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معاونت پژوهش و
فناوری

بسمه تعالی
دستورالعمل نحوه اجرای طرح های پژوهشی
مقدمه :
با عنایت به ماموریت سازمان مبنی بر تربیت تکنیسین و نیروهای فنی و کارآمد برای بازارکار و صنعت و با توجه به ضرورت انجام طرح های
پژوهشی کیفی ،ساماندهی وضعیت انجام طرح های پژوهشی کیفی و ساماندهی وضعیت انجام طرح های پژوهشی فعلی در مؤسسه آموزش
عالی آیندگان ،این دستورالعمل متضمن ضوابط اجرای طرح های پژوهشی به شرح زیر ابالغ می گردد.
ماده  .1تعاریف :
الف -شورای پژوهشی دانشگاه  :منظور از شورای پژوهشی دانشگاه ،شورای پژوهشی دانشگاه آیندگان می باشد که متشکل از:
-

فائزه نجاتی

-

همایون بهشتی

-

المیرا خاکسار

-

سید مهدیه میرمیران

ب -طرح پژوهشی  :طرح هایی که در راستای ارتقای علمی دانشگاه و رفع نیازها و مشکالت دانشگاه و کشور باشد ،طرح پژوهشی نامیده می
شود.
ماده .2رویکردهای طرح های پژوهشی  :طرح های پژوهشی باید یکی از رویکردهای زیر را دارا بوده و مطابق آن ارائه گردد:
 .2-1طرح های پژوهش ی با رویکرد حل مسائل و مشکالت دانشگاه :به طرح هایی اطالق می شوند که در خصوص مسائل ،مشکالت و
نیازهای دانشگاه است .معاونت پژوهشی دانشگاه ،ساالنه فهرستی از اولویت های پژوهشی دانشگاه را تا آخر فروردین ماه هر سال اعالم می
نماید که ضروری است مجریان داوطلب ،پروپزال طرح خود را براساس عناوین این اولویت ها تا آخر خرداد ماه به معاونت پژوهشی دانشگاه ارائه
نمایند .شورای پژوهشی ،پروپزال های ارسالی را حداکثر تا پایان مرداد ماه بررسی و به واجدین ش رایط ،مجوز اجرای طرح مربوطه را از محل
اعتبارات پژوهشی دانشگاه صادر می نماید.
 .2-2طرح های پژوهشی با رویکرد نوآوری و تولید علم :به طرح هایی اطالق می شوند که در زمینه ی رشته های مصوب دانشگاه و یا
رشته هیات علمی تمام وقت استخدامی دانشگاه باشد .این طرح ها با تایید شورای پژوهشی برای داور تخصصی ارسال می شود .در صورت
تایید طرح ،مجریان طرح می توانند طرح پژوهشی را به مرحله ی اجرا گذارند.
نظر داور باید حداکثر ظرف مدت  30روز پس از تاریخ وصول به اطالع مجری طرح برسد.
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 :2-3طرح های پژوهشی با رویکرد اختراع :به طرح هایی اطالق می شود که منجر به طراحی و اختراع محصول جدیدی شده باشد که
قابلیت ثبت اختراع توسط اداره مالکیت های صنعتی را دارا باشد.
 :2-4طرح های پژوهشی با رویکرد تولیدات نوآورانه :به طرح هایی اطالق می شود که منجر به ساخت تجهیزات آزمایشگاهی ،کارگاهی
و ی ا محصوالت علمی ،فنی و  ...که قابلیت تجاری سازی و درآمدزایی را داشته باشند.
ماده .3ویژگی های طرح های پژوهشی:
 .3-1عنوان طرح های پژوهشی باید شرایط مذکور در ماده ی  2را داشته باشد.
 .3-2طرح های پژوهشی ارائه شده ،تکراری نبوده و برای اولین بار ارائه شده باشد و یا جنبه ی تکمیلی داشته باشد.
تبصره .شورای پژوهشی دانشگاه بایستی طرح های پژوهشی با هر بودجه ای را از حیث تکراری نبودن بررسی و از عدم تکراری بودن آن
اطمینان حاصل نماید.
 .3-3طرح پژوهشی ارائه شده ،پایان نامه ی مجری طرح نبوده و در آینده نیز به عنوان پایان نامه مورد استفاده وی قرار نگیرد.
 .3-4مدت طرح پژوهشی ارائه شده باید مشخص باشد و ساعات تحقیق مورد نیاز آن ،نیز مشخص شود.
 . 3-5مجری طرح مسئول اجرای طرح بوده و ضمنا شایسته است مجری قبل از اجرای طرح ،اطالع کافی از مقررات اجرایی طرح های
پژوهشی در دانشگاه آیندگان داشته باشد.
 .3-6تخصص مجری طرح باید مرتبط به موضوع تحقیق باشد در غیر اینصورت الزم است مدارک مستند و معتبری مبنی بر کارهای
تحقیقاتی مجری در ارتباط با موضوع طرح ارائه گردد.
ماده  .4جدول مربوط به بودجه ،مرجع تصویب کننده و تعهدات مجری طرح های پژوهشی :

ردیف
1

رویکرد طرح پژوهشی
حل مسائل و مشکالت
سازمان

بودجه

مرجع

( ریال )

تصویب کننده

معائنت پژوهشی

تعهدات مجری
 چاپ مقاله در مجالت علمی پژوهشی ویا )ISI (WOS
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نوآوری و تولید علم

3

شورای پژوهشی

شورای پژوهشی
اختراع
معاونت پژوهشی

4

شورای پژوهشی
تولیدات نوآورانه

معاونت آموزشی و
پژوهشی دانشگاه

انجام سخنرانی علمی از نتایج تحقیق درسطح دانشگاه
 چاپ مقاله در مجالت علمی پژوهشی ویا )ISI (WOS
 ارائه گواهی ثبت اختراع وسط ادارهمالکیت های صنعتی
 انجام سخنرانی علمی از نتایج تحقیق درسطح دانشگاه
 ارائه محصول تولید شده و تایید توسطداور تخصصی
 انجام سخنرانی علمی از نتایج تحقیق دردانشگاه

تبصره  .1در صورتی که بودجه ی طرح های پژوهشی با رویکرد نوآوری و تولید علم ،بیش از  ................ریال باشد ،تنها در صورتی قابل بررسی
خواهد بود که مازاد آن توسط نهادها و سازمان های دیگر تامین شود.
تبصره  .2طرح های پژوهشی معاون پژوهشی دانشگاه ( ،مطابق ماده  ،) 4توسط شورای معاونین دانشگاه بررسی و تصویب می شود.
تبصره  .3ست های آموزشی که ساخت آنها به عنوان طرح پژوهشی مطرح می باشد باید دارای شرایط زیر باشند:
الف .نمونه مشابه در بازار نداشته باشند.
ب .در صورت وجود نمونه مشابه در بازار ،رویکرد یا ایده نوآورانه یا دالیل توجیهی مناسب جهت ساخت ست وجود داشته باشد.

ماده  .5مجری ( و همکار ) طرح های پژوهشی:
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 .5-1همکاران اصلی طرح باید دارای مدرک کارشناسی ارشد به باال باشند و می توانند از اساتید سایر دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی
باشند.
 .5-2اعضای هیات علمی تمام وقت دانشگاه می توانند به طور همزمان در اجرای یک طرح پژوهشی به عنوان مجری و در اجرای یک طرح به
عنوان همکار ( با اولویت نسبت به اعضای هیات علمی نیمه وقت و مدعو ) شرکت نمایند ،به نحوی که مجموع ساعات تحقیق آنان بیش از 70
ساعت در ماه نشود .اعضای هیات علمی نیمه وقت و مدعو می توانند به طور هم زمان در اجرای یک طرح به عنوان مجری و یک طرح به
عنوان همکار شرکت نمایند ،به نحوی که مجموع ساعات تحقیق آنان بیش از  50ساعت در ماه نشود.
 .5-3پذیرش طرح جدید منوط به ارائه گزارش نهایی در مهلت مقرر ( در صورت عدم تمدید طرح) و نیز انجام تعهدات مسئول اجرای طرح
حداکثر تا مدت  1سال پس از موعد قانونی ارائه گزارش نهایی طرح قبلی می باشد.
 .5-4اعضای هیات علمی مدعو فقط مجاز به اجرای طرح های پژوهشی تا اعتبار حداکثر  .............ریال می باشند .این اعضا پس از تصویب
طرح و هنگام عقد قرارداد باید یک فقره چک تضمینی معادل بودجه ی مصوب طرح ،در اختیار امور مالی دانشگاه قرار دهند که پس از اتمام
طرح و انجام تعهدات به ایشان بازگردانده خواهد شد.
تبصره :در پذیرش طرح های پژوهشی ،اولویت با اعضای هیات علمی تمام وقت ،نیمه وقت و سپس اساتید مدعو و کارکنان تمام وقت دانشگاه
می باشد .شورای پژوهشی دانشگاه باید به هنگام تصویب طرح های پژوهشی ،این موضوع را مدنظر قرار دهد.
 .5-5کارکنان تمام وقت که دارای حداقل مدرک کارشناسی ارشد باشند ،می توانند پیشنهاد طرح خود را مطابق ضوابط این بخشنامه ارائه
نمایند.

