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 بسمه تعالی

 معاونت آموزشی و پژوهشی

 هاي پژوهشی داخل دانشگاهی )از محل پژوهانه(دستورالعمل ارائه طرح

 

 مقدمه

ریزی کشور بوده است و توجه ویژه به تقویت بنیه پژوهشی های اخیر مورد توجه روزافزون مسئوالن برنامهامر پژوهش طی سال

های پژوهشگگی دانشگگگاهی  اهمیت اجرای طرحباشگگدب با توجه به های کشگگور مدید این مبلب میدانشگگگاه ژهیوبهمراکز علمی 

شگاه عهده شی دان سهیل در اجرای کلیه مراحل اداری مربوط به طرحمدیریت امور پژوه شی میدار تنظیم و ت شدب دهای پژوه ر با

 های پژوهشی  تهیه گردیده استبنامه حاضر در جهت ایجاد هماهنگی و قانونمندی در اجرای این طرحاین راستا آیین

 تعاریف-1ه ماد

شگاه هایی اطالق میبه طرحهاي پژوهشی داخلی دانشگاه: طرح-1-1 ه شود و کلیاجرا می هیدریحتربتشود که در دان

ذیردب پمراحل ارائه پیشنهاده  بررسی  تصویب اعتبار  عقد قرارداد و اجرا در حوزه معاونت آموزشی و پژوهشی دانشگاه صورت می

 شوندبتقسیم می 1تا  0های شماره پژوهانه به طرح نامهنییآگاه مبابق با های پژوهشی داخلی دانشطرح

 باشدبدار میحیدریه که مسئولیت اجرای طرح را عهدهعضو هیأت علمی دانشگاه تربت مجري:-1-2

ستثنابهبه افرادی  همكار )همكاران( طرح:-1-3 سط مجری شود که وظایف او )آنمجری طرح گفته می یا  طوربهها( تو

 گرددبمشخص  معین می

 علمیهیأت اختیار اعضای در حیدریه  ساالنهنامه پژوهانه دانشگاه تربتآیین موجب مقرراتکه به است اعتباری پژوهانه:-1-4

 نمایندب هزینه پژوهشی خود هایفعالیت با ارتباط در گیرد تامی دانشگاه قرار

طرح باشد و تشخیص آن به عهده شورای گروه آموزشی و  دهندهارائهطرح پژوهشی باید متناسب با رشته و تخصص  -2ماده 

 باشدب شورای پژوهشی دانشکده و دانشگاه می

بایست پس از ارائه در شورای گروه جهت استفاده از اعتبار پژوهانه در جلسه شورای های پژوهشی میی طرحپیشنهاده -3ماده 

 گیری نهایی قرار گیرندب هشی دانشکده و دانشگاه مبرح و مورد تصمیمپژو
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 باشدب سال می 3های داخل دانشگاهی انجام طرح زمانمدتحداکثر  -4ماده 

  طرح پژوهشی یا هر شکل نامهانیپاای مشخص گردد طرح مصوب با محتوای یکسان به شکل چنانچه در هر مرحله -5ماده 

و یا در حال انجام است  همچنین در صورت عدم  شدهانجامو یا در دانشگاه دیگری توسط محقق  هیدریحتربتدیگر در دانشگاه 

جانبه نسگگبت به فسگگخ قرارداد اقدام و مجری یك طوربهتواند بندی بدون عذر موجه  دانشگگگاه میارائه گزارش طبق جدول زمان

 باشدبها میملزم به عودت کلیه هزینه

صو -6ماده  ستفاده از  کهیرتدر صت مبالعاتمجری طرح  بخواهد پیش از ارائه گزارش نهایی جهت ا سافرت بیش از  یفر یا م

شور عزیمت نماید   شورای پژوهشی  01سه ماه به خارج از ک شی اعالم تا در  ست خود را به مدیر پژوه روز قبل از عزیمت درخوا

 رددب  تصمیم الزم اتخاذ گحسابهیتسونسبت به غیرفعال نمودن طرح تا بازگشت مجری یا تعیین جانشین از طرف مجری یا 

شی میگزارش نهایی  -7ماده  ساس فرمت نگارش طرحطرح پژوه ست بر ا شگاه در حداقل بای شی دان صفحه   36های پژوه

 بایست در سامانه پژوهش بارگذاری گرددبمی

حیدریه و نام همکاران اصلی طرح الزامی استب مجری در هنگام انتشار نتایج پژوهشی طرح  ذکر عنوان دانشگاه تربت -8ماده 

ست نویطرح الزاماً می سگزاری مقاله بای سپا شودب در بخش  شگاهی معرفی  شگاه و ایمیل دان سئول مقاله بوده و با نام دان سنده م

بایست قبل از ارائه گزارش نهایی طرح می حتماًبایست جمله زیر ذکر گرددب در صورت اضافه شدن نام همکار جدید  موضوع می

 در شورای دانشکده مصوب شده باشدب

به شماره ابالغیه ببببببببببببببببببببببببببببببب از محل اعتبارات پژوهشی دانشگاه  اجراشدهاین مقاله مستخرج از نتایج طرح تحقیقاتی 

 گرددبتشکر و قدردانی می لهیوسنیبدباشد که حیدریه میتربت

This work has been financially supported by the University of Torbat Heydarieh, The grant number 

is............ 

ذیل ارائه گرددب تاریخ مربوط به تصویب طرح که در ابالغیه ذکر گردیده  صورتبه در مقاالتهای پژوهشی مندرج همچنین کد طرح

 ب باشدیمشماره طرح مندرج در سامانه پژوهش  X  و ذکرشدهجایگزین تاریخ 

UTH: 1/11/0311 X 
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نامه پژوهانه دانشگاه پس از دریافت گزارش در آیین دشدهیقمبابق با مبالغ  پژوهشی هایطرح نهایی حسابهیتسو -9ماده 

 پذیر استبنهایی و گواهی پذیرش مقاله امکان

صورت -11ماده  سبت به ارائه گزارش نهایی یا ارائه پذیرش مقاله اقدام نماید  هزینه  3مجری طرح پس از  کهیدر سال نتواند ن

گرددب همچنین در صگگورت اختتام طرح بعد از مهلت دریافتی مجری طبق قرارداد از حقوق مجری یا از مبلغ طرح جدید کسگگر می

 ودبدرصد نهایی طرح برای مجری قابل وصول نخواهد ب 06مقرر  

مورد  1همکار  در مجموع  و مجری عنوانعضو هیأت علمی به 1و  3  0  0جاری شماره  هایطرح تعداد حداکثر -11ماده 

 باشدب می

 .باشدیمطرح پژوهشی به شرح زیر  يهانهیهزپرداخت  -12ماده 

 از اعتبار طرح پس از تصویب پیشنهاده در شورای پژوهش دانشگاهب 06/1 -الف

 از ارائه گزارش نهائی طرح در شورای پژوهش دانشگاهب پس 61/1 -ب

 نهایی از اعتبار طرح پس از ارائه گواهی پذیرش مقاله در شورای پژوهش دانشگاهب 06/1 -ج

شرایط ماده درصورتی -1تبصره  شد کل هزینه طرح می ۸که مقاله پس از چاپ  شد یا در ارتباط با طرح نبا شته با بایست را ندا

 ودت داده شودب به دانشگاه ع

 عضا قرار گرفتبامورد تصویب  01/11/0110 مورخ رئیسه تبصره در جلسه هیأت 0ماده و  00نامه در این آیین

 

 

 


