آييننامه طرحهاي پژوهشي داخل دانشگاه
مصوب  8811/70/52با اصالحات بعدي

 -1مقدمه
هدف از تدوين آييننامة طرحهاي پژوهشي داخل دانشگاهي ارتقاء كيفيت پژوهشهاي انجام شده در دانشگاه صنعتي سهند
براي حركت به سمت پژوهشهاي در مرز دانش و يا حل معضالت صنايع كشور با انجام تحقيقات كاربردي است .براي اين
منظور طرحهاي پژوهشي بر اساس اولويت هاي پژوهشي دانشگاه و در چارچوب اعتبارات پژوهشي اعضاء هيأت علمي كه
بصورت شناور و با توجه به دستاوردهاي پژوهشي و ارتباط با صنعت آنان در سه سال گذشته تعيين ميگردد ،تعريف
ميشوند (براي همكاران جديداالستخدام تسهيالتي براي نخستين طرحهاي پژوهشي پيش بيني شده است ).اولويتهاي
پژوهشي دانشگاه با پيشنهاد دانشكدهها و بررسي و تصويب شوراي پژوهشي و با تائيد هيأت رئيسه دانشگاه براي يك دورة 5
ساله تعيين ميگردد.
 -2ضوابط
 1-2بودجة طرحهاي پژوهشي
 -1-1-2اعضاء هيات علمي پس از استقرار در دانشگاه ميتوانند يك طرح تحقيقاتي حداكثر تا مبلغ  011.111.111ريال
تعريف و پس از گذراندن مراحل الزم براي تصويب اجرا نمايند.
 -2-1-2اختصاص اعتبار پژوهشي براي انجام طرحهاي پژوهشي دوم به بعد هر پژوهشگر در چارچوب اعتبار ساليانه كه بر
اساس امتيازات فعاليت هاي پژوهشي (كه جزييات آن در آييننامة نحوة محاسبة اعتبار پژوهشي ساليانة اعضاء هيأت علمي
آمده) محاسبه ميشود ممكن خواهد بود.
 -2-2نحوة پيشنهاد و تصويب طرح:
اعضاء هيات علمي دانشكده ها/مراكز تحقيقاتي مي توانند طرح هاي پژوهشي پيشنهادي را در چهارچوب اولويتهاي دانشگاه
و بودجه ساليانه خود كه توسط معاونت پژوهشي تعيين مي شود تعريف و به دانشكده/مركز تحقيقاتي مربوطه ارائه دهند.
 1-2-2دانشكده/مركز تحقيقاتي با بررسي ويژگي هاي كلي طرح پيشنهادي و تطابق آن با مفاد آييننامة مصوب شوراي
پژوهشي ،ميتواند اقدام به تشكيل كميته داوري متناسب با وسعت طرح نموده و داوري طرح را به اين كميته محول نمايد.
كميتة داوري با تكميل فرم مربوطه ،نظر خود را مبني بر لزوم اصالح ،رد و يا قبول ،همراه با كل پرونده به دانشكده/مركز
تحقيقاتي ارجاع ميدهد .دانشكده يا مركز تحقيقاتي ميتواند جهت تسريع امور ،اصالحات مورد توافق مجري را خواسته و در
صورت تصويب طرح پيشنهادي ضمن معرفي  2نفر ناظر ،كل پرونده را به معاونت پژوهشي ارجاع دهد .شوراي پژوهشي بر
اساس نظر دانشكده/مركز تحقيقاتي و با دعوت از پيشنهاد دهنده طرح براي دفاع ،نظر نهايي را در مورد تصويب يا رد طرح و
انتخاب يك نفر به عنوان ناظر طرح اعالم خواهد نمود.
در صورتيكه پيشنهاد دهندة طرح نسبت به مصوبات دانشكده/مركز تحقيقاتي يا تاخير در مراحل بررسي معترض باشد ،مي
تواند مراتب را كتباً با ذكر داليل جهت بررسي به شوراي پژوهشي ارسال نمايد .همچنين اعتراض پيشنهاد دهنده طرح
مي تواند نسبت به تأخير در مراحل بررسي نيز به طور مشابه به مراجع ذيربط و معاونت پژوهشي منعكس گردد .مراحل
داوري و قبول يا رد طرحها در دانشكده/مركز تحقيقاتي و شوراي پژوهشي ،در صورتي كه قصوري از جانب پيشنهاد دهندة
طرح نباشد ،نميبايست بيش از دو ماه به طول انجامد.
 2-2-2کميته داوري :كميته اي مركب از دو تا سه نفر از صاحبنظران و متخصصين در زمينة مورد نظر ميباشد كه بر
حسب نياز توسط دانشكده/مركز تحقيقاتي براي اراية نظر تخصصي در مراحل مختلف تصويب ،ارزيابي گزارش ها و پيشرفت

و خاتمة طرح انتخاب ميشوند .اعضاء كميته داوري هر طرح نبايد مجري و يا همكاران طرح باشند .اعضاء كميته داوري
ميتوانند از متخصصين خارج از دانشگاه هم باشند.
