
  

ي تحقيقاتي و نحوه ها پروژه و هاطرحنحوه پيشنهاد، بررسي، تصويب و ابالغ دستورالعمل 

  هاتدوين، تاييد و انتشار گزارش نهايي آن
  

   مقدمه
 كاربردي در بخش كشاورزي و سپس انتقـال         ي تحقيقاتي ها  پروژه و   هاطرحپژوهشي در قالب اجراي       هاي    انجام برنامه 

/  مراكز تحقيقـاتي /موسسات (سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزييكي از مهمترين وظايف  ،ها به جامعه نتايج آن 

سـازمان از  و وابـسته   مراكز تحقيقاتي تابعـه  /پژوهشكده/گرچه هريك از موسسات. باشد مي   )و وابسته تابعه  پژوهشكدهاي  

 الزامـاً داراي دارنـد،  كه  به اهداف مشتركي توجه اند، ولي با گيري، در موضوع يا موضوعاتي خاص تخصصي شده بدو شكل

ي هـا  پـروژه  و هـا طـرح  اين همكاري بـيش از هرجـاي ديگـر در انجـام       د،باشنات علمي و فني با يكديگر مي      برخي ارتباط 

و توسـعه ارتباطـات     گـسترش   بـه منظور   تحقيقاتي، ايجاد فضاي مناسـب       هاي  سو نمودن برنامه     هم .مشهود است مشترك  

ايـن واحـدها بـا    همچنـين ارتبـاط    سـازمان و و وابـسته   مراكز تحقيقاتي تابعه  /پژوهشكده/موسساتين  ب  در علمي و فني  

هاي تحقيقاتي و   سازي امكان نظارت و ارزشيابي موثر بر فعاليت          در كشور، فراهم    و اجرايي   ساير مراكز پژوهشي   ،هادانشگاه

به منظور مويد لزوم وجود ضوابط و مقررات واحد ، تماماً ستارتقاء كيفيت تحقيقات ابه منظور ها كه خود ابزاري نتايج آن

. باشد ها ميي تحقيقاتي و نحوه تدوين، تاييد و انتشار گزارش نهايي آنها پروژه و هاطرحپيشنهاد، بررسي، تصويب و ابالغ  

  .دستورالعمل حاضر بدين منظور تهيه و تدوين گرديده است

  

  تعاريف 

  ملييقاتي تحق مراكز /پژوهشكده/موسسات

، موسسه تحقيقات جنگلها و مراتع       كشور گياهپزشكيموسسه تحقيقات     شامل مليتحقيقاتي   مراكز   /پژوهشكده/موسسات

بذر، موسسه تحقيقات علوم دامـي كـشور، ، موسـسه تحقيقـات واكـسن و           كشور، موسسه تحقيقات اصالح و تهيه نهال و       

 زي، موسسه تحقيقات شيالت ايران، موسسه تحقيقات خـاك و  مهندسي كشاور  سازي رازي، موسسه تحقيقات فني و       سرم

، موسسه تحقيقات برنج كشور، موسسه تحقيقات پنبه كشور، موسسه تهيه بذر چغندر قند   آب، موسسه تحقيقات اصالح و    

موسسه تحقيقات كشاورزي ديم، موسـسه       ، موسسه تحقيقات مركبات كشور،     كشور هاي گرمسيري   تحقيقات خرما و ميوه   

 كـاربردي، پژوهـشكده   -، موسسه آموزش عـالي علمـي    ، موسسه تحقيقات ثبت و گواهي بذر و نهال        ات پسته كشور  تحقيق

كم مركز تحقيقات    ،آبخيزداري فاظت خاك و  پژوهشكده ح  ، بيوتكنولوژي كشاورزي  پژوهشكدهمهندسي جهاد كشاورزي،    

، مركـز تحقيقـات   ركز تحقيقات كرم ابريشم   ، مركز ملي تحقيقات شوري، م      و منابع طبيعي   آبي و خشكسالي در كشاورزي    

 و مركـز    تحقيقـاتي  يهـا طرح و هماهنگي    دفتر بررسي  .باشدمي چاي كشور، ايستگاه ملي تحقيقات گل و گياهان زينتي        

ملـي قلمـداد    تحقيقـاتي    مراكز   /پژوهشكده/اطالعات و مدارك علمي كشاورزي نيز در اين دستورالعمل در زمره موسسات           

  .ملي هستندتحقيقاتي  مراكز /پژوهشكده/بط مربوط به موسساتشده و مشمول ضوا

  

  مراكز استاني

جيرفـت و   ها، مراكز تحقيقـات كـشاورزي       منابع طبيعي استان   مراكز تحقيقات كشاورزي و   شامل واحدهاي    مراكز استاني 

 يقـات، آمـوزش و تـرويج   سـازمان تحق  و ترويجو مراكز آموزشي تابعه معاونت آموزش     ها      مجتمع ،آباد دزفول    صفي ،كهنوج

 تابعه موسسه تحقيقـات شـيالت ايـران، شـعب موسـسه تحقيقـات واكـسن و                تحقيقاتي   و مراكز    ها  پژوهشكدهكشاورزي،  



 بيوتكنولـوژي پژوهشكده  اي   و مديريت منطقه   سازي رازي، مراكز تحقيقات مهندسي تابعه پژوهشكده مهندسي جهاد         سرم

  .است

   

   :تحقيق 

خيره دانش علمي و ذ به منظور افزايش مند و خالق تبديل مجهول به معلوم كه  فرآيند نظامها وبه مجموعه فعاليت

  .گردد، اطالق ميشود كاربرد عملي آن انجام مي

  

    فرضيه

 فرضيه گماني است كه     .است ها، تغيير امور يا نحوة پيوند متقابل رويدادها        بارة چيستي پديده   حدسي آزمايشي در  فرضيه  

 محقـق قبـل از اجـراي تحقيـق بـر     . طور منطقي با يك پرسش پژوهش يا يك تئوري مرتبط اسـت ه د و ب  بايدآزمون گرد 

و اطالعات  نموده، با تكيه بر آمارطرح باره موضوع تحقيق، فرضيه يا فرضياتي را م مبناي مطالعات اكتشافي بعمل آمده در

. نمايـد گيري مي  تصميم) ها( آن "قبول  " و يا    "رد"را آزمون و در مورد      ) ها(آوري شده در مرحله اجراي تحقيق، آن      جمع

هـا و يـا متغيرهـاي تحقيـق بـا      در مورد پديده   مواردي كه دامنة شناخت محقق از موضوع، ارائه فرضيه يا فرضياتي را            در

  .دهدتحقيق مي) هاي(سازد، فرضيه جاي خود را به سوالمحدوديت روبه رو مي

  

    يله اساسمسئ

يـابي و  و در فرآينـد مـسئله  دهـد  مـي ي تحقيقـاتي را تـشكيل   ها پروژه و هاطرحگيري ساس شكلپايه و ا  مسئله اساسي   

اي است كه وجود آن تحقق كامل پتانـسيل       عامل پيچيده  مسئله اساسي وضعيت يا   . گردد  مطالعات اكتشافي مشخص مي   

و  تحقـق اهـداف تحقيـق    . اسـت قـرار داده  تحـت تـاثير   توليد و يا دستيابي به اهداف مشخصي را غيرممكن ساخته و يا          

وري عوامل توليـد،  بهره  حل مسئله اساسي در عرصه توليد، موجب افزايش توليد،      راستايهاي تحقيق در     بكارگيري يافته 

  . گردد هاي موجود و تغيير نگرش به موضوع تحقيق ميسازي روشبهينه

  
  برنامه تحقيقاتي 

. گـردد  يي با اهداف مـشخص اسـت كـه بـه وسـيله محققـين اجـرا مـي              ها  اي منسجم از فعاليت     مجموعه برنامه تحقيقاتي 

 تحقيقاتي است كه با يكديگر ارتباط محتوايي و  يابي به اهداف برنامه متضمن انجام تعدادي طرح، پروژه و يا فعاليت        دست

  .اي دارند زنجيره

  

  تحقيقاتي طرح كالن

هاي گرا و شامل حلقهسئله محور و ترجيحا محصولاي و مكاربردي با ماهيت توسعه-طرح پژوهشيطرح كالن ملي،  

 :كه داراي ويژگيهاي زير مي باشد ايپيوسته از پژوهش، فناوري و توانمندسازي مديريت چند شاخهكالن به هم

 در راستاي اهداف سند چشم انداز و اسناد باالدستي ملي باشد .1

 دنتايج حاصل از آن در مقياس ملي و يا فرا ملي تاثيرگذار باش .2

 در راستاي كاهش وابستگي باشد .3

 حداقل منجر به حل يك معضل عمده كشور شود  .4



 ارتقاء سالمت عمومي كشور باشد در راستاي تامين امنيت غذايي و  .5

 منجر به حفظ، احيا و توسعه پايدار منابع پايه شود .6

  منجر به توليد ثروت ملي و يا توسعه صادرات در كشور شود .7

  

    طرح تحقيقاتي

هاي علمي و فني، با هدف مشخص تحقيق و توسـعه كـه سرپرسـت        اي است هماهنگ از فعاليت      مجموعهاتي  طرح تحقيق 

دستيابي به هدف اصـلي     . شود   مختلف تحقيقاتي اجرا مي    يهاتخصصعلمي واحدي داشته و توسط جمعي از محققين از          

هاي تحقيق متفاوت است  با اهداف و روش) حطرهاي  به نام پروژه(اي تحقيقاتي ه اي از پروژه طرح منوط به انجام مجموعه

وري موضوع تحقيق و افزايش كمي و كيفي محصولي    كه نهايتاً منجر به حل يك مسئله اساسي گرديده و در افزايش بهره            

هاي طرح با هم، يك ارتباط محتـوايي و ناگسـستني         در هر طرح تحقيقاتي ارتباط پروژه     . نمايد  خاص نقش اصلي ايفاء مي    

  . انجام شوندطرح هاهاي  منظور دستيابي به هدف اصلي طرح ضرورت دارد كليه پروژهبه . است

  

   تحقيقاتيپروژه

ها قبالً بـه  يي آنآاي است منسجم از اقدامات خاص كه طي آن با استفاده از روش علمي كه كار             مجموعه پروژه تحقيقاتي 

نمايـد و يـا بـه    مـي  هاي مورد نظر را آزمـون  رضيه يا فرضيهها از نظر علمي توجيه پذير باشد، ف  يا كاربرد آن   اثبات رسيده 

  .دهد سواالت فراروي موضوع تحقيق پاسخ مي

  

   تحقيقاتي مشتركپروژه

هـاي   است كه دستيابي به هدف يـا اهـداف آن منـوط بـه حـضور محققينـي از زمينـه       اي    پروژه پروژه تحقيقاتي مشترك  

تحقيقـاتي  مركـز  /پژوهـشكده / موسـسه يـك   يا بـيش از   و مليتي  تحقيقا مركز/ژوهشكدپ/ك موسسه  از ي  متفاوتتخصصي  

.  در اجراي تحقيق هـستند     موثر و تعيين كننده   است كه تماماً داراي نقش       الملليمركز بين /دانشگاهي/مراكز آموزشي /ملي

  يك نفر به عنـوان مجـري مـسئول         در بين مجريان  . باشد   مشترك در هر زمينه اصلي تحقيق داراي يك مجري مي          پروژه

   .نمايد مي  را رهبري پروژه

  

    تحقيقاتي مليپروژه

 ولي حجم عمليات    ،شود، يك روش تحقيق دارد      است كه در يك زمينه تحقيقاتي انجام مي       اي    پروژهپروژه تحقيقاتي ملي    

نـد بـه    توان   مي ها  پروژه اين نوع    ،لذا. كند كه داراي بيش از يك مجري باشد         در تعامل با وسعت محل اجراي آن اقتضاء مي        

  ي ملـي، يكـي از مجريـان        هـا   پـروژه در  .  داراي يك مجري و تعـدادي همكـار باشـند            يا منطقه  ، شهرستان ازاي هر استان  

  . را رهبري نمايدپروژه ،به عنوان مجري مسئولتواند مي

  

    تحقيقاتي خاصپروژه

جهـاد  تحقيقـاتي وزارت    هـاي     نامـه هـا، بر    سياسـت هـا،   استراتژياست منطبق با    اي    پروژه )بيروني (پروژه تحقيقاتي خاص  

بـا   كـه   و وابـسته تابعـه  تحقيقـاتي   مراكز/پژوهشكده/و موسسات، آموزش و ترويج كشاورزي  سازمان تحقيقات كشاورزي،  

 بـه سـفارش   هـا  پـروژه گرچـه ايـن قبيـل       . شود  جز اعتبارات تحقيقاتي سازمان و واحدهاي تابعه آن انجام مي         هبي  اعتبارات

شود، ولي صرف وجود متقاضي، موجب تلقـي تحقيـق بـه               خصوصي انجام مي   يا برداران دولتي ا بهره هاي اجرايي ي   دستگاه

  . هاي تحقيقاتي وزارت جهاد كشاورزي ضروري است  خاص نشده و انطباق آن با وظايف و اولويتپروژهعنوان 



  

   تطبيقي - تحقيقيپروژه

 تحقيقاتي ولي تمـام يـا بخـشي از    پروژهصوصيات يك است با خ  مشتركاي پروژه )(on farm تطبيقي -پروژه تحقيقي

 .شـود   انجـام مـي  ... و يا بردار، در مزرعه، باغ، دامداري     جاي ايستگاه تحقيقاتي، طي هماهنگي با بهره      ه  مراحل اجراي آن ب   

رايـي و يـا   هـاي اج  و يـا معاونـت  سـازمان تـرويج  آموزش و معاونت به وسيله  ها  پروژه اين   نيمي از اعتبار مورد نياز اجراي     

كارشناسان تـرويج، همكـاري    .شود تامين ميموسسه يا مركز ذيربط     به وسيله   نيم ديگر     و هاي تابعه وزارت متبوع   سازمان

  .دارندتطبيقي -ي تحقيقيها پروژه  جدي و موثر در اجراي

  

  

    ترويجي- تحقيقيپروژه

 آموزش و ترويج سـازمان    تحقيق با هزينه معاونت     است كه با هدف آزمون كارآيي يافته        اي    پروژه ترويجي   -پروژه تحقيقي 

  . شود مي بردار انجامدر عرصه و شرايط بهره

و با اعتبارات آن سازمان در  جرايي توسط كارشناسان سازمان حفظ نباتات ا-يي كه تحت عنوان تحقيقيها پروژه :توضيح

و يا موارد مشابه نمايند  همكاري ميگياهپزشكي محققان موسسه هادر اجراي آن شود وبردار اجرا ميعرصه و شرايط بهره

  .باشند ميترويجي-بند تحقيقيمشمول در ديگر موسسات، 

  

     تحقيقاتي مستقلپروژه

يـك ايـستگاه    (منطقـه    ا يـ  ، شهرسـتان  در يك استان   است كه در يك زمينه تحقيقاتي،     اي    پروژهپروژه تحقيقاتي مستقل    

 هـر   كشاورزي يـا   و ترويج  آموزش،  هزينه سازمان تحقيقات   با شود،  ناميده مي  پروژهتوسط محققي كه مجري      ،)تحقيقاتي

  . شود انجام مي پژوهشكده/مراكز/موسسات يك از

بـه  . هاي تحقيقـاتي قـرار گيـرد    تواند در يك يا چند گروه از انواع پروژه  هر پروژه تحقيقاتي بر حسب ماهيت مي  :توضيح

  .باشد ...رك ملي، ملي خاص ياتواند مشتعنوان مثال پروژه تحقيقاتي مي

  

   شرح دستورالعمل

. تهيه و تدوين گردند   طرح يا پروژه    ي تحقيقاتي بايد در قالب يكي از دو نوع شناسنامه           ها  پروژه و   هاطرحكليه  : ماده يك 

رت جهـاد  وزاراهبـردي  ي هـا  برنامهها،  استراتژيها، سياست ي تحقيقاتي پيشنهادي منطبق باها پروژه و هاطرحالزم است  

  .باشد ، استتاييد مراجع ذيصالح رسيدهكه به  كشاورزي

  

 طرح  متفاوت با شناسنامه  فرم  داراي   خاص،   پروژه) كارفرما(كه پيشنهاد دهنده يا تامين كننده اعتبار          در صورتي  :تبصره

  .ود، فرم يا شناسنامه كارفرما خواهد بپروژه يا طرحقالب تدوين ، شدتحقيقاتي سازمان بايا پروژه 

  

ي تحقيقاتي تهيه شده توسط محققين مستقر در مراكز اسـتاني، پـس از طـي مراحـل اوليـه                    ها  پروژه و   هاطرح :ماده دو 

 و هـا طـرح  . ذيربط ارسال شـود مليتحقيقاتي  مركز/ پژوهشكده/ موسسه بايد برحسب زمينه تحقيق به ،در استان بررسي

ملـي، پـس از طـي    تحقيقاتي مراكز / پژوهشكده/موسساتستاد در ي تحقيقاتي تهيه شده توسط محققين مستقر  ها  پروژه



، مراحـل بررسـي و تـصويب در موسـسات         مربوطه به منظـور طـي       در بخش ذيربط، به واحد ستادي        مراحل اوليه بررسي  

  .شوند  و مراكز ملي تحويل ميپژوهشكده

  

  .شود جديد پذيرفته نمي تحقيقاتيپروژه  وطرح كه گزارش نهايي معوقه دارند، ياز محققين :تبصره يك

هر . ارسال شود  مربوطهي تحقيقاتيها پروژهاالمكان بايد با شناسنامه كليه   تحقيقاتي حتيطرح  شناسنامه هر  :دوتبصره  

ي هـا  پـروژه كه ممكن است در مواردي نتـايج بدسـت آمـده از اجـراي      از آنجائي .شود  تعريف مي  پروژهبا سه   حداقل   طرح

 ايجاب نمايد، لذا در چنين مـواردي بـا          طرحي ذيل   ها  پروژهتغييراتي را در نوع يا محتوي ساير        ،  طرحتحقيقاتي ذيل يك    

 قبال در ها پروژهممكن است   . كم يا به آن اضافه نمود      طرحيي را از    ها  پروژهتوان    مي طرحتاييد كليه مراجع تصويب كننده      

   . مستقل اجرا شده باشندپروژهقالب 

  

/ موسسه به   ي تحقيقاتي هاطرح مصوب از طرف دفتر بررسي و هماهنگي          تحقيقاتي مشترك  هپروژ شناسنامه   :سهتبصره  

   .و رونوشت آن به طرف اشتراك ارسال شود ابالغ است،  مستقر در آنپروژهمجري مسئول كه  ملي مركز/ پژوهشكده

  

 از طـرف  )مكانات و تجهيزات خاصيا فقدان امتخصص كمبود نيروي ( داليلي هبنابكه   ييها  پروژه در مورد    :چهارتبصره  

ها يا ساير به دانشگاهو وابسته  تابعه  تحقيقاتي   مراكز   /پژوهشكده/يا موسسات سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي       

طـور شـفاف بـه شـرح خـدمات،      ه كه طي آن ب  [ شود، ارسال قرارداد دوجانبه هاي پژوهشي كشور سفارش داده مي تگاهدس

، حق مالكيت معنوي مادي بـر نتـايج         پروژهطرفين، مدت اجرا، نحوه انجام تغييرات قابل پيش بيني در           وظايف و تعهدات    

شامل قالب (اي، نهايي   مرحلههايبع و نشر نتايج به شكل گزارشطها،  حاصله از جمله گواهي ثبت اختراع و ساير تاييديه       

 پـروژه  بـه همـراه شناسـنامه        ] حل اختالف، اشاره شده باشـد      نيز مرجع  و... ، مقاالت علمي و     ...)تدوين، ناشر، شمارگان و   

قراردادها بايد به تاييد باالترين مقام مسئول موسسه يا مركز ذيربط و رييس دانشگاه يـا دانـشكده يـا واحـد                      .الزامي است 

 مگر اين د،  باشل پذيرش نمي  باق  محققان دو طرف   اي و   اعضاي هيات علمي  بين   عقد قرارداد    .پژوهشي مربوط رسيده باشد   

 عضو هيات علمـي بـه       وه  مابين سازمان و دانشگاه يا دستگاه پژوهشي ذيربط اين موضوع استثنا شد            كه در تفاهم نامه في    

  . عقد قرارداد معرفي شده باشدبه منظور دستگاه پژوهشي مربوط  ياعنوان نماينده تام االختيار رييس دانشگاه

  

 پيــشنهادي كارشناســان و محققــان اقتــصاد كــشاورزي شــاغل در  ي تحقيقــاتيهــا پــروژه و هــاطــرح: تبــصره پــنج

بررسـي و تاييـد   براي  ها در موسسه يا مركز ذيربط، بايد         مراكز ملي، پس از تاييد ضرورت اجراي آن        /پژوهشكده/موسسات

رسال  ا )ترويجي  و  اجتماعي فني اقتصادي، - علمي كميته(ي تحقيقاتي   هاطرحدفتر بررسي و هماهنگي       ابعاد تخصصي به  

   .گردند

  

 كه بـا  " فني–كميته علمي"اي تحت عنوان  ي تحقيقاتي، در كميتهها پروژه و هاطرح بررسي و تصويب كليه     :سهماده  

 مرجـع علمـي     بـاالترين ايـن كميتـه     . گيرد  شود، صورت مي     مركز ملي تشكيل مي    / پژوهشكده /اعضاي زير در هر موسسه    

 پـروژه  يـا  طـرح نتيجـه بررسـي    حداكثر ظرف مدت دو ماه    موظف اسـت     بوده و ي تحقيقاتي   ها  پروژه و   هاطرحتصويب  

   . دهنده يا مرجع بعدي اطالع دهدسفارشتحقيقاتي را به واحد 

  .رييس كميته- ملي  مركز/ پژوهشكده/معاون پژوهشي موسسه -1



 / نفر عضو هيات علمي با حداقل پنج سال سابقه فعاليت پژوهشي از داخل يا خـارج از موسـسه            10 الي   شش -2

 . عضو كميته–) هااعم از ستاد يا استان( مركز ملي /پژوهشكده

نظر، خبره و مطلع از مـسايل و مـشكالت بخـش اجـرا، بـا حـداقل مـدرك                      نفر متخصص صاحب  تا چهار   دو   -3

 . عضوكميته-دستگاه اجرايي ذيربط معرفي باتحصيلي كارشناسي ارشد 

آمـوزش و   معرفي معاون باارشناسي ارشد يك نفر متخصص صاحب نظر و خبره با حداقل مدرك تحصيلي ك            -4

 . عضو كميته-ترويج سازمان

 

موضـوعات علـوم اجتمـاعي و        و اقتصاد   ،متخصص اقتصاد كشاورزي   االمكانحتينفر از اعضاي رديف دو      دو   :يكتبصره  

   .باشدترويجي 

  

  .ت علمي مراكز استاني استدر انتخاب اعضاي رديف دو، در شرايط مساوي، اولويت با محققين و اعضاي هيا: دوتبصره 

  

هـاي تحقيقـاتي   هـاي موجـود در كميتـه، دعـوت از روسـاي بخـش         حسب مورد و با هدف تكميل تخـصص       : سهتبصره  

 بـه منظـور  هاي تحقيق، اجـرا، تـرويج و آمـوزش،      موسسات و مراكز تحقيقات ملي و ساير صاحب نظران و خبرگان بخش           

  .ستشركت در جلسات كميته بدون حق راي بالمانع ا

  

 فنـي،  -دبير كميته علمـي  . شود  دبير به تشخيص رييس كميته از بين اعضاء يا خارج از كميته انتخاب مي             : چهارتبصره  

  .نمايد  مركز ملي فعاليت مي/پژوهشكده/ كه زير نظر معاون پژوهشي موسسهاي استمسئول دبيرخانه

  

و زمان تحقيقـات، آمـوزش و تـرويج كـشاورزي           سافني توسط معاون تحقيقاتي      -حكم رييس كميته علمي   : پنج تبصره

 بوده و در صورت      احكام دو ساله   .شود   مركز ملي صادر مي    /پژوهشكده/ احكام اعضاء و دبير كميته توسط رييس موسسه       

  .شود لزوم تمديد مي

  

  .تدوين نمايدداخلي نامه يينفني آ -تواند براي كميته علميمي مركز ملي/ژوهشكدهپ/هر موسسه: ششتبصره 

  

هايي مانند اصالح سـاختار نظـام پـژوهش بخـش           ي تحقيقاتي در زمينه   هاطرحها و   پروژهپيشنهاد و تاييد    : هفتتبصره  

  . محول گرددذيصالحتواند به مراجع كشاورزي با تشخيص معاونت تحقيقاتي سازمان مي

)  روز 45حداكثر مـدت    (وبت  ن فني خارج از   -هاي علمي   ي تحقيقاتي خاص دركميته   ها  پروژه/طرحبررسي   : هشت تبصره

  .شود انجام 

  

هـاي تحقيقـاتي خـاص در مراكـز تحقيقـات            و پـروژه   هـا طـرح به منظور تسريع در فرآيند بررسي و تصويب         : چهارماده  

   بـه عنـوان      را ي واجـد شـرايط    هـا اسـتان مجاز هـستند     مركز ملي /پژوهشكده /موسسهكشاورزي و منابع طبيعي استاني،      

 در  پـروژه /بررسي و تـصويب ايـن نـوع طـرح         هاي معين و نحوه     انتخاب استان  شيوه نامه . نمايندب  هاي معين انتخا  استان

  .آمده استيك پيوست شماره 

  



 مركـز ملـي دريافـت كننـده     /پژوهـشكده /فنـي موسـسه  -ي تحقيقاتي مشترك، كميته علمي ها  پروژهمورد   در: پنجماده  

