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دستورالعمل و مقررات ارائه طرح پژوهشی

 طرح هايي كه در راستای ارتقای علمی دانشگاه در سطح ملی و يا بين المللی و رفع نيازها و مشكالت كشور 
باشد، طرح پژوهشی ناميده مي شود. 

 طرح هاي پژوهشي مي بايد در قالب فرم طرح توسط مجری در راستای برنامه جامع تحقيقات ارائه شده، طبق 
ضوابط ذيل برای اطالع و تاييد چارچوپ كلی به شورای پژوهشي گروه و يا دانشكده )ويژه پرديس ها ( تسليم 
و سپس جهت انطباق با چارچوپ مقررات و اعتبار ويژه مجری و صدور ابالغ به معاون پژوهشی دانشكده يا 

پرديس ارائه گردد. 
1  ـ اگر پيشنهاد دهنده طرح يك نفر باشد مي بايد به عنوان مسئول اجرای طرح معرفی شود و در غير اين 

صورت يكی از پيشنهاد دهندگان طرح به عنوان مسئول اجراي طرح معرفی مي شود. 
2  ـ طرح پژوهشی مي تواند از محل اعتبار ويژه طرح دهنده )گان( به صورت مشاركتی ارائه شود و سهم طرح 
دهندگان در ابالغ تصويب طرح مشخص گردد. اما مسئول اجرای طرح فقط مي تواند يكی از طرح دهندگان 

باشد. 
3  ـ همكاران اصلی طرح كه بايد دارای مدرك تحصيلی كارشناسی به باال باشند، افرادی هستند كه با مسئول 

اجراي طرح همكاری مي نمايند. 
4ـ  در صورتی كه مسئول اجرای طرح ، طرحی را ارائه نمايد كه الزم باشد اطالعات و روش آن محرمانه بماند، 
مي بايد مراتب را بصورت كتبی ضميمه طرح نمايد. معاون پژوهشی واحد مربوطه موظف است در خصوص 

درخواست مذكور تمهيدات الزم را بعمل آورد. 
5ـ  اعضای هيئت علمی مامور به تحصيل دانشگاه تهران نمی توانند مجری طرح باشند ولی مي توانند به عنوان 

همكار در طرح ها مشاركت نمايند. 
6ـ  اعضای هيئت علمی وابسته مي توانند طرح پژوهشی تعريف نمايند مشروط بر آنكه دانشگاه تهران به عنوان 

آدرس اول نويسنده در فعاليت هاي پژوهشی عضو هيئت علمی وابسته ذكر شود.
7 ـ پذيرش طرح جديد منوط به ارائه گزارش نهايی در مهلت مقرر )در صورت عدم تمديد طرح( و نيز انجام 
تعهدات مسئول اجرای طرح حداكثر تا مدت 3  سال پس از موعد قانونی ارائه گزارش نهايی طرح قبلی مي باشد. 
8  ـ چنانچه طرح پيشنهادی بيش از يك ماه در شورای پژوهشي دانشكده وابسته/ گروه بماند مسئول اجراي 
طرح می تواند آن را به معاون پژوهشی پرديس/ دانشكده مستقل تحويل نمايد و چنانچه بيش از يك ماه نزد 
معاون پژوهشی پرديس/ دانشكده بماند و يا پس از يك ماه از تصويب شورای پژوهشی پرديس/ دانشكده 
مستقل، ابالغ طرح صورت نگيرد، مجری طرح مي تواند اعتراض خود را جهت بررسی راسًا به اداره كل برنامه 

ريزی و نظارت پژوهشی دانشگاه تسليم نمايد. 
9  ـ حداكثر تعداد  طرح هاي  در د ست اجراي هر مجری 3 طرح مي تواند باشد. 

تبصره: چنانچه واحد اجرای طرح چهارم هر عضو هيئت علمی مركز تحقيقات بين المللی بيابان باشد، تصويب 
آن بالمانع است. 
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10  ـ چنانچه اعتبار طرح پيشنهاد ی بيش از مبلغ .../.../..1  ريال و يا مدت اجراي آن بيش از 4 سال باشد، طرح 
به صورت مرحله ای و ادامه آن پس از تائيد گزارش مرحله قبلی مي باشد. 

11  ـ مجری طرح د ر آثار )كتاب، مقاله و ...( مستخرج از طرح پژوهشي از حمايت مالی د انشگاه با ذكر شماره 
 طرح در قالب يكی از جمالت زير تشكر نمايد. 

 در آثار فارسی: از حمايت مالی دانشگاه  تهران از جمله »اين تحقيق در قالب طرح پژوهشی شماره  .......با استفاده 
 از اعتبارات پژوهشی دانشگاه  تهران انجام شده  است« قدردانی مي گردد. 
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 ضوابط داوری طرح هاي پژوهشی
 

1  ـ در مورد طرح های با اعتبار كمتر از 50 ميليون ريال، نظر شورای پژوهشی دانشكده  وابسته يا گروه ،
 

 به عنوان داوری طرح محسوب مي شود و در صورت نياز طرح مي تواند به داور ارسال شود.
 

2  ـ در مورد طرح هاي با اعتبار بيش از 50 ميليون ريال مي بايد نظر تاييدی يك داور متخصص خارج از

اعضای شوراری پژوهشی گروه در زمينه طرح اخذ گردد.

3 ـ نظر داوران در قالب فرم مخصوص داوری طرح های پژوهشی اخذ گردد.
 

4 ـ هزينه د اوری توسط شورای پژوهشي گروه /  د انشكده تعيين و از محل گرنت مجری طرح قابل پرد اخت 
 خواهد بود . 

5 ـ مشخصات موضوعی و اجرايی طرح و صفحات مربوط به هزينه هاي مصرفی و غير مصرفی و كل هزينه ها 
بدون ذكر نام پيشنهاد دهنده طرح به همراه پرسشنامه داوری برای داور ارسال گردد.1

1. جدول های شماره 11، 12و 13- 7 فرم پيشنهاد اجرای طرح پژوهشی بدون ذكر نام پيشنهاد دهنده طرح به همراه پرسشنامه داوری برای داور 
)داوران( ارسال می شود.
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