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دستورالعمل اجرای طرحهای پژوهشی دانشگاه کوثر
مقدمه:
بهمنظور تقویت امر پژوهش و جلب مشارکت هر چه بیشتر اعضای هیئتعلمي و پژوهشگران دانشگاه در تولید علم و بهمنظور گسترش
پژوهش در سطح کشور« ،دستورالعمل اجرای طرحهای پژوهشي درون دانشگاهي» به شرح ذیل است .در این دستورالعمل ،ضوابط مربوط
به طرحهای تحقیقاتي داخلي تهیه و تدوینشده است.
ماده  :1اهداف
اهداف عمده انجام طرحهای تحقیقاتي عبارتاند از:
 -1-1رشد و توسعه تحقیقات
 -2-1انجام طرحهای بنیادی
 –3-1طرحهای مطالعاتي و امکانپذیری انجام طرح
 -4-1حمایت از فعالیتهای تحقیقاتي موردعالقه اعضای هیئتعلمي
 -5-1فراهم کردن زمینه برای ایجاد هستههای تحقیقاتي
 –6-1بهرهبرداری هدفدار از تجهیزات و منابع موجود در دانشگاه
 -7-1توسعه و تأمین امکانات پژوهشي
 -8-1فراهم آوردن بستر مناسب برای ایجاد ارتباط سالم با صنایع و جامعه از طریق جهتدهي تحقیقات
 -9-1حمایت از پروژههای تحصیالت تکمیلي
ماده  :2تعاریف
تعاریف و اختصارات بهکاررفته در این دستورالعمل به شرح زیر است:
طرح :منظور از طرح ،طرحهای تحقیقاتي است که توسط عضو هیئتعلمي انجام ميشود.
مجری :سرپرست و مسئول اجرای طرح و طرف مکاتبات اداری است و در تمام مراحل انجام طرح ،طرح را سرپرستي مينماید .مجری هر
طرح لزوماً از اعضای هیئتعلمي دانشگاه کوثر است.
همکار اصلي :فردی از داخل و یا خارج (دارای تأییدیههای الزم) از دانشگاه که در طول مراحل انجام طرح به عنوان همکار اصلي طرح
وظیفه و مسئولیتي عمده به عهدهدارد.
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همکار (همکاران) :افرادی از داخل و یا خارج (دارای تأییدیههای الزم) از دانشگاه که در طول مراحل انجام طرح بهعنوان همکار مجری طرح
سایر وظایف و مسئولیتها را به عهدهدارند.
کارکنان طرح :افراد غیر هیئتعلمي و ترجیحاً از کارمندان این دانشگاه که در اجرای طرح همکاری دارند.
کمیته ممیزی طرح پژوهشي :زیرکمیتهای از شورای پژوهشي دانشگاه است که بهعنوان نماینده این شورا عهدهدار رسیدگي ،ارزیابي و
پیگیری امور طرحها است.
داور)داوران( :صاحبنظران و متخصصان درزمینه طرح هستند که برحسب نیاز ،توسط شورای پژوهشي برای ارائه نظرات تخصصي انتخاب
ميشوند.
بخشهای اقتصادی :شامل صنعت ،کشاورزی و خدمات است که از طرح حمایت ميکنند.
ماده  :3ویژگیهای طرح
 -3-1طرح پیشنهادی باید متناسب با رشته تخصصي و زمینه تحقیقاتي مجری و همکاران طرح باشد .تشخیص این موضوع بر عهده شورای
آموزشي -پژوهشي دانشکده و کارگروه تخصصي طرحهای پژوهشي است.
 -3-2طرح باید به نحوی سبب ارتقاء علمي دانشگاه شود یا یکي از نیازهای کشور را برطرف نماید.
 -3-3طرح پیشنهادی مي تواند به زبان انگلیسي یا عربي نیز تنظیم شوند مشروط بر اینکه یک چکیده فارسي نیز ضمیمه شود .در صورت
رعایت این بند خروجي هم باید به همان زبان ارایه گردد.
 -3-4مجری هر طرح تنها یک نفر بوده و باید از اعضای هیئت علمي دانشگاه کوثر باشد.
 -3-5هر عضو هیئت علمي ميتواند به طور همزمان حداکثر مجری  2طرح (شماره 1و )2و همکار  1طرح پژوهشي دیگر (شماره 1و )2و یا
به طور همزمان حداکثر همکار  3طرح پژوهشي (شماره 1و )2باشد.
تبصره  :1در اجرای طرح پژوهشي شماره  3محدودیتي وجود ندارد.
 -3-6اعضاء مامور به تحصیل و در دوره فرصت مطالعاتي نميتوانند به عنوان مجری قرارداد طرح گیرد.