 مراكز ملي طرف اشتراك و دعوت از روسـاي  /پژوهشكده/هي موسسارسال تصوير شناسنامه برا موظف به  ،پروژهشناسنامه  

اتخاذ تـصميم   تشكيل نشست مشترك و" به منظـور  ذيربطبه همراه محققين     ها فني آن  - علمي هاي  كميته/ كميته

   . استپروژه پس از وصول شناسنامه مدت دو ماه، حداكثر ظرف "واحد

  

پـس از   فنـي را     -هـاي علمـي     هاي تحقيقاتي مـصوب كميتـه     پروژه  و هاطرحموسسات و مراكز ملي موظفند      : ششماده  

 يهاطرحبه دفتر بررسي و هماهنگي      هماهنگي امور پژوهشي     كميته بررسي و تاييد نهايي در       به منظور بررسي و تصويب    

  .ارسال نمايندسازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي تحقيقاتي 

  

 متناسب با اعتبارات تحقيقاتي لحاظ شده در موافقت نامه بودجه تفضيلي و مراكز ملي /پژوهشكده /ه موسس:تبصره يك

   .نمايدميپروژه اقدام /ابالغ طرحتصويب و يا ساير منابع تخصيصي نسبت به 

  

يك از  فني هر- تحقيقاتي پس از تصويب در كميته علميپروژه يا طرحهر گونه فعاليت پژوهشي تحت عنوان :  دوتبصره

بـديهي اسـت تخـصيص      . باشد  پذير مي امكانته هماهنگي امور پژوهشي     تاييد كمي پس از   مراكز ملي   /هپژوهشكد/موسسات

هـا، از مزايـاي مـادي و معنـوي     اندركاران اجراي آن هاي تحقيقاتي و نيز هرنوع برخورداري دست پروژه و   هاطرحاعتبار به   

  . مذكور استته تحقيقاتي در كميپروژه يا طرحمربوط منوط به تاييد 

  

مـورد   يك ماهحداكثر ظـرف  ي تحقيقاتي را ها پروژه و هاطرحموظف است ته هماهنگي امور پژوهشي  كمي:  هفت   ماده

 پژوهـشكده /مركـز ملـي  / تحقيقـاتي بـه موسـسه   يطرح هااز طريق دفتر بررسي و هماهنگي       بررسي قرار داده و نتيجه را     

   .نمايدبالغ ذيربط ا

  

ته  هماهنگي كميي تحقيقاتي مصوب    ها  پروژه يا   طرح ها  ملي موظفند هر يك از        مراكز /پژوهشكده/هموسس: هشت  ماده  

  . اجرا به مراكز استاني يا بخش ستادي ذيربط ابالغ نمايندبه منظورا ذكر اعتبار مصوب، برا امور پژوهشي 

  

ـ   ها  ژهپرو و   طرح ها ريزي دقيق براي تهيه، تدوين، بررسي و تصويب           ضمن تاكيد بر ضرورت برنامه    : تبصره ه ي تحقيقاتي ب

 تحقيقاتي در   پروژه يا   طرحبنابر هر دليلي تاريخ شروع و خاتمه        ، چنانچه   شودمقرر اجرا   زمان  ها در     نحوي كه اين فعاليت   

 تفـاوت داشـته     پـروژه  يـا    طرحمركز ملي، با تاريخ شروع و خاتمه مندرج در شناسنامه مصوب            /پژوهشكده/ابالغيه موسسه 

ي هـا طرحاي به دفتر بررسي و هماهنگي  طي نامهز مليكرم/پژوهشكده/ توسط موسسه  كه استباشد، مالك عمل ابالغيه     

  .گردد ميتحقيقاتي اعالم

  

 بـه   پروژه يا   طرحاجرا، هرگونه تغيير بايد از طريق واحد اجراي         براي   تحقيقاتي   پروژه يا   طرحمتعاقب ابالغ هر    :  يازده ماده

 فني - كميته علمي رييستغيير مورد درخواست به تاييد  كهدر صورتي. ودرسال شاذيربط   مركز ملي  /پژوهشكده/موسسه

 و  شـود ابـالغ   ) مركز استاني يـا بخـش سـتادي ذيـربط           (اجرا   مركز ملي به واحد   /پژوهشكده/توسط موسسه برسد، نتيجه   

  .ي تحقيقاتي ارسال گرددطرح هارونوشتي از آن به دفتر بررسي و هماهنگي 

  



 تحقيقـاتي پيـشنهاد و      پروژه يا   طرح قبل از تاريخ خاتمه       ماه چهارحداقل  بايد مستدل بوده و     هرگونه تغيير   : تبصره يك 

  .بررسي به تاييد برسدپس از 

  

 تحقيقاتي در هر حالت نبايد منجر به افزايش مدت اجراي تحقيق به بيش از پـنج                 پروژه يا   طرح تمديد مدت    :دوتبصره  

بر اساس شرايط با     ي آنها پنج سال باشد، در صورت رويدادهاي غيرمترقبه،        يي كه مدت اجرا   هاپروژه/ طرح براي .سال شود 

   .شوندني مربوط تا يك سال تمديد مي ف-تاييد كميته علمي

  

هاي تحقيقاتي به محققيني كه گزارش نهايي معوقه دارنـد،          پروژه و   هاطرح تغيير مجريان مسئول يا مجريان       :سهتبصره  

   .پذير نيستامكان

  

هـاي تحقيقـاتي تـابع ضـوابط و مقـررات منـدرج در ايـن        پـروژه  و  طرح ها تدوين، تاييد و انتشار گزارش نهايي        :نهماده  

  .باشد دستورالعمل مي

  

پروژه / و ناظر طرح   ملي مركز/پژوهشكده/به عهده موسسه  هاي تحقيقاتي   پروژه و   طرح ها  نظارت بر حسن اجراي      :دهماده  

  . باشدمي

  

 هاطرح دستورالعمل كليه ضوابط و مقررات مغاير، در مورد نحوه پيشنهاد، بررسي، تصويب و ابالغ     با ابالغ اين  : هيازدماده  

  .گردد هاي نهايي، لغو مي ي تحقيقاتي و نيز نحوه تدوين، تاييد و انتشار گزارشها پروژهو 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  :  عنوان برنامه تحقيقاتي 

  : كالنعنــوان طرح

  : فارسـي

  :انگليسي

   پژوهشكده/مركز/ فني موسسه-كميته علمي      مورخ   در جلسه كالن اجراي طرح ) الف

  امضاء    :خانوادگي رييس كميته و نام  نام          .شد تاييد

  مطرح و با عنايت    هماهنگي امور پژوهشي   كميته        مورخ     براي        بار در جلسهكالن  طرح –) ب

    :  كميته خانوادگي رييس نام  و  نام    تاييد                              به 

  : امضاء  
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  : عنوان برنامه -1

  

   : كالن عنوان طرح-2

  :                           فـارسي

  :                           انگليسي

  :مركزملي ذيربط/ پژوهشكده /  موسسه -3

  ) طرح يا مجري مسئول يا مركز محل خدمت مجريمركزملي/پژوهشكده/نام موسسه(:واحد اجرا-4

  ): خاص دارد طرح هاياختصاص به( دهنده سفارشواحدهاي / واحد -5

  : محل اجرا-6

  :ماه    : سال : تاريخ شروع پيشنهادي -7

  )حداكثر پنج سال(  ماه     سال و    :مدت اجرا-8

  ريال    ):پيشنهادي(كالنكل اعتبار طرح -9

  :  كالندركاران طرحان مشخصات دست-10

  : كالن مشخصات مجري مسئول طرح 1-10

  خانوادگي و نام نام
آخرين مدرك 

  تحصيلي

رشته 

  تحصيلي

مرتبه 

  علمي
  واحد متبوع

كد 

  پرسنلي
  امضاء

              

  

  

  

  

 :	�ر� ��� 

        

 وزارت ���د آ��ورزي
�زش،��ز��ن �����ت��  و "!و �

 آ��ورزي

        تحقيقاتيتحقيقاتيتحقيقاتيتحقيقاتيكالن كالن كالن كالن شناسنامه طرح شناسنامه طرح شناسنامه طرح شناسنامه طرح 

) $��"%&���!آ/ �.- /,+وه�()� /�
2�د "(0�1 �-( 

ميته

  بسمه تعالي

5�ب	�ر� �:  



  : كالنطرح )ان( مشخصات مشاور -2-10

  رديف
نام و نام 

  خانوادگي 

آخرين مدرك 

  تحصيلي
  رشته تحصيلي

مرتبه 

  علمي

  رسنليكدپ
  واحد متبوع

1              

2              

3              

4              



۱۱۱۱ ۱۱
۱۱

 

  : كالن طرح طرح هاي مسئول مشخصات و شرح وظايف مجريان-3-10

  رديف
  و  نام

   نام خانوادگي

آخرين مدرك 

  تحصيلي

رشته 

  تحصيلي
  مرتبه علمي

  كد پرسنلي

  
  شرح وظايف  واحد متبوع

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                



در اين قسمت صرفاً به سوابق مرتبط بـا         (  كالن  سوابق تحصيلي، علمي و تحقيقاتي مجري مسئول طرح          -11

  ):شود ره مي اشا سال اخير5در موضوع طرح 

  :سوابق تحصيلي-1-11

  رشته تحصيلي *مدرك تحصيلي   رديف
دانشگاه محل 

  تحصيل

كشورمحل 

  تحصيل

سال اخذ 

  مدرك

1            

2            

3            

  .شود باالتر اشاره مي  صرفاً به مدارك تحصيلي كارشناسي و*
  
  : مقاالت علمي و پژوهشي-2-11

  عنوان مجله  عنوان  رديف
 شماره

  مجله
  سال

  در  تبهر
   نگارندگان بين

1            

2            

3            

4            

5            

6            

7            

8            

9            



۱۳۱۳ ۱۳
۱۳

 

  :هاي تحقيقاتي  طرح ها و پروژه-3-11

  واحد اجرا  عنوان  رديف
سمت در 

  پروژه/طرح

سال 

  شروع

سال 

  خاتمه

ثبت  شماره

  گزارش نهايي 

1              

2              

3              

4              

5              

6              

7              

8              

9              

10              

 

   



  :ساير آثار علمي-4-11

  تاريخ چاپ  تعداد صفحات   شمارگان  *نوع  عنوان  رديف

1            

2            

3            

4            

5            

  ...شده، بولتن، فني، پروتكل توليد تاييد  ورالعمل ترويجي، دست-نامه آموزشي يا ترويجي، نشريه تحقيقي ، فيلم)ترجمه(،كتاب)تاليف(كتاب :  نوع*
  
  :نوآوريها-5-11

  تاريخ  سمت  محل تاييد يا ثبت مورد  رديف

1          

2          

3          

4          

  
  



  :هاي دانشجويي نامه سرپرستي پايان-6-11

  مقطع

 عنوان پايان نامه  رديف

ي
س

نا
ش

ار
ك

 

 
شد

ار
ي  
تر

دك
  

ت
سم

  

  دانشگاه
  سال

  تحصيلي

1              

2              

3              

4              

5              

  

  : كالنرح طخالصه-12

  

  

  

  

  : واژه هاي كليدي-13

  

  

  :توجيه اقتصادي اجتماعيو    مسئله اساسي، اهميت و ضرورت تحقيق-14

  



  

  

  

  

  

  

  

  : كالن اهداف طرح-15

  

  

  

  

   : كالن طرحسواالت/ فرضيه-16

  

  

  

  

  

  

  :كيد بر نتايج آنها سوابق تحقيق در داخل و خارج از كشور با تا-17

  

  

  

  



  ): كالنتشريح مراحل اجراي طرح( كالن كليات طرح-18
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



۱۸۱۸ ۱۸
۱۸

 

  : كالنطرح طرح هاي مشخصات-19

   طرحعنوان  رديف
نام و نام خانوادگي 

   مسئولمجري
  محل اجرا

شروع تاريخ 
  ماه/سال

مدت اجرا به 
  ماه

            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            



  : و تدوين گزارش نهايي آنها كالنرحططرح هاي  پيش بيني زمان اجراي -20



  سال پنجم  سال چهارم  سال سوم  سال دوم  سال اول
ف  شش ماهه  هشش ماه  شش ماهه  شش ماهه  شش ماهه

دي
  دوم  اول  دوم  اول  دوم  اول  دوم  اول  دوم  اول  

                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      

  . الزامي است19 با رديف جدول طرح انطباق شماره رديف هر *



  :منابع مورد استفاده-21

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  ) ريال هزاره ارقام ب         (           : كالن طرحطرح هايبيني هزينه هاي اجراي  پيش-22

ف
دي

ر
  

سال 
  اول

سال 
  دوم
  

سال 
  سوم
  

سال 
  چهارم

  

سال 
  پنجم

  

ف
دي

ر
  

سال 
  اول 

سال 
  دوم
  

سال 
  سوم
  

سال 
  چهارم

  

سال 
  پنجم
  

1            29            

2            30            

3            31            

4            32            

5            33            

6            34            

7            35            

8            36            

9            37            

10            38            

11            39            

12            40            

13            41            

14            42            

15            43            

16            44            

17            45            

18            46            

19            47            

20            48            

21            49            

22            50            

23            51            

24            52            

25            53            

26            54            

27            55            

28            56            

    :هزينه هاي مديريت طرح

    :جمع كل اعتبار مورد نياز

  . الزامي است 19  با رديف جدولطرح انطباق  شماره رديف هر *



  " كالندستورالعمل نحوه تكميل شناسنامه طرح"

  

   مقدمه

ي هـا گـرا و شـامل حلقـه   اي و مسئله محور و ترجيحا محـصول كاربردي با ماهيت توسعه-طرح كالن ملي، طرح پژوهشي   

-اي از طـرح   طرح كالن مجموعه  .  مي باشد  ايپيوسته از پژوهش، فناوري و توانمندسازي مديريت چند شاخه        كالن به هم  

باشد كه توسـط جمعـي از   يك موضوع يا محصول خاص مي هاي متفاوت در ملي مرتبط، با اهداف و روشتحقيقاتي يها

  .شودهاي مختلف تحقيقاتي اجرا ميمحققين از گروه

  

   جع تصويب كننده طرح تحقيقاتي مرا

 مركز ملي قرار گيرد، تكميل و /پژوهشكده/ه فني هر يك از موسس- مورد تاييد كميته علمي كالندر صورتي كه طرح

تواند مشترك باشد، در اين  كه طرح ماهيتاً نمي اين  توجه به با .  صفحه اول شناسنامه ضروري است»بندالف«امضاي 

  .فني در نظر گرفته شده است -راي درج تاييد كميته علميقسمت صرفاً يك محل ب

تكميل اين بند نيز .  استهماهنگي امور پژوهشي كميته تحقيقاتي در  صفحه اول محل درج نتيجه بررسي طرح» بندب«

 مذكور، فاقد هر گونه ارزش و اعتبار كميتههاي فاقد تاييد هاي تحقيقاتي الزامي است و طرحدر مورد تمامي طرح

  .باشند مي

  

    عنوان برنامه تحقيقاتي-1

  . در قالب آن اجرا گردد، درج شود كالندراين قسمت نام برنامه تحقيقاتي كه قرار است طرح

  

هاي فارسي و     بايد كوتاه ، گويا و در عين حال در برگيرنده اهداف كلي طرح بوده و حتماً به زبان                 :  كالن  عنوان طرح  -2

  .انگليسي نوشته شود

  

مركز ملي / پژوهشكده/  دراين دو كادر چيزي ننويسيد، اين دو قسمت توسط موسسه  :اره ثبت  و شماره مصوب      شم -3

مركزملي، بـه طـرح     / پژوهشكده/  به موسسه   است كه به محض وصول طرح كالن       ايشماره ثبت، شماره  . گرددتكميل مي 

شماره . شودرسي و اظهار نظر، از آن استفاده ميدر طول مراحل مختلف بركالن يابد و براي شناسايي طرح تعلق ميكالن 

  اي اســـت كـــه پـــس از اتمـــام مراحـــل بررســـي و بـــه شـــرط تـــصويب طـــرح، توســـط كميتـــه مـــصوب شـــماره

ابد و در تخصيص آن بايد اصـول و ضـوابط منـدرج در    يمركز ملي به طرح اختصاص مي    / پژوهشكده/ فني موسسه  -علمي

  .پيوست دو مدنظر قرار گيرد

  

ملـي مـرتبط بـا زمينـه       مركـز / پژوهشكده/ در اين قسمت به نام موسسه     : مركزملي ذيربط  / پژوهشكده / موسسه -4

  .شود  مي تحقيق اشاره

  

نام واحد  و منظور ذكر دارداختصاص  خاص هاي طرح اين قسمت به   :كالن طرح دهنده   سفارشواحدهاي  /  واحد -5

  .استكالن  طرح يا متقاضي انجام دهنده  سفارشبردار دولتي يا غيردولتي  اجرايي يا بهره

   



  مـسئول  حقيقت مجري  ذيربط كه در    مركز يا دفتر   / پژوهشكده / در اين قسمت الزم است به نام موسسه        : واحد اجرا  -6

  . است، اشاره شودكالن حقوقي طرح 

  

 )گاه تحقيقـاتي  و ايـست    شـهر  ،استان(كالن   اجراي طرح دقيق  بايد به محدوده جغرافيايي        در اين قسمت     : محل اجرا  -7

  .از ذكر عنوان واحد اجرا در اين محل بايد پرهيز شود .اشاره گردد

  

  .شود به تاريخ شروع بر حسب سال و ماه اشاره مي:  تاريخ شروع -8

  

هايي كه مدت اجراي آنها بيش از پنج سال براي طرح. شود به سال و ماه ذكر مي كالن  مدت اجراي طرح    :  مدت اجرا  -9

. ارايه شود توسط مجري مسئول تدوين و      كالن   پس از سپري شدن پنج سال اول، گزارش پيشرفت طرح            است، الزم است  

  . را طي نمايد كالنمجددا شناسنامه جديد تدوين و مراحل تصويب طرحكالن  به ادامه اجراي طرح سپس درصورت نياز

  

كـالن  هاي مديريت طرح  و نيز هزينه  كالن    طرح طرح هاي   نياز براي انجام      كل اعتبار مورد   : كالن  كل اعتبار طرح   -10

بنابر آنچه در بند شش ذكر شـد، اعتبـار   . آيد درج شده، در اين قسمت مي كالن   شناسنامه طرح    )20(كه در قالب جدول     

  .باشد ، مي)حداكثر(مربوط به پنج سال كالن طرح 

  

   :كالن  مشخصات دست اندركاران طرح-11

 فردي است داراي تخصص، تجربـه و مبتكـر          كالن مجري مسئول طرح  :  كالن  مشخصات مجري مسئول طرح    -1-11

در كليه مراحل تهيه، تدوين، اجرا، هدايت، نظارت و ارزشيابي          كالن  در زمينه موضوع تحقيق كه مسئوليت مستقيم طرح         

اي پژوهـشي و    ه  و تدوين گزارش  كالن   طرح    طرح هاي  اي، ادواري و نهايي     هاي مرحله   بندي گزارش جمع. را بر عهده دارد   

بايد عضو هيـات علمـي و حـداقل در مرتبـه              كالن  مجري مسئول طرح    . ، بر عهده مجري مسئول است     كالن   نهايي طرح 

در موارد خاص، بـا     . استادياري با حداقل پنج سال سابقه فعاليت علمي و پژوهشي قبل يا پس از احراز مرتبه مذكور باشد                 

 سـال سـابقه كـار پژوهـشي،     10  و حداقلارا بودن سوابق برجسته علمي فني ذيربط و به شرط د    -تشخيص كميته علمي  

علمـي و در     بايد مرتبه و پايه   “مرتبه علمي ”در قسمت   . از شرط استادياري مستثني خواهد بود     كالن  مجري مسئول طرح    

ني سـازمان و    الزاما پرسنل رسـمي، پيمـا      .مركزملي يا استاني قيد شود    / پژوهشكده /بايد نام موسسه  “ واحد متبوع   ”قسمت

  باشند و پرسنل قرارداد كـار معـين و نيـز شـاغلين در بخـش خـصوصي                مي  كالن قرارداد كار مشخص مجاز به ارائه طرح      

  . را داشته باشندانند سمت مجري مسئول طرح كالنتونمي

  

د تعداد آنها از  ولي در هر حال نباي ،باشدكالن  طرح  از    طرح 3تواند حداكثر مجري    ميكالن  مجري مسئول طرح     :تبصره

هـاي  طـرح    مجري يكـي از      دحداقل باي كالن  مجري مسئول طرح     ضمنا. يابد افزايش  هاي طرح كالن   درصد  طرح   50

  .باشد كالن طرح

   

  حـسب نيـاز و تـشخيص مجـري مـسئول و تاييـد و تـصويب كميتـه                      بـر  :كـالن  طـرح   )ان(مشخصات مشاور  -2-11

  .باشد داشته   علمي  مشاورانتواند مشاور يا   مي طرح  فني ذيربط، –علمي

  



 كـه دسـتيابي بـه اهـداف          با توجه به اين   :  كالن  هاي طرح طرح    مسئول مشخصات و شرح وظايف مجريان     -3-11

مـسئول  هـاي تحقيقـاتي اسـت كـه هـر يـك داراي يـك مجـري              طرح  اي منسجم از       اجراي مجموعه   در گرو  كالن طرح

. ها به طـور دقيـق اشـاره شـود         وط به هر يك از آنها درج و به وظايف آن          باشند، در اين جدول بايد اطالعات دقيق مرب         مي

بايد عضو هيات علمي و حداقل در مرتبه استادياري با حداقل پـنج سـال سـابقه فعاليـت      هاي طرح  مجري مسئول طرح   

يـربط و بـه    فنـي ذ -در موارد خاص، با تشخيص كميتـه علمـي    . علمي و پژوهشي قبل يا پس از احراز مرتبه مذكور باشد          

از شرط كالن طرح طرح هاي  سال سابقه كار پژوهشي، مجري مسئول 10  و حداقلشرط دارا بودن سوابق برجسته علمي

بايـد نـام   “ واحـد متبـوع   ”علمـي و در قـسمت      بايد مرتبه و پايه   “مرتبه علمي ”در قسمت   . استادياري مستثني خواهد بود   

الزاما پرسنل رسمي، پيماني سازمان و قرارداد كار مشخص مجاز به ارائه  .مركزملي يا استاني قيد شود / پژوهشكده /موسسه

 را انند سـمت مجـري مـسئول طـرح    تونمي  باشند و پرسنل قرارداد كار معين و نيز شاغلين در بخش خصوصي      طرح مي 

   داشته باشند

نـد بـه سـوابق    هـاي مختلـف ايـن ب     درقسمت:كالن سوابق تحصيلي، علمي و تحقيقاتي مجري مسئول طرح      -12 

هستند، اشـاره    كالن   تحصيلي و آن بخش از سوابق علمي و تحقيقاتي مجري مسئول كه مشخصاً مرتبط با موضوع طرح                  

  .شود مي

  

هـاي   نامـه  اطالعات تحصيلي مجري مسئول در مقطع كارشناسي و باالتر و نيـز عنـاوين پايـان    :  سوابق تحصيلي  -1-12

  .گردد ين قسمت ذكر ميمقطع كارشناسي ارشد و دكتري وي، در ا

  

درمـورد مقـاالت چـاپ     . باشـند كالن   سوابق مورد اشاره بايد مرتبط با موضوع طرح          : مقاالت علمي و پژوهشي    -2-12

  .شده ذكر اطالعات مقاالتي حائز اهميت است كه در مجالت معتبر علمي و پژوهشي خارجي يا داخلي چاپ شده باشند

  

هـاي    بايد سوابق طـرح هـا و پـروژه    كالن در اين قسمت مجري مسئول طرح:هاي تحقيقاتي    طرح ها و پروژه    -3-12

  .تحقيقاتي را قبالً در آن ها مشاركت داشته را تكميل نمايد

  

هـاي   نامه در اين قسمت اطالعات مربوط به آثار علمي به جز مقاالت، شامل كتب منتشره، فيلم    : ساير آثار علمي  -4-12

ها و سـاير آثـار كـه      هاي تاييد شده، بولتن     هاي فني، پروتكل     ترويجي، دستورالعمل  -يآموزشي يا ترويجي، نشريات تحقيق    

  .شود باشند، اشاره ميكالن ، طبع و نشر شده و حتماً مرتبط با موضوع طرح  كالنتوسط مجري مسئول طرح

  

ت كه داراي تاييديـه از      اين قسمت محل درج اطالعات مربوط به اختراعات، اكتشافات و ابتكاراتي اس            :هاآوري   نو -5-12

بـوده  ) شود كه در ستون محل تاييد يا ثبت به عنوان دقيق آن اشاره مي(سازمان، شورا، كميسيون، كميته يا مجمع خاص     

در اختـراع، اكتـشاف يـا    كـالن  ستون سمت به نقش مجري مسئول طـرح   در. باشندكالن و الزاماً مرتبط با موضوع طرح     

محل درج اطالعات مربوط . گردد استفاده مي“ همكار”يا“ مجري”د و صرفاً از يكي از عبارات شو ابتكار عنوان شده اشاره مي

  .نيز همين قسمت است... شده و  هاي جديد، رقم يا ارقام معرفي به شناسايي گونه يا گونه

  

. باشندكالن  طرح  الزاماً بايد مرتبط با موضوع،شوند  عناويني كه ذكر مي:هاي دانشجويي نامه سرپرستي پايان -6-12

