دفتر ژپوهش و فناوری
دادکشنه محیط زیست

آیین نامه طرح های پژوهشی دانشکده محیط زیست

به منظور تشویق اعضای هیأت علمی دانشکده برای ارائه بروندادهای پژوهشی در سطح بین المللی و ارتقاای ممای و
میفی محتوای پژوهشی این آیین نامه به شرح زیر تدوین ،مصوب و ابالغ می شود.
بخش  : 1تعاریف .تعریف اصطالحات به مار رفته در این آیین نامه به شرح زیر است:
 .1دانشکده :منظور دانشکده محیط زیست است.
 .2شورا :منظور شورای پژوهش و فناوری دانشکده است.
 .3عضو هیأت علمی :منظور عضو هیأت علمی آموزشی شاغل در دانشکده می باشد.
 .4طرح پژوهشی :طرحی است مه اعضای هیأت علمی دانشکده طی قراردادی در چارچوب مأموریات هاا و
وظایف حوزه معاونت پژوهش و فناوری انجام می دهند و تمام یاا بششای از بود اه ا ارای آ از اعتتاارات
دانشکده تأمین می شود.
 .5کمیته تخصصی :ممیتهای است متشکل از اعضای هیات علمای ماه توساط شاورای پاژوهش و فنااوری
دانشکده برای داوری طرح داخلی انتشاب میشوند.
 .6طرحنامه :ماربرگی است مه در آ مششصات مربوط به طرح از مله مششصاات پیشانداد دهناده طارح و
همکارا او ،مسأله و فرضیه طرح ،روش ا رای طرح و اطالعات مربوطه به هزینه ها ذمر می شود.
 .7مجری :عضو هیأت علمی شاغل در دانشکده است مه طرف قرارداد با معاونت پژوهش و فناوری قرار دارد و
ا رامننده یک طرح پژوهشی مصوب میباشد.
 .8قرارداد :منظور قراردادی است مه بین مجری و معاونت پاژوهش و فنااوری دانشاکده بارای ا ارای طارح
پژوهشی مصوب بسته می شود.
 .9طرح معوقه :طرح پژوهشی مصوبی است مه طتق برنامه زما بندی شده پایا نیافته باشد.
 .11طرح متوقف شده :منظور طرح پژوهشی است مه بنا به دلیل یا دالیلی ممیتاه تشصصای ر ی باه توقاف
همه فعالیت های ا رایی آ می دهد.
 .11طرح خاتمه یافته :طرحی است مه گزارش ندایی آ به تأیید ممیته تشصصی رسیده و پایا یافته است.
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 .12نشریات معتبر نمایه شده :نشریات مورد تایید وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری و نشریات بینالمللی مه
از نظر معیار  SJRدارای یکی از رتته های علمی  Q1یا  Q2باشد.
.13

انواع طرح های پژوهشی:

 .1331طرح های پژوهشی متکی به پژوهانه
.133131

طرحهای پژوهشی محصول محور:

این طرحها برای فراهم ساختن زمینه ارتتاط دانشکده و صنعت و ماربردی مرد پژوهشهای علمی تعریف
میشود و مجری (مجریا ) طرح از ابتدا به قصد دستیابی به دانش فنی و تولید نمونهای از محصول ،آ را ارائه
میدهند .اعتتار این طرح در صورت تصویب از محل اعتتار پژوهشی مجری (مجریا ) طرح تأمین میشود.
.133132

طرحهای پژوهشی کاربردی:

این طرحها در راستای اولویتهای پژوهشی و فناوری مشور و یا براساس اولویتهای پژوهشی اعالم شده از
سوی معاونت پژوهش و فناوری دانشکده میباشند .اعتتار این طرحها در صورت تصویب از محل اعتتار پژوهشی
عضو هیأت علمی تأمین میشوند.
.133133

طرحهای پژوهشی بنیادی ( گسترش مرزهای دانش):

این نوع از طرحها در رشتههای تجربی و نظری ،با هدف تولید علم و گسترش مرزهای دانش تعریف و ا را
میشوند .اعتتار این نوع طرحها در صورت تصویب از محل اعتتار پژوهشی ( پژوهانه) مجری ،مجریا طرح
پژوهشی تأمین میشوند.
 .1332طرح های خارج از پژوهانه پژوهشی
.133231

