باسمه تعالی

آییننامۀ حمایت از طرحهای پژوهشی درون سازمانی ویژۀ حوزۀ علومانسانی و حوزۀ علوماجتماعی و رفتاری
دانشگاه شهید بهشتی
به منظور تشویق اعضای هیئت علمی حوزههای علومانسانی و علوماجتماعی و رفتاری دانشگاه برای ارائۀ برونداادهای ژووهشدی
در سطح بینالمللی و ارتقای کمّی و کیفی محتوای ژووهشی این آییننامه به شرح زیر تاوین ،مصوب و ابالغ میشود.
بخش  :1تعاریف .تعریف اصطالحات به کار رفته در این آییننامه به شرح زیر است:
 .1دانشگاه :منظور دانشگاه شهیا بهشتی است.
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شورا  :منظور شورای ژووهشی دانشگاه است.

 .3واحد :منظور دانشکاه یا ژووهشکاۀ علوم انسانی یا علوم اجتماعی و رفتاری است.
 .4عضو هیئت علمی :منظور عضو هیئت علمی آموزشی یا ژووهشی شدال در دانشدکاههدا و ژووهشدکاههدای علدوم
انسانی ،علوم اجتماعی و رفتاری دانشگاه شهیا بهشتی است.
 .5طرح پژوهشی :طرحی است که اعضای هیئت علمی دانشگاه طدی ردراردادی در ردارروب مرموریدتهدا و وادایف
حدوزۀ معاونت ژووهشی و فناوری انجام میدهنا و تمام یا بخشی از بودجۀ اجدرای آ از اعتادارات دانشدگاه تدرمین
میشود.
 .6کمیتۀ تخصصی :کمیتهای است متشک از معاونا ژووهشی واحاهای ذیربط در حوزههای علدوم انسدانی و علدوم
اجتماعی و رفتاری.
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طرحنامه :کاربرگی است که در آ مشخصات مربوط به طرح از جمله مشخصات ژیشنهاددهناۀ طرح و همکارا او
مسئله و فرضیۀ طرح ،روش اجرای طرح و اطالعات مربوط به هزینهها ذکر میشود.
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مجری :عضو هیئت علمی شال در دانشگاه با تعریف بنا  4مادۀ  1است که طدر ردرارداد بدا معاوندت ژووهشدی و
فناوری و مجری طرح ژووهشی مصوب است.
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قرارداد :منظور رراردادی است که بین مجری و معاونت ژووهشی و فناوری دانشدگاه بدرای اجدرای طدرح ژووهشدی
مصوب بسته میشود.

 .11طرح معوقه :طرح ژووهشی مصوبی است که طاق برنامۀ زما بنایشاه ژایا نیافته باشا.
 .11طرح متوقفشده :منظور طرح ژووهشی است که بنا به دلی یا دالیلی کمیتدۀ تخصصدی ر ی بدددده توردف همدۀ
فعالیتهای اجرایی آ میدها.
 .12طرح خاتمهیافته  :طرحی است که گزارش نهایی آ به ترییا کمیتۀ تخصصی رسیاه و ژایا یافته است.
 .13نشریات معتبر نمایه شده :در این آییننامه منظور نشریاتی است که از نظر معیدار  SJRدارای یکدی از رتادههدای
علمی  Q1یا  Q2باشا.
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بخش  :2اهداف
مادۀ  .1آییننامۀ طرحهای ژووهشی درو سازمانی ویوۀ حوزۀ علومانسانی و حوزۀ علوماجتماعی و رفتاری دانشگاه برای نی به
اهاا زیر تاوین میشود:
الف) تسهی فراینا تصویب و اجرای طرحهای ژووهشی درو سازمانی از طریق حمایت مادی و معنوی؛
ب) افزایش کیفیت و هافمناسازی فعالیتهای ژووهشی؛
ج) افزایش حضور در مجامع بینالمللی و ارتقای بیشتر جایگاه دانشگاه شهیا بهشتی.
د) کمک به افزایش شتاب علمی کشور
بخش  :3پیشنهاد ،تصویب و خاتمۀ طرحها
مادۀ  . 1اعضای هیئت علمی دانشگاه در رارروب این آییننامه و متناسب با تخصص و واایف علمدی ودود مدیتوانندا طدرح
ژووهشی ارائه دهنا.
مادۀ  .2مجری بایا طرحنامۀ تکمی شاه را به واحا مربوط ارائه دها.
مادۀ  .3هر عضو هیئت علمی میتوانا در سال مجری یک طرح ژووهشی لیرمواف باشا.
