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 بسمه تعالی

 مقدمه:الف (

آیینامه جامع مدیریت دانشگاهها و موسسات آموزش عالی ، پژوهشی و فناوری  22ماده  2-5در راستای مفاد بند 

معاونت پژوهش و موضوع وظایف و اختیارات  شورای عالی انقالب فرهنگی 21/22/2881مورخ  486مصوب جلسه 

دانشگاهی و های پژوهشی اجرای طرح ت به اهمیتبا عنای  و شورای تخصصی پژوهش و فناوری دانشگاهفناوری و 

پژوهشیبه منظور زمینه سازی برای تسهیل، تصویب و اجرای طرح های  شیوه نامه حاضر  در سطح دانشگاه فرهنگیان، 

گردد :میو ابالغ  تنظیم های پژوهشی، در جهت ایجاد هماهنگی و قانونمندی هر چه بیشتر در اجرای  طرح  

 : (اهداف ب
 ،یپژوهش یطرح ها یو اجرا بی، تصو یبررس ندیفرا لیو تسه یشفاف ساز . 2

 ،یپژوهش یها تیفعال یو هدفمند ساز تیفیک شیافزا . 2

 پژوهش در سطح دانشگاه، جیو ترو قیتشو .8

  انواع طرحهای پژوهشی:( تعاریف  ج
به سفارش  ایو دانشگاه  یکاربرد یازهاینسیاست ها و  ها، تیبر اساس رسالت ، مأمور یپژوهش یطرح ها  

 دانشگاه تمام وقتو مدرسان  یعلم اتیه ی( توسط اعضاییکارفرما یخارج از دانشگاه )طرح ها یسازمان ها

جرا ا و واحدهای تابعه انیدانشگاه فرهنگ یها سیدر یكی از پرد ای و یاستان هایتیری، مد مرکزی ، در سازمان

رایه انیاز سنجی و تعیین اولویتها و موضوعات پژوهشی ،ارایه فراخوان ،  مانند کلیه مراحلمدیریت و  شودمی

ق در التحقیعقد قرارداد، نظارت و اجرا و پرداخت حق تامین اعتبار و ،پیشنهادهتصویب  و پیشنهاده، بررسی
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 ارچه به دانشگاه پژوهشی های پذیرد.طرحدانشگاه صورت می یحوزه پژوهش و فناور توسط سطوح مختلف

  :شوند می تقسیم تهدس

  :پژوهانه با مرتبط هایطرح :1 

پژوهانه اعضای هیأت علمی دانشگاه)  ینامه ابالغ وهیش"طرح ها با استفاده از اعتبار پژوهانه و در چارچوب نیا

 .ندیآیبه مرحله اجرا در م مصوب هیات رییسه دانشگاه (44 /66/4 خی/دتار066/0066/06666شماره 

  :موظف یپژوهش یطرح ها  :6 

 سیمعادل ساعت تدر قیاز طر تمام وقت / مدرسیعلم اتیهعضو  یکه ساعات موظف آموزش یدر موارد خاص 

ارائه  اب مدیریت پردیس استانیبا موافقت   توان یشود، م ینم لینامه و رساله تكم انیمشاوره پا ای ییو راهنما

معادل حداکثر  ی. هر طرح پژوهشودمربوط اقدام نم سیددر پر وی یواحدها لیتكم یموظف برا یطرح پژوهش

ظف مو یدر طرح پژوهش تیتعداد ساعات فعال قابل محاسبه است. یلیتحص مسالیدر هر ن یچهار واحد آموزش

 یطرح ها یسقف احتساب واحد معادل برا شوند.  یم یمعادل ساز یبا واحد آموزش 0/1سوم  کی بیبا ضر

 . است یلیتحص مسالین 6موظف  یپژوهش

 .باشد ینم یمعادل ساز یمدت قابل محاسبه برا نیطرح ، ا یمدت اجرا دی: در صورت تمد1 تبصره

به معاونت پژوهش و فناوری ومعاونت آموزش و  ی: گزارش استفاده از این ظرفیت بصورت مورد6تبصره 

 تحصیالت تكمیلی ارایه می شود .

