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 معاونت آموزشی و پژوهشی

 )از محل پژوهانه( دانشگاهیهاي پژوهشی داخل طرح دستورالعمل ارائه

 

 

 مقدمه

ریزي كشور بوده است و توجه ویژه به تقویت بنيهه پژوهشهي   هاي اخير مورد توجه روزافزون مسئوالن برنامهامر پژوهش طي سال

هاي پژوهشي دانشگاهي، مدیریت به اهميت اجراي طرح توجهباشد. با ب ميهاي كشور مؤید این مطلمراكز علمي به ویژه دانشگاه

باشد. در ایهن راسه ا   هاي پژوهشي ميدار تنظيم و تسهيل در اجراي كليه مراحل اداري مربوط به طرحامور پژوهشي دانشگاه عهده

 ، تهيه گردیده است.هاي پژوهشينامه حاضر در جهت ایجاد هماهنگي و قانونمندي در اجراي این طرحآیين

 تعاریف-1ماده 

شهود و كليهه   اجرا مي تربت حيدریهشود كه در دانشگاه هایي اطالق ميبه طرحهاي پژوهشی داخلی دانشگاه: طرح-1-1

 يهها پهيیرد. طهرح  پژوهشي دانشگاه صورت ميمدیریت اجرا در حوزه  و ، بررسي، تصویب اع بار، عقد قراردادهه پيشنهادئمراحل ارا

 عبارتند از:پژوهانه مطابق با آیين نامه دانشگاه  يداخل يشپژوه

یا دو طرح و  2شماره  پژوهشي طرح یک اخ  ام شرط ریال به 700.000.000اع بار  سقف : تا7شماره  پژوهشي هايطرح( الف

 دانشگاه. پژوهشي شوراي وآموزشي  گروه دربا تصویب  9پژوهشي شماره 

 گروه در تصویب با 9شماره  پژوهشي طرح یک اخ  ام شرط به ریال 40.000.000اع بار  سقف تا: 2شماره  پژوهشي هايب( طرح

 دانشگاه. پژوهشي شوراي وآموزشي 

 دانشگاه. پژوهشي شوراي وآموزشي  گروه در تصویب با ریال 80.000.000اع بار  سقف تا: 9شماره  پژوهشي هايج( طرح

 

 باشد.دار ميكه مسئوليت اجراي طرح را عهده يدریهحتربتعضو هيأت علمي دانشگاه  مجري:-1-2

ها( توسط مجري شود كه وظایف او )آنبه افرادي به اس ثناي مجري )مجریان( طرح گف ه مي همكار )همكاران( طرح:-1-3

 گردد.)مجریان( به طور مشخص، معين مي
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 علميهيأت اخ يار اعضاي در ، ساالنهحيدریهتربتانشگاه نامه پژوهانه دآیين موجب مقرراتكه به است اع باري :پژوهانه-1-4

 نمایند. هزینه پژوهشي خود هايفعاليت با ارتباط در گيرد تامي دانشگاه قرار

و آموزشهي  ه دهنده طرح باشد و تشخيص آن به عهده شهوراي گهروه   ئطرح پژوهشي باید م ناسب با رش ه تخصصي ارا -2ماده 

 باشد. ميشوراي پژوهشي 

در جلسهه شهوراي   بایست پس از ارائه در شوراي گروه جهت اس فاده از اع بار پژوهانه ميهاي پژوهشي طرح يهپيشنهاد -3ده ما

 گيري نهایي قرار گيرند. پژوهشي دانشگاه مطرح و مورد تصميم

یهک  جهت چاپ مقالهه  مدت تمدید طرح پژوهشي باشد. سال مي 2هاي داخل دانشگاهي حداكثر مدت زمان انجام طرح -4ماده 

 2) باشد. شرط تمدید، تصویب گزارش نهایي طرح در شوراي پژوهشي در بازه ميكوردوم مدت اجراي طرح )حداكثر یک سال( مي

 است.  سال(

یا هر شهكل   شكل پایان نامه، طرح پژوهشياي مشخص گردد طرح مصوب با مح واي یكسان به چنانچه در هر مرحله -5ماده 

توسط محقق انجام شده و یا در حال انجام است، همچنين در صورت عهدم   يو یا در دانشگاه دیگر تربت حيدریهه دیگر در دانشگا

جانبه نسبت به فسخ قرارداد اقدام و مجري ملزم به تواند بطور یکبندي بدون عير موجه، دانشگاه ميه گزارش طبق جدول زمانئارا

 باشد.ها ميعودت كليه هزینه

مطالعاتي یا مسافرت بيش از سهه  ه گزارش نهایي جهت اس فاده از فرصتكه مجري طرح، بخواهد پيش از ارائورتيدر ص -6ماده 

