معاونت ژپوهش و فناوري

نامهطرحهايپژوهشيدانشگاهصنعتيسيرجان» 

« 
آيين
مقدمه:
آييننامه طرحهاي پژوهشي دانشگاه صنعتي سيرجان مشتمل بر 8ماده و  9تبصره با توجه به سياستها و اولويتهاي
پژوهشي و فناوري كشور و نيز با در نظر گرفتن آييننامه نحوه تخصيص اعتبار پژوهشي ) (Grantاعضاي هيأت علمي
دانشگاه صنعتي سيرجان و شيوهنامه و قرارداد مربوطه و نيز با در نظر گرفتن آييننامه پژوهانه اعضاي هيأت علمي دانشگاهها
و مؤسسات آموزش عالي ،مورد تدوين و تصويب قرار گرفته است و از تاريخ  1395/11/1الزماالجرا 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 سازي فرايند تصويب و اجراي طرحهاي پژوهشي در دانشگاه صنعتي سيرجان.
 -2تهيه و تنظيم آييننامه پژوهشي منسجم و به روز براي طرحهاي پژوهشي.
 -3شفاف سازي و ايجاد مقررات جهت اجراي فعاليت هاي پژوهشي در رشته هاي مختلف
 -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 منطبق 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 اعضاء هيأت علمي دانشگاه صنعتي سيرجان گفته ميشود كه در راستاي ارتقاي

علمي دانشگاه در سطح ملي و بينالمللي و رفع نيازها و مشكالت كشور باشد .اين طرحها در قالب فرمهاي پيشنهادي طرح
پژوهشي توسط اعضاء هيأت علمي ارائه شده و مراحل تصويب و اجراي آنها تحت نظارت و در چارچوب قوانين و مقررات
معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه صنعتي سيرجان انجام شود.
مجريمسئول :عضو هيأت علمي دانشگاه صنعتي سيرجان است 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.
سايرمجريان :افرادي كه درصدي از مشاركت را در اجراي طرح بر عهده دارند و صرفا" از اعضاء هيأت علمي دانشگاهها و
مراكز تحقيقاتي كشور ميباشند.
تبصره :1ساير مجريان طرح پژوهشي در صورتي ميتوانند از اعضاء هيأت علمي ساير دانشگاه ها باشند كه حداقل به ميزان
 %30در هزينههاي طرح پژوهشي مشاركت داشته باشند.
تبصره :2اعضاء هيأت علمي مأمور به كار در دانشگاه صنعتي سيرجان نميتوانند مجري مسئول طرح باشند اما ميتوانند در
رده ساير مجريان قرار گيرند.
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همكار (همكاران) :افرادي كه در برخي امور اجرايي طرحهاي تحقيقاتي از قبل كارهاي آزمايشگاهي عملي و غيره به
مجريان كمك ميكنند ( مانند اعضاء هيأت علمي ،كارشناسان ،دانشجويان و .)...
تبصره :1امتيازدهي به مجري مسئول و ساير مجريان طرح هاي پژوهشي بر اساس درصدهاي تعيين شده در آئين نامه ارتقاء
مي باشد و امتياز دهي به همكاران طرح بر اساس ساعت همكاري مندرج در پروپوزال محاسبه مي شود.

انواعطرحهايپژوهشي :
الف-طرحپژوهشيبدواستخدام 
اين طرح به قصد كمك به هيات علمي جهت انجام فعاليت هاي علمي و پژوهشي مي باشد .پس از تصويب طرح در بخش
مربوطه به معاونت پژوهش و فناوري ارسال و در صورت تاييد شوراي پژوهشي ،تامين اعتبار مي شود .اعتبار طرح مذكور
 25،000،000ريال مي باشد و از محل اعتبارات پژوهشي دانشگاه تخصيص داده مي شود.