مورد نیاز پژوهشگر برای اجرای طرح ساعات  زانیم تعییناجرا و همچنین نظارت و تایید  ، بیتصو:  0تبصره

 استان است. یپژوهش یشورا بر عهده موظف پژوهشی

 ایمه برای اجرای طرحهای پژوهشی فراخوانی که امكان جذب پژوهشگر در درون دانشگاه یطیدر شرا : 4تبصره 

 یمعاونت پژوهش و فناور دییو با تا در اجرای طرح درون دانشگاه یمشارکت اعضا دیشرط تمه ، بهنشود 

  .بهره گرفت در این زمینه نیز  خارج از دانشگاه طیپژوهشگران واجد شرااز ظرفیت توان  یمه دانشگا

 یفراخوان یپژوهش یطرح ها :0

 ها و استیها ،س تیآنها براساس مامور نیشود که عناو یاطالق م ییبه طرح ها یفراخوان یپژوهش یطرح ها   

 در دو یاستان یها سیپرد تیریپژوهش مد یو شورا یتوسط معاونت پژوهش و فناور ،یپژوهش یها تیاولو

و فناوری/ مدیریت پردیس  توسط معاونت پژوهش یا هیاطالع یآنها ط یو اجرا نییتع یو استان یسطح کشور

ل قاب یتجارب پژوهش یو مدرسان دارا یعلم اتیه یشود تا اعضا یدرسطح دانشگاه به فراخوان گذارده م های 

 . آن بپردازند یبه اجرا بیو در صورت تصو هیخود را ارا شنهادهی، پ انیقبول دانشگاه فرهنگ
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: در شرایط خاص و با تصویب معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه می توان بدون فراخوان نسبت به  1تبصره

 واگذاری طرح پژوهشی اقدام نمود. 

 خصصیتکمیسیون  بر عهده  یدر سطح کشور یافتیدر یپژوهش یطرح ها بیو تصو یبررس تی:مسوول 6تبصره

 )یا کمیسیون یاستان تیریپژوهش مد یدانشگاه و در سطح استان ها برعهده شورا یپژوهش و فناور یشورا

  . خواهد بود یپژوهش تیدهنده اولو هیارا تخصصی شورا (

براساس ضوابط موجود و از محل سقف اعتبارات  یپژوهش یهادسته از طرح نیا ی:اعتبار پژوهش 0 تبصره

 . قابل پرداخت است یاستان یها سیپرد تیریمد معاونت پژوهش و فناوری و  یپژوهش

 ونیلیهشتاد م یاستان یها سیپرد تیریپژوهش مد یدر شورا یپژوهش یهاطرح بی: سقف اعتبار تصو 4 تبصره

انشگاه  د یپژوهش و فناور یتوسط شورا  انهیسقف اعتبار بصورت سال نیتومان ( است . ا ونیلی) هشت م الیر

 . ردیگینظر قرار م دیو در صورت لزوم  مورد تجد ینیمورد بازب

که  است اعتبارات پژوهشیمیزان بسته به  در هر سال ، قابل انجام : تعداد طرحهای پژوهشی فراخوانی0تبصره 

   شود . پیش بینی میسازمان مرکزی / مدیریت پردیسهای استانی ارات اختصاصا برای این نوع از طرحها در اعتب

 : )خارج از دانشگاه ییکارفرما یپژوهش یطرح ها  :4 

 ریسا یبرا انیمدرسان دانشگاه فرهنگ ایشود که عضو هیأت علمی و هایی اطالق میبه طرح ییکارفرما یها طرح

گاه دستگاه طرف قرارداد دانش كنیل ندینما ی( اجرا میدولت ریو غ ی)دولتیمراکز دانشگاه ایو  یموسسات پژوهش

 .خواهد بود انیفرهنگ

 . تابع ضوابط دانشگاه و موسسه کارفرما خواهد بود ییکارفرما ی: طرح ها 1تبصره

ز واریدانشگاه در آمدهای به حساب   یبه عنوان باالسر ییکارفرما یدرصد از مبلغ قرارداد طرح ها 16:  6تبصره

 . شودمی 

 ی طرح های پژوهشیشرایط بررسی ، تصویب ، نظارت و اجرا د (
عهده شورای   طرح پژوهشيی باید متناسيب با رشيته تخصيصيی ارایه دهنده طرح باشيد که تشيخی  آن به         1 1

 باشد. / معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه میشورای پژوهشی استان

ورای وه مربوط در جلسه   شنمایند با تایید گرپژوهانه استفاده میهای پژوهشی برای افرادی که از پیشنهاد طرح1 6

گیرند.شورا برای تصمیم گیری در باره طرح ، نظر گیری نهایی قرار میمطرح و مورد تصمیم ،استانپژوهشی 

) که ترجیحا مرتبه آن باالتر از پیشنهاد دهنده طرح باشد( را متخص  مرتبط با موضوع داوری حداقل یک نفر 

 دریافت می کند.

