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   بسمه تعالي
  

  

  هاي پژوهشي درون دانشگاهيطرح دستورالعمل اجرايي
  هيأت رئيسه دانشگاه ١٤/١١/١٣٩٧شوراي پژوهشي دانشگاه و  ٠٨/١١/١٣٩٧مصوب  

  

  مقدمه 
 هايتت از فعاليحمايهاي تحقيقاتي و همچنين در جهت علمي دانشگاه به اجراي طرحچه بيشتر اعضاي هيات ترغيب و تشويق هربه منظور 

  ست. اتدوين گرديده  زيربه شرح هاي پژوهشي درون دانشگاهي دستورالعمل اجرايي طرح، علمياعضاي هياتعلمي و تحقيقاتي 
  

   : اهداف١ماده 
 پژوهشي امور انجام در مدرسان دانشگاه علمي و هيات اعضاي به بيشتر اختيارات اعطاي -١-١

 پژوهشي هايفعاليت گسترش و ارتقا جهت در پژوهشي ساختارهاي و هادانشكده تقويت -٢-١

 دانشگاه پژوهشي اعتبارات از بهينه استفاده -٣-١

  تحقيقاتي هايطرح و پژوهشي هايفعاليت انجام به مدرسان علمي و هيات اعضاي ترغيب و تشويق -٤-١

  هيات علمي دانشگاهاعضاي  پژوهشي دستاوردهاي كمي و كيفي ارتقاي- ٥-١

  و كشور ايجاد زمينه الزم براي انجام تحقيقات مورد نياز دانشگاه - ٦-١
  فراهم شدن زمينه مناسب براي طراحي و ساخت تجهيزات مورد نياز دانشگاه -١-٧
  

  ح پژوهشيرهاي ط: ويژگي٢ماده 
  .كنند هاي توسعه فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي كشور كمكمهيي كه به فراهم آوردن مقدمات يا حل مسائل اجراي برناهاپژوهش -١-٢
  كند.كمك مي هاي فرهنگي، اقتصادي و اقليمي كشوري داخلي يا پيوستهاي پيشرفته به توسعه فناورفناوري با كاربست ههايي كپژوهش -٢-٢
  وثر باشد.ر راستاي تخصص اساتيد بوده و جهت ارتقاي توليد علم در دانشگاه و كشور مدهاي بنيادي كه پژوهش -٣-٢
  كشور منجر گردد. يا انشگاه و هايي كه منجر به ساخت دستگاه و يا تجهيزات مورد نياز دپژوهش -٤-٢

    

  : فرايند بررسي و تصويب طرح٣ماده 
مطابق با  ه تخصصي خودهاي پژوهشي درون دانشگاهي در حوزتوانند جهت انجام طرحميدر قالب هزينه كرد پژوهانه  علمي و مدرساناعضاي هيات

  اقدام نمايند.) ١(شكل ٤فرايند زير و فلوچارت مندرج در صفحه 
 متقاضيدريافت فرم پروپوزال طرح پژوهشي از وب سايت دانشگاه توسط . ١

 پروپوزال (پرسشنامه درخواست اعتبار طرح پژوهشي)تكميل . ٢

 به معاونت پژوهش و فناوري پروپوزالارسال  .٣

 جهت داوري به داور/داوران تخصصي پروپوزالارسال . ٤

 بررسي نظر داور/داوران تخصصي. ٥

  به متقاضي جهت اصالح پروپوزال (در صورت نياز) نظرات داورارسال 

 (درصورت نياز) دريافت اصالحات و ارسال به داوري مجدد 

 )لعملدستورا ٥ده ناسب با مامتپژوهشي - مقاالت علمييا ت دستگاه/ارائه نرم افزار،... مطابق دستورالعمل مربوطه و تعيين خروجي طرح (ساخ. ٦

 تصويب طرح در شوراي پژوهشي دانشگاه. ٧
 

 دانشگاهتصويب طرح در هيات رئيسه . ٨



 ٤

 پژوهشيطرح نويس قرارداد تنظيم پيش. ٩

 عقد قرارداد با مجري طرح. ١٠

  ي پژوهشي گلستان توسط مجريداد و مشخصات طرح پژوهشي در سامانه. ثبت قرار١١
 صورت نياز در هاگزارش به مجريان جهت اصالح ناظرو انعكاس نظرات  ناظر طرحو ارسال به  حاي از مجري طرهاي مرحلهدريافت گزارش. ١١

