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مقدمه
از آنجا که اجرای طرحهای پژوهشی میتوانند موجب ارتقای علمی مؤسسه در سطوح محلی ،ملی و بین المللی گردد و نتایج آن
به رفع موانع و همچنین توسعه و رشد جامعه و صنعت کمک نماید ،حمایت از طرحهای پژوهشی درون و برون دانشگاهی و
همچنین طرحهای پژوهشی بین المللی ،در اولویتهای این مؤسسه است.
گسترش کمی و کیفی توان علمی ،یکی از هدفهای مهم این مؤسسه میباشد که در برنامه استراتژی نیز بر آن تأکید شده است.
به این منظور ،در سالهای گذشته آییننامهها و بخشنامههای متعددی برای تشویق دستاوردهای پژوهشی از سوی مؤسسه تنظیم و
صادر شدهاند .آییننامه حاضر بهمنظور و پاسخگویی به نیازها و اولویتهای جدید تنظیم شده است .بنابراین این آئیننامه در
راستای اهداف فوق و در راستای ارتقاء علمی اعضای علمی مؤسسه در ارتباط با طرحهای پژوهشی به شرح زیر تنظیم گردیده
است .الزم به ذکر است این آئیننامه از تاریخ تصویب قابل اجرا می باشد.
مادهی  :1تعاریف و اختصارات
 1-1طرح پژوهشی داخلی  -درون دانشگاهی :طرحهای پژوهشی درون دانشگاهی طرحهای هستند که در داخل
کشور و با اعتبار دانشگاه/مؤسسه انجام میشود .بر اساس تعریف طرح و روند بررسی و تصویب پیشنهاده دو نوع طرح
پژوهشی درون دانشگاهی تعریف شده است که عبارتند از :طرح پژوهشی خودارزیاب و طرح پژوهشی غیر خودارزیاب .در
مورد طرحهای پژوهشی خودارزیاب مجری پیشنهادهی طرح خود را به واحد آموزشی و پژوهشی گروه خود ارائه کرده و
پس از تصویب طرح و انجام آن ،بدون داوری و تنها با ارائه یک گزارش و مقاله علمی – پژوهشی معتبر داخلی یا خارجی،
تأیید دفتر ارزیابی طرحها و تصویب معاونت پژوهشی مؤسسه ،اختتام طرح اعالم خواهد شد.
در مورد طرحهای پژوهشی غیر خودارزیاب ،پیشنهاد محورهای پژوهشی از سوی معاونت پژوهشی طی یک فراخوان
مشخص و اعالم خواهد شد و متقاضیان میتوانند پیشنهادهی طرح خود را متناسب با محورهای اعالم شده به معاونت
پژوهشی مؤسسه ارائه دهند .طرحهای پژوهشی منتخب پس از تأیید دفتر ارزیابی طرحها و تصویب در معاونت پژوهشی
مؤسسه ،برای داوران (یک داور داخلی و یک داور خارجی) ارسال و پس از اعالم نظر داوران و تصویب در شورای پژوهشی
مؤسسه قابل اجرا خواهد .اعتبار این پژوهشها متناسب با شرایط پژوهش ،توسط معاونت پژوهشی اعالم خواهد شد .برای
تأیید اختتام این طرحها نیز گزارش نهایی پس از تأیید توسط مدیریت پژوهشی مؤسسه (دفتر ارزیابی طرحها) برای داوری
ارسال و پس از اعالم نظر داوران در شورای پژوهشی مؤسسه بررسی و در صورت تصویب ،اختتام آنها ابالغ می گردد.
 -1-2طرح پژوهشی داخلی  -مشترک :طرحهای پژوهشی مشترک طرحهای هستند که در داخل کشور و بهطور
مشترک بین یک دانشگاه ،مؤسسه و یا مرکز آموزشی -پژوهشی دیگر و مؤسسه دانش پژوهان پیشرو انجام میشود .اعتبار
مالی این پژوهشها ،از محل اعتبار پژوهشی دانشگاهها تأمین خواهد شد و یا نهادها ،سازمانها و ارگانهای دولتی یا غیر
دولتی ،دانشگاهها را حمایت مالی خواهند کرد .مجری موظف است ضوابط هر دو کارفرما را رعایت نماید.
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 -1-3طرحهای پژوهشی بین المللی :طرحهای پژوهشی بین المللی طرحهای هستند که بر اساس اعتبار مالی پژوهش
عبارتند از :طرح پژوهشی بین المللی با اعتبار داخلی و طرح پژوهشی بین المللی با اعتبار خارجی .طرح پژوهشی با اعتبار
داخلی ،طرحها/پروژههای پژوهشی مشترک بینالمللی هستند که بین مؤسسه و دانشگاهها یا مراکز آموزشی -پژوهشی خارج
از کشور انجام میشود و اعتبار مالی این پژوهشها توسط مؤسسه یا هر نهاد ،سازمان و ارگان دولتی یا غیردولتی داخل
کشور ،تأمین خواهد شد .طرحها/پروژههای پژوهشی بین المللی با اعتبار خارجی ،طرحهای مشترک بین المللی هستند که بین
مؤسسه و دانشگاهها یا مراکز آموزشی -پژوهشی خارج از کشور انجام میشود و اعتبار مالی این پژوهشها توسط دانشگاهها
یا هر نهاد ،سازمان و ارگان دولتی یا غیردولتی خارج از کشور ،تأمین خواهد شد.
