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 بسمه تعالی

 

 ی اعطای گرنت پژوهشیفرآیند پیشنهاد

 ارتباطات سیار ایران )همراه اول(شرکت های نیازمندیمرتبط با تخصصی -فنی یهادر حوزه

 

 مقدمه -1ماده 

ها نامهپایان تعریف به هادانشگاه و اساتید تکمیلی، تحصیالت دانشجویان شویقها، تقویت و تارتقای کیفیت رساله هدف با

اعطای گرنت پژوهشی در دستور کار مرکز تحقیق و  ،های شرکت ارتباطات سیار ایران )همراه اول(مطابق با نیازمندی

تحلیل و ارزیابی ، های نوینرصد فناوریتوانند ابعاد های مذکور میپژوهش ( قرار گرفت.MCI R&Dتوسعه همراه اول )

متناسب با ی محصول/سامانه توسعه های فناوری ورای نمونه پایلوت، اجنوآورانه و خالقانه هایی طرح، ارائههاآن

 را پوشش دهند.  شرکت ارتباطات سیار ایران )همراه اول(های نیازمندی

شرکت ارتباطات  ابعاد بازار ،وکارکسب یدر راستای توسعهبایست نیازمحور بوده و مذکور می هایرسالهشایان ذکر است که 

بعدی را داشته باشند. توضیحات بیشتر در این خصوص  مراحل سازی درتجاریبوده و توانمندی  اول(سیار ایران )همراه 

 در ادامه آورده شده است.

 

 برنامه مخاطب -2ماده 

 تحقیقاتی موسساتاعضای هیئت علمی در  و هاانشگاهد اساتید تکمیلی، تحصیالت دانشجویانمخاطب این طرح پژوهشی 

شرکت ارتباطات سیار ایران )همراه وکار ی کسبهای حوزه، مطابق با نیازمندیمحورنیازهای پژوهشمایلند  کههستند 

 و مالی هایحمایت از شده است مشخص برنامه این در که شرایطی قالب توانند در. این نهادها مینمایند تعریف ،اول(

 عناوین برخی از این نهادها عبارت است از:استفاده کنند.  شرکت ارتباطات سیار ایران )همراه اول(زیرساختی 

 با خصوصیات ذیل: شرکت ارتباطات سیار ایران )همراه اول(یید مورد تأ هایدانشگاهای از مجموعه 

  نوآوری مرکزدارای 

  های علم و فناوریپارکدارای فعالیت موثر با 

 ی کاری شرکت ارتباطات سیار حوزه ی فعالیت قابل قبول درتحقیقاتی با کارنامه-ای از موسسات علمیمجموعه

 .)همراه اول( ایران

 

 در خصوص دانشجویان مشمول این طرح نیز نکاتی مطرح است که عبارتند از:

 باشند.های دولتی نمیدانشجویانی که بورسیه یا شاغل در دستگاه 

 باشند.نمی )همراه اول( ارتباطات سیار ایرانهای رقیب شرکت دانشجویانی که شاغل در شرکت 

  در موعد مقرر موفق ها به صورت تمام وقت مشغول به تحصیل بوده و در یکی از دانشگاهدکتری که دانشجویان

 به گذراندن آزمون جامع )ارزیابی جامع( شده باشند.
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  گذشته ن یلیسال تحص 2.5از  شیباعالم درخواست تا زمان  هاآن لیاز آغاز دوره تحصدکتری که دانشجویان

 .باشد

 شده از طرف وزارت علوم فیتعر یلیتحص طیارشد و دکتری طبق شرا یکه در دوره کارشناس یانیدانشجو ،

 مناسب برخوردار بوده و مشروط نشده باشند. یلیتحص شرفتیپ از تحقیقات و فناوری

 مترقبه خارج ازریحوادث غ ایمشکالت  ،ینیبشیقابل پریدر صورت مشروط شدن به علت موارد غ -1 تبصره

 تیحما تواند به عنوان مشمول اعطاییدانشگاه، دانشجو م یشورای آموزش دییدانشجو، با تأ اریو اخت کنترل

 شود. یتلق یمال

 استفاده نکرده  یمال تیحما، از تسهیالت ارشد و دکتری یکارشناسی که در هر مقطع تحصیلی اعم از انیدانشجو

