
 

 

 

ي بيه المللي ي  حمبيت اص اخشاي عشح َبي پظيَـي اص ايلًيت َبي داوـگبٌ مي ببؿذ، صيشا مي تًاوذ مًخب استمبي ػلمي داوـگبٌ دس ػغًح ملي

ي َمچىيه ايفبء ومؾ آن دس تًػؼٍ ملي ي مىغمٍ اي، بب َذف سفغ مًاوغ مًخًدگشدد. اص عشف ديگش يه ببصيي مًثش، خُت ومه بٍ اػضبي َيبت ػلم

 وٍ َىًص ؿشايظ الصم خُت اػتفبدٌ اص اػتببس گشاوت سا وذاسوذ. مي ببؿذ ،ػخت وًؽ  ي خًان

َبي پظيَـي مي ببيؼت دس لبلب فشم عشح، تًػظ مدشي عبك ضًابظ ريل بٍ مؼبيوت پظيَـي داوـىذٌ اسائٍ ي لزا خُت تؼُيل امًس اداسي، عشح 

 ، بٍ مدشي ابالؽ گشدد.اص عشيك َمبَىگي بب مؼبيوت پظيَؾ ي فىبيسي داوـگبٌ  ، بؼذ اص بشسػي ي مىغبك بًدن بب ضًابظ مشبًعٍ

 شرایط الزم جُت ارائٍ ي اجرای طرح

 َمىبسان اكلي وٍ دس اخشاي عشح َمىبسي داسوذ ببيذ داساي مذسن وبسؿىبػي اسؿذ بٍ ببال ببؿىذ  -1

 اػضبي َيبت ػلمي مبمًس مي تًاوىذ بٍ ػىًان َمىبس عشح پظيَـي مؼشفي ؿًوذ.  -2

ساي پظيَـي داوـگبٌ صال َبي تلًيب ؿذٌ دس ممبعغ تحليالت تىميلي سا وٍ بب تـخيق ي تلًيب ؿًًاػضبي َيبت ػلمي مي تًاوىذ پشيپ -3

 لببليت تبذيل بٍ عشح داسوذ، بٍ ػىًان عشح پظيَـي اودبم دَىذ.

،  1س خذيل اسائٍ ي پزيشؽ عشح خذيذ، مىًط بٍ اسائٍ گضاسؽ وُبيي دس مُلت ممشس )دس كًست ػذم تمذيذ عشح( ي ويض اودبم تؼُذات مىذسج د  -4

 ذ.تًػظ مدشي عشح مي ببؿ

اعالػبت ي سيؽ وبس محشمبوٍ ببلي بمبوذ، مشاتب سا ببيذ بٍ كًست وتبي بٍ مؼبيوت پظيَـي داوـىذٌ اػالم ي چىبوچٍ مدشي عشح ملش ببؿذ وٍ  -5

 دس كًست تبييذ ، داوـىذٌ مًظف اػت وٍ تمُيذات الصم سا دس خلًف دسخًاػت مدشي بؼمل آيسوذ.

شسػي ي وتيدٍ سا پغ اص عشح دس ؿًساي پظيَـي ببيؼت ظشف مذت يه مبٌ، عشح َبي پيـىُبدي سا بَب ميمؼبيويه پظيَـي داوـىذٌ  -6

داوـىذٌ بٍ مدشي اػالم ومبيىذ، دس غيش ايىلًست مدشي عشح مي تًاوذ اػتشام خًد سا خُت بشسػي بٍ مؼبيوت پظيَؾ ي فىبيسي داوـگبٌ 

 اسػبل ومبيذ.

وبم افشاد خبسج اص عشح خًدداسي ؿًد ي َمچىيه دس ممبالت ي يبفتٍ َبي مؼتخشج اص عشح، ببيذ وبم َمىبسان اكلي عشح ليذ گشدد ي اص روش  -7

 مدشي عشح ببيذ بؼىًان وًيؼىذٌ مؼئًل يبفتٍ َبي مزوًس ببؿذ.

ػيؼتبن ي  ميليًن سيبل مشبًط بٍ داوـگبٌ 55آوُب تب ػمف  % َضيى55ٍاص داوـگبٌ وٍ حذاوثش  عشح َبي مـتشن بب ػبصمبوُب ي اسگبوُبي خبسج  -8

اوض خبسج اص داوـگبٌ مي ببؿذ دس ايلًيت َؼتىذ. لزا دس عشح َبي مـتشن ببيذ دليمبً محل اودبم عشح، حمًق مشبًط بٍ مش، بلًچؼتبن ي مببمي

مبدي ي مؼىًي داوـگبٌ ػيؼتبن ي بلًچؼتبن، وحًٌ چبپ ممبالت )آدسع وًيؼىذٌ مؼئًل( دس لشاسداد في مب بيه ي بب َمبَىگي مؼبيوت پظيَـي 

 داوـىذٌ يب داوـگبٌ مـخق ؿًد.