ب-طرحهايپژوهشيمتكيبهگرنت 
طرحهايپژوهشيمحصولمحور:
 -1
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.
طرحهايپژوهشيكاربردي :
 -2
اين طرحها در راستاي اولويتهاي پژوهشي و فناوري كشور و يا براساس اولويتهاي پژوهشي اعالم شده از سوي معاونت
پژوهشي و فناوري دانشگاه صنعتي سيرجان ميباشند .اعتبار اين طرحها در صورت تصويب از محل اعتبار پژوهشي عضو
هيأت علمي تأمين ميشوند.
طرحهايپژوهشيبنيادي(گسترشمرزهايدانش) :
 -3
اين نوع از طرحها در رشتههاي مختلف ،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.

ج-طرحهايخارجازگرنتپژوهشي 
 -1طرحهايپژوهشيكاربرديمسئلهمحور:
اين طرحها با حفظ ماهيت پژوهشي به حل مشكل يا مسئلهاي در دانشگاه صنعتي سيرجان منجر ميشوند و آييننامه
اجرايي اين طرحها در جلسه مورخ  1395/10/1هيأت رئيسه دانشگاه صنعتي سيرجان به تصويب رسيده است.
طرحهايپژوهشيبرونسازماني:
 -2
از پژوهش هاي كاربردي تقاضا محور با رويكرد 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 صنعتي سيرجان و صنعت يا سازمان مربوطه اجرا
ميشوند .مجري طرح ميتواند از امكانات دانشگاه صنعتي سيرجان براي انجام اين طرحها استفاده نمايد اما محل تأمين
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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.
طرحهايپژوهشيتجاريسازيمحصول:اين طرحها در راستاي گسترش و انتقال فناوري از دانشگاه به صنعت با
  -3
تجاري سازي محصول طرحهاي پژوهشي محصول محور انجام ميشوند .محل انجام اين طرحها در دانشگاه صنعتي سيرجان
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 غيره انجام ميشود.
طرحهايپژوهشيكالن :
 -4
اين نوع طرحهاي پژوهشي ،بايد در راستاي سياست ها و اولويتهاي علمي و فناوري كشور يا دانشگاه صنعتي سيرجان بوده
و صرفا" در مورد طرحهايي كه انجام آنها نيازمند هزينه ها و امكاناتي فراتر از ميزان گرنت عضو هيأت علمي است انجام
ميشود.
روندتصويبطرحهايپژوهشي 

