شیوه نامه اجرايي طرحهای پژوهشي

معاونت آموزشي و پژوهشي
دانشگاه علم و فناوری مازندران
پايیز 1399

مقدمه و اهداف
به منظورترغيب و تشووق هرچه بيشورر اعضو ي هي ت علمي دانشوا به اجراي طرحه ي پژوهشوي ،صونتري ،ک ربردي ،مسو هه موور و
م مورقتگرا اقن شيو ن مه اجراقي براي دانشگاه علم و فناوري مازندران جهت دسري بي به اهداف زقر تدوقن شد است.
 -1شف ف س زي فراقند تصوقب و اجراي طرحه ي پژوهشي درون و بيرون دانشا
 -2تهيه و تنظيم آقينن مه پژوهشي منسجم و به روز براي طرحه ي پژوهشي
 -3شف فس زي و اقج د مقررات جهت اجراي فت هيت ه ي پژوهشي در رشره ه ي نظري و تجربي
 -4افزاقش کيفيت و هدفمندس زي فت هيته ي پژوهشي
 -5سرم قهگذاري بهينه براي دسري بي به نر قج مطلوب پژوهشي
 -6اقج د بسرر من سب و سوق دادن طرحه ي پژوهشي به سمت توهيد دانش فني ،موصول و برقراري ارتب ط موثر دانشا و صنتت
 -7فراهم سوو نرن زمينه انج پ پژوهش هدفمند در چ رچوب برن مهه ي توقيق تي اسوو تيد و گرو ه ي آموزشووي و نيز ام قت از انج پ
پژوهشه ي منطب ب اوهوقت ه و سوي سوت ه ي وزارت علوپ ،توقيق ت و فن وري و هداقت فت هيت ه ي پژوهشوي اعضو ه هي ت علمي به
سمت ني زه ي اصلي کشور

ماده  :1تعاريف
 -1-1دانشگاه :منظور دانشا علم و فن وري م زندران است.
 -1-2شورا :منظور شوراي پژوهشي دانشا مي ب شد.
یي :پروژ اي اسوت توقيق تي که در مرزه ي دانش ب شود ق براي رفع قک مشول در سوطد دانشوا  ،منطقه ،کشوور
 -1-3طرح پژوهش
ق جه ن توسط اعض ي هي ت علمي دانشا اجرا ميگردد .در اقن راسر  ،طرح پژوهشي به انواع زقر تقسيم بندي مي گردد:
 .1-3-1طرح پژوهشیي نو او ::طرحه ي پژوهشوي که از مو اعرب ر وقژ پژوهشوي عضوو هي ت علمي ت مين اعرب ر ميگردند .هر عضوو
هي ت علمي ميتواند در سو ل اداکرر دو طرح پژوهشوي ب مجموع بودجه ت سوق  80درصود اعرب ر وقژ پژوهشوي هم ن سو ل نود تترق
نم قد.
تبصره  :1سق بودجه براي تترق قک طرح پژوهشي  60درصد اعرب ر وقژ پژوهشي هم ن س ل عضو هي ت علمي است.
تبصره  :2هر عضو هي ت علمي در هر زم ن ميتواند اداکرر قک قرارداد نوع اول داشره ب شد.
تبصیره  :3چن نچه عضوو هي ت علمي مجري طرح پژوهشوي نوع اول ،گزارش نه قي قلي از طرحه ي نود را به مدقرقت پژوهشوي دانشوا
ارس ل نمود ب شد ،ميتواند اجراي طرح دقاري را عهد دار شود.
 .1-3-2طرح پژوهشیي نو دو ::طرحه ي پژوهشووي که از مو بودجه دانشووا ت مين اعرب ر ميگردند و داراي قلي از وقژگيه ي زقر
ميب شند:
اه ) پژوهشه قي که به فراهم آوردن مقدم ت ق ا مس ئ اجراي برن مهه ي توستهاي دانشا  ،منطقه ق کشور کمک کنند.
ب) پژوهشه قي که در راسر ي سند چشم انداز دانشا و توسته فن وريه ي جدقد ب شند.
ج) طرحه قي که در اقن گرو منجر به توهيد نرپافزار ميشوند ،براي ن تمه آنه  ،اراقه ت قيدقه از مرکز انفورم تيک دانشا ضروري است.
 .1-3-3طرح پژوهشیي نو ویو ::طرحه ي پژوهشوي که به صوورت مشوررز از مو بودجه دانشوا و قک سو زم ن برون دانشوا هي به
انج پ ميرسد.
 .1-3-4طرح پژوهشیي نو هاار :یی نو پن م :طرح پژوهشوي که توت ام قت ک م قک سو زم ن برون دانشوا هي صوورت ميپذقرد .در
طرح پژوهشوي نوع چه رپ سو زم ن برون دانشوا هي در سوطد ملي تترق ميگردد و در طرح پژوهشوي نوع پنجم سو زم ن برون دانشوا هي
در سطد بيناهمللي است.
 -1-4م ری طرح :مدقر اجراقي طرح پژوهشوي ميب شود که در تم پ مراا انج پ طرح آن را سورپرسوري نمود و اهزام ب ب قد عضوو

