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 اصطالحات و تعاریف (1

 

 پیشنهادی یها طرح انواع

 )غیرصنعتی یا یصنعت (پژوهشی .1

 ترجمه یا تألیف .2

 

 همکاری نوع به توجه با پژوهشی یها طرح انواع

 خدمت کسر .1

 و 2 حداقل جایگزین تواند یم طرح کیفیت اساس بر که است وظیفه نظام خدمت از قبل ،پژوهش/پروژه یک انجام

 در دوره 2 حداکثر تواند یم فرد هر .شود )مقدماتی رزم آموزش دوره جز به (وظیفه نظام خدمت زمان از ماه 9 رحداکث

 (از کارشناسان مربوطه استعالم شود  آخرین ابالغیه) .بدهد خدمت کسری طرح متفاوت زمانی بازه دو

 خدمت جایگزین .2

 نظام خدمت شروع در )نخبگان بنیاد سوی از شده یمعرف (نخبه فرد توسط آن از بخشی یا پژوهش/پروژه یک انجام

 مالی حمایت .باشد مقدماتی رزم آموزش دوره جز به وظیفه نظام خدمت زمان تمام جایگزین تواند یم که است وظیفه

 حمایت نیاز، مورد انسانی نیروی ازای به و است نیاز مورد تجهیزات هزینه پرداخت خصوص در فقط طرح نوع این در

 (از کارشناسان مربوطه استعالم شود  آخرین ابالغیه) .پذیرد ینم صورت مالی

 عادی .3

 و مادی کامل حمایت مورد باشند، شده تعریف ناجا بهداد معاونت های یتمأمور تایراس در طرحی که صورتی در

 .گرفت خواهد قرار سازمان معنوی

 نامه پایان .4

و در شورای پژوهشی این معاونت  شده تعریف ناجا بهداد معاونت های مأموریت راستای در عنوان که صورتی در

آخرین ) .گرفت خواهد قرار سازمان معنوی و مادی حمایت موردبر اساس جداول ابالغیه پژوهشگاه  ،تصویب گردد

 (از کارشناسان مربوطه استعالم شود و مبالغ مصوب  ابالغیه
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 غیرصنعتی و صنعتی :پژوهشی یها طرح مختلف یها حوزه (2

 تولید صنعتی فرآیند در تغییری یا بوده نوینی کاالی یا سیستم تولید آن نهایی هدف که طرحی :صنعتی طرح .1

 های یژگیو و عملکرد کیفیت، بهبود ،ها طرح از دسته این اجرای از هدف. نماید ایجاد موجود کاالی یا سیستم

  است رسیده اتمام به ساختنش مراحل که ییکاال) یافته خاتمه و نهایی کاالی سازی بومی یا هزینه کاهش فنی،

 .است) 

 .نامیم یم غیرصنعتی طرح را شود ینم گنجانده صنعتی یها طرح دسته در که ییها طرح: غیرصنعتی طرح .2

 

 مطالعاتی حوزه اساس بر پژوهشی یها طرح انواع (3

 مرزهای که است ها یدهپد شناخت و ها یتواقع و حقایق کشف ویججست در پژوهش این: بنیادی تحقیقات .1

 ای نظریه است ممکن تحقیقات این در .نماید یم کشف را علمی قوانین و دهند یم توسعه را بشر عمومی دانش

 دوسته دو به خود پژوهش نوع این. گیرد قرار آزمایش مورد یا هینظر قضایای یا ها یهفرض اصول، یا شود انشاء

 .شود یم تقسیم نظری و تجربی

 بدست برای شده، فراهم بنیادی تحقیقات یقطر از که معلوماتی از استفاده با تحقیقات این: کاربردی تحقیقات .2

 قرار استفاده مورد انسان زندگی سطح بخشیدن بهبود و جامعه در موجود مشکالت و مسائل حل راه آوردن

 .گیرد یم

 از دسته این هدف طورکلی به. گویند می یا توسعه تحقیقات کاربردی، تحقیقات از نوعی به :یا توسعه تحقیقات .3

 و علم رشد و توسعه موجب که است محصوالت و ها دستگاه ها، مکانیزم ،ها روش بهبود و توسعه تحقیقات

