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 دانشگاه ایالمداخلی های تحقیقاتی  طرحانجام نامه  آیین

 
های  طی سالجایگاه علمی ایران را  ،یافتگی میزان توسعه کننده نییتعهای  ترین شاخص عنوان یکی از مهمبو فناوری توجه ویژه به پژوهش بر اساس اسناد و مدارک علمی،     

های  و ارتقاء رتبه دانشگاه در نظامتولیدات علمی دانشگاه  کمک به ارتقاء سطح نامه جهت این آیینبر همین اساس، گیری ارتقاء بخشیده است.  طور چشمبدر جهان اخیر 

 .و تنظیم شده استتدوین  شرح زیرالمللی ب بندی معتبر داخلی و بین رتبه

 ( تعاریف:1ماده 

 گردد. کاربردی اطالق میفرهنگی، اجتماعی، علوم تجربی و اقتصادی، های  ( پژوهش: به مواردی از قبیل تحقیق، بررسی، مطالعه و گردآوری در زمینه1-1

 ( معاونت: منظور معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه است.1-2

 ( شورا: منظور شورای پژوهش و فناوری دانشگاه است.1-3

 های پژوهشی ( انواع طرح2ماده 

و یک طرح پژوهشی به حوزه معاونت پیشنهاد دهند که مبالغ حمایتی  توانند یم نامه آییندر چارچوب این  1399-1400 یها سالهیات علمی دانشگاه در  یاعضاکلیه ( 2-1

 به شرح جدول زیر است: موردنظرهای تحقیقاتی  نحوة تسویه حساب طرح
 )میلیون ریال( مبلغ تشویقی شرط تسویه نوع طرح

 Q1  180 با رتبه JCRچاپ هر مقاله معتبر در مجله  1

 Q2 140 رتبهبا  JCRچاپ هر مقاله معتبر در مجله  2

 Q3 110 با رتبه JCRچاپ هر مقاله معتبر در مجله  3

 Q4 90 با رتبه JCRچاپ هر مقاله معتبر در مجله  4

 IF 80فاقد  WOSچاپ مقاله در مجالت نمایه شده در  5

 Q1 70با رتبه  SJRچاپ هر مقاله در مجله  6

 Q2 60با رتبه  SJRچاپ هر مقاله در مجله  7

 Q3 50با رتبه  SJRچاپ هر مقاله در مجله  8

 80 چاپ هر مقاله در مجله علمی معتبر داخلی با رتبه الف 9

 70 چاپ هر مقاله در مجله علمی معتبر داخلی با رتبه ب 10

 60 چاپ هر مقاله در مجله علمی معتبر داخلی با رتبه ج 11

مطالعات  مرکزدانشگاه )پژوهشکده گیاهان دارویی و معطر،  و مراکز مطالعاتی ها پژوهشکدهبه فعالیت در زمینه کاری  مند عالقهت علمی أهیچنانچه یک عضو : 1تبصره 
 اری نماید.( بارگذrpm.ilam.ac.irداخلی دانشگاه )های  دیگر نیز با مشخصات جدول فوق تعریف و در سامانه طرحطرح  یک تواند یم( باشد و... عراق، دفتر مطالعات زن و خانواده

 امتیازات این مقاالت در محاسبه پژوهانه )گرنت( نیز لحاظ خواهد شد.: 2تبصره 

 میلیون تومانی است. 4و  5/2، 2های  شرط تسویه حساب طرحانجام ها منوط به  پرداخت قسط دوم این طرح :3تبصره 

باالتر و یا پایین تر از رتبه تعهد شده خود چاپ نماید پرداختی متناسب با آن مرتبه پرداخت و مبلغ ای با رتبه  : در صورتی که عضو هیأت علمی مقاله خود را در مجله4تبصره 

 قرارداد توسط مدیریت امور پژوهشی اصالح خواهد شد.

 گروه آموزشی و شورای آموزشی و پژوهشی دانشکده است. ةتخصصی ارائه دهنده طرح باشد و تشخیص این موضوع به عهد حقیقاتی باید مرتبط با رشتهطرح ت (3 ماده

از و یا توانند خارج از دانشگاه  اما سایر همکاران طرح می؛ باید عضو هیأت علمی دانشگاه ایالم باشد باشد، که نویسنده مسئول مقاالت نیز می طرحاول مجری  (4 ماده

 باشند.کارکنان غیر هیئت علمی شاغل در دانشگاه 



 
 

 

 توانند مجری طرح پژوهشی باشند. کارشناسان دانشگاه با مدرک دکتری می: 5تبصره 

 د.نهای پژوهشی باش توانند مجری طرح نمی خودتحصیل تا زمان اتمام مأموریت به افراد مأمور  (5 ماده

به معاونت اعالم نماید، در این  هاست با تأیید گروه مراتب را از طریق دانشکد موظفدلیل موجه و مستند، برای مدتی قابل ادامه نباشد، مجری بچنانچه اجرای طرح  (6 ماده

های غیرفعال و متوقف شده، منظور خواهد شد. در صورت  ور موقت تا رفع مشکالت جزو طرحطرح بط شود و در صورت تصویب، ورا مطرح میصورت تقاضای مجری در ش

 ویه حساب )متناسب با پیشرفت طرح( است.عدم رفع مشکل، شورا مجاز به لغو قرارداد و تس

 باشد. زمان شروع طرح، از تاریخ انعقاد قرارداد میو  دو سالحداکثر مدت زمان پیشنهادی برای هر طرح  (7 ماده

 با ارائه دالیل موجه و مستند و با تصویب شورا مهلت اجرای طرح تا نصف مدت زمان انجام طرح قابل تمدید است. :6تبصره 

