آییه وامٍ اجرایی
عرح َای تحقیقاتی ذرين ذاوشگاَی

ذاوشگاٌ تبریس
مصًب سال 1332

آییه وامٍ اجرایی عرح َای تحقیقاتی (ذرين ذاوشگاَی) ذاوشگاٌ تبریس
ثِ هٌظَض تطغيت ٍ تكَيق ّطچِ ثيكتط اػضبي هحتطم ّيأت ػلوي زاًكگبُ ثِ اخطاي عطح ّبي تحقيقبتي ٍ زض
خْت يکؿبى ؾبظي ٍ قفبف ؾبظي اهَض اخطايي هطثَط ثِ عطح ّبي تحقيقبتي ههَة کوؿيَى پػٍّكي،
پيكٌَيؽ زؾتَضالؼول اخطايي عطح ّبي تحقيقبتي زضٍى زاًكگبّي زاًكگبُ تجطيع ،پؽ اظ ثحث ٍ ثطضؾي زض
خلؿبت هتؼسز کويؿيَى پػٍّكيًْ ،بيتبً زض خلؿِ هَضخ  32/12/24آى کويؿيَى ثِ قطح ظيط ثِ تهَيت
ًْبيي ضؾيس.
ماذٌ  – 1اصغالحات مىررج ذر ایه ذستًرالعمل ،ي ايلًیت َای پژيَشی ذاوشگاٌ تبریس :
مجالت معتبر  :آًسؾتِ اظ هدالتي اؾت کِ زض پبيگبّْبي هؼتجط ػلوي ذبضخي ٍ زاذلي اػن اظ  WOS ،JCRي

ً ISCوبيِ گطزيسُ ٍ هَضز تبييس ٍظاضت ػلَم ،تحقيقبت ٍ فٌبٍضي هي ثبقٌس.
مجری عرح :

هسيط اخطايي عطح هي ثبقس کِ زض توبم هطاحل اًدبم عطح آى ضا ؾطپطؾتي ًوَزُ ٍ العاهبً هي
ثبيس ػضَ ّيأت ػلوي ( هَاضز اؾتثٌبئي ضا قَضاي پػٍّكي زاًكگبُ هؼيي ذَاّس کطز )
زاًكگبُ ثبقس.

َمکاران اصلی عرح  :افطازي ّؿتٌسکِ زض توبم هطاحل اًدبم عطح ثب هؿئَل اخطاي عطح ّوکبضي ػلوي هي
ًوبيٌس.
عرح َایی کٍ ذارای يیژگی َای زیر باشىر ،از ايلًیت برخًرذار خًاَىر بًذ:

 پػٍّف ّبيي کِ ثِ فطاّن آٍضزى هقسهبت يب حل هؿبئل اخطاي ثطًبهِ ّبي تَؾؼِ فطٌّگي،
اختوبػي ٍ اقتهبزي کكَض کوک کٌٌس.
 پػٍّف ّبيي کِ ثب کبضثؿت تکٌَلَغي ّبي پيكطفتِ ثِ تَؾؼِ تکٌَلَغي زاذلي ثب پيَؾت ّبي
فطٌّگي ،اقتهبزي ٍ اقليوي کكَض ،کوک کٌس.
 پػٍّف ّبيي کِ قٌبذت ٍ تَؾؼِ تکٌَلَغي ؾٌتي ضا تؿْيل ًوبيس.
 پػٍّف ّبي ثٌيبزي کِ اًدبم آى قطٍع تحقيقبت زيگطي ضا تؿْيل ًوبيس.
 پػٍّف ّبيي کِ ثِ پطٍضـ تَاى ػلوي ٍ يب ثبالثطزى ؾغح زاًف اختوبػي کوک کٌس.

