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  17/06/88                     :دانشگاه شوراي پژوهشيتاريخ تصويب در 

  11/08/88                         :تاريخ تصويب در هيأت رئيسه دانشگاه

  18/09/88                                :تاريخ تصويب در شوراي دانشگاه



  يين نامه طرح هاي پژوهشيآ

  1 صفحه

  مقدمه 
تقويت امر پژوهش و جلب مشاركت هر چه بيشتر اعضاي هيأت علمـي و پژوهشـگران دانشـگاه در توليـد علـم و بـه       به منظور 

  . به شرح ذيل تدوين شده است» نامه طرح هاي پژوهشي آيين«منظور گسترش پژوهش در سطح كشور، 
  

  ـ تعاريف 1ماده 
  :نامه به شرح زير است هاي مورد استفاده در اين آيين هواژ
 :كميته ارتباطات پژوهشي -1-1

اعضاي كميته و شرح وظايف ايشان در آيـين نامـه   . شود ناميده مي» كميته«بعد  نامه من كميته ارتباطات پژوهشي در اين آيين
  .كميته ارتباطات پژوهشي آمده است

  :مجري طرح -2-1
، پس از طي مراحل مربوط بـه تأئيـد و تصـويب و انعقـاد قـرارداد،      كند ه فرم پيشنهاد پروژه را تكميل ميهرعضو هيأت علمي ك
   .رساند طرح را به انجام مي

  
  ي پژوهشيطرح هاـ انواع  2ماده 

  .شوند گروه تقسيم مي 4طرح پژوهشي با توجه به نوع كارفرما و منبع تأمين اعتبار آن به 
است كه خود نيـز كـل اعتبـار     هاي دانشگاه ارفرماي طرح پژوهشي، هر يك از معاونتها يا دانشكدهك :طرح داخلي مستقل -1-2

بايد مورد نياز مستقيم آن نهاد بوده و براي رفع مسـايل جـاري آن مـورد     طرح هاموضوع اين . كند مورد نياز طرح را تامين مي
  .استفاده قرار گيرد

جام طرح پژوهشي با پيشنهاد كميته و تأئيد معاونت پژوهشي و فنـاوري دانشـگاه   در هر سال تعدادي موضوع براي ان ـ1تبصره
ده درصد اعضـاي  ) تا زماني كه درصد جديدي تعيين نشود(تعداد اين موضوعات . طي يك فراخوان مشخص و اعالم خواهد شد

  .خواهد بود) با گرد كردن به سمت باال(هيأت علمي هر دانشكده 
علمي و منبع تأمين اعتبار و كارفرما معاونـت پژوهشـي    هيأتيشنهاد دهنده طرح پژوهشي، عضو پ :طرح داخلي كوچك -2-2

  .شود درصد آن منعقد مي 40قرارداد اين طرح عموماً بر اساس ضوابط اعتبار پژوهشي و حداكثر تا . دانشگاه است

دهاي خصوصي يا دولتي است كه خود ها، صنايع، مؤسسات و نها كارفرماي طرح پژوهشي، شركت :طرح خارجي مستقل -3-2
 .كنند تأمين مي نيز كل اعتبار طرح را

هـا، صـنايع، مؤسسـات و نهادهـاي خصوصـي يـا دولتـي        ت پيشنهاد دهنده طرح پژوهشي، شـرك  :طرح خارجي مشترك -4-2
به طور مشترك بـا   اين نوع طرح. شود در اين نوع طرح، كارفرما شركت، صنعت، مؤسسه يا نهاد پيشنهاد دهنده تعريف مي.است

را معاونت پژوهشي و مابقي را كارفرمـا تـأمين   ) اين آيين نامه 4ماده  2طبق بند (دانشگاه انجام شده و درصدي از اعتبار طرح 
  . كند مي
  

  ها ـ روند انعقاد قرارداد طرح 3ماده 
  :شود به شرح زير انجام مي پژوهشي ياد شده در باال، با توجه به نوع طرح، اقداماتي يطرح هادر هر يك از انواع 

  :شود ، تا انعقاد قرارداد مراحل زير انجام ميكه طرح پژوهشي از نوع داخلي مستقل باشد در صورتي -1-3

هـاي تعيـين شـده توسـط      بر اساس شـاخص اي  با در نظرگرفتن توزيع مناسب دانشكده طرح هاتعداد و عناوين پيشنهادي  -



