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 واحد درجه جامع بسيار بسرگ و بسرگ و مرامس موچل

 يماسضٌاس تا 35/000/000 35/000/000 35/000/000

 اسضذ ٍ دمتشي حشفِ اي ماسضٌاسي 45/000/000 40/000/000 35/000/000

 تخػػي دمتشي 50/000/000 45/000/000 35/000/000
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روند اجراي طرح هاي پژوهشي در باشگاه 

تا سالم ٍ احتشام، تا تَخِ تِ سَاالت هنشس سٍساي تاضگاُ دس ٍاحذّا دس خػَظ سًٍذ اخشاي عشح ّاي پژٍّطي دس تاضگاُ، 

س گشديذُ است؛ اها هدذدا سًٍذ اخشاي عشح ػٌَاى ٍ تنشا...  ػلي سغن ايٌنِ ايي هَضَع تاسّا دس قالة دستَس الؼول، ًاهِ، پيام ٍ 

. ّا دس سيستن هناًيضُ تاضگاُ خْت استحضاس ّوناساى هحتشهي مِ دقت الصم دس ايي صهيٌِ سا ًذاسًذ تنشاس هي گشدد

ضاياى تَخِ است مِ اص ايي پس هؼاًٍت پژٍّطي تاضگاُ اص پاسخ تِ تواسْا ٍ پياهْايي مِ دس خػَظ سًٍذ اخشاي عشح ّاي 

. ي هَضَع ايي تخطٌاهِ تاضذ؛ هؼزٍس استپژٍّص

 
 

 : مراحل اجراي طرح هاي پژوهشي در باشگاه

عشح ّايي مِ هي . دس ايي هشحلِ عشح تٌْا تَسظ ػضَ قاتل سؤيت تَدُ ٍ قاتليت تغييش تَسظ ػضَ سا داسد :مرحله تعريف

، هي تايست هشاتة پس اص ّواٌّگي تا (سحتا قثل اص هشحلِ اخشاي ط)تايست هَسد تاصًگشي ٍ اغالح تَسظ ػضَ قشاس گيشًذ 

هثال لغفا عشح آقاي هحوذ :  ماسضٌاس پژٍّطي  -تِ غَست يل پيام تِ هؼاًٍت پژٍّص ٍ فٌأٍسي) ستاد هشمضي تاضگاُ 

. تِ ايي هشحلِ اًتقال، تا ًسثت تِ اغالح آى تَسظ ػضَ اقذام گشدد( هٌتقل ًواييذ ----سا تِ هشحلِ  123456هحوذي تا مذ 

پس اص تأييذ عشح تَسظ ػضَ، عشح ٍاسد ايي هشحلِ هي ضَد ٍ تٌْا تَسظ سئيس تاضگاُ دس ٍاحذ قاتليت  :له بررسيمرح

بايست اطالعات طرح پژوهشي را بررسي و در صورتيكه نياز به در اين مرحله رئيس باشگاه مي. تغييش داسد

جهت انتقال طرح به مرحله بعد كليد تاييد اصالحات  دارد، تغييرات را اعمال نموده و در صورت صحت اطالعات 

 .نهايي را بسند

تايست چل ليست اسصياتي عشح سا تنويل ًوَدُ ٍ سپس داٍساى عشح سا دس هشحلِ داٍسي سئيس تاضگاُ هي :مرحله داوري

سسال پس اص ا. گشددتا هطخع ًوَدى داٍس خْت عشح اهناى تْيِ ٍ چاج فشم داٍسي تَسظ سيستن هْيا هي. هطخع ًوايذ

تايست دس سيستن ٍاسد ٍ تحَيل آى، فشم دسيافت ضذُ هي( اص عشيق پست النتشًٍيني ٍ يا پست هؼوَلي) اىفشم داٍسي تِ داٍس

پس اص اًدام ايي هشاحل تا صدى مليذ اًتقال تِ هشحلِ تؼذ، عشح ٍاسد (  docٍ يا فايل  pdfتِ غَست اسني تا فشهت )گشدد 

