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ها و شرایط خاص هر یک از اعضاي   هاي هدفمند متناسب با توانایی  منظور فراهم ساختن زمینۀ انجام پژوهش به

گیرد و  که در دانشگاه انجام می یهای  بی به نتایج مطلوب از پژوهشهاي تخصصی آنها و دستیا علمی و گرایشهیأت 

ه و تنظیم نامه تهی هاي پژوهشی درون سازمانی این آیین همچنین براي انجام مراحل ارزیابی، نظارت و پیگیري طرح

  . استو از زمان تصویب الزم االجرا شده 

 اهداف و تعاریف: بخش اول

 :هاي پژوهشی دانشگاه صنعتی قم براي نیل به اهداف زیر تصویب می شود نامۀ طرح  آیین. 1مادة 

 هاي پژوهشی درون سازمانی؛ تسهیل فرآیند تصویب و اجراي طرح  1.

 هاي هدفمند؛  تشویق و ترویج پژوهش در دانشگاه به منظور کسب توانمندي و آمادگی براي انجام پژوهش  2.

  هاي پژوهشی؛ افزایش کیفیت و هدفمندسازي فعالیت  3.

 هاي مورد نیاز کشور و استان؛ سنجی پروژه  حمایت از محققین در مرحله مطالعاتی و امکان. 4 

 دست یابی به نتایج مطلوب پژوهشی؛تخصیص بودجه هدفمند براي . 5

 حل مشکالت و پاسخگویی به نیازهاي دانشگاه و صنعت؛. 6

 :باشد نامه به قرار زیر می تعاریف و اختصارات به کار برده شده در این آیین. 2 مادة

 .دانشگاه صنعتی قم است منظور: دانشگاه  1.

  .منظور شوراي پژوهشی دانشگاه است: شورا  2.

  .منظور شوراي دانشکده اي است که عضو هیأت علمی به آن تعلق دارد: شوراي دانشکده. 3

 .منظور شوراي گروه آموزشی است که عضو هیأت علمی به آن تعلق دارد: شوراي گروه. 4

  .منظور عضو هیأت علمی آموزشی یا پژوهشی شاغل در دانشگاه است: عضو هیأت علمی .5

ها و وظایف  علمی دانشگاه طی قراردادي در چارچوب مأموریتهیأت که اعضاي طرحی است : طرح پژوهشی .6

دهند و تمام یا بخشی از بودجۀ اجراي آن از اعتبارات دانشگاه تأمین  حوزة معاونت آموزشی و پژوهشی انجام می

  .شود می

زشی و پژوهشی علمی دانشگاه عالوه بر  وظایف آموهیأت طرحی است که اعضاي : طرح پژوهشی غیر موظف .7

دهند و  ها و وظایف حوزة معاونت آموزشی و  پژوهشی انجام می  موظف خود طی قراردادي در چارچوب مأموریت

 .شود تمام یا بخشی از بودجۀ اجراي آن از اعتبارات دانشگاه تأمین می

مأموریت علمی پژوهشی دانشگاه، به عنوان وظیفه و هیأت طرحی است که اعضاي : طرح پژوهشی موظف .8

هاي ساعات موظف آن را تعریف و اجرا  نامه هاي واحد متبوع و براساس آیین شغلی خود در چارچوب اهداف و برنامه

  .کنند می

هاي  علمی و ایدههیأت عضو هاي پژوهشی  مدتاً براساس فعالیتطرحی است که ع: طرح پژوهشی داخلی. 9

   .گردد هاي مصوب شوراي پژوهشی اجرا می و با تعرفهشود و به مدت حداکثر یک سال  پژوهشی آن ارائه می
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کاربرگی است که مشخصات مربوط به طرح از جمله مشخصات پیشنهاد : پروپوزال طرح پژوهشی داخلی. 10

 .گیرد ها را در بر می دهندة طرح و همکاران، مسئله و فرضیۀ طرح، روش اجراي طرح و اطالعات مربوط به هزینه

 .علمی شاغل در دانشگاه که طرف قرارداد با معاونت آموزشی و پژوهشی استهیأت عضو : مجري. 11

منظور قراردادي است که بین مجري و معاونت آموزشی و پژوهشی دانشگاه براي اجراي طرح پژوهشی : قرارداد .12

 .مصوب بسته می شود

 .افته باشدشده پایان نیطرح پژوهشی مصوبی است که طبق برنامۀ زمانبندي : طرح معوقه .13

هاي   منظور طرح پژوهشی است که شورا بنابه دلیل یا دالیلی رأي به توقف همۀ فعالیت: طرح متوقف شده. 14

