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تعالیبسمه

 

 داوشگبٌ ایالمي فىبيری  یپژيَش َبی َستٍتشکیل ي حمبیت از  ةآییه وبمدستًرالعمل اجرایی 

، پژٍّطٖ ٍ فؼبل٘ت آًْب ّبٕ ذ تػَٗت ّستٍِ سزػت ثخط٘ذى ثِ فزآٌٗ تسْ٘لٍ ثِ هٌظَر ٍ فٌبٍرٕ ٍّطٖ ّبٕ پژ ّستِ ًٔبه آٗ٘يدر اجزإ 

 ضَد. اراِٗ هٖتِْ٘ ٍ دستَرالؼول سٗز 

 :َستٍ مراحل پیشىُبد ي تصًیب●

ّستِ ثزإ  هجزٕتَسظ  (1وٌٌذ )پَ٘ست ضوبرُ  هٖإ وِ اػضبء آى را تىو٘ل  در پزسطٌبهِآى تزو٘ت اػضبٕ ّستِ ٍ ثزًبهِ پ٘طٌْبدٕ  :1ةمبد

 . گزدد ثزرسٖ ٍ اظْبر ًظز ثِ ضَرإ ٍاحذ ارسبل هٖ

 گزدد. ارسبل هٖثب اهضبٕ رئ٘س ٍاحذ ثِ هؼبًٍت  إ د تطى٘ل ّستِ عٖ ًبهِ، پ٘طٌْبثزًبهٔ پ٘طٌْبدٕ اػضبٕ ّستِپس اس ثزرسٖ ٍ تأٗ٘ذ  :2مبده

ثِ ٍاحذ هتمبضٖ اػالم ّستِ در ضَرا، ضزٍع فؼبل٘ت  تدر غَرت تػَٗ هغزح، در ضَرا پس اس ثزرسٖ در هؼبًٍتپ٘طٌْبد تطى٘ل ّستِ  :3مبده

 ضَد. هٖ

 پذٗز است.  ّستِ اهىبى ًٔبه آٗ٘ي 4، ثب رػبٗت ضزاٗظ هٌذرج در هبدُ زٍُ آهَسضٖ تطى٘ل ث٘ص اس ٗه ّستِدر ٗه گ :4مبده

 :َستٍ َب ي يظبیف فعبلیت ،َب بروبمٍ●

 اػضبٕ ّستِ ثبضذ. تخػػّٖبٕ  اس سهٌِ٘پ٘طٌْبدٕ ّستِ ثبٗذ در ٗىٖ ثزًبهٔ  :5مبده

 ثزًبهِ پ٘طٌْبدٕ ثبٗذ در هذت سِ سبل لبثل اجزا ٍ ًتبٗج آى لبثل اراِٗ ثبضذ. :6مبده

ّبٕ هزتجظ ثب هَضَع  ًبهِ ، حوبٗت اس پبٗبىٍّطٖ، ثزگشارٕ ّوبٗص، اًتطبر هجلِ ػلوّٖبٕ پژ اًجبم عزح ؛تَاًذ ضبهل هٖٔ ّستِ ثزًبه :1تبصره

ٍ ٍّطٖ ٗب آهَسضٖ ّبٕ پژ ثزگشارٕ وبرگبُ در هجالت هؼتجز ٍ هجبهغ ػلوٖ هؼتجز داخل ٍ خبرج وطَر، اًتطبر ًتبٗج هغبلؼبت جوؼٖ ّستِ، ّستِ

در ارتجبط ثب هَضَع ّز فؼبل٘ت ػلوٖ دٗگزٕ وِ پس اس عٖ هزاحل ادارٕ( ٍ  )ّبٕ ػلوٖ هؼتجز داخلٖ ٍ خبرجٖ  ّب ٍ وٌفزاًس حضَر در وبرگبُ

 ّستِ ثبضذ.تخػػٖ 

ر هزاحل ارسٗبثٖ ٍ تأٗ٘ذ را د ،ّبٕ پژٍّطٖ گ٘زد، ثبٗذ عجك رٍال عزح ٍّطٖ در لبلت عزح تحم٘مبتٖ اًجبم هّٖبٖٗ وِ در ّستِ پژ فؼبل٘ت :7مبده

 ٍاحذ هزثَط ٍ سپس هؼبًٍت عٖ ًوبٗذ.

