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 عالی کاشمر آموزشمرکس  داخلی طرح های پژوهشی شیوه نامه

ّب ٍ هطاکع آهَظش ػبلی کطَض زض تَسؼِ ثسیل زاًطگبُثٌیبى ٍ ًمص ثیکبضثطزی ٍ ثٌیبزی زض ضٍیکطز التػبز زاًصّبی پژٍّصًظط ثِ اّویت 

-ظش ػبلی کبضوط زض جْت تسْیل ٍ ّسفوٌس ًوَزى عطحّبی پژٍّطی زاذلی هطکع آهًَبهِ اجطای عطحضیَُّبی پژٍّطی زض ایي ضاستب، عطح

 ّبی پژٍّطی تْیِ ٍ تٌظین گطزیسُ است.

ٌَاى هجطی عطح ط ثِ ػػبلی کبضو آهَظشاعالق هی ضَز کِ تَسظ اػضب ّیبت ػلوی هطکع  ثِ عطح ّبیی : مرکس پژوهشی داخل طرح

 ٍ ًَع ثب تَجِ ثِ هجلغ هصکَض ّبی پژٍّطی هطکع ثطسس. عطح یس ضَضابییثِ ت ِهطثَعزاًطکسُ ٍ  یآهَظضگطٍُ  سٍ تبیی پس اظ ثطضسی پیطٌْبز ٍ

 .ذت ذَاّس ثَزػضَ ّیبت ػلوی لبثل پطزا)گطًت( اظ هحل اػتجبض پژٍّطی  عطح

 تعریف طرح های خود ارزیاب:

 ید وزارت عتف می گردند. به طرح های پژوهشی اطالق می گردد که منجر به تولید یک مقاله و در نهایت چاپ آن در یک نشریه مورد تای

 :داخل مرکسپژوهشی  یشرایط عمومی طرح ها

  : 1ماده 

 :تا توجه ته مثلغ طرح و مقاالت استخراج شذه از آن نوع طرح

 ضَضای پژٍّطی هطکع( 37)سمف پطزاذت هػَة زض جلسِ ضوبضُ  زض سِ گطٍُ ظیط لطاض هی گیطًس: 

هؼتجط  کٌفطاًسیهمبلِ  زٍهیلیَى ضیبل اػتجبض زاضتِ ٍ اضائِ  60الق هی گطزز کِ تب سمف ثِ عطح ّبیی اع نوع اول : های پژوهشی طرح الف(

 العاهی است.ثطای تسَیِ حسبة ًْبیی عطح 

 –همبلِ ػلوی یک هیلیَى ضیبل اػتجبض زاضتِ ٍ اضائِ حسالل  80ثِ عطح ّبیی اعالق هی گطزز کِ تب سمف  نوع دوم :های پژوهشی طرح  ب(

 العاهی است.ثطای تسَیِ حسبة ًْبیی عطح َضز تبییس ٍظاضت ػلَم ٍ تحمیمبت ٍفٌبٍضی )ػتف( هپژٍّطی هؼتجط 

-همبلِ ػلوی یکهیلیَى ضیبل اػتجبض زاضتِ ٍ اضائِ حسالل  120ثِ عطح ّبیی اعالق هی گطزز کِ تب سمف  ح های پژوهشی نوع سوم :رج( ط

  العاهی است. ثطای تسَیِ حسبة ًْبیی عطح طهؼتج ٍ یک همبلِ کٌفطاًسیهَضز تبییس ٍظاضت ػتف  پژٍّطی

 هطثَعِ هی ثبضس.گطٍُ  ٍ تطریع آى ثِ ػْسُ ضَضای ػػی هجطی عطح ثَزُعطح پژٍّطی ثبیس هتٌبست ثب ضضتِ تر : 1-1تثصره 

زض جلسِ ضَضای  ّطیٍجْت استفبزُ اظ اػتجبض پژ زاًطکسُ ضَضایگطٍُ ٍ  پس اظ اضائِ زض ضَضای پیطٌْبز عطح ّبی پژٍّطی ثبیس : 2-1تثصره 

 پژٍّطی هطکع هغطح  ٍ هَضز تػوین گیطی ًْبیی لطاض گیطز.

