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  بسمه تعالی

  داخلیدستورالعمل و مقررات ارائه، اجرا وانتشار نتایج طرح پژوهشی 

  (پژوهانه یا گرنت) از محل اعتبار ویژه اعضاي هیئت علمی بر حسب مورد آنحق التحقیق و هزینه که  داخلیطرح هاي پژوهشی 

ط تنظیم شده و طبق ضواب ، تعریف وپیشنهاد طرح، توسط مجري طرح در قالب فرم گرددتأمین مییا بودجه پژوهشی دانشگاه 

ا ب آن و سپس جهت انطباق شودمی زیر براي اطالع و تأیید چارچوب کلی به شوراي پژوهشی گروه/ دانشکده وابسته ارسال

  د.نمایاي براي شروع اجراي طرح صادر میابالغیه دانشگاهپژوهشی آموزشی و معاون  مقررات و اعتبار ویژه مجري،

  تعاریف

 و با تصویب شوراي پژوهشی دانشگاهیست آن محدود نسقف اعتبار هایی هستند که طرح: 1هاي پژوهشی شماره طرح -1

هزینه اجراي طرح اعم از حق التحقیق مجري و همکاران طرح، وسایل و تجهیزات، مواد مصرفی و...  قابل انجام است.

 .قابل پرداخت است ،پژوهانه عضو هیئت علمی بر حسب مورد از بودجه پژوهشی دانشگاه و یا از محل

 براي هر طرح میلیون ریال 40مبلغ  سقف اعتبار به با در نظرگرفتنهایی هستند که طرح: 2هاي پژوهشی شماره طرح -2

هزینه اجراي این نوع  قابل انجام است. با تصویب شوراي پژوهشی دانشگاه ،معتبر مقاله هرازاي چاپ یا پذیرش  در

اصوال از  )به جز وسایل و تجهیزات غیر مصرفی(ها از حق التحقیق مجري و همکاران طرح و سایر هزینهطرح اعم 

در میلیون ریال  80 یا مقاله معتبر، 1که منتج به میلیون ریال در صورتی 40محل پژوهانه عضو هیئت علمی تا سقف 

  قابل پرداخت است.مقاله معتبر و الخ شود،  2که منتج به صورتی

هزینه اجراي این نوع  و مقاله از آنها استخراج نمی شود.که اجرایی هستند ی های: طرح3هاي پژوهشی شماره طرح -3

ها به جز وسایل و تجهیزات غیر مصرفی حداکثر به طرح اعم از حق التحقیق مجري و همکاران طرح و سایر هزینه

 قابل پرداخت است. ،میلیون ریال از محل پژوهانه عضو هیئت علمی 10مبلغ 

عالوه بر ناظر، استاد داور  1طرح شماره  باید یک استاد ناظر داشته باشند. 3و  2، 1هر یک از طرح هاي پژوهشی  – 1تبصره 

  نیز دارد.

باشد. در غیر علمی پژوهشی معتبر و یا یک ثبت اختراع ، باید حداقل یک مقاله 2و 1هاي پژوهشی خروجی طرح – 2 تبصره

  گیرد.امتیازي به طرح نیز تعلق نمی صورتاین

، در صورت تصویب شوراي پژوهشی 2و1هاي پژوهشی وسایل و تجهیزات پیش بینی شده در طرحهزینه خرید تامین  – 3تبصره 

  امکان پذیر است.معاونت پژوهشی و فناوري دانشگاه  و بودجهدانشگاه از محل اعتبار 

  درخواست پژوهشگر و تصویب شوراي پژوهشی دانشگاه وجود دارد.امکان تغییر نوع طرح به  -4تبصره 

  :داخلیضوابط ارائه طرح پژوهشی 

پیشنهاد دهنده طرح (در صورت تعدد پیشنهاد دهندگان، یک نفر از ایشان) به عنوان مسئول اجراي طرح معرفی  -1

