
صفحه1 

  نامه نحوه تخصيص اعتبار و ارائه طرحهاي پژوهشي دانشگاه آيين
  
  

      از آنجائیکه رسالت اصلی دانشگاهها تربیت نیروی انسانی کارآمد و متخصص است و به منظور 
 و تأمین ملزومات پژوهشی برای انجام 1385برداری بهینه از بودجه پژوهشی موجود دانشگاه در سال  بهره
نماید هر عضو  ی دانشجویان مقاطع تحصیالت تکمیلی، شورای پژوهشی دانشگاه پیشنهاد میها نامه پایان

هیأت علمی با توجه به مرتبه علمی خویش بتواند از اعتبارات پژوهشی دانشگاه در قالب طرح تحقیقاتی و  
  .های کارشناسی ارشد و دکتری به شرح ذیل استفاده نماید  پروژه

  
شی برای اعضاء هیأت علمی به صورت ارائه پرسشنامه طرح تحقیقاتی مستقل  تعریف طرح پژوه-1ماده 

  .باشد حداکثر تا سقف اعتباری ذیل براساس مرتبه علمی امکان پذیر می
   ریال000/000/18   اعضاء هیأت علمی با مرتبه مربی حداکثر تا -الف
   ریال000/000/27   اعضاء هیأت علمی با مرتبه استادیار حداکثر تا- ب
   ریال000/000/36   اعضاء هیأت علمی با مرتبه دانشیار حداکثر تا - ج
   ریال000/000/45   اعضاء هیأت علمی با مرتبه استاد حداکثر تا-د
  

 تعریف طرح پژوهشی غیر تئوری برای اعضاء هیأت علمی به صورت ارایه پرسشنامه طرح -1ماده   ٭٭
  باشد س مرتبه علمی امکان پذیر میتحقیقاتی مستقل حداکثر تا سقف اعتباری ذیل براسا

  
 ریال که بنا به درخواست مجری و به شرط 000/000/18 اعضاء هیأت علمی با مرتبه مربی حداکثر -الف

  . ریال قابل افزایش است000/000/27 از طرح بعنوان مؤلف مقاله، مبلغ طرح حداکثر تا ISIارایه مقاله 
 ریال که بنا به درخواست مجری و به شرط          000/000/27اکثر   اعضاء هیأت علمی با مرتبه استادیار حد       -ب

  . ریال قابل افزایش است000/000/36 از طرح بعنوان مؤلف مقاله، مبلغ طرح حداکثر تا ISIارایه مقاله 
  
  

 شـورای دانـشگاه قابـل اقـدام از       26/1/87 شورای پژوهـشی دانـشگاه و مـورخ          19/1/87 مورخ   442اصالحیه جلسه     (= ٭٭
1/1/87(  



صفحه2 

 ریال که بنا به درخواست مجری و به شرط 000/000/36 اعضاء هیأت علمی با مرتبه دانشیار حداکثر -ج
 ریال قابل افزایش 000/000/45مبلغ طرح حداکثر تا   از طرح بعنوان مؤلف مقاله،ISIارایه دومین مقاله 

  .است
   ریال000/000/45 اعضاء هیأت علمی با مرتبه استاد حداکثر مبلغ -د
  

 درصد اعتبار پروژه و براساس مقدار مصوب 30التحقیق برای طرحهای فوق حداکثر تا  مبلغ حق -1تبصره 
  .باشد شورای پژوهشی قابل پرداخت می

که با تأیید شوری گروه، شورای دانشکده و شورای پژوهشی دانشگاه طرحی کامالً  در صورتی -2تبصره 
تشخیص داده شود )  آزمایشگاهی و یا کارگاهی و یا موادگذاری جهت خرید تجهیزات بدون سرمایه(نظری 

 قابل 1 درصد مبالغ تعیین شده در ماده 50گذاری کل طرح حداکثر تا سقف  التحقیق یا سرمایه میزان حق
  . افزایش است

کامالً تئوری تشخیص داده شوند مجری این تبصره در طرحهای پژوهشی که بر اساس  -2 تبصره لحاق  ا٭
 است بر اساس میزان حق التحقیق مشخص شده در طرح پژوهشی نسبت به ارائه محصوالت طرح متعهد

  .مستخرج شده از طرح به شرح ذیل اقدام نماید
مبلغ تعیین شده در ماده یک آئین نامه فوق الذکر باشد مجری % 10 اگر مبلغ حق التحقیق کمتر از -الف

ده از طرح در مجموعه مقاالت کنگره های طرح متعهد به چاپ حداقل یک خالصه مقاله مستخرج ش
  .داخلی یا خارجی می باشد

مبلغ تعیین شده در ماده یک آئین نامه فوق الذکر باشد % 25تا % 10 اگر مبلغ حق التحقیق بین -ب
مجری طرح متعهد به چاپ حداقل یک مقاله مستخرج شده از طرح در مجالت معتبر داخلی با درجه 

