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 دانشگاه اردکان هاي پژوهش و فناوري داخلیطرحنامه آیین 
 Re-F08 شناسه:

 01 ویرایش:
 2از  1صفحه 

نامه هاي پژوهشی و فناوري کشور و نیز با در نظر گرفتن گرفتن آیینها و اولویتبا توجه به سیاست اردکاندانشگاه  داخلی هاي پژوهشینامه طرحآیین 
 ردکانااعضاي هیأت علمی دانشگاه  اعتبار پژوهشی نحوه تخصیصو شیوه نامه اجرایی  ها و مؤسسات آموزش عالیپژوهانه اعضاي هیأت علمی دانشگاه

 است. تدوین گردیده
 داخلی هاي پژوهشیرح: انواع ط1ماده 

 طرح هاي پژوهشی متکی به پژوهانه -1-1
ها در صورت تصویب از محل اعتبار پژوهانه شوند. اعتبار این نوع طرحبندي میمحور، کاربردي و بنیادي دستههاي مختلف محصولها در قالباین طرح

 شوند.(گرنت) مجري، مجریان طرح پژوهشی تأمین می
 

 ی تقاضا محور داخلیطرح هاي پژوهش -2-1
 شوند.اي در دانشگاه منجر میها با حفظ ماهیت پژوهشی به حل مشکل یا مسئلهاین طرح

 
 هاي پژوهشیطرحاجراي فرایند : 2ماده 

 متکی به پژوهانه هاي پژوهشیطرحاجراي فرایند  -1-2
 تکمیل فرم پروپوزال و ارائه آن به گروه آموزشی مرتبط -1
 و ارسال به دانشکده گروهتأیید شوراي  -2
 شروع طرحو دانشگاه جهت تائید  و فناوري پژوهش پروپوزال به شورايارسال  -3
 پژوهشی با مجري طرح پژوهشی معاونت آموزشی و نامهتفاهمعقد  -4
 تعریف طرح در قالب یک پروژه مستقل در سامانه ساتا -5
 )براي طرح اعتبار پژوهانه نوع دوم تصویب شده از از مبلغ %30توسط مجري در سامانه ساتا ( الزحمهحقدرخواست مرحله اول  -6
 به گروه توسط مجري پایانیانجام طرح و ارائه گزارش  -7
 و ارسال به دانشکده شوراي گروهپژوهشی در  داوري و تأیید گزارش نهایی طرح -8
 ی دانشگاهپژوهش پژوهشی به شوراي ارسال گزارش نهایی طرح -9

  دانشگاه پژوهشی شوراي بررسی اختتام طرح پژوهشی در -10
 اعالم اختتام طرح به مجري -11
 )براي طرح اعتبار پژوهانه نوع دوم تصویب شده از از مبلغ %40توسط مجري در سامانه ساتا ( الزحمهحقدرخواست مرحله دوم  -12
 طرح به شورامقاله مستخرج از  ارائه  -13
 )براي طرح اعتبار پژوهانه نوع دوم تصویب شده از از مبلغ %30توسط مجري در سامانه ساتا ( الزحمهحقدرخواست مرحله سوم  -14

 تصویب شود و سپس به دانشکده ارسال گردد. و ارزیابی گروه، شوراي در باید پیشنهادي پیشنهادیه طرح: 1 تبصره
 و صورتجلسه گروه به معاونت آموزشی و پژوهشی ارسال تا در شوراي پژوهشی دانشگاه، تصویب شود.طرح پیشنهادي به همراه فرم پروپزال : 2 تبصره
توسط مجري  استفاده از پژوهانه نوع اولو بدون محدودیت در  از اعتبار پژوهانه نوع دوم %50با استفاده از حداکثر  : میزان اعتبار طرح پژوهشی3 تبصره

 شود.ظیم مینامه بر اساس اعتبار تعیین شده تنحداکثر اعتبار طرح پژوهشی به ترتیب ده و پنجاه میلیون ریال است و تفاهم شود. همچنین حداقل وپیشنهاد می
سال است. البته ارائه مقاله نهایی یک حداکثر مهلت اجراي طرح و تحویل گزارش پایانی .بود خواهد نامهتفاهم عقد تاریخ از طرح آغاز زمان: 4 تبصره

 پذیر است.ز این تاریخ نیز امکانبعد ا
 با ارائه درخواست مجري در سامانه ساتا ،)پرداختبه عنوان پیش( از کل مبلغ استفاده شده از اعتبار پژوهانه نوع دوم %30ه، نامپس از عقد تفاهم: 5 تبصره

 شود. پرداخت می
 ماسیوناز طریق اتو( دانشکده رئیس از سوي تبه تائید گروه آموزشی رسیده اسکه به همراه گزارش پایانی  پژوهشی باید درخواست خاتمه طرح: 6 تبصره
 .ارسال گردد اداري)



