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 لفصل او

 هاي پژوهشي طرح
 

ضوابط اعطاي اختيارات بـه واحـدها و منـاطق دانشـگاهي بـراي اسـتفاده از       

   1هاي تحقيقاتي مستقل طرح

ميليون ريال براساس 15پژوهشي با بودجه كمتر از ي ها روند بررسي و داوري طرح .1ماده 

 بندي واحدهاي دانشگاهي به اين شرح است:  درجه

 تحقيقاتي كاربردي يا مرتبط با حلي ها توانند طرح مي بزرگ واحدهاي جامع و بسيار الف)
ميليون ريال پس از تأييد در شوراي پژوهشي واحد از 15استان را با بودجه كل كمتر از مسائل 

كنند  ارسال متخصص براي داوران، شده قبلي اعالمطريق معاون پژوهشي واحد با رعايت ضوابط 
 بايد داوران نظر. كند اجرا را پژوهشي طرح تواند مي هيدانشگا واحد، طرح تأييد صورت در و

 طرح مجري اطالع به واحد، حوزه معاونت پژوهشي وصول به زمان روز از 30 مدت در حداكثر
پژوهش و فناوري استان  شورايرئيس  اطالع به نيز بايد ها نوع طرح اين نتيجه بررسي و برسد

 . شود رسانده

 بودجه كل با تحقيقاتيي ها طرح توانند مي كوچك و توسطم، بزرگ دانشگاهي واحدهاي ب)
پژوهش  شوراي براي رياست واحد پژوهشي شوراي در تأييد از پس را ميليون ريال15 از كمتر

 براي شده قبلي اعالم ضوابط با رعايت ايشان طريق ها از طرح كنند. اين و فناوري استان ارسال
 رياست نظرشود.  مي واحد دانشگاهي منعكس به نتيجه و شوند مي ارسال متخصص داوران
 اعالم واحد به وصول) بايد زمان روز (از 45 مدت در حداكثر پژوهش و فناوري استان شوراي

 . شود تلقي مي مصوب طرح، صورت درغيراين. شود

 ميليون15 از بودجه كمتر با پژوهشيي ها طرح نهايي گزارش واي  دوره گزارش بررسي. 2ماده 

 گيرد:  ين شرح صورت ميبه ا ريال
 واحـدهاي  در ميليـون ريـال  15از  بودجـه كمتـر   با تحقيقاتيي ها طرحاي  دورههاي  گزارش الف)

 هـر  تأييـد  از و پـس  شـوند  مـي  بررسي دانشگاهي واحد پژوهشي شوراي در بزرگ بسيار و جامع
 و سـط متو، بـزرگ  در واحـدهاي شـود.   مـي  داده طرح مجري به مرحله بعد اجراي مجوز، مرحله

ي امنا هيأت پژوهشي شورايرئيس  براي مرحله هر در ها طرحاي  دوره گزارش است الزم، كوچك
 از دسـته  آن .شـود  داده واحـد  به اجراي مرحله بعد تأييد، مجوز صورت در تا شود ارسال استاني

 .  بود نخواهند تأييد شوند، مورد مرحله، اجرا به مرحله تأييد بدون كه هاي تحقيقاتي طرح
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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رئيس  براي بايد ميليون ريال15از  بودجه كمتر با تحقيقاتيي ها طرح نهاييهاي  گزارش )ب
  .شوند ارسال پژوهش و فناوري استان شوراي

 به اين شرح است:  ريال ميليون 30 تا 15 بودجه بين با پژوهشيي ها طرحروند بررسي . 3ماده 

ميليـون   30تـا   15 بـين ها  كل آنبودجه  كه دانشگاهي واحدهايهمه  پژوهشيي ها طرح الف)
پـژوهش و فنـاوري    شـوراي  رياست واحد براي پژوهشيشوراي  در تأييد از پس است، بايد ريال

ضـوابط   رعايـت  بـا  را هـا  ي اسـتاني، طـرح  امنا هيأت پژوهشي شوراي. رئيس شوند استان ارسال
 واحـد  بـه  روز 45طـي   حـداكثر  نتيجـه  كند و ارسال مي متخصص داوران براي، شده قبلي اعالم

 پژوهشـي  شـوراي رئـيس   طريـق  از بايـد  هـا  طـرح  نـوع  نتيجه بررسي اين. شد خواهد منعكس
 . برسد مركزي پژوهشي سازمان معاون اطالع به ي استانيامنا هيأت

 واحـد  آن از ي استانيامنا هيأت پژوهشي شورايرئيس  كه واحدي تحقيقاتيي ها طرحهمه  ب)
 بـه معاونـت   داوري بـراي  است، بايـد بيشتر  ميليون ريال15 ازها  آنبودجه  و است شده انتخاب

 . شوند ارسال مركزي سازمان پژوهشي

 تـا  15 بودجـه بـين   با تحقيقاتيي ها طرح نهايي گزارش واي  دوره گزارش روند بررسي. 4ماده 

 ريال به اين شرح است:  ميليون 30

همـه   در ميليـون ريـال   30تـا   15 بودجه بـين  با تحقيقاتيي ها طرحاي  دورههاي  گزارش الف)
 از تـا  شـوند  ارسـال  امنـاي اسـتاني   پژوهشي هيأت شورايرئيس  براي بايد دانشگاهي واحدهاي

، طـرح  اجـراي  از مرحلـه  هـر  صورت تأييد در. گردند ارسال متخصص داوران براي ايشان طريق
 مـرتبط،  حـد وا بـه  ي استانيامنا هيأت شوراي پژوهشي رياست سوي از مرحله بعد اجراي مجوز
 .  بود نخواهند تأييد مورد اند، طي نكرده را روند اين كهيي ها طرح. شد خواهد ارائه

رئـيس   تأييد از پس، ميليون ريال 30تا  15بودجه بين  با تحقيقاتيي ها طرح نهايي گزارش ب)
 تـا  شـوند  ارسال مي مركزي سازمان پژوهشي معاونت امناي استاني، براي پژوهشي هيأت شوراي

 بـه  صـفر طـرح   فـرم  از نسـخه  يـك  همـراه  به نهايي گزارش است گيرند (الزم قرار داوري ردمو
 . د)شو ارسال مركزي سازمان

 بودجـه پژوهشـي   اجراشـده در ي هـا  نشود، بودجه طـرح  تأييد ها طرح نهايي گزارش چنانچه ج)
 پژوهشـي  شورايرئيس  و واحد پژوهشي حسبِ مورد، معاون و شد نخواهد منظور ساالنه واحد،

 . بود خواهند ها نادرست اين طرح اجراي مسئول ي استانيامنا هيأت

 مجري نام نتايج طرح (به ازعلمي مقاله  يك، طرح پايان از پيش است الزم ها طرح نوع اين در د)
 در و اسـتخراج ») اسـالمي  دانشگاه آزاد« عنوان قيد و طرح همكاران مقاله، اول نفر عنوان به طرح
 بـا  كامـل  حسـاب  صورت، تسويه غيراين درشود.  منتشر خارجي يا تبر علمي داخلينشريه مع يك

 . بود نخواهد تأييد مورد نيز طرح گزارش نهايي و گيرد نمي صورت طرح مجري
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 ريال به اين شرح است:  ميليون 30 از بودجه بيش با پژوهشيي ها روند بررسي طرح. 5ماده 

 طور واحد، به پژوهشي شوراي در تأييد از پس، ليون ريالمي30 ازبيشتر بودجه  باي ها طرح الف)
 در هـا  طـرح گونـه   ايـن  داوري شوند و مي ارسال مركزي سازمان پژوهشي معاونت براي مستقيم
 شود.   مي انجام مركزي سازمان

 معاونـت  در ميليـون ريـال  30بـا بودجـه بـيش از     تحقيقـاتي ي ها طرحاي  دورههاي  گزارش ب)
 امور هر مرحله از سوي دفتر تأييد از پس و گيرند مي قرار بررسي مورد يمركز سازمان پژوهشي
 را ايـن رونـد   كـه يي هـا  طرح. شد خواهد داده مرتبط واحد به مرحله بعد اجراي مجوز، پژوهشي

 امناي استاني پژوهشي هيأت شورايرئيس  همچنين بود. نخواهند تأييد باشند، مورد نكرده طي
 . گرفت خواهد قرار تأييدشدهي ها طرح جريان در مركزي سازمان طريق از

 پژوهشي معاونت در ميليون ريال30با بودجه بيش از  تحقيقاتيي ها طرح نهاييهاي  گزارش ج)
 .  گيرند مي قرار بررسي مورد مركزي سازمان

 مجـري  نـام  طرح (بـه  نتايج ازعلمي مقاله  يك، طرحپايان  از پيش است الزم ها طرح اين در د)
 يـك  در و اسـتخراج ») آزاد اسالمي دانشگاه« عنوان قيد و طرح همكاران مقاله، اول نفر عنوان به

 بـا  كامـل  حسـاب  تسـويه ، صـورت  در غيـراين شود.  منتشر خارجي يا نشريه معتبر علمي داخلي
 .  بود نخواهد تأييد مورد نيز نهايي طرح گزارش و گيرد نمي صورت طرح مجري

 و پژوهشـي واحـد   معـاون  و شـود  تلقـي  محرمانه بايد قيقاتيتحي ها طرح داوران نام -1تبصره 
 . بود خواهند كار اين مسئول پژوهش و فناوري استان شورايرئيس 
 وصـول  زمان (از روز 60 طي حداكثر ميليون ريال30 با بودجه بيش از پژوهشيي ها طرح -2تبصره 

 .  شود اعالم مي دانشگاهي واحد به نتيجه و گيرند مي قرار داوري مورد) دبيرخانه سازمان مركزي به
 كه هستندپژوهشي  علمي نشريات از دسته آن، داخليعلمي  معتبر نشريات از منظور -3تبصره 
 همچنـين  و و فناوري تحقيقات، علوم وزارت نشريات كميسيون طريق از سال هرها  آن فهرست
 آن خـارجي نيـز   نشـريات  منظـور از  .شـود  مي منتشرپزشكي  آموزش و، درمان بهداشت وزارت
 .  دارند قرار ISIمجالت  فهرست در كه است نشريات علمي خارجي از دسته

همـه   اجـراي  و بررسـي  رونـد  مراحـل، بـر  تمامي  در مركزي سازمان پژوهشي معاونت. 6ماده 

 و انتخـاب  تصادفي طور به را هايي طرح منظور اين به و داشت خواهد نظارت تحقيقاتيي ها طرح
 . كرد خواهد بررسي ار آن اجرايي مراحل

 رونـد  بررسـي  پژوهش و فناوري اسـتان بـراي   شوراي باشد، رئيس الزم كه مواردي در. 7ماده 

 خواهـد  مـأمور  مركـزي  سازمان پژوهشي معاونت سوي استان، از آن پژوهشيي ها طرح اجرايي
 سـازمان  به را و نتيجه كنترل را مركزي سازمان سوي از شده  انتخاب تحقيقاتيي ها طرح تا شد

 .  كند گزارش مركزي



 

    20 

طبـق   7و  6ماده  موضوع بررسي در مركزي سازمان پژوهشي معاونت نظر مورد ضوابط. 8ماده 

 : است زير موارد اساس ضوابط بر

هـاي   دريافـت گـزارش   اساس بر بودجه طرح تقسيط، طرح داور، تأييد شامل قوانين اجراي الف)
 و واحـد  شـوراي پژوهشـي   توسـط  طـرح  موقعِ به راياج بر نظارت و آن تأييد و نهايي واي  دوره

 طـرح پژوهشـي). ايـن   بودجه كل  تناسب مركزي (به سازمان و پژوهش و فناوري استان شوراي
 شوند.  نگهداري پژوهشي طرح پرونده هر در بايد موارد

 واحد دانشگاهي   هر آموزشيي ها گروه وها  دانشكده در بودجه مناسب توزيع ب)

 معاونـت پژوهشـي   توسـط  شـده  هـاي ارائـه   ارزيابي نتايج و مركزي سازمان اتتذكر به توجه )ج
  مركزي سازمان

هـاي   رسـاله  وهـا   نامـه  پايـان  از براي حمايت 1ضوابط مربوط اساس بركه  اين به توجه با. 9ماده 

 و نامـه  پايـان  از مسـتقل  بايـد  تحقيقـاتي ي ها طرح، است شده منظور بودجه مستقل دانشجويي
 .  شد نخواهند پذيرفته صورت جويان باشند؛ در غيراينرساله دانش

 آن اجـراي  و ابتكاري استهاي  جنبه داراي دانشجويي طرح يك كه استثنايي موارد در -تبصره
 واحـد  پژوهش و فناوري در شوراي طرح تأييد از نيست، پس ميسر شده عنوان بندهاي طريق از
 سـازمان  پژوهش و فناوري براي معاونت يشنهادپ عنوان به بودجه طرح) بايد از (مستقل استان و

 مركـزي  سـازمان  تأييـد  صورت در گيرد و قرار بررسي مورد خاصطور  به تا شود ارسال مركزي
 . شود اجرا

تغيير مجري طرح با اعالم رضايت كتبي مجري فعلـي طـرح ممكـن اسـت. همچنـين       .10ماده 

  2اهد گرفت.تغيير همكاران طرح، تنها با ذكر داليل موجه صورت خو
 

 3هاي پژوهشي بر اساس ميزان اعتبار مقررات تصويب طرح

كننده به سه دسـته تقسـيم    هاي پژوهشي بر حسب ميزان اعتبار و مرجع تصويب طرح. 11ماده 

 شوند:   مي

هـا تـا سـقف     كه اعتبار كل آن متوسط و بزرگ، واحدهاي كوچكهاي پژوهشي  طرح همه الف)

أييد در شـوراي پژوهشـي واحـد، بـراي رئـيس شـوراي پـژوهش و        ميليون ريال است، پس از ت60
ها، پس از تأييد كارشناسي توسط داور يـا داوران   شود و اختيار تصويب آن فناوري استان ارسال مي

متخصص (با توجه به ميزان اعتبار طرح) و با رعايت ضوابط، با شـوراي پـژوهش و فنـاوري اسـتان     

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  21/3/81مورخ  42229/73 نامه بخش. 1

  8/2/84مورخ  19900/73 نامه بخش. 2

  9/6/84مورخ  115799/73 نامه بخش. 3
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ها از طريق رئيس اداره امـور پـژوهش    شوراي پژوهشي، طرح خواهد بود (در واحدهاي كوچك فاقد
 .  د)شو طور مستقيم براي رئيس شوراي پژوهش و فناوري استان ارسال مي و فناوري واحد به

هـا تـا    كه اعتبار كل آن واحدهاي بسيار بزرگ و جامعهاي پژوهشي  اختيار تصويب طرح ب)

توسـط يـك داور متخصـص و بـا رعايـت      ميليون ريال است، پس از تأييد كارشناسـي  30سقف 
هاي پژوهشي كه اعتبار كـل   ضوابط مربوط، با شوراي پژوهشي واحد دانشگاهي خواهد بود. طرح

ميليون ريال است، بايد پس از تأييد در شوراي پژوهشي واحد براي رئـيس   60تا  30ها بين  آن
پـس از تأييـد كارشناسـي    ها،  شوراي پژوهش و فناوري استان ارسال شوند و اختيار تصويب آن

 توسط دو داور متخصص و با رعايت ضوابط، با شوراي پژوهش و فناوري استان خواهد بود.  
ميليون ريال اسـت، پـس از تأييـد در    60ها بيش از  هاي پژوهشي كه اعتبار كل آن طرح همه ج)

صـويب  شـوند و اختيـار ت   طور مستقيم براي سازمان مركزي ارسال مـي  شوراي پژوهشي واحد به
ها، پس از تأييد كارشناسي توسط حداقل دو داور متخصـص، بـا معاونـت پژوهشـي دانشـگاه       آن

 خواهد بود.  

. نتايج و دستاوردهاي هر طرح پژوهشي، مستقل از ميزان اعتبار آن، بايد بـه نحـوي در   12ماده 

بـدون   گونه طرحـي  المللي يا نشريات علمي معتبر منعكس شود و هيچ مجامع علمي ملي يا بين
تعهد ارائه نتايج آن در مجامع يا نشريات ذكرشده، قابل قبول نخواهد بود. در اين زمينه رعايـت  

 موارد زير الزامي است: 
هـاي   ميليـون ريـال، حـداقل در همـايش    30هاي پژوهشي بـا اعتبـار تـا سـقف      نتايج طرح الف)

 . المللي يا مجالت علمي معتبر داخلي ارائه شود اي، ملي، بين منطقه
ميليون ريال، حداقل در مجالت علمـي معتبـر   30هاي پژوهشي با اعتبار بيش از  نتايج طرح ب)

 داخلي يا خارجي به چاپ برسد.  
هـايي اسـت كـه در سـطح منـاطق دانشـگاهي        اي همه همايش هاي منطقه منظور از همايش ج)

هـاي   رها و جشـنواره ها، سمينا هاي ملي، آن دسته از همايش شوند و منظور از همايش برگزار مي
المللـي هـم شـامل آن دسـته از      شـوند. همـايش بـين    علمي است كه در سطح كشور برگزار مي

شوند. منظور از مجالت علمي معتبر داخلـي   ها است كه با شركت چند كشور برگزار مي همايش
آن دسته از نشرياتي است كه در فهرست نشريات مصوب و داراي اعتبـار كميسـيون بررسـي و    

يد مجالت علمي دانشگاه آزاد اسالمي، وزارت علوم، تحقيقـات و فنـاوري و وزارت بهداشـت،    تأي
از نشـرياتي را شـامل    دستهدرمان و آموزش پزشكي موجودند. مجالت علمي معتبر خارجي آن 

 موجود باشند.   ISIشود كه در فهرست  مي

تعهدات مجري، با توجـه بـه   اعالم خاتمه طرح، در صورت ارائه گزارش نهايي و ايفاي . 13ماده 

 ميزان اعتبار طرح به شرح زير خواهد بود: 
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صـورت   ميليـون ريـال بـه   30هاي پژوهشي با اعتبار تـا سـقف    الزم است گزارش نهايي طرح -1
و پروپوزال طرح براي رئيس شوراي پژوهش و فناوري استان  CDمجلد، به همراه يك نسخه از 

رت تأييد گزارش نهايي و ارائـه گـواهي پـذيرش مقالـه در     ارسال شود و اعالم خاتمه آن، در صو
 )، با شوراي پژوهش و فناوري استان خواهد بود. 12همايش (با رعايت بند ج ماده 

ميليـون  30هاي پژوهشي بـا اعتبـار بـيش از     ضروري است يك نسخه از گزارش نهايي طرح -2
شده در يك نشريه معتبر  له چاپو به همراه گواهي پذيرش مقاله يا اصل مقا CDصورت  ريال به

) به سازمان مركزي ارسـال شـود. اعـالم خاتمـه ايـن دسـته از       12علمي (با رعايت بند ج ماده 
 ها با معاونت پژوهشي دانشگاه است.  طرح

چنانچه نتايج حاصل از يك طرح پژوهشي در يكي از مجالت علمي معتبر داخلي يا خارجي  -3
چاپ برسد، در صورت ارائه گواهي پذيرش مقاله، نيازي به ارزيابي ) به 12(با رعايت بند ج ماده 

 گزارش نهايي نخواهد بود.  

علمـي دانشـگاه، در فـرم     هاي پيشنهادي اعضاي هيـأت  مقتضي است از اين پس طرح. 14ماده 

  1جديد، تكميل و براي طي مراحل ارزيابي، ارائه شوند.

