به نام خدا

مديريت تحصيلات تكميلي

آيين نامه اجرايي هدفمندسازي پاياننامهها و رسالههاي دانشگاه صنعتي
اصفهان
مصوب شوراي تحصيلات تكميلي دانشگاه مورخ  1044/2/1و هيات رئيسه دانشگاه مورخ 1044/0/22

مقدمه
اين آييننامه اجرايي در راستاي هدفمندسازي پاياننامهها و رسالههاي تحصيلات تکميلي در دانشگاه
صنننیتي اص ن وان و هدايت ارتتارات پیوهشنني صننناي دسننتگاهها و شننر تها به س ن ي رسننالهها و
پاياننامههاي تحصيلات تکميلي دانشگاه و بر اساس سند "الزام هدفمندسازي پاياننامهها و رسالههاي
تحصيلات تکميلي دانشگاهها و م سسات آم زشي و پیوهشي" مص ب  1311/3/11ش راي گسترش و
برنامهريزي وزارت رتف تنظيم شده به گ نهاي ه بخ شي از هزينههاي پیوه شي دان شگاه و همچنين
هزينه زندگي دانشننی يان از محا ارتتارات پیوهشنني ارفرمايان ر ها تامين شنن د .ضننمنا تنظيم
آييننامه به نح ي ب ده ا ست ه حر ت به س ي تحقق اهداف ذ ر شده در آن سند و اين آييننامه
بوتر انیام ش د.

ماده  :1تعاريف
 .1وزارت :منظ ر وزارت رل م تحقيقات و فناوري است.
 .2دانشگاه :منظ ر دانشگاه صنیتي اص وان است.

 .3پارسا :به پاياننامه ارشناسيارشد و رساله د تري گ ته ميش د.
 .4اعتبار پژوه شي :منابیي مالي اسننت ه براي اجراي ر هاي پیوهشنني در لالپ پارسنناها
تامين ميش د.
 .5سازمان حامي :همان سازمان تامين ننده ارتتار پیوه شي ا ست ه به د ستگاههاي اجرايي
شننر تهاي دولتي و غيردولتي سننازمانهاي صنننیتي التصننادي اجتماري فرهنگي و  ...ه
مناب مالي را براي اجراي ر هاي پیوهشنني در لالپ پارسننا در ارتيار م سننسننات ميگذارند
گ ته ميش د.
 .6پارساهاي كاربردي :پارساهايي هستند ه بر متناي حا يك مشکا رملي در صنیت جامیه
يا يك سامانه تیريف شده و داراي دستاورد اربردي هستند.
 .7پارساي تقاضامحور :پارساهايي ه با ارتتار پیوهشي از جانپ سازمان حامي براي پاسخ به
يك درر ا ست و يا برآورده ردن يك نياز تويه مي ش ند و از حدالا شرايط ذ ر شده در اين
شي هنامه برر ردار هستند.
 .8وزارت صمت :وزارت صنیت میدن و تیارت
 .1ستاپ :سازو ار تامين ارتتار پیوهشي وزارت رتف
 .11تاپ :ر ت انمندسازي ت ليد و ت سیه اشتغال پايدار وزارت صمت
.11دستتتگاه اجرايي :تمامي وزارتخانهها م سننسننات دولتي م سننسننات يا نوادهاي رم مي
غيردولتي شر تهاي دولتي و ليه د ستگاههايي ه شم ل لان ن بر آنوا م ستلزم ذ ر و يا
تصريح نام است

ماده  :2اهداف
 .1هدايت پاياننامهها و رسننالههاي تحصننيلات تکميلي دانشننی يان به سننمت حا مشننکلات و
چالشها و نيازهاي پیوه شي د ستگاهها و م س سات اجرايي در بخشهاي دولتي و غيردولتي
(پارساهاي تقاضامح ر).

