
  

  

  

  آ�وز�ی و �و��ی�عاو��  

  

  

  

  

  

  

  

   1389ویرایش نهایی: شهریور 

  

  

  ارسال نمایید researchmaragheh@gmail.comدرس آبه    wordطرح پیشنهادي اولیه را در قالب  -

  نمائیدفرم پروپوزال  ضمیمهتصویر آخرین حکم کارگزینی را  -

  شیوه نامه پیشنهاد اجراي

  طرح پژوهشی 



 
٢  

  دانشگاه مراغهپژوهشی  پیشنهاد اجراي طرح شیوه نامه

 

  �قد� :

ــی و افزایش  بـه منظور تهیه و تدوین برنامه   ــی و کمک فکري به امور اجرایی در فراهم آوردن امکانات پژوهشـ هاي پژوهشـ

نامه وهشیت. منظور از پژوهش در این هاي پژوهشـی دانشـگاه مراغه تدوین گردیده اس  نامه طرحشـیوه  کمی و کیفی پژوهش،

هر نوع فعالیت فکري و عملی خالق و منظم با روش علمی اســت که منجر به کشــف حقایق، گســترش مرزهاي دانش، یافتن 

 کاربردهاي جدید براي دانش موجود، شناخت موضوعات طبیعی، اجتماعی، فرهنگی و حل مسایل آنها گردد.

  

  ��ل �و� �و����ان ���رم :

 .ارسی تایپ نمایندشنامه را پس از تکمیل به زبان فشود پرساز متقاضیان انجام طرح پژوهشی درخواست می )1

ر هاي دیگسازمانبا مسئولیت کامل اجراي طرح به عهده مجري طرح است. در مواردي که اجراي طرح مستلزم همکاري  )2

 .بوطه راکسب نمایدهاي مرباشد، ارائه دهنده طرح بایستی قبالً موافقت کتبی سازمان

هاي پژوهشی پس از تصویب در شوراي گروه و شوراي پژوهشی دانشکده، به منظور تطبیق با ضوابط و کلیه طرح )3

 .تصمیمات نهایی اتخاذ خواهد گردیدمقررات جاري در شوراي پژوهشی دانشگاه بررسی شده و 

هاي هارچوب ضوابط و مقررات طرحهاي مصوب شوراي پژوهشی دانشگاه بر اساس مفاد قراردادي که در چطرح )4

 .باشدگردد، قابل اجرا میتحقیقاتی بین دانشگاه و پژوهشگر منعقد می

مجري طرح مطابق مفاد قرارداد انجام طرح، ملزم به ارائه گزارش کار مراحل مختلف طرح و گزارش نهایی، جهت  )5

ل همراه لیست ساعات کارکرد کلیه پرسنباشد. گزارشات به بررسی و اتخاذ تصمیم در شوراي پژوهشی دانشگاه می

 .ارسال خواهد شداجرائی طرح به مدیریت امور پژوهشی 

حق التحقیق مجري طرح و همکاران (اعضاي هیات علمی) در پایان هر مرحله و پس از بررسی و تصویب گزارش  )6

 .ی دانشگاه قابل پرداخت خواهد بودپیشرفت کار آن مرحله از طرف شوراي پژوهش

تحصیل حقوقی شود، الزم است  جام طرح پژوهشی در مراحل مختلف اجرا، منجر به کشف و یا اختراع و یاچنانچه ان )7

نشگاه تعلق لذکر به دامجري مراتب را کتباً به مدیریت پژوهشی دانشگاه گزارش نماید. بدیهی است کلیه حقوق فوق ا

 .خواهد گرفت

اتی انتشار تمام یا قسمتی از نتایج حاصل از اجراي طرح تحقیق مجري طرح باید اجازه کتبی شوراي پژوهشی دانشگاه براي )8

 .خل یا خارج از کشور را کسب نمایددر دا
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ا گردد و در آغاز هر مرحله یاعتبار الزم براي انجام طرح پژوهشی به شرح مصوبات پرسشنامه جمع بندي و برآورد می )9

اي ضروري ه گیرد تا صرف تامین هزینهختیار وي قرار میگردان در افاز با درخواست مجري طرح مبلغی به عنوان تنخواه

 هاي ضروري در فاز و امکانات صندوق پژوهشی دانشگاه از طرف اداره امورگردد. میزان این مبلغ با توجه به هزینه

 .پژوهشی تعیین و پرداخت خواهد شد

وابط و مقررات ضمن هماهنگی با اداره امور انجام یافته را با رعایت ض هايمجري طرح متعهد خواهد بود که اسناد هزینه )10

پژوهشی تهیه نموده و در رفع اشکاالت احتمالی آنها همکاري الزم را معمول دارد. اداره امور پژوهشی نیز به نوبه خود 