 .باشد

 موضوع دو ماه و شش ماه از زمان تصویب بیش از به ترتیب  ارشد و دکتری که یمقطع کارشناس انیدانشجو

 نگذشته باشد. دانشکدهها درکمیته تحصیالت تکمیلـی آنپیشنهادی 

 

 اصطالحات مورد استفاده در این بخش عبارت است از:

 ایران  ارتباطات سیار شرکت هایفراخوان در که عالی آموزش موسسات و تحقیقات مراکز ها،دانشگاه: دانشگاه

]دانشگاه صنعتی شریف،  برتر کشور دانشگاه چنداز فراخوان )در ابتدا  گرددمی معرفی هاآن اسامی )همراه اول(

،  دانشگاه تهران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

امام حسین )ع(، دانشگاه صنعتی شیراز، دانشگاه صنعتی دانشگاه ، دانشگاه شهید بهشتی دانشگاه تربیت مدرس،

 .(آغاز خواهد شد[ و دانشگاه شاهد دانشگاه فردوسی مشهد ،اصفهان، دانشگاه اصفهان

 های شرکت و مطابق با نیازمندی نیازمحور رویکرد با که تکمیلی تحصیالت دانشجویان هاینامهنامه: پایانپایان

 گردند.می اجرا و تعریفاول( )همراه  ایران ارتباطات سیار

 شود. اغلب ها یا افراد اعطا میای است که به نهادها، موسسات، شرکتگرنت: گرنت یا وام بالعوض، بودجه

های دهی را نیاز دارند. در گرنتشوند و درجاتی از گزارشها برای انجام کار یا پروژه خاصی داده میگرنت

 کند.پروپوزال خود را تسلیم نهاد بودجه دهنده میای متقاضی )حقیقی یا حقوقی( پروژه

  :فراخواندر چند مقطع زمانی،  سالیانه نامه،آیین این چارچوب در )همراه اول( ارتباطات سیار ایرانشرکت فراخوان 

نماید. این فراخوان در ابتدا به صورت رسمی و از طریق مکاتبه و در ادامه، از طریق درگاه پژوهشی اعالم می

 ( انجام خواهد شد.MCI R&Dسایت مرکز تحقیق و توسعه همراه اول )

  های دارای : کمیسیونی است که در هر دانشگاه به منظور معرفی طرحهانامهپایانها و طرحارزیابی کمیسیون

اه اولویت آن دانشگاه، متناسب با محورها و موضوعات فراخوان ارسالی از طرف شرکت ارتباطات سیار ایران )همر

ی معیارهای دقیق ارزیابی و حضور حداقل یک نماینده از مرکز تحقیق و توسعه شود. ارائهاول(، تشکیل می

 ها الزامی است.همراه اول در این کمیسیون

 های مرکز تحقیق و گیر و ارزیابمتشکل از اعضای تصمیم این کمیته: هانامهها و پایانحمایت از طرحی کمیته

های ل است که در خصوص موضوعات کاربردی اعالم نظر کرده و خروجی دریافتی از طرحتوسعه همراه او

 دهند.حمایت شده را مورد بررسی و ارزیابی قرار می
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 محورها و موضوعات پژوهشی -3ماده 
 محورهای پژوهشی

و با عنایت به روند  )همراه اول( شرکت ارتباطات سیار ایران هایمندیسب با نیازانامه متنمحورهای مدنظر در این آیین

ی ی راه توسعهو نقشه المللیبینملی و  سطحدر  پژوهشی-ی علمیدستاوردها ، آخریناین صنعتنوین های فناوری

های ارتباطی اعالم خواهد تعیین شده و از طریق درگاه هر فراخوان. این محورها، در وکار شرکت تعریف خواهد شدکسب

 شد.

 

 شیموضوعات پژوه

ی موضوعات ، در حالت کلی در دو دسته)همراه اول( حمایت شرکت ارتباطات سیار ایران های موردموضوعات پژوهش

سنجی، طراحی و تحلیل های پژوهشی، امکانشوند. خروجی مورد انتظار از طرحبندی میتقسیم« کاربردی»و « پژوهشی»

سازی طرح در قالب اجرای پایلوت و یا توسعه محصول ]یا پیادههای کاربردی، توسعه و است؛ در مقابل، خروجی طرح

 بخشی از محصول[ است.