 غ٘ز ػضَ ّستِ ثبضٌذ. ب اس افزادتَاًٌذ اس اػضبٕ ّستِ ٗ ّوىبر ٗب ّوىبراى عزح پژٍّطٖ پ٘طٌْبدٕ هٖ :2تبصره

 آى ثب اػتجبر ّستِ هتٌبست ثبضذ. ّبٕ پ٘طٌْبدٕ اس سَٕ اػضبٕ ّستِ ثبٗذ ثب ثزًبهِ ّستِ هزتجظ ثَدُ ٍ ّشٌِٗ عزح :8مبده
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 وٌٌذ. ّستِ اس ه٘بى خَد اًتخبة ٍ ثِ هؼبًٍت هؼزفٖ هٖ هجزٕٗه تي اس اػضبٕ اغلٖ را ثزإ اػضبٕ ّستِ  :9مبده

تَاًٌذ افزاد دٗگزٕ را ثِ ػٌَاى اػضبٕ اغلٖ ّستِ ثپذٗزًذ، لذا چٌبًچِ اػضبء هؼزفٖ ضذُ حذالل دٍ ضزط  ّستِ اػضب هٖپس اس تػَٗت  :3تبصره

سس ً٘ش ثزخَردار ضًَذ. )پذٗزش اػضبٕ ؤتَاًٌذ اس اهت٘بسات سبٗز اػضبء ه ّبٕ پژٍّطٖ را دارا ثبضٌذ هٖ ًبهِ ّستِ آٗ٘ي 4 ٓهبد حاس ضزاٗظ الف تب 

  .پذٗز است( اهىبىهؼبًٍت  ّبٕ هزثَط ٍ تأٗ٘ذ تىو٘ل فزمجذٗذ پس اس 

 گزدد.  هٌػَة هٖداًطگبُ ّستِ ثِ هذت سِ سبل ثب حىن هؼبٍى پژٍّص ٍ فٌبٍرٕ  هجزٕ :11مبده

 جْت عزح در ضَرا ارسبلپس اس تأٗ٘ذ ضَرإ پژٍّطٖ ٍاحذ، ثزإ ثزرسٖ را سبالًِ ّستِ ػولىزد ظف است گشارش ؤّستِ ه هجزٕ :11مبده 

 ًوبٗذ.

 گزدد.  فؼبل٘ت ّستِ توذٗذ هٖ ،در ضَرا هغزح ٍ در غَرت هَافمت ضَرا گشارش سبالًِ ػولىزد ّستِ: 4تبصره

 :َستٍ اعتببرات مبلی●

ٍ ثِ ضزح سٗز پزداخت  تؼ٘٘يه٘لَ٘ى رٗبل(  ضطػذرٗبل ) 000/000/600سمف ٍ تب ػتجبرات هبلٖ ّستِ اس هحل اػتجبرات هؼبًٍت ا :12مبده

 گزدد: هٖ

 در اثتذإ فؼبل٘ت ّستِ % هجلغ ول اػتجبر ثز اسبس لزارداد وتجٖ ث٘ي ّستِ ٍ هؼبًٍت50الف( لسظ اٍل، هؼبدل 

 گذضت ٗه سبل اس فؼبل٘ت ّستِپس اس  % هجلغ ول اػتجبر25ة( لسظ دٍم، هؼبدل 

 % هجلغ ول اػتجبر ّستِ پس اس تأٗ٘ذ وبهل اجزإ ثزًبهِ ّستِ تَسظ ضَرا25ج( لسظ سَم، هؼبدل 

ات داًطگبُ، سمف اػتجبر ٔ٘سٗت رئثِ تطخ٘ع ضَرا ٍ تأٗ٘ذ ّ٘ در ضزاٗظ خبظ )ثب تَجِ ثِ اّو٘ت ٍ ضزٍرت هَضَع فؼبل٘ت ّستِ( :13مبده