نسهبت   يپژوهش ياعالم تا در شورامدیر پژوهشي  روز قبل از عزیمت درخواست خود را به 70ماه به خارج از كشور عزیمت نماید، 

 تصميم الزم اتخاذ گردد. ،حساب تسویهانشين از طرف مجري، و یا به غيرفعال نمودن طرح تا بازگشت مجري، تعيين ج

 2در بعد از انجام اصالحات هاي پژوهشي دانشگاه طرحنگارش بایست بر اساس فرمت گزارش نهایي طرح پژوهشي مي -7ماده 

تهيه و همراه با یهک نسهخه لهوح فشهرده      ايبه رنگ سورمه صحافي شدهنسخه(  9هایي با موضوع زعفران )در مورد طرحنسخه 

چنانچه اشكاالتي در فرمت نگارش  گردد. تحویلپژوهشي دانشگاه  امور به دف رگزارش نهایي طرح  PDFو  Wordحاوي فایل 

 .تا خاتمه طرح ممكن باشد اقدام نماید بایست نسبت به رفع آنشد مجري ميطرح وجود داش ه با

 یب در شوراي پژوهشي ارائه دهد.وجهت بررسي و تص جلد از گزارش طرح مجري قبل از صحافي یک -1تبصره 

مجهري   .الزامي اسهت همكاران اصلي طرح نام  و حيدریهتربتدانشگاه عنوان  ، ذكردر هنگام ان شار ن ایج پژوهشي طرح -8ماده 

-مي بخش سپاسگزاري مقالهعرفي شود. در بایست نویسنده مسئول مقاله بوده و با نام دانشگاه و ایميل دانشگاهي مطرح الزاماً مي

 بایست جمله زیر ذكر گردد.
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-دانشگاه تربت ياین مقاله مس خرج از ن ایج طرح تحقيقاتي اجرا شده به شماره قرارداد ............................... از محل اع بارات پژوهش

 گردد.باشد كه بدین وسيله تشكر و قدر داني ميحيدریه مي
- This work has been financially supported by the research deputy of education & 

Research University of Torbat Heydarieh, The grant number is............ 
 

 باشد.الزامي ميجهت اخ  ام طرح مقاله مع بر  پيیرش و ارائهگزارش نهایي طرح خاتمه یاف ه توسط مجري مسئول  -9ماده 

مقاله  7و  2ترتيب، پيیرش به و طرح نهایي گزارش ارائه به منوط 9و  2شماره  پژوهشي هايطرح نهایي حساب تسویه -11ماده 

نيز  JCRمقاله  7، ارائه 2شماره  هايطرح مورد باشد. در( ميWOSو   ISI،Scopusپژوهشي،  علمي) مع بر هايدر نشریه
 الزامي است.  Q2حداقل  JCR، ارائه گزارش نهایي طرح و پيیرش یک مقاله 7شماره هاي باشد. در مورد طرحمورد قبول مي

اقهدام نمایهد،    یها مقالهه   ه گزارش نهایيئكه مجري طرح پس از تمدید زمان اجراي طرح ن واند نسبت به اراصورتيدر  -11ماده 

مجهددا منظهور خواههد     پژوهانهميكور در حساب از اولين حقوق مجري كسر خواهد شد و مبلغ  دریاف ي مجري طبق قراردادهزینه 

  شد.

 همكاران و مجري ال حقيقحق عنوانبه تواندميمبلغ مصوب درصد  00حداكثر  پژوهشي، هايطرح هزینه اع بار در -12ماده 

 داراي يبایس  ايسرمایه تجهيزات كه گرددو خدمات  مصرفي كاالهاي و ايسرمایه تجهيزات خرید صرف مابقي و گردد منظور
 باشد. دانشگاه اموال شماره

باشد. مورد مي 8همكار، در مجموع  و مجري عنوانعضو هيأت علمي به 9و  2، 7جاري شماره  هايطرح تعداد حداكثر -13ماده 

 باشد.مورد مي 7مجري  عنوانبه علمي هيأت عضو 2و  7  شماره جاري هايطرح تعداد حداكثر

 .رح پژوهشی به شرح زیر می باشدپرداخت هزینه هاي ط -14ماده 
 گردد.از اع بار طرح پس از تصویب پيشنهاده پرداخت مي 20/0 -الف
 پس از ارئه گزارش نهائي طرح )صحافي شده(. 00/0 -ب
 نهایي از اع بار طرح پس از ارائه گواهي پيیرش مقاله 20/0 -ج

اشد یا در ارتباط با طرح نباشد كل هزینهه طهرح بهه دانشهگاه     را نداش ه ب 4كه مقاله پس از چاپ شرایط ماده درصورتي -2تبصره

 عودت داده شود. 

 
 مصوب گردید. 09/06/49مورخ شوراي پژوهشي دانشگاه  در جلسه تبصره، 2ماده و  78 دس ورالعمل دراین 

 

 