هي ت علمي تم پ وقت دانشا ب شد و مسول تم مي مل تب ت در نصوص طرح پژوهشي ميب شد.
یاران طرح :افرادي هسووورنود کوه در مرااو انجو پ طرح بو مسووورول اجراي طرح هملو ري مينمو قنود .اقن افراد مي تواننود
 -1-5همک
اعضو ي هي ت علمي دانشوا ق سو قر دانشوا ه  ،دانشوجوق ن دانشوا  ،پژوهشواران مسورق  ،پژوهشواران پسو دکرري و افراد نبر شو غ در
صنتت ب شند.
 -1-6قرارداد طرح پژوهشي :قراردادي است که بين دانشا و پژوهشار براي اجراي طرح پژوهشي بسره مي شود.

ماده  :2خروجي های مورد انتظار طرح:
عالو بر گزارش نه قي طرح ،براي انواع طرحه ي مخرل  ،نروجيه ي زقر اهزامي ميب شد.
 -1-7خروجي مورد انتظار هر طرح پژوهشي نو او:
 -1-7-1نروجي مورد انرظ ر هر طرح پژوهشوي نوع اوهي که منجر به سو نت قک وسويله  /توهيد نرپ افزار ق هر ندمت دقار مورد ني ز
دانشوا ب شود ،ارائه موصوول تم پ شود ميب شود .در اقن صوورت ت قيد عمللرد مورد انرظ ر در گرو مربوط ق توسوط داور ددر صوورت
درنواست شورا) و تصوقب در شورا اهزامي است .سق اعرب ر اقن نوع طرحه مط ب ب سق تتيين شد در بند  1-3-1ميب شد.
 .2-3-1نروجي مورد انرظ ر و سق اعرب ر مربوطه س قر طرحه ي پژوهشي نوع اول مط ب ب جدول د )1ميب شد:
ن تمه اقن طرحه ي پژوهشووي پا از ارائه گواهي پذقرش مق هه  /مق ت در ژورن ل ميب شوود .ضوومن ب مق ت مسوورخرج از اقن طرحه ي
پژوهشي مشمول ا اهروقي دتشوق ) مق ت نميشوند.
جدول ( : )1سقف اعتبار طرح با توجه به خروجیهاي طرح پژوهشی نوع اول
رديف

خروجي مورد انتظار

وقف اعتبار تخصیصي

1

اداق قک مق هه علمي -پژوهشي

 30درصد

2

اداق قک مق هه ISI

 70درصد

3

اداق دو مق هه ISI

 100درصد

تبصیره  :4در مق ت مسورخرج از طرح پژوهشوي ب قد وابسوراي عضوو هي ت علمي تنه به دانشوا علم و فن وري م زندران ذکر گردد و
مجري طرح ب قد نوقسند مسرول مق هه نيز ب شد.
تبصیره  :5در مق ت و ق فره ه ي مسورخرج از طرح پژوهشوي ،ب قد ن پ همل ران اصولي طرح دمندرج در پيشونه د ) قيد گردد و از ذکر ن پ
افراد ن رج از طرح نودداري شود.
تبصره  :6در مق هه مسرخرج از طرح پژوهشي درج عب رت زقر در بخش قدرداني د )Acknowledgementمق هه اهزامي است.
در مق ت ف رسوي" :اين طرح تحقيقاتی با استتااده از اعتبارات ويژه پژوهشتی ( )Grantدانشتگاه علم و فناوري مازندران به
شماره ( . . . .تاريخ)  . . . .انجام شده است".
در مق ت تين:
)This research is supported by University of Science and Technology of Mazandaran, under grant No. xxxx (2020/01/01