ماده  .6شرایط داوران طرح های پژوهشی:
برای ارزیابی هر طرح پژوهشی ،باید نظر یک داور تخصصی اخذ شود .داور طرح های پژوهشی باید دارای شرایط ذیل باشد:
 .6-1دارای سوابق علمی و پژوهشی مرتبط با طرح باشد.
 .6-2عضو هیات علمی دانشگاه و یا سایر مراکز آموزش عالی در رشته مربوط به طرح باشد .داوران نباید از بین اعضای هیات علمی یا اساتید
این دانشگاه انتخاب شوند.
 .6-3حق الزحمه داوری پروپزال طرح های پژوهشی پس از کسر کسور قانونی ،برای داوران با مرتبه علمی استاد ............میلیون ریال ،دانشیار
.....هزار ریال و استادیار  .......هزار ریال و مربی .......هزار ریال به ازای هر طرح و از محل جدول بودجه ی پژوهشی قابل پرداخت می باشد.
ماده  .7ناظر طرح های پژوهشی:
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به منظور نظارت بیشتر در اجرای طرح و تسریع امور برای هر طرح ،یک نفر به عنوان ناظر در نظر گرفته می شود .ناظر هر طرح ،از اعضای
هیات علمی سایر دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی با حداقل مرتبه علمی استادیاری است که در ارتباط با موضوع طرح دارای تخصص و تجربه ی
کافی بوده و وظیفه ی نظارت بر حسن اجرای طرح پژوهشی را عهده دار می شود.
 .7-1ناظر هر طرح پژوهشی توسط شورای پژوهشی انتخاب می شود که از نظر رتبه ی علمی باید باالتر از مجری طرح باشد و در موارد
استثنایی و شرایط خاص ،در صورت هم رتبه بودن ،باید فعالیت ها و سوابق پژوهشی بیشتری داشته باشد ( .ناظر طرح نباید از اعضای هیات
علمی یا اساتید این دانشگاه باشد) .
 .7-2داور یک طرح پژوهشی نباید به عنوان ناظر آن طرح انتخاب شود.
 .7-3حق الزحمه ی ناظر هر طرح 10 ،درصد بودجه ی طرح خواهد بود؛ به طوری که پس از پیش بینی بودجه ی طرح توسط پیشنهاد
دهنده و تصویب آن 10 ،درصد بودجه به عنوان حق نظارت در نظر گرفته می شود .در واقع حق نظارت ،مستقل از بودجه ی طرح بوده و از
بودجه پژوهشی دانشگاه تامین خواهد شد.
 .7-4وظایف ناظر عبارت است از بررسی کامل پیشنهادها ،امضای قراردادها ( در حد وظیفه ی مقرر ) ،اظهارنظر درباره ی گزارش دوره ای و
نهایی ،نظارت حین اجرا تا پایان طرح ( در واقع ناظر طرح ضمن بررسی و ارزیابی گزارش دوره ای و نهایی موظف است در تمام مراحل اجرای
طرح بر حسن اجرای طرح نظارت داشته و برای پیشبرد بهتر طرح و حصول نتایج مورد نظر راهنمایی الزم را ارائه نمایند).

ماده  .8نحوه ی پرداخت بودجه ی مصوب طرح های پژوهشی:
 .8-1پس از تصویب طرح و انعقاد قرداد 35 ،درصد از بودجه طرح ،با اخذ تضمین بانکی معادل کل مبلغ قرارداد ،به مجری پرداخت می گردد.
پس از اجرای نیمی از طرح و تایید گزارش دوره ای توسط ناظر 40 ،درصد دیگر از بودجه قابل پرداخت خواهد بود و  25درصد باقی مانده
بودجه منوط به تایید گزارش نهایی توسط ناظر و انجام تعهدات مندرج در ماده  4توسط مجری ،می باشد.
 .8-2نیمی از حق نظارت هر طرح پژوهشی ،پس از اجرای موفقیت آمیز  50درصد از طرح ،پرداخت می شود و مابقی آن پس از خاتمه ی
طرح و انجام تعهدات ناظر ،قابل پرداخت خواهد بود.
 .8-3هزی نه های طرح پژوهشی در هر مرحله ای که باشد ،از محل بودجه پژوهشی مربوط به همان سال پرداخت خواهد شد.
 .8-4هزینه شرکت در همایش های داخلی و خارجی و هزینه ارائه مقاالت در مجالت علمی به منظور ارائه مقاالت موظفی از محل اعتبارات
پژوهشی امکان پذیر نمی باشد .همچنین تشویق مقاالت موظفی امکان پذیر نمی باشد .اما در صورت تولید تعداد مقاالت بیشتر از تعهد مذکور،
تشویق مقاالت اضافه بر تعهد امکان پذیر است.
 .8-5هزینه های کاغذ ،پرینت ،تایپ و صحافی ،هرگونه مخارج دیگر در پروپزال طرح پیش بینی شود و پس از تصویب بر عهده مجری است.
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 .8-6میزان حق الزحمه ساعات انجام طرح های پژوهشی مجری و یا همکاران طرح ،معادل میزان حق التدریس دروس نظری دانشگاه خواهد
بود.
 .8-7ضروری است ارائه نتایج طرح های پژوهشی مصوب ،با قید عنوان دانشگاه آیندگان و به نام مجری طرح به عنوان نفر اول صورت گیرد.
تبصره .تاخیر در اتمام طرح ،بدون مجوز تمدید قرارداد از مرجع تصویب کننده  ،مشمول جریمه بوده و به ازای هر ماه دیرکرد2 ،درصد از کل
مبلغ قرارداد ( منهای حق نظارت ) به عنوان جریمه کسر خواهد شد .قابل ذکر است زمان اجرای هر طرح پژوهشی فقط یک بار و حداکثر به
مدت  6ماه مذکو ر عالوه بر ایام مرخصی استعالجی ،زایمان و حج می باشد ) .هم چنین توجه شود ،حداکثر زمان مجاز برای درخواست تمدید
قرارداد طرح پژوهشی15 ،روز قبل از تاریخ پایان قرارداد می باشد.