 .2هدايت ب دجههاي پیوهشننني دسنننتگاهها و شنننر تهاي دولتي و غيردولتي به پشنننتيتاني از
پاياننامهها و رسالههاي تحصيلات تکميلي
 .3تامين مك هزينه زندگي دانشی يان دورههاي تحصيلات تکميلي در زمان انیام پیوهش.
 .4تامين م اد و لطیات مصرفي م رد نياز در انیام پارسا
 .5ت سیه و بوت د تیويزات پیوهشي بر اساس ب دجههاي جذب شده از اين ارتتار
 .6حمايت مالي مستقيم و يا غيرمستقيم از ارضاي هياترلمي مشار ت ننده
 .7ترغيپ ارضاي هياترلمي به ايیاد ارتتاط با جامیه و صنیت و تیريف پاياننامهها و رسالههاي
تحصيلات تکميلي براي رف نيازهاي ش ر
 .8بالا بردن انگيزه تحصننيلي دانشننی يان تحصننيلات تکميلي براي تلاش بيشننتر هدفمندتر و
با ي يت براي ام ر آم زشي و پیوهشي ر د و افزايش انگيزه براي ادامه تحصيا و ادامه ار در
دارا ش ر
 .1ايیاد زمينه براي اشتغال بيشتر دانشآم رتگان دورههاي تحصيلات تکميلي
.11هدايت بخشي از پاياننامهها و رسالههاي تحصيلات تکميلي دانشی يان به سمت حا مشکلات
رملي در صنیت جامیه يا سامانهها (پارساهاي اربردي)

ماده  :3انواع اعتبارات پژوهشي
ارتتارت پیوهشي براي انیام پارساها به دو گروه زير تقسيم ميش ند:
 -1اعتبار پژوهشي كامل :آن دسته از ارتتارات پیوهشي هستند ه براي پارسا تامين ميش ند
و دو بخش دارند :الف) هزينه انیام پیوهش ( هزينه آز مايشنننگاه ها و ارگاه ها م اد اوليه
تیويزات حقالزحمه اسننتادان راهنما و مشنناور و  )...و اسننت اده در زيرسننارت دانشننگاه) ب)
مكهزينه ماهيانه دانشی ي تحصيلاتتکميلي
 -2اعتبار پژوه شي محدود :آن دسننته از ارتتارات پیوهشنني اسننت ه فقط بخش اول يیني
هزينه انیام پیوهش و هزينه زيرسارت در دانشگاه را در بر ميگيرد.
تب صره  .1ارتتارات پیوه شي از هر ن ع را ميت ان از سازمانها و يا صندوقهاي پیوه شي ملي و بين
المللي به منظ ر ت سنننیه مرزهاي دانش از دسنننتگاه ها و نوادهاي اجرايي با هدف حا چالش ها و

مشننکلات ملي و منطقهاي و يا شننر تهاي دولتي و غيردولتي جوت ت سننیه فناوري يا محصن ل آنان
ارذ رد.

ماده  :0انواع پارساهاي تقاضامحور
پارساهايي ه بر اساس لرارداد مشخص ميان سازمان حامي و دانشگاه ارتتار پیوهشي اما به ميزان
حدالا شارصواي مشخص شده در اين شي هنامه را دريافت مي نند تقاضامح ر محس ب ميش ند.
تبصره :1در م اردي ه دانشگاه در چارچ ب برنامه راهتردي ر د و به منظ ر سپ جايگاه رلمي در
ح زههاي رلمي راص از ارتتارات دانشگاه مك هزينه زندگي ماهيانه دانشی را افزون بر هزينههاي
پیوهش ر د تامين مي ند نقش سازمان حامي را نيز برروده دا شته و چنين پار سايي تقا ضامح ر
تلقي ميش د.
تب صره :2تت صره لتلي مقرري میم ل و متداولي ه به دان شی يان د تراي دان شگاه داده مي ش د را
شاما نميش د.
پارساهاي تقاضامح ر به ان اع زير تقسيم ميش ند:
 -1-0پارساهاي دانشجويان بورسيه توسط سازمان ها و نهادهاي بيرون دانشگاه:
پارساهايي ه بر اساس لرارداد منیقده ميان دانشگاه با سازمان حامي به دانشی ي ب رسيه آن
سازمان تیلق ميگيرد .سازمان حامي رلاوه بر پردارت مك هزينه زندگي دانشی هزينه انیام
پیوهش و زيرسارتهاي م رد است اده در دانشگاه را نيز پردارت مي ند.
الف -سازو كار ايجاد
درصنندي از دانشننی يان تحصننيلات تکميلي در برري از د رشننتهها با انیام تمويدات لتلي و ارذ
می زهاي لازم ميت انند ت سط صنیت يا د ستگاه اجرايي ب ر سيه ش ند .ساز و ار و تمويدات لازم
براي فراهم شدن اين امکان به ترتيپ بص رت زير انیام ميش د:
الف -1-شناسايي صناي و دستگاههاي اجرايي موم با اول يت لرار دادن منطقهي پيرام ني دانشگاه
از ريق:
 -دفتر ارتتاط با صنیت يا مر ز ن آوري دانشگاه