 -1-4دوره مطالعاتی :دورهی انجام طرح /پروژه ،که در مدت معین شده توسط مؤسسه یا کارفرما ،مجری طرح و
همکاران به پژوهش و مطالعه میپردازند.
 -1-5مجری طرح :هر عضو پژوهشی که پس از طی مراحل مربوط به تأیید و تصویب شورای پژوهشی مؤسسه  ،طرح
نامهی پیشنهادی را به انعقاد قرارداد رسانده و طرح را به انجام رساند.
 -1-6همکاران طرح :اعضای هیئت علمی و اساتید مدعو ،دانشجویان کلیه مقاطع تحصیلی داخل و یا خارج از دانشگاه،
کارکنان دانشگاه (بر اساس مفاد ماده  )3و یا هر فرد حقیقی دیگر که در اجرای طرح با مجری طرح همکاری مینمایند.
 -1-7دفتر ارزیابی طرحها :دفتر طرحها و ارزیابی پژوهشی که ازاینپس دفتر ارزیابی طرحها نامیده میشود،
زیرمجموعه معاونت پژوهشی است و وظیفه اجرا و نظارت بر این آییننامه را دارد.
 -1-8همکاریهای علمی بین المللی :کلیهی همکاریهای دو یا چند جانبهی آموزشی ،پژوهشی ،فناوری و نوآوری
وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری و دانشگاههاو پژوهشگاهها در سطح منطقه و جهان.
 -1-9سازمانها و مجامع بین المللی :کلیهی سازمانها ،مجامع ،نهادها و آژانسهای تخصصی علمی زیر نظر سازمان
ملل ،سایر سازمانهای بین الدولی و تشکلهای علمی غیردولتی ،پیمانهای منطقهای ،ترتیبات منطقهای و بین المللی نهادی،
 -1-10مرجع ملی :مؤسسهای از سوی وزارت عتف به مثابه هماهنگکنندهی ملی فعالیتهای و اقدامات در یک سازمان،
مجمع یا سایر ترتیبات نهادی بین المللی عمل میکند.
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مادهی  :2اهداف
 -2-1گسترش افقهای پژوهشی و تسهیل انجام پژوهشهای درون دانشگاهی ،بین دانشگاهی ،فراسازمانی و بین المللی
 -2-2گسترش تعامالت علمی در حوزه ملی و بین المللی
 -2-3ارتقاء سطح پژوهشهای صورت گرفته در دانشگاه با ایجاد امکان دسترسی به امکانات ملی و بین المللی
 -2-4مطرح کردن و ارتقاء سطح و رتبهی دانشگاه و اعضای هیئت علمی در سطح ملی و بینالمللی

مادهی  :3ضوابط و شرایط طرح پژوهشی درون دانشگاهی خودارزیاب
 -3-1رشته و تخصص مجری با طرحنامهپیشنهادی هماهنگ باشد.
 -3-2مجری بایستی عضو هیئت علمی مؤسسه و یا استاد مدعو با حداقل  3ترم سابقه تدریس در مؤسسه یا با تأیید صالحیت
مجری در دفتر ارزیابی طرحها باشد.
 -3-3کارکنان (اعضای غیر هیأتعلمی) مؤسسه در شرایط زیر میتوانند مجری طرح پژوهشی باشند:
الف) تأیید توانایی علمی و فنی متقاضی انجام کار توسط دفتر ارزیابی طرحهای پژوهشی.
ب) انجام پژوهش باید تماماً خارج از ساعات کاری و اداری متقاضی در مؤسسه باشد.
 -3-4مشخصات و رزومهی همکاران پژوهش بایستی به تأیید دفتر ارزیابی طرحها جهت بررسی و تصویب طرح اعالم شود.
پس از تصویب طرحنامه پژوهشی امکان اضافه شدن همکار پژوهشی وجود ندارد مگر در مواردی که دفتر ارزیابی طرحها
ورود اعضای جدید را تأیید نماید.
 -3-5مجری طرح مجاز است ساالنه یک بار از این اعتبار استفاده کند.
 -3-6مجری طرح نمیتواند پایانامههای مقطع کارشناسی یا تحصیالت تکمیلی را به عنوان طرح پژوهشی پیشنهاد دهد.
(راهنما یا مشاور پایانامه نیز از این ضابطه استثنا نیستند).
 -3-7مجری طرح پیشنهادی خود را (فرم شماره  )1به گروه آموزشی مربوطه ارائه نموده و پس از تصویب در گروه
آموزشی مربوطه به دفتر ارزیابی طرحها ارسال و پس از بررسی و تصویب معاونت و شورای پژوهشی مؤسسه ،ابالغ تصویب
آن صادر خواهد شد.
 -3-8پروژه/طرح مصوب پس از انجام ،به منظور کمک به تسریع در اجرای آنها نیاز به داوری نداشته و تنها با ارائه گزارش
نهایی و چاپ یک مقاله از نتایج طرح در مجالت معتبر علمی پژوهشی داخلی یا خارجی (لیست مجالت مصوب وزارتین
عتف و بهداشت) و همچنین تصویب معاونت و شورای پژوهشی مؤسسه ،خاتمه خواهد یافت.