حساکثط زٍ عطح پژٍّطی  ّط سبل ضوسی ثِ عَض ّوعهبى هجطی ػبلی کبضوط هی تَاًٌس زض آهَظشاػضبء ّیبت ػلوی هطکع  : 3-1تثصره 

 ثبضس. هبُ اظ تبضید ضطٍع عطح اٍل ثبیس  4ضطٍع عطح زٍم حسالل  ثبضٌس.زاذل هطکع 

 شورای پژوهشی مرکس( 37)جلسه شماره کارترد طرحنوع طرح تا توجه ته 

ی عطح تئَضیک: ثِ عطح ّبیی اعالق هی ضَز کِ ًیبظ ثِ اًجبم ثبظزیسّبی هیساًی ٍ آظهبیطبت ذبظ ًساضتِ ٍ غطفب ثب ثطضسی هٌبثغ ٍ کبض زفتط

 لبثل اًجبم است. 

 جِ، هطبّسُ،پطسطگطی ٍ زازُ ّبی هیساًی ٍ عطاحی، اًبلیع ٍ ضجیِ سبظی کبهپیَتطی است. عطح هیساًی: عطح حبغل اظ تحلیل، تَغیف، هػبح
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عطح آظهبیص ثٌیبى: عطحی است کِ زازُ ّبی پژٍّص ثِ کوک عطاحی ٍ اًجبم آظهبیص ثِ زست هی آیس ٍ زض آى اظ هَاز ضیویبیی، ثیَضیویبیی 

 ٍ ظیستی ٍ تجْیعات آظهبیطگبّی ثْطُ گطفتِ هی ضَز. 

ضَز ٍ شکط ًبم هجطی عطح  شکط "ػبلی کبضوط آهَظشهطکع "همبالت هسترطج اظ عطح ّبی پژٍّطی، ثبیس ًبم زض  مقاالت مستخرج : : 2ه ماد

 زض همبالت هصکَض ثِ ػٌَاى ًَیسٌسُ اٍل ضطٍضیست.

ثب تَجِ ثِ  ،ِ حسبة هجطیع عطح ثضطٍ اٍلیِ ّعیٌِ ٍاضیعاظ تبضید  ّبی زاذل هطکععطح بى اجطایهست ظه مذت زمان اجرای طرح: : 3ماده 

 :است ًَع عطح هغبثك ثب جسٍل شیل

 1جسٍل ضوبضُ 

 حذاکثر مذت زمان اجرای طرح نوع طرح

 هبُ 12 ًَع اٍل

 هبُ 18 ًَع زٍم

 هبُ 24 ًَع سَم

 

. عطح هَضز استفبزُ لطاض ثگیطًسثَزُ ٍ زض اجطای ثب عطح پژٍّطی  هتٌبستثبیس  عطح هَضز ًیبظ تجْیعات : تجهیسات مورد نیاز طرح : 4ماده 

تجْیعات هَضز ًظط ضا اظ  یک ّفتِحساکثط هست ظطف ثجت ضوبضُ اهَال ذطیساضی ضسُ  ٍ فبکتَض یب اغل ٍ پس اظ اضائِ پیص فبکتَض هجطی عطح

ثِ هطکع هستطز ذَاّس ضس  حپس اظ اتوبم عطثبضس ٍ  هی گطًت ػضَ ّیبت ػلویػالٍُ ثط تجْیعات ذطیساضی ضسُ  گیطز. هیهطکع تحَیل  ظپطزاکبض

  ٍ جعء اهَال هطکع هحسَة هی گطزز.

