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  داخلي دانشگاه دامغان  يآئين نامه طرح هاي پژوهش
  

  مقدمه 
تحقيق و پژوهش طي سالهاي اخير مورد توجه روز افزون مسئوالن برنامه ريـزي كشـور بـوده اسـت و توجـه ويـژه بـه امـر         

هميـت  بـا عنايـت بـه ا   . تحقيقات و تقويت بنيه پژوهشي مراكز علمي به ويژه دانشگاههاي كشور مويد اين مطلب مي باشـد 
دانشگاهي، حوزه تحقيقات و فناوري دانشگاه عهده دار تنظيم و تسهيل در اجراي كليه مراحـل   ياجراي طرح هاي پژوهش

در اين راستا آئين نامه حاضر در جهت ايجاد هماهنگي و قـانون  . اداري مربوط به طرح هاي تحقيقاتي در دانشگاه مي باشد
  .ديده است، تهيه گر يمندي در اجراي طرح هاي پژوهش

  

  تعاريف 
اطالق مي شود كه در يكي از دانشكده هاي دانشـگاه دامغـان اجـرا     يبه طرح پژوهش : داخلي دانشگاه يطرح پژوهش

مي شود و كليه مراحل ارائه پيشنهاد ، بررسـي، تصـويب اعتبـار، عقـد قـرارداد، اجـرا و پرداخـت حـق التحقيـق در حـوزه           
  .)شود  يده مينام طرح "كه اختصارا(يردتحقيقات و فناوري دانشگاه صورت مي پذ

ه مكاتبات مربوط به طرح را عهـده دار  يعضو هيأت علمي دانشگاه دامغان كه مسئوليت اجراي طرح و كل: مجري مسئول
  .مي باشد

عضو هيأت علمي دانشگاه دامغان و يا ساير مراكز علمي و كارشناسان ارشد ساير مراكز اجرايي كه همراه  :ساير مجريان
  .ا مجري مسئول، طرح را اجرا مي نمايدب

طرح گفته مي شود كه در اجـراي طـرح همكـاري مـي     ) مجريان(به افرادي به استثناي مجري :طرح) همكاران(همكار
  .نمايند

  

  كليات 
  :شرايط عمومي طرح: 1ماده 

ارتقـاء سـطح علمـي    كليه طرح ها بايد مورد نياز كشور و در راستاي سياست هاي دانشگاه بوده و بـه نـوعي باعـث      -1-1
 .دانشگاه شود

طرح بايد متناسب با رشته تخصصي ارائه دهنده طرح باشد و تشخيص آن به عهـده شـوراي پژوهشـي دانشـگاه مـي       -1-2
 .باشد
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 .مجري مسئول طرح بايد عضو هيأت علمي تمام وقت رسمي يا پيماني و يا طرح سربازي دانشگاه دامغان باشد -1-3

 . داشته باشد هر طرح پژوهشي بايد يك مجري مسئول -1-4

اين هزينـه هـا شـامل    . كليه هزينه هاي طرح هاي پژوهشي از محل گرنت مجري يا مجريان طرح پرداخت مي شود  -1-5
و  يزات ، مواد مصـرف يد تجهياز به خرياز طرح ها كه ن يهزينه هاي پرسنلي ، تجهيزات و ساير موارد است و فقط در بعض

 .شود يخارج از گرنت پرداخت م يپژوهش يشورانه آن با نظر يدرصد هز 50ز دارند تا يآنال

 :دو گزارش مرحله اي هستند يطرح هاي پژوهشي دارا -1-6

  .ج آنيه و نتاياول ييگزارش مرحله اول شامل فاز مطالعاتي، مراحل اجرا) الف
  گزارش نهايي شامل جمع بندي و نتيجه گيري نهايي) ب

ه يملزم به عودت كل يبه فسخ قرارداد اقدام نموده ومجر كجانبه نسبتيل دانشگاه قادر است به صورت يدر موارد ذ -1-7
 :نه ها خواهد بوديهز

