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هدف
به منظور جهتدهي و حمايت از پژوهشهای دانشگاه در راستای شروع پروژههای کالن ملي و توسعه فناوریهای
اولويتدار ،مورد نیاز و ضروری کشور ،فعالیت هستههای تحقیقاتي در قالب اختصاص اعتبار حمايت از تحقیقات
تاثیرگذار ملي مورد حمايت قرار ميگیرد.
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واژگان و تعاریف
طرح حاتم :طرحي است حمايتي از تحقیقات تاثیرگذار ملي که به اختصار از اين پس طرح حاتم نامیده ميشود.
هستهی تحقیقاتی :واحدی است که با محوريت يک عضو هیات علمي دانشگاه صنعتي امیرکبیر(مجری) و
مشارکت ساير اعضای هیات علمي و پژوهشگران يا افراد متخصص و متبحر ،به منظور انجام پژوهش بر اساس
برنامهای مدون حول يک محور تحقیقاتي ملي و اولويتدار تشکیل ميگردد.
محور تحقیقاتی :زمینه ای است که دانشگاه يا سازمان حامي عالقمند است با سرمايهگذاری در آن طي يک
دوره يک ،دو يا سه ساله ،يک پايگاه فناوری يا دانشي حول آن در دانشگاه شکل گیرد تا بتواند در میان مدت
يا دراز مدت نیاز فناورانه کالن کشور يا سازمان حامي را در قالب عقد قرارداد صنعتي برآورده سازد.
محورهای اولویتدار :محورهای اولويتدار پژوهش و نوآوری دانشگاه در پنج حوزه سالمت ،ايمني ،محیط
زيست ،آب و انرژی ميباشد.
اعتبار نوع اول :اعتباراتي است که از سوی دانشگاه در راستای توسعه فناوریهای جديد مورد نیاز کشور و با
اثربخشي ملي که در پنج محور اولويتدار تحقیقاتي دانشگاه صنعتي امیرکبیر باشد پس از تايید معاونت
پژوهش و فناوری به هستههای تحقیقاتي اختصاص مييابد.
اعتبار نوع دوم :اعتباراتي که از سوی يک سازمان يا صنعت حامي و دانشگاه به صورت مشترک در راستای
توسعهی دانش و فناوری مورد نیاز کشور تامین شده و پس از تايید معاونت پژوهش و فناوری به اعضاء هسته
اختصاص مييابد.
اعتبار نوع سوم :اعتباراتي که از سوی وزارت عتف يا ساير نهادهای حامي و دانشگاه به صورت مشترک در
راستای توسعهی دانش و فناوری و با اثربخشي ملي تامین شده و پس از تايید معاونت پژوهش و فناوری به
اعضاء هسته اختصاص مييابد.

ماده  :1میزان حمایت
بسته حمايتي برای اعتبار نوع اول تا سقف  400میلیون ريال مي باشد .اعتبار نوع دوم و سوم با کمینه 400
میلیون ريال ( 200میلیون ريال توسط دانشگاه و  200میلیون ريال سازمان يا نهاد حامي) و در صورت نیاز به
تامین اعتبار باالتر ،حداکثر  400میلیون ريال از سوی دانشگاه و مابقي آن توسط سازمان يا نهاد حامي در هر
سال است .اين اعتبار برای مدت دو يا سه سال بر اساس برنامهی پیشنهادی به صورت ساالنه پرداخت خواهد
شد .اختصاص حمايت به يک هسته برای سال اول در صورت پیشرفت کار مناسب به صورت قطعي بوده و
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تمديد آن برای سالهای دوم و سوم منوط به تايید گزارش پیشرفت کار ساالنهی هسته در راستای برنامهی
ارائه شده خواهد بود.

ماده  :2روش هزینهکرد اعتبار
کلیه اعتبارات پرداختي از محل بودجه طرح حاتم توسط معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه پرداخت ميشود.
بديهي است میزان اين اعتبار ويژه ،هر سال از طرف رياست محترم دانشگاه و نهادها و سازمانهای حامي اعالم
خواهد شد .هزينهی تحقیق بر اساس درصد مشارکت هر فرد در برنامه و با اعالم مجری مستقیما پس از تايید
دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه به استاد و همکاران طرح پرداخت خواهد شد.
تبصره  :1خريد لوازم اداری و کامپیوتر و بروز رساني آنها از اين اعتبار در مواردی که ضرورت آن به تايید
دفترارتباط با صنعت دانشگاه برسد ،از محل بودجه مجاز است.
تبصره  :2به اعتبارات اختصاص يافته به اين طرح ،باالسری دانشگاه تعلق نميگیرد.
تبصره  :3پرداخت مالیات و بیمه طبق ضوابط قراردادهای صنعتي دانشگاه خواهد بود.
تبصره  :4در اعتبار نوع دوم سازمان حامي ميتواند در صورت تمايل ،يک نفر از کارشناسان خود را برای تعامل
با هسته تحقیقاتي معرفي نمايد .در اين صورت مجری همکاری الزم را با ايشان به عمل ميآورد.
پرداخت هزينه به کارشناس مذکور بر عهده سازمان حامي است.

