
  بنيادي پژوهشي طرح ، اجرا و انتشار نتايجارائه مقررات و دستورالعمل

   

گردد و در راستاي كه اعتبار آن از محل اعتبار ويژه اعضاي هيئت علمي تامين مي بنيادي پژوهشيهاي طرح

 قطب وتنظيم شده  طرحپيشنهاد  فرم قالب درتوسط مجري طرح  باشد،برنامه جامع تحقيقات ايشان مي

 هتج سپس و ارسال / دانشكده وابستهگروه پژوهشي شوراي به كلي چارچوپ تاييد و اطالع براي زير ضوابط

پرديس/ دانشكده مستقل/ واحد پژوهشي  پژوهشي معاون به مجري ويژه اعتبار و مقررات چارچوپ با انطباق

و در صورت تصويب براي طرح در شوراي پژوهش و فناوري دانشگاه به اداره كل برنامه ريزي  شده ارائه مستقل

وهش و فناوري دانشگاه از سوي ژگردد. در صورت تصويب طرح در شوراي پوهشي ارسال  ميژو نظارت پ

  گردد.اي براي شروع اجراي طرح صادر ميپرديس/ دانشكده مستقل/ واحد پژوهشي ابالغيهمعاون پژوهشي 

  ضوابط ارائه طرح پژوهشي بنيادي:

 رحط اجراي مسئول عنوان به (در صورت تعدد پيشنهاد دهندگان، يك نفر از ايشان) طرح دهنده پيشنهاد ـ 1

  .شودمي معرفي

  .باشد دانشگاه علمي هيئت عضو بايد طرح اجراي مسئول -2

 طرح سهم و شود ارائه مشاركتي صورت به) گان( دهنده طرح ويژه اعتبار محل از تواندمي پژوهشي طرح ـ 3

 دهندگان طرح از يكي تواندمي فقط طرح اجراي مسئول اما. گردد مشخص طرح تصويب ابالغ در دهندگان

  . باشد

 مسئول اب كه هستند افرادي باشند، باال به كارشناسي تحصيلي مدرك داراي بايد كه طرح اصلي همكاران ـ 4

  . نمايندمي همكاري طرح اجراي

 ورايش تصويب به منوط هزينه اقالم در تغيير همچنين و طرح اصلي همكاران و اجرا مسئول تغيير پيشنهاد -5

  .بود خواهد / واحد پژوهشي مستقلمستقل دانشكده/  پرديس پژوهشي

 بماند، محرمانه آن روش و اطالعات باشد الزم كه نمايد ارائه را طرحي ، طرح اجراي مسئول كه صورتي در ـ 6

 خصوص در است موظف مربوط واحد پژوهشي معاون. نمايد طرح ضميمه كتبي بصورت را مراتب بايدمي

  . آورد بعمل را الزم تمهيدات ارائه شده درخواست

 عنوان به توانندمي ولي باشند طرح مجري توانند نمي تهران دانشگاه تحصيل به مامور علمي هيئت اعضاي ـ 7

  . نمايند مشاركت ها طرح در همكار

 به تهران دانشگاهنام  كهآن بر مشروط نمايند تعريف پژوهشي طرح توانندمي وابسته علمي هيئت اعضاي ـ 8

  .شود ذكر ايشان پژوهشي هايفعاليت در نويسنده اول آدرس عنوان



 راياج مسئول بماند گروه/ وابسته دانشكده پژوهشي شوراي در ماه يك از بيش پيشنهادي طرح چنانچه ـ 9

 زدن ماه يك از بيش چنانچه و نمايد تحويل مستقل دانشكده/ پرديس پژوهشي معاون به را آن تواندمي طرح

 دانشكده/ پرديس پژوهشي شوراي تصويب از ماه يك از پس يا و بماند دانشكده/ پرديس پژوهشي معاون

 ريزي برنامه كل اداره به بررسي جهت را خود اعتراض تواندمي طرح مجري نگيرد، صورت طرح ابالغ مستقل،

  . نمايد تسليم دانشگاه پژوهشي نظارت و

  :از اعضاي هيئت علمي ضوابط پذيرش طرح جديد

 انجام نيز و) طرح تمديد عدم صورت در( مقرر مهلت در نهايي گزارش ارائه به منوط جديد طرح پذيرش ـ 1

مي وي قبلي طرح نهايي گزارش ارائه قانوني موعد از پس سال 3 مدت تا حداكثر طرح اجراي مسئول تعهدات

  . باشد

رحي كه گزارش (ط طرح مي باشد 3 علمي هيئت محترم عضو	هر		سقف تعداد طرح هاي در دست اجراي-2

  ).نهايي آن ارائه نشده باشد دردست اجرا محسوب مي شود

 تصويب باشد، بيابان الملليبين تحقيقات مركز علمي هيئت عضو هر چهارم طرح اجراي واحد چنانچه: تبصره

  .است بالمانع آن

 موعد يا و نگرديده		واصل آن نهايي گزارش و فرارسيده طرح نهايي گزارش ارائه قانوني موعد	چنانچه -3

 آن اجراي مسئول از جديد طرح پذيرش باشد، نشده انجام آن وتعهدات فرارسيده طرح تعهدات انجام	نهايي

  باشد. نمي مجاز طرح

  ضوابط اجراي طرح پژوهشي بنيادي:

  . تاريخ ابالغ تصويب طرح به عنوان تاريخ شروع طرح محسوب مي شود ـ1

اب طرح و با احتس تصويب تاريخ ابالغ بيني اتمام طرح) از (تاريخ پيش موعد قانوني ارائه گزارش نهايي -2

  مدت زمان اجراي طرح مي باشد.

