موضوع  :فعاليت ھای تحقيقاتی و پژوھشی
به منظور سامان دادن به امور پژوھشی و نيز ايجاد زمينه ھای ھمکاری بين موسسه آموزش عالی و موسسات حقوقی که نيازمند و
خواستار پژوھش می باشند چھارچوب ھای ھمکاری به شرح ذيل اعالم می گردد :

الف  .آورده ھای پژوھشی توسط موسسه
 - ١در مواردی که موسسه ،خود،دستگاھھای درخواست کننده طرح پژوھشی را مشخص می نمايد ،موضوع به اطالع اعضای
محترم علمی رسانده خواھد شد.
 - ٢پروپوزال پيشنھادی اعضا توسط معاونت پژوھشی مطالعه و يکی از پيشنھادھا انتخاب خواھد شد.
 – ٣دراين موارد ميزان قرارداد به نسبت ٧٠به مجری و ٣٠به موسسه تقسيم خواھد شد.
 – ۴پيگيری موارد حقوقی پژوھش و عقد قرارداد برعھده موسسه خواھد بود.
 – ۵درصورتی که يکی از اعضای ھيأت علمی به عنوان مجری انتخاب شده باشد ،ميزان دريافتی ھمکاران وی بر عھده فرد
مجری خواھد بود .موسسه درزمينه حقوق دريافتی ھمکاران دخالتی نخواھد داشت.
 . ١-۵درصورتيکه دو يا بيشتراز اعضای ھيأت علمی به عنوان مجری انتخاب گردند ،نحوه تخصيص پول به مجريان به ميزان
مشارکت آنھا درطرح توسط مجريان مشخص و به معاونت پژوھشی اعالم خواھد شد.

ب  .آوردھای پژوھشی توسط عضوعلمی
 – ١درمواردی که عضوعلمی پژوھشگر ،خود ،دستگاه درخواست کننده را شناسايی و مذاکره اوليه نموده باشد ،موسسه به عنوان
شخصيت حقوقی وی را مورد حمايت قرار خواھدداد.
 – ٢دراين گونه موارد  ٨٠درصد سھم عضو يا اعضای علمی و ٢٠درصد سھم موسسه خواھد بود.
 – ٣موارد ۴و  ۵دربند الف ،دراين بند نيز جاری ھستند.

ج  .درصورتيکه موسسه ،عضو علمی يا دانشجو بتواند پژوھش موردنياز دستگاه را در قالب پايان نامه عقد
قرارداد نمايند ،به شرح ذيل عمل خواھد شد :
 – ١عقدقرارداد باتوجه به شرايط موسسه حامی پايان نامه توسط موسسه تنظيم خواھد شد.
 – ٢درصورتيکه دستگاه حمايت گرنحوه تخصيص اعتبار درنظرگرفته شده را مشخص ننموده باشد ،به شرح ذيل عمل خواھد شد:
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د.
– درصورتيکه دانشجو و يا دانشجويان قادر به انجام کار پژوھشی بوده و خريدار پژوھش ،سوابق آنان را به عنوان مجری پذيرفته
باشد ،ھمانند عضوعلمی درآن آيين نامه رفتار خواھد شد.

ه.
درتمامی موارد :
– ١حق معنوی پژوھش ،ھم به نام موسسه و ھم به نام مجری محفوظ است.
 – ٢ذکر نام موسسه الزامی است.
– ٣يک قرارداد داخلی ميان موسسه و پژوھشگر منعقد خواھد شد که درآن تعھدات پژوھشگر به موسسه درزمينه تضمين و شيوه
کار مشخص خواھد گرديد.

