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 مقدمه
فهم و  شکلدستیابی به راه حل م ،شف مجهوالتکها، و قابل اعتماد برای بررسی واقعیت( systematic)مند نظامشده، ريزینامهتحقیق فرايندی بر         
ای نهها به گوريق گردآوری، تحلیل و تفسیردادهاز طرا مینان های قابل اطرسیدن به راه حل ،فرايندگر در اين پژوهشعبارت ديگر، است. به مسألهعمیق 
تن و قبول ر با فراگرفهايی است که پژوهشگاجرای صحیح پژوهش مستلزم شناخت اصول، قواعد و روش ،لذا سازد.میسر میمند ريزی شده و نظامبرنامه
به  وقفه، چه بسار و بیکاوش مستم وجستجو  ینتايج جديد و مفید در سايه به دستاوردهای خويش و دستیابی به بخشیآن اصول، عالوه بر اعتبار کردن

ا بيان پژوهشگرنیز و واحدهای نظری دريس ضمن تاستادان های آموزشی و پژوهشی، يابد. در نظامترمیم خطاهای پیشین خود يا ديگران نیز توفیق می
انتقادی  یبررس ورور منابع با م تیتحقیقا ک موضوع خاصيناخت و کنکاش در مورد را از طريق ش نامه يا رساله، قدرت پژوهشی خودگرفتن پايان

 ظورمنالگويی جامع به یهي، ارارهنمودی اين د. هدف اساسنگذاربه ارزيابی میصیل و بکر کامال اانجام يک تحقیق يا قبلی و  یهای انجام شدهپژوهش
الیت فعيک انجام در  تیموفق ،دانندخوبی میبهيان ارجمند پژوهشگراستادان و باشد. میگاه دانش های تحقیقاتیانجام طرحچارچوب  ی درکنواختي

و آموزش  قياز طر ست کها یقواعدو رعايت  یآگاه ، مستلزمپژوهشموضوع مورد  یدرباره یاز دانش تخصص پژوهشگر یمندبر بهرهعالوه یپژوهش
ها که در اغلب رشته کندیاشاره م يیهاه مؤلفهب ،یعلم حقیقاتتی دهندهلیعناصر تشک نيترمهم ی. نوشته حاضر با معرفشودیحاصل معملی ممارست 
 یهاموجود در رشته یهارغم تفاوتد. بهد کرنکمک خواهتحقیق انجام يک  تیعناصر به موفق نيدارد و توجه به مجموع ا تیعموم یعلم یهاو حوزه

معاونت د. ناردشابه وجود م شیکم و ب یشکلگوناگون به یهاکرد که معموال در رشته میترس یعلم قیقاتحت یمشترک برا یساختار توانیمختلف م
 یهاوشر یلمعبا اتکا بر اصول ها نشکدهتحقیقاتی داهای پژوهشی و کمیتهامور   تيرمآ ،ی(علم قاتیبورد تحق)پژوهش شورایآوری، پژوهش و فن

يان الزامی شگرپژوه ی استادان ورای کلیهب رهنمودنموده است. اجرای اين تدوين حاضر را  رهنمودمختلف،  یهادر دانشگاهمقاالت پژوهش و نگارش 
قبل از  یگرام انيپژوهشگر ن واستادا، لذا باشد.می دانشگاهپژوهشی امور   تيرمآی و علم قاتیبورد تحقاست و حسن انجام آن تحت نظارت کارشناسان 

 بتوانند در راردهند تاقنظرمد را  مجموعه نيشده در اکات مطرحن تيمطالعه و رعا با ،ی علمیيک مقاله میو تنظ هیتهی و يا ی تحقیقاتانجام يک پروژه
 اشند.ب موفق هانج، کشور و شگاهو هم نگارش در سطح دان یعلم یهم ازلحاظ محتوا تیفیباک یاهمقالارش نگيا  و یاصولقیق انجام يک تح

 
 

 کترسیدیوسف موسوید                                                                                                                                                                                                                  

 آوریمعاونت پژوهش و فن
                                                                                                                                                                                                                                         29/8/97 
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 2فصل
 یرهنمود پژوهش یهانامهآیین

 
 
 

 آوری ی معاونت پژوهش و فنهنامآیین
 مقدمه

ارتقا منظور دانشگاه، به 25/8/1396صوب تاريخ می نامهی ماده سی و هفتم اساسالنبیین)ص( با استناد به مادهآوری دانشگاه خاتممعاونت پژوهش و فن
کالن و اف راستای اهد رد یتحقیقاتو وهشی امور پژ یکلیه سوسازی، همىتحقیقاتپیشتاز بديع و  هاىتمرکز درحوزه ،کیفی پژوهشکمی و تقويت  و

 ايجاد گرديد.  )ص(یینالنبخاتم ت دانشگاهدر تشکیالمستقل  فيشرح وظا با پژوهشیمعاونت  ،کشور علماستراتژيک دانشگاه و ارتقای سهم جهانی تولید 

 اهداف ( 1یماده 
 دانشگاه به منظور تحقق اهداف کالنپژوهشی گان حفظ نخب و ارتقاگزينش،  (1

  پیشتاز علمىبديع و  هاىتمرکز پژوهش درحوزه (2
 ی ماستری، طب و دکتریدورهدر کیفی پژوهش کمی و تقويت  ارتقا و (3

 ی لیسانسدورهدر پژوهش های پايه تقويتسازی و ظرفیت (4

 ملیو حل مشکالت دهی پژوهش در راستای تامین نیازها جهت (5

 کشور علمکالن دانشگاه و ارتقای سهم جهانی تولید راستای اهداف  دهی تحقیقات دانشگاه درجهت (6

 و درآمدزايیسازی دهی نتايج پژوهش در راستای تجاریجهت (7

 داخلی و خارجی یگسترش روابط تحقیقاتی با مراکز علمی پیشرفته (8

  ساختار تشکیالتی( 2یماده
 پژوهشی و البراتوارها؛امور  تيريمد (1
 ها و اطالع رسانی؛کتابحانه تيريمد (2

 آوری؛مرکز تحقیقات و فن تيريمد (3
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 مرکز نشر آثار علمی؛ تيريمد (4

 های درآمدزا؛پژوهش تيريمد (5

 ها؛ها و همايشها، سمینارها، کنگرهکارگاه تيريمد (6

 شورای پژوهش؛ (7

 اراتیو اخت شرح وظايف(  3یماده

 های واحدهای تابعهتدوين طرح جامع پژوهشی و هدايت کلیه امور پژوهشی دانشگاه و ايجاد هماهنگی بین فعالیت (1

 و تولید دانش پژوهشفرايند  یت درخالق، بالندگی ،رشدمنظور جذب هیأت علمی پژوهشی کارآمد به (2

 کالن و استراتژيک دانشگاهراستای اهداف  در یتحقیقاتو امور پژوهشی  یکلیه سوسازیهم (3

 دانشگاه موجودانات و امکها گیری بهینه از ظرفیتپژوهشی و بهره هایارتقای کمی و کیفی ظرفیت (4

 هاوزارتخانهوزارت تحصیالت عالی و ساير های تحقیقاتی دانشگاه با ايجاد هماهنگی برنامه (5

 هااجرای آنحسن ها و نظارت بر نامهپیشنهاد آئین ،بررسی ،تهیه (6

 پژوهشی های ها و برنامهطرحسازی تجاریو مطالعه، تدوين مالی دانشگاه از طريق  یتقويت بنیه (7

داخلی و خارجی های تحقیقاتی که از سوی دولت و يا بخش خصوصی ها و برنامهمالی دانشگاه از طريق بررسی و اجرای طرح یيت بنیهتقو (8
 دنگردپیشنهاد می

 هادانشکدهآموزشی های البراتوار یتجهیز و توسعه (9

 گاههای تحقیقاتی دانشالبراتوار یتجهیز و توسعه (10

 و استاد، پژوهشگرهای تحقیقاتی، مبادله جلب همکاری آنان در زمینهمنظور بهداخلی و خارجی معتبر های دانشگاه باتوسعه روابط بین دانشگاه  (11
 های علمیبرقراری سمینارها و کنفرانس

 هاهای علمی مختلف با همکاری و هماهنگی دانشکدهبرگزاری سمینارها و کنفرانس (12

 های پژوهشی دانشگاهبی فعالیتريزی الزم جهت ارزياانجام مطالعات و برنامه (13

 کاربردی برای رفع نیازهای کشور -منظور انجام و گسترش تحقیقات بنیادی ايجاد مراکز تحقیقاتی مجهز و پیشرو در دانشگاه به (14

مرکز نشر آثار  تيريمدآوری، مرکز تحقیقات و فن تيريمدها و اطالع رسانی، کتابحانه تيريمد پژوهشی و البراتوارها،هدايت و نظارت بر امور  (15
 های درآمدزا علمی و پژوهش

 گیرديان ممتاز تعلق میپژوهشگراساتید و رصت مطالعاتی که به بورس تحصیلی و فتوزيع و تخصیص  (16

 علمیيان و کارهای تحقیقاتی اعضای هیأتپژوهشگرهای نامهنظارت بر تهیه و تنظیم موضوعات پژوهشی برای پايان (17

 داخل و خارج از کشورعلمی در فرصت مطالعاتی رکت اعضای هیأتاشمترش منظور گسريزی بهبرنامه (18

 ها و ساير موسسات دولتی و خصوصینظارت بر نحوه تنظیم و اجرای قراردادهای تحقیقاتی بین دانشگاه و وزارتخانه (19

 شورای عالیی آن به هيتنظیم و برآورد بودجه معاونت پژوهشی وفناوری و ارا (20

  شورای عالیه به يو سالیانه معاونت جهت اراتهیه گزارش ماهیانه  (21
 المللیهای علمی، ملی و بینيان در جشنوارهپژوهشگرعلمی و الزم برای شرکت اعضای هیأتو تسهیالت ايجاد زمینه  (22

 امور مربوط به ثبت اختراعات دانشگاه ات الزم دراقدامو پیگیری  (23

 و بررسی تخلفات پژوهشی دفاع از حقوق مادی و معنوی تولیدات علمی مراکز تحقیقاتی منظور حفظ واندازی دفتر مالکیت فکری بهو راه ايجاد (24

 های پژوهشی ارزشیابی فعالیتو ارزيابی عملکرد پژوهشی ساالنه دانشگاه  یالزم در زمینههای بررسی (25
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 هاآزمايشگاهدر ايمنی  ، نظارت و کنترل مسايلريزیبرنامه (26

 حسن اجرای برنامه های دانشگاهور منظبهها همکاری با ساير معاونت (27

 های کوتاه مدت پژوهشی و فناوری برای مؤسسات غیر دانشگاهیهمکاری در اجرای دوره (28

 صحی ايمنی، محیط زيست و در امور ی اکمیتهايجاد  (29

 دانشگاه های غیر ايمن درو جلوگیری از فعالیت مسايل صحیهدايت و نظارت بر کلیه امور مربوط به ايمنی، محیط زيست و  (30

 های ابالغی از سوی رئیس دانشگاه به واحدهای ذی ربط و پیگیری و نظارت بر حسن اجرای آنمصوبات، مقررات و آيین نامه یابالغ کلیه (31

 از سوی رياست دانشگاهاحتمالی  یانجام ساير امور محوله (32

 ات دانشگاه است.بینی نشده است، تابع ضوابط و مقررنامه پیشمواردی که در اين آيین (4یماده

 پذير است.آوری و تأيید شورای عالی امکانش و فننامه با پیشنهاد معاونت پژوههرگونه تغییر در اين آيین (5یماده

 

  )ص(النبیینخاتم دانشگاه پژوهشی هایی شوراها یا کمیتهنامهآیین
 هدف

 شود.می دانشگاه تشیکل ژوهشیپ پژوهش، شوراهای کیفیت ارتقای ريزی برنامه و سیاستگزاری منظوربه

 دانشگاه سطح  پژوهشی ی(کمیته) شورای .1

 :عبارتند از دانشگاه پژوهشی شورای وظايف( 1ماده

 دانشگاه به شورای عالی؛ پژوهشی سیاستگزاری و هاهدف پیشنهاد 

 دهند؛می رجاعا شورا به پژوهشی معاون يا عالی دانشگاه شورای که ی مسايلیدرباره نظر اظهار و بررسی 

 تصمیمات هیأت و دانشگاه عالی شورای مصوبات ی اجرایزمینه ايجاد برای دانشگاه پژوهشی معاون با همکاری 

 ی دانشگاه؛ريیسه

 جمله: از شورای عالی دانشگاه به پژوهشی مختلف هایزمینه در پیشنهادی ارايه 

 دانشگاه؛ موانع پژوهش در رفع شرايط موجود و بهبود (1

 دانشگاه؛ در پژوهش و آموزش زمانمدت بین تعادل و هماهنگی ايجاد (2

 و داخل قیقاتیمراکز تح با ی همکارینحوه تعیین خصوصی و و دولتی پژوهشی هایطرح اجرای مشارکت در (3
 دانشگاه؛ خارج

 چگونگی و ریکشو نیازهای برآوردن برای مختلف هایسازمان به پژوهشی ی خدماتی ارايهنحوه بررسی (4

 ها؛سازمان آن با اهدانشگ همکاری

 هایطرح ريق اجرایط از جامعه در کار برای دانشگاه فارغان قابلیت سنجش و علمی توانمندی میزان ارزيابی (5

 ويژه؛ تحقیقاتی

 فرين وآور، کارآفن نوآور، هایايده پردازش و حمايت بر تاکید با دانشگاه پژوهشی هایسیاست تبیین و تعريف 

 محور؛محصول هایپژوهش

 علمی، تخصصی و موازين اخالقی؛ ارزش لحاظ از پژوهشی، هایطرح رزيابیا 
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 ،هایطرح خبه دريان نپژوهشگر همکاری و کارگیریبه طريق از محقق تربیت هایطرح پیشنهاد و تدوين تهیه 