ــرح     ــسئول ط ــري م ــش مج ــه نق ــمت ب ــتون س ــالن در س ــان ك ــتي پاي ــي از    در سرپرس ــرفاً  از يك ــاره  و ص ــه اش نام



در هر مورد در صورت نياز به فضاي بيشتر، استفاده از صـفحات اضـافي               . شود  استفاده مي “ داور”و“مشاور”،“راهنما”عبارات

  .بالمانع است

  

، ضرورت و اهميت اجرا و  كالنمت به طور مجمل به مسئله اساسي يا فرضيه طرح      در اين قس   : كالن    چكيده طرح  -13

شود، به نحوي كه در يك  باشند، اشاره مي هم كالن هاي طرح طرح ر بردارنده كلياتي در مورد كه دكالن نيز اهداف طرح 

  .شود ي نوشته ميچكيده به زبان فارسي و انگليس. آشنا شدكالن نظر اجمالي بتوان باتمام خصوصيات طرح 

  

. اي كاربرد دارند بوده و در جستجوي رايانهكالن  كلماتي هستند كه بيانگر موضوع و ماهيت طرح        :هاي كليدي    واژه -14

شـود ولـي در       هاي فارسي توصيه مـي      استفاده از واژه  . باشندكالن  اين كلمات ممكن است منتج از عنوان يا محتوي طرح           

 10تعداد واژه هاي كليدي محدود به حداكثر        .  معروف نباشد، ذكرالتين آن بالمانع است      اي  ترجمه فارسي كلمه    جايي كه 

  .واژه است

   

كـه تحقـق كامـل     مسئله اساسي عبارت است از وضعيت يا عـاملي پيچيـده        :  كالن  مسئله اساسي يا فرضيه طرح     -15

اهميت مسئله اساسي به وسيله     . ار داده است  پتانسيل توليد و يا دستيابي به اهدافي را غير ممكن ساخته يا تحت تاثير قر              

پاسخ به مـسئله اساسـي باعـث افـزايش          . شود  چهار عامل درجه وخامت، فوريت، روند تغييرات و قابليت حل سنجيده مي           

ماهيـت برخـي از     . شـود   هاي مرسوم و موجود و تغيير نگرش به موضوع تحقيـق مـي              وري و توليد، بهينه سازي روش       بهره

اي است كه پروژه مسئله اساسي ممكن نبوده و اين تحقيقات به منظور قبول يا رد برخي فرضيات انجام        هتحقيقات به گون  

فرضيه حدسي است زيركانه از نتايج تحقيق كه محقق قبل از انجام تحقيق بر حـسب شـناخت و تجربـه خـود                       . شوند  مي

توان صحت و سـقم   كه با آزمون علمي مي فرضيه همان چيزي است كه محقق به دنبال آن است و تصوري است              . زند  مي

. فرضيه پاسخي است تجربي به يك سوال، از طريق يافتن ارتباط بين دو يـا چنـد متغيـر                  .  را بررسي، تاييد يا رد نمود       آن

پردازد و سپس از  اي را بيان و در مراحل اجراي تحقيق به تجزيه و تحليل علمي آن مي محقق قبل از انجام تحقيق فرضيه

  .كند   يا نادرستي آن را اثبات مي ها ، درستي نتايج حاصل از همين تجريه و تحليلروي 

  

است، كالن هاي تحقيقاتي طرح  طرح  اي منسجم از      خود مجموعه كالن  كه طرح     توجه به اين    با : كالن  اهداف طرح  -16

بيان اهداف بايد از ذكر عبارات در . بودخواهد كالن طرح  هاي  بيني پروژه لذا اهداف آن منبعث از اهداف و نتايج قابل پيش

  .خودداري شده و در نگارش، اولويت آنها مد نظر قرار گيرد... كني آفات و نظير خودكفايي مملكت، ريشهكلي ن

  

اين بنـد، محقـق ضـمن تبيـين      در : مسئله اساسي، اهميت و ضرورت و توجيه اقتصادي ، اجتماعي تحقيق           -17

بـه بيـان اهميـت و ضـرورت         ) آيند مسئله يابي و مطالعات اكتشافي مشخص شده است        كه در فر  (مسئله اساسي تحقيق    

توان يك نوع ارزيابي قبل  اين بند از شناسنامه را تا حدودي مي. پردازد پرداختن به موضوع از ابعاد اقتصادي اجتماعي مي

 شناسـنامه  طوركلي در ايـن بخـش از      به. حساب آورد    از آثار و پيامدهاي ناشي از اجراي تحقيق به         )Ante Ex-(از اجرا   

  : الزم است

هاي توسعه بخش   ضمن تبيين اهميت و جايگاه محصول يا موضوع مورد بررسي از جنبه ارتباط آن با اهداف برنامه                :اوالً

مرتبط با موضوع، با استناد به مطالعات اكتـشافي، مـسئله و يـا مـشكل     ) بخش زير( كشاورزي به ويژه در حوزه تخصصي     

 كه در حال حاضر در مورد محصول و يا موضوع مورد بررسي وجود دارد و يا در آينده احتمـال بـروز آن متـصور                          اساسي



 شناسـنامه  كـه   البتـه، در مـواردي       .است، همراه با تشريح دامنه و گستره موضوع و مسئله مورد بررسـي، تـشريح گـردد                

 )نه براساس مـسائل و مـشكالت كنـوني    و(بررسي هاي محقق از شرايط آتي محصول يا موضوع تحت        بيني  براساس پيش 

 بيني، هاي پيشگردد، تبيين روند كنوني و ترسيم دورنماي آينده در مورد موضوع تحقيق و اعتباربخشي به روش ارائه مي

  . الزامي استشناسنامهها به منابع علمي معتبر، در اين بخش از  از طريق مستند نمودن اين روش

هـاي  و يـا زيـان   (آمار و اطالعات معتبر و مستند، منافع مورد انتظار حاصل از اجراي تحقيق مورد نظـر              با تكيه بر    : ثانياً  

با ذكر متغيرها و عواملي كه تحقيق مورد نظر بر آنها اثر خواهد گذاشـت، بـرآورد و                  ) احتمالي ناشي از عدم انجام تحقيق     

 اجتماعي و يـا  -ي مورد انتظار در هر يك از ابعاد اقتصادياست سهم و  وزن هريك از آثار و پيامدها       بديهي. تحليل گردد 

  .محيطي، متناسب با موضوع و يا مسئله تحقيق، ممكن است متفاوت باشد زيست 

هاي تحقيقاتي به   ها و پروژهكليه طرح  در موردشناسنامههر چند ارائه يك چارچوب كامالً يكسان براي تبيين اين بند از    

 رويه در تبيين اين  منظور رعايت وحدتهباشد، ليكن ب پذير نمي امنه موضوعات تحقيقاتي امكان  دليل تنوع و گستردگي د    

ها پاسـخ    به آنشناسنامه مصاديق برخي از سواالت قابل پروژه كه محققان محترم بايد در اين قسمت از      شناسنامهبند از   

باتوجه به  . گرفته است  مان و موسسات تحقيقاتي قرار    هاي تحقيقاتي اجرا شده در ساز       دهند، در قالب چند نمونه از پروژه      

هـايي را مـورد تـصويب و    شناسـنامه فني، تنها  -هاي علمينقش كليدي اين بند، از تاريخ ابالغ اين دستور العمل، كميته  

  .ها به طور كامل تبيين شده باشدتائيد نهايي قرار خواهند داد كه اين  بند در مورد آن

  

در ايـــــن بخــش بايــد بـه نتـــايج تحقيقـات          : هاداخل وخارج كشور با تاكيد برنتايج آن       تحقيق در   سوابق-18

ارجاع مطالب مندرج بـه     .  دارند، اشاره شود    كالن انجام شده در داخل و خارج از كشور كه ارتباط موضوعي با اهداف طرح             

ضـروري  ) شـود  ها اشاره مـي طور دقيق به آنهبشناسنامه 19كه در بند ( كالن  منابع علمي مورد استفاده در تدوين طرح     

هـاي   بايد نتيجه گيري شـود كـه خـالء يـا خـالء     كالن در اين قسمت ضمن اشاره به سوابق مرتبط با موضوع طرح          . است

نمايد كه ذكر عناوين تحقيقـات انجـام شـده كـافي              سازد، كجاست؟ تاكيد مي     را الزامي مي  كالن  اطالعاتي كه انجام طرح     

  . و نيز چگونگي استفاده از آن نتايج،  اهميت بسيار دارد كالنريح ارتباط نتايج حاصل از آنها با اهداف طرحنبوده و تش

  
هـاي   طرح مرحله با  و ارتباط هركالن   اين قسمت فضايي است براي تشريح مراحل اجراي طرح           : كالن كليات طرح -19

، چگـونگي   كـالن مابين اجزاي طرح   ، تفسير ارتباطات في    كالن هاي رسيدن به اهداف طرح      مربوطه، بيان شيوه  كالن  طرح  

به عبارت ديگـر، در ايـن بخـش روش تحقيـق طـرح      ... هاي موخر وطرح مقدم در كالن هاي طرح طرح  بكارگيري نتايج   

  .عمالً فاقد روش تحقيق استكالن گردد، گرچه طرح  تشريح ميكالن 

  

ل اين بند، تكميـل   در قالب جداوكالن هاي طرح  طرح ات عليرغم تكميل اطالع:  كالن هاي طرح   طرح  مشخصات   -20

 طـرح  صويب و ابالغ در مورد تمـامي و طي مراحل بررسي، تكالن طرح  هاي  طرح   مسئول  توسط مجريان  طرحشناسنامه  

بـه   و ساير اطالعات مربوطكالن هاي طرح  طرح  بايد به طور دقيق به عناوين دراين جدول.  الزامي است كالن    هاي طرح   

منظـور از محـل اجـرا،    . ها بايد كوتاه، گويا و در برگيرنده اهداف و روش اجـراي آنهـا باشـد                 طرح  عناوين  . آنها اشاره شود  

ستون تاريخ  در. اي خاص يا كل كشور باشد تواند استان، منطقه  است كه ميطرحجغرافيايي اجراي مراحل اصلي  موقعيت  

  .شود ت اجرا حتماً به سال ذكر ميمد. دقيق شروع، ذكر سال و ماه ضروري است

  



اشـاره بـه شـماره    دراين جدول ضمن : هاآن نهايي گزارش  تدوين و  كالن  طرح  هاي طرح   اجراي  زمان  بيني  پيش -21

هـا نـشان داده     طرح  اتمه و محدوده زماني اجراي      ، زمان شروع، خ   19 مطابق با رديف جدول      كالن طرح   هايطرح  رديف  

 نيـز بايـد در محـدوده مـذكور در نظـر      طرح براي تدوين گزارش نهايي هر است كه مدت زمان الزمالزم به ذكر  . شود  مي

  .گرفته شود

  

و از آنها استفاده شده،     كالن  بايد به منابعي اشاره شود كه در تدوين شناسنامه طرح              صرفاً مي  :منابع مورد استفاده  -22

درج فهرست منابع علمي بايـد بـه اصـول وضـوابط منـدرج در        در  .  چه كه در زمينه مورد بحث طبع و نشر شده است            آن  

  .تحقيقاتي توجه شود هاي ها و پروژه گزارش نهايي طرح  هاي  مربوطه دردستورالعمل مشروح سرفصل بخش

  

هاي طرح  طرح بيني هر يك از  ينه قابل پيش  در اين جدول بايد به هز      : كالن   هاي اجرايي طرح    هزينه  بيني   پيش -23

كـالن  هـاي طـرح   طـرح  ذكر شماره رديف . اشاره شود، و هزينه مديريت آن       كالن هاي اجراي طرح    كيك سال به تف كالن  

  .   اهميت دارد22براساس ترتيب جدول 

  



  

  

  

  

  

  

  

  :  عنوان برنامه تحقيقاتي 

  :عنــوان طرح

  : فارسـي

  :انگليسي

   پژوهشكده/مركز/ فني موسسه-كميته علمي      مورخ     اجراي طرح در جلسه) الف

  امضاء    :خانوادگي رييس كميته و نام  نام          .شد تاييد

                                   مطرح و با عنايت بـه       هماهنگي امور پژوهشي   كميته        مورخ        طرح براي        بار در جلسه–) ب

  : امضاء      :  كميته خانوادگي رييس نام  و  نام    تاييد

  

  

  

  

  

 :	�ر� ��� 

 
 زيوزارت ���د آ��ور

�زش، ز��ن �����ت���� و "!و �   
 آ��ورزي

        شناسنامه طرح تحقيقاتيشناسنامه طرح تحقيقاتيشناسنامه طرح تحقيقاتيشناسنامه طرح تحقيقاتي

) $��"%&���!آ/ �.- /,+وه�()� /�
2�د "(0�1 �-( 

  تعالي بسمه

5�ب 	�ر� �: 



  

  

  

  

  

  

  

  : عنوان برنامه -1

  

  : عنوان طرح -2

  :                           فـارسي

  :                           انگليسي

  : ذيربطمركزملي/ پژوهشكده / موسسه  -3

  ) طرح يا مجري مسئول يا مركز محل خدمت مجريمركزملي/پژوهشكده/نام موسسه(:واحد اجرا-4

  ): خاص دارد طرح هاياختصاص به ( دهندهسفارشواحدهاي / واحد -5

  : محل اجرا-6

  :ماه    : سال : تاريخ شروع پيشنهادي -7

  )حداكثر پنج سال(  ماه     سال و    :مدت اجرا-8

  ريال    ):پيشنهادي(كل اعتبار طرح -9

  : اندركاران طرح مشخصات دست-10

  :  مشخصات مجري مسئول طرح 1-10

  خانوادگي و نام نام
آخرين مدرك 

  تحصيلي

شته ر

  تحصيلي

مرتبه 

  علمي
  واحد متبوع

كد 

  پرسنلي
  امضاء
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ميته

  بسمه تعالي
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  : طرح )ان( مشخصات مشاور -2-10

  رديف
نام و نام 

  خانوادگي 

آخرين مدرك 

  تحصيلي

رشته 

  تحصيلي

مرتبه 

  علمي

  پرسنليكد
  واحد متبوع

1              

2              

3              

4              
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  :ي طرحها  مشخصات و شرح وظايف مجريان پروژه-3-10

  رديف
  و  نام

   نام خانوادگي

آخرين مدرك 

  تحصيلي

رشته 

  تحصيلي
  مرتبه علمي

  كد پرسنلي

  
  شرح وظايف  واحد متبوع

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                



در اين قسمت صرفاً به سوابق مرتبط با موضوع (  سوابق تحصيلي، علمي و تحقيقاتي مجري مسئول طرح        -11

  ):شود اشاره مي  سال اخير5در طرح 

  :سوابق تحصيلي-1-11

  رشته تحصيلي *مدرك تحصيلي   رديف
دانشگاه محل 

  تحصيل

كشورمحل 

  تحصيل

سال اخذ 

  مدرك

1            

2            

3            

  .شود باالتر اشاره مي  صرفاً به مدارك تحصيلي كارشناسي و*
  
  : مقاالت علمي و پژوهشي-2-11

  عنوان مجله  عنوان  رديف
 شماره

  مجله
  سال

  در  رتبه
   نگارندگان بين

1            

2            

3            

4            

5            

6            

7            

8            

9            



۱۳۱۳ ۱۳
۱۳

 

  :هاي تحقيقاتي  و پروژهطرح ها -3-11

  واحد اجرا  عنوان  رديف
سمت در 

  پروژه/طرح

سال 

  شروع

سال 

  خاتمه

ثبت  شماره

  گزارش نهايي 

1              

2              

3              

4              

5              

6              

7              

8              

9              

10              

 

   



  :ساير آثار علمي-4-11

  تاريخ چاپ  اد صفحات تعد  شمارگان  *نوع  عنوان  رديف

1            

2            

3            

4            

5            

  ...شده، بولتن، فني، پروتكل توليد تاييد   ترويجي، دستورالعمل-نامه آموزشي يا ترويجي، نشريه تحقيقي ، فيلم)ترجمه(،كتاب)تاليف(كتاب :  نوع*
  
  :نوآوريها-5-11

  تاريخ  سمت  محل تاييد يا ثبت مورد  رديف

1          

2          

3          

4          

  
  



  :هاي دانشجويي نامه سرپرستي پايان-6-11

  مقطع

 عنوان پايان نامه  رديف

ي
س

نا
ش

ار
ك

 

 
شد

ار
ي  
تر

دك
  

ت
سم

  

  دانشگاه
  سال

  تحصيلي

1              

2              

3              

4              

5              

  

  :رح طخالصه-12

  

  

  

  

  : واژه هاي كليدي-13

  

  

  :توجيه اقتصادي اجتماعيو   تحقيقمسئله اساسي، اهميت و ضرورت  -14

  



  

  

  

  

  

  

  

  : اهداف طرح-15

  

  

  

  

   : طرحسواالت/فرضيه -16

  

  

  

  

  

  

  : سوابق تحقيق در داخل و خارج از كشور با تاكيد بر نتايج آنها-17

  

  

  

  



  ):تشريح مراحل اجراي طرح( كليات طرح-18
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



۱۸۱۸ ۱۸
۱۸

 

  هاي طرح مشخصات پروژه-19

  عنوان پروژه  رديف
ام و نام خانوادگي ن

  مجري
  محل اجرا

شروع تاريخ 
  ماه/سال

مدت اجرا به 
  ماه

            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            



  :رح و تدوين گزارش نهايي آنهاطي ها  پيش بيني زمان اجراي پروژه-20



  سال پنجم  سال چهارم  سال سوم  سال دوم  سال اول
  شش ماهه  شش ماهه  شش ماهه  شش ماهه  شش ماهه

ف
دي

ر
  دوم  اول  دوم  اول  دوم  اول  دوم  اول  دوم  اول  

                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      

  . الزامي است19انطباق شماره رديف هر پروژه با رديف جدول *



  :منابع مورد استفاده-21

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  ) ريال هزاره ارقام ب         (                    :طرح پروژهبيني هزينه هاي اجراي  پيش-22

ف
دي

ر
  

سال 

  اول 

  سال 

  دوم 

  سال

   سوم 

سال 

  چهارم

  

  سال

  پنجم 

  

ف
دي

ر
  

سال 
اول 
  طرح

سال 
  دوم
  طرح

سال 
  سوم
  طرح

سال 
  چهارم
  طرح

سال 
  پنجم
  طرح

1            29            

2            30            

3            31            

4            32            

5            33            

6            34            

7            35            

8            36            

9            37            

10            38            

11            39            

12            40            

13            41            

14            42            

15            43            

16            44            

17            45            

18            46            

19            47            

20            48            

21            49            

22            50            

23            51            

24            52            

25            53            

26            54            

27            55            

28            56            

    :هزينه هاي مديريت طرح

    :جمع كل اعتبار مورد نياز

  . الزامي است 19  انطباق  شماره رديف هر پروژه با رديف جدول*



  "تحقيقاتي دستورالعمل نحوه تكميل شناسنامه طرح "

  

   مقدمه

تحت عنوان (اتيهاي تحقيق اي منسجم از پروژه طرح تحقيقاتي قسمتي از يك برنامه تحقيقاتي و عبارت است از مجموعه

توان  با اجراي يك طرح تحقيقاتي مي. است كه اجراي آنها براي دستيابي به هدف طرح  ضروري است) هاي طرح پروژه

. وري يا افزايش كمي وكيفي محصولي خاص را فراهم ساخت يك مسئله اساسي را حل نمود يا موجبات افزايش بهره

ها و ملزومات مورد نياز طرح تنظيم شده و چون  ها، اهداف، روش جنبهشناسنامه طرح تحقيقاتي به منظور بيان تمامي 

معرف و مبين كليه نظرات و اهداف تكميل كننده آن است و در صورت تصويب به عنوان يك سند معتبر از جهات 

  .گردد، الزم است در تكميل آن نهايت دقت به عمل آيد مختلف از جمله نظارت و ارزشيابي تلقي مي

  

   ويب كننده طرح تحقيقاتي مراجع تص

 مركز ملي قرار گيرد، تكميل و امضاي /پژوهشكده/ه فني هر يك از موسس-در صورتي كه طرح مورد تاييد كميته علمي

تواند مشترك باشد، در اين قسمت صرفاً  كه طرح ماهيتاً نمي اين  توجه به با .  صفحه اول شناسنامه ضروري است»بندالف«

  .فني در نظر گرفته شده است -ييد كميته علمييك محل براي درج تا

تكميل اين بند نيز . است هماهنگي امور پژوهشي كميته تحقيقاتي در  صفحه اول محل درج نتيجه بررسي طرح» بندب«

مذكور، فاقد هر گونه ارزش و اعتبار  كميتهي فاقد تاييد هاطرحي تحقيقاتي الزامي است و هاطرحدر مورد تمامي 

  .باشند مي

  

    عنوان برنامه تحقيقاتي-1

  .دراين قسمت نام برنامه تحقيقاتي كه قرار است طرح در قالب آن اجرا گردد، درج شود

  

هـاي فارسـي و       بايد كوتاه ، گويا و در عين حال در برگيرنده اهداف كلي طرح بـوده و حتمـاً بـه زبـان                     :  عنوان طرح  -2

  .انگليسي نوشته شود

  

مركز ملي / پژوهشكده / دراين دو كادر چيزي ننويسيد، اين دو قسمت توسط موسسه  :ب شماره ثبت  و شماره مصو      -3

، بـه   مركزملـي / پژوهـشكده / موسسهاي است كه به محض وصول طرح تحقيقاتي به          شماره ثبت، شماره  . گرددتكميل مي 

شـماره  . شـود مـي  فادهاز آن اسـت    مراحل مختلف بررسي و اظهار نظـر،         يابد و براي شناسايي طرح در طول      طرح تعلق مي  

  اي اســـت كـــه پـــس از اتمـــام مراحـــل بررســـي و بـــه شـــرط تـــصويب طـــرح، توســـط كميتـــه مـــصوب شـــماره

ابد و در تخصيص آن بايد اصـول و ضـوابط منـدرج در    يمركز ملي به طرح اختصاص مي    / پژوهشكده/ فني موسسه  -علمي

  . مدنظر قرار گيرددوپيوست 

  

 مـرتبط بـا زمينـه    ملـي   مركـز / پژوهشكده/موسسه در اين قسمت به نام       : ذيربط  مركزملي / پژوهشكده /موسسه -4

  .شود  مي تحقيق اشاره

  



نـام واحـد     و منظـور ذكـر     دارداختـصاص    خاص   هاي طرح  اين قسمت به    :طرح دهنده   سفارشواحدهاي  /  واحد -5

  . استطرحدهنده يا متقاضي انجام   سفارشبردار دولتي يا غيردولتي  اجرايي يا بهره

   
  مـسئول  حقيقت مجري  ذيربط كه در    مركز يا دفتر   / پژوهشكده / اين قسمت الزم است به نام موسسه        در : واحد اجرا  -6

  . حقوقي طرح است، اشاره شود

  

 اشـاره   )ايـستگاه تحقيقـاتي   و   شهر ،استان( اجراي طرح دقيق  بايد به محدوده جغرافيايي        در اين قسمت     : محل اجرا  -7

  .جرا در اين محل بايد پرهيز شوداز ذكر عنوان واحد ا .گردد

  

  .شود به تاريخ شروع بر حسب سال و ماه اشاره مي:  تاريخ شروع -8

  

يي كه مدت اجراي آنها بيش از پنج سال است، هاطرحبراي . شود مدت اجراي طرح به سال و ماه ذكر مي:  مدت اجرا-9

سـپس  . ارايـه شـود    مجري مـسئول تـدوين و        الزم است پس از سپري شدن پنج سال اول، گزارش پيشرفت طرح توسط            

  . به ادامه اجراي طرح مجددا شناسنامه جديد تدوين و مراحل تصويب طرح را طي نمايددرصورت نياز

  

هاي مديريت طرح كه در قالب جـدول   هاي طرح و نيز هزينه نياز براي انجام پروژه   كل اعتبار مورد   : كل اعتبار طرح   -10

بنابر آنچه در بند شش ذكر شد، اعتبار طرح مربوط به پـنج سـال   . آيد  ، در اين قسمت مي     شناسنامه طرح درج شده    )20(

  .باشد ، مي)حداكثر(

  

  :  مشخصات دست اندركاران طرح-11

مجري مسئول طرح فردي اسـت داراي تخـصص، تجربـه و مبتكـر در زمينـه      :  مشخصات مجري مسئول طرح  -1-11

. كليه مراحل تهيه، تدوين، اجرا، هدايت، نظارت و ارزشيابي را بر عهده داردموضوع تحقيق كه مسئوليت مستقيم طرح در 

هاي پژوهشي و نهايي طـرح، بـر عهـده     هاي طرح و تدوين گزارش اي، ادواري و نهايي پروژه     هاي مرحله   بندي گزارش جمع

حداقل پنج سال سـابقه     بايد عضو هيات علمي و حداقل در مرتبه استادياري با             مجري مسئول طرح    . مجري مسئول است  

 فني ذيربط و -در موارد خاص، با تشخيص كميته علمي     . فعاليت علمي و پژوهشي قبل يا پس از احراز مرتبه مذكور باشد           

 سال سابقه كار پژوهشي، مجري مسئول طرح از شـرط اسـتادياري    10  و حداقل  به شرط دارا بودن سوابق برجسته علمي      

 /موسـسه بايـد نـام   “ واحـد متبـوع   ”علمـي و در قـسمت      بايد مرتبه و پايـه    “ه علمي مرتب”در قسمت   . مستثني خواهد بود  

و قرارداد كار مشخص مجاز بـه ارائـه طـرح           سازمان  الزاما پرسنل رسمي، پيماني      . يا استاني قيد شود    مركزملي/پژوهشكده

