«آييننامه طرحهاي پژوهشي دانشجويي دانشگاه علوم پزشکي جيرفت»
مقدمه:
آييننامه طرحهاي پژوهشي دانشگاهعلوم پزشکي جيرفتمورد تدوين و تصويب قرار گرفته است و از تاريخ97/11/1الزماالجرا
ميباشد .با ابالغ اين آييننامه ،تمامي آييننامههاي داخلي پيشين مصوب دانشگاه بي اثر ميشوند .نظارت بر حسن اجراي
اين آييننامه به عهده معاونت پژوهشي و فناوري دانشگاه خواهد بود.
ماده  -1اهداف
 -1شفاف سازيفرايند تصويب و اجراي طرحهاي پژوهشي در دانشگاه علوم پزشکي جيرفت
 -2تهيه و تنظيم آييننامه پژوهشي منسجم و به روز براي طرحهاي پژوهشي.
 -3شفاف سازي و ايجاد مقررات جهت اجراي فعاليت هاي پژوهشي در رشتههاي نظري و تجربي.
 -4افزايش كيفيت و هدفمندسازي فعاليتهاي پژوهشي.
 -5سرمايهگذاري بهينه براي دستيابي به نتايج مطلوب پژوهشي.
 -6ايجاد بستر مناسب و سوق دادن طرحهاي پژوهشي به سمت توليد دانش فني ،محصول و ايجاد ارتباط با صنعت.
 -7فراهم ساختن زمينه انجام پژوهش هدفمند در چارچوب برنامه هاي تحقيقاتي اساتيد و گروه هاي آموزشي و نيز حمايت
از انجام پژوهش هاي م نطبق با اولويت ها و سياست هاي وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري و هدايت فعاليت هاي پژوهشي
اعضاء هيئت علمي به سمت نيازهاي كشور.
ماده – 2تعاريف
طرح پژوهشي :به فعاليتهاي پژوهشي كليه محققين دانشگاهعلوم پزشکي جيرفتگفته ميشود كهدر راستاي ارتقاي علمي
دانشگاه در سطح ملي و بينالمللي و رفع نيازها و مشکالت كشور باشد .اينطرحها در قالب فرمهاي پيشنهادي طرح پژوهشي
توسط محققين ارائه شده و مراحل تصويب و اجراي آنها تحت نظارت و در چارچوب قوانين و مقررات معاونت پژوهش و
فناوري دانشگاهعلوم پزشکي جيرفتانجام شود.
مجري مسئول:محقق و پژوهشگر كه مسئوليت اجراي طرح پژوهشي از جمله مسئوليت مالي طرح و مسئوليت تسويه حساب
با معاونت پژوهشي و فناوري را برعهده دارد .ميزان مشاركت مجري مسئول ،مساوي يا بيشتر از ساير مجريان است.
ساير مجريان :افرادي كه درصدي ازمشاركترا در اجراي طرح بر عهده دارند
تبصره :1در طرحهاي پژوهشي دانشجويي استاد راهنما به عنوان مجري اول طرح شناخته مي شود و قرار داد با استاد راهنما
منعقد مي گردد .دانشجو به عنوان مجري دوم و در مقاله حاصل از طرح ،دانشجو به عنوان نويسنده اول و استاد راهنما به
عنوان نويسنده مسئول شناخته مي شود.
تبصره :2مجري (استادراهنما) حداكثر  6ماه پس از آزاد شدن قسط اول ،بايد گزارش پايان طرح و يک سال پس از ارائه پايان
طرح ،مقاله چاپ شده حاصل از طرح را به معاونت پژوهشي دانشگاه تحويل نمايد .در غير اينصورت معادل پول پرداخت شده،
طي مکاتبه با حسابداري دانشگاه از حساب مجري (استادراهنما) كسر خواهد شد.
همکار(همکاران) :افرادي كه در برخي امور اجرايي طرحهاي تحقيقاتي از قبل كارهاي آزمايشگاهي عملي و غيره به مجريان
كمک ميكنند ( مانند اعضاء هيأت علمي ،كارشناسان ،دانشجويان و .)...
تبصره :3امتيازدهي به مجري مسئول و ساير مجريان طرح هاي پژوهشي بر اساس درصدهاي تعيين شده در آئين نامه ارتقاء
مي باشد و امتياز دهي به همکاران طرح بر اساس ساعت همکاري مندرج در پروپوزال محاسبه مي شود.
انواع طرح هاي پژوهشي:
الف -طرح هاي پژوهشي متکي به گرنت