ماده  .9تعهدات مجری
 .9-1الزم است فرم پیشنهاد طرح پژوهشی به صورت تایپ شده و در سه نسخه تهیه و برای اطالع و تایید چارچوب کلی به شورای پژوهشی
دانشگاه تسلیم و سپس جهت انطباق با چهارچوب مقررات و اعتبار ویژه مجری و صدور ابالغ ،به معاونت پژوهشی دانشگاه ارائه گردد.
 .9-2پس از تنظیم فرم پیشنهاد طرح ،چنانچه نیاز به توضیحات بیشتری در هر قسمت باشد می توان آن را در صفحات جداگانه منعکس وبه
فرم ضمیمه نمود.
 .9-3مجریان طرح بایستی طرح را طبق زمان بندی از قبل اعالم شده به پایان برسانند و گزارش نهایی طرح بصورت صحافی شده و فایل
 pdfیا  wordباید تا تاریخ پایان طرح ( براساس تاریخ پایان درج شده در قرارداد طرح پژوهشی ) توسط مجری به مرجع تصویب کننده
تحویل داده شود تا شامل جریمه دیرکرد نگردد .لیکن مجری پس از این تاریخ حداکثر  18ماه فرصت دارد تا تعهدات خود ،اعم از پذیرش
مقاله یا تاییدیه های موردنظر را تحویل دهد که زمان مورد نظر شامل جریمه دیرکرد نخواهد شد .بدیهی است در صورت عدم انجام تعهدات،
تمام بودجه ی طرح توسط مجری باید برگردانده شود و مجری طرح نیز مجاز به ارائه آن به عنوان سابقه پژوهشی خود نخواهد بود.
 .9-4هر نوع تغییر در پروپزال و اجرای یک طرح پژوهشی مصوب (از جمله تمدید زمان اجرا( 15روز قبل از تاریخ پایان) ،تغییر در اعتبار
مصوب ،تغییر مجری و همکاران) با مجوز تصویب کننده طرح امکان پذیر خواهد بود.
 .9-5در ارائه مقاالت موظفی طرح های پژوهشی بایستی موارد زیر رعایت شود:
 تنها همکاران طرح پژوهشی ( برابر پروپزال طرح ) می توانند به عنوان نویسنده دوم به بعد مقاله موظفی طرح پژوهشی ،با ذکرعنوان دانشگاهمطابق فرمت زیر ذکر گردند و معرفی اشخاص دیگر به عنوان یکی از نویسندگان مقاله ،مجاز نیست.
 فرمت خودمان در آئین نامه ترفیع در بخش  ( Achnowledgmentتشکر و قدر دانی ) حتما باید با قید نام طرح پژوهشی ،در حمایت ازطرح تحقیقاتی تشکر شود.
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فارسی " :این اثر با استفاده از اعتبارات پژوهشی موسسه آموزش عالی آیندگان به انجام رسیده است".
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 .9-6تجهیزات ،کتب و وسایل غیر مصرفی خریداری شده برای انجام طرح های پژوهشی پس از پایان طرح ،باید به معاونت پژوهشی دانشگاه
عودت داده شود و جزو اموال دانشگاه محسوب خواهد شد.
 .9-7چاپ گزارش نهایی طرح ،به عنوان کتاب و یا هرگونه اثر دیگری با مجوز معاونت پژوهشی دانشگاه امکان پذیر خواهد بود.
 .9-8به منظور یکسان سازی گزارش نهایی طرح های پژوهشی ،ضروری است گزارش نهایی طرح های پژوهشی مطابق پیوست شماره ی ......
( نحوه ی تهیه ی گزارش نهایی طرح های پژوهشی ) تهیه گردد.
 .9-9مجریان طرح های پژوهشی باید نتایج طرح خود را در قالب یک سخنرانی علمی با شرایط زیر در دانشگاه ارائه نمایند:
 نصب اطالعیه های آن از یک ماه قبل از برگزاری در دانشگاه با موضوع مربوط توسط کارشناس پژوهش ارائه سخنرانی در هفته پژوهش با حضور دانشجویان و اعضای هیئت علمی رشته ی مرتبط حضور رییس دانشگاه ،معاون پژوهشی و مدیرگروه ارسال مستندات در قالب فیلم به معاونت پژوهشی دانشگاهتبصره .انجام سخنرانی توسط مجری طرح ،شامل تعهدات وی بوده و حق الزحمه ای به آن تعلق نخواهد گرفت.
ماده  .10مستندات الزم جهت اجرای طرح های پژوهشی
 .10-1فرم های مورد نیاز طرح های با رویکرد حل مسائل و مشکالت سازمان و نوآوری و تولید علم:
الف .فرم پیشنهاد طرح پژوهشی ( پروپزال ) ( پیوست ) 1
ب .فرم داوری پروپزال ( پیوست ) 2
ج .فرم ارزیابی گزارش دوره ای ( پیوست ) 3

شماره....................... :
تاریخ......................... :
پیوست...................... :

د .فرم ارزیابی گزارش نهایی ( پیوست ) 4
 .10-2فرم های مورد نیاز طرح های با رویکرد اختراع و تولیدات نوآورانه:
الف -فرم پیشنهاد طرح پژوهشی (پروپوزال) (پیوست )5
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ب -فرم داوری پروپوزال (پیوست )6
ج -فرم ارزیابی گزارش دوره ای(پیوست )7
د -فرم ارزیابی گزارش نهایی (پیوست )8
 .10-3فرم های عمومی:
الف -فرم عقد قرارداد(پیوست )9
ب -نحوه ی تهیه گزارش نهایی طرح های پژوهشی (پیوست )10
ج -فرم گزار کار داخلی انجام طرح پژوهشی(پیوست )11
تبصره :الزم است فرم پیشنهاد طرح به صورت تایپ شده و در  3نسخه ارائه گردد.
این دستورالعمل در تاریخ  94/03/31به تایید معاونت پژوهشی دانشگاه رسیده و از تاریخ  94/04/01الزم الجرا است.

\

پیوست 1
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پیشنهاد طرح
پژوهشی

کد طرح:

این صفحه محرمانه بوده و برای داوران ارسال نمی
شود.
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مشخصات کلی طرح
 )1عنوان طرح:

 )2رویکرد طرح:
نوآوری و تولید علم 

حل مسائل و مشکالت دانشگاه 
 )3نوع طرح:
بنیادی 

 )4گروه علمی طرح:

توسعه ای

کاربردی 
علوم پزشکی 

علوم انسانی



علوم پایه

فنی و مهندسی

کشاورزی و دامپزشکی

هنر ومعماری 

)5شاخه تخصصی طرح:

)6بودجه پیشنهادی طرح:

به عدد

ریال

به حروف

ریال

)7پیش بینی مدت زمان اجرای طرح(به ماه):

)8محل اجرای طرح:

 -9همکاران طرح( :الزم است ترتیب مندرج در این قسمت در جدول صفحه  2رعایت گردد).
ردیف

نام و نام خانوادگی

نشانی و شماره تماس

1
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2
3
4
5

 -10نام و نام خانوادگی پیشنهاد دهنده(مجری طرح):

امضای پیشنهاد دهنده:

نشانی محل سکونت:

شماره تلفن:

تاریخ:

از درج نام و نام خانوادگی در این قسمت خودداری گردد.
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مشخصات مجری و همکاران طرح
مجری طرح

رشته و آخرین مدرک تحصیلی(مرتبط با موضوع طرح):

سال و محل اخذ مدرک:

عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد:

عنوان پایان نامه دکتری:

نوع همکاری با دانشگاه:

سوابق تحقیقاتی (عناوین طرح های پژوهشی انجام شده ،مقاالت و تالیفات):

همکاران طرح
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(الزم است ترتیب مندرج در جدول صفحه  1در این قسمت رعایت گردد).

ردیف

رشته و آخرین مدرک تحصیلی

مرتبه علمی

نوع مسئولیت در طرح

1
2
3
4
5

مشخصات موضوعی طرح
 .1عنوان به فارسی:
 .2عنوان به انگلیسی:
 .3واژه های کلیدی( :فارسی و انگلیسی)

 .4بیان مساًله( :توضیح در مورد ابعاد مختلف موضوع)
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 .5اهمیت و ضرورت انجام تحقیق( :توجیه اجرای طرح و فواید ناشی از آن به طوری که ضرورت آن احساس و اهمیت
آن آشکار گردد).

 .6اهداف تحقیق( :کلی و ویژه)

 .7متغیرهای تحقیق:

 .1فرضیه ها یا پرسش های تحقیق:
به صورت فرض یا فرض های ویژه:

به صورت پرسش یا پرسش های ویژه:

ادبیات یا پیشینه تحقیق( :بیان تحقیقات و کارهایی که تاکنون در زمینه موضوع مورد مطالعه انجام شده و نتایج آن به
صورت مستند منتشر شده است ،به طوری که نتایج حاصل از این مطالعات در توجیه اهداف طرح بکار گرفته شود).
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مشخصات اجرایی طرح
 )1نوع مطالعه ،روش و نحوه اجرای تحقیق( :بیان نوع روش تحقیق و علت انتخاب آن)

 )2ابزار گردآوری داده ها( :چنانچه در اجرای تحقیق از پرسشنامه استفاده می شود ،الزم است پرسشنامه مورد نظر
ضمیمه گردد).

 )3جامعه آماری ،حجم نمونه ،روش نمونه گیری و شیوه تجزیه و تحلیل داده ها( :به ترتیب با ذکر چگونگی انتخاب،
نحوه محاسبه ،تکنیک های مورد نظر و منابع مورد استفاده)

 )4محدودیت های تحقیق:

 )5مالحظات اخالقی( :در صورت ضرورت)
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ردیف

مدت زمان (به ماه )

انعقاد قرارداد(به ماه)

کاردانی

ارشد
کارشناسی

کارشناسی

دکتری

کاردانی

ارشد
کارشناسی

کارشناسی

جمع (نفر
ساعت)

دکتری

زمان شروع پس از

ساعت)

التحقیق

جمع حق
التحقیق(ریال)

جمع کل حق التحقیق:
لاير

برنامه زمانی ،برآورد ساعات کار و هزینه های
پرسنلی
به تفکیک مراحل انجام طرح

شرح فعالیت هر مرحله

کار مورد نیاز (نفر

میزان حق

 )1در ستون اول شماره مربوط به هر مرحله از طرح درج می گردد.
)2

ستون دوم مربوط به شرح فعالیت هر مرحله به ترتیب مراحل انجام طرح است (از قبیل گردآوری داده ها ،تدوین مبانی نظری،
مطالعات تجربی ،... ،تجزیه و تحلیل نتایج و تدوین گزارش پایانی).