ماده  :3روش دریافت اعتبار
اعضای هیات علمي متقاضي دريافت اعتبار ،بايستي در پي فراخوان دانشگاه و يا اعالم نیاز سازمان حامي برای
پژوهش حول يک محور ،خالصه( طبق فرم شماره  1پیوست) و مشروح برنامه تحقیقاتي خود را (طبق فرم
شماره  2پیوست) شامل موارد زير به دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه ارائه نمايند:
-

محور تحقیقاتي مورد نظر
توجیه کالن و اثربخشي ملي طرح پیشنهادی
تعیین دستاوردهای قابل دستیابي در انتهای پژوهش
مراحل انجام پژوهش و برنامهی زمانبندی به تفکیک هر سال و تعیین خروجي در پايان سال
پیشبیني نحوهی بکارگیری نتايج پژوهش و يا نحوه ادامه آن در آينده
پیشبیني اعتبار مورد نیاز و تحلیل هزينه
پیشبیني و ارائه تحلیل در مورد حجم قراردهای بالقوه و بالفعل حاصل از انجام اين تحقیق
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ماده  :4اولویتهای تخصیص اعتبار
تخصیص اعتبار حمايتي به هستههای متقاضي با توجه به اولويتهای زير صورت ميگیرد:
 پژوهشهايي که منجر به يک قرارداد در راستای تحقق يک طرح ملي گردد. پژوهشهايي که منجر به يک قرارداد صنعتي کالن گردد. پژوهشهايي که منجر به ايجاد هسته های همکاری در يک حوزهی تحقیقاتي ملي ،بین اعضایهیات علمي و محققین داخلي دانشگاه گردد.
 پژوهشهايي که ذينفع کاربردی آن مشخص بوده و موافقت اولیه نهاد يا سازمان حامي در برنامهوجود داشته باشد.
 پژوهشهايي که سابقه پژوهشهای قبلي توسط مجری در آن وجود داشته باشد.تبصره  :5طرحهای دارای حمايت از طرف سازمان حامي( اعتبارات نوع دوم و سوم) در اولويت پذيرش و
تصويب قرار دارند.

ماده  :5مراحل درخواست اعتبار
درخواست اعتبار تحقیقاتي طي مراحل زير بررسي ميشود:
 بررسي خالصهی طرح (پیوست شماره  )1توسط کمیته راهبری طرح حاتم شامل :رياست دانشگاه،معاون پژوهشي دانشگاه ،مدير دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه ،مدير مرکز نوآوری دانشگاه ،مدير
برنامهی حاتم
 در صورت موافقت با خالصهی طرح ،تکمیل و ارسال مدارک کامل (پیوست شماره )2 بررسي کامل بودن درخواست به همراه مدارک مورد نیاز توسط کارشناس ارسال طرح برای دو داور در حیطهی تخصصي و دريافت نظرات ايشان انتخاب طرحهای مناسب و اولويتدار بر اساس نظر داوران ارائه شفاهي مجری طرحهای برتر اولیه در حضور کمیتهی راهبری طرح حاتم انتخاب نهايي طرحهای برتر بر اساس نظر کمیتهتبصره  :6در مورد اعتبارات نوع دوم حضور نماينده سازمان حامي برای هر طرح ضروری است.
تبصره  :7در مورد اعتبار نوع دوم ،پس از تايید کمیته ،درخواست بايستي به سازمان حامي ارسال شده و در
صورت تصويب سازمان حامي ،اعتبار تخصیص يابد.
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ماده  :6وظایف مجری پس از تصویب طرح
در صورت تصويب درخواست ،عضو هیات علمي مجری طرح موظف است حداکثر ظرف مدت دو ماه از دريافت
بسته حمايتي ،هسته تحقیقاتي را تشکیل داده و اعضای آن را به دفتر ارتباط با صنعت معرفي نمايد.
مجری موظف است نسبت به ارسال گزارش مکتوب و در صورت نیاز ارائهی شفاهي پیشرفت سه ماهه به دفتر
ارتباط با صنعت و همچنین سازمان حامي (در صورت وجود) اقدام کرده و همچنین در صورت لزوم درخواست
تمديد دوره را با توجیهات و مستندات الزم به دفتر ارتباط با صنعت ارسال نمايد .در انتهای هر سال بازديد از
پیشرفت طرح و ارائه شفاهي مجری به کمیته برای تمديد حمايت انجام ميشود.
تبصره  :8در صورت اعالم نیاز مجری ،با موافقت کمیته ( و سازمان حامي در صورت وجود) ،امکان تمديد
دوره تحقیقاتي با پیشبیني و تقبل هزينههای آن توسط دانشگاه (يا سازمان حامي) وجود دارد.
تبصره  :9در اعتبارهای نوع اول و سوم ،مجری موظف است به غیر از گزارشهای پیشرفت ساالنه ،در پايان
دورهی حمايت ،گزارش کامل برنامه ( شامل پايان نامهها ،رسالهها ،دستاوردهای تحقیقاتي و فناورانه
شامل ثبت اختراع ،مقاالت علمي ،و غیره و نیز شناسايي و تعامالت با مشتريان احتمالي پژوهش انجام
شده در راستای به کارگیری و تجاری سازی دستاوردهای پژوهش ) را به دفتر ارتباط با صنعت
دانشگاه ارسال و در مقاالت حاصل و پايان نامهها با ذکر اعتبار دريافتي ،از دانشگاه و يا سازمان حامي
قدرداني نمايد.
تبصره  :10در اعتبار نوع دوم ،مجری موظف است در دوره انجام پژوهش نسبت به ارائهی خدمات زير به
سازمان حامي اقدام نمايد:
-