 -1طرحهاي پژوهشي محصول محور:
اين طرح ها براي فراهم ساختن زمينه ارتباط دانشگاه و صنعت و كاربردي كردن پژوهشهاي علمي تعريف ميشود و مجري
(مجريان) طرح از ابتدا به قصد دستيابي به دانش فني و توليد نمونهاي از محصول ،آن را ارائه ميدهند .اعتبار اين طرح در
صورت تصويب از محل اعتبار پژوهشي مجري (مجريان) طرح تأمين ميشود.
 -2طرحهاي پژوهشي كاربردي:
اين طرحها در راستاي اولويتهاي پژوهشي و فناوري كشور و يا براساس اولويتهاي پژوهشي اعالم شده از سوي معاونت
پژوهشي و فناوري دانشگاه علوم پزشکي جيرفتميباشند .اعتبار اين طرحها در صورت تصويب از محل اعتبار پژوهشي عضو
هيأت علمي تأمين ميشوند.
 -3طرحهاي پژوهشي بنيادي ( گسترش مرزهاي دانش):
اين نوع از طرحها در رشته هاي تجربي و نظري ،با هدف توليد علم و گسترش مرزهاي دانش تعريف و اجرا ميشوند .اعتبار
اين نوع طرحها در صورت تصويب از محل اعتبار پژوهشي ( گرنت) مجري ،مجريان طرح پژوهشي تأمين ميشوند.
ب -طرح هاي خارج از گرنت پژوهشي
 -1طرح هاي پژوهشي كاربردي مسئله محور:
اين طرحها با حفظ ماهيت پژوهشي به حل مشکل يا مسئلهاي در دانشگاهعلوم پزشکي جيرفتمنجر ميشوند
 -2طرحهاي پژوهشي برون سازماني:
ازپژوهش هاي كاربردي تقاضا محور با رويکرد حل مسئله ،با هدف تقويت ارتباط مؤثر ميان صنعت و دانشگاه ميباشند ،اين
طرحها بايد به وضوح بيانگر مسئله موجود در صنعت يا جامعه بوده و روند اجراي آنها در راستاي حل مسئله تعريف شده
باشند .طرحهاي پژوهشي برون سازماني ،در قالب قرارداد بين دانشگاه علوم پزشکي جيرفت و صنعت يا سازمان مربوطه اجرا
ميشوند .مجري طرح ميتواند ازامکانات دانشگاه علوم پزشکي جيرفت براي انجام اين طرحها استفاده نمايد اما محل تأمين
هزينههاي اجراي طرح ،صنعت يا سازمان مربوطه ميباشد .كليه هزينه هاي اين طرح ها به حساب اختصاصي معاونت
پژوهش و فناوري دانشگاه واريز شده و پس از كسر باالسري مصوب ،به مجري پرداخت مي گردد.
 -3طرحهاي پژوهشي تجاري سازي محصول :اين طرحها در راستاي گسترش و انتقال فناوري از دانشگاه به صنعت با تجاري
سازي محصول طرحهاي پژوهشي محصول محور انجام ميشوند .محل انجام اين طرحها در دانشگاه علوم پزشکي جيرفت
ميباشد و محل تأمين هزينههاي آن از محل اعتبارات ديگر بخش ها و مراكز حمايت كننده از تجاري سازي محصوالت دانش
بنيان همچون مراكز رشد و پارك علم و فناوري و  ....انجام ميشود.
 -4طرحهاي پژوهشي كالن:
اين نوع طرحهاي پژوهشي ،بايد در راستاي سياست ها و اولويتهاي علمي و فناوري كشور يا دانشگاهعلوم پزشکي
جيرفتبوده و صرفا" در مورد طرحهايي كه انجام آنها نيازمند هزينه ها و امکاناتي فراتر از ميزان گرنت عضو هيأت علمي است
انجام ميشود .حداقل مبلغ اين طرح ها (بدون محاسبه ميزان حق التحقيق) ،يکصد ميليون ريال است.
ماده  -3روند تصويب طرحهاي پژوهشي
 -1ا رائه پيشنهاد (پروپوزال) ،به كارشناس پژوهشي كميته تحقيقات دانشجويي.
 -2پس از بررسي كارشناس مربوطه و اصالح پروپوزال از نظر نگارشي توسط مجري ،طرح پيشنهادي به شوراي كميته ارجاع
داده مي شود
 -3رفع ايرادات وارده به طرح توسط مجري طرح
 -4تعيين داور جهت تاييد پروپوزال از سوي معاونت پژوهشي دانشگاه
 -5ارسال طرح از سوي كارشناس پژوهشي به داور

