بسمه تعالی

تاریخ تصویب در شورای پژوهشی دانشگاه59/11/03 :
تاریخ تصویب در شورای دانشگاه59/11/7 :

آییننامه طرح پژوهشی داخلی دانشگاه گرمسار
يكي از اولويتهاي مهم سند چشمانداز انجام طرحهاي پژوهشي در راستاي نيازهاي كشور ميباشد .لذا پژوهشهاي
ارزندهتر آنهايي هستند كه براي دستيابي به يافتههاي مورد نياز جامعه بوده و پيامدهاي سودمندي در بهبود فرايندهاي
اقتصادي ،فناوري ،سياسي ،امنيتي ،فرهنگي و اجتماعي دارند .با عنايت به اهميت اجراي طرحهاي پژوهشي دانشگاهي،
حوزه تحقيقات و فناوري دانشگاه عهدهدار تنظيم و تسهيل در اجراي كليه مراحل اداري مربوط به طرحهاي تحقيقاتي در
دانشگاه ميباشد .در اين راستا آييننامه حاضر در جهت ايجاد هماهنگي و قانونمندي در اجراي طرحهاي پژوهشي ،تهيه
گرديده است.

تعاریف
طرح پژوهشی داخلی دانشگاه :به طرح پژوهشي اطالق ميشود كه در دانشگاه گرمسار اجرا ميشود و كليه
مراحل ارايه ،پيشنهاد ،بررسي ،تصويب اعتبار ،عقد قرارداد ،اجرا و پرداخت هزينه اجراي طرح در حوزه تحقيقات و
فناوري دانشگاه صورت ميپذيرد.
مجری مسئول :عضو هيات علمي دانشگاه گرمسار كه مسئوليت اجراي طرح و كليه مكاتبات مربوط به طرح را
عهدهدار ميباشد.
سایر مجریان :اعضاي هيات علمي دانشگاه گرمسار و يا ساير مراكز علمي و كارشناسان ارشد ساير مراكز اجرايي
كه همراه با مجري مسئول ،طرح را اجرا مينمايند.
همكار(همكاران) طرح :به افرادي به استثناي مجري (مجريان) طرح گفته ميشود كه در اجراي طرح همكاري
مينمايند.

كلیات
ماده  -1شرایط عمومی طرح:
 -1-1كليه طرحها بايد مورد نياز كشور و در راستاي سياستهاي دانشگاه بوده و به نوعي باعث ارتقا سطح علمي
دانشگاه شود.
 -2-1طرح بايد متناسب با رشته تخصصي ارايهدهنده طرح باشد .تشخيص اين مساله به عهده شوراي پژوهش دانشگاه
ميباشد.
 - 3-1مجري مسئول طرح بايد عضو هيات علمي تمام وقت رسمي يا پيماني و يا طرح سربازي دانشگاه گرمسار باشد.
 -4-1هر طرح پژوهشي فقط ميتواند يك مجري مسئول داشته باشد.
 -5-1كليه هزينههاي اجراي طرحهاي پژوهشي از محل پژوهانه (گرنت) مجري مسئول پرداخت ميشود .اين هزينهها
شامل حق التحقيق ،هزينههاي پرسنلي ،تجهيزات و ساير موارد است.
 -6-1طرحهاي پژوهشي داراي سه مرحله هستند:

الف -پيشنهاد طرح پژوهشي ،شامل فاز مطالعاتي ،مراحل اجرايي اوليه و نتايج آن.
ب -گزارش مرحله اول پس از انجام  66درصد طرح.
ج -گزارش نهايي شامل جمعبندي و نتيجهگيري نهايي.
 -7-1در موارد ذيل دانشگاه قادر است به صورت يكجانبه نسبت به فسخ قرارداد اقدام نموده و مجري ملزم به عودت
كليه هزينهها خواهد بود:
الف -طرح مصوب با محتواي يكسان به شكل طرح پاياننامهاي يا طرح پژوهشي درساير دانشگاهها يا مراكز
علمي توسط محقق يا افراد ديگري انجام شده و يا در حال انجام است.
ب -مجري مايل به ادامه طرح نبوده و يا اينكه قادر به انجام تعهدات خود نباشد.
 -8-1پيشنهاد طرح بايد به زبان فارسي تهيه شده و پس از تصويب توسط شوراي پژوهش دانشگاه جهت اقدامات
بعدي به معاونت آموزشي و پژوهشي ارسال گردد .براي اعالم اتمام طرحهاي پژوهشي نيز بايد مصوبه شوراي
پژوهش دانشگاه اخذ گردد.
 -9-1افراد مامور به تحصيل و مامور به خدمت تا زمان اتمام ماموريت خويش نميتوانند در طرحهاي پژوهشي دانشگاه
بعنوان مجري مسئول مشاركت داشته باشند.
 -16-1در صورتي كه مجري مسئول ،پيش از ارايه گزارش نهايي بازنشسته ،مامور به تحصيل يا مامور به خدمت شود و
يا جهت استفاده از فرصت مطالعاتي به خارج از كشور اعزام گردد ،تصميمگيري در مورد ادامه اجراي طرح يا
فسخ قرارداد طرح پژوهشي با شوراي پژوهش دانشگاه ميباشد.

