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باسمه تعالی

معاونت پژوهشی دانشگاه ارومیه

ارومیهدانشـگاهدرون دانشگاهی هاي تحقیقاتی نامه طرحینآی

)18/1/94شوراي پژوهش دانشگاه مورخ جلسه چهارصد و دوازدهمینآخرین تغییر و اصالحات برطبق(

فیتعار-الف

دانشگاه هايیا پژوهشکدههادانشکدهاز شود که در یکی میی اطالق یهابه طرح:دانشگاهبمصوطرحهاي تحقیقاتی 

بررسی و تایید گزارش نهایی و،ء، تصویب اعتبار، عقد قرارداد، اجراپیشنهادیه مراحل بررسیيهشود و کلیارومیه اجرا می

.پذیردمیپژوهشی دانشگاه صورتمعاونت يالتحقیق در حوزهپرداخت حق

بوده و در جدول مجریان نام وي داردهـرح را عهـی طمالولیت ه که مسوـگاه ارومیـعضو هیأت علمی دانش:لئومجري مس

.باشدسایر مجریانمساوي یا بیش از در اجراي طرحويدر ردیف اول ذکر شده و میزان مشارکت 

.را در اجراي طرح بر عهده دارند100برمبناي ضریبی از افرادیکه در جدول مجریان درصدي از مشارکت:سایر مجریان

. میتوانند از سایر دانشگاهها باشند و در این صورت به مجریان خارج از دانشگاه حق التحقیق تعلق نمیگیرد: 1تبصره 

غیرهعملی و،ز قبیل انجام کارهاي آزمایشگاهیهاي تحقیقاتی اطرحاجرایی که در برخی امور افرادي :)همکاران(همکار 

)...و ، دانشجویانکارشناساناعضاء هیأت علمی، د ـمانن(. کنندبه مجریان کمک می

زیر تقسیم بندي شده و به دلیل اختالف در نوع5به طرحهاي تحقیقاتی دانشگاهی :انواع طرحهاي تحقیقاتی دانشگاه

. هدف و ماهیت، مکانیسم تصویب، ارزیابی، بررسی برونداد و امتیازدهی هر گروه متفاوت خواهد بود

نیازمحور دانشگاهطرح هاي:ولانوع -

تازه استخدام شده که داراي گرنت پژوهشی نیستندهاي پژوهشی مختص اعضاي هئیت طرح: دومنوع -

پایان نامه ايطرح هاي : سومنوع -

محصول محورطرح هاي : جهارمنوع -

هاي پژوهشی مختص اعضاي هئیت علمی پژوهشیطرح: نوع پنجم-
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کلیـات-ب

ايبا تعیین مهلت دو هفتههیأت علمی دانشگاه ي از اعضامتخصص دو توسط دانشگاهی پژوهشیپیشنهادیه طرحهاي - 1ماده

. باشدمربوطه میپژوهشکده/دانشکدهمعاون پژوهشی يهبه عهدانتخاب داوران پیشنهادیه .ارزیابی خواهد شد،براي داوري

ز تحویل مجري به طرح طی مدت سه ماه پس االزم است در مورد پیشنهادیه،در صورت عدم وجود نقص در مدارك

در معاونت پژوهشیکاريو یک ماهپژوهشکده/دانشکدهدو ماه در معاونت پژوهشی شامل –مربوطه پژوهشکده/دانشکده

.)مدت فوق محسوب نمی گرددتعطیالت دانشگاهی جزو(گیري به عمل آید تصمیم-دانشگاه

تصویب نهایی طرح ،امکان پذیر نبودپژوهشکده/متخصص توسط معاون پژوهشی دانشکدهدو در مواردیکه انتخاب -تبصره

.گرفتاساس نظر شوراي پژوهشی دانشگاه صورت خواهدبر 

طرح بوده و تشخیص آن به عهدة شوراي پژوهشی يدهندههباید متنـاسب با رشـته تخصصی ارایپژوهشیطرح -2ماده

.باشدذیربط میپژوهشکده/دانشکده

.به عنوان مجري در طرحها مشارکت نمایندندتواننمیبه تحصیل تا زمان اتمام مأموریتافراد مأمور-3ماده 

.خواهد بودتوسط معاونت پژوهشی دانشگاه زمان شروع طرح از تاریخ صدور حکم -3ماده 

در شرایط استثنایی و درصورت نیاز و تایید شوراي پژوهشی دانشکده و دانشگاه، :طرحمدت اجراينحوه تمدید -4ماده 

پرداخت قسط از طرف معاونت تاخیر در اگر طوالنی شدن طرح به دلیل همچنین . به صورت محدود تمدید انجام خواهد شد