 -6بازخورد داور به طرح پيشنهادي و رفع ايرادات احتمالي از سوي داور توسط مجري
 -7تاييد نهايي پرو پوزال توسط داور و ابالغ به مجري وانعقاد قرارداد
ماده  -4ضوابط مربوط به اجراي طرح پژوهشي
 -1-4تاريخ شروع طرح ،تاريخ ابالغ آن ميباشد.
 -2-4هر پژوهشگر ،ميتواند تعداد نامحدود طرح پژوهشي از موضوع طرح هاي متکي به گرنتکميته داشته باشد.
 -3-4طرحهاي پژوهشي .بايد در موعد مقرر و بر اساس زمان بندي اعالم شده در پروپوزال مربوطه به اتمام برسند.
 -4-4چنانچه روند اجراي طرح پژوهشي در هر مرحله و به هر دليل متوقف شود ،مجري مسئول موظف استمراتب را به
اطالع معاون پژوهشي دانشگاه مربوطه برساند تا موضوع پس از بررسي ،با نظرات شوراي كميته تحقيقات دانشجويي دانشگاه
جهت تصميم مقتضي منعکس شود. .
 -5-4طرحهاي پژوهشي ميتوانند از پاياننامههاي تحصيالت تکميلي حمايت نمايند .در اين صورت طرح و پاياننامه بايد
مکمل يکديگر بوده و فاقد همپوشاني ،در اهداف اصليطرح باشند .تشخيص عدم همپوشاني طرح و پايان نامه بر عهده گروه
آموزشي و شوراي دانشگاه مي باشد.
 -6-4تغيير در مفاد پروپوزال طرح در موارد استثنايي در شوراي كميته تحقيقات دانشجويي دانشگاه بررسي ميشود.
 -7-4حاصل تحقيقات طرح و هر گونه درآمد ناشي از اجراي طرحها و فعاليتهاي پژوهشي كه هزينه آن از محل اعتبارات
پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي جيرفت پرداخت شده باشد متعلق به دانشگاه خواهد بود و دانشگاه ميتواند قسمتي از درآمد
حاصله را به مجري پرداخت نمايد.
 -8-4در صورتي كه مجري از اجراي طرح اعالم انصراف نمايد ،هزينههاي اخذ شده با توجه به داليل و مدارك ،به معاونت
پژوهشي دانشگاه عودت داده مي شود
 - 9-4طرف اول قرارداد مي تواند در صورت درخواست طرف دوم و تاييد ناظر مربوطه نسبت به افزايش مدت زمان اجراي
موضوع قرداد اقدام نمايد.
 -10-4طرف اول موظف است يک نفر ناظر قرارداد براي طرح هاي نيازمند به تاييد ناظر جهت همکاري و ايجاد هماهنگي
هاي الزم كتبا به مجري معرفي نمايد و پرداخت منوط به گزارش ناظر است.
-11-4جهت طرح هاي بدون ناظر گزارش پايان طرح بايد به تاييد داور انتخابي از سوي طرف اول قرار داد برسد.
تبصره :1هزينه داوري پايان طرح مطابق با جدول شماره  1پرداخت مي گردد
تبصره :2همکاران طرح تعهدات ،قراردادي وسرباز هيئت علمي كه مجري طرح پژوهشي ميباشند نمي توانند طرح پژوهشي
جديد انجام دهند .همکاران مذكور الزم است يکسال قبل از اتمام تاريخ تعهدات و يا قرارداد گزارش پايان طرح خود را ارسال
نموده و شش ماه قبل از پايان تعهدات يا اتمام قراداد مقاله چاپ شده مستخرج از طرح را به معاونت پژوهشي تحويل دهند.
تبصره :3در صورتي كه همکاران مندرج در تبصره دو براي ادامه تحصيل پذيرفته شده و يا به هر دليلي قصد تسويه حساب با
دانشگاه را داشته باشند و طرح پژوهشي آنها پايان نيافته باشد بايد طرح پژوهشي را به يک نفر از همکاران واگذار نموده و يا
مبلغ اخذ شده از دانشگاه براي اجراي طرح پژوهشي را عينا عودت دهند.
 -13-4مجري موظف است مطابق با قراردادعمل نمايد در غير اينصورت قرار داد به نفع نفر اول ضبط مي گردد و قرارداد
فسخ مي گردد.
ماده -5نحوه پرداخت
 -1مرحله اول پرداخت براساس پيشرفت كار در قبال تهيه و تدوين طرح تحقيقاتي و ارائه گزارش پس از كسر  %5از كل
هزينه پرسنلي به عنوان ماليات پس از تاييد ناظر پرداخت مي گردد
 -2مرحله دوم پس از ارائه گزارش پايان طرح و تاييد ناظرطرف اول پرداخت مي گردد
 -3مرحله سوم مشروط به پذيرش مقاله در مجالت معتبر وارائه گزارش براي ترجمان دانش پرداخت مي گردد