مت مجـري مـسئول طـرح    توانند س ي نمي صباشند و پرسنل قرارداد كار معين و نيز شاغلين در بخش خصو           تحقيقاتي مي 

  .تحقيقاتي را داشته باشند

  

درصـد   50ولي در هر حال نبايـد تعـداد آنهـا از     ،باشد طرح پروژه3تواند حداكثر مجري مجري مسئول طرح مي   :تبصره

  . هاي طرح باشدپروژهمجري يكي از  دمجري مسئول طرح حداقل باي ضمنا. يابد افزايشطرح هاي  پروژه

   



ــشاور -2-11 ــصات م ــرح )ان(مشخ ــر:ط ــه     ب ــصويب كميت ــد و ت ــسئول و تايي ــشخيص مجــري م ــاز و ت   حــسب ني

  .باشد داشته   علمي  تواند مشاور يا مشاوران  مي طرح  فني ذيربط، –علمي

  

 كـه دسـتيابي بـه اهـداف طـرح در گـرو           با توجه به اين   :  هاي طرح   مشخصات و شرح وظايف مجريان پروژه      -3-11

باشـند، در ايـن جـدول بايـد       هاي تحقيقاتي است كه هر يك داراي يـك مجـري مـي              وژهاي منسجم از پر     اجراي مجموعه 

در ستون مرتبه علمي، در صورتي . ها به طور دقيق اشاره شوداطالعات دقيق مربوط به هر يك از آنها درج و به وظايف آن

قيـد  “ كارشـناس ”د، عبـارت كه مجري، عضو هيات علمي باشد، رتبه و پايه وي و در صورتي كه عضو هيـات علمـي نباشـ       

يـك   باشـند كـه واجـد         هاي طرح   توانند مجري پروژه    محققين داراي مدرك تحصيلي كارشناسي، به شرطي مي       . گردد    مي

 ، يا دو مقاله منتشر شده در مجـالت          ISIالمللي معتبر و نمايه شده در          مجالت علمي و پژوهشي بين     مقاله منتشر شده در   

 10 يا يك مقاله با خصوصيات فوق به همراه تاييديه يك كشف، اختراع يا ابتكار، يا داراي               علمي و پژوهشي معتبر داخلي،    

/ پژوهـشكده / موسـسه در ستون واحد متبـوع نيـز اشـاره دقيـق بـه نـام             . هاي علمي و پژوهشي باشند      سال سابقه فعاليت  

 رسمي، پيماني و قرارداد كار مـشخص        الزاما پرسنل .هاي طرح الزامي است      يا استاني محل اشتغال مجريان پروژه      مركزملي

تواننـد سـمت    باشند و پرسنل قرارداد كار معين و نيز شاغلين در بخش خـصوسي نمـي              مجاز به ارائه پروژه تحقيقاتي مي     

  .مجري پروژه تحقيقاتي را داشته باشند

   

وابق تحصيلي و هاي مختلف اين بند به س    درقسمت : سوابق تحصيلي، علمي و تحقيقاتي مجري مسئول طرح          -12 

  .شود آن بخش از سوابق علمي و تحقيقاتي مجري مسئول كه مشخصاً مرتبط با موضوع طرح هستند، اشاره مي

  

هـاي    نامـه   اطالعات تحصيلي مجري مسئول در مقطع كارشناسي و باالتر و نيز عناوين پايـان             :  سوابق تحصيلي  -11-12

  .گردد ميمقطع كارشناسي ارشد و دكتري وي، در اين قسمت ذكر 

  

درمورد مقاالت چاپ شده ذكر     .  سوابق مورد اشاره بايد مرتبط با موضوع طرح باشند         : مقاالت علمي و پژوهشي    -2-12

  .اطالعات مقاالتي حائز اهميت است كه در مجالت معتبر علمي و پژوهشي خارجي يا داخلي چاپ شده باشند

  

هاي تحقيقاتي  ي مسئول طرح بايد سوابق طرح ها و پروژه در اين قسمت مجر:هاي تحقيقاتي  و پروژهطرح ها -3-12

  .را قبالً در آن ها مشاركت داشته را تكميل نمايد

  

هـاي   نامه در اين قسمت اطالعات مربوط به آثار علمي به جز مقاالت، شامل كتب منتشره، فيلم    : ساير آثار علمي  -4-12

ها و سـاير آثـار كـه       هاي تاييد شده، بولتن     هاي فني، پروتكل    ترويجي، دستورالعمل  -آموزشي يا ترويجي، نشريات تحقيقي    

  .شود توسط مجري مسئول طرح، طبع و نشر شده و حتماً مرتبط با موضوع طرح باشند، اشاره مي

  

 اين قسمت محل درج اطالعات مربوط به اختراعات، اكتشافات و ابتكاراتي است كه داراي تاييديـه از                 :هاآوري   نو -5-12

بـوده  ) شود كه در ستون محل تاييد يا ثبت به عنوان دقيق آن اشاره مي(را، كميسيون، كميته يا مجمع خاص    سازمان، شو 

ستون سمت به نقش مجري مسئول طرح در اختراع، اكتـشاف يـا ابتكـار عنـوان      در. و الزاماً مرتبط با موضوع طرح باشند  



محل درج اطالعات مربوط به شناسايي . گردد استفاده مي“ همكار”يا“ مجري”شود و صرفاً از يكي از عبارات  شده اشاره مي

  .نيز همين قسمت است... شده و  هاي جديد، رقم يا ارقام معرفي گونه يا گونه

  

در .  الزاماً بايد مرتبط با موضوع طـرح باشـند     ،شوند   عناويني كه ذكر مي    :هاي دانشجويي   نامه  سرپرستي پايان  -6-12

ــسئول    ــري مـ ــش مجـ ــه نقـ ــمت بـ ــتون سـ ــان سـ ــتي پايـ ــرح در سرپرسـ ــي از   طـ ــرفاً  از يكـ ــاره  و صـ ــه اشـ نامـ

در هر مورد در صورت نياز به فضاي بيشتر، استفاده از صـفحات اضـافي               . شود  استفاده مي “ داور”و“مشاور”،“راهنما”عبارات

  .بالمانع است

  

اجرا و نيـز اهـداف    در اين قسمت به طور مجمل به مسئله اساسي يا فرضيه طرح، ضرورت و اهميت            : چكيده طرح  -13

شود، به نحوي كه در يك نظـر اجمـالي بتـوان              باشند، اشاره مي    هاي طرح هم      طرح كه در بردارنده كلياتي در مورد پروژه       

  .شود چكيده به زبان فارسي و انگليسي نوشته مي. باتمام خصوصيات طرح آشنا شد

  

ايـن  . اي كاربرد دارند    ح بوده و در جستجوي رايانه      كلماتي هستند كه بيانگر موضوع و ماهيت طر        :هاي كليدي    واژه -14

  شـود ولـي در جـايي كـه     هاي فارسي توصيه مي استفاده از واژه. كلمات ممكن است منتج از عنوان يا محتوي طرح باشند      

  .ت واژه اس10تعداد واژه هاي كليدي محدود به حداكثر . اي معروف نباشد، ذكرالتين آن بالمانع است ترجمه فارسي كلمه

   

كه تحقق كامـل پتانـسيل        مسئله اساسي عبارت است از وضعيت يا عاملي پيچيده        :  مسئله اساسي يا فرضيه طرح     -15

اهميت مسئله اساسي بـه وسـيله چهـار         . توليد و يا دستيابي به اهدافي را غير ممكن ساخته يا تحت تاثير قرار داده است               

وري   پاسخ به مسئله اساسي باعث افزايش بهره      . شود  حل سنجيده مي  عامل درجه وخامت، فوريت، روند تغييرات و قابليت         

ماهيت برخي از تحقيقـات بـه   . شود هاي مرسوم و موجود و تغيير نگرش به موضوع تحقيق مي          و توليد، بهينه سازي روش    

. شـوند  م مـي اي است كه پروژه مسئله اساسي ممكن نبوده و اين تحقيقات به منظور قبول يا رد برخي فرضيات انجـا      گونه

فرضيه . زند فرضيه حدسي است زيركانه از نتايج تحقيق كه محقق قبل از انجام تحقيق بر حسب شناخت و تجربه خود مي

 را بررسـي،   توان صحت و سـقم آن  همان چيزي است كه محقق به دنبال آن است و تصوري است كه با آزمون علمي مي             

محقـق قبـل از     . ه يك سوال، از طريق يافتن ارتباط بين دو يا چند متغيـر            فرضيه پاسخي است تجربي ب    . تاييد يا رد نمود   

پردازد و سـپس از روي نتـايج          اي را بيان و در مراحل اجراي تحقيق به تجزيه و تحليل علمي آن مي                انجام تحقيق فرضيه  

  .كند   يا نادرستي آن را اثبات مي ها ، درستي حاصل از همين تجريه و تحليل

  

هاي تحقيقاتي طـرح اسـت، لـذا اهـداف آن             اي منسجم از پروژه     كه طرح خود مجموعه     توجه به اين    با : اهداف طرح  -16

  در بيـان اهـداف بايـد از ذكـر عبـارات كلـي           . طـرح خواهـد بـود       هـاي     بينـي پـروژه     منبعث از اهداف و نتايج قابـل پـيش        

  .ويت آنها مد نظر قرار گيردخودداري شده و در نگارش، اول... كني آفات و  نظير خودكفايي مملكت، ريشه

  

اين بنـد، محقـق ضـمن تبيـين      در : مسئله اساسي، اهميت و ضرورت و توجيه اقتصادي ، اجتماعي تحقيق           -17

بـه بيـان اهميـت و ضـرورت         ) كه در فرآيند مسئله يابي و مطالعات اكتشافي مشخص شده است          (مسئله اساسي تحقيق    

توان يك نوع ارزيابي قبل  اين بند از شناسنامه را تا حدودي مي. پردازد ي ميپرداختن به موضوع از ابعاد اقتصادي اجتماع



 شناسـنامه به طوركلي در ايـن بخـش از      . حساب آورد    از آثار و پيامدهاي ناشي از اجراي تحقيق به         )Ante Ex-(از اجرا   

  : الزم است

هاي توسعه بخش رتباط آن با اهداف برنامه    ضمن تبيين اهميت و جايگاه محصول يا موضوع مورد بررسي از جنبه ا              :اوالً

مرتبط با موضوع، با استناد به مطالعات اكتـشافي، مـسئله و يـا مـشكل     ) بخش زير( كشاورزي به ويژه در حوزه تخصصي     

اساسي كه در حال حاضر در مورد محصول و يا موضوع مورد بررسي وجود دارد و يا در آينده احتمـال بـروز آن متـصور                          

 شناسـنامه البتـه، در مـواردي كـه         . تشريح دامنه و گستره موضوع و مسئله مورد بررسـي، تـشريح گـردد              است، همراه با  

 )نه براساس مـسائل و مـشكالت كنـوني    و(هاي محقق از شرايط آتي محصول يا موضوع تحت بررسي        بيني  براساس پيش 

 بيني، هاي پيشقيق و اعتباربخشي به روشگردد، تبيين روند كنوني و ترسيم دورنماي آينده در مورد موضوع تح ارائه مي

  . الزامي استشناسنامهها به منابع علمي معتبر، در اين بخش از  از طريق مستند نمودن اين روش

هـاي  و يـا زيـان   (با تكيه بر آمار و اطالعات معتبر و مستند، منافع مورد انتظار حاصل از اجراي تحقيق مورد نظـر                 : ثانياً  

با ذكر متغيرها و عواملي كه تحقيق مورد نظر بر آنها اثر خواهد گذاشـت، بـرآورد و                  )  انجام تحقيق  احتمالي ناشي از عدم   

 اجتماعي و يـا  -است سهم و  وزن هريك از آثار و پيامدهاي مورد انتظار در هر يك از ابعاد اقتصادي       بديهي. تحليل گردد 

  .تفاوت باشدمحيطي، متناسب با موضوع و يا مسئله تحقيق، ممكن است م زيست 

  

هاي تحقيقاتي به    و پروژههاطرحكليه   در موردشناسنامههر چند ارائه يك چارچوب كامالً يكسان براي تبيين اين بند از    

 رويه در تبيين اين  منظور رعايت وحدتهباشد، ليكن ب پذير نمي دليل تنوع و گستردگي دامنه موضوعات تحقيقاتي امكان      

ها پاسـخ    به آنشناسنامهبرخي از سواالت قابل پروژه كه محققان محترم بايد در اين قسمت از     مصاديق   شناسنامهبند از   

مـورد اشـاره   ...ضـميمه  هاي تحقيقاتي اجرا شده در سازمان و موسسات تحقيقاتي در          دهند، در قالب چند نمونه از پروژه      

فنـي، تنهـا     -هـاي علمـي   سـتور العمـل، كميتـه     باتوجه به نقش كليدي اين بند، از تاريخ ابـالغ ايـن د            . گرفته است  قرار

  .ها به طور كامل تبيين شده باشدهايي را مورد تصويب و تائيد نهايي قرار خواهند داد كه اين  بند در مورد آنشناسنامه

  

در ايـــــن بخــش بايــد بـه نتـــايج تحقيقـات          : هاداخل وخارج كشور با تاكيد برنتايج آن        تحقيق در   سوابق-18

ارجاع مطالب مندرج به منـابع  . ام شده در داخل و خارج از كشور كه ارتباط موضوعي با اهداف طرح دارند، اشاره شود                انج

در ايـن   . ضروري است ) شود  ها اشاره مي  طور دقيق به آن   هشناسنامه ب 19كه در بند    (  علمي مورد استفاده در تدوين طرح     

هاي اطالعاتي كه انجام طـرح   ايد نتيجه گيري شود كه خالء يا خالءقسمت ضمن اشاره به سوابق مرتبط با موضوع طرح ب  

نمايد كه ذكر عناوين تحقيقات انجام شده كافي نبوده و تشريح ارتباط نتايج حاصل  سازد، كجاست؟ تاكيد مي را الزامي مي

  .از آنها با اهداف طرح و نيز چگونگي استفاده از آن نتايج،  اهميت بسيار دارد

  
هـاي طـرح    مرحلـه بـا پـروژه     اين قسمت فضايي است براي تشريح مراحل اجراي طـرح و ارتبـاط هـر     :رحكليات ط -19

مـابين اجـزاي طـرح، چگـونگي بكـارگيري نتـايج        هاي رسيدن به اهداف طرح، تفـسير ارتباطـات فـي           مربوطه، بيان شيوه  

گـردد، گرچـه    تحقيق طرح تـشريح مـي  به عبارت ديگر، در اين بخش روش ... هاي موخر و هاي طرح مقدم در پروژه  پروژه

  .طرح عمالً فاقد روش تحقيق است

  



هاي طرح در قالب جداول اين بند، تكميل  شناسـنامه             عليرغم تكميل اطالعات پروژه   : هاي طرح   مشخصات پروژه  -20

.  لزامـي اسـت    ا  هاي طرح   طرح و طي مراحل بررسي، تصويب و ابالغ در مورد تمامي پروژه             هاي    پروژه توسط مجريان پروژه   

ها بايـد   عناوين پروژه. هاي طرح و ساير اطالعات مربوط به آنها اشاره شود دراين جدول بايد به طور دقيق به عناوين پروژه       

منظور از محل اجرا، موقعيت جغرافيايي اجراي مراحـل اصـلي           . كوتاه، گويا و در برگيرنده اهداف و روش اجراي آنها باشد          

ستون تاريخ دقيق شروع، ذكر سال و مـاه ضـروري            در. اي خاص يا كل كشور باشد       ستان، منطقه تواند ا   پروژه است كه مي   

  .شود مدت اجرا حتماً به سال ذكر مي. است

  

اشاره به شـماره رديـف      دراين جدول ضمن    : هاآن  نهايي  گزارش    تدوين  و     طرح    هاي  پروژه  اجراي  زمان  بيني  پيش -21

الزم . شـود  ها نشان داده مي ، زمان شروع، خاتمه و محدوده زماني اجراي پروژه19ول   طرح  مطابق با رديف جد      هاي  پروژه

  .به ذكر است كه مدت زمان الزم براي تدوين گزارش نهايي هر پروژه نيز بايد در محدوده مذكور در نظر گرفته شود

  

  آن مه طرح از آنها استفاده شـده، نـه   بايد به منابعي اشاره شود كه در تدوين شناسنا     صرفاً مي  :منابع مورد استفاده  -22

  در درج فهرست منابع علمي بايد به اصول وضوابط منـدرج در بخـش            . چه كه در زمينه مورد بحث طبع و نشر شده است          

  .تحقيقاتي توجه شود هاي ها و پروژه گزارش نهايي طرح  هاي مربوطه دردستورالعمل مشروح سرفصل

  

هـاي طـرح بـه        بيني هر يك از پـروژه        در اين جدول بايد به هزينه قابل پيش        :رحهاي اجرايي ط    هزينه  بيني   پيش -23

هاي طرح براساس ترتيـب جـدول      ذكر شماره رديف پروژه   . هاي اجراي طرح، و هزينه مديريت آن اشاره شود          تفكيك سال 

  .   اهميت دارد22
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تواند بيش از يك مجري   كه پروژه، ملي يا مشترك باشد، مي در صورتي(مجريان/    مشخصات مجري-2-21 

   :  )داشته باشد

  رديف
نام  نام و

 خانوادگي
  مجري

آخرين مدرك 
  تحصيلي

رشته 
  تحصيلي

مرتبه 
  علمي

كد 
  پرسنلي

  امضاء  واحد متبوع

1                

2  
  

  
          

3  
  

  
          

4  
  

  
          

5  
  

  
          

6  
  

  
          

  
  



  :) مشترك دارد هاي ملي يا اختصاص به پروژه(اصلي رناظ مشخصات -3-21  

آخرين مدرك   نام ونام خانوادگي
  تحصيلي

رشته 
  تحصيلي

مرتبه 
  علمي

كد 
  پرسنلي

  واحد متبوع

            
  

  ):پروژهموضوع هاي مرتبط با  پرسنل داراي تخصص ( ناظرانمشخصات  -4-21

نام ونام   رديف
  خانوادگي

 مدرك آخرين
  تحصيلي

رشته 
  تحصيلي

مرتبه 
  علمي

كد 
  پرسنلي

  واحد متبوع

1              
2              
3              

   

  ):در صورتي كه پروژه واجد مشاور علمي است، تكميل گردد( مشاورين/ مشخصات مشاور-5-21

نام ونام   رديف
  خانوادگي

آخرين مدرك 
  تحصيلي

رشته 
  تحصيلي

مرتبه 
  علمي

كد 
  پرسنلي

  واحد متبوع

1              
2              

  

  

  ):هاي اصلي ومرتبط با پروژه پرسنل داراي تخصص( مشخصات همكاران اصلي -6-21

نام ونام   رديف
  خانوادگي

آخرين مدرك 
  تحصيلي

رشته 
  تحصيلي

مرتبه 
  علمي

كد 
  پرسنلي

  واحد متبوع

1              
2              
3              

  

  :مشخصات ساير همكاران-7-21

نام ونام   رديف
  خانوادگي

 مدرك آخرين
  تحصيلي

رشته 
  تحصيلي

مرتبه 
  علمي

  واحد متبوع  كد پرسنلي

1              
2              
3              

  

مشاورين  ، ناظرين،يا مجريان   مجري مسئول، مجري شامل به ترتيب( اندركاران پروژه  دست  وظايف  شرح-22
  ):وهمكاران

  وظايف محوله  سمت در پروژه   نام ونام خانوادگي  رديف
1        
2        
3        



درصورتي كه ( هاي اجراشده يا دردست اجرا ي مجري مسئول يا مجري  در پنج سال اخير  وپروژهطرح ها -23 
  .):شود مي  در اين جدول درج يسوابق مجر و در ساير پروژه ها پروژه پيشنهادي ملي يا مشترك است سوابق مجري مسئول

  

  پروژه/ عنوان طرح   رديف
سمت در 

اجراي طرح 
  پروژه /

سال 
  شروع

سال 
  پايان

تاريخ ارايه 
گزارش 

  نهايي

1            

2            

3            
  
  
  

  :فرضيات يا سؤاالت  تحقيقتعريف مسئله، مشكل و  -24
  
  

  

  ):باشد تكميل شود هاي طرح مي درصورتي كه شناسنامه حاضر جزو پروژه(اهداف طرح /  هدف -25

  

  

  

  :اهداف پروژه/  هدف -26

  

  

  

  :و توجيه اقتصادي و اجتماعي تحقيقحقيق اهميت و ضرورت ت  -27

  

  

  : سوابق تحقيق در داخل و خارج از كشور با تاكيد بر نتايج آنها -28

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  ):در صورت نياز تكميل گردد( شرايط اكولوژيكي منطقه اجراي پروژه-29

  

  

  

  

  : روش تحقيق-30

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



۳۵۳۵ ۳۵
۳۵

 

  :بندي مراحل اجراي پروژه  زمان-31
  سال پنجم  سال چهارم  سال سوم  سال دوم  سال اول
  سه ماهه  سه ماهه  سه ماهه  سه ماهه  سه ماهه

ف
دي

ر
  

  جراي پروژهمراحل ا

ول
ا

وم  
د

وم  
س

هارم  
چ

ول  
ا

وم  
د

وم  
س

هارم  
چ

ول  
ا

وم  
د

وم  
س

هارم  
چ

ول  
ا

وم  
د

وم  
س

هارم  
چ

ول  
ا

وم  
د

وم  
س

هارم  
چ

  

1                                            
2                                            
3                                            
4                                            
5                                            
6                                            
7                                            
8                                            
9                                            
10                                            
11                                            
12                                            
13                                            
14                                            
15                                            
16                                            
17                                             
18                                            
19                                            

 



  : منابع مورد استفاده - 32

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



۳۷۳۷ ۳۷
۳۷

 

  :هاي اجراي پروژه   هزينه-33
 در پروژه همكاري مي كنند، است كه به صورت مشاور و يا همكاري دصرفا مختص افرا اين جدول ( هاي اجرا ه تفكيك سالبمان ز خارج از مجموعه ساديري افراگبكار هاي   هزينه-1-33
  )الري  هزارارقام به(     ) شودتكميلآموزش كشاورزي نبايد  سازمان تحقيقات وو وابسته تابعه استاني  و مركزملي/پژوهشكده/ه موسسپيماني رسمي و  براي پرسنلو
  

  كل جمع  سال پنجم  سال چهارم  سال سوم  سال دوم  سال اول

ف
دي

ر
  

نوع همكاري  
  پروژه   در

ــرين ــدرك   آخ م
  تحصيلي

ت
مد

     
ي 

كار
هم

  

)
  )زرو

ار
تب

اع
   

رد
مو

   
ياز

ن
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مد

     
ي 
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هم

  

)
وز

ر
(  
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تب

اع
   

رد
مو

   
ياز

ن
  

ت
مد

     
ي 
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هم

  

)
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ر
(  
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رد
مو

   
ياز

ن
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هم

  

)
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ر
(  
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رد
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ياز

ن
  

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                          



  ) ريال هزارارقام به(                                             هاي اجرا هاي ماموريت به تفكيك سال  هزينه-2-33

  هاي ماموريت هزينه
  رديف

نوع همكاري 
  در پروژه

مدت ماموريت 
سال   به روز

  اول
سال 
  دوم

سال 
  سوم

سال 
  چهارم

سال 
  كلجمع   پنجم

    
  
  
  
  
  
  
  
  

              

  جمع كل
            

  
  
  
                                                          ) ريال هزارارقام به(                       :هاي اجرا  به تفكيك ساللوازم و تجهيزات خريد   هزينه-3-33

 نام لوازم و  رديف
قيمت   تعداد  وسايل

  واحد
سال 
  اول

سال 
  دوم

سال 
  سوم

سال 
  چهارم

سال 
  جمع كل  پنجم

    
  
  
  
  
  
  
  
  

                

  جمع كل
            

  . اين جدول محل درج لوازم جزيي بوده و انجام پروژه منوط به تامين آنها نيست*
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



                                                         :هاي اجرا  به تفكيك سال...) و   خودروزمين، ادوات ،(امكانات و تجهيزات هزينه اجاره   -1-4-33
  ) ريال هزارارقام به( 

عنوان   رديف
قيمت   مقدار  فعاليت

  واحد
سال 
  اول

سال 
  دوم

سال 
  سوم

سال 
  چهارم

سال 
  جمع كل  پنجم

    
  
  
  
  
  
  
  
  

                

  جمع كل
            

  
  
  
  
  
  
                                                         :هاي اجرا به تفكيك سال و مواد مصرفي /هزينه تامين نهاده ها -2-4-33
  ) ريال هزارارقام به( 

عنوان   رديف
  فعاليت

/ تعداد
  مقدار

قيمت 
  واحد

سال 
  اول

سال 
  دوم

سال 
  سوم

سال 
  چهارم

سال 
  جمع كل  پنجم

    
  
  
  
  
  
  
  
  

                

  جمع كل
            

  
  
  
  
  
  
  
  



بـه خـارج از   كـه   نمونـه هـايي خواهـد بـود     رفا بـراي  صـ   آزمايشگاهي ماتدخ( :آزمايشگاهيمات  دهرينه خ  -5-33
در جـداول  مترتبه بر آزمايـشات  هزينه يا در صورتي جدول تكميل گردد كه    ارسال گرديده و    مركزملي  /پژهشكده/موسسه

                               ) ريال هزارام بهارق(                                                                         ) .باشد شدهن قيد  33-4-2و  1-4-33

عنوان   سال
 ماتد خ هزينه  تعداد  آزمايش

  آزمايش
محل انجام آزمايش يا عنوان 

  كل مبلغ  يشگاه آزما
          
          
          