 شود.می

 مسئول اجراي طرح باید عضو هیئت علمی دانشگاه باشد. -2
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ن دهندگا پیشنهادشود و سهم  اجرادهنده (گان) به صورت مشارکتی  پژوهانه پیشنهادتواند از محل طرح پژوهشی می -3

 باشد.مییکی از طرح دهندگان  اصوالگردد. اما مسئول اجراي طرح میدر ابالغ تصویب طرح مشخص 

رح ه با مسئول اجراي طرادي هستند کحصیلی کارشناسی به باال باشند، افهمکاران اصلی طرح که باید داراي مدرك ت -4

 نمایند.همکاري می

وراي شدر تصویب  قابل بررسی وپیشنهاد تغییر مسئول اجرا و همکاران اصلی طرح و همچنین تغییر در اقالم هزینه  -5

 .است دانشگاهپژوهشی 

باید یدر صورتی که مسئول اجراي طرح، طرحی را ارائه نماید که الزم باشد اطالعات و روش آن محرمانه بماند، م -6

موظف است در خصوص درخواست ارائه شده  دانشگاهمراتب رابه صورت کتبی ضمیمه طرح نماید. معاون پژوهشی 

 تمهیدات الزم را به عمل آورد.

توانند به عنوان همکار در طرح ها توانند مجري طرح باشند ولی میاعضاي هیئت علمی مأمور به تحصیل دانشگاه نمی -7

 مشارکت نمایند.

 "س"حضرت معصومه توانند طرح پژوهشی تعریف نمایند مشروط برآن که نام دانشگاه هیئت علمی وابسته میاعضاي  -8

 هاي پژوهشی ایشان ذکر شود.به عنوان آدرس اول نویسنده در فعالیت

  ضوابط پذیرش طرح جدید از اعضاي هیئت علمی:

 شدبامی )قبلی طرح مهلت (در صورت عدم تمدیدمنوط به ارائه گزارش نهایی در مهلت مقرر اصوال پذیرش طرح جدید  -1

سال پس از موعد قانونی ارائه  3مدت  بهحداکثر (چاپ مقاله یا ثبت اختراع) و انجام تعهدات مسئول اجراي طرح 

  باشد.گزارش نهایی طرح قبلی وي می

 هاي همزمان وجود دارد. در صورت رعایت شرایط زیر، امکان تصویب و اجراي طرح -2

( طرحی که گزارش نهایی آن ارائه  به شرح ذیل است: در دست اجراي هر عضو محترم هیئت علمی هايتعداد طرحسقف 

 شود)نشده باشد در دست اجرا محسوب می

 2مورد و به عنوان همکار  1اعضاي هیئت علمی به عنوان مجري  1هاي پژوهشی شماره حداکثر تعداد طرح -2-1

  مورد است.

 3مورد و به عنوان همکار  2اعضاي هیئت علمی به عنوان مجري  2هاي پژوهشی شماره د طرححداکثر تعدا -2-2

  مورد است.

  مورد است. 1اعضاي هیئت علمی به عنوان مجري  3هاي پژوهشی شماره حداکثر تعداد طرح -2-3

یا موعد نهایی انجام چنانچه موعد قانونی ارائه گزارش نهایی طرح فرارسیده و گزارش نهایی آن واصل نگردیده و  -3

 باشد.از مسئول اجراي آن طرح مجاز نمی تعهدات طرح فرارسیده و تعهدات آن انجام نشده باشد، پذیرش طرح جدید

  :داخلیضوابط اجراي طرح پژوهشی 

 شود.ه عنوان تاریخ شروع طرح محسوب میب در شوراي پژوهشی دانشگاه، تاریخ تصویب طرح -1

با احتساب مدت زمان اجراي موعد قانونی ارائه گزارش نهایی ( تاریخ پیش بینی اتمام طرح) از تاریخ تصویب طرح و  -2

 باشد.طرح می
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 باشد.موعد نهایی انجام تعهدات طرح حداکثر سه سال بعد از موعد قانونی ارائه گزارش نهایی طرح می -3

نتواند طرح را در تاریخ پیش بینی اتمام به پایان رساند،  ايهبه دالیل قانع کنند ،در صورتی که مسئول اجراي طرح -4

