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ند موجب ارتقاي علمي دانشگاه در سطوح ملي و بين المللي و همچنين توسعه ملي و منطقه نتواهاي پژوهشي ميطرحاجراي كه  از آنجا

تصويب  و بررسيروند تسهيل  براي .دانشگاه بيرجند مي باشدهاي د حمايت از اجراي آنها از اولويتناي با هدف رفع موانع موجود گرد

  .دگردتوسط مجري طبق ضوابط ذيل ارائه  مخصوصدر قالب فرم  بايدطرح  يپيشنهاده، آنها

 تعريف طرح پژوهشي داخلي و ضوابط حاكم بر آن -1

 

ژوهانه پ(در قالب  گرددتامين مياعتبارات پژوهشي دانشگاه آنها از محل مالي  هايي هستند كه اعتبار هاي پژوهشي داخلي، طرحطرح

 عبارتنده تعريف شده است كدو نوع طرح پژوهشي داخلي ، پيشنهادهو تصويب بر اساس روند بررسي . يا ساير موارد) هيات علمي ايعضا

مجري  ،پژوهشي خود ارزياب هايطرحدر مورد  .پژوهشي غير خود ارزياب هايطرح -2خود ارزياب و پژوهشي  هايطرح -1 :از

طرح را به گروه آموزشي مربوطه ارايه نموده و پس از تصويب در گروه آموزشي مربوطه و شوراي پژوهشي دانشكده به  يپيشنهاده

 ييشنهادهپمديريت پژوهشي دانشگاه ارسال و پس از بررسي و تصويب در شوراي پژوهشي دانشگاه ابالغ تصويب آن صادر خواهد شد. 

كه از محل ا هسقف اعتبار در نظر گرفته شده براي اينگونه طرحها به منظور كمك به تسريع اجراي آنها نياز به داوري نداشته و اين طرح

اييد ت. براي باشدميليون ريال مي يس ،پژوهانه مجري و يا به طور مشترك از محل پژوهانه مجري و همكاران طرح قابل پرداخت است

(يا  اپچارايه گزارش نهايي كه در گروه آموزشي و شوراي پژوهشي دانشكده تصويب شده است و مجري ملزم به  ها،حطراين اختتام 

 مجالت مصوب وزارتين عتف و بهداشت) (ليست داخلي يا خارجي در مجالت معتبر علمي پژوهشياز نتايج طرح يك مقاله  پذيرش)

 هايطرحدر مورد  .باشد) تاريخ تصويب طرح در شوراي پژوهي دانشگاهماه بعد از  3قل (تاريخ ارسال مقاله به مجله بايد حدا باشدمي

 توسط مديريت پژوهشي ،پس از تصويب در گروه آموزشي و شوراي پژوهشي دانشكدهطرح  پيشنهاده، پژوهشي غير خود ارزياب

در شوراي پژوهشي دانشگاه قابل و تصويب ) ارسال و پس از اعالم نظر داوران يك داور داخلي و دو داور خارجيدانشگاه براي داوران (

ط شوراي پژوهشي دانشكده توسگزارش نهايي پس از تصويب در گروه آموزشي و  نيز هاطرحاين تاييد اختتام اجرا خواهد بود. براي 

 ،شوراي پژوهشي دانشگاه بررسي و در صورت تصويبمديريت پژوهشي دانشگاه براي داوري ارسال و پس از اعالم نظر داوران در 

  گردد. اختتام آنها ابالغ مي

  

  

  

   
  

   دانشگاه بيرجند پژوهشي داخلي هايطرح آئين نامه

  (بازنگري شده)
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 پژوهشيشرايط الزم جهت ارائه و اجراي طرح  -2

 

  مدرك كارشناسي به باال باشند.داراي همكاري دارند بايد  پژوهشي كه در اجراي طرحطرح همكاران  -2-1

  كار طرح پژوهشي معرفي شوند.مي توانند به عنوان هم ،اعضاي هيات علمي مامور -2-2

انجام  ليداخ هاي تصويب شده در مقاطع تحصيالت تكميلي را به عنوان طرح پژوهشيپيشنهادهتوانند اعضاي هيات علمي نمي -2-3

  دهند.

  طرح پژوهشي داخلي باشد. 2بيش از تواند در هر زمان مجري هر عضو هيات علمي نمي -2-4

هاي خود را به مديريت پژوهشي دانشگاه ارسال مجري طرح پژوهشي گزارش نهايي يكي از طرح : چنانچه عضو هيات علمي1 تبصره

  دار شود. تواند اجراي طرح ديگري را عهدهنموده باشد، مي

 مسئوله بمحرمانه باقي بماند، مراتب را بايد به صورت كتبي بايست ميكه اطالعات و روش كار بيان دارد چنانچه مجري طرح  -2-5

  پژوهشي دانشكده اعالم و در صورت تاييد، دانشكده موظف است كه تمهيدات الزم را در خصوص درخواست مجري بعمل آورد.

