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  دانشگاهی دانشگاه لرستان درون پژوهشی طرحی هنامآیین

 مقدمه

حداکثری از توان علمی اعضای هیأت علمی، امکانات و تجهیزات پژوهشی، آزمایشگاهی و ی استفادهنامه با هدف آییناین       

گرا موریتی مأی راهبردی و برنامهبرنامهعنایت به اسناد باالدستی دانشگاه همانند با  در دانشگاه تدوین شده است کهورانه فنا

 نیازهایهای پژوهشی و فناورانه اعضای هیأت علمی دانشگاه را در جهت حل مسائل و کند فعالیتنمودن دانشگاه تالش می

 انسجام بخشد.انه و تولید مقاالت علمی های فناوردانشگاه، ساخت و تولید دستگاه

 تعاریف. 1ماده 

مجری، همکاران، ساختار علمی،  طرح همانند به مربوط مشخصات آن در که است کاربرگی: )پروپوزال( پیشنهاده .1-1

 .ای و سایر اطالعات مربوط به طرح در آن ذکر شده استاطالعات هزینه

در چارچوب قراردادی  طی دانشگاه علمی هیأت اعضای که است طرح پژوهشی درون دانشگاهیی: پژوهش طرح .1-2

 .دهندی معاونت پژوهش و فناوری انجام میها و وظایف حوزهمأموریت

 .باشدو مجری به تمامی تعهدات خود عمل نکرده نهایی آن ارائه نشده  طرح پژوهشی که گزارشطرح جاری:  .1-3

ی تخصصی رسیده و مجری به تمام تعهدات تأیید کمیته آن به نهایی گزارش که پژوهشی طرحیافته: یخاتمه  طرح .1-4

 خود در موعد مقرر عمل کرده است.

ی طرح پژوهشی که بنا به دلیل یا دالیلی مجری از انجام آن منصرف شده است یا کمیتهشده:  متوقف طرح .1-5

 داده است. های اجرایی آنی فعالیتتخصصی رأی به توقف همه

 است. و مجری به تعهدات خود عمل نکرده بندی شده پایان نیافتهزمان یبرنامه طبق که پژوهشی طرحمعوقه:  طرح .1-6

 طرح اجرای برای دانشگاه معاونت پژوهش و فناوری و طرح مجری بین که است قراردادی پژوهشی: قرارداد .1-7

 .شودمی بسته پژوهشی مصوب

انشگاه د)رئیس کمیته(، مدیر امور پژوهشی دانشگاه ای متشکل از معاون پژوهشی و فناوری کمیته: تخصصی یتهیکم .1-8

عضو  2حداکثر و  هادانشکدهپژوهشی  –یا آموزشی معاونان پژوهشی ، دانشگاه معاون مدیر امور پژوهشی)دبیر کمیته(، 
ی است. این کمیته کار بررسپژوهشی و فناوری دانشگاه به تشخیص معاون ی مورد بحث هیأت علمی متخصص در حوزه

 را بر عهده دارند. یدرون دانشگاه یپژوهش یهاطرحنهایی  و گزارش هادهو تصویب پیشن

تمام امور  یتدانشگاه لرستان که طرف قرارداد با معاونت پژوهش و فناوری و مسئول علمی هیأت عضوجری طرح: م .1-9

 را بر عهده دارد.مربوط به طرح پژوهشی مصوب 

 نمایند.همکاری میدر فرایند اجرای طرح پژوهشی با مجری طرح افرادی که  طرح:/ان همکار .1-10

 

 پژوهشی درون دانشگاهی یهاانواع طرح. 2ماده 

 از بخشی سازیبهینه یا مشکالت از یکی حل هدف با که هستند هاییطرح .تقاضامحورپژوهشی  یهاطرح .2-1
موردنیاز  هایایده یا کاربست افزارینرمهای بسته ،کاربردیمنجر به ساخت تجهیزات  و شده طراحی دانشگاه امور

