
باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسالمی واحد قوچان
دفتر باشگاه پژوهشگران جوان- طبقه منهاي یک دانشکده فنی و مهندسی - دانشگاه آزاد اسالمی قوچان 

http://bpjq.iauq.ac.ir - bpj_iauq@yahoo.cm

دستور العمل بررسی و تصویب طرحهاي پژوهشی

: شوندطرحهاي پژوهشی بر حسب میزان اعتبار و مرجع تصویب کننده، به دو دسته تقسیم می-1

.شود دانشگاهی به روشی که در زیر خواهد آمد، بررسی و اتخاذ تصمیم میطرحهاي با اعتبار کمتر از سی میلیون ریال، که در داخل واحد - 1-1

. ل خواهد شدطرحهاي با اعتبار بیش از سی میلیون ریال، که عالوه بر بررسی و اتخاذ تصمیم در باشگاه واحد، به ستاد با شگاه براي تأیید نهایی ارسا- 1-2

ها باشد که پس از تأیید طرح توسط رئیس باشگاه واحد و انجام داوريریال به این شرح می000/000/3هاي پژوهشی باشگاه تا سقف مراحل تصویب طرح-2

بنا بر صالحدید شوراي باشگاه واحد، طرحهاي پیشنهادي می. پذیردو تأیید در شوراي پژوهشی واحد، تصویب نهایی آن در شوراي باشگاه واحد انجام می

. گیري شوندبررسی در شوراي پژوهشی واحد، در جلسه شوراي باشگاه واحد مطرح و تصمیمتوانند مستقیماً و بدون نیاز به 

باشند، طرحهاي پژوهشی اعضاي باشگاه مستقل از مبلغ آن، پس از تأیید اولیه از طریق رئیس باشگاه در واحدهاي کوچک که فاقد شوراي پژوهشی می- 2-1

.شود گیري میح و تصمیمواحد، مستقیماً در شوراي باشگاه در واحد مطر

نماید؛ براي سایر طرحها، باشد،داوري توسط یک نفر صاحب نظر کفایت میریا ل می000/000/10هایی که اعتبار آنها تا سقف در مورد طرح- 2-2

.شودنظرخواهی از دو داور توصیه و تأکید می

این دستورالعمل و تأیید شوراي باشگاه واحد، از 2باشد، پس از طی مراحل موضوع بند ریال می000/000/30کلیه طرحهایی که اعتبار آنها بیش از - 2-3

گردد تا در شوراي باشگاه مطرح و اتخاذ تصمیم طریق سیستم ارتباطی سایت باشگاه و جهت تصویب نهایی به معاونت پژوهش و فناوري باشگاه ارسال می

.گردد

ت شود که عنوان و زمینه تخصصی طرح با رشته و تخصص مجري و مشاور طرح ارتباط و سازگاري داشته در تصویب طرحهاي پژوهشی الزم است دق- 2-4

.باشد

به واحدهاي دانشگاهی ابالغ گردیده 10/81/ 14مورخ 186647/10هاي پژوهشی باشگاه پژوهشگران جوان،که طی بخشنامه نامه طرحبر اساس آئین- 2-5

بودجه پژوهشی واحدها % 5هاي پژوهشی مصوب هیأت امناي باشگاه، از ردیف ، هزینه اجراي طرح13/12/84ب مورخ /968است، همچنین بخشنامه شماره 

.الزم است پرداخت گردد

در این . هاي اجرایی و یا صنعتی کشور تعریف شده باشندهایی است که به منظور رفع نیاز تخصصی دستگاهها ي پژوهشی باشگاه، با طرحاولویت طرح-3

ي طرح و صورت الزم است بالفاصله بعد از تعریف طرح توسط عضو باشگاه، با نهاد مرتبط مذاکره و مکاتبه به عمل آید و حمایت آن سازمان براي اجرا

: در این صورت. هاي مربوط، جلب گرددپرداخت هزینه

حد جهت راهنمایی و هدایت مجري جهت اعمال اصالحات الزم مطرح میفارغ از اینکه اعتبار طرح به چه میزانی باشد، طرح فقط در شوراي باشگاه وا- 3-1