عضو هيات علمي را كه در شوراي گروه  پرسشنامه طرح پژوهشيبايست ظرف مدت يك ماه، ها ميمسئولين پژوهشي دانشكده -2-6

  .دانشگاه اعالم نمايند يپژوهش مديريتبه را شوراي پژوهشي دانشكده  نظرو آموزشي مربوطه به تصويب رسيده است بررسي 

راد قيد گردد و از ذكر نام اف) پيشنهاده(مندرج در ، بايد نام همكاران اصلي طرح پژوهشي هاي مستخرج از طرحدر مقاالت و يافته -2-7

  خارج از طرح خودداري شود.

ذيل  قالب يكي از جمالتطرح در ابالغيه ژوهشي بايد در قسمت سپاس با ذكر شماره نويسنده مسئول آثار مستخرج از طرح پ -2-8

  تشكر نمايد:

ه ك و با استفاده از اعتبارات پژوهشي دانشگاه بيرجند انجام شده است مورخ .... .... ابالغيه شماره بهدر قالب طرح پژوهشي  تحقيقاين  -

 .شودبدينوسيله تشكر و قدرداني مي

- The authors would like to acknowledge the financial support of University of Birjand for this 

research under contract number… 
 

 پژوهشي تعهدات مجري طرح -3

 

 در شوراي پژوهشي دانشكده نيز بررسي ،گروه آموزشي مربوطه ارائه تا در صورت تصويب بهمجري بايد گزارش نهايي طرح را  -3-1

 3 در شوراي پژوهشي دانشگاه، ارائه طرح پس از تصويب گزارش نهايي ارسال گردد. دانشگاه يپژوهش مديريتبه شده و  و تصويب

  الزامي است. پژوهشي غير خودارزياب نسخه صحافي شده از گزارش نهايي طرح

  اساس دستور العمل ارائه شده تهيه و تنظيم گردد. رب دپژوهشي بايهاي گزارش نهايي طرح -1تبصره 

و منابع طبيعي سبز، علوم پايه و علوم رياضي مشكي،  هاي كشاورزيهاي پژوهشي دانشكدهرنگ جلد گزارش نهايي طرح -2تبصره 

  بايد باشد. زرشكي هنرو  علوم ورزشي ،مهندسي و مهندسي برق آبي و ادبيات و علوم انساني، علوم تربيتي و روانشناسي
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 ايدبدر موعد پيش بيني شده نباشد  پژوهشي در صورتي كه مجري طرح بنا به داليلي قانع كننده قادر به انجام و اختتام طرح -3-2

درخواست تمديد طرح را قبل از مهلت اختتام طرح، به شوراي گروه آموزشي ارائه نمايد تا در صورت تاييد در شوراي پژوهشي دانشكده 

ول هاي پيشرفت كار را به طور منظم به مسئ(به شرطي كه گزارش بررسي و در صورت تصويب به شوراي پژوهش دانشگاه ارجاع شود

   .ده باشد)پژوهشي دانشكده ارايه نمو

 تا در عالمطرح مواجه شد مراتب را به شوراي گروه آموزشي ا يبه هر دليلي با موانعي جهت اجرا پژوهشي طرحمجري چنانچه  -3-3

  جهت اتخاذ تصميم به شوراي پژوهشي دانشگاه ارجاع شود.نيز بررسي و تاييد گردد و در شوراي پژوهشي دانشكده  ،صورت تاييد

شان به اتمام رسيده و هيچگونه گزارش پيشرفت كار و تقاضاي تمديد از سوي مجري ارايه نشده است مهلت انجامهايي كه طرح -3-4

شود آن را انجام و خاتمه دهند در غير اينصورت طرح ملغي اعالم ماه به آنها فرصت داده مي 3با ابالغ كتبي مدير پژوهشي دانشگاه تا 

  ارايه نمايد.  جديد ي طرح پژوهشيپيشنهادهتواند ماه نمي 6شده و مجري طرح تا 
  

 ساير موارد -4

 

تواند به حق التحقيق مجري و همكاران تخصيص داده مي خودارزياب پژوهشي از كل اعتبار طرحميليون ريال  15تا مبلغ حداكثر  -4-1

  باشد.اعتبار طرح قابل افزايش مي ميليون ريال از كل 20اين مبلغ تا حداكثر  نظريهاي رشتهدر مورد شود. 

حق التحقيق مجري و همكاران طرح پژوهشي پس از تصويب اختتام طرح در شوراي پژوهشي دانشگاه از محل پژوهانه قابل  -4-2

  پرداخت خواهد بود.

ه شده ين آئين نامه ارائهاي پژوهشي داخلي در نمودار پيوست او گزارش نهايي طرح پيشنهاده تصويب و ارائهي نحوهگردش كار  -4-3

  است.

و از  قرار گرفتتصويب مورد بازنگري و در شوراي پژوهشي دانشگاه  30/1/1396 تاريختبصره در  3بند و  15ماده،  4اين آئين نامه در 

 .باشدميجرا الزم اال ،تاريخ تصويب