  يين نامه طرح هاي پژوهشيآ

  2 صفحه

رييسـه دانشـگاه    هيـأت پيشنهاد و در شوراي پژوهشي بررسي و پس از تأئيد نهايي در ، توسط كميته شوراي پژوهشي دانشگاه
 .شود مشخص مي

 .ندرسا معاونت پژوهشي و فناوري طي يك فراخوان، موضوعات پيشنهادي را به اطالع اعضاي هيأت علمي مي -

درحالـت اول مراحـل   . وق انتخاب شـود تواند به پيشنهاد كارفرما بوده و يا از ليست فراخوان ف عناوين پيشنهادي مجري مي -
شود و درصورتي كه عنـوان از ليسـت فراخـوان باشـد، طبـق رديـف دو        پيوست انجام مي 1اجراي طرح طبق رديف يك جدول 

 .شود مراحل جدول مذكور، روند انعقاد طرح اجرا مي

 )پيوسـت ( پ-1جدول  3طبق رديف  كه طرح پژوهشي از نوع داخلي كوچك باشد، مراحل انعقاد قرارداد طرح در صورتي -2-3
 .خواهد بود

 )پيوست( پ-1جدول  4كه طرح پژوهشي از نوع خارجي مستقل باشد، مراحل انعقاد قرارداد طرح طبق رديف  در صورتي -3-3
 .شود انجام مي

) پيوست( پ-1جدول  5در صورتيكه طرح پژوهشي از نوع خارجي مشترك باشد، مراحل انعقاد قرارداد طرح طبق رديف  -4-3
  .شود انجام مي

 
  ـ بودجه و نحوه تخصيص آن 4ماده 

خارجي مستقل، تامين كل بودجه طرح بر ي پژوهشي طرح هايا ) مستقل يا كوچك(ي پژوهشي داخلي طرح هادر مورد  -1-4
  . عهده كارفرماست

. شود حمايت واقع ميدپژوهشي خارجي مشترك، درصدي از طرح توسط معاونت پژوهشي و فناوري موردر خصوص طرح -2-4
 هيـأت با توجه به بودجه دانشگاه و مبلغ و اهميت طرح به پيشنهاد شوراي پژوهشي و تأئيـد  ) سهم دانشگاه(ميزان اين حمايت 
 .و مابقي مبلغ بر عهده كارفرما خواهد بود) پس از تأمين اعتبار(ميليون ريال  150درصد و تا سقف  40رئيسه، حداكثر تا 

  
 يابي و تائيد گزارش نهايي طرح پژوهشي ـ ارز 5ماده 

 .ي پژوهشي داخلي مستقل يا خارجي مستقل به عهده كارفرما استطرح هاارزيابي و تائيد گزارش  -1-5

 2مـاده   1بنـد   1ي داخلي مستقل مشمول تبصره طرح هامراحل ارزيابي و تائيد گزارش طرح پژوهشي داخلي كوچك و  -2-5
 .است) پيوست( پ-2جدول ك طبق رديف ي اين آيين نامه،

 . است) پيوست( پ-2جدول مراحل ارزيابي و تائيد گزارش طرح پژوهشي خارجي مشترك به شرح رديف دو  -3-5

اعـم از  (ي پژوهشي داخلـي  طرح هابراي . لوح فشرده تهيه شود گزارش نهايي بايد طبق ضوابط و قالب مصوب به صورت -4-5
اين طرح با حمايت مـالي  «م است در صفحه اول گزارش يا بخش تقدير و تشكر جمله و خارجي مشترك الز) مستقل يا كوچك

  .قيد شود» انجام گرفته است) ره(المللي امام خميني  دانشگاه بين
  

  2-1بند  1ـ نتيجه طرح پژوهشي داخلي كوچك و داخلي مستقل مشمول تبصره  6ماده 
گزارش علمي، حداقل يك مقاله چاپ شده در مجالت علمي پژوهشي،  بايد، عالوه بر فوقنتيجه هر طرح پژوهشي داخلي  -1-6

، مقاله كامل كنفرانس، كتاب و يـا اختـراع   ISC، مجالت ISIمجالت  ،ISIعلمي ترويجي، غير مصوب، مجالت نمايه شده غير 
  .باشد

 



  يين نامه طرح هاي پژوهشيآ

  3 صفحه

 1د توسـط ناشـرين سـطح    شود، كتاب مذكور بايـ ) كاغذي يا الكترونيكي(نتيجه طرح منتهي به چاپ كتاب  چنانچهـ 1تبصره
 .چاپ شده باشد) طبق مصوبه شوراي پژوهشي دانشگاه(