 ريق دانشکدهها با همکاري ارضاي هياترلمي ت سط يك راما اجرايي واسطهالف -2-مذا ره با مرا ز شناسايي شده و رسيدن به ت اهمنامه ت سط دفتر ارتتاط با صنیت
دانشگاه دانشکده/هاي مرتتط و مديريت تحصيلات تکميلي .ت اهمنامه بايد دربرگيرنده حدالا
شرايط و ويیگيهاي ذ ر شده در بندهاي بیدي زير ماده  1-4باشد.
الف -3-تلاش براي ارذ می ز از مراج مرب ه (دفتر گسترش و سازمان سنیش) براي ارلام
رسمي در دفترچه نک ر
ب -ويژگيها
ب -1-دانشی ي ب رسيه ارشناسي ارشد به ميزان  0ترم و دانشی يي ب رسيه د تري به ميزان
 2ترم حق ق ثابت دريافت مي ند.
ب -2-حق ق ماهيانه دانشی ي ب رسيه ارشناسي ارشد به ميزان حقوق پايه مربي پايه يك 1و
دانشی ي د ترا به ميزان حقوق پايه استاديار پايه يك 2محاسته و پردارت ميش د.
تب صره  .3سننازمان حامي ميت اند رلاوه بر حق ق متالغي را به رن ان پاداش مام ريت مكهزينه
زندگي و  ...به دانشی ي ب رسيه پردارت و وي را بيمه نمايد.
ب -3-دانشی ي ب رسيه م ظف است است پس از فارغ التحصيلي و انیام ردمت سربازي ت سط
سازمان حامي به ا ستخدام آن سازمان درآمده و به ميزان حداكثر تا دو برابر مدت بورس يیني
 4سال براي ار شنا سي ار شد و  8سال براي د تري در آن سازمان بط ر تمام ولت ردمت نمايد.
يکي از شرايط آزاد شدن مدرک تح صيلي دانشآم رتهي ب ر سيه اتمام مدت تیود وي ن ستت به
آن سازمان و يا سپ رضايت تتي و رسمي از آن سازمان براي دريافت مدرک تحصيلي ميباشد.
ب -0-سازمان حامي (ب رسدهنده) م ظف ا ست حداقل مبلغ معادل نيمي از كل مبلغ حقوق
بور سيه 3را بابت هزينههاي پیوه شي به دان شگاه پردارت نمايد .ب سته به ميزان اين متلغ سازمان
حامي تق میيارهاي ميته مالکيت فکري دانشگاه در حق ق مادي پارسا مشار ت ر اهد داشت.

 1متلغ ماهيانه آن  1133143615ريال در سال  1311است.
 2متلغ ماهيانه آن  1632533641ريال در سال  1311است.
 17131113111 3ريال براي ارشناسي ارشد و  43131113111ريال براي د تري در سال1311