تبصره  :1گزارش نهایی طرح های پژوهشی باید بر اساس دستوالعمل ارائه شده تهیه و تنظیم گردد( .مطابق شیوهنامهی
نگارش گزارشهای پژوهشی)
تبصره  :2تاریخ ارسال مقاله به مجله باید حداقل سه ماه بعد از تاریخ تصویب طرح در شورای مؤسسه باشد).
تبصره  :3در مقاالت و یافته های مستخرج از طرح پژوهشی ،باید نام همکاران اصلی طرح (مندرج در طرح نامه
پیشنهادی) قید گردد و از ذکر نام افراد خارج از طرح خودداری شود.
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تبصره  :4نویسندهی مسئول آثار مستخرج از طرح پژوهشی باید در قسمت سپاس با ذکر شمارهی ابالغیه طرح در قالب
یکی از جمالت ذیل تشکر نماید:
 این تحقیق در قالب طرح پژوهشی به شماره ابالغیه  ...مورخ  ...و با استفاده از اعتبارات پژوهشی مؤسسه دانشپژوهان پیشرو انجام شده که بدینوسیله تشکر و قدردانی میشود.
- The authors would like to acknowledge the financial support of Daneshpajoohan
Pishro Higher Education Institute for research under contract number ….
 -3-9سقف اعتبار در نظر گرفته شده برای این گونه طرحها که از محل پژوهانهی مجری و یا به طور مشترک از محل
پژوهانه مجری و همکاران طرح قابل پرداخت است .حداکثر  30میلیون ریال است.
تبصره  :5تسویه پژوهانهی مجری طرح منوط به دریافت تصویب نهایی شورای پژوهشی مؤسسه بر اساس بند  3-8این
آئین نامه میباشد.
 -3-10در صورتیکه دستاورد طرح ،اختراع ،اثر بدیع و هر دستاوردی غیر از مقاله علمی باشد ،حقوق مادی و معنوی آن
متناسب با قرارداد پژوهشی مابین شورای پژوهشی مؤسسه و مجری طرح تعیین خواهد شد .در این توافق توجه به «آئین نامه و
دستوالعمل اجرایی مالکیت انواع اموال فکری مؤسسه» الزامی است.
 -3-11در صورتی که مجری طرح بنا به دالیلی قانعکننده قادر به انجام و اختتام طرح پژوهشی در موعد پیشبینی شده نباشد
باید درخواست تمدید طرح را قبل از مهلت اختتام طرح ،به دفتر ارزیابی طرحها ارائه نماید تا در صورت تصویب در شورای
پژوهشی مؤسسه بررسی و تصمیمگیری گردد( .مشروط به اینکه مجری گزارشهای پیشرفت کار را به طور منظم به دفتر
ارزیابی طرحها ارائه کرده باشد).
 -3-12چنان چه مجری طرح پژوهشی به هر دلیل با موانعی جهت اجرای طرح مواجه شد و درخواست خاتمه قرارداد داشته
باشد ،مراتب را به دفتر ارزیابی طرحها اعالم نموده تا در صورت تأیید ،در شورای پژوهشی مؤسسه نیز بررسی و تصمیمگیری
گردد.
 -3-13طرحهایی که مهلت انجامشان به اتمام رسیده و هیچگونه گزارش پیشرفت کار و تقاضای تمدید از سوی مجری ارائه
نشده است با ابالغ کتبی معاونت پژوهشی مؤسسه تا  3ماه به آنها فرصت داده میشود آن را انجام و خاتمه دهند در غیر این
صورت طرح ملغی اعالم شده و مجری طرح تا  6ماه نمیتواند طرح پیشنهادی جدید ارائه نماید.
مادهی  :4ضوابط و شرایط طرح پژوهشی درون دانشگاهی غیر خودارزیاب
 -4-1طرح پیشنهادی با محورها و اهداف فراخوان اعالم شده هماهنگ باشد.
 -4-2رشته و تخصص مجری با طرحنامهپیشنهادی هماهنگ باشد و دارای مدرک کارشناسی ارشد یا باالتر باشد.
 -4-3مجری بایستی عضو هیئت علمی مؤسسه و یا استاد مدعو با حداقل  3ترم سابقه تدریس در مؤسسه یا با تأیید صالحیت
مجری در دفتر ارزیابی طرحها باشد.
تبصرهی  :6کارکنان مؤسسه در شرایط زیر میتوانند مجری طرح پژوهشی باشند:
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الف) تأیید توانایی علمی و فنی متقاضی انجام کار توسط دفتر ارزیابی طرحهای پژوهشی.
ب) انجام پژوهش باید تماماً خارج از ساعات کاری و اداری متقاضی در مؤسسه باشد.
 -4-4مشخصات و رزومهی همکاران پژوهش بایستی به تأیید دفتر ارزیابی طرحها جهت بررسی و تصویب طرح اعالم شود.
پس از تصویب طرحنامه پژوهشی امکان اضافه شدن همکار پژوهشی وجود ندارد مگر در مواردی که دفتر ارزیابی طرحها
ورود اعضای جدید را تأیید نماید.
 -4-5مجری پیشنهادهی طرح را (فرم شماره  )1به معاونت پژوهشی مؤسسه (واحد ارزیابی طرحها) ارسال و پس از بررسی و
تصویب در معاونت و شورای پژوهشی مؤسسه ،ابالغ تصویب آن صادر خواهد شد.
