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 تأمیناز محل بودجه پژوهشی دانشگاه  هاآنكه اعتبار  یپژوهش یهاالف( دستورالعمل اجرای طرح

 خواهد شد.

 خواهد شد. تأمیناز خارج از دانشگاه  هاآنكه اعتبار  یپژوهش یهادستورالعمل اجرای طرح (ب
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 معاونت پژوهش و فناوری

 كردستان دانشگاه در پژوهشیهای دستورالعمل اجرای طرح

اعضای  به منظور حمایت پژوهشی از و با توجه به محدودیت اعتبارات پژوهشی دانشگاهونت پژوهشی دانشگاه کردستان معا

از  علمیهیأتو برخورداری تعداد بیشتری از اعضاء  جانبههمهاستفاده بهینه و  نمایند،که تازه شروع به کار می علمیهیأت

موارد و یا مواد و وسایل ضروری برای انجام کارهای پژوهشی  موردنیازات اولیه بودجه پژوهشی و برای حمایت از خرید تجهیز

 های پژوهشی مصوب نموده است.در رابطه با اجرای طرح را زیر

 خواهد شد، تأمیندانشگاه  محل بودجه پژوهشی از هاآنكه اعتبار  یپژوهش یهادر مورد طرحالف( 

 موارد زیر به تصویب رسید.

دانشگاه  یپژوهش یب شورایکه با تصوباشد دانشگاه کردستان دارای حکم کارگزینی  علمیهیأتعضو  یبایست طرح یمجر (1

 .گیردیعهده مبر طرح را  یت اجرایمسئول

 علمیهیأتدوره خدمت هر عضو  یباشد، در ط 0931قبل از مهر  هاآنکه حکم کارگزینی  علمیهیأتبرای کلیه اعضای  (2

طرح بابت اجرای ال یمیلیون( ر وپنجچهل) 000/000/54تا سقف  مجموعاً پژوهشی، رانتافت گیتواند عالوه بر دریم

)به استناد حکم  هاآنکه تاریخ شروع به کار  علمیهیأتد. کلیه اعضاء ینه نمایدانشگاه هز یاز محل بودجه پژوهش یپژوهش

یلیون( ریال طرح پژوهشی از محل بودجه )هشتاد م 000/000/00توانند تا سقف باشد، می به بعد 0931مهر کارگزینی( 

به  0/4/0931از  هاآنپژوهشی دانشگاه اجرا کنند و طبق مصوبه شورای پژوهشی دانشگاه کسانی که تاریخ حکم کارگزینی 

)هشتاد  111/111/01تا سقف توانند باشد، می نظری و نیمه تجربی هاآننوع فعالیت پژوهشی  کهدرصورتی ،باشد بعد

 111/111/011تا سقف توانند تجربی و آزمایشگاهی باشد می هاآنو برای کسانی که نوع فعالیت پژوهشی  الریمیلیون( 

در  علمیهیأتر یاز محل بودجه پژوهشی دانشگاه طرح پژوهشی اجرا نمایند. کارشناسان غ میلیون( ریال صدیک)

در مقام مجری  شورای پژوهشی دانشگاه تأییدبا  وانندتیمنیز ارشد و باالتر  یاستخدام دانشگاه کردستان با مدرك کارشناس

اجرا  در صوت تصویب در شورای پژوهشی دانشگاه، ارائه وپژوهشی ال طرح ی)بیست میلیون( ر 000/000/20تا سقف طرح 

 ند.ینما

ن دستورالعمل ای 2در ماده به ایشان که  یافتهاختصاصو کارشناسان کل مبلغ  علمیهیأتکلیه اعضای  1/5/1334از تاریخ  (3

کسانی که از قبل بخشی از مبلغ مربوط به طرح . نمایندهزینه  دو طرح پژوهشیباید حداکثر در قالب را  شدهمشخص

در قالب یک طرح  توانند باقیمانده اعتبار طرح پژوهشی خود را حداکثراند میپژوهشی را در قالب یک یا دو طرح ارائه داده

ه از قبل سه طرح پژوهشی را اجرا نموده باشند حتی در صورت باقی بودن اعتبار طرح جدید مصرف نمایند اما کسانی ک

 طرح جدیدی ارائه نمایند. توانندنمیپژوهشی 

آن بایستی در پروپوزال اجرای  زمانمدتشود و در نظر گرفته میبا معاونت پژوهشی خ انعقاد قرارداد یزمان شروع طرح از تار (5