.باشدگردد و حتی نیازي به ارسال به ستاد باشگاه نمی

.شوددرصد کل، باالسري باشگاه واحد اضافه می30بر مبلغ اعتبار طرح طرح، به میزان - 3-2
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شود با دانشگاه منعقد شود، توجه به عدم تعهد باشگاه در پرداخت بیمه و مالیات صیه میدر عقد قرارداد مربوط به اجراي طرح با دستگاه مرتبط، که تو- 3-3

.ذکر شود و یا در غیر اینصورت، به مبلغ قرارداد هزینه هاي مذکور از امور مالی واحد استعالم و اضافه شود

لوگیري از ایجاد هرگونه ابهام یا سؤالی، لطفاً از طریق آدرس وب هاي کاربردي و جدر صورت نیاز به مشورت در تعریف هر چه بهتر این گونه طرح- 3-4

.باشگاه، پیام خود را به معاون پژوهش و فناوري یا رئیس باشگاه ارسال نمائید

راندن دوره باشد که عالوه بر گذباشند، در صورتی مجاز میهاي پژوهشی اعضاي باشگاه که در مقاطع کاردانی و کارشناسی میتصویب و اجراي طرح-4

که از طرف باشگاه واحد قابل قبول باشد و داراي مرتبه علمی یا پایه تحصیلی باالتر از (کارگاه آموزشی روش تحقیق، یکی از اعضاي هیأت علمی واحد را 

نظارت داشته و هدایت علمی مشاور مذکور الزم است بر حسن اجراي طرح. بینی کرده باشندبه عنوان مشاور در پرسشنامه طرح پژوهشی پیش) مجري باشد

.نماید و تا تسویه حساب کامل طرح، همراه با مجري باشد

درصد مبلغ قرارداد در پایان اجراي طرح و در صورتی قابل تخصیص و 30بینی شود که حداقل الزم است در متن قرارداد با مجري طرح مصوب، پیش-5

در مجله معتبر داخلی یا خارجی به چاپ برسد و یا حداقل اینکه ) ISI(یک مقاله علمی پژوهشی و یا پرداخت است که نتایج حاصل از اجراي پروژه در قالب

البته به ازاي مقاله دوم و یا سومی که مبتنی بر نتایج حاصل از اجراي طرح باشد و چاپ شود، . تأییدیه نهایی چاپ آن صادر و به باشگاه واحد ارائه شده باشد

.باشدو عالوه بر مبلغ طرح، به صورت پاداش و از محل اعتبار باشگاه واحد، قابل پرداخت به مجري میدرصد مبلغ قرارداد20

علمی و در صورتی که مجري شاغل به تحصیل در مقطع کاردانی یا کارشناسی و نتواند نتایج حاصل از اجراي طرح را به صورت مقاله در یکی از مجالت -6

تواند، پس از دریافت گزارش نهایی طرح و انجام داوري و تأیید گزارش، نسبت به تسویه حساب با مجري و با باشگاه واحد میپژوهشی معتبر به چاپ رساند، 

شود و براي طرحهاي بعدي، انجام تسویه حساب قطعاً این امکان فقط براي یک بار به یک عضو داده می. درصد مبلغ طرح، اقدام نماید70پرداخت حداکثر 

.باشدارائه مقاله مینیازمند 

.شوند، الزم است با نام مجري و درج نام واحد دانشگاهی و سپس عضویت در باشگاه باشدهایی که ارائه میمقاله-7

.باشندهاي دوم به بعد، با کسانی است که مقاله خود را در مجالت با اعتبار بیشتر و ضریب تأثیر باالتر، به چاپ رسانده اولویت تصویب پروژه-8

درصد مبلغ طرح 100در مجله معتبر داخلی یا خارجی، براي تسویه حساب ) ISI(در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا، ارائه مقاله علمی پژوهشی و یا -9

.باشدالزامی می

هاي اجراي طرح توسط باشگاه ینکه هزینه، با اعالم ا"قدردانی و تشکر"عالوه براین در متن مقاله و قبل از درج مراجع، الزم است با ذکر عنوان -10

.پژوهشگران جوان تأمین و تخصیص یافته است، قدردانی و تشکر رسمی از باشگاه به عمل آید