مادۀ .4طرحهای ژووهشی ژیشنهادی و گزارش نهایی آنها در شورای ژووهشی واحا ،ارزیابی و تصویب میشود.
مادۀ  .5طرحهای ژووهشی توسط یک داور که واحا تعیین مینمایا داوری میشود.
مادۀ  .6محتوای طرحهددای ژووهشی عضو هیئت علمی ناایدا بدا محتدوای رسداله دانشدجویا مقطدع دکتدری وی یدا طددرح
ژووهشی مواف نامارده منطاق باشا.
مادۀ  .7رنانچه در هر مرحله از انجام طرح مشخص شود که مفاد طرح با مفاد ژایا نامدۀ دانشدجویا تحصدیالت تکمیلدی یدا
طرح ژووهشی مواف انطااق دارد ،همۀ هزینههای ژرسنلی ژرداوتشاه به مجری ،مسترد وواها شا.
مادۀ  .8اعالم واتمه طرحهای ژووهشی مصوب ،ژس از تائیا داور و شورای ژووهشی واحا ،توسط کمیسیو تخصصی مربوطده
انجام میژذیرد.
بخش  :4انعقاد و تمدید قرارداد طرح پژوهشی
مادۀ  .1ررارداد طرح ژووهشی میا دانشگاه و مجری طرح منعقا وواها شا .معاو ژووهشی و فناوری دانشگاه بده نماینداگی
از سوی دانشگاه و معاو ژووهشی واحا مربوط به عنوا ناار بر حسن اجرای طرح ،ررارداد را امضا وواهنا کرد.

مادۀ  .2زما آلاز طرح از تاریخ عقا ررارداد وواها بود.
مااادۀ .3مجددری مکلددف اسددت طددرح ژووهشددی وددود را طاددق مفدداد رددرارداد و طددرحنامددۀ مصددوب در رددارروب جدداول
زما بندای شاه به ژایا برسانا.
ماده .4مات زما ررارداد طرح های ژووهشی حااکثر یک سال است و این مات زما حااکثر دو بار و هر بدار بده مدات یدک
نیمسال راب تمایا است.
مادۀ .5رنانچه در انتهای سال دوم ،مجری مستناات دال بر ارسال مقاله در نشدریات معتادر را ارائده دهدا ،طرح،حدااکثر ،تدا
یکسال دیگر راب تمایا است.
مادۀ  .6تمایا مات انجام طرح منوط به دروواست کتای مجری و موافقت شورای ژووهشی واحا است.
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بخش  :5تعهدات مجری و تسویه حساب نهایی
مادۀ  .1مجری مکلف است حاار یک مقالۀ حاص از طرح ژووهشی را در نشریات معتار نمایه شاۀ تعریف شداه در بندا 13
مادۀ  1بخش  ،1منتشرکنا .در صورت انتشار بیش از یک مقاله از یک طرح در نشدریههدای مدذکور و یدا رداپ مقالده در
مجالت نمایه شاه با رتاه  ، Q1مالغ ررارداد  %25افزایش مییابا.
ماده .2مجری مکلف است در مقاله نهایی فقط اسم وود و همکارا طرح که اسامی آنها در طرحنامه ذکر شاه است و تنها بدا
آدرس دانشگاه شهیا بهشتی را بیاورد.
مادۀ  .3مجری مواف است نتایج طرح ژووهشی وود را به صورت گدزارش نهدایی الکترونیکدی طمنطادق بدا راهنمدای تداوین
گزارش نهایی طرحهای ژووهشی دانشگاه) برای طی فراینا ارزیابی و تصویب به واحا ارائه دها.
مادۀ  .4در صورتی که مجری ژس از ژایا مات اجرای طرح ،موفق به اوذ ژذیرش انتشار مقالۀ حاص از طرح ،طادق مدادۀ 1
نگردد ،ررارداد فسخ وواها شا.
مادۀ  .5تاریخ ارسال مقالۀ حاص طرح ژووهشی برای انتشار ،بایا ژس از تاریخ ژیشنهاد طرح از سوی مجری بده واحدا باشدا.
مانای تعیین تاریخ ارسال مقاله برای راپ ،گواهی رسمی دفتر مجله یا تاریخ ثات شداه بدر روی مقالدۀ رداپ شداه
است.
مادۀ  .6مجری میتوانا ژس از ارائۀ گزارش نهایی و ارائۀ نامۀ ژذیرش مقالۀ حاص از طرح ،طدرح مزبدور را تسدویه نمایا.ارائده
طرح جایا منوط به ارائه گواهی راپ مقاله مربوط به طرح رالی میباشا.