ماده-3
 -3-1طرحهاي پژوهشي بدو استخدام ( موضوع ماده  2اين آيين نامه) پس از ارائه پيشنهاد (پروپوزال) ،در گروه آموزشي
مذكور بررسي مي شوند .پس از بررسي طرح پيشنهادي در گروه مربوطه ،يك داور از اعضاء هيأت علمي دانشكده از طرف
مديرگروه پيشنهاد و توسط مدير پژوهشي دانشگاه ،انتخاب و طرح مذكور را در قالب فرمهاي مربوطه داوري مينمايند .طرح
داوري شده به همراه نظرداور (داوران) به شوراي پژوهشي دانشگاه ارسال ميشود و در صورت تصويب طرح در دانشگاه ،به
مديريت پژوهشي دانشگاه ارسال ميشود تا پس از بررسي ،جهت اجرا ابالغ گردد .
 -3-1طرحهاي پژوهشي متكي به گرنت ( موضوع ماده  2اين آييننامه) پس از ارائه پيشنهاد (پروپوزال) ،در گروه آموزشي
مذكور بررسي مي شوند .پس از بررسي طرح پيشنهادي در گروه مربوطه ،يك يا دو داور از اعضاء هيأت علمي دانشكده (در
مورد طرح هاي با اعتبار بيش از پنجاه ميليون ريال ،دو داور) از طرف مديرگروه پيشنهاد و توسط مدير پژوهشي ،انتخاب و
طرح مذكور را در قالب فرمهاي مربوطه داوري مينمايند .طرح داوري شده به همراه نظرداور (داوران) به شوراي پژوهشي
دانشگاه ارسال ميشود و در صورت تصويب طرح در دانشگاه ،به مديريت پژوهشي دانشگاه ارسال ميشود تا پس از بررسي،
جهت اجرا ابالغ گردد .طرح هاي با اعتبار معادل بيش از پنجاه ميليون ريال ،عالوه بر دانشكده ،در كميته فني مديريت امور
پژوهشي نيز بررسي مي شوند.
 -3-2طرحهاي پژوهشي كالن ،پس از ارزيابي هزينه ها و امكانات الزم و طي مراحل داوري و تصويب در بخش مربوطه و
ارسال به مديريت پژوهشي دانشگاه جهت داوري به دو داور خارج از دانشگاه ارسال مي شود و پس از دريافت نظرات اين
داوران ،در اولين جلسه كميته فني بررسي كننده طرحهاي پژوهشي تصويب مي شوند .حداقل هزينه مورد نياز جهت انجام
اين طرح ها با توجه به بودجه ساليانه پژوهشي دانشگاه تعيين و تامين اعتبار مي گردد.
 -3-3روند تصويب طرحهاي پژوهشي برون سازماني ،شامل تهيه پيشنويس قرارداد مجري طرح با سازمان يا صنعت مربوطه،
عرضه قرارداد مذكور به امور پژوهشي دانشگاه منعقد شده و پس از امضاء معاونت پژوهشي و فناروي دانشگاه قابل اجرا خواهد
بود.
ماده-4ضوابطمربوطبهاجرايطرحپژوهشي 
 -4-1تاريخ شروع طرح ،تاريخ ابالغ آن ميباشد.
 -4-2هر عضو هيأت علمي ،همزمان ميتواند دو طرح پژوهشي از موضوع طرح هاي متكي به گرنت داشته باشد .عضو هيأت
علمي در حال مأموريت ،تحصيل و يا فرصت مطالعاتي نميتواند نسبت به ارائه طرح پژوهشي جديد اقدام نمايد.
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 -4-3طرحهاي پژوهشي كه اعتبار آنها از محل پژوهانه عضو هيأت علمي تأمين ميشوند .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 است مراتب را به
اطالع مدير بخش مربوطه برساند تا موضوع پس از بررسي ،به همراه نظرات شوراي پژوهشي به مديريت امور پژوهشي
دانشگاه جهت تصميم مقتضي منعكس شود.
تبصره :1كليه مكاتبات مجري مسئول طرحها بايد با مراجعه و به صورت كتبي با مدير پژوهشي دانشگاه صورت گيرد .و
سپس تصميم گيري هاي نهايي توسط معاونت پژوهشي صورت پذيرد.
 -4-5طرحهاي پژوهشي ميتوانند از پاياننامههاي تحصيالت تكميلي حمايت نمايند .در اين صورت طرح و پاياننامه بايد
مكمل يكديگر بوده و فاقد همپوشاني ،در اهداف اصلي طرح باشند .تشخيص عدم همپوشاني طرح و پايان نامه بر عهده گروه
آموزشي و شوراي بخش مي باشد.
 -4-6تغيير در مفاد پروپوزال طرح در موارد استثنايي و پس از تصويب شوراي آموزشي پژوهشي بخش در شوراي پژوهشي
دانشگاه بررسي ميشود.
 -4-7حاصل تحقيقات طرح و هر گونه درآمد ناشي از اجراي طرحها و فعاليتهاي پژوهشي كه هزينه آن از محل اعتبارات
پژوهشي دانشگاه صنعتي سيرجان پرداخت شده باشد متعلق به دانشگاه خواهد بود و دانشگاه ميتواند قسمتي از درآمد
حاصله را به مجري پرداخت نمايد.
 -4-8در صورتي كه مجري از اجراي طرح اعالم انصراف نمايد ،با پرداخت هزينههاي اخذ شده با توجه به داليل و مدارك ،در
شوراي پژوهشي دانشگاه تصميم گيري شود .در اينصورت هزينه هاي داوري از محل گرنت عضو هيئت علمي كسر مي شود.
تعهداتطرحهايپژوهشي 