 

 قبول مورد هاینامهپایان شرایط -4ماده 
که از طریق کمیسیون بررسی حمایت از  )همراه اول( ارتباطات سیار ایرانشرکت  مورد قبول هاینامهیانپا یطشرا

 ذیل است: به شرحگردد، ها ارزیابی مینامهپایان

 باشد  )همراه اول( های شرکت ارتباطات سیار ایرانبایست مرتبط، کاربردی و متناسب با نیازمندیعات میموضو

 بنابروکار شرکت مشهود باشد. این موضوعات به نحوی که خروجی آن قابل لمس بوده و تأثیر آن در بازار کسب

 دربندی شده و اولویت، ی همراه اولتحقیق و توسعه ی مرکزهانامهها و پایانی حمایت از طرحکمیته نظر

 .ذکر خواهد شد فراخوان

 ها نامهپایانها و طرحارزیابی کمیسیون در درون خود یک ها و مراکز تحقیقاتی( هر نهاد تحقیقاتی )دانشگاه

یک نماینده حداقل های برق و کامپیوتر و خواهد داشت که حداقل شامل دو نفر از اساتید هیئت علمی در حوزه

های پروژه ی همراه اول است. خروجی ارائه شده توسط این کمیسیون، به عنوان فهرستاز مرکز تحقیق و توسعه

بر اساس ، شرکت ارتباطات سیار ایران )همراه اول(تعامالت بعدی مورد تأیید آن نهاد شناخته شده و  پژوهشی

 آن خواهد بود.

 ی مرکز تحقیق و هانامهها و پایانی حمایت از طرحکمیتهتوسط اد پژوهشی، های مورد تأیید نهفهرست پروژه

های با خواهد شد. در خصوص طرح یرگیمورد بررسی قرار گرفته و در خصوص آن تصمیمی همراه اول توسعه

ی حمایت از کمیتههای کاربردی، اولویت نظر و در خصوص طرحنظر نهاد پژوهشی  ،ماهیت پژوهشی، اولویت

 است. ی همراه اولی مرکز تحقیق و توسعههانامهها و پایانطرح

 

ی کمیتهی )نماینده شرکت ارتباطات سیار ایران )همراه اول(دانشجو موظف است نظرات اصالحی مدنظر ناظر  -2تبصره 

 رساله لحاظ نماید.نامه و ( را در نگارش پایانی همراه اولی مرکز تحقیق و توسعههانامهها و پایانحمایت از طرح
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 هانامهشرایط مالی حمایت از پایان -5ماده 
 های پژوهشی و کاربردی در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری به شرح ذیل است:مالی برای طرححمایت شرایط 

 کارشناسی ارشد

  باشد. این یک سال، بسته به عملکرد ارائه در مقطع کارشناسی ارشد، یک سال میمدت زمان مجاز اجرای طرح

 نیز قابل تمدید است. سالتا یک نیمی کار شده و توسعه

گیرد نامه تعلق میایانهای تحصیلی پس از تأیید موضوع پسالگرنت پژوهشی تنها به نیم -3تبصره 

 باشد(.در حال گذراندن دروس است، مشمول دریافت گرنت نمیهای تحصیلی که صرفاً دانشجو در آن سال)نیم

  .در کنار فایل پروپوزال، یک دریافت تسهیالت در سال اول بنا به موضوع و پروپوزال ارائه شده انجام خواهد شد

انعقاد قرارداد از محقق دریافت خواهد شد. بینی از عملکرد طرح( های قابل پیشفایل خوداظهاری )خروجی

برداری از بهرهی عملکرد در سال اول ، منوط به نحوهپنجم در کارشناسی ارشد( سال)یا نیم در سال دوم حمایت

 خواهد بود.گرنت پژوهشی 

 

 دکتری

 باشد. این دو سال، بسته به عملکرد ارائه شده و مدت زمان مجاز اجرای طرح در مقطع دکتری، دو سال می