. هشحلِ تاييذ ستاد هي ضَد

طرح هاي باشگاه قبل از ارسال به مرحله تاييد ستاد مي بايست توسط شوراي پژوهشي و شوراي باشگاه : ورييادآ

 .در واحدها مورد تاييد قرار گيرند

دس ايي هشحلِ عشح تَسظ ستاد هشمضي تشسسي ٍ پس اص عشح دس ضَاي پژٍّطي تاضگاُ دس غَست تأييذ  :مرحله تأييد ستاد

ٍضؼيت عشح ّايي مِ هَسد تأييذ . )تِ اعالع ٍاحذ خَاّذ سسيذ هنتَب ياتذ ٍ هشاتة تِ غَستهي تِ هشحلِ قشاسداد اًتقال

(.  تايست اغالح گشدًذ اص عشيق سيستن النتشًٍيل تِ اعالع ٍاحذ خَاّذ سسيذستاد ًثَُ ٍ يا هي

 .خَدداسي گشددلغفاً اص تواس تلفٌي ٍ اسسال پيام دس خػَظ اعالع اص ًتيدِ تشسسي ضَسا : يادآوري مجدد

سؤساي تاضگاُ دس . دس ايي هشحلِ عشح ّايي مِ هَسد تأييذ ستاد هي تاضذ تِ هشحلِ قشاسداد اًتقال هي ياتٌذ :مرحله قرارداد

ٍاحذّاي داًطگاُ هي تايست ايي عشح ّا سا دس ضَساي پژٍّطي ٍ ضَساي تاضگاُ عشح ٍ دس غَست تأييذ هغاتق هقشسات تاضگاُ 

دس فشم هخػَظ قشاسداد تاضگاُ مِ تِ غَست خَدماس اص عشيق سيستن عشح ّاي تاضگاُ )تا هدشي عشح  ٍ داًطگاُ، قشاسداد

تِ غَست اسني تا فشهت )پس اص آى هي تايست غَستدلسِ ضَساي تاضگاُ ٍ فشم قشاسداد . اًؼقاد گشدد( قاتل دستشسي است

(pdf تش سٍي سايت دسج گشديذُ ٍ عشح تِ هشحلِ اخشا هٌتقل ضَد .
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لغفا ٍاحذّايي مِ عشح ّاي آًْا دس هشحلِ قشاسداد است دس اسشع ٍقت ًسثت تِ تٌظين قشاسداد ٍ اسسال عشح تِ هشحلِ : ذمر ت

هاُ اص تاسيخ تػَية آًْا تِ هشحلِ قشاسداد تِ هشحلِ اخشا هٌتقل  3اخشا اقذام ًوايٌذ دس غيش ايي غَست عشح ّايي مِ تيص اص 

تِ ّيچ ػٌَاى ديگش اص ًظش ستاد هشمضي تاضگاُ هَسد تاييذ ًثَدُ ٍ تسَيِ حساب تا آًْا  ًگشديذُ تاضٌذ اص سيستن حزف ٍ

.  اهناى پزيش ًخَاّذ تَد

تَاًذ تِ اعالػات عشح دس ايي هشحلِ اهناى تغييش تَسظ تاضگاُ ٍخَد ًخَاّذ داضت ٍ فقظ سئيس تاضگاُ هي :مرحله اجرا

. دستشسي داضتِ تاضذ

ص اخشاي عشح ٍ اسصياتي گضاسش ّاي دٍسُ اي عشح هغاتق هشاحل اخشاي عشح، دس هشحلِ گضاسش پس ا :مرحله ارائه گسارش

پس اص داٍسي ٍ تأييذ ضَساي تاضگاُ تَسظ سيستن هناًيضُ تاضگاُ تِ ّوشاُ فشم داٍسي ٍ غَستدلسِ  هي تايست هَاسد ًْايي

عشيق ًاهِ داخلي تِ ستاد هشمضي تاضگاُ اسسال  ٍ ياضَساي تاضگاُ هثٌي تش تأييذ گضاسش ًْايي، تِ غَست فايل ضويوِ 

