بنام خدا
فراخوان اجراي طرح پژوهشي
با سالم و احترام
معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه آزاد اسالمي واحد ارومیه با هدف انجام پژوهش هاي اصیل ،متمرکز ،هدفمند ،مسئله محور و مأموریت گرا
و همچنین باال بردن کیفیت فعالیت هاي پژوهشي دانشگاه ،به اطالع اعضاء محترم هیأت علمي تمام وقت مي رساند که در صورت تمایل به

اجراي طرح هاي تحقیقاتي با رویکرد تولید علم ،تجاري سازي و رویکرد اختراع و اکتشاف ،برنامه پژوهشي سه ساله خویش 2 ،نسخه
پـروپوزال تکمیل شده طرح تحقیقاتي خود ،فایل  wordآن و آخرین حکم کارگزیني خویش را پس از اخذ تأیید کتبي از شوراي تخصصي
گروه مربوطه از تاریخ  97/03/27تا پایان وقت اداري روز چهارشنبه مـورخ  97/04/06تحــویل دفتر امور پژوهش فرمایند.
(آیین نامه طرح های پژوهشی و فرم صفر مربوط به پروپوزال در سایت واحد به آدرس ذیل قابل دسترسی می باشد)
http://www.iaurmia.ac.ir/Public/PGgroup/PG_MenuContent_Usr.aspx?GRP=moavenat%20pazhuheh&MenuID=30857

ردیف

رویکرد طرح

مجري طرح

بودجه طرح تا

1

تولید علم

*اعضاء هیأت علمی تمام وقت مربی

30.000.000ریال

2

تجاری

و استادیار با سابقه زیر  5سال که از
سال  92تا کنون مجری بیش از یک

50.000.000ریال

تعهد

علوم انسانی

 1علمی پژوهشی

غیر علوم انسانی

)1 WOS(IF

علوم انسانی

 2علمی پژوهشی

طرح پژوهشی نبوده اند.

یا

*پروپوزال اعضاء هیأت علمی که در
غیر علوم انسانی

1 WOS(IF), Q3
1 WOS(IF), Q2
یا

علوم انسانی

2 WOS(IF), Q3
1 WOS(IF), Q2
یا

سابقه خود یک طرح پژوهشی ناتمام
دارند ،پس از تأیید شورای پژوهشی
در اولویت دوم قرار خواهد گرفت.
*اعضاء هیأت علمی که در سابقه

70.000.000ریال

خود دو طرح پژوهشی ناتمام داشته
غیر علوم انسانی

باشند ،مجاز به ارائه طرح تحقیقاتی
نمی باشند.
اعضاء هیأت علمی تمام وقت

2 WOS(IF), Q3
WOS(IF), Q1
یا
2 WOS(IF), Q2

100.000.000ریال

سازی

 .1اخذ تأیید از شورای اقتصاد و سرمایه گذاری
دانش بنیان
 .2اخذ تأیید مالکیت فکری

3

اختراع و
اکتشاف

اعضاء هیأت علمی تمام وقت

100.000.000ریال

ارائه تأیید علمی اختراع یا اکتشاف از شورای
راهبردی ثبت و حمایت از اختراعات دانشگاه و
سازمان پژوهش های علمی-صنعتی کشور