 -4-6مجری موظف در بازه های زمانی توافق شده ،گزارش پیشرفت کار ارائه دهد و همچنین متناسب با شرایط پروژه در
جلسات داخلی مؤسسه و یا خارج از آن که توسط معاونت پژوهشی (دفتر ارزیابی طرحها) مشخص شده باشد ،شرکت کند.
 -4-7برای اختتام این طرحها نیز گزارش نهایی پس از تأیید توسط دفتر ارزیابی طرحها برای داوری ارسال و پس از اعالم
نظر داوران در تصویب در معاونت و شورای پژوهشی مؤسسه ،اختتام آنها ابالغ می گردد.
تبصره  :7عالوه بر نظر داوران ،ارائه گزارش نهایی و یک مقالهی علمی – پژوهشی معتبر داخلی یا خارجی برای تصویب
طرح در شواری پژوهشی مؤسسه ،الزامی است.
تبصره  :8گزارش نهایی طرح های پژوهشی باید بر اساس دستوالعمل ارائه شده تهیه و تنظیم گردد( .مطابق شیوهنامهی
نگارش گزارشهای پژوهشی)
تبصره  :9در مقاالت و یافتههای مستخرج از طرح پژوهشی ،باید نام همکاران اصلی طرح (مندرج در طرح نامه
پیشنهادی) قید گردد و از ذکر نام افراد خارج از طرح خودداری شود.
تبصره  :10نویسندهی مسئول آثار مستخرج از طرح پژوهشی باید در قسمت سپاس با ذکر شمارهی ابالغیه طرح در قالب
یکی از جمالت ذیل تشکر نماید:
 این تحقیق در قالب طرح پژوهشی به شماره ابالغیه  ...مورخ  ...و با استفاده از اعتبارات پژوهشی مؤسسه دانشپژوهان پیشرو انجام شده که بدینوسیله تشکر و قدردانی میشود.
- The authors would like to acknowledge the financial support of Daneshpajoohan
Pishro Higher Education Institute for research under contract number ….
 -4-8در صورتیکه دستاورد طرح ،اختراع ،اثر بدیع و هر دستاوردی غیر از مقاله علمی باشد ،حقوق مادی و معنوی آن
متناسب با قرارداد پژوهشی مابین شورای پژوهشی مؤسسه و مجری طرح تعیین خواهد شد .در این توافق توجه به «آئین نامه و
دستوالعمل اجرایی مالکیت انواع اموال فکری مؤسسه» الزامی است.
 -4-9اعتبار این پژوهشها متناسب با شرایط پژوهش توسط معاونت پژوهشی تعیین خواهد شد.
تبصره  :11تسویه پژوهانهی مجری طرح منوط به دریافت تصویب نهایی شورای پژوهشی مؤسسه بر اساس بند  7-4این
آئین نامه میباشد.
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 -4-10در صورتی که مجری طرح بنا به دالیلی قانعکننده قادر به انجام و اختتام طرح پژوهشی در موعد پیشبینی شده نباشد
باید درخواست تمدید طرح را قبل از مهلت اختتام طرح ،به دفتر ارزیابی طرحها ارائه نماید تا در صورت تأیید در شورای
پژوهشی مؤسسه بررسی و تصمیمگیری گردد( .مشروط به اینکه مجری گزارشهای پیشرفت کار را به طور منظم به دفتر
ارزیابی طرحها ارائه کرده باشد).
 -4-11چنانچه مجری طرح پژوهشی به هر دلیل با موانعی جهت اجرای طرح مواجه شد و درخواست خاتمه قرارداد داشته
باشد ،مراتب را به دفتر ارزیابی طرح ها اعالم نموده تا در صورت تأیید ،در شورای پژوهشی مؤسسه نیز بررسی و تصمیمگیری
گردد.
 -4-12طرحهایی که مهلت انجامشان به اتمام رسیده و هیچگونه گزارش پیشرفت کار و تقاضای تمدید از سوی مجری ارائه
نشده است با ابالغ کتبی معاونت پژوهشی مؤسسه تا  3ماه به آنها فرصت داده میشود آن را انجام و خاتمه دهند در غیر این
صورت طرح ملغی اعالم شده و مجری طرح تا یک سال نمیتواند در هیچ طرح پژوهشی جدید شرکت نماید.
مادهی  :5ضوابط و شرایط طرح پژوهشی داخلی – مشترک
 -5-1مجری طرح پیشنهادی خود را (فرم شماره  )1به معاونت پژوهشی مؤسسه (واحد ارزیابی طرحها) ارسال و پس از
بررسی و تصویب در معاونت و شورای پژوهشی مؤسسه و تأیید همکار مشترک ،ابالغ تصویب آن صادر خواهد شد( .همکار
مشترک در این طرحها ،مؤسسه ،دانشگاه و یا هر مرکز آموزشی -پژوهشی دیگر میباشد)
تبصره  :12در صورتی که مجری طرح توسط همکار مشترک تعیین شود و یا هر طرف یک مجری معرفی نماید،
صالحیت افراد بایستی در شورای پژوهشی مؤسسه ،تأیید گردد.
