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 هدف

 قوانین ها،آن اتاختیار و وظایف و تحقیقاتی مراکز و ها ژوهشکدهپ ساختار و ارکان تبیین نامهآیین این از هدف

 و مالی رامو و بودجه چنینهم و پژوهشی هایگروه و تحقیقاتی مراکز پژوهشی، شوراهای بر حاکم مقررات و

   .باشدمی مربوطه واحدهای و پژوهشکده اداری

 مقدمه.1

و تشکیل واحدهای پژوهشی بزرگ در دانشگاه  بازنگریبرنامه "با عنوان  AUT-PL-2110شدن سند پیرو عملیاتی 

افزایی و اقدامات میان ها و مراکز تحقیقاتی با رویکرد افزایش هم پژوهشکده، 3/3/1397تاریخ  "صنعتی امیرکبیر

 شد: ای در قالب جدیدی دسته بندی و یا ادغام شدند. بر اساس این سند، دو نوع پژوهشکده تعریفرشته

 لف )داخل پردیس(پژوهشکده نوع ا

 دانشگاه( کده نوع ب )زیر نظر معاونت پژوهش و فناوری پژوهش

یک  ی موجود در داخلاههایی هستند که در قالب تخصصبر این مبنا، پژوهشکده های نوع الف، پژوهشکده

س ردیهایی بیش از یک پهایی هستند که به تخصصهای نوع ب، پژوهشکدهپردیس قرار می گیرند و پژوهشکده

ها ادامه به پردیس نیاز دارند و یا در مرحله تشکیل اولیه الزم است تا با حمایت اولیه دانشگاه شکل گرفته و در

 واگذار شوند.

 ا جامعه و صنعتبهای کاربردی و تقاضامحور و در ارتباط ها و مراکز تحقیقاتی با رویکرد حل مسالهپژوهشکدهاین 

 از بزرگ و ایرشته بین صنعتی هایپروژه انجام و مدیریت .آورندمی فراهم محققین و اساتید برای پویا محیطی

 از جامعه یازن و بازار به نزدیک هایوریآنو ارائه و فنی دانش خلق. باشد می هاپژوهشکده این وظایف مهمترین

 تشکیل و المللینبی و ملی هایپتنت و اختراعات ثبت است، بدیهی. باشدمی هاپژوهشکده این هایماموریت دیگر

 .هاستپژوهشکده این هایماموریت دیگر از زایشی هایشرکت

 

 ارکان پژوهشکده.2

 ارکان پژوهشکده عبارتند از:نشان داده شده است.  1ارکان پژوهشکده در ساختار سازمانی شکل 
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 ها و مراکز تحقیقاتیپژوهشکده( ساختار سازمانی 1شکل 

  راهبریشورای 
ژوهش و په معاون یک نفر نمایند ،سیپرداعضای شورای  عبارتند از نوع الف ری پژوهشکدهاعضای شورای راهب

. صنعتی خصصمت /مدیر نفر یک فناوری دانشگاه، یک نفر نماینده معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه و

 سال کی طول در راهبری شورای جلسه 2 حداقل است ضروری و باشدمی پردیس رئیس عهده بر شورا ریاست

  .نماید برگزار

معاون پژوهش  های مرتبط، رئیس پژوهشکده،سیپرد روسای عبارتند از باعضای شورای راهبری پژوهشکده نوع 

یک نفر مدیر/ و  مدیر ارتباط با صنعت دانشگاهمعاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه، ، و فناوری دانشگاه
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جلسه  2باشد و ضروری است حداقل می ون پژوهش و فناوری دانشگاهمعامتخصص صنعتی. ریاست شورا بر عهده 

  شورای راهبری در طول یک سال برگزار نماید.

 

ود. می ش پیشنهاد اعضای حقوقی شورای راهبریو یا  پژوهشی پژوهشکدهتوسط شورای متخصص صنعتی  /مدیر

 شود.تعیین می دوره متوالیبرای دو و حداکثر است یک الی سه سال صنعتی  متخصص /مدیرمدت عضویت 

 شود.می صادردانشگاه  استیر اعضای شورای راهبری پس از تائید معاون پژوهش و فناوری توسط احکام

 رئیس پژوهشکده 
یا  کدهپژوهشی پژوهشبه پیشنهاد شورای  از میان دو نفر رئیس پژوهشکده مسئول اجرایی پژوهشکده است که

نوع ب(  )برای پژوهشکده هایتوسط معاون پژوهش و فناوری ی راهبری و ید شوراتأی و اعضای شورای راهبری

با  پسد سنمی شوریاست دانشگاه معرفی جهت صدور حکم به  نوع الف(برای پژوهشکده های یا رئیس پردیس )

 حکم صادر می گردد.سال  سهمدت انتخاب رئیس دانشگاه برای یک نفر به 

تأیید شورای  از دو دوره متوالی مسئولیت خود را داشته باشد مگر با تواند بیشنمی رئیس پژوهشکده :1تبصره 

 .و رئیس دانشگاه راهبری

  شورای پژوهشی پژوهشکده
های  در صورت نیاز روسای گروهرئیس پژوهشکده، رؤسای مراکز تحقیقاتی و از  پژوهشکده شورای پژوهشی

ست شورا د. رئیس پژوهشکده، مسئولیت ریاشویک یا دو نفر متخصص صنعتی تشکیل می( و 3پژوهشی )تبصره 

و یا  هشکده. متخصص صنعتی به پیشنهاد شورای پژوهشی پژوشودمیرا دارد. شورا حداقل هر ماه یکبار تشکیل 

 سه سالی یک الید شورای راهبری و حکم معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه به مدت ، تأیاعضای شورای راهبری

 شود.می انتخاب لیبرای دو دوره متوا حداکثرو 

 رئیس مرکز تحقیقاتی 
ا اعضای یو  توسط شورای پژوهشی مرکز از میان دو نفر که کهمسئول اجرایی مرکز است تحقیقاتی رئیس مرکز 

 شورایید پس از تائ می شوند.پیشنهاد  و از بین متقاضیان و واجدین شرایط معرفیپژوهشی پژوهشکده شورای 

حکم صادر  رئیس پردیس برای یک دوره سه ساله با انتخاب (فنوع ال)شکده های پژوهشکده، برای پژوه راهبری

ک دوره سه ینیزحکم برای دانشگاه  و برای پژوهشکده های )نوع ب( با انتخاب معاون پژوهش و فناوری می شود

 .شودمیصادر ساله 

ند مگر با تأیید خود را داشته باشتوانند بیش از دو دوره متوالی مسئولیت رؤسای مراکز تحقیقاتی نمی :2تبصره 

 .دانشگاهمعاون پژوهش و فناوری و  شورای راهبری
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  تحقیقاتی کزشورای پژوهشی مر
که و متخصص صنعتی است به طوری علمیت عضو هیأ 4 حداقل شورای پژوهشی مرکز متشکل از رئیس مرکز و

خصصین صنعتی از مت سایر اعضا ترجیحاًو دانشگاه صنعتی امیرکبیر  علمی باید از اعضای هیات نصف اعضاحداقل 

و یا اعضای  یرئیس مرکز تحقیقات توسط. اعضای شورای پژوهشی باشندها یا اعضای هیات علمی سایر دانشگاه

با های نوع الف پژوهشکدهبرای  ،پژوهشکدهپژوهشی شورای تائید پس از و پیشنهاد  شورای پژوهشی پژوهشکده

وره سه برای یک دهای نوع ب با حکم مدیر ارتباط با صنعت دانشگاه وهشکدهو برای پژحکم رئیس پژوهشکده 

 .شودمیبار تشکیل مرکز و حداقل ماهی یکرئیس  کز، به ریاست. شورای پژوهشی مرشوندمی انتخابساله 

  رئیس گروه پژوهشی
ی ورای پژوهشاعضای ش و یا گروهکه توسط شورای پژوهشی رئیس گروه پژوهشی مسئول اجرایی گروه است 

ژوهشکده پتوسط شورای پژوهشی و پس از تائید  دگرداز بین متقاضیان و واجدین شرایط معرفی می پژوهشکده

 .شودانتخاب میساله  یکحکم رئیس پژوهشکده برای یک دوره با  وانتخاب 

 شورای پژوهشی گروه پژوهشی
و متخصص صنعتی است اعضای  لمیت ععضو هیأ دوحداقل  شورای پژوهشی گروه متشکل از رئیس گروه و

شوند. یانتخاب مپژوهشکده پژوهشی شورای و با تائید گروه پژوهشی به پیشنهاد رئیس  گروه شورای پژوهشی

هشی د. شورای پژونگردمی انتخابساله  یکحکم رئیس پژوهشکده برای یک دوره با شورای پژوهشی  یاعضا

 گردد.ار تشکیل میبو حداقل ماهی یک گروهرئیس  ، به ریاستگروه

 الف  نوع مدیر پروژه
 شود: پروژه نوع الف به دو دسته تقسیم می

شود و مدیر پروژه همان عضو هیات لمی جذب و اجرا میضای هیات عاعای است که توسط پروژه: 1-پروژه الف

  علمی است که پروژه را جذب کرده است.