ثطاثط ثب اضائِ  اظ هحل عطح عطح التحمیك حك ػالٍُ ثط ّعیٌِ گطًت ظ هحلالَاظم هػطفی هَضز ًیبظ عطح  : لوازم مصرفی مورد نیاز طرح : 5ماده 

 ثبضس.لبثل پطزاذت هیفبکتَضّبی هؼتجط، 

ثیطتط ثبضس، هجطی عطح هی تَاًس هبظاز هجلغ ضا اظ ّعیٌِ حك  5هَضز ًیبظ اظ هجبلغ هٌسضج زض هبزُ  م هػطفیلَاظچٌبًچِ هجلغ  : 1-5تثصره 

 التحمیك عطح تبهیي ًوبیس.

هبُ لجل اظ اتوبم  2حساکثط هجطی عطح زض غَضت ًیبظ ثِ توسیس هست ظهبى اجطای عطح ثبیس زضذَاست کتجی ذَز ضا  : تمذیذ طرح : 6ماده 

زاًطکسُ هغطح ضسُ ٍ گطٍُ/زضذَاست هصکَض زض ضَضای پژٍّطی ثِ هسیط گطٍُ هطثَعِ تحَیل زّس. طح جْت تػوین گیطی ًْبیی هست ظهبى ع

 پژٍّطی هطکع اضسبل هی گطزز. ضَضای زض غَضت هَافمت ثِ 

-ی ثبض زٍم ًیع لبثل توسیس هیثطا توسیس عطح پژٍّطی یکجبض اهکبى پصیط است ٍ زض هَاضز ذبظ ثِ تطریع ضَضای پژٍّطی هطکع : 1-6تثصره 

 . ثبضس

 حساکثط ًػف ظهبى هَضز ًیبظ ثطای کل عطح هی ثبضس.زض ّط ًَثت هست ظهبى توسیس عطح  : 2-6 تثصره

جسٍل ظیط اضائِ ثط اسبس ًَثت  3َزُ ٍ حساکثط زض عطح ثبیس ثطاسبس فطهت ًگبضش عطح ّبی پژٍّطی هطکع ثگعاضش  گسارش طرح: : 7ماده 

 گطزز:

 2ماره جذول ش

 گسارش نهایی گسارش میانی گسارش اتتذایی نوع طرح
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1    هبُ پس اظ اتوبم هست ظهبى  2حساکثط

 کل عطح

2   هست ظهبى  % 70حساکثط پس اظ گصضت

 کل عطح

هبُ پس اظ اتوبم هست ظهبى  2حساکثط 

 کل عطح

هست  % 25حساکثط پس اظ گصضت  3

 ظهبى کل عطح

هست ظهبى  % 70حساکثط پس اظ گصضت 

 کل عطح

هبُ پس اظ اتوبم هست ظهبى  2حساکثط 

 کل عطح

 

( ٍ ًیع لَح فططزُ تحَیل PDFًسرِ چبح ٍ ثِ ّوطاُ فبیل ) 1پس اظ تبییس عطح، ثبیس زض فطهت هطکع ٍ زض گعاضش ًْبیی عطح  : 1-7تثصره 

 هؼبًٍت پژٍّطی هطکع گطزز.

 مرکس:های پژوهشی داخل طرحمراحل تصویة و اجرای  : 8ماده 

ثِ گطٍُ آهَظضی هطثَعِ جْت ثطضسی زض ٍ اضائِ آى تکویل فطم پیطٌْبز عطح )پطٍپَظال( ثِ ظثبى فبضسی تَسظ ػضَ ّیبت ػلوی مرحله اول : 

 ضَضای گطٍُ.

طٌْبزی حساکثط زٍ ّفتِ اظ تبضید زضیبفت فطم پی ،ای پژٍّطی هطکعٍ اػالم ًظط گطٍُ آهَظضی ثِ ضَضعطح هست ظهبى ثطضسی  : 1-8تثصره 

 ثبضس.عطح هی

 گیطی ًْبیی زض هَضز عطح پژٍّطی زض جلسِ ضَضای پژٍّطی.ثطضسی ٍ تػوین مرحله دوم :

ثِ ضَضای هطثَعِ  آهَظضیٍ اػالم ًظط ضَضای پژٍّطی هطکع حساکثط یک هبُ اظ تبضید اػالم ًظط گطٍُ  عطح هست ظهبى ثطضسی : 2-8تثصره 