طرح های پژوهشی کاربردی مسئله محور:

این طرحها با حفظ ماهیت پژوهشی به حل مشکل یا مسئلهای در دانشکده محیط زیست یا سازما حفاظت
محیط زیست منجر میشوند.
.133232

طرحهای پژوهشی برون سازمانی:

از پژوهشهای ماربردی تقاضا محور با رویکرد حل مسئله ،با هدف تقویت ارتتاط مؤثر میا صنعت و دانشکده
میباشند ،این طرحها باید به وضوح بیانگر مسئله مو ود در صنعت یا امعه بوده و روند ا رای آندا در راستای
حل مسئله تعریف شده باشند .طرحهای پژوهشی برو سازمانی ،در قالب قرارداد بین دانشکده محیط زیست و
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صنعت یا سازما مربوطه ا را میشوند .مجری طرح میتواند از امکانات دانشکده محیط زیست برای انجام این
طرحها استفاده نماید اما محل تأمین هزینههای ا رای طرح ،صنعت یا سازما مربوطه میباشد .ملیه هزینه
های این طرح ها به حساب اختصاصی معاونت پژوهش و فناوری دانشکده واریز شده و پس از مسر باالسری
مصوب ،به مجری پرداخت می گردد.
.133233

طرحهای پژوهشی تجاری سازی محصول:

این طرحها در راستای گسترش و انتقال فناوری از دانشکده به صنعت با تجاری سازی محصول طرحهای پژوهشی
محصول محور انجام میشوند .محل انجام این طرحها در دانشکده محیط زیست میباشد و محل تأمین هزینههای
آ از محل اعتتارات دیگر بششها و مرامز حمایت مننده از تجاری سازی محصوالت دانش بنیا همچو مرامز
رشد و پارك علم و فناوری و  ....انجام میشود.
.133234

طرحهای پژوهشی کالن:

این نوع طرح های پژوهشی ،باید در راستای سیاست ها و اولویتهای علمی و فناوری مشور یا سازما حفاظت محایط
زیست بوده و صرفاً در مورد طرح هایی مه انجام آندا نیازمند هزینه ها و امکاناتی فراتر از میزا پژوهاناه عضاو هیاأت
علمی است انجام میشود .حداقل متلغ این طرح ها (بدو محاسته میزا حق التحقیق) ،پانصد میلیو ریال است.
بخش  : 2اهداف
ماده  .1آیین نامه طرح های درو سازمانی دانشکده برای نیل به اهداف زیر تدوین می شود:
الف) تسدیل فرایند تصویب و ا رای طرح های پژوهشی درو سازمانی از طریق حمایت مادی و معنوی
ب)افزایش میفیت و هدفمند سازی فعالیت های پژوهشی
ج) افزایش حضور در مجامع بین المللی و ارتقای بیشتر ایگاه دانشکده
د) ممک به افزایش شتاب علمی مشور
بخش  . 3پیشنهاد ،تصویب و خاتمه طرح ها
ماده  .1اعضای هیأت علمی دانشکده در چارچوب این آیین نامه و متناسب با تشصص و وظایف علمی خود می توانند
طرح پژوهشی ارائه دهند.
ماده  .2مجری باید طرح نامه تکمیل شده را به واحد مربوط ارائه دهد.
ماده  .3هر عضو هیأت علمی می تواند در سال مجری یک طرح پژوهشی غیرموظف باشد.
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ماده  .4طرح های پژوهشی پیشندادی و گزارش ندایی آ ها در شورای پژوهشی ارزیابی و تصویب می شود.
ماده  .5طرح های پژوهشی توسط یک داور مه واحد تعیین می نماید ،داوری می شود.
ماده  .6طرح پژوهشی پیشندادی میتوا در قالب یک پایا نامه مارشناسی ارشد یا دمتری ارائه گردد.
تتصره  :1در این موارد مجری طرح ،استاد راهنمای اول پایا نامه خواهد بود.
ماده  .7اعالم خاتمه طرح های پژوهشی مصوب ،پاس از تأییاد داور و شاورای پژوهشای واحاد ،توساط ممیسایو
تشصصی مربوطه انجام می پذیرد.