 -4در انتشار كليه برون دادهاي پژوهشي كه تأمين بودجه آن از دانشگاه علوم پزشکي جيرفت بوده است بايد ،نام دانشگاه
جيرفت ،جيرفت ،ايرانيا Student Research Committee of Jiroft University of Medical Sciences,
Jiroft , Iranبه عنوان مشخصات سازماني مجري نويسنده اول ذكر شود در غير اين صورت نميتواند جهت تسويه
حساب و ساير امتيازات پژوهشي مورد محاسبه قرار گيرد.
 -4-2نام مجري مسئول طرح بايد به عنوان  Corresponding Authorدر فهرست اسامي نويسندگان مقاله چاپ شده
درج شود.
 -4-3ذكر حمايت مالي در مقاله يا مقاالت منتج از طرح پژوهشي به صورت زيرالزم است:
اين مقاله مستخرج از نتايج طرح تحقيقاتي اجرا شده به شماره قرارداد  ...............................از محل اعتبارات كميته تحقيقات
دانشجويي دانشگاه علوم پزشکي جيرفت ميباشد.
This work has been financially supported by Student Research Committee of Jiroft University
of Medical Sciences The grant number was……….
 -5سقف پرداخت طرح هاي پژوهشي تا 35000000ريال به ازاي هر طرح مي باشد.