 ثبضس.هیپژٍّطی 

 طاضزاز ثب هجطی عطح حساکثط زٍ ّفتِ پس اظ اػالم هَافمت ضَضای پژٍّطی هطکع.اًؼمبز ل مرحله سوم :

زاٍضی ٍ ًظبضت عطح ّبی پژٍّطی پس اظ ثطضسی اٍلیِ زض ضَضای پژٍّطی هطکع ثط حست  : داوری و نظارت طرح های پژوهشی : 9ماده 

 ًَع عطح ثِ ضطح ظیط هی ثبضس:

 یت ًظبضت عطح ضا ًیع ػْسُ زاض ذَاّس ثَز.یک زاٍض زاذلی کِ هسئَل : طرح نوع اول (الف

 ًظط ضَضای پژٍّطی هطکع( ًظبضت عطح ضا ًیع  ػْسُ زاض ذَاّس ثَز. زاٍض زاذلی کِ یکی اظ آًْب )ثبزٍ  : طرح نوع دوم (ب

 یک زاٍض زاذلی ٍ یک زاٍض ذبضجی کِ زاٍض زاذلی هسئَلیت ًظبضت عطح ضا ًیع ػْسُ زاض ذَاّس ثَز. : طرح نوع سوم (ج

سظ ضَضای تٍَ ًْبیتب تػوین گیطی زض ایي ذػَظ ثَزُ اظ عطیك پیطٌْبز ػضَ ّیئت ػلوی ثِ هسیط گطٍُ اًتربة زاٍضاى  : 1-9تثصره 

 پژٍّطی هطکع ذَاّس ثَز. 

 ضَز.  ّفتِ زض ًظطگطفتِ هی 2 حساکثط هست ظهبى زاٍضی عطح ّب، : 2-9تثصره

 هٌَط ثِ تطریع ضَضای پژٍّطی هطکع هی ثبضس. ضطٍضت ٍجَز ًبظط ثط عطح ّبی پژٍّطی : 3-9تثصره 

 ثبضس.ُ هیای عطح هغبثك ثب لطاضزاز هٌؼمسهلعم ثِ اجطا ٍ اضائِ گعاضش هطحلِهجطی عطح ثب تَجِ ثِ ًَع عطح  : 11ماده 

لطاضزاز السام حسبة َیٍِ یب تستؼلیك هطکع هی تَاًس ًسجت ثِ فسد،  زض هَاضز ظیط ضَضای پژٍّطی : : فسخ، تعلیق یا تسویه حساب 11ماده 

 ًوبیس:
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ًبهِ کبضضٌبسی اضضس، ضسبلِ زکتطی ٍ ى عطح هطرع گطزز کِ عطح هػَة ثب هحتَای یکسبى ثِ ضکل پبیب یچٌبًچِ زض ّط هطحلِ اظ اجطا (الف

 یب زض حبل اًجبم اًجبم ضسُ ٍ جطیػبلی کبضوط ٍ یب ّط زاًطگبُ یب هَسسِ زیگطی تَسظ ه آهَظشیب ّطگًَِ عطح پژٍّطی زیگطی زض هطکع 

 ٍ هجطی )یب هجطیبى( عطح هلعم ثِ ػَزت کلیِ ّعیٌِ ّب هی ثبضس.السام ًوبیس هطکع هی تَاًس ثغَض یکجبًجِ ًسجت ثِ فسد لطاضزاز  ثبضس،

ذبضج اظ  هبُ ثِ 3زض غَضتی کِ هجطی عطح ثرَاّس پیص اظ اضائِ گعاضش ًْبیی عطح، جْت استفبزُ اظ فطغت هغبلؼبتی یب هسبفطت ثیص اظ ( ب

س ضَضای پژٍّطی هطکع ًسجت ثِ یکطَض ػعیوت ًوبیس، یک هبُ لجل اظ ػعیوت زضذَاست ذَز ضا ثِ هسیط پژٍّطی هطکع اػالم ًوَزُ تب پس اظ تبی