یت اهاي اولیه نبوده و یا با رعبینیهایی که مطابق پیشهمکاري الزم را با مجري معمول خواهد داشت. بدیهی است هزینه

بال آنها ئولیتی در قضوابط و مقررات مربوطه صورت نگرفته باشد، از مجري طرح پذیرفته نخواهد شد و دانشگاه مس

 .نخواهد داشت

الی نامه مشخص و ارزش ریبایست ارز مورد نیاز در پرسشکه براي انجام طرح اعتبار ارزي مورد نیاز باشد میدر صورتی )11

 .اعتبار کلی طرح مد نظر قرار گیردد آن در هر مورد محاسبه و در برآور

    مجري طرح متعهد خواهد بود که طرح را در مدت زمان تعیین شده و با اعتباري که در شوراي پژوهشی به تصویب  )12

بایست گزارش توجیهی الزم همراه رسد، به انجام رساند و اگر به دالیلی انجام طرح در مهلت مقرر عملی نگردد میمی

 .پژوهشی تسلیم گردد ید مدت اجراي طرح از طرف مجري جهت اتخاذ تصمیمات مقتضی به شورايبا درخواست تمد

خواهد  ردد، جوائز مناسبی اعطابه محققین و پژوهشگرانی که اجراي طرح آنها به نتایج ارزشمند و چشمگیري منتهی گ )13

 .شد

طرح قبلی  هايمستخرج از نتایج و یافتهمگر اینکه پذیرش چاپ مقاله واند همزمان دو طرح پیشنهاد دهد تمتقاضی نمی )14

 .گزارش نهایی طرح را ارائه نماید و یا
  

 � او�و��

  طرحهایی که از ویژگیهاي زیر برخوردار باشند داراي اولویت خواهند بود:

اجتماعی و اقتصادي کشور هاي توسعه فرهنگی، هایی که به فراهم آوردن مقدمات یا حل مسائل اجراي برنامهپژوهش )1

 .کنند کمک

ي دهایی که به تعدیل و تطبیق تکنولوژي پیشرفته در جهت توسعه تکنولوژي داخلی با ارزشهاي فرهنگی و اقتصاپژوهش  )2

 .و شرایط اقلیمی کشور، کمک کند

 .عه تکنولوژي سنتی را تسهیل نمایدهایی که شناخت و توسپژوهش )3

 .نمایدوع تحقیقات دیگري را تسهیل هاي بنیادي که انجام آن شرپژوهش )4

 . بردن سطح دانش اجتماعی کمک کندهایی که به پرورش توان علمی و یا باالپژوهش )5
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  ١ارا� �قا� �����ج از یا��ه �ی ��ح ����قا�ی ��وب دا�ه  ��وه 

ــتخراج مقاله از یافته هاي طرح جهت چاپ در      )1 ــتـه از مجریـان محترمی کـه طرح تحقیقاتی آنان منجر به اسـ آن دسـ

  .وري خارج دانشگاه معاف خواهد بودطرح پیشنهادي بعدي آنان از دا گردد ISIی مجالت بین الملل

ــانیهاي تحقیقاتی مجریان طرح  )2 ــته هاي علوم انس ــتخراج مقاله از  رش عالوه بر ارائه گزارش نهایی، موظف به اس

  شرح ذیل می باشد: ه نتایج و یافته هاي طرح خود ب

 بایست از نتایج طرح می میلیون ریال اعتبار دارند 25سقف  تاهاي تحقیقاتی که آن دسته از مجریان طرح

ــده در پـایگـاه         –علمی 2یـک مقـالـه در مجالت معتبر    ــی یـا نمـایـه دار (نمـایـه شـ                    مقـالـه   2یـا   هـاي معتبر) و پژوهشـ

 ؛به چاپ برسانند ترویجی داخل کشور –علمی 

  بایست حداقل یک اعتبار دارند، میمیلیون ریال  55  تا 25بین هاي تحقیقاتی که آن دسـته از مجریان طرح

  ؛) به چاپ برسانندIF )Impact Factor داراي   ISIمقاله در مجالت بین المللی 

   بایست یک مقاله در اعتبار دارند میمیلیون ریال  85 تا 55بین آن دسـته از مجریان طرح هاي تحقیقاتی که

 به چاپ هاي معتبر) پژوهشــی یا نمایه دار (نمایه شــده در پایگاه -یک  مقاله علمی وIF داراي   ISIالمللیبینمجالت 

 .برسانند

 

  85از  بیش اعتبار آنهاهایی که شوراي پژوهشی دانشگاه در خصوص تعداد مقاالت مستخرج از نتایج طرح:   1تبصـره 

  طور موردي اتخاذ تصمیم خواهد نمود.هب باشدمیمیلیون ریال 

ایی عالوه بر ارائه گزارش نه کشـاورزي و فنی و مهندسی ، علوم پایههاي  هاي تحقیقاتی رشـته حمجریان طر  )3

