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دستورالعمل اجرایی آییننامة طرحهای پژوهشی دانشگاه شهید بهشتی
در جهت اجرای آییننامة طرحهای پژوهشی مصوب دانشگاه و به منظور آسانکردن و سرعت بخشیدن به فرایند پیشنهاد،
تصویب و اجرای طرحهای پژوهشی و گزارش نهایی آن دستورالعمل اجرایی زیر تدوین میشود.
بخش اول :مراحل پیشنهاد ،تصویب و خاتمة طرح پژوهشی
مادة  .1طرح پژوهشی در قالب طرحنامة دانشگاه پیشنهاد میشود .طرحنامه باید توسط پیشنهاددهنده به طوور کامول و
دقیق تکمیل و تایپ شده باشد.
مادة .2پیشنهاددهنده درخواست خود را پس از ثبت در دفتر دبیرخانة واحد همراه با طرحنامه به معاون پژوهشوی اراهوه
میدهد.
مادة .3معاون پژوهشی درخواست و طرحنامه را بررسی میکند و در صورت کامل بودن ،پس از طرح در شورای پژوهشی
واحد ،طبق مقررات واحد برای ارزیابی به داوری ارسال مینماید.
تبصرة  :1داور یا داوران به تشخیص معاون پژوهشی و با مشورت با گروه علمی یا شورای پژوهشی واحود انتخواب
می شوند.
تبصرة  :2داوری طرحنامه محرمانه است؛ بنابراین ،طرحنامه بدون نام مجری برای داوری ارسال میشود و مجری
نیز از نام داوران آگاه نخواهد شد.
تبصرة  :3داوران طرحهایی که ارزیابی آن به عهدۀ معاونت پژوهشی است توسوط مودیر برناموه ریوزی و پوژوه
تحصیالت تکمیلی با مشورت با کمیته تخصصی انتخاب میشوند.
تبصرة  :4طرح هایی که ارزیابی آن بر عهدۀ معاونت پژوهشی است به تشخیص کمیتههای تخصصی برای بررسی
و تأیید به واحدهای تخصصی ارجاع داده میشود یا در کمیتهها بررسی میگردد.
مادة  .4نظرات داوران برای اعمال اصالحات احتمالی به مجری منعکس میشود و مجوری موفوا اسوت پوس از اعموال
اصالحات پذیرفته شده ،اصالحات اعمال شده را به صوورت کتبوی بوه معواون پژوهشوی اراهوه و موواردی از داوری را کوه
نپذیرفته است به طور مستدل پاسخ دهد.
مادة  .5معاون پژوهشی طرحنامة تکمیل شده را به همراه نظرات داوران و اصالحات اعمالشدۀ مجری یا پاسخ های اراهه
شده در جلسة شورای پژوهشی واحد برای بررسی و تصمیمگیری مطرح میکند.
مادة  .6معاون پژوهشی تصمیم شورای پژوهشی واحد را ،در صورتیکه طرحنامه تأیید شود ،طی ناموهای رسومی بورای
تصویب به معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه ارسال میکند و در صورتی که طرحنامه همچنان ناقص باشد ،مجری برای
رفع نواقص مطلع میشود و در صورتیکه طرحنامه رد شود ،طرحنامه به مجری بازگردانده میشود و در هر صورت نتیجة
تصمیمات به مجری اعالم میگردد.
تبصره :در صورتیکه شورای پژوهشی واحد طرح پژوهشی را رد کند ،مجری میتواند مجدداً درخواست بررسی طرح
را به همراه دالیل و توجیهات به شورای پژوهشی اراهه دهد.
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مادة  .7مدت فرایند ارزیابی و تأیید پیشنهاد طرح پژوهشی در واحد ،از زمان پیشنهاد به واحد ،حوداکرر  60روز اسوت و
در صورتیکه در این مدت معاون پژوهشی واحد نتیجه را به معاونت پژوهشوی دانشوگاه ارسوال نکنود ،مجوری مویتوانود
مستقیماً طرحنامه را به معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه ارسال کند.
تبصره :چنانچوه ارزیوابی طورحهوا در معاونوت پژوهشوی دانشوگاه بوی