بخش  :4انعقاد و تمدید قرارداد طرح پژوهشی
ماده  .1قرارداد طرح پژوهشی میا دانشکده و مجری طرح منعقد خواهد شد .معاو پژوهشی و فناوری دانشکده باه
نمایندگی از سوی دانشکده و مدیر امور پژوهش به عنوا ناظر بر حسن ا رای طرح ،قرارداد را امضاء خواهند مرد.
ماده  .2زما آغاز طرح از تاریخ عقد قرارداد خواهد بود.
ماده  .3مجری مکلف است طرح پژوهشی خود را طتق مفاد قرارداد و طرح نامه مصاوب در چاارچوب ادول زماا
بندی شده به پایا برساند.
ماده  .4مدت زما قرارداد طرح های پژوهشی حدامثر یک سال است و این مدت زما حدامثر دو بار و هار باار باه
مدت یک نیم سال قابل تمدید است.
ماده  .5چنانچه در انتدای سال دوم ،مجری مستندات دال بر ارسال مقاله در نشریات معتتر را ارائه دهد ،طرح ،حدامثر
تا یک سال دیگر قابل تمدید است.
ماده  .6تمدید مدت انجام طرح منوط به درخواست متتی مجری و موافقت شورای پژوهش و فناوری دانشکده است.
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گردش كار طرحهاي پژوهشي درون دانشکده

تكميل طرحنامه و ارسال آن

طرح در شوراي گروه

ارسال به معاون آموزش و

به دفتر پژوهش و فناوري

مربوطه

پژوهش دانشكده

ارسال طرح به داور ( داوران) توسط معاون آموزش و پژوهش دانشكده

انجام اصالحات مد نظر داوران

بررسي و تصويب طرح در شوراي پژوهش و
فناوري

بررسي و تصويب طرح در كميته فني بررسي

ارسال به مدير پژوهشي دانشكده

طرحهاي پژوهشي (درصورت نياز)