  باشند: شرح ذیل میموظف به استخراج مقاله از نتایج و یافته هاي طرح خود ب

 ــت از نتایج طرح اعتبار دارند می ریالمیلیون  25تا ســقف هاي تحقیقاتی که آن دســته از مجریان طرح بایس

 ؛به چاپ برسانندهاي معتبر) پژوهشی یا نمایه دار (نمایه شده در پایگاه -مقاله در مجالت معتبر علمییک 

  می بایســـت از نتایج ، اعتبار دارند ریالمیلیون  55  تا 25 بینآن دســـته از مجریان طرح هاي تحقیقاتی که

ــی یا نمایه دار  -یا دو مقاله علمی وIF داراي  ISI  مقاله در مجالت بین المللی یک طرح ــده در پژوهشـ (نمایه شـ

  ؛به چاپ برسانند هاي معتبر)پایگاه

                                                           
  .تصریح نام دانشگاه مراغه الزامی می باشد ١

  .تحقیقات و فناوري باشند ارت علوم،که مورد تأیید وز هستنددسته از مجالتی  مجالت معتبر آن ٢
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  ــته از مجریان طرح هاي تحقیقاتی که اعتبار دارند می بایســت یک مقاله میلیون ریال  85 تا 55بین آن دس

ــی یا نمایه دار (نمای -مقاله علمییک  وIF داراي  ISI در مجالت بین المللی ــده در پایگاهپژوهش هاي معتبر) به ه ش

  .چاپ برسانند

  85از  بیششوراي پژوهشی دانشگاه در خصوص تعداد مقاالت مستخرج از نتایج طرحهایی که اعتبار آنها :   2تبصـره 

  .ور موردي اتخاذ تصمیم خواهد نمودطهباشد بمی میلیون ریال

ظر ن کشــف اختراع کشــوري شــود، امتیاز معادل آن درکه اجراي طرح تحقیقاتی منجر به ثبت یا در صــورتی : 3تبصــره

  .گرفته خواهد شد

که تا یکســـال پس از اتمام طرح و ارائه گزارش نهایی بر حســـب مورد موفق به ارائه  یآن دســـته از مجریان محترم  )4

ي پیشنهادهاي مقاله در مجالت داخلی و خارجی نگردند، با آنان تسـویه حسـاب خواهد شـد با این تفاوت که طرح   

هاي شــوراي پژوهشــی قرار نخواهد گرفت و چنانچه شــوراي پژوهشــی به بعدي این دســته از همکاران جزو اولویت

  .ان خارج دانشگاه ارجاع خواهد شددالیلی با اجراي طرح موافق باشد طبق روال قبلی جهت ارزیابی اولیه به داور

 

ی به لحاظ ماهیت طرح منوط به نظر شوراي پژوهشی دانشگاه هاي علوم انسان)  درخصوص رشته4اعمال بند ( : 4تبصـره 

  خواهد بود.   

ــته از طرحدر مواقعی که هزینه تجهیزات و مواد براي انجام آن  )5 ــتر از دارند بجنبه تجربی هاي تحقیقاتی که دس یش

ــبت به تأمین هزینه آن از محل اعتبـارات محدود طرح  ــد نسـ ــگاه باشـ ودجه قبیل ب هاي دیگر (ازهاي تحقیقاتی دانشـ

شــگاه اقدام الزم صــورت خواهد دانشــگاه) از طرف مجري یا داناز هاي خارج ها و ســازمانها و یا ارگاندانشــکده

 .گرفت

منوط به چاپ مقاله یا گواهی معتبر که بیانگر پذیرش مقاله  همکـاران  مجري واز حق التحقیق  %25پرداخـت    )6

  .، خواهد بودباشدجهت چاپ در مجالت یادشده می
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�����ق � سا�ت : 
 ��وه �حا��ه �ق ا

 

 اگر فرد عضو هیات علمی دانشگاه باشد: 

  

مخصوص العاده فوق + حقوق

50
×

2

3
 

  

 اگر فرد عضو هیات علمی خارج دانشگاه باشد: 

     

مخصوص العاده فوق + حقوق

60
×

2

3
 

  

 

 اگر فرد غیر هیات علمی باشد: 
        

مخصوص العاده فوق + حقوق

120
×

2

3
 

 
 

 40هاي تحقیقات داخلی حداکثر تا التحقیق فعالیت اعضاي هیات علمی دانشگاه در مجموع طرحساعات مشمول حق  )1

شود شامل سقف زمان پرداخت حق باشد. طرح هایی که کل اعتبار آنها از خارج دانشگاه تامین میساعت در ماه می

 .ندباشالتحقیق نمی

 

مبلغ اعتبار طرح  %50حداکثر تا سقف ی حق التحقیق و حق الزحمه پرسنلی هر طرح مصوب شوراي پژوهش )2

 .باشدمی پژوهشی
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