  .لف مقاله می باشد ترویجی بعنوان مؤ-علمی
مبلغ تعیین شده در ماده یک آئین نامه فوق الذکر باشد % 35تا % 25 اگر مبلغ حق التحقیق بین -ج

مجری طرح متعهد به چاپ حداقل یک مقاله مستخرج شده از طرح در مجالت معتبر داخلی با درجه 
  . پژوهشی بعنوان مولف مقاله می باشد–علمی

مبلغ تعیین شده در ماده یک آئین نامه فوق الذکر باشد % 50تا % 35ن  اگر مبلغ حق التحقیق بی-د
 بعنوان ISIمجری طرح متعهد به چاپ حداقل یک مقاله مستخرج شده از طرح در مجالت دارای نمایه 

  .مولف مقاله می باشد
  
   )1/1/86 شورای پژوهشی دانشگاه قابل اقدام از 20/1/86 مورخ 420اصالحیه جلسه   ( = ٭



صفحه3 

های علمی فعال در   برای اعضاء هیأت1موضوع طرحهای تحقیقاتی ارائه شده در قالب ماده  -3ره تبص
های تحت راهنمایی ایشان  نامه باید با موضوعات پایان) اساتید راهنما(های تحصیالت تکمیلی  دوره

ه فرم بط است که بصورت کتبی به همرااین موضوع برعهده گروه آموزشی ذیرغیرمرتبط باشد بررسی 
  .گردد درخواست اعتبار طرح به حوزه پژوهشی دانشگاه اعالم می

های تحصیالت  چنانچه موضوع طرح تحقیقاتی ارائه شده توسط اعضای هیأت علمی فعال در دوره -4تبصره 
های تحت راهنمایی تشخیص داده شود با  نامه تکمیلی براساس نظر شورای پژوهشی دانشگاه مرتبط با پایان

  . یر مقررات براساس تصمیم شورای پژوهشی دانشگاه عمل خواهد شدرعایت سا
  

  .تواند بیش از یک طرح تحقیقاتی داخلی در دست اجرا داشته باشد  هر عضو هیأت علمی نمی-2ماده 
  

ربط  پژوهشی دانشگاه و سایر مراجع ذی اعضاء هیأت علمی پس از اخذ گواهی پایان طرح از شوری- 3ماده 
توانند نسبت به درخواست طرح جدید اقدام  مل، ضمن رعایت سایر ضوابط مقرر میو تسویه حساب کا

  .نمایند
  

  .توانند به عنوان همکار یا پرسنل اجرایی طرح درنظر گرفته شوند  دانشجویان در هر مقطعی نمی- 4ماده 
  

برای مجری و همکاران براساس آخرین ) باشد التدریس می که معادل حق(التحقیق  ق میزان ح-5ماده 
حکم استخدامی و با رعایت سایر مقررات مربوطه در زمان تصویب طرح در گروه و با درنظر گرفتن ساعات 

  .گردد موردنیاز برای اجرای طرح محاسبه می
تواند  ی و تصویب شورای پژوهشی دانشگاه میالزحمه پرسنل غیر هیأت علمی با پیشنهاد مجر حق -تبصره

  .در بخش هزینه پرسنلی منظور گردد
  

توانند  ها موافقت شده است نمی  اعضای هیأت علمی که با ادامه تحصیل و یا فرصت مطالعاتی آن-6ماده 
  .نسبت به ارائه طرح پژوهشی اقدام نمایند



صفحه4 

تی که برای ادامه تحصیل یا فرصت  اعضای هیأت علمی مجری طرحهای تحقیقاتی در صور-7ماده 
مطالعاتی اعزام شوند حق انتقال طرح را به مجری دیگر ندارند و باید قبل از اعزام نسبت به تعیین تکلیف 

نامه ارزیابی   آیین8 و 7طرح تحقیقاتی در دست اجرای خود اقدام نمایند در غیر اینصورت مشمول مواد 
  .ه خواهند شدطرحهای پژوهشی داخل و خارج از دانشگا

  

 براساس 1 ارزیابی گزارش نهایی و احتساب امتیازات پژوهشی طرحهای ارائه شده در قالب ماده - 8ماده 
  .گیرد ضوابط مصوب شورای پژوهشی دانشگاه انجام می

  

عالوه بر یک طرح ) اساتید راهنما(های تحصیالت تکمیلی   اعضاء هیأت علمی فعال در دوره- 9ماده 
های تحت راهنمایی خود، با تصویب شورای پژوهشی دانشگاه و با رعایت  نامه  با پایانمستقل غیرمرتبط

  .های ارشد و دکتری نیز برخوردار شوند توانند از حمایت مالی پروژه های زیر می تبصره
پرسشنامه طرح تحقیقاتی دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری پس از تأیید توسط گروه،  -1تبصره 

  .رای پژوهشی دانشگاه به شرح ذیل مورد حمایت مالی حوزه پژوهشی قرار خواهد گرفتدانشکده و شو
ر حوزه علوم نظری حداکثر تا سقف های دانشجویان کارشناسی ارشد د نامه های پایان  پرسشنامه- الف