و  ارائه دانشگاهبه شوراي پژوهشی خود / گروه ز طریق شوراي پژوهشی دانشکدهباید درخواست تمدید طرح را امی

 پژوهشی دانشگاه اطالع رسانی شود. معاونتنتیجه به 

چنانچه در هر مرحله اي از طرح به هر دلیل کار پژوهشی متوقف گردد، مجري طرح موظف است مراتب را به اطالع  -5

شوراي پژوهشی دانشکده وابسته / گروه ذیربط برساند تا پس از بررسی نتیجه به منظور اتخاذ تصمیم مقتضی به معاون 

 شگاه منعکس شود.پژوهشی دان شورايارائه و جهت اطالع به  دانشگاهپژوهشی 

گزارش نهایی و مقاالت چاپ شده را به صورت یه ناظر طرح، تأیید پس از دریافتمسئول اجراي طرح موظف است  -6

لوح فشرده و نسخه مکتوب به شوراي پژوهشی گروه / دانشکده وابسته ارائه نموده و پس از تأیید گزارش و مقاالت در 

گزارش و تعهدات طرح توسط کارشناس پژوهشی صدور اختتام طرح،  هگاشوراهاي پژوهشی گروه / دانشکده و دانش

 واحد در سامانه مدیریت اطالعات پژوهش و فناوري بارگذاري شود.

سال باشد، طرح به  4ریال و یا مدت اجراي آن بیش از  000/000/100بیش از مبلغ  ،1نوع چنانچه اعتبار طرح  -7

 باشد.گزارش مرحله قبلی می اي و اجراي هر مرحله پس از تأییدصورت مرحله

فاصله زمانی از تاریخ  "سال جاري "هاي پژوهشی منطبق بر سال مالی دانشگاه است، لذا منظور از سال مالی طرح -8

 تصویب طرح تا پایان اسفند ماه همان سال خواهد بود.

  

  :داخلیضوابط انتشار نتایج طرح پژوهشی 

نتایج) طرح را (اسب با اعتبار معادل طرح، نتیجه موظف است عالوه بر ارائه گزارش نهایی، متن 2و  1نوع  مجري طرح -1

 پژوهشی داخلی و یا بین المللی منتشر نماید. –هاي معتبر علمی مقاله هایی) در مجلهبه صورت مقاله (

 باید به صورت زیر درج شود:  "سالم اهللا علیها"حضرت معصومه در آثار مستخرج از طرح پژوهشی، نشانی دانشگاه  -2

 (Faculty , Department) نام دانشکده و گروه یا بخش تخصصی به صورت  -

 Hazrat-e Masoumeh Universityبه صورت  "سالم اهللا علیها"حضرت معصومه نام دانشگاه  -

  

  داخلیضوابط داوري طرح هاي پژوهشی 

شود و وابسته یا گروه، به عنوان داوري طرح محسوب می، نظر شوراي پژوهشی دانشکده 2شماره در مورد طرح هاي  -1

 تواند به داوري ارسال شود.در صورت نیاز طرح می

ي یک داور متخصص خارج از اعضاي شوراي پژوهشی گروه در زمینه باید نظر تأییدمی ،1شماره در مورد طرح هاي  -2

 طرح اخذ گردد.

 پژوهشی اخذ گردد.هاي نظر داوران در قالب فرم مخصوص داوري طرح -3

 هزینه داوري توسط شوراي پژوهشی گروه / دانشکده تعیین و از محل گرنت مجري طرح قابل پرداخت خواهد بود. -4
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بدون ذکر نام  هاهاي مصرفی و غیر مصرفی و کل هزینهمشخصات موضوعی و اجرایی طرح و صفحات مربوط به هزینه -5

 راي داور ارسال گردد. ه طرح به همراه پرسشنامه داوري بپیشنهاد دهند

  

  داخلیطرح هاي پژوهشی  هايپرداخت هزینهضوابط 

چاپ یا پذیرش ارائه گزارش و ، حق التحقیق مجري طرح پس از پایان طرح در ازاي 1هاي پژوهشی شماره در طرح -1