ماده  -1شرایط اختصاصی طرح:
 -1-2سقف هزينه اجراي طرح پژوهشي بايستي با در نظر گرفتن بند  3ماده  4آييننامه پژوهانه اعضاي هيات علمي
دانشگاه گرمسار تعيين شود .حداكثر مجاز ساعت حقالتحقيق در مجموع براي هر طرح  56ساعت در ماه
ميباشد و حقالزحمه آن مطابق با مصوبه هيات امنا در خصوص نرخ حقالتحقيق برابر حقالتدريس محاسبه
ميگردد.
تبصره  -1ساعت حقالتحقيق بايد عالوه بر ساعات موظف خدمت آموزشي يا پژوهشي مجريان طرح باشد.
 – 2-2حداقل مدت زمان اجراي طرح شش ماه ميباشد.
 – 3-2مبناي تاريخ شروع قرارداد طرح پژوهشي ،تاريخ تصويب آن طرح در شوراي پژوهش ميباشد.
 -4-2نتيجه هر طرح پژوهشي داخلي بايد عالوه بر گزارش علمي ،حداقل يك مقاله چاپ شده در مجالت علمي
پژوهشي ،مقاله كامل كنفرانس ،كتاب و يا اختراع باشد.
 -5-2حداكثر مبلغ هزينه اجراي طرح پژوهشي داخلي  Aنامگذاري ميشود .ساالنه به ميزاني كه توسط شوراي
پژوهش پيشنهاد داده ميشود ،پس از تاييد شوراي دانشگاه و متناسب با اعتبارات دانشگاه ،قابل افزايش است.
اين مبلغ ،براي سال  1396مبلغ 46/666/666ريال تعيين ميشود .بديهي است متناسب با ارزش نتيجه
طرح ،ميزان هزينه اجراي طرح پژوهشي داخلي متفاوت است .نحوه محاسبه هزينه طرح پژوهشي براساس
درصدي از حداكثر مبلغ هزينه اجراي طرح پژوهشي داخلي ،مطابق جدول ذيل خواهد بود .نحوه محاسبه سهم
پديدآورندگان فعاليتهاي پژوهشي مشترک براساس شيوهنامه اجرايي آييننامه ارتقا مرتبه اعضاي هيات علمي
مصوبه  95/67/27ميباشد.

جدول  -1نحوه محاسبه هزینه اجرای طرح پژوهشی
ردیف

نتیجه طرح

حداكثر هزینه اجرای طرح

1

پذيرش يا چاپ مقاله در مجالت داراي نمايه  ISIيا  ISCبا كيفيت
چارک اول (  )𝑄1در حداقل يكي از  Categoryهاي مربوطه

تا  166درصد

A

1

پذيرش يا چاپ مقاله در مجالت داراي نمايه  ISIيا  ISCداراي
ضريب تاثير در JCR

تا  75درصد

A

0

پذيرش يا چاپ مقاله علمي-پژوهشي داراي نمايه  ISIيا  ISCبدون
ضريب تاثير در JCR

تا  56درصد

A

4

پذيرش يا چاپ يك مقاله در همايشهاي معتبر ملي يا بينالمللي
داخلي يا خارجي و يا پذيرش يا چاپ مقاله در مجالت علمي
پژوهشي بدون نمايه  ISIيا ISC

