
پیشنهادات برمبنايدانشگاه تحقیقاتیهاياختیار طرحو تفویضتصویب ،بررسیفراینداصالحدرمورد گذاريسیاست
 و پژوهش تخصصیشوراي جلسه مینششوچهلسیصدو در شورا 10/12/89و  21/2/89مصوبات مورخ واصله و 
 . مورد تصویب قرارگرفت به شرح ذیل بحث و تبادل نظرپس از مطرح و  19/2/91 مورخ دانشگاه فناوري

هایی که هزینه هاي تحقیقاتی در زمان عقد قرارداد براي طرحپرداخت اولیه طرحیشموضوع نحوه پرداخت پ)1-1
درصد کل اعتبار طرح می باشد مطرح و مقررگردید براساس توضیحات کتبی 65وسایل و مواد مصرفی آنها بیش از

توسط معاونت  و تصمیم گیريمعاونت  در حوزهمجري در طرح پیشنهادي همراه با ذکر دالیل و بررسی کارشناسی 
  .انجام گیردتحقیقات و فناوري دانشگاه 

  . ذیل موردتصویب قرارگرفتشرحمطرح و به)HSRبجز(تحقیقاتیهايکلیه طرحده برايبرونامتیازدهی بهتراز) 2-1
  امتیاز صفر:وسایل غیر مصرفی •
 امتیاز 3به ازاي هر یک میلیون تومان : وسایل مصرفی •

  امتیاز 4به ازاي هریک میلیون تومان ): مایشات تخصصی،مسافرت و سایر هزینه هاپرسنلی، آز(ها  ی هزینهمابق
 توسعه واحد ،کمیته تحقیقات دانشجویی ،پژوهشی هاي هسته ،ها اختیار درمراکزتحقیقاتی، دانشکدهسقف تفویض) 3-1

 :موردتصویب قرار گرفت وتغییر یافته  ذیل شرح به EDC و تحقیقات بالینی

  میلیون ریال 10اي پژوهش شهرستان ها تا سقف هسته ه )1-3-1
   میلیون ریال 15هاي دانشگاه تا سقف معاونت هاي پژوهشی درهسته کمیته تحقیقات دانشجویی، )2-3-1
  میلیون ریال  30 حداکثر تا سقف با موافقت مشروطتحقیقاتی مراکز )3-3-1
  میلیون ریال، 50  حداکثر تا سقف تحقیقات بالینی توسعهو  واحد  EDCموافقت داخلی، با  تحقیقاتیمراکز )4-3-1
تحصیالت تکمیلی نامه پایان هاي تحقیقاتیطرح و هادانشکده، قطعی  ،باموافقت اصولی  تحقیقاتی مراکز)5-3-1

  میلیون ریال 70دکتراي تخصصی بالینی تا سقف مقطع کارشناسی ارشد و 
  میلیون ریال100تا سقف PhDمقطع  شجویاندان اينامه پایانهاي تحقیقاتی طرح)6-3-1
میلیون ریال در کمیته اي تخصصی  70تا سقف ،  1-3-4تا 1-3-1طرح هاي بیش از سقف مصوب بندهاي ) 7-3-1

  . گیرد میانجام   ، گفت تشکیل می شودها و گزارش نهایی باشرایط پیشکه به منظور بررسی و تصویب طرح
 70و بیش از   PhDریال طرح هاي پایان نامه اي میلیون  100بیش از  نهایی هايها و گزارشطرحکلیه )8-3-1

 . در شوراي تخصصی پژوهش و فناوري دانشگاه بررسی خواهد شد، میلیون ریال سایر طرح ها 

منظور از . داوري کامل تخصصی داشته باشند 2شوند باید حداقل  هایی که از این طریق واصل می کلیه طرح :1تبصره 
ري کامل این است که تخصص و تجربه داوران با موضوع طرح مرتبط بوده و داوري نیز بصورت کامل انجام داو

  ).ها انجام شود آماري نیز براي طرح-شود داوري سوم علمی متدولوژیک توصیه می(شود 
ت تحقیقات عاونمقبل از مطرح شدن در شورا ، )1-3-8مورد اشاره در بند( باالي سقفطرح هاي در موارد  :2تبصره 

  .یک داوري دیگر انجام خواهد داد، و فناوري در صورت نیاز

  :ب قرارگرفتیزیرموردتصوشرحمحققین بهو علمیهیاتاجراي اعضايتحقیقاتی دردستهاي تعدادطرح سقف) 4-1



رات از اعتباسقف اعتباري و  طرح 4حداکثر ي هر محقق هاي تحقیقاتی در دست اجرا سقف تعداد طرح)1-4-1
میلیون ریال براي محققین غیر  100براي اعضاي هیات علمی و ریال میلیون 500حداکثرهر طرح تحقیقاتی داخلی 