ماذٌ  - 2مراحل اجرایی پیشىُاذ عرح :
اػضبء ّيبت ػلوي زاًكگبُ تجطيع هي تَاًٌس ثغَض فطزي يب گطٍّي ٍ ثب هحلَػ زاقتي ًيبظّبي ضطٍضي کالى
کكَض ٍ هٌغقِ ،ايسُ ّبي تحقيقبتي ٍ هغبلؼبتي پيكٌْبزي ذَز ضا زض قبلت فطم ٍيػُ عطح تحقيقبتي ثكطح ظيط
تْيِ ٍ اقسام ًوبيٌس.
ماذٌ  - 1-2عرح پژيَشی وًع ( 1ايلیه عرح پیشىُاذی اعضاء َیات علمی جریر االستدرا))

اٍليي عطح تحقيقبتي اضائِ قسُ اظ ؾَي ػضَ ّيبت ػلوي خسيس االؾترسام اؾت کِ کليِ ّعيٌِ ّبي اخطاي آى
اظ هحل اػتجبضات پػٍّكي ؾبالًِ هسيطيت اهَض پػٍّكي زاًكگبُ تأهيي هي گطزز .ؾقف ضيبلي اػتجبض ايي ًَع
عطح ّب حساکثط  30/000/000ضيبل ثَزُ ٍ ّط ػضَ ّيبت ػلوي هي تَاًس ضاؾبَ يب اظ عطيق زاًكکسُ هتجَع ًؿجت
ثِ تٌظين فطم پيكٌْبز اخطاي عطح پػٍّكي ٍ اضؾبل آى ثِ هسيطيت پػٍّكي اقسام ًوبيس .عطح ّبي ًَع يک زض
قَضاي پػٍّكي زاًكگبُ هغطح ٍ ثسٍى ػجَض اظ هطاحل زاٍضي هَضز تهَيت قطاض هي گيطز .ثِ ايي تطتيت کِ پؽ
اظ زضيبفت پطٍپعال عطح اظ عطف هدطي ،هَضَع زض اٍليي خلؿِ قَضاي پػٍّكي زاًكگبُ تهَيت ٍ ًؿجت ثِ
ػقس قطاضزاز اخطاي عطح اقسام الظم نَضت ذَاّس گطفت.
تَضيح ايٌکِ اػضبء ّيبت ػلوي زاًكگبُ زض عَل ذسهت نطفب ثطاي يک ثبض هي تَاًٌس ثِ اضائِ ايي ًَع عطح
هجبزضت ٍضظًس.
هدطيبى ايي قجيل عطح ّبي تحقيقبتي العاهب هي ثبيؿت ًؿجت ثِ اؾترطاج هقبلِ اظ ًتبيح عطح ذَز ثكطح شيل
اقسام ًوبيٌس.
 زض گطٍّْبي آهَظقي ػلَم پبيِ ،کكبٍضظي ٍ فٌي هٌْسؾي یک مقالٍ زض هدالت هؼتجط

( ISIومایٍ شرٌ

ذر  JCRیا )WOS

 زض گطٍّْبي آهَظقي ػلَم اًؿبًي یک مقالٍ زض هدالت هؼتجط ( ISIومایٍ شرٌ ذر  JCRیا  )WOSيب
علمی پژيَشی (ومایٍ شرٌ ذر )ISC

 زض هقبلِ هؿترطج ػجبضت ظيط العاهبَ ثبيس زضج گطزز:
ايي هقبلِ هؿترطج اظ عطح پػٍّكي ذبتوِ يبفتِ اظ هحل اػتجبضات پػٍّكي زاًكگبُ تجطيع هي ثبقس.
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ماذٌ - 2-2

