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آﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﻧجﺎم ﻃﺮحﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺸﻲ داﺧﻠﻲ
داﻧﺸﮕﺎه بزرگمهﺮ قﺎﺋنﺎت

معاونت آموزشی و پژوهشی

مصوب بیست و پنجمین جلسه شورای پژوهشی دانشگاه مورخ 2932/25/52
آخرین اصالحیه براساس جلسه  86ام شورای پژوهشی
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از آنجا ﻛه ﻃرحهای پژوهشی میﺗواننﺪ موجﺐ ارﺗﻘای ﻋلمی دانشگاه در سﻄوح ملی و بین اﻟمللی و
همﭽنین ﺗوسﻌه ملی و منﻄﻘهای با هﺪف رﻓﻊ موانﻊ موجودﮔردنﺪ ،حمایت از اجرای آنﻬا از اوﻟویتهای
دانشگاه بزرﮔمﻬر قائنات میباشﺪ ،ﻟﺬا جﻬت ﺗسﻬیﻞ در رونﺪ بررسی و ﺗصویﺐ آنﻬا ،پیشنﻬاده ﻃرح
میبایست در قاﻟﺐ ﻓرم مﺨصوص ﺗوسﻂ مجری ﻃﺒﻖ ﺿوابﻂ ذیﻞ ارائه ﮔردد.
 -1ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻃﺮح ﭘﮋوﻫﺸﻲ داﺧﻠﻲ و ﺿﻮاﺑﻂ ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ آن
ﻃرحهای پژوهشی داخلی ،ﻃرحهایی هسﺘنﺪ ﻛه اﻋﺘﺒار ماﻟی آنﻬا از مﺤﻞ اﻋﺘﺒارات پژوهشی دانشگاه
ﺗأمین میﮔردد (در قاﻟﺐ پژوهانه اﻋﻀای هیأت ﻋلمی یا سایر موارد) .براساس رونﺪ بررسی و ﺗصویﺐ
پیشنﻬاد ،دو نوع ﻃرح پژوهشی داخلی ﺗﻌریﻒ شﺪه است ﻛه ﻋﺒارﺗنﺪ از :
-1-1

ﻃﺮحﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﺧﻮدارزﻳﺎب

-1-1-1

ﻛﻠیﺎت:

-

ﻃرحهای پژوهشی خودارزیاب :مجری پیشنﻬاده ﻃرح را به ﮔروه آموزشی مربوﻃه ارائه و پﺲ از

ﺗصویﺐ در ﮔروه آموزشی مربوﻃه به مﺪیریت پژوهشی دانشگاه ارسال و پﺲ از بررسی و ﺗصویﺐ در
شورای پژوهشی دانشگاه ابالغ ﺗصویﺐ آن صادر خواهﺪ شﺪ.
-

پیشنﻬاده این ﻃرحها به منﻈور ﻛمﻚ به ﺗسریﻊ اجرای آنﻬا نیاز به داوری نﺪارد.

-

اﻋﺘﺒار در نﻈرﮔرﻓﺘه شﺪه برای اینگونه ﻃرحها از مﺤﻞ پژوهانه مجری و یا به ﻃور مشﺘرك از

مﺤﻞ پژوهانه مجری و همﻜاران ﻃرح قابﻞ پرداخت است.
-

برای ﺗاییﺪ اخﺘﺘام این ﻃرحها ،مجری ملزم به ارائه ﮔزارش نﻬایی مصوب شﺪه در ﮔروه آموزشی

و ﭼاپ (یا پﺬیرش) یﻚ یا دو مﻘاﻟه از نﺘایﺞ ﻃرح در همایشهای مﻌﺘﺒر ملی یا بین اﻟمللی یا مجالت
مﻌﺘﺒر ﻋلمی داخلی یا خارجی(نمایه شﺪه در وزارت ﻋلوم) پﺲ از حﺪاقﻞ ﮔﺬشت یﻚ ماه از ﺗاریخ اﻋالم
شروع به ﻛار مجری میباشﺪ.
-2-1-1