توسط محقق  ير مراكز علميا سايدر دانشگاه  يا پژوهشي يان نامه ايكسان به شكل طرح پاي يطرح مصوب با محتوا) الف
  .ا در حال انجام استيانجام شده و  يگريا افراد دي

  .باشد ينكه قادر به انجام تعهدات خود نميا ايو  ل به ادامه طرح نبودهيما يمجر) ب

نه ها معـاف  ياز پرداخت هز يپژوهش يص شورايد ناظر و تشخييطرح با تا ي، مجرينيش بير قابل پيدر موارد غ :1تبصره 
  .باشد يم

ي جهت اقـدامات بعـد  ) گروه(د به زبان فارسي تهيه شده و پس از تصويب توسط شوراي دانشكده يپيشنهاد طرح با -1-8
 .ارسال گردد يو فناور يپژوهشبه معاونت 

افراد مأمور به تحصيل و مأمور به خدمت تا زمان اتمام مأموريت خويش نمي توانند در طرح هاي پژوهشي دانشگاه  -1-9
 .بعنوان مجري مسئول مشاركت داشته باشند

مأمور به خدمت شود و ا يدر صورتي كه مجري مسئول،پيش از ارائه گزارش نهايي بازنشسته ، مأمور به تحصيل  -1-10
ان يـ ر مجرياز سـا  يكـ يل يـ تواند در صـورت تما  يا جهت استفاده از فرصت مطالعاتي به خارج از كشور اعزام گردد ، مي

طـرح   يپژوهشـ  يص شـورا ينصـورت بـا تشـخ   ير ايدر غ. دينما يمعرف يپژوهش يمسئول به شورا يطرح را به عنوان مجر
 .شود يا فسخ ميمسكوت و 
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  :ط اختصاصي طرح هاشراي: 2ماده 
 يحداكثر مجاز ساعت حق التحقيق در مجموع برا. سقف اعتبار طرح هاي پژوهشي گرنت مجريان طرح مي باشد  -2-1

باشد و حق الزحمه آن مطابق با مصوبه هيأت امنا در خصوص نرخ حق التحقيـق برابـر حـق     يساعت در ماه م 50هر طرح  
  . التدريس محاسبه مي گردد

  .عت حق التحقيق بايد عالوه بر ساعات خدمات موظف آموزشي يا پژوهشي آنان باشدسا :2تبصره 

  .است  ياز مقاله الزام ياز پژوهشيك امتيريال كسب  000/000/10ق، به ازاء هر ينه حق التحقيدر محاسبه هز -2-2

  .باشد يريال م 000/000/30طرح ها  يق برايزان حق التحقيحداكثر م -2-3

  .باشد يماه م 6طرح  يزمان اجرا حداقل مدت -2-4

  .باشد يدانشكده مربوطه م يب آن طرح در شورايخ تصوي، تار يخ شروع قرارداد طرح پژوهشيتار يمبنا -2-5

  .باشد يل ميمطابق جدول ذ يط اختتام طرح هايشرا -2-6
 000/000/20تا سقف   يسقف بودجه پژوهش

  ريال
 000/000/40تا سقف 

  ريال
 000/000/60تا سقف 

  ريال

  خاتمه طرح يط اختصاصيشرا
ك  يا چاپ حداقل يرش يپذ

  يخالصه مقاله كنفرانس

ا چاپ حداقل دو خالصه يرش يپذ
ا ي يك مقاله كامل كنفرانسيا يمقاله 
  يجيترو يك مقاله علمي

 يك مقاله علميا چاپ يرش يپذ
 ISIا ي يپژوهش

  000/000/30  000/000/20  000/000/10  ان طرحيق مجريسقف حق التحق

  

پذيرش يا چاپ حداقل ( 1و يا خروجي نوع  1عضو هيأت علمي هر دو سال يكبار مي تواند طرح نوع  :3تبصره 
  .داشته باشد) يك  خالصه مقاله كنفرانسي