ب -5-به دان شی ي ب رسيه مقرري متداول تیلق نميگيرد ولي "حمايت مالي پارسا" تیلق گرفته
و از امکانات دانشی يي مانند ساير دانشی يان بورهمند ميش د.
تب صره  .0سننازمان حامي ميت اند جدا از تیودات مالي ذ ر شننده متالغ و م اد مصننرفي را به رن ان
مك هزينه پیوهش در ارتيار دانشنننی ي ب رسنننيه ر د لرار داده و يا وي را از امکانات و تیويزات
پیوهشي آن سازمان برر ردار نمايد.
ج -ظرفيت پذيرش
ج -1-تیيين ظرفيت پذيرش دانشی ي ب رسيه در هر د رشته تق ت افق با سازمان حامي و لتا
از ارلام ظرفيت دانشکده به تحصيلات تکميلي انیام ميش د.
ج -2-ظرفيت دانشی يان ب رسيه در هر د رشته حدا ثر ميت اند  51درصد ظرفيت آن د رشته
را به ر د ارتصاص دهد.
ج -3-ظرفيت دانشننی يان ب رسننيه در هر د رشننته در درون ظرفيت لي آن د رشننته در نظر
گرفته شده و انتخاب دانشی يان ب رسيه پس از لت لي در آن رشته با ارائه درر است انیام ميش د.
تبصره  .5در ص رتي ه تیداد درر استها از ظرفيت ب رسيهي يك رشته بيشتر باشد انتخاب تق
اول يتبندي بر ا ساس شارصهاي م رد نظر دان شکده و سازمان حامي و با تاييد اي شان انیام شده و
در ص رتي ه تیداد درر استها متر از ظرفيت ب ر سيه باشد متقاضيان با تاييد دانشکده و سازمان
حامي انتخاب شده ولي اجتاري در ب رسيه شدن غيرمتقاضيان نخ اهد ب د.
د -انتخاب موضوع پارسا
اول يت انتخاب م ض ع پارساي دانشی ي ب رسيه بايد م ض ري در راستاي حا مشکلات حال يا آينده
سازمان حامي با شد .لذا در انتخاب م ض ع پي شنواده و ت ص يپ آن نظر و تاييد سازمان حامي لازم
است.
تب صره  .6در ص رت ر ضايت تتي سازمان حامي اين م ض ع ميت اند اربردي مح س ب ن ش د ولي
در هر حال پارسا تقاضامح ر محس ب ميش د.
 -2-0پارساي مصوب در سامانه تاپ وزارت صمت
پارساهايي ه با هماهنگي وزارت صمت م ض رات ارلام شده در سامانه تاپ را اجرا مي نند
در ص رت تاييد مکت ب وزارت صمت تقاضامح ر محس ب ميش ند.

تب صره  .7شر ت ها م ظفاند ه تمامي امکانات تیويزات و هزينههاي م اد اوليه لازم براي اجراي
ر را تامين رده و دان شگاه ميت اند ساير هزينههاي پیوهش در دان شگاه را از محا ب دجه رم مي
تامين ند .پردارت يا ردم پردارت مك هزينه زندگي دانشننی بر اسنناس ت افق ميان دانشننگاه و
شر ت ص رت ميگيرد ه بايد به ا لاع دانشی رسانده ش د.
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پارساي مصوب در سامانه ستاپ وزارت عتف

در ص رتي ه پارسا از ريق سامانه تامين ارتتار پیوهشي ستاپ انیام ش د.
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پارساي مساله محور حمايت شده از طريق منابع مالي صنعت يا جامعه

پارسنناهايي ه مسننتقيما در جوت حا مشننکلات صنننیت يا جامیه تیريف ميشنن ند و داراي
ويیگيهاي زير باشند تقاضامح ر محس ب مي ش ند:
الف -بايد به تشننخيص و تاييد دانشننکده مرب ه و دفتر ارتتاط با صنننیت دانشننگاه اربردي و
تقاضامح ر محس ب ش ند.
از حدالا حمايت مالي مشخص شده در ماده  5برر ردار باشند.
ب-
بر اين اساس پارساهاي تقاضامح ر ميت انند از روشواي مختل ي م ض عيابي شده و پيگيريهاي لازم
براي ايیاد ت اهمنامه و لرارداد از ريق مراج ذيصننلا انیام ش ن د .از جمله اين روشننوا ميت ان به
م ارد زير اشاره رد:
 پار ساي تقاضامح ر ميت اند از ميان موضوعات پيشنهادي از يك سازمان حامي انتخاب وپس از تنظيم پيشنننواده و انیام ت افق نامه اوليه لرارداد آن مابين دانشننگاه و سننازمان حامي
تنظيم و تاييد گردد.
 م ض ع پارساي تقاضامح ر ميت اند ت سط استاد راهنما در صنیت يا جامیه شناسايي شده وتیريف م ضنن ع تدوين پروپ زال و مذا رات و ت افقات اوليه ت سننط وي انیام و منیر به رقد
لرارداد مابين دانشگاه و سازمان حامي ش د.
 م ض ع پارساي تقاضامح ر ميت اند ت سط ر د دانشی در صنیت يا جامیه شناسايي شده ودر مذا رات اوليه به استاد راهنما مك ند .ما بقي ام ر ت سط استاد راهنما و دانشگاه انیام
ميش د.