ماده  :4نحوه تصویب طرح
پیشنهاددهنده طرح باید با توجه به مفاد این دستورالعمل ،برای طرحهای درون دانشگاهي فرم پیشنهاد نامه (پروپوزال) طرح را تکمیل و
به واحد پژوهش دانشگاه ارائه نماید .طرح بعد از بررسي و تائید گروه آموزشي برای تصمیمگیری در شورای پژوهشي مطرح ميشود و در
صورت نیاز برای داور ارسال ميگردد .ابالغ طرح پس از تصویب توسط ریاست دانشگاه ،از طریق معاونت آموزشي و پژوهشي دانشگاه به
مجری طرح صورت ميپذیرد.
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ماده  :5انواع طرحهای پژوهشی
 -5-1طرحهای پژوهشی شماره 1
 -5-1-1مدتزمان اجرای این نوع طرحها حداکثر  2سال است و مخصوص انجام کارهای پژوهشي مستقل است .سقف اعتبار این دسته از
طرحها یکصد میلیون ریال است .طرحهای شماره  1ميبایست به پذیرش یا چاپ حداقل یک مقاله علمي پژوهشي در مجالت با نمایه معتبر
مورد تأیید وزارت علوم منجر گردد.
 -5-1-2ثبت اختراع ،ارائه اثر بدیع و ارزنده هنری و تألیف یا تصنیف کتاب مستخرج از طرح نیز بنا به تشخیص شورای پژوهشي دانشگاه
ميتواند جایگزین چاپ مقاله گردد.
تبصره  :2ثبت اختراع ،ارائه اثر بدیع و ارزنده هنری و نتایج آن باید دارای تأییدی علمي و رسمي از وزارت علوم یا مرجع مورد تأیید وزارت
باشد.
 -5-2طرحهای پژوهشی شماره 2
 -5-2-1مدتزمان اجرای این نوع طرحها حداکثر  1سال است و سقف اعتباری آن پنجاه میلیون ریال است .طرحهای شماره  2ميبایست
منجر به پذیرش و یا چاپ یک مقاله علمي -ترویجي و یا چاپ حداکثر دو مقاله کنفرانسي (ملي  /بینالمللي) شود.
تذکر :پذیرش اینگونه طرحها برای مرتبه دوم منوط به ارائه حداقل یک مقاله علمي-پژوهشي بعد از اختتام طرح قبلي است.
تبصره :3در مقاالت مستخرج از طرح های پژوهشي شماره  1و  2دانشجوی دانشگاه کوثر نمي تواند جزء نویسندگان باشد.
تبصره :4محتوای طرحهای پژوهشي شماره  1و  2اعضای هیئت علمي نباید با محتوای پایاننامه دانشجویان تحصیالت تکمیلي و سایر
طرحهای پژوهشي داخلي و خارجي آنها منطبق باشد .این انطباق تا حداکثر  30درصد مجاز است .مجری و مدیر گروه مربوطه مسئولیت
بررسي انطباق را به عهده دارند.
تبصره :5چنانچه در هر مرحله از انجام طرح خالف این موضوع مشخص شود ،دانشگاه ميتواند به صورت یک جانبه به صرف ابالغ کتبي
به مجری ،قرداد را فسخ نماید .در این صورت مجری ملزم به عودت حق الزحمه پرسنلي و هزینههای غیر پرسنلي (به تشخیص شورای
پژوهش و فناوری) و جبران خسارتهای وارده به دانشگاه (به تشخیص شورای پژوهش و فناوری) است.
 -5-3طرحهای پژوهشی شماره 3
طرح های پژوهشي شماره ( 3رساله /پایان نامه دانشجویان تحصیالت تکمیلي) :با تصویب شورای تحصیالت تکمیلي گروه و تأیید معاون
آموزشي و پژوهشي دانشگاه
 -5-3-1پایان نامه کارشناسي ارشد :سقف اعتبار طرح شماره  3پایاننامه کارشناسي ارشد چهل میلیون ریال (با موضوع نظری 15
میلیون ریال) مي باشد .اعتبار طرح از اعتبار پژوهانه استاد(ان) راهنما تأمین و کسر ميگردد.
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 -5-3-2رساله دکتری :سقف اعتبار طرح شماره  3رساله دکتری  100میلیون ریال (با موضوع نظری  25میلیون ریال) مي باشد.
اعتبار طرح از اعتبار پژوهانه استاد(ان) راهنما تأمین و کسر ميگردد.
تبصره :6اسامي نویسندگان مقاله مستخرج از طرح مي بایست با اسامي یاد شده در پروپوزال ارائه شده مطابقت داشته باشد.
