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دانشگاه جامع علمی کاربرديکاربردي-هاي پژوهشینامه اجراي طرحآیین

مقدمه
المللی و رفع شود که در راستاي ارتقاي علمی دانشگاه در سطح ملی و بینهاي پژوهشی گفته میبه فعالیتپژوهشیطرح
ت علمی، مدرسان، توسط اعضاي هیأشنهادي طرح پژوهشی هاي پیها در قالب فرمها و مشکالت آن باشد. این طرحنیاز

تحت نظارت و در چارچوب قوانین و مقررات معاونت هاآنمراحل تصویب و اجراي کارکنان و افراد واجد شرایط ارائه شده و
شود.پژوهش و فناوري دانشگاه انجام می

هاي پژوهشی: انواع طرح1ماده 
گسترش مرزهاي دانش بدون در نظر گرفتن کاربرد عملی خاصی پژوهش بنیادي پژوهشی است که عمدتاً در جهت -1-1

گیرد.انجام می
شود و غالباً جنبه پژوهش کاربردي پژوهشی است که استفاده عملی خاصی براي نتایج از آن در نظر گرفته می-1-2

تجربی دارد.-تئوري
ها دستگاه،ها، مکانیزمري یا بهبود در روشاي پژوهشی است که عمدتاً جنبه تجربی داشته و به نوآوپژوهش توسعه-1-3

شود.و محصوالت منجر می
: تعیین داور2ماده 

پیشنهاد طرح ه درخواست از طریق اتوماسیون، موضوع جهت بررسی اولیهپیشنهاد طرح پژوهشی و ارائل فرمپس از تکمی
بر اساس میزان مبلغ تعیین شده در گردد.و تعیین داور به کمیته منتخب شوراي پژوهش و فناوري ارسال میپژوهشی

گردد:فرم پیشنهاد طرح پژوهشی مطابق با جدول زیر تعداد داور تعیین می

تعداد داورانمبلغ پیشنهاديردیف
یکمیلیون ریال100تا 1
دومیلیون ریال100باالتر از2

تواند همزمان اجرا نماید.بیش از سه طرح پژوهشی را نمیفرد یا شرکتیهیچ :1تبصره 
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: بررسی نهایی پیشنهاد طرح پژوهشی3ماده 

پس از بررسی پیشنهاد طرح پژوهشی توسط داوران، نتیجه داوري موضوع جهت بررسی نهایی و امکان انجام آن به -3-1
جهت اجرا به گردد. در صورت تصویب در شوراي پژوهش و فناوري دانشگاه، طرحو فناوري ارسال میشوراي پژوهش

گردد.میمتقاضی ابالغ

: روند اجراي طرح پژوهشی4ماده 

چنانچه روند اجراي طرح پژوهشی در هر مرحله و به هر دلیل متوقف شود، مجري موظف است مراتب را به اطالع -4-1
معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه برساند تا موضوع پس از بررسی در شوراي پژوهش و فناوري دانشگاه در این خصوص 

شود.يریگمیتصم
هاي اخذ شده را به انصراف نماید، با توجه به دالیل و مدارك باید هزینهدر صورتی که مجري از اجراي طرح اعالم -4-2

(با تواند از گرنت عضو کسر گرددباشد مبلغ میعلمی دانشگاهتنماید. در صورتی که مجري عضو هیأدانشگاه پرداخت
.فناوري دانشگاه)ت علمی و تایید شوراي پژوهش و ي پژوهشی اعضاي هیأهاتیفعالصالحدید شوراي اعتبار سنجی 

پس از اتمام طرح پژوهشی، مجري موظف است گزارش پایان کار خود را جهت بررسی و داوري نهایی به معاونت -4-3
دهد. پس از آن گزارش پایانی طرح جهت داوري ارسال شده و نتیجه به این معاونت ابالغ ارائهپژوهش و فناوري دانشگاه 

گردد.شوراي پژوهش و فناوري دانشگاه طرح خاتمه یافته اعالم میدیئتاوگردد. پس از بررسی نهاییمی
هانامهنییآبایست به نام دانشگاه جامع علمی کاربردي مطابق با ضوابط و کلیه مقاالت استخراج شده از طرح می-4-4
است:الزمریزصورتبههمچنین ذکر حمایت مالی در مقاله یا مقاالت منتج از طرح پژوهشی باشد.

این مقاله مستخرج از نتایج طرح تحقیقاتی اجرا شده به شماره قرارداد ............................... از محل اعتبارات معاونت -
باشد.پژوهش و فناوري دانشگاه جامع علمی کاربردي می

- This paper has supported by the research and technology department of University of
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: مدت زمان اجرا طرح5ماده 
شود.یید شوراي پژوهش و فناوري انجام میپژوهشی به پیشنهاد مجري طرح و تأمدت زمان اجراي طرح-5-1
درصورتی که در زمان مقرر طرح به اجرا نرسد مجري طرح موظف است حداقل یک ماه قبل از اتمام موعد مقرر -5-2

شوراي پژوهش و فناوري بههاي خود و دالیل توجیهی مربوطه را به همراه گزارش فعالیتدرخواست کتبی خود را 
دهد.ارائهدانشگاه 



٣

دیگر قابل ماههششو تنها تا دیگربارکیشش ماه بوده و حداکثر حداکثر میزان قابل تمدید براي اجراي طرح-5-3
باشد.تمدید می

در صورتی که مجري با رعایت تمدیدهاي فوق، نتواند طرح پژوهشی خود را به اتمام برساند، آن طرح ملغی اعالم -5-4
خواهد شد.

هاي پژوهشی، مجري موظف است بنا به تشخیص شوراي پژوهش و فناوري دانشگاه در صورت لغو قرارداد طرح-5-5
و یا از حقوق پرداخت نمایدنقداًجریمه، صورتبهالزحمه دریافتی و خسارات وارده به دانشگاه را تمام یا قسمتی از حق
.دانشگاه واریز خواهد شدحساببهماهیانه مجري کسر و 

وراي پژوهش و فناوري در شدیتائ: هرگونه تغییر در عنوان و محتواي طرح پژوهشی منوط به درخواست مجري و 2تبصره 
باشد.انپذیر میدانشگاه امک

هاي مربوط به طرح پژوهشی: پرداخت هزینه6ماده 
پرداخت اقساط مختلفدر ناظردییتأطرح و پیشنهاديجدول بر اساسهاي مربوط به طرح پژوهشی هزینه-6-1
گردد.می

پس از اتمام طرح شوند، جزء اموال دانشگاه بوده و : تجهیزاتی که در روند اجراي طرح پژوهشی خریداري می3تبصره 
داده شود.تحویل بایست به دانشگاه پژوهشی می

شوراي پژوهش و دیتائتسویه حساب تنها در صورتی امکانپذیر بوده که مجري گزارش اتمام طرح پژوهشی مورد -6-2
دهد.ارائهدانشگاهرا به فناوري در قالب لوح فشرده و دو نسخه صحافی شده 

نامهنییآ: تصویب 7ماده 
مورد بازنگري و 16/07/1396تبصره در جلسه شوراي پژوهش و فناوري دانشگاه مورخ سهنامه در هفت ماده و این آیین

.استاالجراالزمتصویب قرار گرفت و از این تاریخ 