 و انجام داوري نهاييگزارش نهايي دريافت . ١٢

ژوهش و ط معاونت پو تاييد ناظر و صدور گواهي خاتمه طرح توسمجلد به همراه تعهدات خروجي طرح ت دريافت گزارش نهايي به صور. ١٣
 فناوري 

 فرايند بررسي و تصويب طرح هاي درون دانشگاهي - ١شكل 
 

 
 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

دريافت و تكميل پروپوزال 
 توسط متقاضي

مديريت امور پژوهشي در بررسي اوليه    

سال طرح براي داوريار  

نياز به اصالحات 
 دارد

 طرح در شوراي پژوهشي

اتبرگشت به متقاضي جهت اصالح  

 برگشت به متقاضي براي اصالحات در اولويت قرار نگرفت 

 طرح در هيات رئيسه دانشگاه

 تهيه پيش نويس قرارداد

 اتمام فرايند

  در اولويت قرار نگرفت

 خير

 بله

 تصويب شد

مشخصات و ثبت قرارداد 
 طرح در سامانه گلستان



 ٥

 هاي پژوهشي: انواع طرح٤ماده 
  

  ١طرح پژوهشي نوع  -١-٤
ا بر اساس هوع از طرحنعتبار اين باشد. ميزان اها ميهها و كارگارد نياز در آزمايشگاهها ساخت دستگاه، نرم افزار يا وسيله موخروجي اين طرح

  گردد.پژوهانه اساتيد تعيين مي
  

  ٢طرح پژوهشي نوع  -٢-٤
انه ارج از پژوهو خ دانشگاه ات پژوهشياز محل اعتبارگردند و اعتبارات آن تعريف مي بر اساس نيازهاي دانشگاه ي پژوهشي،هاطرحدسته از اين 

  شود.تامين مي مجري/مجريان
  

  ٣طرح پژوهشي نوع  -٣-٤
بلغ مه و براساس ها از محل پژوهانگردد و اعتبار آنتعريف مي اعضاي هيات علمي ها به صورت بنيادين و در راستاي تخصص اين طرح

  گردد.پيشنهادي عضو هيات علمي تعيين مي
  

  ٤طرح پژوهشي نوع  -٤-٤
 پژوهشي عتبارا آيين نامه ٦-٦مطابق بند گردد و اعتبار آن هاي تحصيالت تكميلي تعريف مياين نوع طرح با هدف حمايت از دانشجويان دوره

ط يك بار در ست فقعضو هيئت علمي مجاز ابه پژوهانه استاد راهنما اضافه خواهد شد.  ١مطابق جدول و  ٢٥،٠٠٠٠،٠٠٠تا سقف  ١٣٩٨سال 
  دانشجويان  و هنمارا گيري در مورد وضعيت استادمرجع تصميم .هزينه نمايد ٤نوع پژوهشي از اعتبار پژوهشي خود جهت انجام طرح سال
  هاي تحصيالت تكميلي معاونت آموزشي و تحصيالت تكميلي است.     دوره

  

    ٤نوع رايط افزايش اعتبار پژوهانه در قالب طرح پژوهشي ش - ١جدول 
  ١٣٩٧مبلغ افزايش پژوهانه سال   دانشجو شرايط  دانشجو مقطع تحصيلي
  ريال٤،٠٠٠،٠٠٠هر دانشجو   ١٣٩٧ورودي   كارشناسي ارشد

از پروپوزال خود دفاع كرده  ١٣٩٧در سال   دكتري
  باشد

 *ريال٩،٠٠٠،٠٠٠هر دانشجو 

  . يابدص ميري نباشد، اين اعتبار به دو دانشجوي كارشناسي ارشد تخصيداراي دانشجوي دوره دكت استادراهنما در صورتيكه گروه آموزشي   *
  

  ٤و  ٣طرح هاي پژوهشي نوع : خروجي ٥ماده 
شده توسط  و براساس مبالغ پرسنلي تعيين وهانهپژبراساس مبلغ پيشنهادي عضو هيات علمي از محل  ٣هاي پژوهشي نوع خروجي طرح

  گردد:ميبه شرح ذيل تعيين  متقاضي در پروپوزال،
ا در نظر گرفتن يكي از ب  Scopus پايگاه نمايه شده درمنتشر شده در مجالت : يك مقاله علمي پژوهشي ميليون ريال ١٠ تامبالغ  -١-٥

  شرايط زير:
  مجله داراي نمايهScopus   با سطح كيفيQ1  ياQ2  .باشد  
  مجله داراي هردو نمايهISI-Scopus باشد.  
  مجله داراي هردو نمايهISC-Scopus باشد. 

