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معاونت آموزشی و پژوهشی
دستورالعمل ارائه طرحهاي پژوهشی داخل دانشگاهی (از محل پژوهانه)

مقدمه
امر پژوهش طي سالهاي اخير مورد توجه روزافزون مسئولان برنامهريزي كشور بوده است و توجه ويژه به تقويتت بييته پژوهشتي
مراكز علمي به ويژه دانشگاههاي كشور مؤيد اين مطلب ميباشد .با توجه به اهميت اجراي طرحهاي پژوهشي دانشگاهي ،مديريت
امور پژوهشي دانشگاه عهدهدار تيظيم و تسهيل در اجراي كليه مراحل اداري مربوط به طرحهاي پژوهشي ميباشد .در ايتن راست ا
دس ورالعمل حاضر در جهت ايجاد هماهيگي و قانونميدي در اجراي اين طرحهاي پژوهشي ،تهيه گرديده است.
ماده -1تعاریف
 -1-1طرحهاي پژوهشی داخلی دانشگاه :به طرحهايي اطلاق ميشود كه در دانشگاه تربت حيدريه اجرا ميشتود و كليته
مراحل ارائه پيشيهاده ،بررسي ،تصويب اع بار ،عقد ابلاغيه و اجرا در حوزه معاونت آموزشي و پژوهشي دانشتگاه وتورم ميپتييرد.
طرحهاي پژوهشي داخلي دانشگاه مطابق با آيين نامه پژوهانه به طرحهاي شماره  2تا  2تقسيمبيدي ميشود.
-2-1مجري :عضو هيأمعلمي دانشگاه تربتحيدريه كه مسئوليت اجراي طرح را عهدهدار ميباشد.
-3-1همكار (همكاران) طرح :به افرادي به اس ثياي مجري طرح گف ه ميشود كه وظايف او (آنها) توسط مجري (مجريان)
به طور مشخص ،معين ميگردد.
-4-1پژوهانه :اع باري است كه بهموجب مقررام آييننامه پژوهانه دانشگاه تربتحيدريه ،سالانه در اخ يار اعضاي هيأمعلمي
دانشگاه قرار ميگيرد تا در ارتباط با فعاليتهاي پژوهشي خود هزييه نماييد.
ماده  -2طرح پژوهشي بايد م ياسب با رش ه تخصصي ارائه دهيده طرح باشد و تشخيص آن به عهده شتوراي گتروه آموزشتي و
شوراي پژوهشي ميباشد.
ماده  -3پيشيهادهي طرحهاي پژوهشي ميبايست پس از ارائه در شوراي گروه جهت اس فاده از اع بار پژوهانه در جلسته شتوراي
پژوهشي دانشگاه مطرح و مورد تصميمگيري نهايي قرار گيرند.
ماده  -4حداكثر مدم زمان انجام طرحهاي داخل دانشگاهي  1سال ميباشد .مدم تمديد طرح پژوهشي جهت چاپ مقالته يت
دوم مدم اجراي طرح است (دروورم نياز به تمديد يکساله ،با نظر شوراي پژوهش و ارائه مس يدام موضوع بررستي متي گتردد).
شرط تمديد ،تصويب گزارش نهايي طرح در شواري پژوهشي در بازه ميكور ( 1سال) است.
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ماده  -5چيانچه در هر مرحلهاي مشخص گردد طرح مصوب با مح واي يکسان به شکل پايان نامه ،طرح پژوهشي يا هر شکل
ديگر در دانشگاه تربتحيدريه و يا در دانشگاه ديگري توسط محقق انجام شده و يا در حال انجام است ،همچيين در وورم عدم
ارائه گزارش طبق جدول زمانبيدي بدون عير موجه ،دانشگاه ميتواند بطور ي جانبه نسبت به فسخ ابلاغيه اقدام و مجري ملزم به
عودم كليه هزييهها ميباشد.