.ت زمان اجراي طرح افزوده می شودمدت مزبور به مدگاه باشد،شپژوهشی دان

از مبلغ % 5، به ازائ هر ماه تاخیر مایدنی اقدام نیه گزارش نهادر موعد مقرر نسبت به ارایکه مجري طرح در صورتی- 5ماده 

.التحقیق کسر خواهد شدحق

پژوهشی تمجریان طرحها باید با مراجعه به فرم مربوطه و تکمیل آن، از طریق معاونمکاتبات يکلیه-6ماده 

تبه معاون،مکاتبات مستقیميکلیهصورت در غیر این. پژوهشی دانشگاه ارسال شودعاونتبه ممربوطهپژوهشکده/دانشکده

.خواهد شدمربوطه ارجاع يهپژوهشکد/دانشکدهپژوهشی 

پس از شش ماه معاونت پژوهشی دانشگاهی در موعد مقرر توسط مجریان طرحها، در صورت عدم ارایه گزارش نهای- 7ماده 

خسارات مالی طرح به عهده بدیهی است جبران کلیۀ . نمایدطرح نسبت به لغو حکم مربوطه اقدام میاتمام مهلت اجراي 

.باشدل میئومجري مس
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در طرح درصد300یا معادل ،مستقلطرح3ان حداکثر زمطور همه مجري بهرتعداد طرحهاي در دست اجراي -8ماده 

.باشدمیهاي مشترك

پژوهشکده/دانشکدهرا به معاونت پژوهشی طرحبایست گزارش نهاییل طرح میئومجري مس:نحوه اختتام طرح-9ماده 

و تأیید ) د بودنخواهطرحپروپوزال ان گزارش نهایی همان داورانداور(توسط داوران پس از انجام داوري وه نمایدارای

. گرددپژوهشی دانشگاه ارسال ی جهت تصویب به شوراي ، گزارش نهایپژوهشکده/دانشکدهشوراي پژوهشی 

به انتشار منوطمزایاي طرح استفاده ازلیطرح بوده ومالیاختتامي له زتأیید گزارش نهایی در شوراي پژوهشی دانشگاه به من

.خواهد بودشروط مذکور در هر گروه از طرح هانتایج آن بر اساس 

و پس تهیه و تنظیم خواهد شد)در قطع وزیري(براساس فرمت پایان نامه هاگزارش نهایی طرحهاي تحقیقاتی-10ماده

در قالب لوح فشرده آنالکترونیکینسخه3و ) کتابخانه مرکزي(یک نسخه صحافی شده پژوهشی دانشگاهاز تایید در شوراي

(CD)) پژوهشی تمعاوناز طریق ) مربوطهپژوهشکده/دانشکدهبایگانی امور پژوهش، کتابخانه مرکزي، معاونت پژوهشی

. گرددمیبه معاونت پژوهشی دانشگاه ارسال مربوطهپژوهشکده/دانشکده

درخواست خود را بهدبایکه مجـري یا مجریان طرح الزم بداننـد که نتـایج طرح محرمانـه بمانـد، رتیدر صو-تبصره

اقدام ... این افراد تا یک سال فرصت دارند تا نسبت به چاپ مقاله یا ثبت اختراع و . ارسال نمایدمعاونت پژوهشی دانشگاه 

. نمایند

مجریان طرح تحقیقاتی متناسب با /التحقیق مجريمیزان حق: التحقیق و امتیازات پژوهشینحوه محاسبه حق-11ماده 

:باشدمی1دستاورد حاصل از آن متغیر بوده و مطابق با جدول 

براي چاپ مقاله و ارایه دستاوردهاي طرح جهت بهره مندي از سال2حداکثر تا پس از اختتام مالی طرح، به مجري -تبصره

.وهشی و مالی و اعالم اختتام نهایی آن فرصت داده میشودامتیازات پژ

) بنا به درخواست مجري طرح(از طرح، امتیازات پژوهشی و حق التحقیق به یک مورد استخراج بیش از یک مقالهدر صورت 

مشروط بر این امتیاز و حق التحقیق متعلقه افزوده می شود،% 10بر اساس جدول مربوطه تعلق می گیرد و براي مقاالت بعدي 

.که از حداکثر امتیاز پژوهشی طرح تجاوز ننماید

.آن مشخص باشد قابل قبول استتاریخ چاپشماره وکهارایه پذیرش نهایی چاپ مقاله -تبصره
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هاي مشترکی که مجریان میزان اشتراك خود را به منظور حمایت و تشویق فعالیتهاي مشترك، امتیاز پژوهشی طرح- 12ماده