 .هاي علمي و صنعتي رسيده باشد در صورتي كه نتيجه طرح اختراع يا ابتكار باشد، بايد به تاييد سازمان پژوهشـ 2تبصره 

ار غيـر عضـو هيـأت علمـي،     در صورت وجود همك. مجري هر طرح پژوهشي يك نفر از اعضاي هيأت علمي دانشگاه است -2-6
پرداخت به همكاران با . تسويه حساب مالي و تسهيم امتياز حاصل از گزارش طرح بر مبناي درصد همكاري محاسبه خواهد شد

 .تاييد مجري و توسط معاونت پژوهشي انجام خواهد شد

  
  ـ نحوه پرداخت حق الزحمه  7ماده 

درصورت حصول نتيجـه طـرح طبـق    ، 1-2بند  1قل مشمول تبصره ي پژوهشي داخلي كوچك و داخلي مستطرح هادر  -1-7
 .دشو التحقيق پرداخت مي مبلغ حقنامه،  اين آيين 5-2و نيز ارائه گزارش نهايي وتصويب آن طبق بند  6ماده 

ريال  000,000,15، الزحمه طرح پژوهشي داخلي مبلغ حقباشد، حداكثر  2-1بند  1در صورتي كه طرح مشمول تبصره  -2-7
رئيسـه و   هيـأت توسط معاونت پژوهشي پيشنهاد مـي شـود پـس از تأئيـد     ساالنه به ميزاني كه  1391از سال ، اين مبلغ. است

متفـاوت  التحقيق  ارزش نتيجه طرح، پرداخت مبلغ حقمتناسب با بديهي است  .متناسب با اعتبارات دانشگاه، قابل افزايش است
 .است

بر اساس مقدار تعيين شده  التحقيق باشد، مبلغ حق 6-1رح يكي از انواع مندرج در بند اين كه نتيجه ط متناسب با ـ  1تبصره 
 .يابد شود و طرح خاتمه مي پرداخت مي 7-1در جدول 

در ( اي از كتـاب  چاپ به همراه نسـخه  اي از قرارداد ، يا نسخه)در مورد مقاالت(درصورت ارائه گواهي پذيرش مقاله ـ   2تبصره 
مابقي پـس از چـاپ   % 10و . پرداخت خواهد شد) اين ماده 1با در نظر گرفتن تبصره ( التحقيق د مبلغ حقدرص 90 )مورد كتب

  .شود پرداخت مي) يا كتاب(مقاله 
 

  ـ مبالغ پرداختي به مجري طرح با توجه به نتيجه طرح بر حسب درصدي از كل مبلغ قرارداد 7-1جدول 

  طرحالزحمه  درصد از كل مبلغ حق  نتيجه طرح  رديف

  100  مقاله علمي پژوهشي  1
 ISI  100مقاله   2
 ISC  100مقاله   3
 100  كتاب  4
 100  اختراع  5
  ISC 75مروري غير -مقاله علمي  6
  ISC  50مقاله علمي ترويجي غير   7
  ISI  40مقاله در مجله نمايه شده غير   8
  25  مقاله غير مصوب  9
  15  مقاله كامل كنفرانس  10

  
  .گيرد ژوهشي داخلي مستقل، پس از تاييد كارفرما، پرداخت از محل اعتبارات كارفرما صورت ميي پطرح هادر  -3-7



  يين نامه طرح هاي پژوهشيآ

  4 صفحه

  .دشو ي پژوهشي خارجي مستقل، پس از هر پرداخت كارفرما، مبلغ قرارداد به مجري طرح پرداخت ميطرح هادر  -4-7

بـه   ويكارفرمـا و واريـز اعتبـار از سـوي     هر مرحله اجراي طرح از سوي ي پژوهشي خارجي مشترك، پس از طرح هادر  -5-7
  .شود  السهم مربوط به مشاركت دانشگاه نيز به مجري پرداخت مي حق همزمان ،)بر اساس سهم تعيين شده(حساب دانشگاه 

، از مبلغ هر قرارداد، درصدي به عنوان باالسري دانشـگاه، عـالوه بـر    )اعم از مستقل يا مشترك(در طرح هاي پژوهشي خارجي 
بـديهي اسـت   . ر كسورات، كسر و به حساب درآمدهاي اختصاصي معاونت پژوهشي و فناوري دانشـگاه منظـور خواهـد شـد    ساي