 

 2ي پژوهشيها برداري از نتايج طرح ضوابط حقوقي و بهره

هاي تحقيقاتي كه با اعتبار دانشـگاه آزاد اسـالمي    حق امتياز طرح 3با توجه به ضوابط،. 15ماده 

هـاي   به تصويب رسيده است متعلق به اين دانشگاه است؛ بنابراين ارائـه نتـايج حاصـل از طـرح    
نـوان  پژوهشي مصوب از قبيل مقاله، كتاب، سخنراني و ثبت اختراع و اكتشـاف بايـد بـا قيـد ع    

عنوان نفر اول صـورت گيـرد. معاونـان پژوهشـي      و به نام مجري طرح به» دانشگاه آزاد اسالمي«
صـورت مجـري طـرح موظـف      واحدهاي دانشگاهي مسئول نظارت بر اين امر هستند. در غيراين

هاي تحقيقـاتي بعـدي مجـري چنـين      شده را به واحد بازگرداند و طرح است همه اعتبار دريافت
 رد تأييد قرار نخواهند گرفت.  طرحي نيز مو

 

  4هاي تحقيقاتي مصوب ضوابط ارسال اطالعات طرح

ها (تاريخ وصول) به معاونـت پژوهشـي    هايي كه تاريخ ارائه آن اطالعات مربوط به طرح. 16ماده 

بوده و بر اساس ضوابط اعطاي اختيارات در سطح واحد يا  1/10/84واحدهاي دانشگاهي قبل از 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 27/9/84مورخ  213260/73 نامه بخش. 1

 23/9/85مورخ  173733/73 نامه بخش. 2

  13/10/74مورخ  86429/73نامه  از آيين 17. طبق ماده 3

  13/12/84مورخ  280839/73 نامه بخش. 4
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رسند، بايد مانند گذشته از طريـق رئـيس شـوراي پـژوهش و      اند يا مي ب رسيدهاستان به تصوي
 فناوري استان به سازمان ارسال شود. 

ها (تاريخ وصول) به معاونـت پژوهشـي    هايي كه تاريخ ارائه آن اطالعات مربوط به طرح. 17ماده 

ات در سـطح  به بعد است و بر اسـاس ضـوابط اعطـاي اختيـار     1/10/84واحدهاي دانشگاهي از 
اند، بايد بالفاصله پس از تصويب و انعقاد قرارداد از طريق سايت  واحد يا استان به تصويب رسيده

Proposal.iau.ir ترين زمـان ممكـن و پـس از تأييـد رئـيس       به استان ارسال شوند تا در كوتاه
 شوراي پژوهش و فناوري استان به سازمان مركزي منعكس شوند. 

، بـراي هـر يـك از معاونـان پژوهشـي      17سي به سايت ذكرشـده در مـاده   براي دستر. 18ماده 

صورت محرمانه ارسـال خواهـد    واحدها دو كد كاربري و رمز عبور در نظرگرفته شده است كه به
شد. يكي از اين كدها براي ورود اطالعات و توليد كد طرح توسط كارشـناس پژوهشـي واحـد و    

د و ارسال اطالعات به استان خواهد بود. همچنين براي كد ديگر براي تأييد معاون پژوهشي واح
رؤساي شوراي پژوهشي مناطق نيز دو كد كاربري و رمز عبـور در نظـر گرفتـه شـده اسـت كـه       

شود. يكي از اين كدها بـراي كنتـرل اطالعـات ارسـالي از واحـدها       صورت محرمانه ارسال مي به
ي پژوهش و فناوري استان و ارسال آن توسط كارشناس استان و ديگري براي تأييد رئيس شورا

 شود.   به سازمان استفاده مي

كه كد كاربري و رمز عبور مربوط به رؤساي شوراي پـژوهش و فنـاوري    با توجه به اين. 19ماده 

هـا اسـت، الزم اسـت در     مناطق و معاونان پژوهشي واحدها، به منزله نشان و امضـاي تأييـد آن  
شدن آن، مراتب در اسرع  ت كافي مبذول شود و درصورت فاشداشتن آن دق نگه حفظ و محرمانه

 كل فناوري اطالعات و ارتباطات دانشگاه گزارش شود.  وقت به اداره

در صورت تغيير رؤساي شوراي پژوهشـي منـاطق و معاونـان پژوهشـي واحـدها، كـد       . 20ماده 

ين حوزه در واحـد و  كاربري و رمز عبور جديد صادر خواهد شد؛ اما درصورت تغيير كارشناسان ا
كـل فنـاوري اطالعـات و ارتباطـات دانشـگاه       صورت كتبـي بـه اداره   استان، الزم است موضوع به

 گزارش شود. 

راهنماي چگونگي واردكردن اطالعات و دستورالعمل اجرايي آن در سايت ذكرشده در . 21ماده 

 لعه شود.  قابل رؤيت است و بايد پيش از واردكردن اطالعات به دقت مطا 17ماده 

هرگونه تغيير و ويرايش اطالعات در سطح واحدها، صرفاً پيش از ارسال اطالعـات بـه   . 22ماده 

پذير خواهد بود. همچنين ويرايش اطالعات در سطح منـاطق نيـز پـس از دريافـت      استان امكان
ت پـذير اسـت. بنـابراين هرگونـه تغييـرا      اطالعات از واحد و پيش از ارسال آن به سازمان امكـان 

صـورت   ) بايـد بـه  ...ها (از جمله انصراف مجري، راكدمانـدن طـرح و   احتمالي بعدي در اين طرح
 رساني شود.  كتبي به دفتر امور پژوهشي دانشگاه اطالع
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الزم است قبل از ارسال اطالعات به استان، دقت كافي صورت گيـرد و اطالعـات هـر    . 23ماده 

 طرح مصوب فقط براي يك بار وارد سايت شود.  

هـاي تحقيقـاتي دانشـگاه     وجـو در سـايت اينترنتـي طـرح     كـه جسـت   با توجه به ايـن . 24ماده 

(Proposal.iau.ir) هاي مورد نياز واحدهاي دانشگاهي از طريـق همـين سـايت     و تهيه گزارش
نبـودن آن اطمينـان    پذير است، ضروري است پيش از اقدام براي ارزيابي طرح، از تكـراري  امكان

 هاي موازي جلوگيري شود. يافت تا از كار
 

  1هاي پژوهشي راكد ضوابط طرح

ششـم   هاي راكـد، برابـر يـك    منظور درنظرگرفتن آخرين فرصت براي مجريان طرح به. 25ماده 

زمان طرح با ابالغ كتبي به مجريان فرصت داده شود تا به تعهدات خود عمل كنند (براي مثـال  
و در صورت  د)، دو ماه زمان در نظر گرفته شودر طرحي كه زمان اجراي آن يك سال بوده است

 ترتيب زير عمل شود:  شده، به توجهي به تعهد در زمان تعيين بي
از مجري طرح راكد تا زماني كه تكليـف طـرح راكـد خـود را معـين نكنـد، طـرح جديـدي          -1

 شود.  پذيرفته نمي
ه و تأييد نشده باشـد، تمـام   اي از طرح ارائه نشده باشد يا ارائه شد چنانچه هيچ گزارش دوره -2

 بودجه طرح بايد به صندوق پژوهشي بازگردانده شود. 
اي طرح نيز تأييد شده باشد، بـا   هاي دوره اگر همه مراحل اجرايي طرح پيش رفته و گزارش -3

هـا هـيچ امتيـازي     حساب شود. بديهي است اين دسـته از طـرح   درصد از بودجه، تسويه25كسر 
عنوان سابقه پژوهشـي   ها را به هايي حق ارائه آن شت و مجري چنين طرحبراي واحد نخواهند دا

 خود ندارد.  
چنانچه مجري طرح راكد با دانشگاه قطع همكاري كـرده اسـت و دانشـگاه امكـان برقـراري       -4

 ارتباط با او را ندارد، طرح كان لم يكن تلقي شده و پرونده آن مختومه اعالم شود. 
، همه واحدها حداكثر شش ماه فرصت دارند تا با درنظرگـرفتن  نامه شبخاز تاريخ صدور اين  -5

هاي راكد خود را روشن كنند و پس از آن هـيچ مـوردي از ايـن دسـته      موارد باال وضعيت طرح
 ها قابل پذيرش نخواهد بود.   طرح

حوزه پژوهش واحد بايد به همه موارد باال عمل كنـد و رونوشـت نامـه تعيـين تكيلـف       -تبصره 
 ربط ارسال نمايد تا اطالعات نهايي طرح وارد بانك اطالعاتي شود.  يي را به مرجع ذينها

حسن اجراي ضوابط باال با رؤساي واحد و معاونان پژوهشي و نظارت بر آن بـه عهـده   . 26ماده 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  22/1/89مورخ  14271/73 نامه بخش. 1



 

 25     

 رؤساي شوراي پژوهشي مناطق است. 

هـاي   آن دسـته از طـرح   منظور جلوگيري از مكاتبات مكرر درباره نواقص موجود در به. 27ماده 

گيرند، ضروري است مـوارد زيـر در    تحقيقاتي كه در سطح سازمان مركزي مورد بررسي قرار مي
   1هاي تحقيقاتي رعايت شود: ارسال فرم پيشنهاد طرح

 نسخه تنظيم و ارسال شود.  3و با دقت، تكميل و در  2پروپوزال طرح بايد در فرم مخصوص الف)

صورتجلسه شوراي پژوهشي واحد (جز واحدهاي كوچك) كه در آن  الزم است يك نسخه از ب)
ارسال » فرم الف (شناسنامه طرح)«كليات طرح مورد نظر به تصويب رسيده است، نيز به همراه 

 شود. 

 گفتني است از اين پس به مدارك ارسالي ترتيب اثر داده نخواهد شد.  

 

 3هاي پژوهشي دانشگاه آزاد اسالمي ضوابط تعهدات طرح

وقـت يـا مـدعو     وقـت، نيمـه   علمـي تمـام   . طرح پژوهشي از سوي يكي از اعضاي هيأت28ماده 

هاي ديگر يـا   علمي دانشگاه علمي كه هيأت دانشگاه آزاد اسالمي (آن دسته از اعضاي مدعو هيأت
ـ  مؤسسات پژوهشي غيراز دانشگاه آزاد اسالمي هستند و براي تدريس دعوت شده عنـوان   بـه  د)ان

طور مستقيم به حوزه معاونت پژوهشـي واحـد    ول طرح و به نام دانشگاه، تهيه و بهمجري و مسئ
شود. هر طرح پژوهشي نبايد بيش از يك مجري داشته باشد و سقف مجـاز شـركت در    ارائه مي

التحقيق (كه نظارت و كنترل اين بخش به عهده مسـئوالن حـوزه پـژوهش     ها و ميزان حق طرح
 اهد بود: ترتيب زير خو واحد است) به

طـرح پژوهشـي    2طور همزمان در اجـراي   توانند به وقت دانشگاه مي علمي تمام اعضاي هيأت -1
علمـي   عنوان همكار (با اولويت نسـبت بـه اعضـاي هيـأت     طرح به 3عنوان مجري و در اجراي  به

سـاعت   100شركت كنند؛ به نحوي كه مجموع ساعات تحقيق آنان بـيش از   و)وقت و مدع نيمه
 ه نشود. در ما

عنـوان   طور همزمان در اجـراي يـك طـرح بـه     توانند به وقت و مدعو مي علمي نيمه اعضاي هيأت
عنوان همكار شركت كنند؛ به نحوي كه مجموع ساعات تحقيق آنان بيش از  طرح به 2مجري و 

 ساعت در ماه نشود.  50
ار حـداكثر  هـاي پژوهشـي تـا اعتبـ     علمي مدعو فقـط مجـاز بـه اجـراي طـرح      اعضاي هيأت -2

ميليون ريال هستند. اين اعضا پس از تصويب طرح و هنگام عقد قرارداد بايد يك فقره چـك  50

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  25/6/85مورخ  150659/73 نامه بخش. 1

 27/9/84مورخ  213260/73 نامه بخش. 2

  18/5/88مورخ  166290/87 نامه بخش. 3
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تضميني معادل بودجه مصوب طرح، در اختيار حوزه اداري و مالي واحد قرار دهند كـه پـس از   
 اتمام طرح و عمل به تعهدات، به ايشان بازگردانده خواهد شد.  

التدريس آنان در دوره كارشناسي خواهـد   علمي معادل حق هيأت التحقيق اعضاي ميزان حق -3
بود. در واحدهاي خارج از كشور اين ميزان بر اساس پـول رايـج كشـور ميزبـان در نظـر گرفتـه       

 شود.   مي

كننـده و بـا درنظرگـرفتن انـدازه      هاي پژوهشي بر حسب بودجه و مرجع تصويب طرح. 29ماده 

 شوند:   سيم ميواحدها به سه دسته به اين شرح تق
ميليون ريال خواهند بـود  100هاي پژوهشي تا اعتبار  واحدهاي كوچك، مجاز به ارائه طرح الف)

منظور تصويب بايد براي رئيس شوراي پژوهش و فناوري استان ارسال شود. پس از تأييـد   كه به
تان طرح توسط يك داور متخصص، تصويب، نظارت و درنهايت تأييد گزارش نهايي بر عهـده اسـ  

 خواهد بود.  
ميليون ريـال پـس از   50هاي پژوهشي تا اعتبار  در واحدهاي متوسط و بزرگ، تصويب طرح ب)

هـاي   تأييد توسط يك داور متخصص به عهده شوراي پژوهش و فناوري واحد خواهد بـود. طـرح  
ميليون ريال پس از كنترل در شوراي پژوهش و فناوري واحد (كنترل  150تا  50پژوهشي بين 

منظـور تصـويب    اي و نحوه تنظيم پروپوزال و ساختار آن، نه داوري علمي پروپوزال) بـه  نامه ينآي
ها، پس از تأييـد   شوند و تصويب اين دسته از طرح به شوراي پژوهش و فناوري استان ارسال مي

هـاي   توسط يك داور متخصص، به عهده شوراي پـژوهش و فنـاوري اسـتان خواهـد بـود. طـرح      
ميليون ريال اين واحدها پس از كنترل در شـوراي پژوهشـي واحـد بايـد     150 پژوهشي بيش از

طور مستقيم به معاونت پژوهشي دانشگاه (سازمان مركـزي) ارسـال شـوند. تصـويب گـزارش       به
 كننده طرح خواهد بود.  ها پس از عمل به تعهدات بر عهده مراجع تصويب نهايي طرح

ميليون ريال پس از تأييد 150اي پژوهشي تا سقف ه در واحدهاي بسيار بزرگ و جامع، طرح ج)
هاي پژوهشـي بـا    شود. طرح توسط يك داور متخصص، توسط شوراي پژوهشي واحد تصويب مي

طور مستقيم بـه   ميليون ريال پس از كنترل در شوراي پژوهشي واحد بايد به150اعتبار بيش از 
هـا پـس از    گزارش نهايي طـرح  معاونت پژوهشي دانشگاه (سازمان مركزي) ارسال شود. تصويب

 كننده خواهد بود.   عمل به تعهدات بر عهده مرجع تصويب
علمي است كه رشته و تخصص وي با موضوع علمي  منظور از داور متخصص، عضو هيأت -تبصره

دهنـده طـرح، بـاالتر     طرح در حالِ ارزيابي مطابق باشد و رتبه علمي وي از رتبه علمي پيشـنهاد 
 بودن، داراي سابقه پژوهشي بيشتري باشد.  رتبه همباشد يا در صورت 

طور مستقيم به معاونت پژوهشي دانشگاه  هاي پژوهشي واحدهاي خارج از كشور به همه طرح د)
 شوند.   (سازمان مركزي) ارسال مي
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مراكز آموزشي دانشگاه آزاد اسالمي به دليل نداشتن ساختار پژوهشي مسـتقل بايـد توسـط     ) ه
ميليـون  50هـا حـداكثر    هاي پژوهشـي آن  خود عمل كنند و سقف اعتبار طرحواحدهاي متولي 
 ريال خواهد بود. 

هاي پژوهشي مربوط به رؤساي شوراي پژوهشـي و دبيـران منـاطق در معاونـت      طرح -1تبصره 
هـاي پژوهشـي رؤسـا و معاونـان      پژوهشي دانشگاه (سازمان مركزي) بررسي خواهد شـد. طـرح  

ميليون ريال در سازمان مركزي بررسي 50ون ريال در استان و بيش از ميلي50واحدها تا اعتبار 
هـا   كننده حداكثر ظرف سه ماه نتواند بـه ايـن دسـته از طـرح     شود. چنانچه مرجع رسيدگي مي

 شود.  پاسخ دهد، طرح از موضوع تبصره خارج مي
اي دو طـرح  طور همزمان مجـاز بـه اجـر    وقت دانشگاه كه به علمي تمام هر عضو هيأت -2تبصره 

ميليون ريال انتخاب 50هاي كمتر از  تواند هر دو طرح خود را از طرح عنوان مجري است، نمي به
 كند.  

 پذير است:  گروه زير امكان 4هاي تحقيقاتي در  اجراي طرح. 30ماده 

با رويكرد شناسايي و حـل مسـائل و مشـكالت دانشـگاه كـه بـه سـفارش واحـدها و          گروه اول:
 شود.   علمي انجام مي هيأتپيشنهاد اعضاي 

 گروه دوم: با رويكرد فناوري، نوآوري، توليد علم يا تكميل آن، اختراع و اكتشاف و چاپ كتاب 
 پردازي، نقد و مناظره علمي   گروه سوم: با رويكرد نظريه

 ها   سازي پژوهش گروه چهارم: با رويكرد تجاري
 شود.  س نيازهاي دانشگاه ارائه و انجام ميهاي پژوهشي گروه دوم تا چهارم بر اسا طرح -1تبصره 
طور مشخص ضروري اسـت   هاي پژوهشي قيد رويكردهاي ذكرشده به در قرارداد طرح -2تبصره 
 هاي پژوهشي خارج از اين رويكردها بايد به تأييد معاونت پژوهشي دانشگاه برسند.   و طرح

اي)  هاي دوره (با حذف فرآيند داوري گزارش منظور نظارت بيشتر بر اجراي طرح و تسريع امور . به31ماده 

علمـي دانشـگاه آزاد اسـالمي يـا      شود. ناظر هر طرح از اعضاي هيـأت  براي هر طرح، ناظر در نظر گرفته مي
ها و مراكز تحقيقاتي است كه در موضوع طرح داراي تخصص و تجربه كافي باشد. وي وظيفـه   ساير دانشگاه

 دار است.   را عهدهنظارت بر حسن اجراي طرح پژوهشي 

شـود كـه از نظـر     كننده طرح انتخاب مي . ناظر هر طرح پژوهشي توسط مرجع تصويب32ماده 

رتبه علمي بايد باالتر از مجري طرح باشـد و در مـوارد اسـتثنايي و شـرايط خـاص، در صـورت       
 ها و سوابق پژوهشي بيشتري داشته باشد.  بودن، بايد فعاليت رتبه هم

درصد بودجـه طـرح خواهـد بـود؛     10الزحمه ناظر هر طرح،  عنوان حق ت بهحق نظار. 33ماده 

درصد بودجه (به اضافه  10دهنده،  بيني بودجه كل طرح توسط پيشنهاد كه پس از پيش طوري به
شـود. در واقـع حـق     هـا افـزوده مـي    عنوان حق نظارت به جمع هزينـه  به ه)شد بيني بودجه پيش
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 از بودجه پژوهشي واحد تأمين خواهد شد.   نظارت، مستقل از بودجه طرح است و

وظايف ناظر عبارت است از بررسي كامـل پيشـنهادها، امضـاي قـرارداد، اظهـار نظـر       . 34ماده 

 اي و نهايي و نظارت بر طرح حين اجرا تا پايان آن.  هاي دوره درباره گزارش

صورت  ست؛ درايندهنده ا هاي پژوهشي گروه اول، از واحد (بخش) سفارش ناظر طرح. 35ماده 

 حق نظارت پرداخت نخواهد شد.  

ها داراي رتبه علمي استادي يا دانشياري است، نيـاز   هاي پژوهشي كه مجري آن طرح. 36ماده 

 به ناظر ندارند.  

رئيسه واحدها با تأييد رئيس شوراي پژوهش و فناوري اسـتان و   انتخاب ناظر از هيأت. 37ماده 

عنـوان نـاظر بـا     امناي استان بـه  ناوري استان و دبيران هيأتانتخاب رؤساي شوراي پژوهش و ف
 تأييد معاونت پژوهشي سازمان مركزي خواهد بود. 