 
    ينمعتبر وزارت: يك مقاله علمي پژوهشي ميليون ريال ١٥ تامبالغ -٢-٥
    ارتينمعتبر وزپژوهشي يا دو مقاله علمي  Q4و Q3 با سطح كيفي  JCRمقاله: يك ميليون ريال ٣٠تا  ٢٠ بينمبالغ -٣-٥ 
 Q2با سطح  JCR: يك مقاله  ميليون ريال ٤٥تا  ٣٥ بينمبالغ  -٤-٥

  1Qبا سطح  JCR: يك مقاله ميليون ريال ٥٠ مبلغ -٥-٥



 ٦

  

با يكي از شرايط  مقاله ١فقط  عبارت است از چاپ ١جدول شماره  و ٤-٤شرايط مندرج در بند ر اساس ب ٤پژوهشي نوع  خروجي طرح
  زير:

  مجله داراي نمايهScopus   با سطح كيفيQ1  ياQ2  .باشد  
  مجله داراي هردو نمايهISI-Scopus د.باش  
  مجله داراي هردو نمايهISC-Scopus .باشد  

    

  باشد.قابل قبول ميبه عنوان خروجي طرح مشخص شده است،  ٥در ماده ارائه مقاله با اعتبار بيش از آنچه  :١تبصره 

  .دهزينه نماي ١-٥ي خود را در قالب طرح پژوهشي بند از گرنت ساالنه %٥٠عضو هيئت علمي مجاز است تا سقف  :٢تبصره 
ر دران نامبرده و همكا )مقاله (به عنوان نويسنده مسئولفقط مقاالتي به عنوان خروجي طرح قابل قبول خواهند بود كه جز نام مجري  :٣تبصره 

 ذكرن آوهانه، در لعمل پژپروپوزال و يا قرارداد، نام شخص ديگري (حتي با عنوان مشاور و يا دانشجو) در آن نباشد و ضمنا مطابق با دستورا
  :درج شده باشدبه شكل زير  وابستگي صحيح دانشگاه و اخذ اعتبار از دانشگاه

  

 به فارسي:

. اين پژوهش با حمايت مالي دانشگاه تربيت دبير شهيد رجائي طبق قرارداد شماره............ 

 مورخ........ انجام گرديده است.

  

  به انگليسي:
 This work was supported by Shahid Rajaee Teacher Training University 

under contract number ……..  

  
كتبي  با درخواست وام طرح هرگونه تغيير در نام همكاران نامبرده در پروپوزال و يا قرارداد قبل از طي شدن نيمي از زمان تعهد انج :٤تبصره 

    مجري طرح و موافقت معاون پژوهش و فناوري امكان پذير است.

  گيرد.علق نميخروجي طرح، حمايت تشويقي مقاله به هيچ يك از نويسندگان مقاله ت التبه مقا :٥تبصره 
  گردد.كليه مبالغ پرداختي مسترد ميقرارداد طرح پژوهشي فسخ و در صورت عدم انجام تعهدات طرح،  :٦تبصره 

  مي باشد.    Scimagoسايت Scopusو مجالت  WOSپايگاه  JCRهاي مجالت معيار تعيين سطح كيفيت چارك :٧تبصره 
  

 ام طرح: شرايط اختت٦ماده 
 مجري ارائه هي اختتام طرح بهگردد و گواپس از ارائه گزارش نهايي و تاييد ناظر، طرح خاتمه يافته اعالم مي، ٢و ١پژوهشي نوع  هاي طرحدر . ١

  خواهد شد.

 شود. ته اعالم مير، طرح خاتمه يافو تاييد ناظش يا چاپ مقاله) ئه نامه پذير(ارا، با ارائه گزارش نهايي و مقاالت ٤و  ٣هاي پژوهشي نوع در طرح. ٢

  

 : اعتبار دستورالعمل٧ ماده

لسه مورخ جو  بررسي شوراي پژوهشي ٨/١١/١٣٩٧ خمور جلسه در تبصره ٧و  ماده ٦ اصالحي در نظرات اعمال از پس آيين نامه اين 
   باشد.مي اجراقابل  ١٣٩٨ سال و پس از صدور احكام گرنت درسي تصويب رئيسه دانشگاه بههيئت  ١٤/١١/١٣٩٧