از  60روز بوه طوول بیانجامیود مجوری

میتواند طرحنامه را مستقیماً به هیئت رهیسه دانشگاه ارسال کند.
مادة  .8معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه طرحنامه را توسط مدیر برنامهریزی و پژوه

تحصیالت تکمیلی به کمیتوه-

های تخصصی ارجاع میدهد و این کمیتهها نتیجة بررسی طرحنامه را به طور مکتوب بوه اطوالع معواون پژوهشوی موی-
رسانند.
مادة  .9کمیتههای تخصصی با توجه به افهارنظر کتبی شورای پژوهشی واحود هوای مربووا ،ارزیوابی داوران و کیفیوت
طرحنامه را با درنظرگرفتن ضرورت یا عدم ضرورت انجام طرح پیشنهادی ،بررسی و دربارۀ آن تصمیم میگیرد.
مادة  .10کمیتههای تخصصی موفااند حداکرر فرف مدت یک ماه (اداری) از تواریخ دریافوت مودارر طورح ،بوه واحود
مربوا و پیشنهاددهندۀ طرح پاسخ قطعی اراهه دهد.
تبصره :مدت زمانی که طرح برای اعمال اصالحات نزد مجری است ،جزو این مدت به شمار نمیآید.
مادة  .11در صورتیکه مراحل پیشنهاد ،ارزیابی و تصویب طرح در ایام تابستان باشد ،سوی روز و درصوورتیکوه در نیموه
نخست فروردین ماه باشد پانزده روز به مدت زمان مواد  8تا  11اضافه میشود.
مادة  .12قرارداد ابتدا توسط مجری و نافر و سپس معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه (نمایندۀ دانشگاه) امضا میشود.
تبصره :در صورتی که معاون پژوهشی خود مجری طرح باشود ،مودیر برناموهریوزی و پوژوه

تحصویالت تکمیلوی

دانشگاه به عنوان نافر قرارداد را امضا خواهد کرد و در صورتیکه معاون پژوهشی دانشگاه مجری طرح باشد ،رهویس
دانشگاه به عنوان نافر قرارداد را امضا میکند.
مادة  . 13زمان رسمی آغاز طرح تاریخی است که پس از امضای قورارداد توسوط مجوری ،نوافر و نماینودۀ دانشوگاه در
قرارداد ثبت شود.
مادة  .14در صورتیکه پیشنهاددهندۀ طرح فرف مدت یک ماه اداری از تاریخ ابالغ تصوویب طورح پژوهشوی نسوبت بوه
امضای قرارداد اقدام نکند ،به منزلة انصراف تلقی میشود و طرحنامه به واحد ارجاع میگردد ،مگور آنکوه امضوا نکوردن
قرارداد بنا به عللی خارج از ارادۀ پیشنهاددهندۀ طرح باشد.
تبصره :درصورتی که مجری پس از انقضای این مدت بخواهد طرح را اجرا کند ،باید مراحل پیشنهاد و تصویب طرح
مجدداً از واحد به معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه طی شود.
مادة  .15گزارش نهایی طرح ها به زبان فارسی و چکیدۀ آن به زبان فارسی و انگلیسی اراهه می شود.
تبصره :گزارش طرحهایی که در گروههای زبانهای خارجی انجام مویگیورد ،در صوورت تمایول مجوری و موافقوت
شورای پژوهشی واحد ،به زبان گروه علمی متبوع مجری نوشته میشود .در چنین طورحهوایی خالصوهای حودود ده
درصد حجم گزارش نهایی به زبان فارسی به آن اضافه میشود.
مادة  .16معاون پژوهشی گزارش نهایی اراهه شده از سوی مجری را پس از طی مراحل ارزیابی و تصویب شورای پژوهشی
واحد به معاونت پژوهشی دانشگاه ارسال میکند.
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مادة  .17مدیر هماهنگی امور پژوهشی حداکرر فرف مدت یک مواه از تواریخ دریافوت گوزارش نهوایی ،آن را در کمیتوة
تخصصی مربوا مطرح و نتیجه را به معاون پژوهشی اعالم میکند.
مادة  .18مجری در صورت ضرورت ،پی