عرح پژيَشی وًع 2

ثِ هٌظَض تكَيق اػضبء ّيبت ػلوي زاًكگبُ ثطاي اضائِ عطح تحقيقبتي ٍ افعايف تؼساز هقبالت زض هدالت هؼتجط
ػلوي ثؼٌَاى انلي تطيي قبذم زض ضتجِ ثٌسي زاًكگبّْب ٍ ّوچٌيي تؿطيغ ػوليبت کبضقٌبؾي ،اخطاي
عطحْبي پػٍّكي ًَع زٍ پيكٌْبز گطزيس .اػتجبض عطحْبي ًَع زٍ حساکثط  30/000/000ضيبل ثَزُ ٍ اظ هحل
گطًت اؾبتيس پيكٌْبز زٌّسُ ،تأهيي ٍ قبثل ّعيٌِ کطز هي ثبقس .ضوٌبَ ثِ هٌظَض تؿطيغ زض ضًٍس اهَض اخطايي ايي
قجيل عطحْب پصيطـ ٍ تهَيت آًْب ّوبًٌس عطح ًَع يک زض قَضاي پػٍّكي زاًكگبُ ثسٍى اًدبم هطاحل زاٍضي
ثَزُ ٍ هدطي عطح هي تَاًس ضاؾبَ يب اظ عطيق زاًكکسُ ًؿجت ثِ تٌظين ٍ اضؾبل پطٍپعال عطح اقسام ًوبيس ٍ پؽ
اظ زضيبفت پطٍپعال عطح اظ عطف هدطي ،هَضَع زض اٍليي خلؿِ قَضاي پػٍّكي زاًكگبُ تهَيت ٍ ًؿجت ثِ
ػقس قطاضزاز اخطاي عطح اقسام الظم نَضت ذَاّس گطفت.
تًضیح  :اؾترطاج ٍ چبح هقبلِ اظ ًتبيح يبفتِ ّبي ايي قجيل عطح ّب ّوبًٌس عطحْبي ًَع يک هي ثبقس.
ماذٌ  - 3-2عرح پژيَشی وًع ( 3اجرای عرح تحقیقاتی از محل اعتبار گروت)

عطح تحقيقبتي ًَع  3عطحي اؾت کِ کليِ ّعيٌِ ّبي اخطاي آى اظ هحل اػتجبض گطًت ػضَ ّيبت ػلوي
پيكٌْبز زٌّسُ تبهيي هي گطزز ٍ هدطي عطح هَظف اؾت پؽ اظ تٌظين پطٍپعال عطح اثتسا آى ضا ثِ گطٍُ
آهَظقي ٍ پػٍّكي هطثَعِ اضائِ ًوبيس .پؽ اظ ثطضؾي ٍ تهَيت زض قَضاي گطٍُ شيطثظ ،عطح هَضز ًظط خْت
تهَيت زض قَضاي پػٍّكي زاًكکسُ ثِ هؼبٍى پػٍّكي زاًكکسُ اضؾبل هي گطزز .پؽ اظ تهَيت عطح زض قَضي
زاًكکسُ ،ثٌس هؿترطج اظ نَضتدلؿِ قَضاي زاًكکسُ ثِ ّوطاُ ًؿرِ اي اظ پطٍپعال تکويل قسُ عطح ،عي ًبهِ
اي خْت ثطضؾي ٍ تهَيت ًْبيي عطح پيكٌْبزي زض قَضاي زاًكگبُ ،ثِ هسيطيت اهَض پػٍّكي اضؾبل هي گطزز.
ؾقف ضيبلي اػتجبض ايي ًَع عطح ّب ثط اؾبؼ تؼساز هقبالت هؿترطج اظ گعاضـ ًْبيي عطح ثِ قطح ظيط هي ثبقس:
ماذٌ  -1-3-2عرحُای پژيَشی تا اعتبار  50/000/000ریال

 زض گطٍّْبي آهَظقي ػلَم پبيِ ،کكبٍضظي ٍ فٌي هٌْسؾي یک مقالٍ زض هدالت هؼتجط

( ISIومایٍ شرٌ

ذر  JCRیا )WOS

 زض گطٍّْبي آهَظقي ػلَم اًؿبًي یک مقالٍ زض هدالت هؼتجط ( ISIومایٍ شرٌ ذر  JCRیا  )WOSيب
علمی پژيَشی (ومایٍ شرٌ ذر )ISC

