
 طرح های تحقیقاتی دانشگاه خوارزمی مرتبط با بحران کروناشیوه نامه 

 

هاای  پژوهشی بر لزوم انجام طرحبا توجه به تأکید ریاست محترم دانشگاه در جلسه شورای مقدمه: 

منظاور  عضای محترم شاورای پژوهشای دانشاگاهه باه    تحقیقاتی با محوریت بحران کرونا و موافقت ا

بهبود کارایی و بازدهی بیشاتر  و پژوهشی با موضوع کرونا های انجام طرح مند نمودن چگونگینظام

تحقیقااتی باا محوریات بحاران کرونااه       طرح هایاخذ و اجرای نامه شیوه مذکورهطرح های تحقیقاتی 

 گردد:مصوب شورای پژوهشی دانشگاه به شرح زیر اعالم می

 : تعاریف1ماده 

 مطالعه بهمرتبط با کرونا  دانش توسعه برای صرفا محقق در این نوع پژوهش پژوهش بنیادی: -1-1

 .  پردازد می

ناشی از کروناا   مشکل یک درباره حلی راه یافتن: این نوع پژوهش به منظور پژوهش کاربردی -1-2

 شود می انجام صنعتیا  جامعهدانشگاهه  در

ژوهشی مارتبط باا   رفع نیاز های پخدمات علمیه فنی و مشاوره ای در جهت  خدمات پژوهشی: -1-3

  بحران کرونا

 و سااخت  طراحایه  موجاود بارای   هاای  مهاارت  و دانش: در این نوع طرحه از پژوهش فناورانه -1-4

 .مشکالت ناشی از بحران کرونا استفاده می شود رفع منظور به محصول یک توسعه

 

 طرح: اخذ و اجرای مراحل: 2ماده 

بر اساا  فرییناد    کرونا بحران با مرتبط خوارزمی دانشگاه تحقیقاتی های طرحاخذ و اجرای  مراحل

 است.  1پیوست نمای 

کلیه اعضای هیأت علمی در قالب فرم طارح پیشانهادی ارساالی مای توانناد نسابت باه تادوین          -2-1
 پروپوزال اقدام نمایند.

اعضای محترم هیأت علمی دانشاگاه مای توانناد اراداه دهناده طارح هاای پیشانهادی بنیاادیه           -2-2
 و فناورانه مرتبط با بحران کرونا باشند. خدمات پژوهشی یهکاربرد



هر عضو هیأت علمی می تواند حداکثر یک طرح پژوهشای را تعریاف و بارای کاارگروه جهات       -2-3
 اقدامات بعدی ارسال نماید.

طرح های تدوین شده باید ماهیت پژوهشی داشته و منجر به حال مشاکل یاا مسایله یاا تولیاد        -2-4
 ساخت های فناورانه مرتبط با بجران کرونا در سطح دانشگاه یا جامعه باشد. فناوری و زیر

به  تاییدقرار گرفته و برای  در کارگروه پژوهشی کرونا مورد داوریطرح های اراده شدهه ابتدا  -2-5
یب نهاایی توساط شاورای پژوهشای     وصا کاه پاا از ت   شورای پژوهش دانشگاه ارسال خواهد شاد 

 صورت کتبی ابالغ خواهد شد. مجریان طرح بهدانشگاه جهت اجرا به 
 

 :کرونا : وظایف کارگروه3ماده 

هاای علمای   دانشاگاه در رشاته   های پیشنهادی پژوهشی اعضای از هیاأت علمای  دریافت طرح  -3-1
 مرتبط با بحران کرونا 

 نفر(2)ارسال طرح های پیشنهادی پژوهشی به داوران تعیین داور و -3-2
 های پیشنهادی ارسال شده به کارگروهصوص میزان حمایت مالی از طرحاعالم نظر در خ -3-3
 ارسال طرح های پیشنهادی تأیید شده برای تصویب نهایی به شورای پژوهشی دانشگاه -3-4
 پیگیری انجام پژوهش مطابق طرح پیشنهادی و زمان بندی ین  -3-5
 تأیید گزارش مجریان طرح مبنی بر اتمام پروژه -3-6
 پژوهشی پیشنهادی هایتنظیم قراردادهای طرح -3-7