طور همزمان ناظر سه طرح پژوهشـي باشـند. اعضـاي     توانند به علمي مي اعضاي هيأت. 38ماده 

طـور   امنـاي اسـتان بـه    رئيسه واحدها، رؤساي شوراي پژوهش و فنـاوري و دبيـران هيـأت    هيأت
 توانند ناظر دو طرح پژوهشي باشند.   همزمان حداكثر مي

  هاي پژوهشي به اين شرح است: نحوه تخصيص بودجه مصوب طرح. 39ماده 

شود. پس  درصد بودجه طرح به مجري پرداخت مي 35پس از تصويب طرح و انعقاد قرارداد،  -1
مـواردي كـه مجـري اسـتاد يـا      اي توسط نـاظر (در   از اجراي نيمي از طرح و تأييد گزارش دوره

درصد ديگر از بودجـه قابـل    40اي به حوزه پژوهشي مرتبط)،  دانشيار است، تحويل گزارش دوره
مانده بودجه، منوط به تأييد گزارش نهـايي توسـط    درصد باقي 25پرداخت خواهد بود و پرداخت 

 ناظر و عمل به تعهدات طرح توسط مجري خواهد بود. 
درصـد از طـرح، پرداخـت     50هر طرح پژوهشي پـس از اجـراي موفـق     نيمي از حق نظارت -2

 شود و مابقي پس از خاتمه طرح و عمل به تعهدات ناظر قابل پرداخت خواهد بود.   مي
صـورت نقـدي و در چـارچوب مقـررات دانشـگاه       هاي پژوهشي بايـد بـه   الزحمه داوران طرح حق -3

گـردان   عنوان تنخـواه  هاي پژوهشي به حجم طرح پرداخت شود. به اين منظور بايد مبلغي متناسب با
 صورت زير اقدام شود:   در اختيار كارشناس حوزه پژوهش واحدها و مناطق قرار گيرد و به

علمـي متخصـص و    واحدها و مناطق بايد با تشكيل بانك اطالعـاتي داوران، اعضـاي هيـأت    الف)
طـور   ها تا حد امكان به داوران طرحهاي پژوهشي انتخاب كنند و  منظور ارزيابي طرح مجرب را به

صـورت   الزحمه بـه  حضوري به حوزه پژوهش فراخوانده شوند تا ضمن تسريع در امر داوري، حق
 نقدي و بر اساس سند مالي به ايشان پرداخت شود. 

الزحمه داوران برگزيده خود اقدام كنند. بـديهي   مناطق موظفند رأساً نسبت به پرداخت حق ب)
پرداختي بايد توسط واحدي كه طرح متعلق به آن است به اسـتان بازپرداخـت    الزحمه است حق
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 شود.  منظور تسريع امور از طريق استان انجام مي شود و اين امر تنها به
كارشناس حوزه پژوهش بايد ظرف دو ماه مبلغ تنخواه را تسويه و مجـدداً بـراي احيـاي آن     ج)

 اقدام كند.  
كننـده، مشـمول    بدون مجوز تمديـد قـرارداد از مرجـع تصـويب     تأخير در اتمام طرح -1تبصره 

عنوان  درصد از كل مبلغ قرارداد (منهاي حق نظارت) به 2جريمه است و به ازاي هر ماه ديركرد، 
مـاه   6جريمه كسر خواهد شد. زمان اجراي هر طرح پژوهشي فقط يك بار و حداكثر بـه مـدت   

 قابل تمديد خواهد بود.  
كه اقدام الزم براي  منظور دريافت پذيرش يا چاپ مقاله (مشروط به اين تظار بهزمان ان -2تبصره 

توسط مجـري صـورت    11منظور چاپ يا اخذ هرگونه مجوز، طبق جدول پيوست ارسال مقاله به
شود و براي اين زمـان، نيـازي بـه تمديـد      عنوان مدت اجراي طرح محسوب نمي به د)گرفته باش

 قرارداد نيست. 

عنـوان نفـر اول و تحـت عنـوان واحـد       قاله حاصل از طرح بايد به نام مجري طرح بهم. 40ماده 

دانشگاهي به چاپ برسد. همچنين اختـراع و اكتشـاف حاصـل از طـرح بايـد بـه نـام مجـري و         
 الشركه به ثبت برسد.  دانشگاه با ذكر سهم

لـزم بـه   م الـف) چنانچه مجري طرح پژوهشي نتوانـد بـه تعهـدات خـود عمـل كنـد،       . 41ماده 

هيچ امتيـازي از آن طـرح بـه واحـد      ب)بازپرداخت كل بودجه طرح به صندوق پژوهشي است، 
عنوان سابقه پژوهشـي خـود نخواهـد     مجري طرح مجاز به ارائه آن طرح به ج)گيرد و  تعلق نمي

بود. چنانچه طرح در موارد خاص به نتايج مورد نظر نرسد يا اجـراي آن بـا ذكـر داليـل روشـن      
تواند با تغيير رويكرد طرح و با اعـالم داليـل تـوجيهي، نسـبت بـه       ير نباشد، مجري ميپذ امكان

گيـري دربـاره ايـن     منظور عمل به تعهدات جديد اقدام كند. بديهي است تصميم اجراي طرح به
جـايي بـراي هـر طـرح      گيرنده مرتبط خواهد بود. همچنين اين جابه جايي، به عهده تصميم جابه

 پذير است.  بار امكانتحقيقاتي فقط يك 

 هاي پژوهشي به سازمان مركزي به اين شرح است:  نحوه ارسال اطالعات طرح. 42ماده 

شـده در سـطح واحـد و اسـتان بالفاصـله پـس از        اطالعات مربوط به هر طرح پژوهشي تصويب
هــاي پژوهشــي دانشــگاه بــه نشــاني      تصــويب و انعقــاد قــرارداد بايــد در ســايت طــرح     

http://Proposal.iau.ir هايي كه اختيـار تصـويب    وارد شود. بديهي است آن دسته از طرح
ها با سازمان مركزي است، نيازي به ارسال اطالعات از طريق اين سـايت نـدارد و دفتـر امـور      آن

سـتقيم بـه سـايت    طـور م  ها را به پژوهشي دانشگاه (سازمان مركزي) اطالعات اين دسته از طرح

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 وارد خواهد كرد.  
 است. » از واحد به استان و از استان به سازمان مركزي«نحوه ارسال اطالعات،  -تبصره

كننده گزارش نهـايي   هاي پژوهشي در سايت بر عهده مرجع تصويب اعالم خاتمه طرح. 43ماده 

 باالتر نيست. ها به سطوح  است؛ بنابراين نيازي به ارسال مدارك مربوط به خاتمه طرح

كننده بر عهـده سـطوح بـاالتر نيـز      هاي پژوهشي عالوه بر مراجع تصويب نظارت طرح. 44ماده 

و  ه)نامه موجب عدم پذيرش طرح پژوهشي (در هـر مرحلـ   هست. بديهي است عدم رعايت آيين
هـا و توجـه بـه     نامه بازگشت بودجه به صندوق پژوهشي خواهد شد. همچنين نحوه اجراي آيين

 هاي پژوهشي واحدها و مناطق مؤثر خواهد بود.  ات پژوهشي در ارزيابي حوزهمقرر

ها  هاي پژوهشي و نتايج آن مالكيت و حفظ حقوق مادي و معنوي پديدآورندگان طرح. 45ماده 

هـاي   ها و نتايج طـرح  خواهد بود و رعايت حقوق علمي دانشگاه در همه زمينه 1بر اساس ضوابط
 پژوهشي الزامي است. 

اند، مشـمول قـوانين    هاي پژوهشي كه قبل از مقررات باال به تصويب رسيده همه طرح. 46ده ما

 قبلي خواهند بود.  
هاي پژوهشي قبلـي كـه فـرم     بررسي، اعالم خاتمه و ثبت اطالعات گزارش نهايي طرح -تبصره 

طق ها در مناطق تصويب شده است (با كنترل دقيق تعهدات مجري) به خود منـا  شماره صفر آن
 شود و نيازي به ارسال مدارك به سازمان مركزي نيست.  واگذار مي

نظارت بر حسن اجراي اين مقررات و عمـل بـه تعهـدات بـر عهـده مسـئوالن حـوزه        . 47ماده 

 پژوهش و فناوري واحدها و رؤساي شوراي پژوهش و فناوري استان خواهد بود.  

مـوارد زيـر    2هاي پژوهشي وابط ارائه طرحشدن ض برداري بيشتر و روشن منظور بهره به. 48ماده 

   3رسد: به اطالع مي
هـا   رويه اعتبار ريالي طرح ها به مفهوم افزايش بي تفويض اختيارات بيشتر به واحدها و استان -1

هاي پژوهشي بايد در مواردي كه خـود مرجـع    توسط پيشنهاددهندگان نيست و مسئوالن حوزه
 أله نظارت كافي داشته باشند.  رسيدگي و ارزيابي هستند، بر اين مس

وقـت و مـدعو    وقت، نيمـه  علمي تمام ترتيب با اعضاي هيأت هاي پژوهشي به اولويت ارائه طرح -2
هاي پژوهشي كه بودجه باالتري دارند، سوابق پژوهشي اعضـا نيـز بايـد     است و در واگذاري طرح

 مد نظر قرار گيرد.  
هـا   جه به بودجه، مرجع ارزيابي و رسيدگي به آنهاي پژوهشي كه واحد دانشگاهي با تو طرح -3

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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گونه داوري توسط واحد و فقـط   دهنده، بدون هيچ نيست، الزم است پس از ارائه توسط پيشنهاد
 ربط ارسال شوند.  منظور بررسي به مرجع ذي بودن پروپوزال، به پس از اطمينان از تكميل

فنـاوري داشـته باشـند. بنـابراين      هاي پژوهشي بايـد جنبـه پژوهشـي، نـوآوري و     همه طرح -4
هاي پژوهشي با رويكردهاي مختلف از قبيل حل مسائل و مشكالت دانشگاه، چاپ كتـاب و   طرح

 ساير رويكردها بايد داراي نوآوري و جنبه پژوهشي باشند.  
 الزامي است.  21فرم شماره صفر پروپوزال) پيوست  30ذكر رويكرد طرح (بر اساس ماده  -5
، بودجه تخصيصي به ايـن رويكـرد   »حل مسائل و مشكالت دانشگاه«به نوع رويكرد با توجه  -6

هاي پژوهشـي اسـت و در سـاير رويكردهـا نيـز بايـد        درصد از بودجه مربوط به طرح10حداكثر 
 هاي علمي، عمل شود.  هاي همه گروه مندي از قابليت متناسب با توانمندي علمي و بهره

، حداقلِ مورد انتظار است. در ايـن زمينـه مـوارد زيـر بايـد      امهن بخششده در  تعهدات تعيين -7
 مدنظر قرار گيرد: 

خوداظهاري و تعهد مجري نسبت به ارائه مقاله بيشتر، در فرم پيشنهاد طرح (پروپوزال) بايـد   -
 توسط شوراي پژوهشي در نظر گرفته شود. 

 مقاله مد نظر قرار گيرد.  نظر داور درباره تعداد مقاله و داليل وي براي افزايش تعداد -
شوراي پژوهشي با توجه به موارد باال درباره تعيـين ميـزان تعهـد مجـري در حـوزه توليـدات        -

 گيري كند.   علمي و فناورانه تصميم
صـورت خوداظهـاري تعـداد     هاي بعدي مجرياني كه همراه با پيشنهاد طرح بـه  الزم است طرح -

 ت قرار گيرد.  پذيرند، در اولوي مقاله بيشتري را مي
ها  ها بيش از يك مقاله است، حتماً بايد نيمي از مقاله هاي پژوهشي كه تعهد مقاله آن در طرح -

 در مجالتي به چاپ برسد كه توسط يكي از دو وزارتخانه تأييد شوند.  
علمـي بايـد در    با توجه به درنظرگرفتن جريمه ديركرد و جديت در اجراي آن، اعضاي هيأت -8

ي اجراي طرح دقت كافي داشته باشند و معاونان پژوهشي نيز هنگام تصويب پروپـوزال  بند زمان
 دقت ويژه به عمل آورند.  

شده در قـرارداد طـرح    گزارش نهايي طرح بايد تا تاريخ پايان طرح (بر اساس تاريخ پايان درج-9
كـرد  كننده تحويل داده شـود تـا مشـمول جريمـه دير     پژوهشي) توسط مجري به مرجع تصويب

ماه فرصت دارد كه تعهدات خود، اعم از پذيرش  18نگردد؛ اما مجري پس از اين تاريخ، حداكثر 
هاي مورد نظر را تحويل دهد كه اين زمان، شامل جريمه ديركـرد نخواهـد شـد.     مقاله يا تأييديه

نكردن به تعهدات، همه بودجه طرح بايد توسط مجـري بازگردانـده    بديهي است در صورت عمل
ميليـون   100و  50ترتيـب حـداكثر تـا     و دو طرح بعدي مجري نيز با اعمال محدوديت بـه  شود

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ريال قابل ارائه خواهد بود. 
با توجه به ضرورت برقراري ارتباط تنگاتنگ بين مجري و نـاظر طـرح و حـوزه پژوهشـي،      -10

ناظر و حـوزه  اي و نهايي بايد توسط مجري در موعد مقرر و همزمان در اختيار  هاي دوره گزارش
پژوهشي قرار گيرد (تا ضمن داوري توسط ناظر، حوزه پژوهشي نيز از زمان تحويل گزارش آگاه 

و مجري پس از گرفتن تأييديه آن را به حوزه پژوهشي تحويل دهد. بديهي است گـزارش   د)باش
 ود. شده ارائه ش بندي صورت منظم و فصل اي، بيانگر اجراي نيمي از طرح است و بايد به دوره
طرح پژوهشـي   5طور همزمان حق نظارت بر  علمي با رتبه دانشيار و استاد به اعضاي هيأت -11

 را دارند.  
اي و نهايي، موظـف اسـت در همـه مراحـل      ناظر طرح ضمن بررسي و ارزيابي گزارش دوره -12

اجراي طرح بر حسن اجراي طرح نظارت داشته باشد و براي پيشبرد بهتر طرح و كسـب نتـايج   
 هاي الزم را ارائه كند.  مورد نظر، راهنمايي

اي ايـن   هـاي دوره  ميليون ريال نياز به ناظر ندارند. گزارش100هاي پژوهشي تا سقف  طرح -13
 ها بايد داوري شود.  دسته از طرح

هاي پژوهشي رؤسـاي منـاطق، رؤسـاي شـوراي پژوهشـي و دبيـران منـاطق بـا هـر           طرح -14
 شوند.   سازمان مركزي بررسي مي اي در معاونت پژوهشي بودجه

اي و نهايي كـه توسـط نـاظر     هاي ارزيابي گزارش دوره منظور هماهنگي بين واحدها، فرم به -15
 شود، به پيوست ارسال خواهد شد.   تكميل مي

 عنوان ناظر آن طرح انتخاب شود.  داور يك طرح پژوهشي نبايد به -16
كننده طرح،  نام دانشگاه آزاد اسالمي و واحد اجرا (وابستگي) كامل به Affiliationرعايت  -17

 ضروري است. 
(تشكر و قدرداني) حتمـاً بـا قيـد     Acknowledgmentدر مقاالت منتشرشده در بخش  -18

 نام طرح پژوهشي، از دانشگاه آزاد اسالمي در حمايت از طرح تحقيقاتي تشكر شود. 
ژوهشي و نظارت بـر آن بـه عهـده رؤسـاي     با رؤساي واحدها و معاونان پ نامه بخشحسن اجراي 

 شوراي پژوهشي مناطق است. 

هـاي   فرم قرارداد اجـراي طـرح  هـا   منظور هماهنگي كامل بين واحدها و استان به. 49ماده 

   2شود. ارسال مي 1پژوهشي

هاي پژوهشي در مورد تعهـداتي كـه    بخشي به نتايج و دستاوردهاي طرح منظور قوت به -تبصره 
 ها بايد مورد تأييد وزارتين باشد.   ه دو مقاله معتبر هستند، يكي از مقالهملزم به ارائ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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كننده  توسط مراجع تصويب 20/9/91هاي پژوهشي كه پس از تاريخ  آن دسته از طرح. 50ماده 

هستند. بديهي اسـت   IFداراي  ISI (wosاند، ملزم به ارائه مقاله در نشريات با نمايه ( تأييد شده
بر عهـده مسـئوالن حـوزه پـژوهش و فنـاوري واحـدهاي        نامه بخشجراي اين نظارت بر حسن ا

  1هاي پژوهش و فناوري مناطق است. دانشگاهي و رؤساي كميته

هـاي پژوهشـي    هاي پژوهشي، مجريان طرح برداري از نتايج طرح منظور افزايش بهره به. 51ماده 

ط زير در واحد دانشگاهي ارائـه  موظفند نتايج طرح خود را در قالب يك سخنراني علمي با شراي
   2كنند.

از يك ماه قبل از برگزاري در دانشكده گروه مرتبط با موضـوع   هاي سخنراني نصب اطالعيه - 1
   پژوهشيحوزه معاونت توسط 

 حضور رئيس گروه يا رئيس دانشكده مرتبط در جلسه  - 2
  علمي مرتبط با گروه تخصصي طرح حضور دانشجويان و اعضاي هيأت - 3
علمـي واحـد انتخـاب     كننده كه از ميان اعضاي هيـأت  عنوان مباحثه نفر به 3حضور حداقل  - 4

 عنوان سخنران  شوند و مجري طرح به مي
در صورت فقدان گروه يا دانشكده مرتبط، جلسه با حضـور معـاون پژوهشـي و حـداقل      -تبصره 

 كننده تشكيل خواهد شد.   سه نفر مباحثه
طرح، عالوه بر عمل به تعهدات طرح، منوط بـه ارائـه ايـن سـخنراني      حساب بديهي است تسويه

 نيز خواهد بود.   3) 4علمي و تكميل فرم مرتبط (پيوست 
 

   4هاي پژوهشي الزحمه داوري طرح ضوابط حق

الزحمه داوري پروپوزال هر طرح پژوهشي بر اساس مرتبه علمي داوران بـه شـرح    حق. 52ماده 

 شود.   زير تعيين مي
 

 مربي استاديار دانشيار استاد علمي رتبه

الزحمه به  ميزان حق
 ازاي ارزيابي هر پروپوزال

 هزار ريال700 هزار ريال800 هزار ريال900 يك ميليون ريال

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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عنوان داور، فقط در مواردي قابل قبول است  علمي با رتبه مربي به انتخاب اعضاي هيأت -تبصره 
ستاديار و باالتر بسيار كم باشد. در اين مـوارد نيـز مربيـان    كه در رشته مورد نظر، واجدان رتبه ا

 يافته باشند.   طرح پژوهشي خاتمه 3پژوهشي و  سال سابقه علمي 10بايد داراي 

برابر و براي بررسـي گـزارش نهـايي (در     5/1اي معادل  براي ارزيابي هر گزارش دوره. 53ماده 

پروپوزال طرح (بر حسب رتبـه علمـي داوران)   الزحمه  صورت نياز به داوري) معادل دو برابر حق
 شود.   در نظر گرفته مي

شـود، نيـازي بـه ارزيـابي      هاي پژوهشي تعيين مـي  با توجه به تعهداتي كه براي طرح -1تبصره 
هـاي بـدون نـاظر، توسـط      اي طرح ها توسط داور نيست و صرفاً گزارش دوره گزارش نهايي طرح

 گيرد.   داور مورد ارزيابي قرار مي

 .  شود درصد ماليات كسر مي 10از مبالغ باال به ميزان  -2تبصره 
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 فصل دوم

 هاي مطالعاتي فرصت

 

   1علمي دانشگاه آزاد اسالمي فرصت مطالعاتي اعضاي هيأت ضوابط

مطالعاتي داخل كشور شامل اجراي طرح تحقيقاتي با يك يا چند مؤسسه  هاي فرصت. 54ماده 

 ل كشور علمي، دانشگاهي يا صنعتي داخ

مطالعاتي خارج از كشـور در چـارچوب قراردادهـاي منعقدشـده علمـي و       هاي فرصت. 55ماده 

هـا و   فرهنگي و تبادل استاد ميان جمهوري اسالمي ايران يـا دانشـگاه آزاد اسـالمي بـا دانشـگاه     

 مراكز علمي و فرهنگي ديگر كشورها 

نيسـتند و براسـاس    قراردادهـا مطالعاتي خارج از كشور كـه در چـارچوب    هاي فرصت. 56ماده 

 شوند.   نامه اعطا مي درخواست متقاضي طبق مفاد اين آيين

فرصت مطالعاتي خارج از كشور، تنها در صورت وجود منابع مالي و با مجـوز رياسـت   . 57ماده 

 شود.   دانشگاه آزاد اسالمي اعطا مي

عي خود كه حداقل داراي وقت رسمي قط علمي تمام تواند به اعضاي هيأت دانشگاه مي. 58ماده 

 درجه استادياري باشند، با رعايت ساير مقررات، فرصت مطالعاتي اعطا كند.  