-

ارسال يک نسخه از پاياننامهها و رسالههای دانشجوياني که در هستهی تحقیقاتي فعالیت داشتهاند.
ارائه سمینار ساالنه پیشرفت برنامه به سازمان مربوطه
ارسال گزارشهای ساالنه پیشرفت کار به سازمان حامي از طريق دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه
ارسال گزارش نهايي انجام برنامه به سازمان حامي و دانشگاه
برقراری دوره آموزشي يک روزه برای کارشناسان سازمان حامي حول محور تحقیقاتي مربوطه در
صورت اعالم نیاز سازمان حامي ( در صورت نیاز به دورههای طوالنيتر ،هزينهی آن جداگانه مورد
توافق قرار خواهد گرفت)
ذکر نام و قدرداني از سازمان حامي به عنوان حامي تحقیق در پايان نامه و مقاالت مستخرج
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تبصره  :11در صورت کوتاهي و يا قصور مجری در انجام طرح مصوب توسط کمیته راهبری طرح حاتم و تايید
قصور مجری ،متناسب با میزان قصور/تخلف جريمه هايي مانند عدم امکان ارسال مجدد طرح تا سه
سال توسط کمیتهی راهبردی طرح حاتم اعمال خواهد شد.

ماده  :7نحوهی پرداخت
 -7-1مجری جهت دريافت پیشپرداخت ،درخواست پرداخت را مطابق پیوست شماره  3تکمیل و به دفتر
ارتباط با صنعت ارسال ميکند.
 -7-2میزان پیشپرداخت از محل هزينه خريد تجهیزات ،مواد مصرفي و خدمات آزمايشگاهي حداکثر تا سقف
 % 20خواهد بود.
تبصره :12نحوه هزينه کرد منابع مالي پروژه مطابق با بند  1و  2پیوست  ،8دستورالعمل فرآيند انعقاد-گردش
کار و اختتام قراردادهای تحقیقاتي صنعتي دانشگاه ( )AUT-PR-2301خواهد بود.
 -7-3پس از معرفي تیم و از ماه دوم شروع طرح ،هزينه های تحقیق بسته به پیشرفت در برنامه ی زمانبندی
و مرحله بندی مصوب با اعالم مجری و تايید ناظر و دفتر ارتباط با صنعت ،با رعايت ضوابط قانوني پرداخت
ميشود.
 -7-4حق التحقیق افراد همکار در پروژه با اعالم مجری و تاسقف مبلغ مصوب به صورت مستقیم از طرف دفتر
ارتباط با صنعت پرداخت خواهد شد.
 - 7-5ساير هزينه های تحقیقاتي بنا به نیاز تا سقف مجاز در مراحل مختلف پرداخت خواهد شد.
 - 7-6حق التحقیق مجری حداکثر تا سقف  % 10از مبلغ کل پروژه به طور يکجا پس از اختتام پروژه و تايید
ناظر و کمیته راهبری پرداخت خواهد شد.