چنانچه خروجي طرح مصوب بعد از اتمام، شرايط يكي از انواع خروجـي طـرح هـاي بـاالتر را داشـته       :4تبصره 
زان حق التحقيـق  يئه درخواست مجري و در نظر گرفتن آئين نامه اعتبار ويژه پژوهشي مباشد در اين صورت با ارا

  . ابدي يش ميافزا% 25
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واهي پذيرش مقاله براي انجام تعهدات قراردادهاي طرح هاي پژوهشـي كفايـت مـي كنـد ولـي مجـري مـي        گ :5تبصره 
  .بايست پس از ارائه مقاله يك نسخه چاپ شده از آن را به پژوهش تحويل نمايد

وزارت د ييـ صـالح مـورد تا  يارائه اختراع يا اكتشاف ثبت شده و تأييد شده در داخل و يا خارج توسط مراجع ذ :6تبصره 
توسط سـازمان و   يج حاصل از طرح كاربردينتا يريد به كارگييز تايعلوم، تأليف و يا تصنيف كتاب مستخرج از طرح و ن

  .ا نهاد مربوطه نيز مي تواند جايگزين امتيازات تعهد ارائه مقاله گرددي

  :طرح هاي تحقيقاتي در شرايط زير ارزيابي خواهند شد -2-7
  . توسط يك داور داخل دانشگاه) ريال 000/000/10ق يتحقسقف حق ال( 1طرح نوع  -1
  .توسط دو داور داخلي و يا خارج از دانشگاه) ريال 000/000/20ق يسقف حق التحق( 2طرح نوع  -2
داور كـه حتمـاً يكـي از داوران بايـد از خـارج از       2توسـط  ) ريـال  000/000/30ق يـ سقف حق التحق( 3طرح نوع  -3

  .دانشگاه باشند

مرحلـه اي ، گـزارش    ييكي از داوران داخلي عالوه بر داوري طرح اوليـه بـه عنـوان ارزيـاب ، داور گزارشـها      :7تبصره 
  .نهايي و همچنين ناظر طرح از سوي شوراي پژوهشي تعيين خواهد شد

  . خواهد شد  يسه دانشگاه بررسيأت رئيال با نظر هير 000/000/60نه باالتر ازيبا هز يطرحها :8تبصره 

  .هزينه داوري و ناظر طرح مطابق با مصوبات شوراي پژوهشي پرداخت خواهد گرديد -2-8

ك مـاه طـول بكشـد،    يـ ش از يبـ  يپژوهشـ  يطرح از زمان ارائه طرح بـه شـورا   يداور يند بررسيكه فرا يدر صورت -2-9
  .خواهد كرد يريم گيدر خصوص آن تصم يپژوهش يشورا

  دانشگاه خواهد بود انتخاب داوران به عهده شوراي پژوهشي -2-10

  :نحوه پرداخت ميزان حق التحقيق مجري -2-11
  )طرح به بعد يمه زمان اجراياز ن(اول توسط مجري ) توسط ناظر طرح(پس از ارائه گزارش داوري شده %  30) الف
  )طرح يدر صورت در خواست مجر(دوم توسط مجري ) توسط ناظر طرح(پس از ارائه گزارش داوري شده %  30) ب
  )كسب امتياز الزم مورد نياز طرح(مانده پس از اختتام طرح يباق )ج

  . پرداخت مي شود يو فناور يداوري و نظارت طرح ها، از محل اعتبارات معاونت پژوهشهزينه  -2-12
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  هزينه خريد تجهيزات مطابق با موارد ذكر شده در پرسشنامه طرح و تأييد ناظر طرح پرداخت مي شود -2-13

از هزينه تجهيزات تحت عنوان پرداخت % 25تي كه مجري پيش پرداخت گرنت را دريافت نكرده باشد ، در صور -2-14
پرداخت هاي بعدي با ارائه فاكتور مثبت اين پرداخت صـورت  .  مرحله اول طرح پژوهشي به حساب مجري واريز مي شود

كليـه امـوال و   . ردازي دانشگاه انجام مي شودخريد لوازم مصرفي و غير مصرفي مورد نياز با هماهنگي كارپ. خواهد گرفت
تجهيزات خريداري شده جزء اموال دانشگاه محسوب مي شود و پس از خاتمه طرح مي بايسـت در اختيـار دانشـگاه قـرار     