ﻃﺮح ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﺧﻮدارزﻳﺎب نﻮع الﻒ

 حﺪاﻛثر سﻘﻒ اﻋﺘﺒار ﺗﺨصیص یاﻓﺘه به این نوع ﻃرح  93میلیون ریال بوده و مجری میبایستحﺪاقﻞ یﻚ مﻘاﻟه ﭼاپ(پﺬیرش) شﺪه در مجالت مﻌﺘﺒر ﻋلمی-ﺗرویجی یا دو ﮔواهی ارائه مﻘاﻟه در
همایشهای ﻋلمی مﻌﺘﺒر ملی یا بین اﻟمللی ارائه دهﺪ .حﺪاﻛثر ﺗﻌﺪاد ﻃرح خودارزیاب نوع اﻟﻒ قابﻞ
ﺗﻌریﻒ در سال ،دو ﻃرح بوده ﻛه مجموع مﺒلغ قابﻞ ﺗﺨصیص آنﻬا پنﺞ میلیون ﺗومان خواهﺪ بود.
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-3-1-1

ﻃﺮح ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﺧﻮدارزﻳﺎب نﻮع ب

این نوع ﻃرحها ،حﺪاقﻞ یﻚ مﻘاﻟه ﭼاپ شﺪه در مجالت مﻌﺘﺒر ﻋلمی–پژوهشی داخلی یا خارجی
میبایست داشﺘهباشﺪ .حﺪاﻛثر سﻘﻒ اﻋﺘﺒار ﺗﺨصیص یاﻓﺘه به این نوع ﻃرح براساس اﻋﺘﺒار مجله-
ای ﻛه مﻘاﻟه مسﺘﺨرج از ﻃرح در آن ﭼاپ شﺪه به شرح جﺪول ذیﻞ ﺗﻌیین میﮔردد:
Scopus

ISI
Q1

Q2

Q3

Q4

21

21

22

22

 11ﻣﻴﻠﻴون توﻣﺎن

-2-1

عﻠمﻲ ﭘﮋوﻫﺸﻲ

 11ﻣﻴﻠﻴون توﻣﺎن

ﻃﺮحﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﻏیﺮﺧﻮدارزﻳاب

حﺪاﻛثر مﺒلغ این ﻃرحها به جز اﻋﺘﺒار الزم جﻬت خریﺪ ﺗجﻬیزات آزمایشگاهی برای انجام ﻃرح،
پنﺞ میلیون ﺗومان میباشﺪ .در مورد ﻃرحهای پژوهشی ﻏیرخودارزیاب ،پیشنﻬادهﻃرح پﺲ از
ﺗصویﺐ در ﮔروه آموزشی ﺗوسﻂ مﺪیریت پژوهشی دانشگاه برای داوران (یﻚ داور داخلی و دو داور
خارجی) ارسال و پﺲ از اﻋالم نﻈرداوران و ﺗصویﺐ در شورای پژوهشی دانشگاه 2قابﻞ اجرا
خواهﺪبود.

در مورد هر دو نوع ﻃرح پژوهشی مﺬﻛور ،پﺲ از صﺪور ابالﻏیه ﺗصویﺐ اجرای ﻃرح پژوهشی ﺗوسﻂ
مﻌاونت پژوهشی دانشگاه ،مجری موﻇﻒ است ﻃی حﺪاﻛثر دو ماه ،شروع اجرای ﻃرح را اﻋالم نمایﺪ،
در ﻏیر اینصورت ﻃرح پژوهشی ﻛان ﻟﻢ یﻜن ﺗلﻘی میﮔردد.
در مورد اخﺘﺘام ﻃرحهای پژوهشی ،ﮔزارش نﻬایی مصوبشﺪه در ﮔروه آموزشی (هر دو نوع ﻃرح
پژوهشی) به همراه مﻘاالت ﭼاپ/ارائه شﺪه (برای ﻃرح های خودارزیاب) برای مﺪیریت پژوهشی دانشگاه
ارسال و پﺲ از ﺗاییﺪ اﻋﺘﺒار نشریات/همایشها برای ﻃرحهای خودارزیاب و ﺗاییﺪ نﻈرات داوران در
مورد رد/اخﺘﺘام ﻃرحهای ﻏیرخودارزیاب ﺗوسﻂ مﺪیریت پژوهشی دانشگاه ،اخﺘﺘام ﻃرح اﻋالم
خواهﺪشﺪ.