ماذٌ  -2-3-2عرحُای پژيَشی تا اعتبار  70/000/000ریال

 زض گطٍّْبي آهَظقي ػلَم پبيِ ،کكبٍضظي ٍ فٌي هٌْسؾي ذي مقالٍ زض هدالت هؼتجط

( ISIومایٍ شرٌ ذر

 JCRیا )WOS

 زض گطٍّْبي آهَظقي ػلَم اًؿبًي ذي مقالٍ زض هدالت هؼتجط ( ISIومایٍ شرٌ ذر  JCRیا  )WOSيب علمی
پژيَشی (ومایٍ شرٌ ذر )ISC

تًضیح ( : )1زض هقبلِ هؿترطج زضج ّوبى ػجبضات شکط قسُ زض هبزُ ّ 1-2ويي آئيي ًبهِ العاهي اؾت.
تًضیح ( : )2ثب تَخِ ثِ ههَثِ قَضاي پػٍّكي زاًكگبُ ،زض حبل حبضط ؾقف اػتجبض ضيبلي ايي ًَع عطح ّب
حساکثط  50/000/000ضيبل تؼييي گطزيسُ اؾت.
ماذٌ  -3-3-2قَضاي گطٍُ هَظف اؾت عطح ّبي زضيبفتي ضا حساکثط ظطف يک هبُ ثطضؾي ٍ اضظيبثي ترههي
ًوَزُ ٍ ًظط ذَز ضا کتجبً ثِ قَضاي زاًكکسُ ٍ پيكٌْبز زٌّسُ عطح اػالم ًوبيٌس.
ماذٌ  -4-3-2زض نَضتيکِ قَضاي گطٍُ حساکثط تب زٍ هبُ ثسٍى ػصض هَخِ ًؿجت ثِ ثطضؾي ٍ اضظيبثي ترههي
عطح پيكٌْبزي اقسام ًٌوبيس ،هدطي (يبى) هيتَاًٌس عطح پيكٌْبزي ذَز ضا ضأؾبً ثِ هؼبٍى پعٍّكي زاًكکسُ،
خْت عطح ٍ ثطضؾي زض قَضاي پػٍّكي زاًكکسُ اضؾبل ًوبيٌس.
ماذٌ  -5-3-2قَضاي پػٍّكي زاًكکسُ هَظف اؾت عطح ّبي پيكٌْبزي ٍانلِ اظ قَضاي گطٍُ ضا زض اٍليي
خلؿِ ذَز هغطح ٍ زض ذهَل آًْب اتربش تهوين ًوبيس.
ماذٌ  -6-3-2هسيطيت پػٍّف ٍ فٌبٍضي زاًكگبُ هَظف اؾت عطح ّبي پيكٌْبزي ٍانلِ اظ زاًكکسُ ّب ضا زض
اٍليي خلؿِ قَضاي پػٍّكي زاًكگبُ هغطح ٍ زض ذهَل اًتربة زاٍض يب تهَيت ًْبيي آًْب اتربش تهوين
ًوبيس.
ماذٌ  -7-3-2اگط عطح زٌّسُ يک ًفط ثبقس هي ثبيس ثِ ػٌَاى هؿئَل اخطاي عطح هؼطفي گطزز زض غيط
ايٌهَضت يکي اظ عطح زٌّسگبى ثِ ػٌَاى هؿئَل اخطاي عطح هؼطفي هي قَز.

