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 باسمه تعالی
 

 معاونت پژوهشي دانشگاه اروميه

 ارومیه دانشـگاهدرون دانشگاهی های تحقیقاتی نامه طرحینآی

 (62/6/92شورای پژوهش دانشگاه مورخ جلسه  چهارصد و دوازدهمین آخرین تغییر و اصالحات برطبق) 

 فیتعار -الف

دانشگاه  هاییا پژوهشکده ها دانشکدهاز شود که در یکي ميي اطالق یهابه طرح :دانشگاه بمصوّطرحهای تحقیقاتی 

 بررسي و تایيد گزارش نهایي و ،ء، تصویب اعتبار، عقد قرارداد، اجراپيشنهادیه  مراحل بررسي یهشود و کلياروميه اجرا مي

 پذیرد.مي پژوهشي دانشگاه صورتمعاونت  یالتحقيق در حوزهپرداخت حق

بوده و در جدول مجریان نام وی  داردهـرح را عهـي طمالوليت ه که مسوـگاه اروميـعضو هيأت علمي دانش ل:ئومجری مس

 باشد. سایر مجریانمساوی یا بيش از  در اجرای طرح ویدر ردیف اول ذکر شده و ميزان مشارکت 

 را در اجرای طرح بر عهده دارند. 011برمبنای ضریبي از  افرادیکه در جدول مجریان درصدی از مشارکت سایر مجریان:

 : ميتوانند از سایر دانشگاهها باشند و در این صورت به مجریان خارج از دانشگاه حق التحقيق تعلق نميگيرد. 0تبصره 

 غيره عملي و آزمایشگاهي،ز قبيل انجام کارهای های تحقيقاتي اطرحاجرایي که در برخي امور افرادی  :همکار )همکاران(

 (و ... ، دانشجویانکارشناساناعضاء هيأت علمي، د ـمانن)کنند. به مجریان کمک مي

زیر تقسيم بندی شده و به دليل اختالف در  نوع 5به طرحهای تحقيقاتي دانشگاهي  انواع طرحهای تحقیقاتی دانشگاه:

 هدف و ماهيت، مکانيسم تصویب، ارزیابي، بررسي برونداد و امتيازدهي هر گروه متفاوت خواهد بود. 

 نيازمحور دانشگاه طرح های ول:انوع  -

  تازه استخدام شده که دارای گرنت پژوهشی نيستندهای پژوهشی مختص اعضای هئيت : طرحدومنوع  -

 گسترش مرزهای دانشهای طرح: سومنوع  -

 محصول محورطرح های : جهارمنوع  -

 های پژوهشی مختص اعضای هئيت علمی پژوهشینوع پنجم: طرح -
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کلیـات -ب  

 
 ایبا تعيين مهلت دو هفتههيأت علمي دانشگاه ی از اعضامتخصص دو توسط دانشگاهي  پژوهشيپيشنهادیه طرحهای  -1ماده

 . باشدمربوطه مي پژوهشکدهدانشکده/معاون پژوهشي  یهبه عهدانتخاب داوران پيشنهادیه  .شد ارزیابي خواهد ،برای داوری

ز تحویل مجری به طرح طي مدت سه ماه پس ا  الزم است در مورد پيشنهادیه ،در صورت عدم وجود نقص در مدارک

 در معاونت پژوهشي کاری و یک ماه پژوهشکده/دانشکدهدو ماه در معاونت پژوهشي شامل  –مربوطه  پژوهشکدهدانشکده/

 .(مدت فوق محسوب نمي گردد )تعطيالت دانشگاهي جزوگيری به عمل آید تصميم -دانشگاه

ي طرح تصویب نهای ،امکان پذیر نبود /پژوهشکدهمتخصص توسط معاون پژوهشي دانشکدهدو در مواردیکه انتخاب  -تبصره

 .گرفت اساس نظر شورای پژوهشي دانشگاه صورت خواهدبر 

طرح بوده و تشخيص آن به عهدۀ شورای پژوهشي  یدهندههباید متنـاسب با رشـته تخصصي ارای پژوهشيطرح  -2 ماده

 .باشدذیربط مي پژوهشکدهدانشکده/

 .به عنوان مجری در طرحها مشارکت نمایند ندتواننمي به تحصيل تا زمان اتمام مأموریت افراد مأمور -3ماده 