 1مسئولیت تصویب پیشنهاده طرحهای پژوهشی در جلسه  86ام شورای پژوهشی به مدیر پژوهشی واگذار گردیده است.
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 -2ﺷﺮاﻳﻂ ﻻزم ﺟﻬﺖ اراﺋﻪ و اﺟﺮاي ﻃﺮح ﭘﮋوﻫﺸﻲ
 -2-5اﻋﻀای هیأت ﻋلمی مامور میﺗواننﺪ به ﻋنوان همﻜار ﻃرح پژوهشی مﻌرﻓی شونﺪ.
 -5-5اﻋﻀای هیأت ﻋلمی میﺗواننﺪ حﺪاﻛثر  5ﻋنوان از پروژههای دوره ﻛارشناسی (پیوسﺘه /ناپیوسﺘه)
را در هر سال با ﺗأییﺪ شورای پژوهشی در قاﻟﺐ ﻃرح پژوهشی ﺗوصیﻒ نماینﺪ.
 -9-5در مورد ﻃرحهای پژوهشی ﻏیرخودارزیاب ،هر ﻋﻀو هیأت ﻋلمی میﺗوانﺪ همزمان مجری و
همﻜار  5ﻃرح پژوهشی باشﺪ به شرط اینﻜه یﻜی از ﻃرحها  % 23پیشرﻓت داشﺘه باشﺪ %23 .پیشرﻓت
با بررسی ﮔزارش پیشرﻓت و ﺗصویﺐ آن در ﮔروه مربوﻃه مورد ﺗاییﺪ است .در مورد ﻃرحهای پژوهشی
خودارزیاب ،مﺤﺪودیﺘی روی ﺗﻌﺪاد ﻃرحهای در حال اجرا نمیباشﺪ.
 -4-2ﭼنانﭽه مجری ﻃرح بیان دارد ﻛه اﻃالﻋات و روشﻛار میبایست مﺤرمانه باقی بمانﺪ ،مراﺗﺐ را
بایﺪ به صورت ﻛﺘﺒی به مسﺌول پژوهشی دانشگاه اﻋالم و در صورت ﺗاییﺪ ،دانشگاه موﻇﻒ است ﺗمﻬیﺪات
الزم را در خصوص درخواست مجری بﻌمﻞ آورد.
 -2-5حوزه پژوهشی دانشگاه میبایست ﻇرف مﺪت یﻚ ماه ،پرسشنامه ﻃرح پژوهشی ﻋﻀو هیأت
ﻋلمی را ﻛه در شورای ﮔروه آموزشی مربوﻃه به ﺗصویﺐ رسیﺪهاست بررسی و نﻈر خود را به مﺪیریت
پژوهشی دانشگاه اﻋالم نماینﺪ.
 -8-5اﻟزامی به رﻋایت ﺗرﺗیﺐ نویسنﺪﮔان در مﻘاﻟه مسﺘﺨرج از ﻃرح برﻃﺒﻖ ﺗرﺗیﺐ مجری و همﻜاران
پیشنﻬاده ﻃرح نیست اما مجری اصلی ﻃرح پژوهشی بایﺪ یا نویسنﺪه مسﺌول یا نویسنﺪه اول مﻘاﻟه
مسﺘﺨرج از ﻃرح باشﺪ .در ﻃرحهایی ﻛه دو یا ﭼنﺪ ﺗن از اﻋﻀای هیات ﻋلمی به ﻋنوان مجری
اﻋالممیشونﺪ ﺗواﻓﻖ دو مجری بایﺪ به مﻌاونت پژوهشی اﻋالم ﮔردد .همﭽنین اﻟزامی به قیﺪ اسامی ﺗمام
همﻜاران ﻃرح پژوهشی در مﻘاﻟه مسﺘﺨرج از ﻃرح نیست اما نویسنﺪﮔان مﻘاﻟه اﻓرادی خارج از ﻟیست
مجری و همﻜاران ﻃرح نمیﺗوانﺪ باشنﺪ.
 -7-5نویسنﺪه مسﺌول آﺛار مسﺘﺨرج از ﻃرح پژوهشی بایﺪ در قسمت سﭙاس با ذﻛر شماره ابالﻏیه
ﻃرح در قاﻟﺐ یﻜی از جمالت ذیﻞ ﺗشﻜر نمایﺪ:
اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ در ﻗﺎﻟﺐ ﻃﺮح ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره اﺑﻼﻏﻴﻪ ....ﻣﻮرخ ....و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻋﺘﺒﺎرات ﭘﮋوﻫﺸﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺑزرگﻤهﺮ
ﻗﺎئنﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺪﻳنﻮﺳﻴﻠﻪ ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ ﻣﻲﺷﻮد.
The authors would like to acknowledge the financial support of
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 -6-5برای مﻘاالت مسﺘﺨرج از ﻃرح پژوهشی خودارزیاب ،ارسال مﻘاﻟه به مجله پﺲ از ﺛﺒت ﻃرح
پژوهشی در سامانه پویا ﺗوسﻂ مجری و ﺗاییﺪ مﺪیرﮔروه بالمانﻊ است .برای اﻋﻀایی ﻛه ﮔروه آموزشی
ﻓﻌال نﺪارنﺪ ،ﺗاریخ ارسال مﻘاﻟه میﺗوانﺪ پﺲ از ﺗاییﺪ ﻃرح از سوی مﻌاونت پژوهشی باشﺪ .ﺗصویﺐ
پیشنﻬاده ﻃرحها در شورای پژوهشی 5به منزﻟه ﺗاییﺪ جﺪول هزینههای برآوردشﺪه ﺗوسﻂ مجری ﻃرح
در شورای پژوهشی بوده و اﻟزامی میباشﺪ.
 -3ﺗﻌﻬﺪات ﻣﺠﺮي ﻃﺮح ﭘﮋوﻫﺸﻲ
 -2-9مجری بایﺪ ﮔزارش نﻬایی ﻃرح را به ﮔروه آموزشی مربوﻃه ارائه ﺗا در صورت ﺗصویﺐ ،به مﺪیریت
پژوهشی دانشگاه ارسالﮔردد .پﺲ از ﺗصویﺐ ﮔزارش نﻬایی ﻃرح ،ارائه یﻚ نسﺨه صﺤاﻓی شﺪه از
ﮔزارش نﻬایی ﻃرح پژوهشی اخﺘیاری است.
ﺗﺒصره -2ﮔزارش نﻬایی ﻃرحهای پژوهشی بایﺪ براساس دسﺘوراﻟﻌمﻞ ارائه شﺪه ﺗﻬیه و
ﺗنﻈیﻢ ﮔردد.
ﺗﺒصره -5رنﮓ جلﺪ ﮔزارش نﻬایی ﻃرحهای پژوهشی دانشﻜﺪههای ﻋلوم پایه و ﻋلوم
ریاﺿی مشﻜی ،مﻬنﺪسی آبی و ﻋلوم انسانی قرمز بایﺪ باشد
 -9-5مجری ﻃرح موﻇﻒ است برای داوری ﻃرحهای ﻏیرخودارزیاب  4داور خارجی مﻌرﻓی نمایﺪ .داور
ﻃرحهای پژوهشی بایﺪ حﺪاقﻞ اسﺘادیار و ﻋﻀو هیأت ﻋلمی دانشگاههای دوﻟﺘی ،پیام نور ،ﻓرهنگیان یا
موسسات ﻏیر انﺘفاﻋی سﻄح یﻚ باشﺪ .مﺪیریت پژوهشی دانشگاه در ارسال ﻃرح به داورهای پیشنﻬادی
مﺨیر است.
 -9-9در صورﺗی ﻛه مجری ﻃرح بنا به دالیلی قانﻊﻛننﺪه قادر به انجام و اخﺘﺘام ﻃرح پژوهشی در
موﻋﺪ پیشبینی شﺪه نﺒاشﺪ ،بایﺪ درخواست ﺗمﺪیﺪ ﻃرح را قﺒﻞ از مﻬلت اخﺘﺘام ﻃرح به شورای ﮔروه
آموزشی ارائه نمایﺪ ﺗا در صورت ﺗصویﺐ به مﺪیریت پژوهشی دانشگاه ارجاع شود .برای ﻃرحهای
پژوهشی خودارزیاب نیاز به ارسال درخواست ﺗمﺪیﺪ ﻃرح در شورای پژوهشی نیست و اﻃالع ﻛارشناس
از پیشرﻓت ﻃرح ﻛفایت میﻛنﺪ.