ماذٌ – 3ضًابظ مالی عرح َای تحقیقاتی ذرين ذاوشگاَی مصًب شًرای پژيَشی ذاوشگاٌ :
ماذٌ  -1-3خبثدبيي ٍ اًتقبل ضزيف ّبي هطثَط ثِ اػتجبضات غيط پطؾٌلي ( ّعيٌِ ذطيس تدْيعات ،هَاز ،
هؿبفطت ٍ  ).....عطح ثِ پطؾٌلي ( حق التحقيق ٍ حق العحوِ ) هوٌَع ثَزُ ٍ زض هَاضز اؾتثٌبيي پؽ اظ ثطضؾي
ّبي الظم اهکبى پصيط اؾت.
ماذٌ  -2-3خبثدبيي ضزيف ّبي هطثَط ثِ اػتجبضات پطؾٌلي ( حق التحقيق ٍ حق العحوِ ) ثِ غيط پطؾٌلي (
ّعيٌِ ذطيس تدْيعات ،هَاز  ،هؿبفطت ٍ ).....ثب ثطضؾي کبضقٌبؼ هطثَعِ هدبظ هي ثبقس.
ماذٌ  - 3-3اػتجبض الظم ثطاي اًدبم عطح پػٍّكي ثِ قطح ههَثبت پطؾكٌبهِ خوغ ثٌسي ٍ ثطآٍضز هي گطزز.
ماذٌ  - 4 -3هدطي عطح هتؼْس ذَاّس ثَز کِ اؾٌبز ّعيٌِ اًدبم يبفتِ ضا ثب ضػبيت ضَاثظ ٍ هقطضات ضوي
ّوبٌّگي ثب هسيطيت پػٍّف ٍ فٌبٍضي تْيِ ًوَزُ ٍ زض ضفغ اقکبالت احتوبلي آًْب ّوکبضي الظم ضا هؼوَل
ًوبيس .هسيطيت پػٍّف ٍ فٌبٍضي ًيع ثِ ًَثِ ذَز ّوکبضي الظم ضا ثب هدطي هؼوَل ذَاّس زاقت .ثسيْي اؾت
ّعيٌِ ّبيي کِ هغبثق پيف ثيٌي ّبي اٍليِ ًجَزُ ٍ يب ثب ضػبيت ضَاثظ ٍ هقطضات هطثَعِ نَضت ًگطفتِ ثبقس ،اظ
هدطي عطح پصيطفتِ ًرَاّس قس ٍ زاًكگبُ هؿئَليتي زض قجبل آًْب ًرَاّس زاقت
ماذٌ  - 5-3هٌبفغ هبزي حبنلِ اظ عطح ّبيي کِ ثِ تَليس اًجَُ ضؾيسُ اًس هتؼلق ثِ زاًكگبُ تجطيع هي ثبقس ٍ
زاًكگبُ هي تَاًس ثٌب ثِ تكريم قَضاي پػٍّكي ٍ تأييس ّيأت ضئيؿِ زاًكگبُ ،ثركي اظ ايي هٌبفغ ضا ثِ هدطي
ٍ ّوکبضاى انلي عطح اذتهبل زّس.
ماذٌ  – 4شرایظ اختتا) عرح:
ماذٌ  -1-4هدطيبى عطحْبي پػٍّكي ًَع  2 ٍ 1هي ثبيؿت پؽ اظ پبيبى عطح گعاضـ کبهل آى ضا زض قبلت يک
فقطُ لَح فكطزُ ثِ هسيطيت اهَض پػٍّكي زاًكگبُ تحَيل ًوبيٌس.
ماذٌ  -2-4هدطيبى عطحْبي پػٍّكي ًَع  3ثبيس پؽ اظ پبيبى عطح گعاضـ کبهل ضا اثتسا زض ؾِ ًؿرِ (ثسٍى
تدليس) ثب علق ٍ قيطاظُ ثِ هسيطيت اهَض پػٍّكي زاًكگبُ تحَيل ًوَزُ تب اقساهبت الظم ًؿجت ثِ اًدبم هطاحل

