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 داخلی دانشگاه گرمسارپژوهشی نامه طرح آیین

 
 يهاپژوهش لذا .باشدمي كشور نيازهاي راستاي در پژوهشي هايطرح انجام اندازچشم سند مهم هاياولويت از يكي

 فرايندهاي بهبود در سودمندي پيامدهاي و بوده جامعه نياز مورد هاييافته به دستيابي براي كه هستنديي هاآن ترارزنده

 دانشگاهي، پژوهشي هايطرح اجراي اهميت به عنايت با .دارند اجتماعي فرهنگي و  ،امنيتي سياسي، فناوري، اقتصادي،

 در تحقيقاتي هايطرح به مربوط اداري مراحل كليه اجراي در تسهيل و تنظيم دارعهده دانشگاه فناوري و تحقيقات حوزه

 تهيه پژوهشي، هايطرح اجراي در منديقانون و هماهنگي ايجاد جهت در حاضر امهنينيآ راستا اين ردد. باشمي دانشگاه

 .است گرديده

 

 تعاریف

 كليه و شوداجرا مي دانشگاه گرمسار در كه شودمي اطالق پژوهشي طرح به دانشگاه: داخلی پژوهشی طرح

 و حوزه تحقيقات در هزينه اجراي طرح پرداخت و اجرا قرارداد، عقد اعتبار، تصويب بررسي، پيشنهاد،، هيارا مراحل

 . پذيردمي صورت دانشگاه فناوري

 را طرح به مربوط مكاتبات كليه و طرح اجراي مسئوليت كه گرمسار دانشگاه علمي تاهي عضو :مسئول مجری

 .باشدمي دارعهده

 اجرايي مراكز ساير ارشد كارشناسان و علمي مراكز ساير يا و گرمسار دانشگاه علمي تاهي اعضاي: مجریان سایر

 .دنماينمي اجرا را طرح مسئول، مجري با همراه كه

 همكاري طرح اجراي در كه شودمي گفته طرح (مجريان) مجري استثناي به افرادي به: طرح (همكاران)همكار

 .نمايندمي

 

 كلیات

 :طرح عمومی شرایط -1ماده 

 علمي سطح ارتقا باعث نوعي به و بوده دانشگاه هايسياست راستاي در و كشور نياز مورد بايد هاطرح كليه 1-1-

 .شود دانشگاه

 دانشگاه پژوهش شوراي عهده به اين مساله تشخيص د.باش طرح دهندههيارا تخصصي رشته با متناسب بايد طرح2-1- 

 .باشدمي

 .باشد گرمسار دانشگاه سربازي طرح يا و پيماني يا رسمي وقت تمام علمي تاهي عضو بايد طرح مسئول مجري - 1-3

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

 هاهزينه اين د.وشمي پرداخت مسئول مجري )گرنت( وهانهژپ محل از پژوهشي هايطرح اجراي هايهزينه كليه 5-1-

 . است موارد ساير و تجهيزات، پرسنلي هايهزينهحق التحقيق،  شامل

 :هستند مرحله سه داراي پژوهشي هايطرح 6-1-



 .آن نتايج و اوليه اجرايي مراحل مطالعاتي، فاز شامل پيشنهاد طرح پژوهشي، -الف

 .درصد طرح 66پس از انجام  گزارش مرحله اول -ب

 .نهايي گيرينتيجه و بنديجمع شامل نهايي گزارش -ج

 عودت به ملزم مجري و نموده اقدام قرارداد فسخ به نسبت يكجانبه صورت به است قادر دانشگاه ذيل موارد در 7-1-

 :بود خواهد هاهزينه كليه

 مراكز يا دانشگاهها سايردر پژوهشي طرح يا اينامهپايان طرح شكل به يكسان محتواي با مصوب طرح -الف

 .است انجام حال در يا و شده انجام ديگري افراد يا محقق توسط علمي

 .باشدن خود تعهدات انجام به قادر اينكه يا و نبوده طرح ادامه به مايل مجري -ب

 اقدامات جهت پژوهش دانشگاه شوراي توسط تصويب از پس و شده تهيه فارسي زبان به بايد طرح پيشنهاد 8-1-

هاي پژوهشي نيز بايد مصوبه شوراي طرح اتماماعالم براي  .گردد ارسال پژوهشي آموزشي و معاونت بهي بعد

 .گرددپژوهش دانشگاه اخذ 

 دانشگاه پژوهشي هايطرح در توانندنمي خويش موريتام اتمام زمان تا خدمت به مورام و تحصيل به مورام افراد 9-1-

 .باشند داشته مشاركت مسئول مجري بعنوان

 و شود خدمت به مورام يا تحصيل به مورام بازنشسته، نهايي گزارش هيارا از پيش مسئول، مجري كه صورتي در 16-1-