تنظيم قرارداد طرح در مديريت امور پژوهشي
دانشكده و ابالغ به مجري جهت اجرا

كليه مراحل فوق در مورد ارائه گزارش نهايي طرحهاي پژوهشي نيز صورت ميگيرد.
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بخش  :5تعهدات مجری و تسویه حساب نهایی
ماده  . 1مجری مکلف است حداقل یک مقاله حاصل از طرح پژوهشی را در نشریات معتتر وزارت علاوم ،تحقیقاات و
فناوری منتشر مند .در صورت انتشار بیش از یک مقاله از یک طرح در نشریه های مذمور و یا چاپ مقالاه در مجاالت
نمایه شده با رتته  ، Q1متلغ قرارداد  %52افزایش می یابد.
ماده  .2مجری مکلف است در مقاله ندایی فقط اسم خود و همکارا طرح مه اسامی آ ها در طرحناماه ذمار شاده
است و تندا با آدرس دانشکده را بیاورد.
ماده  .3مجری موظف است نتایج طرح پژوهشی خود را به صورت گزارش ندایی الکترونیکای (منطتاق باا راهنماای
تدوین گزارش ندایی طرح های پژوهشی دانشکده) برای انجام فرایند ارزیابی و تصویب به دفتر پژوهش ارائه دهد.
ماده  .4در صورتی مه مجری پس از پایا مدت ا رای طرح ،موفق به اخذ پذیرش انتشار مقاله حاصل از طرح ،طتق
ماده  1نگردد ،قرارداد فسخ خواهد شد.
ماده  .5تاریخ ارسال مقاله حاصل طرح پژوهشی برای انتشار ،باید پس از تاریخ پیشنداد طرح از سوی مجری به واحد
باشد .متنای تعیین تاریخ ارسال مقاله برای چاپ ،گواهی رسمی دفتر مجله یا تاریخ ثتت شده بر روی مقاله چاپ شاده
است.
ماده  .6مجری می تواند پس از ارائه گزارش ندایی و ارائه نامه پذیرش مقاله حاصل از طرح ،طارح مزباور را تساویه
نماید .ارائه طرح دید منوط به تسویه حساب طرح قتلی می باشد.
بخش  :6تعهدات دانشکده
ماده  .1بود ه طرح های پژوهشی از محل اعتتارات پژوهشی تأمین و میزا آ هر سال به صورت موضوعی از مال
اعتتارات پژوهشی توسط معاونت پژوهش و فناوری دانشکده تعیین می شود.
ماده  .2سقف هزینه هر طرح پژوهشی موتاه مدت متلغ مششصی است مه متناسب با مل اعتتار طرح های پژوهشای
و تعد اد مجریا طرح های پژوهشی هر سال توسط شورای پژوهشی پیشنداد و توسط هیأت رئیسه دانشاکده تصاویب
می شود.
بخش  :7مالکیت حقوق مادی و معنوی طرح ها
ماده  .1مالکیت حقوق مادی و معنوی (مقاله و متاب و گزارش ندایی) حاصل از طارح هاای پژوهشای در چاارچوب
قوانین مربوط متعلق به دانشکده خواهد بود.
ماده  .2مجری مکلف است مله « این پژوهش با استفاده از قرارداد پژوهشی به شاماره  .............ماور................. .
انجام شده است» را به زبا متن اثر ( در صفحه حقوقی) مقاله درج مند.
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ماده  .3مجری طرح می تواند نتایج طرح پژوهشی خود را پس از دریافت مجوز از شورای انتشارات دانشکده در قالاب
متاب منتشر مند.
بخش  : 8فسخ یا تعلیق قرارداد
ماده  .1هرگاه مجری نتواند طرح پژوهشی خود را بر اساس شرایط مندرج در قرارداد به انجام رساند ،دانشاکده مجااز
است با اخطار متتی و در صورت لزوم اعطای مدلت مناسب قرارداد را فسخ مند.
ماده .2چنانچه مجری به دالیلی از ا رای طرح پژوهشی منصرف شود ،باید درخواست متتی خود را با دالیل الزم باه
معاو آموزش و پژوهش اعالم مند .در صورت موافقت معاونت و تأیید ممیته تشصصی ،قرارداد فسخ خواهد شد.
ماده  .3دانشکده می تواند ر ساً و به تششیص خود یا به درخواست مجری ،ا رای قرارداد را تا مدت معینی باه حالات
تعلیق درآورد .در این صورت ،ایام تعلیق به مدت قرارداد افزوده خواهد شد.
ماده  .4مجری مکلف است از تاریخ دریافت ابالغ فسخ یا تعلیق قرارداد از مصرف هزینه طرح یا ایجاد هر گونه تعدد
مالی دیگری برای طرح خودداری مند.
ماده  .5در صورت فسخ قرارداد ،پژوهشگر مکلف است از تاریخ ابالغ حدامثر ظرف مدت سه ماه باا دانشاکده تساویه
حساب مند.
ماده  .6در صورت فسخ قرارداد ،اعم از این مه طرح به نتیجه ندایی رسیده یا نرسیده باشد ،پژوهشاگر مکلاف اسات
همه نتایج حاصل طرح را به دانشکده تسلیم مند.
بخش  : 9سایر مقررات
ماده  .1مجری مکلف است خسارت هایی را مه در اثر رعایت نکرد مفاد هر یک از مواد قرارداد به دانشکده وارد می
شود ،ترا مند.
ماده  .2چنا چه مجری گزراش ندایی را در مدلت مقرر ارسال نکند ،یا سایر تعددات ناشی از قرارداد را بادو دلیال
مو ه (حدامثر یک سال پس از پایا مدلت تعدد) انجام ندهد ،طرح پیشندادی دید او پذیرفته نشواهد شد.
ماده  .3مر ع تفسیر هر گونه ابدام در مفاد این آیین نامه شورا است مه این تفسیر باید به تأیید هیأت رئیسه برسد.
این آیین نامه در  9بشش در تاریخ  1990/40/40به تأیید شورای دانشکده رسیده و در تااریخ  ..........................توساط
هیأت رئیسه مصوب گردید و از تاریخ تأیید و تدیه دستورالعمل ا رایی قابل ا راست و ایگزین آیین نامه های مشاابه
قتلی خواهد بود.
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