 پژوهشی؛

 آموزش؛ ارتقای کیفیت برای تحقیقات نتايج از استفاده چگونگی پیشنهاد 

 ذيربط؛ مراجع به پیشنهاد برای پژوهشی مختلف هاینامهآيین تدوين و تهیه 

 ،دانشگاه؛ پژوهشی هایطرح تصويب و تأيید بررسی 

 کتاب سی، تالیفی متون درتالیف و ترجمه علمی، هایی مقالهتهیه برای علمی هیأت اعضای تشويق و ترغیب 

 ها؛آن نشر و چاپ یبرا الزم یالتتسه و امکانات ايجاد همچنین و کهن تنقیح متون تصحیح و تحقیقات، از منتج

 کشور؛ نیف و علمی هایجنبه پیشبرد برای تحقیقات نتايج از استفاده کلی مشی خط پیشنهاد و تعیین 

 علمی؛ هیأت اعضای مطالعاتی هایفرصت برای ريزیبرنامه 

 برای جذب هیأت پژوهشی؛ ريزیبرنامه 

 پژوهشی؛ شوراهای پیشنهادی علمی هایکنگره و هاهمايش برگزاری تصويب و بررسی 

 و های مختلفرشته رد سال ممتاز پژوهشگران و هاپژوهش انتخاب و دانشگاه در يافتهخاتمه هایطرح ارزشیابی 
 ها؛آن معنوی و مادی تشويق

 ازکشور؛ خارج و داخل مراکز ساير با دانشگاه ی همکاریزمینه ايجاد منظور به کاربردی هایپژوهش انجام 

 گسترش  جهت وينن تحقیقاتی ابزار عنوان به رسانی علمی دانشگاهاطالع شبکه توسعه طرح یشنهادپ و بررسی
 پژوهش؛ فرهنگ

 ای؛ نامهپايان تحقیقات اثربخشی و کارايی افزايش منظوربه الزم تدابیر اتخاذ 

 فرهنگ پژوهش؛ ترويج و اشاعه به مربوط هایطرح پیشنهاد 

 هشی ملی؛پژو هایسیاست تدوين در همکاری 

 موجود؛ پژوهشی ی مرکزتوسعه و جديد پژوهشی مراکز تاسیس پیشنهاد و بررسی 

 پژوهشی؛ هایطرح نتايج از برداریبهره و ارزيابی 

 :شورای به ار پژوهشی هایطرح تصويب و تواند بررسیمی دانشگاه پژوهشی در صورت نیاز، شورای تبصره 

 نمايد؛ ا و مراکز تحقیقاتی تفويضهها، ديپارتمنتها، دانشکدهپژوهشی شعبه

 :است زير اعضای از مرکب دانشگاه پژوهشی شورای( 2ماده

 دانشگاه؛ پژوهشی معاون 

 دانشگاه؛ مدير امور پژوهشی 

 دانشگاه؛ انتشارات مدير 

 ی بورد ماستری دانشگاه؛آمريت يا نماينده 

 دانشگاه؛ پژوهشی معاون تشخیص به نفر دو 

 ها؛پژوهشی شعبه معاونان 

 ها؛پژوهشی دانشکده شورای از نماينده يک نفر 

 آوری دانشگاه؛تحقیقات و فن پژوهشی مرکز شورای از نماينده يک نفر 
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 .بود شگاه خواهددان با مدير امور پژوهشی او غیاب در و دانشگاه پژوهشی معاون با پژوهشی شورای رياست (3ماده

 .باشدمی دانشگاه شیمدير امور پژوه عهده به پژوهشی شورای دبیری (4ماده

 خواهدشد. تشیکل باريک هرماه شورا جلسات (5ماده

 .کند دعوت لعادهافوق جلسات تشیکل برای را شورا تواند اعضایمی ضرورت صورت در دانشگاه پژوهشی معاون تبصره:

 اتحاذ در جلسه رحاض اعضای آرای اکثريت با تصمیمات و يابد می رسمیت اعضا اکثريت حضور با شورا جلسات (6ماده

 خواهدشد.

 تخصصی: هایتشکیل کمیسیون (7ماده

 ارجاع یپژوهش شورای به پژوهشی معاونت که مواردی و مرتبط ی موضوعاتدرباره نظر اظهار و بررسی برای

 شیکل دهد.ت ذيربط افراد از دعوت با ويژه و تخصصی هایکمیسیون تواندمی دانشگاه پژوهشی شورای دهد،می
 

 هاشعبهسطح پژوهشی  ی(میته)ک شورای .2

 :هدف (8ماده

 ريزیمهبرنا و دانشگاه پژوهشی مصوبات و هاسیاست اجرای در هماهنگی منظوربه هاپژوهشی شعبه شورای

 شود.می تشکیل های ذيربطها و ديپارتمنتدانشکده پژوهشی

 :وظايف( 9ماده

 دانشگاه؛ پژوهشی اهداف و استراتژی اساس پژوهشی شعبه بر مختلف هایبرنامه و هانامهآيین تدوين 

 دانشگاه؛ مسئوالن سوی از ارجاعی موارد در نظر اظهار و بررسی 

 های تابعه؛در دانشکده دانشگاه پژوهشی شورای مصوبات اجرای و ريزیبرنامه 

 اه؛ژوهشی دانشگپ شورای به ذيربط هاینامهآيین پیشنهاد و دانشگاه پژوهشی هایسیاست تدوين در همکاری 

 واحدهای شعبه؛ سوی از پیشنهادی علمی هایکنگره و هاهمايش برگزاری تصويب و بررسی 

 ژوهشی دانشگاه؛پ شورای به آن پیشنهاد پژوهشی و برجستگان انتخاب و شدهانجام پژوهشی فعالیت ارزيابی 

 يی شعبه؛پژوهشگر علمی هایانجمن هایفعالیت منظور ارتقاءريزی بهبرنامه 

 به جذب هیأت پژوهشی؛ مربوط امور به رسیدگی و بررسی 

 کشور اعضای زا خارج علمی هایهمايش در شرکت و مطالعاتی هایبه فرصت مربوط امور به رسیدگی و بررسی 

  علمی شعبه؛ هیأت

 حاصله؛ نتايج از استفاده چگونگی بررسی و تحقیقاتی هایارزيابی طرح 

 يان؛پژوهشگر برای آموزشی هایدوره ریبرگزا با دانشگاه پژوهشی هایاولويت تطبیق 

 دانشگاه؛ معاونت پژوهشی به آنان معرفی نخبگان و شناسايی 

 شعبه: پژوهشی شورای ترکیب (10ماده

 شعبه؛ پژوهشی معاون 

 پژوهشی شعبه؛ امور مدير 

 ها؛دانشکده پژوهشی معاونان 
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 به؛پژوهشی شع معاون بانتخا به برجسته پژوهشی هایفعالیت دارای علمی هیأت اعضای از تن دو 

 ؛ی فعالیت دهدموزشی ادامهتواند در قالب شورای آشعبه می پژوهشی شورای ها، ترکیبتا تکمیل اعضای ديپارتمنت: 1تبصره

 ن شعبه خواهدبود؛آپژوهشی  امور مدير با او غیاب در و پژوهشی شعبه معاون با پژوهشی شعبه شورای رياست (11ماده

 خواهدبود؛ پژوهشی امور مدير رعهدهب شورا دبیری (12ماده

 خواهدشد؛ تشیکل باريک ماههر يک شورا جلسات (13ماده

 کند؛دعوت العادهفوق جلسات تشیکل برای را شورا اعضای تواندمی پژوهشی معاون ضروری موارد در :2تبصره

 اتخاذ جلسه ضر درحا اعضای ایآر اکثريت با تصمیمات و يابدمی رسمیت اعضا اکثريت حضور با شورا جلسات (14ماده

 خواهدشد؛

 تواندمی هشی شعبهپژو شورای ويژه و تخصصی موارد در نظر اظهار و بررسی برای :ويژه تخصصی هایکمیسیون (15ماده

 آوری و متخصصینفن تحقیقات و و مدير مرکز هادانشکده پژوهشی معاونین از مرکب ایويژه علمی تخصصی هایکمیسیون

 دهد؛ تشیکل خبره

 
 هادانشكده سطح  پژوهشی ی()کمیته شورای .3

 هادانشکده پژوهشی شورای وظايف (16ماده

 اه يا شعبه؛پژوهشی دانشگ شورای به آن انعکاس ها وپژوهشی ديپارتمنت هایزمینه و توانمندی بررسی 

 ؛اهشورای ديپارتمنت شورای پژوهشی شعبه يا سوی از ارجاعی موارد در گیریتصمیم و بررسی 

 و ژوهشی پیشنهادیپ هایطرح مورد در نظر اظهار و بررسی تواندمی مورد برحسب دانشکده پژوهشی شورای :1تبصره

 مايد؛نواگذار  کمیسیون ويژه به را هااجرای ديپارتمنت يا در دست و شده اجرا هایطرح ارزشیابی

 حداکثر را شکدهدان های مختلفپارتمنتپژوهشی دي شورای مصوب هایطرح بايد دانشکده پژوهشی شورای :2تبصره

 نمايد؛ اعالم را شورا نظر و بررسی ماهيک مدت ظرف

 انجام برای الزم گیهماهن ايجاد و امکانات آوردنفراهم و های مختلفهای مشترک بین ديپارتمنتپژوهش تشويق 

 ها؛نآ

 ؛دهدمی ارايه شورا به دانشکده ريیس که مواردی در نظر اظهار و بررسی 

 پژوهشی شعبه؛ شورای آن به پیشنهاد تقاضای جذب هیأت پژوهشی و تصويب و بررسی 

 پژوهشی  شورای ن بهآ پیشنهاد و المللیبین علمی هایمأموريت ساير و تقاضای فرصت مطالعاتی تصويب و بررسی
 شعبه؛

 دانشکده: پژوهشی شورای اعضای ترکیب (17ماده

 دانشکده؛ ريیس 

 دانشکده؛ پژوهشی معاون 

 بورد ماستری دانشکده؛ معاون 
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 ريیس حکم و دهدانشک پژوهشی تايید معاون ديپارتمنت، آمر پیشنهاد ديپارتمنت به پژوهشی شورای نماينده 

 دانشکده؛

 دانشکده؛ به وابسته پژوهشی مراکز در صورت وجود، رؤسای 

بق در قالب شورای الساکمافی توانددانشکده می پژوهشی شورای ها، ترکیبتا تکمیل اعضای ديپارتمنت: 3تبصره

 ی فعالیت دهد؛آموزشی ادامه

 بود؛ خواهد دانشکده پژوهشی شورای دبیر دانشکده، پژوهشی معاون (18ماده

 است؛ ی معاون پژوهشیعهده به وی غیاب در و دانشکده ی ريیسعهده به ی جلساتاداره (19ماده

 حاضر اعضای يت آرایاکثر با تصمیمات و يابدمی اعضا رسمیت تاکثري حضور با دانشکده پژوهشی شورای جلسات (20ماده

 شد؛ اتخاذ خواهد

 برسد؛ شورا اعضای امضای به بايد جلسات مصوبات: 4تبصره

-فوق جلسات الزم ردموا در و جلسه خواهدشد تشیکل عادی طوربه باريک هفته دو هر دانشکده پژوهشی شورای (21ماده

 داشت؛ خواهد نیز العاده

 
  هادیپارتمنتسطح پژوهشی   ی()کمیته ایشور .4

ای پژوهشی ، شوردر تمام مقاطع تحصیلی علمی هیأت اعضای پژوهشی هایفعالیت تصويب و بررسی برای (22ماده

 شود؛می تشیکل ديپارتمنت

 :از است عبارت وظايف شورای پژوهشی ديپارتمنت (23ماده

 پژوهشی ديپارتمنت؛ توان ارزيابی 

 ؛کشور عمده ضروری نیازهای با رابطه در الزم هایطرح پیشنهاد و پژوهشی هایزمینه بررسی 

 و علمی ارزش لحاظ زا دکتری ی لیسانس، طب، ماستری وهای دورهنامهپژوهشی، پايان هایطرح ارزيابی و کنترل 
 تخصصی؛

 دکتری؛ ماستری و هاینامهپايان از حمايت طرح و المللیبین هایهمايش در شرکت 

 ارسال می نظر اراظه برای و دانشکده پژوهشی شعبه شورای طرف از که مواردی ساير و پژوهشی هایطرح بررسی-

 گردد؛

 ديپارتمنت؛ اعضای پژوهشی هایطرح اجرای حسن بر نظارت 

 جانبی؛ مسايل و ديپارتمنت تحقیقاتی هایطرح کار پیشرفت هایگزارش مورد در نظر اظهار و بررسی 

  علمی؛ هایمقاله و هاکتاب ترجمه و تالیف تدوين، نهادپیش و ريزیبرنامه 

 علمی؛ هایهمايش تشیکل به مربوط پیشنهادهای مورد در نظر اظهار و بررسی 

 های تحقیقی اعضای کادر علمی؛معرفی کانديدان مستحق بورس 

 ؛رددیگارزيابی آثار علمی و اعضای کادر علمی و آثاری که از ساير مراجع به ديپارتمنت محول م 

 های کوتاه و دراز مدت؛های مربوط و ايجاد برنامهتشخیص و نیازهای تحقیقی در رشته 
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 ی علمی، تقرر و انفکاک اعضای کادر پژوهشی؛نهاد ترفیع علمی، تثبیت رتبهپیش 

 اراظه است نشده ینیبنامه پیشآيین اين در که مواردی ساير به نسبت است : شورای پژوهشی ديپارتمنت موظفتبصره

 کند؛ منعکس دانشکده پژوهشی شورای به جلساتی صورت طی را نتیجه کرده، نظر

 است از: عبارت ترکیب شورای پژوهشی ديپارتمنت (24ماده

 آمر ديپارتمنت؛ 

 دانشکد  ريیس حکم و شورای ديپارتمنت انتخاب عضو ديپارتمنت به علمی هیأت وقتتمام اعضای از نفر 2 حداقل
 سال؛ دو به مدت