پذیرد و طرح  هایی که به مجري پرداخت شده است می دهد، یا گزارش نهایی آن را فقط در قبال هزینه اجرایی آن می

 .شود حساب می تسویه 

طرحی است که گزارش نهایی آن به تأیید شوراي گروه و به تصویب شوراي دانشکده و شورا : یافته  رح خاتمهط. 15

  .رسیده و پایان یافته است

 ها پیشنهاد، تصویب و خاتمۀ طرح :بخش دوم

توانند  نامه و متناسب با تخصص و وظایف علمی خود می  علمی دانشگاه در چارچوب این آیینهیأت اعضاي . 3مادة

  .ارائه دهندطرح پژوهشی 

ترتیب در شوراي گروه، شوراي دانشکده و  ههاي پژوهشی داخلی و گزارش نهایی آنها باید ب پروپوزال طرح .4مادة

 .شورا ارزیابی و تصویب شود

  . تواند مجري یک طرح پژوهشی داخلی تمام نشده باشد میدر هر زمان تنها علمی هیأت هر عضو  .5 مادة

در این صورت اعاده تمام . تواند براي اجراي طرح پژوهشی همکار یا همکارانی را انتخاب کند می مجري :تبصره

  . حقوق مادي و معنوي همکاران به عهده مجري است

 .شود نامه نمی  علمی آموزشی یا پژوهشی دانشگاه مشمول این آیینهیأت طرح پژوهشی موظف اعضاي  .6 مادة

علمی نباید با پایان نامۀ دانشجویان تحصیالت تکمیلی یا طرح هیأت هاي پژوهشی اعضاي  محتواي طرح .7 مادة

  .پژوهشی موظف آنها منطبق باشد

نامۀ دانشجویان تحصیالت  چنانچه در هر مرحله از انجام طرح مشخص شود که مفاد طرح با مفاد پایان: تبصره

تواند به طور  تی قم یا سایر مراکز علمی انطباق دارد، دانشگاه میتکمیلی یا طرح پژوهشی موظف در دانشگاه صنع

  .هاي پرسنلی پرداختی به مجري، مسترد خواهد شد جانبه نسبت به فسخ قرارداد اقدام و همۀ هزینه  یک

 .هاي پژوهشی پیشنهادي و گزارش نهایی آنها شورا است مرجع نهایی تصویب طرح. 8 مادة

  پذیر نداند موظف است مراتب را حداکثر یک ي طرح را با بودجه و شرایط مصوب امکانچنانچه مجري، اجرا .9ماده 

ماه از تاریخ وصول ابالغیه تصویب به اطالع مدیریت پژوهش و فناوري برساند تا در شوراي پژوهشی دانشگاه مطرح 

  .شود ماه مخالفت می ششهاي پژوهشی جدید تا  گردد در غیر اینصورت از پذیرش طرح
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  انعقاد و تمدید قرارداد طرح پژوهشی :بخش سوم

  .زمان آغاز طرح از تاریخ امضا قرارداد خواهد بود. 10 مادة

مجري . کندعلمی ابالغ می هیأت طی نامه اي موضوع را به عضو  ،شورا پس از بررسی و تصویب طرح. 11ماده 

تاخیر در غیر اینصورت . موظف است حداکثر تا یک ماه براي امضا قرارداد به معاونت آموزشی و پژوهشی مراجعه کند

در انعقاد قرارداد بیش از یک ماه پس از تاریخ ارسال ابالغیه تصویب به مجري، به منزله انصراف مجري تلقی و به 

  . شود دانشکده ذیربط اطالع داده می

در صورت تمایل مجدد مجري به انجام طرح، تقاضاي وي با توجه به شرایط جدید و با حذف مراحل تکراري : تبصره

 . تواند مورد رسیدگی قرار گیرد می

بار به مدت این مدت زمان حداکثر یک .سال است هاي پژوهشی داخلی حداکثر یک مدت زمان قرارداد طرح. 12 مادة

مدت انجام طرح منوط به درخواست کتبی مجري و موافقت شوراي گروه و شورا تمدید  .شش ماه قابل تمدید است

 .است

مجري مکلف است طرح پژوهشی خود را طبق مفاد قرارداد و پروپوزال مصوب در چارچوب جدول . 13 مادة

 .زمانبندي شده به پایان برساند

  .مجري و تصویب شورا خواهد بودهرگونه تغییر در مفاد قرارداد با درخواست و توجیه کتبی . 14 مادة

 تعهدات مجري و تسویه حساب نهایی: بخش چهارم

منطبق با راهنماي تدوین گزارش (مجري موظف است نتایج طرح پژوهشی خود را به صورت گزارش نهایی . 15 مادة