 .شونددانشگاه می

گرا نمودن ی جامع مأموریتشود که بر اساس برنامههایی گفته میبه طرح .گراأموریتمهای پژوهشی طرح .2-2

 گردد.و اعضای هیأت علمی ارائه می های آموزشیگروههای تعریف شده برای هر یک از دانشگاه و نیز مأموریت
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انش منجر به تولید دطرحی است که  .یندآسازی محصول یا فرمنجر به تولید یا تجاریپژوهشی های طرح .2-3

 سازی محصول یا فرآیند با تأیید مراجع ذیصالح وزارتین شود. فنی / اختراع یا اکتشاف منجر به تولید و تجاری

ساعت از طریق که علمی دانشگاه اعضای هیأت . دارای کسر موظفاعضای هیأت علمی های پژوهشی طرح .2-4

 .طرح پژوهشی موظف واحدهای خود را کامل نمایند یبا ارائه بایستمی، شودتکمیل نمیها آنتدریس موظف 
 

 های پژوهشیطرح یارائه شرایط. 3ماده 

طرح پژوهشی به  3تواند در هیأت علمی حداکثر می هر عضوابتدای فروردین تا انتهای اسفندماه( از مدت یک سال )در  .3-1
 عنوان مجری طرح یا همکار مشارکت داشته باشد.

طرح  1 تواند دردر طول یک سال )از ابتدای فروردین تا انتهای اسفندماه( هر دانشجوی تحصیالت تکمیلی حداکثر می .3-2
 عنوان همکار مشارکت داشته باشد. پژوهشی به

های توانند در طرحدامپزشکی تا قبل از گذراندن آزمون جامع پیش درمانگاهی نمی ایحرفهدانشجویان دکترای  تبصره:
 پژوهشی همکاری نمایند.

 شود.طرح معرفی  مجریه عنوان ب دتوانمی کنندگان طرحمشارکتیک نفر از صرفاً در هر طرح پژوهشی،  .3-3

 باشد.لرستان ت علمی دانشگاه أطرح باید عضو هی مجری .3-4

هر یک از  سهم ود وه شبه صورت مشارکتی ارائ مجری و همکارانی پژوهانهتواند از محل طرح پژوهشی میی هزینه .3-5
 طرح مشخص گردد.ی پیشنهادهدر  افراد

یل ی دالصرفاً با ارائه های پژوهشیو تمدید مدت زمان قرارداد طرح هاتغییر در هزینه، همکاران ،مجریپیشنهاد تغییر  .3-6
 واهد بود.خ پذیرامکانی تخصصی کمیتهتأیید و  شی دانشکدهپژوه آموزشی گروه، شورای و با تصویب شورای کافی

عنوان  به توانندولی می ؛باشندپژوهشی طرح مجری توانند نمی لرستاندانشگاه در امور به تحصیل علمی م أتاعضای هی .3-7
 .داشته باشندها مشارکت همکار در طرح

 

 یعلم یأته یاز اعضا یدطرح جد یرشپذ شرایط. 4ماده 

  .باشدطرح می 3 به عنوان مجری یا همکار ت علمیأهای در دست اجرای هر عضو هیتعداد طرح حداکثر .4-1

 مجریتعهدات  انجام و نیز (در صورت عدم تمدید طرح)پذیرش طرح جدید منوط به ارائه گزارش نهایی در مهلت مقرر  .4-2
 باشد.می ی تخصصیدر کمیته قبلی /هایطرح گزارش نهایی تصویبپس از  ماه 12طرح حداکثر تا مدت 

 شد،باالملل بینهای یا گروه همکاری ی دانشگاهتکز تحقیقاات علمی مرأعضو هیچنانچه واحد اجرای طرح چهارم هر  :تبصره

 تصویب آن بالمانع است.

