
 هاي پژوهشي داخل و خارج از دانشگاهنامه ارزيابي طرحآيين

 

در راستاي استفاده بهينه از منابع موجود و در جهت پيشبرد اهداف دانشگاه در حوزه پژوهش و فناوري، پس از بازنگري 

تشويق مشاركت همكاران هاي پژوهشي در دانشگاه و تقويت و نامه براي هماهنگ سازي فعاليتهاي موجود. اين آييننامهآيين

 هاي علمي و دستاوردهاي پژوهشي به شرح ذيل تدوين گرديد.پژوهشگر عضو هيأت علمي براي انتشار يافته

 

ريال با تعهد چاپ حداقل يك خالصه مقاله در مجموعه   000/000/51پيشنهاد طرحهاي پژوهشي با سقف اعتباري تا  -1ماده 

 ذيرفته خواهد شد.هاي داخلي يا خارجي پمقاالت كنگره

 

ريال با تعهد چاپ حداقل يك مقاله در  000/000/51تا  000/000/51پيشنهاد طرحهاي پژوهشي با سقف اعتباري  -2ماده 

 ترويجي داخلي پذيرفته خواهد شد. -مجالت علمي

 

اپ حداقل يك مقاله ريال با تعهد چ 000/000/51ريال تا  000/000/51پيشنهاد طرحهاي پژوهشي با سقف اعتباري  -3ماده 

 پژوهشي داخلي پذيرفته خواهد شد. -علمي

 

پذيرفته  ISIريال با تعهد چاپ حداقل يك مقاله  000/000/51پيشنهاد طرحهاي پژوهشي با سقف اعتباري بيش از  -4ماده 

 خواهد شد.

هاي مربوط به پرسنل ب هزينهمالك ارزيابي طرحهاي پژوهشي براساس مبلغ قيد شده در قرارداد طرح و بدون احتسا -1تبصره 

 باشد.اداري و مالي دانشگاه مي

تواند بيش از دوبار بصورت متوالي يا غيرمتوالي از مفاد هر يك مواد يك و دو براي ارزيابي هر عضو هيأت علمي نمي -2تبصره 

 طرحهاي پيشنهادي خود استفاده نمايد. )براي هر ماده حداكثر دوبار(

ريال در صورت عدم رعايت مواد يك تا سه حداقل با  000/000/51اي تا سقف ي كاربردي يا توسعهدر مورد طرحها -5ماده 

 رعايت يكي از موارد زير، ارائه گزارش نهايي و تأييد آن توسط شوراي پژوهشي مبناي خاتمه طرح تلقي خواهد شد.

 ر و يا مُدل افزاساخت و يا ابداع وسيله آزمايشگاهي و تحقيقاتي و يا طراحي نرم -1-5

ارائه پيشنهاد قابل قبول براي رفع يك معضل اجتماعي يا فرهنگي يا اقتصادي يا اجتماعي يا سياسي و ... در حوزه علوم  -1-5

 نظري

 هاي مختلف علوم عمليتوليد محصول يا فرآورده جديد در حوزه -1-5

ردد كه در آزمايشگاهها يا كارگاههاي دانشگاه بوعلي اي منجر به ساخت دستگاهي گدر صورتي كه طرح كاربردي يا توسعه -1-4

درصد هزينه طرح را ارگان  40سينا به كار گرفته شود )با تأييد گروه و دانشكده و شوراي پژوهشي( و يا در صورتي كه حداقل 

 استفاده كنند از نتايج طرح تأمين كرده باشد.

صالح ارسال اي را براي داوري به مراجع ذيهاي كاربردي يا توسعهتواند گزارش طرحشوراي پژوهشي در صورت نياز مي -تبصره

 نمايد.

 



اي اقدام نمايد و چنانچه مجري هايي مرحلهبندي ارائه شده در طرح نسبت به ارسال گزارشمجري موظف است طبق زمان -6ماده 

وع مواد بند الف موفق شود بايد گزارش نهايي طرح نتواند در پايان زمان طرح )يا زمان تمديد طرح( نسبت به انجام تعهدات موض

 خود را مطابق تبصره اين ماده در موعد مقرر جهت بررسي به شوراي پژوهشي دانشگاه ارئه نمايد.

بايست پس از طي مراحل باشد و هر يك ميمرحله به ترتيب مرحله اول، دوم و نهايي مي 5گزارشات هر طرح شامل  -تبصره

 دانشكده به همراه سوابق براي حوزه معاونت پژوهشي جهت طرح در شوراي پژوهشي دانشگاه ارسال شود.تصويب در گروه و 

 

در صورت تأخير در ارائه گزارش نهايي با تصويب شوراي پژوهشي به ازاي هر يك ماه تأخير كه پس از زمان تمديد  -7ماده 

ان كسر خواهد شد و در صورت گذشت بيش از يك سال تأخير التحقيق مجري و همكارگردد حداكثر ده درصد از حقمحاسبه مي

 گيرد.التحقيقي به مجري و همكاران وي تعلق نميهيچگونه حق

گيري تصويب گزارش نهايي طرح در گروه و دانشكده و ارسال آن به شوراي پژوهشي حداكثر يك ماه است مدت زمان پي -تبصره 

 باشد.پس از سپري شدن تاريخ تمديد آن ميكه طبق قرارداد از تاريخ خاتمه طرح و يا 

 

در صورتي كه پس از ارائه گزارش نهايي به شوراي پژوهشي مجري نتواند به تعهدات مندرج در مواد يك تا پنج اين  -8ماده 

اين ماده مجري طرح موظف است ضمن تحويل لوازم و تجهيزات مصرف نشدني به گروه،  5نامه عمل نمايد با رعايت تبصره آيين

فرم پيشنهاد طرح پژوهشي را به دانشگاه عودت  55و  50و  52در بندهاي  ربطهاي پرداخت شده طرح پژوهشي ذيكليه هزينه

 دهد.