 .دهد براي طی مراحل ارزیابی و تصویب به گروه آموزشی مربوطه ارائه) هاي پژوهشی دانشگاه  نهایی طرح

 .هاي پژوهشی باید متناسب با گستردگی موضوع طرح و هزینۀ آن ارائه شود گزارش نهایی طرح: تبصره

هاي   کنفرانس محصول مبنا براي هر طرح پژوهشی داخلی حداقل یک مقالۀ حاصل از طرح و انتشار آن در. 16 مادة

توان متناسب با نوع طرح،  صالح رسیده است را میثبت اختراع یا تولید دانش فنی که به تایید مراجع ذی .است معتبر

  .محصول طرح به شمار آورد

اگر محصول مستخرج از طرح پژوهشی داخلی، مقاله باشد باید مجري اصلی در آن نویسنده اول یا نویسنده  :تبصره

  . مسئول باشد

یید کمیته ترفیع سالیانه یا شوراي پژوهش دانشگاه أمورد ت هاي منظور از کنفرانس هاي معتبر، کنفرانس: تبصره

  . است

الزحمه پرسنلی، پس از امضا قرارداد و در آغاز مراحل اجرایی طرح به مجري پرداخت میحق%  50مبلغ  .17ماده 

  .شود

ارائه محصول طرح الزحمه پرسنلی پس از پایان انجام طرح، ارائه گزارش نهایی و باقیمانده حق%  50مبلغ  .18ماده 

  .شورا پرداخت می شودیید أتبا 
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  درصورتیکه مجري طرح پژوهشی داخلی، پس از پایان مدت اجراي طرح، موفق به اخذ پذیرش انتشار مقاله. 19 مادة

 این در. تواند به طور موقت طرح را تسویه کند حاصل از طرح نشود، با ارائۀ گزارش نهایی و مقالۀ ارسال شده می

. پرداخت به مجري پرداخت شده است قطعی محسوب خواهد شد  الزحمه طرح که به عنوان پیش حق% 50صورت،

تواند تا پایان سال دوم پس از آغاز قرارداد، با ارائۀ گواهی  حساب شده است، می هایی که موقتاً تسویه  مجري در طرح

پس از این مدت، پرداخت  .را دریافت کندالزحمۀ طرح  باقیماندة حق % 50ارائه مقالۀ حاصل از طرح یا معادل آن،

  . الزحمه منتفی خواهد بود و طرح مورد نظر به عنوان طرح بدون خروجی تسویه خواهد شد مابقی حق

% 50علمی داراي طرح بدون خروجی، براي عقد قرارداد پژوهشی جدید در ابتداي قرارداد هیأت هر عضو . 20 مادة

 . حق الزحمه منوط به ارائه خروجی طرح خواهد بود% 100پیش پرداخت را دریافت نخواهد کرد و پرداخت 

از سوي مجري به  تاریخ ارسال مقالۀ حاصل از طرح پژوهشی براي انتشار باید پس از تاریخ پیشنهاد طرح. 21 مادة

مبناي تعیین تاریخ ارسال مقاله براي چاپ در نشریات معتبر، گواهی رسمی دفتر نشریه  .گروه آموزشی مربوط باشد

 . باشد هاي معتبر زمان تعیین شده براي ارسال مقاالت می  یا تاریخ ثبت شده بر روي مقالۀ چاپ شده و براي کنفرانس

هاي معتبر، مقاالت  هاي پژوهشی، مقالۀ ارائه شده در کنفرانس حساب طرح تسویه قبول براي  مقالۀ قابل . 22 مادة

هاي داخلی و با ذکر شمارة مجله و  چاپ شده در نشریۀ معتبر و یا گواهی پذیرش مقاله در نوبت چاپ براي نشریه

اند در یک زمان، تو در صورت طوالنی بودن زمان چاپ، مجري می .هاي خارجی است تاریخ چاپ نشریه براي نشریه

  .حداکثر یک طرح خود را با ارائۀ گواهی پذیرش مقاله تسویه حساب کند

 .توان استفاده کرد از هر مقاله صرفاً براي تسویۀ یک طرح پژوهشی می. 23 مادة

تواند پس از ارائۀ گزارش نهایی و ارائۀ نامۀ پذیرش مقاالت حاصل از طرح در نشریات معتبر و  مجري می. 24 مادة

 .الزحمه دریافت کند شورا، قرارداد طرح دیگري را منعقد و حقیید أت

 تعهدات دانشگاه: بخش پنجم

شود و میزان آن هر سال به  هاي پژوهشی تأمین میهاي پژوهشی داخلی از ردیف بودجه طرح بودجۀ طرح. 25 مادة