 )3ستون سوم مدت زمان پیش بینی شده برای هر مرحله بر حسب ماه می باشد.
 )4در ستون چهارم به منظور امکان ترسیم منحنی گانت باید مشخص گردد که فعالیت هر مرحله از طرح چه مدت پس از انعقاد
قرارداد آغاز می شود.
 )5ستون پنجم مربوط به کار مورد نیاز بر حسب نفر ساعت و تفکیک سطوح تخصصی در هر مرحله می باشد( .به عنوان مثال چنانچه
در مرحله اول طرح نیاز به دو کارشناس بوده و برای هر کدام  20ساعت کار در نظر گرفته شده است ،بنابراین میزان نفر ساعت
کارشناس در این مرحله  40ساعت خواهد بود) .در پایان این ستون الزم است جمع نفر ساعت هر یک از سطوح تخصصی درج گردد.
 )6ستون ششم میزان حق التحقیق هر مرحله از طرح به تفکیک سطوح تخصصی می باشد.
 )7ستون آخر مربوط به جمع حق الزحمه های پرسنلی در هر مرحله از طرح می باشد (جمع ستون ششم) در پایین این ستون الزم
است جمع کل حق التحقیق (مجری و همکاران) مشخص گردد.
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هزینه مواد و وسایل مصرفی
ردیف

نام ماده یا کاال

قیمت

مقدار

واحد

جمع (ریال)

1
2
3
4
5
6
7
8
جمع کل هزینه های مصرفی
هزینه وسایل و تجهیزات غیر مصرفی (وسایلی که پس از اجرای طرح در واحد باقی خواهد ماند از جمله
تجهیزات آزمایشگاهی و کتاب)
ردیف

نام و مشخصات کاال

قیمت

مقدار

واحد

جمع (ریال)

1
2
3
4
5
6
7
8
جمع کل هزینه های مصرفی

هزینه مسافرت ها

ردیف

هدف از سفر

مبداء و

وسیله

هزینه

دفعات

تعداد

جمع هزینه

مقصد

نقلیه

سفر

سفر

نفرات

(ریال)

1
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2
3
جمع کل هزینه مسافرت ها
هزینه های متفرقه
عنوان
خدمات عمومی(شامل خدمات
کامپیوتری ،چاپ و تکثیر ،خدمات
کارگری ،کرایه زمین ،کرایه اتومبیل
و )...

نوع سرویس یا خدمات

هزینه(لاير)

خدمات تخصصی (شامل سرویس های
آزمایشگاهی ،ترجمه و )...

خدمات مشاوره ای

موارد پیش بینی نشده

جمع کل هزینه های متفرقه

جمع کل بودجه طرح:
لاير
آیا از مشارکت سازمان یا موسسات دیگر(اعم از دولتی و غیر دولتی) در ارتباط با تامین تجهیزات مورد نیاز،
پیوست
مشخص
نیروی انسانی و یا تامین اعتبار طرح استفاده خواهد شد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ ،جزئیات را 2
محرمانه
نمایید.

فرم داوری پروپوزال طرح های پژوهشی با رویکرد حل مسائل و مشکالت سازمان و
نوآوری و تولید علم
 .1عنوان طرح پژوهشی....................................................................................................................................................................... :
....................................................................................................................... ........................................................................................
مناسب است ⃝

مناسب نیست ⃝
18

معاونت پژوهش و
فناوری
لطفا دالیل مناسب نبودن و عنوانی را که مناسب می دانید بیان فرمایید.

 .2موضوع طرح با تخصص و سوابق علمی -تحقیقاتی مجری:
مرتبط نیست ⃝

مرتبط است ⃝

به طور جانبی با تخصص مجری مرتبط است ⃝

لطفا در صورتی که سوابق علمی و تحقیقاتی مجری را برای اجرای طرح کافی نمی دانید توضیح دهید.

 .3بیان مساله تحقیق
ضعیف است ⃝

به خوبی تعریف شده است ⃝
اصوال مساله ای برای این تحقیق وجود ندارد ⃝

با توجه به طرح مساله،ضرورتی برای اجرای آن وجود ندارد ⃝

 .4موضوع طرح از نظر علمی:
تازگی دارد ⃝

تکراری است ⃝

برای اولین بار در کشور اجرا می شود ⃝

تکمیلی است ⃝
در خارج از کشور انجام شده است ⃝

در صورت انجام آن در خارج یا داخل کشور ،با توجه به نتایج مشابهی که به بار می آورد ،آیا انجام آن ضرورت دارد؟ چرا؟

 .5هدف از اجرای طرح:

روشن است ⃝

روشن نیست ⃝

لطفا موارد ابهام را روشن فرمایید.
 .6آیا فرضیه(فرضیه ها) ،پرسش (پرسش ها) و متغیر (متغیر ها) تحقیق به خوبی طراحی و تعیین شده است؟

 .7پیشینه علمی طرح:

کافی است ⃝

کافی نیست ⃝

لطفا چنانچه پیشینه علمی جدید تری در این زمینه می شناسید ،معرفی نمایید.

 .8روش پژوهش:

مناسب است ⃝

مناسب نیست ⃝
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لطفا دالیل مناسب نبودن روش پژوهش و پیشنهاد روش مناسب ارایه گردد.

 .9مراحل اجرایی طرح:

کامل است ⃝

ناقص است ⃝

قابل قبول است ⃝

لطفا موارد نقص را بیان فرمایید.

 .10آیا محدودیت های تحقیق به درستی تشخیص داده شده است؟

 .11پیش بینی مدت زمان اجرای طرح:

کم است ⃝

مناسب است ⃝

زیاد است ⃝

لطفا مدت زمان مناسب و موارد اصالحی را بیان فرمایید.

 .12پیش بینی مواد و ابزار مورد نیاز:

کافی است ⃝

کافی نیست ⃝

لطفا موارد نقص را بیان فرمایید.
 .13هزینه های درخواست شده :مناسب است ⃝

کم است ⃝

زیاد است ⃝

لطفا دالیل کم یا زیاد بودن هزینه ها را همراه با مواردی که الزم است تغییر یابد بیان فرمایید.
 .14در صورت اجرای موفقیت آمیز طرح ،استخراج چند مقاله علمی از آن قابل پیش بینی است؟
 .15در صورت کاربردی بودن طرح ،نتایج آن برای چه سازمان یا صنایعی قابل استفاده خواهد بود؟
 .16چنانچه نظر کارشناسی دیگری دارید ،در صفحه بعد بیان فرمایید.
 .17با توجه به موارد فوق ،طرح ارایه شده:
به همین شکل قابل اجراست ⃝
با انجام تغییرات زیر قابل اجراست ⃝
پس از انجام دادن تغییرات به منظور بررسی مجدد ارایه گردد ⃝
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غیر قابل اجراست ⃝
نام و نام خانوادگی بررسی کننده طرح............................................. :
رشته تخصصی................................................ :

رتبه علمی.................................... :

نشانی و شماره تلفن:
......................................................................................................................................................................................................... ...........................................................
................................................................................................................................... .......................................................
شماره حساب:

جاری

بانک

شعبه

پس انداز
امضای بررسی کننده طرح:
تاریخ بررسی:
استاد گرامی:
نظر به اینکه فرصت تعیین شده برای پاسخگویی به طرح های تحقیقاتی با احتساب زمان ارسال طرح برای جنابعالی و زمان برگشت
آن برای معاونت پژوهشی دو هفته تعیین شده ،خواهشمند است در ارزیابی و ارسال پاسخ ،تسریع فرمایید.

سایر نظرات کارشناسی:
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محرمانه

پیوست
3
معاونت پژوهش و
فناوری

عنوان طرح پژوهشی........................................................................................................................................................................................:
............................................................................................................................................................... ................................................................

