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در راستاي ارتقاء علمي و پژوهشي دانشگاه و با توجه به اينكـه يكـي از شاخـصهاي ارزيـابي                      

ويـژه   به منظـور اسـتفاده بهينـه از اعتبـارات        همچنين. است اجراي طرحهاي تحقيقاتي     ،دانشگاهها

پيــشنهاد و در تــاريخ  اجــراي طرحهــاي تحقيقــاتي از محــل گرنــت  ، دانــشگاه)گرنــت(پژوهــشي 

  . به تصويب شوراي پژوهشي دانشگاه رسيد19/7/1389

ارائـه پرسـشنامه طـرح    تكميـل و   تعريف طرح پژوهـشي بـراي اعـضاي هيـات علمـي بـا           ـ1ماده  

 هر عضو هيـات علمـي در        گرنت% 80حداكثر تا سقف اعتبار     )  تايپ شده    به صورت (تحقيقاتي  

  . باشد همان سال مي

درصـورت  . نامه دانـشجويان تحـصيالت تكميلـي باشـد          تواند پايان   طرح پژوهشي نمي  ـ  1تبصره  

  . مسترد خواهد شدپرداختي هاي  اثبات موضوع ، ضمن لغو طرح فوق ، كليه هزينه

توانند در طول سال به مدير        طرحهاي پژوهشي پيشنهادي خود را مي      اعضاي هيات علمي     ـ2ماده  

مربوطه ارائه نمايند تا پس از بررسي و تائيد در گروه به همراه صورتجلسه به آموزشي  گروه  

  . معاونت پژوهشي دانشكده ذيربط ارائه نمايند

سـال  در طـول هـر      يـك طـرح مـصوب داخـل دانـشگاه           تواند    مي هر عضو هيات علمي      ـ2تبصره  

تواننـد دو      مـي  ،ضمناً درصورتي يك طرح داراي مجريان مشترك باشـد        . داشته باشد تحصيلي  

  . طرح مصوب دانشگاه داشته باشند

درجلـسه   تـصويب    از معاون پژوهشي دانشكده موظف است هر طـرح پژوهـشي را پـس               ـ3ماده  

ه مربوطـه بـه حـوز   مـصوب گـروه    شوراي آموزشي پژوهشي دانشكده به همراه صورتجلسه        

  . معاونت پژوهشي دانشگاه ارسال نمايند

  .پذيرد  بررسي و تصويب نهايي طرح در شوراي پژوهشي دانشگاه انجام ميـ4ماده 

    .باشد  ميقبليطرح پژوهشي اتمام طرح پژوهشي جديد منوط به تائيديه ـ 3تبصره

 طـرح بـين     پس از تصويب نهايي طرح در شوراي پژوهشي دانشگاه ، يك قرارداد اجـراي              ـ5ماده  

   . مجري يا مجريان طرح با معاونت پژوهشي دانشگاه تنظيم خواهد شد

شده  التدريس از محل اعتبارات تعيين برابر حقطرح  مجريان و ياالتحقيق مجري   ميزان حقـ6ماده 

  . باشد با گزارش معاونت پژوهشي دانشگاه قابل پرداخت ميپژوهشي تصويبي طرح 



در نصف زمان اجراي طرح د كه گزارش پيشرفت كار را نگرد متعهد مييا مجريان مجري  - 7ماده

ارائـه  جهت تائيد در شوراي پژوهشي دانـشگاه        پژوهشي دانشكده ذيربط     به معاونت پژوهشي  

  . نمايد

د عـالوه بـر ارائـه       نـ گرد  متعهد مي يا مجريان   منظور ارزيابي گزارش نهايي طرح، مجري      به   ـ8ماده  

نتيجه طرح ،  »نماي تهيه گزارش نهايي طرح تحقيقاتي دانشگاه       راه« گزارش نهايي براساس    

مقالـه در  يـك   چـاپ و يـا پـذيرش    نيـز  سخنراني عمومي در دانشكده مربوطـه و را به صورت   

براسـاس  مورد تائيد وزارت عتف     المللي     بين ياويا در كنفرانسهاي ملي      علمي، پژوهشي    تمجال

  :د نجدول زير ارائه كن

  

يـا پـذيرش    المللي و يا چاپ       ملي يا بين    كنفرانس  يك   ميليون ريال 10 اعتبار طرح تا سقف

  مورد تائيد وزارت عتف مجالت مقاله در  يك

علمـي ـ    تمجـال يـك مقالـه در     و يـا پـذيرش  چـاپ     ميليون ريال 10ـ30اعتبار طرح تا سقف 

مورد تائيـد وزارت   )  ISIو يا    ISC( معتبر  پژوهشي

  عتف با ضريب تاثير مثبت 

ميليون ريـال و  30ـ50اعتبار طرح تا سقف  

  باالتر 

 علمي ـ پژوهشي در مجالتمقاله دو چاپ يا پذيرش 

بـا  مورد تائيد وزارت عتـف      )  ISCيا  و   ISI(  معتبر

 ضريب تاثير مثبت 

  

مي باشند داوري شده وداراي ضريب تاثير مثبت كه  مقاالت چاپ شده در مجالت پولي  ـ  4تبصره

   .  قابل قبول مي باشندبعنوان خروجي طرح

ايـن طـرح    « در انتشار نتايج طرحهاي تحقيقـاتي جملـه         گردند    مجريان متعهد مي  / مجري ـ9ماده  

در مجـالت    » دانـشگاه مازنـدران      )گرنت(ويژه پژوهشي   تحقيقاتي با استفاده از اعتبارات      
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