2مسئولیت تصویب پیشنهاده طرحهای پژوهشی در جلسه  86ام شورای پژوهشی به مدیر پژوهشی واگذار گردیده است.
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 -4-9ﭼنانﭽه مجری ﻃرح پژوهشی به هر دﻟیلی با موانﻌی جﻬت اجرای ﻃرح مواجه شﺪ مراﺗﺐ را به
شورای ﮔروه آموزشی اﻋالم ﺗا در صورت ﺗاییﺪ ،جﻬت اﺗﺨاذ ﺗصمیﻢ به شورای پژوهشی دانشگاه
ارجاعشود.
 -9-2مﺪت زمان داوری پیشنﻬادهﻃرح یﻚ ماهه با قابلیت پیگیری دریﻚ هفﺘه ،اخﺘﺘامیه ﻃرحهای
پژوهشی دوماهه با قابلیت پیگیری به مﺪت پانزده روز میباشﺪ .قابلیت پیگیری ،امﻜانی است ﻛه در
آن مجری ﻃرح میﺗوانﺪ درخواست خود مﺒنی بر ﺗغییر داور را به صورت ﻛﺘﺒی به مﻌاونت پژوهشی
ارسال نماینﺪ.
 -9-8نﺘایﺞ حاصﻞ از ﻃرحهای پژوهشی بایﺪ همراه با ارائه به صورت وبینار یا ارائه حﺪاقﻞ نیﻢ ساﻋﺘی
باشﺪ ﻛه شامﻞ امﺘیازی (پژوهانه ،ﺗرﻓیﻊ و  )...نﺨواهﺪ بود .پرداخت هزینههای ﻃرحهای پژوهشی بﻌﺪی
ﻋﻀو نیز منوط به برﮔزاری ﻛارﮔاه مﺬﻛور خواهﺪ بود.

