آیین نامه پروژههای تحقیقاتی بینالمللی دانشگاه تهران
مقدمه:
نظر به اهمیت همکاریهای علمی و بینالمللی بین دانشگاهها و مشارکت فعال اعضای هیئت علمی و محتقین دانشگاه تهران با دانشگاهها
و مؤسسات معتبر بینالمللی و به منظور توسعه روابط دانشگاهی و علمی ،دانشگاه تهران تحت شرایط زیر محققین و پژوهشگران دانشگاه را
در زمینههای علمی ،تحقیقاتی تشویق و حمایت مینماید.
هدف:
اعضای هیئت علمی دانشگاه می توانند ضمن ایجاد ارتباط با محققین دانشگاهها و مؤسسات معتبر بینالمللی ،زمینههای همکاری علمی را
فراهم نموده و طرحهای تحقیقاتی خود را ارائه نمایند .هدف از انجام طرحهای تحقیقاتی ،همکاری و تبادل تجربیات علمی بین دانشگاه
تهران و مؤسسات بینالمللی در راستای اعتالی علمی از طریق انتقال دانش و تکنولوژی به کشور میباشد.
شرایط:
ماده  -1اعضای هیئت علمی ،دانشکدهها ،دانشگاه و مؤسسات پژوهشی میتوانند پس از اخذ موافقت اولیه از طرف مؤسسات بینالمللی،
طرحهای پژوهشی خود را به دانشگاه ارائه نمایند.
ماده  -2به منظور سهولت در امر تصویب و اجرای طرح ،مجری ،طرح یا برنامه پیشنهادی خود را به معاونت پژوهشی ارائه
مینماید.
تبصره  :معاونت پژوهشی به منظور بررسی و تصویب طرح ،کمیسیون ویژهای را تحت عنوان کمیسیون بررسی طرحهای بینالمللی تشکیل
میدهد.
ماده -3کلیه موارد مربوط به امور اجرایی طرحها ،از طریق اداره کل پژوهش های کاربردی ابالغ و انجام خواهد شد.
ماده  -4وظایف کمیسیون بررسی طرحهای بینالمللی دانشگاه عبارتند از:
 -4-1بررسی و ارزیابی علمی ،تخصصی طرحهای تحقیقاتی ارائه شده به کمیسیون
 -4-2بررسی و تصویب گزارش پیشرفت طرح
 -4-3بررسی سایر امور ارجاع شده از سوی معاونت پژوهشی
تبصره :کمیسیون در صورت ضرورت میتواند استعالم از مراجع ذیصالح را پیشنهاد نماید.
ماده  -5ترکیب اعضای کمیسیون بررسی طرحهای بینالمللی دانشگاه عبارتند از:
 -5-1معاونت پژوهشی دانشگاه یا نماینده ایشان
 -5-2مدیر کل روابط دانشگاهی و بینالمللی دانشگاه
 -5-3مدیرکل پژوهش های کاربردی دانشگاه

 -5-4سه نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه به معرفی معاونت پژوهشی دانشگاه
 -5-5دبیرکمیسیون (بدون حق رأی)
ماده  -6طرحهای بینالمللی در این آیین نامه به طرحهایی گفته میشود که به صورت مشترک یا غیر مشترک انجام گردد:
 -6-1طرح مشترک به طرحی اطالق میشود که دانشگاه نیز در تأمین اعتبار اجرای طرح ،به نسبت مورد توافق ،سرمایه گذاری نماید.
 -6-2طرح غیر مشترک به طرحی اطالق میشود که تأمین و پرداخت کل اعتبار طرح ،از سوی مؤسسه بینالمللی طرف قرارداد ،انجام
پذیرد.
ماده  -7هزینه باالسری طرحهای بینالمللی
 -7-1کلیه امور مالی مربوط به طرحهای بینالمللی در چهارچوب مقررات اداره کل پژوهش های کاربردی انجام میشود.
 -7-2کلیه امور مربوط به باالسری طرحهای بینالمللی در چهارچوب آیین نامه پرداخت باالسری مصوب مورخ  1377/5/3هیئت رئیسه
دانشگاه اعمال خواهد شد.
تبصره  :در شرایط استثنایی ،تعیین میزان باالسری ،با نظر کمیسیون بررسی طرحهای بینالمللی ،قابل تغییر خواهد بود.
ماده  -8طرحهای بین المللی قبل از ابالغ مورد تصویب هیئت رئیسه محترم دانشگاه قرار میگیرد.
ماده -9این آیین نامه از تاریخ تصویب در هیئت رئیسه دانشگاه بمدت یکسال قابل اجرا بوده و تمدید زمان آن منوط به تأیید مجدد هیئت
رئیسه محترم دانشگاه خواهد بود.
ماده -11این آیین نامه در 11ماده و  3تبصره در تاریخ  1331/3/16مورد تصویب هیئت رئیسه محترم دانشگاه تهران واقع گردید.

بر اسا

بند  ۶صااتجلسه ا هيأت جئي ا محترم دانشااه متجخ  5031/30/30و ب لتج ب لح ظ شااد امتي ز انس م طرحه ي

بين المههي دج آئين ن م جديد لرفيع و گرنت اعضاا ي محترم هيأت عهمي ،مع فيت از پرداخت ب السااري اين دساات از طرحه
متضتعيت نداشت و ك ر ب السري طرحه ي بين المههي هم نند س ير طرحه ي ك جبردي ( )%51/1ميب شد.

