كارفرما ،مشاركت علمي نيهز در اجهراي
آن طرح داشته باشد قيد نام آن همکاران و نحوه همکاري آنها در طرح پيشنهادي الزامي است.
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ماده  -5شرح وظايف مجري مسئول
 -1-5مجري مسئول ملزم به تکميل فرم طرح پيشنهادي مربوط به طرحهاي تحقيقاتي آن صنعت است و در صورتي كهه
صنعت فرمت خاصي براي طرحهاي پيشنهادي خود نداشته باشد ،موظف به تکميل طهرح پيشهنهادي مطهابق بها نمونهه
طرحهاي پژوهشي دانشکده ميباشد .بديهي است در طهرح پيشهنهادي ،ذكهر اسهامي همکهاران طهرح ،نهوع مسهئوليت و
همکاري ،ميزان ساعت همکاري به همراه حقالزحمه آنها الزاميست.
 -2-5در خصوص طرحهاي مشاورهاي ،خدماتي و يا ساير طرحهايي كه تنها شرح خدمات داشته و نياز بهه تکميهل طهرح
پيشنهادي وجود ندارد ،مجري مسئول موظف به اعالم شرح كامل خدمات مربوط به طرح و اعالم اسامي همکاران ،ميهزان
ساعت همکاري و تعيين حقالزحمه مربوط به آنها ميباشد.
 -3-5تعداد طرحهايي كه هر مجري مسئول مي تواند عهده دار انجام آنها باشد نبايد در ارائه خدمات آموزشي عضو هيأت
علمي اختالل ايجاد نمايد .در هر صورت هماهن ي و كسب موافقت دانشکده يا واحد محل كار مجري الزامي است.

ماده  -6تعهداي مجري مسئول
 -1-6قرارداد داخلي براساس متن پيشنويس قرارداد خارجي تنظيم و قبل از امضاء قرارداد خارجي توس معاون توسهعه
پژوهش و فن آوري  ،توس مجري مسئول رؤيت وامضاء مي شود.
 -2-6كليه تعهدات دانشکده در مقابل كارفرما به مجري مسئول منتقل گرديهده و ايشهان ملهزم بهه اجهراي آن تعههدات
خواهد بود و كليه اختيارات كارفرما در قرارداد خارجي كه قابل انتقال به دانشکده باشند نيز به دانشهکده انتقهال خواههد
يافت.
3-6ه در صورتي كه قرارداد طرح فيمابين دانشکده و صنعت نياز به اصالح يا متمم داشته باشد ،پس از هماهن ي و كسب
موافقت مجري مسئول امکان پذير بوده و مجري موظف به اجراي تغييرات و متمم آن خواهد بود.
 -4-6مجري مسئول جنبه هاي منطقي و عملي بودن طرح ،چ ون ي اجراي كامل آن ،اصالت طهرح و توانهايي الزم بهراي
انجام آن را مورد بررسي قرارداده و اطمينان حاصل مينمايد كه انجام آن با توجه به جميهع شهراي مقهرون بهه صهالح و
صرفه ميباشد.
 -5-6مسئوليت كامل اجراي پروژه بر عهده مجري مسئول است و مجري بايد با بکار بردن بهترين روشها و اصول انجهام
كار و بر اساس استانداردهاي تخصصي و حرفهاي و بينالمللي و به شيوه مهورد قبهول كارفرمها و دانشهکده و بها حهداكثر
مهارت ،دقت و جديت ،اجراي طرح را در مهلت مقرر به پايان برساند و در هر زمان كه اشهتباهي معلهوم گهردد در اسهرع
وقت و بدون ايجاد هزينهاي براي كارفرما ،نسبت به تصحيح كار خود اقدام نمايد.
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 -6-6چنانچه در راستاي اجراي طرح نياز به برگزاري جلسه ،انجام بازديد ،دريافت اطالعات از صنعت و موارد مشابه وجود
داشته باشد ،مجري بايد موارد مورد نظر خود را طي نامهاي ،رسما از دانشکده درخواست نمايد.