  . ریال برای هر پایان نامه000/500/1
) کارگاهی، آزمایشگاهی( حوزه علوم عملی های دانشجویان کارشناسی ارشد در نامه های پایان  پرسشنامه-ب

  . ریال000/000/3حداکثر تا سقف 

کارگاهی، (های دانشجویان کارشناسی ارشد در حوزه علوم عملی  نامه پرسشنامه پایان -ب  ٭٭
  نامه  ریال برای هر پایان000/4000حداکثر تا سقف ) آزمایشگاهی

  . ریال000/000/5 در حوزه علوم نظری حداکثر تا سقفهای دانشجویان دکتری نامه های پایان  پرسشنامه-ج
  . ریال000/000/9های دانشجویان دکتری در حوزه علوم عملی حداکثر تا سقف نامه های پایان  پرسشنامه-د

ــه   -د  ٭٭ ــای پایاننام ــشنامه ه ــا        پرس ــداکثر ت ــی ح ــوم عمل ــوزه عل ــری درح ــشجویان دکت ــای دان ه
  .ریال000/000/10سقف

  

 شـورای دانـشگاه قابـل اقـدام از     26/1/87 شورای پژوهـشی دانـشگاه و مـورخ    19/1/87 مورخ  442سه  اصالحیه جل   (= ٭٭
1/1/87(  



صفحه5 

های  التحقیق، هزینه توان برای حق های کارشناسی ارشد و دکتری را نمی حمایت مالی پروژه -2تبصره 
  .نامه مورد استفاده قرار داد های تایپ و تکثیر پایان پرسنلی، هزینه

  
های کارشناسی ارشد و دکتری مورد حمایت مالی هر عضو هیأت علمی  سقف ساالنه تعداد پروژه -3تبصره 

این . تواند دانشجوی دکتری باشد  نفر می2باشد، که از بین آنها حداکثر   دانشجو می3از هر ورودی حداکثر 
بعد که پروپوزال  به 82 به بعد و دوره دکتری ورودی 1384حمایت مالی شامل دانشجویان ارشد ورودی 

  .ها به تصویب رسیده است خواهد بود آن
 براساس تصویب شورای پژوهشی دانشگاه 9 و ماده 1استفاده همزمان از طرحهای موضوع ماده  -4تبصره 

  .قابل انجام است
در هر صورت عضو هیأت علمی حداکثر سه پروژه تحصیالت تکمیلی تحت حمایت مالی در دست  -5تبصره 

های قبلی تحت  های جدید منوط به تسویه حساب مالی پروژه ند داشته باشد و پذیرش پرسشنامهتوا اجرا می
  . خواهد بود9حمایت مالی در قالب ماده 

  
 6های ارشد از زمان تصویب   مالی از پروژه حداکثر مدت زمان اجرای طرحهای تحقیقاتی حمایت - 10ماده 

تاد راهنما موظف به تسویه حساب مالی قبل از پایان اس. های دکتری یک سال و نیم است ماه و پروژه
  .باشد های ذکر شده می مهلت

  
  .شود های بورسیه و شبانه نمی نامه  شامل پایان9 طرحهای موضوع ماده -11ماده 

  
مجموع طرحهای تحقیقاتی در دست اجرای خارجی هر عضو هیأت علمی براساس مرتبه علمی  -12ماده 

  .شخص شده زیر باشدنباید بیشتر از تعداد م
   طرح2حداکثر     مربی و استادیار
  طرح3حداکثر     دانشیار و استاد

  



صفحه6 

 شیوه نامه اجرایی و مراحل گردش کار براساس دستورالعمل تهیه شده توسط حوزه معاونت -13ماده 
  .گردد پژوهش و فناوری دانشگاه انجام می

  
 به تصویب 29/3/85جلسه شورای دانشگاه در مورخ  بند در 8 تبصره و 10 ماده و 13نامه در قالب  این آیین

در مواردی که این آیین نامه .  الزم االجرا است1385رسیده و در صورت تأمین اعتبار تنها برای سال 
  .گردد مسکوت است براساس تصویب شورای پژوهشی اقدام می

 
 دانشگاه و با تصویب  شورای پژوهشی20/1/86 مورخ 420به همراه اصالحیه جلسه نامه  آئین  این ٭

  . قابل اجرا می باشد86شورای دانشگاه برای سال 
  

 شورای پژوهشی دانشگاه و با تصویب 19/1/87 مورخ 442این آئین نامه به همراه اصالحیه جلسه   ٭٭
  . نیز قابل اجرا می باشد87 شورای دانشگاه از ابتدای سال 26/1/87جلسه 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   )1/1/86 شورای پژوهشی دانشگاه قابل اقدام از 20/1/86 مورخ 420ه اصالحیه جلس  ( = ٭

  )1/1/87 شورای دانشگاه قابل اقدام از 26/1/87 شورای پژوهشی دانشگاه و مورخ 19/1/87 مورخ 442اصالحیه جلسه   (= ٭٭