 یت در مقطع پسادکتری نیز قابل تمدید است.ی کار، به سه سال و دریافت حماتوسعه

  .در کنار فایل پروپوزال، یک دریافت تسهیالت در سال اول بنا به موضوع و پروپوزال ارائه شده انجام خواهد شد

از محقق دریافت خواهد شد. ارزیابی عملکرد بینی از عملکرد طرح( های قابل پیشفایل خوداظهاری )خروجی

 براساس فایل خوداظهاری اعالم شده است. ،ایشان در پایان سال

 در کنار فایل پروپوزال، نیز دریافت تسهیالت در سال دوم، براساس عملکرد در سال اول خواهد بود. در سال دوم ،

گیری در خصوص انعقاد از محقق دریافت خواهد شد. ارزیابی خروجی کار و همچنین تصمیمفایل خوداظهاری 

 خواهد بود.ایشان م )مقطع پسادکتری(، منوط به نحوه عملکرد قرارداد حمایت در سال سو

 

بایست در مقطع دکتری، فایل خوداظهاری ارائه شده در سال دوم، جزء مدارکی است که همراه با پروپوزال، می -4تبصره 

استاد راهنمای  ی همراه اول وی مرکز تحقیق و توسعههانامهها و پایانی حمایت از طرحکمیتهمورد بررسی و تأیید 

 قرار گیرد. محقق

 ها به شرح ذیل است:نامهمبلغ پیشنهادی جهت حمایت از پایان

 
 به صورت پرداخت ماهانهایران )همراه اول( های پیشنهادی شرکت ارتباطات سیار شرایط مالی طرح -1جدول 

 های کاربردی و محصول محورطرح های پژوهشیطرح
 دکتری ارشد دکتری ارشد

 متأهل مجرد متأهل مجرد متأهل مجرد متأهل مجرد
9  

 میلیون ریال
12  

 میلیون ریال
14  

 میلیون ریال
17.5  

 میلیون ریال
14 

 میلیون ریال
16 

 میلیون ریال
20 

 میلیون ریال
30 

 میلیون ریال
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 %30و  %70میان دانشجو و استاد راهنما به ترتیب  ارشد و دکتری یهای کارشناساز رساله تیمبلغ حما میتقس -5تبصره 

 است. 

 یها که هر گونه همکاری و مشارکت در پروژه یدیاسات ان،یدانشجو تیاز ظرف یحداکثر یبه منظور بهره مند 

 .شوندیگرنت نم یمال نهیگروه همراه اول دارند مشمول کمک هز

 

گرنت پژوهشی( با دانشگاه منعقد خواهد شد و مبالغ ) ارشد و دکتری یهای کارشناسرسالهقرارداد حمایت از  -6تبصره 

 مذکور از طریق دانشگاه به اساتید و دانشجویان تخصیص خواهد یافت.

 روال ارزیابی -7تبصره 

 تعیین خواهد شد. این ضریب، 𝑥ارزیابی کیفی خروجی حاصل از پروژه در هر مرحله از قرارداد، براساس ضریب 

 0 ≤ 𝑥 ≤  تفکیک است که عبارت است از:قابل خواهد بود. این ضریب به دو بخش  1.5

  :0نظر استاد راهنما و مشاور در خصوص کیفیت خروجی طرح ≤ x1 ≤ 0.7 

  در خصوص کیفیت  ی همراه اولی مرکز تحقیق و توسعههانامهها و پایانی حمایت از طرحکمیتهنظر ناظر

0خروجی طرح:  ≤ x5 ≤ 0.8 

 خروجی طرح نیز عبارت است از:  ارزیابی کلی در خصوص𝑥1 + 𝑥2 = 𝑥 

 توان از جدول ذیل استفاده نمود.های پژوهشی، میمحترم در ارائه نمرات به طرح ناظراندر ادامه، به منظور همراهی 

 
 ارزیابی مبلغ پرداختی براساس سطح کیفیت گزارش -2جدول 

 ضریب مرکز ضریب استاد درصد پیشنهادی از ضریب سطح کیفیت
100-80 100% 0.7 0.8 

80-50 65% 0.45 0.55 

30-50 40% 0.25 0.35 

30-0 20% 0.15 0.20 

 

