بسمه تعالي

دستورالعمل اجرايي
پاياننامههاي تقاضامحور
دانشگاه صنعتي شاهرود

تاريخ :فروردين ١٤٠٠

دستورالعمل اجرايي ﭘﺎيﺎنﻧﺎﻣﻪهﺎي تقﺎضﺎﻣحور داﻧشگﺎه صنعتي شﺎهرود
ﻣقﺪﻣﻪ
با استناد به سـند الزامات هدفمندسازي ﭘايانﻧامهها و رسالههاي تحصيﻼت تكميلي داﻧشگاهها مصوب مورخ
 ٩٩-٠٣-١١وزارت عتف و بهمنظور ساماندهي و هدفمندسازي ﭘايانﻧامهها و رسالههاي تحصيﻼت تكميلي و
سوق دادن آنها بهسمت حل مسائل و مشكﻼت جامعه و صنعت ،دستورالعمل اجرايي بهشرح زير تهيه و تنظيم
شده است تا عﻼوه بر تشويق اساتيد و داﻧشجويان به اﻧجام امور ﭘژوهشي مورد ﻧياز صنعت و جامعه ،قدمي در
جهت آشنايي و آمادهسازي داﻧشآموختگان براي ورود به بازار كار بردارد.
ﻣﺎدهي  :١تعﺎريف
-١-١داﻧشگاه :داﻧشگاه صنعتي شاهرود
 -٢-١ﭘارسا :ﭘايانﻧامه كارشناسي ارشد يا رساله دكترا كه توسط داﻧشجويان كارشناسي ارشد ،دكتراي حرفهاي
و يا دكتراي تخصصي زير ﻧظر استاد )اساتيد( راهنما و مشاور اﻧجام ميشود.
 -٣-١كارفرما :سازمانها ،ﻧهادهاي دولتي و غيردولتي كه اﻧجام اموري را از طريق عقد قرارداد با داﻧشگاه ،به
داﻧشگاه واگذار ميﻧمايند.
 -٤-١حامي :سازمانها ،ﻧهادهاي دولتي و غيردولتي متعهد به حمايت از ﭘارسا ،كه ميتواﻧد همان كارفرما يا
ﻧهادي ديگر باشند.
 -٥-١ﭘارساي تقاضامحور :ﭘارسايي كه با اعتبار ﭘژوهشي از جاﻧب حامي و يا كارفرما براي ﭘاسخ به يك درخواست
و يا برآورده كردن يك ﻧياز تهيه ميشود مشروط به اينكه در فرم ارائه ﭘروﭘوزال تقاضامحور بودن ﭘارسا توسط
استاد تأييد شده باشد.
 -٦-١قرارداد حمايت از ﭘارسا :قراردادي كه ميان داﻧشگاه و يا عضو هيأت علمي با كارفرما و يا حامي در
چهارچوب ضوابط و مقررات طرفين تنظيم و كليهي هزينههاي طرح توسط كارفرما و يا حامي ﭘرداخت ميگردد.
ﻻزم است كه در عنوان اين قرارداد عبارت »حمايت از ﭘايانﻧامه« يا »حمايت از رساله« به صراحت قيد گردد.
ﻣﺎدهي  :٢شرايط حﺎكم ﺑر قراردادهﺎي حمﺎيﺖ از ﭘﺎرسﺎ
 -١-٢قرارداد حمايت از ﭘارسا بين كارفرما و معاون ﭘژوهش و فناوري بهﻧمايندگي داﻧشگاه و در چهارچوب
قواﻧين و ضوابط داﻧشگاه منعقد ميگردد.
تبصره  -١در صورت الزام كارفرما به اﻧعقاد قرارداد با عضو هيأت علمي ،هيأت علمي داﻧشكده مكلف به ارائه
اطﻼعات ﻻزم در خصوص قرارداد و دريافت مجوز از مديريت امور فناوري و ارتباط با صنعت داﻧشگاه ميباشد.
 -٢-٢حمايت مدﻧظر ميتواﻧد بهصورت ﭘرداخت مالي يا در قالب ارائه خدمات بهصورت رايگان باشد.
 -٣-٢در صورت اﻧعقاد قرارداد حمايت از ﭘارسا بين كارفرما و داﻧشگاه ،استاد راهنماي اول طي يك قرارداد
داخلي به عنوان مجري ،اجراي آن را بر عهده ميگيرد .كليه تضامين ،ﭘرداختها و مكاتبات با مجري قرارداد
خواهد بود .ﻧام ساير اساتيد راهنما و مشاور و ﻧام داﻧشجو ميبايست توسط استاد راهنماي اول اعﻼم و در قرارداد
داخلي قيد شود.
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تبصره  -٣در صورت اﻧعقاد قرارداد مستقيم بين كارفرما و عضو هيأت علمي ،ﻧام داﻧشجو بايد در قرارداد قيد
شود.
