بسمه تعالی
وزارت علوم،تحقیقات و فناوری
دانشگاه تخصصی فناوریهای نوین آمل

مدیریت امور پژوهش و فناوری اطالعات دانشگاه تخصصی فناوریهای نوین آمل

آیین نامه اجرایی طرحهای تحقیقاتی با استفاده از اعتبار ویژه پژوهشی (گرنت)

در راستای ارتقاء علمی و پژوهشی دانشگاه ،یکی از شاخصهای ارزیابی دانشگاهها ،اجرای طرحهای تحقیقاتی
است.
ماده  -1تعریف طرح پژوهشی برای اعضای هیات علمی با تکمیل و ارائه پرسشنامه طرح تحقیقاتی (بصورت تایپ
شده) حداکثر تا سقف اعتبار  08درصد گرنت هر عضو هیات علمی در همان سال میباشد.
تبصره  -1طرح پژوهشی نمیتواند پایان نامه دانشجویان تحصیالت تکمیلی باشد .در صورت اثبات موضوع ،ضمن لغو طرح فوق،
کلیه هزینههای پرداختی مسترد میگردد.

ماده  -2اعضای هیات علمی ،طرحهای پژوهشی پیشنهادی خود را میتوانند در طول سال به مدیر گروه آموزشی
مربوطه ارائه نمایند تا پس از بررسی و تایید در گروه به همراه صورتجلسه به معاونت پژوهشی دانشکده ذیربط
ارائه نمایند.
تبصره  -2هر عضو هیات علمی میتواند دو طرح مصوب داخل دانشگاه در هر بازه زمانی داشته باشد .تصویب طرح دوم منوط به
گذشت حداقل یک بازه زمانی  7روزه از تصویب طرح اول می باشد.

ماده  -3معاون پژوهشی دانشکده موظف است هر طرح پژوهشی را پس از داوری طرح پیشنهادی (حداکثر تا
سقف  08میلیون ریال توسط یک داور و باالتر از  08میلیون ریال توسط دو داور) و تصویب در جلسه شورای
آموزشی پژوهشی دانشکده به همراه صورتجلسه مصوب گروه مربوطه به حوزه مدیریت امور پژوهشی دانشگاه
ارسال نماید.
ماده  -4بررسی و تصویب نهایی طرح در شورای پژوهشی دانشگاه انجام میپذیرد.

ماده  -5پس از تصویب نهایی طرح در شورای پژوهشی دانشگاه ،یک قرارداد اجرای طرح بین مجری یا مجریان
طرح با مدیریت پژوهشی دانشگاه تنظیم خواهد شد.
ماده  -6میزان حقالتحقیق مجری یا مجریان طرح برابر حقالتدریس از محل اعتبارات تعیین شده تصویبی طرح
پژوهشی با گزارش مدیریت پژوهشی دانشگاه قابل پرداخت میباشد.
ماده  -7به منظور گزارش نهایی طرح ،مجری یا مجریان متعهد میگردند عالوه بر گزارش نهایی بر اساس راهنمای
تهیه گزارش نهایی طرح تحقیقاتی دانشگاه ،نتیجه طرح را به صورت  CDو پذیرش یک مقاله در مجالت علمی –
پژوهشی و یا در کنفرانسهای ملی یا بینالمللی مورد تائید وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری (عتف) بر اساس جدول
زیر ارائه کنند .جهت کمک به اعضای هیات علمی در طول دوره ارتقا ،تا سقف  0طرح پژوهشی ،هر کدام به مبلغ
 51/888/888ریال نیاز به ارائه مقاله کنفرانسی جهت بستن طرح نداشته و صرفاً ارائه گزارش نهایی طرح کفایت
میکند.
اعتبار طرح تا سقف  08میلیون ریال

یک کنفرانس ملی یا بینالمللی و یا چاپ یا پذیرش یک مقاله
در مجالت مورد تائید وزارت عتف

اعتبار طرح باالتر از 08میلیون ریال تا  68میلیون
ریال

چاپ یا پذیرش یک مقاله در مجالت علمی – پژوهشی معتبر
(  ISCو یا  ) ISIمورد تائید وزارت عتف با ضریب تاثیر مثبت

اعتبار طرح باالتر از 68میلیون ریال

چاپ یا پذیرش دو مقاله در مجالت علمی – پژوهشی معتبر
(  ISCو یا  ) ISIمورد تائید وزارت عتف با ضریب تاثیر مثبت

تبصره  -3مقاالت چاپ شده در مجالت پولی بعنوان خروجی طرح قابل قبول نمیباشند.
ماده  -0مجری یا مجریان طرح متعهد میگردند در انتشار نتایج طرحهای تحقیقاتی از جملهی " این طرح

تحقیقاتی با استفاده از اعتبارات ویژه پژوهشی (گرنت) دانشگاه تخصصی فناوریهای نوین آمل انجام شده است "
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