  اول

          
          
          
          

  دوم

          
          
          
          

  سوم

          
          
          
          

  چهارم

          
          
          
          

  پنجم

          
    كل     جمع

  
  
  
  
  
  
  
  



  
 ))))ارقام به هزار ريالارقام به هزار ريالارقام به هزار ريالارقام به هزار ريال(                                                 پروژه تحقيقاتي  پروژه تحقيقاتي  پروژه تحقيقاتي  پروژه تحقيقاتي  ) ) ) ) هزينه اي وتملكي هزينه اي وتملكي هزينه اي وتملكي هزينه اي وتملكي ( ( ( ( هزينه هاي مستقيم و غير مستقيم هزينه هاي مستقيم و غير مستقيم هزينه هاي مستقيم و غير مستقيم هزينه هاي مستقيم و غير مستقيم  : 34

ف
دي

ر
ف

دي
ر

ف
دي

ر
ف

دي
ر

        

سالهاي اجراي سالهاي اجراي سالهاي اجراي سالهاي اجراي                                                                                                                                                 

        پروژهپروژهپروژهپروژه

        هزينه ها      هزينه ها      هزينه ها      هزينه ها      

سال سال سال سال 

        اولاولاولاول

سال سال سال سال 

        دومدومدومدوم

سال سال سال سال 

        سومسومسومسوم

سال سال سال سال 

        چهارمچهارمچهارمچهارم

سال سال سال سال 

        پنجمپنجمپنجمپنجم

جمع جمع جمع جمع 

        كلكلكلكل

                          هزينه هاي بكارگيري افراد خارج از سازمانهزينه هاي بكارگيري افراد خارج از سازمانهزينه هاي بكارگيري افراد خارج از سازمانهزينه هاي بكارگيري افراد خارج از سازمان        ۱۱۱۱

                          هزينه هاي ماموريتهزينه هاي ماموريتهزينه هاي ماموريتهزينه هاي ماموريت        ۲۲۲۲

                          هزينه خريد لوازم و تجهيزاتهزينه خريد لوازم و تجهيزاتهزينه خريد لوازم و تجهيزاتهزينه خريد لوازم و تجهيزات        ۳۳۳۳

                          كانات و تجهيزاتكانات و تجهيزاتكانات و تجهيزاتكانات و تجهيزاتهزينه اجاره امهزينه اجاره امهزينه اجاره امهزينه اجاره ام        ۴۴۴۴

                          هزينه تامين نهاده ها و مواد مصرفيهزينه تامين نهاده ها و مواد مصرفيهزينه تامين نهاده ها و مواد مصرفيهزينه تامين نهاده ها و مواد مصرفي        ۵۵۵۵

                          هزينه خدمات آزمايشگاهيهزينه خدمات آزمايشگاهيهزينه خدمات آزمايشگاهيهزينه خدمات آزمايشگاهي        ۶۶۶۶

                          هزينه هاي پيش بيني نشدههزينه هاي پيش بيني نشدههزينه هاي پيش بيني نشدههزينه هاي پيش بيني نشده        ۷۷۷۷

                          جمع كلجمع كلجمع كلجمع كل

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  "هاي تحقيقاتي دستورالعمل نحوه تكميل شناسنامه پروژه"

  

   مقدمه

هاي علمي كه كـارآيي     منسجم از اقدامات خاص كه طي آن با استفاده از روش يا روش            اي است     پروژه تحقيقاتي مجموعه  

شناسنامه پروژه تحقيقاتي به منظور بيان تمـامي        . شوند  هايي رد يا قبول مي      اند، فرضيه يا فرضيه     آنها قبالً به اثبات رسيده    

تصويب، به عنـوان يـك سـند معتبـر از جهـات      ، روش و ملزومات مورد نياز پروژه تنظيم شده و درصورت  ، اهداف  ها  جنبه

  .  گردد تلقي مي جمله نظارت و ارزشيابي مختلف از

  

   مراجع تصويب كننده پروژه تحقيقاتي 

 ذيـربط تكميـل   ملـي  مركـز / پژوهـشكده / موسـسه  فني -صورت تصويب پروژه در كميته علمي  صفحه اول، در  "الفبند"

  -صورتي كه پروژه مشترك باشد و ضرورتاً در بيش از يـك كميتـه علمـي                در رسد،  ميامضاي رييس كميته     به   گردد و   مي

بنـد  " . ضروري اسـت   "الفبند  "هاي مختلف     ها، در بخش    فني مورد بررسي قرار گيرد، درج نتيجه بررسي در كليه كميته          

  بند نيز در   تكميل اين .  است هماهنگي امور پژوهشي   كميته در صفحه اول محل درج نتيجه بررسي پروژه تحقيقاتي،          "ب

  .باشند مذكور فاقد هرگونه ارزش و اعتبار مي كميتههاي فاقد تاييد  هاي تحقيقاتي الزامي است و پروژه مورد تمامي پروژه

  

   برنامه تحقيقاتيعنوان -1

  .در اين قسمت بايد نام برنامه تحقيقاتي كه پروژه تحقيقاتي در قالب آن قرار است اجرا گردد، درج شود

  

   روژه عنوان پ-2

هـاي فارسـي و انگليـسي نوشـته           زباندوبايد كوتاه، گويا و دربرگيرنده اهداف و روش اجراي پروژه بوده و حتماً به               عنوان  

 بـسيار  طرح به تصويب رسيده، حايز اهميت         هاي طرح قيد عنوان پروژه مطابق با آنچه در شناسنامه           مورد پروژه  در. شود

ح الزاماً داراي عنوان متفاوت از عنوان مندرج در شناسـنامه طـرح پيـشنهاد و بـه          كه پروژه تحقيقاتي طر      در صورتي  .است

تاييد  فني ذيربط و درصورت اساسي بودن آن حتماً به -تصويب برسد، تغيير در شناسنامه طرح بايد به تاييد كميته علمي

قاتي طرح كه بـه عنـاوين و سـاير          هاي تحقي   اين موضوع در مورد آن دسته از پروژه       .  برسد هماهنگي امور پژوهشي   كميته

  .اي نشده، نيز صادق است اطالعات آنها در شناسنامه طرح، اشاره

   

  شماره ثبت  و شماره مصوب -3

/ پژوهشكده/ موسسهاي است كه به محض وصول پروژه تحقيقاتي به          شماره ثبت، شماره  . اين دو كادر چيزي ننويسيد      در

-اي شناسايي پروژه در طول مراحل مختلف بررسي و اظهار نظر، از آن استفاده مـي   ، به پروژه تعلق مي يابد و بر       مركزملي

مركـز ملـي و     / پژوهـشكده /هاي مشترك بين موسـسه    ا بجز پروژه  ه در مورد تمامي پروژه    ، اين قسمت  شماره مصوب . شود

 .تكميل مي گردد   ،تي تحقيقاتي اس  طرح ها اين سهم بر عهده دفتر بررسي و هماهنگي         تطبيقي كه    -هاي تحقيقي پروژه

فنـي   - كميتـه علمـي  بـه وسـيله  اي است پس از اتمام مراحل بررسـي و بـه شـرط تـصويب طـرح،                  شماره مصوب شماره  

 مـد  دوبابد و در تخصيص آن بايد اصول و ضوابط مندرج در پيوست       اختصاص مي  پروژهمركز ملي به    / پژوهشكده/موسسه

  .نظر قرار گيرد



   طرح  و شمارهعنوان -4

بـا  و   پيشنهادي، پروژه طرح باشد، دراين قسمت الزم است عنوان مصوب طرح به فارسي و انگليـسي               پروژه  ي كه   درصورت

  .در اين قسمت بايد شماره طرح مصوب نوشته شودبند سه توجه به توضيح 

  

   نوع پروژه -5

ايـن قـسمت     هاي تحقيقاتي در   و پروژه طرح ها تصويب و ابالغ     بنابرتعاريف مندرج در دستورالعمل نحوه پيشنهاد، بررسي،      

 به عنوان مثال نوع پروژه .انتخاب شودگزينه  درصورت لزوم ممكن است دو. شود  ميمشخص عالمت بانوع پروژه مشخص 

  . در صورت مستقل بودن پروژه فقط يك گزينه قابل انتخاب است.باشد“ملي”و“  مشترك”تحقيقاتي ممكن است

  

    ماهيت پروژه-6

بودن پروژه آن است كه نتيجه پروژه     “اربرديك”از   منظور. شود  يمشخص م  عالمت    با   ها  يكي ازگزينه اين قسمت صرفاً     در

كه نتيجه پروژه به تنهايي يا به همراه نتـايج          يعني آن “ بنيادي”. يردگبردار قرار     مستقيم يا غيرمستقيم مورد استفاده بهره     

 بـه  ،بودن ماهيت يـك پـروژه  “اي توسعه”واقع گردد و حقيقاتي ديگرهاي ت  پايه و اساس انجام پروژه  ،هاي مشابه   ساير پروژه 

  است   هاي توسعه گيري از نتايج آن در برنامه منزله وجود امكان بهره

  

  اربرد نتايج پروژه  دامنه كبيني  پيش-7

گيرد،  مي  قراربرداران مورد استفاده بيني پروژه توسط بهره دراين قسمت محدوده بكارگيري يا سطحي كه نتايج قابل پيش

  . شود مشخص ميعالمت با هاي موجود  گردد و صرفاً يكي از گزينه ميمشخص 

  

   ذيربطمركزملي/ پژوهشكده/موسسه -8

هـاي تحقيقـاتي      در مورد پروژه  . شود  مركز ملي مرتبط با زمينه تحقيق اشاره مي       /پژوهشكده/در اين قسمت به نام موسسه     

گردد و الزم است    مرتبط با مجري مسئول پروژه ذكر مي       ملي مركز/ پژوهشكده  / موسسهمشترك، در اين بخش صرفاً نام       

  . شوداجتناباز ذكر نام ساير موسسات يا مراكز ملي طرف اشتراك 

  

   دهنده پروژهسفارشواحدهاي /  واحد-9

  سـفارش ردولتـي بردار دولتـي يـا غي   نام واحد اجرايي يا بهره داردو منظور، ذكراختصاص هاي خاص     اين قسمت به پروژه   

  . دهنده يا متقاضي انجام پروژه است

  

   واحد اجرا-10

ايـن   باشد، در    مي  مجري پروژه  مجري مسئول يا   كه از نظر حقوقي   ملي يا استاني      مركز /پژوهشكده/موسسه يك   نامصرفاً  

  .شود ميمحل نوشته 

  

طـور مـستقيم در اجـراي         تند كه به   يا ساير واحدهايي هس    ملي  مراكز /پژوهشكده/ه موسس :واحدهاي همكار /  واحد -11

  .اين قسمت فقط به پروژه هاي مشترك اختصاص دارد .پروژه مشاركت دارند



   اجراهاي محل/  محل-12

از ذكر عنوان  . اشاره گردد)و ايستگاه تحقيقاتي  شهر،استان( اجراي طرحدقيق بايد به محدوده جغرافيايي   در اين قسمت    

  .يز شودواحد اجرا در اين محل بايد پره

  

   نام و نام خانوادگي مجري مسئول-13

توانند   ساير انواع پروژه نمي   . هاي ملي و مشترك دارد و صرفاً بايد به نام يك نفر اشاره شود               اين قسمت اختصاص به پروژه    

يتـه  در موارد اسـتثناء و منـوط بـه تاييـد كم           . باشد  مجريان مي  يكي از   مجري مسئول الزاماً   .مجري مسئول داشته باشند   

   .تواند فردي غير از مجريان باشد   فني ذيربط مجري مسئول مي-علمي

  

   نام ونام خانوادگي مجري-14

كننده پروژه تحقيقاتي كه مسئوليت مستقيم پروژه دركليه           مبتكر و تهيه   ،مجري فردي است داراي تخصص و تجربه الزم       

 بـه   21-2جـدول    كـه در  ( وانند داراي چند مجري باشند    ت  هاي مشترك وملي مي     صرفاً پروژه .  است اومراحل اجرا برعهده    

د اتعـد هـاي ملـي،    هاي متفـاوت و در پـروژه   هاي مشترك، وجود تخصص در پروژه . )شود  اطالعات مربوط به آنها اشاره مي     

   .سازد  حضور چند مجري را ضروري مي،هاي اجرا محل

  

   پيشنهادي ، تاريخ شروع-15

  .گردد ميتاريخ شروع برحسب سال و ماه ذكر 

  

   مدت اجرا-16

اي   درصورتي كه پروژه  . هرحالت نبايد بيش از پنج سال باشد       مدت اجرا در  . گردد  مدت اجراي پروژه به سال و ماه قيد مي        

اجـراي آن،   اول اساس نتايج حاصـل از پنجـسال   نياز به ادامه داشته باشد، به مثابه پروژه جديد تلقي شده و الزم است بر   

مدت اجري پـروژه،      مدت زمان الزم براي تدوين گزارش نهايي بايد در         .اسنامه پروژه جديد اقدام شود    نسبت به تدوين شن   

  .لحاظ گردد

  

  ل اعتبار پروژهك -17

. شود  اين محل نوشته مي     شناسنامه در  34پيشنهادي براي اجراي پروژه براساس جدول        بيني و   كل اعتبار قابل پيش     جمع

، الزم است ارزش ريالي مورد نياز بـه كـل             توجه به ثبات نرخ ارز     ت ارزي دارد، با   ابه اعتبار كه اجراي پروژه نياز       صورتي در

  .اعتبار اضافه شود

  

  مراكز ملي طرف اشتراك/پژوهشكده/هموسسمشاركت مالي   درصد-18

 زدارد و الزم است درصد مشاركت مالي  به صورت عددي مـشخص شـود و ا      هاي مشترك   اين قسمت اختصاص به پروژه     

  . خودداري شود… مشاركت در تامين امكانات و ،ذكر عباراتي نظير مشاركت پرسنلي

  

  



   چكيده -19

بنـدي مراحـل اجـرا و نتـايج قابـل              اهداف، ضرورت و اهميت اجرا، روش تحقيق، زمان        ،مقدمه اي از   خالصهبخش  اين   در

  .گردد مي ذكر  كلمه250، حداكثر در بيني پيش

  

  كليدي هاي  واژه-20

ايـن كلمـات    .  دارند داي كاربر   جستجوي رايانه  كلماتي هستند كه بيانگر موضوع و ماهيت پروژه بوده و در           كليدي  هاي  واژه

االمكـان بايـد از    حتـي . محدود به پنج واژه اسـت هاي كليدي  ذكر واژه. ممكن است منتج از عنوان يا محتوي پروژه باشند       

  .آن بالمانع است انگليسي نباشد، ذكرمول اي مع رجمه فارسي كلمهتكه  صورتي ولي در،هاي فارسي استفاده شود واژه

    

    مشخصات دست اندركاران پروژه-21

   مشخصات مجري مسئول-21-1

مجري مسئول فردي  است داراي تخصص، تجربه و . گردد هاي ملي يا مشترك تكميل مي     اين قسمت فقط در مورد پروژه     

 مستقيم پروژه ملي يا مشترك در تمامي مراحل تهيه، تدوين، هدايت، اجرا،          مبتكر در زمينه موضوع تحقيق كه مسئوليت      

بر  آن  ادواري پروژه و تدوين گزارشات موردي و نهايي         و اي  بندي گزارشات مرحله    جمع. نظارت و ارزشيابي بر عهده اوست     

مـوارد خـاص، محققـين      در  . مجري مسئول پروژه ملي يا مشترك بايد عضو هيات علمي باشد          . است  مجري مسئول   عهده  

عضو هيات علمي، منوط به داشتن يك مقاله منتشر شده در مجالت علمي و پژوهشي بين المللي معتبر و نمايه شده                       غير

پژوهشي معتبر داخلي، يا يك مقالـه بـا خـصوصيات فـوق بـه همـراه                  مقاله منتشر شده در مجالت علمي و       ، يا دو  ISIدر  

به همراه دو گزارش نهايي تاييـد شـده،   هاي علمي وپژوهشي      سال سابقه فعاليت   10يا  تاييديه يك كشف، اختراع يا ابداع       

واحـد  ”قسمت  بايد رتبه و پايه علمي و در“ مرتبه علمي”در قسمت. توانند مجري مسئول پروژه ملي يا مشترك باشند         مي

 الزامـا پرسـنل     .ئول نوشته شـود    يا استاني يا واحد محل اشتغال مجري مس        ملي مركز/ پژوهشكده/موسسهبايد نام   “متبوع

رسمي، پيماني و قرارداد كار مشخص مجاز به ارائه پروژه تحقيقاتي مي باشند و پرسنل قرارداد كار معين و نيز شاغلين در 

  .توانند سمت مجري مسئول پروژه تحقيقاتي را داشته باشندبخش خصوسي نمي

  

  مجريان/  مشخصات مجري-21-2

 كـه فـرد     درصـورتي “علمـي   مرتبـه ”در سـتون  . توانند بيش از يك مجري داشته باشـند         شترك مي هاي ملي و م     صرفاً پروژه 

الزامـا   .گـردد  قيـد مـي  “ كارشـناس ”عبارت علمي نباشد وي و درصورتي كه عضو هيات  باشد، مرتبه و پايه  علمي  هيات  عضو  

شند و پرسنل قرارداد كـار معـين و نيـز    پرسنل رسمي، پيماني و قرارداد كار مشخص مجاز به ارائه پروژه تحقيقاتي مي با             

  .شاغلين در بخش خصوسي نمي توانند سمت مجري پروژه تحقيقاتي را داشته باشند

  

يكي از راهكارهاي جهت بهبود و ارتقا كيفيت اجراي طرح  و بهره گيـري         :  ناظريان مشخصات و شرح وظايف    -21-3

باشـد،  هاي محققان استفاده از ناظر در پروژه مي       يفيت فعاليت از توان علمي نيروهاي مختصص و داراي تجربه در بهبود ك          

ناظريان پروژه عالوه بر داشتن  .ها به طور دقيق اشاره و درج شوددر اين جدول بايد اطالعات دقيق مربوط به هريك از آن

مورد  ير توضيحات درسا .تخصص يا تجربه مرتبط با موضوع پروژه، حداقل بايد  داراي پنج سال سابقه كار پژوهشي باشند  



پيوسـت شـماره سـه، دسـتورالعمل انتخـاب نـاظر       ( باشـد   مـي  21-1هاي مرتبه علمي و محل خدمت مـشابه بنـد           ستون

  .)پروژه تحقيقاتي/طرح

  

  مشاورين/ مشخصات مشاور-21-4

 صـاحب  مـشاورين افـرادي  . شوند  ميانتخاب  مشاورين  برحسب نياز و تشخيص مجري مسئول يا مجري پروژه، مشاور يا 

هاي طرح، مجري مسئول طـرح، هـم مـي توانـد مـشاور         در پروژه . شوند  مي نظر هستند كه پشتوانه علمي پروژه محسوب      

  .باشد  مي22-1ساير توضيحات درمورد ستونهاي مرتبه علمي و محل خدمت مشابه بند .  مي باشد پروژه

  

   اصلي مشخصات همكاران-5-21

  . قسمتي از پروژه را برعهده دارندمسئوليت اجرايد كه نط با پروژه هستهاي اصلي و مرتب افرادي داراي تخصص 

  

  همكارانساير مشخصات -6-21

  ها در مراحل اجرايي پروژه ضرورت استهستند كه مسئوليت اصلي اجراي پروژه را ندارند، ولي حضور آنافرادي 

  

   شرح وظايف دست اندركاران پروژه-22

نام و نـام خـانوادگي   . طور دقيق و واضح اشاره شودهاندركاران پروژه ب ظيفه كليه دستاين جدول الزم است به شرح و    در

  .شود ميمجريان، مشاورين و همكاران قيد / افراد به ترتيب مجري مسئول، مجري

  

  دست اجراي مجري مسئول يا مجري در پنج سال اخير هاي اجرا شده يا در  و پروژههاطرح -23

هـاي   اجـراي طـرح هـا و پـروژه     جرا يـا همكـاري در    رابطه با ا   مجري مسئول يا مجري پروژه در     در اين جدول به سوابق       

در . شـود   ذكر دقيق اطالعـات مـورد درخواسـت اشـاره مـي            يافته يا دردست اجرا در پنج سال گذشته با          تحقيقاتي خاتمه 

 پـروژه  ورت سـوابق مجـري  صـ   ايـن   غيـر  مشترك يا ملي باشـد، سـوابق مجـري مـسئول و در             پيشنهادي   كه پروژه   صورتي

  .شود درج ميپيشنهادي 

  

  فرضيات يا سؤاالت تحقيقمشكل و  مسئله، -24

كه تحقق كامل پتانسيل توليد و يا دستيابي به اهدافي را غير ممكن سـاخته يـا             عبارت است از وضعيت يا عاملي پيچيده      

ه وخامت، فوريت، روند تغييرات و قابليت حل        اهميت مسئله اساسي به وسيله چهار عامل درج       . تحت تاثير قرار داده است    

هاي مرسوم و موجود و تغييـر         سازي روش وري و توليد، بهينه     پاسخ به مسئله اساسي باعث افزايش بهره      . شود  سنجيده مي 

اي است كه پروژه مسئله اساسي ممكن نبوده و ايـن             ماهيت برخي از تحقيقات به گونه     . شود  نگرش به موضوع تحقيق مي    

كه در فرآينـد مـسئله      (ضمن تبيين مسئله اساسي تحقيق      . شوند  ت به منظور قبول يا رد برخي فرضيات انجام مي         تحقيقا

فرضيه حدسي است   در اين بخش به سواالت يا فرضيات پرداخته مي شود            .)يابي و مطالعات اكتشافي مشخص شده است      

فرضيه همان چيزي اسـت  . زند خت و تجربه خود ميزيركانه از نتايج تحقيق كه محقق قبل از انجام تحقيق بر حسب شنا            

. را بررسـي، تاييـد يـا رد نمـود     توان صحت و سـقم آن       كه محقق به دنبال آن است و تصوري است كه با آزمون علمي مي             

محقـق قبـل از انجـام تحقيـق      . فرضيه پاسخي است تجربي به يك سوال، از طريق يافتن ارتباط بين دو يـا چنـد متغيـر                  



پردازد، سپس از روي نتايج حاصل از همـين   ا بيان و در مراحل اجراي تحقيق به تجزيه و تحليل علمي آن مي          اي ر   فرضيه

  .كند  يا نادرستي آن را اثبات مي ها، درستي تجريه و تحليل

  

  اهداف طرح/ هدف -25

 كـه بـا     هداف طـرح    ات از    به آن قسم   طور دقيق ه  است ب    الزمشود و     مي  هاي طرح تكميل      اين بخش صرفاً در مورد پروژه      

  .براي تطبيق پروژه طرح با اهداف طرح حايز اهميت است بخش اين . اشاره شودشود،  اجراي اين پروژه محقق مي

  

  اهداف پروژه/  هدف -26

 بـه عنـوان   آيند و از ذكر عبارات  بسيار كلـي   كه با اجراي پروژه مستقيماً بدست مياي انتخاب شدند اهداف بايد به گونه    

  .اهداف بايد محدود بوده و بطور واضح بيان گردند.  خودداري گردددف ه

  

   اهميت، ضرورت و توجيه اقتصادي و اجتماعي تحقيق-27

ايـن  . پـردازد  در اين بند از شناسنامه محقق به بيان اهميت و ضرورت پرداختن به موضوع از ابعاد اقتصادي اجتماعي مـي         

از آثار و پيامدهاي ناشي از اجـراي تحقيـق   ) Ante Ex-(يك نوع ارزيابي قبل از اجرا   توان    بند از شناسنامه را تاحدودي مي     

 :  الزم استشناسنامهبه طوركلي در اين بخش از . حساب آورد به

 ضمن تبيين اهميت و جايگاه محصول يا موضوع مورد بررسي از جنبه ارتباط آن با اهداف  برنامه هاي توسعه بخش :اوالً

مرتبط با موضوع، با استناد به مطالعات اكتشافي، مسئله و يا مشكل اساسـي  )زيربخش(در حوزه تخصصي  كشاورزي بويژه   

كه  در حال حاضر در مورد محصول و يا موضوع مورد بررسي وجود دارد و يا در آينده احتمال بـروز آن متـصور اسـت ،                      

 براسـاس  شناسـنامه البتـه، در مـواردي كـه    . دهمراه با تشريح دامنه و گستره موضوع و مسئله مورد بررسي، تشريح گرد     

ارائـه  )ونـه براسـاس مـسائل و مـشكالت كنـوني            (هاي محقق از شرايط آتي محصول يا موضوع تحت بررسـي              بيني  پيش

بيني ، از  گردد، تبيين روند كنوني و ترسيم دورنماي آينده در مورد موضوع تحقيق و اعتباربخشي به روش هاي پيش                 مي

  . الزامي استشناسنامهها به منابع علمي معتبر، در اين بخش از  ن اين روشطريق مستند نمود

هـاي   ويـا زيـان  (  با تكيه بر آمار و اطالعات معتبر و مستند، منافع مورد انتظار حاصل از اجراي تحقيق مـورد نظـر       :ثانياً  

ر آنها اثـر خواهدگذاشـت، بـرآورد و         با ذكر متغيرها و عواملي كه تحقيق مورد نظر ب         ) احتمالي ناشي از عدم انجام تحقيق     

 اجتماعي و يا -است سهم و  وزن هريك از آثار و پيامدهاي مورد انتظار  در هر يك از ابعاد اقتصادي            بديهي. تحليل گردد 