  .گردد تعیین می صورت موضوعی از کل اعتبارات پژوهشی توسط معاونت آموزشی و پژوهشی دانشگاه

 .کل هزینه آن طرح پژوهشی باشد% 40تواند  هاي پژوهشی حداکثر می هزینه پرسنلی طرح. 26ماده 

 مالکیت حقوق مادي و معنوي طرح ها: بخش ششم

هاي پژوهشی در چارچوب قوانین و براساس قرارداد منعقده  مالکیت حقوق مادي و معنوي حاصل از طرح. 27 مادة

  .دانشگاه و مجري خواهد بودمابین  فی

ها و نتایج آن محرمانه بماند، باید مراتب را با  درصورتیکه پژوهشگر طرحی ارائه دهد که الزم باشد روش. 28 مادة

  .میان بگذارد مدیریت پژوهشی و فناوري دانشگاه در

این طرح با "ت جمله درصورت ارائه یا چاپ نتایج حاصل از اجراي طرح پژوهشی داخلی، مجري مکلف اس. 29 مادة

را به زبان متن در کتاب،  "تصویب و حمایت مالی معاونت آموزشی و پژوهشی دانشگاه صنعتی قم اجرا گردیده است

 در صورتی که زبان متن انگلیسی است جمله .مقاله، سمینار یا سخنرانی درج کند
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.درج شود... باید در کتاب، مقاله و    

درصورتی که مجري بخواهد گزارش نهایی را در خارج از دانشگاه به چاپ برساند، باید رسماً از مدیریت . 30 مادة

  .پژوهشی و فناوري دانشگاه مجوز کسب کند

بر اساس مفاد قرارداد منعقده و با حفظ منافع دانشگاه،  مدیریت پژوهشی و فناوري دانشگاه مجاز است. 31 مادة

  .ها و نهادهاي متقاضی قرار دهد گزارش نهایی مصوب طرح هاي پژوهشی را در اختیار سایر سازمان

 فسخ، اقاله یا تعلیق قرارداد: بخش هفتم

ندهد، دانشگاه مجاز است با هرگاه مجري، طرح پژوهشی خود را بر اساس شرایط مندرج در قرارداد انجام . 32 مادة

 .اخطار کتبی و درصورت لزوم اعطاي مهلت مناسب قرارداد را فسخ کند

چنانچه مجري به دالیلی از اجراي طرح پژوهشی منصرف شود، باید تمایل خود به اقالۀ قرارداد را با دالیل . 33 مادة

  .ارداد اقاله خواهد شددرصورت موافقت شورا، قر .الزم و به صورت مکتوب به شورا اعالم کند

صورت، ایام  در این. تواند در موارد خاص، اجراي قرارداد را تا مدت معینی به حالت تعلیق در آوردشورا می. 34 مادة

  .تعلیق به مدت قرارداد اضافه خواهد شد

اد هرگونه تعهد مجري مکلف است از تاریخ دریافت ابالغ فسخ یا تعلیق قرارداد از مصرف هزینۀ طرح یا ایج. 35 مادة

 .مالی دیگر در خصوص طرح خودداري کند

درصورت فسخ یا اقالۀ قرارداد، پژوهشگر از تاریخ ابالغ مکلف است حداکثر ظرف مدت سه ماه با دانشگاه . 36 مادة

  .تسویه حساب کند

باشد، پژوهشگر مکلف درصورت فسخ یا اقالۀ قرارداد اعم از این که طرح به نتیجۀ نهایی رسیده یا نرسیده . 37 مادة

  .است کلیۀ نتایج حاصل از طرح را به دانشگاه تسلیم کند

 مقررات متفرقه: بخش هشتم

چنانچه مجري گزارش نهایی را در مهلت مقرر ارسال نکند، یا سایر تعهدات ناشی از قرارداد را بدون دلیل . 38 مادة

طرح پیشنهادي جدید از سوي او پذیرفته نخواهد  انجام ندهد،) تا حداکثر یکسال پس از پایان مهلت تعهد(موجه 

 .شد

  .نامه، مرجع تفسیر آن معاونت آموزشی و پژوهشی است درصورت بروز هرگونه ابهام در مفاد این آئین. 39 مادة

  

  

و  به تصویب شوراي پژوهشی دانشگاه رسید 14/06/1395تبصره در تاریخ  6ماده و 39 بخش، 8 این دستورالعمل در

 . تصویب قابل اجرا است ت رئیسه دانشگاه صنعتی قم قرار گرفت و از تاریخمورد تایید هیأ 25/07/1395تاریخ  در

 