 -5-0پارساي تعريف و حمايت شده از طرح ارتباط با صنعت استاد راهنما
 پار سايي ا ست ه در را ستا و با ارتتار مالي ر ارتتاط با صنیت ا ستاد راهنما تیريف شده وبايد از حدالا حمايت مالي مشخص شده در ماده  5برر ردار باشد.
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پارساي مبتني بر بند ج ماده  12ذيل

پارساهايي ه با "ارتتار پیوهشي محدود" از محا ارتتارات ب دجه رم مي دولت به منظ ر رف
مشکلات و نيازهاي ش ر در دانشگاه تیريف و اجرا مي ش ند و بر اساس شي هنامه اجرايي بند ج
ماده  12لان ن "حدا ثر ا ست اده از ت ان ت ليدي و ردماتي در تامين نيازهاي ش ر و تق يت
آنوا در امر صادرات" و دست رالیماهاي دبيررانه رطف به تاييد ميرسند تقاضا مح ر محس ب
ميش ند.

ماده  :5شرايط لازم و تامين مالي پارساهاي تقاضا محور:
حدالا ارتتار مالي حمايت از پارساهاي تقاضا مح ر  11درصد متلغ پايه ميزان هزينههاي اما انیام
يك پار سا مي با شد .اين متلغ پايه براي انیام يك پايان نامه ار شنا سيار شد به مدت  12ماه و يك
ر ساله د ترا به مدت  31ماه ا ست ه هر ساله ت سط ميته مالکيت فکري دان شگاه در  3دي سيپلين
فني – موند سي شاورزي  -مناب

تيیي و رل م پايه تیيين مي ش د .بخش حقالزحمه دان شی به

ص رت میادل حق الزحمه ن ر -سارت پیوهشي از محا اين ارتتار تامين مي ش د .به رن ان مثال براي
سال  1411متلغ پايه ميزان هزينهها در سه ديسيپلين مختلف در جدول  1است.

جدول  :1متلغ پايه ميزان هزينههاي اما انیام يك پارسا به ريال بر متناي مقياس سال  1411در 3
ديسيپلين دانشگاه
فني – موندسي

مقط

6513111311

7213111311

6813111311

پايان نامه

231513111311

232413111311

231813111311

رساله

رل م پايه

شاورزي  -مناب

تيیي

حمايت مالي از پار ساهاي تقا ضا مح ر ميت اند به دو ص رت زير و از ريق لرارداد ر سمي با میاونت
پیوهشي دانشگاه ص رت پذيرد.
الف -حمايت كامل :سازمان حامي با ارتتاري به ميزان متلغ پايه ارتتار مالي پارساهاي تقاضا مح ر
يا بيشتر مندرج در اين ماده پارسا را م رد حمايت لرار ميدهد.
ب -حمايت محدود :سازمان حامي با ارتتاري به ميزان در صدي از متلغ پايه ارتتار مالي پار ساهاي
تقاضا مح ر مندرج در اين ماده ه از  11درصد متر نتاشد پارسا را م رد حمايت لرار ميدهد.
 حمايتواي مالي پارسننناهاي تقاضنننامح ر ميت اند به صننن رت ارائه مك هزينه تحصنننيلي بهدانشننی ارائه ردمات آزمايشننگاهي و يا تامين م اد مصننرفي اوليه و يا دادههاي داراي ارزش
مالي میادل ه به ت افق ا ستاد راهنما دان شکده و تاييد دفتر ارتتاط با صنیت دان شگاه ر سيده
است باشد.
-

ا ارتتار مالي پارساي تقاضامح ر در ارتيار استاد راهنماي اول لرار گرفته تا به صلاحديد در
چوارچ ب لرارداد و جريان نقدينگي مصرف گردد.

-

پردارت حق الزحمه پیوهشي دانشی يان بر اساس ميزان پيشرفت و سارت میادل مصروفي
م رد تاييد اسننتاد راهنما و سننازمان حامي صنن رت ر اهد پذيرفت .متلغ حقالزحمه سننارتي
دانشی بر متناي متلغي است ه در ح زه میاونت پیوهش و فناوري دانشگاه تیيين ميش د.

ماده :6سطح بندي پارساهاي تقاضا محور:
از آنیا ه حدالا متلغ حمايت بايد  11در صد متلغ پايه هزينه هاي انیام پار سا با شد سطحبندي يا
𝑙𝑒𝑣𝑒𝑙 پار ساهاي تقا ضامح ر جوت تیيين ضريپ امتيازهاي پيشبيني شده در اين د ست رالیما به
شر زير تقهبندي ميش د.
سطح سه  :بين  71تا  111درصنند از متلغ تیيين شننده ت سننط ميته مالکيت فکري براي دسننته
پارساي مرب ه.