 نهایی انجام موعداز  واصل نگردیده و یا یده و گزارش نهایی آنرس چنانچه موعد قانونی ارائه گزارش نهایی طرح فرا .4-3
مجاز  1-4با رعایت مفاد بند به عنوان مجری  دذیرش طرح جدید، پده باشتعهدات طرح فرارسیده وتعهدات آن انجام نش

 باشد.نمی

 مشارکت در طرح پژوهشی بهحق ماه  12های معوقه یا متوقف شده هستند، تا اعضای هیأت علمی که دارای طرح .4-4
 عنوان مجری را ندارند.
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 یطرح پژوهش تصویب مراحل. 5ماده 
هشی عضو هیأت علمی را پس از بررسی تخصصی )همخوانی مدیر گروه آموزشی، پیشنهاده یا گزارش نهایی طرح پژو .5-1

دهد. معاون دانشکده موظف در شورای گروه، به معاون دانشکده تحویل می و تصویب تخصص افراد با موضوع و ...(
است پیشنهاده یا گزارش نهایی طرح را در شورای دانشکده طرح و در صورت تصویب به مدیریت امور پژوهشی دانشگاه 

امور  ت انجامی تخصصی طرح و در صورت تأیید، جه. پیشنهاده یا گزارش نهایی طرح پژوهشی در کمیتهارسال نماید
 رسانی خواهد شد.مربوط به قرارداد به مجری اطالع

  .شودوب میسبه عنوان تاریخ شروع طرح مح شورای دانشکدهدر تاریخ ابالغ تصویب طرح  .5-2

مدت زمان اجرای حتساب ا از تاریخ ابالغ تصویب طرح و با (بینی اتمام طرحتاریخ پیش) موعد قانونی ارائه گزارش نهایی .5-3
 باشد.طرح می

 باشد.ی تخصصی میپس از تصویب گزارش نهایی در کمیته ماه 12موعد نهایی انجام تعهدات طرح حداکثر  .5-4

باید رساند، میب اتمام شده به بینیطرح بنا به دالیل قانع کننده نتواند طرح را در تاریخ پیش مجریدر صورتی که  .5-5
مور مدیریت امنعکس و نتیجه به دانشکده به شورای پژوهشی گروه آموزشی مدید طرح را از طریق شورای درخواست ت

 .ارجاع داده شوددانشگاه پژوهشی 
 اطالع به را مراتب است موظف طرح مجری گردد، متوقف پژوهشی کار دلیل هر به طرح از ایمرحله هر در چنانچه .5-6

مدیریت امور شورای دانشکده و نهایتا به  به مقتضی تصمیماتخاذ  منظور هب نتیجه بررسی از پس تا برساند گروه آموزشی
 .شود منعکس دانشگاهپژوهشی 

شرط  یرسم ینامه یاست، ارائه یواناتاخالق ح ییتهکم یا یاخالق پزشک یتهکم ینامه یازمندکه طرح ن یدر صورت .5-7
 خواهد بود.عقد قراردادها 

 .ا باشددکتر یا ارشد یکارشناس ییدانشجو ینامهیانپا تواندیاز آن نم یقسمت یاصورت کامل ه طرح ب .5-8

 روز کاری 30ی تخصصی، مجری بایستی حداکثر طی از زمان تصویب پیشنهاده )پروپوزال( طرح پژوهشی در کمیته .5-9
توقف مبه عنوان طرح برای انعقاد قرارداد به کارشناس معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه مراجعه نماید. در غیر اینصورت 

 در نظر گرفته خواهد شد. شده

 

 یپژوهش یطرح ها ارزیابیضوابط . 6ماده 

فشرده  لوح صورت به را ی گواهی پذیرش معتبر()یا ارائه شده چاپ مقاالت و نهایی گزارش است موظف طرح مجری .6-1
 .صادر خواهد شد طرح مقاالت گواهی اختتام و گزارش تأیید از پس و نموده ارائه مدیریت امور پژوهشی به

 محصول مصوب، ییگزارش نها یهبه جز ارائ یدبا ،دانشگاه نیازمحور یهاطرح یبه استثنا ی،پژوهش یهاطرح یههم .6-2
 یسندةون عنوان در آن به یمجر یدقابل ثبت داشته باشند و اگر محصول مستخرج از طرح مقاله بود، با یاقابل انتشار 

