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  آيين نامه و دستورالعمل طرح هاي پژوهشي دانشجويي دانشگاه بيرجند

  (بازنگري شده)

هاي پژوهشي در راستاي تحقق اهداف به منظور تشويق و ترغيب هر چه بيشتر دانشجويان به انجام فعاليت

مناسب براي  و به منظور اتخاذ سياست مناسب، حمايت و فراهم آوردن شرايطبيرجند پژوهشي و فناوري دانشگاه 

  دستورالعمل تدوين گرديده است.نامه و آيينهاي پژوهشي، اين فعاليت

 شرايط الزم جهت ارائه و اجراي طرح هاي پژوهشي دانشجويي  - ١ماده 

دانشجويان كارشناسي حداكثر تا پايان ترم ششم، دانشجويان كارشناسي ارشد حداكثر تا پايان ترم سوم  -١-١بند 

پژوهشي را زير نظر يكي از همكاران عضو  فرم پيشنهادهبايستي  حداكثر تا پايان ترم ششم ن دكتريو دانشجويا

 مديرگروه آموزشي مربوطه در دانشكده تحويلتكميل و به و موافقت استاد راهنما (به عنوان همكار)،  ات علميهي

 .نمايند

  طرح پژوهشي نبايد بخشي يا همان موضوع پايان نامه يا پروژه دانشجو باشد. موضوع -٢-١بند 

  .باشد طرح يك مجري هر اجراي دست در يشپژوه هايطرح تعداد حداكثر -٣-١بند 

- ماه مي ١٨ماه و در دوره دكتري  ١٢ ،ارشدحداكثر زمان اجراي طرح در دوره كارشناسي و كارشناسي  - ٤-١بند 

  باشد.

  :كه از محل اعتبارات حوزه پژوهشي قابل پرداخت است باشدها به صورت زير ميسقف اعتبار طرح -٥-١بند 

  ريال ٠٠٠/٠٠٠/٤الف) دوره كارشناسي 

  ريال ٠٠٠/٠٠٠/١٠ريال، عملي  ٠٠٠/٠٠٠/٥نظري ب) دوره كارشناسي ارشد 

  ريال ٠٠٠/٠٠٠/١٥ريال، عملي  ٠٠٠/٠٠٠/٧ج) دوره دكتري نظري 

كارآفرينانه داشته باشند و منجر به توليد محصول  ياهاي دانشجويي كه جنبه فناورانه اعتبار طرح: سقف ١تبصره 

برابر خواهد بود. مرجع تشخيص و تصويب نهايي  ٢/١ و ٥/١ضه به جامعه شود، به ترتيب يا ارائه خدمات قابل عر

  ها، شوراي كارآفريني دانشگاه خواهد بود.اين طرح
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 تصويب طرح پژوهشي مراحل  - ٢ماده 

ساختار و  تاييد براي تهيه و مجري پژوهشي توسط هپيشنهاد فرم قالب در بايدمي پژوهشي پيشنهاده - ١- ٢بند 

مربوطه در دانشكده ارائه  آموزشي گروهمدير  بهداراي تخصص مرتبط با موضوع طرح پژوهشي  داور ٢تعيين 

 داور  ٢ و مشخصات را به همراه نامپژوهشي  هپيشنهاد ،ساختارمدير گروه پس از بررسي اوليه و تاييد گردد. 

 نمايد.پژوهشي دانشكده ارسال ميامور مسئول  تخصص مرتبط با موضوع طرح پژوهشي، بهداراي  پيشنهادي

هاي پژوهشي داخلي دانشگاه طرحپيشنهاده هاي پژوهشي دانشجويي، مشابه فرم : فرم پيشنهاده طرح١تبصره 

 باشد.مي

   نمايد.پيشنهادي ارسال مي انطرح را همراه با فرم داوري به داور هپژوهشي دانشكده، پيشنهادامور مسئول  -٢-٢بند 

- هاي پژوهشي داخلي دانشگاه ميطرحداوري مشابه فرم  ،دانشجوييپژوهشي هاي : فرم داوري طرح١تبصره 

  باشد.