 .کند یم فراهم را اجتماعی رفاه و شده جامعه در فناوری

 

 

 دانش و پژوهش شورای (4

 که تحقیقات مرکز رئیس و سازمانی برون و درون علمی هیئت رئیسه، هیئت اعضای از متکشل علمی جلسات

 تمامی نهایی تصویب .داشت خواهند حضور شورا در جلسه دستورکار بر بنا نیز معاونت یها رده دیگر رؤسای

 .شد خواهد اعالم پژوهشی شورای توسط صرفا   طرح پایان تأیید همچنین و تحقیقاتی یها طرح
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  پژوهشی یها طرح کلیه کار گردش مراحل (5

 

 است شده مشخص( *) با شود انجام پژوهشگر توسط باید که مواردی کلیه :توجه*

 * تحقیقاتی یها طرح اینترنتی سامانه در پژوهشگر نام ثبت .1

 تکمیل سنجی امکان فرم شده، تکمیل نیازسنجی فرم ک،کارنام ،پروپزال ( پژوهشگر توسط پیشنهادی طرح ثبت .2

 *)شده

)در برخی موارد دفاع حضوری  مربوطه یها رده از الزم های ییدیهتأ دریافت و طرح اصالت بررسی و گیری استعالم .3

از عنوان و محتوای تحقیق پیشنهادشده باید در مرکز تحقیقات در حضور ریاست مجموعه و کارشناسان مربوطه 

 (* صورت پذیرد

 ساختاری داوری .4

 *پژوهشگر توسط داور واستیخدر اصالحات اعمال .5

 )نیاز درصورت (اصالحات اعمال کنترل .6

 داور( 3 حداقل ( تخصصی داور به ارسال .7

 *پژوهشگر توسط داور استیودرخ اصالحات اعمال .8

 )نیاز صورت در) تخصصی اصالحات اعمال کنترل .9

 به طرح وضعیت تغییر و طرح تأیید اعالم صورت در) پژوهشگر توسط دفاع اسالید ارسال و سازی آماده .11

 *)"ی پژوهشیشورا در ارائه برایشده  "پذیرفته

 * ناجا بهداد معاونت پژوهشی شورای در طرح پروپوزال ارائه .11

 )شورا در طرح مشروط پذیرش درصورت ( متقاضی به طرح پذیرش شرایط ابالغ .12

 پژوهشی شورای در پژوهشگر از شده درخواست اصالحات اعمال کنترل .13

 پژوهشی شورای نظر اساس بر )راهنما استاد) ناظر تعیین .14

 ناظر / مرجع داور به شده اصالح پروپوزال ارسال .15

 )همکاری نوع به توجه با ( پژوهشگاه به طرح تصویب مستندات ارسال .16

 )همکاری نوع اساس بر ( ناظر و متقاضی قرارداد عقد .17

 * شده معرفی ناظر نظارت تحت و شده تصویب پروپوزال با مطابق تحقیقاتی طرح اجرای .18

 *)طرح ناظر تأییدیه دریافت از پس (و بارگذاری در سایت یا دوره های یشرفتپ گزارش ارسال .19

 همکاری نوع و پیشرفت وضعیت به توجه با ها ینههز پرداخت .21
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 ارزیابی کاربرگ (ناظر تأییدیه دریافت از پس طرح پایان مستندات ارسال و پژوهشگر توسط طرح اتمام اعالم .21

 *)شده تعیین فرمت اساس بر اثر نهایی فایل و نهایی کاربست نهایی،

 اولیه دفاع جلسه برگزاری .22

 پژوهشی شورای در دفاع جلسه برگزاری .23

 )همکاری نوع به توجه با ( پژوهشگاه به طرح پایان مستندات ارسال .24

 پژوهشگر توسط شده تعیین فرمت به توجه با )ینگورگال (چاپ آماده نسخه ارسال .25

 * پژوهشگر توسط پیشنهادی طرح نهایی نسخه لتحوی و چاپ .26

 مرکز تحقیقات( )در صورت اعالم ذینفع ادارات برای طرح گزارش ارائه جلسه .22