ماده-5
طرحهايپژوهشيمحصولمحوروبرونسازماني
 -5-1
اينگونه طرح ها جهت تسويه ح ساب نيازي به ارائه مقاله ندارند ،با اينحال ،ارائه مقاله از اين طرح ها نيز امكان پذير است.
محصول مورد نظر بايد داراي گواهي ثبت اختراع داوري شده يا تائيد دو داور به انتخاب شوراي پژوهشي دانشگاه باشد.
گزارش اتمام طرح هاي برون سازماني بايد به تائيد سازمان مربوطه برسند.
-5-2طرحهايپژوهشيبنياديوكاربرديدروندانشگاهي
تعهدات كليه طرح هاي پژوهشي درون دانشگاهي ،بر مبناي ميزان اعتبار معادل طرح پژوهشي صورت ميگيرد.
بر اين مبنا ،جدول زير جهت محاسبه تعهدات استفاده ميشود.
رديف 

ميزاناعتبار* 

1

25/000/000

2

 25/000/000تا
50/000/000

3
4

تعهدچاپمقاله 
حداقل  2امتياز پژوهشي
حداقل يك مقاله در مجالت داراي نمايههاي تخصصي معتبر (غير  ،)ISIيا
**

مجالت معتبر داخلي

 50/000/000تا

حداقل يك مقاله در مجالت علمي پژوهشي داخلي*** Scopus ،و يا ISI

100/000/000

غير JCR

100/000/000

حداقل يك مقاله ISIداراي ضريب تأثير در JCR

تا200/000/000
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5

 200/000/000تا
300/000/000

6

ساير مبالغ

حداقل يك مقاله ISIداراي ضريب تأثير در  JCRو نيز حداقل يك مقاله با
****

كيفيت چارك اول ( )Q1مجالت  categoryمربوطه
به تناسب رديف هاي  2تا  4جدول.

* شامل هزينههاي پرسنلي و حقالتحقيق و هزينه مسافرت
**اعتبار مجالت داخلي بر اساس ليست مجالت معتبر منتشر شده توسط وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري يا وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي مي باشد.
** مقاالت علمي – پژوهشي داخل داراي مجوز انتشار از وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري و يا وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي ميباشد.
**** مجله بايد حداقل در يكي از  categoryهاي مربوطه خود  Q1باشد.

-

تعهدات طرح هاي پژوهشي كالن ،متناسب با بندهاي جدول فوق در شوراي پژوهش و فناوري دانشگاه تصميم گيري مي
شوند.

-

تاريخ ارسال (  ) Submitكليه برون دادهاي طرحهاي پژوهشي ،حداقل ،يك ماه پس از ابالغ آن است.

-

كليه طرحهاي تصويب شده در دانشكدهها (بجز طرح هاي كالن كه نيازمند داوري خارج از دانشگاه هستند) بايد حداكثر تا
يك ماه (كاري) جهت اجرا در مديريت امور پژوهشي دانشگاه بررسي و ابالغ شوند .در غير اين صورت مجري ميتواند نسبت
به شروع طرح پژوهشي خود اقدام نمايد.

-

گزارش نهايي طرح به همراه برون دادهاي پژوهشي آن در موعد مقرر تدوين و در قالب سه لوح فشرده پس از بررسي در
گروه آموزشي مربوطه و شوراي آموزشي -پژوهشي دانشكده ارسال ميگردد .عدم ارسال به موقع بر اساس زمان بندي اعالم
شده در پروپوزال مصوب يا عدم تمديد ،منجر به مسدود شدن مبلغ نهايي طرح از ميزان پژوهانه سال بعد ميشود.