 بدون شورا ساتجل در شرکت و برای مشورت صالحیتدار متخصصین از تواندمی شورای پژوهشی ديپارتمنت :1تبصره

 آورد؛ عملبه دعوت رأی حق داشتن

 خواهدشد؛ تلقی آموزشی شورای مصوبات معادل شورای پژوهشی ديپارتمنت مصوبات :2تبصره

 بود؛ خواهد ی آمر ديپارتمنتعهده به شورای ديپارتمنت رياست (25ماده

 کند؛ تعیین مصوبات یریپیگ مسئول و دبیر عنوانبه را نفريک شورا اعضای بین از تواندمی آمر ديپارتمنت: 3تبصره

 آراء کل کثريتا با يابد و تصمیماتمی رسمیت اعضا حضور دوسوم کل با جلسات شورای پژوهشی ديپارتمنت (26ماده

 اتخاذ خواهدشد؛ جلسه در حاضر اعضای

 داد؛ لسه خواهدج تشیکل العادهفوق طوربه ضرورت صورت در و روز يکبار 15هر حداقل عادی طورشورا به (27ماده

-يک مدت ظرف کثررا حدا دريافتی ديپارتمنت يا پیشنهادی هایطرح است موظف شورای پژوهشی ديپارتمنت: 4تبصره

 نمايد؛ اعالم را خود نظر و بررسی ماه
 

 آوری تحقیقات و فن مرکز پژوهشی ی()کمیته شورای .5

-می آوری تشیکلنفتحقیقات و  پژوهشی مرکز، شورای پژوهشی مرکز هایی فعالیتتصويب کلیه و بررسی برای (28ماده

 شود؛

 :از آوری عبارتندتحقیقات و فن وظايف شورای پژوهشی مرکز (29ماده

 پیشتاز پژوهشىبديع و  هاىتمرکز درحوزهو  بررسی  

 ی لیسانس، ماستری، طب و دکتری؛دورهدر پژوهش های پايه قويتتسازی و ظرفیت 

 ؛ملی و حل مشکالتدهی پژوهش در راستای تامین نیازها جهت 

 ؛کشور علمقای سهم جهانی تولید کالن دانشگاه و ارتراستای اهداف  دهی تحقیقات دانشگاه درجهت 

 و درآمدزايی؛سازی دهی نتايج پژوهش در راستای تجاریجهت 

 ؛داخلی و خارجی یترش روابط تحقیقاتی با مراکز علمی پیشرفتهگس 

 آوری؛تحقیقات و فن پژوهشی مرکز توان ارزيابی 

 آوری؛تحقیقات و فن سنجی در محصوالت مرکزهای علمارزيابی شاخص 

 قی؛موازين اخال وعلمی، تخصصی  ارزش لحاظ از آوری،تحقیقات و فن پژوهشی مرکز هایطرح ارزيابی و کنترل 

 ی دستاوردهای تحقیقاتی؛ ارايه و المللیبین هایهمايش در شرکت 
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 نظر اظهار برای و دانشکده پژوهشی دانشگاه، شعبه شورای طرف از که مواردی ساير و پژوهشی هایطرح بررسی 

 گردد؛ارسال می

 اعضای هیأت علمی؛ پژوهشی هایطرح اجرای حسن بر سازی و کمکزمینه 

 آوری؛تحقیقات و فن تحقیقاتی مرکز هایطرح کار پیشرفت هایگزارش مورد در نظر اظهار و بررسی 

  علمی؛ هایمقاله و هاکتاب ترجمه و تالیف تدوين، پیشنهاد و ريزیبرنامه 

 علمی؛ هایهمايش تشیکل به مربوط پیشنهادهای مورد در نظر اظهار و بررسی 

  ؛گرددیاز ساير مراجع به ديپارتمنت محول مارزيابی آثار علمی و اعضای کادر علمی و آثاری که 

 بینینامه پیشيینآ اين در که مواردی ساير به نسبت است آوری موظفتحقیقات و فن : شورای پژوهشی مرکزتبصره

 کند؛ منعکس دانشگاه پژوهشی شورای به جلساتی صورت طی را نتیجه کرده، نظر اظهار است نشده

 است از: آوری عبارتتحقیقات و فن زترکیب شورای پژوهشی مرک (30ماده

 آوری؛تحقیقات و فن مدير مرکز 

 معاونت پژوهش و  حکم تحقیقات و انتخاب شورای پژوهشی مرکز علمی به هیأت وقتتمام اعضای از نفر 2 حداقل
 سال؛ دو به مدت آوریفن

 در شرکت و برای مشورت صالحیتدار متخصصین از تواندمی آوریتحقیقات و فن شورای پژوهشی مرکز :1تبصره

 آورد؛ عملبه دعوت رأی حق داشتن بدون شورا جلسات

 اهدشد؛خو تلقی آموزشی شورای مصوبات آوری معادلتحقیقات و فن شورای پژوهشی مرکز مصوبات :2تبصره

 بود؛ خواهد آوریتحقیقات و فن ی مدير مرکزعهده به آوریتحقیقات و فن شورای مرکز رياست (25ماده

 مصوبات پیگیری مسئول و یردب عنوانبه را نفريک شورا اعضای بین از تواندمی آوریتحقیقات و فن مدير مرکز: 3هتبصر

 کند؛ تعیین

 با تصمیمات ويابد می رسمیت اعضا حضور دوسوم کل با آوریتحقیقات و فن جلسات شورای پژوهشی مرکز (31ماده

 واهدشد؛اتخاذ خ جلسه در حاضر اعضای آراء کل اکثريت

 داد؛ لسه خواهدج تشیکل العادهفوق طوربه ضرورت صورت در و عادی طوربه روز يکبار 15هر حداقل شورا (32ماده

تحقیقات را  زدريافتی مرک يا پیشنهادی هایطرح است موظف آوریتحقیقات و فن شورای پژوهشی مرکز: 4تبصره
 مايد؛ن اعالم را خود نظر و بررسی هفتهيک مدت ظرف حداکثر

 

 

 ی اخالق در پژوهشی کمیتهنامهآیین
 مقدمه 

ههای واالی اخالقهی و حفهظ شهأن و کرامهت انسهانی و سهاير به منظور دستیابی بهه اههداف و ارزش )ص(النبییندانشگاه خاتم
نامهه آيین المللی و تطبیق آن بها شهرع مقهدس اسهالم،های بینها و دستورالعملدر انجام پژوهش، براساس بیانیه پژوهیدگان

نامهه در اسهت. ايهن آيینهای دانشگاه ارسال نمودهتهیه و به تمامی بخش 1397را در سال  ی اخالق در فرايند پژوهشکمیته
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های زير تصويب و از اين تهاريخ، مهورد اجهرا ها به شرح مواد و تبصرهراستای بهبود کارايی و تعمیم نظارت اخالقی بر پژوهش
 شود:گذاشته می

 

 ( اهداف1ه ماد
ات احتمهالی ناشهی از در برابر خطهر (و اشیاء انسان، حیوان، گیاه)ها صیانت از حريم خصوصی پژوهشگران و آزمودنی .1

 تحقیق؛
 ترويج رفتارهای معقول پژوهشی؛ .2
 اصول اخالق علمی؛به  نهادنارج .3
 های اکادمیک؛احترام به آزادی .4
 گاه؛دانش المللیو بین تضعیف اعتبار ملیاز  گیریپیش .5
 کشور؛ المللیبینتضعیف اعتبار از  جلوگیری .6

 های پژوهشی؛رعايت موازين شرعی، حقوقی و اخالقی در تمامی حوزه .7
قین ست توسط محقاهای تحقیقاتی مغاير با موازين اخالق اسالمی و اخالق ملی که ممکن گیری از اجرای طرحپیش .8

 ؛)اعم از داخلی و خارجی( در داخل کشور به اجرا درآيد

 های تحقیقاتی؛ترويج فرهنگ استفاده از مشاورين اخالقی و حقوقی در برنامه .9

 

 ی اخالق در پژوهش( ساختار کمیته2ماده 
-دانشهگاه خهاتم ق در پهژوهشی اخهال، کمیتههبه منظور نیل به اهداف ذکر شده و تأکید بر رعايت موازين اخالق در پژوهش

 دد:گربا ترکیب ذيل تشکیل می )ص(النبیین
 ريیس دانشگاه؛ -1
 معاون پژوهشی دانشگاه؛ -2

 آوری؛تحقیقات و فن  مدير مرکز -3

 يک نفر حقوقدان؛ -4

 يک نفر استاد مسلط به مسائل آماری؛ -5

 يک نفر از علمای مذهبی مسلط به مسائل فقهی و آشنا با مفاهیم پژوهشی و طبی؛ -6

 يکی از محققین برجسته؛ -7

 شوند.عنوان دبیر کمیته انتخاب میو معاون پژوهشی دانشگاه بهعنوان ريیس کمیته ريیس دانشگاه به :1تبصره 

ل به شگاه به مدت سه سابه بعد بنا به پیشنهاد معاون پژوهشی دانشگاه و با حکم ريیس دان 3افراد موضوع بند  :2تبصره 

 شوند. عضويت کمیته منصوب می

ا از ههای خهود رجوز اخالقی طرحمضرورت دارد که  ای را ندارد،چنانچه دانشگاه آمادگی تشکیل چنین کمیته :3تبصره 

 کمیته اخالق در پژوهش وزارت تحصیالت عالی و يا وزارت صحت عامه دريافت نمايد.

نقطهه  بايست در انتخاب اشخاص حقیقی به توزيع عادالنه سن و جنسیت اعضاء که نماينده منافع وکمیته می :4تبصره 

 د.نظرات جامعه باشند، توجه داشته باش



 دانشگاه قاتیرهنمود تحق                                  

 (یقاتیتحق یهاها و پروژه)طرح

 

 )ص(یینالنبدانشگاه خاتم
 آوريمعاونت پژوهش و فن

 

20 
 

سی برخهی از ها در بررتواند در صورت لزوم از مشاورين مستقل، به منظور استفاده از مهارت ويژه آنکمیته می :5تبصره 

 های تحقیقاتی استفاده کند.طرح
 

 ی اخالق( شرح وظایف و اختیارات کمیته3ماده 
قهوق و ح: رضايت آگاهانه آزمودنی، رعايت بیلقهای تحقیقاتی از حیث مالحظات شرعی، حقوقی و اخالقی از بررسی طرح -1

از اطالعات،  تفاده صحیحآزادی آزمودنی، حفظ آزمودنی از خطرات احتمالی تحقیق، رعايت رازداری، مراعات حقوق همکاران، اس
 های اسالمی در انتخاب موضوع و روند انجام تحقیق و ...حفظ ارزش

االت، کتب و های تحقیقاتی مرتبط با دانشگاه، مقب، ماستری و دکتری(، طرحی لیسانس، طها )دورهنامهی پايانکلیه تبصره:

 ی اخالق در پژوهش را اخذ نمايند.ی کمیتهبايست مصوبهمجالت می
ین هايی که دارای همکار )چهه از نظهر تهامشوند و طرحصورت طرح ملی پذيرفته میهايی که بهنامهها و پايانی طرحکلیه -2

امهه کمیتهه، نباشند عهالوه بهر اخهذ موافقهتيا نیروی انسانی( با اشخاص و يا مراکز حقیقی يا حقوقی خارجی میمنابع مالی و 
 مه را نیز کسب نمايند.ی کمیته اخالق در پژوهش وزارت تحصیالت عالی و يا وزارت صحت عابايست تايیديهمی
ی تههیرند الزم است عالوه بر کسهب اخهذ موافقهت کمیگرد پذيرش قرار میصورت چندمرکزی موهايی که بهی طرحکلیه -3

 های اخالق ساير نهادهای پژوهشی همکار نیز موافقت نامه اخذ نمايد.اخالقی دانشگاه از کمیته يا کمیته
طور شفاف و با ذکر دلیل به اطالع مجهری و يها سهازمان بهانی برسهاند و در بايست نتیجه رای خود را بهمی کمیته اخالق -4

و يها  حصیالت عهالیتی اخالق در پژوهش وزارت اعتراض مجری، و تمايل نامبرده، پرونده را جهت بازنگری به کمیته صورت
 وزارت صحت عامه ارسال نمايد.

شی مطرح باشند در جلسه مربهوط بهه های پژوهعنوان مجری يا همکار در طرحر صورتی که هر يک از اعضای کمیته بهد -5
 ار است.کمیته حق رای ندارند، در اين صورت رای اکثريت مطلق ساير اعضا مالک اعتب ارزيابی طرح مذکور در

بايست با لحاظ شرايط اخالقی الزم )از نظر تخصص و جنسیت( حداقل يک بهار در می ی اخالق در پژوهشجلسات کمیته -6
 ماه تشکیل و با حضور دو سوم اعضا رسمیت يابد.

 گردد؛امور کمیته به معاون پژوهشی دانشگاه تفويض می یکلیه یدر نبود ريیس کمیته، اداره-7

 
ی ه کمیتههبماه به های خود را هرماه به معاونت پژوهشی دانشگاه و هر سهی اخالق موظف است گزارشی از فعالیتکمیته -8

 اخالق در پژوهش وزارت تحصیالت عالی و يا وزارت صحت عامه ارسال نمايد.
نامه اجرايی کمیته که در آن جايگاه حقوقی کمیته، اعمال و وظايف آن، شرايط اعضا و هنسبت به تهیه شیوبايست می کمیته -9

رم ففرم تقاضانامه،  قی )از قبیلهای الزم برای ارزيابی اخالها، ساختار اداری، اسناد و بايگانی، گردش کار، فرمشیوه انتخاب آن
بهه  سهترس همگهاندشرايط تشکیل جلسات را مشخص نموده و ايهن اطالعهات در  رضايت، فرم ارزيابی ضرر و زيان، و ...( و

 خصوص محققین دانشگاه قرار دهد.
پهژوهش وزارت تحصهیالت  ی اخهالق درها و ساير امور محوله از سوی کمیتهشنامهمسئولیت اجرای مصوبات، بخ میتهک -10

 رند.های بانی را به عهده داین و سازمانها، محققعالی و يا وزارت صحت عامه و اعالم آن به آزمودنی
 

 ی اخالق( توانمندسازی محققین و اعضای کمیته3ماده 
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های بانی نسبت به موضهوعات اخهالق در پهژوهش، بايست در جهت ارتقای دانش و مهارت محققین و سازماندانشگاه می -1
 نمايد. همهای آموزشی مرتبط فراتمهیدات و تسهیالت الزم را درخصوص اجرای برنامه

ايجهاد  ههای آموزشهی وبايست در جهت تقويت و توانمندسازی اعضای کمیته اخالق از طريق برگزاری کارگهاهدانشگاه می -2
ول های آموزشی اعضا در مجامع علمهی داخلهی و خهارجی مسهاعدت الزم را معمهتسهیالت الزم برای مشارکت در برنامه

 نمايند.