از اتمام مدت قرارداد طرح ،موفا به اراهة درخواست تمدید مدت قرارداد به

واحد است.
تبصرة  :1شورا بر اساس درخواست مجری و تأیید واحد میتواند در دو مرحله و هر بار حداکرر به مدت ش

ماه بوا

تمدید مدت قرارداد موافقت کند.
تبصرة  :2درصورتیکه با گذشت ش

ماه از پایان مدت قرارداد ،بدون درخواست تمدید یا سپری شدن سوه مواه از

پایان مدت تمدید ،مجری گزارش نهایی خود را اراهه نکند ،طرح او به عنوان طرح معوو تلقوی مویشوود و مشومول
تعهدات متقابل در قرارداد طرح ها می گردد و طرح برای تصمیمگیری نهایی به شورا ارجاع داده میشود.
مادة  . 19در طرحهای نیاز محور در همه مراحل ارزیابی و بررسی طرحنامه و گزارش نهایی مدیریت سفارشدهنوده بوه
جای معاون پژوهشی و شورای پژوهشی واحد ایفای نق

میکند.

بخش دوم :تعهدات مجری
مادة  .20مجری مکلا است در صورت نیاز به استفاده از تخصص و تجربة همکار یا همکواران اصولی (اعوم از داخلوی یوا
خارجی) مشخصات آنان را در طرحنامه درج کند و به امضای آنان برساند.
تبصره :در صورت استفاده از همکار یا همکاران خارج از کشور همة هزینه ها باید به ریال درخواست شود.
مادة  .21مجری مکلا است در صورت دریافت هزینة تجهیزات طبق مفاد قرارداد نسبت به تهیة لوازم ،مواد و تجهیوزات
مورد نیاز طرح اقدام کند و همة مستندات مالی ( فاکتورهای خریود بوه هموراه دو بورم فورم افهاریوة موواد مصورفی و
غیرمصرفی) را به معاونت پژوهشی دانشگاه اراهه دهد.
تبصره :تسویهحساب نهایی با مجری طرح پژوهشی منوا به اراهة دو برم افهارنامه برای مواد مصرفی و غیرمصرفی
به انضمام فاکتورها و رسید هزینه هاست که باید به تأیید معاون پژوهشی و معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه رسیده
باشد.
مادة  .22مجری مکلا است فایل الکترونیکی و نسخة مکتوب گزارش نهایی را طبق برنامة زمانبنودی شودۀ پیشونهادی
(در چارچوب راهنمای تدوین و نگارش گزارش پایانی) تهیه و به صورت تایپ شده و به همراه چکیدۀ گوزارش مزبوور بوه
معاون پژوهشی اراهه دهد.
مادة  .23کمیتههای تخصصی پس از تأیید گزارش نهایی در صورت درخواست مجری نسبت به لزوم چاپ و انتشار آن به
صورت کتاب تصمیمگیری میکنند و در صورت تشخیص ضرورت چاپ و انتشار گزارش نهایی ،مراتب برای طوی مراحول
قانونی از سوی مدیر برنامهریزی و پژوه تحصیالت تکمیلی به شورای انتشارات دانشگاه ارجاع داده میشود.
مادة  .24مجری موفا است نسخهای از گزارش نهایی مصوب طرح های پژوهشی را بر اساس قرارداد در اختیار معاونت
پژوهشی ،کتابخانة مرکزی دانشگاه و کتابخانة واحد مربوا قرار دهد.
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مادة  . 25همة طرحهای پژوهشی ،به استثنای طرح های نیازمحور ،باید به جز ارائة گزارش نهایی مصوب،
محصول قابل انتشار یا قابل ثبت داشته باشند و اگر محصول مستخرج از طرح مقاله بود ،باید مجری در آن به
عنوان نویسندة اول یا نویسندة مسئول نامبرده شود. .
مادة  .26چنانچه پژوهشگر بخواهد نتیجة طرح پژوهشی خود را به صورت اختراع یا به شکل دیگری در اختیار مراکزی
به جز دانشگاه قرار دهد الزم است از شورای پژوهشی دانشگاه مجوز کسب کند.