با پیشنهاد  مدیر پروژه شود وجذب می گروه پژوهشی/مرکز تحقیقاتیای است که توسط : پروژه2-پروژه الف

   شود.انتخاب می رئیس پژوهشکدهو تائید  گروه/رئیس مرکز

 ب  نوع مدیر پروژه
شود. به پژوهشکده واگذار میت اجرا جهجذب و  پردیس/پژوهشکده/ای است که توسط دانشگاهپروژه نوع ب، پروژه

 عت دانشگاهمدیر ارتباط با صنو تائید  رئیس شورای راهبری /شکدهپژوهبا پیشنهاد رئیس نوع ب مدیر پروژه 

 شود.انتخاب می
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 در توانندمی رئیس مراکز ای پژوهشکده رئیس پیشنهاد با های پژوهشیها و رئیس گروهپروژه مدیران :3 تبصره

 . کنند شرکت شورای پژوهشی پژوهشکده

 ها و اختیارات ارکان پژوهشکده مسئولیت.3

 ا و اختیارات ارکان پژوهشکده به شرح زیر است:همسئولیت

  راهبری شورای اختیاراتها و مسئولیت

 پژوهشکده اهداف و مأموریت تصویب 

 پژوهشکده هایراهبرد تصویب 

 اجرایی نامه آیین تصویب 

 پژوهشکده نه و سه ساالنهساال برنامه تصویب 

 پژوهشکده نه و سه ساالنهساال عملکرد تائید 

 جدید پژوهشی هگرو ایجاد تصویب 

 تحقیقاتی مرکز به پژوهشی گروه تبدیل تصویب 

 پژوهشی گروهو  تحقیقاتی مرکز انحالل تصویب 

 المللیبین همایش برگزاری تصویب 

 تعیین حق مدیریت رئیس پژوهشکده 

 کز تحقیقاتیامر رؤسای و هپژوهشکد رئیس مدیریت حق تصویب 

 پژوهشکده رئیس اختیاراتها و مسئولیت

 پژوهشکده اهداف و ماموریت زنگریبا و تدوین 

 پژوهشکده هایراهبرد بازنگری و تدوین 

 اجرایی نامه آیین بازنگری و تدوین 

 پژوهشکده و سه ساالنه نهساال برنامه تدوین 

  پژوهشکده و سه ساالنه نهساال عملکرد گزارشتدوین 

 متقاضی درخواست اساس بر جدیدپژوهشی  گروه تشکیل پیشنهاد 

 متقاضی درخواست اساس بر مرکز بهپژوهشی  روهگ تبدیل پیشنهاد 

 گروه و مرکز انحالل پیشنهاد 

 ملیو  المللیبین همایش برگزاری 



 

 

  ها و مراکز تحقیقاتی آیین نامه اجرایی پژوهشکده

 

 AUT-PR-2110-02شماره:  

 1/12/1399تاریخ:  1ویرایش: 

 47     از:        9      صفحه:

 

 ظ است.تمامی اطالعات این سند متعلق به دانشگاه صنعتی امیرکبیر بوده و حقوق قانونی آن محفو

 

 تحقیقاتی مرکز رئیس مدیریت حق تعیین 

 بو  الفنوع  قرارداد عقد جهت مذاکره 

 بنوع  پروژه مدیر پیشنهاد 

 بنوع  پروژه زیان و سود تکلیف تعیین پیشنهاد 

 پژوهشکده سایت وزرسانیر به و اندازیراه 

 متقاضی خواسترد اساس بر پژوهشگر استاد جذب پیشنهاد 

 پژوهشکده پشتیبانی و اداری امور 

 پژوهشکده اداری تجهیز 

 نامهتفاهم انعقاد 

 پژوهشکده پژوهشی شورای جلسات برگزاری 

 پژوهشی علمی هیات کار تائید 

 اداری پرسنل کار تائید 

 اهبری پژوهشکدهسایر امور محوله از طرف شورای ر 

 پژوهشکده پژوهشی شورای اختیاراتها و مسئولیت

 پژوهشکده اهداف و مأموریت تأیید 

 پژوهشکده هایراهبرد تأیید 

 پژوهشکده اجرایی نامهآیین تائید و ارزیابی 

 پژوهشکده ساالنه برنامه ارزیابی 

 پژوهشکده عملکرد ارزیابی 

 جدید پژوهشی گروه ایجاد تائید و ارزیابی 

 تحقیقاتی مرکز به پژوهشی گروه تبدیل تائید و بیارزیا 

 پژوهشی گروهو  تحقیقاتی مرکز انحالل تائید و ارزیابی 

 تحقیقاتی مرکز اهداف و ماموریت تصویب 

 تحقیقاتی مرکز هایراهبرد تصویب 

 پژوهشی گروهو  تحقیقاتی مرکز ساالنهنه و سه ساال برنامه تصویب 

 پژوهشی گروهو  تحقیقاتی مرکز عملکرد دتأیی 

 ب نوع پروژه ارزیابی 



 

  ها و مراکز تحقیقاتی آیین نامه اجرایی پژوهشکده

 

 AUT-PR-2110-02شماره:  

 1/12/1399تاریخ:  1ویرایش: 

 47   از:           10      صفحه: 

 

 است. ه صنعتی امیرکبیر بوده و حقوق قانونی آن محفوظتمامی اطالعات این سند متعلق به دانشگا

 

 بنوع  پروژه مدیر یدتأی 

  بنوع روژه پتصویب نحوه توزیع سود و زیان 

 آموزشی کارگاه یا دوره ارزیابی 

 المللیبینو  ملی همایش ارزیابی 

 آموزشی کارگاه یا دوره برگزاری تصویب 

 یا بین المللی  ملی همایش برگزاری تصویب 

 یقاتیتحق مرکز رئیس مدیریت حق تصویب 

 پژوهشکده سایت ساختار دتأیی 

 همکار پژوهشگر استاد متقاضی تائید و ارزیابی 

 همکار پژوهشگراستاد  کار یدتأی 

 تحقیقاتی کزمر رئیس هایمسئولیت و اختیارات   

 مرکز اهداف و ماموریت بازنگری و تدوین 

 مرکز هایراهبرد بازنگری و تدوین 

 تحقیقاتی مرکز و سه ساالنه نهساال برنامه تدوین 

  مرکز و سه ساالنه نهساال عملکرد گزارشتدوین 

 الف نوع قرارداد عقد جهت مذاکره 

 الفنوع  پروژه مدیر پیشنهاد 

 آموزشی کارگاه یا دوره برگزاری 

 تحقیقاتی مرکز پشتیبانی و اداری امور 

 تحقیقاتی مرکز اداری تجهیز 

 کارگاه یا آزمایشگاه توسعه 

 اهکارگ یا آزمایشگاه اندازی راه 

 آموزشی کارگاه یا دوره ارائه جهت مذاکره 

 تحقیقاتی مرکز پژوهشی شورای جلسات برگزاری 

 تخصصی سمینار برگزاری 

 تحقیقاتی کزمر پژوهشی شورای اختیاراتها و مسئولیت

 مرکز اهداف و ماموریت یدتأی 



 

 

  ها و مراکز تحقیقاتی آیین نامه اجرایی پژوهشکده

 

 AUT-PR-2110-02شماره:  

 1/12/1399تاریخ:  1ویرایش: 

 47     از:        11      صفحه:

 

 ظ است.تمامی اطالعات این سند متعلق به دانشگاه صنعتی امیرکبیر بوده و حقوق قانونی آن محفو

 

 مرکز هایراهبرد یدتأی 

 تحقیقاتی مرکز ساالنه برنامه ارزیابی 

 تحقیقاتی مرکز عملکرد ارزیابی 

 2-الف نوع پروژه ارزیابی 

 آموزشی کارگاه یا دوره ارزیابی 

 2-الف نوع پروژه مدیر یدتأی 

 2-الف نوع پروژه زیان و سود توزیع نحوه تصویب 

 رئیس گروه پژوهشی اختیاراتها و مسئولیت

 پژوهشی گروه نهساال برنامه تدوین 

  پژوهشی گروه نهساال عملکرد گزارشتدوین 

 الفنوع  قرارداد قدع جهت مذاکره 

 الفنوع  پروژه مدیر پیشنهاد 

 آموزشی کارگاه یا دوره برگزاری 

 پژوهشی گروه پشتیبانی و اداری امور 

 پژوهشی گروه اداری تجهیز 

 آموزشی کارگاه یا دوره ارائه جهت مذاکره 

 پژوهشی گروه پژوهشی شورای جلسات برگزاری 

 تخصصی سمینار برگزاری 

 ورای پژوهشی گروهش ها و اختیاراتمسئولیت

 پژوهشی گروه ساالنه برنامه ارزیابی 

 پژوهشی گروه عملکرد ارزیابی 

 2-الف نوع پروژه ارزیابی 

 2-الف نوع پروژه مدیر دتأیی 

 2-الف نوع پروژه زیان و سود توزیع نحوه تصویب 



 

  ها و مراکز تحقیقاتی آیین نامه اجرایی پژوهشکده

 

 AUT-PR-2110-02شماره:  

 1/12/1399تاریخ:  1ویرایش: 

 47   از:           12      صفحه: 

 

 است. ه صنعتی امیرکبیر بوده و حقوق قانونی آن محفوظتمامی اطالعات این سند متعلق به دانشگا

 

 الف/ب مدیر پروژه اختیاراتها و مسئولیت

 تشکیل تیم اجرایی، فنی و پشتیبانی پروژه 

 رئیس پژوهشکده/مرکز/گروهبه  گزارش فنی/ مالی در انتهای پروژه ارائه 

 ب/2-الف نوع پروژه زیان و سود تکلیف تعیین پیشنهاد 

 انجام پروژه به نحو احسن بر اساس مفاد قرارداد 

 تشکیل و انحالل مرکز تحقیقاتی و گروه پژوهشی.4

 گروه پژوهشی جدید  تشکیل
ه کاربردی باشد. و با دیدگا یا یک محور تحقیقاتی بارز و نوظهور از صنعتیتشکیل گروه پژوهشی باید بر مبنای نی

اد گروه ایجپیشنهاد ایجاد گروه جدید باید از طرف عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر مطرح گردد. 

ید روه جدفرم درخواست ایجاد گاست. و تصویب شورای راهبری جدید منوط به تائید شورای پژوهشی پژوهشکده 

 . است آمده (1) در پیوست ،همکاران و صنایع مرتبطاهداف، شامل نام گروه، حوزه فعالیت، 

 گروه پژوهشیشرایط ادامه فعالیت/انحالل 

 پژوهشی به شرح زیر است: گروهیک ساالنه مورد انتظار و قابل قبول از  هایتیفعال

 به مبلغ یا دریافت گرنت و اعتبار  قرارداد عقد 
𝐴

4
  ریال نویلیم 

 )مقاله  2 چاپ )و یا پذیرش ISI پژوهشکده  توسط اعضاء گروه در زمینه تخصصی موضوع گروه با وابستگی

کی از آنها یتوانند دو وابستگی برای عضو هیات علمی داشته باشند که حداقل باید و گروه )مقاالت می

 بنام پژوهشکده و گروه باشد(. 