 وهش ی اخالق پژکمیته ی( کد مصوبه4ماده
ده خواهند ه عنوان ابزار آزمودنی استفانحوی از انسان و حیوانات بيان که بهپژوهشگرهای نامههای تحقیقاتی و پايانهای طرحبرای تمامی پروپوزال

ر جدا می گاز  يکدي وسط نقطهگردد که از چهار بخش که تی اخالق پژوهش، کد اختصاصی رعايت اخالق صادر  مینمود پس از تصويب در کمیته
 KNU.ECR.YEAR.NOشوند، می باشد. مثال: 

1- KNU . مخفف اسم دانشگاه به زبان انگلیسی 

2- ECR . مخفف عبارت کمیته اخالق پژوهش(Ethics Committee for Research)  

3-  YEAR .)سال تصويب طرح )میالدی 

4- NO .الی... 1ی طرح از شماره 

 اصهول"کهدهای مربهوط بهه  ر،عالوه بر شرع مقدس و قوانین رسمی کشوی اخالق، ( مبنای قضاوت اخالقی در کمیته5ماده 
 باشد. می "اخالق پژوهش

 باشد. آوری میواقع در معاونت پژوهش و فن ی اخالق در پژوهشنامه بر عهده کمیته( نظارت بر حسن اجرای اين آيین6ماده 
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 3فصل
 یآورو فن مرکز تحقیقات

 

o تاریخچه 
مسؤوالن ارشد  تيوقت و حما یعاون علمم ،یموسو وسفي دیتوسط دکتر س 1395)ص(، در سال  نییالنبدانشگاه خاتم یآورو فن قاتیتحقمرکز 

 یهاها و پروژهستاپ یاندازو راه زیهکالن، تج یهااستیس نییتاکنون، تع سینمود. از بدو تأس تیو در همان سال شروع به فعال ديگرد جاديدانشگاه ا
 خانهوانیکه مجهز به ح ر کشور استد یاریمع یقاتیمرکز تحق نیمرکز، اول نيبوده است. ا یدکتر موسو میمستق تيريمرکز، تحت نظارت و مد یقاتیحقت

و اسپراگ  (Wistar rat) هستارينژاد و یار)رت( خالص البهراتو يیصحرا یهابار نسل موش نیاول یاستندرد برا خانهوانیح یانداز. در راهباشدیاستندرد م
 ،خانهوانیح نيا یانداز. با راهديوارد افغانستان گرد یاز خارج کشور توسط دکتر موسو یجهان یارهایبراساس مع ( Sprague dawley rat) یداول

ه و اکنون ه نام خود ثبت نمودبرا  یرراتواالبه یهارت یبر رو قاتیو آموزش تحق عيتوز ر،یدانشگاه عمالً سند افتخار ورود، تکث یآورو فن قاتیمرکزتحق
متفاوت  یهانهیها در زمفاده از رتاست یصلکه هدف ا دانندیم کی. متخصصان امر نشودیحوزه شناخته م نيا یبه عنوان منبع و برند اصل یدر سطح مل

در مراکز  ینيآفرن و علمانسا یر روب رممکنیغ قاتیقتح امانج ،یپژوهش یهاتیفعال کرديدر رو رییتغ قات،یتحق نديدر فرآ التیتسه جاديا ،یقاتیتحق
 است. کیو آکادم یپژوهش

 
 

o چارت تشكیالتی 

 

o ضرورت ایجاد مرکز تحقیقات 
همه چیز  ،یمراکز آموزش نياست. در اآموزش سازماندهی شده  یپژوهش بلکه برا ینه برا یو خصوص یدر افغانستان اعم از دولت یعال التینظام تحص

نیاز  غلبهای افغانستان آموزشی هستند، آنها اچرخد. تقريباً تمامی کادر علمی دانشگاهو حول محور آموزش می دهيريزی گردبرنامه براساس آموزش
يق و ها با تشودانشگاه نیپژوهش ندارند. در چنین شرايطی الزم است مسئول یبرا یو فرصت زهیو اغلب انگ نمايندیمربوطه را برآورده م پارتمنتيآموزشی د

و  تيتقو ی. در راستانندهای مناسب، انگیزه پرداختن به امور پژوهشی را به موازات آموزش تقويت کگذاریتسهیل امور مربوط به پژوهش و سیاست
ک وظیفه تبديل شود و پژوهش به عنوان ي یآموزشی ه پژوهش پارتمنتياز حالت آموزشی محض به د هاپارتمنتيپژوهش، الزم است د نديفرآ یسامانده
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است و تولید دانش، صرفاً در  جامعههای کادر علمی گردد. وظیفه اصلی دانشگاه به موازات آموزش، تولید دانش و کاربرد آن در رسمی وارد عرصه فعالیت
الزم  داً يب، شدهای مناسگذاریو سیاست یضرورت سازمانده نیپژوهش و همچن نديفرآ یتنوع و دشوار ،یاست. به علت گستردگ سریپژوهش م هيسا

 یدر کشور مستحکم و بر اعتبار علم قاتیتحق یاساس یهاهيبخش، پا نيا تیفعال گردد. قطعاً با فعال یدر امور پژوهش یتياست در هر دانشگاه مرکز
 ها افزوده خواهد شد.دانشگاه

 

o هابخش 
 قاتیتحق یسیپال ،یعال التیحصتوزارت  یمل کيتژبرنامه استرا تحقق اهداف کالن ی)ص( در راستا نییالنبدانشگاه خاتم یآورو فن قاتیمرکز تحق

 ،یپژوهش یهاتیفعال یفیو ک یسازتیظرف ها،رساختيز جادينظور امدانشگاه و به  کياستراتژ یهانامه و برنامهافغانستان، اساس یعال التیتحص یعلم
 :دينمایم تیفعال ريدر شروع، با پنج بخش ز

 

o خانهوانیح (Animal House ) 

 یکنترل ستمیس یخش داراب نيشده است. ا جاديا یجهان یها بوده که متناسب با استندردهاو پرورش رت ینگهدار یمناسب برا یمکان
ودکار خ یکنترل ستمیو س تیه ظرفبمکان با توجه  ني. در اباشدیو رطوبت مناسب م 25تا  22 یساعته، دما 12 یکيه تار یخودکار روشن
ورت ص یریگو وزن کیتفک ،یردهیش ،یگذارتیم یهادوره یها طرت ني. پرورش اشوندیم یرت نگهدار یاد محدودمعموالً به تعد

 . ردیگیم

 

o یمطالعات رفتار 

از   یرفتار ی. بررسرندیگیم صورت ادیحافظه، اضطراب و اعت یهاطهیدر ح یسنجش رفتار ليها و وسابه کمک دستگاه یمطالعات رفتار
بخش  دهد هيد مغز اراملکرع یرا از چگونگ یاطالعات میرمستقیصورت غ به تواندیشده مثابت یهات که با کمک پروتکلاس يیهاروش

 رفعال،یغ یگاه احترازدست حافظه از یبررس یاست، از جمله برا یرفتار یهاانجام آزمون یبرا یزاتیتجه یدارا یمطالعات رفتار
 گلسیپالکس لندریس شده،یشرط یمکان حیاز دستگاه ترج ادیاعت یبررس یبرا د؛يجد ءیش يیزمون شناساآ ز،یمپلس ز،یمیوا ز،یواترمسيمور

 .شودیاستفاده م زیماضطراب از پلس یبررس یبرا نیسندرم ترک مواد و همچن ميعالشفاف و سنجش 
 

o مطالعات متابولیک 

 یخونو کم یکلسترولمپريها ابت،يد یهاطهیدر ح یخون یپارامترها یارالبراتو یبررس کرديبا رو شتریب قاتیمرکز تحق یکیمطالعات متابول
 زانیم ریشاخص نظ وشخص م یخون ی. پارامترهاشودیو دم رت انجام م یچشم نسياز قلب، سا یریگبخش، خون ني. در اردیگیصورت م

 یهااز شرکت شدهیداريخر یهاجنتيراستفاده از  آن با ريحجرات سرخ خون و نظا ن،یهموگلوب د،يرایگلسیکلسترول، ترا زانیقند خون، م
 .گرددیم یریگمعتبر اندازه يیدارو
 

o مطالعات الكتروفیزیولوژیک  

ها، انساج، حجرات، اندام ها،ستمیسدن، بدر سطوح  کيولوژيزیو ف یکيرفتار الکتر قینسبتاً دق یبررس کرديبا رو کيولوژيزیمطالعات الکتروف
و متناسب  شرفتهیپ یزاتیک تجهاست، با کم یاندازکه در حال راه قاتیبخش مرکز تحق ني. اردیگیصورت م یاتیح یهاکولیو مال هالیارگان

 .    پردازدیم کيولوژيزیو ف یکيرفتار الکتر ها،وهیکارش یبه بررس یجهان یبا استندردها
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o مطالعات مالیكولی  

 ريو سا یمیستوشینوهیميا ،یمیوشیب ،یکیجنت کرديبا رو یاتیح یهاکولیمال ترقیدق یهاوهیکارش یبررس کرديبا رو یکولیمطالعات مال
 ،یتخصص یهاستآپ یاندازبا راه بوده و تالش دارد که یاندازدرحال راه زیبخش ن ني. اردیگیوابسته به موضوع صورت م یهاکیتخن

 دهد.  هيحجره ارا یکولیسطح مالدر را  یقیاطالعات نسبتاً دق

 

 

o  یآورو فن قاتیتحقمرکز  یشورایا  بورد 

 از آوری عبارتندتحقیقات و فن وظایف شورای پژوهشی مرکز: 

o پیشتاز پژوهشىبديع و  هاىتمرکز درحوزهو  بررسی  

o ی لیسانس، ماستری، طب و دکتری؛دورهدر پژوهش های پايه تقويتسازی و ظرفیت 

o ؛یملشکالت مو حل دهی پژوهش در راستای تامین نیازها جهت 

o ؛شورک علمو ارتقای سهم جهانی تولید  کالن دانشگاهراستای اهداف  دهی تحقیقات دانشگاه درجهت 

o و درآمدزايی؛سازی دهی نتايج پژوهش در راستای تجاریجهت 

o ؛داخلی و خارجی یگسترش روابط تحقیقاتی با مراکز علمی پیشرفته 

o آوری؛تحقیقات و فن پژوهشی مرکز توان ارزيابی 

o آوری؛تحقیقات و فن سنجی در محصوالت مرکزهای علمشاخص ارزيابی 

o خصصی و موازين علمی، ت ارزش لحاظ از آوری،تحقیقات و فن پژوهشی مرکز هایطرح ارزيابی و کنترل
 اخالقی؛

o ی دستاوردهای تحقیقاتی؛ ارايه و المللیبین هایهمايش در شرکت 

o برای انشکدهو د پژوهشی دانشگاه، شعبه شورای طرف از که مواردی ساير و پژوهشی هایطرح بررسی 

 گردد؛ارسال می نظر اظهار

o اعضای هیأت علمی؛ پژوهشی هایطرح اجرای حسن بر سازی و کمکزمینه 

o آوری؛ت و فنتحقیقا تحقیقاتی مرکز هایطرح کار پیشرفت هایگزارش مورد در نظر اظهار و بررسی 

o  علمی؛ هایمقاله و هاکتاب ترجمه و تالیف تدوين، پیشنهاد و ريزیبرنامه 

o علمی؛ هایهمايش تشیکل به مربوط پیشنهادهای مورد در نظر اظهار و بررسی 

o  گردد؛حول میمارزيابی آثار علمی و اعضای کادر علمی و آثاری که از ساير مراجع به ديپارتمنت 

 است از: آوری عبارتتحقیقات و فن ترکیب شورای پژوهشی مرکز 

o آوری؛قیقات و فنتح مدير مرکز 

o حکم معاونت  و تحقیقات انتخاب شورای پژوهشی مرکز علمی به هیأت وقتتمام اعضای از نفر 2 حداقل
 سال؛ دو به مدت آوریپژوهش و فن

o و رای مشورتب صالحیتدار متخصصین از تواندمی آوریتحقیقات و فن : شورای پژوهشی مرکز1تبصره 
 آورد؛ عملبه دعوت رأی حق داشتن بدون شورا جلسات در شرکت
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 شورا:  ریاست 

o  بود؛ واهدخ آوریتحقیقات و فن ی مدير مرکزعهده به آوریتحقیقات و فن شورای مرکز رياست 

o مسئول و دبیر عنوانبه را نفريک شورا اعضای بین از تواندمی آوریتحقیقات و فن : مدير مرکز3تبصره 

 کند؛ تعیین مصوبات پیگیری

 :رسمیت   

o  بد و تصمیماتيامی رسمیت اعضا حضور دوسوم کل با آوریتحقیقات و فن شورای پژوهشی مرکزجلسات 

 اتخاذ خواهدشد؛ جلسه در حاضر اعضای آراء کل اکثريت با

  جلسه: تشیكل 
o  داد؛ جلسه خواهد یکلتش العادهفوق طوربه ضرورت صورت در و عادی طوربه روز يکبار 15هر حداقل شورا 

o يافتی مرکزدر يا پیشنهادی هایطرح است موظف آوریتحقیقات و فن پژوهشی مرکز: شورای 4تبصره 