 .باشد شدهمشخصطرح پژوهشی 
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 انشگاه کردستاند

 معاونت پژوهش و فناوری

ا دو متخصص مرتبط با موضوع طرح جهت یک یاست از  مختاردانشگاه  یپژوهش یشورا ،صیدر صورت لزوم و بنا به تشخ (4

 د.وردعوت به عمل آ یطرح پژوهشپروپوزال و یا گزارش نهایی  یا داوریمشورت 

و حداکثر دو ک ماه قبل ید حداقل یطرح با ید زمان داشته باشد، مجریاز به تمدیبه هر علت ن یطرح پژوهش کهدرصورتی (6

ن درخواست ید. ایدانشکده مربوطه ارائه نما معاون پژوهشیخود را به  یطرح درخواست کتبقرارداد خ یاز اتمام تارماه پس 

دانشگاه به مدیریت امور پژوهشی ارسال  یپژوهش یپس از تصویب در شورای پژوهشی دانشکده مربوطه جهت طرح در شورا

حداکثر تا یک سال دیگر طرح را  یزمان اجرا تواندمیائه دالیل کافی، شورای پژوهشی دانشگاه خواهد شد. در صورت ار

 د.ید نمایتمد

با هر نوع زمینه فعالیت پژوهشی )اعم از نظری، نیمه تجربی و تجربی( در هر  علمیهیأتتمامی اعضای  1/5/1334از تاریخ  (7

تجهیزات غیر مصرفی، مواد و وسایل مصرفی، خدمات ید مبلغ طرح را برای خر درصد 51 خواهند بود طرح مجاز

-حقتوانند به عنوان از کل هزینه طرح را می درصد 51 د و فقطنهزینه نمای آزمایشگاهی و یا هزینه تحقیقات میدانی

ود، شمی تأمین علمیهیأتاز محل گرانت پژوهشی عضو  هاآنکه هزینه  هاییطرحاما در مورد ؛ در نظر بگیرند قیالتحق

در نظر  %24و تجربی  %40، نیمه تجربی %74تواند برای اعضای با نوع فعالیت پژوهشی نظری می التحقیقحقحداکثر مبلغ 

ب یدر زمان تصو یمجر التدریسحقدو سوم میزان به ازای هر ساعت کار معادل  التحقیقحقمحاسبه  یمبنا گرفته شود.

 .محاسبه خواهد شدپروپوزال طرح  یینها

 یقاتیا طرح تحقی دانشجویی نامهانیپا صورتکسان به ی یمشخص گردد طرح مصوب با محتوا یاچه در هر مرحلهنچنا (0

معاونت پژوهشی  ،ا در حال انجام استیو  شدهانجامتوسط محقق  یر مراکز علمیا سایدر دانشگاه کردستان و دیگری 

و در  باشندمی هاهزینهه یان( ملزم به عودت کلی)مجر یقدام و مجرنسبت به فسخ قرارداد ا جانبهیک طوربهتواند یدانشگاه م

و یا سایر دریافتی  علمیهیأترا از حل گرانت اعضای  شدهانجامها معاونت پژوهشی اختیار دارد که هزینه این صورتغیر 

 .از دانشگاه برداشت نماید هاآن

ا از دانشگاه یل، بازنشسته و یبه تحص مأموراعزام،  یالعاتبه فرصت مط ییش از ارائه گزارش نهایطرح پ یمجر کهدرصورتی (3

معاونت پژوهشی  این صورتد و در غیر یطرح اقدام نما حسابتسویهاست که نسبت به  یکردستان منتقل گردد، ضرور

یا مقرری عضو های پرداختی را از محل پرداختی کلیه هزینهنسبت به فسخ قرارداد اقدام و  جانبهیک طوربهتواند یدانشگاه م

 برداشت نماید. علمیهیأت

چاپ حداقل  ،)پنجاه میلیون( ریال 000/000/40 و مساوی با هزینه کمتررای تسویه نهایی طرح پژوهشی امتیاز الزم ب  (10

 000/000/100)پنجاه میلیون( تا  000/000/40 با هزینه کل بیشتر از هایطرحو برای  ISC نمایه یک مقاله با

 .خواهد بود ISCو یا دو مقاله با نمایه  JCRیال چاپ حداقل یک مقاله با نمایه میلیون( ر صدیک)

اجرای طرح و خاتمه مراحل طرح، مجری موظف است گزارش نهایی انجام طرح را به گروه و دانشکده  زمانمدتپس از اتمام  (11