 )1آیا روند اجرای طرح تاکنون در راستای پاسخگویی به هدف(اهداف) مورد نظر است؟

 )2آیا روش پژوهش و تجزیه و تحلیل آماری داده ها بر اساس پروپوزال انجام شده است؟

 )3آیا گزارش مذکور در جهت اهداف پیش بینی شده طرح پژوهشی می باشد؟

 )4آیا روند اجرای طرح با اهداف کاربردی علمی و عینی مطابقت دارد؟

 )5آیا مبانی نظری بحث و مطالعه مورد انجام شده ،با هم مطابقت دارند و ارتباط منطقی بین اجزای گوناگون طرح وجود دارد؟

سایر نظرات کارشناسی:
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نام و نام خانوادگی ناظر طرح............................... :
رشته تخصصی.........................................:
رتبه علمی.......................................:
نشانی و شماره تلفن:
....................................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................

شماره حساب:

جاری
پس انداز

بانک:

شعبه:
امضای ناظر طرح:
تاریخ بررسی:

استاد گرامی:
نظر به اینکه فرصت تعیین شده برای پاسخگویی به طرح های تحقیقاتی با احتساب زمان ارسال طرح برای جنابعالی و زمان برگشت
محرمانه
پیوست
فرمایید.
تسریع
پاسخ،
ارسال
و
ارزیابی
در
است
خواهشمند
شده،
تعیین
هفته
دو
پژوهشی
آن برای معاونت
4

فرم ارزیابی گزارش نهایی طرح پژوهشی
گروه علمی:
عنوان طرح پژوهشی................................................................................................................................................ :
.....................................................................................................................................................................................
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 )1آیا روند اجرای طرح در راستای رسیدن به هدف (اهداف) مورد نظر بوده است؟

 )2آیا روش پژوهش در دستیابی به اهداف مورد نظر از کار آمدی الزم برخوردار بوده است؟

 )3آیا در تجزیه و تحلیل داده ها (در صورت نیاز) از روش های آماری مناسبی استفاده شده است؟

 )4آیا در اجرای طرح از نتایج تحقیقات مشابه گذشته به خوبی استفاده شده است؟

 )5آیا مبانی نظری بحث و مطالعه مورد انجام شده ،با هم مطابقت دارند و ارتباط منطقی بین اجزای گوناگون طرح وجود دارد؟

 )6کیفیت تدوین گزارش نهایی را چگونه ارزیابی می کنید؟ (نحوه تنظیم ساختار گزارش -ویرایش علمی و ادبی)

سایر نظرات کارشناسی:
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نام و نام خانوادگی ناظر طرح............................... :
رشته تخصصی.........................................:
رتبه علمی.......................................:
نشانی و شماره تلفن:
....................................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................

شماره حساب:

جاری
پس انداز

بانک:

شعبه:
امضای ناظر طرح:
تاریخ بررسی:

استاد گرامی:
نظر به اینکه فرصت تعیین شده برای پاسخگویی به طرح های تحقیقاتی با احتساب زمان ارسال طرح برای جنابعالی و زمان برگشت
آن برای معاونت پژوهشی دو هفته تعیین شده ،خواهشمند است در ارزیابی و ارسال پاسخ ،تسریع فرمایید.
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پیشنهاد طرح
پژوهشی یا
با رویکرد اختراع
تولیدات نوآورانه

کد طرح:

این صفحه محرمانه بوده و برای داوران ارسال نمی
شود.
مشخصات کلی طرح
 )1عنوان طرح:

 )2رویکرد طرح:
اختراع

تولیدات و نوآورانه 

26

معاونت پژوهش و
فناوری

 )3نوع طرح:
بنیادی 

کاربردی 
علوم پزشکی 

 )4گروه علمی طرح:

فنی و مهندسی

توسعه ای


علوم پایه

کشاورزی و دامپزشکی

هنر ومعماری 

علوم انسانی

)5شاخه تخصصی طرح:

)6بودجه پیشنهادی طرح:

ریال

به عدد

ریال

به حروف
)7پیش بینی مدت زمان اجرای طرح(به ماه):

)8محل اجرای طرح:

 -9همکاران طرح( :الزم است ترتیب مندرج در این قسمت در جدول صفحه  2رعایت گردد).
ردیف

نام و نام خانوادگی

نشانی و شماره تماس

1
2
3
4

27

معاونت پژوهش و
فناوری
5

 -10نام و نام خانوادگی پیشنهاد دهنده(مجری طرح):

امضای پیشنهاد دهنده:

نشانی محل سکونت:

تاریخ:

شماره تلفن:

از درج نام و نام خانوادگی در این قسمت خودداری گردد.

مشخصات مجری و همکاران طرح

28
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مجری طرح

رشته و آخرین مدرک تحصیلی(مرتبط با موضوع طرح):

سال و محل اخذ مدرک:

عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد:

عنوان پایان نامه دکتری:

نوع همکاری با دانشگاه:

سوابق تحقیقاتی (عناوین طرح های پژوهشی انجام شده ،مقاالت و تالیفات):

همکاران طرح
(الزم است ترتیب مندرج در جدول صفحه  1در این قسمت رعایت گردد).

ردیف

رشته و آخرین مدرک تحصیلی

مرتبه علمی

نوع مسئولیت در طرح

1
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2
3
4
5

وضعیت فعلی طرح:

طرح و ایده ⃝

ماکت ⃝

تولید نیمه صنعتی /پایلوت ⃝

ساخت نمونه اولیه یا آزمایشگاهی ⃝
تولید صنعتی(تجاری سازی) ⃝

مقدمه کلیات و پیش نیازها شامل پایه های عملی و تئوری بین  250تا  300کلمه:
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مسئله(مسائل) مورد ادعا:

در صورت کاربردی بودن طرح داشتن قابلیت اجرایی ،نتایج آن برای چه سازمانی یا صنایعی قابل استفاده یا بهره برداری خواهد بود؟

آیا تاکنون کارایی با مشخصات خواص این طرح توسط سازمان ،نهاد یا آزمایشگاه معتبری به صورت کمی بررسی شده است؟ نام ببرید.
خیر⃝

بله⃝

ضرورت و اهمیتی که این طرح می تواند در رفع نیازهای جامعه داشته باشد را تشریع کنید.

بازار هدف طرح را تشریع کنید.

آیا طرح شما نمونه با قابلیت مشابه دارد؟ توضیح دهید.
نوآوری شما در کدام حوزه قرار دارد:
نوآوری در محصول ⃝

نوآوری در فرآیند ⃝ کاربرد جدید ⃝

نوآوری در بازاریابی ⃝

نوآوری خود را شرح دهید.

دالیل کاربردی بودن طرح خود را تشریح کنید.
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رقبای طرح خود را نام برده و برتری طرح خود نسبت به آنها را تشریح فرمایید.

نحوه اجرا و سرمایه گذاری در طرح خود را در قالب یک طرح کسب و کار ،بیان کنید.

در صورتی که تاکنون موفق به جذب سرمایه گذاری برای تجاری سازی محصول خود گردیده اید ،آنرا ذکر نموده و مستندات را ضمیمه نمایید.

مدارک ،نقشه ها ،و سایر موارد مورد نیاز:

توضیحات فنی:

توضیحات بیشتر:

.

ردیف

مدت زمان (به ماه )

انعقاد قرارداد(به ماه)

کاردانی

ارشد
کارشناسی

کارشناسی

دکتری

کاردانی

ارشد
کارشناسی

کارشناسی

دکتری

زمان شروع پس از

ساعت)

التحقیق

برنامه زمانی،
برآورد ساعات کار
و هزینه های
پرسنلی
به تفکیک مراحل
انجام طرح

شرح فعالیت هر مرحله

کار مورد نیاز (نفر

میزان حق

جمع حق

التحقیق(ریال)
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جمع (نفر
ساعت)

جمع کل حق التحقیق:
لاير

 )1در ستون اول شماره مربوط به هر مرحله از طرح درج می گردد.
)2

ستون دوم مربوط به شرح فعالیت هر مرحله به ترتیب مراحل انجام طرح است (از قبیل گردآوری داده ها ،تدوین مبانی نظری،
مطالعات تجربی ،... ،تجزیه و تحلیل نتایج و تدوین گزارش پایانی).