. گشديذُ ٍ پس اص تأييذ گضاسش ًْايي تَسظ ستاد هشمضي تاضگاُ، ًاهِ تأييذ گضاسش ًْايي تِ تاضگاُ ٍاحذ اسسال هي گشدد

ًسخِ اص گضاسش ًْايي تِ غَست گاليٌگَس ضذُ هغاتق  2عشح هي تايست % 70خْت تسَيِ حساب  :مرحله تسويه حساب

فشم داٍسي  چنيذُ عشح ٍ فشم خالغِ عشح پژٍّطي اخشا ضذُ ٍ تػَيش -ط تاضگاُ تِ ّوشاُ لَح فطشدُ اص گضاسش ًْايي ضَاب

تِ ستاد هشمضي تاضگاُ اسسال  (هقالِدس غَست لضٍم ٍ )غَستدلسِ ضَساي تاضگاُ هثٌي تش تاييذ گضاسش ًْايي  گضاسش ًْايي ٍ

.  گشدد

ّت تسَيِ حساب عشح خَد هغاتق قشاسداد عشح ًسثت تِ اسائِ ًتايح عشح خَد هدشي عشح هي تايست ج :مرحله خاتمه

عشح خَد ًوي تَاًذ هدشي عشح ديگشي دس % 100اقذام ًوايذ ٍ تا تسَيِ حساب ... ( ٍ  ISIپژٍّطي يا  -اسائِ هقالِ ػلوي)

 .تاضگاُ تاضذ

مِ تِ )دس خػَظ هقاالت التيي  ُ تَسظ سئيس گشٍُفشم تاييذ هقال -مپي تشاتش اغل ضذُ هقالِ  هي تايست %100تشاي تسَيِ 

ًاهِ ٍ )غَستدلسِ ضَساي تاضگاُ ٍاحذ هثٌي تش پزيشش هقالِ، ّوشاُ تا ًاهِ سسوي اص عشيق پست ٍ يا ماستاتل  (-پيَست است

  .خْت تشسسي تِ ستاد هشمضي تاضگاُ اسسال گشدد( ًِ پيام

غا هقاالت اسسالي تَسظ سئيس تاضگاُ مٌتشل گشدد ٍ  تذيْي است هي تايست غحت اػتثاس ٍ اغالت هَاسد عشح ّا ٍ خػَ

هدشي هحسَب ضذُ ٍ هغاتق هقشسات اقذام حقَقي غَست خَاّذ  -2سئيس تاضگاُ ٍ  -1ّشگًَِ هطنل دس ايي خػَظ تخلف 

 .پزيشفت

تَدُ ٍ تخلف هحسَب  هتزمش هي گشددمِ رمش اساهي افشاد خاسج اص ّوناساى عشح دس هقاالت ٍ سايش خشٍخي ّاي عشح هوٌَع

. ًيضخشيوِ تپشداصد%( 20)هي ضَد ٍ هدشي عشح هي تايست ضوي ػَدت تواهي هثلغ دسيافتي هؼادل 

دس غَستي مِ هدشي عشح دس ّش هحلِ اص اخشاي عشح اص اداهِ اخشاي عشح هٌػشف گشدد، ضوي سػايت هَاسد  :مرحله انصراف

اص هناتثِ تاضگاُ ٍاحذ تا ستاد هشمضي تاضگاُ، عشح تَسظ ستاد تِ هغاتق هقشسات تاضگاُ ٍ داًطگاُ دس ايي خػَظ، پس 

.  هشحلِ اًػشاف اًتقال خَاّذ يافت

دس غَستي مِ عشح دس ّش هشحلِ هَسد تأييذ ستاد هشمضي يا تاضگاُ ٍاحذ ًثاضذ، تا ّواٌّگي ستاد هشمضي تاضگاُ  :مرحله رد

. تقال هي ياتذتِ هشحلِ سد اى( هناتثِ اص عشيق سيستن تحت ٍب تاضگاُ)