 -1-8خروجي مورد انتظار هر طرح پژوهشي نو دو:
نروجي مورد انرظ ر هر طرح پژوهشوي نوع دوپ ،سو نت قک دسورا  /توهيد نرپ افزار ق ارائه هر ندمري راسور ي قلي از اهداف تترق
شد در م د  2-3-1ميب شد.
 -1-9خروجي مورد انتظار واير طرحهای پژوهشي (انوا وو :تا پن م)
 .2-3-1طرحه ي پژوهشوي نوع سووپ در بخش ام قت م هي دانشوا از بند  2-2اقن دسوروراهتم پيروي مينم قد .ضومن ب قک نسوخه از تم پ
گزارش ت مرالهاي و گزارش نه قي ،در صورت عدپ مخ هفت ب افظ اسرار ک رفرم ي صنتري ،ب قد به دانشا تووق گردد.

 .2-3-2طرحه ي پژوهشوي نوع چه رپ و پنجم که توت ام قت ک م قک سو زم ن برون دانشوا هي قرار دارند از شومول اقن بند مسوررني
هسورند و تنه ارائه قک نسوخه از تم پ گزارشو ت مرالهاي و گزارش نه قي به دانشوا  ،در صوورت عدپ مخ هفت ب افظ اسورار ک رفرم ي
صنتري ،کف قت مينم قد.
 -1-10تمديد قرارداد طرح پژوهشي
اداکرر زم ن تمدقد قرارداد طرح ،قک سو ل مي ب شود .بتد از پ ق ن اقن زم ن درصوورتيله پژوهشوار موف به ارائه هي قک از نروجيه ي
مورد انرظ ر ناردد ،قرارداد بصوورت قکطرفه از سومت دانشوا فسوم ميگردد .در صوورت فسوم قرارداد ،پژوهشوار ب قد تم مي ضورر و
زق ن ه ي مورد درنواسوت دانشوا را جبران نم قد .ضومن ب در صوورت فسوم قرارداد از سووي دانشوا  ،پژوهشوار ت قک سو ل از ارائه طرح
جدقد موروپ ميگردد.
تبصیره  :7در صوورتيله پژوهشوار به هر دهيلي تق ضو ي اتم پ قرارداد قب از ارائه همه ق بخشوي از نروجيه ي مورد انرظ ر را داشوره ب شود،
موضووع اتم پ قرارداد ،نروجي ه ي مورد انرظ ر و ميزان موروميت اارم هي از ارائه طرح جدقد توسوط پژوهشوار در شوورا تصوميمگيري
ميگردد.

ماده  :3مراحل اجرايي پیشنااد و تصويب طرح پژوهشي
مراا اجراقي پيشنه د و تصوقب طرح پژوهشي ب توجه به نوع طرح به شرح زقر است.
 -1-11طرح های پژوهشي نو او:
پيشونه د دهند طرح ،فرپ طرح پژوهشوي نود را به گرو آموزشوي مربوطه تووق مينم قد و پا از انذ ت قيد از طرف گرو آموزشوي،
طرح پژوهشوي مذکور از طرق دانشولد به مدقرقت پژوهش دانشوا ارسو ل و ب تصوميم شووراي پژوهشوي د )1طرح تصووقب ميگردد ،د)2
طرح براي اصالح به مجري طرح عودت داد ميگردد ق د )3طرح مورد قبول قرار نميگيرد.
 -1-12طرح های پژوهشي نو دو:
پيشنه د دهند طرح ،فرپ طرح پژوهشي نود را به گرو آموزشي مربوطه تووق مينم قد و پا از انذ ت قيدقه از گرو آموزشي مربوطه،
طرح پژوهشوي مذکور از طرق دانشولد به مدقرقت پژوهش دانشوا ارسو ل و ب تصوميم شووراي پژوهشوي د )1طرح تصووقب ميگردد ،د)2
طرح براي اصالح به مجري طرح عودت داد ميگردد ق د )3طرح مورد قبول قرار نميگيرد.
در صورت تصوقب طرح در شورا ،طرح مط ب جدول زقر براي داوري ارس ل نواهد شد.
جدول د : )2سق رق هي و تتداد داوران پيشنه د و گزارش نه قي طرح پژوهشي نوع دوپ
وقف ريالي طرح (میلیون ريا):