ماده  -6در وورتيكه مجري طرح ،بخواهد پيش از ارائه گزارش نهايي جهت اس فاده از فروتمطالعاتي يا مسافرم بيش از سته
ماه به خارج از كشور عزيمت نمايد 26 ،روز قبل از عزيمت درخواست خود را به مدير پژوهشي اعلام تا در شوراي پژوهشي نسبت به
غيرفعال نمودن طرح تا بازگشت مجري ،تعيين جانشين از طرف مجري ،و يا تسويه حساب ،تصميم لازم اتخاذ گردد.
ماده  -7گزارش نهايي طرح پژوهشي ميبايست بر اساس فرمت نگارش طرحهاي پژوهشي دانشگاه در حداقل  26وفحه ،علاوه
بر درج در سامانه پژوهش ،بصورم ي
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گردد.
ماده  -8در هيگام ان شار ن ايج پژوهشي طرح ،ذكر عيوان دانشگاه تربتحيدريه و نام همکاران طرح الزامي استت .مجتري طترح
الزاماً ميبايست نويسيده اول و نويسيده مسئول مقاله بوده و با نام دانشگاه و ايميل دانشگاهي معرفي شود .در بخش سپاستگزاري
مقاله ميبايست جمله زير ذكر گردد.
اين مقاله مس خرج از ن ايج طرح تحقيقاتي اجرا شده به شماره ابلاغيه  ...............................از محل اع بارام پژوهشي دانشگاه تربت-
حيدريه ميباشد كه بدين وسيله تشکر و قدرداني ميگردد.
- This work has been financially supported by the University of Torbat Heydarieh.
The grant number is............
ماده  -9گزارش نهايي طرح خاتمه ياف ه توسط مجري مسئول و ارائه پييرش مقاله مع بر جهت اخ ام طرح الزامي ميباشد.
ماده  -11تسويه حساب نهايي طرحهاي پژوهشي مطابق با مبالغ قيد شده در آييننامه پژوهانه دانشگاه پس از دريافت مقاله
چاپ شده و يا گواهي پييرش مقاله ميباشد.
ماده  -11در وورتيكه مجري طرح پس از تمديد زمان اجراي طرح ن واند نسبت به ارائه گزارش نهايي يا مقاله اقدام نمايتد ،در
وورم انصراف مجري از طرح ،هزييه درياف ي مجري از حقوق ايشان كسر و به حساب بس انکاران واريز شده و در وورم تعريتف
طرح پژوهشي جديد  ،اب دا مبلغ قبلي تسويه شده و مازاد آن به هزييه گرف ه ميشود .همچيين در وورم عدم انصراف و ارائه مقاله
پس از مدم مشخص در ابلاغيه 12 ،درود نهايي طرح به مجري اخ صاص نخواهد يافت.
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ماده  -12در اع بار هزييه طرحهاي پژوهشي ،حداكثر  26درود مبلغ مصوب ميتواند بهعيوان حقال حقيق مجري و همکاران
ميظور گردد و مابقي ورف خريد تجهيزام سرمايهاي و كالاهاي مصرفي و خدمام گردد كه تجهيزام سرمايهاي بايس ي داراي
شماره اموال دانشگاه باشد.
ماده  -13حداكثر تعداد طرحهاي جاري شماره  1 ،2و  9عضو هيأم علمي بهعيوان مجري ،در مجموع  2طرح ميباشد .حداكثر
تعداد طرحهاي جاري شماره  2و  1عضو هيأم علمي بهعيوان مجري  2طرح ميباشد.
ماده  -14پرداخت هزینه هاي طرح پژوهشی به شرح زیر می باشد.
الف 6/12 -از اع بار طرح پس از تصويب پيشيهاده پرداخت ميگردد.
ب 6/26 -پس از ارائه گزارش نهائي طرح (تحويل فايل فشرده به واحد پژوهش).
ج 6/12 -نهايي از اع بار طرح پس از ارائه گواهي پييرش مقاله
تبصره  -1دروورتيكه مقاله پس از چاپ شرايط ماده  ۸را نداش ه باشد يا در ارتباط با طرح نباشد كل هزييه طترح بته دانشتگاه
عودم داده شود.
اين آييننامه  22ماده و  2تبصره ،در جلسه شوراي پژوهشي دانشگاه مورخ  2922/67/12و جلسه مورخ  2922/62/96هيام
رئيسه دانشگاه مصوب گرديد.