یا(شجوي در صورتی که نتیجه حاصل از اجراي طرح، یک یا چند اختراع باشد، الزم است مجري سریعاً نسبت به ثبت آن به نام خود و با ذکر اینکه دان-11

انجام تسویه حساب این طرح ها منوط به اخذ تأییدیه از معاون پژوهش و . باشد، اقدام نمایدواحد دانشگاه آزاد اسالمی و عضو باشگاه می) عضو هیأت علمی

هاي علمی صنعتی ازمان پژوهشدر مورد این اختراعات، عالوه بر این، معاونت پژوهشی و فناوري باشگاه براي اخذ تأییدیه علمی از س. باشدفناوري باشگاه می

.و یا دفتر گسترش تولید علم اقدام خواهد نمود و براي کاربردي شدن آنها حداکثر تالش خویش را به کار خواهد بست

.تواند مجري یک طرح پژوهشی در باشگاه باشد و در اجراي یک طرح با عضو دیگري همکاري داشته باشددر یک زمان واحد، هر عضو فقط می-12

باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسالمی واحد قوچان
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شود با دانشگاه منعقد شود، توجه به عدم تعهد باشگاه در پرداخت بیمه و مالیات صیه میدر عقد قرارداد مربوط به اجراي طرح با دستگاه مرتبط، که تو- 3-3

.ذکر شود و یا در غیر اینصورت، به مبلغ قرارداد هزینه هاي مذکور از امور مالی واحد استعالم و اضافه شود

لوگیري از ایجاد هرگونه ابهام یا سؤالی، لطفاً از طریق آدرس وب هاي کاربردي و جدر صورت نیاز به مشورت در تعریف هر چه بهتر این گونه طرح- 3-4

.باشگاه، پیام خود را به معاون پژوهش و فناوري یا رئیس باشگاه ارسال نمائید

راندن دوره باشد که عالوه بر گذباشند، در صورتی مجاز میهاي پژوهشی اعضاي باشگاه که در مقاطع کاردانی و کارشناسی میتصویب و اجراي طرح-4

که از طرف باشگاه واحد قابل قبول باشد و داراي مرتبه علمی یا پایه تحصیلی باالتر از (کارگاه آموزشی روش تحقیق، یکی از اعضاي هیأت علمی واحد را 

نظارت داشته و هدایت علمی مشاور مذکور الزم است بر حسن اجراي طرح. بینی کرده باشندبه عنوان مشاور در پرسشنامه طرح پژوهشی پیش) مجري باشد

.نماید و تا تسویه حساب کامل طرح، همراه با مجري باشد

درصد مبلغ قرارداد در پایان اجراي طرح و در صورتی قابل تخصیص و 30بینی شود که حداقل الزم است در متن قرارداد با مجري طرح مصوب، پیش-5

در مجله معتبر داخلی یا خارجی به چاپ برسد و یا حداقل اینکه ) ISI(یک مقاله علمی پژوهشی و یا پرداخت است که نتایج حاصل از اجراي پروژه در قالب

البته به ازاي مقاله دوم و یا سومی که مبتنی بر نتایج حاصل از اجراي طرح باشد و چاپ شود، . تأییدیه نهایی چاپ آن صادر و به باشگاه واحد ارائه شده باشد

.باشدو عالوه بر مبلغ طرح، به صورت پاداش و از محل اعتبار باشگاه واحد، قابل پرداخت به مجري میدرصد مبلغ قرارداد20

علمی و در صورتی که مجري شاغل به تحصیل در مقطع کاردانی یا کارشناسی و نتواند نتایج حاصل از اجراي طرح را به صورت مقاله در یکی از مجالت -6

تواند، پس از دریافت گزارش نهایی طرح و انجام داوري و تأیید گزارش، نسبت به تسویه حساب با مجري و با باشگاه واحد میپژوهشی معتبر به چاپ رساند، 

شود و براي طرحهاي بعدي، انجام تسویه حساب قطعاً این امکان فقط براي یک بار به یک عضو داده می. درصد مبلغ طرح، اقدام نماید70پرداخت حداکثر 

.باشدارائه مقاله مینیازمند 
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