 ٍ یب تسَیِ حسبة، تػوین الظم اتربش گطزز. تؼییي جبًطیي اظ عطف هجطی غیط فؼبل ًوَزى عطح تب ثبظگطت هجطی،

زلیلی لبزض ثِ اتوبم عطح پژٍّطی ثط اسبس لطاضزاز هٌؼمسُ ًگطزز هَضَع زض ضَضای پژٍّطی هطکع، هغطح ضسُ ٍ زض  اگط هجطی عطح ثِ ّط (ج

 .الظم االجطا هی ثبضسگیطی ذَاّس ضس ٍ ضای غبزضُ ضاثغِ ثب آى تػوین

 ضای پژٍّطی هطکع(ضَ 37ثِ ضطح شیل هی ثبضس: )جلسِ ضوبضُ ثطای عطح ّبی پژٍّطی زض ًظط گطفتِ ضسُ حك التحمیك  د(

 حق التحقیق ترای هر طرح پژوهشی)درصذ( -3جذول شماره 

 زضغس حك التحمیك ثستِ ثِ ًَع عطح

1 2 3 

90 80 70 

 گطزز:پطزاذت هی هغبثك جسٍل شیل هجلغ عطح زض سِ هطحلِ طرح:حق التحقیق نحوه پرداخت هسینه  : 12ماده 

 نحوه پرداخت حق التحقیق -4جذول شماره 

  نحوه پرداخت سایر هسینه های طرح: : 13ماده 

 هػطفی: پس اظ اضائِ فبکتَضّبی هؼتجط ٍ تبییس ضَضای پژٍّطی اظ هحل اػتجبض عطح ػضَ ّیبت ػلوی

 اتی: ضبهل تجْیعات ٍ زستگبُ ّبیی هی ضَز کِ پس اظ عطح ثطای زاًطگبُ ثبلی هبًسُ ٍ جعٍ اهَال زاًطگبُ هی ثبضس. تجْیع

ای  ّبی پژٍّطی کبضثطزی هتٌبست ثب ًیبظ هٌغمِ زض ّط ظهیٌِثػَضت ضٌبٍض جْت عطح زضغس اػتجبض پژٍّطی سبالًِ  25هحل پطزاذت: 

سِ ضوبضُ جل 3)هػَثِ ضوبضُ  زضغس لطاض هی گیطًس 25تجْیعات هَضز ًیبظ عطح ًیع ظیط هجوَػِ ایي  ترػیع زازُ ضَز. ّوچٌیي زستگبُ ّب ٍ

 ضَضای پژٍّطی هطکع(. 36

عطح ّبی پژٍّطی ظهبًی ذبتوِ یبفتِ تلمی هی ضًَس کِ گعاضش ًْبیی عطح ٍ گَاّی پصیطش یب چبح همبلِ )همبالت(  خاتمه طرح ::  13ماده 

 س ضَضای پژٍّطی هطکع ثطسس.هسترطج اظ آى ثِ تبیی

 اظ هحل گطًت ػضَ ّیئت ػلوی هی ثبضس. (،13ٍ هبزُ  4ثِ استثٌبء تجْیعات )هَضَع هبزُ  تجػطُ: کلیِ پطزاذت ّبی عطح پژٍّطی

 پس از خاتمه طرح پس از گسارش نهایی پس از گسارش میانی پس از انعقاد قرارداد حنوع طر

1 80 - 10 10 

2 70 10 10 10 

3 60 20 10 10 
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اظ  س ٍثِ تػَیت ضسی 12/19/1398هَضخ ضَضای پژٍّطی هطکع آهَظش ػبلی کبضوط   38تجػطُ زض جلسِ ضوبضُ 14هبزُ ٍ  13یي آییي ًبهِ زض ا

 ثبضس.الظم االجطا هی ،(25/9/98)تػَیت زض ّیبت ضئیسِ هطکع آهَظش ػبلی کبضوطتبضید 