 .مسئول نامبرده شود یسندةنو واول 

 گیرد.امتیاز پژوهشی با رعایت سهم همکاران تعلق می 2طرح مصوب در شورای پژوهشی دانشگاه به گزارش نهایی  .6-3

دانشگاه  یرمجموعهز یاز واحدها یازاعالم ن ینامه یمنوط به ارائه نیازمحور یپژوهش یهاطرح ییشنهادهپ یبتصو  .6-4
 .باشدیم

منوط به تأیید رسمی معاونت آموزشی موظف  کسر یدارا یعلم یأته یاعضا یپژوهش یهاطرحی تصویب پیشنهاده  .6-5
 باشد.و تحصیالت تکمیلی دانشگاه می

در هر نیمسال تحصیلی موظفی واحد  درصد 40معادل حداکثر هر طرح پژوهشی اعضای هیأت علمی دارای کسر موظف  .6-6
 قابل محاسبه است.
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ی تأییدیه واحد اعالم نیاز کننده مبنی بر حل مشکل منوط به ارائه نیازمحورپژوهشی  یهاطرح ییگزارش نها یبتصو .6-7

 .باشدمیتأیید یک داور متخصص و نیز 

صالح یند منوط به تأیید مراجع ذیفرا یامحصول  سازییتجار یا یدمنجر به تول یپژوهش یهاطرحگزارش نهایی  تصویب  .6-8

 باشد.می

خواهد لرستان  در چارچوب قوانین متعلق به دانشگاه یپژوهش یهاحاصل از طرح یو معنو یمالکیت حقوق ماد .6-9
 بود.

توسط بخش صنعت برداری برسد یا ی تولید یا بهرهپژوهشی به مرحله یهاحاصل از طرح یفن چنانچه دانش .6-10
درصد  یناست. ا مجری از سود حاصل از آن متعلق به یشود، درصد یداریخرهای بیرونی ز سازمانا یکی یا

 .شودیدانشگاه تعیین م ۀتوسط هیئت رئیس
گرا و اعضای هیأت علمی تازه استخدام شده یا دارای کسر موظف های پژوهشی مأموریتتصویب گزارش نهایی طرح  .6-11

 ( است.ISI-JCRو  Scopus Q1-Q2دارای ضریب تأثیر،  ISCمقاله علمی پژوهشی معتبر ) منوط به انتشار

یا  یی تخصصی طرح در کمیتههپیشنهادتصویب  یخپس از تار یدبا یح پژوهشمستخرج از طری هارسال مقال یختار .6-12

 .باشد شورای دانشکده

 باشد.ی در طرح باشند و افزودن اسامی افراد دیگر قابل قبول نمینویسندگان مقاله باید عیناً همان افراد مشارکت کننده .6-13

یکی از جمالت  قالب کر شماره طرح درذ ز حمایت مالی دانشگاه باتخرج از طرح پژوهشی اسطرح باید در آثار م مجری .6-14
 زیر تشکر نماید:

 رستانلدانشگاه  پژوهشی استفاده از اعتبارات این تحقیق در قالب طرح پژوهشی شماره ....... با " آثار فارسی با جمله: در

 ."انجام شده است

 جمله:  با التین آثار در
The author/s would like to acknowledge the financial support of Lorestan University for this 

research under grant number …….. 

 

د مقاله به این مورو قدردانی  تشکرهای دانشگاه، مجری موظف است در قسمت در صورت استفاده از آزمایشگاه .6-15
 اشاره نماید.