آزاد اسـالمي    علمي بازنشسته مؤسسات ديگر كـه بـه اسـتخدام دانشـگاه     اعضاي هيأت -تبصره 

 اند، از اين مقررات مستثني هستند.  درآمده

شـده   مطالعاتي خود را به همراه فـرم تكميـل  متقاضي بايد تقاضاي استفاده از فرصت . 59ماده 

مرتبط، حداكثر تا پايان مهرماه هر سال، براي سـال بعـد از طريـق واحـد دانشـگاهي بـه دفتـر        

معاونت پژوهشي سازمان مركزي تسليم كند. اين تقاضا پس از بررسي و تأييد معاونت پژوهشـي  

 شود.  نشگاه ارائه ميدانشگاه آزاد اسالمي، براي تصويب و صدور حكم به رياست دا

علمي رسمي قطعي براي استفاده از فرصت مطالعاتي  حداقل سابقه خدمت عضو هيأت. 60ماده 

 سال است.  6سال و براي فرصت مطالعاتي خارج از كشور،  4داخل كشور، 

صـورت طـرح سـربازي در دانشـگاه آزاد اسـالمي       علمـي بـه   مدت زماني كه عضو هيأت -تبصره 

 شود.  اين مدت محسوب نمي گذراند، جزء مي

علمي واحدهاي مستقر در تهران، موظفنـد پـيش از اسـتفاده از فرصـت      اعضاي هيأت. 61ماده 

مطالعاتي خارج از كشور، حداقل يك نيمسال تحصيلي را در يكي از واحدهاي دانشگاهي مستقر 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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   در مناطق محروم، به تشخيص معاونت آموزشي دانشگاه آزاد اسالمي، خدمت كنند.

هـاي مـورد تأييـد معاونـت پژوهشـي دانشـگاه آزاد اسـالمي         تنها مؤسسات يا سازمان. 62ماده 

عنوان مؤسسه يا سازمان ميزبان در داخل يا خارج از كشور براي فرصت مطالعاتي قابل قبـول   به

 خواهند بود.  

داي هـر  ساله در ابتـ  ظرفيت استفاده از فرصت مطالعاتي داخل و خارج از كشور، همه. 63ماده 

 سال به پيشنهاد معاونت پژوهشي و تأييد رياست دانشگاه تعيين خواهد شد.  

استفاده از فرصت مطالعـاتي بـراي همـه داوطلبـان واجـد شـرايط، براسـاس ضـوابط         . 64ماده 

درصد 70علمي دانشگاه آزاد اسالمي است و داوطلبان بايد حداقل  نامه ارتقاي اعضاي هيأت آيين

 ي ارتقا كسب كنند.  برارا امتياز الزم 

براي متقاضيان استفاده از فرصت مطالعاتي، ارائه حداقل يك مقاله منتشرشـده، اتمـام    -تبصره 

 هاي تحصيالت تكميلي ضروري است.  نامه يك پروژه تحقيقاتي يا دو مورد راهنمايي پايان

دستورالعمل  تخصيص امتياز براي تعيين اولويت استفاده از فرصت مطالعاتي، براساس. 65ماده 

 مرتبط، با رعايت موارد زير خواهد بود: 

هـاي پژوهشـي داوطلـب، بـا توجـه بـه        ارتباط موضوع فرصت مطالعاتي با تخصص و فعاليت -1

 امتياز)  15ها و نيازهاي دانشگاه (حداكثر  برنامه

 امتياز)  20هاي مطالعاتي در گذشته ( عدم استفاده از فرصت -2

 امتياز)  30ب طبق دستورالعمل مرتبط (حداكثر محل خدمت كنوني داوطل -3

هاي آموزشـي، پژوهشـي و خـدمات اجرايـي در      علمي در فعاليت ميزان مشاركت عضو هيأت -4

 امتياز)  10دانشگاه آزاد اسالمي، به تشخيص رياست واحد دانشگاهي (حداكثر 

از تاريخ استخدام وقت آموزشي و پژوهشي داوطلب،  امتيازهاي مربوط به مدت همكاري تمام -5

هـاي   شده، مـازاد بـر حـداقل سـال     يا آخرين فرصت مطالعاتي يا آخرين بورس تحصيلي استفاده

 امتياز)   40نامه (حداكثر  اين آيين 5شده در ماده  تعيين

صـورت   خدمت در مراكز تحقيقاتي صنعتي، توليدي و خدماتي در مناطق محـروم كشـور بـه    -6

 امتياز)  30امتياز (حداكثر  15سال كامل  وقت، به ازاي هر مأموريت تمام

 امتياز)  30امتياز (حداكثر  15خدمت در حوزه نيازهاي دفاعي كشور به ازاي هر سال  -7

 امتياز)  30فرصت مطالعاتي در داخل كشور استفاده شود (حداكثر  -8

 امتياز) 15طور همزمان در داخل و خارج از كشور استفاده شود (حداكثر  فرصت مطالعاتي به -9

 

 



 

 37     

 تسهيالت 

 گيرد:   مطالعاتي داخل كشور، تسهيالت زير تعلق مي هاي به فرصت. 66ماده 

العاده محروميت از تسهيالت زنـدگي و ديگـر    العاده جذب، فوق پرداخت حقوق و مزايا، فوق الف)
 مزاياي مندرج در حكم استخدامي 

دوره استفاده از اين فرصـت، بـدون   كننده از فرصت مطالعاتي طي  علمي استفاده عضو هيأت ب)
المللي شركت كند. شرايط سمينار  هاي معتبر بين الزام به ارائه مقاله علمي، يك بار در كنفرانس

علمـي در   نامـه شـركت اعضـاي هيـأت     هاي شركت در آن، مشمول مفاد آيـين  و پرداخت هزينه
 ) خواهد بود. 1نامه بخشمجامع علمي داخل و خارج از كشور (موضوع 

توانـد بـا    علمي طي دوره فرصت مطالعاتي عالوه بر موارد بند الف ايـن مـاده، مـي    عضو هيأت ج)
از  -التحقيق، بورس يا حقـوق   التدريس، حق موافقت معاونت پژوهشي دانشگاه آزاد اسالمي، حق

 دريافت كند.   -اي كه در آن مشغول استفاده از فرصت مطالعاتي است  مؤسسه
علمي و خانواده تحت تكفل به محل  كثر دو بار رفت و برگشت عضو هيأتپرداخت هزينه حدا )د

 استفاده از فرصت مطالعاتي  
وهوا و محروميت از تسـهيالت رفـاهي زنـدگي و جـذب در      العاده بدي آب چنانچه ميزان فوق ) ه

التفـاوت ايـن مبلـغ     مؤسسه محل مأموريت، بيشتر از واحد دانشگاهي متبوع متقاضي باشد، مابه
 سط مؤسسه محل مأموريت قابل پرداخت خواهد بود.  تو
 شود.  هاي علمي محسوب نمي فرصت مطالعاتي جزء حداكثر ساالنه مسافرت و)
توانند عالوه بـر اجـراي طـرح تحقيقـاتي      هاي مطالعاتي داخل، مي كنندگان از فرصت استفاده ز)

 زحمه دريافت كنند. ال هاي تحقيقاتي مؤسسه ميزبان نيز شركت و حق خود، در اجراي طرح
علمـي محسـوب    مدت استفاده از فرصت مطالعاتي جزء سابقه خدمت دانشگاهي عضو هيـأت  ح)

 خواهد شد.  

هـاي مطالعـاتي    مطالعاتي خارج از كشور : متقاضـيان اسـتفاده از فرصـت    هاي فرصت. 67ماده 

هـاي   داخـت هزينـه  توانند از مزاياي پر شوند، مي خارج از كشور كه به فرصت مطالعاتي اعزام مي
 مسافرت، شامل موارد زير، نيز برخوردار شوند: 

 يك بار بليت رفت و برگشت هواپيما در مسير پروازي هواپيمايي جمهوري اسالمي  الف)
 همه عوارض خروج از كشور  ب)
 هاي اقامت طبق ضوابط دانشگاه آزاد اسالمي   هزينه ج)

اتي خارج از كشـور كـه بـه فرصـت مطالعـاتي      هاي مطالع متقاضيان استفاده از فرصت -1تبصره 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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علمـي در قـرارداد    شده براي اعضاي هيأت التفاوت مزاياي درنظرگرفته شوند، تنها از مابه اعزام مي
 منعقدشده برخوردار خواهند بود. 

در موارد خاص به پيشنهاد معاونت پژوهشي و موافقـت رياسـت دانشـگاه، بخشـي از      -2تبصره 
كننـد، قابـل    كننده از فرصت مطالعاتي نيز كه همراه وي مسافرت مي استفادههاي خانواده  هزينه

 پرداخت خواهد بود.  

مدارك الزم : داوطلبان استفاده از فرصت مطالعاتي، بايد مدارك زير را از طريق واحد . 68ماده 

 شده به معاونت پژوهشي سازمان مركزي ارسال كنند:   دانشگاهي خود تا زمان تعيين
 هاي علمي در دوران استفاده از فرصت مطالعاتي   نامه مطالعه يا طرح تحقيق و فعاليتبر الف)
پذيرش از مؤسسات آموزشي يا پژوهشي معتبر داخل يا خارج از كشور براي اجـراي برنامـه    ب)

 مورد نظر 
 شده تقاضا   فرم تكميل ج)
ليت توسـط جانشـين،   معرفي جانشين در طول استفاده از فرصت مطالعاتي و قبول اين مسئو )د

 هاي داوطلب در واحد دانشگاهي   مبني بر پذيرش وظايف و مسئوليت

ها : داوطلبان در قبال استفاده از فرصت مطالعاتي خارج از كشور،  ضوابط و محدوديت. 69ماده 

بايد به موجب سند رسمي تعهد كنند كه سه برابر زمان استفاده از فرصت مطالعاتي را در واحـد  
خدمت كنند. براي تحقق اين هدف، داوطلب بايد سند ملكي بـه ارزش دوبرابـر كـل    دانشگاهي 

و ميـزان آن توسـط    -مبلغي كه قرار است در طول استفاده از فرصـت مطالعـاتي دريافـت دارد    
به دانشـگاه بسـپارد. در صـورت تخلـف از      -معاونت پژوهشي سازمان مركزي تعيين خواهد شد 

گونه تشـريفات يـا اعـالم بـه دفترخانـه در مـورد        تواند بدون هيچ مفاد تعهد، سازمان مركزي مي
تخلف، از طريق صدور اجراييه، دوبرابـر همـه وجـوه پرداختـي را بابـت وجـه التـزام و ديـون و         

 خسارات دانشگاه آزاد اسالمي، از متعهد و ضامن يا متضامنان وصول يا دريافت كند.  
علمـي   ت پژوهشي دانشگاه آزاد اسالمي، عضو هيـأت در موارد استثنايي با موافقت معاون -تبصره 

صورت ضمانتنامه معتبر بانكي يا سفته يا ضامن معتبر، نزد  تواند تعهدي جز سند ملكي را، به مي
هـاي   كه در صورت تخلف، دانشگاه مخير باشد خسـارات و هزينـه   دانشگاه بسپارد؛ مشروط بر آن

 ه، جبران و برداشت كند. خود را، از وجه ضمانتنامه معتبر بانك يا سفت

كننده از فرصت مطالعاتي داخل و خارج از كشور، موظف است عالوه بـر ارائـه    استفاده. 70ماده 

صـورت يـك مقالـه در     اي و نهايي، نتايج تحقيقات خـود در طـول دوره را، بـه    هاي دوره گزارش
 مجالت تخصصي يا سمينارهاي معتبر داخلي يا خارجي ارائه كند.  

ماه و مدت فرصت مطالعاتي خارج از كشـور (در   9مدت فرصت مطالعاتي داخل كشور  .71ماده 

 ماه است.  6صورت وجود امكانات و شرايط و صدور مجوز رياست دانشگاه آزاد اسالمي)، حداكثر 
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شـود، طبـق    اعطا مي 1مدت فرصت مطالعاتي خارج از كشور كه براساس بند ب ماده  -1تبصره 
شـود؛ ولـي درهرحـال     ن دانشگاه و مراكز علمي خارج از كشور تعيين مـي قرارداد منعقدشده بي

 ماه باشد.   12تواند بيش از  نمي
در شرايط استثنايي و با پيشنهاد معاونت پژوهشي سـازمان مركـزي و تأييـد رياسـت      -2تبصره 

 3شود، حداكثر تـا   دانشگاه آزاد اسالمي، مدت فرصت مطالعاتي داخل و خارج از كشور اعطا مي
 ماه ديگر قابل تمديد خواهد بود.  

در صورت قطع استفاده از فرصت مطالعاتي به داليلي مانند بيمـاري و وقـوع حـوادث     -3تبصره 
اي متشكل از معاونت پژوهشي، مديركل امور پژوهشي  غيرمترقبه، به درخواست داوطلب، كميته

مانـده فرصـت    از زمـان بـاقي   و نماينده رئيس دانشگاه آزاد اسالمي، تشـكيل و دربـاره اسـتفاده   
 گيري خواهد شد.   مطالعاتي داوطلب، تصميم

المللـي و طبـق    هاي بـين  هاي تحقيقاتي و آموزشي كه توسط سازمان استفاده از دوره. 72ماده 

كه بيش از يك ماه به طول انجامند، جزء  شوند، درصورتي برنامه مبادالت علمي كشورها ارائه مي
شود و مدت دوره، پس از كسـر يـك مـاه، در طـول دوره فرصـت       فرصت مطالعاتي محسوب مي

 مطالعاتي بعدي متقاضي لحاظ خواهد شد. 

نـام و   نامه، مجاز به ثبت علمي در طول دوره فرصت مطالعاتي موضوع آيين عضو هيأت. 73ماده 

صورت، حكـم فرصـت مطالعـاتي وي     تحصيل براي اخذ مدرك دانشگاهي نيست. در غيراين ادامه
شده به دانشگاه را طبق مقـررات   هاي تحميل واهد شد و متقاضي متعهد خواهد بود هزينهلغو خ

 پرداخت كند.  

طور مجزا در بودجـه   ضروري است اعتبار الزم براي اجراي برنامه فرصت مطالعاتي، به. 74ماده 

 پژوهشي واحدهاي دانشگاهي منظور شود. 

عنوان يـك نوبـت اسـتفاده از     شي از آن، بهانصراف از فرصت مطالعاتي پس از طي بخ. 75ماده 

شده، متناسب با مـدت اسـتفاده    هاي صرف يافته و هزينه شود و ارز تعلق اين فرصت محسوب مي
 از فرصت مطالعاتي، محاسبه خواهند شد.  

شده مازاد بـر مقـرري، بـه دانشـگاه،      در هر صورت استرداد مبالغ ريالي و ارزي دريافت -تبصره 
 الزامي است. 

علمي به دليـل عـدم اخـذ ويـزا از كشـور ميزبـان بـه كشـور          كه عضو هيأت درصورتي. 76اده م

بازگردد، با توجه به شرايط و مدت حضور در خارج از كشور، حداكثر يك مـاه ارز بـه وي تعلـق    
 هاي سفر وي نخواهد داشت.  صورت، دانشگاه هيچ مسئوليتي در پرداخت هزينه گيرد و دراين مي

هاي مطالعاتي موظفند گزارش پيشرفت كار و تحقيقـات خـود    كنندگان از فرصت فادهاست. 77ماده 

مـاه پـس از    3ماه يك بار به معاونت پژوهشي سازمان مركزي ارسال كنند و حداكثر  3را به فواصل 
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 پايان دوره، گزارش جامعي از فعاليت علمي و پژوهشي خود را به سازمان مركزي تسليم كنند.  
ابي فرصت مطالعـاتي (گـزارش نهـايي، مقـاالت و رونـد و نحـوه اسـتفاده از ايـن         ارزي -1تبصره 

گيـرد.   فرصت) در گروه علمي مرتبط و سپس در شوراي پژوهشي واحد دانشـگاهي صـورت مـي   
شـود تـا مـورد     نتيجه اين ارزيابي، پس از تأييد، به معاونت پژوهشي سازمان مركزي ارسال مـي 

 بررسي قرار گيرد. 
ماه يك بار، بايد در حد قابـل قبـول    3هاي  رفت فرصت مطالعاتي براساس گزارشپيش -2تبصره 

كننده از فرصت مطالعاتي موظف است اقدامات الزم براي  صورت استفاده ارزيابي شود. در غيراين
 ارتقاي كيفيت فرصت مطالعاتي خود را به عمل آورد. 

ب محروميـت از ادامـه فرصـت    نكـردن بـه مفـاد ايـن مـاده، موجـ       توجهي و عمل بي -3تبصره  
 ها از سوي دانشگاه و سفرهاي علمي بعدي خواهد شد.   مطالعاتي و پرداخت هزينه

تواند از مرخصـي اسـتحقاقي    علمي هنگام استفاده از فرصت مطالعاتي نمي عضو هيأت. 78ماده 

توانـد از مرخصـي بـدون     استفاده كند. وي همچنين پس از پايان دوره تا مدت يـك سـال نمـي   
 حقوق استفاده كند.  

، حداكثر تا پايان مهرماه هر سال گزارشي 4واحد دانشگاهي موظف است مطابق ماده . 79ماده 

علمـي خـود را، همـراه بـا همـه       هاي مطالعاتي اعضاي هيأت هاي استفاده از فرصت از درخواست
كند. سـازمان   نامه، به معاونت پژوهشي دانشگاه آزاد اسالمي ارسال مدارك ذكرشده در اين آيين

هاي رسيده را، حداكثر تا پايان اسفندماه همان سال، بـه اطـالع    مركزي نتايج بررسي درخواست
 واحدهاي دانشگاهي مرتبط خواهد رساند.  