 )3ستون سوم مدت زمان پیش بینی شده برای هر مرحله بر حسب ماه می باشد.
 )4در ستون چهارم ب ه منظور امکان ترسیم منحنی گانت باید مشخص گردد که فعالیت هر مرحله از طرح چه مدت پس از انعقاد
قرارداد آغاز می شود.
 )5ستون پنجم مربوط به کار مورد نیاز بر حسب نفر ساعت و تفکیک سطوح تخصصی در هر مرحله می باشد( .به عنوان مثال چنانچه
در مرحله اول طرح نیاز به دو کارشناس بوده و برای هر کدام  20ساعت کار در نظر گرفته شده است ،بنابراین میزان نفر ساعت
کارشناس در این مرحله  40ساعت خواهد بود) .در پایان این ستون الزم است جمع نفر ساعت هر یک از سطوح تخصصی درج گردد.
 )6ستون ششم میزان حق التحقیق هر مرحله از طرح به تفکیک سطوح تخصصی می باشد.
 )7ستون آخر مربوط به جمع حق الزحمه های پرسنلی در هر مرحله از طرح می باشد (جمع ستون ششم) در پایین این ستون الزم
است جمع کل حق التحقیق (مجری و همکاران) مشخص گردد.
هزینه مواد و وسایل مصرفی

ردیف

نام ماده یا کاال

مقدار

قیمت
واحد

جمع (ریال)

1
2
3
4
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5
6
7
8
جمع کل هزینه های مصرفی
هزینه وسایل و تجهیزات غیر مصرفی (وسایلی که پس از اجرای طرح در واحد باقی خواهد ماند از جمله
تجهیزات آزمایشگاهی و کتاب)

نام و مشخصات کاال

ردیف

قیمت

مقدار

واحد

جمع (ریال)

1
2
3
4
5
6
7
8
جمع کل هزینه های مصرفی

هزینه مسافرت ها

ردیف

هدف از سفر

مبداء و

وسیله

هزینه

دفعات

تعداد

جمع هزینه

مقصد

نقلیه

سفر

سفر

نفرات

(ریال)

1
2
3
جمع کل هزینه مسافرت ها

هزینه های متفرقه
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عنوان
خدمات عمومی(شامل خدمات
کامپیوتری ،چاپ و تکثیر ،خدمات
کارگری ،کرایه زمین ،کرایه اتومبیل
و )...

نوع سرویس یا خدمات

هزینه(لاير)

خدمات تخصصی (شامل سرویس های
آزمایشگاهی ،ترجمه و )...

خدمات مشاوره ای

موارد پیش بینی نشده

جمع کل هزینه های متفرقه

جمع کل بودجه طرح:
لاير

پیوست
6

داوری پروپوزال طرح های پژوهشی با رویکرد اختراع و تولیدات نوآورانه
 .1عنوان نوآوری...................................................................................................................................................................................................................... :
........................................................................................................................................................................................................ .........................................
 .2آیا عنوان نوآوری با شرح آن مطابقت دارد؟
لطفا دالیل عدم تطابق عنوان با شرح را توضیح دهید.
..................................................................................................................... .............................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................... ..............
 .3بیان مساله نوآوری:
نیاز به توصیف بیشتری دارد ⃝
ضعیف است ⃝
به خوبی بیان شده است ⃝
در صورت نیاز توضیح داده شود.
...............................................................................................................................................................................................................................................
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 .4موضوع نوآوری از نظر علمی:
تکراری است ⃝
تازگی دارد ⃝
برای اولین بار در کشور اجرا می شود ⃝

قبال عرضه شده است ⃝
تکمیلی است ⃝
در خارج از کشور انجام شده است ⃝

 .5در صورت کاربردی بودن طرح در صنعت و تجارت ،نتایج آن برای چه سازمان یا صنایعی قابل استفاده خواهد بود؟
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
 .6چه نوع حمایتی از نوآوری انجام شده را توصیه یا پیشنهاد می فرمائید؟
نیمه صنعتی ⃝
تولید صنعتی ⃝
حمایت به عنوان⃝
اجرای یک طرح تحقیقاتی به منظور تکمیل طرح با بودجه تقریبی...............................ریال
استفاده از تسهیالت باشگاه پژوهشگران جوان ⃝
استفاده از یک آزمایشگاه مجهز برای تکمیل طرح ⃝
ادامه تحصیل در مقطع باالتر بدون کنکور ⃝
ثبت علمی طرح در خارج از کشور ⃝
شرکت در جشنواره ها و مسابقات علمی ⃝
حمایت اقتصادی ،تجاری ⃝
غیر نقدی ⃝
نقدی ⃝
تشویق ⃝
تاییدیه علمی ⃝

پیوست
6

داوری پروپزال طرح های پژوهشی با رویکرد اختراع و تولیدات نوآورانه
سایر توضیحات:
چنانچه نظر کارشناسی دیگری دارید بیان فرمایید:
....................................................................................................................................... .............................................................................................................................
....................................................................................................................................... .............................................................................................................................
............................................................................................................... .....................................................................................................................................................
با توجه به موارد فوق نوآوری ارائه شده:
به همین شکل قابل تایید است ⃝
با انجام تغییرات زیر قابل تایید است ⃝
...................................................................................................................................................................... ..............................................................................................
.......................................................................................................................................................................... ..........................................................................................
.............................................................................................................. .....................................................................................................................................................
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پس از انجام تغییرات باال به منظور بررسی مجدد ارائه گردد ⃝
غیر قابل تایید است ⃝

نام و نام خانوادگی داور .............................................................................................................. :رتبه علمی ..................................................................................
رشته تخصصی.......................................... ............... :شماره حساب  ..............................................................نام بانک.....................................................................
نشانی و شماره تلفن.................................................................................................................................................................................. .......................................... :
....................................................................................................................................................................................... .............................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................... .
.
امضای بررسی کننده طرح:
تاریخ بررسی:

استاد گرامی از آنجائیکه نامه ارسالی به واحد منوط به دریافت نتیجه داوری شما خواهد بود ،تسریع در ارسال نتیجه داوری ،مزید امتنان
پیوست
خواهد بود.
7

فرم ارزیابی گزارش دوره ای طرح پژوهشی
عنوان طرح پژوهشی........................................................................................................................................................... ............................................................... :
.............................................................................................................................................................. ....................................................................................................
 )1آیا روند اجرای طرح در راستای رسیدن به هدف (اهداف) مورد نظر بوده است و یا پروپزال ارسالی همخوانی دارد؟

 )2آیا در اجرای طرح(ساخت دستگاه مورد نظر) مبانی نظری و علمی حاکم بر آن رعایت شده است؟ ارتباط منطقی بین اجزای
گوناگون طرح وجود دارد؟

 )3آیا طرح مذکور (دستگاه ساخته شده تا این مرحله) قابلیت تکمیل و بهره برداری از آن وجود دارد؟
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 )4آیا در اجرای طرح از نتایج تحقیقات مشابه گذشته به خوبی استفاده شده است؟

 )5آیا طرح مذکور ،حداقل  50درصد پیشرفت را داشته است؟

 )6کیفیت تدوین گزارش دوره ای را چگونه ارزیابی می کنید؟ (نحوه تنظیم ساختار گزارش -ویرایش علمی و ادبی)
پیوست
8

فرم ارزیابی گزارش نهایی طرح پژوهشی
عنوان طرح پژوهشی......................................................................................................................................................................................................................... :
.................................................................................................................................................................................................. .............................
 .1آیا روند اجرای طرح در راستای رسیدن به هدف (اهداف) مورد نظر بوده است؟

 .2در اجرای طرح (ساخت دستگاه) مبانی نظری و عملی مربوط رعایت شده است؟

 .3آیا این طرح به صورت کامل ساخته شده است؟
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 .4آیا دستگاه ساخته شده قابلیت عمل و بهره برداری دارد؟

 .5آیا در اجرای طرح از نتایج تحقیقات مشابه گذشته به خوبی استفاده شده است؟

 .6کیفیت تدوین گزارش نهایی را چگونه ارزیابی می کنید؟ (نحوه تنظیم ساختار گزارش -ویرایش علمی و ادبی)

سایر نظرات کارشناسی:



نام ونام خانوادگی ناظر طرح ............................................................. :رشته تخصصی.............................................................................................. :



رتبه علمی............................................................ :



نشانی و شماره تلفن......................................................................................................................................................................................................... :
................................................................................................................................................................................................................................................
امضای ناظر طرح:
تاریخ بررسی:
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استاد گرامی:
نظر به اینکه فرصت تعیین شده برای پاسخگویی به طرح های تحقیقاتی با احتساب زمان ارسال طرح برای جنابعالی و زمان برگشت
آن دوهفته تعیین شده ،خواهشمند است در ارزیابی و ارسال پاسخ ،تسریع فرمایید.