 -5-2مجری طرف مؤسسه ،باید از اعضای هیئت علمی و یا اساتید مدعو با حداقل  3ترم سابقه تدریس و یا همکاری در
یک طرح پژوهشی با مؤسسه یا با تأیید صالحیت مجری در دفتر ارزیابی طرحها باشد.
تبصره  :13افرادی که تنها سابقهی همکاری پژوهشی با مؤسسه دارند ،در صورتی میتوانند مجری طرح شوند که دارای
حداقل مدرک کارشناسی ارشد در رشته مرتبط با موضوع پژوهش باشند و عملکرد پژوهشی ایشان توسط معاونت
پژوهشی مؤسسه ،مورد تأیید قرار گیرد.
تبصره  :14کارکنان (اعضای غیر هیأتعلمی) مؤسسه در شرایط زیر میتوانند مجری طرح پژوهشی باشند:
الف) تأیید توانایی علمی و فنی متقاضی انجام کار توسط دفتر ارزیابی طرحهای پژوهشی.
ب) انجام پژوهش باید تماماً خارج از ساعات کاری و اداری متقاضی در مؤسسه باشد.
ج) سابقه همکاری در طرحهای پژوهشی داخلی یا خارجی ضروری است.
 -5-3مشخصات و رزومهی همکاران پژوهش بایستی به تأیید دفتر ارزیابی طرحها جهت بررسی و تصویب طرح اعالم شود.
پس از تصویب طرحنامه پژوهشی امکان اضافه شدن همکار پژوهشی وجود ندارد مگر در مواردی که دفتر ارزیابی طرحها
ورود اعضای جدید را تأیید نماید.
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 -5-4مجری موظف است در بازه های زمانی توافق شده ،گزارش پیشرفت کار ارائه دهد و همچنین متناسب با شرایط پروژه
در جلسات داخلی مؤسسه و یا خارج از آن که توسط معاونت پژوهشی (دفتر ارزیابی طرحها) مشخص شده باشد ،شرکت
کند.
 -5-5اختتام این طرحها متناسب با بندهای قرارداد مابین شورای پژوهشی مؤسسه و همکار مشترک خواهد بود.
 -5-6در صورتیکه دستاورد طرح ،اختراع ،اثر بدیع و هر دستاوردی غیر از مقاله علمی باشد ،حقوق مادی و معنوی آن
متناسب با قرارداد پژ وهشی مابین شورای پژوهشی مؤسسه و همکار مشترک تعیین خواهد شد .در این توافق توجه به «آئین
نامه و دستوالعمل اجرایی مالکیت انواع اموال فکری مؤسسه» الزامی است.
 -5-7.اعتبار این پژوهش ها متناسب با شرایط پژوهش توسط معاونت پژوهشی تعیین خواهد شد.
تبصره  :15تسویه پژوهانهی مجری طرح منوط به دریافت تصویب نهایی شورای پژوهشی مؤسسه بر اساس بند  5-5این
آئین نامه میباشد.
 -5-8پیشنهاد دهندهی طرح پژوهشی که عامل ارتباط پژوهشی و شکلگیری طرح پژوهشی مشترک باشد می تواند از
ضوابط تشویقی مؤسسه (آئین نامهی تشویقی فعالیت های پژوهشی) استفاده نماید.
 -5-9در صورتی که مجری طرح ،بنا به دالیلی قانعکننده قادر به انجام و اختتام طرح پژوهشی در موعد پیشبینی شده نباشد
باید درخواست تمدید طرح را قبل از مهلت اختتام طرح ،به دفتر ارزیابی طرحها ارائه نماید تا در صورت تأیید در شورای
پژوهشی مؤسسه بررسی و تصمیمگیری گردد( .مشروط به اینکه مجری گزارشهای پیشرفت کار را به طور منظم به دفتر
ارزیابی طرحها ارائه کرده باشد).
 -5-10چنانچه مجری طرح پژوهشی به هر دلیل با موانعی جهت اجرای طرح مواجه شد و درخواست خاتمه قرارداد داشته
باشد ،مراتب را به دفتر ارزیابی طرح ها اعالم نموده تا در صورت تأیید ،در شورای پژوهشی مؤسسه نیز بررسی و تصمیمگیری
گردد.
 -5-11طرحهایی که مهلت انجامشان به اتمام رسیده و هیچگونه گزارش پیشرفت کار و تقاضای تمدید از سوی مجری ارائه
نشده است با ابالغ کتبی معاونت پژوهشی مؤسسه تا  3ماه به آنها فرصت داده میشود آن را انجام و خاتمه دهند در غیر این
صورت قرارداد طرح با مجری ملغی اعالم شده و معاونت پژوهشی میتواند مجری جدید جایگزین نماید.
تبصره  :16مجری اخراج شده ،تا یک سال نمیتواند در هیچ طرح پژوهشی جدید شرکت نماید.
مادهی  :6ضوابط و شرایط طرح پژوهشی بین المللی با اعتبار داخلی (داخل کشور)
از آنجا که این طرحها با حمایت مالی مؤسسه و یا یک نهاد ،سازمان و یا ارگان دولتی و غیردولتی داخلی انجام میشود،
ضوابط و شرایط انجام آن بایستی متناسب با شرایط پروژه و یا ضوابط نهاد حمایتکننده تعیین و به تصویب شورای پژوهشی
مؤسسه برسد .سپس بر اساس آن مؤسسه با مجری طرح قراردادی منعقد خواهد کرد .در ادامه ضوابط داخلی مؤسسه در
راستای ارتقاءکیفیت پژوهش و همچنین ،تشویق ،تسریع و تسهیل انجام کار ،مشخص شده است.