هاي فرصت مطالعاتي در داخل كشور و خـارج از كشـور، بـه عهـده      همه هزينه تأمين. 80ماده 

كنـد. تنهـا    از فرصت مطالعاتي استفاده مـي  علمي آن همان واحد دانشگاهي است كه عضو هيأت
هزينه رفت و برگشت سفرهاي خارج از كشور، توسط سازمان مركزي دانشگاه آزاد اسالمي قابل 

 پرداخت خواهد بود.  
سازمان مركزي ارز الزم را براي فرصت مطالعاتي خارج از كشـور تـأمين خواهـد كـرد؛      -تبصره 

 با واحد دانشگاهي خواهد بود.  ولي پرداخت معادل ريالي آن درهرحال 
 

  1هاي دكتري دانشگاه علمي و بورسيه ضوابط فرصت مطالعاتي اعضاي هيأت

 هاي مطالعاتي شامل موارد زير است:  انواع فرصت. 81ماده 

 چنـد مؤسسـه   يـا  يـك  بـا  تحقيقاتي طرح اجراي شامل كشور داخل مطالعاتيي ها فرصت الف)

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 8/11/87مورخ  383426/73 نامه بخش .1
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 ور كش داخل صنعتي يا علمي، دانشگاهي

 و و فرهنگـي علمي منعقدشده  قراردادهاي چارچوب در كشور از خارج مطالعاتيي ها فرصت ب)
علمـي   مراكـز  هـا و  دانشـگاه  بااسالمي  آزاد دانشگاه يا ايران اسالمي جمهوري ميان استاد تبادل

 خارجي   كشورهاي فرهنگي
 براسـاس  و نباشـد  بنـد ب  قراردادهـاي  چارچوب در كه كشور از خارج مطالعاتي يها فرصت ج)

 . اعطا شودنامه  آيين اين مفاد طبق متقاضي درخواست

 ، تنهـا 81بنـد ج مـاده    در اجـراي  خصـوص  كشـور، بـه   از خـارج  مطالعـاتي  فرصـت . 82ماده  

 .  خواهد شد اسالمي، اعطا آزاد دانشگاهرئيس  مجوز با باشد، موجود آن مالي منابع كه درصورتي

آزمايشـي  رسـمي   و قطعـي وقت رسـمي   علمي تمام هيأت اعضاي به تواند مي انشگاهد. 83ماده 

مطالعـاتي،   باشـند، فرصـت   سـابقه آموزشـي   سال سه و درجه استادياري داراي حداقل كه خود
 .  كند اعطا مقررات، ساير رعايت با ونامه  آيين اين مفاد مطابق

آزاد اسـالمي   دانشـگاه  اسـتخدام  بـه  كه ديگر بازنشسته مؤسساتعلمي  هيأت اعضاي -1تبصره 
 . هستند مستثنينامه  آيين اين شمول از اند، درآمده

آزاد اسالمي  دانشگاه دكتري در مقطع دانشجوي كهاسالمي  آزاد دانشگاههاي  بورسيه -2تبصره 
ايـن   23مـاده   شـرايط  احراز با موردي و خاصصورت  به توانند مي باشند، هاي دولتي دانشگاه يا

   كنند. استفاده مطالعاتي تفرصهاي  دوره از نامه آيين

شـده   تكميـل  فـرم  همراه به را خود مطالعاتي فرصت از استفاده تقاضاي بايد متقاضي. 84ماده 

 دفتـر معاونـت   به دانشگاهي واحد طريق از مطالعاتي فرصت آغاز از پيش ماه 3 مرتبط، حداكثر
 آزاد دانشـگاه  ژوهشـي معاونـت پ  تأييد و بررسي از پس اين تقاضا. كند تسليم دانشگاه پژوهشي

 . شود مي ارائه دانشگاهرئيس  به حكم صدور و تصويب اسالمي، براي

داخل كشور،  مطالعاتي فرصت از استفاده برايعلمي  هيأت عضو سابقه خدمت قلحدا. 85ماده 

 است.  سال 5 كشور، از خارج مطالعاتي فرصت براي و سال 3

آزاد اسـالمي   دانشـگاه  در سـربازي  طـرح ت صـور  علمـي بـه   هيـأت  عضو كه زمانيبازه  -تبصره 
 . شود نمي محسوب مدت اين گذراند، جزء مي

 از كشـور  خـارج  يـا  داخـل  در ميزبان سازمان يا مؤسسه عنوان به سازماني يا مؤسسه. 86ماده 

 آزاد پژوهشـي دانشـگاه   معاونـت  تأييـد  مـورد  كـه  بـود  خواهد قبول قابل مطالعاتي فرصت براي
 يـا  اجرايـي  پژوهشـي، دسـتگاه   دانشگاه، مركز تواند مي مؤسسه ميزبان. اشدب گرفته قراراسالمي 

 .  باشد مؤسسه صنعتي

 خـارج از  يـا  داخـل  مطالعـاتي  فرصـت  از استفاده متقاضيان، ظرفيت كثرت درصورت. 87ماده 

 تعيـين  رياست دانشگاه تأييد و پژوهشي معاونت پيشنهاد به سال هر ابتداي ساله در كشور، همه
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 .  شد خواهد

 ISI مقاله منتشرشـده  3 حداقل مطالعاتي، دارابودن فرصت از استفاده متقاضيان براي. 88ماده 

 تكميلي تحصيالتهاي  نامه راهنمايي پايان مورد دويا  پروژه تحقيقاتي يك پژوهشي، اتمام علمي
 . است ضروري

 سـاس درخواسـت  مطالعاتي، برا فرصت از استفاده اولويت تعيين براي امتياز تخصيص. 89ماده 

  فرم ب پرسشنامه فرصت مطالعاتي تكميل مي شود.

  كشور به اين شرح است: داخل مطالعاتي يها فرصت براي تسهيالتاعطاي . 90ماده 

 ديگـر  و زنـدگي  تسهيالت از العاده محروميت جذب، فوق العاده مزايا، فوق و حقوق پرداخت الف)
 اتي  مطالع طي فرصتاستخدامي  حكم در مندرج مزاياي

 طـي دوره فرصـت   ترجيحـاً  است موظف مطالعاتي فرصت ازكننده  استفادهعلمي  هيأت عضو ب)
 صورت غيراين دريافت كند. در را آن پذيرش دهد و ارائه ISIپژوهشي يا  مقاله علمي 2مطالعاتي، 

دهـد،   ارائـه  را مقـاالت  ، ايـن فرصت مطالعاتي پايان از پس سال يك تا حداكثر شود متعهد بايد
 برساند.   چاپ به كند و دريافت را آن ذيرشپ

 بـا  توانـد  ماده، مي اين »الف«بند،  موارد بر عالوه مطالعاتي فرصت طول درعلمي  هيأت عضو ج)
 از حقـوق يـا   التحقيـق  التـدريس، حـق   اسـالمي، حـق   آزاد دانشـگاه  پژوهشـي  معاونـت  موافقت
   ، دريافت كند.است مطالعاتيفرصت  مشغول آن در كهاي  مؤسسه

 جـذب در  و زنـدگي  رفـاهي  تسـهيالت  از محروميت ووهوا  آب بدي العاده فوق ميزان چنانچه )د
 توسـط  ايـن مبلـغ   التفاوت باشد، مابه دانشگاهي متقاضي واحد ازبيشتر  يت،مأمور مؤسسه محل

 بود.   خواهد پرداخت قابل مؤسسه متبوع

 . شود نمي وبمحسعلمي  هاي ساالنه مسافرت حداكثر جزء مطالعاتي فرصت ) ه

 كشور به اين شرح است:  از خارج مطالعاتيي ها نحوه اعطاي تسهيالت براي فرصت. 91ماده 

مطالعاتي خـارج از كشـور كـه بـراي اسـتفاده از فرصـت       هاي  فرصت از استفاده متقاضيان الف) 
 زنيـ  زيـر  شـرح  بـه  هـاي مسـافرت   هزينـه  پرداخت مزاياي از توانند ميشوند،  مطالعاتي اعزام مي

 : برخوردار شوند

جمهـوري اسـالمي    هواپيمـايي  پـروازي  مسـيرهاي  در هواپيما برگشت و رفت بليت بار يك ب)
 به بسته ميليون ريال10سقف  تا حداكثر فرد، هر براي نفر 3 سقف تا خانواده و خود براي ايران
 علمي   هيأت عضو براي ميليون ريال20 سقف تا نباشد، خانواده چنانچه. مقصد كشور

 نفر  3 سقف تا خانواده اعضاي و خود براي كشور از خروج عوارضهمه  ج)

  نفر 3 سقف تا خانواده وي و داوطلب بيمه درمانيهاي  هزينه د)

 مطالعـاتي  فرصـت  كـه بـه   كشـور  از خارج مطالعاتي يها فرصت از استفاده متقاضيان -1تبصره 
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 قـرارداد  درعلمـي   هيأت اعضاي شده براي هدرنظرگرفت مزايايالتفاوت  مابه از شوند، تنها اعزام مي
  .شد برخوردار خواهند منعقدشده

هـاي   فـرم  بـا تكميـل   را خـود  مـدارك  مطالعـاتي، بايـد   فرصـت  از استفاده داوطلبان. 92ماده 

 دانشـگاه  پژوهشـي  معاونـت  بـه  خـود  دانشـگاهي  واحد طريق از شده، تعيين زمان درخواست، تا
   كنند. ارسال

 سـند  موجـب  بـه  كشور، بايـد  خارج از مطالعاتي فرصت از استفاده قبال در داوطلبان. 93ماده 

 از اسـتفاده  برابر زمان سه كه 1شوند دانشگاهي، متعهد واحدهاي به ارسالي قرارداد فرم ورسمي 
 سـند  بايـد  هدف، داوطلب تحقق اين براي. كنند خدمت دانشگاهي واحد را در مطالعاتي فرصت

اي  هزينه كل دوبرابر ارزش به رسيده است، معتبر ضامن دو تأييد به را كه چكي يا ملكي، سفته
 معاونـت  توسـط  آن ميـزان  و - دارد مطالعاتي دريافـت  فرصت از استفاده طول در است قرار كه

 صـورت  در. بسـپارد  امانت به دانشگاهي واحد نزد -شد  خواهد تعيين دانشگاهي واحد پژوهشي
 دفترخانـه در  بـه  اعالميا  تشريفاتگونه  هيچ بدون تواند مي دانشگاهي تعهد، واحد مفاد از تخلف
از طريق صدور اجراييه، دوبرابر همه وجوه پرداختي را بابت وجـه التـزام و ديـون و     تخلف، مورد

 خسارات دانشگاه آزاد اسالمي، از متعهد و ضامن يا متضامنان وصول يا دريافت كند.  

مـاه   6 و قطعـي  مـاه  6مـاه (  12 كشور، از از خارج و داخل در مطالعاتي فرصت مدت. 94ماده 

 فرصـت مطالعـاتي   ازكننـده   نياز، استفاده درصورت كند و نمي خاص) تجاوزصورت  به و مشروط
 فرصـت  بـراي  اين مدت. كند استفاده اين فرصت از هزينه شخصي با و مرخصي اخذ باتواند  مي

 مـدتي  به چنانچه واست  تمديد غيرقابل و ماه 6 دكتري، حداكثرهاي  بورسيه و مربيان مطالعاتي
 . اقدام شود هزينه شخصي با نياز باشد، بايد اين از بيش

 مراكـز  و دانشـگاه  بين منعقدشده قرارداد كشور، طبق از خارج مطالعاتي فرصت مدت -1تبصره 
 نيست.  ماه 12 از بيش خواهد بود؛ اما درهرحال كشور از خارجعلمي 

 حـوادث  و بيمـاري  ماننـد  داليلـي  بـه  مطالعـاتي  فرصـت  از تفادهاسـ  قطع صورت در -2تبصره 
اي  پژوهشـي واحـد، كميتـه    شوراي و پژوهشي معاون تأييد و داوطلب درخواست مترقبه، بهغير

اسـالمي،   آزاد نماينـده رئـيس دانشـگاه    و پژوهشـي  پژوهشي، مـديركل امـور   معاون از متشكل
 مطالعـاتي داوطلـب   مانـده فرصـت   زمـان بـاقي   از درباره استفاده شود؛ در اين كميته مي تشكيل
 .  شد خواهدگيري  تصميم

و طبـق   يالمللـ  بـين  هاي سازمان توسط كه آموزشي و تحقيقاتيهاي  دوره از استفاده. 95ماده 

طـول انجامـد،    بـه  مـاه  يك از بيش كه ، درصورتيدنشو ميبرگزار  كشورهاعلمي  برنامه مبادالت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 25/11/86مورخ  8260/13 نامه بخش .1
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 مـدت  مـاه، در  يـك  كسـر  از دوره، پـس  زمـان  مـدت  و شود مي محسوب مطالعاتي فرصت جزء
 .  شد لحاظ خواهد متقاضي بعدي مطالعاتي فرصت

 از نوبـت اسـتفاده   يـك  عنوان آن، به از بخشي طي از پس مطالعاتي فرصت از انصراف. 96ماده 

 فرصـت  از اسـتفاده  مـدت  بـا  گرفته، متناسـب  صورتهاي  هزينه و شود مي محسوب اين فرصت
 .  شد خواهد سبهمحا مطالعاتي،

 . استالزامي  دانشگاه، مقرري توسط بر شده مازاد دريافت مبالغ استرداد صورت هر در -تبصره 

 كشـور  بـه  ميزبـان،  كشـور  از ويـزا  اخـذ  عـدم  دليل بهعلمي  هيأت عضو كه درصورتي. 97ماده 

هـاي   اسـت، هزينـه   بـوده  از كشـور  خـارج  در كـه  مـدتي  و شـرايط  بـه  توجـه  كند، با مراجعت
 .  گيرد مي تعلق وي به گرفته ورتص

 و تحقيقـات  كـار  پيشـرفت  گزارش موظفند مطالعاتيهاي  فرصت ازكنندگان  استفاده. 98ماده 

 مـورد  مركـزي  در سـازمان  كننـد تـا   ارسـال  واحد پژوهشي معاونت به بار يك ماه 3هر  را خود
 فعاليت از گزارش جامعيدوره،  پايان از پس ماه 3 حداكثر گيرد. آنان همچنين بايد قرار بررسي
   كنند. تسليم مركزي سازمان به را خود پژوهشي وعلمي 

 در گـروه  ه)نحـوه اسـتفاد   و رونـد  و نهايي، مقـاالت  (گزارش مطالعاتي فرصت ارزيابي -1تبصره 
 از تأييـد،  نتيجه آن، پس و گيرد مي صورت دانشگاهي واحد شوراي پژوهشي در سپس و مرتبط

 . گيرد قرار ارزيابي و بررسي مورد تاشود  مي ارسال گاهدانش پژوهشي معاونت به

 قابل قبـول  حد در بار، بايد يك ماه 3هاي  گزارش براساس مطالعاتي فرصت پيشرفت -2تبصره 
را  الزم اسـت اقـدامات   موظـف  مطالعاتي فرصت ازكننده  استفاده صورت غيراين در. شود ارزيابي

 . آورد عمل هب خود مطالعاتي فرصت كيفيت ارتقاي براي

 مرخصـي اسـتحقاقي   از مطالعاتي فرصت از استفاده هنگام تواند نميعلمي  هيأت عضو. 99ماده 

حقـوق   بـدون  مرخصـي  از سـال  يـك  تا دوره پايان از تواند پس استفاده كند. وي همچنين نمي
 .  كند استفاده

 گزارشي سال هر همهرما پايان تا ، حداكثر5ماده  مطابق است موظف دانشگاهي واحد. 100ماده 

همـه   را، همـراه  خـود علمـي   هيـأت  اعضـاي  مطالعـاتي  يها فرصت از استفاده هاي درخواست از
 سـازمان . كند ارسالاسالمي  آزاد پژوهشي دانشگاه معاونت به ،نامه آيين اين در ذكرشده مدارك
 اطـالع  هبـ  سال، همان اسفندماه پايان تا رسيده را، حداكثر هاي درخواست بررسي نتايج مركزي

 .  خواهد رساند دانشگاهي واحدهاي

كـه تهيـه و    ، درصـورتي اسـالمي هسـتند   آزاد بورسيه دانشگاه دكتري كه دانشجويان. 101ماده 

 شـرايط منـدرج   از توانند مينباشد،  مقدوراسالمي  آزاد دانشگاه در نامه دكتري آنان پايان تأليف
   استفاده كنند. كشور از خارج يا داخل مطالعاتي فرصت نامه آيين به مربوط بندهاي در
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نداشـته   وجـود  كشـور  داخـل  در رساله دكتري آنان تأليفتهيه و  امكان كه درصورتي -1تبصره 
متخصـص،   داور دو نظـر  و مشـاور  و راهنمـا  تحصـيل، اسـتاد   محل آموزشي گروه تأييد باشد، با

   كنند. استفاده كشور از خارج مطالعاتي فرصت امكان از توانند مي

هـاي   نامـه دكتـري بورسـيه    پايـان  تـأليف تهيه و  براي مطالعاتي فرصت مدت حداكثر -2صره تب
ماه،  6از  بيش مدتي به نياز صورت در و نيست تمديد قابل كهاست  ماه 6 اسالمي، دانشگاه آزاد

 . شود حقوق استفاده بدون مرخصي از شوند و پرداخت شخصيصورت  بهبايد  ها هزينه

 شود.  مي اين گروه از دانشجويان شامل مطالعاتي، فرصت به مربوط اتتعهد همه -3تبصره 

هـاي   دوره گذرانـدن  بـراي  پـذيرش  كسـب  به موفق كهاسالمي  آزاد دانشگاه مربيان. 102ماده 
 پژوهشـي دانشـگاه،   معاونـت  تأييـد  و پـروژه انتخـابي   اهميت صورت شوند، در مطالعاتي فرصت

   كشور استفاده كنند. داخل العاتيمط فرصت از ماه 6 حداكثر توانند مي

 بــه اعضــاي حقــوقي حكــم از 2و  1 بنــدهاي فقــط مطالعــاتي، طــي دوره فرصــت -1تبصــره 
 .  شد خواهد پرداخت مربيعلمي  هيأت

 شود.   مي آنان شامل مطالعاتي فرصت به مربوط تعهدات همه -2تبصره 

 ن شرح است: الزم براي برخورداري از فرصت مطالعاتي به اي مدارك. 103ماده 

 و پـروژه  ، عنوانفرصت مطالعاتي مدت طول آن، در كه مؤسسه مقصد يا دانشگاه از دعوتنامه. 1
 شده باشد.   درج داد، خواهد قرار اختيار در مؤسسه مقصد كه امكاناتي

 مطالعاتي   فرصت با موافقت بر مبني متقاضي دانشگاهي واحدرئيس نامه . 2

   مطالعاتي پروژه مد نظر براي فرصت از مختصر و قابل ارزيابيشرحي . 3

   كننده دعوت استاد مشخصات وعلمي رزومه . 4

 متقاضي   حقوقي حكم آخرين. 5

دكتـري   مقطـع  دانشـجوي  كـه  دانشـگاه هـاي   بورسيه نامه دكتري براي پايان كامل پروپوزال .6
 تخصصي هستند.  

در  رسـاله  كـل  يا رساله از بخشي گذراندن بودن ناممكن بر مبني مشاور و راهنما استاد تأييد. 7
 ها  بورسيه كشور، براي داخل

   جايگزين معرفي. 8
 

 1فرصت مطالعاتي داخل كشور در دانشگاه ضوابط
 

 شرايط عمومي متقاضيان فرصت مطالعاتي داخل كشور به اين شرح است: . 104ماده 

اصله سنواتي بين سال سابقه خدمت و چهار سال فسه وقت داراي  علمي تمام اعضاي هيأت )الف

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 25/12/89مورخ  508911/73 نامه بخش .1
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 دو فرصت مطالعاتي  
 سال   10دانشجويان مقطع دكتري بورسيه دانشگاه آزاد اسالمي و مربيان داراي حداقل سابقه  )ب
 يا علمي پژوهشي، در طول خدمت  ISIمقاله سه دارابودن حداقل  ج)
 دانشگاه مقصد   ارائه پروپوزال مشخص تحقيقاتي و تأييد آن در دانشگاه مبدأ و دريافت پذيرش ازد) 

 . شرايط واحدهاي مقصد براي پذيرش متقاضيان  105ماده 

 واحدهاي جامع دانشگاه آزاد اسالمي  )الف
 دارابودن مقطع دكتري در رشته تحصيلي متقاضي  )ب
دراختيارداشتن تجهيزات تحقيقاتي و آزمايشگاهي مناسب و امكانات پژوهشـي متناسـب بـا     ج)

 رشته تحصيلي متقاضي 
 وقت با رتبه دانشيار و باالتر در رشته تحصيلي متقاضي  علمي تمام ابودن اعضاي هيأتدار د)

 كننده در دانشگاه مقصد   . شرايط استاد پذيرش106ماده 

 دارابودن درجه دانشياري و باالتر  )الف
 ارائه كارنامه پژوهشي مورد تأييد شوراي پژوهشي واحد  ب)

 يد اطالعات زير را شامل شود: شده استاد، با كارنامه پژوهشي ارائه
، ISIهـاي تحقيقـاتي اجراشـده، مقـاالت      ارشد، طرح هاي دكتري و كارشناسي نامه تعداد راهنمايي پايان

هـاي علمـي ملـي و     شـده در همـايش   ترويجـي، مقـاالت ارائـه    پژوهشي، مقـاالت علمـي   مقاالت علمي
 المللي   بين

 مطالعاتي داخل كشور به اين شرح است: هاي  كنندگان در فرصت تسهيالت اعطايي به شركت

 . تسهيالت دانشگاه مبدأ 107ماده 

 پرداخت حقوق و ديگر مزاياي مندرج در حكم استخدامي طي فرصت مطالعاتي   الف)
 ميليون ريال  سه وآمد متقاضي حداكثر تا سقف  پرداخت هزينه رفتب) 
 ماهه پس از پايان دوره 20خت ميليون ريال با بازپردا30پرداخت وام بدون بهره تا سقف  ج)

 . تسهيالت دانشگاه مقصد  108ماده 

 تأمين دفتر كار به همراه يك دستگاه رايانه براي متقاضي   )الف
 هايي كه نياز به فعاليت آزمايشگاهي دارد.   آوري تجهيزات و امكانات پژوهشي در رشته فراهم )ب
توانـد بـا موافقـت     مي 1-4د الف ماده علمي در طول فرصت مطالعاتي عالوه بر بن عضو هيأت )ج

 التحقيق دريافت كند.  هاي پژوهشي، حق معاونت پژوهشي دانشگاه، براي فعاليت
 متقاضي نبايد در واحد مبدأ و مقصد، پست اجرايي داشته باشد.   -تبصره

 . طول مدت دوره 109ماده 

صـورت   روط و بـه مـاه مشـ   6مـاه قطعـي و    6مـاه (  12مدت فرصت مطالعاتي داخل كشور از  -
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 تمديد است.  ماه و غيرقابل 6كند كه اين مدت براي دانشجويان دكتري  خاص) تجاوز نمي
براي مدت فرصت مطالعاتي، حكم مأموريت بدون پرداخت حق مأموريت صادر خواهـد   -تبصره 

 شد و جزء مرخصي ساالنه به شمار نخواهد آمد.  

