
 مجموعه مصوبات پژوهشی متفرقه شورای پژوهشی و شورای دانشگاه

غایر ،لغو و بازنگری و به روز رسانی شده است و بر اساس مصوبه شورای دانشگاه کلیه مصوبه های م 92/29/22این مجموعه تا تاریخ  

 بالاثر میگردد.

مدت يکسال موارد ذيل  ارلرا  لا    مقرر شد در خصوص موضوع کسر باال سری طرحهای خارج از دانشگاه به  -1

پيشنهاد رديد  وسط معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه ارائه و صويب گردد. ضمناً در همه ملوارد نسل ه ای از   

 قرارداد برای دانشکده مربوطه ارسال می گردد.

 در طر حهای  حقيقا ی خارج از دانشگاه که  وسط اعضا هيات علمی دانشگاه انجام می گيرد:  -الف

ک  قرار داد به  ش يص دانشکده مربوطه و  اييلد  %11 ا  %5چنانچه از امکانات دانشگاه استفاده نگردد بين  -1

 شورای پژوهشی دانشگاه بعنوان باال سری از مبلغ ک  قرار داد کسر می گردد. 

مربوطه و  اييد ک  قرار داد به  ش يص دانشکده  %01 ا %21چنانچه از امکانات دانشگاه استفاده گردد بين  -2

 شورای پژوهشی دانشگاه بعنوان باال سری از مبلغ ک  قرار داد کسر می گردد.

 در قراردادهای خدمات مشاوره ای خارج از دانشگاه که  وسط اعضا هيات علمی دانشگاه انجام می گيرد:  -ب

نشگاه انجلام ملی گلردد    در قراردادهای خدمات مشاوره ای خارج از دانشگاه که  وسط اعضای هيات علمی دا -1

ک  قرار داد به  ش يص دانشکده مر بوطه و  اييد شورای پژوهشی دانشگاه بعنوان باال سلری از  %01 ا  %21بين

 مبلغ ک  قرار داد کسر می گردد.

به دانشگاه  %25به دانشکده مجری قرارداد و %05از باال سری کسر شده در قرارداد های خدمات مشاوره ای  -2

 رد. علق می گي
 شوراي دانشگاه( 03/2/82و  28/8/88شوراي پژوهشي دانشگاه و مصوب جلسه مورخ  6/4/88مورخ  744)مصوب جلسه 

 

 ش يص نظری يا عملی بودن پروژه های دانشجويی با گروه آموزشی، شورای پژوهشی دانشکده و در نهايت  --2

 شوراي پژوهشي دانشگاه( 0/29/88مورخ  727)مصوب جلسه مديريت امور پژوهشی دانشگاه می باشد. 

 

اصالحات و  مديد پروژه های ارشد و دکتری دانشجويی بر اساس آيين نامه های مربوطه انجام می شود و  --3

شوراي  0/29/88مورخ  727)مصوب جلسه  ش يص اين موارد، به مدير امور پژوهشی دانشگاه  فويض گرديد. 

 پژوهشي دانشگاه(

طرح های خارج از دانشگاه، که قرارداد آن از طريق دانشگاه منعقد گرديده است مقرر در خصوص امتيازبندی  -4

شد با  وره آئين نامه رديد ار قا، ردول محاسبه امتياز  هيه گردد  ا گزارش های طرحهلای خلارج از دانشلگاه    

گزارش بله هملراه   اعضاء هيأت علمی در دانشکده ها به اين شک  مورد بررسی و امتياز دهی قرار گيرد و سپس 

 صور جلسات گروه و شورای پژوهشی دانشکده برای شورای پژوهشی دانشگاه رهت اقدامات بعدی ارسال گردد.

مقرر گرديد بروندادهای پژوهشی اعضا هيات علمی برای استفاده در مواردی همچون اخل  پژوهانله، انت لا      -5

ر در هر سال و بر اساس شروع و پايان يک سال شمسی در هفته پژوهش و  رفيع ساليانه، صرفاً يک با بر رين ها



 99/2/82موورخ   626)مصوب جلسه  و ميالدی قب  رمع آوری و برای حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه ارسال گلردد. 

 شوراي دانشگاه( 2/29/82شوراي پژوهشي دانشگاه و مصوب جلسه 
-نها در صورت داشتن شماره سريال ميسر میخريد دستگاه ها و وساي  آزمايشگاهی  وسط پرسن  دانشگاه   -5

شووراي   96/22/82موورخ   692)مصووب جلسوه    باشد و خريد اين گونه  جهيزات بدون شماره سريال ممنلوع اسلت.  

 شوراي دانشگاه( 2/29/82پژوهشي دانشگاه و مصوب جلسه 
 

 


