
  
  

   بسمه تعالی
  

  هاي پژوهشی درون دانشگاهیطرح دستورالعمل اجرایی
  )هیات رئیسه دانشگاه 05/04/1397شوراي پژوهشی دانشگاه و  31/02/1397مصوب (

  
  

  همقدم 
 از فعالیت هاي حمایتدانشگاه به اجراي طرح هاي تحقیقاتی و همچنین در جهت ترغیب و تشویق هر چه بیشتر اعضاي هیات علمی به منظور 

  . تدوین گردیده استبه شرح ذیل دستورالعمل اجرایی طرحهاي پژوهشی درون دانشگاهی ، اعضاي هیات علمیعلمی و تحقیقاتی 
  

   اهداف: 1ماده 
 پژوهشی امور انجام در مدرسان دانشگاه علمی و هیات اعضاي به بیشتر اختیارات اعطاي -1- 1
 پژوهشی هايفعالیت گسترش و ارتقا جهت در پژوهشی ساختارهاي و هاهدانشکد تقویت -2- 1
 دانشگاه پژوهشی اعتبارات از بهینه استفاده -3- 1
  تحقیقاتی هايطرح و پژوهشی هايفعالیت انجام به مدرسان علمی و هیات اعضاي ترغیب و تشویق -4- 1
  دانشگاه هیات علمیاعضاي  پژوهشی دستاوردهاي کمی و کیفی ارتقاي- 5- 1
  و کشور ایجاد زمینه الزم براي انجام تحقیقات مورد نیاز دانشگاه - 6- 1
  فراهم شدن زمینه مناسب براي طراحی و ساخت تجهیزات مورد نیاز دانشگاه -7- 1
  

  ح پژوهشیرویژگیهاي ط: 2ماده 
  .گی، اجتماعی و اقتصادي کشور کمک کنندهایی که به فراهم آوردن مقدمات یا حل مسائل اجراي برنامه هاي توسعه فرهنپژوهش -1- 2
  .با کاربست فناوریهاي پیشرفته به توسعه فناوري داخلی یا پیوست هاي فرهنگی، اقتصادي و اقلیمی کشور کمک می کند ههایی کپژوهش -2- 2
  .ثر باشددر راستاي تخصص اساتید بوده و جهت ارتقاي تولید علم در دانشگاه و کشور موپژوهش هاي بنیادي که  -3- 2
  . کشور منجر گرددیا پژوهش هایی که منجر به ساخت دستگاه و یا تجهیزات مورد نیاز دانشگاه و  -4- 2

    

  فرایند بررسی و تصویب طرح: 3ماده 
با  در قالب هزینه کرد پژوهانه می توانند جهت انجام طرح هاي پژوهشی درون دانشگاهی در حوزه تخصصی خود مطابق اعضاي هیات علمی و مدرسان

  .فرایند زیر و فلوچارت مندرج در صفحه بعد اقدام نمایند
 متقاضیدریافت فرم پروپوزال طرح پژوهشی از وب سایت دانشگاه توسط  - 1
 )پرسشنامه درخواست اعتبار طرح پژوهشی (پروپوزال تکمیل  - 2
 به معاونت پژوهش و فناوري پروپوزالارسال  - 3
 یداوران تخصص/جهت داوري به داور پروپوزالارسال  - 4
 داوران تخصصی/بررسی نظر داور - 5

  در صورت نیاز(به متقاضی جهت اصالح پروپوزال  نظرات داورارسال( 

  درصورت نیاز(دریافت اصالحات و ارسال به داوري مجدد( 
 )دستورالعمل 4ماده مقاالت علمی پژوهشی متناسب با یا مطابق دستورالعمل مربوطه و ... ارائه نرم افزار،/ساخت دستگاه(تعیین خروجی طرح  -6
 تصویب طرح در شوراي پژوهشی دانشگاه - 7
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 دانشگاهتصویب طرح در هیات رئیسه  - 8
 پژوهشیطرح نویس قرارداد تنظیم پیش - 9

 عقد قرارداد با مجري طرح -10
 در صورت نیاز به مجریان جهت اصالح گزارش ها ناظرو انعکاس نظرات  ناظر طرحو ارسال به  حاي از مجري طردریافت گزارش هاي مرحله -11
 و انجام داوري نهاییگزارش نهایی دریافت   -12
و تایید ناظر و صدور گواهی خاتمه طرح توسط معاونت پژوهش و مجلد به همراه تعهدات خروجی طرح دریافت گزارش نهایی به صورت  -13

 فناوري 

 فرایند بررسی و تصویب طرح هاي درون دانشگاهی
 

 
 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

دریافت و تکمیل پروپوزال 
 توسط متقاضی

 بررسی اولیه کارشناسان امور پژوهشی

سال طرح براي داوريار  

از به اصالحات نی
 دارد

 طرح در شوراي پژوهشی

 برگشت به متقاضی جهت اصالحات

 برگشت به متقاضی براي اصالحات در اولویت قرار نگرفت 

 طرح در هیات رئیسه دانشگاه

 تهیه پیش نویس قرارداد

 اتمام فرایند

  در اولویت قرار نگرفت

 خیر

 بله

 تصویب شد
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  ژوهشیانواع طرحهاي پ: 4ماده 