  .محيطي، متناسب با موضوع و يا مسئله تحقيق، ممكن است متفاوت باشد زيست

هـاي    و پـروژه طـرح هـا   در موردكليـه  شناسنامه اين بند از     هر چند ارائه يك چارچوب كامالً يكسان براي تبيين        

رويـه در     باشد، ليكن بمنظور رعايت وحـدت       پذير نمي   تحقيقاتي بدليل تنوع و گستردگي دامنه موضوعات تحقيقاتي امكان        

 بـه   نامهشناسـ  مصاديق برخي از سواالت قابل پروژه كه محققان محترم بايد در اين قسمت از                شناسنامهتبيين اين بند از     

  …هاي تحقيقاتي اجرا شده در سازمان و موسسات تحقيقـاتي در ضـميمه                آنها پاسخ دهند، در قالب چند نمونه از پروژه        

  .مورد اشاره قرارگرفته است

 طرح هـا    فني تنهاشناسنامه _ هاي علمي  كميته،  از تاريخ ابالغ اين دستور العمل       بند،  اين باتوجه به نقش كليدي   

 در مورد آنهـا بطـور كامـل    شناسنامهكه اين  بند از  داد مورد تصويب و تائيد نهايي قرار خواهند  را تيهاي تحقيقا   وپروژه

  .تبيين شده باشد



   سوابق تحقيق در داخل و خارج ازكشور با تاكيد برنتايج آنها-28

پـروژه دارنـد،   موضـوع  ا بـ ستقيم در اين بخش بايد به نتايج تحقيقات انجام شده در داخل يا خارج از كشور كه ارتباط مـ           

 شناسـنامه بـه آن اشـاره        32 كه در بنـد      ارجاع مطالب مندرج ، به منابع علمي مورد استفاده در تدوين پروژه           . اشاره شود 

هاي   يا خالء گيري شودكه خالء  در اين قسمت ضمن اشاره به سوابق مرتبط با موضوع پروژه بايد نتيجه. ضرورت داردشده،

كافي نبوده وتشريح  نمايد ذكر عناوين تحقيقات انجام شده  تاكيد مياست؟ روژه را ضروري ساخته كجااطالعاتي كه انجام پ

  .حائز اهميت بسيار استدر پروژه ارتباط آنها با اهداف پروژه  ونيز چگونگي استفاده از آن نتايج 

  

  در مورد نياز( شرايط اكولوژيكي اجراي پروژه-29

هاي تحقيقاتي مبتني بـر اطالعـات الزم از نظـر شـرايط اكولـوژيكي و مشخـصات        از پروژهبا توجه به اينكه بررسي برخي       

الزم است اطالعاتي از قبيل طول و عرض جغرافيايي ، ارتفـاع از سـطح دريـا، متوسـط             . جغرافيايي محل اجراي آن است      

محل هاي اجراي اين قبيل / ه محل مربوطه ب... ميزان بارندگي ، دما، رطوبت نسبي، نوع اقليم و نوع خاك محل آزمايش و

  .ها در اين قسمت ذكر شود پروژه

  

  روش تحقيق-30

كه براي رسـيدن  ...) تجزيه و تحليل و ها، شيوه  آوري داده   برداري، جمع   نحوه نمونه (ها ، مواد ، مدل آماري       شرح دقيق روش  

ت بايـد طـوري تنظـيم شـود كـه خـود         اند،  ايـن قـسم       به اهداف پروژه ، در مراحل مختلف اجراي آن در نظرگرفته شده           

ــين       ــاير محقق ــط س ــروژه توس ــحيح پ ــراي ص ــراي اج ــتورالعملي ب ــد دس ــه   .  باش ــدرج، ب ــب من ــاع مطال ــابع  ارج من

  .الزم است) 32مفاد بند(پروژه  تدوين در استفاده مورد علمي

  

   زمان بندي مراحل اجراي پروژه-31

الزم اسـت  .  مرحله بايد بطور دقيق، مـشخص و بيـان گـردد   در اين جدول مراحل اجراي پروژه و زمان شروع و خاتمه هر 

  .تدوين گزارش نهايي پروژه، خود به عنوان يك مرحله در اين جدول لحاظ  شود

  

   منابع مورد استفاده-32

و   نه تمامي آنچه كه در زمينه مورد بحث طبع            ،به منابعي اشاره شود كه در تدوين پروژه  از آنها استفاده شده            د  باي  صرفاً  

 در دسـتورالعمل مـشروح   ،در درج فهرست منابع علمي بايد اصـول و ضـوابط منـدرج در بخـش مربوطـه           . نشر شده است  

  .هاي تحقيقاتي مورد توجه قرارگيرد  و پروژهطرح هاسرفصلهاي گزارش نهايي 

  

  هاي اجراي پروژه  هزينه-33

  هاي پرسنلي به تفكيك سالهاي اجرا زينهه -1-33

سـازمان تحقيقـات، آمـوزش و تـرويج      موسسات و مراكز تابعه     پيمانياي براي پرسنل رسمي و        هزينهدر اين جدول نبايد     

و صرفاً پرسنل علمـي شـاغل در خـارج از موسـسات و مراكـز تابعـه سـازمان تحقيقـات وآمـوزش                   لحاظ گردد كشاورزي  

  .باشند ند، مد نظر مي جهت اجراي پروژه مورد نظر اشتغال دار به عنوان مشاور و يا همكار دركه كشاورزي

  



   هزينه ماموريت به تفكيك سالهاي اجرا-2-33

و هزينـه   ) به روز (در اين جدول بايد مواردي نظير مدت ماموريت هر يك از دست اندركاران، در طول مدت اجراي پروژه                   

  .اي پروژه پيش بيني شودبه تفكيك سالهاي اجر) العاده ماموريت روزانه گرفتن فوق با درنظر(هاي مترتب بر ماموريت آنها 

  

   به تفكيك سالهاي اجراخريد لوازم و تجهيزات  هزينه -3-33

شود كه براي اجراي پروژه ضروري هستند و پس از اتمام مراحل              در اين جدول صرفاً به نام آن دسته  از لوازمي اشاره مي            

 درج نام لوازم عمومي مانند خودرو، كامپيوتر ، بايد از. مانند  ذيربط باقي ميملي مركز/پژوهشكده/اجرايي پروژه در موسسه

همچنين وسايل عمده آزمايشگاهي كه محل تامين اعتبار مورد نياز براي خريد آنها، با محل تامين اعتبـارات                   )…دوربين و 

  )34براساس جدول (..هاي تحقيقاتي متفاوت است، خودداري شود  و پروژهطرح هاالزم براي انجام 

  

    هاي اجرا  به تفكيك سال...) زمين، ادوات ، خودرو و (اره امكانات و تجهيزات هزينه اج -1-4-33

                                                            هاي اجرا به تفكيك سالو مواد مصرفي / هزينه تامين نهاده ها  -2-4-33

  آزمايشگاهي خدمات هاي  هزينه-5-33

پروژه به همراه تعداد، هزينه واحد و محل انجام هريك ها مورد نياز در طول مدت اجراي  مايشدر اين جدول به عناوين آز

 خـارج از   صـرفا بـراي نمونـه هـايي خواهـد بـود كـه بـه                   آزمايـشگاهي  ماتدخـ (  :. شـود   به تفكيـك سـال  اشـاره مـي         

  .)يد نشده باشد ق33-4-2 و 33-4-1ارسال مي گردد و هزينه هاي آن در جداول مركزملي /پژهشكده/موسسه

  

   پروژه تحقيقاتي) هزينه اي و تملكي( هزينه هاي مستقيم و غير مستقيم -34

 و به شرح ذيل تكميل 33در اين جدول اعتبارات به صورت هزينه اي و تملكي تفكيك و براساس اعتبارات بند 

  :مي گردد

  33-1تحقيقاتي مطابق با جدول بكارگيري افراد خارج از مجموعه سازمان هزينه  -1

 33-2ماموريت مطابق با جدول هزينه  -2

 33-3مطابق با جدول  خريد لوازم و تجهيزات هزينه -3

 33-4 -1اجاره امكانات و تجهيزات مطابق با جدولهزينه  -4

 33-4 -2تامين نهاده ها و مواد مصرفي مطابق با جدولهزينه  -5

 33-5خدمات آزمايشگاهي مطابق با جدول هزينه  -6

    . )حداكثر ده درصد كل اعتبار مورد نياز پروژه مي باشد(هزينه هاي پيش بيني نشده  -7



  »هاي تحقيقاتي  و پروژهطرح هادستورالعمل نحوه تدوين، تاييد و انتشار گزارش نهايي « 

  مقدمه

راسـتاي   هـا در    هاي تخصصي مختلف سـبب افـزايش تـالش          توسعه روزافزون دانش بشري و پديد آمدن رشته        پيشرفت و 

بديهي است  اين روند در آينده نيز با سرعت بيشتري دنبال خواهد شد     . دارك علمي و فني شده است     انتشار اطالعات و م   

هـا بـه      آوري  ها و فن    و آنچه دراين ميان قابل تامل و بررسي است، مديريت بر حجم انبوه اطالعات و استفاده از انواع روش                  

در ايـن ميـان   . باشـد  ابي به موقع اطالعات مـورد نيـاز مـي         سازي، اشاعه و بازي     منظور سامان بخشيدن به آنها و نيز ذخيره       

اي برخوردار بوده و پرداختن به نحوه تدوين، تاييـد و انتـشار               هاي تحقيقاتي از اهميت ويژه       و پروژه  طرح ها گزارش نهايي   

  . باشد بهينه آنها از ضروريات مي

در سازمان تحقيقات، آموزش و تـرويج كـشاورزي         دستورالعمل حاضر به منظور ايجاد هماهنگي الزم بين واحدهاي تابعه           

گزارشات پژوهـشي ادواري    . هاي تحقيقاتي، تنظيم شده است        و پروژه   طرح ها زمينه تدوين، تاييد و انتشار گزارش نهايي        

 /پژوهشكده هـا /هاي تحقيقاتي، مشمول ضوابط مندرج در اين دستورالعمل نبوده و تابع مقررات موسسات          و پروژه  طرح ها 

  .كز ملي خواهند بودمرا

  

هاي تحقيقاتي،  هاي تحقيقاتي  مشترك وملي و نيز مجريان ساير انواع پروژه   و پروژهطرح ها مجريان مسئول :ماده يك  

موظفند درمهلت تعيين شده در شناسنامه طرح يا پروژه مصوب، نسبت به تدوين گزارش نهايي آنها براساس دستورالعمل       

  .قدام نمايند اييهاي گزارش نه مشروح سرفصل

  

كه مدت زمان الزم براي تدوين گزارش نهايي، بـه عنـوان يكـي از مراحـل اجـرا، در جـدول                         با توجه به اين    :تبصره يك 

شود، لذا پس از تاريخ خاتمه طرح يا پروژه، فرصـت ديگـري بـراي                 بندي در شناسنامه طرح يا پروژه، پيش بيني مي          زمان

  .شود نميتدوين گزارش نهايي در نظر گرفته 

  

رسند،   درصورتي كه درمحدوده زماني مندرج در شناسنامه يا ابالغيه طرح يا پروژه، مراحل اجرا به پايان نمي                 :تبصره دو   

 قبل از تاريخ خاتمه، تمديد مدت اجراي طرح يا پـروژه را درخواسـت     ماهچهارحداقل  يا مجري،     الزم است مجري مسئول     

هـاي تحقيقـاتي،     و پـروژه طـرح هـا  رالعمل نحوه پيـشنهاد، بررسـي ، تـصويب و ابـالغ       نمايد، تا براساس ماده يازده دستو     

  .هاي ذيل آن  و ساير ضوابط موجود، بررسي شود تبصره

  

هـاي تحقيقـاتي، از مجمـوع          و پروژه  طرح ها ها، از جمله اجراي        از آنجايي كه نظارت بر حسن انجام فعاليت        :تبصره سه   

و نيز باالترين مقام مسئول آنهاست،      سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي        تابعه   وظايف قانوني هريك از واحدهاي    

 يـا اسـتاني،   مركزملـي /پژوهشكده/موسسهلذا پيگيري تبديل نتايج حاصل از تحقيقات انجام شده به گزارش نهايي، در هر  

 مركزملـي / پژوهـشكده / موسـسه  ، برعهـده  )ديـسيپلين ( مركز و در راس هر زمينه        /پژوهشكده/برعهده رييس آن موسسه   

  .ذيربط است

  

بندي  هاي تحقيقاتي مشترك ياملي، پيگيري اخذ گزارشات نهايي از مجريان، جمع  درمورد طرح ها و پروژه:تبصره چهار 

هـاي طـرح ،       انگـاري مجريـان پـروژه       و تدوين گزارش نهايي اصلي بر عهده مجريان مسئول آنها بوده و در صـورت سـهل                

هاي ملي، مجريان مسئول بايـد مراتـب را    اي و استاني در پروژه هاي مشترك يا مجريان منطقه  ي در پروژه  مجريان موضوع 



ي تحقيقاتي طرح ها ذيربط منعكس تا با همكاري دفتر بررسي و هماهنگي  مركزملي/پژوهشكده/ موسسهبطور مكتوب به 

هـاي طـرح، مجريـان موضـوعي در       جريـان پـروژه   در صورتي كـه م    . هاي الزم انجام و تصميم مقتضي اتخاذ گردد        بررسي

هاي ملي، گزارشات نهايي خود را بـه موقـع ارائـه دهنـد ولـي            اي يا استاني در پروژه      هاي مشترك يا مجريان منطقه      پروژه

انگاري مجري مسئول، تدوين گزارش نهايي اصلي را به تاخير اندازد، مجريان مـذكور محـق بـه طـي مراحـل تاييـد         سهل

هـاي مـشترك و نيـز گزارشـات           گزارشـات موضـوعي در پـروژه      . براساس ضوابط اين دستورالعمل هـستند      دگزارشات خو 

عالوه بر . گردند هاي گزارش نهايي تدوين مي هاي ملي، براساس دستورالعمل مشروح سرفصل اي يا استاني در پروژه      منطقه

اي پروژه به مجري مسئول طرح، پروژه مشترك گزارش نهايي، مجريان مزبور موظف به تحويل اطالعات خام حاصل از اجر

  .يا پروژه ملي هستند

  

هاي خاص كـه كارفرمـا تقاضـاي تـدوين گـزارش نهـايي در قالـب ديگـري را دارد،                    در موردبرخي از پروژه    :تبصره پنج   

ورالعمل مطابق با دست”و“  قالب مورد درخواست كارفرما”(مسئول يا مجري موظف به تدوين گزارش در هر دو شكل مجري

  .باشد مي) “نهايي هاي گزارش مشروح سرفصل

  

كه براساس زمان بندي مندرج در شناسنامه طرح يا پروژه، تدوين گزارش نهايي با تاخير مواجه                  در صورتي :تبصره شش   

. شود و قراين مويد سهل انگاري مجري مسئول  يا مجري باشند، واحد اجرا موظف به برخورد، براساس ضوابط وقت  است

 طرحهـاي  و همـاهنگي   در اين رابطه ليست عناوين گزارشات نهايي معوقه كه هـر سـه مـاه يكبـار توسـط دفتـر بررسـي         

  .هاي مربوطه است گويي به استعالم شود، مالك عمل بوده و دفتر مذكور نيز موظف به پاسخ تحقيقاتي منتشر مي

  

دوين بوسيله مجري مسئول يا مجري، توسط واحد اجـرا   گزارش نهايي طرح يا پروژه تحقيقاتي، پس از تهيه و ت  :ماده دو 

  . شود، تا پس از اعالم وصول مورد بررسي قرارگيرد  ذيربط ارسال ميمركزملي/پژوهشكده/موسسهبه 

  

ز ملي، برحسب ساختار داخلي آنهـا متفـاوت         كمر/پژوهشكده/ه و تاييد گزارشات نهايي در موسس       مراحل بررسي  :ماده سه 

  . فني است–گيري، كميته علمي  رين مرجع تصميمولي در هر حالت، آخ

  

و مراكز ملي نيز همانند طرح ها       ،پژوهشكده ها   هاي تحقيقاتي ستاد موسسات      گزارش نهايي طرح ها و پروژه      :تبصره يك 

  . فني به تاييد برسد–هاي تحقيقاتي مراكز استاني بايد در كميته علمي  و پروژه

  

 طـرف  مركزملي/ پژوهشكده/موسسههاي تحقيقاتي مشترك در دو يا چند  يي پروژه بررسي و تاييد گزارش نها   :تبصره دو 

  . مرتبط با مجري مسئول پروژه استمركزملي/پژوهشكده/موسسهپيگيري موضوع بر عهده . اشتراك  الزامي است

  

ف مدت شش ي تحقيقاتي را حداكثر ظر  و مراكز ملي موظفند گزارش نهايي طرح ها،پژوهشكده هاموسسات :ماده چهار

جلسه   آنها را درقالب فرم صورت هاي تحقيقاتي را حداكثر ظرف مدت چهارماه بررسي وتاييديه ماه و گزارش نهايي پروژه

به همراه دو نسخه ) كه در آن به رتبه گزارش نهايي اشاره شده باشد( پروژه تحقيقاتي/ ارزيابي گزارش نهايي طرح 

 انتشارات ، به مركز اطالعات و مدارك علمي كشاورزي منعكس و رونوشت گزارش نهايي، ديسكت مربوطه و فرم ثبت

  .تاييديه را به واحد اجراي طرح يا پروژه ارسال نمايند



هاي تحقيقاتي بيش از زمانهاي        در صورتي كه بنا برهردليلي ، بررسي و تاييد گزارش نهايي طرح ها و پروژه               :تبصره يك 

 يا پروژه، مي تواند مراتب را به همراه مـدارك مويـد موضـوع بـه دفتـر بررسـي و                      مذكور بطول انجامد، واحد اجراي طرح     

كار متناسـب از جملـه تـشكيل جلـسه بـا              ي  تحقيقاتي منعكس تا بررسي الزم انجام وبا بكارگيري راه          طرح ها هماهنگي  

 يا پروژه، معضل     ذيربط و مجري مسئول يا مجري طرح       مركزملي/ پژوهشكده  / موسسه   فني   -حضور رييس كميته علمي   

  .مرتفع گردد

  

داند، صرفاً ارسال     هاي خاص كه كارفرما، ارسال گزارش نهايي را به سازمان صالح نمي              در مورد برخي از پروژه     :تبصره دو 

  .كند الذكر كفايت مي  ذيربط به واحدهاي فوقمركزملي/ پژوهشكده / موسسه صورتجلسه تاييد گزارش نهايي توسط 

  

  

  ).مالك ارزشيابي گزارشات، فرم پيوست خواهد بود:(گردد گزارشات نهايي بشرح زير تعيين مي رتبه :تبصره سه

  رتبه    نمره
  99/13الي12
  99/15الي14
  99/17الي16
  20الي 18

  ضعيف  
  متوسط
  خوب
  عالي

  

  مركز اطالعات و مدارك علمي كشاورزي موظف است پس از دريافت تاييديـه گـزارش نهـايي حـداكثر ظـرف        :ماده پنج 

 ذيربط و واحد مركزملي/ پژوهشكده / موسسه مدت يك هفته، طبق ضوابط، نسبت به تخصيص شماره ثبت و اعالم آن به 

  .اجراي طرح يا پروژه اقدام نمايد

  

بجز (،   به گزارش نهايي هر عنوان طرح يا پروژه تحقيقاتي كه داراي شناسنامه و شماره مصوب مستقل است                 :تبصره يك 

  . يابد فاً يك شماره ثبت اختصاص ميصر )پروژه هاي ملي

  

باشند، لذا به  هاي متفاوت مي هاي تحقيقاتي ذيل آن، داراي شناسنامه  با توجه به اينكه طرح و هريك از پروژه         :تبصره دو 

شود، ولي الزم است ارتباط آنها با يكديگر و نيز با طرح مـشخص                گزارش نهايي هر يك از آنها شماره ثبت مجزا اعطاء مي          

  .شدبا

  

 پروژه تحقيقاتي مشترك صرفاً داراي يك گزارش نهايي اصـلي بـوده و يـك شـماره ثبـت بـه آن اختـصاص               :تبصره سه 

  .محل اشتغال مجري مسئول پروژه، موظف به پيگيري امر ميباشدمركزملي /پژوهشكده /يابد، كه موسسه مي

  

يد براي خود گزارش نهايي به صورت جداگانه تهيه         پروژه هاي ملي با   ) استاني، منطقه اي  (هريك از مجريان     :تبصره چهار تبصره چهار تبصره چهار تبصره چهار 

 نمايندو پس از    ارسال مركزملي/پژوهشكده/فني موسسه _  براي بررسي و تاييد به كميته علمي          را نمايند و گزارش مذكور   

 به مركز اطالعات و مدارك علمي كشاورزي ارسال و شماره مركزملي/پژوهشكده/توسط موسسهتاييديه  تاييد گزارش فوق،

  .... و در تخصيص آن بايد اصول و ضوابط مندرج در پيوست دو مد نظر قرار گيرد.بت اخذ نمايندث

  



، و به عنوان  نمي گردند است، ثبت نشده و  منتشر12 گزارش هايي  كه نمره حاصل از بررسي آنها كمتر از  :پنجتبصره 

  .ات نهايي معوقه حذف مي گردديست گزارشنام مجري از لو  مي گردند،گزارشات نهايي تاييد نشده قلمداد

  

 مراكز ملي موظفند پس از      /پژوهشكده/ه با توجه به اهميت و ضرورت انتشار نتايج حاصل از تحقيقات، موسس            :ماده شش 

هـاي     وپروژه طرح ها شمارگان انتشار گزارش نهايي     . اخذ شماره ثبت نسبت به چاپ و انتشار گزارشات نهايي اقدام نمايند           

اهيــت و موضــوع تحقيــق و همچنــين تعــداد مخــاطبين اصــلي، متفــاوت و تعيــين آن بــر عهــده تحقيقــاتي برحــسب م

  .است مراكز ملي /پژوهشكده/هموسس

  

 و مراكـز    ،پژوهشكده هـا     با عنايت به متعدد بودن روشهاي انتشار نتايج حاصل از تحقيقات، الزم است موسسات              :تبصره  

ه ننموده و تدابير مناسب جهـت تـشويق محققـان بـه نگـارش مقـاالت        ملي، صرفاً به چاپ و انتشار گزارشات نهايي بسند        

توانند همزمـان بـا       مي مراكز ملي    /پژوهشكده/هموسسدر اين خصوص    . را اتخاذ نمايند  ... هاي اجرايي و    علمي، دستورالعمل 

حاصـل از اجـراي     تاييد گزارشات نهايي، برحسب ضرورت و باتوجه به ماهيت طرح يا پروژه تحقيقاتي و نيز اهميت نتايج                  

آن، نوع فعاليت تكميلي را در صورتجلسه تاييد گزارش مشخص و درخصوص نحوه انجام آن، پيشنهادات الزم را به واحـد              

  .اجراي طرح يا پروژه ارائه نمايند

  

درخصوص نحوه انتشار گزارشات نهايي، رعايت       مراكز ملي    /پژوهشكده/هموسس به جهت ايجاد هماهنگي بين       :ماده هفت 

  .بط مربوطه الزامي استضوا

  

  

  

  



  پروژه تحقيقاتي/ صورتجلسه ارزيابي گزارش نهايي طرح 

  

  

  :پروژه تحقيقاتي با مشخصات زير/ گزارش نهايي طرح

  :عنوان

  :شماره مصوب

  :واحد اجرا

  :مجري/ نام ونام خانوادگي مجري مسئول

  :ناظران/ناظرنام ونام خانوادگي 

  :نام ونام خانوادگي همكاران

    ملي مركز/پژوهشكده/ فني موسسه– كميته علمي     مورخ      سهدرجلــ

  :هاي تكميلي بشرح زير پيشنهاد شد ضمناً انجام فعاليت.  مورد تاييد قرار گرفت  بررسي و با رتبه 

  

  

  

  

  

  

  :امضاء      : نام و نام خانوادگي رييس كميته 

  

  



  

  »پروژه  تحقيقاتي /شيابي گزارش نهائي طرحكاربرگ ارز                                               « 

  

  :                                                                                                تاريخ جلسه

                                              :   ملي مركز/ پژوهشكده/نام موسسه:                                                      مجري مسئول /نام مجري

  :شماره جلسه

:                                                                                                                                               پروژه / عنوان طرح

  :تاريخ شروع

                                                                                                                                                                       

  :تاريخ خاتمه

  حداقل و  شرح   رديف

  حداكثر امتياز

  عضو/ نظر داور

    0-25  ميزان رعايت دقيق مراحل روش تحقيق  1

    0-25  ابي به اهداف پيش بيني شده ميزان دستي  2

    0-25  كيفيت تدوين گزارش نهائي   3

    0-10  گيري از منابع داخلي و خارجي در گزارش نهايي   بهره ميزان  4

اجرا بموقع پروژه و ارائه گزارش نهـايي درچـارچوب جـدول زمـاني             5

  پيش بيني شده 

10-0    

بر مـستخرج از نتـايج      مقاالت ارائه شده دركنفرانسها و نشريات معت        6

  پروژه 

5-0    

    100  جمع  7

        

    20        ابداع ، ابتكار ، نوآوري و يا رسيدن به نتايج علمي باالتر  

  

  

  

  

  

  

  داور/گي عضو                                                                                                                     نام و نام خانواد

                                                                                                امضاء            



   تحقيقاتيپروژه وطرح هاي گزارش نهايي  دستور العمل مشروح سرفصل

  

   مقدمه

هـاي    و پروژه هاي تحقيقاتي پرداخته و ويژگي      طرح ها دستورالعمل حاضر به بحث پيرامون اجزاي متشكله گزارش نهايي          

و تايپ متون و       آنچه در اين مختصر مد نظر است، ايجاد هماهنگي در تدوين          . اساسي و بنيادي هريك را توضيح مي دهد       

ها، محدوديتي از نظر تعـداد صـفحات          در تدوين گزارش  . باشد  رعايت توالي منطقي اجزاء مهم و اساسي گزارش نهايي مي         

  :به جهت هماهنگي و يكپارچگي، الزم است موارد زير مورد توجه دقيق قرار گيرد.  نداردوجود 

  .  يا باالتر تايپ شوندWord 2000گزارشات در محيط ويندوزو توسط نرم افزار  •

  .به شرح زير استفاده شود» زر«براي تايپ فارسي از قلم •

  )Bold( ضخيم14 -اصلي) تيترهاي ( عناوين -  

  )Bold(ضخيم13- زير عناوين-  

  )Bold( ضخيم12- عناوين فرعي-  

   عادي14- متن -  

  : بشرح ز ير استفاده شودTimes New Roman براي تايپ التين از قلم 

 )  Bold( ضخيم15    -)تيترهاي اصلي(  عناوين -

 )  Bold( ضخيم14-زير عناوين -

 )  Bold( ضخيم13-  عناوين فرعي  -

   عادي 12 -متن -

  . شود Italicي، باالخص جنس و گونه الزم است قلم،براي تايپ اسامي علم -

  . باشدLines 1.5فاصله خطوط  •

  . قرار ندهيدText boxهيچ قسمت از متن يا عناوين را در درون •

 ، Options ،  سپس Toolsالزم است كه در قسمت... ها فواصل، صفحه بندي و براي جلوگيري از به هم ريختن قلم •

 Embed characters و در زير بخش آن فقط Embed true type fontsيد و قسمت  را كليك كنSaveو پس از آن 

in use onlyرا عالمت بزنيد .  