 -٤-٢مبلــغ و مــدت قــرارداد داخلــي ،مشــابه قــرارداد بــا كارفرمــا بــوده و باﻻســري داﻧشــگاه از آن كســر
ﻧميگــردد .وجــوه ﭘرداختــي توســط كارفرمــا ،ﭘــس از كســر ماليــات توســط امــور مــالي بــه مجــري قــرارداد
ﭘرداخــت ميگــردد .در صــورتي كــه ســهم اســتاد )اســاتيد( و داﻧشــجو توســط كارفرمــا در قــرارداد مشــخﺺ
ﻧشــده باشــد ،ﭘــس از كســر هزينــههــاي تجهيزاتـي و مــواد مصــرفي مــرتبط بــا اﻧجــام ﭘايــان ﻧامــه و رســاله؛
مجري موظف به ﭘرداخت حداقل  ٦٠درصد باقيماﻧده مبلغ قرارداد به داﻧشجو ميباشد.
 -٥-٢اختتام طرح منوط به اعﻼم خاتمه توسط كارفرما ميباشد .ﭘس از اين مراحل ،گواهي اﻧجام ﭘارساي تقاضا
محور توسط مديريت امور فناوري و ارتباط با صنعت براي داﻧشجو صادر ميگردد.
 -٦-٢موضوع مالكيت اسناد ،حق مالكيت ﭘروژه ،حق چاپ مقاﻻت توسط مجري و  ...با توافق طرفين )داﻧشگاه
و كارفرما( و منطبق بر آيينﻧامه حقوق ،مديريت و تجاريسازي داراييهاي فكري داﻧشگاه ميباشد.
 -٧-٢كليه مقررات اداري تاييد ،تصويب ﭘروﭘوزال و دفاع از ﭘايانﻧامه و رساله داﻧشجويان طبق روال در حوزه
معاوﻧت آموزش و تحصيﻼت تكميلي )گروه ،داﻧشكده و تحصيﻼت تكميلي داﻧشگاه( اﻧجام ميﭘذيرد.
ﻣﺎدهي  :٣شرايط حﺎكم ﺑر ﭘﺎرسﺎي حﺎصل از قراردادهﺎي ﭘژوهشي ﺑرونداﻧشگﺎهي
در مواردي ميتواﻧد بخش يا تمام يك قرارداد برونداﻧشگاهي در قالب ﭘارسا توسط يك داﻧشجو اﻧجام شود.
-١-٣عضو هيأت علمي مجري يا همكار قرارداد بايد حتماً استاد راهنما يا مشاور داﻧشجو در اجراي ﭘارسا باشد.
 -٢-٣حقالزحمه به داﻧشجو متناسب با ميزان كاركرد داﻧشجو در اﻧجام ﭘروژه بوده و توسط عضو هيأت علمي
مجري قرارداد تعيين و از محل هزينه ﭘرداخت شده توسط كارفرما تامين ميشود.
 -٣-٣صدور گواهي اﻧجام ﭘارساي تقاضامحور براي داﻧشجو منوط به تأييد عضو هيأت علمي مجري قرارداد و
ارائه صورتجلسهي شوراي تحصيﻼت تكميلي داﻧشكده مبني بر مشاركت استاد راهنما و يا مشاور به عنوان همكار
طرح و همخواﻧي موضوع ﭘارسا با عنوان طرح برونداﻧشگاهي ميباشد .با توجه به اينكه ﭘارساي داﻧشجو ميتواﻧد
بخشي از يك طرح برون داﻧشگاهي باشد ،صدور گواهي اﻧجام ﭘارساي تقاضامحور مشروط به اختتام طرح
برونداﻧشگاهي ﻧيست.
 -٤-٣اسامي كليه داﻧشجوياﻧي كه براي آﻧان گواهي اﻧجام ﭘارساي تقاضا محور صادر شده است بايد در گزارش
ﻧهايي و شناسنامه طرح برون داﻧشگاهي مربوطه به عنوان همكار قيد شود.
ﻣﺎدهي  :٤ﻣشوقهﺎي ﭘﺎرسﺎي تقﺎضﺎ ﻣحور
گواهي اﻧجام ﭘارساي تقاضا محور صادر شده توسط مديريت امورفناوري و ارتباط با صنعت داﻧشگاه به عنوان
تنها مرجﻊ جهت بهرهمندي استاد راهنما ،استاد مشاور و داﻧشجو از امتيازات مربوط به اﻧجام ﭘارساي تقاضا محور
منطبق بر آيينﻧامهها و شيوهﻧامههاي مربوطه خواهد بود.
ﻣﺎدهي  :٥تصويب
اين آيينﻧامه در  ٥ماده و  ٣تبصره در اولين جلسهي شوراي داﻧشگاه مورخ  ١٤٠٠-٠١-٢٢تصويب و از تاريخ
تصويب براي مدت دو سال قابل اجرا ميباشد.
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