ورای ششکده پیشنهاد و توسط سال یکبار توسط شورای پژوهشی پژوه( هر سه ریال)بر حسب میلیون  Aمبلغ 

شکده پژوه یپژوهش یتوسط شوراپژوهشی هر سال عملکرد گروه  انیپا ردشود. ی پژوهشکده تصویب میراهبر

 شود:می گیری. بر اساس شرایط مشروحه زیر در خصوص ادامه فعالیت و یا انحالل گروه تصمیمشودیم یبررس

 به مبلغ  یا دریافت گرنت و اعتبار قرارداد عقد :اخیر سال کیرد عملک حداقل 
𝐴

20
در  .ریال ونیلیم 

 .شودیگروه به صورت مشروط انجام م تی، ادامه فعالحداقل انتظارات صورت عدم تحقق

 به مبلغیا دریافت گرنت و اعتبار  قرارداد عقد :اخیر عملکرد دو سال حداقل  
𝐴

4
 و چاپ ریال ونیلیم 

پس از ارزیابی دقیق  ،پژوهشکده یراهبر ی، شوراحداقل انتظارات در صورت عدم تحقق .ISI  مقاله 2

 یاعضاء پژوهش/استیر رییتغ ایگروه و  تیانجام شده توسط گروه، در خصوص ادامه فعال هایتیفعال

 .دنماییم یرگیمیگروه تصم



 

 

  ها و مراکز تحقیقاتی آیین نامه اجرایی پژوهشکده

 

 AUT-PR-2110-02شماره:  

 1/12/1399تاریخ:  1ویرایش: 

 47     از:        13      صفحه:

 

 ظ است.تمامی اطالعات این سند متعلق به دانشگاه صنعتی امیرکبیر بوده و حقوق قانونی آن محفو

 

 به مبلغو اعتبار  یا دریافت گرنت قرارداد عقد :اخیر عملکرد سه سال حداقل  
3 𝐴

8
 و چاپ ریال ونیلیم 

-تیفعالپس از ارزیابی  ،پژوهشکده یراهبر ی، شوراحداقل انتظارات در صورت عدم تحقق . ISIمقاله 4

گروه  یاعضاء پژوهش/استیر رییتغ ایگروه و  تیانجام شده توسط گروه، در خصوص ادامه فعال های

 .دنماییم یرگیمیتصم

 ط گروه صورت توسیا دریافت گرنت و اعتبار  یعقد قرارداد صنعت ،ساله سه یبازه زمان کی در کهیصورت در

 .ودشیم بوده و منحل یگروه منتف تیادامه فعال ،و گروه پژوهشی قرارداد فعال نداشته باشد ردینپذ

 یمحصول تجار دیتولو  اختراعثبت ، شگاهیآزما اندازیراه ،یصنعت/یآموزش هایکارگاه/هادوره یبرگزار:3 تبصره

آنها با  لسازیمعادو  هاتیفعال نیا تیفیحجم و ک یابی. ارزشودیمقاله محسوب م ایو  یقرارداد صنعت نیگزیجا

 .باشدیپژوهشکده م یراهبر یو مقاله بر عهده شورا یقرارداد صنعت

 جدید  تحقیقاتیمرکز  تبدیل گروه پژوهشی به
مطرح رکبیر دانشگاه صنعتی امیعضو هیأت علمی  2باید از طرف حداقل  تحقیقاتی مرکز تبدیل گروه پژوهشی به

و گروه  پذیر است، حداقل یک سال بعد از ایجاد گروه امکانتحقیقاتی به مرکزپژوهشی تبدیل گروه گردد. 

گروه  تبدیل ه باشد.را در بازه زمانی فعالیت خود داشتتحقیقاتی باید حداقل عملکرد مورد انتظار از مرکز پژوهشی 

رم ف. است و تصویب شورای راهبری تائید شورای پژوهشی پژوهشکدهمنوط به  تحقیقاتی مرکز به پژوهشی

 است. آمده (2)پیوستدر  به مرکزگروه تبدیل درخواست 

 یقاتیتحقشرایط ادامه فعالیت/انحالل مرکز 
 ر است:به شرح زی یقاتیتحق یک مرکزساالنه مورد انتظار و قابل قبول از  هایتیفعال

 به مبلغ یا دریافت گرنت و اعتبار  قرارداد عقد A ریال ونیلیم  

 )مقاله 5  چاپ )ویا پذیرش ISI  ژوهشکده پتوسط اعضاء مرکز در زمینه تخصصی موضوع مرکز با وابستگی

کی از آنها یتوانند دو وابستگی برای عضو هیات علمی داشته باشند که حداقل باید و مرکز )مقاالت می

 پژوهشکده و مرکز باشد(بنام 

 ارائه یک دوره/کارگاه آموزشی 

ط ( هر سه سال یکبار توسط شورای پژوهشی پژوهشکده پیشنهاد و توسریال)بر حسب میلیون  Aمبلغ 

 قیقاتیتح مرکزو سه ساله  ساله کیهر سال عملکرد  انیپا درشود. شورای راهبری پژوهشکده تصویب می

و  لیت. بر اساس شرایط مشروحه زیر در خصوص ادامه فعاشودیم یرسپژوهشکده بر یپژوهش یتوسط شورا

 شود:گیری مییا انحالل مرکز تصمیم



 

  ها و مراکز تحقیقاتی آیین نامه اجرایی پژوهشکده

 

 AUT-PR-2110-02شماره:  

 1/12/1399تاریخ:  1ویرایش: 

 47   از:           14      صفحه: 

 

 است. ه صنعتی امیرکبیر بوده و حقوق قانونی آن محفوظتمامی اطالعات این سند متعلق به دانشگا

 

 به مبلغ یا دریافت گرنت و اعتبار  قرارداد عقد :اخیر سال کیعملکرد  حداقل 
𝐴

5
و چاپ  ریال ونیلیم 

 .شودیصورت مشروط انجام م به مرکز تی، ادامه فعالحداقل انتظارات در صورت عدم تحقق. ISIمقاله  2

 به مبلغیا دریافت گرنت و اعتبار  قرارداد عقد :اخیر عملکرد دو سال حداقل A و چاپ  لریا ونیلیم

-تیفعالی پس از ارزیاب ،پژوهشکده یراهبر ی، شوراحداقل انتظارات در صورت عدم تحقق. ISI مقاله 5

 رکزم یاعضاء پژوهش/استیر رییتغ ایو  مرکز تی، در خصوص ادامه فعالمرکزانجام شده توسط  های

 .دنماییم یرگیمیتصم

 به مبلغیا دریافت گرنت و اعتبار  قرارداد عقد :اخیر عملکرد سه سال حداقل 
3 𝐴

2
 و چاپ ریال ونیلیم

 هایتیفعالپس از ارزیابی  ،پژوهشکده یراهبر ی، شوراحداقل انتظارات در صورت عدم تحقق. ISIمقاله 7

-میتصم مرکز یاعضاء پژوهش/استیر رییتغ ایو  مرکز تی، در خصوص ادامه فعالمرکزتوسط انجام شده 

 .دنماییم یرگی

 قرارداد  و مرکز ردیتوسط مرکز صورت نپذ یساله عقد قرارداد صنعت سه یبازه زمان کیدر  کهیدر صورت

 .شودیم لیتبدپژوهشی به گروه  بوده و  یمرکز منتف تیادامه فعال فعال نداشته باشد،

محصول  دیتول و اختراع، ثبت شگاهیآزما اندازیراه ،یصنعت/یآموزش هایکارگاه/هادوره یبرگزار :4 تبصره

و  هاتیفعال نیا تیفیحجم و ک یابی. ارزشودیمقاله محسوب م ایو  یقرارداد صنعت نیگزیجا ،یتجار

 .باشدیژوهشکده مپ یراهبر یو مقاله بر عهده شورا یآنها با قرارداد صنعت معادلسازی

 پژوهشکده برنامه سالیانه و سه ساالنه.5

تی مرکز برنامه سال آماه هر سال آبان در پایان های پژوهشی موظف هستند سای مراکز تحقیقاتی و گروهؤر

یاست تهیه و به ر( 3مطابق پیوست)تحقیقاتی/گروه پژوهشی را، پس از تصویب شورای پژوهشی مرکز/گروه، 

نگام تشکیل باشند در هموظف میو گروه های پژوهشی سای مراکز تحقیقاتی ؤمایند. همچنین رپژوهشکده ارائه ن

رای پژوهشی شو تهیه و پس از تصویب (4)پیوست مطابقسال یکبار برنامه سه ساالنه مرکز را  3مرکز و سپس هر 

یی خواهد اجرا ،هشکدهپژو برنامه پس از تصویب شورای راهبرییس پژوهشکده قرار دهند. مرکز، در اختیار رئ

 شد.