 -7-6مجهههري موظهههف بهههه شهههركت در جلسهههات و بازديهههدهاي مربهههوط بهههه طهههرح مطهههابق بههها اعهههالم كارفرمههها،
مي باشد.
8-6ه اين حق براي معاونت توسعه پژوهش و فن آوري ،محفوظ است كه در هر كهدام از جلسهات مربهوط بهه طهرحههاي
مرتب با صنعت كه عروري تشخيص بدهد از طريق اعزام نماينده يا فرد مسئول شركت نمايد.
9-6ه چنانچه در طول اجراي پروژه ،مجري مسئول خواهان جاي زيني برخي از همکاران به جاي افراد دي ر و يها افهزودن
افر اد جديدي به ليست همکاران شاغل در طرح باشد ،بايد مراتب را همراه با ذكر دليل رسما به دانشکده اعالم نمايد .پس
از اعالم موافقت دانشکده و كارفرما و بدون تحميل هزينه اعافي و با رعايت ماده  4و  5اين آئين نامه مجري مي توانهد از
خدمات اين افراد استفاده نمايد.
 -14-6پرداخت هر گونه ماليات ،عوارض ،بيمههاي تأمين اجتماعي و ساير حقوق مربوط به طرح مطابق قوانين جمهوري
اسالمي ايران به عهده مجري مسئول ميباشد.
 -11-6مجههري مسههئول موظههف بههه ارائههه گههزارشهههاي مرحلهههاي و نهههايي طههرح بههه دانشههکده بههه تعههداد
نسخه هاي الزم و بر اساس مفاد قرارداد در قالب فرمت ارائه شده از سوي كارفرما بهه همهراه لهوح فشهرده آن مهيباشهد.
همچنين عالوه بر تعداد نسخه هاي الزم براي ارائه به كارفرما ارائه لوح فشرده به همراه يك نسخه از گزارش نهايي تاييهد
شده به دانشکده جهت باي اني در دفتر ارتباط با صنعت الزامي است .چنانچهه كارفرمها در ايهن خصهوص فرمهت خاصهي
نداشته باشد مجري موظف به ارائه گزارش در قالب فرمت ارائه شده از سوي دانشکده مي باشد.
 -12-6چنانچه در هر زمان ،مجري مسئول درخواست فسخ قرارداد نمايد ،بايد داليل كافي و الزم را در اين خصوص ارائه
نموده و كليه خسارات وارده به دانشکده را نيز پرداخت نمايد .عالوه بر ايهن بها توجهه بهه وارد نمهودن خدشهه بهه اعتبهار
دانشکده اين عمل در كارنامه سوابق پژوهشي مجري ثبت و اين موعوع در واگذاري قراردادهاي بعدي به ايشهان در نظهر
گرفته خواهد شد.
ماده  : 7نحوه پرداخت هزينه طرح
 -1-7قس بندي طرح مطابق قرارداد و توافقي است كه بين دانشکده و كارفرما صورت مي گيرد و زمان پرداخت اقساط
مربوط به مراحل مختلف طرح منوط به پرداخت آن اقساط از سوي كارفرما بهوده و پهس از دريافهت ههر قسه از سهوي
صنعت با طي مراحل مالي آن در ذيحسابي دانشکده و حسابداري معاونت توسعه پژوهش و فن آوري و كسر كسور قانوني
و قراردادي ،قابل پرداخت به مجري مسئول خواهد بود.
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 -2-7پرداخت مرحله اول هزينه هاي اجراي طرح طبق قرارداد به صورت علي الحساب مي باشد.
 -3-7پرداخت مراحل بعدي هزينه هاي طرح پس از ارائه فاكتورها و اسناد مالي و تسويه حساب توسه مجهري مسهئول
انجام خواهد شد .در اين خصوص تکميل و امضاي فرمهاي صورت وععيت مربوط الزاميست.
تب ره -1جهت مواد مصرفي طرح ،نياز به ارائه فاكتور توس مجري نمي باشد و براي تسويه حساب فق بايد فاكتورهاي
مربوط به پرداخت وجه مواد غير مصرفي و دست اهها ارائه شود.
