
 

 

 آیین نامه حمایت از طرح های پژوهشی دانشجویان و محققان دانشگاهی :

گاه شاین آیین نامه به منظور مشارکت هرچه بیشتر محققان دانشگاهی و دانشجویان درحل مسائل ومشکالت دان

اجرای  اعم از بخش خصوصی ودولتی ( جهت ارتقا کیفیت بهره وری و نیز ها و مراکز خدماتی ، صنعتی ، تولیدی )

وهشی کاربردی تحت حمایت مالی و معنوی شرکت بنیاد بتن اصفهان تعریف می گردد. اجرای این ژطرح های پ

گونه طرح ها با عنایت به حضور محققین و متخصصان رشته های مختلف در دانشگاه ها و مراکز آموزش  می تواند 

 .ه وری و خلق ثروت گردد کشور و همچنین ارتقا  کیفیت و بهر منتهی به رفع مشکالت صنعت

شرکت بنیاد بتن اصفهان که منبعد در این آیین نامه مالی و معنوی اربردی تحت حمایت طرح های پژوهشی ک -

هشی ، با هدف رفع مشکالت عالوه برحفظ ماهیت پژومی شود که  قطرح گفته می شود به طرح هایی اطال

ساخت و صرفه جویی  ،  ای افزایش تولید ، بهره وریای نو آورانه در راستساختاری صنعت و با ایجاد شیوه 

ازمان و س هاد هاهای اجرایی ن سیاستتجهیزات ، تولید فناوری و زیر ساخت های فناورانه در چارچوب مقررات و

 می شوند.های مسئول  وذیربط، سازماندهی 

پیشنهاد یکی از مدیران و یا اساتید دانشگاهی و یا مراکز دولتی به شرکت بنیاد بتن این گونه طرح ها بر اساس  -

ا باید ماهیت مطالعاتی و می گردند . طرح هشرکت بنیاد بتن به مراکز آموزشی ارزیابی پیشنهاد  و یا بنا بهاصفهان 

وند . در عین حال ، الزم نیست افزایش بهره وری ش ر به بهبود فرایند ها وداشته و به طور ملموس  منجپژوهشی 

 الزاما به تولید مقاله  منتهی گردند .

سای دانشگاه ، دانشکده ها ، پژوهشکده ها و همچنین  اساتید دانشگاه پیشنهاد  توسط رو طرح هایی که تبصره :

 می گردد ، بایستی در سطح کشور و یا استان نیاز محور باشد.

 نحوه پذیرش طرح :

به مدیر عامل ارجاع  وبا تایید  تحقیق و توسعه  از بحث وبررسی توسط واحد فنی  وپس  طرح پیشنهادی  -

 Road، تهیه نقشه راه  ) نهایی جهت پیاده سازی   و در صورت تصویب  ایشان  در جلسه هیئت مدیره مطرح

 (map واحد فنی ارجاع می گردد . به 



ضای ریاست مو به ا ورهمم ، با سربرگ دانشگاهرسمی درخواست الب در ق طرح پیشنهادی می بایست تبصره :

 استاد مربوط رسیده باشد.یا  ودانشگاه ،  دانشکده

برنامه زمان بندی ، امکانات و تجهیزات مورد  ، شفاف ، اهدافکامال طرح پیشنهادی  باید  به صورت جامع و   -

 بیان نماید . را نیاز جهت اجرای طرح

 باشند.نمی توانند همزمان بیش از یک طرح در حال اجرا  داشته  ی طرحدر اجرا ضرص حااشخصی و یا اشخ  -

  نظارت مستقیم،  ناظر طرحشرکت بنیاد بتن اصفهان به عنوان واحد تحقیق و توسعه  تصویب طرح ، در صورت   -

به همکاری کامل  و ارائه گزارش های منظم بر اساس روند پیشرفت   یا محققان موظفبر روی طرح داشته و محقق 

 به واحد فنی می باشد .  طرح 

 و امکانات بیشتری تجهیزات  و یا نیاز به تهیههزینه  رحی در طول  مدت زمان اجرای آن با افزایشچنانچه ط  -

ارتقا می  مکانات مورد نیاز ، افزایش وتایید شرکت بنیاد بتن اصفهان ، سقف مالی و اصورت ، در  رو به رو گردید

 بد. یا

ی طرح در حفظ اسرار و جزئیات طرح خود کوشا        در طول زمان اجرامحقق ویا محققان تعهد می نمایندکه   -

با شخص ، نهاد و  هماهنگی  شرکت بنیاد بتن اصفهانقرار دادن  هر گونه اطالعاتی بدون   در اختیار ز ا و باشد

 . دمی نمای یعهدچنین ت عاقباسازمان دیگری خودداری نمایند .همچنین شرکت بنیاد بتن اصفهان نیز مت

شرکت به عنوان ناظر فنی به ارائه گزارش محقق  و با تایید واحد  منوط   طرح های در دست انجامت خاتمه موق  -

 طرح می باشد .

بنیاد بتن اصفهان می  کلیه حقوق معنوی و حق امتیاز هر طرح با هماهنگی فرد یا افراد پیشنهاد دهنده  و شرکت 

که بدون  اطالع و رضایت دیگری اقدامی در این خصوص انجام ندهند وهر گونه باشد و طرفین تعهد می نمایند 

 اقدامی منوط به توافق مجزای طرفین می باشند .

  

 