-

در انتشار كليه برون دادهاي پژوهشي كه تأمين بودجه آن از دانشگاه صنعتي سيرجان بوده است بايد تنها ،نام دانشگاه
صنعتي سيرجان يا  Sirjan University of Technologyبه عنوان مشخصات سازماني مجري ذكر شود در غير اين
صورت نميتواند جهت تسويه حساب و ساير امتيازات پژوهشي مورد محاسبه قرار گيرد.

-

هزينه داوري (خارج از دانشگاه) گزارش هر طرح پژوهشي از محل اعتبارات معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه پرداخت
ميشود.
ماده:6مدتاجرا،تمديديالغوقرارداد 
 -6-1مدت اجراي طرح پژوهشي در ابتداي پيشنهاد طرح و به درخواست مجري و تصويب شوراي پژوهش و فنآووري دانشآگاه
تعيين مي گردد .در صورتي كه طرح پژوهشي اي در موعد مقآرر بآه اتمآام نرسآيده باشآد ،تمديآد مآدت زمآان اجآراي آن ،بآا
درخواست كتبي حداقل يك ماه قبل از اتمام مدت زمان اجراي آن و با درخواست تمديد قرارداد طرحهاي پژوهشي و با رعايآت
مفاد زير قابل تمديد خواهد بود:
-6-2درخواست تمديد براي بار اول حداكثر به مدت شش ماه با ارايه درخواست مربوطه و ارائه گزارش پيشرفت كار و ارائه
داليل توجيهي و با تأييد مدير پژوهشي دانشگاه امكانپذير خواهد بود.
-6-3درخواست تمديد براي بار دوم حداكثر به مدت شش ماه با ارايه درخواست مربوطه ،ارائه گزارش پيشرفت كار و ارائه
نسخه آماده شده ( ) preprintمقاله يا مقاالت طرح پژوهشي و ارائه داليل توجيهي و با تأييد مدير پژوهشي دانشگاه
امكانپذير خواهد بود.
تبصره:در صورتي كه مدير پژوهشي دانشگاه به هر دليل درخواست تمديد طرح پژوهشي مجري را ( چه در بار اول و چه در
بار دوم) نپذيرد ،مجري آن ميتواند ارجاع آن را به شوراي پژوهش و فنووري دانشگاه درخواست كند .تصميم شوراي پژوهشي
و فنووري دانشگاه در اين مورد قطعي خواهد بود.
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-6-4درخواست تمديد براي بار سوم ( آخرين بار ) و حداكثر به مدت شش ماه با ارائه داليل متقن و
گزارش پيشرفت كار صرفا با تأييد شوراي پژوهش و فنووري دانشگاه امكانپذير خواهد بود.
 -6-5در صورتي كه مجري با رعايت تمديدهاي فوق ،نتواند طرح پژوهشي خود را به اتمام برساند ،لغو آن طرع اعالم خواهد
شد.
-6-6در صورت لغو قرارداد طرح هاي پژوهشي ،مجري موظف است بنا به تشخيص شوراي پژوهش و فنووري دانشگاه تمام يا
قسمتي از حق الزحمه دريافتي و خسارات وارده به دانشگاه را به صورت جريمه ،نقدا پرداخت نمايد ،و يا از حقوق ماهيانه
مجري كسر و به حساب دانشگاه واريز خواهد شد.
تبصره :در صورتي كه مدت زمان اجراي طرح پژوهشي به پايان رسيده باشد و مجري درخواست كتبي براي تمديد زمان
اجراي آن را ارائه نكرده باشد ،مديريت امور پژوهشي دانشگاه آن طرح را لغو خواهد نمود.
تبصره:هرگونه تغيير در عنوان و محتواي طرح پژوهشي منوط به درخواست و توجيه كتبي مجري (از طريق گروه آموزشي و

دانشكده مربوطه) و تصويب شوراي پژوهش و فنووري دانشگاه خواهد بود.
تبصره  :هرگونه تغيير در ساير مفاد قرارداد منوط به درخواست و توجيه كتبي مجري و تصويب آن در شوراي پژوهش و