 نمايد؛ اعالم را خود نظر و بررسی هفتهيک مدت ظرف تحقیقات را حداکثر
 

 

o امكانات و تجهیزات 

 

 لیست تجهیزات آزمایشگاهی موجود در ازمایشگاه تحقیقات مرکزي

شرکت  اسم وسیله/ دستگاه هابخش شماره

 دهسازن

 واحد تعداد

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

های ستآپ

 سنجش رفتاری

دستگاه ترجیج مکانی شرطی شده 

CPP 

 پایه 1 

 پایه 1  میزپلس

 پایه 1  میزواي

 پایه 4  يسیلندر شیشه

 پایه 1  باکسشاتل

 پایه 1  نورباکس
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 پایه 1  واترمیز

 پایه 1  میزرادیال

  

2 

دستگاه 

سنجش 

مترهای پارا

 خونی

Counting chamber  1 پایه 

 گلوکومتر

 پایه 3 

 

 

3 

 

 

 

 

تجهیزات 

 البراتوار

 پایه 1  دستگاه روتاري آواپراتور

 پایه 1  دستگاه چلیر

 پایه 1  سانتریفیوژ)با روتور فالکون(

 پایه 1  دستگاه مگنت استیرر

 پایه 1  دستگاه شیکر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پایه 1  دستگاه شیکر انکوباتور

 پایه 1  ورتکسدستگاه 

 پایه 1  صفر 4با دقت  ترازوي حساس

 پایه 1  متر PHدستگاه 

 پایه 1  یخجال معمولی

 پایه 1  -86فریزر 

 پایه 1  انکوباتور 
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4 

 

 

 

 

 

ایل وس

 البراتواری

 

 

 پایه 1  میکروسکوپ اینورت

کمپیوتر دیسکتاپ براي 

 سکوپمیکرو

 پایه 1 

 پایه 1  یخچال دار سانتریفیوژ

 پایه 2  فارمرترانس

 پایه 1  فور

 پایه 2  دسیکاتور

 پایه  5  دستگاه خونگیري

 پایه 2  ترازوي دیجیتال فروشگاهی
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 4فصل
  یقاتیتحق هایو فرم رهنمودها

 یقاتیتحق یطرح و پروژه شنهادیپ (1
نعکس رح تحقیق مطی نگارش ی پژوهشی محقق و توصیف منظم و منطقی آن می باشد. نحوهطرح تحقیق عبارت از گزارش جامعی از برنامه

 یهابه چارچوب ی، دسترسیمعل قیسب هر تحقمنا شبردیپمنظور هب ی هويت علمی پژوهش و به نوعی سند دانش و اعتبار علمی پژوهشگر است.کننده
 یآن بستگ شبردیپ یمناسب برا یهاو روش یمورد بررس یمسألههای فرضیه، اهداف یهدامن ،به نوع قیتحقيک  یطراح .است یالزام قیمناسب تحق

 طرح گرفت. در نظرصلی اکت و اسکلتی از کار ام عنوان يکرا به آنتوان اقع میبه معنی پیشنهاد است و در و لغت در (Proposal)پروپوزال ی . واژهدارد
 صويببرای توهشگر پژد. انجام دهه اهداف مورد نظر و رسیدن ب ژوهشپآن انجام بايست برای میپژوهشگر ژوهشی است که تحقیق، پیش نويس پ

 .ندبرسا اراعتب مینأتو  منظور ارزيابیبهد ذيربط به اطالع افراپژوهشی پیشنهاد يک قالب ی خود را در قصد پژوهش، الزم است اعتبارمین أطرح پژوهشی و ت
نیز طرح  اينجادر است معمول شده  پروپوزال یواژه چون اما ،استفاده نمود Designی هاز کلم Proposalی جای کلمههباست در اينجا مناسب 

ی روش اجرای های، ويژگهارضیهواالت و فاهداف ، سئموضوع، ، . در پیشنهاد طرح تحقیقپردازمتعريف نموده و به شرح آن میپروپوزال پیشنهاده را 
عمل آورد تا هالش خود را بيد نهايت تگر با. پژوهشدنکننده بیان شونحوی روشن و قانعتحقیق بايد به های الزم برای اجرای طرحتحقیق، زمان و هزينه

الزم است پژوهشگر  ک پروپوزالياجرای  اما قبل از برند.بداوران طرح به سهولت به هدف پژوهش و ضرورت اجرای آن با توجه به طرح پیشنهادی پی 
خصات مش ی و همچنینابق شغلسو ،های پژوهشی، فعالیت، شغل، سمت فعلی، درجات علمی، سوابق تحصیلیتخلص، ود را که شامل ناممشخصات خ

 .بیاورد زالوپوتدای پری در ابصورت طبقه بندی و در قالب و فرمتهعلمی و نوع همکاری ( ب ی، درجههمکاران اصلی طرح )شامل نام، شغل
 :طرح پیشنهادیاجزای يک 

 -8 ؛فرضیات تحقیق -7 ؛سئواالت تحقیق -6 ؛اهداف تحقیق -5 ؛مسألهبیان  شناسايی و -4 ؛مسألهرح ط-3 ؛ضرورت و اهمیت تحقیق -2 ؛عنوان -1
شرح  -14 ؛هاتحلیل داده وتجزيه  -13 ؛جم نمونهح -12 ؛آماری یجامعه -11 ؛گیری تحقیقدازهابزار ان-10 ؛روش تحقیق -9 ؛تحقیق یپیشینه

 .خذ تحقیقأهرست منابع و مف -16 ؛خدمات بودجه و -15 ؛های نظری تحقیقچارچوب
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 توضیحات
 :های الزم به شرح زیر استپاسخ به برخی از بندهای فرم طرح تحقیق و راهنمای ینحوه

 تحقیق( عنوان 11111
طرح را در برگیرد. در صورت وجود محدوديت ای باشد که کلاما بايد بگونه فرضیه يا سؤال پژوهش استخراج شود ،، هدفتواند از موضوععنوان می

( و جزئی توان عنوان را به دو قسمت کلی )برای نشان دادن موضوع پژوهش. درچنین مواردی می، ذکر آن در عنوان الزم استخاصی در قلمرو پژوهش
بودن دقیقاً بیان ین خالصهع .. ( بايد درربردی و .راخور نوع تحقیق ) بنیادی ، کاعنوان تحقیق به ف .( تقسیم کرد و نوشتژوهشقلمرو پ)برای نشان دادن

) در  دن کامالً مشهود باشیق در عنواان تحقنمايد که در حین تحقیق چه متغییر هايی بررسی خواهد شد ، همچنین می بايست جامعه تحقیق ، زمان و مک
 یرهایمتغی ادير به دو دستهمقر ماهیت ن از نظطور خالصه بیان گردد. متغییرها را می تواالزم است متغییرهای تحقیق نیز به .رد تحقیقات کاربردی(مو

را به وضعیت  توان اعدادها میازه گیری آنمتغییرهای کمی ) متغییرهايی که جهت اندو  وناگون يک ويژگی است(گ های حالت شامل ای مقوله يا) کیفی
تغییرها را از نظر مر کلی ن بطوهمچنیرد. تقسیم ک ییرکمی پیوستهمتغو  متغییر کمی گسسته معین منتسب کرد( که به دو نوعای آزمودنی و طبق قاعده

 .گرتغییر مداخلهم -5متغییر کنترل  -4کننده يلمتغییر تعد -3تغییر وابسته م -2مستقل  متغییر -1: توان به پنج دسته تقسیم نمودنقش می

o ش بر ديگر تأثیرپذيرد تا ا میرديری مقا ،لت پژوهشگرمتغییرمستقل: يک ويژگی از محیط فیزيکی يا اجتماعی است که بعد از انتخاب و دخا
 .متغییرها مشاهده شود

o ای تشويق بر هیوهش تأثیررسی ضوع برومدر  ،طور مثالهب گیرد.متغییر مستقل قرار می تأثیرتحت  متغییر وابسته: متغییری که تغییرات آن
 کنند.ش میيفای نقاعنوان متغییر مستقل ههای تشويق بعنوان متغییر وابسته و شیوهه، يادگیری بشجويانيادگیری دان

o طور هب دهد.یقرار م ثیرتأرا تحت  ابستهکننده: متغییر کیفی يا کمی است که جهت يا میزان رابطه میان متغییرهای مستقل و ومتغییر تعديل
یر غییر را متغی، اين متکنديفا میکننده را انسیت نقش متغییر تعديل، جدانشجويانهای مختلف تشويق بر يادگیری شیوه تأثیردر بررسی  ،مثال

 گويند.مستقل دوم نیز می

o ها را ده و آنغییرها را کنترل کريد برخی متذا بال ها را بر يکديگر مطالعه کندتمام متغییر تأثیرتواند متغییر کنترل: در يک تحقیق، پژوهشگر نمی
تحصیلی  یيهاثر پا ؟ارددوجود م طب سال دو دانشجويانای میان پیشرفت تحصیلی و عزت نفس چه رابطهاينکه طور مثال در هب خنثی نمايد.

 شود.یشرفت تحصیلی و عزت نفس کنترل میو جنسیت بر پ

o طور هب .دهدظر قرار مینآن را ورد مابسته ییر ومتغییر مستقل بر متغ تأثیر یحقق برای استنتاج از نحوهمتغییری است که م گر:متغییر مداخله
سال دوم  فیزيولوژی ای دروسسخنرانی برروش ای در مقايسه با روش آموزش برنامه تأثیرمثال در يک طرح تحقیق که هدف آن بررسی 

 تأثیرکه  تغییری استمادگیری است و از آنجاکه ي دانشجويانبسته پیشرفت تحصیلی ، متغییر مستقل روش تدريس و متغییر وااستطب 
 شود.می ر مداخله گر نامیدهباشد، متغییير نمیآن به طور مستقیم امکان پذدهد و مشاهده قرار می تأثیرمتغییر مستقل بر متغییر وابسته را تحت 

با پنج مقیاس زير  یرها راتوان متغیطور خالصه میهبوهشگر بايد دقت الزم را داشته باشد. ژپاست که ی رديگ، مطلب مهمی مقیاسدر مورد متغییرها 
 گیری نمود :اندازه

o ؛های خونی (هل و گروهأمجرد و مت، 1و  0، خوب و بد، شاد و غمگین :) مانند اسمی 
o  ؛بد( ، متوسط وخوب، خوبخیلی  ،عالی :يم مانندای قائل شوها ترتیب و رتبهگیری آن)در اندازه رتبه ای 
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o  ؛در يک درس ( دانشجوياننمرات  :ها مشخص گردد مانند)هم ترتیب اشیا و هم فاصله بین آن فاصله ای 
o  ويژگی  ان کاملدنمايانگر فق ،ای در مقیاس، نقطهباشدی است و دارای ارزش صفر حقیقی میگیرترين مقیاس اندازه)اين مقیاس دقیق نسبتی

و دسال به  6ال است و اين نسبت برابر با سال سه برابر سه س 9مثال  ،ی است و نقاط مختلف اين نوع مقیاس قابل مقايسه اندگیرمورد اندازه
بت به فردی نس 120هوشی  یره، لذا برتری هوشی فردی با بهای است چون صفر مطلق نداردست اما بهره هوشی يک مقیاس فاصلهسال ا
 .(باشدنمی 120هوشی  یبه فردی با بهره 144هوشی  یبرتری فردی با بهره برابر با 100هوشی  یبا بهره

 سابقه و ضرورت انجام تحقیق( 2
ترين آثار موجود در اين زمینه دهد که مهمای از آثار علمی موجود در زمینه موضوع پژوهش است که بايد نشان، خالصهعلمی موضوع یمرور سابقه

در  رپژوهشگ ،ام شده باشدت قبالً انجبه دنبال انجام آن اس شگرپژوهبا آنچه که  . اگر کار مشابهیسی و ارزيابی شده استبرر ،، مطالعهپژوهشگرتوسط 
ن پژوهشی بااهمیت ختن به چنیت پردااين قسمت بايد به نوعی ثابت کندکه پژوهش پیشنهادی وی باز هم الزم است که انجام شود. هم چنین ضرور

ت کشور و نظاير آن بايد به ها، حل مشکالروش ، بهبودها، گسترش دانشجويی در هزينهکشور، صرفه یبه معیارهايی نظیر توسعهموضوع آن با توجه 
 اثبات رسد.

 

 مسألهطرح ( 2
چالشی  سازد و دور ی و همیشگیور بديهسوی تحقیق جذب کند و ذهن مخاطب را از امههای وسوسه انگیز بپژوهشگر در اين قسمت بايد بکوشد سئوال

 در ذهن او پديد آورد.