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

در شرایط استثنایي و درصورت نياز و تایيد شورای پژوهشي دانشکده و دانشگاه، به  طرح: مدت اجراینحوه تمدید  -4ماده 

پرداخت قسط از طرف معاونت تاخير در اگر طوالني شدن طرح به دليل صورت محدود تمدید انجام خواهد شد. همچنين 

 ت زمان اجرای طرح افزوده مي شود.مدت مزبور به مد گاه باشد،شپژوهشي دان

از مبلغ  %5، به ازائ هر ماه تاخير مایدني اقدام نیه گزارش نهادر موعد مقرر نسبت به ارایکه مجری طرح در صورتي -5ماده 

 التحقيق کسر خواهد شد.حق

پژوهشي  تمجریان طرحها باید با مراجعه به فرم مربوطه و تکميل آن، از طریق معاونمکاتبات  یکليه -6ماده 

 تبه معاون ،مکاتبات مستقيم یکليهصورت  پژوهشي دانشگاه ارسال شود. در غير این عاونتبه م مربوطه پژوهشکدهدانشکده/

 .خواهد شدمربوطه ارجاع  یهپژوهشکد/دانشکدهپژوهشي 

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

خسارات مالي طرح به عهده مجری نماید. بدیهي است جبران کليۀ طرح نسبت به لغو حکم مربوطه اقدام مياتمام مهلت اجرای 

  باشد.ل ميئومس
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ه رایا پژوهشکدهدانشکده/را به معاونت پژوهشي  طرح بایست گزارش نهایيل طرح ميئومجری مس نحوه اختتام طرح: -8ماده 

و تأیيد شورای د بود( نخواه طرحپروپوزال  ان گزارش نهایي همان داوران)داورتوسط داوران پس از انجام داوری  و نماید

 گردد. پژوهشي دانشگاه ارسال ي جهت تصویب به شورای ، گزارش نهایپژوهشکدهدانشکده/پژوهشي 

ه انتشار ب منوطاستفاده از مزایای طرح  ليطرح بوده و مالي اختتامی له زتأیيد گزارش نهایي در شورای پژوهشي دانشگاه به من

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

پس از  و تهيه و تنظيم خواهد شد )در قطع وزیری( براساس فرمت پایان نامه ها گزارش نهایی طرحهای تحقيقاتی -9 ماده

در قالب لوح فشرده  آن الکترونيکي نسخه 3یک نسخه صحافي شده )کتابخانه مرکزی( و  پژوهشي دانشگاه تایيد در شورای

(CD)  ي پژوهش تمعاوناز طریق مربوطه(  پژوهشکدهدانشکده/)بایگاني امور پژوهش، کتابخانه مرکزی، معاونت پژوهشي

 . گرددميبه معاونت پژوهشي دانشگاه ارسال  مربوطه پژوهشکدهدانشکده/

عاونت م درخواست خود را به دبایکه مجـری یا مجریان طرح الزم بداننـد که نتـایج طرح محرمانـه بمانـد، در صورتي -تبصره

 فرصت دارند تا نسبت به چاپ مقاله یا ثبت اختراع و ... اقدام نمایند.  این افراد تا یک سالارسال نماید. پژوهشي دانشگاه 

 التحقيق مجری/مجریان طرح تحقيقاتي متناسب با دستاوردميزان حقالتحقيق و امتيازات پژوهشی: نحوه محاسبه حق -10ماده 

 و برطبق مصوبات خواهد بود:

برای چاپ مقاله و ارایه دستاوردهای طرح جهت بهره مندی از  سال 2حداکثر تا پس از اختتام مالي طرح، به مجری  -تبصره

 امتيازات پژوهشي و مالي و اعالم اختتام نهایي آن فرصت داده ميشود.

از طرح، امتيازات پژوهشي و حق التحقيق به یک مورد )بنا به درخواست مجری طرح(  استخراج بيش از یک مقالهدر صورت 

امتياز و حق التحقيق متعلقه افزوده مي شود، مشروط بر این  %01گيرد و برای مقاالت بعدی  بر اساس جدول مربوطه تعلق مي

 که از حداکثر امتياز پژوهشي طرح تجاوز ننماید.