 تواند به چند مرحله تقسیم شود. داشته باشد، طرح می دو سالچنانچه طرح ماهیتاً نیاز به مدتی بیش از  :7تبصره 

 الزحمه مجری خواهد بود. % حق5جریمة تأخیر پس از تمدید مجاز به ازای هر ماه تأخیر،  (8ماده 

 است:شرح زیر قابل پرداخت بر اساس شرایط قرارداد پژوهشی ب مبلغ کل طرح (9ماده 

پیشرفت کار و تأیید  %80مبلغ کل طرح پس از  %20شامل  قسط دوم -مبلغ کل طرح پس از عقد قرارداد% 50 قسط اولهایی که کار آزمایشگاهی دارند  برای رشته( 9-1

مبلغ کل طرح است که پس از ارائه و تأیید گزارش نهایی طرح توسط ناظر، استرداد لوازم و  %30شامل  قسط سوم و نهائیو  آن توسط ناظر طرح و امور پژوهشی دانشگاه

 گردد. اموال غیرمصرفی و چاپ مقاله مستخرج از طرح پرداخت می

و تأیید آن توسط ناظر طرح و امور پیشرفت کار  %80مبلغ کل طرح پس از  %30شامل  قسط دوم -مبلغ کل طرح پس از عقد قرارداد% 40 قسط اولها  برای سایر رشته -9-2

مبلغ کل طرح است که پس از ارائه و تأیید گزارش نهایی طرح توسط ناظر، استرداد لوازم و اموال غیرمصرفی و چاپ مقاله  %30شامل  سوم و نهائیقسط پژوهشی دانشگاه و 

 گردد. مستخرج از طرح پرداخت می

% از اعتبار طرح( از 5ناظر ) الزحمه حقشود و در صورت عدم چاپ مقاله در موعد مقرر، مبلغ کل طرح و  طرح فقط در صورت چاپ مقاله، خاتمه یافته تلقی می :8تبصره 

 پژوهشگر اخذ خواهد شد.

نامه دانشجو  ده و یا در حال انجام است و یا بخشی از پایانای مشخص گردد، طرح مصوب با همان عنوان و محتوا در جای دیگری انجام ش در هر مرحله چنانچه( 10ماده 

باشد و پرونده مجری/ مجریان طرح به کمیته انتظامی  ها می عودت کلیة هزینهد اقدام و مجری )مجریان( ملزم به جانبه نسبت به فسخ قراردا  طور یکبتواند  باشد، دانشگاه می

 ارجاع خواهد شد.

( به مدیریت امور پژوهشی CDو در یک نسخه صحافی شده تهیه و همراه با یک نسخه لوح فشرده ) گزارش نهایی طرح بایستی بر اساس قالب مصوب معاونت (11ماده 

 دانشگاه تحویل داده شود.

ری از طرح، از جمله چاپ و انتشار آن توسط مجری و همکاران بردا بهره هرگونهو  های پژوهشی متعلق به دانشگاه ایالم خواهد بود کلیة حقوق ناشی از انجام طرح( 12ماده 

 باشد. طرح، منوط به موافقت شورا می

 گیرد: یم انجاممراحل زیر بر اساس نامه از ارائه طرح پژوهشی تا تسویه حساب  اجرای این آیین( 13ماده 

علمی در سامانه  ـأتالزم توسط عضو هینامه نبودن(  می طرح، تکراری نبودن، موضوع پایان)تکمیل فرم تأیید علهمراه مستندات رح پژوهشی )پروپوزال( ب( بارگذاری ط13-1

 rpm.ilam.ac.irبه نشانی  پژوهشی دانشگاه یها طرحمدیریت 

 ررسی و تصویب طرح در شورا( ب13-2

 یس دانشکدهرئ( انتخاب ناظر توسط مدیر امور پژوهشی دانشگاه با هماهنگی مدیر گروه/ 13-3
/ نویس گزارش توسط مجری طرح به ناظر یشپارائه  /ی طرح قبل از آغاز عملیات اجرایی طرح(شناس روشیید تأگزارش شماره یک ناظر ) /پرداخت قسط اول/ عقد قرارداد طرح( 13-4

بایست مطابقت ظاهری  یمناظر  اما ،چاپ مقاله، گزارش نیاز به داوری نداردیید شده توسط ناظر به امور پژوهشی )با توجه به شرط تأارائه گزارش / (ها دادهیید اصالت تأگزارش شماره دو ناظر )

ارایه مقاله به مدیریت امور پژوهشی دانشگاه/  طرح ناظرتوسط % 80طرح پس از تأیید پیشرفت پرداخت قسط دوم / یید نماید(تأو محتوایی طرح را بر اساس استانداردهای رایج در رشته مربوطه 

 .طرح تسویه حساب /ارائه گواهی انجام طرح به مجری و گواهی نظارت طرح به ناظرقسط نهایی طرح به مجری/  چاپ شده و پرداخت

جمین جلسه و دویست و چهل و پن 11/4/1399ص مورخه  -201625/16نامه هفتمین جلسه شورای پژوهش و فناوری دانشگاه بشماره  نامه نسخه اصالح شده آیین این آیین

مدت ب 01/01/1399از تاریخ  و رسیدتصویب ب1399 /14/10مورخه شورای پژوهش و فناوری دانشگاه جلسة  پانزدهمینبوده که در  7/5/1399تاریخ دانشگاه بهیئت رییسه 

 هدة معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه است.نامه بر ع باشد. مسئولیت اجرای این آیین دو سال قابل اجرا می