ر سال تا پایان های پژوهشی، همانند گرنت پژوهشی، از اول دی ماه هنه مراکز تحقیقاتی/گروهبازه برنامه ساال

عداد و مبلغ تهای هدف گذاری شده نظیر ساالنه به شاخصنه و سه باشد. در برنامه ساالآذرماه سال آینده می

کیفیت مقاالت  های پژوهشی و صنعتی، تعداد وطرح تعداد و مبلغ پروپوزالقراردادهای صنعتی داخلی و خارجی، 

ISI های آموزشی، ها/کارگاهالمللی، تعداد، ساعت و مبلغ دورهبین داخلی و هایاختراعپژوهشی، تعداد -و علمی

     .شوداشاره میغیره المللی و های داخلی و بینتجهیز و راه اندازی آزمایشگاه، برگزاری همایش
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های وهنه تهیه شده توسط مراکز تحقیقاتی و گریس پژوهشکده بر اساس برنامه ساالهر سال رئ دی ماه در

رساند. الزم یپژوهشکده را تنظیم و به تصویب شورای پژوهشی پژوهشکده مو سه ساالنه نه پژوهشی، برنامه ساال

ر برنامه لحاظ دهشکده مطرح و نقطه نظرات شورا است این برنامه حداکثر تا پایان دی ماه در شورای راهبری پژو

 را بر عهده دارد. نهساالبرنامه  تصویبی مسئولیت شود. شورای راهبر

 گزارش عملکرد مالی و فنی پژوهشکده.6

مالی ساالنه  گزارش عملکردماه هر سال آذر  در پایانهای پژوهشی موظف هستند سای مراکز تحقیقاتی و گروهؤر

 (8پیوست)و ( 7پیوست) مطابق نه راو سه ساالفنی ساالنه و گزارش  (6پیوست) و (5ابق پیوست)و سه ساالنه را مط

روه و سپس در تهیه و به ریاست پژوهشکده ارائه نمایند. الزم است این گزارش ابتدا در شورای پژوهشی مرکز/گ

 شورای پژوهشی پژوهشکده بررسی و نقاط قوت و ضعف مرکز/گروه بررسی شود. 

ه سال گذشته های پژوهشی، همانند گرنت پژوهشی، از اول دی مانه مراکز تحقیقاتی/گروههای ساالزارشبازه گ

م شده در برنامه الزم است در این گزارش دستاوردهای حاصله با اهداف ترسیباشد. تا پایان آذرماه سال جاری می

در گزارش عملکرد شود. مرکز/گروه ارائه ساالنه و سه ساالنه مقایسه و تجزیه و تحلیل الزم در خصوص عملکرد 

نعتی داخلی گذاری شده نظیر تعداد و مبلغ قراردادهای منعقد شده صنه و سه ساالنه به دستاوردهای هدفساال

پژوهشی و  هایهای طرحو خارجی، مبلغ جذب شده از قراردادهای تحقیقاتی و صنعتی، تعداد و مبلغ پروپوزال

-های ثبت شده داخلی و بیناختراعوهشی، تعداد پژ-و علمی ISIاالت پذیرش شده صنعتی، تعداد و کیفیت مق

-ی داخلی و بینهاهای آموزشی برگزار شده، تعداد و کیفیت همایشها/کارگاهالمللی، تعداد، ساعت و مبلغ دوره

ده برای مرکز/گروه ف شهای تعریفعالیتفهرست شود. اشاره میغیره آزمایشگاه/کارگاه و درآمد المللی برگزار شده، 

 ن خواهد شد.امتیاز مربوط به هر فعالیت توسط شورای پژوهشی و یا شورای راهبری تعیی آمده است. 2در جدول 

حقیقاتی س پژوهشکده بر اساس گزارش عملکرد تهیه شده توسط مراکز تماه هر سال رئیهمچنین در پایان دی

ورای پژوهشی نه و سه ساالنه پژوهشکده را تنظیم و در شساالشی، گزارش عملکرد مالی و فنی های پژوهو گروه

باشد و ه مینماید. این گزارش شامل کلیه دستاوردهای مالی، اعتباری و پژوهشی پژوهشکدپژوهشکده ارائه می

کده مطرح و ی پژوهشارش در شورای راهبرباید در ارتباط و قیاس با برنامه و بودجه مصوب ارائه شود. این گز

 گیرد. نظرات شورا دریافت و در دستورکار پژوهشکده قرار مینقطه 
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 مراکز تحقیقاتی و گروه های پژوهشینحوه نظارت و ارزیابی عملکرد .7

گروه را آذرماه هر سال شورای پژوهشی مرکز/گروه موظف است گزارش عملکرد ساالنه و سه ساالنه مرکز/ در

 ید. نقطه نظرات را به رئیس مرکز/گروه اعالم نمابررسی و ضمن مقایسه با برنامه ارائه شده قبلی، 

قطه نبه همراه ها را در دی ماه هر سال شورای پژوهشی پژوهشکده موظف است گزارش عملکرد مراکز/گروه

ب اعالم نماید. یس مرکز/گروه مکتوبه رئنهادات خود را بررسی و ارزیابی و پیشنظرات شورای پژوهشی مرکز/گروه 

ژوهشکده پدر بهمن ماه هر سال عملکرد پژوهشکده و واحدهای مربوطه در شورای راهبری  چنین ضروری استهم

شکده و ئیس پژوهیس پژوهشکده منعکس شود. ره نظرات اعضاء شورای راهبری به رئارائه و بررسی شود و نقط

ده توسط س شنقطه نظرات منعک ،ها موظف هستند به همراه اعضاء شوراهای پژوهشی مربوطهسای مراکز/گروهرؤ

 شورای راهبری را بررسی و در خصوص آنها اقدام نمایند.     

ا انحالل یهای پژوهشی مبنای ادامه فعالیت و های عملکرد ارائه شده توسط مراکز تحقیقاتی و گروهگزارش

باشد. در ( مییو گروه پژوهش یقاتیکز تحقو انحالل مر لیتشک) 5مرکز/گروه بر اساس ضوابط مندرج در ماده 

 5اساس ماده د حداقل انتظارات مورد نظر را برکه یک مرکز تحقیقاتی/گروه پژوهشی به هر دلیلی نتوانصورتی

-گروه تصمیم/این رویه برآورده نماید، شورای راهبری پژوهشکده در خصوص ادامه فعالیت و یا انحالل آن مرکز

مه و یا تعدادی هوم تغییر رییس مرکز/گروه و یا تغییر که تصمیم شورای راهبری بر لزنماید. در صورتیمیگیری 

اقدام  شورای راهبری نظربه اعمال  نسبتیس پژوهشکده ی پژوهشی مرکز/گروه قرار گرفت، رئاز اعضا شورا

  .دهدمقتضی را انجام می

 

 پژوهشی گروه /تحقیقاتی های مرکزفعالیت فهرست (2جدول 

ف
دی

ر
 

 فعالیت
 

ف
دی

ر
 

 فعالیت

 قرارداد تحقیقاتی و صنعتی دعق   انتشارات 

 مبلغ قرارداد داخلی )ریالی( 15  تعداد مقاله کنفرانس 1

 مبلغ جذب شده )ریالی( 16  تعداد مقاله علمی پژوهشی 2

 مبلغ قرارداد خارجی )ارزی( ISI  17تعداد مقاله  3

 مبلغ جذب شده )ارزی( 18  تعداد کتاب تألیفی 4

 آزمایشگاه و کارگاه درآمد 19  تعداد کتاب ترجمه 5

 نامهعقد تفاهم   ثبت اختراع 

 نامه با صنایع داخلیتعداد تفاهم 20  تعداد اختراع داخلی 6

 نامه با صنایع خارجیتعداد تفاهم 21  تعداد اختراع خارجی 7

 برگزاری همایش   کارگاه و دوره آموزشی 

 همایش ملیتعداد  22  تعداد ساعت گارگاه یا دوره آموزشی 8
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 المللیتعداد همایش بین 23  تعداد دوره کارگاه یا دوره آموزشی 9

    درآمد جذب شده 10

  پیشنهاد طرح تحقیقاتی و صنعتی 

  مبلغ پیشنهاد پروژه داخلی )ریالی( 11

  تعداد پیشنهاد پروژه داخلی 12

 مبلغ پیشنهاد پروژه خارجی )ارزی( 13

  ارجیتعداد پیشنهاد پروژه خ 14

 بودجه پژوهشکده/ مراکز.8

و  ، خیرینمعاونت پژوهشی دانشگاه ،پردیسطبق مقررات از محل اعتبارات پژوهشکده، درآمد پژوهشکده 

ها، دانشکده شود. در قراردادهای پژوهشی، سهم دانشگاه،مین میتأقراردادهای صنعتی و اعتبارات و گرنت ها 

 گردد. خت میپردا AUT-PR-2301یه پردیس و پژوهشکده طبق ضوابط مندرج در رو

های جاری و بینی درآمدها، هزینهمرکز/ گروه را که شامل پیش بودجهرئیس مرکز/ گروه موظف است در آذرماه 

ا بر اساس نظرات مرکز ارائه نماید و برنامه مالی ر/است، در شورای پژوهشی گروه غیرهو  ایسرمایه یهاهزینه

 نماید.  اصالحشورا، 

ال در پژوهشکده را دی ماه هر س بودجه، هاتمام مراکز/گروه بودجهپژوهشکده موظف است با تجمیع رئیس 

ای پژوهشکده، از درآمدهرا بر اساس نظرات شورا، اصالح نماید.  بودجهو  ورای پژوهشی پژوهشکده ارائه نمودهش

با تصویب شورای  "های جاریدرآمدها منهای هزینه"درصد  15الی  5اضافه ه های جاری ببه میزان هزینه

سنلی و سایر های پرشود تا نسبت به پرداخت هزینهیس پژوهشکده قرار داده میئپژوهشی پژوهشکده در اختیار ر

بینی شده با نظر شورای پژوهشی پژوهشکده و بر و ضروری پژوهشکده اقدام نمایند. مابقی درآمد پیشامور کلی 

یا با توافق رؤسای  رکز/گروه قرار گیردکز/گروه در اختیار رئیس مهر مردزایی تواند به نسبت درآم، میبودجهاساس 

ورت دایم و یا ها، قسمتی از درآمد یک مرکز/گروه برای مرکز/گروه دیگر و یا برای پژوهشکده به صمراکز/گروه

  موقت هزینه شود.

