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  بسمه تعا

  بسمه تعالي

  

  هاي پژوهشي داخل دانشگاه نامه طرح آيين

  

  :مقدمه

هاي  رايشگ علمي و هيأتشرايط خاص هريك از اعضاي  هاي هدفمند متناسب با توانايي و هم ساختن زمينه انجام پژوهشر فرابه منظو

بـازنگري و  18/04/1391نامـه مصـوب    آيـين  .دگيـر  هايي كه در دانشگاه انجـام مـي   دستيابي به نتايج مطلوب از پژوهش ها وتخصصي آن

  .شود نامه زير جايگزين آن مي آيين

گسـترش    به كشف حقايق، نامه هر نوع فعاليت فكري و عملي خالق و منظم با روش علمي است كه منجر اين آيين از پژوهش در منظور

  .مرزهاي دانش، يافتن كاربردهاي جديد براي دانش موجود، شناخت موضوعات طبيعي، اجتماعي، فرهنگي و حل مسايل آنها گردد

  

  اهداف :1ماده

  . شود يشي دانشگاه زنجان براي نيل به اهداف زير تصويب مههاي پژو نامه طرح آيين

  پژوهشي درون سازماني هاي  طرحاجراي  تسهيل فرآيند تصويب و -1- 1

  سفارشي خارج دانشگاههاي هدفمند  نمندي و آمادگي براي انجام پژوهشترويج پژوهش در دانشگاه به منظور كسب توا تشويق و -1-2

  هاي پژوهشي د سازي فعاليتهدفمن افزايش كيفيت و -1-3

  اي  ميان رشته هاي پژوهش گروهي و تشويق فعاليت -1-4

  محصول توليد دانش فني و -1-5

  

  تعاريف :2ماده

  .شوند اي تقسيم مي توسعه) كاربردي ج )بنيادي ب )الف: هاي دانشگاه به سه گروه نامه، پژوهش بر اساس اين آيين 

  .رود انتظار نميكاربردي در جامعه و صنعت  از آن نتيجه فوري به طور معمولكه  پژوهشي است محض : پژوهش بنيادي) الف

  .آيد حل مشكالت جامعه به كار مي وپژوهشي است كه نتايج حاصل از آن در رفع نيازهاي عملي : پژوهش كاربردي) ب

  . باشد والت مييندها، ابزارها و محصآمتوجه نوآوري در فرالً معموپژوهشي است كه : اي پژوهش توسعه) ج

  .نامه هر جا كه به دانشگاه اشاره شده منظور دانشگاه زنجان است در اين آيين

مجري سرپرست و مسئول اجراي طرح و طرف مكاتبات اداري است و در تمام مراحل انجام طـرح، طـرح را    ،نامه آيين طبق اين: مجري

  .ت علمي دانشگاه باشدأو هيهر طرح تنها يك نفر بوده و بايد عض مجري. نمايد سرپرستي مي



 

٣

 ظهـار نظـر در مـورد آن و همچنـين گـزارش نهـايي طـرح انتخـاب        متخصصي است كه با توجه به موضوع پيشنهاده طرح جهت ا :داور

   .شود مي

  

  هزينه هاي طرح: 3ماده 

ايـن   هوهشي اقـدام نماينـد و هزينـ   طرح پژ هپيشنهاد ارائه نامه نسبت به توانند بر اساس اين آيين هيات علمي دانشگاه مي  اعضاي -3-1

  .شود مين ميأت ايشان )Grant( پژوهانهاز محل اعتبار ها  طرح

 در التحقيـق مجـري و همكـاران    عنـوان حـق   توانـد بـه   مـي  )مجـري ( اعتبار پژوهانه ساالنه هر عضو هيأت علمياز % 30حداكثر  -3-2

 هاي بعـد  به سالقابل انتقال اين اعتبار  ،طرح پژوهشي پيشنهاده ائهشود و در صورت عدم ار هاي پژوهشي داخلي منظور طرح پيشنهاده

  . التحقيق طرح پژوهشي نيست براي حق

  . ايشان رسيده باشد م مجري و همكاران مشخص و به امضايدر پيشنهاده طرح بايستي سه -3-3