پیوست
9
شماره....................... :
تاریخ......................... :
پیوست...................... :

قرارداد اجرای طرح پژوهشی
مبنا و مرجع این قرارداد" ،دستورالعمل نحوه اجرای طرح های پژوهشی" به شماره  .........................تاریخ  .....................است که به منظور اجرای
طرحهای پژوهشی مصوب ،معتبر خواهد بود.
ماده  -1طرفین قرارداد
این قرارداد بین دانشگاه آیندگان با نمایندگی آقای /خانم .........................................................................................................................................................
به نشانی.............................................................................................................................................................................. :تلفن....................................................... :
که از این پس در این قرارداد "آموزشکده" نامیده می شود و آقای /خانم ....................................... ................................دارای سمت.................................
به نشانی (محل سکونت)................................................................................................................................................................................................................... :
تلفن........................................................ :کد ملی.......................................... :که از این پس در این قرارداد"مجری طرح" نامیده می شود منعقد می
گردد.
تبصره -1هر گونه ابالغ و یا اخطار به نشانی فوق قانونی بوده و در صورت تغییر بایستی ظرف مدت یک هفته کتبا اطالع داده شود در غیر
اینصورت کلیه مکاتبات به نشانی فوق ابالغ شده تلقی می گردد.
تبصره -2نماینده دانشگاه در این قرارداد ،معاون پژوهشی دانشگاه می باشد و در صورتی که مجری طرح معاون پژوهشی دانشگاه باشد ،رئیس
دانشگاه بوده و قرارداد بایستی به امضای ایشان برسد.

40

معاونت پژوهش و
فناوری

ماده  -2موضوع قرارداد
اجرای طرح پژوهشی تحت عنوان "...................................................................................................................................................................................................
".................................................................................................................................................................................................................................................................
که با بودجه به عدد................................... :ریال و به حروف.................................................................................... :ریال و بر اساس مجوز شماره ................
مورخ ........................... :شورای پژوهشی دانشگاه به تصویب رسیده است.
ماده  -3مدت زمان اجرا
مدت اجرای طرح  ...........................ماه از تاریخ  .../.../...تا  .../.../...است.
ماده  -4ناظر طرح
 ) 1-4آقای /خانم ...................................................عضو هیات علمی ...............................................دارای رتبه علمی  ...............................................به عنوان
ناظر وظیفه نظارت بر حسن اجرای طرح را به عهده دارد.
شماره تماس ناظر شماره ثابت........................................................................................ :شماره تلف ن همراه............................................................................... :
شماره حساب ناظر..................................................... :
شماره....................... :
پست الکترونیکی........................................................ :
تاریخ.......................... :
پیوست...................... :

قرارداد اجرای طرح پژوهشی
 )4-2حق ن ظارت ،ده درصد بودجه مصوب طرح به عدد  .............................ریال و به حروف............................................................................... :ریال
تعیین شده است که پس از کسر مالیات مربوطه 50 ،درصد آن پس از پیشرفت نیمی از طرح و تایید گزارش دوره ای و  50درصد باقیمانده
پس از تایید گزارش نهایی پرداخت خواهد شد .حق ناظر مستقل از بودجه طرح بوده و باید توسط آموزشکده از ردیف بودجه مربوطه به طرح
های پژوهشی به شماره حساب ناظر واریز شده و رسید آن نگهداری شود.
 ) 4-3وظایف ناظر عبارتست از بررسی کامل پیشنهادها ،امضا قراردادها(در حد وظیفه مقرر) ،اظهار نظر درباره گزارش دوره ای و نهایی ،نظارت
حین اجرا تا پایان طرح.
ماده  -5مبلغ کل قرارداد
مبلغ این قرارداد (بودجه مصوب طرح) به عدد................................ :ریال به حروف .................................................................. :ریال است که پس از
کسر کسور قانونی (مالیات و بیمه) هزینه های مربوط به حق الزحمه مجری و همکاران طرح محاسبه و مطابق ماده  6پرداخت خواهد شد.
کسور مذکور توسط آموزشکده از هر پرداخت ،کسر و در صورت ارائه مفاصاحساب از مراجع ذیربط ،وجوه کسر شده و به مجری مسترد خواهد
شد.
تبصره -1ما بقی هزینه های انجام طرح (هزینه های غیر از حق الزحمه مجری و همکاران طرح ) مشمول کسر بیمه و مالیات نمی باشد.
تبصره  -2مجری طرح موظف است مطابق ماده  6در موعد مقرر با هر یک از همکاران تسویه حساب نموده و رسید وجوه پرداختی را نزد خود
نگهداری نماید.
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ماده -6نحوه پرداخت بودجه به مجری
 35 )6-1درصد به عنوان پیش پرداخت که پس از امضای قرارداد و طی تشریفات اداری به مجری طرح قابل پرداخت می باشد.
 40 )6-2درصد پس از ارائه گزارش ناظر ،مبنی بر اجرای موفقیت آمیز  50درصد کار و در صورت تایید آن توسط آموزشکده قابل پرداخت
می باشد.
 25 )6-3درصد نهایی پس از عمل به تعهدات و اعالم خاتمه طرح توسط مرجع زیربط پرداخت می گردد.
تبصره -1نرخ مالیات مربوط به حق الزحمه قراردادهای پژوهشی مطابق بخشنامه شماره  25/225/4-3تاریخ  92/07/06با عنوان "مالیات
قراردادهای پژوهشی " در نظر گرفته می شود.
تبصره -2پس از پایان هر یک از مراحل فوق در صورت عدم انجام تعهدات توسط مجری طرح ،دانشگاه مجاز است نسبت به لغو قرارداد و
مطالبه خسارت ،ادامه و یا تمدید و واگذاری آن اقدام نماید.
ماده  -7وظایف و تعهدات مجری طرح
 )7-1مجری طرح موظف است مفاد این قرارداد و آئین نامه مرب وط را به دقت مطالعه نموده و با آگاهی کامل از ضوابط اجرایی طرح های
پژوهشی و با بهره گیری صحیح از امکانات و برنامه ریزی مناسب ،طرح را به نحوی هدایت کند که در زمان مقرر و بودجه مصوبه با کیفیت
مطلوب به انجام برساند.
 )7-2رعایت امانت و حفظ اسناد و مدارک و اطالع ات محرمانه که به منظور انجام این طرح حاصل می شود و عدم ارائه آن به اشخاص حقیقی
و یا حقوقی بدون کسب مجوز کتبی از دانشگاه.
) 7-3وسایل غیر مصرفی که از محل اعتبارات طرح خریداری می شود جزو اموال آموزشکده بوده و مجری طرح مسئول حفظ ،نگهداری و
استفاده صحیح و برگشت به موقع آن به آموزشکده خواهد بود.
 ) 7-4تدوین گزارش پیشرفت کار به صورت تایپ شده و مجله بر اساس زمان بندی طرح و همچنین تدوین گزارش نهایی طرح.
 )7-5ارائه خروجی حاصل از نتایج طرح مطابق جدول پیوست
تبصره -1بهره برداری از نتایج علمی حاصل از این قرارداد بدون مجوز کتبی دانشکده مجاز نخواهد بود.
تبصره  -2مجری طرح حق واگذاری این قراردارد به شخص ثالث(حقیقی یا حقوقی) را ندارد.
ماده  -8وظایف و تعهدات دانشگاه
 )8-1پرداخت مبلغ قرارداد بر اساس موارد مندرج در ماده 6
 )8-2در اختیار قرار دادن اطالعات و تجهیزات مورد نیاز در حد امکانات و مقدرات دانشگاه بر اساس طرح مصوب.
ماده  -9تضمین حسن اجرای تعهدات
مجری طرح در صورت مدعو بودن برای تضمین انجام تعهدات و حسن انجام کار باید یک فقره چک تضمینی معادل بودجه مصوب طرح
(شماره چک  ) ............................................................در اختیار دانشگاه قرار دهد .بدیهی است ضمانت نامه مذکور پس از اتمام موضوع قرارداد و
انجام تعهدات به مجری مسترد خواهد گردید.

ماده  -10فسخ قرارداد
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تخلف از اجرای تعهدات این پیمان جزئا و یا کال موجب اعمال حق فسخ برای دانشگاه بوده و مجری حق هیچگونه اعتراضی نخواهد داشت و
دانشگاه برای جبران ضرر و زیان وارده حق مطالبه آن را از محل تضمین و سایر مطالبات طرح خواهد داشت.