تب ره -2در صورتي كه خريد دست اه در طرح پيش بيني شده باشد ،پس از اتمام طرح تحقيقاتي و در صورت عدم
واگذاري به كارفرما در اختيار گروه آموزشي يا مركز تحقيقات مربوطه قرار خواهد گرفت.
 -4-7هزينه پرسنلي طرح ،پس از كسر ماليات پرداخت مي شود.
 -5-7نرخ باالسري طرح هاي مرتب با صنعت  15درصد كل مبلغ قرارداد مي باشد كه بها در نظهر گهرفتن شهراي زيهر
نهايي مي گردد:
 -1-5-7موارد تشويقي
الف) نرخ باالسري طرح هايي كه آورنده آن مجري طرح باشد مشمول  2درصد تخفيف مي باشد.
ب) طرح هايي كه كارفرما (طرف قرارداد) در استان هاي مجاور و غير مجاور باشد به ترتيب ا و  2درصد از نرخ باالسري
كسر خواهد شد.
ج) در صورتي كه در يك طرح تحقيقاتي از خدمات آزمايش اهي هر يك از آزمايش اههاي زير مجموعه دانشکده استفاده
شود و هزينه آزمايشات به حساب مربوطه واريز گردد مشمول  2درصد كسر باالسري خواهد شد.
د) براي طرح هاي باالتر از يك ميليارد ريال به ازاي هر يك ميليارد ريال مازاد  %4/5از نرخ باالسري كسر مي گردد.
(حداكثر )% 5
و) ميزان باالسري طرح هاي حمايت از پايان نامه هاي دانشجويي دست اههاي اجرايي زير 144/444/444ريال معاف از
باالسري مي باشند و بيشتر از آن بر اساس مفاد اين آيين نامه محاسبه خواهد شد .طرف توافق نامه داخلي دانشکده در
طرح هاي پايان نامه اي عضو هيئت علمي دانش اه (استاد راهنما) مي باشد.
تبصره -موعوع انتشار مقاله از پايان نامه طبق آيين نامه شوراي پژوهشيدانشکده به قوت خود باقي است.
ي) در هر صورت نرخ باالسري طرح ها پس از اعمال تشويق ها از  %14كل مبلغ قرارداد فيمابين دانشکده و كارفرما
كمتر نباشد.
تبصره  -1ساير مواردي كه در اين ماده پيش بيني نشده است با پيشنهاد معاونت توسعه پژوهش و
فن آوري دانش اه اقدام خواهد شد.
تبصره  -2در صورتي كه نتايج حاصل از طرح مرتب با صنعت منجر به انتشار مقاله در مجالت علمي -پژوهشي داخلي و
يا خارجي گردد؛ حق التحرير آن مقاله دو برابر حق التحرير مقاالت دي ر خواهد بود.
 -2-5-7شرايط طرح هاي خدماتي
طرح هايي كه صرفا خدماتي هستند نظير آناليزهاي دست اهي ،آزمون هاي متداول آزمايش اهي ،شناسايي ها،
كاليبراسيون دست اهها و كليه خدماتي كه از تجهيزات موجود در دانشکده براي انجام آن استفاده شود مشمول كسر
باالسري نخواهند بود.
 -3-5-7شراي طرح هاي مشاوره اي و نظارتي:
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ميزان باالسري طرح هاي مشاوره اي و نظارت طرح هاي تحقيقاتي %14ثابت خواهد بود و مشمول تشويق هاي مندرج در
اين آيين نامه نخواهدشد.
 -4-5-7نحوه توزيع باالسري
چنانچه مجري يا مجريان طرح تحقيقاتي از اعضاء يك مركز تحقيقاتي مرتب با دانشکده علوم پزشکي بهبهان باشند؛ 54
درصد از باالسري اخذ شده سهم مركز تحقيقات مربوطه خواهد بود كه مي بايستي برابر مقررات و زير نظر رئيس مركز
براي تأمين زيرساخت هاي تحقيقاتي مثل خريد دست اهها و وسايل آزمايش اهي هزينه شود.