تذکر :تشخیص لزوم اضافه کردن اسم جدید بر عهده شورای پژوهشي دانشگاه ميباشد که ميبایست مستندات الزم از سوی مجری کتباً
اعالم شده باشد.
ماده  :6شرایط عمومی طرحها
 -6-1ذکر وابستگي سازماني به دانشگاه در ارائه نتایج حاصل از طرحهای پژوهشي مطابق دستورالعمل پژوهانه و در صفحه اول مقاله ،کتاب،
گواهي ثبت اختراع و ..الزامي است.
 - 6-2اعضای هیئت علمي طرح سربازی که مجری طرح پژوهشي ميشوند ،باید زمان بندی انجام طرحهای پژوهشي در پیشنهاده را به
صورتي برنامهریزی نمایند که با پایان دوره طرح سربازی ،طرحهای پژوهشي قبلي خود را اختتام و کلیه تعهدات آن را انجام داده باشند.
 -6-3تغییر در مفاد پیشنهاده طرح ،صرفاً در موارد خاص و پس از تصویب در شورای پژوهش و فناوری دانشگاه ،امکان پذیر است.
 -6-4به مقاالت و آثار پژوهشي تعهد شده طرحهای پژوهشي داخلي ،به مجری طرح تشویقي تعلق نميگیرد.
 -6-5حداکثر زمان جهت پذیرش مقاله در طرحهایي که شرط اختتام ،پذیرش مقاله است یک سال پس از انقضای مدت قانوني طرح است.
در صورت عدم پذیرش مقاله ظرف این مدت ،طرح متوقف ميشود.
تبصره :7شرط الزم جهت درخواست طرح پژوهشي جدید توسط مجری که طرح قبلي ایشان متوقف شده است به شرح زیر مي باشد:
 -1برای مرتبه اول :گذشت حداقل  12ماه از زمان توقف طرح
 -2برای مرتبه دوم و بعد از آن :ارائه یک مقاله علمي – پژوهشي بعد از تاریخ توقف طرح قبلي
 - 6-6در مقاالت و آثار پژوهشي تعهد شده ،نام مجری طرح باید به عنوان نویسنده اول و مسئول( )Corresponding Authorدر فهرست
اسامي نویسندگان درج شود.
تبصره  :8در قسمت تقدیر و اقراریه ( )Acknowledgmentمقاله و قسمت شناسنامه کتاب مستخرج از طرح ميبایست عبارت زیر درج
گردد:
“ (شماره قرارداد طرح) “The Study was supported by Kosar University of Bojnord with the grant number
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و یا عبارت فارسي " این پژوهش از طرف دانشگاه کوثر بجنورد با شماره قرارداد ....حمایتشدهاند ".درج گردد.
 -6-7نظارت و کنترل بر اجرای طرحهای پژوهشي از طریق معاونت آموزشي و پژوهشي دانشگاه انجام خواهد شد.
 -6-8مجری طرح ميتواند جهت انجام طرحهای پژوهشي شماره  1حداکثر  10روز کاری و در طرحهای پژوهشي شماره  2حداکثر  5روز
کاری از مأموریت پژوهشي بدون پرداخت هزینههای مأموریت استفاده نماید.
 -6-9هزینههای سفر و حضور در منطقه برای طرحهایي لحاظ مي گردد که نیاز به عملیات میداني و آزمایشگاهي خارج از دانشگاه داشته
باشند.
 -6-10هزینه استفاده از امکانات آزمایشگاهي و کارگاهي داخل دانشگاه طبق تعرفههای موجود در دانشگاه با در نظر گرفتن حداکثر تخفیف
صورت ميگیرد.
 -6-11بازنگری عنوان و ساختار طرحهای پژوهشي تأییدشده ،بنا به درخواست مجری طرح ،بالمانع بوده و قابلیت تصویب در شورای پژوهشي
را دارد.
ماده  :7وظایف مجری طرح
 -7-1مجری طرح مسئولیت کامل در قبال انجام طرح را دارد.
تبصره  :9تاریخ پذیرش مقاالت و آثار پژوهشي حاصل از طرح ،باید  2ماه بعد از تاریخ ثبت قرارداد در دانشگاه باشد.
 -7-2در طرحهای پژوهشي که خروجي آن صرفاً مقاالت کنفرانسي ميباشد مجری باید یک گزارش تهیه نماید .گزارش مذکور باید
ویژگيهای کامل یک گزارش علمي را داشته باشد .گزارش نهایي پس از تائید باید در دو نسخه نسخه الکترونیکي تحویل داده شود ،یک