مادة  .27مجری متعهد میشود نتیجة طرح پژوهشی خود را به صوورت سومینار ،برحسوب موورد ،در سوطش دانشوکده،
دانشگاه یا به طورگسترده تر برگزار کند.
تبصره :نحوه و زمان اراهة نتایج طرح به صورت سمینار را معاون پژوهشی با هماهنگی مجری تعیین میکند.
مادة  .28در صورتیکه مجری در اجرای مفاد قرارداد تعهدات خود را به انجام نرساند و در نتیجه خساراتی به
دانشگاه وارد شود ،پس از تعیین میزان ضرر و زیان وارده ،مجری باید آن را جبران کند .تشخیص موارد فوق
و تعیین میزان ضرر و زیان با شورای پژوهشی دانشگاه و تأیید دفتر حقوقی دانشگاه خواهد بود.
بخش سوم :تعهدات دانشگاه
ماده  .29دانشگاه موفا است حق التحقیق مجری و همکاران اصلی طرح را به صورت مرحله ای به شرح زیر پرداخت کند :
 .1طرحهای کوتاه مدت:
الا) پنجاه درصد از کل هزینه طرح پس از انعقاد قرارداد به عنوان پی پرداخت (این مبلغ پس از اراهة گزارش نهایی
مصوب و مقالة ارسال شده به مجلة معتبر در وجه مجری قطعی می شود)؛
ب) پنجاه درصد از کل هزینة طرح پس از انجام کل تعهدات مجری و اراهة گواهی پذیرش مقاله مستخرج از طرح یا
معادل آن.
 .2طرح های میان مدت:
الا) بیست و پنج درصد از کل هزینة طرح به عنوان پی پرداخت پس از انعقاد قرارداد طرح ؛
ب) بیست و پنج درصد از کل هزینة طرح پس از اراهة گزارش مرحله اول مصوب در سال اول؛
ج) پنجاه درصد کل هزینة طرح با اراهة گزارش نهایی به همراه اراهة محصول مستخرج از طرح.
تبصره  :پنجاه درصد مرحله الا و ب در یک طرح بدون اراهه محصول مستخرج از طرح و صرفاً با اراهة گزارش نهایی
مصوب در وجه مجری قطعی میشود.
 .3طرحهای گروهی :
همانند طرح های کوتاه مدت پرداخت میشود.
 .4طرحهای نیاز محور:
براساس پیشنهاد مجری و تأیید هیئت رهیسه دانشگاه پرداخت میشود.
 .5طرحهای دان فنی یا تولید محصول:
براساس پیشنهاد مجری و تأیید هیئت رهیسه دانشگاه پرداخت میشود.
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مادة  .30پرداخت نهایی منوط به ارائة محصول مستخرج از طرح یا گواهی آن بر اساس طرحنامه مصوب است.
در طرحهایی که هزینه تجهیزات و مواد مصرفی به آن تعلق میگیرد ،اراهة دو برم فرم افهارنامه بورای موواد مصورفی و
غیرمصرفی ،که به تأیید معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه رسیده باشد ،به انضمام صوورت حسواب و فواکتور هزینوههوا
ضروری است.
مادة  .31در طرح های گروهی ،حق الزحمة هر یک از مشارکت کنندگان براساس رتبة علمی آنها تعیین خواهد شد.
مادة  .32دانشگاه موفا است حقالزحمه داوران طرح را به شرح زیر پرداخت کند :

 برای ارزیابی طرحنامة طرحهای کوتاه مدت و میان مدت  300/000ریال؛

 برای ارزیابی گزارش نهایی طرحهای کوتاه مدت و میان مدت  700/000ریال؛

 برای ارزیابی طرحنامه و گزارش نهایی طرحهای گروهی ،نیازمحور و دستیابی به دان
معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه است.
این دستورالعمل اجرایی در  32ماده و  16تبصره با توجه به آیین نامة طرحهوای پژوهشوی تهیوه شوده و در تواریخ
 89/11/6به تصویب شورای پژوهشی و در تاریخ  89/12/10به تصویب هیئت رهیسة دانشگاه رسیده است و از تاریخ
ابالغ جایگزین دستورالعمل های قبلی می شود و قابل اجرا است.
فنی بر حسب مورد بر عهدۀ