اعتبار پژوهانه از محل  ،اعتبار طرح ها در چارچوبهزینه پرداخت خواهد شد و مابقییا ثبت اختراع مقاله حداقل یک 

 گردد.عضو هیئت علمی یا اعتبار پژوهشی دانشگاه حسب مورد با تصویب شوراي پژوهشی پرداخت می

حداقل یک چاپ یا ارائه پذیرش ارائه گزارش طرح و ، تسویه حساب نهایی منوط به 2هاي پژوهشی شماره در طرح -2

  خواهد بود. یا ثبت اختراع مقاله 

  ، تسویه حساب نهایی پس از پایان طرح خواهد بود.3هاي پژوهشی شماره در طرح -3

مجري طرح ضمن تعیین سهم خود و سایر همکاران از محل اعتبار پژوهشی، مسئولیت رعایت مقررات مربوط به کلیه  -4

 ها (خود و همکاران) را بر عهده دارد.پرداخت

تواند از محل گرنت هر هریک میسهم  که هیئت علمی باشد، متناسب با نسبتحق التحقیق همکار طرح درصورتی -5

  اعضاء پرداخت گردد.یک از 

  داخلی هشیوپژ حطر مختتاا

 ئه(ارا حطر يمجر اتدـتعه منجاا و بمکتو نسخه و دهفشر حلو رتصو به نهایی ارشگز ئهارا به طمنو حطر مختتاا -١

 .  دبو هداخو دانشگاه  یـهشوپژ  رايوـش  دـتایی از  سـپ )... و  باـکت  ،هـمقال  پاـچ ،نامه نپایا

 مجري خواهد بود. از  دـجدی  دينهاـپیش  ياـه حرـط شپذیر معد به منجر رمقر مهلت در نهایی ارشگز لساار معد -٢

سال از زمان مهلت مجاز اتمام طرح،  3شود پس از ارسال گزارش نهایی حداکثر تا مدت به مجري مهلت داده می -٣

شار مقاله، چاپ کتاب و ....) اقدام نماید. بدیهی است عدم انجام تعهدات مجري نسبت به انجام کلیه تعهدات خود ( انت

 مانع از پذیرش طرح هاي جدید وي خواهد بود.

  :   از ستا رتعبا داخلی هشیوپژ حطر مختتاا حلارمـ

  بررسی و تایید گزارش طرح توسط ناظر و یا درصورت وجود داور طرح  -لفا 

    وهگر/ بستهوا هنشکددا یـهشوپژ رايوـش در يرـمج طـتوس  هدـش  ماـنجا اتتعهد و نهایی ارشگز تصویب و سیربر-ب

  دانشگاه  یــهشوپژ رايوــش در يرــمج هدــش ماــنجا اتدــتعه و اییــنه ارشزــگ ویبــتص و یــسربر -ج 

  دانشگاه  هشیوپژ ونمعا توسط هشیوپژ حطر مختتاا ورصد –د 

 هشیوپژ سشنارکا توسط پژوهشی دانشگاه سامانه در )... و هشد پچا مقاله ،نهایی ارش(گز حطر يهاوردستاد اريگذربا –ه

  دانشگاه
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 ندا هنرسید پچا به زهنو که حطر تعهد ردمو يها مقاله یا مقاله با اههمر هشیوپژ حطر نهایی ارشگز ئهارا رتصو در -و

 مختتاا ط،مربو مفر از دهستفاا با باشندمی زاـمج دهاـحوا یـهشوپژ ينتهاومعا ،ستا هشد ئهارا نهاآ پچا شپذیر نامه لیو

  . نمایند درصا را حطر نهایی مختتاا ه،شد پچا يهامقاله / هـمقال تـیافدر از سـپ و  دهوـنم درصا را حطر آن وطمشر

  .میباشد  اـهحطر ینگونها ممحتر نمجریا از جدید يهاحطر شپذیر نمکاا نشد همافر رمنظو به تنها مرا ینا