 . تعهدات متقاضي  110ماده 

مـاه، يـك    6ي موظف است به ازاي استفاده از فرصت مطالعـاتي بـه مـدت    علم عضو هيأت )الف
پژوهشي مرتبط با موضوع تحقيق خود را در فرصت مطالعاتي ارائه و پـذيرش   يا علمي ISIمقاله 

 2علمي بايد پذيرش  ماه ديگر، عضو هيأت 6آن را دريافت كند. (در صورت تمديد دوره به مدت 
   ).ددريافت كن پژوهشي را يا علمي ISIمقاله 

داوطلبان در قبال اسـتفاده از فرصـت مطالعـاتي، بـه موجـب سـند رسـمي و فـرم قـرارداد           )ب
(پيوست) ارسالي به واحدهاي دانشگاهي، موظفند برابر مدت اسـتفاده از فرصـت مطالعـاتي، در    

 دانشگاه خدمت كنند.  
 مقصد و مبدأ چاپ شود.  مقاله حاصل از فرصت مطالعاتي بايد به نام واحد دانشگاهي  -تبصره 

   1هاي مطالعاتي . اصالحات فرصت111ماده 

وقـت، دوره فرصـت مطالعـاتي بـا      علمي تمـام  تواند به اعضاي هيأت دانشگاه مي« 104ماده  -1
 »  نامه اعطا كند. رعايت مفاد آيين

علمي براي استفاده از فرصت مطالعاتي داخـل   حداقل سابقه خدمت عضو هيأت« 104ماده  -2
 » سال است. 4سال و براي خارج از كشور  3ر كشو
كننده از فرصت مطالعاتي موظف است حداكثر  علمي استفاده عضو هيأت« 104بند ب ماده  -3
پژوهشـي ارائـه كنـد و در صـورت      يـا علمـي   ISIماه پس از زمان فرصت مطالعاتي، يك مقاله  6

يـا   ISIمقالـه   2، ارائـه  ه)مـا  12ماه ديگر (جمعـاً   6درخواست تمديد فرصت مطالعاتي به مدت 
 » پژوهشي ضروري است.علمي

داوطلبان در قبال استفاده از دوره فرصت مطالعاتي در خارج از كشور، بايـد بـه   « 110ماده  -4
 8260/13 نامـه  بخـش هاي دانشگاهي، مطـابق  موجب سند رسمي و فرم قرارداد ارسالي به واحد

دت استفاده از فرصت مطالعـاتي بـا اخـذ ضـمانت در     ، تعهد كنند كه برابر با م25/11/86مورخ 
 »  دانشگاه خدمت كنند.

كه تهيـه   دانشجويان دكتري كه بورسيه دانشگاه آزاد اسالمي هستند، درصورتي« 101ماده  -5
نامه دكتري آنان در دانشگاه آزاد اسالمي مقدور نباشد، با رعايت شرايط مندرج در پايان تأليفو 

 » توانند از فرصت مطالعاتي داخل كشور استفاده كنند.قط مينامه، فبندهاي آيين
در خصوص گذراندن دوره فرصـت مطالعـاتي بـراي دانشـجويان دكتـري       101ماده  -1تبصره 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  8/11/87مورخ  383426/73 نامه بخش .1
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 شود.  بورسيه دانشگاه آزاد اسالمي در خارج از كشور حذف مي
از كشـور   در مورد تسهيالت اعطايي براي فرصـت مطالعـاتي خـارج    107مورد زير به ماده  -6

 شود:   اضافه مي

ميليـون ريـال بـا    50تواند، پس از بازگشت، از وام بدون بهـره تـا سـقف     علمي مي عضو هيأت. 1
 ماهه استفاده كند.  20بازپرداخت 

 نامه به قوت خود باقي است.  ساير مواد آيين
 

  1علمي از فرصت مطالعاتي آيين نامه نحوه استفاده اعضاي محترم هيأت
 

چهـار  وقت رسمي قطعي و رسمي آزمايشي كه حداقل داراي  علمي تمام ضاي هيأتاع. 112ماده 

تواننـد از فرصـت مطالعـاتي     سال سابقه خدمت از زمان ارتقا به مرتبـه اسـتادياري باشـند، مـي    
 استفاده كنند.  

 تمديد است.  ماه و غيرقابل 6طول مدت فرصت مطالعاتي حداكثر . 113ماده 

مدت بدون حقوق يا استحقاقي براي شروعِ زودتر از موعـد   ي طوالنياستفاده از مرخص -1تبصره 
 مقررِ فرصت مطالعاتي، مجاز نيست. 

تواند از مرخصي  علمي پس از پايان دوره فرصت مطالعاتي تا يك سال نمي عضو هيأت -2تبصره 
 بدون حقوق يا استحقاقي استفاده كند.  

هـاي فرصـت    پايان بهمـن هـر سـال، درخواسـت    واحدهاي دانشگاهي حداكثر بايد تا  .114ماده 

مطالعاتي را به همراه سوابق مورد نياز به معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه ارسال كننـد. نتـايج   
 هاي رسيده حداكثر تا پايان ارديبهشت سال بعد به واحدها اعالم خواهد شد.   درخواست

پژوهش و فناوري برسند، ترتيـب   هايي كه پس از تاريخ مقرر به معاونت به درخواست -3تبصره 
 اثر داده نخواهد شد.  

 15هاي آموزشي، تـاريخ شـروع دوره فرصـت مطالعـاتي،      براي جلوگيري از اختالل در برنامه. 1
ماه، خواهد بود. بنابراين مقتضي است تـاريخ   6آگوست هر سال يا اول فوريه سال بعد، به مدت 

كه با يكي از اين دو تاريخ، مطابقت داشته باشد. به  اي تنظيم شود قيدشده در دعوتنامه به گونه
 ها اين موضوع رعايت نشده باشد، ترتيب اثر داده نخواهد شد.   هايي كه در آن درخواست

كننده از فرصت مطالعاتي موظف اسـت ترجيحـاً طـي دوره فرصـت      علمي استفاده عضو هيأت. 2
ــر علمــي  ــه در مجــالت معتب ــك مقال ــاتي ي ــينپژوهشــي دارا مطالع ــه ب ــد  ي نماي ــي، مانن الملل

Wiely,Elsevier,Springer, OVID, SAGE, Pubmed Medline, Scopus, CABi, 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 28/8/91مورخ  288123/73 نامه بخش .1
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ProQuest, ISI,ISC   ) ــأثير ــريب ت ــه داراي ض ــاند؛ در    IFو... ك ــاپ برس ــه چ ــتند، ب ) هس
صورت بايد متعهد شود حداكثر تا يك سال پس از پايان دوره، مقاله مربـوط بـه موضـوع     غيراين

   فرصت مطالعاتي را به چاپ برساند.پژوهشي 
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 فصل سوم 

 نامه  پايان

 

  1ها نامه صدور كد شناسايي پايان

   ارشد و دكتري هاي كارشناسي نامه . شرايط صدور كد شناسايي پايان115ماده 

ها بـا  نامهنبودن پايان بودن يا تكراري واحد دانشگاهي موظف است نسبت به تشخيص تكراري .1
علـوم،  «هـاي   هـاي وزارتخانـه   هـاي دانشـگاه آزاد اسـالمي و پژوهشـنامه     وهشـنامه استفاده از پژ

هـاي   نامـه  (مربـوط بـه پايـان   » بهداشـت و درمـان و آمـوزش پزشـكي    «و » تحقيقات و فنـاوري 
 ها، اقدام كند.   نامه اي) و بانك اطالعاتي پايان ارشد و دكتري حرفه كارشناسي

اي  ارشـد و دكتـري حرفـه    هـاي كارشناسـي   نامـه  نعلمي در پايا سقف همكاري اعضاي هيأت -2
هاي صادرشده توسط معاونت پژوهش سـازمان مركـزي    و مجوز 2عنوان استاد راهنما و مشاور به

 شود.    تعيين مي

   2علمي رعايت مقررات مرتبط در مورد مرتبه علمي اعضاي هيأت .2

اي بـه   و دكتـري حرفـه  ارشـد   هاي كارشناسي نامه هاي تخصيص كد شناسايي پايان العمل دستور .3
هـاي تخصصـي    ها بـه همـه گـروه    شود. ضروري است اين دستورالعمل ارسال مي نامه بخشپيوست 

تحصيالت تكميلي واحد، ابالغ شود تا نسبت به اجراي دقيق مفاد آن اقدام مقتضـي بـه عمـل آيـد.     
 شگاهي است.  هاي دان مسئوليت نظارت بر رعايت مفاد دستورالعمل با حوزه معاونت پژوهشي واحد

و   Username تعريـف  افـزار مـرتبط و   گـذاري از طريـق نـرم    ضروري است دربـاره نحـوه كـد    .4
Passwordهماهنگي الزم به عمل آيد.   كل فناوري اطالعات و ارتباطات سازمان مركزي  ، با اداره 

عنوان استاد راهنما يا مشـاور، بـيش از سـقف مجـاز      علمي به منظور همكاري اعضاي هيأت به .5
 3ارشد در شرايط خـاص،  هاي كارشناسي نامه شده، همچنين براي همكاري مربيان در پايان عيينت

التحصيلي دانشجويان، درخواست واحد به معاونـت   ماه قبل از تاريخ فارغ 6حداقل  ضروري است
 پژوهش سازمان مركزي ارسال گردد تا در صورت تأييد، مجوز الزم صادر شود. 

ست هر سه ماه يك بار گزارش اقـدامات الزم را در مـورد واگـذاري    واحد دانشگاهي موظف ا .6
 به سازمان مركزي گزارش كند.  64كدها مطابق فرم پيوست 

ها بر عهده معاونت پژوهشي واحد خواهد بود و در  العمل مسئوليت رعايت دقيق مقررات و دستور
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 24/2/83مورخ  29307/73 نامه بخش .1

 1/10/76مورخ  92042/73 نامه بخش 1با رعايت ماده  .2

 1/10/76مورخ  92042/73 نامه بخش 1ماده  7و  3بر اساس تبصره  .3

 )375(صفحه  6پيوست  .4
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 تمديد نخواهد شد.   صورت عدم رعايت قوانين در واحدهاي خاص، اين مجوز براي آن واحدها

از  .ها با گروه تخصصي خواهـد بـود   نامه مسئوليت بررسي تكراري بودن يا نبودن پايان. 116ماده 

هاي علمي توانايي تشخيص ايـن موضـوع را دارنـد الزم     هاي تخصصي در گروه جا كه گرايش آن
د كه در سـاير  نامه، مورد بررسي قرار گيرد تا مشخص شو است هر موضوع پيشنهادي براي پايان

هاي دولتي يا غيردولتـي) بـه اجـرا درآمـده      ها و مؤسسات آموزش عالي (اعم از دانشگاه دانشگاه
هـاي دانشـگاه آزاد اسـالمي،    توانـد از پژوهشـنامه   است يا خير. در اين زمينه گروه تخصصي مي

زشـكي  هاي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و وزارت بهداشـت، درمـان و آمـوزش پ    پژوهشنامه 
 استفاده كند.  

صورت تحقيقي و با موضـوع جديـد در واحـد دانشـگاهي انجـام       نامه به چنانچه پايان - 1تبصره 
شود، تكراري محسوب نخواهد شد. مسئوليت تشخيص اين موضـوع بـه عهـده اسـتاد راهنمـا و      

 مشاور و گروه تخصصي خواهد بود.  
كـراري اسـت، دانشـجو موظـف اسـت      نامـه ت  كه مسجل شود موضوع پايان درصورتي - 2تبصره 
 نامه با موضوع تكراري، كد شناسايي داده نخواهد شد.  نامه اخذ كند و به پايان پايان  مجدداً

صورت  كه به علمي كه داراي حداقل مرتبه استادياري هستند، درصورتي اعضاي هيأت. 117ماده 

نامـه   پايـان  5اسـتاد راهنمـا و در   عنـوان   نامـه بـه   پايان 5توانند در  وقت همكاري دارند، مي تمام
عنـوان   بـه  نامـه  در پايـان توانند  وقت و مدعو مي علمي نيمه عنوان استاد مشاور، و اعضاي هيأت به

   1عنوان استاد مشاور همكاري كنند. نامه به پايان 3استاد راهنما و در 

هـا همكـاري    آن علمي بدين صورت در تـدوين  هايي كه اعضاي هيأت نامه تعداد پايان. 118ماده 

علمـي در   كه اعضاي هيأت كنند، سقف و حداكثر ظرفيت مجاز است و بديهي است درصورتي مي
 يابد.   اي به تعداد زياد حضور داشته باشند، اين سقف در آن رشته كاهش مي رشته

هايي كه استاديار بـه تعـداد كـافي موجـود نيسـت (مـثالً رشـته تحصـيلي          در رشته. 119ماده  

سال سابقه علمي،  10علمي با مرتبه علمي مربي كه حداقل  ) اعضاي هيأت...مامايي و ،پرستاري
هـاي   نامـه  توانند در پايان پژوهشي و آموزشي دارند، با مجوز معاونت پژوهش سازمان مركزي مي

مـاه قبـل از تـاريخ     6ارشد همكـاري كننـد. در ايـن زمينـه مقتضـي اسـت حـداقل         كارشناسي
علمي از سـازمان مركـزي دريافـت     يان، مجوز همكاري مربيان عضو هيأتالتحصيلي دانشجو فارغ
  2شود.

هـاي پرسـتاري و    هايي كه استاديار به تعداد كافي موجود نباشد، مثالً رشـته  در رشته. 120ماده 

علمـي بـا مرتبـه     توانند از اعضاي هيأت ارشد مي هاي كارشناسي نامه مامايي، استادان مشاور پايان
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 1/10/76مورخ  92042/73 نامه بخش 1ماده به استناد  .1

 1/10/76مورخ  92042/73 نامه بخش 1از ماده  3به استناد تبصره  .2
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پژوهشي در دانشگاه دارنـد، پـس از پيشـنهاد گـروه      سال سابقه علمي 3حداقل  علمي مربي كه
 1آموزشي مرتبط و تأييد شوراي پژوهشي واحد، انتخاب شوند. 

علمي دانشـگاه نباشـند،    (يا دكتري تخصصي) كه عضو هيأت Ph.Dدارندگان مدرك . 121ماده 

ارشـد و دكتـري    نامه كارشناسي يانتوانند پس از تأييد گروه آموزشي و معاون پژوهشي در پا مي
  2اي همكاري كنند. حرفه

نامـه، الزم اسـت موضـوع فـرم پروپـوزال       ماه قبل از دفاع دانشجو از پايـان  6حداقل . 122ماده 

نامه دانشجو در گروه تخصصي مرتبط به تصويب برسـد و پـس از تصـويب بـه دفتـر امـور        پايان
  3پژوهشي تحويل داده شود.

ارشـد پرسـتاري و مامـايي الزم اسـت مـدارك       هاي كارشناسي نامه صوص پاياندر خ. 123ماده 

 به رياست دانشكده تحويل داده شود.  ذكرشده 

پژوهشي داخلـي يـا    اي در يكي از مجالت معتبر علمي نامه مقاله كه از پايان درصورتي. 124ماده 

محـل بودجـه    ) چاپ شده باشـد، تسـهيالت خاصـي از   ISIخارجي مندرج در فهرست مجالت (
تواند در امـور زيـر    نامه دانشجويان در نظر گرفته شده است كه مي پژوهشي براي كمك به پايان

   4صرف گردد:

 نامه   خريد مواد اوليه آزمايشگاهي براي پايان .1

 وجوي اطالعات  هزينه جست .2

 نامه سازي پايان هزينه تايپ و آماده .3

 نامه هزينه انتشار مقاله حاصل از پايان .4

نامه اخير سازمان مركزي  شده در آيين ها جدا از مبالغ تشويقي درنظرگرفته اين هزينه -1تبصره 
 است. 

هـاي تخصصـي    ها بـر عهـده گـروه    مسئوليت رعايت دقيق اين مقررات و دستورالعمل -2تبصره 
 تك اين موارد نظارت خواهد داشت.  خواهد بود و معاونت پژوهش واحد بر حسن انجام دقيق تك

اي، رعايت موارد زير توسـط گـروه    هاي دكتري حرفه نامه در خصوص زمان اخذ پايان. 125ماده 

 تخصصي رشته تحصيلي دانشجو، ضروري است: 

واحـد  5/1واحد درسي روش تحقيق در دوره دوم استارژي وسط دانشجوياني كه  2گذراندن  -1
آموزشـي و معاونـت    (با تشخيص گـروه  صورت كارگاه خواهد بود. صورت كالس و نيم واحد به به

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 5/2/81مورخ  17403/73به استناد دستورالعمل  .1

 1/10/76مورخ  92042/73 نامه بخش 1از ماده  2به استناد تبصره  .2

 1/10/76مورخ  92042/73 نامه بخش 1از ماده  2به استناد تبصره  .3

 14/5/81مورخ  74336/73 نامه بخشبه استناد  .4
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   د)پژوهشي واح
نامه كالس  ماه بعد از پايان 2تا  1پس از گذراندن اين دوره، در دوره سوم استارژي (حداكثر  -2

 شود.   نامه توسط دانشجو انتخاب و پيشنهاد مي روش تحقيق) موضوع پايان
 ل ضروري است. نامه حداكثر تا پايان دوره سوم ارائه پروپوزا پس از تصويب عنوان پايان -3
 صورت زير باشد:  نامه بايد به گزارش كار اجراي پايان -4

 اولين گزارش: يك ماه پس از تصويب پروپوزال  الف)

 ماه پس از گزارش اول  6دومين گزارش:  ب)

 ماه يك بار   6سومين گزارش: هر . 1

پژوهشي داخلـي يـا    ياي در يكي از مجالت معتبر علم نامه مقاله كه از پايان درصورتي. 126ماده 

چاپ شده باشـد، تسـهيالت خاصـي از محـل بودجـه       )ISIخارجي مندرج در فهرست مجالت (
تواند در امـور زيـر    نامه دانشجويان در نظر گرفته شده است كه مي پژوهشي براي كمك به پايان

   1صرف گردد:

 نامه   خريد مواد اوليه آزمايشگاهي براي انجام پايان -1

 وي اطالعات وج هزينه جست -2

 نامه   سازي پايان هزينه تايپ و آماده. 1

 نامه   هزينه انتشار مقاله حاصل از پايان. 2

 72ارشـد دانشـگاه آزاد اسـالمي در پيوسـت      هاي كارشناسي نمودار گردش كار دوره. 127ماده 

 موجود است. 