 
 

 دانشگاه اردکان هاي پژوهش و فناوري داخلیطرحنامه آیین 
 Re-F08 شناسه:

 01 ویرایش:
 2از  2صفحه 

 .ردگیصورت می و تصویب در شوراي پژوهش و فناوري دریافت نامه خاتمه طرح پس از ارائه گزارش پایانی طرح پژوهشی و تائید آن در گروه: 7 تبصره
با ارائه درخواست مجري  از کل مبلغ استفاده شده از اعتبار پژوهانه نوع دوم، %40ر شوراي پژوهش و فناوري دانشگاه، تائید گزارش پایانی دپس از : 8 تبصره

 شود. پرداخت می در سامانه ساتا
، JCR، ISI ،ISC ،وزارت بهداشت، (وزارت علوم یک مقالۀ پذیرفته شده در مجالت معتبر علمی حداقل تسویه حساب نهایی منوط به ارائه: 9 تبصره

Scopus(  است.  با ذکر حمایت مالی دانشگاه در بخش قدردانیحاصل از اجراي طرح 
 نامۀ دانشجوي عضو هیأت علمی باشد.مقاله نباید مستخرج از پایان: 10 تبصره
ریه و بایست نمایه نشردد. دانشکده میبا تائید دانشکده از طریق اتوماسیون ارسال گ و به همراه مقاله چاپ شده باید درخواست تسویه طرح: 11 تبصره

 .پذیردمطابقت داشتن عنوان مقاله با عنوان طرح را در نامه مذکور قید نمایند، در غیر اینصورت اقدامی جهت تسویه طرح صورت نمی
با ارائه  شده از اعتبار پژوهانه نوع دوم،از کل مبلغ استفاده  %30تائید تسویه حساب طرح پژوهشی در شوراي پژوهش و فناوري دانشگاه، پس از : 12 تبصره

 شود. می پرداخت درخواست مجري در سامانه ساتا
 .یستباشد، مورد پذیرش ن نامه طرح پژوهشیتفاهمقبل از تاریخ عقد  هاآنمقاالتی که تاریخ ارسال : 13ه تبصر

 .باشد درون دانشگاهی پژوهشی و در مجموع مجري سه طرح  طرح دو مجري نهایتاً سال در تواندمی علمی تأهی عضو هر: 14 تبصره
 و فقط شامل نام نویسندگان و همکاران طرح باشد. در مقاالت مستخرج از طرح بوده مسئول انجام مکاتبات و مجري باید نویسنده اول: 15ه تبصر

نخواهد از آن امکان اضافه یا حذف نمودن همکاران وجود از گذشت زمان طرح مقدور است و پس  50: تغییر در همکاران طرح حداکثر تا %16 تبصره
 .داشت

 
 تقاضا محور داخلی هاي پژوهشیطرحاجراي فرایند -2-2
 بیان موضوع توسط یکی از واحدهاي دانشگاه یا اعضاي هیات علمی به منظور رفع نیاز دانشگاه یا مشکل موجود -1
 به شوراي دانشگاه درصورت تائید ارجاعو  دانشگاهبررسی اولیه موضوع در شوراي پژوهش و فناوري  -2
 درصورت تصویب در شوراي دانشگاهاعالم فراخوان انجام طرح داخلی  -3
هاي اجرا، همکاران و ... است به داور تعیین شده توسط شوراي پژوهش و هاي واصل شده که شامل تمام اطالعات طرح نظیر هزینهارسال پیشنهادیه -3

 به صورت محرمانه ،اهفناوري دانشگ
 هاي تایید شده توسط داور، به هیات رئیسه دانشگاهارجاع پیشنهادیه یا پیشنهادیه  -4
 طرح، در صورت تصویب هیات رئیسه و تعیین ناظر براي طرح پژوهشی در شوراي پژوهش و فناوري يموافقت با اجرا -5
 پرداخت هزینه در صورت تائید ناظر  -6
 خاتمه طرح در صورت تائید ناظر و تصویب در شوراي پژوهش و فناوري نامهارائه  -7
 

 : تصویب3ماده 
کان ارد دانشگاه اعضاي هیأت علمیهاي پژوهشی داخلی در انجام طرح سازي و تسهیلزمینهبـا هـدف ، حاضر نامهآیین

سال  2به تصویب هیأت رئیسه دانشگاه رسید و از این تاریخ به مدت  12/09/1399تبصره در تاریخ  16ماده و  3در 

 شوراي پژوهش و فناوريبینی نشده، منوط به نظر ضوابط اجرایی موارد پیشهرگونه تفسیر و االجرا خواهد بود. الزم

 دانشگاه خواهد بود.نامه به عهده شوراي پژوهشی و فناوري نظارت بر حسن اجراي این آیین همچنین دانشگاه است.
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