 .گواهی همکاری به ایشان ارائه خواهد شددر انتهای اجرای طرح و براساس خروجی دریافت شده از محقق،  -8تبصره 

 های پژوهشی عبارت است از:به طرح ایران )همراه اول( های قابل ارائه توسط شرکت ارتباطات سیارسایر حمایت

  و همچنین نظر  ی همراه اولی مرکز تحقیق و توسعههانامهها و پایانی حمایت از طرحکمیتهبنا به تشخیص

برداری در هایی که دارای خروجی مرتبط، کاربردی و بازارگرا بوده و قابلیت بهره، طرحاستاد راهنمای محقق

شند، مورد حمایت بیشتر شرکت قرار خواهند گرفت. سقف و نوع این حمایت، بسته اقتصاد اشتراکی را داشته با

تعیین  ی همراه اولی مرکز تحقیق و توسعههانامهها و پایانی حمایت از طرحطرح و نظر کمیته به ماهیت

 خواهد شد.

  و همچنین نظر  همراه اولی ی مرکز تحقیق و توسعههانامهها و پایانی حمایت از طرحکمیتهبنا به تشخیص

توان امکانات زیرساختی ، میهمراه اول در صورت نیاز، با هماهنگی مرکز تحقیق و توسعه ،استاد راهنمای محقق

 و یا امکانات تست و پایلوت در اختیار محقق/محققان قرار داد.
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 1گذاریی ارزیابی و صحهای مرحلهبایست دارسازی حتماً میبندی و شبیههای ارائه شده با ماهیت مدلطرح -9تبصره 

 باشند.

رشناسی ارشد و یک توانند در سه طرح کارشناسی ارشد و یا یک طرح کااساتید راهنما و مشاور حداکثر می -10ه تبصر

 مند شوند.طرح دکتری حضور داشته باشند و از مزایای حمایتی بهره

 

 هاجوایز قابل ارائه به طرح -6ماده 
 هد بود.ها قابل ارائه خوابه طرح 3به شرح جدول های پژوهشی و کاربردی، جوایز مطابق با عملکرد طرح

 
 های موفقجوایز قابل ارائه به طرح -3جدول 

 جوایز شرایط جوایز ردیف

1 
ت شرکت ارتباطابرداری در طرح دارای خروجی قابل بهره

 است. )همراه اول( سیار ایران

ایران حقوق مالکیت معنوی طرح برای شرکت ارتباطات سیار 
، حمایت حداکثری از محقق/محققانبوده و جهت )همراه اول( 

 شد. قرارداد ثانویه با معاونت پژوهشی دانشگاه منعقد خواهد

2 

طرح دارای خروجی است که به حل یک مسأله، مشکل و 
های شرکت وری و درآمدزایی در معاونتیا افزایش بهره

کمک قابل توجهی )همراه اول( ارتباطات سیار ایران 
 کند.می

ایران  حقوق مالکیت معنوی طرح برای شرکت ارتباطات سیار
، بوده و جهت حمایت حداکثری از محقق/محققان )همراه اول(

شان تعلق برابر هزینه دریافتی طرح به ای 3الی  2ای معادل جایزه
ی هانامهها و پایانی حمایت از طرحکمیتهگیرد )بنا به نظر می

 (.ی همراه اولمرکز تحقیق و توسعه

3 
طرح دارای خروجی است که قابلیت توسعه به صورت یک 

 اپ موفق را دارد.استارت

ایران شرکت ارتباطات سیار حقوق مالکیت معنوی طرح برای 
رایط و محقق/ محققان بوده و بسته به ماهیت و ش)همراه اول( 

 یرد:های ذیل مورد حمایت بیشتر قرار گتوانند در بخشطرح، می
 MCI R&D Lab 

 حرکت اول 

 .طرح دارای خروجی به شکل اختراع در سطح ملی است 4

ایران حقوق مالکیت معنوی طرح برای شرکت ارتباطات سیار 
ج است و نام محقق/محققان به عنوان مخترع در)همراه اول( 