 وًيؼىذٌ مؼئًل آثبس مؼتخشج اص عشح پظيَـي ببيذ دس لؼمت ػپبع بب روش ؿمبسٌ عشح دس لبلب يىي اص خمالت ريل تـىش ومبيذ. -9

 ايه پشيطٌ دس لبلب عشح پظيَـي بب ؿمبسٌ .... ي بب اػتفبدٌ اص اػتببسات پظيَـي داوـگبٌ ػيؼتبن ي بلًچؼتبن اودبم ؿذٌ اػت. -
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 وحًٌ دايری پريپًزال پژيَشي

 ببيذ تًػظ يه دايس وٍ بب وظش ؿًسا ي مؼبيوت پظيَـي داوـىذٌ تؼييه مي گشدد، بشسػي ؿًد. 3ي2ي1تمبمي عشح َبي وًع  -1

 پظيَـي پشداخت مي ؿًد. ات مؼبيوتايسي )يه ميليًن سيبل( بب تبييذ داوـىذٌ ي اص محل اػتببسَضيىٍ د -2

 وظش ي پيـىُبدات دايسان ببيذ دس لبلب فشم مخلًف دايسي عشح َبي پظيَـي اخز گشدد. -3

 

 
 

 

 ستور العمل  ضوابط ارائه طرح پژوهشيد

 حًزٌ معايوت پژيَش ي فىايری 



 

 

في ي ول َضيىٍ َب بذين روش فشم پيـىُبد اخشاي عشح پظيَـي بب روش مـخلبت اخشاي عشح، كفحبت مشبًط بٍ َضيىٍ َبي ملشفي، غيش ملش -4

 وبم پيـىُبد دَىذٌ عشح، َمشاٌ پشػـىبمٍ عشح بٍ دايس اسػبل مي گشدد.

 دستًر العمل اجرایي در خصًص تعُدات مجریان طرح َای پژيَشي

 ب بب ميضان اػتببس عشح، ػاليٌ بش گضاسؽ، وتيدٍ وُبيي عشح سا بٍ ؿشح ريل اسائٍ ومبيذ.مدشي عشح ببيذ، متىبػ -15 

عشح َبي پظيَـي وٍ مىتح بٍ ػبخت دػتگبَُبي آصمبيـگبَي ي تحميمبتي مي گشدوذ، پغ اص تبييذ دس ؿًساي پظيَـي داوـىذٌ مشبًعٍ  :1تبصرٌ 

 ي تلًيب دس ؿًساي پظيَـي داوـگبٌ ي دسيبفت بشچؼب امًال اص خمؼذاسي داوـگبٌ مي تًاوىذ اص اسائٍ ممبلٍ مؼبف گشدوذ.
 

 وُایي طرح تًسط مجریارائٍ وتيجٍ  -1جديل 
 

 وًع طرح مبلغ وتایج

يب دي ممبلٍ دس وـشيبت بيه المللي ومبيٍ ؿذٌ دس ػبيت َبي مؼتبش ي متىبػب بب سؿتٍ  JCRيه ممبلٍ 
 ي تخلق فشد

 1وًع  ميليًن سيبل 65

يب ايىذوغ بيه المللي متىبػب بب سؿتٍ ي  WOSيه ممبلٍ دس وـشيٍ بيه المللي ومبيٍ ؿذٌ دس 
 تخلق فشد

 2وًع  ميليًن سيبل48

 3وًع  ميليًن سيبل 36 ، تحميمبت ي فىبيسيمًسد تبييذ يصاست ػلًم دس مدالتچبپ ؿذٌ يه ممبلٍ ػلمي پظيَـي 
 

% هثلغ طرح هي تاضذ ٍ ّسيٌِ ّاي هسافرت تا تطخيع هعاًٍت پژٍّطي داًطكذُ، تخطي از ّويي ّسيٌِ  هحسَب  03ّسيٌِ پرسٌلي، -11

 ضَد.هي 

 % كل اعتثارات طرح تِ تجْيسات، هَاد هػرفي، غير هػرفي ٍ خذهات پژٍّطي اختػاظ هي ياتذ.43 -11

ّاي پژٍّطي ٍ كل ّسيٌِ ّاي دريافتي هطاتق آييي ًاهِ، ًگردد طرح لغَ  1چٌاًچِ هجري طرح هَفق تِ اًجام هَارد هٌذرج در جذٍل  -10

 پس گرفتِ هي ضَد.

هاُ پس از اعالم خاتوِ طرح تَسط هجري ٍ تر اساس جذٍل زهاًثٌذي در داخل پرٍپَزال  3هستخرج از طرح حذاقل تاريخ چاج هقاالت  -11

 هي تاضذ.

رئيس داًطكذُ ارسال ًوايذ. در غير ايٌػَرت، هعاٍى  يا هاُ گسارش پيطرفت را تِ هعاٍى پژٍّطي داًطكذُ 3هجري طرح هَظف است ّر  -12

 رش پيطرفت را درخَاست ًوايذ.پژٍّطي داًطكذُ از هجري گسا

چٌاًچِ هجري طرح تِ ّر دليلي تا هَاًعي جْت اجراء طرح هَاجِ ضذ، هراتة را تِ ضَراي پژٍّطي داًطكذُ ارسال ٍ پس از تررسي در  -13

 غَرت ًياز جْت اتخار تػوين تِ ضَراي پژٍّطي داًطگاُ ارجاع هي ضَد. 

كٌٌذُ اي طرح را در تاريخ پيص تيٌي ضذُ  تِ پاياى ًرساًذ، هي تايست درخَاست توذيذ طرح  در غَرتيكِ هجري طرح تٌا تِ داليل قاًع -14

 را تِ هعاٍى پژٍّطي داًطكذُ جْت طرح در ضَراي پژٍّطي داًطگاُ ارائِ ًوايذ.

طرح ّاي تعذي در اٍلَيت هجرياى طرح ّايي كِ در هَعذ هقرر ًسثت تِ اختتام طرح ٍ اًجام تعْذات هرتَطِ پايثٌذ تاضٌذ در دريافت  -15

 هي تاضٌذ.
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