تواند بخشـي از   دانشگاه مي. سهم دانشگاه محاسبه خواهد شد با در نظرگرفتني پژوهشي مشترك طرح هادرصد يادشده براي 
  . مجري طرح اختصاص دهد به دانشكده به تشخيص هيأت رئيسه دانشگاهاين درصد را، 

 .گرفتگيري قرار خواهد  موارد خاص پيش بيني نشده در اين آيين نامه در شوراي پژوهشي دانشگاه مورد بررسي و تصميم

  
 ـ ساير موارد 8ماده 

 . نامه منعقد شوند توانند در قالب اين آيين نيز ميهاي پژوهشي  قراردادهاي نظارت بر پروژه -1-8

درخواسـت   .باشـد  به صورت همزمـان داشـته  ي پژوهشي طرح هااز انواع دو طرح حداكثر  تواند ت علمي ميهر عضو هيأ -2-8
 . استي قبلي طرح هامنوط به تسويه حساب  طرح جديد

 . خالصه وضعيت انواع طرح هاي پژوهشي در پيوست اين آيين نامه به صورت جدول ارائه شده است -3-8

  
 

در شوراي دانشگاه تصويب شد و از اين تـاريخ قابـل اجـرا     18/9/88تبصره و در تاريخ  5ماده و  8نويس اين آيين نامه در  پيش
 .است

  
  
  



 

  5 صفحه

  ها پيوست
  ي پژوهشيطرح هاوضعيت انواع مراحل و خالصه  پ ـ-1جدول 

  كارفرما نوع طرح
پيشنهاد 
  دهنده

تامين اعتبار رديف خالصه مراحل سقف اعتبار

 ها
رح

ط
شي

ژوه
ي پ

 

لي
داخ

 

قل
ست

م
 

ي از يك
ها يا  معاونت

 ها دانشكده

 * كارفرما كارفرما

و تكميل فرم پيشنهاد طرح پژوهشي، آن را جهت هاي اوليه  مجري طرح پس از هماهنگي -الف
  .دهد بررسي به كارفرما تحويل مي

 .دكن رييسه دانشگاه ارائه مي هيأتكارفرماي طرح، پيشنهاد طرح تأئيد شده را به -ب

در اين صورت معاونت  .شود يسه، طرح به معاونت پژوهشي ارجاع ميري هيأتپس از تأئيد -ج
 .پژوهشي نسبت به انعقاد قرارداد با مجري اقدام خواهد كرد

1 

معاونت 
 پژوهشي

 ريال 15000000  كارفرما كارفرما

از سوي اعضاي هيأت علمي، اين موارد در كميته بررسي و  آوري پيشنهادها پس از جمع -الف
 .شود شود و مجري هر طرح انتخاب مي رئيسه طرح مي هيأتو تعداد آن در سپس عناوين 

مجري منتخب طرح پژوهشي داخلي مستقل بايد براي تصويب طرح در شوراي پژوهشي  -ب
  .دانشگاه حضور يابد و از طرح خود دفاع نمايد

2  

ك
وچ

ك
 

معاونت 
 پژوهشي

 هيأتعضو 
 علمي

معاونت 
 پژوهشي

40%  
 اعتبار پژوهشي

.كند عضو هيأت علمي پيشنهاد انجام طرح را مستقيماً به معاونت پژوهشي ارسال مي -الف
معاونت پژوهشي پيشنهاد طرح را جهت بررسي و تأئيد در گروه مربوطه و دانشكده به  -ب

  .دهد دانشكده ارائه مي
اقدام پس از تأئيد طرح از سوي دانشكده، معاونت پژوهشي نسبت به انعقاد قرارداد با ايشان  -ج

 .خواهد كرد

3 



  يين نامه طرح هاي پژوهشيآ

  6 صفحه

  كارفرما نوع طرح
پيشنهاد 
  دهنده

تامين اعتبار رديف خالصه مراحل سقف اعتبار
جي

خار
 

قل
ست

م
 

ها،  شركت
صنايع، 
نهادهاي 

خصوصي يا 
دولتي خارج 

 دانشگاه

 * كارفرما كارفرما

و تكميل فرم پيشنهاد طرح پژوهشي، آن را جهت هاي اوليه  مجري طرح پس از هماهنگي -الف
 .دهد بررسي به كارفرما تحويل مي