 خواهد شد.
مراه ایران )ههای ثبت اختراع توسط شرکت ارتباطات سیار هزینه
ورت پرداخت خواهد شد. عواید حاصل از اختراع نیز به صاول( 
 شود.برای مخترعان در نظر گرفته می %30برای شرکت و  70%

5 
المللی ه شکل اختراع در سطح بینطرح دارای خروجی ب

 .است

ایران حقوق مالکیت معنوی طرح برای شرکت ارتباطات سیار 
ج است و نام محقق/محققان به عنوان مخترع در)همراه اول( 

 خواهد شد.
مراه ایران )ههای ثبت اختراع توسط شرکت ارتباطات سیار هزینه
رت به صوپرداخت خواهد شد. عواید حاصل از اختراع نیز اول( 
 شود.برای مخترعان در نظر گرفته می %30برای شرکت و  70%

 .طرح دارای خروجی به شکل مقاله است 6
ایران حقوق مالکیت معنوی طرح برای شرکت ارتباطات سیار 

های مربوط به مقاله و محقق/ محققان است. هزینه)همراه اول( 

                                                                                                                                                         
1 Validation and verification 
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 جوایز شرایط جوایز ردیف
پرداخت خواهد ایران )همراه اول( توسط شرکت ارتباطات سیار 

گر مالی در صفحه اول مقاله شد. نام شرکت نیز به عنوان حمایت
)با کد حمایتی مشخص که از سمت شرکت به ایشان اعالم 

درج  Acknowledgmentگردد( و همچنین در بخش می
 .گرددمی

 

 تیحما افتیباشند تا مشمول در ینامه متقاض انیمنتج از پا دیبا اشاره شده در جدول فوق، یدستاوردها -11ه تبصر

 . رندیقرار گ یقیتشو

های مذکور، نسبت ی خروجی طرح در قالبی خود، با ارائهسال پس از اتمام رساله 2تواند تا پژوهشگر می -12تبصره 

 اقدام کند. بخشبه دریافت بخش 

 

 مدارك موردنیاز  -7ماده 

 عبارت است از: هاطرحمدارک و مستندات الزم برای حمایت مالی از 

 ؛تصویرکارت دانشجویی، صفحه اول شناسنامه و کارت ملی 

 )؛و ریز نمرات سوابق علمی )رزومه 

 ؛لیاز دانشگاه محل تحص یمتقاض یلیمرتبط با رشته تحص دینامه از اسات هیدو توص 

 ؛لیاز دانشگاه محل تحص هاعدم مشابهت موضوع با سایر پایان نامه /رساله یهتایید 

  های مالی؛ارائه درخواست حمایتتکمیل و 

 سه نسخه از پروپوزال پیشنهادی؛ 

 صویر تائیدیه پروپوزال؛ت 

 نامه به همراه فایل الکترونیکی مربوطه پس از دفاع؛یک نسخه صحافی شده از پایان ارائه 

 ی یک نسخه خالصه مدیریتی به همراه فایل الکترونیکی مربوطه؛ارائه 

  ؛نامهدانشگاه مربوطه مبنی بر تاریخ دفاع، نمره دریافتی و موضوع پایانارائه نامه تأییدیه از طرف 

 های ارائه شده توسط مرکز تحقیق و توسعه همراه اول.سایر فرم 

 نامه به عهده دانشجو است.مسئولیت صحت کلیه مطالب مندرج در پایان -13ه تبصر

شرکت ارتباطات شده باشند از سوی ی دیگر مشمول حمایتهاها و سازمانهایی که از طرف دستگاهنامهپایان -14ه تبصر

 حمایت قرار نخواهند گرفت. مورد)همراه اول(  سیار ایران

 

 ی گام به گام جهت اعطای گرنت پژوهشیرویه -8ماده 
 ی همراه اول.ی مرکز تحقیق و توسعههانامهها و پایانی حمایت از طرحکمیتهتشکیل گام صفر: 

ی حمایت از کمیتهتوسط  مورد انتظار و کاربردی محورهای کلیدی، موضوعات و دستاوردهای پژوهشیتعیین گام اول: 

 .ی همراه اولی مرکز تحقیق و توسعههانامهها و پایانطرح
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ی حمایت از میتهکتوسط  در هر دوره از فراخوان پژوهشی سانی سرفصل موضوعات مورد عالقهروزر: تعیین/بهدومگام 