 

اي و دكتـري  ارشـد، دكتـري حرفـه    هاي كارشناسي نامه حمايت از پايان ضوابط

 3صصيتخ

هاي مقـاطع تحصـيالت تكميلـي، نحـوه     نامه با توجه به ضرورت ارتقاي كيفي پايان. 128ماده  

اي و دكتـري  ارشد، دكتري حرفه هاي دانشجويي مقاطع كارشناسينامهها و پايان كمك به رساله
 ها شامل موارد زير است: نامه هاي مربوط به پايانتخصصي با عنايت به خريد و تأمين هزينه

 نامه   خريد مواد اوليه آزمايشگاهي براي پايان .1

هاي عمليات صحرايي براي كارورز مزرعه، جنگل، غواصي و مواردي از اين قبيـل كـه   هزينه .2
 خارج از توان دانشجو است. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 14/5/81مورخ  74336/73 نامه بخشبه استناد به  .1

 )376(صفحه  7پيوست  .2

  21/3/88مورخ  94343/73 نامه بخش .3



 

 55     

پرداخت هزينه به مؤسسات معتبر آزمايشگاهي يا تحقيقاتي كه احتماالً تمـام يـا بخشـي از     .3
شـود (در خصـوص بخشـي از تحقيقـات كـه در واحـد        ها اجرا مي آن نامه از طريق امكانات پايان

 دانشگاهي قابل اجرا نيست.) 

 نامه   خريد كتاب يا مجله براي پايان .4

هـاي دانشـجويان مقطـع     نامـه  توانند براي حمايـت از پايـان  واحدهاي دانشگاهي مي. 129ماده 

ال و براي دانشجويان مقطع هزار ري500اي تا سقف دوميليون و ارشد و دكتري حرفه كارشناسي
 ميليون ريال اختصاص دهند.  9دكتري تخصصي تا سقف 

 هايي صورت گيرد كه در واحد موجود نيست.  هاي مالي بايد در زمينه كمك -1تبصره 
گونه  شود، مشمول هيچ هزينه پرداخت مي عنوان كمك كه همه مبالغ به با توجه به اين -2تبصره 

 گردد.   بيمه و ماليات نمي

طور مستقل بـا هزينـه و امكانـات دانشـگاه آزاد      هاي ذكرشده بايد بهنامه ها و پايان رساله. 130ماده 

هايي كه به سفارش يا طي عقد قرارداد سـاير  نامه ها و پاياناسالمي تهيه و تدوين شده باشد و رساله
 الت نخواهند بود.  شوند، مشمول اين تسهي ها تدوين و اجرا مي ها يا مؤسسات و سازمان دانشگاه
همه خريدهاي غيرمصرفي شـامل وسـايل آزمايشـگاهي و كتـاب يـا مجلـه از امـوال         -1تبصره 

 شود و بايد پس از استفاده در اختيار دانشگاه قرار گيرد.   دانشگاه محسوب مي
ها عالوه بر پرداخت مبالغ تشويقي براي چاپ مقاالت غيرموظف مستخرج  اين حمايت -2تبصره 
نامـه از طريـق    نامه است. بنابراين پرداخت مبالغ تشويقي چاپ مقاالت مستخرج از پايان از پايان

 هاي مربوط قابل اجراست. نامه آيين
ها صرفاً پس از ارائه گزارش توسـط اسـتاد راهنمـا، تأييـد مـدير گـروه،       بديهي است همه هزينه

پژوهشي واحد قابل پرداخت رئيس دانشكده و ارائه مدارك و مستندات با تصويب نهايي معاونت 
 خواهد بود.  

معاونـت پژوهشـي واحـدهاي دانشـگاهي نـاظر بـر اجـراي ايـن مقـررات اسـت و           . 131ماده 

كـرد بودجـه    واحدهاي دانشگاهي بايد در مهرماه هر سال عملكرد خود را در مورد نحوه هزينه
ند تا مـورد بررسـي   ها براي معاونت پژوهشي ارسال كننامه پژوهشي در زمينه حمايت از پايان

 قرار گيرد. 

آرايـي شـامل حمايـت از     تحقيـق، تايـپ، صـحافي و صـفحه     تهيه پرسشنامه، فيش، . 132ماده 

  1شود. هزينه نمي ها و كمك نامه پايان

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 6/4/88مورخ  113296/73 نامه بخش .1
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 1الزحمه استادان خارج از كشور شرايط پرداخت حق

ارج از كشـور و  با توجه به امكان همكاري برخي از پژوهشگران برجسته خارجي (خـ . 133ماده 

عنوان استاد راهنما يا مشاور يـا داور در   به )Ph.Dبا مدرك دكتري تخصصي ( ه)خارج از دانشگا
علمـي  هاي مقاطع تحصيالت تكميلي، چنانچه اين استادان فاقد حكم هيـأت ها و رسالهنامهپايان

يـا مشـاوره    ها(صـرفاً در مـورد راهنمـايي    الزحمه آنو مرتبه علمي مشخص باشند، پرداخت حق
 سازي زير قابل محاسبه و پرداخت خواهد بود.  و معادل  82دانشجويان) براساس جدول پيوست 

شده و معتبر  الزحمه استادان و مشاوران داخل يا خارج كشور با مدرك ارزشيابيحق. 134ماده 

 و مرتبه دانشگاهي مشخص، درصورت احراز شرايط و رعايت شرح وظايف، مطـابق بـا ضـوابط و   
 مقررات موجود، طبق روال، پرداخت خواهد شد. 

استادان انتخابي از خارج از كشور توسط واحدهاي دانشگاهي بايد از افـراد شـاغل در    -1تبصره 
پنج ها و مؤسسات پژوهشي معتبر باشند و امتيارات مندرج در جدول باال حاصل فعاليت  دانشگاه

 سال گذشته ايشان باشد.  
هـاي   بـه حـد كـافي نرسـد، بقيـه فعاليـت       ISIشده از مقاالت  ازات كسبچنانچه امتي -2 تبصره

پژوهشي، كتـاب، اختـراع و غيـره مطـابق بـا امتيـازات        ، علميISCها شامل مقاالت  پژوهشي آن
 مندرج در جدول ارتقا مشمول امتياز خواهد بود. 

 

  3نامه شرايط معافيت از پرداخت شهريه مازاد تمديد پايان

ارشد تحـت شـرايط زيـر از پرداخـت شـهريه مـازاد معـاف         ويان كارشناسيدانشج. 135ماده 

  هستند:

 كه دانشگاه قادر به معرفي استاد راهنما به دانشجو نباشد.   در صورتي -1
 نامه به دليل فوت يا ازكارافتادگي استاد راهنما باشد.   به طول انجاميدن پايان -2

 يه هستند: تحت شرايط زير دانشجويان موظف به پرداخت شهر
رغم وجود استاد راهنما اصرار به همكاري با استاداني داشته باشد كه  كه دانشجو به درصورتي -1

 شدن ظرفيت استاد بماند.   ها تكميل است و دانشجو بايد منتظر خالي سقف آن
نامه دانشجو به هر دليلي به واحـد دانشـگاهي مربـوط     كه به طول انجاميدن پايان در صورتي -2

 د و به خود دانشجو ارتباط داشته باشد. نباش
 مرجع تشخيص موارد باال، شوراي پژوهشي واحد دانشگاهي است.  -تبصره

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 6/5/88مورخ  150221/73 نامه بخش .1

 )377(صفحه  8پيوست  .2

 29/4/89مورخ  157660/73 نامه شبخ .3
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 نامه دانشجويان تحصيالت تكميلي به واحد علوم و تحقيقات و پايان CDارسال 

 1سازمان مركزي

صـيالت تكميلـي بـا    هـاي تح  نامه كه در نظر است پايگاه اطالعات پايان با توجه به اين .136ماده 

نامـه   وجو توسط واحد علوم و تحقيقات ايجـاد شـود، الزم اسـت دو نسـخه از پايـان      امكان جست
با مشخصات زير آمـاده و بـه همـراه     CDاند، در قالب  نامه خود دفاع كرده دانشجوياني كه از پايان

دها نيز بايـد پـس   نسخه چاپي آن به دفتر امور پژوهشي واحد ارائه شود. دفاتر امور پژوهشي واح
 از كنترل، يك نسخه از آن را به اين معاونت و نسخه دوم را به واحد علوم تحقيقات ارسال كنند:  

 wordو  PDFنامه پشت سر هم و مرتب، در قالب دو فايل  مجموعه كامل متن پايان -1
 14 سايز Times New Romanنامه با قلم  تمامي متن پايان -2

 خودداري شود.  CDمحدوديت روي فايل موجود در  از قراردادن هرگونه -3

هاي دكتري تخصصي و جلوگيري از تـأخير   موقع رساله با توجه به ضرورت تدوينِ به. 137ماده 

هـاي دانشـجويان، دانشـجويان دكتـري تخصصـي موظفنـد در سـال دوم         در تصويب پروپـوزال 
2د.تحصيلي (نيمسال سوم) نسبت به ارائه پروپوزال خود اقدام كنن

 

 

علمـي بـا راهنمـايي     ضوابط جبران كسـري موظـف تـدريس اعضـاي هيـأت     

 3يارشد و دكتر هاي كارشناسي نامه پايان

علمـي دانشـگاه در واحـدهاي دانشـگاهي داراي      جا كه برخي از اعضاي هيـأت  از آن .138ماده 

دسته هاي اين  ريزي صحيح و استفاده از ظرفيت منظور برنامه كسري موظفي تدريس هستند، به
كـه واجـد    علمـي درصـورتي   علمي دانشگاه، واحدهاي دانشگاهي و اعضاي هيـأت  از اعضاي هيأت

تواننـد كسـري موظـف تـدريس خـود را بـا راهنمـايي        مي 4ها باشند نامه شرايط راهنمايي پايان
 هاي دكتري جبران كنند.  ارشد و رساله هاي كارشناسي نامه پايان

نامه و رساله به اين صورت اسـت: راهنمـايي    به واحد پايان نحوه تبديل واحد تدريس. 139ماده 

هـاي   التـدريس و تعـداد راهنمـايي رسـاله     به نـرخ حـق   3/2ارشد با ضريب  نامه كارشناسي پايان
 شود.   دكتري معادل همان تعداد واحد آموزشي محاسبه مي

بـديل بـه واحـد    هـا پـس از ت   هـا يـا رسـاله    نامـه  كه تعداد راهنمـايي پايـان   درصورتي. 140ماده 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 5/6/89مورخ  171558/73 نامه بخش .1

 8/8/89مورخ  317644/73 نامه بخش .2

 26/12/89مورخ  510820/73 نامه بخش .3

 9/7/78مورخ  223206/73 نامه بخشطبق  .4
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عنـوان كسـري    ها كمتر از تعداد واحد موظف تدريس باشد، تعـداد واحـد ذكرشـده بـه     نامه پايان
 موظف تدريس لحاظ خواهد شد.  

نامه  نامه يا رساله پس از تبديل به واحد پايان كه تعداد واحد راهنمايي پايان درصورتي. 141ماده 

علمـي   التفـاوت آن بايـد بـه عضـو هيـأت      مابهبيشتر از تعداد واحد كسري موظف تدريس باشد، 
 پرداخت شود. 

علمـي كـه داراي كسـري موظـف تـدريس اسـت در ديگـر واحـدهاي          عضـو هيـأت  . 142ماده 

صورت وي با توافق مبدأ و مقصـد و   نامه يا رساله است. دراين دانشگاهي، مجاز به راهنمايي پايان
نامـه و رسـاله    كسري اقدام به راهنمايي پايـان تواند براي جبران اين  بر اساس فرمول باال نيز مي

 صورت مبالغ ذكرشده بايد به حساب واحد مبدأ واريز شود.  كند. بديهي است دراين
مفـاد ايـن    علمي مكلف بـه تـدريس مـوظفي هسـتند،      جا كه همه اعضاي هيأت از آن -1تبصره 

هاي خاص  ه در رشتهشود ك علمي واحدهاي دانشگاهي مي دستورالعمل تنها شامل اعضاي هيأت
علمي مجاز بـه اسـتفاده از ايـن مفـاد      داراي كسري موظف تدريس هستند و بقيه اعضاي هيأت

 براي كاهش ساعات تدريس نيستند. 
هاي آموزشي بايد مراقبت كنند كه اجراي اين دسـتورالعمل   رؤساي واحدها و معاونت -2تبصره 

يك واحد به واحـد ديگـر نشـود و بـدون      علمي (در عمل) از به هيچ وجه موجب جابجايي هيأت
 جايي تنها براي پركردن خأل تدريس استفاده شود.  گيري در مورد جابه ترين جهت كوچك

 

 ارشد هاي كارشناسي نامه الزحمه استادان راهنما، مشاور و داور پايان شرايط حق

 1هاي دكتري تخصصي اي و رساله دكتري حرفه

 اي   ارشد و دكتري حرفه ما براي مقطع كارشناسيالزحمه استاد راهن . حق143ماده 

 نامه تعداد واحد پايان× دو سوم  ×18× التدريس استاد راهنما  ميزان يك ساعت حق
درصـد مشـاركت     صورت وجود دو استاد راهنما، سهم هر يك از ايشان متناسـب بـا   در -تبصره
 2)9شود.(پيوست  ت ميارشد پرداخ شده در پيشنهاد پروژه كارشناسي تعيين

 اي   ارشد و دكتري حرفه الزحمه استاد مشاور براي مقطع كارشناسي حق .144ماده 

 التدريس استاد مشاور  معادل يك واحد نظري و بر اساس ميزان حق

 اي   ارشد و دكتري حرفه نامه كارشناسي الزحمه داور پايان . حق145ماده 

هـزار ريـال، اسـتاد    200ميليـون و   ريال، دانشيار يـك  ميليون هزار ريال، استاديار يك800مربي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 22/10/90مورخ  352684/73 نامه بخش .1

 )378(صفحه  9پيوست  .2
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 هزار ريال  500ميليون و  يك
 شود.   درصد مبلغ داوري پرداخت مي100ها  در صورت وجود دو داور به هر يك از آن -تبصره

 ) PhDالزحمه استاد راهنما براي مقطع دكتري تخصصي ( . حق146ماده 

 تعداد واحد رساله در مقطع دكتري ×  18 ×التدريس استاد راهنما  ميزان يك ساعت حق
 درصـد مشـاركت    در صورت وجود دو استاد راهنما، سهم هر يك از ايشان متناسـب بـا   -تبصره
 شود.   شده در پيشنهاد پروژه دكتري پرداخت مي تعيين

 ) PhDالزحمه استاد مشاور براي مقطع دكتري تخصصي ( . حق147ماده 

 تعداد واحد رساله در مقطع دكتري× پنجم  يك×  18× اد مشاور التدريس است ميزان يك ساعت حق
 الزحمـه بـه هـر يـك از ايشـان      درصـد حـق  100در صورت وجود دو استاد مشاور مبلغ  -تبصره

 شود.   پرداخت مي

 ) PhDالزحمه داور جلسه دفاع از پيشنهاد پروژه دكتري تخصصي ( . حق148ماده 

 هزار ريال250ميليون و  ليون ريال، استاد يكمي هزار ريال، دانشيار يك800استاديار 

 )  PhDالزحمه داور رساله دكتري تخصصي ( . حق149ماده 

 ميليون ريال 2هزار ريال، استاد 800ميليون و  هزار ريال، دانشيار يك500ميليون و  استاديار يك
 شود.   درصد مبلغ داوري پرداخت مي100ها  صورت وجود سه داور به هر يك از آن در -تبصره

 الزحمه استاد ناظر  . حق150ماده 

 ميليون ريال  هزار ريال، دكتري يك800ارشد  كارشناسي

علمي دانشگاه آزاد اسالمي با توجه به رتبـه و پايـه    التدريس اعضاي هيأت ميزان حق. 151ماده 

بـه   ها و مؤسسات آموزش عالي وابسته علمي دانشگاه ها معادل همان رتبه و پايه اعضاي هيأت آن
و  د)وزارت علوم، تحقيقات و فناوي و وزارت بهداشت، درمـان و آمـوزش پزشـكي (حسـب مـور     

ها و مؤسسات آموزش عالي براسـاس حكـم    علمي ساير دانشگاه التدريس اعضاي هيأت ميزان حق
 شود.   ها محاسبه مي كارگزيني آن

مميزه نيستند، حكـم   تها و مؤسسات آموزشي كه داراي هيأ دسته از دانشگاه براي آن -1تبصره 
 علمي بايد، حسب مورد، به تأييد وزارتين برسد.  كارگزيني اعضاي هيأت

 رعايت سقف مجاز راهنمايي و مشاوره الزامي است.  -2تبصره 

 -علمي براي راهنمايي و مشـاوره در سـطح واحـد     كه تأمين اعضاي هيأت درصورتي. 152ماده 

علمـي واحـدهاي دانشـگاه آزاد اسـالمي در      عضاي هيـأت توان از ا استان وجود نداشته باشد، مي
هـاي   علمـي از اسـتان   كه امكان تـأمين اعضـاي هيـأت    هاي مجاور استفاده كرد. درصورتي استان

هـا و مؤسسـات آمـوزش     علمي ساير دانشـگاه  توان از اعضاي هيأت مجاور وجود نداشته باشد، مي
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 عالي استفاده كرد.  

اي در سـه   ارشـد و دكتـري حرفـه    هاي دانشجويان كارشناسي نامه پايان الزحمه راهنمايي حق. 153ماده 

 شود.   مرحله پرداخت مي

در سه مرحله به شرح زير ) PhD(هاي دكتري تخصصي  الزحمه راهنمايي رساله . حق154ماده 

 1)10شود. (پيوست  پرداخت مي

مرحلـه بـه شـرح     الزحمه استادان مشاور در صورت حضور در جلسه دفاع در دو حق. 155ماده 

 2)11(پيوست  .شود زير پرداخت مي
ارشد  نامه كارشناسي بايد مستخرج از پايان نامه بخششده در اين  هاي اشاره تمام مقاله -1تبصره 

 حسب مورد، باشد.   ،)PhD(اي يا رساله دكتري تخصصصي  يا دكتري حرفه
اخلـي مـورد تأييـد مراجـع     هاي هنر) يـا ثبـت اختـراع د    اثر بديع هنري (براي رشته -2تبصره 

المللي معتبر يا چاپ كتاب به جاي يك مقاله مورد نياز  ربط از نظر علمي يا ثبت اختراع بين ذي
الزحمـه مرحلـه    شود و درصورت دارابودن شرايط الزم، پرداخت حق در مرحله سوم محاسبه مي

 شود.   سوم همزمان با مرحله دوم انجام مي
در شـوراي پـژوهش و    نامه بخشهايي كه پيش از تاريخ ابالغ اين  الهها و رس نامه پايان -3تبصره 

 اند، مشمول اين مقررات نيستند.  فناوري واحد دانشگاهي تصويب شده
 

ارشـد،   هاي كارشناسـي  نامه الزحمه راهنمايي و مشاوره پايان نحوه محاسبه حق

 3هاي دكتري تخصصي اي و رساله دكتري حرفه

ارشد و  نامه دانشجويان كارشناسي الزحمه راهنمايي پايان ق. نحوه محاسبه ح156ماده 

   اي دكتري حرفه

العـاده جـدول    هـاي حقـوق و فـوق    التدريس استاد راهنمـا (جمـع سـتون    ميزان يك ساعت حق

  نامه تعداد واحد پايان ´دو سوم  ´18´) 50تقسيم بر  4پيوست

 ´ 18 ´ 223. 133=  020. 592. 9:  10مربي پايه  -1مثال 
3

2 ´ 6 

 ´ 18 ´ 710. 154=  120. 139. 11:  5استاديار پايه  -2مثال 
3

2 ´ 6 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )379(صفحه  10پيوست  .1

 )379(صفحه  11پيوست  .2

 22/10/92مورخ  352684/73 نامه بخش .3

 )380(صفحه  12پيوست  .4
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 ´ 18 ´ 926. 243=  679. 562. 17:  15دانشيار پايه  -3مثال 
3

2 ´ 6 

 ´ 18´ 873. 307 = 849. 166. 22:  20استاد پايه  -4مثال 
3

2 ´ 6 

ارشـد و   نامه دانشجويان كارشناسي الزحمه مشاوره پايان نحوه محاسبه حق .157ماده 

   اي دكتري حرفه

 يك واحد نظري ´18´التدريس استاد مشاور  ميزان يك ساعت حق

 1 ´ 18 ´ 137. 102=  471. 838. 1:  3مربي پايه  -1مثال 

 1 ´ 18 ´ 710. 154=  780. 784. 2:  5يار پايه استاد -2مثال 

 1 ´ 18´ 926. 243=  670. 390. 4:  15دانشيار پايه  -3مثال 

 1 ´ 18´ 873. 307=  712. 541. 5:  20پايه  استاد -4مثال 

الزحمه راهنمايي رساله دانشـجويان دكتـري تخصصـي     . نحوه محاسبه حق158ماده 

  )20(حداكثر واحد قابل محاسبه = 

العاده جدول پيوست  هاي حقوق و فوق التدريس استاد راهنما (جمع ستون ميزان يك ساعت حق

 تعداد واحد رساله در مقطع دكتري ´18´) 50تقسيم بر 

 20 ´ 18 ´ 396. 144=  560. 982. 51:  3استاديار پايه  -1مثال 

 20 ´ 18 ´ 663. 210=  838. 838. 75:  9دانشيار پايه  -2مثال 

 20 ´ 18 ´ 470. 296=  272. 729. 106:  18استاد پايه  -3مثال 

الزحمه مشـاوره رسـاله دانشـجويان دكتـري تخصصـي       . نحوه محاسبه حق159ماده 

=  4(حداكثر واحد قابل محاسبه 
5

1 ´20(  

ست العاده جدول پيو هاي حقوق و فوق التدريس استاد مشاور (جمع ستون ميزان يك ساعت حق

 تعداد واحد رساله در مقطع دكتري  ´پنجم  يك ´18´) 50تقسيم بر 

 ´ 18 ´ 710. 154=  120. 139. 11:  5استاديار پايه  -1مثال 
5

1 ´ 20 

 ´ 18´ 926. 243=  679. 562. 17:  15دانشيار پايه  -2مثال 
5

1 ´ 20 

 ´ 18´ 873. 307=  849. 166. 22:  20پايه  استاد -3مثال 
5

1 ´ 20 
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  1ها نامه شرايط نگهداري فيزيكي پايان

هاي مربـوط بـه اسـتادان راهنمـا و مشـاور و كتابخانـه        در واحدهاي دانشگاهي، جز نسخه. 160ماده 

) از دانشـجويان  CD/DVDيتال (صورت ديج نامه / رساله بايد به هاي پايان مركزي واحدها، بقيه نسخه
 دريافت و نگهداري شود.  