دام از کنوعی مرتبط با هیچ  های نوع ب و یا درآمدهایی که بهکلیه درآمدهای پژوهشکده حاصل از پروژه

فقت شورای موابا تواند پژوهشکده می رئیس و باشدیس پژوهشکده میئباشد، در اختیار رنمی هامراکز/گروه

 کرد در خصوص توسعه و گسترش پژوهشکده اقدام نماید. به هزینه پژوهشکده، نسبت

س مرکز/گروه باشد و رئییس مرکز/گروه میدر اختیار رئ 2-های نوع الفدرآمدهای مرکز/گروه حاصل از پروژه

کرد در هنسبت به هزین و موافقت شورای پژوهشی پژوهشکده مرکز/گروهپژوهشی شورای  پیشنهادتواند با می

 خصوص توسعه و گسترش مرکز/گروه اقدام نماید.
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ر رئیس اختیا های خیرین در اعتبارات خاص تخصیص داده شده به پژوهشکده از طریق دانشگاه، پردیس و کمک

تواند برای پژوهشکده با موافقت شورای پژوهشی پژوهشکده و با رویکرد اولویت باشد که میپژوهشکده می

 کننده اعتبار، هزینه نماید.تامین

  

 حق مدیریت و امتیازات رئیس پژوهشکده و رؤسای مراکز تحقیقاتی و گروه های پژوهشی.9

رئیس  ظربا نواحد  2تا سقف  و گروه های پژوهشی روسای مراکز وواحد  4رئیس پژوهشکده در هرترم تا سقف 

ا توجه به بمعاونت پژوهشی دانشگاه و در پژوهشکده های نوع الف، و در پژوهشکده های نوع ب با نظر  پردیس

لی، حق مدیریت د. همچنین در پایان هر سال مانباشمیزان فعالیت و جذب مالی قراردادها از بار موظف معاف می

ه در یس پژوهشکده توسط شورای راهبری پژوهشکده تعیین و از بودجه و منابع جذب شده توسط پژوهشکدرئ

 شود.درآمد جذب شده توسط پژوهشکده پرداخت می %1آن سال و حداکثر برابر 

وهشکده های پژوهشی توسط شورای راهبری پژسای مراکز تحقیقاتی و گروهؤچنین حق مدیریت هر یک از رهم

رئیس هر  شود. حداکثر میزان پاداش برایو از منابع جذب شده توسط آن مرکز و یا گروه پرداخت میتعیین 

 باشد. درآمد جذب شده توسط آن مرکز و یا گروه می %0.5مرکز تحقیقاتی و گروه پژوهشی 

تائید  ختعداد ساعات حضور در جلسه و نرمبنای بر جلسه( اعضاء شورای پژوهشی پژوهشکده الزحمه )حقحق

رداخت از محل منابع جذب شده توسط پژوهشکده پدر پایان سال مالی شده توسط شورای راهبری پژوهشکده، 

ضور در جلسه مبنای تعداد ساعات حبر الزحمه )حق جلسه( اعضا شورای پژوهشی هر مرکز و یا گروه حق شود.می

اهبری، از یید شورای رئیس پژوهشکده و تأپس از پیشنهاد ر و نرخ تائید شده توسط شورای راهبری پژوهشکده،

ها به وهسای مراکز/گرؤرئیس پژوهشکده و ر گردد.محل منابع جذب شده توسط آن مرکز و یا گروه پرداخت می

 کنند. جلسه دریافت نمیدلیل دریافت حق مدیریت، حق

رای پژوهشکده، وجود اعتبار بالزحمه اعضاء شوراء در صورت سا و حقه ذکر است که پرداخت حق مدیریت رؤالزم ب

 پذیرد. های ضروری پژوهشکده، صورت میپس از پرداخت حقوق پرسنل و پرداخت تعهدات و هزینه

 دستورالعمل تدوین گزارش فعالیت ها.10

ژه را مطابق با فنی پرو و مالی مدیر پروژه الف/ب موظف است در پایان آذرماه و همچنین در انتهای پروژه گزارش

گزاری کارگاه همچنین مسئول بر هشکده ارائه نماید.وبه رئیس مرکز/گروه یا رئیس پژ( 10پیوست) و   (9)پیوست

یس به رئ (12پیوست) و (11)پیوسترا مطابق فنی و  مالیگزارش  ،و همایش موظف است پس از اتمام کار

 هشکده ارائه نماید.ومرکز/گروه یا رئیس پژ
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 نحوه هزینه کرد سهم مدیر پروژه ها.11

 مرتبط با دانشگاه باالسرهایپروژه منهای بیمه، مالیات و قرارداد عبارت است از مبلغ  نوع الف/ب مدیر پروژهسهم 

کامالً در اختیار  1-پروژه نوع الفسهم مدیر  نحوه هزینه کرد گردد.تعیین می AUT-PR-2301رویه که بر اساس 

ده/مرکز ی/ مالی پروژه را به ریاست پژوهشکباشد ولی الزم است مجری در پایان پروژه، گزارش فنمجری می

کرد این مبلغ با توافق مدیر پروژه و رئیس حوه هزینهنب، /2-های نوع الفتحویل نماید. در خصوص پروژه

و  تعیینب /2-توسط مدیر پروژه الفالزحمه نیروهای اصلی حقها و ریز هزینهشود. تعیین می پژوهشکدهمرکز/

توسط رئیس  ب/2-نوع الفحق مدیریت پروژه د. شوتائید می وهشکدهپژ/مرکزشورای پژوهشی  در

 شود. تائید می پژوهشکده/مرکز شورای پژوهشی درو تعیین  پژوهشکده/مرکز

کرد را در حین پروژه یا در پایان پروژه )بستگی به ماهیت پروژه وظف است ریز هزینهب م/2-مدیر پروژه نوع الف

اسب پروژه رفت منه( به رئیس مرکز/پژوهشکده ارائه نماید. در صورت عدم پیشو با توافق رئیس مرکز/پژوهشکد

ائید شورای پژوهشی پروژه، رئیس مرکز/پژوهشکده اختیار دارد که با تمدیر کرد ائید نحوه هزینهب و یا عدم ت/2الف

 ب اقدام نماید./2-پژوهشکده نسبت به تغییر مدیر پروژه نوع الف

 هباالسری مرتبط با دانشگا.12

    -AUT   یهروشکده طبق ضوابط مندرج در ها، پردیس و پژوهدر قراردادهای پژوهشی، سهم دانشگاه، دانشکده

PR-2301  گردد.می پرداخت 

 همکارارزیابی و پذیرش استاد پژوهشگر.13

باشد و رعایت کلیه مفاد این می AUT-PR-2107، سند باالدستی رویه همکاردر خصوص جذب استاد پژوهشگر

 مراحل درخواست و ارزیابی متقاضی عبارت است از:شرایط و الزامی است.  رویه

ز طریق ایمیل ایید اولیه معاونت پژوهشی دانشگاه، به همراه مستندات مورد نیاز و درخواست متقاضی، پس از تأ

 گردد.توسط رئیس پژوهشکده برای اعضاء شورای پژوهشی ارسال می

تخصص خبره مدکتری و یا مدرک باید دانش آموخته دانشگاهی با  همکارهشگرمتقاضی استفاده از رویه استاد پژو

 باشد.  AUT-PR-2107صنعتی با حداقل شرایط مندرج در رویه 

 مستندات مورد نیاز به شرح زیر است:

  فرم تکمیل شده شمارهAUT-FM-2107-01  مندرج در رویه AUT-PR-2107 . 



 

  ها و مراکز تحقیقاتی آیین نامه اجرایی پژوهشکده

 

 AUT-PR-2110-02شماره:  

 1/12/1399تاریخ:  1ویرایش: 

 47   از:           20      صفحه: 

 

 است. ه صنعتی امیرکبیر بوده و حقوق قانونی آن محفوظتمامی اطالعات این سند متعلق به دانشگا

 

 امین تن )شامل پذیرش مسئولیت میزبانی و اعالم نحوه فرم تکمیل شده توسط عضو هیات علمی میزبا

 (. همکار الزحمه استاد پژوهشگرحق

 رزومه کامل فرد متقاضی 

 کلمه( به همراه تبیین دستاوردها و  1200الی  800-خالصه مبسوط طرح پژوهشی )حدود سه صفحه

 های طرح به صورت دقیق و شفافخروجی

 اند از طریق تومی همکارالزحمه استاد پژوهشگرتامین حق -طرحهای فرم تکمیل شده نحوه تامین هزینه

که تیشرکت/سازمان بیرونی، گرنت/طرح پژوهشی استاد میزبان و یا از طریق دانشگاه باشد. درصور

رای این امر درخواست تامین هزینه توسط دانشگاه وجود دارد، استاد میزبان باید دالیل توجیهی کافی ب

 ارائه نماید.

رای درخواست متقاضی در شورای پژوهشی پژوهشکده طرح و در صورت نیاز )بر اساس نظر اعضاء شوموضوع 

حضوری  پژوهشی( از استاد میزبان و متقاضی در جلسه شورای پژوهشی پژوهشکده دعوت به مصاحبه و مذاکره

توجیهی شود. پس از تصویب درخواست متقاضی توسط شورای پژوهشکده، مستندات به همراه دالیل می

 گردد.پژوهشکده به معاونت پژوهش و فناوری ارسال می

در دانشگاه،  رهمکایید زمان حضور و فعالیت هفتگی استاد پژوهشگرتأو  همکارمین محل استقرار استاد پژوهشگرتأ

 باشد.بر اساس قرارداد، بر عهده استاد میزبان می

یید و راه تأو پیشرفت کار خود را، به همها الیتموظف است هر سه ماه یکبار گزارش فع همکاراستاد پژوهشگر

رش دوم گزارش اول و سوم توسط ریاست پژوهشکده و گزا نظر استاد میزبان، برای پژوهشکده ارسال نماید.

ظرات پژوهشکده نشود. در هر مرحله، نقطه )میانی( و چهارم )نهایی( توسط شورای پژوهشکده بررسی و ارزیابی می

اء تعهدات اولیه گردد. پس از ارائه گزارش نهایی، اجرا/عدم اجراعالم میهمکار ستاد پژوهشگرو نکات الزم به ا

 گردد.توسط شورای پژوهشی پژوهشکده ارزیابی و به دانشگاه اعالم می

 و تأمین هزینه نیروی انسانی استفاده از خدماتنحوه .14

د در دانشگاه ها طبق ضوابط و رویه های موجواستفاده از خدمات نیروی انسانی در پروژه ها و تامین هزینه آن

رو به دانشگاه صورت خواهد گرفت. استخدام نیروی انسانی برای پژوهشکده ها و هر گونه ایجاد تعهد استخدام نی

 ممنوع می باشد.

