دستورالعمل ارائه و اجرای طرح تحقیقاتی
این دستورالعمل در پاسخ به برخی از پرسشهای پژوهشگران تدوین شده است؛ بنابراین خواهشمند است قبل از تكميل
این فرم مطالب زیر رابه دقت مطالعه نمایيد:
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مدارک مورد نیاز:

به منظور تسریع در انجام امور ابتدا مدارک مورد نياز برای ثبت طرح درسامانه طوبی را فراهم نمایيد.
 تكميل فرم آنالین و ارسال نسخه  pdfآن
 رزومه مجری
نكته الف  :مجری طرح مسئول اجرای طرح بوده و الزم است از اعضای هيئت علمی دانشگاه دولتی باشد
نكته ب  :تخصص مجری طرح باید مرتبط به موضوع تحقيق باشد .در غير اینصورت الزم است مدارک مستند و
معتبری مبنی بر كارهای تحقيقاتی مجری در ارتباط با موضوع طرح ارائه گردد.
 رزومه همكار خارجی
 نامه تایيد از دانشگاه/موسسه طرف خارجی
 نامه تایيدیه معاونت پژوهشی دانشگاه مجری ایرانی
 درخواست مجری خطاب به ریاست محترم مركز
 نامه اعالم نياز از سوی دستگاه های اجرایی كشور
 نكته  :از آنجایيكه از الویتهای پذیرش طرح؛ اعالم نياز آن از سوی دستگاه های اجرایی كشور
است؛مجری باید اعالم موافقت كتبی سازمان مذكور را ضميمه سایر مدارک در سامانه بارگذاری نماید.
 -2خالصه روند بررسی طرح:
 تكميل طرح و ثبت نام در سامانه طوبی
 دریافت طرح توسط اپراتور و توزیع آن ميان كارشناسان مربوط به هر طرح
 بررسی كارشناس و تایيد تكميل مدارک
 ارسال به معاونت علمی و تعيين داور و ارسال به داوری
 دریافت نتيجه داوری و تصميم گيری نهایی در شورای مركز
 اعالم كتبی نتيجه نهایی به مجری

 -3تعهدات
 كليه طرحهایی كه به تصویب شورا ميرسد بر اساس قراردادی كه بين این مركز و مجری طرح منعقد
میشود قابل اجرا خواهد بود .بنابراین مركز هيچ گونه مسئوليتی در برابر فعاليتهای قبل ازتصویب
طرح وآنچه كه خارج ازمحدوده قرارداد منعقده انجام پذیرد نخواهد داشت.
 مجری طرح طبق قرارداد ملزم به ارائه گزارش پيشرفت كار در فواصل زمانی تعيين شده در قرارداد
میباشد.
 چنانچه انجام طرح پژوهشی در مرحلهای از پيشرفت آن (اعم از اینكه به نتيجه نهائی رسيده یا نرسيده
باشد) منجر به كشف یا اختراع و یا تحصيل حقوقی شود ،مجری طرح موظف است مراتب را كتباً به
این مركز اطالع دهد.
 مجری طرح موظف به انتشار نتایج حاصله در داخل یا خارج از كشور ،با ذكر حمایت مالی و همكاری
مركز مطالعات و همكاری های علمی بين المللی در مجالت معتبر میباشد.
 چنانچه مجری طرح پس از سه ماه از ابالغ تصویب ،بدون عذر موجهی اقدام به اجرای آن ننماید ،طرح
«كان لم یكن» تلقی میشود.
 هر نوع تغيير در پروپوزال و اجرای یك طرح پژوهشی مصوب (از جمله تمدید مدت زمان اجرا ،تغيير
در اعتبار مصوب ،تغيير مجری و  )...با مجوز تصویب كننده طرح امكانپذیر خواهد بود.
 هنگام ارسال گزارش طرح باید به صورت فاز به فاز گزارشها ارسال شوند.