زاٍضي ايي قجيل عطح ّب نَضت پصيطز .ثسيْي اؾت پؽ اظ اًدبم هطاحل زاٍضي ٍ زض نَضت تبييس زاٍضاى ٍ
تهَيت قَضاي پػٍّكي زاًكگبُ هطاتت ثِ هدطي عطح اػالم ذَاّس قس ٍ هدطي عطح الظم اؾت ًؿجت ثِ
تدليس گعاضـ کبهل زض ؾِ ً 3ؿرِ گبليٌگَض اقسام ًوَزُ ٍ زض اؾطع ٍقت ٍ قجل اظ تؿَيِ حؿبة عطح ثِ
هسيطيت اهَض پػٍّكي زاًكگبُ اضؾبل ًوبيس.
ماذٌ  -3-4هدطيبًي کِ تب يک ؾبل پؽ اظ اتوبم عطح ٍ اضائِ گعاضـ ًْبيي ثط حؿت هَضز ،هَفق ثِ اضائِ هقبلِ
زض هدالت زاذلي ٍ ذبضخي ًگطزًس ،ثب کؿط  22زضنس حق التحقيق ثب آًبى تؿَيِ حؿبة ذَاّس قس .ثب ايي
تفبٍت کِ عطحْبي پيكٌْبزي ثؼسي ايي زؾتِ اظ ّوکبضاى خعٍ اٍلَيت ّبي اٍل کويؿيَى پػٍّكي قطاض ًرَاّس
گطفت.
ماذٌ  -4-4تسًیٍ حساب وُایی عرح ي ارائٍ َرگًوٍ گًاَی برای عرح َای پژيَشی ( اعم از وًع یک ،ذي ي
سٍ ) مىًط بٍ ذرج مشدصات عرح ذر ساماوٍ سیماپ ي بررسی ي تأییر وُایی آن تًسظ کارشىاس عرح َای
تحقیقاتی می باشر.

ماذٌ  – 5شرایظ عمًمی ي مًارذ متفرقٍ :
ماذٌ  - 1 -5اػضبي ّيأت ػلوي هأهَض ثِ تحهيل زض حيي تحهيل ًوي تَاًٌس هدطي عطح ثبقٌس .ايي ّوکبضاى
نطفبً هدبظ ذَاٌّس ثَز کِ ثِ ػٌَاى ّوکبض ػلوي زض اخطاي عطح ّب هكبضکت ًوبيٌس.
ماذٌ  - 2 -5تبضيد زقيق قطٍع عطح ،تبضيد زضج قسُ زض قطاضزاز عطح هي ثبقس کِ هب ثيي هؼبٍى پػٍّف ٍ
فٌبٍضي اظ يک ؾَ ٍ هدطي عطح اظ ؾَي زيگط اهضبء قسُ اؾت.
ماذٌ  - 3 -5آى زؾتِ اظ اػضبء ّيئت ػلوي زاًكگبُ کِ هتقبضي اؾتفبزُ اظ فطنت ّبي هغبلؼبتي عَالًي هست
ثَزُ ٍ زض ػيي حبل عطح پػٍّكي زض زؾت اخطا زاضًس ثبيس يک هبُ قجل اظ ػعيوت ًؿجت ثِ تؼييي تکليف
قطاضزاز عطح ذَز اقسام ًوبيٌس.
ماذٌ  - 4-5هؿئَل اخطاي عطح ثبيس قجل اظ ّعيٌِ ًوَزى اظ هحل اػتجبض عطح ،زؾتَض الؼول هطثَط ثِ ًحَُ
ّعيٌِ کطز اظ اػتجبضات پػٍّكي ضا زقيقبً هغبلؼِ ٍ ضػبيت ًوبيس.
ماذٌ  - 6-5پيكٌْبز تغييط هدطي عطح ٍ ّوکبضاى انلي عطح ثب تبييس ٍتهَيت قَضاي پػٍّكي زاًكگبُ اهکبى
پصيط هي ثبقس.