 آن مشخص باشد قابل قبول است. تاریخ چاپ شماره و کهارایه پذیرش نهایي چاپ مقاله  -تبصره
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های مشترکي که مجریان ميزان اشتراک خود را مشترک، امتياز پژوهشي طرحبه منظور حمایت و تشویق فعاليتهای -11 ماده

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

ات ارـل اعتبـه آن از محـحاصل تحقيقات طرح و هر گونه درآمد ناشي از اجرای طرحها و فعاليتهای پژوهشي که هزین -12اده م

له تواند قسمتي از درآمد حاصمي د بود )دانشگاهـخواه دانشگاهلق به ـالً متعـکامباشد ده ـت شـپرداخ اروميه اهگـپژوهشي دانش

 پرداخت کند(. مجریانرا طبق مقررات به 

از  بودجه آنتامين ي، کتاب، مقاله در مجله یا همایش و ...( که وهشي )اعم از گزارش نهایدر انتشار نتایج طرحهای پژ-تبصره

علق به آن ت التحقيقو حق صورت امتياز پژوهشي شگاه اروميه الزامي است. در غير اینذکر نام دان، بوده دانشگاه اروميه طرف

 گيرد.نمي

 تایيد معاونت پژوهشيدر صورت در موارد استثنایي فقط در حال اجرا های تحقيقاتي طرح برای اصالحيه -13ماده 

 اقدام خواهد شد.شورای پژوهشي دانشگاه  پژوهشکده مربوطه و تصویبدانشکده/

با توجه به دالیل و مدارک ارایه  هادر صورتي که مجری از اجرای طرح اعالم انصراف نماید، ميزان بازپرداخت هزینه -14ماده 

 تعيين خواهد شد.شورای پژوهشي دانشگاه  توسطشده توسط مجری 

 شورای پژوهشي دانشگاه خواهد بود. ینامه اشاره نشده باشد، به عهدهنگيری در مواردی که در این آیيتصميم -15ماده 

 

 الزامات هرکدامها و انواع طرح -ج

 دانشگاه  های نيازمحورطرح -اولنوع 

 طراحي شده و در  سازی بخشي از امور دانشگاهیکي از مشکالت یا بهينههایي هستند که با هدف حل طرح: تعریف

 افزاری ارائه خواهند نمود. و یا نرم افزاریخروجي، راه حل سخت

 قبل از ورود به شورای پژوهشي دانشگاه بایستي تایيدیه استعالم از نهاد،  :نيازمحور دانشگاه طرح تصویب پروپوزال

 اداره و یا بخش هدف طرح را دارا بوده و صراحتا توسط قسمت مربوطه اعالم نياز شده باشد. بدیهي است در صورتي

 مراحل تصویب مطابقاز ابتدا توسط دانشگاه انجام گيرد، استعالم مذکور ضرورت نخواهد داشت.  مسالهتعریف که 

 خواهد بود.  0نمودار 
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 تایيدیه نهاد، اداره و بخش مورد هدف طرح به عنوان دستاورد تحقيق محسوب شده و ارائه مقاله : خروجی طرح

دانشگاه در هنگام تصویب طرح مشخص  يشورای پژوهشالتحقيق بر طبق نظر واحد حق .مستخرج ضروری نيست

  خواهد شد.

 ای ههای پژوهشی دانشگاه را در بازهمدیر پژوهش و فن آوری دانشگاه موظف است بر اساس نياز سنجی، اولویت

 .زمانی مشخص به اطالع همكاران دانشگاه برساند

 

  دومنوع 

يز آندسته کنند و نبه همکاراني که سال اول حضور در دانشگاه را سپری ميو بویژه ه به منظور تشویق های هستند کطرح تعریف:

 گيرد. باشند، تعلق ميدانشجوی تحصيالت تکميلي مي فاقدهایي که از گروه

  خواهد بود. 0مراحل تصویب مطابق نمودار شماره  پروپوزال:تصویب 

 در پایگاههای مورد تایيد  الت نمایه شدهمجالت علمي پژوهشي داخل و یا مجارائه یک مقاله در : خروجی طرح

  .شدخواهد التحقيق پرداخت واحد حق 6و پس از خاتمه برطبق مقررات تا  ،شرط اختتام طرحشورای پژوهشي 

 

 گسترش مرزهای دانشهای طرح -سومنوع 

 رائه اطرحی است که برای فراهم ساختن زمينه پژوهش اعضای هيات علمی در راستای تحقيقات نوین  :تعریف

 گردد.می

 :های درون دانشگاهينامه طرحآیين 0بر طبق نمودار  مراحل تصویب 

  ریال از گرنت مجری یا مجریان قابل پرداخت است. 01111111اعتبار طرح تا سقف  

 های درصد در طرح 100های در دست اجرای مجری به طور همزمان حداکثر یك طرح مستقل یا معادل تعداد طرح