نسخه از آن در امور پژوهشي و یک نسخه جهت استفاده در کتابخانه مرکزی نگهداری خواهد شد.
تبصره  :10گزارش نهایي طرح پژوهشي ميبایست مطابق با فرمت موجود در سایت دانشگاه تدوین و به واحد پژوهش تحویل گردد.
 -7-3در صورتي که مجری بخواهد گزارش نهایي طرح را در خارج از دانشگاه ارائه نماید ،الزم است از معاونت آموزشي و پژوهشي دانشگاه
مجوز اخذ نماید.
-7-4معاونت آموزشي و پژوهشي دانشگاه مجاز است با حفظ منافع دانشگاه گزارش نهایي مصوب طرحهای پژوهشي را با اطالع مجری طرح
در اختیار سایر سازمانها و نهادهای متقاضي قرار دهد.

عنوان سند:

شماره7 :

دستورالعمل اجرای طرحهای پژوهشي درون دانشگاهي

ویرایش04 :

تاریخ1399/09/23 :

صفحه 7 :از 9

-7-5در هر یک از انواع طرح های پژوهشي چنانچه دانش فني حاصل ،به مرحله درآمدزایي برسد درصدی از سود حاصل از آن متعلق به
مجری است ،سهم مجری و دانشگاه از این سود بر اساس میزان سرمایه بر بودن و میزان درآمدزا بودن طرح در شورای پژوهش و فناوری
مشخص و پس از تصویب هیئت رئیسه دانشگاه در قرارداد منعقده بین مجری و دانشگاه ذکر ميگردد.
 -7-6بهمنظور تسریع در تصویب مراحل اولیه طرح الزم است فرم تکمیلشده پیشنهاد طرح ،حداقل یک ماه قبل از شروع اجرای طرح،
جهت بررسي به مدیریت امور پژوهشي دانشگاه تحویل شود.
 -7-7درخواست هرگونه پرداخت اعم از تهیه مواد و وسایل موردنیاز جهت انجام طرح از وظایف مجری طرح است .همچنین ارائه تضامن
مالي موردنیاز جهت خرید تجهیزات و مواد مصرفي با پیشفاکتور نیز از وظایف مجری طرح است.
-7-8مجری موظف است حداکثر تا دو هفته بعد از تصویب طرح ،بهصورت کتبي شروع به کار خود را به مدیریت امور پژوهشي دانشگاه
اعالم نماید.
 -7-9تهیه چکیده حداکثر در یک صفحه و در حدود  200تا  300کلمه ،جهت درج در کارنامه پژوهشي دانشگاه ضروری است .این چکیده
باید مشتمل بر خالصهای از اهداف ،نتایج و روش انجام کار باشد.
-7-10مجری طرح موظف است در صورت متوقف شدن طرح ،موضوع را کتباً با ذکر دالیل توقف به شورای پژوهشي دانشگاه ارائه
نماید.
-7-11چنانچه پژوهش انجامشده منجر به تولید صنعتي ،اختراع یا اکتشاف شود ،نحوه استفاده از حقوق حاصله ،طبق ضوابط و یا موارد
مذکور در کمیته تخصصي در دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه تعیین ميشود و برای تصویب به هیئت رئیسه دانشگاه ارسال خواهد شد.
تبصره  :11درصورتيکه نتایج یک طرح قابلاجرا در مرحله تولید نیمهصنعتي باشد ،مجری موظف است همکاری الزم را با دانشگاه جهت
تحقق این امر انجام دهد.
ماده  :8خاتمه طرح
 -8-1طرحهایي خاتمه یافته تلقي ميشود که مجری:
 -8-1-1مقاالت ،کتاب ،گزارش نهایي و ...پذیرفتهشدهای که اهداف طرح را بپوشاند ،ارائه دهد.
 -8-1-2چکیده طرح را ارائه نماید.
 -8-2درصورتيکه پس از اتمام مدت قانوني تمدید طرح ،پذیرش قطعي مقاله انجام نشده باشد ،به شرط ارائه گزارش نهایي طرح حداکثر
ظرف یک ماه ،اتمام یافته تلقي ميشود پس از پذیرش مقاله خاتمه طرح اعالم و گواهي اختتام صادر ميگردد .در صورت عدم رعایت این
بند طرح متوقف خواهد شد.
 -8-3در صورت بروز حوادث غیرمترقبه ميتوان با درخواست مجری و با تأیید شورای پژوهشي دانشگاه ،طرح را متوقف نمود .در صورت