بر اين مبنا ،جهت محاسبه تعهدات :
 -6مجري مکلف است به ازاء دريافت حمايت مالي حد اقل يک مقاله علمي-پژوهشي ارائه نمايد.
 -7كليه طرحهاي تصويب شده در دانشگاهها (بجز طرح هاي كالن كه نيازمند داوري خارج از دانشگاه هستند) بايد حداكثر
تا يک ماه (كاري) جهت اجرا در مديريت امور پژوهشي دانشگاه بررسيو ابالغ شوند .در غير اين صورت مجري ميتواند
نسبت به شروع طرح پژوهشي خود اقدام نمايد.
ماده :6هزينه داوري
هزينه داوري هر طرح پژوهشي مطابق جدول زير است و از محل اعتبارات معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه پرداخت
ميشود.
جدول شماره:1دستور العمل داوري و نظارت طرح ها و مقاالت مجالت دانشگاه
مدت زمان داوري

مبلغ حق الزحمه داوري (ريال)

كمتر از يک هفته

1000000

كمتر از دو هفته

500000

بيش از دو هفته

عدم پرداخت حق الزحمه داوري و ارجاع طرح يا مقاله به
داور ديگر

داوري پايان طرح

1000000

بانک داوران دانشگاه شامل داوران هيئت علمي دانشگاه هاي علوم پزشکي با ترجيع داوران قطب مي باشد
كليه هزينه هايي كه در جداول  1و  2به صورت ريالي وارد شده اند مربوط به سال  1397هجري شمسي بوده با شروع هر
سال ميزان  %10به آنها افزوده خواهد شد.

ماده  :7داوريطرحهايپژوهشيوپاياننامهها:

 -1-7تعريف :منظور داوري علمي مجالت يا كتب مي باشد كه با دعوتنامه كتبي هيات تحريريه مجالت يا شوراي انتشارات
دانشگاه در زمينه كتب صورت پذيرفته باشد .
*تبصره  :مقصود از مجالت معتبر داخلي  ،مجالت حائز رتبه علمي – پژوهشي و درمورد مجالت خارجيمجالت ايندكس شده
مي باشد .
 -2-7هر طرح پژوهشي دانشجويي توسط يک داور،داوري مي شود.
-3-7ضوابط تخصيص امتياز :
ضوابط تخصيص امتياز براي داوري طرحهاي تحقيقاتي ،پايان نامه ها و كتب بر اساس مصوبات شوراي پژوهشي وانتشارات
دانشگاه به شرح زير اعالم مي گردد:
 7-3-1داوري طرح هاي تحقيقاتي غير پايان نامه اي حداقل تا سقف  25ساعت
 7-3-2داوري و شركت در جلسه دفاع از پايان نامه ،پايان نامه هاي كارشناسي حداقل تا سقف  25ساعت
 7-3-3داوري طرح هاي پايان نامه اي دكتراي عمومي پزشکي و دندانپزشکي حداقل تا سقف 12ساعت
 7-3-4داوري طرح هاي پايان نامه اي كارشناسي ارشد و داروسازي عمومي حداقل تا سقف 15ساعت
 7-3-5داوري طرح هاي پايانه نامه اي تخصصي ،فوق تخصصي حداقل تا سقف  10ساعت
 7-3-6داوري طرح هاي پايان نامه ايPhDحداقل تا سقف  12ساعت
تبصره  :هر  10ساعت  0.5امتيازپژوهشي به داور تعلق مي گيرد
تبصره :كسبحداقل1امتيازازداوريطرحهايپژوهشي  ،درصورتوجودمستنداتالزممبنيبرارجاعطرحپژوهشيجهتداوريبهفردمتقاضي،
ضروريميباشد.
ماده:8داوري قسمت هزينه هاي طرح هاي پژوهشي:
 -1در شوراي پژوهشي دانشگاه هزينه ها بررسي مي گردند.
 -2داور تخصصي هزينه ها را بررسي و نظر خودرا اعالم مي كند .
 -3توسط يکي از همکاران پژوهش پيش فاكتور طرح هاي پژوهشي آزمايشگاهي اخذ مي گردد.
 -4در قسمت نوشتن پروپوزال طرح در جدول هزينه هاي پرسنلي مبلغ 60000000ريال در نظر گرفته مي شود.
 -5در نهايت پس از جمع آوري نظرات در شوراي مركزي معاونت پژوهشي قسمت هزينه هاي پروپوزال بررسي نهايي
شده و تصويب مي گردد.