تعداد داور

تعداد داور داخلي

تعداد داور خارجي

1

x

1

1

0

2

 xاهي 3x

2

1

1

3

 3xاهي 6x

3

2

1

4

بيش از 6x

4

2

2

رديف

که مقدار کميت  xدر جدول ب برابر ب  250000000رق ل ميب شد که ميتواند س نه توسط شوراي پژوهشي ب زناري گردد.
نظرات داوران براي اعم ل اصالا ت اارم هي به مدقرقت پژوهش منتلا ميشود و توسط مدقر پژوهشي به مجري طرح انتل س ميق بد
و مجري موظ اسوت پا از اعم ل اصوالا ت پذقرفره شود  ،طرح را مجدداب به صوورت کربي به مدقرقت پژوهشوي ارائه نم قد و به مواردي
از داوري که نپذقرفره اسوت به طور مسوردل پ سوم دهد .مدقر پژوهشوي طرح پژوهشوي تلمي شود را به همرا نظرات داوران و اصوالا ت
اعم ل شد مجري براي بررسي و تصميمگيري نه قي به جلسه شوراي پژوهشي ارج ع ميدهد.
تبصیره  :8داور ق داوران طرحه ي پژوهشوي ب تشوخي شووراي پژوهشوي انرخ ب ميشووند .داوري طرحه ي پژوهشوي مورم نه اسوت
بن براقن طرحه ي پژوهشي بدون ن پ مجري براي داوري ارس ل و مجري نيز از ن پ داوران آگ نخواهد بود.
تبصیره  :9کليه طرحه ي پژوهشوي توت ام قت دانشوا پا از تصووقب در شووراي پژوهشوي ب قد مصووبه هي ت رئيسوه دانشوا را براي عقد
قرارداد ،انذ نم قند.

 -1-13طرح های پژوهشي نو وو :تا پن م
کليه طرحه ي پژوهشوي که ب قک موسوسوه در ن رج از دانشوا منتقد ميگردد ،ابردا کليهي مراا عقد قرارداد در ن رج از سو زم ن به
انج پ ميرسود .سوپا بتد از امضو ه قرارداد ن رج از موسوسوه توسوط رق سوت دانشوا  ،قرارداد دانلي بين مجري طرح و مت ونت موررپ
آموزشي و پژوهشي منتقد ميگردد.