عشح ّايي مِ دس ّش هشحلِ اص خشاي عشح ًاقع تاضذ ٍ يا هذاسك آًْا تِ عَس ماهل دس سايت دسج  :مرحله نقص مدارك

 .ًگشديذُ تاضذ، تَسظ ستاد هشمضي تِ هشحلِ ًقع هذاسك هٌتقل خَاّذ گشديذ

يا اخشا تِ تؼذ هي تاضذ ، هَاسد هي تايست دس ضوي دس غَست اًػشاف هدشي اص اخشاي عشح دس غَستي مِ دس هشحلِ قشاسداد ٍ 

. اص عشيق ًاهِ متثي تِ ستاد هشمضي تاضگاُ ٍ تا رمش دليل اسسال ضَد
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حزف ٍ يا سامذ ًوَدى ٍ يا اًتقال تِ هشاحل قثل عشح ّا دس ّش هشحلِ اي تٌْا اص عشيق اسسال پيام تِ ستاد هشمضي تاضگاُ  

. هيسش است

ًوَدى ٍضؼيت عشح ّاي دس حال اخشا، دس اًتظاس تسَيِ حساب ٍ دس حال قشاسداد خَد اقذام لغفا دس اسشع ٍقت ًسثت تِ سٍش 

. تش ػْذُ سٍساي تاضگاُ دس ٍاحذّا هي تاضذ... ًواييذ، تذيْي است مِ هسٍَليت ّش گًَِ تاخيش ٍ 

ُ دسخَاستْاي ٍاسدُ اص تا تَخِ تِ حساسيت هَضَع، هحشهاًِ تَدى، حدن تاالي دسخَاستْا ٍ لضٍم سسيذگي تِ هَقغ تِ ّن

ٍاحذّاي داًطگاّي دس سشاسش مطَس، ستاد هشمضي تاضگاُ دس خػَظ عشح ّاي پژٍّطي، تٌْا پاسخگَي هناتثات غَست 

گشفتِ اص سَي سؤساي هحتشم تاضگاُ هي تاضذ، لزا الصم است تا اػضاي هحتشم ّواٌّگي ٍ تأميذ ًواييذ هناتثاب ٍ تواسْاي 

ست تٌْا اص عشيق تاضگاُ ٍاحذ غَست گشفتِ ٍ تِ هناتثات ٍ تواسْاي خاسج اص ايي چاسچَب اػضاء دس ايي خػَظ هي تاي

. تشتية اثش دادُ ًخَاّذ ضذ

تا تَخِ تِ هحذٍديت عشح ّاي پژٍّطي تاضگاُ ٍ لضٍم سػايت قَاًيي ٍ هقشسات تاضگاُ دس ايي صهيٌِ خَاّطوٌذ است اػضاي 

ح ّايي تؼشيف ًوايٌذ، مِ ضوي ماستشدي ٍ اخشايي تَدى، تتَاًٌذ ًتايح آى سا تِ تاضگاُ سا تِ غَستي ساٌّوايي ًواييذ مِ عش

تأييذ ضَساي اًتطاسات ٍاحذ ٍ رمش ًام تاضگاُ )پژٍّطي، ثثت ػلوي اختشاع ٍ يا اًتطاس متاب  -، يا ػلوي ISIغَست هقالِ 

دس قشاسداد عشح ًيض ػٌَاى گشديذُ است، لزا اص  اسائِ ًوايٌذ، تا تَخِ تِ ايٌنِ ايي هَضَع( هغاتق ضَاتظ دس متاب ضشٍسي است

. ػٌَاى ًوَدى هَاسد خاظ ٍ دسخَاست تدذيذ ًظش دس ايي صهيٌِ خَدداسي ًواييذ

دس پاياى هدذداً تأميذ هي گشدد مِ مليِ هشاحل اخشاي عشح هي تايست اص عشيق سيستن تحت ٍب تاضگاُ ٍ تِ تشتية رمش 

. خاسج اص ايي چاسچَب هَسد پزيشش قشاس ًوي گيشدضذُ دس تاال غَست پزيشد، لزا هَاسد 
 