در صيورتی که مجری )مجریان( یا هماار )همااران( طرح، عويو شورای پژوهشی استان باشند حق حوور    . 0

 در جلسه و مشارکت در تصمیم گیری طرح مربوط به خود را ندارند.
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ی ژوهشهای پاستان می تواند بمنظور بررسی دقیق تر ، مسوولیت بررسی و تصویب طرحی شيورای پژوهش  .  4

 تفویض نماید .  عوو هیات علمی با درجه علمی حداقل استادیار 5متشال از  تخصصی را به کمیسیونی

هر عوييو هیات علمی / مدرم می تواند مجری یک طرح پژوهشييی باشييد و اجرای طرح جدید منوط به    . 5

 تسویه طرح در دست اجرا است . 

عنوان مجری مشارکت داشته ه ها بتوانند در طرحنمیافراد شاغل به تحصیل تا زمان اتمام تحصیل خویش  1 4

که در حین اجرای طرح، فرد مجری، مشغول  به تحصیل گردد ملزم به اتمام به موقع آن، باشند. لیان در صورتی

 باشد.و در غیر اینصورت تغییر مجری و یا تسویه حساب می

مبنای محاسبه حق التحقیق، مرتبه .باشد.ه میساعت در هفت 21و سایراعوا  25حداکثر حق التحقیق هر مجری  1 7

 باشد.و پایه مجریان در زمان تصویب نهایی طرح می

نامه ارتقا، تقسييیم آیین 2های ماده در صيورتی که طرح بیش از یک مجری داشييته باشييد، امتیاز آنها مطابق تبصييره  .8

مااران، هزینه طرح و ... ( باید به تصيييویب گردد.پس از تصيييویب طرح، هر گونه تغییر در آن )از قبیل: عنوان، همی

 مرجع تصویب طرح در دانشگاه برسد.

 تخص م نفر کی ال،یر ونیلیم سی یبا اعتبار باال پژوهشی طرحهای یحسن اجرانظارت بر   یبرا بیمرجع تصو. 7

ز تر ا نییپا یها طرح ی. نظارت بر اجرا دینما یم نییعنوان ناظر طرح تعه را ب موضييوعی با درجه حداقل اسييتادیار

و  یرونیتوسييط افراد ب یو در صييورت لزوم داور بیبه مرجع تصييو یدوره ا یها گزارش هیارا دیسييقف با تمه نیا

 .  ردیذپ یانجام م توسط مرجع تصویب یینهاتصویب گزارش 

جرای طرح از محل که افزون بر اعتبار ا د کل مبلغ قرارداد تعیین می گردددرص 21: حق الزحمه ناظر به میزان 2 تبصره

 اعتبارات مرجع تصویب پرداخت می گردد .

مسوولی  اهایی پذیهش گزارش اهایی و  .بایسر  با تایی  ااره هرها  باد   ها در مهاحل مختلف می کلیه گزارش :2تبصره   

 خواه  بود.طهح به عه   مهجع تصویب  اارهحل اختالف احترالی بین مجهی و 

گهدد طهح مصوب با محتوای یكسان به دكل رساله ، پایان اامه، طهح پژوهشی و یا هه  ای مشخصچنااچه در هه مهحله.8

دركل دیره در دااشررا  هههنریان و یا در دااشررا  دیرهی توسح محو  و یا دیرهان ااجاد د   و یا در حان ااجاد اس ،    

تواا  بطور یك جاابه اسرب  به هس  رهارداد  بن ی ، دااشررا  می  هرچنین در صرور  ع د ارایه گزارش طب  ج ون ممان 

 .  ایز خواه  بود ویی پیام های رااوای آنپاسخرخسارا  احترالی ، ها و عود  کلیه هزینه عالو  بهار اد و مجهی 