 وسائل و تجهیزات پژوهشکده.15

 شوند:می بندییر تقسیمبصورت زهای پژوهشی ، مراکز تحقیقاتی و گروهپژوهشکدهمرتبط با  و تجهیزات وسائل



 

 

  ها و مراکز تحقیقاتی آیین نامه اجرایی پژوهشکده

 

 AUT-PR-2110-02شماره:  

 1/12/1399تاریخ:  1ویرایش: 

 47     از:        21      صفحه:

 

 ظ است.تمامی اطالعات این سند متعلق به دانشگاه صنعتی امیرکبیر بوده و حقوق قانونی آن محفو

 

علق به مت ،دنشوکه در آینده برای پژوهشکده تهیه می و تجهیزاتی وسائلموجود پژوهشکده و  وسائل -

 چسب اموال پژوهشکده را خواهند داشت.رپژوهشکده بوده و ب

د، کماکان دانشکده دارناموال ها بوده و برچسب که متعلق به دانشکده تحقیقاتی موجود مراکز وسائل -

محل اعتبارات  درصورتیکه در آینده، هریک از مراکز تحقیقاتی تجهیزاتی از باشند.متعلق به دانشکده می

 را خواهند داشت.دانشکده تهیه نمایند، این تجهیزات برچسب اموال دانشکده 

متعلق شوند، یمهای مربوطه تهیه و پروژه هاگروه/های فعلی و آتی مراکزی که در ارتباط با فعالیتوسائل -

 داشت. چسب اموال پژوهشکده را خواهندربباشند و مربوطه می گروه/به پژوهشکده و مستقر در مرکز

وهشکده رئیس پژ/رئیس مرکزمانند، به تشخیص باقی می نوع الف/بهای ی که پس از انجام پروژهوسائل -

 ت.چسب اموال پژوهشکده را خواهند داشرباختصاص خواهند یافت و پژوهشکده به مرکز/

 سایت پژوهشکده وب .16

دارد که از  باشد و ریاست پژوهشکده اختیارسایت پژوهشکده از ابزارهای مهم معرفی و تبلیغ پژوهشکده میوب

روزرسانی سایت هزینه نماید. مسئولیت بوباندازی و بروزرسانی محل درآمدهای پژوهشکده برای طراحی، راه

سمت خود قها موظف هستند محتوای بخش و یا ای مراکز/گروهسؤباشد و رسایت بر عهده رئیس پژوهشکده میوب

 ژوهشکده برسد.ها باید به تائید شورای پژوهشی پمراکز و گروهپژوهشکده، سایت وبند. محتوای رسانی کنرا بروز

 مؤسسه علمی غیرانتفاعی/ شرکت دانش بنیان.17

ایجاد یک  اقدام به ید شورای راهبریبا تائها،  جهت تسهیل در گسترش و پویایی فعالیت تواندپژوهشکده می

اساسنامه موسسه/ شرکت و همچنین ارتباط  نحوه تنظیمد. نمای یا شرکت دانش بنیان غیرانتفاعی-موسسه علمی

 .رسدیمو به تائید شورای راهبری  ای تنظیمحقوقی موسسه/ شرکت با پژوهشکده در سند جداگانه

  



 

  ها و مراکز تحقیقاتی آیین نامه اجرایی پژوهشکده

 

 AUT-PR-2110-02شماره:  

 1/12/1399تاریخ:  1ویرایش: 

 47   از:           22      صفحه: 

 

 است. ه صنعتی امیرکبیر بوده و حقوق قانونی آن محفوظتمامی اطالعات این سند متعلق به دانشگا

 

 

 

 

 

 

 

 :1پیوست شماره

 دیجد یپژوهش گروه جادیا درخواست فرم

AUT-PR-2110-02-01 

 

 

 

 



 

 

  ها و مراکز تحقیقاتی آیین نامه اجرایی پژوهشکده

 

 AUT-PR-2110-02شماره:  

 1/12/1399تاریخ:  1ویرایش: 

 47     از:        23      صفحه:

 

 ظ است.تمامی اطالعات این سند متعلق به دانشگاه صنعتی امیرکبیر بوده و حقوق قانونی آن محفو

 

  

 درخواست

 رئیس محترم پژوهشکده ..........................................
ها و مراکز تحقیقاتی، افراد ذیل درخواست ایجاد گروه پژوهشی جدید آیین نامه اجرایی پژوهشکده 5احتراماً به استحضار می رساند بنابر ماده 

 هشی صورت پذیرد.شروحه در این فرم را دارند. خواهشمند است طبق قوانین موجود بررسی های الزم جهت ایجاد این گروه پژوبا مشخصات م
 

مشخصات گروه پژوهشی-1  

 عنوان گروه پژوهشی )فارسی(:

 عنوان گروه پژوهشی )انگلیسی(:

حوزه فعالیت گروه-2  

 زمینه اصلی فعالیت:

 صنایع مرتبط:

وهاهداف گر-3  

هداف:ا  

 

 

 

همکاران-4  

ف
دی

 ر

خانوادگینام و نام  مرتبه علمی رشته و گرایش 
 دانشگاه/دانشکده

 محل خدمت
 امضاء

1      

2      

3      

4      

متقاضیان ایجاد گروه پژوهشی-5  

خانوادگی هیأت علمی:نام و نام  

 امضا و تاریخ:

 

خانوادگی هیأت علمی:نام و نام  

خ:امضا و تاری    



 

  ها و مراکز تحقیقاتی آیین نامه اجرایی پژوهشکده

 

 AUT-PR-2110-02شماره:  

 1/12/1399تاریخ:  1ویرایش: 

 47   از:           24      صفحه: 

 

 است. ه صنعتی امیرکبیر بوده و حقوق قانونی آن محفوظتمامی اطالعات این سند متعلق به دانشگا

 

 

 

 

 

 :2پیوست شماره

 یقاتیتحق مرکز جادیا درخواست فرم

AUT-PR-2110-02-02 

 

 

 

 



 

 

  ها و مراکز تحقیقاتی آیین نامه اجرایی پژوهشکده

 

 AUT-PR-2110-02شماره:  

 1/12/1399تاریخ:  1ویرایش: 

 47     از:        25      صفحه:

 

 ظ است.تمامی اطالعات این سند متعلق به دانشگاه صنعتی امیرکبیر بوده و حقوق قانونی آن محفو

 

 

 درخواست

 رئیس محترم پژوهشکده 
ها و مراکز تحقیقاتی، افراد ذیل درخواست تبدیل گروه پژوهشکده آیین نامه اجرایی 5بنابر ماده  احتراماً به استحضار می رساند

های الزم انین موجود بررسیرکز تحقیقاتی جدید با مشخصات مشروحه در این فرم را دارند. خواهشمند است طبق قوپژوهشی.................. به م

 جهت ایجاد این مرکز صورت پذیرد.
 

مرکزمشخصات -1  

 عنوان مرکز تحقیقاتی )فارسی(:

 عنوان  مرکز تحقیقاتی )انگلیسی(:

حوزه فعالیت مرکز-2  

 زمینه اصلی فعالیت:

ع مرتبط:صنای  

اهداف مرکز-3  

 اهداف:

 

 

 

همکاران-4  

ف
دی

-نام و نام ر

 خانوادگی
 مرتبه علمی رشته و گرایش

دانشگاه/دانشکده 

 محل خدمت
 امضا

1      

2      

3      

4      

متقاضیان ایجاد مرکز تحقیقاتی-5  

 خانوادگی هیأت علمی:نام و نام

 

 امضا و تاریخ:

 ت علمی:خانوادگی هیأنام و نام

 

 امضا و تاریخ:

 خانوادگی هیأت علمی:نام و نام

 

 امضا و تاریخ:  



 

  ها و مراکز تحقیقاتی آیین نامه اجرایی پژوهشکده

 

 AUT-PR-2110-02شماره:  

 1/12/1399تاریخ:  1ویرایش: 

 47   از:           26      صفحه: 

 

 است. ه صنعتی امیرکبیر بوده و حقوق قانونی آن محفوظتمامی اطالعات این سند متعلق به دانشگا

 

 

 

 

 :3پیوست شماره 

 یپژوهش گروه/یقاتیتحق مرکز ساالنه برنامه فرم

AUT-PR-2110-02-03 

 

 

 

 
 
 



 

 

  ها و مراکز تحقیقاتی آیین نامه اجرایی پژوهشکده

 

 AUT-PR-2110-02شماره:  

 1/12/1399تاریخ:  1ویرایش: 

 47     از:        27      صفحه:

 

 ظ است.تمامی اطالعات این سند متعلق به دانشگاه صنعتی امیرکبیر بوده و حقوق قانونی آن محفو

 

 برنامه ساالنه  از........ الی....... نام مرکز تحقیقاتی/ گروه پژوهشی:

 مقاالت

 یحاتتوض تعداد  نوع مقاالت

    مقاله کنفرانس

     مقاله علمی پژوهشی

     ISIمقاله 

 کتاب

 توضیحات موضوع/ عنوان نوع 

     تألیف کتاب

     گردآوری کتاب

     ترجمه کتاب

 برگزاری کارگاه و دوره آموزشی

 توضیحات تعداد ساعات موضوع/ عنوان عنوان فعالیت

       کارگاه 

       دوره آموزشی

    آزمایشگاه

   موضوع 

 مبلغ قابل جذب

 توضیحات )میلیون ریال(

1درآمد آزمایشگاه          

2درآمد آزمایشگاه          

 قراداد صنعتی /تحقیقاتی )جاری(

 کارفرما موضوع
 مبلغ قابل جذب

 )میلیون ریال(
 توضیحات

        

        



 

  ها و مراکز تحقیقاتی آیین نامه اجرایی پژوهشکده

 

 AUT-PR-2110-02شماره:  

 1/12/1399تاریخ:  1ویرایش: 