  . هیات علمی است 
  .می شودانجام  ب شورایصوتبا  ي در دست اجراي مجريها افزایش تعداد طرح)2-4-1
میلیون  800 حداکثر ت علمیأاعضاي هیبراي هر طرح تحقیقاتی  سقف اعتباري از اعتبارات داخلیافزایش )3-4-1

 .  با تصویب شورا امکان پذیر خواهد بود  ومیلیون  200 حداکثر ت علمیأغیرهی محققینریال و براي 

هیات علمی و  در مجاسبه تعداد طرح هاي در دست اجرا و سقف ریالی طرح هاي تحقیقاتی اعضاي :1تبصره 
سهم هر یک از مجریان در آن داراي بیش از یک مجري باشد ی طرح تحقیقاتکه  درصورتیمحققین دانشگاه ، 

  .  شدخواهد محاسبه طرح 
و  اي نامه پایان تحقیقاتیهاي طرحهاي در دست اجراي اعضاي هیأت علمی، تعداد طرحدر محاسبه : 2تبصره 
  .درنظر گرفته نمی شوندهاي کمیته تحقیقاتی دانشجویی  طرح

 هاباشد نحوه تعیین نظارت براي طرح ها می ها امري ضروري در اجراي طرح کامل طرح با توجه به اینکه نظارت) 5-1
  :به شرح ذیل مورد تصویب قرارگرفت

. یا با معرفی ناظر انجام شود تواند راساً هاي زیرسقف به عهده واحد تصویب کننده است و می نظارت طرح )1-5-1
  .شود قیقات و فناوري دانشگاه انجام میتوسط معاونت تح، عقد قرارداد براساس نامه واحد 

  .دانشگاه خواهدبودفناوريوپژوهشتخصصیعهده شورايسقف بهتحقیقاتی بااليهاي طرح برايناظرانتخاب)2-5-1
 .الزحمه ناظرین بر اساس روال سابق است نحوه پرداخت حق)3-5-1

گردید مشابه روند تصویب طرح ها و درخصوص بررسی وتصویب گزارش نهایی طرح هاي تحقیقاتی مقرر) 6-1
  . براساس سقف تفویض اختیار توسط واحد تصویب کننده اعمال گردد

 1در صورت چاپ مقاالت حاصل از طرح در مجالت نمایه گروه  ، شوراي پژوهشی 10/12/89مصوبه مطابق: تبصره 
  .  خواهد شد  گرفته نظر طرح در گزارش نهایی گزینجای ، رسیدن به اهداف طرح تحقیقاتی شرط به مقاله چاپ شده، 2 یا
هاي مشترك بین دانشگاهی مقررگردید بر اساس سقف تفویض  درخصوص فرایند بررسی و تصویب طرح) 7-1

هاي زیر سقف انجام داوري بر اساس  در مورد طرح. شود ها انجام  اختیار توسط مراکز تحقیقاتی و دانشکده
هاي تحقیقاتی باالي سقف تصمیم براي ارسال  در خصوص طرح. خواهد بود صالحدید شوراي پژوهشی واحد

  .جهت داوري بر عهده معاونت است و تصویب طرح به عهده شوراي تخصصی پژوهشی و فناوري خواهد بود
 
 طرح هاي تحقیقاتی میلیون ریالی براي 50پژوهانه  30براي تقویت تحقیقات بالینی مقررگردید حداکثر  )8-1

بررسی این ).  پایه خواهد بود اولویت با مطالعات مشترك با علوم (شود  هیات علمی بالینی در نظرگرفته اعضاي 
  .شود میمعاونت تحقیقات و فناوري انجام تخصصی ها در کمیته  طرح

براي نگارش مقاالت مروري براي کلیه اعضاي هیات علمی در نظر گرفته  پژوهانهمیلیون ریال  15مقررگردید )9-1
درصد در زمان ارائه قبول مقاله انگلیسی در مجالت با  60درصد پرداخت در زمان عقد قرارداد و  40. شود می

  .ایندکس رده اول و دوم خواهد بود



 براي پژوهش در آموزش علوم پزشکی در) میلیون ریال30باحداکثر اعتبار هر طرح (پژوهانه  20مقررگردید ) 1- 10
  . ها در کمیته تخصصی حوزه معاونت انجام می شودرحبررسی این ط. نظر گرفته شود

اي دانشجویان نامهایانهاي پتحقیقاتی اعضاي هیأت علمی و محققین دانشگاه که همزمان طرحهاي طرح) 1- 11
از سوي کل طرح درصد اعتبار  40تأمین حداقل نیز می باشد درصورت  دانشگاه آزاداسالمی و مؤسسات غیرانتفاعی

   .گیرددر دستورکار شوراي پژوهشی و تخصصی دانشگاه قرار میمؤسسه ذینفع یا ) قمحق(دانشجو 