 .كند معاونت پژوهشي ارائه ميمجري طرح، طرح پيشنهادي تأئيد شده را به  -ب

پس از بررسي طرح پيشنهادي در معاونت پژوهشي و فناوري و تأئيد آن با كارفرما قرارداد  -ج
  .شود منعقد مي

پيرو انعقاد قرارداد با كارفرما، معاونت پژوهشي قرارداد ديگري نيز با مجري طرح منعقد  -د
 دنماي مي
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 دانشگاه
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/ كارفرما
معاونت 
 پژوهشي

 40حداكثر تا ( 
 سهم درصد
و تا سقف  دانشگاه

150000000 
  *)ريال

و تكميل فرم پيشنهاد طرح پژوهشي، آن را جهت هاي اوليه  مجري طرح، پس از هماهنگي -الف
  .دهد بررسي به كارفرما تحويل مي

كارفرما  .كند ده طرح را به معاونت پژوهشي و فناوري ارائه ميمجري طرح پيشنهاد تأئيد ش -ب
را نيز به ) درصد 60حداقل (بايد عالوه بر بررسي و تأئيد طرح، پرداخت بخشي از اعتبار طرح 

 .عهده گرفته و آنرا به معاونت پژوهشي و فناوري اعالم كند

اين  4به بند دو ماده  پيشنهاد در كميته مطرح شده و درصد همكاري دانشگاه با توجه -ج
 .گيرد نامه مورد بررسي و تأييد قرار مي آيين

در صورت تصويب اين درصد، دانشگاه نسبت به انعقاد دو قرارداد، يكي با متقاضي و ديگري با  -د
 .كند مجري اقدام مي
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  .شوند رئيسه مشخص مي هيأتيب درج شده است، با پيشنهاد كميته و تصو* سقف اعتبارهائي كه در ستون مربوط، عالمت : نكته



 

  7 صفحه

  ارزيابي و تائيد گزارش نهايي طرح پژوهشي پ ـ- 2جدول 

  نوع طرح  مراحل ارزيابي و تائيد گزارش نهايي طرح پژوهشي رديف

1  

 .كند نامه اقدام به تهيه گزارش مي اين آيين 6علمي پس از حصول نتيجه طرح مطابق ماده  هيأتعضو  -

 .شود قالب مصوب شوراي پژوهشي دانشگاه توسط مجري طرح به گروه مربوط ارسال مي گزارش نهايي طبق ضوابط و در -

  .شود مراتب به دانشكده اعالم مي) حداكثر در مدت دو هفته(پس از ارزيابي شكلي و انطباق گزارش با نتيجه طرح درگروه  -
 .كند ا به كميته اعالم ميپس از اعالم گروه، دانشكده موضوع را بررسي، و حداكثر در مدت دو هفته نتيجه ر -

  .شود پس از اعالم دانشكده، گزارش از نظر محتوايي در كميته، ارزيابي و تاييد مي -
اعـالم  ) مجريان(گيرد و نتيجه بررسي توسط مديريت پژوهشي كتباً به مجري  در شوراي پژوهشي دانشگاه مورد بررسي نهايي قرار مي  گزارش نهايي طرح -

  .خواهد شد
  .شود چاپ مي منتشر خواهد شدو فناوري اي كه هرساله از سوي معاونت پژوهشي  پس از تاييد در شوراي پژوهشي دانشگاه در مجموعه گزارش هر طرح -

  داخلي كوچك 
  و داخلي مستقل

2  

ي كه كارفرمـا گـزارش   در صورت( .شود گزارش نهايي طبق ضوابط و در قالب مصوبه شوراي پژوهشي دانشگاه، توسط مجري طرح به گروه مربوط ارسال مي -
 .)را در شكل يا قالب متفاوتي درخواست كرده است، گزارش ديگري نيز بايد با قالب درخواستي توسط دانشگاه تهيه شود

 .شود مراتب به دانشكده اعالم مي) حداكثر در مدت دو هفته(پس از ارزيابي شكلي درگروه  -

 پس از تاييد دانشـكده و اعـالم بـه مـديريت پژوهشـي، موضـوع در كميتـه مـورد بررسـي         . كنددانشكده بايد حداكثر در مدت دو هفته گزارش را بررسي  -
  .گيرد قرار مي

  .دشو پس از تاييد كيفي گزارش در كميته، موضوع در شوراي پژوهشي دانشگاه طرح مي -

  خارجي مشترك

  