ماده  :4مراحل اجرايي عقد قرارداد طرح پژوهشي
 -4-1در طرحه ي پژوهشوي نوع اول و دوپ پا از تصووقب طرح ،عط به مصووبه هي ت رئيسوه ،قرارداد بين مجري طرح و رئيا دانشوا
منتقد ميگردد.
 -4-2در طرح ه ي پژوهشوي نوع سووپ ت پنجم ،ب توجه به اقنله رئيا دانشوا قرارداد ب موسوسوه ن رج از سو زم ن را امضو مينم قد در
دان دانشا قرارداد دانلي بين مجري طرح و مت ون موررپ آموزشي و پژوهشي ددر صورت ن مه تفوقض انري ر) منتقد ميگردد.
 -4-3قرارداد ابردا توسط مجري و ن ظر و سپا توسط مت ون پژوهشي دانشا دنم قند دانشا ) امض ميشود.
 -4-4زم ن رسومي آغ ز طرح پژوهشوي ،ت رقخي اسوت که پا از امضو ي قرارداد توسوط مجري ،ن ظر و نم قند دانشوا در قرارداد ثبت
شود.
-4-5در صوورتي که پيشونه د دهند ي طرح پژوهشوي ،ظرف مدت قک م ک ري از ت رقم ابالغ تصووقب طرح پژوهشوي ،نسوبت به امضو ي
قرارداد اقداپ نلند به منزهه انصوراف تلقي ميشوود و طرح مورد نظر به دانشولد ارج ع ميگردد ،مار آنله امضو نلردن قرارداد بن به عللي
ن رج از اراد پيشنه ددهند طرح ب شد.
تبصیره  :10در صوورتي که مجري پا از انقضو ي اقن مدت بخواهد طرح را اجرا کند ،ب قد موضووع در شوورا مطرح شود  ،مصووبه زپ انذ
گردد.
 -4-6مجري در صورت ني ز به تمدقد قرارداد ،پيش از اتم پ مدت قرارداد طرح ،موظ به ارائه درنواست تمدقد مدت قرارداد به دانشلد
است.
تبصیره  :11شووراي پژوهشوي بر اسو س درنواسوت مجري طرح و ت قيد دانشولد ميتواند در دومراله و هر ب ر اداکرر به مدت شوش م ب
تمدقد مدت قرارداد موافقت کند.
تبصیره  :12در صوورتي که ب گذشوت شوشم از پ ق ن مدت قرارداد ،بدون درنواسوت تمدقد ق سوپري شودن سوهم از پ ق ن مدت تمدقد،
مجري گزارش نه قي نودرا ارائه نلند ،طرح او به عنوان طرح متل تلقي ميشوود و براي تصوميمگيري نه قي به شووراي پژوهشوي دانشوا
ارج ع داد ميشود.
تبصیره  :13آن دسوره از اعضو ي هي ت علمي که در مرنصوي بدون اقوق به سور ميبرند ،مج ز به شوروع طرح پژوهشوي جدقد پيش از
اضور دوب ر در وااد مربوطه نيسرند.

ماده  :5تعادات م ری
 -5-1مجري طرح مرتهد است موضوع قرارداد را در چ رچوب زم ني مشخ شد به طور ک م به انج پ برس ند.
 -5-2پژوهشار نمي تواند تم پ ق بخشي از طرح پژوهشي را به شخ دقاري واگذار نم قد.
 -5-3هر گونه تغيير ق اصالح در طرح پژوهشي مصوب شد ني ز به مجوز شوراي پژوهش دانشا دارد.
 -5-4مجري طرح پژوهشوي مرتهد مي شوود که اسون د و مدارز مرتبط و اطالع ت و نر قج ا صو از طرح پژوهشوي را بدون مجوزه ي
زپ از شوراي پژوهش دانشا به شخ اقيقي و اقوقي دقاري واگذار ننم قد.
 -5-5مجري طرح ملل است در صورت ني ز به اسرف د از تخص و تجربه همل ر ق همل ران اصلي داعم از دانلي ق ن رجي) مشخص ت
آن ن را در طرح پژوهشي درج و به امض ي آن ن برس ند.
تبصره  :14در صورت اسرف د از همل ر ق همل ران ن رج از کشور ،همه هزقنهه ب قد به رق ل درنواست شود.
 -5-6مجري ملل اسوت ف ق اهلررونيلي و نسوخه ملروب گزارش نه قي را طب برن مه زم نبندي شود پيشونه دي ددر چ رچوب راهنم ي
تدوقن و نا رش گزارش پ ق ني) تهيه و به صورت ت قپ شد و به همرا چليد گزارش مزبور به مت ون آموزشي و پژوهشي ارائه دهد.