 افشاٗص است.لبثل  فؼبل٘ت ّستٍِ سهبى ّستِ 

 ضًَذ، هتؼلك ثِ داًطگبُ است. تِْ٘ هٖإ ٍ غ٘زهػزفٖ وِ هزتجظ ثب ثزًبهِ ٍ اس هحل اػتجبر ّستِ  ول٘ٔ تجْ٘شات ٍ وبالّبٕ سزهبِٗ :14مبده 

 ( استفبدُ ًوبٗذ.example@ilam.ac.irداًطگبُ ) اٗو٘لػضَ ّ٘ئت ػلوٖ هؤظف است در همبلِ خَد  :15مبده 

 ّبٕ ّستِ در چبرچَة لَاً٘ي هزثَط، هتؼلك ثِ داًطگبُ خَاّذ ثَد. هبلى٘ت حمَق هبدٕ حبغل اس فؼبل٘ت :16مبده 

وبرثزي پَ٘ست، ػالٍُ ثز ػَدت ول اػتجبر اختػبظ ٗبفتِ ثِ  14هجزٕ ّستِ هؤظف است در غَرت ًذاضتي خزٍجٖ تؼْذ ضذُ در ثٌذ  :17مبده 

 ثِ حسبة داًطگبُ ٍارٗش ًوبٗذ.ضَد  ّستِ، جزٗؤ تأخ٘زٕ وِ اس عزف هؼبًٍت پطت٘جبًٖ ٍ هٌبثغ اًسبًٖ ٍ دفتز حمَلٖ داًطگبُ ثزآٍرد هٖ

ت رئ٘سِ ئّ٘ ٔه٘ي جلس 214ثِ تػَٗت ضَرإ پژٍّص ٍ فٌبٍرٕ داًطگبُ ٍ در  11/06/1337تجػزُ در تبرٗخ  4هبدُ ٍ  17اٗي دستَرالؼول در 

  ثبضذ. االاجزا هٖ السمتػَٗت در ّ٘ئت رٗ٘سٔ داًطگبُ ثِ هذت سِ سبل اس تبرٗخ ٍ  ثِ تػَٗت رس٘ذ 30/11/1337 هَرخٔداًطگبُ 
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 (1پیًست شمبرٌ )

 کبربرگ درخًاست تشکیل َستٍ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اعضبء هیئت علمی و پژوهشگران هستهالف( 

 اٗو٘ل ضوبرُ توبس هحل خذهت گزٍُ آهَسضٖ هزتجِ ػلوٖ تحػ٘لٖرضتِ  هذرن تحػ٘لٖ سوت در ّستِ ًبم ٍ ًبم خبًَادگٖ ردٗف

        هجزٕ ّستِ  1

2          

3          

4          

5          

6          

 هبی مورد انتظبر هسته اهداف و خروجیة( 

 هبی مورد انتظبر هسته اهداف و خروجی مراحل

طرح پژيَشی  

 کبربردی

چبپ مقبلٍ 

Q1 

چبپ مقبلٍ 

Q2 

چبپ مقبلٍ علمی 

پژيَشی معتبر 

 داخلی

ثبت اختراخ کبمل 

 داخلی ي خبرجی

خلق فىبيری ي 

تبذیل آن بٍ 

 ثريت

طراحی بستٍ 

سیبستی مسئلٍ 

 محًر استبن

برگساری کبرگبٌ 

 آمًزشی تخصصی

َبی  وبمٍ حمبیت از پبیبن

 ارشذ

َبی  حمبیت از رسبلٍ

 دکتری

دعًت از مُمبن 

 خبرجی

آمًزشی  تًلیذ محتًای

 الکتريویکی

             سبل اٍل

             سبل دٍم

             سبل سَم

 

 :و فناوری وهشیژعنوان هسته پ-1

 

 نام پیشنهاددهنده اصلی )مجری(:-2

 

 محور پژوهشی:-3

 

 دانشکده/پژوهشکده:-4
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