بخش  :6تعهدات دانشگاه
مادۀ  .1بودجۀ طرحهای ژووهشی از مح اعتاارات ژووهشی ترمین و میزا آ هر سال به صدورت موضدوعی از کد اعتادارات
ژووهشی توسط معاونت ژووهشی و فناوری دانشگاه تعیین میشود.
مادۀ .2سقف هزینۀ هر طرح ژووهشی کوتاهمات مالغ مشخصی است که متناسب با ک اعتاار طدرحهدای ژووهشدی و تعدااد
مجریا طرحهای ژووهشی هر سال توسط شورای ژووهشی ژیشنهاد و توسط هئیت رئیسه دانشگاه تصویب میشود.
بخش  :7مالکیت حقوق مادی و معنوی طرح ها
مادۀ  .1مالکیت حقوق مادی و معنوی طمقاله و کتاب و گزارش نهایی) حاص از طرحهای ژووهشی در رارروب روانین مربوط
متعلق به دانشگاه شهیا بهشتی وواها بود.
مادۀ  .2مجری مکلف است جملۀ « این ژووهش با استفاده از ررارداد ژووهشی به شمارۀ ...........مورخ ............انجام شاه است» را
به زبا متن اثر طدر صفحۀ حقوری) مقاله درج کنا.
مادۀ  .3مجری طرح میتوانا نتایج طرح ژووهشی وود را ،ژس از دریافت مجوز از شورای انتشارات دانشدگاه ،در رالدب کتداب
منتشر کنا.
بخش  :8فسخ یا تعلیق قرارداد
مادۀ  .1هرگاه مجری نتوانا طرح ژووهشی وود را بر اساس شرایط منارج در ررارداد به انجام رسدانا ،دانشدگاه مجداز اسدت بدا
اوطار کتای و در صورت لزوم اعطای مهلت مناسب ررارداد را فسخ کنا.
مادۀ  .2رنانچه مجری به دالیلی از اجرای طرح ژووهشی منصر شود ،بایا دروواست کتای وود را با دالید الزم بده معداو
ژووهشی واحا متاوع اعالم کنا .در صورت موافقت واحا و ترییا کمیتۀ تخصصی ،ررارداد فسخ وواها شا.
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مادۀ  .3دانشگاه می توانا ر ساً و به تشخیص وود یا به دروواست مجری ،اجرای ررارداد را تا مدات معیندی بده حالدت تعلیدق
درآورد .در این صورت ،ایام تعلیق به مات ررارداد افزوده وواها شا.
مادۀ  .4مجری مکلف است از تاریخ دریافت ابالغ فسخ یا تعلیق ررارداد از مصر هزیندۀ طدرح یدا ایجداد هرگونده تعهدا مدالی
دیگری برای طرح وودداری کنا.
مااادۀ .5درصددورت فسددخ رددرارداد ،ژووهشددگر مکلددف اسددت از تدداریخ ابددالغ حددااکثر اددر مددات سدده مدداه بددا دانشددگاه
تسویهحساب کنا.
مادۀ  .6در صورت فسخ ررارداد ،اعم از اینکه طرح به نتیجۀ نهایی رسیاه یا نرسیاه باشا ،ژووهشگر مکلدف اسدت همدۀ نتدایج
حاص طرح را به دانشگاه تسلیم کنا.
بخش  :9سایر مقررات
مادۀ  .1مجدری مکلدف اسدت وسدارتهدایی را کده در اثدر رعایدت نکدرد مفداد هدر یدک از مدواد ردرارداد بده دانشدگاه وارد
میشود جارا کنا.
مادۀ  .2رنانچه مجری گزارش نهایی را در مهلت مقرر ارسال نکنا یا سدایر تعهداات ناشدی از ردرارداد را بداو دلید موجده
طحااکثر یکسال ژس از ژایا مهلت تعها) انجام ناها ،طرح ژیشنهادی جایا او ژذیرفته نخواها شا.
مادۀ  .3مرجع تفسیر هر گونه ابهام در مفاد این آئیننامه شوراست ،که این تفسیر بایا به ترییا هیئت رئیسه برسا.
این آئیننامه در  9بخش و  35ماده در تاریخ  1394/4/9به ترییا هیئت رئیسه و در تاریخ  1394/6/9به ترییا شدورای دانشدگاه
رسیاه و از تاریخ ترییا و تهیۀ دستورالعم اجرایی راب اجراست و جایگزین آییننامههای مشابه رالی وواها بود.
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