يا  گيري در مورد ادامه اجراي طرحتصميم ،گردد اعزام كشور از خارج به مطالعاتي فرصت از استفاده جهت يا

 باشد.ميدانشگاه  پژوهش شوراي با فسخ قرارداد طرح پژوهشي

 

  :طرح اختصاصی شرایط  -1 ماده
نامه پژوهانه اعضاي هيات علمي آيين 4ماده  3 بندسقف هزينه اجراي طرح پژوهشي بايستي با در نظر گرفتن  -2-1

 ماه در ساعت 56 طرح براي هر مجموع در التحقيقحق ساعت مجاز دانشگاه گرمسار تعيين شود. حداكثر

 محاسبه التدريسحق برابر التحقيقحق نرخ خصوص در امنا تاهي مصوبه با مطابق آن الزحمهحق و باشدمي

 .گرددمي

 .باشد پژوهشي مجريان طرح يا آموزشي موظف خدمت ساعات بر عالوه بايد التحقيقحق ساعت- 1 تبصره

 باشد.حداقل مدت زمان اجراي طرح شش ماه مي – 2-2

 .باشدمي پژوهش شوراي در طرح آن تصويب تاريخ پژوهشي، طرح قرارداد شروع تاريخ مبناي – 2-3

 علمي مجالت در شده چاپ مقاله يك حداقل علمي، گزارش بر عالوه بايد  داخلي پژوهشي طرح هر نتيجه -2-4

  .باشد اختراع يا و كتاب، كنفرانس كامل مقاله، پژوهشي

 

شوراي  توسط كه به ميزاني ساالنه شود.نامگذاري مي  A داخلي پژوهشي طرح هزينه اجراي مبلغ حداكثر -2-5

است.  افزايش قابل دانشگاه، اعتبارات با و متناسب شوراي دانشگاه يدايت از پس شود،مي داده  پيشنهاد پژوهش

 نتيجه ارزش با متناسب است بديهي .شودتعيين ميريال 666/666/46مبلغ  1396 سال براي  مبلغ، ينا

نحوه محاسبه هزينه طرح پژوهشي براساس  .داخلي متفاوت است پژوهشي طرح اجراي هزينه طرح، ميزان

داخلي، مطابق جدول ذيل خواهد بود. نحوه محاسبه سهم  پژوهشي طرح هزينه اجراي مبلغ درصدي از حداكثر

ت علمي نامه ارتقا مرتبه اعضاي هيانامه اجرايي آيينپديدآورندگان فعاليتهاي پژوهشي مشترک براساس شيوه

 باشد.مي 27/67/95مصوبه 

 

 

 



 

 

 

 نحوه محاسبه هزینه اجرای طرح پژوهشی -1جدول 

 

 
 

 هيارا ، باباشد داشته را باالتر هايهاي طرحنتيجه انواع از يكي شرايط اتمام، از بعد مصوب طرح نتيجه چنانچه :2تبصره 

نه رديف معادل با نتيجه حاصل پژوهشي تا ميزان هزي هزينه اجراي طرح ميزان و مستندات مربوطه مجري درخواست

 يابد.مي افزايش شده

ميزان باشد،  داشته را ترپايين هايهاي طرحنتيجه انواع از يكي شرايط اتمام، از بعد مصوب نتيجه طرح چنانچه :3تبصره 

اي رديف معادل با نتيجه حاصل درصد ميزان هزينه در نظر گرفته شده بر 75پژوهشي تا ميزان  هزينه اجراي طرح

 خواهد بود. شده

 پس بايستمي مجري ولي كندمي كفايت پژوهشي هايطرح قراردادهاي تعهدات انجام براي مقاله پذيرش گواهي :4 تبصره

 .نمايد تحويل دانشگاه پژوهشي به مديريت امور را آن از شده چاپ نسخه يك مقاله هيارا از

 علوم، وزارت تاييد مورد ذيصالح مراجع توسط خارج يا و داخل در شده دتايي و شده ثبت اكتشاف يا اختراع هيارا :5 تبصره

 يا و سازمان توسط كاربردي طرح از حاصل نتايج كارگيريب تاييد نيز و طرح از مستخرج كتاب تصنيف يا و ليفات

 شود. 1 جدول  2رديف  امتيازات جايگزين تواندمي نيز مربوطه نهاد

 بر عالوه داخلي هر طرح داخلي توسط يك داور داخلي و يك ناظر داخلي مورد ارزيابي قرار خواهند گرفت. داور :6تبصره 

 از طرح ناظر همچنين داور و  باشد.ميگزارش نهايي ، ايمرحله هايگزارش داور، ارزياب عنوان به اوليه طرح داوري