 ، و پس از Options، سپسToolsالزم است كه در قسمت. براي اين كه شماره صفحات فارسي درج شوند •

  .ا انتخاب نماييد رContext گزينهNumeralوGeneral    را كليك كنيد و در قسمتComplex scriptآن

  .نام فايل گزارش به انگليسي باشد •

  . براي ذخيره و ارسال گزارش استفاده شودCDترجيحاً به جاي ذخيره فايل بر روي فالپي از  •

  .در صورت ذخيره فايل بر روي فالپي ، حتماً از آلوده نبودن فالپي به ويروس مطمئن شويد •

 . وارد شودWord به صورت ديجيتال در جاي خود در فايل ها، نمودارها، و امثال آن، كليه تصاوير، عكس •



صفحه عنوان، چكيده، متن، جداول ، نمودارها، مĤخذ، صفحه عنوان به انگليسي، : حتماً، كل متن گزارش، شامل  •

 .فقط در درون يك فايل قرار گيردو مطالب و صفحه ها مانند نسخه چاپي منظم گردد... چكيده به انگليسي و

  

   العملشرح دستور

    روي جلد-1

شود، بجز تفاوت در كلمه طرح و پروژه، روي جلـد   چنانچه مالحظه مي. بايد صرفاً از طرح روي جلد پيوست استفاده شود     

درخـصوص تعيـين رنـگ  روي جلـد          . ي تحقيقاتي، در ساير موارد، كامالً يكـسان اسـت         طرح ها ها و     گزارش نهايي پروژه  

علمـي  وسسات و مراكز ملي، الزم است هماهنگي الزم با مركز اطالعـات و مـدارك                گزارشات منتشره  توسط هر يك از م       

مركزملـي محـل   /پژوهـشكده /جلد گزارشات نهايي پروژه هاي مـشترك براسـاس موسـسه         (.كشاورزي سازمان به عمل آيد    

  .)خدمت مجري مسئول اقدام گردد

  

  صفحه عنوان -3

، عنوان طرح يا پـروژه تحقيقـاتي، نـام    مركزملي/ پژوهشكده  / موسسهدر اين صفحه مطابق فرم خام پيوست صرفاً به نام      

. عنوان  طرح يا پروژه بايد دقيقاً مطابق با شناسـنامه مـصوب باشـد    . شود   و شماره ثبت اشاره مي     ريمجري مسئول يا مج   

  .گردد با مركز اطالعات و مدارك علمي كشاورزي سازمان تعيين مي هماهنگي شماره ثبت طي 

  

   نامه صفحه شناس-3

اطالعات . مندرجات اين صفحه بايد مطابق فرم خام پيوست باشد واز نگارش هرگونه مطلب اضافي خودداري شود

  .اي طرح يا پروژه  بايد مطابقت كامل با شناسنامه مصوب داشته باشد شناسنامه

  

    فهرست مندرجات-4

هاي مختلف مـتن مـنعكس گرديـده     ر سرفصلرئوس مطالبي است كه در متن، مورد بحث قرار گرفته وبه همان ترتيب د         

نامه، پيوستها    هاي بدنه اصلي و سايراجزاء از قبيل مأخذ، واژه          ها و زيربخش    در فهرست مندرجات كليه فصول، بخش     . است

  .گردد در مقابل هر رديف از عناوين  فهرست مندرجات، شماره صفحه آغاز آن فصل ذكر مي. شوند  منعكس مي…و

  

      چكيده-5

چكيده التين بعد از صفحه عنوان التين در . از گزارش تحقيق است) كلمه200 تا 150(اي بسيار فشرده ده خالصهچكي

ها، متغيرهاي مورد مطالعه،  درچكيده به مسئله اساسي يا فرضيه، روش تحقيق، تعداد و انواع آزمودني. گيرد انتها قرار مي

بيان . در چكيده بيشترين تاكيدروي نتايج است. شود اشاره ميهاي اصلي  صفات اندازه گيري شده، نتايج و يافته

  . هاي كلي در چكيده ضروري است توصيه

  



   مقدمه-6

اين نكات  داليلي هـستندكه پـژوهش را موجـه    . كوشد نكاتي را درباره پژوهش خود يادآور شود  در مقدمه، پژوهشگر مي  

توان چنين  شوند را مي بنابراين مواردي كه در مقدمه طرح مي    . هندد  سازند و دشواري و امكانات را مورد اشاره قرار مي           مي

  :برشمرد

  .ماهيت مساله و دليل انجام پژوهش بايد به روشني بيان شود •

  .دامنه موضوعي پژوهش از طريق تبيين دقيق مساله ، محدود شود •

  .هايي كه در پس مساله نهفته است بيان گردد انگيزه •

  .شكار باشدآ ضرورت پژوهش در صورت مساله •

  .در تشريح مساله به ابعاد مختلف موضوع پرداخته شود •

  . ارتباط پژوهش با مسائل موجود تصريح شود •

  .هاي كلي تبيين گردند با توجه به اهداف مندرج در شناسنامه پروژه يا طرح ، هدف •

  .گويي و حاشيه روي اجتناب شود كلي از •

 .از پرداختن به زوائد و حواشي خودداري شود •

  

   مروري بر منابع  -7

 با بيان نتايج و  آوري منابع علمي و اطالعات اشاره و سپس با ايجادارتباطي منطقي      در اين قسمت پژوهشگر به روش جمع      

منابع مورد استفاده بايد به روز بوده و ترتيب ذكر آنهـا بـر حـسب سـال       . دهد  دستاوردهاي آنها، رشد موضوع را نشان مي      

ت اين قسمت به فهرست منابع، ضروري بوده و از طريق ذكر نام محقق و سال تحقيق انجـام       مرتبط نمودن مندرجا  . باشد

  .شود مي

  

   ها  مواد و روش-8

درتشريح روش . سازد ها و طرقي است كه وصول به حقيقت را ممكن وآسان مي اي از اسلوب روش پژوهش مجموعه

  :پژوهش بايد به نكات زير توجه داشت

  . ف كلي پژوهش آغاز شوداين قسمت بايد با توصي •

بطور كامل ... گيري شده و برداري، صفات اندازه ها، نحوه نمونه مواد مورد آزمايش، چگونگي انتخاب نمونه •

  .تشريح شوند

  .هر يك از روشهاي انتخاب شده در جايگاه مناسب خود در طرح كلي پژوهش قرار گيرد •

  .ارتباط  بين روشهاي بكار رفته مشخص باشد •

  .وشها بايد به نوبه خود توصيف شودهريك از ر •

  .گويي به نيازهاي خاص ذكر شود چگونگي ايجاد يا تغيير روش پژوهش به منظور پاسخ •

  .هاي پژوهشي به طور مشروح بيان شود شيوه استفاده از روش •



ناً اين فصل بايد به تفصيل نگاشته شود تا به ديگر پژوهشگران  امكان دهد كه اوالً  بتوانند تحقيق را عي •

  . بكار رفته است تشخيص دهند ها تحليل داده آوري و كه در جمع روشي را درستي و ثانياً كفايت كنند و تكرار

 كه در طي تحقيق مورد استفاده قرار …ها، جداول و  نامه ها، پرسش پيوست كردن نسخه هايي از انواع فرم •

  . گرفته است، ضروري است

  :ستتوالي اجزاء روش پژوهش به شرح زير ا

  .برداري و منطق استفاده از آنها هاي مختلف نمونه جوامع آماري ، شيوه �

  .هاي سنجش واطالعات مختصري درمورد هريك از آنها گيري، تكنيك  تجهيزات ووسايل اندازه مواد، �

  .هاي بكار رفته در تحقيق ها و داليل انتخاب روش يا روش روش تحقيق با فرضيه تعيين ارتباط �

ها در پـژوهش    آوري داده   آوري آنها؛ و نيز ارايه شرحي از آنچه در حين جمع            روش جمع ها و     نوع داده  �

  . است رخ داده

 .و منطق استفاده از آنها…توصيفي و  هاي آماري،  ها مانند روش روشهاي تحليل داده �

  

     نتايج -9

هـا   اشد، كه احتماالً بتواند به فرضيهب ها در پژوهش، براي كسب نتايج آن مي       گذاري  سرمايه  ها، صرف دقت ها و     كليه تالش 

  : باشد  بنابراين در ارايه نتايج توجه به نكات ذيل حائز اهميت مي. و يا سئواالت مطرح شده در پژوهش پاسخ گويد

  .ها و اطالعات حاصله باشد بخش نتايج بايد فقط محدود به ارايه داده •

 يـا سـئوال      ها، فرضـيه    به آساني بتوان دريافت كه داده     ها در اين بخش به نحوي مرتب شده و بيان شوند كه               داده •

  .كنند كنند يا تاييد نمي پژوهش را تاييد مي

هـا يـا پاسـخ بـه          كه قابل استفاده در اثبات فرضـيه      ) در قالب جداول يا نمودارها    ( ها بايد طوري تدوين شوند      داده •

  . سئواالت مختلف باشند

 .ه نتايج همراه با توضيح مختصري برآنهاستهدف اين بخش، اراي. نتايج بايد عيني باشند •

  .اي كه خواننده بتواند براحتي آنها را بفهمد گونه ها و نتايج بايد صريح و روشن باشند به يافته •

  .نتايج بايد نقاط مبهم، ضعيف، مخفي، آغاز و انتهاي يك مسئله را نشان دهند و كامالً از راز پوشيده پرده بردارند •

  . نادرست و ارايه مطالب به صورت ناقص،  به شدت دوري شود ني و درست باشد و از توصيفگيري بايد عي نتيجه •

  .هاست خودداري شود از استنتاج و تعبير و تفسيرهايي كه وراي داده •

 .ها بايد مستدل باشند استنتاج •

 .ندشود، مغايرت نداشته باش ها انجام مي هايي كه روي داده دقت شود كه مفاهيم قبلي با استنتاج •

 .اطمينان حاصل شود كه نتايج گزارش شده با فرضيه تحقيق متناسب است •

آيـد بايـد    مـي  هـا پـيش   هـا و تعـصب     هايي از قبل فرض شده يا غرض        در مقابل تفسيرهاي نادرست كه در اثر ايده        •

  .ايستادگي شود

  . گر است حذف نشود مخالف فرضيه يا عقيده شخصي پژوهش كه هايي  استنتاج يا  شواهد •

  .هاي شخصي و غير مستند متكي است پرهيز شود  بيان مطالبي كه به برداشتاز •

  گيـري دقيـق   گيـري براسـاس يافتـه هـايي انجـام شـود كـه از طريـق ابزارهـاي انـدازه             كوشش شود كـه نتيجـه      •

  .دست آمده باشند به) ابزارهايي كه صحت و دقت آنها معلوم است( 



   گيري  بحث و نتيجه-10

هاي ديگران و استناد  به آزمون تحقيق اجرا       دست آمده با استفاده از كليه مستندات، شواهد، نوشته          در اين بخش نتايج به    

ــي  ــته مـــ ــضاوت گذاشـــ ــه قـــ ــده بـــ ــيه  شـــ ــورد فرضـــ ــايي در مـــ ــت يـــــك راي نهـــ ــودو درنهايـــ   شـــ

  .گردد جميع جوانب صادر مي به توجه است، با شده  آزمايش گذاشته  حاضر به ،كه در فرآيند تحقيق  طرح شده

 . گيري بايد حاوي نظرات افراد مختلف و از جمله خود محقق باشد جهنتي •

گيري بايد كلياتي را به دست دهد، طوري كه خواننده دريابد كه چـه چيـزي از مطالعـه آن حاصـل شـده           نتيجه •

 .است

  

   ها پيشنهاد-11

  :ير رعايت شود بايد به طور منطقي از نتايج بدست آمده، منتج شده و در تنظيم آنها نكات زهاپيشنهاد

  .ها دقيق باشد توصيه •

  . رفع ابهام و آشفتگي درباره يك موضوع باشدراستاي بايد در هاها و پيشنهاد توصيه •

ها نبايد با قاطعيـت ارايـه    در مواردي كه پژوهشگر از عملي بودن اقدام توصيه شده چندان مطمئن نباشد، توصيه   •

  .شود

  .ات باشدها و پيشنهادها بايد منطبق با واقعي توصيه •

طـرح  هـايي بـراي       شوند؛ به عنوان توصيه     هاي جديدتر و بهتر كه درحين پژوهش يا پس از آن حاصل مي              فرضيه •

 .گيرد ي پژوهشي آينده در اين بخش قرارميها

  

   نامه  واژه-12

 داشـته   كه ممكن است براي خواننـده تـازگي         ويژه اصطالحات فني به كاررفته      اگر در متن گزارش، اصطالحات خارجي، به      

  :در اين خصوص به اين نكات توجه داشته باشيد. جا در انتهاي دست نوشته بياوريد باشد؛ اصطالحات رايك

  .ربط با متن باشد اي جدا و بي نامه نبايد پاره واژه •

  .كاررفته باشد شود مگر اينكه در طول نوشته به نامه اصطالحي درج نمي در واژه •

  .ماني باشد كه در متن بكاررفته است فارسي آن اصطالح بايد ه)هاي(معادل •

  .اصطالحات حاوي مواردي باشد، كه واقعاً تازگي داشته باشد •

هاي فارسي آنها در همان سـطر از سـمت راسـت نوشـته               نامه اصطالحات خارجي از سمت چپ و معادل         در واژه  •

  .شود

 .ترتيب قرار گرفتن اصطالحات برحسب حروف الفباي فارسي و التين است •

هائي  موجود در عنوان يا مستتر در مفهوم پروژه يا طرح هستند، بطور جداگانه در همين  ي كليدي كه واژهها واژه •

هـا از طريـق واژه    شوند هدف از ذكر واژه هاي كليدي سهولت بازيافت گزارش در مجموعه گزارش  بخش ذكر مي 

ان بايد با واژه هاي كليـدي منـدرج   واژه هاي كليدي مندرج در  گزارش نهايي حتي االمك. باشد هاي مشترك مي  

 .در شناسنامه پروژه يا طرح مشابهت داشته باشند

  

    فهرست منابع-13



اين قسمت به تفضيل  توجه به اهميت و ضرورت هماهنگي در نحوه استناد به منابع اطالعاتي چاپي و الكترونيكي، در با

ن سخن يامتني پيشين دارد ونويسندگان اغلب براي برقراري استناد، داللت برسند قرارداد. شده استبه اين مهم پرداخته 

هاي مختلفي براي  درحال حاضر، شيوه. ارتباط موضوعي ونيزاعتبار بخشيدن به اثر خود، مجبور به استفاده ازآن هستند

در واقع، . ره كرد اشاVancouver و  APA،MLA   ،Turabian ،Chicagoهايتوان به شيوه رودكه براي مثال ميكار مي استنادبه

. هاي مختلفي براي استنادكردن به منابع اطالعاتي استفاده نمايندها ممكن است از شيوههاي تحقيقاتي و دانشگاه سازمان

متني تقسيم متني و درونتوان به دو گروه عمدة برونهاي استناد به منابع اطالعاتي، آنها را ميبا وجود گوناگوني درشيوه

  . كرد

شود و  درج مي- نظير پانويس، پايان فصل، يا انتهاي متن-متني، سند مورد ارجاع در جايي خارج از متنبروندر شيوة 

در زير نمونةيك استناد برون متني . كنددر متن تنها نشانه يا نمادي كه معموالً عدد است، سند مورد نظر را مشخص مي

  :  در خارج از متن اصلي دارد1اد به مأخذ شمار داللت براستن) 1(نشان داده شده است كه در آن عالمت 

  

هاي ايران از اينترنت براي ارتباطات علمي و  درصد از اعضاي هيات علمي دانشگاه70دهد كه نتايج تحقيقات نشان مي"

  . ")1(نمايند هاي تحقيقاتي استفاده مي فعاليت

  

آورنده خانوادگي پديد از مأخذ معموالً شامل ناممتني، به جاي آوردن عدد در متن، مشخصات كوتاهيدر شيوة درون

  :متني نشان داده شده استدر مثال زير، نمونةيك استناد درون. شودوتاريخ نشر سند مورد استناد آورده مي

  

هاي ايران از اينترنت براي ارتباطات علمي و  درصد از اعضاي هيات علمي دانشگاه70تحقيقات نشان مي دهد كه "

  . ")1381وزيري پور،  (نمايند ي تحقيقاتي استفاده ميهافعاليت

  

تواند سند مورد  متني اين است كه خواننده در هنگام مطالعة يك اثر ميمتني نسبت به استناد برونمزيت استناد درون

جعه به فهرست استناد نويسنده را شناسايي كرده و احتماالً آن را ارزيابي نمايد و به اين ترتيب، حتي بدون نياز به مرا

از اين رو، در حال حاضر شيوة . مĤخذ، ارتباط مفهومي ميان اثر مورد مطالعه و آثار مورد استناد در متن را برقرار سازد

گيرد و اغلب محققان نيز از آن براي استناد به  متني در بسياري از مجالت علمي دنيا مورد استفاده قرار مياستناد درون

زيرا  اگر . هاي خاص خود استبا اين وجود، اين شيوه در زبان فارسي داراي محدوديت.  كنند ه ميمنابع اطالعاتي استفاد

قرار باشد نام مولفان فرنگي،در متن اصلي به همان زبان آورده شود، حضور مكرّر كلمات فرنگي در متن فارسي چندان 

شود در متون فارسي نام مولفان خارجي به فارسي  از اين رو، اغلب توصيه مي). Smith, 2003(زيبا نيست، براي مثال، 

شود كه خواننده مجبور شود نام فارسي را در ذهن خود به فرنگي  البته، اين سياست خود باعث مي. آوانويسي شود

واگان، (برگرداند و سپس در فهرست مĤخذ به جست و جوي آن بپردازد، براي مثال، خواننده براي ردگيري استناد 

ها  ازسوي ديگر، آوا نگاري بسياري از نام. درفهرست مĤخذ باشد"Vaughan" اصلي بايد به دنبال نام فرنگي  درمتن)2004

پژوهشي به منظور رفع اين -به هرحال، آنچه امروزه در اغلب مجالت علمي. Thelwall)نظير نام فرنگي (مورد اختالف است

رنگي درمتن اصلي و آوردن معادل نام فارسي آنها در پانويس مشكل مورد توجه قرار گرفته است، آوانويسي نام مولفان ف

گردد، از  بنا بر اين، پيشنهاد مي. همان صفحات است تا خواننده بتواند نام فارسي را در فهرست مĤخذ شناسايي نمايد

  .شيوه فوق پيروي شود

گردد  ي تحقيقاتي، پيشنهاد ميطرح هاو ها  از اين رو، با توجه به اهميت هماهنگي و يكنواختي در شيوة استناد در پروژه

كشاورزي از شيوة  سازمان تحقيقات، آموزش و ترويجها و طرح تحقيقاتي در  براي تدوين شناسنامه و گزارش نهايي پروژه



 كه از اهميت و APA1گردد كه  از شيوة  متني، پيشنهاد مي هاي رايج درون همچنين، از بين شيوه. متني استفاده شود درون

هاي آتي شيوة   در بخش. ج بيشتري در نشر آثار تخصصي به ويژه در مجالت علمي برخوردار است، استفاده شودروا

استفاده و درج ارجاعات در متن، استناد به منابع اطالعاتي چاپي و استناد به منابع اطالعاتي الكترونيكي در سه بخش 

  . جداگانه مورد بحث قرار خواهد گرفت

  

   ات در متنشيوة ارجاع. الف

به طوركلي، در آوردن ارجاعات در متن اصلي اثر         . ، نحوة درج ارجاعات در متن در زير شرح داده شده است           APAدر شيوة   

  :داخل پرانتز آورده شوند سال انتشار منبع در و خانوادگي صاحب اثر  نام بايد

 :ارجاع درون متني به يك اثر داراي يك مولف .1

 
  

Results of a study on design of pest management information system (Walker, 2000)…  
 

   
 …) 2000والكر، (نتايج يك مطالعه در زمينه طراحي نظام اطالعاتي مديريت آفات 

  )...1382محمدي، (در مطالعه انجام شده درباره شاخص هاي توسعه پايدار كشاورزي در ايران 

  

در ايـن نـوع   . شود كه در زير نشان داده شـده اسـت   نيز در متون علمي درج  مي      البته  اين نوع ارجاع  به صورت ديگري          

شود و بعـد از آن سـال انتـشار اثـر در داخـل         ارجاع، نام صاحب اثر مورد استناد به صورت صريح در متن اصلي آورده مي             

  : شودپرانتز آورده مي

Walker (2000) designed a pest management information system…  
  ... يك نظام  اطالعاتي مديريت آفات را طراحي كرد ) 2000(والكر 

  ...هاي توسعة پايدار كشاورزي در ايران نشان داد كه اي دربارة شاخصدر مطالعه) 1382 (محمدي

  

    مولفسهارجاع درون متني به يك اثر داراي دو  يا . 2

 داراي دو يا سه مولف، با ارجاع درون متني به يك اثـر داراي  متني به يك اثر    تمامي موارد ذكر شده در مورد ارجاع درون       

متنـي بـه يـك اثـر      تنها تفاوت ميان آنها اين است كه در ارجاع درون. يك مولف كه در باال به آن اشاره شد، يكسان است 

 و "&"ولف التين را با ارجاع داراي دو م. خانوادگي مولفان به صورت زير ازيكديگر جدا شوندداراي دو يا سه مولف بايد نام      

  : از يكديگر جدا مي نمايند"و"دو مولف فارسي را با 
(Joreskog and Sorbom, 1989)  

  )1383تقي زاده و رشيدي، (يا ) 1994اسميت و جانسون، (

  :ارجاع بيش از دو مولف را بايد به صورت زير در متن اصلي درج كرد

)Wasserstein et al., 2004(  

  )2000،  و همكارانماري(

  )1380،  و همكارانفتاحي(

همان طوري كه قبال گفته شد، نوع ديگري از ارجاعات وجود دارد كه نام صاحب اثر مورد استناد به صورت صريح در متن 

  : شودشود و بعد از آن سال انتشار اثر در داخل پرانتز درج مي اصلي آورده مي

                                                 
1 . American Psychological l Association 



  

Joreskog and Sorbom (1989) found that … 
  ... در مطالعه خود نشان دادند كه صادرات محصوالت كشاورزي  )1994 (و جانسوناسميت 

  ...هاي زراعي   گيري از خاكاز طريق نمونه) 1383 (تقي زاده و رشيدي

Wasserstein et al. Rosen (2004) showed that … 
  ... نشان داد كه آفات گندم ) 2000(ران ا و همكنتايج تحقيق ماري

  ...با ارسال پرسشنامه به اعضاي هيات علمي  ) 1380(ران ا و همكفتاحي

  

   ارجاع درون متني به يك اثر داراي بيش از سه مولف. 3

متني بعد از نام خانوادگي مولـف اول  در صورتي كه اثر مورد استناد داراي بيش از سه مولف باشد، در درج ارجاعات درون      

شود و بعد از آن تاريخ انتـشار   استفاده مي".et al"   متون التين از عبارت  و براي"و ديگران"براي متون فارسي از عبارت 

  : گرددمنبع مورد استناد به صورت زير ذكر مي

(Wilkinson et al., 2000)  
Smith et al. (1994) found that… 

  )2000ويلكينسون و ديگران، (

  ... شان دادند كه  در مطالعه خود بر روي آفات گياهي ن )1994 (همكاراناسميت و 

  ... كشاورزان در استان خراسان  نشان دادند كه) 1381 (همكارانتقوي و 

  

  :ارجاع درون متني به يك اثر متعلق به يك انجمن، سازمان، نهاد دولتي و غيره. 4

د كننـده  شود كه در صورتي كه منبع مورد استناد داراي مولف مشخصي نباشد و در واقع تولي        اين سئوال اغلب مطرح مي    

به طور كلي، در  . اثر يك سازمان، نهاد، انجمن و از اين قبيل باشد، چگونه بايد ارجاعات را در متن اصلي يك اثر درج كرد

چنين مواقعي بعد از آوردن اختصار نام يك سازمان، نهاد يا موسسه دولتي يا خصوصي، سال انتشار منبع مورد استناد بـه    

  : گردد صورت زير ذكر مي

   (FAO, 1999) يا  (UNESCO, 2004)    

Recent study by FAO (1999) showed that…   
  )2004يونسكو، (يا ) 1999فائو، (

  ... حاكي از رشد بخش كشاورزي در كشورهاي در حال توسعه دارد )1999(گزارش فائو 

  

توان بعـد از نـام كامـل آن، سـال     ي     در صورتي كه نام سازمان يا نهادي داراي اختصار شناخته شده و رايجي نيست، م 

  :انتشار اثر مورد استناد را به صورت زير درج كرد

(National Institute of Mental Health, 1999)  
  )1383كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان،  (

  

   ارجاع درون متني به يك اثر بدون مولف. 5

آن  پـس از  شـود و  آورده مي  سه كلمه از عنوان اثر با حروف بزرگ       در صورتي كه اثر مورد استناد بدون مولف باشد، دو يا          

  .عناوين التين آوانويسي شده بايد در پانويس درج شوند .گردد به صورت زير درج مي سال انتشار اثر

  (College Bound Seniors (1979)                                        يا  (Study Finds, 1982)  



  )1383 كشاورزي،  وسعه پايدارهاي ت شاخص(

  

  :شيوه درج استنادها به منابع چاپي در فهرست مĤخذ. ب

   :كلي توجه كرد  نكته  چند  به  بايدAPAفهرست منابع درشيوة  بخش فهرست مĤخذ يا درآوردن استنادها در

  كليه استنادها بايد به صورت الفبايي نام مولف در بخش فهرست مĤخذ مرتب شوند؛ •

  باشد؛ درج شماره رديف در ابتداي مĤخذ نميلزومي به •

در صورتي كه يك استناد فضايي بيش از يك سطر را به خود اختصاص دهـد، سـطرهاي بعـدي بايـد داراي                   •

 باشند؛) Space(تورفتگي به اندازه چهار فاصله 

  آورده شوند؛ايرانيكعنوان يك مجله، كتاب، كنفرانس يا منبع ديگر بايد به صورت  •

 تغيير اندازه يا ايرانيك كردن عنوان مقاالت يا عنوان يك فصل از كتاب نمي باشد؛لزومي به  •

خانوادگي مولف به صورت كامل و سپس حرف اول نام كوچك آنهـا               در استناد به منابع داراي مولف، ابتدا نام        •

 )..Thelwall, Mبراي مثال (شود  آورده مي

 .نوشته شوند) Capital( آنها بايد به صورت بزرگ در درج عنوان منابع التين مورد استناد، حرف اول •

  

 از بخش فهرست مĤخذ يك مقاله منتشر شده در يـك مجلـه علمـي آورده     APAدر مثال زير، سه استناد مبتني بر شيوه 

 . شده است

  

Adamic, L. and E. Adar.2003. Friends and neighbors on the Web, Social Networks,     
25(3):211-230.  