 - 6-7نحوه دريافت حق باالسري دانشکده از اقساط پرداختي كارفرما بصورت كسر درصد حق باالسري از كليه اقساط
مربوط به طرح تا وصول كامل اين مبلغ مي باشد.
تب ره  :در شراي خاص با ارائه داليل كافي از سوي مجري مسئول طرح و نيز موافقت معاونهت توسهعه پهژوهش و فهن
آوري دانش اه مي توان دريافت حق باالسري را به اقساط بعدي موكول نمود.
 -7-7انجام هر گونه خدمات و آزمايشهاي مربوط به طرح حتي االمکان بايد در واحدهاي تابع دانشکده صورت گيرد و بهر
اساس تعرفه رسمي و با ارائه فاكتور و از طريق واريز به حساب درآمدهاي اختصاصي دانشکده باشد .در صورتي كه تعرفهه
رسمي موجود نباشد هر گونه پرداخت بايد بر اساس توافق بين مسئول واحد و مجري مسئول انجام شود .در صهورتي كهه
امکان انجام برخي خدمات يا آزمايشها در دانشکده موجود نباشد با اطالع به واحد ارتباط با صنعت انجهام آن در خهارج از
دانشکده بالمانع است.
ماده  : 8بهره برداري از طرح
 -1-8انتشار هر گونه مقاله و كتاب از نتايج حاصل از طرح ،پس از كسب موافقت كارفرمها و دانشهکده و بها رعايهت عهواب
اعالم شده از سوي كارفرما و دانشکده امکان پذير خواهد بود.
 -2-8صدور هر گونه گواهي همکاري براي همکاران يك طرح با شراي ذيل امکان پذير مي باشد :
 در مورد طرحهاي در دست اجرا ،صدور گواهي همکاري براي همکاراني كه اسامي آنها در طرح پيشنهادي و يها ليسهتاصالح شده موجود باشد .با تاييد مجري امکان پذير مي باشد.
 در مورد طرحهاي خاتمه يافته ،صدور گواهي همکاري براي همکاراني كه اسامي آنهها در طهرح پيشهنهادي (يها ليسهتاصالح شده اسامي همکاران) و همچنين در گزارش نهايي موجود باشد صرفا بها ارائهه درخواسهت متقاعهي امکهان پهذير
خواهد بود.
 -3-8صدور گواهي اتمام طرح براي مجري پس از ارائه گزارش نهه ايي ،دفهاع از طهرح و تاييهد توسه كارفرمها و انجهام همهه
تعهدات مذكور در قرارداد آن طرح امکان پذير خواهد بود.
 -4-8هزينههه هههاي ريههالي و ارزي جهههت چههاا مقالههه در نشههريات يهها شههركت جهههت ارائههه مقالههه حاصههل از ايههن گونههه
طرح هاي تحقيقاتي در مجامع علمي معتبر بين المللي با توافق طرفين در بودجه طرح پيش بيني گردد.
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تب ره  :در صورتيکه پرداخت هزينه ارائه يا چاا مقاله از سوي صنعت مربوطه تقبل نشهود تهابع مقهررات و آئهين نامهه ههاي
دانشکده در خصوص چاا مقاله و اعزام اعضاء هيأت علمي خواهد بود.

ماده  -9شيوه نگارش گزارش نهايي
گزارش نهايي بايد در چار چوب فرمت ارائه شده از سوي كارفرما باشد و چنانچه كارفرما فرمت خاصي براي گزارش نهايي ارائهه
ننمايد مجري موظف به ارائه گزارش مربوط مطابق با راهنماي تهيه و تدوين گزارش نهايي معاونت توسعه پژوهش و فهن آوري
مي باشد.
اين آيين نامه در  9ماده و طي جلسات متعدد دفتر ارتباط با صنعت و شوراي پژوهشي دانشکده بررسي و بهه تصهويب نههايي
رسيد و در تاريخ  87/8/22به دفتر ارتباط با صنعت ابالغ گرديد.
آيين نامه فوق مجددا در شوراي پژوهشي مورخ  97/14/12مورد اصالح و بازن ري قرار گرفت.
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