
 چك ليست ارايه پيشنهاد طرح پژوهشي
  

 دو نسخه فرم تكميل شده پيشنهاد طرح پژوهشي □
 گروه مبني بر تصويب طرح/صورتجلسه شوراي پژوهشي دانشكده □

 گروه/نامه معاونت پژوهشي دانشكده □

 رعايت نكات زير در پيشنهاد طرح □
هفتاد و پنجم مجموع حقوق و فوق العاده مخصوص و هزينه پرسنلي مجري طرح براي هرساعت حداكثر برابر با يك  

براي تمامي طرح هاي در حال (ساعت در ماه در نظر گرفته مي شود  40فوق العاده جذب وي مي باشد و حداكثر 
 )اجراء

مهلت انجام تعهد مقاله . (در هنگام پيشنهاد طرح پژوهشي مجري نبايد از طرح هاي قبلي بدهكار مقاله باشد 
 )هشي سه سال پس از تصويب گزارش نهائي ميباشدطرحهاي پژو

  .هر مجري مي تواند حداكثر سه طرح در حال اجراء داشته باشد 
 تاريخ شروع طرح پژوهشي همان تاريخ ابالغ حكم آن از سوي معاونت پژوهشي پرديس قلمداد مي گردد 

 
 اختتام طرح پژوهشي ارايه گزارش نهايي و چك ليست

 )صفحه20حدود(طرح پژوهشييك نسخه گزارش نهايي □

  گروه مبني بر تصويب گزارش/صورتجلسه شوراي پژوهشي دانشكده □

 گروه/نامه معاونت پژوهشي دانشكده □

 رعايت نكات زير در ارايه گزارش و اختتام طرح □

 .ارسال دارد و سپس پرديس آن را به امور پژوهشي دانشكده نهاييمسئول اجرا بايد پس از پايان طرح گزارش    
  .گزارش نهايي را نمي توان زودتر از سپري شدن دو سوم مدت طرح ارايه نمود

حداكثر تا مدت سه سال از زمان مهلت (عدم ارسال گزارش نهايي در مهلت مقرر و نيز عدم انجام تعهدات مجري  
  .منجر به عدم پذيرش طرح هاي پيشنهادي جديد مجري خواهد شد) مجاز اتمام طرح

  .چاپ آثار پژوهشي مورد تعهد طرح مي بايست بعد از تاريخ ابالغ حكم طرح پژوهشي باشد تاريخ 

مستخرج از طرح پژوهشي از حمايت مالي دانشگاه تهران با ذكر ...) كتاب مقاله و (الزامي است مجري محترم در آثار  
 شماره طرح در قالب يكي از جمالت زير تشكر نمايد

 الي دانشگاه تهران از اين تحقيق در قالب طرح پژوهشي شماره    قدرداني مي گردداز حمايت م: در آثار فارسي 
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