 باد .ممان دهوع طهح، ام تاری  ااعواد رهارداد می09

ارایه گزارش اهایی جه  استفاد  ام ههص  مطالعاتی یا مساهه  بیش ام که مجهی طهح، بخواه  پیش ام در صرورتی .00

 روم ربل ام عزیر  درخواس  خود را به مهجع تصویب اعالد تا اسب  به غیه 00سه ما  به خارج ام کشور عزیر  ارای ، 

اب، ا تسویه حسام طهف مجهی، و ی ) واج  درهایح پژوهشرهی   هعان ارودن طهح تا بامگشر  مجهی، یا تعیین جااشرین  

 تصریم المد اتخاذ گهدد.
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که مجهی طهح پیش ام ارایه گزارش اهایی باماشررسررته دررود جه  تسررویه حسرراب بای  ههدی را به عنوان  در صررورتی.00

، مجهی مكلف اس  و یا ماموری  وی به خارج دااشررا    طهحمجهی اون طهح معههی ارای  و در صرور  ااتوان مجهی  

سب  به طور یك جاابه اه تواا  بههدی را به عنوان مجهی معههی ارای  در غیه اینصور  دااشرا  می روم ربل ام ااتوان، 00

 باد .ها میهس  رهارداد، ار اد و مجهی ملزد به عود  کلیه هزینه

ح هدر اجهای طدر پهوپومان اولیه آم   اس ، بای   طهحاصلی هركاران ترامی اههادی که اسامی آاها به عنوان  :تبصه 

   ذکه دود، مره اینكه ع د هركاری آاها ربل نسیدر مواله مستخهج ام طهح ایز اسامی آاها به عنوان اوهركاری ارود  و 

 رسی   باد  . مهجع تصویبام ارائه گزارش اهایی به تصویب 

 : طرح و نحوه تمدید طرح یزمان اجرا . 02

له به مهحو پس ام ااوعاد رهارداد طهح  حیسان حسب دها میو ا كیح اکثه  یدر ط  یبا یپژوهش یطهح ها یاجها م  

 ایام به تر ی  ممان دادته باد ، با ذکه دالیل موجه که طهح پژوهشی گهدد. در صورتی هیاجها در آم   و گزارش آاها ارا

. رای ه اارائ بی، به مهجع تصون پایان کار من رج  در رهارداد ام مما ما  ربل كیمجهی طهح بای  درخواس  کتبی خود را 

، م   ااجاد طهح را  دش ما تواا  ح اکثه می  بیای و ارایه دالیل کاهی، مهجع تصودر صور  وجود گزاردا  دور 

 .تر ی  ارای 

که مجهی طهح پس ام تر ی  ممان اجهای طهح اتواا  اسب  به ارایه گزارش اهایی ار اد ارای ، تا یك : در صورتیتبصه 

 2و به امای ههما  تاخیه غیه موجه  باد مجام به ارایه پیشنهاد طهح ج ی  اری ،ر ارسان گزارش اهاییبهابه م   تاخیه د

 کسه خواه  د  .ح  اظار    ی)منهاعنوان جهیره تاخیه ام اعتبار طهح ه درص  ام اعتبار مصوب ب

 مبلغ اعتبارنحوه پرداخت  .01

پس ام امضای رهارداد و طی تشهیفا  اداری به مجهی طهح رابل   به عنوان پیش پهداخ  درص  مبلغ اعتبار طهح 10   

درص  ام  00 ح ارل  ااره، مبنی به اجهای موهوی  آمیز مجهی و تایی  درص  پس ام ارائه گزارش  00 .پهداخ  می باد 

عه ا  و پس ام عرل به ت ایز درص  اهایی 10 .رابل پهداخ  می باد  دورای پژوهشی استانآن توسح  تصویب کار و 

 می گهدد. پهداخ استان  یپژوهش یدورااعالد خاتره طهح توسح 

 حق الزحمه همكاران. 00

میزان ح  الزحره مجهی  و هركار )هركاران  طهح با درجه کاردررناسرری اردرر ، دکتهای عرومی و دکتهای تخصررصرری به  

 دود:صور  میه محاسبه می

ه ساع  التحوی  ههنریان یا دااشرا  دیرهی باد  ح که ههد، عضرو هیت  علری دااشررا  هه  در صرورتی الف  