توسط معاون پژوهشی دانشکده به  ارائه نماید و ضمن پیوست نمودن مصوبه شورای گروه و دانشکده، گزارش طرح بایستی
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های الزم در شورای پژوهشی دانشگاه به تصویب نهایی برسد. مدیریت امور پژوهشی دانشگاه ارائه گردد تا پس از بررسی

حاوی فایل  CDمجری موظف است پس از تصویب نهایی در شورای پژوهشی گزارش نهایی طرح را در چهار نسخه به همراه 

Word  وPDF  نت پژوهشی دانشگاه به کارشناس حوزه ومعا تأییدگزارش نهایی مطابق الگوی تدوین گزارش نهایی مورد

 معاونت پژوهشی دانشگاه تحویل نماید.

به هر دلیلی پس از یک سال از خاتمه مدت اجرای طرح قادر به استخراج مقاله از طرح  علمیهیأتعضو  کهدرصورتی (12

به  یافتهاختصاصمبالغ  طرح پژوهشی با ایشان ممکن نبوده و حسابتسویهش نهایی و پژوهشی نشده باشد، تحویل گزار

معاونت پژوهشی  حساببه علمیهیأتو حقوق  التدریسحقبرای اجرای طرح پژوهشی، از محل گرانت و یا  علمیهیأتعضو 

 .شودبرگردانده می

به گزارش نهایی عالوه بر امتیاز مقاالت مستخرج از طرح،  علمیهیأتهای پژوهشی اعضای به فعالیت امتیازدهیدر سامانه   (13

اما به همکاران طرح امتیاز پژوهشی  گیردمیتعلق مساوی  طوربهبه مجری یا مجریان طرح  دو امتیازهر طرح پژوهشی 

 .گیردمینامتیازی تعلق باشد  نشدهاستخراجعلمی مقاله  که از آنطرح پژوهشی  به گزارشگیرد. همچنین تعلق نمی

 10مطابق مبلغ طرح مطابق ماده  موردنیازچاپ مقاله  نهایی طرح پژوهشی منوط به حسابتسویهو  التحقیقحقپرداخت  (15

 باشد.پذیر میامکان دستورالعملاین 

اسامی تمامی افرادی که به عنوان مجری و همکاران طرح در پروپوزال اولیه آمده است، بایستی در مقاله مستخرج از طرح  (14

قبل از ارائه گزارش نهایی به تصویب شورای گروه، شورای  هاآنز به عنوان نویسنده ذکر شوند، مگر اینکه عدم همکاری نی

آن مقاله برای تسویه طرح کافی نخواهد بود. همچنین  این صورتپژوهشی دانشکده و دانشگاه رسیده باشد، در غیر 

باشد، آن مقاله  شدهنوشتههمکاران طرح در مقاله مستخرج از طرح  اسامی افرادی عالوه بر مجری یا مجریان و کهدرصورتی

برای تسویه طرح محسوب نخواهد شد مگر اینکه اسامی همکاران جدید قبل از ارائه گزارش نهایی به تصویب شورای گروه، 

 شورای پژوهشی دانشکده و دانشگاه رسیده باشد.

 دانشگاه و عقد قرارداد باشد. یپژوهش یب پروپوزال آن طرح در شورایتصو ستی بعد ازیخ ارسال مقاله مستخرج از طرح بایتار (16

 یقدردانتشکر و در قسمت  مجری طرح موظف است کهمستخرج از طرح پژوهشی،  یپژوهش یهاتیدر خصوص فعال (17

Acknowledgement معاونت  وده و ازنم را به عنوان شماره گرانت خود ذکر یمقاله مربوطه، شماره قرارداد طرح پژوهش

 پژوهشی دانشگاه کردستان بابت حمایت مالی از آن پژوهش، تشکر نماید.

 

در شورای پژوهشی دانشگاه بازبینی و به تصویب رسید و در  50/4/0931ماده در تاریخ  05این دستورالعمل در 

 0/4/0931با تاریخ تصویب از  هایطرحبرای رئیسه دانشگاه رسید و  هیأتبه تصویب  53/6/0931تاریخ 

 باشد.می اجراقابل
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 انشگاه کردستاند

 معاونت پژوهش و فناوری

است نیز موارد زیر به  شدهتأمیناز خارج از دانشگاه  هاآنكه اعتبار  یپژوهش یهادر مورد طرح -ب

 تصویب رسید.