 های اصلی تحقیقو بیان سؤال مسألهتعریف ( 4
ارد ، بررسی يا تعیین آن را دواقعاً قصد انجام ، قاطع و مختصری از آنچه که پژوهشگر، صريحهای اصلی تحقیق بايد شامل توضیح روشنو سؤال مسأله

ر ديا مشکل را  مسألهک المقدور فقط يو حتی موضوع پژوهش بايد محدود بودهی وهش ارائه کند. دامنهپژ یهینباشد و شناختی دقیق و واضح را از زم
 تواند به صورت خبری يا سوالی باشد.می مسألهابهام و پیچیدگی باشد.  ،گويیبرگیرد و فاقد کلی

 هاهدف( 5
شوند و جامعه پژوهش ده میشود،روشهايی که استفاای که به کار گرفته میظريهدر تشريح هدف پژوهش بايد به متغیرهايی که قرار است آزموده شوند، ن

ايد نتايج اصلی ای پژوهش بها هدفياشاره شود. هدف پژوهش بايد آنچه را که در نهايت و پس ازانجام پژوهش حاصل خواهد شد نشان دهد. هدف 
که بخش مهمی از اين است های پژوهش درک و قابل حصول باشند. اهمیت هدف، روشن و قابل درکنند و قابل سنجش و ارزيابیپژوهش را توصیف

توان يک هدف شود. در اين بند میمی ج انجامحصول به نتاي های پژوهش و موفقیت يا عدم موفقیت پژوهشگر با ارزيابی میزانارزيابی نتايج انجام طرح
 د مطرح کرد.دهنده هدف کلی هستنکلی و سپس چند هدف جزئی را که تشکیل

 هافرضیه( 4
، پاسخ اولیه پژوهشگر به کند. فرضیه، جهت کار راروشن میدهد، فرضیه به تفصیل و با دقت، جهت کلی مطالعه را نشان میمسألهدر حالی که تعريف 

 ها بايد روابط بین متغیرهایضیهفريا  پژوهش است که بايد قابل سنجش و آزمايش باشد. درصورتی که پژوهش دارای فرضیه باشد، اين فرضیه مسأله
 ، متغیرهای مستقل بايد به دقت تعیین و تشريح شوند.دهند. بنابراين در اين صورتپژوهش را نشان

 )بر اساس هدف(تحقیق( نوع 6
 شود.ربرد خاص انجام میی عملی و فوری کاها بدون نتیجهها و تکمیل فرضیهی نظريه( تحقیق بنیادی، پژوهشِ نابی است که در جهت توسعه6-1
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 گیرد.عیت صورت میای، پژوهشی است که با اتکا به دانش موجود در راستای بهسازی و گسترش )کیفیت و کمیت( پديده يا موقعه( تحقیق توس6-2

 بردی، پژوهشی است که نتايج آن به هدف عمل خاص يا کاربرد مشخص فوری مورد استفاده باشد.( تحقیق کار6-3

 جام تحقیقانروش ( 7
 توان از چند بعد تعیین کرد:روش پژوهش را می

 :از نظر زمان( 7-1

 مسألهشن ساختن ذشته به روبوط به گمر هنگامی که موضوع مربوط به زمان گذشته است و از طريق مطالعه عمیق منابع و موارد :پژوهش تاریخی

 پردازد.مورد نظر در زمان حال می

علی به شناخت بهتر اره شرايط فها واطالعات دربموضوع مربوط به زمان حال است و در پی آنیم که با گردآوری دادههنگامی که  :پژوهش پیمایشی

 .و کاملتری از وضع موجود برسیم

وع در طالعه موض، آزمايش و مبراساس تجربه خواهیم وضعیت جديدی ايجاد کنیم تاهنگامی که موضوع مربوط به آينده است و می :پژوهش تجربی

 .آينده دست يابیم های قابل تعمیم برایبینیشرايط کنترل شده به پیش

 :از نظر هدف( 7-2

 شوند.وصف می ، شرايط و عناصر متشکله موضوع مورد بررسی بدون قضاوت و داوریهنگامی که ماهیت :پژوهش توصیفی

ا ضوابطی خاص ها آنها را بزمودنیآ ها يا گروهی از، وضعیتعه شرايطموخواهیم با کسب اطالعات درباره مجهنگامی که می :پژوهش تطبیقی

 .ها داوری کنیممقايسه کرده و درباره آن

د داوری و ارزشیابی نسبت آنچه بايد باش خواهیم بر پايه ضابطه يا معیارهای معینی نسبت به مختصات موضوع بههنگامی که می :پژوهش ارزشیابی

 .کنیم

 :وش گردآوری اطالعاتاز نظر ر( 7-3

 گیرد.موضوع صورت می ها با استفاده از حواس و با توجه و تمرکز مستقیم بر رویگردآوری اطالعات و شناخت واقعیت :مشاهده

 

، ل شدهت کنتردر متغیر مستقل تح شود و دستکاریواقعی که به وسیله پژوهشگر ساخته می گردآوری اطالعات با ايجاد يک محیط غیر :آزمایش

 تجهیزات و وسايل مربوطه انجام شود. ، گردآوری اطالعات ممکن است با استفاده ازشود. در اين روشانجام می

 شود.گردآوری اطالعات از طريق پرسش از آزمودنی درباره موضوع به صورت کتبی انجام می :پرسشنامه

 پذيرد.باره موضوع صورت میگردآوری اطالعات از طريق پرسش حضوری از آزمودنی در :مصاحبه

ها و انواع ديگر چنین پروندهها يا ساير مراکزاطالعات و همهای موجود در کتابخانهگردآوری اطالعات از طريق مرور و بررسی سوابق و پیشینه :مطالعه

 شود بايد ذکر شود.در صورتی که روش ديگری به کار برده می گیرد.وسايل نگهداری اطالعات انجام می

 :از نظر جامعه و نمونه( 7-4
ورد پژوهش به صورت اطالعات کلیه آحاد جامعه م هکشود. در صورتی ، چگونگی گردآوری اطالعات از لحاظ جامعه يا نمونه تعیین میدر اين قسمت

ود، ها بررسی شوط به آنطالعات مربط افق وتک به تک گردآوری شود، سرشماری انجام شده اما اگرتعداد محدود و معینی از آحاد جامعه انتخاب شوند 
 های زير انجام شود:تواند به روشگیری می. نمونهانجام شده استگیرینمونه
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شوند. شانس کلیه عناصر گزينش می، مستقیم و در يک مرحله از جامعه، عناصر نمونه به صورت تصادفیدر اين روش :گیری تصادفی سادهنمونه

 کشی باشد.تواند با استفاده ازجدول اعداد تصادفی يا به صورت قرعه. انتخاب تصادفی میاست ، مساویبرای انتخاب

های شود و آنگاه نمونهقسیم میت های همگن و دو به دو سازگار، ابتدا جامعه به طبقات يا قسمتدر اين روش :بندیگیری تصادفی با طبقهنمونه

 شوند.تصادفی ساده از طبقات انتخاب می

شوند و تمام عناصر ها انتخاب میای احتماالتی ازخوشههايی از عناصر تقسیم و نمونهها يا خوشه، جامعه به گروهدر اين روش :ایگیری خوشهنمونه

 پذيرد. ای انجامای باشد يا به صورت چند مرحلهتواند يک مرحلهگیری مینمونهشود. اين نوعهای انتخاب شده در نمونه منظور میخوشه

فرد  Kین . اولین عنصر در بشودمی انتخاب نمونه برای ،وبچهارچ عنصر امین    K، هر در اين روش :گیری تصادفی سیستماتیکنمونه

 شود.، به طور تصادفی تعیین مینخستین

در صورتی  شوند.رگزيده میبیراحتماالتی غ ، عناصر نمونه براساس قضاوت پژوهشگر و به صورت غیرتصادفی ودر اين روش :گیری انتخابینمونه

 شود بايد ذکر شود.که روش ديگری به کار برده می
 

 :از نظر روش تحلیل اطالعات( 7-5
تواند به دو طالعات مید. تحلیل انوشته شو در اين قسمت بايد روش تحلیل اطالعات گردآوری شده برای اثبات يا رد فرضیه يا پاسخ به سؤال پژوهش

 شود.ی تحلیل کمی اطالعات يا تحلیل کیفی اطالعات انجامروش کل

  عات استفاده کرد.ی اطالتحلیل کم   هاینیکها بايد از تکبرای تحلیل آن ،باشند یم  در صورتی که اطالعات گردآوری شده ک :طالعاتل کمّی اتحلی

اطالعات با نمايش  تحلیل توصیفی شود.ت انجام میعاشوند، تحلیل توصیفی اطالده می، تشريح يا نمايش دااگر اطالعات فقط تلخیص •
م و نظاير آنها انجا حراف معیار(ی پراکندگی )مثل واريانس و انهاشاخص ، نما و مد(،های مرکزی )مثل میانهها، شاخصتوزيع فراوانی داده

 شود.می

 

شود و اين نتايج به جامعه تعمیم گیری مینتیجه ، درباره کل جامعهههای مربوط به يک نمونده از داده، از نتايج بدست آماگر با تحلیل اطالعات •
(، های زمانیبینی )مثل سریهايی نظیر پیشاستنباطی اطالعات با تکنیک گردد. تحلیلم میشود، تحلیل استنباطی اطالعات انجاداده می
ها ( و نظاير آنربع کای يا تی استیودنتها )مثل مگیری تفاوتاندازه( و بندی اسپیرمنپیرسون يا رتبهگیگیری همبستگی )مثل همبستاندازه
 شود.می انجام

 طالعات استفاده کرد.تحلیل کیفی اهایکها بايد از تکنیدر صورتی که اطالعات گردآوری شده کیفی باشند، برای تحلیل آن :تحلیل کیفی اطالعات

شود. از جمله اين می کمیت استفاده ی تبديل کیفیت بههاشوند، از تکنیکی میالعات کم  اگر اطالعات کیفی برای تحلیل بهتر تبديل به اط •
 توان به تحلیل محتوا اشاره کرد.ها میتکنیک

توان به ها میکنیکتاز جمله اين  شود.یت استفاده میهای بدون تبديل به کمشوند، از تکنیکاگر اطالعات کیفی به همان صورت تحلیل می •
 ه کرد.ها اشارها( و نظاير آنماتريس ها يا، نمايش اطالعات )مثل شبکه، الگوی شناختیلیل کلیروش تح
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 های نظری تحقیق شرح چارچوب
 .ی قابل آزمون استدنیای واقع و دری های واقعی تجربه اين معنی که قضايا به کمک دادهکند؛ بهای موجود در قضايا را روشن میواقعیت ،نظريه

. در برخی موارد فرضیه شودیمانجام  اوقات تحقیق به منظور آزمودن نظريه، گاهی به صورت واقعی در فرايند تحقیق عرضه می شود نظريه همیشه
وين شده های تدهت نظريهجها را در  يافته است کهاز نظريه گرفته می شود . در اغلب پژوهشها ، روشهای تجزيه و تحلیل ، وقتی قوی و مناسب  تحقیق

تا پايان تحقیق  ویان نمايد بتحقیق  ضروريست پژوهشگر نظريه دانشمندان و پژوهشگران را که متناسب با موضوع تحقیق است در طرح هدايت کند.
 .چارچوب و قالب نظريه قدم بردارد خود در

 

 خدمات بندی وبودجه
، جرای طرح، تدارکاتاسانی برای یروی انکار نکل ساعات کار و میزان ساعات  ،ولیت هريکؤبا توجه به تعداد پرسنل، نوع مسدر اين قسمت پژوهشگر 

 رای درخواست اعتباربپیشنهادی  ورت طرحکند سپس آن را به صاين اساس هزينه طرح را برآورد میوسايل و تجهیزات مورد نیاز را مشخص کرده و بر 
 دهد.کننده اعتبار ارائه میمان تامینپژوهشی به ساز

 

 ت منابع و ماخذفهرس
، های دانشجويی، مقاالتنامهانشی، پاياستفاده قرار گرفته من جمله کتب، طرح های پژوه مورد منابعی که در تهیه طرح پیشنهادی یهمچنین کلیه

 های علمی و ... در انتها فهرست گردد.مجالت و گزارش



 دانشگاه قاتیرهنمود تحق                                  

 (یقاتیتحق یهاها و پروژه)طرح

 

 )ص(یینالنبدانشگاه خاتم
 آوريمعاونت پژوهش و فن

 

34 
 

 

 
 
 

 

 

 )ص(النبیینخاتم دانشگاه

 آوریمعاونت پژوهش و فن

 
 

 

 

 

 پژوهشی طرح نویسپیش
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تاریخ: ...............................................

 شماره طرح : ......................................



 دانشگاه قاتیرهنمود تحق                                  

 (یقاتیتحق یهاها و پروژه)طرح

 

 )ص(یینالنبدانشگاه خاتم
 آوريمعاونت پژوهش و فن

 

35 
 

 الف( خالصه مشخصات طرح 
 عنوان طرح به دری/پشتو-1

 

 عنوان طرح به انگلیسی-2

 

 های اصلیمشخصات طرح دهنده-3

 
نام و  شماره 

 تخلص
تخصص و 
 پايه تحصیل

مرکز       ديپارتمنت         دانشکده
        تحقیقات          
   امضا ماره تماسايمیل و ش محل طرح ساير

1 
 

  
      

 
 

2 
 

  
     

 
 

3 
 

  
     

 
 

4 
 

  
     

 
 

5 
 

  
     

 
 

6 
 

  
     

 
 

7 
 

  
     

 
 

8 
 

  
     

 
 

9 
 

  
     

 
 

10 
 

  
     

 
 

 
 
 وابستگی سازمانی طرح دهنده-4

 طرح پژوهشی هیأت  علمی /کارمند خارج از دانشگاه                  طرح پژوهشی هیأت  علمی /کارمند دانشگاه 
  

    نوع طرح-5

  انکشافی  بنیادی                                        کاربردی 
  

  باشد؟اه میهای پژوهشی پالن استراتژیک دانشگیا طرح در راستای اولویتآ-6

 کدام اولويت )    ؟    (   بلی                                                    خیر 
 
 

 



 دانشگاه قاتیرهنمود تحق                                  

 (یقاتیتحق یهاها و پروژه)طرح

 

 )ص(یینالنبدانشگاه خاتم
 آوريمعاونت پژوهش و فن

 

36 
 

 را  تکمیل بفرمايید. 31در صورت بلی بند     باشد؟نامه میصورت مشترک با سازمان  دیگری و در قالب تفاهمآیا طرح به-7

 

  بلی                                                                        خیر   
 

 

 ضرورت اجرای طرح-8

 

 کلمه 300حداکثر 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 هاجمع هزینه-9

 

 مبلغ )افغانی( نوع هزينه شماره

  کارمندی 1

  آزمايشات/خدمات 2

  سايل غیرمصرفیموارد/و 3

  مواد/وسايل مصرفی 4

  مسافرت 5

  تکثیر و صحافی 6

  هاجمع کل هزينه 7



 دانشگاه قاتیرهنمود تحق                                  

 (یقاتیتحق یهاها و پروژه)طرح

 

 )ص(یینالنبدانشگاه خاتم
 آوريمعاونت پژوهش و فن

 

37 
 

 ب( مشخصات مجری/مجریان طرح 

 مشخصات مجری-10
    تخصص:    مدرک تحصیلی:    خانوادگی:نام و نام

 ی علمی:مرتبه   هیأت  علمی آموزشی:    هیأت  علمی پژوهشی:
 ديپارتمنت:     دانشکده:

 نشانی ايمیلی:  

……….…………@......………. 