 -4ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮارد
 -2-4در ابﺘﺪای اجرای ﻃرح  ،مجری میﺗوانﺪ  %52مﺒلغ ﻛﻞ اﻋﺘﺒار ﻃرح را به ﻋنوان پیش پرداخت
درخواست نمایﺪ .پرداخت هزینهها ﺗنﻬا به دو ﻃرح در حال انجام صورت میﮔیرد.
 -5-4ﺗا قﺒﻞ از اخﺘﺘام ﻃرح پژوهشی در شورای پژوهشی دانشگاه مﺒلغ  %23ﻛﻞ اﻋﺘﺒار ﻃرح در قﺒال
ارائه ﮔزارش پیشرﻓت ﻛار و ﺗصویﺐ ﮔروه آموزشی مﺘﺒوع ،قابﻞ پرداخت خواهﺪ بود؛ پرداخت هزینه ها
ﺗنﻬا به دو ﻃرح در حال انجام صورت میﮔیرد.
 -4-9برای ﻃرحهای پژوهشی همراه با ساخت ،به شرط ﺗصویﺐ ﮔروه آموزشی مربوﻃه بر ﻟزوم خریﺪ
ﺗجﻬیزات مورد نیاز و ارائه ﻓاﻛﺘور خریﺪ از سمت مجری ،پرداخت  %72هزینههای جﺪول "هزینههای
وسایﻞ و مواد" از ﻓرم پیشنﻬاده ﻃرح پژوهشی پﺲ از ﺗصویﺐ ﻃرح در شورای پژوهشی 9بالمانﻊ است.
 -4-4ﺗﻌاریﻒ بنیادی یا ﻛاربردی-ﺗوسﻌهای ﻃرحها و اﻟزام ﺗناسﺐ مﺒلغ حﺪاﻛثر حﻖاﻟﺘﺤﻘیﻖ ﺗﻌیینشﺪه
براساس ﺗﻌاریﻒ ﻓوق حﺬف میشود.
 -4-2ﺗﻌﺪاد دﻓﻌات ﺗﻜرار ﺗمﺪیﺪ مﻬلت انجام ﻃرحهای ﻏیرخودارزیاب  5بار ﺗﻌیین ﻛه بار اول نصﻒ بازه
زمانی برآوردشﺪه در ﻃرح و بار دوم نﻬایﺘا  5ماهه جﻬت جمﻊبنﺪی نﻬایی خواهﺪ بود .برای ﻃرحهای