 -6-1رشته و تخصص مجری با طرحنامهپیشنهادی هماهنگ باشد.
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 -6-2مجری بایستی عضو هیئت علمی و یا اساتید مدعو مؤسسه باشد و کارکنان (اعضای غیر هیأتعلمی) مؤسسه در شرایط
زیر میتوانند مجری طرح پژوهشی باشند:
الف) تأیید توانایی علمی و فنی متقاضی انجام کار توسط دفتر ارزیابی طرحهای پژوهشی.
ب) انجام پژوهش باید تماماً خارج از ساعات کاری و اداری متقاضی در مؤسسه باشد.
ج) سابقه همکاری در طرحهای پژوهشی داخلی یا خارجی ضروری است.
 -6-3طرحنامه پژوهشی بایستی در دونسخه فارسی و غیرفارسی (فرم شماره  ،1پیوست  1و  )2توسط پیشنهاددهنده طرح به
دفتر ارزیابی طرحها ارائه گردد .همچنین مشخصات و ضوابط انجام پژوهش توسط سازمان و یا نهاد حمایت کننده به طرح-
نامه پژوهشی ضمیمه گردد.
 -6-4مجری و همکاران طرح عالوه بر دریافت پژوهانه توافق شده از امتیازات پژوهشی مشخص شده در «آئین نامهی
تشویقی فعالیت های پژوهشی» بهرهمند خواهند شد.
 -6-5مؤسسه عالوه بر ایجاد فضای الزم برای انجام پژوهش و ارائه زیرساختهای مورد نیاز ،کلیه فرآیندهای اداری مربوط
به ارتباط بین المللی را تسهیل خواهد کرد .همچنین فرآیند هماهنگی برای کلیه اقدامات الزم جهت برگزاری جلسات،
گردهمایی ،سمینارها و  ...و همچنین اقدامات الزم جهت سفر گروه ایرانی و خارجی را نیز به عهده دارد.
 -6-6حقوق مادی و معنوی و مالکیت فکری تمامی دستاوردهای پروژه بایستی در قرارداد میان اعضای پژوهش و مؤسسه و
همچنین نهاد حمایت کننده و مؤسسه مشخص گردد .در این توافق توجه به «آئین نامه و دستوالعمل اجرایی مالکیت انواع
اموال فکری مؤسسه» الزامی است.
 -6-7مؤسسه پژوهانه اعضای پژوهش را متناسب با پیشرفت کار و توافق انجام شده به حساب مجری واریز خواهد کرد.
-6-7در صورتی که مجری طرح بنا به دالیلی قانعکننده قادر به انجام و اختتام طرح پژوهشی در موعد پیشبینی شده نباشد
باید درخواست تمدید طرح را قبل از مهلت اختتام طرح ،به دفتر ارزیابی طرحها ارائه نماید تا در صورت تأیید در شورای
پژوهشی مؤسسه بررسی و تصمیمگیری گردد( .مشروط به اینکه مجری گزارشهای پیشرفت کار را به طور منظم به دفتر
ارزیابی طرحها ارائه کرده باشد).
 -6-8چنانچه مجری طرح پژوهشی به هر د لیل با موانعی جهت اجرای طرح مواجه شد و درخواست خاتمه قرارداد داشته
باشد ،مراتب را به دفتر ارزیابی طرح ها اعالم نموده تا در صورت تأیید ،در شورای پژوهشی مؤسسه نیز بررسی و تصمیمگیری
گردد.
 -6-9طرحهایی که مهلت انجامشان به اتمام رسیده و هیچگونه گزارش پیشرفت کار و تقاضای تمدید از سوی مجری ارائه
نشده است با ابالغ کتبی معاونت پژوهشی مؤسسه تا  3ماه به آنها فرصت داده میشود آن را انجام و خاتمه دهند در غیر این
صورت قرارداد طرح با مجری ملغی اعالم شده و معاونت پژوهشی میتواند مجری جدید جایگزین نماید.
تبصره  :17مجری اخراج شده ،تا یک سال نمیتواند در هیچ طرح پژوهشی جدید داخلی و خارجی شرکت نماید.
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مادهی  :7ضوابط و شرایط طرح پژوهشی بین المللی با اعتبار خارجی
از آنجا که این طرحها با حمایت مالی سازمانها و مجامع بین المللی انجام میشود ،ضوابط و شرایط انجام آن بایستی متناسب
با تفاهمنامهی میان مؤسسه و نهاد خارجی ،تنظیم میگردد .سپس بر اساس آن مؤسسه با مجری طرح ،قراردادی منعقد خواهد
کرد .در ادامه ضوابط داخلی مؤسسه در راستای ارتقاءکیفیت پژوهش و همچنین ،تشویق ،تسریع و تسهیل انجام کار ،مشخص
شده است.
 -7-1رشته و تخصص مجری با طرحنامه پیشنهادی هماهنگ باشد.
 -7-2مجری بایستی عضو هیئت علمی مؤسسه و یا اساتید مدعو باشد و کارکنان (اعضای غیر هیأتعلمی) مؤسسه در شرایط
زیر میتوانند مجری طرح پژوهشی باشند:
الف) تأیید توانایی علمی و فنی متقاضی انجام کار توسط دفتر ارزیابی طرحهای پژوهشی.