ير گـروه و معـاون پژوهشـي دانشـكده     ها بايستي به تاييد مد هرگونه تغيير در تيم همكاران طرح و درصد مشاركت آن: تبصره

  .برسد

 ياجرت و با درج تاريخ و عنوان طرح و امضا/ ه فرم درخواست خريدئبيني شده در طرح با ارا خريد تجهيزات يا مواد مصرفي پيش -3-4

  .دانشگاه انجام خواهد شد و فناوري توسط معاونت پژوهش مدير گروه و معاون پژوهشي دانشكده مجري،

  .برسدتجهيزات خريداري شده از اعتبار طرح متعلق به دانشگاه بوده و مي بايست به ثبت اداره اموال دانشگاه كليه  -3-5

  .دشوراي پژوهشي دانشگاه پرداخت خواهد ش يهييدأت با وپس از پايان طرح و همكاران مجري  التحقيق حق -3-6

  . مجاز نيست حق التحقيقبه  التحقيق غير از حقهاي مربوط به اعتبارات  جابجايي رديف  -3-7

  .بدون حق مأموريت صادر خواهد شددر صورت نياز به مسافرت براي اجراي طرح، برگ مأموريت  -3-8

  

   طرح پيشنهاده و گزارش نهايي تصويب هنحو: 4ماده

 12/3-4852شـماره  بـه   7/10/1392مصوب  هاي تحقيقاتي كشور براولويت هايي قابل بررسي هستند كه منطبق پيشنهاده طرح - 4-1

  .اولويت مربوط را مشخص نمايد و رديف بند، باشد و مجري موظف است مادهشوراي عالي عتف 

هـايي كـه فاقـد مقـاطع      مگر در گروه. باشد هر عضو هيأت علمي به عنوان مجري در هر سال مجاز به ارائه پيشنهاده يك طرح مي -4-2

  .توانند در هر سال دو طرح داشته باشند از بار دوم به بعد مي وطهت علمي مربأكه اعضاي هي تحصيالت تكميلي هستند

هاي  تعهدات مربوط به طرح بايست مي )مجري( پيشنهاد دهندهو  عنوان پيشنهاده طرح بايستي منطبق با رشته مجري باشد - 4-3

رسانده  انجامرا به ) هاي به اتمام رسيده طرح تسويه حسابيا و هايي كه موعد آنها فرا رسيده  ات طرحمثل تحويل گزارش( قبلي خود



 

٤

  . باشد

نامه دانشجويان تحصيالت تكميلـي مجـري و همكـاران      با محتواي پايان% 30تواند حداكثر  پژوهشي پيشنهادي مي  محتواي طرح -4-4

  .پوشاني داشته باشد هاي قبلي ايشان هم يا طرح

هـاي پرداختـي بـه     همه هزينـه و  شده طرح لغو، وع مشخص شودجام طرح خالف اين موضچنانچه در هر مرحله از ان -تبصره

محروم خواهـد   پژوهشي همچنين مجري به مدت يك سال از حق ارائه پيشنهاده طرح.  مجري مسترد خواهد گرديدطرح از 

  .شد

  . مدير گروه ارسال نمايدپيشنهاده طرح را به  پژوهانه خويشنامه و اطالع از ميزان  طرح بايد با توجه به مفاد اين آيين مجري -4-5

نتـايج ارزيـابي داوران   بـا توجـه بـه    شوراي گروه و شوراي پژوهشي دانشكده مربوطـه و  أييد با ت پژوهشي طرحپيشنهاده تصويب  -4-6

  .گيرد شوراي پژوهشي دانشگاه صورت مي در ،منتخب

داور  2ريـال بـه   ميليون  30و با مبلغ بيش از  داخلي ربه سه داو ريالميليون  30كمتر از اعتبار پيشنهاده طرح پژوهشي با مبلغ  -4-7

  .شدخواهد ارسال داور خارجي  1داخلي و 

 نظـر امتياز فـرم داوري هـم از    20امتياز از  14پيشنهاده طرح پژوهشي در شوراي پژوهشي دانشگاه، كسب حداقل  تصويب براي -4-8