 
 پژوهشیهای ضوابط مالی طرح. 7ماده 

بیش از  تواننداعضای هیأت علمی که وظیفه راهنمایی یا مشاوره دانشجویان تحصیالت تکمیلی را بر عهده دارند، نمی .7-1
 های درون دانشگاهی تخصیص دهند.ی خود را به طرحدرصد مبلغ پژوهانه 50

 گیرد.نمیای بابت انجام طرح پژوهشی تعلق به اعضای هیأت علمی دارای کسر موظف هزینه .7-2

های پژوهشی، اعتبار معادل به شرح ذیل تعریف های پژوهشی در کلیه طرحبه منظور تعیین میزان تعهدات مجریان طرح .7-3
 گردد:می

 یبینهای پیش+ سایر هزینه پرسشگری / کارگریهای های آزمایشگاهی + هزینه= هزینه پژوهشی اعتبار طرح

 شده در طرح
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های ریال و رشته 000/000/50حداکثر و اجتماعی های علوم انسانی برای رشتهبا حداقل تعهد )یک مقاله( اعتبار طرح  .7-4

در صورت امکان انجام آزمایش های مربوطه در آزمایشگاه مرکزی  باشد.ریال می 000/000/100 حداکثر آزمایشگاهی
 امی نمی باشد.دانشگاه لرستان انجام گیرد که در این صورت رعایت سقف مذکور الز

پنجاه  :ی اولمرحلهاین شرح پرداخت نماید: به  یابه صورت مرحلهطرح پژوهشی را  اعتبارف است ظدانشگاه مو .7-5

براساس نوع  درصد پس از انجام کل تعهدات مجری 50: ی دوممرحلهی گزارش نهایی طرح، درصد پس از ارائه

مقاله مستخرج از طرح پژوهشی یا گواهی حسن انجام کار پذیرش معتبر ارائه گواهی  انتشار مقاله یا و طرح پژوهشی
 توسط واحد مربوطه.

های ینههزمعتبر تور اکاب و فرت حسۀ صوئارا گیرد،یبه آن تعلق م یو مواد مصرف یزاتتجه ینهکه هز ییهاطرح در .7-6
 مواد ضروری است.

 
 قرارداد یقتعل یاموارد فسخ . 8ماده 

 اخطار مندرج در قرارداد انجام ندهد، دانشگاه مجاز است با یطخود را بر اساس شرا یطرح پژوهش ،یهرگاه مجر .8-1
 مهلت مناسب قرارداد را فسخ کند. یو در صورت لزوم اعطا یکتب

ی شورا به صورت مکتوب بهدالیل خود را  یدمنصرف شود، با یطرح پژوهش یاز اجرا یلیبه دال یمجرهرگاه  .8-2
 یدیدر صورت موافقت واحد و تأامور پژوهشی اعالم نماید.  دیریتمبه  دانشکدهبررسی در شورای گروه و پس از 

 ی قرارداد لغو خواهد شد.تخصص ۀکمیت

ارد و دانشگاه به یخسارات یجهمفاد قرارداد تعهدات خود را به انجام نرساند و در نت یدر اجرا یمجر یکهدر صورت .8-3
 یزانم یینتع و موارد فوق یصآن را جبران کند. تشخ یدبا یوارده، مجر یانضرر و ز یزانم یینشود، پس از تع

 دانشگاه خواهد بود. یوقدفتر حق ییددانشگاه و تأ یپژوهش یبا شورا یانضرر و ز

 

 . نظارت بر حسن اجرا9ماده 

غییر تباشد و هر گونه اصالح، میدانشگاه نامه بر عهده معاونت پژوهش و فناوری . نظارت بر حسن اجرای این آیین9-1
 د.باشپذیر مینامه با تصویب شورای پژوهشی دانشگاه و تأیید هیأت رئیسه امکانیا تفسیر موارد این آیین

 
به 23/4/1398  یخو در تار 8384 یبه شماره 10/4/1398شورای پژوهشی دانشگاه مورخ در تبصره  2بند و  57ماده و  9نامه در آیین ینا

 شود و قابل اجرا است. یم یقبل یهادستورالعمل یگزینجا ابالغ یخاز تار نامه. این آییناست یدهدانشگاه رس یرئیسه یئته یبتصو

 
 
 