سطح دو  :بين  41تا  71درصد از متلغ تیيين شده ت سط ميته مالکيت فکري براي دسته پارساي
مرب ه.
سطح يك  :بين  11تا  41درصنند از متلغ تیيين شننده ت سننط ميته مالکيت فکري براي دسننته
پارساي مرب ه.
ه با فرم ل زير لابا بيان است:
𝛼+5
)
30

(𝑑𝑛𝑢𝑜𝑟 = 𝑙𝑒𝑣𝑒𝑙

ه  0 ≤ 𝛼 ≤ 100در صد حمايت را ن شان مي دهد و 𝑑𝑛𝑢𝑜𝑟 رملگر گرد ردن به نزديکترين
ردد صحيح است.

ساير تبصرههاي مهم:
تبصره  .2سازمان حامي ميت اند يکي از پیوهشکدههاي دانشگاه باشد.
تبصره  .9سازمان حامي ميت اند دانشگاه باشد ه بر اساس نيازها و ضرورتواي ر د يك م ض ع
پیوهشي اربردي تیريف رده و در لالپ رحي ارائه دهد ه بت اند يك يا چند پارساي اربردي
را پشتيتاني نمايد.
تب صره  .14پار ساهاي تقا ضامح ر ميت انند ت سط ار ضاي هيات رلمي داراي شر تواي روي شي
ثتت شده با می ز دانشگاه تیريف و حمايت ش ند.
تبصره  .11پارساهايي ه با است اده از ارتتارات ب دجه رم مي دولت با "ارتتار پیوهشي محدود"
يیني بدون تامين مك هزينه زندگي دان شی ي تح صيلات تکميلي اجرا ش ند تقا ضا مح ر تلقي
نميش ند.
تبصره  .12سپ رضايت سازمان حامي و ارتتام لرارداد به گ نهاي م فقيتآميز متناي م فقيت
و ي يت اجراي پارساي تقاضامح ر است.
تبصره  .13در م ارد راص صدور می ز دفاع از پاياننامه ارشناسيارشد و رساله د ترا از س ي
دانشگاه به زرم ردم سپ رضايت سازمان حامي بلامان است .در اين ص رت پس از دفاع دانشی

ما ان دانشی و استادان راهنما در رص ص سپ رضايت سازمان حامي متیودند و پارسا فقط
در ص رت سپ رضايت سازمان حامي تقاضامح ر تلقي مي ش د.

ماده  :7تعيين ظرفيت دانشجويان تحصيلات تكميلي دانشگاه
 .1ظرفيت پذيرش دان شی ي تح صيلات تکميلي ارضاي هيئت رلمي در سقف پذيرش ا يیني
میم ع سقف ظرفيت سالانه پذيرش دان شی ي تح صيلات تکميلي دان شگاه و ظرفيت مازاد
مرب ط به پارساهاي تقاضامح ر مطابق با تصميمات هيات رئيسه دانشگاه انیام ميش د.
 .2به منظ ر تش يق ارضاي هياترلمي به اجراي پارساهاي تقاضامح ر در ص رتي ه رض هيات
رلمي م فق به ارذ ارتتار پیوهشي اما براي اجراي پارساي تقاضامح ر ش د ظرفيت پذيرش
دانشی ي وي بر اساس تیداد پارساهاي تقاضامح ر مص ب افزايش مييابد.
 .3لازم ا ست هم در پي شنواده پار سا و هم در سي ستم گل ستان ن ع پار سا و ن ع ارتتار پار ساهاي
اربردي مشخص شده و همچنين لابليت ارذ آمار آن از سيستم گلستان فراهم گردد.
 .4دفتر برنامهريزي و ارتقاء ي يت آم ز شي دان شگاه لازم ا ست شارصهاي ا شتغال دان شی يان
در هر رشته را رصد رده و در ارتيار ارضاي هياترلمي مراج ذيصلا لرار دهد.
 .5لازم است دانشگاه ا لارات اما ليه پارساهاي تقاضامح ر و ر هاي تحقيقاتي را در سامانه
سننمات ملي شنن ر به گ نهاي بارگذاري ند ه ارفرماي ر م ضنن ع پروژه پیوهشنني
استاد/استادان راهنما دانشی ي پیوهشگر و ن ع ارتتار پیوهشي واضح و مشخص باشد.