  .داور ضروري است 3داور از  2حداقل  نظرميانگين و هم از 

و  ارسـال گرديـده  ) 7-4مشابه بند (به داوري  شوراي گروه و شوراي پژوهشي دانشكدهأييد ت پس از پژوهشي طرحگزارش نهايي  -4-9

  .و تأييد آن، طرح خاتمه يافته تلقي خواهد شد يج داوري در شوراي پژوهشي دانشگاهپس از بررسي نتا

 منجـر بـه  گزارش نهايي طـرح   حال در صورتي كه با اين .ح استموظف به ارائه گزارش نهايي طر در هر حال مجري: 1تبصره 

زمـان  . به داوري ارسال نخواهد شد گردد، )معتبر وزارتين(پژوهشي -يا علمي  ISI ،Scopus  ،ISCيك مقاله در مجالت چاپ 

 اًاز طـرح حتمـ  در مقـاالت چـاپ شـده     .ماه پس از شروع طرح باشـد  2بايست  به مجله مورد نظر حداقل مي ل اين مقالهارسا

  .ذكر شودنام دانشگاه زنجان به عنوان حامي  شماره طرح، با ذكربايستي 

، بـه  گردنـد ) صنعتي و هاي علمي ييد سازمان پژوهشأمورد ت(به ثبت يك اختراع  هايي كه منجر گزارش نهايي طرح: 2 تبصره

  .داوري ارسال نخواهند شد

و چنانچه مجري يا همكاران بخواهنـد نتـايج طـرح    طرح متعلق به دانشگاه است  كليه حقوق و مالكيت معنوي نتايج حاصل از  -4-10

  .الزم است از شوراي پژوهشي دانشگاه كسب مجوز نمايد د،نده قرار ديگر در اختيار مراكز يشكل هرپژوهشي خود را به 

اين مبلغ سـاالنه    .باشد ريال ميهزار  600 گزارش نهايي براييال و رهزار  200 براي پيشنهاده طرحهزينه داوري براي هر داور  -4-11

 .تصويب شوراي پژوهشي دانشگاه قابل تجديد نظر استبا 

  



 

٥

  تعهدات مجري طرح: 5ماده 

اين مدت با درخواسـت مجـري و   و  نمايده ئارا طرح قرارداد بيني شده در را در زمان پيش طرح گزارش نهايي موظف است مجري -5-1

 و در صـورت  قابـل تمديـد اسـت   % 50ييد شوراي پژوهشي دانشگاه با ذكر داليل موجه حداكثر تـا  أده و تتصويب شوراي گروه و دانشك

   .و امتياز مجري و همكاران طرح كسر خواهد شد التحقيق حقاز % 10ازاي هر ماه  بهخير غيرموجه أت

واجه گـردد، مجـري موظـف اسـت مراتـب را بـه       خير مأاي از طرح به هر دليل كار پژوهشي متوقف و يا با ت چنانچه در هر مرحله -5-2

 .شگاه جهت اتخاذ تصميم ارائه گرددو نتيجه به معاون پژوهشي دانشكده و شوراي پژوهشي دان هاطالع شوراي گروه ذيربط رساند

نهـايي در    زارشكليه نتايج حاصل از طرح بايد به طور كامل و با درج جزئيات، در پايان طرح يا به هنگام فسخ قرارداد بصورت گـ  -5-3

طور كامل رعايت  هب دانشگاه فرمت مصوب شوراي پژوهشيبايستي  ،در نوشتن گزارش نهايي. اختيار معاونت پژوهشي دانشگاه قرار گيرد

  .شود

  

  نظارت بر حسن اجرا -6ماده

يا نيـاز   نامه مسكوت است آيينه كدر مواردي  .باشد دانشگاه مي فناوري و پژوهش تنامه بر عهده معاون نظارت بر حسن اجراي اين آيين 

   .اعالم نظر خواهد شدتصويب شوراي پژوهشي دانشگاه با  به تفسير دارد

  

رئيسه  هيأتبه تصويب  15/6/94ي و در تاريخ به تصويب شوراي پژوهش 24/3/94 در تاريختبصره  4و  بند 27ماده،  6نامه در  اين آيين

  .الجرا استا الزم 1/1/1394 از تاريخو  دانشگاه رسيده

  

  