 47   از:           28      صفحه: 

 

 است. ه صنعتی امیرکبیر بوده و حقوق قانونی آن محفوظتمامی اطالعات این سند متعلق به دانشگا

 

 پیشنهاد پروژه

 توضیحات کارفرما مبلغ)ریال/ارزی( نوع 

       پیشنهاد پروژه داخلی

       پیشنهاد پروژه خارجی

 ثبت اختراع

 توضیحات تعداد  نوع اختراع

     اختراع داخلی

     اختراع خارجی

      

 رئیس پژوهشکده         رئیس مرکز/ گروه    

  امضا و تاریخ          امضا و تاریخ       

 

 

 

 

 

 



 

 

  ها و مراکز تحقیقاتی آیین نامه اجرایی پژوهشکده

 

 AUT-PR-2110-02شماره:  

 1/12/1399تاریخ:  1ویرایش: 

 47     از:        29      صفحه:

 

 ظ است.تمامی اطالعات این سند متعلق به دانشگاه صنعتی امیرکبیر بوده و حقوق قانونی آن محفو

 

 

 

 :4پیوست شماره 

 ساالنه سه برنامه رمف

 یپژوهش گروه/یقاتیتحق مرکز

AUT-PR-2110-02-04 

 

 

 

 
   



 

  ها و مراکز تحقیقاتی آیین نامه اجرایی پژوهشکده

 

 AUT-PR-2110-02شماره:  

 1/12/1399تاریخ:  1ویرایش: 

 47   از:           30      صفحه: 

 

 است. ه صنعتی امیرکبیر بوده و حقوق قانونی آن محفوظتمامی اطالعات این سند متعلق به دانشگا

 

  
 ...برنامه سه ساالنه از ....... الی .... نام مرکز تحقیقاتی/ گروه پژوهشی:

 مقاالت

 توضیحات تعداد  نوع مقاالت

    مقاله کنفرانس

     مقاله علمی پژوهشی

     ISIمقاله 

 کتاب

 توضیحات نوانموضوع/ ع نوع 

     تألیف کتاب

     گردآوری کتاب

     ترجمه کتاب

 برگزاری کارگاه و دوره آموزشی

 توضیحات تعداد ساعات موضوع/ عنوان عنوان فعالیت

       کارگاه 

       دوره آموزشی

 آزمایشگاه

   موضوع
مبلغ قابل جذب)میلیون 

 ریال(
 توضیحات

       1درآمد آزمایشگاه 

       2رآمد آزمایشگاه د

 قرارداد صنعتی /تحقیقاتی )جاری(

 کارفرما موضوع
مبلغ قابل جذب)میلیون 

 ریال(
 توضیحات

        

        



 

 

  ها و مراکز تحقیقاتی آیین نامه اجرایی پژوهشکده

 

 AUT-PR-2110-02شماره:  

 1/12/1399تاریخ:  1ویرایش: 

 47     از:        31      صفحه:

 

 ظ است.تمامی اطالعات این سند متعلق به دانشگاه صنعتی امیرکبیر بوده و حقوق قانونی آن محفو

 

 پیشنهاد پروژه

 توضیحات کارفرما مبلغ)ریال/ارزی( نوع 

       پیشنهاد پروژه داخلی

       پیشنهاد پروژه خارجی

 ثبت اختراع

 توضیحات داد تع نوع اختراع

     اختراع داخلی

     اختراع خارجی

      

   رئیس پژوهشکده                  رئیس مرکز/ گروه  

     

  امضا و تاریخ        امضا و تاریخ  

 

 

 

 

 

 



 

  ها و مراکز تحقیقاتی آیین نامه اجرایی پژوهشکده

 

 AUT-PR-2110-02شماره:  

 1/12/1399تاریخ:  1ویرایش: 

 47   از:           32      صفحه: 

 

 است. ه صنعتی امیرکبیر بوده و حقوق قانونی آن محفوظتمامی اطالعات این سند متعلق به دانشگا

 

 

 

 :5پیوست شماره 

 ساالنه یمال گزارش فرم

 یپژوهش گروه/یقاتیتحق مرکز

AUT-PR-2110-02-05 

 

 

 

 

 



 

 

  ها و مراکز تحقیقاتی آیین نامه اجرایی پژوهشکده

 

 AUT-PR-2110-02شماره:  

 1/12/1399تاریخ:  1ویرایش: 

 47     از:        33      صفحه:

 

 ظ است.تمامی اطالعات این سند متعلق به دانشگاه صنعتی امیرکبیر بوده و حقوق قانونی آن محفو

 

تحقیقاتی/ نام مرکز 

 گروه پژوهشی
  

 گزارش مالی از                الی 

 درآمدها

 توضیحات سهم پژوهشکده مبلغ جذب شده)میلیون ریال( عنوان

       1پروژه 

       کارگاه یا دوره آموزشی

       سایر موارد 

       جمع کل)ریال(

 هزینه ها از محل درآمد اختصاصی )باالسری(

 توضیحات )ریال( مبلغ عنوان

     تجهیزات اداری

     آزمایشگاهی_ تجهیزات

     مواد مصرفی

     داری احق الزحمه نیروی

     سایت و بروشور و ...

     جمع کل )ریال(

  

 )ریال(    مجموع هزینه ها از           الی          ریال()    مجموع مبلغ جذب شده  از         الی                     

   مجموع هزینه پرداختی   مجموع پروژه ها 

   حق الزحمه نیروی اداری   مجموع کارگاه ها

       سایر موارد

   مجموع کل    مجموع کل  
    

 رئیس پژوهشکده                    رئیس مرکز/ گروه   

   

  امضا و تاریخ                امضا و تاریخ    



 

  ها و مراکز تحقیقاتی آیین نامه اجرایی پژوهشکده

 

 AUT-PR-2110-02شماره:  

 1/12/1399تاریخ:  1ویرایش: 

 47   از:           34      صفحه: 

 

 است. ه صنعتی امیرکبیر بوده و حقوق قانونی آن محفوظتمامی اطالعات این سند متعلق به دانشگا

 

 

 

 

 :6ست شماره پیو

 فرم گزارش مالی سه ساالنه

 تحقیقاتی/گروه پژوهشیمرکز

AUT-PR-2110-02-06 

 

 

 

 



 

 

  ها و مراکز تحقیقاتی آیین نامه اجرایی پژوهشکده

 

 AUT-PR-2110-02شماره:  

 1/12/1399تاریخ:  1ویرایش: 

 47     از:        35      صفحه:

 

 ظ است.تمامی اطالعات این سند متعلق به دانشگاه صنعتی امیرکبیر بوده و حقوق قانونی آن محفو

 

   گزارش مالی ازتاریخ........  الی ....... نام مرکز تحقیقاتی/ گروه پژوهشی:

 درآمدها

 عنوان
 مبلغ جذب شده

 )میلیون ریال(
 توضیحات سهم پژوهشکده

       1پروژه 

کارگاه یا دوره 

       زشیآمو

       سایر موارد 

       جمع کل)ریال(

 هزینه ها از محل درآمد اختصاصی )باالسری(

 توضیحات مبلغ )ریال( عنوان

     تجهیزات اداری

تجهیزات 

     آزمایشگاهی

     مواد مصرفی

حق الزحمه نیروی 

     اداری 

     سایت و بروشور و ...

  

       ..   ..........  الی ..................مجموع مبلغ جذب شده  از 

 )ریال(

            .           ....................  الی .............مجموع هزینه ها از ......

 )ریال( 

   مجموع هزینه سرمایه ای   مجموع پروژه ها 

   مجموع حق الزحمه   مجموع کارگاه ها

   رفیمجموع هزینه مص   سایر موارد

        

   مجموع کل    مجموع کل  
    

  رئیس پژوهشکده                رئیس مرکز/ گروه   
   

  امضا و تاریخ                امضا و تاریخ    



 

  ها و مراکز تحقیقاتی آیین نامه اجرایی پژوهشکده

 

 AUT-PR-2110-02شماره:  

 1/12/1399تاریخ:  1ویرایش: 

 47   از:           36      صفحه: 

 

 است. ه صنعتی امیرکبیر بوده و حقوق قانونی آن محفوظتمامی اطالعات این سند متعلق به دانشگا

 

 

 

 

 :7پیوست شماره 

  ساالنه یها تیفعال یفن گزارش فرم

 یپژوهش گروه/یقاتیتحق مرکز

AUT-PR-2110-02-07 

 

 

 
 

 



 

 

  ها و مراکز تحقیقاتی آیین نامه اجرایی پژوهشکده

 

 AUT-PR-2110-02شماره:  

 1/12/1399تاریخ:  1ویرایش: 

 47     از:        37      صفحه:

 

 ظ است.تمامی اطالعات این سند متعلق به دانشگاه صنعتی امیرکبیر بوده و حقوق قانونی آن محفو

 

 

 

                تحقیقاتی / گروه پژوهشی:                             مرکز 

 پژوهشکده :
 ...... .......... الی .................گزارش ساالنه  از .......