 

، جهت تاييددر صورت مطرح و پژوهشي در شوراي پژوهشي دانشكده ه ، پيشنهادانپس از اعالم نظر داور -٣-٢بند 

 در شوراي پژوهشي دانشگاه به همراه ساير مدارك (نتايج داوري، صورتجلسه شوراي پژوهشي دانشكده) تصويب نهايي

 شود.مطرح مي

 

مسئول امور نشگاه، قرارداد طرح پژوهشي به پژوهشي در شوراي پژوهشي دا تصويب پيشنهاده پس از - ٤-٢بند 

 .خواهد شد پژوهشي دانشكده، مجري و عضو هيات علمي همكار طرح، ابالغ

 .باشدمي تصويب در شوراي پژوهشي دانشگاهاز تاريخ ، تاريخ شروع طرح: ١تبصره                   

و برابر با قوانين و مقررات  عضو هيات علمي همكار طرح پس از تاييدها به مجري طرح، : كليه پرداخت٢ تبصره

  گيرد.انجام مي مالي دانشگاه
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 مدير گروه به (به صورت كتبي) عضو هيات علمي همكارتأييد  باپس از خاتمه طرح، گزارش نهايي طرح  - ٥- ٢بند 

گردد. مدير گروه پس از بررسي اوليه و تاييد ساختار، گزارش نهايي طرح پژوهشي را به آموزشي مربوطه ارسال مي

(ترجيحا همان داوران پيشنهادي داراي تخصص مرتبط با موضوع طرح پژوهشي داور  ٢همراه نام و مشخصات 

زير  ،داور ٢توسط  داوري،نمايد. فرآيند نهايي پژوهشي دانشكده ارسال ميامور باشند)، به مسئول  پيشنهاده پژوهشي

، داوران و تصويب نهايي در شوراي پژوهشي دانشكده در صورت تاييدانجام و  ،پژوهشي دانشكدهامور نظر مسئول 

 تصويب نهاييداوري و صورتجلسه شوراي پژوهشي دانشكده) جهت  ايجنتگزارش نهايي طرح به همراه ساير مدارك (

 گردد.ميوهشي دانشگاه ارسال به حوزه پژ ،در شوراي پژوهشي دانشگاه

 طرح پژوهشي، اختتام آن پس از بررسي گزارش نهايي طرح پژوهشي در شوراي پژوهشي دانشگاه و تصويب -٦-٢بند 

 گردد.ابالغ مي

 

و تحويل نسخه صحافي  دانشگاه پژوهشي طرح در شوراي نهايي تأييد از پس طرح، نهايي حساب تسويه -٧-٢بند 

 .شد خواهد انجامبه حوزه پژوهشي دانشگاه شده طرح 

 

 ساير موارد - ٣ماده 

 

رساند، ببه پايان  شده بينيكننده نتواند طرح را در تاريخ پيشل قانعاليبنا به د مجري طرحدر صورتي كه  - ١- ٣بند 

ارائه نمايد تا در صورت  مهلت اختتام طرح، به مسئول امور پژوهشي دانشكده قبل ازبايد درخواست تمديد طرح را مي

ات علمي همكار طرح عضو هيدانشكده به مجري و  پژوهشيامور مسئول از طريق  ،شوراي پژوهشي دانشكدهتاييد در 

 .گردد ابالغ

 

طرح موظف است  همكار/اي از طرح به هر دليل كار پژوهشي متوقف گردد، مجريچنانچه در هر مرحله  -٢-٣بند 

حوزه نتيجه به منظور اتخاذ تصميم مقتضي به  ،تا پس از بررسي ،برساند وهشي دانشكدهپژ شوراي اطالعرا به مراتب 

 پژوهشي دانشگاه منعكس گردد. 
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از  شان به اتمام رسيده است و هيچگونه گزارش پيشرفت كار و تقاضاي تمديدهايي كه مهلت انجامطرح -٣-٣بند 

شود كه آن را فرصت داده مي ماه به آنها ٣تا  پژوهشي دانشكدها ابالغ كتبي مدير ه نشده است، بسوي مجري ارائ

گردد و مطابق نظر داوران طرح در همان مي صورت طرح ملغي اعالمدر غير اين جام و خاتمه طرح را اعالم نمايند؛ان

 .مرحله تسويه خواهد شد

 

شده از گزارش نهايي  نسخه صحافي ١پس از تصويب گزارش نهايي طرح در شوراي پژوهشي دانشگاه، ارائه  - ٤- ٣بند 

 الزامي است. DFPو  Word قالب  ٢عدد لوح فشرده حاوي فايل مربوطه در  ٢طرح و 

  

يم هاي پژوهشي دانشگاه تهيه و تنظنامه گزارش طرحشيوهگزارش نهايي طرح پژوهشي بايد بر اساس  -٥-٣بند 

 گردد.

  

در شوراي پژوهشي دانشگاه و  ١٣/١٠/١٣٩٦تبصره در تاريخ  ٥بند و  ١٧ماده،  ٣در و دستورالعمل نامه اين آيين    

در هيات رئيسه دانشگاه مورد بازنگري و تصويب قرار گرفت و از تاريخ تصويب در هيات  ٧/١١/١٣٩٦  در تاريخ

 باشد.رئيسه دانشگاه، الزم االجرا مي

 

  

  