  .گيرد

  .موجود و مقررات خواهد بود  ين نامه هاييطرح براساس آ) غير هيأت علمي(ن ميزان حق الزحمه همكاران ييعت -2-15

 يد ، به شـورا ييشده و در صورت تأ يبررس) گروه(شده توسط ناظر ابتدا در جلسه دانشكده  يداور ييگزارش نها -2-16
  .گردد يارسال م يبعد يدانشگاه جهت بررس يپژوهش

  . پيشنهاد نمايد 1-2ت بند يد داور مي تواند طرح دوم خويش را با رعاييمجري بعد از ارائه گزارش دوم طرح و تا -2-17

خروج كامل از طرح اول حداكثر تا هجده ماه  بعد از اتمام طرح الزامي است و عـدم احـراز شـرايط خـروج از      :9صره تب
  .گردد يل ميطرح منجر به موارد ذ

  )در صورت اجرا توسط مسئول طرح(لغو طرح دوم ) الف
 60ا يـ درصـد و   30 ييش نهـا كـه در گـزار   يكسـان  يب بـرا يسال به ترت 2و  1به مدت  يت از ارائه طرح بعديمحروم) ب

  .افت كرده انديق را دريدرصد حق التحق

كليه مكاتبات مجريان طرح هاي پژوهشي مي بايست بصورت تايپ شده و از طريق دانشكده ذيـربط بـه معاونـت     :3ماده 
 يرا به مجـر در غير اينصورت معاونت تحقيقات و فناوري كليه مكاتبات مستقيم . و فناوري دانشگاه ارسال گردد يپژوهش

  .عودت خواهد داد

گــزارش نهــايي طــرح تحقيقــاتي مــي بايســت بــر اســاس قالــب طــرح هــاي پژوهشــي دانشــگاه مصــوب جلســه    :4مــاده 
بـه  ) CD(شوراي پژوهشي دانشگاه در دونسخه صحافي نشده تهيه و همراه بـا يـك نسـخه لـوح فشـرده       19/1/1386مورخ

  .معاونت پژوهشي دانشگاه ارسال گردد
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كلمـه جهـت    300تـا   200ك صـفحه و در حـدود   يـ ل مربوطه در يپ شده به همراه فايده تايه و ارسال چكيته :10تبصره
ج و روش انجـام كـار   ياز اهداف، نتا يد مشتمل بر خالصه ايده باين چكيا. است يدانشگاه الزام يدرج در كارنامه پژوهش

  .باشد

 يشـگاه دسـتاوردها  يمتر جهت ارائـه در نما  يسانت 60*100ندازه ل پوستر مربوطه به طرح در ايه و ارسال فايته :11تبصره
  دانشگاه  يپژوهش

يـك نسـخه از گـزارش نهـايي طـرح پـس از تأييـد و تصـويب در شـوراي پژوهشـي دانشـگاه، صـحافي و بـراي               :5ماده 
ه حساب قبل از ارسال گزارش نهايي، مجري طرح موظف است بطور كامل تسوي. طرح ارسال خواهد شد) مجريان(مجري
  .صدور گواهي پايان كار طرح تحقيقاتي پس از اين مرحله بالمانع مي باشد. نمايد

  .سه دانشگاه خواهد بوديأت رئينشده است ه ينيش بين نامه پين آئيكه در ا يبه موارد يدگيمرجع رس :6ماده 

  
ويب و در تـاريخ  تصـ  27/11/1387مـاده در جلسـه شـوراي پژوهشـي دانشـگاه مـورخ          6اين آئين نامـه شـامل    

  . گرفت قرار  دانشگاهمحترم   رئيسه  هيأت  ييد نهاييكسال مورد تايمدت  يبرا يشيبصورت آزما 30/1/88
  
 

  .توسط هيأت رئيسه دانشگاه مورد بازنگري قرار گرفت  3/5/1389اين آئين نامه در تاريخ 