 .ی همراه اولی مرکز تحقیق و توسعههانامهپایانها و طرح

ی هانامهها و پایانی حمایت از طرحکمیتهها و مراکز تحقیقاتی )نهاد تحقیقاتی( مورد پذیرش : تعیین دانشگاهسومگام 

 جهت همکاری پژوهشی. ی همراه اولمرکز تحقیق و توسعه

ی حمایت کمیتهورد تأییدِ مهیئت علمی و دانشجویان نهاد تحقیقاتی : اعالم فراخوان عمومی به اساتید، اعضای چهارمگام 

 .ی همراه اولی مرکز تحقیق و توسعههانامهها و پایاناز طرح

ها و ی حمایت از طرحهکمیتهاد تحقیقاتی مورد تأییدِ در نها نامهپایانها و طرحارزیابی کمیسیون : تشکیل پنجمگام 

 .ی همراه اولو توسعه ی مرکز تحقیقهانامهپایان

ها و طرحارزیابی کمیسیون دریافت خروجی مورد تأییدِ  و هانامهپایانها و طرح 2: برگزاری جلسات ارزیابیششمگام 

 ی تعامالت.نهاد تحقیقاتی جهت ادامهی آن هانامهپایان

 بندی فعالیت روی موضوعات کابردی و پژوهشی.: اولویتهفتمگام 

ی، دفتر ارتباط با صنعت معاونت پژوهشدانشگاه )یکی از نهادهای ذیل دانشگاه نظیر : عقد قرارداد پژوهشی با هشتمگام 

]و استاد  د. محقق متعهددر تعامالت مالی و حقوقی باش نهاد تحقیقاتی/که به لحاظ حقوقی نماینده آن دانشگاه (و ...

 .ی استارائه خروجی نهایمسئول مجری طرح و ، راهنمای ایشان[

ی هانامهها و پایانی حمایت از طرحکمیته ی گزارش پیشرفت کار بههای اصلی جهت ارائهونت: تعیین مایلسنهمگام 

 .ی همراه اولمرکز تحقیق و توسعه

و در صورت  ای ایشان[]و استاد راهنم های مندرج در قرارداد از محقق/محققان متعهد: دریافت مجموعه خروجیدهمگام 

ی هانامهها و پایانی حمایت از طرحکمیتهبرگزاری جلسات بحث و بررسی دستاوردهای آن فاز تحقیقاتی و تعامل با نیاز، 

 .ی همراه اول در این خصوصمرکز تحقیق و توسعه

های پژوهشی، روژهپدهی با فاصله یک ماهه خواهد بود. در مورد های کاربردی، دوره گزارشدر مورد پروژه -15تبصره 

 تعیین خواهد شد. هانامهپایانها و طرحارزیابی کمیسیون بنا به نظر 

زمانی حداکثر  یگردد که در بازهمتعهد می شرکت ارتباطات سیار ایران )همراه اول(ی مرکز تحقیق و توسعه -16تبصره 

 های دریافتی ارائه نماید.روز کاری، بازخورد خود را نسبت به خروجی 20الی  15

 خصوص فازهای پروژه[ ی پرداخت پروژه در هر فاز ]مطابق با تعریف انجام شده درگام دهم: اعالم نظر در خصوص نحوه

 .ی همراه اولهی مرکز تحقیق و توسعهانامهها و پایانی حمایت از طرحکمیتهتوسط 

 .مورد تأیید است و پرداخت انجام شود 

 جام شود.مورد تأیید نسبی است، ولی الزم است اصالحاتی انجام شود تا پرداختی به صورت کامل ان 

  و اتمام کارمورد تأیید نیست. 