.اعالم نموده اند، طبق روال آیین نامه ارتقا عمل خواهد شد

ل ـه آن از محـحاصل تحقیقات طرح و هر گونه درآمد ناشی از اجراي طرحها و فعالیتهاي پژوهشی که هزین-13اده م

تواند قسمتی از میدانشگاه(د بود ـخواهدانشگاهلق به ـالً متعـکامباشد ده ـت شـپرداخارومیهاهگـارات پژوهشی دانشـاعتب

).پرداخت کندمجریاندرآمد حاصله را طبق مقررات به 

بودجه آن از تامین که ...) ی، کتاب، مقاله در مجله یا همایش و اعم از گزارش نهای(وهشی در انتشار نتایج طرحهاي پژ-تبصره

به آن تعلق التحقیقو حقامتیاز پژوهشیصورتدر غیر این. شگاه ارومیه الزامی استذکر نام دان، بودهطرف دانشگاه ارومیه

.گیردنمی

تایید معاونت پژوهشیدر صورت در موارد استثنایی فقط در حال اجرا هاي تحقیقاتی طرحبراياصالحیه-14ماده 

.اقدام خواهد شدشوراي پژوهشی دانشگاه پژوهشکده مربوطه و تصویب/دانشکده

با توجه به دالیل و مدارك ارایه هاطرح اعالم انصراف نماید، میزان بازپرداخت هزینهدر صورتی که مجري از اجراي -15ماده 

.تعیین خواهد شدشوراي پژوهشی دانشگاه توسطشده توسط مجري 

.شوراي پژوهشی دانشگاه خواهد بودينامه اشاره نشده باشد، به عهدهنگیري در مواردي که در این آییتصمیم-16ماده 

الزامات هرکدامها و طرحانواع ) ج

دانشگاه هاي نیازمحورطرح) اولنوع 

طراحی شده و در سازي بخشی از امور دانشگاهیکی از مشکالت یا بهینههایی هستند که با هدف حل طرح: تعریف

. افزاري ارائه خواهند نمودافزاري و یا نرمخروجی، راه حل سخت

قبل از ورود به شوراي پژوهشی دانشگاه بایستی تاییدیه استعالم از نهاد، :نیازمحور دانشگاهطرحتصویب پروپوزال

بدیهی است در . اداره و یا بخش هدف طرح را دارا بوده و صراحتا توسط قسمت مربوطه اعالم نیاز شده باشد

حل تصویب مرا. از ابتدا توسط دانشگاه انجام گیرد، استعالم مذکور ضرورت نخواهد داشتتعریف مسالهکه صورتی

. خواهد بود1مطابق نمودار 
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تاییدیه نهاد، اداره و بخش مورد هدف طرح به عنوان دستاورد تحقیق محسوب شده و ارائه مقاله : خروجی طرح

دانشگاه در هنگام تصویب طرح مشخص یالتحقیق بر طبق نظر شوراي پژوهشواحد حق.مستخرج ضروري نیست

.خواهد شد

 هاي پژوهشی دانشگاه را در بازهدانشگاه موظف است بر اساس نیاز سنجی، اولویتمدیر پژوهش و فن آوري -

.هاي زمانی مشخص به اطالع همکاران دانشگاه برساند

) دومنوع 

کنند و نیز به همکارانی که سال اول حضور در دانشگاه را سپري میو بویژه ه به منظور تشویق هاي هستند کطرح:تعریف

. گیردباشند، تعلق میدانشجوي تحصیالت تکمیلی میفاقدهایی که آندسته از گروه

 خواهد بود1مراحل تصویب مطابق نمودار شماره :پروپوزالتصویب.

در پایگاههاي مورد تایید مجالت علمی پژوهشی داخل و یا مجالت نمایه شدهارائه یک مقاله در : خروجی طرح

.شدخواهد التحقیق پرداخت واحد حق6خاتمه برطبق مقررات تا و پس از ،شرط اختتام طرحشوراي پژوهشی 

ايپایان نامههاي طرح) سومنوع 

می تواند طرح خودرا در قالب 1اي پس از تصویب مطابق نمودار نامهمجري طرح پایان:و مراحل تصویبتعریف ،

اي و یا رساله دکتري تخصصی با مشارکت دادن دانشجو به عنوان همکار دکتري حرفه/ارشدنامه کارشناسیپایان

. هاي دانشجویی و به سیاق رایج در معاونت اموزشی انجام خواهد شدنامهتصویب پایان. اصلی، انجام دهد

 در صورتیکه در تصویب پروپوزال دانشجو، استاد راهنماي دوم و یا مشاور وارد شد، مجري طرح بایستی با

.، حکم خود را با درج اسامی جدید به عنوان مجریان مشترك اصالح نمایددانشگاهدرخواست از معاونت پژوهشی

 اي انجام نخواهد شدنامههاي پایانبراي طرحالتحقیقحقها، پرداخت نامهپایانالتدریسحقبه دلیل استفاده از.