 تعداد طرح های در حال اجراء مجری: 
 های فوری:شماره تلفن برای دسترسی سريع و پیام

……….………………… 

  بلی                               خیر  ايد؟ی روش تحقیق گذارندهآيا دوره

 

 اصلی طرح مشخصات همكاران-11
نام و  شماره

 تخلص
تخصص و 

پايه 
 تحصیل

مرکز    ديپارتمنت            دانشکده
      تحقیقات            
   امضا ايمیل و شماره تماس محل طرح ساير

1 
 

  
      

 
 

2 
 

  
     

 
 

3 
 

  
     

 
 

4 
 

  
     

 
 

5 
 

  
     

 
 

شوند و ذکر اسامی متناسب با میزان مشارکت آنان در عنوان صاحبان اثر شناخته میری )مجريان( بهتوضیح: اسامی ذکر شده در اين جدول همراه با مج
ضروری است. در صورت نیاز به تغییر اسامی )حذف يا اضافه کردن افراد( الزم است با درخواست کتبی مجری اصلی با هماهنگی معاونت  بروندادهای طرح

 آوری اعمال شود. پژوهش و فن



 دانشگاه قاتیرهنمود تحق                                  

 (یقاتیتحق یهاها و پروژه)طرح

 

 )ص(یینالنبدانشگاه خاتم
 آوريمعاونت پژوهش و فن

 

39 
 

 طالعات مربوط به طرح ج( ا
 :  مسألهبیان -13
 

. مرجع کشور را بر اساس نام مطالعه و نتیجه ذکر نمائید های انجام شده در این زمینه در داخل و خارج) سابقه علمی این طرح و پژوهشبررسی گذشته -14

 مورد با استفاده از روش ونكور تنظیم گردد(

 

 سوال اصلی پژوهش -15
 
 پژوهش سواالت  فرعی -16
 
 هدف اصلی طرح -17
 
 اهداف فرعی -18
 
 اهداف کاربردی-19

 ها )در صورت لزوم(فرضیه/فرضیه -20

 روش اجرا -21

 تجزیه و تحلیل داده ها  -22

 روش محاسبه نمونه و تعداد آن -23
 

 ها )پرسشنامه/چک لیست ضمیمه گردد(آوری دادهبزار و روش جمعا -24
 

 مالحظات اخالقی  -25
 نامه اخالقی در صورت لزوم ضمیمه شود(ضايت)فرم ر

 

 ها های اجرای طرح و راهكارهای کاهش آنمحدویت -26

 

 

 

 



 دانشگاه قاتیرهنمود تحق                                  

 (یقاتیتحق یهاها و پروژه)طرح

 

 )ص(یینالنبدانشگاه خاتم
 آوريمعاونت پژوهش و فن

 

39 
 

 

 جدول متغیرها-27

اره
شم

 

 نام متغیر

 نقش متغیر

 مقیاس

 گیریواحد اندازه گیریروش اندازه تعريف عملی متغیر
 کمی کیفی

می
اس

 

به
رت

ی
ا

ته 
سس

گ
 

ته
وس
پی

 

1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

 تواند بپذيرد.ای، اصلی )وابسته( و مرکب را میدر مطالعات توصیفی؛ متغیر نقش زمینه 

 (يرگر و ساای، مخدوشمینهمستقل، وابسته، اصلی، زها را بپذيرد )تواند تمامی نقشدر مطالعات تحلیلی؛ متغیر می 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 دانشگاه قاتیرهنمود تحق                                  

 (یقاتیتحق یهاها و پروژه)طرح

 

 )ص(یینالنبدانشگاه خاتم
 آوريمعاونت پژوهش و فن

 

39 
 

 یش بینی کل زمان الزم برای اجرای کامل پژوهش:  .......... )ماه(پ -28

 جدول زمانبندی اجرای طرح-29

اره
شم

 

 نوع فعالیت
زمان 
 کل

 زمان اجرا به ماه

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

1                     

2                     

3                     

4                     

5                     

6                     

7                     

8                     

9                     

10                     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 دانشگاه قاتیرهنمود تحق                                 

 (یقاتیتحق یهاها و پروژه)طرح

 

 

 )ص(النبییندانشگاه خاتم
 آوريمعاونت پژوهش و فن

 

0 
 

نتشار و امتن ، با فرمت یكسان و جزئیات کامل شامل نام نویسندگان، نام مجله، سال  ) به ترتیب شماره گذاری در ساس فرمت رفرنس نویسی ونكوورفهرست منابع بر ا-29

 شماره صفحات( 

 
 



 دانشگاه قاتیرهنمود تحق                                 

 (یقاتیتحق یهاها و پروژه)طرح

 

 

 )ص(النبییندانشگاه خاتم
 آوريمعاونت پژوهش و فن

 

1 
 

 هاد( اطالعات مربوط به هزینه

 ه ذیل تنظیم شود(های کارمندی صرفاً در قالب چهار گزینهزینه کارمندی )هزینه-30

مار
ش

 ه

 تعداد ساعت رتبه علمی خانوادگینام و نام نوع فعالیت
الزحمه حق

 ساعتی
 جمع کل )افغانی(

1 1 
مطالعه مقدماتی و تهیه 

 پروپوزال
     

2 2 
استخراج و جمع اوری داده 

 ها
     

      تجزيه و تحلیل داده ها 3 3

      تهیه گزارش نهايی  4

      هاجمع هزينه 

اکز انشگاه قابل انجام می باشد امكان عقد قرارداد با مردمات تخصصی)در صورتی که در واحدهای تابعه هزینه آزمایشات و خد-31

 خصوصی وجود ندارد(

اره
شم

 

 تعداد دفعات مرکز سرويس دهنده آزمايش/خدمت
هزينه هر 

 آزمايش/خدمت
 جمع کل )افغانی(

1       

2       

3       

     هاجمع هزينه 

 ئل مصرفیهزینه مواد و وسا -32

اره
شم

 
 تعداد/مقدار شرکت فروشنده کشور سازنده ماده/وسیله

قیمت واحد 
 )افغانی(

 جمع کل )افغانی(

1        

2        

      هاجمع هزينه 

 هزینه وسایل غیرمصرفی-33

اره
شم

 

 تعداد/مقدار شرکت فروشنده کشور سازنده ماده/وسیله
قیمت واحد 
 )افغانی(

 جمع کل )افغانی(

1        

2        

      هاجمع هزينه 

 مصرفی ضروری است. توضیح: درج پیش فاکتور در قسمت مستندات، برای تجهیزات غیر 

 



 دانشگاه قاتیرهنمود تحق                                 

 (یقاتیتحق یهاها و پروژه)طرح

 

 

 )ص(النبییندانشگاه خاتم
 آوريمعاونت پژوهش و فن

 

2 
 

 هزینه مسافرت-34

اره
شم

 

 جمع کل )افغانی( تعداد افراد نوع وسیله نقلیه تعداد دفعات مسافرت مقصد

1       

2       

3       

     هاجمع هزينه 

 ثیر و صحافی(ها) تكسایر هزینه-35

 جمع کل )افغانی( نوع هزينه شماره

  تکثیر ) جهت پروپوزالهای پرسشنامه ای(  1

  تکثیر و صحافی طرح  2

  هاجمع هزينه 

 هاجمع کل هزینه-36

 مبلغ )افغانی( نوع هزينه شماره

  کارمندی  1

  آزمايشات/خدمات  2

  موارد/وسايل غیرمصرفی  3

  مواد/وسايل مصرفی  4

  مسافرت  5

  هزينه تکثیر و صحافی 6

  هاجمع کل هزينه 

 
 مبلغی که از منابع ديگر کمک خواهد شد )افغانی(: 

  شود )افغانی(:های طرح که تأمین آن درخواست میباقیمانده هزينه

 پیش بینی مجری در قبال انجام طرح -37

 الف( نتایج این طرح حداقل منجر به موارد زیر خواهد شد :
   ISIمقاله در مجالت ايندکس شده در   ---] [ تعداد 

                      Pub Med, Medline    ،Scopusجالت ايندکس شده در مقاله در م ---] [ تعداد  
 ISCيندکس شده امقاله در مجالت  ---] [ تعداد  

 ه در مجالت داخلی دانشگاه/کشورمقال ---] [ تعداد 
 ] [ اختراع و ثبت پتنت

 کندشکل جامعه کمک می] [ در حل م
 ] [ ساير توضیحات مورد نیاز

 

   ب( مدارک مورد قبول :
 ،برای مقاالت تعهد شدهAcceptance .مقاالت نیز مورد قبول خواهد بود 



 دانشگاه قاتیرهنمود تحق                                 

 (یقاتیتحق یهاها و پروژه)طرح

 

 

 )ص(النبییندانشگاه خاتم
 آوريمعاونت پژوهش و فن

 

3 
 

  برای اختراع ارائه برگه ثبت اختراع ياPatent .به نام دانشگاه يا مرکز پژوهشی الزامی است 

 رين مقام مسئول در زمینه استفاده کننده از نتیجه طرح الزامی است.در ساير موارد ارائه تايیديه باالت 

 
 

و مجری خواهد  عاونت پژوهشمه بین : در هر صورت  تسويه حساب نهائی طرح منوط به انجام  تعهدات مجری اول طبق موارد مطروح در قرارداد منعقدنکته

 رارداد مراجعه فرمائید(.بود ) جهت اطالع از میزان تعهدات، به تعهدات طرح مندرج در ق

 
************************* 

دارد که اين تحقیق صرفاً به نمايد و اعالم مینويس را تأيید میت مفاد آن بدينوسیله صحت مطالب مندرج در پیشهای مختلف اين فرم و رعايبا مطالعه قسمت
 ............ انجام خواهد شد.صورت يک طرح پژوهشی مشترک با ..................................

 
 رياست دانشگاه  آوری دانشگاه           معاونت پژوهش و فن مجری طرح يا استاد راهنما تخلصنام و 

................................................... ................................................... ................................................... 
 امضاء امضاء امضاء

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 دانشگاه قاتیرهنمود تحق                                 

 (یقاتیتحق یهاها و پروژه)طرح

 

 

 )ص(النبییندانشگاه خاتم
 آوريمعاونت پژوهش و فن

 

4 
 

 

 
 
 

 

 

 )ص(النبیینخاتم دانشگاه
 آوریمعاونت پژوهش و فن

 
 

 دانشگاه پژوهش شورای در پژوهشی طرح ارزیابی فرم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .................................تاریخ: ..............

 شماره طرح : ......................................



 دانشگاه قاتیرهنمود تحق                                 

 (یقاتیتحق یهاها و پروژه)طرح

 

 

 )ص(النبییندانشگاه خاتم
 آوريمعاونت پژوهش و فن

 

5 
 

 
 

 دانشگاه پژوهش در شورایپژوهشی  جدول ارزیابی طرح
 

 دانشگاه: -2                                                                                       عنوان طرح:             -1

 

 تاریخ بررسی: -4             مجری طرح:                                                              تخلصنام و  -3
 
 
 

وع
ض
مو

 

ف
ردي

 

 

 موارد امتیاز

 

 حداکثر

 امتیاز

دریافتی 

 طرح

ف
ت ال

سم
ق

ژه 
رو
ت پ

لوي
او

 

1 

2 

3 

 ارد؟رار دقاين طرح تا چه اندازه در چهارچوب اولويت پالن استراتژيک معاونت پژوهش دانشگاه 
 آيا اجرای طرح در جهت رفع نیازهای صنعتی کشور موثر است؟

اولويت کافی  ه حد ازچا تا هآيا با توجه به نتايج پیش بینی شده، انجام اين پروژه در مقايسه با ساير پروژه
 برخوردار است؟

7 
6 
7 

 

  20 جمع

ب
ت 

سم
ق

 

رح
 ط
ی
جر

ق م
واب
س

 

ط 
وس
)ت

ش
وه
 پژ
ت
اون
مع

 
ود(

 ش
یل
کم
ت

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

 امتیاز( 2)هر کتاب تألیف و ترجمه کتاب 

 امتیاز( 2)هر مقاله حداکثر مقاالت علمی چاپ شده در نشريات معتبر علمی در سه سال گذشته 
 قیقاتی انجام شده يا در حال انجامطرحهای تح

 ، امتیاز(1)هر مقاله  مقاالت ارائه شده در سمینارها در سه سال گذشته
 . امتیاز(/25)هر جزوه  جزوات در سی

 (1، مربی 2، استادیار 3، دانشیار 4)استاد  مرتبه علمی مجری طرح
 امتیاز( 5/0)هر سال  های دانشگاهی مجری طرحسوابق فعالیت

4 
4 
2 
3 
1 
4 
2 

 

  20 جمع

  40 دانشگاهپژوهش جمع کل امتیازات ارزیابی در شورای 

  60 دانشكده یا دیپارتمنتت علمی أمیانگین ارزیابی طرح توسط اعضاء هی

  100 جمع کل امتیاز طرح

 دانشگاه:پژوهش خالصه دیگر نظرات شورای 

 

 

 

 

  

 اریخ و امضاء:ت                                                                            دانشگاه:                   آوری معاونت پژوهش و فن

 



 دانشگاه قاتیرهنمود تحق                                 

 (یقاتیتحق یهاها و پروژه)طرح

 

 

 )ص(النبییندانشگاه خاتم
 آوريمعاونت پژوهش و فن

 

6 
 

 

 



 دانشگاه قاتیرهنمود تحق                                 

 (یقاتیتحق یهاها و پروژه)طرح

 

 

 )ص(النبییندانشگاه خاتم
 آوريمعاونت پژوهش و فن

 

7 
 

 
 
 

 

 

 

 )ص(النبیینخاتم دانشگاه
 آوریمعاونت پژوهش و فن

 
 
 

 علمی هیأت اعضاء توسط پژوهشی طرح ارزیابی فرم

 پارتمنتید ای دانشكده
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تاریخ: ...............................................