 .شد دنخواه تعيين پژوهش شوراي سوي

 .گرديد خواهد پرداخت پژوهش شوراي مصوبات با مطابق طرح نظارت بر و داوري هزينه  -2-6

 بكشد، طول ماه يك از بيش پژوهش ايشور به طرح هيارا زمان از طرح داوري بررسي فرايند كه صورتي در -2-7

 .كرد خواهد يريگتصميم آن خصوص در پژوهش شوراي

 :طرح هزينه اجراي پرداخت نحوه -2-8

 .در شوراي پژوهش درصد پس از تصويب پيشنهاد طرح 25 -الف

 ه گزارش داوري شده اول توسط ناظر طرح.يدرصد پس از ارا 25 -ب

 طرح و كسب امتيازات الزم مورد نياز طرح. تماممانده پس از اباقي -ج

 حداكثر هزینه اجرای طرح                                                                               نتیجه طرح ردیف

با كيفيت  ISCيا   ISIراي نمايه اپذيرش يا چاپ مقاله در مجالت د 1

 هاي مربوطه Category( در حداقل يكي از 𝑄1چارک اول )
 Aدرصد  166تا 

داراي  ISCيا   ISIراي نمايه اپذيرش يا چاپ مقاله در مجالت د 1

 JCRضريب تاثير در 
 Aدرصد  75تا 

بدون  ISCيا   ISIراي نمايه اپژوهشي د-پذيرش يا چاپ مقاله  علمي 0

 JCRضريب تاثير در 
 Aدرصد  56تا 

المللي هاي معتبر ملي يا بينپذيرش يا چاپ يك مقاله در همايش 4

داخلي يا خارجي و يا پذيرش يا چاپ مقاله در مجالت علمي 

 ISCيا   ISIپژوهشي بدون نمايه 

 Aدرصد  25تا 



  .بود خواهد مقررات و موجود هايامهنآيين براساس طرح (علمي تاهي غير) همكاران الزحمه حق ميزان تعيين -2-9

 تواند مجري مسئول يك طرح پژوهشي باشد.عضو هيات علمي در هر سال فقط مي -2-16

 منجر طرح از خروج شرايط احراز عدم و است الزامي طرح شروع از بعد ماه هجده تا حداكثر طرح از كامل روجخ -7تبصره

 .گردد مي ذيل موارد به

 .طرح مسئول مجري  توسط اجرا صورت در، دوم طرح لغو -الف

 56درصد و  25 ييدر گزارش نها كهكساني  براي ترتيب به سال 2 و 1 مدت به بعدي طرح هيارا از محروميت -ب

 اند.درصد هزينه اجراي طرح را دريافت كرده

 معاونت به ذيربط گروه طريق از و شده تايپ بصورت بايستمي پژوهشي هايطرح مجريان مكاتبات كليه -2-16

 مستقيم مكاتبات كليه آموزشي و پژوهشي معاونت صورتاين غير در، گردد ارسال دانشگاه پژوهشيآموزشي و 

 .داد خواهد عودتمجري  به را

در قالب يكي  (Acknowledgement) قسمت سپاسمجري مسئول در آثار مستخرج از طرح پژوهشي بايد در  -2-11

 از جمالت ذيل تشكر نمايد:

وسيله اين تحقيق در قالب طرح پژوهشي و با استفاده از اعتبارات پژوهشي دانشگاه گرمسار انجام شده است كه بدين -

 شود.تشكر و قدرداني مي

- The authors would like to acknowledge the financial support of University of Garmsar for this 

research. 

 شده صحافي دونسخه در دانشگاه پژوهشيهاي طرح قالب اساس بر بايستمي تحقيقاتي طرح نهايي گزارش -2-12

 .گردد ارسال دانشگاه پژوهشيآموزشي و  معاونتبه   فشرده لوح نسخه يك با همراه و

 درج جهت كلمه 366 تا 266 حدود در و صفحه يك در مربوطه فايل همراه به شده تايپ چكيده ارسال و تهيه : 8 تبصره

 كار انجام روش و نتايج اهداف، از ايخالصه بر مشتمل بايد چكيده اين. است الزامي دانشگاه پژوهشي كارنامه در

 .باشدمي بالمانع مرحله اين از پس تحقيقاتي طرح كار پايان گواهي صدور .باشد

 -0ماده

 .بود خواهد شوراي دانشگاه، است نشده بينيپيش نامهينيآ اين در كه مواردي به رسيدگي مرجع 

 

مطرح و پس از اصالحات الزم  36/11/95 مورخ دانشگاه پژوهش شوراي جلسه در  تبصره 8ماده و  3ين نامه شامل ياين آ

 خواهد بود. 1396سال از  نامهينيدانشگاه به تصويب رسيد. زمان اجراي اين آ شوراي 7/12/95خ در جلسه مور

 

 