 مبلغ ح  الت ریس آن دخص اس . %50وی عبار  ام 

که ههد عضرو هیت  علری ابادر  ح  التحوی  هه ساع  وی معادن هه ساع  ح  التحوی  مهبی   در صرورتی ب 

ایه ح  التحوی  استادیار پ پایه یك )بهای اههاد با درجه کاردرناسری ارد  یا دکتهای عرومی  و معادن هه ساع   

 باد .یك )بهای اههاد با درجه دکتهای تخصصی  می
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اعضای  بهایسراع    8اهایی پژوهشری    سراع  و گزارش  1های پژوهشری به میزان  طهح ح  الزحره داوری و ارمیابی. 00

 رابل پهداخ  اس . هیا  علری

سرررهمرایه ای که مجهی در بن  لوامد و تجهیزا  پیش بینی کهد  و جزا رهارداد پژوهش   کراالهرای  لوامد و تجهیزا  : . 01

پس ام ارایه پیش هاکتور توسرح مجهی طهح توسح کارپهدام خهی اری و پس ام بب  درار  اموان ام  محسروب می درود   

 رابطه مسررت ن با طهح طهی  پهدیس مهبوطه به مجهی طهح، تحویل داد  خواه  درر . ب یهی اسرر  اموان درخواسررتی بای 

 پژوهشی دادته بادن  و پس ام اتراد طهح می بایس  عود  دود.

های مواد مصرررههی و غیه مصرررههی، اهزایش )به دالیل اهزایش ح  التحوی ، اهزایش هزینه اهزایش اعتبار مصررروب طهح. 05

با تصویب مهجع تصویب امكان  %00های مسراهه  و...  با ارایه دالیل توجیهی و پیش ام ممان اتراد طهح  تا سروف   هزینه

 پذیه اس .

اد پهدیس،  و ام طهی  باالتهین مو د   )پس ام تتیی  ااره بای  بصور  تایپ پژوهشی  کلیه مكاتبا  مجهیان طهح های. 08

 استان به مهجع تصویب ارسان گهدد.

ام گزارش اهایی طهح مورفن  ح ارل یك مواله علری بهای تسررویه طهح پژوهشرری خود    مجهیان طهحهای پژوهشرری. 09

مورد تائی  ومار  ام کشور  ج رداخل یا خا )پژوهشی معتبه  - پژوهشری خود استخهاج و آن را در یكی ام مجال  علری 

 .چاپ رساان  به ISCبا ح ارل ارایه  علود، تحویوا  و هناوری )با ااد دااشرا  هههنریان 

  ن تعیین د   باد  ایز بالمااع اس  .مواله که تاری  چاپ در آارایه گواهی پذیهش  : 0تبصه 

جی تهوی -: بهای تسویه طهحهای پژوهشی مورف ، ااتشار مواله مستخهج ام طهح پژوهشی در مجال  علری 2تبصه 

 یا هرایش های ملی و بین الرللی کفای  می ارای .

در جلسه ای که دااشرا  یاهته های پژوهشری خود را  پژوهشرره متعه  می گهدد  با اعالد مهجع تصرویب ،  : 1تبصره   

 تعیین می کن  ارایه اراین  .

اسخه صحاهی  2بایس  به اساس ههم  طهح های پژوهشی دااشرا  در تایی  در   طهح پژوهشی می  گزارش نهایی. 20

 به مهجع تصویب ارسان گهدد. CDد  ، تهیه و هرها  با یك اسخه لوح هشهد  

 طهح بای  در مواال  مهتبح با آن، ااد دااشرا  هههنریان آورد  دود .در هنراد ااتشار اتایج پژوهشی حاصل ام .20

 خواه  بود. مابیناحو  استفاد  ام اتایج حاصل ام طهح و حووق حاصله، طب  ضوابح مهبوط و مذکور در رهارداد هی تبصه :

پژوهشی خارج ام دااشرا  های   صرهها با مجوم رسرری دااشررا  مجام به اجهای طهح    انم رسر و هیا  علری اعضرای   .22 

 خواهن  بود .

  یرس بیبه تصو دااشرا   هههنریان دورای 00/0/0190هدر جلسه مورختبصه  05 و  ماد  21در آیین اامه نیا کلیا .  21  

 .دودگذارد  میاجها  به مهحله صور  آممایشیه به م   یك سان بربلی   با لغو دیو  اامه های بیتصو  یو ام تار
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