شرکت ارتباطات سیار برداری در ی بهرهتهیه شده و ورود آن به چرخه کاربردی/گام یازدهم: مستندسازی گزارش پژوهشی

 .ایران )همراه اول(

 آورده شده است. 1فرآیندکاری اعطای گرنت در ادامه در شکل 

                                                                                                                                                         
 شود.ی موضوع نیز برگزار میدر صورت نیاز جلسات حضوری با تیم پیشنهاد دهنده 2
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شرو 

تش یل کمیته حمایت از طرح ها 
و پایان نامه های مرکز تحقیق و 

توسعه همراه اول

تعیی  محورهای کلیدی  
موضوعات و دستاوردهای 

پژوهشی و کاربردی مورد انت ا

روزرسانی سرفصل  به/تعیی 
موضوعات مورد ع قهدر هر 
دوره از فراخوان پژوهشی

ها و مراکز  تعیی  دانش اه
تحقیقاتی مورد پ یرش

ع م فراخوان عمومی به ا
اساتید  اع ای هی ت علمی و 
دانشجویان نهاد تحقیقاتی 

مورد تأیید

تش یل کمیسیون ارزیابی 
طرح ها و پایاننامه ها

برگزاری جلسات ارزیابی 
ها پایاننامهطرح ها و 

دریافت خروجی مورد تأیید  
طرح ها و ارزیابی کمیسیون 

ها پایاننامه

اولویتبندی طرح ها

اولویت بندی طرح های 
پژوهشی با عنایت به ن ر نهاد 

تحقیقاتی

اولویت بندی طرح های 
پژوهشی با عنایت به ن ر مرکز 
تحقیق و توسعه همراه اول

عقد قرارداد هم اری

های اصلی  تعیی  مایلستون
ی گزارش پیشرفت  جهت ارائه

کار

فعالیت روی پرو ه و ارائه 
مجموعه خروجی های مندر  در 

محققان /قرارداد از محقق
متعهد

نیاز به برگزاری جلسه 

برکزاری جلسات ه  اندیشی

ارزیابی خروجی ارائه شده توسط 
حمایت از طرح ها و کمیته 

پایان نامه های مرکز تحقیق و توسعه 
همراه اول و  استاد راهنما

ارزیابی خروجی فاز 

عدم تأیید و اتمام قراردادپرداخت فاز صورت گیرد ارسال جهت اعمال اص حات

فاز  خر 

ارائه مستندات نهایی و پایان 
پایانقراردا 

طرح پژوهشی طرح کاربردی

بله

خیر

مورد تأیید است

مورد تأیید نیست نیاز به اص ح دارد

بله

خیر

راهنمای رن 

ها پایاننامهطرح ها و ارزیابی اجرا توسط کمیسیون 

اجرا توسط کمیته حمایت از طرح ها و پایان نامه های مرکز تحقیق و توسعه همراه اول

و یفه مشترك بی  کمیته حمایت از طرح ها و پایان نامه های مرکز تحقیق و توسعه همراه اول و استاد راهنما

اجرا توسط محقق و استاد راهنما

اجرا توسط دانش اه

 اجرا توسط مرکز تحقیق و توسعه همراه اول
 نمودار جریان رسیدگی به طرح -1ش ل 

 

 م ح ات -9ماده 
 نامه عبارت است از:مالحظات دیگر پیرامون اجرای آیین

پژوهشی و  در قالب قراردادو مراکز تحقیقاتی ها دانشگاه ،)همراه اول( سیار ایرانارتباطات همکاری شرکت  -17ه تبصر

 با مشخصات خاص خواهد بود.

 خواهد شد.ارائه اعتبار پژوهشی طی چند مرحله و پس از دریافت گزارش از پیشرفت کار  -18ه تبصر

 است. )همراه اول( ایرانسیار ارتباطات شرکت  های پژوهشی متعلق بهمالکیت معنوی طرح -19ه تبصر

ها و طرحارزیابی کمیسیون تحقیق و توسعه شرکت ارتباطات سیار ایران )در صورتی که طرح کاربردی به تایید مرکز 

شرکت ارتباطات سیار ایران )همراه اول(، تا حد امکان مورد برسد، تهیه تجهیزات احتمالی مورد نیاز توسط ( هانامهپایان

 گیرد.میحمایت قرار 

پس از در صورت تمایل مرکز تحقیق و توسعه شرکت ارتباطات سیار ایران )همراه اول( به ادامه همکاری  -20ه تبصر

 صورت خواهد گرفت. الزمتعامالت اتمام تعهدات حاصل از گرنت تخصیص یافته، 