ماده  -11موارد غیر مترقبه (فورس ماژور)
در صورت بروز قهریه و فورس ماژور چنانچه انجام قرارداد غیر ممکن گردد ،قرارداد فسخ خواهد شد و چنانچه این حوادث باعث تعلیق در انجام
موضوع قرارداد گردد اگر مدت تعلیق بیش از یک ماه باشد کارفرما حق فسخ قرارداد را خواهد داشت و در صورتی که مدت تعلیق یک ماه یا
کمتر از یک ماه باشد مجری مکلف است پس از رفع مانع اقدام به انجام موضوع قرارداد نماید و مدت تعلیق به مدت قرارداد افزوده خواهد شد.

ماده  -12حل اختالف
در مواردی که برای طرفین قرارداد در تعبیر و تفسیر و یا اجرای کامل یا قسمتی از قرارداد اختالف نظری پیش آید ،موضوع توسط نمایندگان
طرفین و یک کارشناس حقوقی مرضی الطرفین بررسی و رای اکثریت هیات موصوف قاطع اختالف خواهد بود.
تبصره -مجری طرح تحت هیچ عنوان حتی در زمان بروز اختالف حق تعلیق در انجام موضوع قرارداد و اجرای تعهدات خود را ندارد.
ماده  -13جریمه دیرکرد
چنانچه طرح بدون ع ذر موجه( به تشخیص شورای پژوهشی دانشگاه) در موعد مقرر به پایان نرسد و تمدید قرارداد هم صورت نگیرد به ازای
هر ماه تاخیر در اتمام طرح ،دو درصد از کل مبلغ قرارداد(منهای حق نظارت) به عنوان جریمه دیرکرد کسر می شود.
این قرارداد در  13ماده و  9تبصره در چهار نسخه دانشگاه تنظیم شده و هر چهار نسخه دارای اعتبار یکسان می باشند.

نام و نام خانوادگی کارفرما:
امضاء:

نام و نام خانوادگی مجری طرح:
امضاء:
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نام و نام خانوادگی ناظر:
امضاء:

نسخه اول -معاونت پژوهشی دانشگاه -جهت درج در پرونده طرح
نسخه دوم -معاونت اداری مالی -جهت پرداخت اعتبار طرح بر اساس مواد  5،4و  6قرارداد
نسخه سوم -مجری طرح -جهت دریافت اعتبارات و اقدام به اجرای طرح

پیوست
10

نسخه چهارم -ناظر طرح -جهت دریافت حق نظارت
شماره....................... :
تاریخ......................... :
پیوست...................... :

نحوه تهیه گزارش نهایی طرحهای پژوهشی
مشخصات روی جلد:
الف) روی جلد به ترتیب از باال به پائین:


آرم دانشگاه و عنوان معاونت پژوهشی



عنوان طرح پژوهشی



نام مجری و گروه آموزشی مربوطه



نام همکاران طرح پژوهشی به ترتیب درجه همکاری



سال های اجرای طرح پژوهشی



در قسمت عطف ،عنوان طرح بصورت خالصه و نام مجری طرح

ب) تمام مندرجات روی جلد نسبت به دو طرف چپ و راست آن باید در وسط قرار گیرد.

مشخصات صفحات داخلی:
الف) مشخصات فرعی
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 .1شماره صفحات فرعی بصورت (الف -ب -ج )... -است که باید در پایین و وسط صفحه قرار گیرد.
 .2اولین صفحه پس از جلد ،صفحه سفید بسم اهلل الرحمن الرحیم باشد و با شماره صفحه فرعی الف شماره گذاری شود.
 .3کلیه مندرجات روی جلد با همان ترتیب فاصله روی جلد در صفحه "ب" قرار گیرد.
 .4قسمت "ج" به ( Achnowledgmentتشکر و قدردانی) اختصاص دارد .متن بایستی مطابق بند  2دستورالعمل نحوه اجرای طرح
های پژوهشی نوشته شود.
 .5صفحه بعدی به فهرست مطالب اختصاص دارد .فاصله "تیتر" نسبت به دو طرف صفحه کامال در وسط قرار گیرد پائین تر از تیتر
فهرست ،کلمات "عنوان" و "صفحه " نوشته شود .فهرست شامل :مقدمه ،بخش ها ،عنوان بخش (بخش اول -بخش دوم  ...همراه با
عنوان) ،فصل ها با عنوان هر فصل (فصل اول -فصل دوم  )...و عنوان محتویات فصل نوشته شود.
ب) صفحات اصلی
توالی صفحات اصلی گزارش نهایی بر اساس طرح پیشنهادی زیر تنظیم گردد .خالصه فارسی گزارش نهایی طرح (روی صفحه اصلی که از
صفحه  1آغاز می شود و حداکثر در  2صفحه آورده می شود).


خالصه



مقدمه



فصل اول :مروری بر تحقیقات گذشته.



فصل دوم :مواد و روش ها.



فصل سوم :نتایج تحقیق.



فصل چهارم :بحث و نتیجه گیری و پیشنهادات.



پیوست ها و فهرست و منابع فارسی و التین.



 Summaryانگلیسی.



ضمائم(نقشه ها و عکس ها و غیره)

ج) تذکرات مهم:
 .1صفحات اصلی می بایست بصورت ساده و بدون استفاده از کادر و یا سرصفحه با فونت  B Nazaninو اندازه فونت  12و کلمات
انگلیسی  Times New Romanبا اندازه فونت  10تایپ شود .شماره صفحه کامال در وسط و پایین صفحه قرار گیرد.

45

معاونت پژوهش و
فناوری

پیوست
11

فرم گزارش کار داخلی انجام طرح پژوهشی
واحد:
عنوان طرح:
وضعیت استخدام:
تمام وقت ⃝
نیمه وقت ⃝
مدعو ⃝

مجری:

بودجه تصویب شده طرح:
میزان حق الزحمه ناظر طرح:

وضعیت طرح
فعالیت

میزان پرداختی (ریال)

تاریخ

وصول طرح
ارائه به داور
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بازگشت از داور
پرداخت حق الزحمه داور
ابالغ نتیجه به مجری
عقد قرارداد
پرداخت  35درصد اول به مجری
وصول گزارش دوره ای
تایید ناظر
پرداخت  40درصد به مجری پس از تایید ناظر
پیوست
12

پرداخت  50درصد حق ناظر
وصول گزارش نهایی
تایید ناظر
پرداخت  50درصد نهایی حق ناظر
اخذ پذیرش مقاله
پرداخت  25درصد نهایی به مجری
مشخصات طرح پژوهشی

اطالعات مربوط به طرح پژوهشی
عنوان طرح:
نوع طرح :بنیادی ⃝
گروه علمی طرح :فنی و مهندسی ⃝
هنر و معماری ⃝

کاربردی ⃝

سال اجرای طرح:
توسعه ای ⃝

علوم انسانی ⃝
کشاورزی و دامپزشکی ⃝

علوم پایه ⃝
علوم پزشکی ⃝

شاخه تخصصی طرح:
وضعیت طرح :خاتمه یافته ⃝

در حال اجرا ⃝

راکد ⃝

انصراف ⃝

بودجه تصویبی طرح.................................................... :ریال
اطالعات مربوط به مجری طرح
نام و نام خانوادگی:
مدرک تحصیلی:
سال و محل اخذ مدرک:

رشته تحصیلی:

عنوان پایان نامه کارشناسی:
عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد:
عنوان پایان نامه دکترا:
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نوع همکاری با دانشگاه:
معاون پژوهشی دانشگاه ⃝

رئیس دانشگاه ⃝

هیات علمی

تمام وقت ⃝
پاره وقت ⃝
مدعو ⃝
حق التدریس ⃝

⃝
دانشجو

سایر... :

سوابق تحقیقاتی (عناوین طرح های پژوهشی انجام شده ،مقاالت و تالیفات)

ادامه
پیوست 12

اطالعات مربوط به ناظر طرح
نام و نام خانوادگی:
رشته تحصیلی:

مدرک تحصیلی:

مرتبه علمی:

سوابق تحقیقاتی (عناوین طرح های پژوهشی انجام شده ،مقاالت و تالیفات ،تعداد و عناوین طرح های پژوهشی که ناظر طرح بوده اند)

ردیف

اطالعات مربوط به داوران طرح پژوهشی
رشته تحصیلی
مدرک تحصیلی
نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

زمینه کاربردی طرح در دانشگاه:
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