تا  25درصد

A

تبصره  :2چنانچه نتيجه طرح مصوب بعد از اتمام ،شرايط يكي از انواع نتيجههاي طرحهاي باالتر را داشته باشد ،با ارايه
درخواست مجري و مستندات مربوطه ميزان هزينه اجراي طرح پژوهشي تا ميزان هزينه رديف معادل با نتيجه حاصل
شده افزايش مييابد.
تبصره  :3چنانچه نتيجه طرح مصوب بعد از اتمام ،شرايط يكي از انواع نتيجههاي طرحهاي پايينتر را داشته باشد ،ميزان
هزينه اجراي طرح پژوهشي تا ميزان  75درصد ميزان هزينه در نظر گرفته شده براي رديف معادل با نتيجه حاصل
شده خواهد بود.
تبصره  :4گواهي پذيرش مقاله براي انجام تعهدات قراردادهاي طرحهاي پژوهشي كفايت ميكند ولي مجري ميبايست پس
از ارايه مقاله يك نسخه چاپ شده از آن را به مديريت امور پژوهشي دانشگاه تحويل نمايد.
تبصره  :5ارايه اختراع يا اكتشاف ثبت شده و تاييد شده در داخل و يا خارج توسط مراجع ذيصالح مورد تاييد وزارت علوم،
تاليف و يا تصنيف كتاب مستخرج از طرح و نيز تاييد بكارگيري نتايج حاصل از طرح كاربردي توسط سازمان و يا
نهاد مربوطه نيز ميتواند جايگزين امتيازات رديف  2جدول  1شود.
تبصره  :6هر طرح داخلي توسط يك داور داخلي و يك ناظر داخلي مورد ارزيابي قرار خواهند گرفت .داور داخلي عالوه بر
داوري طرح اوليه به عنوان ارزياب ،داور گزارشهاي مرحلهاي ،گزارش نهايي ميباشد .داور و همچنين ناظر طرح از
سوي شوراي پژوهش تعيين خواهند شد.
 -6-2هزينه داوري و نظارت بر طرح مطابق با مصوبات شوراي پژوهش پرداخت خواهد گرديد.
 -7-2در صورتي كه فرايند بررسي داوري طرح از زمان ارايه طرح به شوراي پژوهش بيش از يك ماه طول بكشد،
شوراي پژوهش در خصوص آن تصميمگيري خواهد كرد.
 -8-2نحوه پرداخت هزينه اجراي طرح:
الف 25 -درصد پس از تصويب پيشنهاد طرح در شوراي پژوهش.
ب 25 -درصد پس از ارايه گزارش داوري شده اول توسط ناظر طرح.
ج -باقيمانده پس از اتمام طرح و كسب امتيازات الزم مورد نياز طرح.

 -9-2تعيين ميزان حق الزحمه همكاران (غير هيات علمي) طرح براساس آييننامههاي موجود و مقررات خواهد بود.
 -16-2عضو هيات علمي در هر سال فقط ميتواند مجري مسئول يك طرح پژوهشي باشد.
تبصره -7خروج كامل از طرح حداكثر تا هجده ماه بعد از شروع طرح الزامي است و عدم احراز شرايط خروج از طرح منجر
به موارد ذيل مي گردد.
الف -لغو طرح دوم ،در صورت اجرا توسط مجري مسئول طرح.
ب -محروميت از ارايه طرح بعدي به مدت  1و  2سال به ترتيب براي كساني كه در گزارش نهايي  25درصد و 56
درصد هزينه اجراي طرح را دريافت كردهاند.
 -16-2كليه مكاتبات مجريان طرحهاي پژوهشي ميبايست بصورت تايپ شده و از طريق گروه ذيربط به معاونت
آموزشي و پژوهشي دانشگاه ارسال گردد ،در غير اينصورت معاونت آموزشي و پژوهشي كليه مكاتبات مستقيم
را به مجري عودت خواهد داد.
 -11-2مجري مسئول در آثار مستخرج از طرح پژوهشي بايد در قسمت سپاس ( )Acknowledgementدر قالب يكي
از جمالت ذيل تشكر نمايد:
 اين تحقيق در قالب طرح پژوهشي و با استفاده از اعتبارات پژوهشي دانشگاه گرمسار انجام شده است كه بدينوسيلهتشكر و قدرداني ميشود.
- The authors would like to acknowledge the financial support of University of Garmsar for this
research.
 -12-2گزارش نهايي طرح تحقيقاتي ميبايست بر اساس قالب طرحهاي پژوهشي دانشگاه در دونسخه صحافي شده
و همراه با يك نسخه لوح فشرده به معاونت آموزشي و پژوهشي دانشگاه ارسال گردد.
تبصره  :8تهيه و ارسال چكيده تايپ شده به همراه فايل مربوطه در يك صفحه و در حدود  266تا  366كلمه جهت درج
در كارنامه پژوهشي دانشگاه الزامي است .اين چكيده بايد مشتمل بر خالصهاي از اهداف ،نتايج و روش انجام كار
باشد .صدور گواهي پايان كار طرح تحقيقاتي پس از اين مرحله بالمانع ميباشد.

ماده-0
مرجع رسيدگي به مواردي كه در اين آييننامه پيشبيني نشده است ،شوراي دانشگاه خواهد بود.
اين آيين نامه شامل  3ماده و  8تبصره در جلسه شوراي پژوهش دانشگاه مورخ  95/11/36مطرح و پس از اصالحات الزم
در جلسه مورخ  95/12/7شوراي دانشگاه به تصويب رسيد .زمان اجراي اين آييننامه از سال  1396خواهد بود.