 -5-7چن نچه پژوهشوار بخواهد نريجه طرح پژوهشوي نود را به صوورت انرراع ق به شول دقاري در انري ر مراکزي به جز دانشوا قرار
دهد زپ است از شوراي پژوهشي دانشا مجوز کسب نم قد.
 -5-8مجري مرتهد ميشوود نريجه طرح پژوهشوي نود را به صوورت سومين ر ،براسوب مورد ،در سوطد دانشولد  ،دانشوا ق به طور
گسررد تر ارائه نم قد.
تبصیره  :15در موراد ن ص م نند مورم نه بودن طرح پژوهش ،ب درنواسوت عضوو هي ت علمي و ب ت قيد شووراي پژوهشوي ،ارائه نر قج طرح
به به شرح مندرج در بند  5-8ضروري نميب شد.
 -5-9در تم مي طرحه ي پژوهشوي در صوورتي که مجري در اجراي مف د قرارداد تتهدات نود را به انج پ نرسو ند و در نريجه نسو راتي به
دانشوا وارد شوود ،پا از تتيين ميزان ضورر و زق ن وارد  ،مجري ب قد آن را جبران کند .تشوخي موارد فوق و تتيين ميزان ضورر و زق ن
ب شوراي پژوهشي دانشا و ت قيد دفرر اقوقي دانشا نواهد بود.

ماده :6تعادات دانشگاه
 -6-1دانشا موظ است ا اهروقي مجري و همل ران اصلي طرح را به صورت مرالهاي به شرح زقر پردانت کند:
اه ) در طرح پژوهشي نوع اول ک مبلغ قرارداد پا از ااراز شراقط جدول شم ر د )1پردانت ميگردد.
ب) در طرح پژوهشي نوع دوپ پردانت به صورت زقر صورت ميپذقرد:
• مجري طرح پژوهشووي ميتواند بيسووت و پنج درصوود از ک هزقنه طرح نود را به عنوان پيش پردانت و پا از انتق د قرارداد
طرح ،درنواست نم قد .اقن مبلغ هنا پ پردانت اقس ط قرارداد به نر سب کسر و تضمين مجري به هم ن نسبت آزاد ميگردد.
• هر قسط قرارداد منطب بر سهم مراا تترق شد در طرح پا از درق فت گزارش آن مراله و ت قيد ن ظر ق ب پردانت است.
تبصره  :16اداکرر مبلغ ق ب پردانت در هر مراله از طرح پژوهشي نميتواند بيشرر از  25درصد مبلغ ک طرح پژوهشي ب شد.
تبصیره  :17به ميزان  10درصوود از مبلغ ق ب پردانت به عنوان اسوون انج پ ک ر ،در انري ر دانشووا ب قي ميم ند که پا از ت قيد نه قي
پ ق ن ک ر توسط مت ونت آموزشي و پژوهشي ،به هي ت علمي ب زگرداند ميشود.
 -6-2دانشا موظ است ا اهزامه داوران طرح را به شرح ذق پردانت نم قد
• براي داوري پيشنه د طرحه ي پژوهشي توسط داور دانلي براي هر طرح مبلغ  500،000رق ل

• براي داوري گزارش نه قي طرحه ي پژوهشي توسط داور دانلي براي هر طرح مبلغ  1500،000رق ل
• براي داوري پيشنه د طرحه ي پژوهشي توسط داور ن رجي براي هر طرح مبلغ  1،500،00رق ل

• براي داوري گزارش نه قي طرحه ي پژوهشي توسط داور ن رجي براي هر طرح مبلغ  2،500،00رق ل
تبصیره  :17در صوورت هزوپ ،ا اهزامه داوران طرحه ي پژوهشوي مندرج در بند  6-2توسوط شووراي پژوهش به صوورت سو نه ب زناري
ميگردد.
تبصره  :18نظ رت بر اسن اجراي اقن آقينن مه اعم از تتهدات مجري و دانشا به عهد مت ونت پژوهشي و فن وري دانشا نواهد بود.

ماده  – 7تصویب دستورالعمل
اقن دسوروراهتم اجراقي در  7م د و  18تبصور در جلسوه شووراي پژوهشوي مور  1399/10/27تصووقب و در سوي و  ...............جلسوه
هي ت رئيسووه موررپ دانشووا در ت رقم  1399/11/.......به ت قيد رسوويد .اقن دسووروراهتم از ت رقم ابالغ زپ ا جرا بود و کليه مصوووب ت
گذشره مربوط به اقن موضوع از درجه اعرب ر س قط است.

