
                                         بسمه تعالی

                                                                                                         تار
30/10/97یخ بازنگری :   

 
17298/17/ 0:  شماره مدرک 

                                                                                      

شیوه نامه تعریف و اجرای طرح پژوهشی درون مجتمع

مراحممل تعریممف، داوری و تکمیممل طممرح هممای پژوهشممی درون مجتمممع
( موسسه ) به شرح زیر است:

_ تعریف طرح1

عضو هیات عمی مجتمع طرح پیشنهادی خططود را بططا پططر کططردن فططرم پرسشططنامه طططرح
 از طریق اتوماسیون بططرای مططدیریت پژوهشططی17237/17پژوهشی به شماره مدرک 

مجتمع ارسال می کند.

_ داوری اولیه طرح2

مدیریت پژوهش مجتمع طرح پیشنهادی را به همراه فرم داوری اولیه طرح به شططماره
 برای یک نفر داور انتخابی ( صاحب نظر در حطوزه پژوهشطی مططورد17239/17مدرک 

نظر) ارسال می کند. در این مرحله در صورتی که طرح پیشنهادی مردود اعلم شود و
یا نیازمند اصلحات باشد بططه مجططری طططرح اطلعا رسططانی می شططود تططا در صططورت نیططاز
اصلحات پیشنهادی داور را روی طرح انجام داده و طرح اصلح شططده را مجططددا بططرای

مدیر پژوهش مجتمع ارسال کند.

_ اخذ تاییدیه شورای پژوهشی مجتمع و عقد قرارداد3

بعد از اتمام داوری اولیه و تایید طرح پیشنهادی، این طرح در جلسه شورای پژوهشططی
مجتمع توسط مدیریت پژوهططش مطططرح می شططود. پططس از تاییططد اجططرای طططرح توسططط
شورای پژوهشی مجتمع، قرارداد داخلی اجرای طرح بین مجری و معططاونت پژوهشططی
مجتمع تدوین و به امضای طرفین می رسد. پیش نویس قرارداد توسط واحد حقططوقی و

امور قرارداد های مجتمع تعیین می گردد.

_ اجرا و درخواست خاتمه طرح4

 ) و تططدوین گططزارش نهططایی بططه2 و 1پس از انجام طرح و چاپ مقالت ( طرح شماره 
شیوه تدوین پایان نامه ( مشتمل بر چکیده، مقدمه، مططروری بططر منططابع، روش تحقیططق،
نتایج و بحث، نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات و مراجططع )، فایططل گططزارش نهططایی و فایططل
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 ) به همراه درخواسططت اختتططام طططرح بططرای2 و 1مقالت مستخرج از طرح ( نوعا 
مدیریت پژوهش ارسال می شود.

2 منوط به چاپ حداقل دو مقاله و برای طرح نططوعا 1 خاتمه طرح نوعا :1تبصره 
منوط به چاپ حداقل یک مقاله می باشد.

_ داوری نهایی طرح و تایید شورای پژوهشی5

 ) بططه همططراه فططرم2 و 1گططزارش نهططایی طططرح و مقططالت مسططتخرج از طططرح ( نططوعا 
 برا یک نفر صاحب نظططر در حططوزه17242/17ارزشیابی نهایی طرح به شماره مدرک 

مورد پژوهش توسط مدیر پژوهش ارسال می گردد. در صورت مردود شدن طرح و یطا
پیشنهاد انجططام اصططلحات توسططط داور، نططتیجه بططه عضططو هیططات علمططی مجتمططع گططزارش
می گردد. در صورت تایید طططرح توسططط داور، مططدیریت پژوهططش موضططوعا را در جلسططه

شورای پژوهشی مجتمع مطرح و تاییدیه اختتام طرح اخذ میگردد.

_ تحویل گزارش نهایی و اختتام طرح6

گزارش نهایی داوری شده لزم است در دو نسخه تهیه و صحافی شده که یططک نسططخه
 و1تحویل واحد پژوهش و یک نسخه تحویل کتابخانه گردد. برای تمایز بین طططرح نططوعا 

 و2، رنگ آبی برای جلد طرح نوعا 1، استفاده از رنگ قرمز برای جلد طرح نوعا 3 و 2
 پیشنهاد می گردد. ضططمنا جلططد صططحافی طططرح بایسططتی3رنگ سبز برای جلد طرح نوعا 

دارای عطف باشد. پس از تحویل نسططخه هطای صطحافی شطده توسطط مجططری، گطواهی
اختتام طرح توسط مطدیریت پژوهططش مجتمططع بططرای عضططو هیططات علمططی مجططری ارائططه

می گردد.