  

  1طرح پژوهشی نوع  4-1
ها بر اساس میزان اعتبار این نوع از طرح. ها می باشدهها و کارگارد نیاز در آزمایشگاهها ساخت دستگاه، نرم افزار یا وسیله موخروجی این طرح

  .پژوهانه اساتید تعیین می گردد
  

  2طرح پژوهشی نوع  -4-2
از  و خارج ات پژوهشی دانشگاهبر اساس نیازهاي دانشگاه ها تعریف می گردند و اعتبارات آن از محل اعتبار ي پژوهشی،هاطرحدسته از این 

  .تامین می شود مجریان/پژوهانه مجري
  

  3طرح پژوهشی نوع  -4-3
گردد و اعتبار آنها از محل پژوهانه و براساس مبلغ پیشنهادي تعریف می اعضاي هیات علمی ها به صورت بنیادین و در راستاي تخصص این طرح

  .دنهیات علمی تعیین می گردعضو 
  

  3در طرح هاي پژوهشی نوع خروجی مورد : 5ماده 
و براساس مبالغ پرسنلی تعیین شده توسط متقاضی  وهانهپژبراساس مبلغ پیشنهادي عضو هیات علمی از محل  3خروجی طرحهاي پژوهشی نوع 

  :به شرح ذیل تعیین می گردد در پروپوزال،
 یک مقاله علمی پژوهشی معتبر وزارت علوم  : میلیون ریال 15مبالغ زیر  - 1
  یا دو مقاله علمی پژوهشی  Q4و Q3 با سطح کیفی  JCRمقالهیک : میلیون ریال 30تا  20مبالغ بین  - 2
  Q2با سطح  JCRیک مقاله : میلیون ریال  45تا  35 بینمبالغ  - 3
  Q1با سطح  JCRیک مقاله : میلیون ریال 50 مبلغ - 4

  

  .باشدمورد فوق، ارائه مقاله با اعتبار بیش از آنچه آمده است قابل قبول میدر هر  :1تبصره 
  . انجام می پذیرد 4در ماده  4الی  1تصویب حق الزحمه طرح هاي پژوهشی صرفا در بازه ارقام مندرج در بندهاي  :2تبصره 
ون ریال، توسط معاونت پژوهش و فناوري و متناسب با میلی 50در طرحهاي بیشتر از الزم به توضیح است که تعهد خروجی مقاالت  :3تبصره 

  . گرددمیزان رقم پیشنهادي توسط عضو هیات علمی تعیین می
فقط مقاالتی به عنوان خروجی طرح قابل قبول خواهند بود که جز نام مجري و همکاران نامبرده در پروپوزال و یا قرارداد، نام شخص  :4تبصره 
ذکر وابستگی صحیح دانشگاه و اخذ در آن نباشد و ضمنا مطابق با دستورالعمل پژوهانه، در آن ) و یا دانشجوحتی با عنوان مشاور (دیگري 

  :درج شده باشدبه شکل زیر  اعتبار از دانشگاه
  

 :به فارسی

............. این پژوهش با حمایت مالی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی طبق قرارداد شماره 
 .گردیده است انجام........ مورخ

  
  :به انگلیسی

 This work was supported by Shahid Rajaee Teacher Training University 
under contract number ……..  
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  .گیردعلق نمیبه هیچ یک از نویسندگان مقاله ت خروجی طرح، حمایت تشویقی مقاله به مقاالت :5تبصره 
  .هاي مورد نظر طرح پژوهشی خواهد بودارائه خروجی صدور نامه اختتام طرح و پرداخت هزینه فاز آخر قرارداد منوط به :6تبصره 
  .شرط پذیرش مقاله به عنوان خروجی طرح، ارائه گواهی پذیرش یا چاپ آن در نشریه است :7تبصره 
  .گردددر صورت عدم انجام تعهدات طرح، کلیه مبالغ پرداختی مسترد می :8تبصره 

  
  :شرایط اختتام طرح: 6ماده 
ردد و گواهی اختتام طرح به پس از ارائه گزارش نهایی و تایید ناظر، طرح خاتمه یافته اعالم می گ، 2و 1پژوهشی نوع  هاي طرحدر  - 1

 .مجري ارائه خواهد شد
 . ، با ارائه گزارش نهایی و مقاالت و تایید ناظر، طرح خاتمه یافته اعالم می شود2در طرحهاي پژوهشی نوع  - 2

  
 اعتبار دستورالعمل: 7 ماده

و جلسه مورخ  بررسی شوراي پژوهشی 31/02/1397 خمور جلسه در تبصره 8و  ماده 6 اصالحی در نظرات اعمال از پس آیین نامه این 
   .باشدمی اجرا قابل تصویب تاریخ از و رسید تصویب یات رئیسه دانشگاه بهه 05/04/1397