ماده  :8مالکیت معنوی
مالکیت معنوی طرح تحقیقاتي طبق آيیننامهی مالکیت معنوی دانشگاه به شماره  AUT-PR-2305بین
هستهی پژوهش ،دانشگاه صنعتي امیرکبیر و سازمان حامي تسهیم ميشود.

تمامي اطالعات موجود در اين سند متعلق به دانشگاه صنعتي امیر کبیر بوده و حقوق قانوني آن محفوظ است.

شماره:
رویه حمایت از تحقیقات ملی (حاتم)

AUT-PR-2307

ويرايش:

1
صفحه:

تاريخ:
9

پیوست :1
فرم درخواست پذیرش(خالصه)
AUT-FM-2307-01

تمامي اطالعات موجود در اين سند متعلق به دانشگاه صنعتي امیر کبیر بوده و حقوق قانوني آن محفوظ است.

1398/02/17
از16 :

شماره:
رویه حمایت از تحقیقات ملی (حاتم)

ويرايش:

AUT-PR-2307
1
صفحه:

تاريخ:
10

1398/02/17
از16 :

کد طرح :
تاریخ دریافت طرح:
 -1عنوان پژوهش مورد نظر:
 -2تلفن تماس:
 -3آدرس ایمیل:
 -4دانشکده:
 -5گرایش و حیطهِی تخصصی مجری:
 -6طرح تحقیقاتی کدام موارد را شامل میشود؟
پژوهشهایی که منجر به عقد قرارداد در راستای تحقق یک پروژه ملی گردد.
پژوهشهایی که منجر به یک قرارداد صنعتی کالن گردد.
پژوهشهایی که سابقه پژوهش های قبلی توسط مجری در آن وجود داشته باشد.
پژوهشهایی که منجر به ایجاد هسته های همکاری در یک حوزهی تحقیقاتی ملی ،بین اعضای هیات علمی و محققین
داخلی دانشگاه گردد.
 پژوهشهایی که ذینفع کاربردی پژوهش مشخص بوده و موافقت اولیه نهاد یا سازمان حامی در برنامه وجودداشته باشد.

 -7طرح کدام اولویت دانشگاه را پوشش میدهد؟
سالمت

ایمنی 

محیط زیست 

انرژی 

آب 

سایر 

 -8هسته ی پژوهشی دارای سوابق پژوهشی مرتبط زیر میباشد:
سوابق پژوهشی

دارد

ندارد

در صورت مثبت بودن تعداد آن ذکر
شود

طرح تحقیقاتی
طرح تحقیقاتی خارج از دانشگاه
طرح تحقیقاتی بینالمللی
چاپ مقاله
ثبت اختراع
پایان نامه
پروژه صنعتی

تمامي اطالعات موجود در اين سند متعلق به دانشگاه صنعتي امیر کبیر بوده و حقوق قانوني آن محفوظ است.

شماره:
رویه حمایت از تحقیقات ملی (حاتم)

ويرايش:

AUT-PR-2307
1
صفحه:

-9

تاريخ:
11

پروژه چه مشکلی در سطح ملی را حل می کند؟ و یا منجربه چه نوع قرارداد و خدمات برجسته ای خواهد شد؟

 -10حجم قرارداد قابل انعقاد بعد از اتمام طرح مذکور چقدر پیش بینی می شود؟

 -11دستاوردهای اصلی این حمایت برای دانشگاه چه خواهد بود؟

 -12در صورت درخواست اعتبار نوع دوم و سوم ،سازمان حامی و یا همکار صنعتی پژوهش معرفی گردد:

 -13پیشبینی اعتبار مورد نیاز و تحلیل هزینه:

تمامي اطالعات موجود در اين سند متعلق به دانشگاه صنعتي امیر کبیر بوده و حقوق قانوني آن محفوظ است.

1398/02/17
از16 :

شماره:
رویه حمایت از تحقیقات ملی (حاتم)

AUT-PR-2307
1

ويرايش:

صفحه:

تاريخ:
12

پیوست :2
فرم درخواست پذیرش(مشروح)
AUT-FM-2307-02

تمامي اطالعات موجود در اين سند متعلق به دانشگاه صنعتي امیر کبیر بوده و حقوق قانوني آن محفوظ است.