 شماره طرح : ......................................



 دانشگاه قاتیرهنمود تحق                                 

 (یقاتیتحق یهاها و پروژه)طرح

 

 

 )ص(النبییندانشگاه خاتم
 آوريمعاونت پژوهش و فن

 

8 
 

 
 

 

 پارتمنتید ایاعضاء هیأت علمی دانشكده  ای پژوهشی توسطهجدول ارزیابی طرح
 
 

 

 ه:كددانش -2                                                                                                  عنوان طرح:  -1

 

 تاریخ بررسی: -4                     مجری طرح:                                                      تخلصنام و  -3
 
 

 ردیف
 

حداکثر امتیاز دریافتی  موارد امتیاز

 5برای هر سوال: 

 ؟باشدعنوان  و تعريف طرح تا چه اندازه روشن و بیانگر موضوع می  
 ؟دهیدفرضیات و اهداف طرح را تا چه اندازه معقول و مرتبط با طرح تشخیص می

 ؟سشنامه تا چه میزان پاسخ دقیق و مناسب داده شده استبه سواالت مطرح شده در پر
 ؟کنیدروش، متدولوژی و مراحل انجام طرح را چگونه ارزيابی می

 ؟توان اين طرح را به عنوان يک نوآوری صنعتی، علمی به حساب آوردتا چه اندازه می
 ؟ستاطالعات و ارقام ذکر شده در طرح تا چه اندازه از مستندات کافی برخوردار ا

 ؟کنیدمدت زمان اجرای طرح را چگونه ارزيابی می
 ؟شودهزينه های پرسنلی طرح تا چه اندازه مناسب تشخیص داده می

 ؟باشدهزينه تجهیزات، وسائل و موارد مصرفی تا چه میزان مناسب طرح و نتايج آن می
 ؟کنیدارزش علمی و صنعتی طرح را چگونه ارزيابی می

 ؟ح تا چه اندازه در جهت ارتقاء سطح علمی دانشگاه موثر استبه نظر شما اجرای اين طر
 ؟گیردآيا اين طرح بعد از اتمام مورد استقبال صنعت قرار می

 

 چنانچه نظرات دیگری نیز دارید لطفا توضیح دهید:
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 یپژوهش طرح یاجرا قرارداد فرم
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تاریخ: ...............................................

 ح : ......................................شماره طر

 شماره قرارداد طرح : ......................................
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 مقدمه

 پژوهشی هایطرح اجرای منظورهب که است "ص()النبیین خاتم دانشگاه آورینامه معاونت پژوهش و فنآيین " قرارداد، اين مرجع و مبنا

 .بود خواهد معتبر مصوب،
 

  قرارداد طرفین -1 ماده

 دانشگاه :نشانی به  ...............آوری آقا/ خانم ...................نمايندگی معاونت پژوهش و فن با (ص)النبیین خاتم دانشگاه بین قرارداد اين
  دانشکده لمیع یشورا .....عضو........................آقا/ خانم ......... و شودمی نامیده "دانشگاه " قرارداد اين رد پس اين از که ،(ص)النبیینخاتم

 در سپ اين از که. .....................................: ...کرهذشماره ت ............................ تلفن (ص)النبیینخاتم دانشگاه: نشانی ............................ به

 .گرددمی منعقد شودمی نامیده "پژوهشگر /طرح مجری" قرارداد اين
 

  قرارداد موضوع -2 ماده

 "......................................................................................................................... "   عنوان تحت پژوهشی طرح اجرای
 هب یبودجه اب که( است یالزام طرح رويکرد قید) پژوهشی، آموزشی يا هردو مورد با تأکید بر ارتباط به افغانستان رويکرد با

پژوهش  ورایش 139/        /       مورخ....... ............. شماره مجوز براساس و افغانی ..........................: حروف به و ..............افغانی:عدد

 .است رسیده تصويب به دانشگاه رياست آوری ومعاونت پژوهش و فن
 

 اجرا و زمان مدت -3 ماده

 .است   139     /      /         تا   139      /     /      تاريخ از طرح.............ماه، اجرای مدت
 

 ارزیاب و طرح ناظر -4 ماده

 ظارتن ظیفهو ناظر عنوان به............علمی.. رتبه دارای )ص(یینالنبخاتم  دانشگاه  علمی هیأت عضو ........................................  آقای (4-1

 .دارد عهده به را طرح اجرای برحسن
 .............................مراه:ه تلفن ارهشم............... ....: ........... ثابت ............................شماره: ناظر تماس شماره
 ..........ناظر:..................................ايمیل................................... حساب شماره
.. ........................: .حروف به و نیافغا ................:عدد به طرح مصوب بودجه از خارج و هزينه کل از درصد ده ارزيابی، و نظارت ( حق2-4
 باقیمانده درصد 50 و ایدوره گزارش تايید و طرح از نیمی پیشرفت از پس آن درصد 50 مالیات، کسر از پس که است شده تعیین افغانی
 شد. خواهد پرداخت نهايی گزارش تايید از پس
 

 قرارداد کل مبلغ -5ماده

... ......................... : حروف هب و افغانی ......................: عدد به( ناظر حق درصد ده اضافه به طرح مصوب بودجه) قرارداد اين کل مبلغ

 .شد خواهد پرداخت طرح مجری به قرارداد اين 6 ماده مطابق مالیات، کسر از پس که است افغانی
 

  مجری الزحمه حق پرداخت نحوه -6 ماده
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  طرح مجری به اداری تشريفات طی و اردادقر امضای از پس پرداخت، پیش عنوان به درصد 35 (1-6
 دانشگاه توسط آن ايیدت صورت در کار از درصد 50 آمیز موفقیت براجرای مبنی ناظر، گزارش ارائه از پس درصد 40 (2-6

 .دگردمی پرداخت ذيربط مرجع توسط طرح خاتمه اعالم و تعهدات به عمل از پس نهايی درصد 25 (3-6
 قرارداد لغو به نسبت است مجاز دانشگاه طرح، مجری توسط تعهدات انجام عدم صورت در فوق مراحل از يک هر پايان از پس – تبصره

 .نمايد اقدام آن واگذاری و تمديد يا و ادامه خسارت، ومطالبه
 

 طرح مجری تعهدات و وظایف -7 ماده

 هایحطر اجرايی ضوابط از کامل آگاهی با و نموده لعهمطا دقت به را مربوط نامه آيین و قرارداد اين مفاد است موظف طرح مجری (1-7
 اب مصوب بودجه با و مقرر مانز در که کند هدايت نحوی به را طرح مناسب، ريزیبرنامه و امکانات از صحیح گیریبهره با و پژوهشی

 .برسد انجام به مطلوب کیفیت
 اصاشخ به آن ارائه و عدم شودمی حاصل طرح اين انجام منظور به که محرمانه اطالعات و مدارک و اسناد حفظ و امانت رعايت (2-7

 .دانشگاه از کتبی مجوز کسب بدون حقوقی يا و حقیقی
 و نگهداری حفظ، مسئول طرح جریم و بوده دانشگاه اموال جزو شودمی خريداری طرح اعتبارات محل از که مصرفی غیر وسايل (3-7

 .بود خواهد حدوا به آن موقع به و برگشت صحیح استفاده

 .طرح نهايی رشگزا تدوين همچنین و طرح بندیزمان اساس بر شده تايپ صورت به کار پیشرفت گزارش ( تدوين4-7
 طرح. نتايج از حاصل خروجی ارائه (5-7

 .بود نخواهد مجاز دانشگاه کتبی مجوز بدون قرارداد اين اجرای از حاصل علمی نتايج از برداری بهره -يک تبصره

 .ندارد را( حقوقی يا حقیقی)ثالث شخص به قرارداد اين واگذاری حق طرح مجری -دو تبصره
 

 دانشگاه تعهدات و وظایف 8 ماده

 .6 ماده در مندرج موارد اساس بر قرارداد مبلغ پرداخت (1-8

 .مصوب رحط اساس بر دانشگاه مقدورات و امکانات حد در نیاز مورد وتجهیزات اطالعات آوریفراهم  (2-8
 

 تعهدات اجرای حسن تضمین -9 ماده

 فردی هر يا دانشگاه علمی کدر اعضای از نفر يک بايد کار انجام حسن و تعهدات انجام تضمین برای بودن مدعو صورت در طرح مجری

 .باشد پاسخگوی مجری، زا محوله وظايف انجام عدم صورت در که نمايد معرفی ضامن حیث به را باشد دانشگاه وثوق مورد که ديگر
 

 قرارداد فسخ -10 ماده

 برای فسخ حق اعمال جبمو گردد، پژوهش اهداف يا ماهیت به جدی آسیب موجب که صورتی در قرارداد اين تعهدات اجرای از تخلف
 رحط مجری از را آن مطالبه حق وارده زيان و ضرر جبران برای دانشگاه و داشت نخواهد اعتراضی هیچگونه حق مجری و بوده دانشگاه

 .داشت خواهد
 

 (ماژور فورس) غیرمترقبه موارد -11 ماده

 باعث حوادث اين چنانچه و شد خواهد فسخ قرارداد گردد، ممکن غیر قرارداد انجام چنانچه ماژور فورس و قهريه حوادث بروز صورت در
 مدت که صورتی در و داشت خواهد را دادقرار فسخ حق کارفرما باشد ماه يک از بیش تعلیق مدت اگر گردد قرارداد موضوع درانجام تعلیق
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 مدت به تعلیق مدت و نمايد قرارداد موضوع انجام به اقدام مانع رفع از پس است مکلف مجری باشد ماه يک از کمتر يا ماه يک تعلیق

 .شد خواهد افزوده قرارداد
 

 اختالف حل -12 ماده

 سطتو موضوع آيد، پیش نظری اختالف قرارداد از قسمتی يا کامل رایاج يا و تفسیر و تعبیر در قرارداد طرفین برای که مواردی در

 .بود واهدخ اختالف قاطع موصوف هیأت اکثريت رأی و بررسی الطرفینمرضی حقوقی کارشناس يک و طرفین نمايندگان
 ندارد. را خود تعهدات رایاج و قرارداد موضوع انجام در تعلیق حق اختالف بروز زمان در حتی عنوان هیچ تحت طرح مجری – تبصره

 دیرکرد جریمه -13 ماده

 هر ازای به نگیرد صورت مه قرارداد تمديد و نرسد پايان به مقرر درموعد( پژوهشی شورای تشخیص به) موجه عذر بدون طرح چنانچه

 .شودمی سرک ديرکرد جريمه عنوان به( نظارت حق منهای) قرارداد مبلغ کل از درصد دو طرح، اتمام در تاخیر ماه

 .باشند می  سانيک اعتبار دارای نسخه چهار هر و شده تنظیم واحد نسخه چهار در تبصره 3 و ماده 13 در قرارداد اين
 
 

 ..................................................:اامض............ .............................:.....................................طرح مجری

 ................................................:امضا.................................................: .................................طرح ناظر

 ................................................:امضا............... ................................آوریمعاونت پژوهش و فن تأيید
 .......................................................واحد مهر و  امضا......................: ................. (ص)النبیینخاتم دانشگاه رئیس تأيید

 
 طرح پرونده در درج جهت آوریمعاونت پژوهش و فن – اول نسخه
 قرارداد 6 و 5 ،4مواد براساس طرح اعتبار پرداخت جهت واحد، مالی اداری معاونت – دوم نسخه
 طرح اجرای به اقدام و اعتبارات دريافت جهت طرح، مجری -سوم نسخه
 طرح نظارت به اقدام و اعتبارات دريافت جهت طرح، ناظر -چهارم نسخه
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 5فصل
 ها گزارش

 
 
 
 
 

 باسمه تعالي

 ماههگزارش سهفرم 

 ينامه / طرح پژوهشمراحل تحقیق پايان ی شماره: ماهه گزارش سه

 تا تاريخ: از تاريخ: 

 

 رشته:  دانشكده: تكنالوژی طبي نام و تخلص دانشجو/پژوهشگر: 

مقطعععح تحيعععیلي:  گرايش:.................... 

 لسانس

 .نامه/ طرح پژوهشي:.......................تاريخ تيويب پايان

 

 ستاد راهنما: سید يوسف موسوینام و تخلص ا

 نامه/ طرح پژوهشي: عنوان پايان
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 گزارش کار: -الف

 ي گذشته:شده در سه ماهههاي انجاماي از فعاليتخالصه -1

 

 

 

 ي آینده:بيني شده در سه ماهههاي پيشعناوین فعاليت -2      

 

 

 ي پيشنهادات:مشكالت حين انجام كار و ارایه -2

 

 

 

 دانشجو/ پژوهشگر تاريخ و امضاء
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 ارزيابي استاد راهنما: -ب

 بندي پيشرفت كرده است؟نامه/ طرح پژوهشي مطابق جدول زمانتا چه حد اجراي پایان -1

 

 

 نامه/ طرح پژوهشي هزینه شده است؟ي پایاناكنون چه مقدار از بودجه -2

 

 

 ارزيابي توسط استاد مشاور در صورت انجام مشاوره*

 ضعیف  متوسط  خوب  عالي

 

 

 

 ارزيابي پیشرفت سه ماهه توسط استاد راهنما

 تاريخ وامضاء استادمشاور

 ضعیف  متوسط  خوب  عالي

 

 تاريخ وامضاء استادراهنما

 

 آوری:مديريت مرکز تحقیقات و فن

 

 تاريخ و امضاء

 

 آمريت امور پژوهشي دانشگاه:

 

 تاريخ و امضاء

 
د د، امضا استامي باش زامي نمي باشد، در صورت تشخيص استاد راهنما، آن قسمت از كار دانشجو كه مربوط به تخصص استاد مشاور*امضاء استاد مشاور ال

 مشاور الزامي است.
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