 د.باشمشترك می

 ها با چاپ یك مقاله خاتمه این طرحISI ،1Q  2یاQ پذیر خواهد بود.امكان 
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 1التحقيق طرح جهت خروجی با مقالة ميزان حقISI Q ،8 2التحقيق و برای خروجی با مقاله واحد حقISI Q 

 التحقيق خواهد بود.واحد حق 4، 

  تری ارشد یا دکنامه دانشجویی کارشناسیپایانتواند در طرح نوع سوم، طرح بصورت کامل یا قسمتی از آن نمی

 باشد.

 های درون دانشگاهي دانشگاه اروميه خواهد بود.نامه طرحسایر موارد مطابق آیين

 )برای دستيابی به دانش فنی یا توليد محصول نمونه( محصول محورهای طرح -نوع چهارم 

 عریف های علمي تدانشگاه با صنعت و کاربردی شدن پژوهش: طرحي است که برای فراهم ساختن زمينه ارتباط تعریف

 دهد. انرا پيشنهاد مي دستيابي به دانش فني یا توليد محصول نمونهگردد ومجری از ابتدا به قصد مي

 باشد. مي 0و گزارش نهایي مطابق با نمودار  مراحل تصویب پروپوزال 

 طرح، ارائه ثبت اختراع مورد تایيد وزارتين ، کسب مقام در جشنواره های معتبر مورد تایيد  به منظور اختتام نهایی

يق بر التحقواحد حقسازی برساند، باشد. در صورتيکه مجری طرح، محصول توليد شده را به تجاریوزارتين نياز مي

  دانشگاه مشخص خواهد شد. يطبق نظر شورای پژوهش

 

 پژوهشی مختص اعضای هئيت علمی پژوهشیهای طرح -پنجمنوع 

 گردد.: طرحي است که برای فراهم ساختن زمينه پژوهش اعضای هيئت علمي پژوهشي تعریف ميتعریف 

  باشد. مي 0و گزارش نهایي مطابق با نمودار  مراحل تصویب پروپوزال 

  خارجي و دارایمقاله علمي پژوهشي چاپ شده در مجالت دارای نمایه معتبر داخلي یا ارائهIF   برای تسویه حساب

به اجرای طرح و با توجه به موظف بودن اعضای هيئت علمي پژوهشي  .و اخذ گواهي خاتمه طرح الزامي است

 شود.پرداخت نمي التحقيقحقپژوهشي 
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 دانشگاه ارومیه های پژوهشی درون دانشگاهیگردش کار طرح: 1نمودار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

و در صورت توافق اعضاء شورا،  دانشگاهبررسی طرح در شورای پژوهشی 

 تصویب آن

در سامانه  تکمیل فرم پروپوزال 

 توسط متقاضی پژوهشی

 

 تایید مدیر گروه

 /پژوهشکدهارسال طرح به داوران توسط معاون پژوهشی دانشکده

در صورت  طرح در شورای پژوهشی دانشکده/پژوهشکده تصویببررسی و 

   اعمال اصالحات

   مورد نظر داوران اصالحاتانجام 

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

تامین اعتبار طرح)بصورت اقساطی و پس از ارایه گزارش پیشرفت کار توسط 

و پرداخت علی  مجری و تایید معاون پژوهشی دانشکده/پژوهشکده ذی ربط(

 الحساب

ارایه گزارش نهایی تهیه شده طبق دستورالعمل مربوطه توسط مجری به  

 معاونت پژوهشی دانشکده/پژوهشکده

وهشی دانشگاه در شورای  بررسی گزارش نهایی با توجه به نظرات داوران و فرمت معاونت پژ

 و ارسال گزارش به معاونت پژوهشی دانشگاه پژوهشی دانشکده/پژوهشکده

 

ایی جهت  ارسال گزارش نه

داور توسط معاونت   دوارزیابی به 

 پژوهشی دانشکده/پژوهشکده

 

بررسی گزارش نهایی در شورای پژوهشی دانشگاه و اعالم اختتام مالی طرح 

 در صورت تایید

 

توسط  التحقیق( پس از انجام کامل تعهدات طرح )امتیاز پژوهشی و حق مندی از امتیازات مربوطهاعالم اختتام نهایی و بهره

 (و غیره مجری )انتشار مقاله

 