1398/02/17
از16 :

شماره:
رویه حمایت از تحقیقات ملی (حاتم)

AUT-PR-2307

ويرايش:

1
صفحه:

تاريخ:
13

1398/02/17
از16 :

کد طرح :
تاریخ دریافت طرح:
 -1عنوان پژوهش مورد نظر:

 -2تلفن تماس:
 -3آدرس ایمیل:
 -4دانشکده:
 -5گرایش و حیطهِی تخصصی مجری:
 -6طرح تحقیقاتی کدام موارد را شامل میشود؟ در بخش  9فرم (توجیه ضرورت پژوهش) توضیحات کافی داده شود.
پژوهشهایی که منجر به عقد قرارداد در راستای تحقق یک پروژه ملی گردد.
پژوهشهایی که منجر به یک قرارداد صنعتی کالن گردد.
پژوهشهایی که سابقه پژوهش های قبلی توسط مجری در آن وجود داشته باشد.
پژوهشهایی که منجر به ایجاد هسته های همکاری در یک حوزهی تحقیقاتی ملی ،بین اعضای هیات علمی و محققین
داخلی دانشگاه گردد.
 پژوهشهایی که ذینفع کاربردی پژوهش مشخص بوده و موافقت اولیه نهاد یا سازمان حامی در برنامه وجودداشته باشد.

 -7طرح کدام اولویت دانشگاه را پوشش میدهد؟
سالمت

ایمنی 

محیط زیست 

انرژی 

آب 

سایر 

 -8طرح دارای سوابق پژوهشی زیر میباشد:
سوابق پژوهشی *

دارد

ندارد

در صورت مثبت بودن تعداد آن ذکر
شود

طرح تحقیقاتی
طرح تحقیقاتی خارج از دانشگاه
طرح تحقیقاتی بینالمللی
چاپ مقاله
ثبت اختراع
پایان نامه
پروژه صنعتی
* مدارک مربوطه پیوست شود.
 -9توجیه ضرورت پژوهش و اولویتدار بودن آن:

 -10بررسی فعالیتهای پژوهشی داخل و خارج:

تمامي اطالعات موجود در اين سند متعلق به دانشگاه صنعتي امیر کبیر بوده و حقوق قانوني آن محفوظ است.

شماره:
رویه حمایت از تحقیقات ملی (حاتم)

AUT-PR-2307

ويرايش:

1
صفحه:

تاريخ:
14

1398/02/17
از16 :

 -11تعیین دستاوردهای مورد نظر پژوهش:

 -12حجم قرارداد قابل انعقاد بعد از اتمام طرح مذکور چقدر پیش بینی می شود؟ توضیحات کامل ارائه شود.

 -13کارفرمای بالقوه و یا بالفعل طرح پس از اتمام آن چه ارگانها و یا صنایعی پیش بینی می شوند؟

 -14در صورت درخواست اعتبار نوع دوم و سوم ،سازمان حامی و یا همکار صنعتی پژوهش معرفی گردد( :موافقت اولیه پیوست شود)

 -15آیا از طرح نمونه اولیه ای موجود است؟ (مدارک پیوست شود)

 -16مراحل انجام پژوهش توضیح داده شود.

 -17برنامه زمانبندی به تفکیک هر سال و تعیین خروجی پژوهش در پایان سال:

 -18ترکیب همکاران مورد نیاز در طرح ( رزومه همکاران پیوست شود)

 -19پیشبینی نحوهی بکارگیری نتایج پژوهش و یا نحوه ادامه آن در آینده بیان شود.

 -20پیشبینی اعتبار مورد نیاز و تحلیل هزینه طرح ارائه گردد.

 -21پیشبینی از بازار بالقوه و بالفعل پس از اتمام پژوهش ارائه گردد.

تمامي اطالعات موجود در اين سند متعلق به دانشگاه صنعتي امیر کبیر بوده و حقوق قانوني آن محفوظ است.

شماره:
رویه حمایت از تحقیقات ملی (حاتم)

AUT-PR-2307
1

ويرايش:

صفحه:

تاريخ:
15

پیوست :3
فرم درخواست پیشپرداخت
AUT-FM-2307-03

تمامي اطالعات موجود در اين سند متعلق به دانشگاه صنعتي امیر کبیر بوده و حقوق قانوني آن محفوظ است.

1398/02/17
از16 :

شماره:
رویه حمایت از تحقیقات ملی (حاتم)

ويرايش:

AUT-PR-2307
1
صفحه:

تاريخ:
16

1398/02/17
از16 :

مدیرکل فناوری و ارتباط با صنعت دانشگاه
با سالم و احترام

با توجه به طرح حمايت حاتم به شماره  ...........................مورخ  ...................................موضوع
" ".............................................................................خواهشمند است مبلغ  ..................................به عنوان پیشپرداخت به
اينجانب پرداخت شود.

تمامي اطالعات موجود در اين سند متعلق به دانشگاه صنعتي امیر کبیر بوده و حقوق قانوني آن محفوظ است.