Adamic, L.A. and B.A. Huberman. 2001. The Web’s hidden order. Communications of 
the ACM, 44(9):55-59.   

 
Aguillo, I.F. 1998. STM information on the Web and the development of new Internet 
R&D databases and indicators. Online Information 98: Proceedings. Learned 
Information, 239-243.     

 

   استناد به مقاالت مجالت -1

پس از ذكر نام خانوادگي تنها بايد حرف اول نام كوچك مولفان درج گردد،  شايان ذكر است در استناد به منابع التين،

منابع فارسي نام كوچك اما در استناد به .  گرفته شده استRobert از ابتداي نام R كه در آن حرف .Klimoski, Rنظير 

كه شماره انتشار  همچنين، بايد توجه داشت). نظير، محمدي، حسين(مولفان را بايد به صورت كامل ذكر كرد 

به طور كلي، . گردد قبل از پرانتز درج مي) Volume Number(يا جلد مجله   سال  داخل پرانتز و شماره در )Number(مجله

  . مجالت، عناصر اطالعاتي زير را بايد به ترتيب ذيل  ذكر كرددر شيوة درج استنادها به مقاالت

  

 .صفحه مقاله ، شمارة)شماره(  جلدياسالنام مجله،. عنوان مقاله. سال انتشار مقاله.مولف خانوادگي، نام نام

 
 

Adamic, L. and E. Adar. 2003. Friends and neighbors on the Web, Social Networks, 
25(3):211-230.  



 

   استناد به مقاالت مجالت داراي يك مولف •

 فصلنامه  پژوهش و .هاي متفاوت شخم بر عملكرد و اجزاء عملكرد ارقام آفتابگردان اثر روش . 1381. صفاري، مهري

  . 38-30، ص )4-3 (57، سازندگي

Klimoski, R. 1993. The ADA and the hiring process in organizations. Consulting 
Psychology  Journal: Practice and Research, 45(2):10-36. 

        

  :استناد به مقاالت مجالت داراي دو مولف •

.  بررسي تاثير تيمارهاي مختلف بر شكستن خواب بذر گياه بومادران . 1381. آسمانهطهماسب شريعتي، منصوره و 

 . 7-3، ص )4-3 (57، فصلنامه  پژوهش و سازندگي

   

Clapp, R. B. and G.M. Hornberger. 1978. Empirical equations for soil hydraulic 
properties. Water Resource  Research, 14 (3):601–604  

  

  ):تا پنج مولف(استناد به مقاالت مجالت داراي بيش از دو مولف  •

هـاي گـيالن،      ز مهـم اسـتان    هـاي هـر     معرفي دانه رستهاي علف     .1381. اميري ندا   ترمه و   فريدون  آقابيگي، فاطمه،   

 . 12-9، ص )4-3 (57، فصلنامه  پژوهش و سازندگي.   مازندران و گلستان و كليد شناسايي آنها

   

Saywitz, K.J., A.P. Mannarion, L. Berliner and J.A. Cohen. 2000. Treatment for sexually 
abused children and adolescents. American Psychologist, 55:1040-1049.       

  

 

  :استناد به مقاالت مجالت بدون مولف •

با وجود اينكه اغلب مقاالت علمي داراي مولف مشخصي هستند، اما در برخي از موارد ممكن است با مقاالتي مواجه شويم 

 آن، سـال  در اين صورت عنوان مقاله در ابتداي اسـتناد درج شـده و بعـد از       . كه نام پديدآورنده اصلي آنها مشخص نباشد      

  . نمونة يك استناد به يك مقاله بدون مولف در زير نشان داده شده است. شود انتشار منبع آورده مي

Countering the negative impact of intercell flow in cellular manufacturing. 1991. Journal 
of   Operations Management, 10(1):92-118. 

  

  ها  چاپ شده كنفرانساستناد به مجموعه مقاالت .1

  : ها، عناصر اطالعاتي زير را بايد مورد توجه قرار داد شيوه استناد به مجموعه مقاالت كنفرانس در

 روز، ماه و سال، تاريخ نام كنفرانس،. عنوان مقاله. سال انتشار مجموعه مقاله. نام خانوادگي، نام مولف

  .فرانس، شماره صفحهبرگزاري كنفرانس، نام شهر، كشور برگزار كننده كن

 
Kousha, K. 2004. The relationship between scholarly publishing and the counts of  
academic inlinks to Iranian University Web Sites: Exploring Academic Link Creation 
Motivations. In  Proceedings of International Workshop on Webometrics, Informetrics 
and  Scientometrics, March 2-5, 2004, Roorkee: Indian Institute of Technology, India, 
136-149.   



  

 

   استناد به كتاب  .2

  .به طور كلي در شيوه استناد به كتاب، عناصر اطالعاتي زير را بايد درج كرد

  .ناشر: محل نشر. عنوان كتاب. تابسال انتشارك. ويراستار/ نام خانوادگي، نام پديدآورنده كتاب

هاي بدون مولف، بايدنظير استناد به مقاالت شايان ذكر است در خصوص كتاب هاي داراي دو يا چند مولف و نيز كتاب

  .مجالت كه قبالً به آن اشاره شده، عمل كرد

                              

Hayes, R.H. and S.C. Wheelwright. 1984. Restoring our competitive edge: competing 
through manufacturing. New York: John Wiley & Sons. 

                                                                                                                       

 . نشر كتابدار: تهران. ها و امكانات جستجو در وب اصول، مهارت: ابزارهاي كاوش اينترنت. 1381.  كوشا، كيوان

  

  : استناد به كتاب با پديدآورنده سازماني •

باشند،  بايد نام آنها در ابتداي اسـتناد   هايي كه پديدآورنده اصلي آنها يك سازمان يا نهاد و از اين قبيل مي            در مورد كتاب  

  :آورده شود

  

Institute of Financial Education. 1982. Managing personal funds.  Chicago:  Midwestern. 
  

   .تهران. دارونامه .1364.شركت سهامي دارو پخش

  

   فصلي از كتاب/استناد به مجموعه مقاالت •

كليه اصول استناد به مجموعه مقاالت يا فصلي از كتاب مشابه استناد به كتاب است، با اين تفاوت كه عنوان مقاله يا فصل 

  : نيز بايد به عناصر استنادي افزوده شوند) در صورت داشتن ويراستار(تاب و نام ويراستار مجموعه مقاالت مورد نظر از ك

  

Ramirez, L. 1996. Mexican Americans. In P.A. Minarik (Eds.), Culture and nursing care: 

A pocket guide (pp. 203-221). San Francisco: USCF Nursing Press. 

 

  :اد به كتاب ترجمه شدهاستن •

شود و سـاير   در صورتي كه كتاب ترجمه شده داراي نويسنده مشخصي باشد، ابتدا نام نويسنده اصلي كتاب آورده مي             

  :گردند عناصر استنادي به صورت زير درج مي

  

  . شگاه فردوسي مشهددان: ترجمه اسداله آزاد و رحمت اله فتاحي، مشهد. مفاهيم بازيابي اطالعات. 1378. پائو، ميراندالي

 

  )گزارشات نهايي(تحقيقاتي اجرا شده پروژه / استناد به طرح -3



  :تحقيقاتي، عناصراطالعاتي زير را بايد به ترتيب در استناد ذكر كرد يهاپروژه/طرح  گزارشات شيوه استناد به طوركلي، در به

  

.  تحقيقـاتي  پـروژه /عنوان طرح . پروژه/سال انتشار گزارش نهايي طرح    . پروژه/نام خانوادگي، نام مجري طرح    

  )در صورت موجود بودن (پروژه/، كد طرحپروژه/سازمان مجري طرح: پروژه/محل انجام طرح

  

معاونت  آموزش و تحقيقات وزارت : تهران. طرح تعيين مجالت هسته معاونت آموزش و تحقيقات. 1377. محسني، حميد

  . 77-1400000000-01جهاد سازندگي، 

 

  هاي دانشگاهي نامه ه پاياناستناد ب -4

  :كرد را به ترتيب در استناد درج عناصر اطالعاتي زير هاي دانشگاهي بايد نامه شيوه استناد به پايان در 

  . دانشگاه/مقطع تحصيلي، نام دانشكده. نامه عنوان پايان. سال خاتمه. نامه نام خانوادگي، نام تهيه كننده پايان

  

.  بررسي بيولولژي ميتوز برگ مركبات و شناسايي دشمنان طبيعي آن در اسـتان خوزسـتان        .1377. زاده، محمد رضا    ملك

  .ارشد، دانشگاه شهيد چمران اهواز نامه كارشناسي پايان

  

 Crow, G.K. 1988. Toward a theory of therapeutic syncretism: The Southeast Asian 

experience. Doctoral dissertation, University of Utah.   

  

   شيوه درج استناد به منابع الكترونيكي در فهرست مĤخذ. ج

انـد، موضـوع      اينكه منابع اطالعاتي الكترونيكي به ويژه در محيط وب تا چه ميزان بر روي ارتباطات علمي اثرگذاشته                

دهد كه در برخي  نشان مي هاي تحقيقات جاري      به طور كلي، يافته   . آيد  رساني به شمار مي     تحقيقات جاري در حوزه اطالع    

هاي  اي نظير منابع چاپي براي دسترسي به يافته هاي علمي، منابع اطالعاتي موجود در اينترنت به صورت گسترده          از حوزه 

سهولت دسترسي از راه دور، منحصربفرد بودن برخي از منـابع اطالعـاتي             . گيرند  علمي و تحقيقاتي مورد استفاده قرار مي      

هاي افزوده منابع اطالعاتي علمي در اينترنت هستند، كه بر روي  وي كارآمد اطالعات از جمله ارزش  علمي و امكان جستج   

  . ارتباطات علمي محققان اثر گذاشته است

مجالت علمي الكترونيكي تمام متن به عنوان بستري جهاني براي ارتباطات علمي و نيز به عنوان پايگاهي براي انتشار 

هاي   هم اينك، بخش قابل توجهي از انتشارات و يافته        .  باشند  شي در محيط اينترنت مطرح مي     دستاوردهاي علمي و پژوه   

 مجله علمي نمايه شده در 8700هم اكنون از  .گردند  در مجالت الكترونيكي تمام متن داوري شده ظاهر مي" تنها"علمي

دهند كه تنها در قالب الكترونيكي   تشكيل مي  عنوان را مجالت الكترونيكي تمام متن داوري شده        200 ، حدود    ISIپايگاه    

 درصد مجالت چاپي علمي دنيا داراي وب سايت  مستقل     95به عالوه تقريباً    .  باشند  و از طريق اينترنت قابل دسترس مي      

دهـد    ها نشان مـي     بررسي.  ها قبل از انتشار به صورت چاپي وجود دارد          هستند و امكان دسترسي به مقاالت آنها حتي ماه        

رشد . هاي مختلف وجود دارند  مجله الكترونيكي تمام متن با كيفيت علمي باال در حوزه1400كه  در حال حاضر، بيش از 

اي در زمينه تكامل الگوهـاي   توان به عنوان نشانه و گسترش مجالت الكترونيكي علمي تمام متن در محيط اينترنت را مي           

هـاي علمـي      در برخي از حـوزه    .  علمي مولفان و محققان به شمار آورد       هاي پژوهشي به منظور جذب مشاركت       انتشاريافته

هـاي تحقيقـات جـاري حتـي قبـل از             نظير كامپيوتر و فيزيك محيط وب اولين انتخاب  محققان براي دسترسي به يافته             



لمـي تمـام    به عالوه، اخيراً شواهدي قوي مبتني براينكه مجالت الكترونيكـي ع          . شود  انتشار در مجالت چاپي محسوب مي     

  . متن و مجالت علمي چاپي اثرگذاري استنادي يكساني دارند، بدست آمده است

تواند نقش مهمي در انجام تحقيقات داشته باشد  تقريباً اين موضوع مورد قبول همگان است كه استفاده از اينترنت مي

امروزه تمايل بسياري از سـوي محققـان        از اين رو،    . و اين موضوع در مورد حوزه كشاورزي و علوم وابسته نيز صادق است            

براي مورد استناد قرار دادن منابع اطالعاتي علمي در اينترنت وجـود دارد و همـين امـر باعـث شـده اسـت تـا الگوهـاي                            

در اين بخش با توجه به اصـول كلـي مطـرح شـده دربـاره                . استنادي جديدي براي استناد به اين گونه منابع تدوين شود         

 در نظر گرفتـه شـوند،   APAطالعاتي چاپي، عناصري كه بايد در استناد به منابع اينترنتي مبتني بر شيوه        استناد به منابع ا   

به طور كلي كليه اصول استناد به منابع اينترنتي نظير منابع چاپي است با اين تفاوت كه بايـد دو نكتـه             . آورده شده است  

  :ثار علمي مورد توجه قرار دادمهم را نيز در هنگام درج استنادها در بخش فهرست مĤخذ آ

  .آوردن نشاني اينترنتي مقاله، كتاب، گزارش تحقيقاتي و غيره در استنادهاي اينترنتي ضروري است •

مقاله، كتاب، گزارش تحقيقاتي و غيره در اينترنت را بايد در هنگام درج اسـتناد بـه        ) يا مشاهده (تاريخ دسترسي    •

 .منابع اينترنتي ذكر كرد

 

   )بدون نمونه چاپي( مقاالت مجالت الكترونيكي استناد به-1

عناصراستنادي كه بايد در هنگام استناد به مقاالت مجالت قابل دسترس از طريق اينترنت  درج شوند، در زير آورده 

شود نشاني اينترنتي مقاله و تاريخ مشاهده مقاله به عنوان عناصر استنادي  همان طوري كه مشاهده مي. شده است

در اين ميان، به دليل اينكه اغلب مجالتي كه . طرح هستند كه در شيوة استناد به مقاالت چاپي وجود ندارندجديدي م

باشند، امكان درج شماره صفحه براي اين نوع از  شوند، داراي شماره صفحه نمي تنها در قالب الكترونيكي منتشر مي

  . مجالت وجود ندارد

  

نشاني ). شماره مجله(، شماره جلد نام مجله. عنوان مقاله). ر مقالهسال انتشا. (نام خانوادگي، نام مولف

  اينترنتي، تاريخ دسترسي روز، ماه و سال

  

Rudner, L.M., J.S. Gellmann and M. Miller-Whitehead.(2002. Who is reading on-line 
education journals? Why? And what are they reading? D-Lib Magazine, 9(12). Available: 
http://www.dlib.org/dlib/december02/rudner/12rudner.html/, accessed 18 December, 
2002.   

  

نشاني )3(1. مجله الكترونيكي كتابدار. مقايسه ابزارهاي كاوش اينترنت با واسط جستجوي فارسي. 1382. كوشا، كيوان

  .1383 اسفند http://www.ketabdar.org/magazine/detailarticle.asp?number=25  ،3 :دسترسي

  

   استناد به مقاالت مجالت الكترونيكي داراي نمونه چاپي-2

امروزه بسياري از مجالت چاپي، به اهميت داشتن سايت وب مستقل به منظور سهولت دسترسي به اطالعات توسط 

نحوه استناد به مقاالت . باشند ب سايت نيز مياز اين رو، هم اينك اغلب مجالت چاپي داراي و. اند مخاطبان خود پي برده

اما اين نكته قابل ذكر است كه در . اينگونه مجالت، مشابه مجالت تمام الكترونيكي است كه در باال به آن اشاره شد

نه استناد به مقاالت مجالت الكترونيكي كه داراي نمونه چاپي هستند، بايد شماره صفحه مقاالت نيز ذكر شود؛ زيرا اينگو

  .دهند مجالت در واقع نمونه الكترونيكي نسخه چاپي خود را در دسترس قرار مي



  

شماره صفحه ). شماره مجله(، شماره جلد نام مجله. عنوان مقاله). سال انتشار مقاله. (نام خانوادگي، نام مولف

  .مقاله، نشاني اينترنتي، تاريخ دسترسي روز، ماه و سال

  

Vanden, G., S. Knapp and J. Doe. 2001. Role of reference elements in the selection of 
resources by psychology undergraduates. Journal of Bibliographic Research, 5(4):117-
123. Available: http://jbr.org/articles.html/, accessed 13 October, 2001.  

  

   هاي الكترونيكي استناد به كتاب-3

قبالً به آن اشاره شده است، نظير نحوه (هاي چاپي است  هاي الكترونيكي نظير كتاب يباً كليه قواعد استناد به كتابتقر

؛ اما در اين ميان ذكر نشاني اينترنتي و تاريخ دسترسي به كتاب )درج عنوان، تاريخ نشر، محل نشر، ناشر و غيره

هاي الكترونيكي در اينترنت مورد توجه قرار گيرند، در زير   به كتابعناصري كه بايد در استناد. الكترونيكي ضروري است

  :نشان داده شده است

  

نـشاني  . ناشـر : محـل نـشر   . عنوان كتـاب  . سال انتشاركتاب . ويراستار/ نام خانوادگي، نام پديدآورنده كتاب    

  اينترنتي،  تاريخ دسترسي روز، ماه و سال

  

Geissler, E.M. 1998. Pocket guide to cultural assessment, MO: Mosby. Available: 

http://jbr.org/articles.html/, accessed 1 February, 2001 

   استناد به مجموعه مقاالت الكترونيكي-4

هاي قابل دسترس از طريق اينترنت مورد  عناصري كه بايد در استناد به مقاالت منتشر شده در مجموعه مقاالت كنفرانس        

  :ند، در زير نشان داده شده استتوجه قرار گير

 روز، ماه و سال تاريخ برگزاري نام كنفرانس،. عنوان مقاله. سال انتشار مجموعه مقاله. نام خانوادگي، نام مولف 

اينترنتي، تاريخ    نشاني).درصورت موجود بودن  (صفحه    شهر، كشوربرگزاركننده كنفرانس، شماره     كنفرانس، نام 

 دسترسي روز، ماه و سال

Liu, B., Y. Ma and P.S. Yu 2001. Discovering unexpected information from you  
competitors web sites, Proceedings of the 7th ACM SIGKDD International Conferenc  on 
Knowledge Discovery and Data Mining, Aug. 26-29, 2001, San Francisco, U.S.A.,         
Available http://www.cs.buffalo.edu/~sbraynov/seminar/unexpected_information.pdf/,  
accessed 1 February, 2001. 

   هاي دانشگاهي نامه استناد به پايان . 5

عناصري كه بايد در استناد به پايان نامه هاي دانشگاهي قابل دسترس از طريق اينترنت مورد توجه قـرار گيرنـد، در زيـر                  

  : شده استنشان داده

مقطـع تحـصيلي، نـام      . عنـوان پايـان نامـه     . سـال خاتمـه   . نام خانوادگي، نـام تهيـه كننـده پايـان نامـه           

  .نشاني اينترنتي، تاريخ دسترسي روز، ماه و سال. دانشگاه/دانشكده

  



Björneborn, L. 2003. Small-world link structures across an academic web space: a library 
and information science approach. PhD Thesis. Royal School of Library and Information 
Science, Copenhagen, Denmark. Available: www.db.dk/lb/phd/phd-thesis-ch8-
conclusion.pdf/, accessed 12 March 2005. 

    ها پيوست-14

ش ضروري است ولي حضور آ ن در پيكر اصـلي نوشـته تحقيقـي    هرگاه درج اطالعاتي براي فهم بهترقسمتي از متن گزار  

هـاي آمـاري، تـصاوير،       ها معموالً حاوي جدول    پيوست. ها آورد  توان آنها را دربخش پيوست      كند، مي   ايجاد گسستگي مي  

 پيوسـت،   اگـر . اي به آنها اشاره شده است       ها، يا اطالعات مشابهي هستندكه در متن اصلي به گونه           ها، فرم پرسشنامه    نقشه

  .نوشته است و بايد بطور مرتب به آن رجوع شود، بهتر است در متن جاي گيرد

  

    چكيده به زبان انگليسي-15

  .بايد هماهنگ و منطبق با آنچه در چكيده فارسي بيان شده، باشد

  

    صفحه شناسنامه به زبان انگليسي-16

  .شود مطابق نمونه پيوست تدوين مي

  

   انگليسي صفحه عنوان به زبان -17

  .شود مطابق نمونه پيوست نوشته مي

  

   پشت جلد -18

بديهي است مثل روي جلد فارسي بايد از طـرح ضـميمه اسـتفاده            . شود  به زبان انگليسي و عيناً مشابه پيوست تنظيم مي        

  .شود

  



  

  وزارت جهادكشاورزي

  كشاورزي  و ترويج  آموزش، سازمان تحقيقات

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  قيقاتيگزارش نهايي پروژه تح
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  وزارت جهادكشاورزي

  كشاورزي   و ترويجآموزش، سازمان تحقيقات

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  گزارش نهايي طرح تحقيقاتي
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  وزارت جهادكشاورزي

  كشاورزي  و ترويج  آموزش، يقاتسازمان تحق

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  طرح تحقيقاتي/گزارش نهايي پروژه 
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     وزارت جهادكشاورزي 

  سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي      

  

  

  

  

 :عنوان پروژه  -

  : پروژه شماره مصوب -

 :عنوان طرح -

 :شماره مصوب طرح -

  ):مشترك دارد ي ملي وها پروژه و طرح هااختصاص به ( وادگي مجري مسئولخان نام و نام -

 :مجريان /خانوداگي مجري نام ونام -

  :)ان(ناظرخانوادگي  و نام نام -

  ):ان(خانوادگي مشاور و نام نام -

  :خانوادگي همكاران و نام نام -

  :محل اجرا -

  : تاريخ شروع -

  سال و        ماه:                 مدت اجرا -

  ):مركز ملي/ پژوهشكده/ موسسه(ناشر -

  ):تيتراژ(شمارگان -

  :تاريخ انتشار -
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  فهرست مندرجات

  

  

                                                                                                                                        *   عنوان

  صفحه

چكيده  -

…………………………………………….……………………………………… ..  

  ................……………………………………….……………………………………مقدمه  -

 ...............................................................................................................مروري بر منابع  -

  ..……………………..……………..…………………………………………مواد و روشها -

نتايج  -

…………………………………………………………..……………………………  
  .…………….………………………………………………………… و نتيحه گيري بحث -

  ……………………..……………………………………………………………پيشنهادات -

نامه  واژه -

……………………………………………………………………………………...  

  ..………………………………………………………………………………فهرست منابع  -

پيوستها -

……………………………………………………………………………………….  

 ……………………………………………………………………… به زبان انگليسيچكيده -

  

 .تواند داراي جزييات قابل درج در فهرست مندرجات باشد هريك از عناوين برحسب ماهيت و محتوي مي*
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