فنووري دانشگاه خواهد بود.
ماده-7نحوهپرداختمبلغقرارداد 
-

 -7-1نحوه پرداخت مبلغ قرارداد به شرح زير ميباشد:
حق التحقيق مجري و همكاران طرح پژوهشي (بر اساس ميزان تعيين شده بر اساس قوانين مالي دانشگاه) پس از ارائه
گزارش نهايي و برون دادهاي طرح و تأييد نتايج حاصل از آن توسط يك يا دو داور متخصص ذيربط (طبق نمودار گردش
كار) و نيز تأييد شوراي پژوهش و فنووري دانشگاه و پس از كسر كسورات قانوني قابل پرداخت خواهد بود.
تبصره:طرح هاي پژوهشي متكي به گرانت و بدو استخدام ،حق الزحمه به مجري و همكاران تعلق نمي گيرد.

-

هزينه مسافرت شامل بهاي بليط رفت و برگشت مجري يا همكاران از محل اشتغال به مقصد از محل گرنت عضو هيئت علمي
قابل پرداخت است .مبالغ هزينه كرد ،با درخواست كتبي مجري و ضميمه فاكتورها پرداخت مي گردد.

-

قبل از خريد تجهيزات سرمايهاي از محل اعتبار طرحهاي پژوهشي داخل دانشگاه ،كسب مجوز از معاونت پژوهش و فنووري
دانشگاه توسط مجري طرح پژوهشي الزامي خواهد بود .بر اين مبنا ،وسايل خريداري شده ،نبايد از تجهيزات قابل استفاده
موجود در دانشگاه باشد.
تبصره :تجهيزاتي كه در روند اجراي طرح پژوهشي خريداري ميشوند ،جزء اموال دانشگاه بوده و بايد امكان استفاده ساير
اعضاء از آنها فراهم شود.
ماده-8نحوهتسويهحساب
-8-1ازمقاله يا مقاالت مستخرج از طرح پژوهشي ،صرفا" براي تسويه حساب همان طرح پژوهشي ميتواند استفاده كرد.
مسئوليت تطبيق مقاالت مستخرج و مفاد طرح برعهده مديران گروه هاي آموزشي و شوراي پژوهشي دانشگاه ميباشد.
-8-2نام مجري مسئول طرح بايد به عنوان  Corresponding Authorدر فهرست اسامي نويسندگان مقاله چاپ شده
درج شود.
-8-3ذكر 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 معاونت پژوهش
و فناوري دانشگاه ميباشد.
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-

This work has been financially supported by the research deputy of
Sirjan University of Technology. The grant number was……….
در صورت عدم ذكر حمايت مالي و يا درج ناكامل و ناصحيح نام دانشگاه طرح پژوهشي قابل تسويه حساب نخواهد
بود.
-8-4آدرس دانشگاه به عنوان تنها محل انجام طرح پژوهشي به عنوان  Affiliationمجري در مقاله درج شود .در صورت
داشتن  Affiliationدوگانه طرح پژوهشي قابل تسويه حساب نخواهد بود.
-8-5محتواي طرحهاي پژوهشي ارائه شده از سوي اعضاء هيأت علمي فعال در دورههاي تحصيالت تكميلي ( به عنوان
اساتيد راهنما يا مشاور) نبايد با محتواي پاياننامه هاي تحت راهنمايي يا مشاوره ايشان در داخل يا خارج از دانشگاه يكسان و
منطبق باشد .عدم تطبيق بايد توسط گروه آموزشي مربوطه و نيز معاونت پژوهشي دانشكده تأييد گردد.
نكتهمهم :تامين اعتبار طرح هاي پژوهشي ،بر اساس بودجه پژوهشي سال مي باشد و در صورت نبود اعتبار الزم ،تخصيص
بودجه طرح به سال بعدي موكول مي گردد.
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