ماده  :2مشوقها:
پارساهاي تقاضامح ر اضافه بر مزاياي غيرمستقيم براي استاد راهنما و دانشی يان بط ر مستقيم
نيز داراي مش قهاي زير هستند.
 -1-2استاد راهنما

 .1ارضنناي هيئت رلمي ه راهنمايي پارسنناي تقاضننامح ر راتمه يافته را انیام داده باشننند از
امتياز بالاتري نستت به پارساهاي مشابه در ترفي ارضاي هيات رلمي برر ردارند.
تبصره  .10امتياز راهنمايي هر پارساي تقاضامح ر براي ارضاي هيات رلمي در محاسته ماده 12
آيين نامه ترفي در ضريپ 𝟓  𝟏. 𝟐 ≤ 𝐚 = 𝟎. 𝟏𝟓 ∗ 𝐥𝐞𝐯𝐞𝐥 + 𝟏. 𝟎𝟓 ≤ 𝟏.ضرب ميش د.
 .2بر اساس بند  1ماده  7دانشی ي تحصيلات تکميلي با پارساي تقاضامح ر به رن ان دانشی ي
مازاد با ررايت سننقف سنناليانه و سننقف ا ظرفيت راهنمايي اسننتاد (جدول  )2براي اسننتاد
راهنما در نظر گرفته ميش د.
جدول  :2سقف ظرفيت راهنمايي هر رض هيات رلمي
ظرفيت ارشناسي ارشد
(رادي+4مازاد)

ظرفيت د ترا
(رادي+5مازاد)

سقف در هر دوره

3 +3

2 +2

سقف لي

-

4 +4

تبصره  .15رض هيات رلمي ه در يك سال تحصيلي دانشی ي ارشناسي ارشد تحت
راهنمايي وي بص رت تقاضامح ر با م فقيت از پاياننامه دفاع ند در درر است ظرفيت سال بید
مي ت اند درر است يك دانشی ي ارشد مازاد ارائه دهد.
 .3ارضاي هيئت رلمي داراي پارساي تقاضامح ر ميت انند از دريافتي بيشتر براي هدايت پارسا
برر ردار ش ند.
تبصتتره  .16حق ال تدريس اسننن تاد راهن ما براي هر پارسننناي ت قاضنننامح ر در = 𝐜 ≤ 𝟏
𝟒
𝟑

≤ 𝟏  𝐥𝐞𝐯𝐞𝐥/𝟗 +ضرب ميش د (در ص رت تاييد هيات امناي دانشگاه).

 4ظرفيت رادي شاما دانشی يان روزانه ن بت دوم و بدون آزم ن مي ش د و سقف دانشی ي ارشناسي ارشد روزانه در هر ورودي  2ن ر است.
 5ظرفيت رادي شاما دانشی يان روزانه ن بت دوم و بدون آزم ن مي ش د و سقف دانشی ي د تراي روزانه در هر ورودي يك ن ر است.

 -2-2دانشجو
 .1براي دانشننی يي ه پارسنناي وي بص ن رت تقاضننامح ر تیريف و با م فقيت دفاع شننده اسننت
گ اهي دال بر تقا ضامح ر ب دن با ذ ر سطح پار سا و با تاييد دان شگاه و سازمان حامي صادر
ميش د.
 .2براي رسنناله تقاضننامح ر با سننطح  3چاپ يك مقاله رلمي پیوهشنني  ISCو براي رسنناله
تقاضننامح ر سننطح يك و دو ثتت يك پتنت رارجي م رد تاييد میاونت پیوهشنني دانشننگاه
ميت اند جايگزين شرط لازم مقاله  ISIبا چارک  Q3به بالا ش د.
 .3در ارزيابي جل سه دفاريه ر ساله تقا ضامح ر سقف تیداد ارترارات بين المللي و دارلي م رد
تاييد سازمان پیوه شواي رلمي صنیتي يا ميته مالکيت فکري دان شگاه تا سه لابا افزايش
است.
 .4با درر است دانشی و حدا ثر دو ه ته لتا از دفاع يك پارساي تقاضامح ر دانشی ميت اند
د ستاوردهاي فناورانه ر د را در مقابا يك ميته ارزيابي پیوهش و فناوري در دان شکده ارائه
داده و ميته مذ ر ميت اند حدا ثر به ميزان 𝟐 m= 𝐥𝐞𝐯𝐞𝐥/نمره تشننن يقي براي نمره
جل سه دفاريه براي پار سا پي شنواد نمايد .ميته داوري پیوهش و فناوري داراي حدالا چوار
رض شاما سرپرست تحصيلات تکميلي و میاون پیوهشي دانشکده و دو ن ر منتخپ ش راي
تحصيلات تکميلي دانشکده ميباشد ه منتختين براي يك دوره  2ساله انتخاب ميش ند.
 .5پس از پايان م فقيت آميز پار ساي تقا ضا مح ر م شاوره جوت تويه ر تیاري ت سط مر ز
ن آوري داده شننده و در صنن رت پذيرش ر تیاري اسننتاد راهنما و دانشننی ميت انند از
مزاياي مر ز ن آوري (نظير اسننت اده از فضنناي اسننتقرار میرفي به صننندوق هاي پیوهش و
فناوري حض ر در جلسات سرمايه گذاري و  )...برر ردار ش ند.
 .6پار ساهاي تقا ضا مح ر م فق ميت انند در سامانه فناوريواي دان شگاه (دانا الا) و همچنين در
نمايشگاه دستاوردهاي دانشگاه لرار گيرند.