رفع مانع ،مجری موظف به تکمیل طرح است .همچنین در صورت اتمام زمان طرح تقاضای تمدید در شورای پژوهشي قابل بررسي است.
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 -8-4چنانچه نامه شروع به کار از سوی مجری در زمان تعیینشده ارائه نشده باشد ،ميتوان با درخواست مجری و واحد مربوط و بررسي
دالیل توجیهي در شورای پژوهشي دانشگاه ،طرح را بهطور کامل متوقف نمود.
 -8-5چنانچه در هر مرحلهای مشخص گردد که طرح پژوهشي مصوب متقاضي با همان محتوا قبالً توسط وی انجامشده و یا با مرکز دیگری
در حال انجام است ،دانشگاه ميتواند بهطور یکجانبه نسبت به فسخ قرارداد اقدام کند و مجری مسئول ،موظف است تمام وجوه دریافتي
را به دانشگاه عودت نماید.
 -8-6درصورتيکه مجری طرح پیش از اختتام طرح ،رابطه استخدامي خود را با دانشگاه قطع نماید ،باید کلیه وجوه دریافتي را به دانشگاه
عودت دهد و با دانشگاه تسویهحساب نماید.
 -8-7درصورتيکه مجری طرح پیش از اختتام طرح جهت استفاده از فرصت مطالعاتي به خارج از کشور عزیمت نماید ،باید تقاضای توقف
طرح خود را به حوزه پژوهش دانشگاه تحویل و موافقت الزم را از شورای پژوهشي کسب کند .بدیهي است در این مدت ،طرح وی غیرفعال
ميماند و پس از بازگشت باید نسبت به ادامه آن طبق زمانبندی طرح اقدام نماید.
 -8-8درصورتيکه مجری طرح پیش از اختتام طرح بازنشسته شود ،باید فرد دیگری از اعضاء هیئتعلمي دانشگاه را که دارای تخصص
درزمینه طرح است ،بهعنوان مجری مسئول طرح معرفي نماید.
 -8-10کلیه تجهیزات و لوازم خریداریشده غیرمصرفي ،جزو اموال دانشگاه محسوب ميشود و پس از خاتمه طرح باید در اختیار دانشگاه
قرار گیرد.
ماده  :9تفسیر هرگونه ابهام در این دستورالعمل بر عهده شورای پژوهشی دانشگاه است.
ماده  :10نحوه پرداخت
 -10-1اعتبار طرح شامل دو بخش اصلي حق الزحمه پرسنلي و هزینههای غیر پرسنلي است:
 -10-1-1حق الزحمه پرسنلي (حق التحقیق) :شامل حق التحقیق مجری و همکاران طرح ميباشد .سقف حق الزحمه پرسنلي برای
تمام طرحها حداکثر  40درصد مبلغ اعتبار نوع طرح است .بدیهي است باقیمانده اعتبار طرح ميتواند به هزینههای غیر پرسنلي
اختصاص یابد.
 -10-1-2هزینه های غیر پرسنلي :شامل هزینه خرید لوازم و تجهیزات آزمایشگاهي ،هزینه خدمات آزمایشگاهي ،هزینه مواد مصرفي
و سرمایهای ،هزینههای عملیات میداني ،مسافرت یا حضور در منطقه ،هزینههای خدمات پژوهشي (تایپ ،تکثیر ،ویراستاری و )...
هزینههای خرید نرم افزار تخصصي ،پرسشنامه و سایر ابزار مورد نیاز برای اجرای طرح و  ...ميباشد.
تبصره :12تشخیص سایر هزینه های غیرپرسنلي که در این دستورالعمل ذکر نشده است ،با نظر و تایید مدیریت پژوهش و فناوری دانشگاه
است.
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تبصره :13حق الزحمه پرسنلي حسب دستاورد طرح ،تا حداکثر  25درصد قابل افزایش است که از محل اعتبار پژوهانه مجری ميتواند به
وی پرداخت شود .این افزایش صرف نظر از نوع طرح ،پس از انجام کامل تعهدات و با توجه به دستاورد آن مطابق با جدول  1ميتواند
پرداخت شود.
جدول  -1دستاوردهای واحد افزایش  25درصد هزینه پرسنلي به تفکیک نوع طرح در گروههای مختلف دانشگاه