_ پرداخت هزینه های طرح از محل اعتبار پژوهشی ( گرنت )7

پرداخت هزینه های طرح که شامل هزینه خرید مواد آزمایشگاهی، تجهیططزات، خططدمات
آزمایشگاهی و نیز حق التحقیق می باشد مطابق قرارداد عقد شده فی ما بین مجری و

5998/17 آیین نامه اعتبار پژوهشی ( گرنت ) به شماره مدرک 4 ماده 1مجتمع و بند 
می باشد.

 تمدیططد مططدت زمططان اجططرای طططرح : در صططورتی کططه مجططری نیططاز بططه زمططان:1تبصره 
بیشتری برای اتمام طرح داشططته باشططد، درخواسططت خططود را از طریططق اتوماسططیون بططه
مدیریت پژوهش مجتمع ارسططال می کنططد. مططدیریت پژوهططش پططس از طططرح درخواسططت
متقاضی در جلسه شورای پژوهشططی مجتمططع و اخططذ تاییططدیه اعضططا، نططتیجه را بططه اطلعا

مجری می رساند.

 تمدید طرح های پژوهشی به دفعات مختلف بططا درخواسططت مجططری و تاییططد:2تبصره 
شورای پژوهشی مجتمع امکان پذیر است.
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 اعضای هیات علمی به عنوان2 و 1 حداکثر تعداد طرح های جاری شماره :3تبصره 
،2 مورد و بططه عنططوان همکططار طططرح ؛ مربططی 4 و دانشیار 3، استادیار 2مجری : مربی 

 طرح می باشد.4، دانشیار 3استادیار 

 اعضططای هیططات علمططی بططه عنططوان3 حداکثر تعداد طرح های جاری شططماره :4تبصره 
 طططرح در سططال و بططه صططورت غیططر همزمططان3، دانشططیار 2، اسططتادیار 1مجری : مربی 

 و دانشیار2، استادیار 1 نیز ؛ مربی 3می باشد. همچنین به عنوان همکار در طرح نوعا 
 طرح در سال و به صورت غیر همزمان می باشد.3

 در صططورتی کططه مقططاله آنلیططن شططده2 و 1 برای اختتام طرح پژوهشی نوعا :5تبصره 
خورده باشد، جهت اختتام مورد قبول است. DOIباشد و 

 لزم اسططت افیلیشططن عضططو هیططات علمططی مجتمططع ( مجططری ) در مقططالت:6تبصممره 
بصورت زیر درج گردد:

 Esfarayen university of technology, Esfarayen, North Khorasan, Iran

 طرح هایی که با استفاده از تجهیزات و امکانات آزمایشگاه مرکزی مجتمع:7تبصره 
اجرا می شود، لزم است در مقالت مستخرج شططده بططه آدرس آزمایشططگاه مرکططزی بططه

شکل زیر به عنوان افیلیشن ارجاعا داده شود.

 Centralresearch Laboratory, Esfarayen university of technology, Esfarayen, 

North Khorasan, Iran

، لزم اسططت در بخططش تشططکر و2 و 1 در مقططالت مسططتخرج از طططرح نططوعا :8تبصره 
رحacknowledgementقططدردانی مقططاله (  تخرج از ط اله مس ه مق ردد ک ر گ  ) ذک

پژوهشی مجتمع آمططوزش عططالی فنططی و مهندسططی اسططفراین بططوده و حمططایت از گرنططت
داشته است که شماره قرارداد فی ما بین مجتمع و مجری به عنططوان شططماره گرنططت (

grant No.در این بخش لحاظ می گردد ( .
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1
صندوق
پستی

        تنظیم کنندگان  

کارشناس پژوهشی

الهه حسین زاده

مدیریت پژوهشی

دکتر زهرا جمیلی

معاونت پژوهشی

دکتر محمد حاتمی