ماده  :9نظارت و ارزيابي
 .1دان شگاه ملزم ا ست هر ساله ضمن ارائه گزارش رملکرد پار ساهاي تقا ضامح ر ر د به هيئت
امناي دانشننگاه ا لارات پارسنناهاي مذ ر را در سننامانه ثتت ايرانداک وزارت رتف وارد ند.

وزارت رتف با اسننت اده از سننامانه مديريت ا لارات تحقيقاتي (سننمات) ملي گزارش رملکرد
دانشگاه در اين رص ص را صحه گذاري مي ند.
 .2به دليا اهميت هدايت پار ساها به سمت نيازهاي جامیه و صنیت شارص ن ستت پار ساهاي
داراي ارتتار پیوهشنني اما به تیداد ا دانشننی يان تحصننيلات تکميلي به شننر جدول 3
هدفگذاري ميش د:
جدول  :3شارص هدف درصد پارسا هاي داراي ارتتار پیوهشي
اما به تیداد ا پارساهاي تحصيلات تکميلي
سال/دوره

د تري

ارشناسي ارشد

1411

%5

-

1412

%15

%5

1414

%25

%11

ماده  :14مالكيت مادي و معنوي پارساي تقاضامحور
ليه حق ق مالکيت مادي و مین ي مرب ط به پارساهاي تقاضامح ر متیلق به دانشگاه صنیتي اص وان
پديدآورندگان و سازمان حامي است .اين حق ق ت سط دانشگاه صنیتي اص وان و بر اساس رط مشي
مالکيت فکري اين دانشگاه در ميته مالکيت فکري دانشگاه ارزشگذاري و سوم بندي ر اهد شد.
سوم سازمان حامي متناسپ با ا ارتتار پیوهشي پردارت شده مرتتط با پارسا و بر اساس ل انين و
میيارهاي دانشگاه تیيين ميش د.
هر گ نه بوره برداري از محت ا نتايج يا الدام براي تیاريسازي دستاوردهاي پارساي تقاضامح ر تنوا با
می ز تتي دانشگاه صنیتي اص وان و سازمان حامي امکانپذير است.
تبصره  .17لازم است ه در تنظيم لرارداد مرتتط با پارساي اربردي با رنايت بر رط مشي مالکيت
فکري دانشگاه سوم دانشگاه و سازمان حامي مشخص و ت افقي در رص ص بورهبرداري از محت ا نتايج
يا الدام براي تیاريسازي دستاوردهاي پارسا انیام گيرد.
تبصره  .12مرج تصميم گيري در م رد ارزش گذاري و سطح فناوري دفتر انتقال فناوري دانشگاه
ميباشد.

تبصره  .19در ص رت نياز نمايندهاي از سازمان حامي ميت اند در ميته مالکيت فکري دانشگاه حض ر
داشته باشد.
آييننامه اجرايي حاضر مشتما بر  11ماده و  11تتصره در تاريخ  1411/2/1ش راي تحصيلات
تکميلي دانشگاه به تص يپ رسيده و در هيات رئيسه دانشگاه م رخ  1411/4/28تاييد نوايي شد.
هرگ نه ت سير و رف ابوام ت سط مرج تص يپ ننده آن میاز است.