چنانچه یکی از داوران در زمان تعیین شده پاسخ داوری را اراده ننماینده کاارگروه نسابت   : 1تبصره 
  اقدام خواهد نمود.  )تعیین داور سوم(به تعیین جایگزین

 
-بط با کرونا شاخصهای پیشنهادی مرتبا توجه به محدودیت بودجه اختصاص یافته به طرح :4ماده 

 اراده شده است.   2 پیوستدر  یپژوهش طرحهای های کلیدی جهت تعیین سقف اعتبار ریالی
 کاربرد تعیین می شود. و سطح فناوریدر خصوص طرحهای فناورانه بودجه بر حسب : 2تبصره 
   خدمات پژوهشی بودجه بر حسب مورد تعیین می شود.طرحهای در خصوص  :3تبصره 
برای طرحهایی پیشنهادی کاه دارای ارزش ملای و منطقاه ای باشانده در صاورت تاییاد و       : 4تبصره 

 . تصویب شورای پژوهش و فناویه بودجه طرح با توجه به فرییند اجرایی ین  تعیین می شود

 
 : نحوه تخصیص بودجه مصوب طرح های پژوهشی۵ماده 
 پرداخت می شود. هشیدرصد از بودجه طرح پا از تصویب و عقد قرارداد پژو 55 -5-1



: در طرح های یزمایشگاهی هزینه بر بنا به درخواست مجری و مجوز مرجع تصویب کننده 5تبصره 
 درصد در این مرحله بالمانع است.  65طرحه پرداخت تا سقف 

پراخات  شیوه ناماه   4درصد از بودجه طرح پا از اراده برونداد نهایی طرح منطبق با ماده  55 -5-2
 می شود.  

 
در شورای پژوهش  14/2/1311تنظیم و در تاریخ    پیوست 2و  تبصره 5 مادهه 5در  ین شیوه نامها

 .و فناوری دانشگاه به تصویب رسید

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 1پیوست 
 
 

 
 

 ( فرییند نمای اخذ و اجرای طرح پژوهشی مرتبط با بحران کرونا1شکل 
 

   تهیه پیشنهاد طرح

 داوری پیشنهاد طرح

تصویب در شورای پژوهشی،  انعقاد 

بودجه قرارداد به  %05قرارداد و پرداخت 

 مجری طرح

 و پژوهش اونتمع ارسال به

خوارزمی دانشگاه فناوری  

 

عدم پذیرش 

یا نیاز به 

 ویرایش

 اتمام طرح

 تایید

 ابالغ طرح و شروع اجرا

 تسویه حساب و ارائه گواهی اتمام طرح

 ارائه بروندادها و اتمام طرح



 2پیوست 
 

 . مبنای تعیین سقف اعتبار ریالی طرح های پژوهشی پیشنهادی1لجدو

ی نتایج یا بر مبنا

برونداد طرح 

 های پژوهشی

 رتبه نوع نمایه 

)ریال( برای  ار پیشنهادیبتاع

 رشته های فنی مهندسی و

 علوم پایه

)ریال(  ار پیشنهادیاعتب

برای رشته های علوم 

 انسانی

 مقاله

JCR 

+Q1 510000000 000000000 

Q1 60000000 80000000 

Q2 00000000 40000000 
 

 پژوهشی–علمی 

(ISC) 

Q1  51000000 

Q2  50000000 

 500000000 500000000 تالیف کتاب

 50000000 50000000 کارگاه 

در سطح استانی یا  گزارش پژوهشی

 ملی
 بر حسب مورد بر حسب مورد

 بر حسب مورد بر حسب مورد بسته آموزشی

 بر حسب مورد بر حسب مورد (Book Chapter) تدوین بخشی از کتاب

 10000000 10000000 کرسی نظریه پردازی

  
 