نوع طرح

کیفیت نشریه

شماره 1

شماره 2

JCR

WOS, Scopus, ISC

JCR, WOS,
ISC Q1,Scopus

WOS, Scopus, ISC
نمایه معتبر علمي پژوهشي
وزارتین

علوم محض و تجربي
گروه

علوم اجتماعي و رفتاری/
علوم انساني و هنر

چاپ کتب در انتشارات دانشگاهي

شماره 3
WOS, Scopus, ISC
نمایه معتبر وزارتین
WOS, Scopus, ISC
نمایه معتبر وزارتین

توضیحات :تقسیم بندی رشتههای دانشگاه در گروهها بر اساس شیوهنامه امتیازدهي دانشگاه کوثر است.
 توضیحات :منظور از  ISCمقاالت با نمایه علمي -پژوهشي مي باشد.
 -10-2پرداخت تمام هزینهها اعم از حقالتحقیق ،خرید و ساخت تجهیزات ،مواد و وسایل موردنیاز طرح ،هزینه سفر ،تایپ ،تکثیر ،تهیه
نشریات و  ...تابع ضوابط دانشگاه است و اقدام در این مورد باید با اطالع و هماهنگي معاونت آموزشي و پژوهشي دانشگاه انجام شود.
 -10-3هزینههای غیرپرسنلي :پرداخت هزینههای غیرپرسنلي تابع ضوابط ذیل است:
 -10-3-1پرداخت هزینههای غیرپرسنلي منوط به ارائه فاکتور معتبر بوده و کلیه مراحل قانوني ،درخواست و تمهیدات خرید باید
در چارچوب ضوابط و مقررات دانشگاه باشد.
 -10-3-2هزینه های غیرپرسنلي مورد نیاز برای انجام طرح پژوهشي (نظیر لوازم و تجهیزات آزمایشگاهي ،خدمات آزمایشگاهي،
مواد مصرفي و  )...پس از عقد قرارداد و با تایید مدیریت پژوهش و فناوری قابل پرداخت است.
تبصره  :14کلیه پرداختها اعم از حقالزحمههای پرسنلي و هرگونه هزینه تجهیزات و مواد مصرفي صرفاً در قالب طرح و در طول مدت
انجام طرح امکانپذیر است.
ماده  :11نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل بر عهده مدیریت پژوهش و فناوری دانشگاه است.
ماده  :12تصویب دستورالعمل
این دستورالعمل در  12ماده و  14تبصره پیشنهادی ،در یکصد و دوازدهمین جلسه شورای پژوهشي دانشگاه مورخ  1399/09/25طرح و
مصوب گردید و در یکصد و هفتاد و هشتمین جلسه هیئترئیسه دانشگاه مورخ  1399/11/05به تصویب نهایي رسید و از این تاریخ قابلاجرا

است.