نمایند، مانند های خارج از دانشگاه طرح پژوهشی اجرا میکه از محل حمایت علمیهیأتشرایط اولیه الزم برای اعضای   (0

 باشد.از محل بودجه داخلی دانشگاه میاجرای طرح پژوهشی 

باالسری اخذ  هاآنباشد و دانشگاه از  شدهتأمیناز خارج از دانشگاه  هاآنکه اعتبار  یپژوهش یهاطرح به گزارش نهایی  (5

( تعلق 1-طبق جدول زیر )جدول ییبه گزارش نها یپژوهشدر صورت عدم استخراج مقاله نیز امتیاز نموده باشد حتی 

 گیرد.می

 اعتبار خارج از دانشگاه تأمینهای پژوهشی با : میزان امتیاز به طرح1-جدول

 امتیاز (xمبلغ طرح به میلیون ریال )

100x 5 

200100  x 6 

500200  x 0 

1000500  x 10 

x1000 12 

 

 100زیر » باشد این امتیازات به صورت: 1333گر تاریخ تصویب گزارش نهایی طرح خارج از دانشگاه قبل از مهر ا :0-تبصره

امتیاز و باالتر از  6میلیون ریال  400کمتر از تا  200 از ،امتیاز 4میلیون ریال  200 کمتر از تا 100 امتیاز، از 5میلیون ریال 

 .است «امتیاز پژوهشی 7میلیون ریال  400

باشد این امتیازات به  1334تا اول مهر  1333اگر تاریخ تصویب گزارش نهایی طرح خارج از دانشگاه از اول مهر  :5-تبصره

میلیون ریال  400 کمتر از تا 200 از ،امتیاز 7میلیون ریال  200 کمتر از تا 100 ازامتیاز،  5میلیون ریال  100زیر » صورت:

محاسبه  «امتیاز پژوهشی 20میلیون ریال  1000امتیاز و باالتر از  15میلیون ریال  1000 کمتر از تا 400 از ،امتیاز 10

 شود.می

 .اعتبار خارج از دانشگاه وجود ندارد تأمینبا  علمیهیأتهر عضو  های پیشنهادیمحدودیتی در تعداد طرح  (9

های خارج از دانشگاه جهت اجرای طرح کتو شر هاسازماننسبت به عقد قرارداد با  شخصاً علمیهیأتعضو  کهدرصورتی (4

 علمیهیأتعضو »به سازمان مربوطه جمله  شدهارائهبر روی گزارش نهایی طرح  کهدرصورتیپژوهشی اقدام نموده باشد، 

اما اگر این جمله بر روی گزارش ؛ باشدمی امتیاز 5 های داخلی، امتیاز طرح مطابق طرحباشد قیدشده «دانشگاه کردستان
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امتیاز دانشگاه کردستان  علمیهیأتهای پژوهشی اعضای به فعالیت امتیازدهیایی قید نشده باشد، مطابق دستورالعمل نه

 گیرد.مینتعلق  به آن طرح پژوهشی یپژوهش

و  1-جدولبوطه را با توجه به راز میامت خارج از دانشگاه نیز یقاتیهر طرح تحق ییگزارش نهامجری یا مجریان برای  (1

کسب  مستقل طوربهاز مربوط به مقاله را یز امتینآن  ییو مقاله مستخرج از گزارش نهانمایند میکسب های آن هتبصر

 .نمایدمی

 یقدردانتشکر و در قسمت  مجری طرح موظف است کهمستخرج از طرح پژوهشی،  یپژوهش هایفعالیتدر خصوص   (6

Acknowledgement وده و از معاونت نم را به عنوان شماره گرانت خود ذکر یهشمقاله مربوطه، شماره قرارداد طرح پژو

 بابت حمایت مالی از آن پژوهش، تشکر نماید. کنندهحمایتپژوهشی دانشگاه کردستان و ارگان 

و  Wordحاوی فایل  CDمجری موظف است پس از تکمیل اجرای طرح، گزارش نهایی طرح را در چهار نسخه به همراه   (5

PDF نت پژوهشی دانشگاه به کارشناس حوزه معاونت ومعا تأییدبق الگوی تدوین گزارش نهایی مورد گزارش نهایی مطا

 پژوهشی دانشگاه تحویل نماید.

 

در شورای پژوهشی دانشگاه بازبینی و به تصویب  50/4/0931ماده و دو تبصره در تاریخ  5این دستورالعمل در 

با تاریخ تصویب از  هایطرحبرای  وانشگاه رسید رئیسه د هیأتبه تصویب  53/6/0931د و در تاریخ رسی

 باشد.می اجراقابل 0/4/0931

 

 