 گزارش پروژه خالصه

 عنوان پروژه
تاریخ 

 شروع

تاریخ 

 اختتام 

شماره 

 قرارداد اصلی

شماره ثبت 

 پورتال
 حاتتوضی مجری مبلغ)ریال(

                

                

 خالصه گزارش کارگاه

 عنوان کارگاه
تاریخ 

 شروع

تاریخ 

 اختتام
 توضیحات محل برگزاری مجری  مبلغ)ریال(

             1کارگاه 

             2کارگاه 

 سایر فعالیتها

 سایر موارد
تاریخ 

 شروع

تاریخ 

 اختتام
 یحاتتوض محل اجرا مجری مبلغ)ریال(

              

              

        

 
   

 رئیس پژوهشکده     

 
    

  امضا و تاریخ 

 

 

 

 



 

  ها و مراکز تحقیقاتی آیین نامه اجرایی پژوهشکده

 

 AUT-PR-2110-02شماره:  

 1/12/1399تاریخ:  1ویرایش: 

 47   از:           38      صفحه: 

 

 است. ه صنعتی امیرکبیر بوده و حقوق قانونی آن محفوظتمامی اطالعات این سند متعلق به دانشگا

 

 

 

 

 

 

 

 :8پیوست شماره 

  ساالنه سه یها تیفعال یفن گزارش فرم

 یپژوهش گروه/یقاتیتحق مرکز

AUT-PR-2110-02-08 

 

 

 

 



 

 

  ها و مراکز تحقیقاتی آیین نامه اجرایی پژوهشکده

 

 AUT-PR-2110-02شماره:  

 1/12/1399تاریخ:  1ویرایش: 

 47     از:        39      صفحه:

 

 ظ است.تمامی اطالعات این سند متعلق به دانشگاه صنعتی امیرکبیر بوده و حقوق قانونی آن محفو

 

                مرکز تحقیقاتی / گروه پژوهشی:                             

 پژوهشکده :
  ................ الی .................از .......  سه سالهگزارش 

 گزارش پروژه خالصه

 عنوان پروژه
تاریخ 

 شروع

تاریخ 

 اختتام 

شماره 

 قرارداد اصلی

شماره ثبت 

 پورتال
 توضیحات مجری مبلغ)ریال(

                

                

        

        

 خالصه گزارش کارگاه

 عنوان کارگاه
تاریخ 

 شروع

تاریخ 

 اختتام
 توضیحات محل برگزاری مجری  مبلغ)ریال(

             1کارگاه 

             2کارگاه 

       

       

 سایر فعالیتها

 سایر موارد
تاریخ 

 شروع

تاریخ 

 اختتام
 توضیحات محل اجرا مجری مبلغ)ریال(

              

              

        

 
   

 رئیس پژوهشکده     

 
    

 امضا و تاریخ 



 

  ها و مراکز تحقیقاتی آیین نامه اجرایی پژوهشکده

 

 AUT-PR-2110-02شماره:  

 1/12/1399تاریخ:  1ویرایش: 

 47   از:           40      صفحه: 

 

 است. ه صنعتی امیرکبیر بوده و حقوق قانونی آن محفوظتمامی اطالعات این سند متعلق به دانشگا

 

 

 

 

 

 : 9پیوست شماره 

 فرم گزارش مالی پروژه نوع الف/ب

AUT-PR-2110-02-09 

 

 

 
 
 
 
 



 

 

  ها و مراکز تحقیقاتی آیین نامه اجرایی پژوهشکده

 

 AUT-PR-2110-02شماره:  

 1/12/1399تاریخ:  1ویرایش: 

 47     از:        41      صفحه:

 

 ظ است.تمامی اطالعات این سند متعلق به دانشگاه صنعتی امیرکبیر بوده و حقوق قانونی آن محفو

 

 
 
 
 

 تاریخ گزارش: نام مرکز تحقیقاتی/ گروه پژوهشی:

 مشخصات پروژه

 مجری پروژه: عنوان پروژه:

 کارفرما: یالر                                                                                              مبلغ قرارداد:     

 تاریخ اختتام: تاریخ شروع:

 مبلغ جذب شده

 مبلغ)ریال( تاریخ دریافت عنوان دریافتی
سهم پژوهشکده 

 )ریال(

سهم مجری 

 )ریال(

     پیش پرداخت

     دریافت اول

     دریافت دوم

     دریافت سوم

 هزینه ها

 توضیحات مبلغ )ریال( عنوان هزینه

     تجهیزات اداری

     تجهیزات آزمایشگاهی

     مواد مصرفی

     حمل و نقل

     حق الزحمه همکاران هیأت علمی

     حق الزحمه کارشناسان

     حق الزحمه نیروی اداری

  

 مجموع هزینه ها )ریال( ه)ریال(مجموع مبالغ جذب شد

   مجموع هزینه مصرفی    مجموع سهم پژوهشکده

   مجموع هزینه سرمایه ای   مجموع سهم مجری



 

  ها و مراکز تحقیقاتی آیین نامه اجرایی پژوهشکده

 

 AUT-PR-2110-02شماره:  

 1/12/1399تاریخ:  1ویرایش: 

 47   از:           42      صفحه: 

 

 است. ه صنعتی امیرکبیر بوده و حقوق قانونی آن محفوظتمامی اطالعات این سند متعلق به دانشگا

 

   مجموع حق الزحمه    مجموع کل دریافتی

   مجموع کل  هزینه ها    باقیمانده از سهم مجری
 رئیس پژوهشکده                  مدیر پروژه     

 امضا و تاریخ  ا و تاریخامض   

 

 

 

 : 10پیوست شماره 

 ب/الف نوع پروژه یفن گزارش فرم

AUT-PR-2110-02-10 

 

 

 

 



 

 

  ها و مراکز تحقیقاتی آیین نامه اجرایی پژوهشکده

 

 AUT-PR-2110-02شماره:  

 1/12/1399تاریخ:  1ویرایش: 

 47     از:        43      صفحه:

 

 ظ است.تمامی اطالعات این سند متعلق به دانشگاه صنعتی امیرکبیر بوده و حقوق قانونی آن محفو

 

 گزارش فنی پروژه نوع الف/ بفرم 

 ................................پژوهشکده 
 خالصه گزارش پروژه

:پروژه عنوان-1  

تاریخ شروع:-2 تاریخ اختتام:-3   

ی:شماره قرارداداصل-4 اخلی:دشماره قراداد -5   

ال:شماره ثبت پورت -6 یال ر                                                       مبلغ:       -7   

مجری پروژه:-8 کارفرما:-9   

محل اجرای پروژه:-10  

 همکاران هیأت علمی

 محل خدمت )دانشکده/پژوهشکده( مسئولیت نام و نام خانوادگی

   

   

   

سایر همکاران:-12  

1-  

2-  

3-  

چکیده طرح:-13  

 

 

وهشکدهتأییدکننده: رئیس پژ                                                                                   مدیر پروژه:           

    مضا و تاریخا                                                                                      امضا و تاریخ      

 



 

  ها و مراکز تحقیقاتی آیین نامه اجرایی پژوهشکده

 

 AUT-PR-2110-02شماره:  

 1/12/1399تاریخ:  1ویرایش: 

 47   از:           44      صفحه: 

 

 است. ه صنعتی امیرکبیر بوده و حقوق قانونی آن محفوظتمامی اطالعات این سند متعلق به دانشگا

 

 

 

 

 :11پیوست شماره 

 شیهما/کارگاه یمال گزارش فرم

AUT-PR-2110-02-11 

 

 
  

 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

  ها و مراکز تحقیقاتی آیین نامه اجرایی پژوهشکده

 

 AUT-PR-2110-02شماره:  

 1/12/1399تاریخ:  1ویرایش: 

 47     از:        45      صفحه:

 

 ظ است.تمامی اطالعات این سند متعلق به دانشگاه صنعتی امیرکبیر بوده و حقوق قانونی آن محفو

 

 گزارش مالی کارگاه/ همایشفرم 
 پژوهشکده ....................................

 تاریخ گزارش: نام مرکز تحقیقاتی/ گروه پژوهشی:

 شمشخصات کارگاه/همای

 تاریخ شروع: عنوان کارگاه/همایش:

 تاریخ اختتام: مسئول برگزاری:
 مبلغ جذب شده

 توضیحات (ریال) مبلغ تاریخ دریافت عنوان

       حامیان مالی

       ثبت نام 

 هزینه ها

 توضیحات مبلغ )ریال( عنوان هزینه

   حق الزحمه مدرس

   هزینه محل برگزاری

   هزینه پذیرایی

   لیغات و انتشاراتتب

   هزینه مستندسازی

   هزینه گواهینامه و یادبود

   حق الزحمه نیروی اجرایی

 مجموع هزینه ها )ریال( مجموع مبالغ جذب شده)ریال(

  مجموع هزینه مصرفی  مجموع دریافتی از حامیان

  مجموع هزینه سرمایه ای  مجموع مبلغ ثبت نام

  ق الزحمهمجموع ح  مجموع کل دریافتی

  مجموع کل  هزینه ها  سود خالص

 مسئول برگزاری
 رئیس پژوهشکده  

   

 امضا و تاریخ   امضا و تاریخ



 

  ها و مراکز تحقیقاتی آیین نامه اجرایی پژوهشکده

 

 AUT-PR-2110-02شماره:  

 1/12/1399تاریخ:  1ویرایش: 

 47   از:           46      صفحه: 

 

 است. ه صنعتی امیرکبیر بوده و حقوق قانونی آن محفوظتمامی اطالعات این سند متعلق به دانشگا

 

 

 

 

 :12پیوست شماره 

 شیهما/کارگاه یفن گزارش فرم

AUT-PR-2110-02-12 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

 

  ها و مراکز تحقیقاتی آیین نامه اجرایی پژوهشکده

 

 AUT-PR-2110-02شماره:  

 1/12/1399تاریخ:  1ویرایش: 

 47     از:        47      صفحه:

 

 ظ است.تمامی اطالعات این سند متعلق به دانشگاه صنعتی امیرکبیر بوده و حقوق قانونی آن محفو

 

 گزارش فنی کارگاه/همایشفرم 

 ..........................پژوهشکده 
رش کارگاه/همایشخالصه گزا  

:کارگاه/همایشعنوان -1  

تاریخ شروع:-2 تاریخ اختتام:-3   

تعداد ساعات:-4 تعداد شرکت کننده:-5   

کارفرما/متقاضی: -6 مبلغ:                                                              ریال -7   

مسئول برگزاری:-8 حامیان مالی:-9   

محل برگزاری:-10  

ران هیأت علمیهمکا  

 دانشگاه محل خدمت مسئولیت نام و نام خانوادگی

 )دانشکده/پژوهشکده(

   

   

   

سایر همکاران:-12  

1-  

2-  

3-  

هدف همایش/کارگاه:-13  

 

 

تأییدکننده: رئیس پژوهشکده                                                                          رگزاری:مسئول ب          

    :امضا و تاریخ                                                                                  :امضا و تاریخ     

 