3مسئولیت تصویب پیشنهاده طرحهای پژوهشی در جلسه  86ام شورای پژوهشی به مدیر پژوهشی واگذار گردیده است.
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خودارزیاب مجری میبایست مسﺘنﺪات مربوط به ارسال مﻘاﻟه را به همایش/مجله را ﺿمیمه نامه
درخواست ﻛنﺪ.
 -4-8ﺗﻌﺪاد ساﻋات حﻖاﻟﺘﺤﻘیﻖ ﻃرحهای پژوهشی با ﻓرض انجام روزانه  2ساﻋت پژوهش به صورت
میانگین درنﻈر ﮔرﻓﺘه میشود بنابراین مجری میبایست زمان برآوردی ﻃرح را با این ﻓرض ﺗﻌیین ﻛنﺪ
و براین اساس زودﺗر از زمان اﻋالم شﺪه در ﻃرح ،امﻜان اخﺘﺘام آن وجود نﺨواهﺪ داشت.
 -4-7ﭼنانﭽه ﻃرح پژوهشی موﻓﻖ به خاﺗمه نشﺪ (ﻋﺪم ارائه مﻘاﻟه همایشی برای ﻃرح خودارزیاب نوع
اﻟﻒ ،ﻋﺪم ارائه مﻘاﻟه مجله برای ﻃرح پژوهشی خودارزیاب نوع ب و ﻋﺪم ﻛسﺐ امﺘیاز داوری برای
ﻃرحهای پژوهشی ﻏیرخودارزیاب یا درخواست مجری مﺒنی بر انصراف از انجام ﻃرح) مجری موﻇﻒ
است هزینههای حﻖ اﻟﺘﺤﻘیﻖ پرداخت شﺪه را بازﮔردانﺪ.
ﺗﺒصره  :4پرداخت سایر هزینهها بنا به نﻈر مﻌاونت پژوهشی صورت خواهﺪﮔرﻓت.
 -4-6ﭼنانﭽه مجری به دالیﻞ ﻏیرموجه از نﻈر شورای پژوهشی قادر به انجام ﻃرحی نﺒاشﺪ و انصراف از
آن را اﻋالمﻛنﺪ ،ﺗا یﻚ سال پﺲ از انصراف نمیﺗوانﺪ آن ﻃرح را ﺗﺤت ﻋنوان ﻃرح دیگری مجﺪدا ارائهدهﺪ.
ﻃرحهای جﺪیﺪ مجری نیز با ﻃرح انصراﻓی نﺒایﺪ همﭙوشانی بیش از  83درصﺪ داشﺘه باشنﺪ.
 -4-3اﻓزایش و ﺗغییر در جﺪول هزینههای ﻃرحهای پژوهشی ﻏیرخودارزیاب ،پﺲ از ﺗصویﺐ ﮔروه،
ﺗأییﺪ شورای پژوهشی دانشگاه و در بازه انجام ﻃرح حﺪاﻛثر به مﺒلغ  %93هزینههای برآوردشﺪه اوﻟیه
قابﻞ پرداخت خواهﺪ بود .برای درخواست مﺒلغ  %93ﺗا  % 23ﻋالوه بر شرایﻂ ﻓوق ،نیاز به ﺗاییﺪ داوران
ﻃرح میباشﺪ .این اﻓزایش شامﻞ هزینههای جﺪول حﻖاﻟﺘﺤﻘیﻖ نﺨواهﺪ بود.
 -4-23ﭼنانﭽه ﻃرح پژوهشی همراه با مساﻓرت باشﺪ مجری موﻇﻒ است مسیر و ﺗﻌﺪاد مساﻓرت را در
جﺪول مساﻓرت پیشنﻬاده قیﺪﻛنﺪ و ﻓاﻛﺘورهای مربوﻃه را ارائه دهﺪ .هزینه مساﻓرت ﻃرح حﺪاﻛثر ده
درصﺪ ﻛﻞ هزینه ﻃرح ﺗا سﻘﻒ یﻚ میلیون ﺗومان را میﺗوانﺪ شامﻞ شود.
 -4-22امﻜان اﻓزودن همﻜار/همﻜاران ﻃرح پﺲ از ﺗصویﺐ ﻃرحهای پژوهشی بﺪون ﺗغییر در هزینههای
جﺪول حﻖاﻟﺘﺤﻘیﻖ ﻃرح بالمانﻊ است .سﻬﻢ امﺘیازی اﻋﻀا نیز براساس جﺪول ﺗوزیﻊ امﺘیاز ﻓﻌاﻟیتهای
پژوهشی و ﻓناوری مشﺘرك مﺤاسﺒه خواهﺪﮔردیﺪ.
 -4-25پیشنﻬادههای جﺪیﺪ ﻃرحهای پژوهشی اﻋﻀا با ﻃرحهای پژوهشی قﺒلی ایشان و همﭽنین
پیشنﻬادههای پژوهشی دیگر اﻋﻀا ،نﺒایﺪ همﭙوشانی داشﺘه باشﺪ .بررسی ﻋﺪم همﭙوشانی ﻃرحها بر ﻋﻬﺪه
ﮔروه آموزشی مربوﻃه میباشﺪ.
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 -4-29جایگزین ﻛردن یك همكار در ﻃرحهای پژوهشی برای یﻜﺒار در ﻃول مﺪت زمان ﻃرح بﺪون
ﺗغییر در جﺪول هزینهها (حﻖ اﻟﺘﺤﻘیﻖ) بالمانﻊ است.
 -4-24امﻜان ﺗﻌریﻒ ﻃرح پژوهشی داخلی از نﺘایﺞ ﻃرح پژوهشی خارجی وجود نﺪارد.
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