 

تواند مدت زماني را حداكثر تا سقف يك سال جهت انجام شوراي پژوهشي پس از بررسي گزارش نهايي طرح مي -1تبصره 

 تعهدات مواد يك تا پنج درنظر گرفته و به مجري ابالغ نمايد.

گيري شوراي پژوهشي دانشگاه شوند براساس تصويب و تصميمراي كساني كه مشمول اين ماده ميشروع طرح بعدي ب -2تبصره 

 امكان پذير خواهد بود.

 

نامه و اخذ گواهي پايان تسويه حساب قطعي براي هر طرح و شروع طرح بعدي منوط به انجام تعهدات مندرج در اين آئين -9ماده 

 باشد.طرح از شوراي پژوهشي دانشگاه مي

 

جهت ارزيابي طرحهاي پژوهشي خارج از دانشگاه كه توسط اعضاي هيأت علمي با مرتبه استادياري به باال پس از اخذ  -11ماده 

مدرك دكتري انجام گرديده است و يا اعضاي هيأت علمي مربي شاغل در دانشگاه بوعلي سينا، الزم است پس از بررسي طرح در 

امتياز( و تأييد آن در شوراي دانشكده، موضوع در شوراي پژوهشي دانشگاه  1/5ثر تا سقف گروه و تعيين امتياز پژوهشي )حداك

 گيري گردد.بررسي و تصميم

 

گيرد كه نام دانشگاه در كنار نام مجري يا امتياز پژوهشي درخصوص طرحهاي خارج از دانشگاه به طرحهايي تعلق مي -1تبصره 

 رش نهايي )روي جلد و مقدمه( و يا مقاله و مقاالت استخراج شده از طرح آورده شود.همكاران به عنوان عضو هيأت علمي در گزا

 تواند در صورت نياز طرح را جهت ارزيابي براي داوري ارسال نمايد.شوراي پژوهشي مي -2تبصره 

و مقاله يا مقاالت استخراج  ارايه گواهي پايان طرح و تأييد بالمانع بودن درج نام دانشگاه بوعلي سينا در گزارش نهايي -3تبصره

 شده از طرح از طرف كارفرما ضروري است.



 

 نامه از طرف مجري در زمان عقد قراداد الزامي است.امضاي فرم تعهدات موضوع مواد اين آئين -11ماده 

 

رسيده و براي در شوراي پژوهشي دانشگاه به تصويب  55/5/51بند در تاريخ  4تبصره و  50ماده و  55اين آيين نامه شامل 

 باشد.رسند قابل استفاده و اجرا ميبه بعد به تصويب مي 5/5/51طرحهايي كه از تاريخ 

 58شوراي پژوهشي دانشگاه و با تصويب شوراي دانشگاه براي سال  50/5/58مورخ  450اين آئين نامه به همراه اصالحيه جلسه 

 قابل اجرا مي باشد.

 

شوراي  58/5/52شوراي پژوهشي دانشگاه و با تصويب جلسه  51/5/52مورخ  445ه جلسه اين آئين نامه به همراه اصالحي

 نيز قابل اجرا  مي باشد. 52دانشگاه از ابتداي سال 

 

 مصوبات پژوهشی متفرقه شورای پژوهشی و شورای دانشگاه

 

طرحهاي پژوهشي داخل دانشگاه را از تاريخ پايان طرح مشروط بر ارائه و ارسال مصووبات و موافقوت گوروه و     -5

دانشكده تا 
4
 421)مصوب جلسهه  ماه در شوراي پژوهشي دانشگاه مي توان تمديد نمود.  8زمان طرح و حداكثر  1

 دانشگاه( شورای پژوهشی 3/12/88مورخ  494و  21/1/86مورخ 

مجري طرح در هنگام تحويل گزارش نهايي طرح هاي پژوهشي صحافي شده به حوزه پژوهشي دانشگاه، مي  --5

 494)مصهوب جلسهه    را نيز تحويل حوزه پژوهشي دانشگاه نمايد.  pdfبايست نسخه الكترونيك گزارش به صورت

 شورای پژوهشی دانشگاه( 3/12/88مورخ 

كه تاريخ قرارداد آنها هم اكنون به اتمام رسيده است و مقاله تعهد شده از آنها هنوز گزارش نهايي طرح هايي  -3

نرسيده است، مي بايست جهت مهلت براي چاپ مقاله به حوزه پژوهشي دانشگاه ارسال گردد. در اين  پذيرش به

ويض اختيوار  ماه( به مدير امور پژوهشوي دانشوگاه تفو    8خصوص جهت اخذ مهلت چاپ مقاله )حداكثر به مدت 

گرديد. بديهي است جهت بررسي و تصويب نهايي طرح، الزم است گزارش نهوائي بوه هموراه مقالوه مربوطوه بوه       

شورای پژوهشی  15/11/91مورخ  561مصوب جلسه  .) ژوهشي دانشگاه مجدداً ارسال گرددصورت يكجا براي شوراي پ

 شورای دانشگاه( 29/11/91مورخ  562دانشگاه و جلسه

 

 
 

 

 ( 5/5/58شوراي پژوهشي دانشگاه قابل اقدام از  50/5/58مورخ  450) اصالحيه جلسه   =

 (5/5/52شوراي دانشگاه قابل اقدام از  58/5/52شوراي پژوهشي دانشگاه و مورخ  51/5/52مورخ  445)اصالحيه جلسه   =