ب) انجام پژوهش باید تماماً خارج از ساعات کاری و اداری متقاضی در مؤسسه باشد.
ج) سابقه همکاری در طرحهای پژوهشی داخلی یا خارجی ضروری است.
 -7-3طرحنامه پژوهشی بایستی در دونسخه فارسی و غیرفارسی (فرم شماره  )1توسط پیشنهاددهنده طرح به دفتر ارزیابی
طرحها ارائه گردد .همچنین مشخصات و ضوابط انجام پژوهش توسط سازمان و یا نهاد حمایت کننده به طرحنامه پژوهشی
ضمیمه گردد.
 -7-4مجری و همکاران طرح عالوه بر دریافت پژوهانه توافق شده از امتیازات پژوهشی مشخص شده در «آئین نامهی
تشویقی فعالیت های پژوهشی» بهرهمند خواهند شد.
 -7-5مؤسسه عالوه بر ایجاد فضای الزم برای انجام پژوهش و ارائه زیرساختهای مورد نیاز ،کلیه فرآیندهای اداری مربوط
به ارتباط بین المللی را تسهیل خواهد کرد .همچنین فرآیند هماهنگی برای کلیه اقدامات الزم جهت برگزاری جلسات،
گردهمایی ،سمینارها و  ...و همچنین اقدامات الزم جهت سفر گروه ایرانی و خارجی را نیز به عهده دارد.
 -7-6حقوق مادی و معنوی و مالکیت فکری تمامی دستاوردهای پروژه بایستی در قرارداد میان اعضای پژوهش و مؤسسه و
همچنین نهاد حمایت کننده و مؤسسه مشخص گردد .در این توافق توجه به «آئین نامه و دستوالعمل اجرایی مالکیت انواع
اموال فکری مؤسسه» الزامی است.
 -7-7مؤسسه پژوهانه اعضای پژوهش را متناسب با پیشرفت کار و توافق انجام شده به حساب مجری واریز خواهد کرد.
-6-7در صورتی که مجری طرح بنا به دالیلی قانعکننده قادر به انجام و اختتام طرح پژوهشی در موعد پیشبینی شده نباشد
باید درخواست تمدید طرح را قبل از مهلت اختتام طرح ،به دفتر ارزیابی طرحها ارائه نماید تا در صورت تأیید در شورای
پژوهشی مؤسسه بررسی و تصمیمگیری گردد( .مشروط به اینکه مجری گزارشهای پیشرفت کار را به طور منظم به دفتر
ارزیابی طرحها ارائه کرده باشد).
 -7-10چنانچه مجری طرح پژوهشی به هر دلیل با موانعی جهت اجرای طرح مواجه شد و درخواست خاتمه قرارداد داشته
باشد ،مراتب را به دفتر ارزیابی طرح ها اعالم نموده تا در صورت تأیید ،در شورای پژوهشی مؤسسه نیز بررسی و تصمیمگیری
گردد.
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 -7-11طرحهایی که مهلت انجامشان به اتما م رسیده و هیچگونه گزارش پیشرفت کار و تقاضای تمدید از سوی مجری ارائه
نشده است با ابالغ کتبی معاونت پژوهشی مؤسسه تا  3ماه به آنها فرصت داده میشود آن را انجام و خاتمه دهند در غیر این
صورت قرارداد طرح با مجری ملغی اعالم شده و معاونت پژوهشی میتواند مجری جدید جایگزین نماید.
تبصره  :18مجری اخراج شده ،تا یک سال نمیتواند در هیچ طرح پژوهشی جدید داخلی و خارجی شرکت نماید.
مادهی  :8طرح پژوهشی در قالب پایانامههای کاربردی
 -8-1دانشجویان با تأیید گروه آموزشی و اساتید راهنما و مشاور میتوانند طرح پیشنهادی پایانامه خود را در قالب پایانامه-
های کاربردی با مشخص نمودن نهاد ،ارگان ،سازمان و یا صنعت حمایتکننده ،به دفتر ارزیابی طرحها ارائه نمایند تا پس از
تصویب معاونت و شورای پژوهشی دانشگاه ،دانشجو فرآیند تحقیق خود را آغاز نماید.
تبصره  :19دانشجو پس از دریافت نامهی تأیید کارفرما و پر کردن فرم شماره  ،1موارد را به همراه طرح نامه پژوهشی
مصوب گروه و کارفرما به دفتر ارزیابی طرحها تحویل دهد.
تبصره  : 20قرارداد همکاری ،میان مؤسسه و کارفرما منعقد خواهد شد و متن آن بایستی به تصویب شورای پژوهشی
دانشگاه برسد.
 -8-2دستاوردهای مانند اختراع و یا تولید ابزار و یا ایده بایستی در طرحنامه پژوهشی مشخص شود ،تا در تنظیم قرارداد
حقوق مادی و معنوی مؤسسه در نظر گرفته شود .در این توافق توجه به «آئین نامه و دستوالعمل اجرایی مالکیت انواع اموال
فکری مؤسسه» الزامی است.