تبصره :حقالزحمة داوري و نظارت در مرحلة بررسي ،قبول و يا رد طرحها متناسب با وسعت طرح و طبق دستورالعمل
معاونت پژوهشي (پيوست  )2پرداخت ميگردد.
 3-2نظارت بر اجراء و ارزيابي طرح:
شوراي پژوهشي نقش اصلي در نظارت بر حسن انجام طرح را عهدهدار است .اين شورا با بررسي كلية گزارشات طرح و اعمال
سازوكارهاي الزم از جمله تعيين ناظر براي نظارت مستمر بر طرح و اعالم نظر تخصصي در مورد گزارشات ،درخواست ارائة
سخنراني يا سمينار علمي توسط مجري و  ....نظارت دقيقي بر پيشرفت كمي و كيفي ،رعايت زمانبندي و استفادة موثر از
منابع طرح را بر عهده خواهد داشت .كلية درخواست ها و اسناد طرح با تأئيد ناظر طرح نافذ بوده و پس از تأييد به معاونت
پژوهشي ارسال ميگردد .همچنين كليه گزارشات مراحل مختلف طرح پس از تاييد دانشكده/مركز تحقيقاتي و بررسي و
تاييد توسط ناظر طرح به شوراي پژوهشي ارجاع داده مي شود .ارزيابي و بررسي نهايي گزارشات ،درخواستها و اسناد ،در
معاونت پژوهشي انجام گرفته و بر اساس آن اقدام الزم صورت ميپذيرد .معاونت پژوهشي ميتواند حسب مورد از
سازوكارهاي مورد نياز اين رابطه بهره گيرد.
 1-3-2ناظر  :فرد متخصصي در زمينة موضوع طرح است كه به منظور نظارت بر حسن اجراي طرح توسط شوراي پژوهشي
از ميان  2نفر كانديد معرفي شده توسط دانشكده/مركز تحقيقاتي يا ،در صورت نياز ،به تشخيص شوراي پژوهشي ،انتخاب
مي شود و به طور مستمر بر پيشرفت كمي و كيفي طرح ،در دسترسي به اهداف و مطابقت آن با جدول زمانبندي طرح
نظارت مينمايد و صورت هزينههاي طرح را تأئيد ميكند .ناظر طرح در ارتباط مستقيم با شوراي پژوهشي دانشگاه مي باشد.
تبصره  :1دانشكده ها يا مراكز تحقيقاتي دانشگاه الزم است عالوه بر نظارت و ارزيابي گزارشات ،به منظور اطالعرساني و
فراهم نمودن زمينة بكارگيري نتايج طرحها ،تشويق ،ترغيب ،برنامهريزي الزم را براي ارائة سمينار ،انتشار مقاله ،ساخت و
نيمه صنعتي نمودن نتايج انجام دهند .معاونت پژوهشي در اين راستا حمايتهاي الزم را معمول ميدارد.
تبصره  :2گزارش هاي نهايي در فرمت خاص بايستي تهيه شود .پس از تاييد گزارش نهايي در شوراي پژوهشي تهية پوستر
طرح و ارائة يك سمينار در دانشگاه الزامي است.
تبصره  :3طرحهاي خاتمه يافته بايستي منجر به يكي از موارد زير گردند:
الف -پروژههاي کاربردي :تأييد يا قرارداد با صنعت.
ب -پروژههاي توسعهاي و يا بنيادي :چاپ مقاله در مجالت معتبر
در هر صورت تصميم گيري نهايي به عهده شوراي پژوهشي مي باشد.
تبصره  :4حداكثر تا  %01از هزينههاي پرسنلي هر طرح پژوهشي بدون كميتة داوري دانشكده به عنوان حق نظارت
اختصاص خواهد يافت .براي طرحهاي داراي كميتة داوري حداكثر تا  %5از هزينة پرسنلي به عنوان حق داوري و حداكثر تا
 %5به عنوان حق نظارت اختصاص خواهد يافت.
تبصره  :5حقالزحمة نظارت و داوريها در ارزيابي پيشرفت و گزارش نهايي به صورت حقالتحقيق قابل پرداخت است.
تبصره  :6طرح هاي داخلي اعضاي هيات علمي جديدالورود مي توانند حق الزحمه حداكثر  51درصد داشته باشد و در
مرحله داوري مبلغ بررسي خواهد شد.
تبصره  :7نتيجة ارزيابيها الزم است به مجري ابالغ شود.
تبصره  :8حداقل  %21از كل اعتبار طرح بايستي بابت خريد تجهيزات هزينه شود.