کند به شرطی که شماره و تاریخ تصویب تکمیلی کفایت مینامه مورد تایید تحصیالت ارائه پایان:گزارش نهایی

. نامه درج گرددپایانروي جلدطرح، در
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 چاپ شده در مجالت داراي نمایه معتبر داخلی یا خارجی براي تسویه حساب و اخذ مقاله علمی پژوهشی ارائه

.گواهی خاتمه طرح الزامی است

ارتباطی با تسویه حساب طرح ندارد و تمام مقررات تحصیالت تکمیلی التحصیلی دانشجو هیچ توضیح اینکه فارغ

.باید رعایت شود

.پذیر استاي با رعایت موارد مذکور امکاننامههاي در حال اجرا به طرح پایاننامهتبدیل پایان

)براي دستیابی به دانش فنی یا تولید محصول نمونه(محصول محورهاي طرح) نوع چهارم

هاي علمی طرحی است که براي فراهم ساختن زمینه ارتباط دانشگاه با صنعت و کاربردي شدن پژوهش: تعریف

. دهدانرا پیشنهاد میدستیابی به دانش فنی یا تولید محصول نمونهگردد ومجري از ابتدا به قصد تعریف می

باشدمی1و گزارش نهایی مطابق با نمودار مراحل تصویب پروپوزال .

طرح، ارائه ثبت اختراع مورد تایید وزارتین ، کسب مقام در جشنواره هاي معتبر مورد تایید ر اختتام نهاییبه منظو

التحقیق بر واحد حقسازي برساند، در صورتیکه مجري طرح، محصول تولید شده را به تجاري. باشدوزارتین نیاز می

.دانشگاه مشخص خواهد شدیطبق نظر شوراي پژوهش

هاي پژوهشی مختص اعضاي هئیت علمی پژوهشیطرح) پنجمنوع 

گرددطرحی است که براي فراهم ساختن زمینه پژوهش اعضاي هیئت علمی پژوهشی تعریف می: تعریف.

باشدمی1و گزارش نهایی مطابق با نمودار مراحل تصویب پروپوزال .

 داخلی یا خارجی و دارايمقاله علمی پژوهشی چاپ شده در مجالت داراي نمایه معتبر ارائهIF براي تسویه

به اجراي و با توجه به موظف بودن اعضاي هیئت علمی پژوهشی .حساب و اخذ گواهی خاتمه طرح الزامی است

.شودپرداخت نمیالتحقیقحقطرح پژوهشی 
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دانشگاه ارومیههاي پژوهشی درون دانشگاهیگردش کار طرح: 1نمودار 

و در صورت توافق اعضاء شورا، شوراي پژوهشی دانشگاهبررسی طرح در 
تصویب آن

در سامانه تکمیل فرم پروپوزال 
توسط متقاضیپژوهشی

تایید مدیر گروه

پژوهشکده/ارسال طرح به داوران توسط معاون پژوهشی دانشکده

در صورت پژوهشکده/طرح در شوراي پژوهشی دانشکدهتصویببررسی و 
اعمال اصالحات

مورد نظر داورانانجام اصالحات

عقد قرارداد تسویه مالی بین معاون پژوهشی دانشگاه و مجري مسوول طرح

بصورت اقساطی و پس از ارایه گزارش پیشرفت کار توسط (تامین اعتبار طرح
و پرداخت علی )پژوهشکده ذي ربط/مجري و تایید معاون پژوهشی دانشکده

الحساب

ارایه گزارش نهایی تهیه شده طبق دستورالعمل مربوطه توسط مجري به 
پژوهشکده/معاونت پژوهشی دانشکده

وهشی دانشگاه در شوراي بررسی گزارش نهایی با توجه به نظرات داوران و فرمت معاونت پژ
دانشگاهو ارسال گزارش به معاونت پژوهشیپژوهشکده/پژوهشی دانشکده

ارسال گزارش نهایی جهت 
داور توسط معاونت دوارزیابی به 

پژوهشکده/پژوهشی دانشکده

بررسی گزارش نهایی در شوراي پژوهشی دانشگاه و اعالم اختتام مالی طرح 
در صورت تایید

پس از انجام کامل تعهدات طرح توسط ) التحقیقامتیاز پژوهشی و حق(مندي از امتیازات مربوطهاعالم اختتام نهایی و بهره
)و غیرهانتشار مقاله(مجري 