تبصره  :21در صورتی که دستاورد پژوهش موارد فوق باشد و دانشجو در طرح نامه پیشنهادی به آن اشاره نکرده باشد،
نمی تواند آن پژوهش را در قالب پایانامه دفاع کند .اگر در فرآیند پژوهش دستاوردهای نامبرده در بند  ،2-8مشخص
گردد ،دانشجو موظف است پس از تأیید کارفرما و اساتید راهنما ،موارد را به اطالع دفتر ارزیابی طرحها برساند.
 -8-3پرداخت پژوهانه بر اساس قرارداد ابالغشده به دانشجو و اساتید راهنما و پس از تأیید گزارشها یا تحویل کار صورت
میگیرد.
 -8-4دانشجو موظف است وابستگی سازمانی ( )Affiliationدانشگاه را بهطور کامل در پایاننامه خود ذکر نماید در
غیراینصورت پایاننامه مورد تأیید و دفاع در دانشگاه نیست.
مادهی  :9گزارشهای مرحلهای و نهایی (ارزیابی و تأیید گزارش نهایی پروژه پژوهشی)
 -9-1مجری پروژه موظف است کلیه گزارشهای مربوط به پیشرفت پروژه را با رعایت سلسله مراتب به دفتر ارزیابی طرحها
مؤسسه جهت بررسی و ارسال به کارفرما تحویل نماید.
تبصره  :21گزارشها بایستی بر اساس « شیوهنامهی نگارش گزارشهای پژوهشی» تنظیم شوند.
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 -9-2گزارشهای مرحله ای و نهایی پروژه بایستی با رعایت کلیه اصول نگارش ،بر اساس الگوی ارائهشده از سوی کارفرما و
با درج نشان دانشگاه و کارفرما در روی جلد تهیه شود .در صورت نیاز نیز مسئولیت تهیه پوستر و یا پاورپوینت پروژه ،بر
عهده مجری است.
 -9-3گزارشهای مرحلهای و نهایی باید حداقل در دو نسخه تحویل دفتر ارزیابی طرحها گردد که یک نسخه از آنها
(بهصورت الکترونیکی بر روی لوح فشرده) در این دفتر بایگانی و یک نسخه (چاپی یا الکترونیکی ،مطابق نظر کارفرما) طی
یک نامه رسمی برای کارفرما ارسال خواهد شد.
 -9-4مؤسسه میتواند گزارش پروژه های پژوهشی را با رعایت حق مالکیت فکری و معنوی کارفرما و مجری ،در صورت
نیاز در اختیار سایر پژوهشگران خود قرار دهد.
 -9-5ارزیابی و تأیید گزارشهای مجری بر عهده ناظر ،دفتر طرحها ،معاونت پژوهشی خواهد بود.
تبصره  :22معاونت میتواند برای هر بررسی کیفیت علمی و فنی پروژهها و در هر مقطع از مراحل انجام پروژه ،یک یا
یک گروه داوری را مأمور بررسی پروژه نماید.
تبصره  :23در مورد پروژههای برون دانشگاهی و مشترک ،مجری موظف است ابتدا گزارش خود را تحویل دفتر ارزیابی
طرحها نموده و پس از اعمال نظرات دفتر پروژهها ،معاونت پژوهشی ،گزارش تصحیحشده را مجدداً به دفتر ارزیابی طرحها
تحویل تا برای کارفرما ارسال شود.
مادهی  :10امور مالی پروژه (پرداخت هزینهها)
 -10-1در مرحله پیشنهاد پروژه ،مجری موظف است پس از برآورد کلیه هزینههای اجرای پروژه ،کسورات احتمالی پروژه
شامل بیمه و مالیات را به همراه میزان باالسری دانشگاه ،بهکل مبلغ پروژه اضافه نماید .بدیهی است در صورت تصویب پروژه
نامه و انعقاد قرارداد ،دانشگاه مبالغ مالیات و باالسری را طبق مقررات در هر پرداخت کسر خواهد کرد.
 -10-2پیگیری دریافت کلیه مبالغ مربوط به قرارداد پروژه و واریز آن بهحساب درآمدهای اختصاصی مؤسسه با همکاری
مشترک دفتر ارزیابی طرحها و مجری طرح انجام میشود .خرید تجهیزات و ارائه اسناد تسویهحساب مطابق مقررات به عهده
مجری پروژه بوده ولی اموال پروژه به ثبت مؤسسه باشد.
 -10-3پرداخت در کلیه پروژههای پژوهشی بر اساس قرارداد ابالغشده و پس از تأیید گزارشها یا تحویل کار صورت می-
گیرد.
 -10-4دانشگاه متناسب با پرداختهای کارفرما ،حداکثر  30روز پس از تأیید وصول مبلغ مربوط به پروژه ،با کسر کسورات
قانونی و باالسری دانشگاه ،مابقی مبلغ را در اختیار مجری پروژه قرار میدهد.
 -10-5با توجه به اینکه صرفاً حقالزحمه نیروی انسانی مشمول پرداخت مالیات میشود ،الزم است مجری پروژه اسناد مثبت
مربوط به هزینههای غیرانسانی را به دفتر ارزیابی طرحها ارائه نماید.
 -10-6نحوه پرداختهای مالی به همکاران پروژه (مجری ،اعضای هیأتعلمی ،کارکنان ،دانشجویان و سایر افراد) توسط
معاونت توافق خواهد شد.
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