	حداكثر سه سال بعد از موعد قانوني ارائه گزارش نهايي طرح مي باشد.موعد نهايي انجام تعهدات طرح  -3 	

 به مامات بيني پيش تاريخ در را طرح نتواند كننده قانع داليل به بنا طرح اجراي مسئول كه صورتي در ـ 4

 شوراي به گروه/  وابسته دانشكده پژوهشي شوراي طريق از را طرح تمديد درخواست بايدمي رساند، پايان

 نظارت و ريزي برنامه كل اداره به نتيجه و منعكسمستقل/ واحد پژوهشي مستقل  دانشكده/  پرديس پژوهشي

  . شود رساني اطالع دانشگاه پژوهشي

 مراتب است موظف طرح مجري گردد، متوقف پژوهشي كار دليل هر به طرح از اي مرحله هر در چنانچه ـ 5

 اتخاذ منظور به نتيجه بررسي از پس تا برساند ذيربط گروه/  وابسته دانشكده پژوهشي شوراي اطالع به را



 به اطالع جهت و ارائه / واحد پژوهشي مستقلمستقل دانشكده/  پرديس پژوهشي معاون به مقتضي تصميم

  . شود منعكس دانشگاه پژوهشي نظارت و ريزي برنامه كل اداره

مقاالت چاپ شده را به صورت لوح فشرده و نسخه مكتوب مسئول اجراي طرح موظف است گزارش نهايي و  -6

به شوراي پژوهشي گروه/ دانشكده وابسته ارائه نموده و پس از تاييد گزارش و مقاالت در شوراهاي پژوهشي 

گروه/ دانشكده و دانشكده مستقل/ پرديس و صدور اختتام طرح، گزارش و تعهدات طرح توسط كارشناس 

   ديريت اطالعات پژوهش و فناوري بارگذاري شود.پژوهشي واحد در سامانه م

 طرح باشد، سال 4 از بيش آن اجراي مدت يا و ريال 1.../.../.. مبلغ از بيش يپيشنهاد طرح اعتبار چنانچه ـ 7

  . باشدمي قبلي مرحله گزارش تائيد از پس اجراي هر مرحله و اي مرحله صورت به

 زماني فاصله "جاري سال" از منظور لذا است، دانشگاه مالي سال بر منطبق پژوهشي هايطرح مالي سال -8

  .بود خواهد سال همان اسفندماه پايان تا طرح تصويب ابالغ تاريخ از

  ضوابط انتشار نتايج طرح پژوهشي بنيادي:

 رحط) نتايج( نتيجه ، طرح معادل اعتبار با متناسب ،نهايي گزارش ارائه بر عالوه است موظف طرح مجري  ـ 1

  . نمايد منتشر الملليبين يا و داخلي پژوهشي - علمي معتبر هايمجله در) هاييمقاله( مقاله صورت به را

 قالب در طرح شماره ذكر با انشگاهد مالي حمايت از پژوهشي طرح از مستخرج آثار رد بايد طرح مجري ـ 2

   :نمايد تشكر زير جمالت از يكي

 انشگاهد پژوهشي اعتبارات از استفاده با ....... شماره پژوهشي طرح قالب در تحقيق اين"	 با جمله: فارسي آثار در

  . گرددمي قدرداني "است شده انجام تهران

  :با جمله التين آثار در

The authors would like to acknowledge the financial support of university of Tehran for this 

research under grant number …. 

  : شود درج زير صورت به بايد تهران دانشگاه نشاني در آثار مستخرج از طرح پژوهشي، ـ 3

  ) Faculty,Department( به صورت تخصصي بخش يا گروه و دانشكده نام ـ

    University of Tehran صورت به تهران دانشگاه نام -
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 فناوری دانشگاه ی پژوھش واشور

 مستقل دانشكده/ پرديس پژوهشي معاونت

 

  وابسته دانشكده/ آموزشي گروه

 

 مستقل دانشكده/ پرديس پژوهشي معاونت

 مستقل دانشكده/ پرديس پژوهشي شوراي

 طرح دهنده پيشنهاد

 پژوهشي معاونت از طرح پيشنهاد فرم دريافت

 هب آن ارائه و تكميل و مستقل دانشكده/ پرديس

 گروه/ وابسته دانشكده

 

 -تكميلي تحصيالت شوراي در طرح بررسي

  نظراعالم و گروه/ وابسته دانشكده پژوهشي

 پژوهشي معاون به) طرح رد يا و اصالح تأييد،( 

 مستقل دانشكده/ پرديس

 دانشكده/ پرديس پژوهشي شوراي به طرح ارائه

 مستقل

 

 و) داوري به ارسال نياز صورت در( طرح بررسي

در صورت ) طرح رد يا و اصالح تصويب،( نظراعالم

تصويب ارسال به اداره كل برنامه ريزي و نظارت 

 پژوهشي

 رد يا و اصالح تصويب،( نظراعالم و طرح بررسي

 مستقل دانشكده/ پرديس پژوهشي معاون به) طرح

 

 اداره به رونوشت ارسال و طرح تصويب ابالغ

  دانشگاه پژوهشي نظارت و ريزيبرنامه كل

  همراه با صورتجلسات

  