 

  2ها ها و رساله نامه نويسندگان مقاالت مستخرج از پايان ضوابط

كه نام فرد ديگري جز استاد راهنما، مشاور و دانشـجو در تـيم نويسـندگان     درصورتي. 161ماده 

ارشـد و دكتـري    مقطع كارشناسي ها قيد شود، به مقاله در ها و رساله نامه مقاله مستخرج از پايان
دانشــجويان دكتــري تخصصــي، مقالــه مــالك يابــد و درمــورد  اي اختصــاص نمــي اي نمــره حرفــه
 باشد.   3نامه بخشكه براساس قرارداد قيدشده در  اين مگر گيرد، حساب قرار نمي تسويه
وري واحـدهاي  بر عهده معاونـان پـژوهش و فنـا    نامه بخشمسئولين نظارت بر حسن اجراي اين  -تبصره

 دانشگاهي است. 
 

هاي دانشجويان تحصيالت تكميلـي و گـزارش نهـايي     نامه شرايط ارسال پايان

 4هاي پژوهشي به كميته فرهنگ و تمدن اسالم و ايران طرح

صدوبيستم كميته فرهنگ و تمدن اسـالم و ايـران شـوراي عـالي      با توجه به مصوبه يك. 162ماده 

هـاي   نامه ساند:الزم است همه واحدهاي دانشگاهي يك نسخه از پايانر انقالب فرهنگي به اطالع مي
يافتـه   هاي پژوهشي خاتمه دانشجويان تحصيالت تكميلي و طالب و دو نسخه از گزارش نهايي طرح

 در اختيار سازمان اسناد و كتابخانه ملي قرار دهند.   )CD(را به همراه لوح فشرده 
 

ارشـد و  هـاي كارشناسـي  نامـه پايـان ضوابط مشاور و داور ممتحن (خـارجي)  

5هاي دكتري رساله
 

اي، وجـود يـك اسـتاد    ارشد و دكتري حرفـه  هاي دانشجويان كارشناسينامهپاياندر . 163ماده 

راهنما و براي دانشجويان دكتري تخصصي وجود يك استاد راهنما و يك اسـتاد مشـاور الزامـي    
 رشد وجود استاد مشاور الزامي نيست.  ا است. بنابراين براي دانشجويان مقطع كارشناسي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 8/12/90مورخ  458683/73 نامه بخش .1

 13/2/92مورخ  34519/73 نامه بخش .2

 29/10/90مورخ  404822/87 نامه بخشدر  .3

 1/4/92مورخ  95231/73 نامه بخش .4

 24/5/92مورخ  152954/73 نامه بخش .5
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نامه دانشجو نياز به استفاده از امكانـات سـاير مؤسسـات و    در مواردي كه اجراي پايان -1تبصره 
مراكز تحقيقاتي خارج از واحد دانشگاهي داشته باشد، با پيشنهاد استاد راهنما و تأييـد شـوراي   

 ، انتخاب يك مشاور بالمانع است. گروه تخصصي و شوراي پژوهش و فناوري واحد دانشگاهي
 اي رشته پزشكي وجود مشاور الزامي نيست. هاي دكتري حرفهنامهدر پايان -2تبصره 

هاي پژوهش و فناوري منـاطق  بر عهده رؤساي كميته نامه بخشمسئوليت نظارت بر اجراي اين 
 و معاونان پژوهش و فناوري واحدهاي دانشگاهي است. 

 

   1هاي تحصيالت تكميلي ها و رساله نامه الت مستخرج از پايانضوابط نويسنده مقا

ارشـد و   هـاي كارشناسـي   نامـه  هاي مستخرج از پايان در مورد درج نام نويسندگان در مقاله. 164ماده 

شـود،   ناميده مي» هاي مستخرج مقاله«هاي دكتري تخصصي، كه از اين پس  اي و رساله دكتري حرفه
 ست:  رعايت نكات زير الزامي ا

 هـاي  نامـه  هاي مربوط به راهنمـايي و مشـاوره پايـان    نامه استاد راهنما يا مشاور، حايز شرايط آيين -1
هاي دكتري تخصصي دانشگاه آزاد اسـالمي و مـورد تأييـد     اي و رساله ارشد و دكتري حرفه كارشناسي

   وزارت علوم، تحقيقات و فناوري يا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي باشد.

 هاي دانشگاه آزاد اسالمي است.  نامه گونه استادان مطابق آيين سقف همكاري اين -2
هـاي دانشـگاه آزاد    نامـه  هاي مستخرج، نشاني نويسـنده مقالـه بايـد براسـاس آيـين      در مقاله -3

گونـه   توانـد در ايـن   اسالمي درج شود و نام مؤسسه محل خدمت استاد راهنما يا مشاور نيز مـي 
 د شود.  ها قي مقاله

 نامـه  تفـاهم كه بودجه پژوهش از محل دانشگاه آزاد اسالمي تأمين نشود، تابع  درصورتي -تبصره
 مشترك با استاد / استادان راهنما خواهد بود.  

هاي مستخرج، نويسنده اول، دانشجو اسـت و مقالـه بـه نـام واحـد محـل تحصـيل         در مقاله -4
 ر مكاتبات است. دا شود. استاد راهنما عهده دانشجو تدوين مي

گيـري   استاد راهنما يـا بيشـتر هسـتند، تصـميم     2هاي دكتري تخصصي كه داراي  در رساله -5
 درباره مسئول مكاتبات با توافق استادان راهنما صورت خواهد گرفت. 

هـاي دكتـري    اي و رسـاله  ارشـد و دكتـري حرفـه    هـاي كارشناسـي   نامه ن در مورد آن دسته از پايا -6
ها و مراكز پژوهشي معتبر و رسـمي (جـز اسـتاد     مؤسسهها،  علمي دانشگاه اعضاي هيأتتخصصي كه از 

هاي مستخرج بـه عهـده    گيري درباره درج نام اين افراد در مقاله  شود، تصميم راهنما و مشاور) استفاده مي
فنـاوري   استاد / استادان راهنما است؛ اما قبل از برگزاري جلسه دفاع بايد بـه آگـاهي معـاون پـژوهش و    

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 9/9/92مورخ  299920/73 نامه بخش .1
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 واحد مرتبط برسد.  
 هاي انگليسي (براي مثال) به شرح زير است:   نحوه درج نام واحد و دانشگاه آزاد اسالمي در مقاله -7

 

Department of Agricultural Management, College of Agriculture, Tehran 

Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran . 
 

هاي علوم پزشكي، درج نـام واحـد و    ها و رساله نامه هاي انگليسي مستخرج از پايان در مورد مقاله
 دانشگاه آزاد اسالمي در مقاله (براي مثال) به شرح زير است: 

 

Department of Anatomy, Tehran Medical Science Branch, Islamic 

Azad University, Tehran, Iran . 
 

بـه عهـده معاونـان پـژوهش و فنـاوري       نامه بخشئوليت نظارت بر حسن اجراي اين مس -تبصره
 واحدهاي دانشگاه آزاد اسالمي است. 

 

اي و  ارشـد و دكتـري حرفـه    هاي كارشناسي نامه ضوابط چگونگي ارزيابي پايان

با درنظرگرفتن امتيازهـاي تشـويقي بـراي    ) PhD(هاي دكتري تخصصي  رساله

   1دستاوردهاي پژوهشي

ارشـد و دكتـري    نامـه دانشـجويان مقطـع كارشناسـي     دو نمره از بيست نمـره پايـان  . 165ماده 

اي با نظر شوراي گروه تخصصي و شوراي تحصيالت تكميلي يا شوراي پژوهش و فنـاوري   حرفه
يابد. دانشجويان يادشده درصورت دارابـودن   به مقاله اختصاص مي 132واحد، مطابق فرم شماره 

وظيفه به مدت شش ماه با مجـوز دانشـكده و تـا     وظيفه يا نداشتن مشكل نظام فرصت براي نظام
يك سال با مجوز معاونت پژوهش و فناوري واحـد فرصـت دارنـد كـه پـذيرش يـا چـاپ مقالـه         

نامـه   نكردن پذيرش يا چاپ مقاله، پايـان  نامه خود را ارائه دهند. درصورت ارائه مستخرج از پايان
ارزيـابي و  » 18نمـره  «و از نظر كمي حـداكثر بـا   » بسيار خوب«كثر دانشجو از نظر كيفي، حدا

 شود.   عمل مي 143مطابق فرم پيوست 
 اي، چنانچه منجر بـه  ارشد و دكتري حرفه هاي دانشجويي در مقطع كارشناسي نامه پايان -تبصره

 درخصـوص اختـراع و اكتشـاف اگـر در    [اثر بديع هنري يا چاپ كتاب يا اختراع و اكتشاف شود 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 22/10/92مورخ  352681/73 نامه بخش .1

 )381(صفحه  13پيوست  .2

 )382(صفحه  14پيوست  .3



 

 65     

ها) رتبه اول تا سوم كسب شود يا در مؤسسات  هاي معتبر (غير از نمايشگاه ها و جشنواره مسابقه
تواند  مي ]معتبر داخل و خارج موفق به ثبت علمي شود (ثبت حقوقي معيار اعتبار علمي نيست)

 نامه را دريافت كند.   نمره استخراج مقاله از پايان

هاي علوم انساني و هنـر بايـد بـراي     هايي جز رشته تهدانشجويان دكتري تخصصي رش. 166ماده 

 ارائه دهند.  ISIالمللي  دفاع از رساله دكتري تخصصي خود پذيرش حداقل يك مقاله با نمايه بين

دانشجويان دكتري تخصصي علوم انساني و هنر بايد براي دفاع از رساله دكتري تخصصـي  . 167ماده 

 پژوهشي مورد تأييد وزارتين را ارائه دهند.   يا علمي ISIخود پذيرش يا چاپ حداقل يك مقاله 

 هاي علوم انساني (مديريت بازرگاني، مديريت مالي، حسـابداري،  دانشجويان برخي رشته -تبصره
ها وجود دارد، الزم است يـك   در آن ISI) كه امكان پذيرش مقاله ...شناسي باليني و اقتصاد، روان

 و فناوري واحد ارائه كنند. به تشخيص شوراي پژوهش  ISIمقاله 

، پذيرش يا چـاپ  167يا  166هاي ماده  حساب الزم است افزون بر مقاله براي تسويه. 168ماده 

 ISCيـا   ISIالمللـي معتبـر جـز     پژوهشـي مـورد تأييـد وزارتـين يـا بـين       يا علمي ISIيك مقاله 
 (انتشاريافته در ايران) نيز ارائه شود. 

) بـه مقالـه دوم بـا نمايـه     PhDنمره رسـاله دكتـري تخصصـي (    يك نمره از بيست. 169ماده 

پژوهشي مورد تأييد وزارتين يا ثبت اختراع يا اثر بديع هنري مستخرج از  يا علمي ISIالمللي  بين
رساله اختصاص دارد كه با نظر شوراي گروه تخصصي و شوراي تحصـيالت تكميلـي يـا شـوراي     

نشـدن   يابد. در صـورت بـرآورده   ، اختصاص مي115پژوهش و فناوري واحد، مطابق فرم پيوست 
و از » حـداكثر عـالي  «يكي از اين موارد، ظرف سه ماه پس از دفاع، رساله دانشجو از نظر كيفي 

 شود.   عمل مي 162ارزيابي و مطابق فرم پيوست » 19نمره «نظر كمي حداكثر با 
اثـر بـديع هنـري يـا ثبـت      درصورت داشتن مقاله سوم و بيشترِ مستخرج از رسـاله يـا    -تبصره

هاي علمي و صـنعتي ايـران رسـيده باشـد، تـا يـك نمـره         اختراعي كه به تأييد سازمان پژوهش
 شود.   ) به نمره رساله دانشجويان دكتري تخصصي اضافه مي15(مطابق فرم پيوست 

ي هـا  اي و رسـاله  ارشد، دكتري حرفـه  هاي كارشناسي نامه هاي مستخرج از پايان مقاله. 170ماده 

كه در نشـريات نـامعتبر پـذيرش يـا چـاپ شـوند، مشـمول         درصورتي (PhD)دكتري تخصصي 
 شوند.   حساب و تشويقي نمي دريافت نمره، مجوز دفاع، تسويه

نامـه، مشـمول    نامه يا رساله درصورت رعايـت آيـين   هاي مستخرج از پايان مقاله همه. 171ماده 

 شوند.   دريافت جايزه تشويقي نيز مي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )383(صفحه  15پيوست  .1

 )385(صفحه  16پيوست  .2
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 ئوليت نظارت بر حسن اجراي آن با معاونان پژوهش و فناوري واحدهاي دانشـگاهي مس -تبصره
 و نظارت آن با معاونت پژوهش و فناوري سازمان مركزي است. 

 73/ 352681 نامـه  بخشبا توجه به پرسش برخي از واحدها درباره چگونگي اجراي . 172ماده 

 نامـه  بخـش درج شده اسـت،   172ماده  گونه كه در رساند، همان ، به آگاهي مي22/10/92مورخ 
هاي پيش از  نامه بخش 92لغو و تا پايان سال  16/10/92از تاريخ  18/9/92مورخ  311567/73

 نامـه  بخـش تـا تـاريخ ابـالغ     16/10/92آن مالك عمل است. چنانچه دانشجويي در حد فاصـل  
ع كـرده اسـت،   دفـا  18/9/92مورخ  نامه بخشبر اساس مقررات  22/10/92مورخ  352681/73

الزم است معاونت پژوهش و فناوري واحد بدون نياز به تنظيم صورتجلسه دفاع جديد، نسبت به 
  1اصالح نمره دانشجو به شرح زير اقدام كند:

 

 18نامه بدون احتساب نمره مربوط به مقاله مسـتخرج از آن،   مبناي محاسبه نمره رساله / پايان
نشجويان پذيرش يا چاپ مقاله معتبر مسـتخرج از رسـاله /   كه دا است؛ بنابراين درصورتي 20از 

شـدن   نمره قابل احتساب و افزوده 2نامه خود را ارائه دهند، نمره مربوط، مطابق مقررات تا  پايان
نامه دانشجويان با توجه به توضيحات باال اصـالح  است. الزم است نمره رساله / پايان 18به نمره 

و نيازي به تجديد صورتجلسه دفاع نيسـت. ايـن شـيوه ارزيـابي      و در كاربرگ مربوط، درج شود
هاي دكتري تخصصي تـا پايـان    اي و رساله ارشد و دكتري حرفه هاي كارشناسي نامه بايد در پايان

 رعايت شود.   1392سال 

 

   2حداقل مرتبه علمي استاد داور

ــاده  ــان  . 173م ــي و خــارجي پاي ــه علمــي اســتاد داور داخل ــه حــداقل مرتب ــاي دانشــجويان  نام ه

هاي هنر حداقل مرتبه علمـي اسـتاد    اي، استادياري است. اما در رشته ارشد و دكتري حرفه كارشناسي
 شود.   داور با نظر شوراي پژوهش و فناوري واحد دانشگاهي تعيين مي

توان بـه جـاي دو اسـتاد     در موارد خاص، با نظر شوراي پژوهش و فناوري واحد، مي. 174ماده 

ــان  داور، از  ــراي پاي ــا خــارجي) و يــك اســتاد مشــاور ب ــي ي هــاي  نامــه يــك اســتاد داور (داخل
 اي استفاده كرد.   ارشد و دكتري حرفه كارشناسي

علمي خارج از گروه آموزشـي مـرتبط بـا     ، عضو هيأت»استاد داور خارجي«منظور از . 175ماده 

 اي است.  ارشد و دكتري حرفه نامه دانشجويان كارشناسي موضوع پايان
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 30/11/92مورخ  397158/73 نامه بخش .1

 12/8/93مورخ  268559/73 نامه بخش .2
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   1ها علمي ساير دانشگاه اخذ مجوز كتبي براي همكاري اعضاي هيأت

هـا و   علمـي سـاير دانشـگاه    هاي اعضـاي هيـأت   با توجه به امكان استفاده از تخصص. 176ماده 

اي و  ارشـد، دكتـري حرفـه    هـاي كارشناسـي   نامـه  هاي آموزش عالي و پژوهشي در پايان مؤسسه
اد راهنما و مشاور، الزم است پيش از تصـويب موضـوع   عنوان است هاي دكتري تخصصي به رساله
علمي همكـار، نسـبت    نامه / رساله دانشجو، واحد دانشگاهي با درخواست كتبي عضو هيأت پايان

 علمي اقدام كنند.   به اخذ مجوز كتبي از مؤسسه / دانشگاه محل استخدام عضو هيأت
 

اي و  رشد و دكتري حرفـه ا نامه كارشناسي تعداد مجاز راهنمايي و مشاوره پايان

   2هاي دكتري تخصصي رساله

هـاي دانشـجويان مقـاطع     نامـه  توانند براي حمايت از پايـان واحدهاي دانشگاهي مي. 177ماده 

هـاي  ميليون ريال، در رشـته 30هاي آزمايشگاهي تا اي در رشته ارشد و دكتري حرفه كارشناسي
ي دانشـجويان مقطـع دكتـري تخصصـي در     هـا  ميليون ريال، براي رسـاله 10غيرآزمايشگاهي تا 

ميليـون ريـال   30هاي غيرآزمايشـگاهي تـا   ميليون ريال و در رشته60هاي آزمايشگاهي تا رشته
ها در برابـر ارائـه اسـناد مثبـت      اعتبار پژوهشي اختصاص دهند. بديهي است كه پرداخت هزينه

 گيرد.   يتوسط استاد راهنما و تأييد معاونت پژوهش و فناوري واحد انجام م

اي و  ارشد و دكتـري حرفـه   هاي كارشناسي نامه تعداد مجاز راهنمايي و مشاوره پايان. 178ماده 

  4ذكر شده است. 3هاي دكتري تخصصي در پيوست رساله
نامـه   پايـان  4تواننـد در   علمي مـي  دارندگان مدرك دكتري تخصصي و غيرعضو هيأت -1تبصره 

عنوان استاد مشاور (با تأييد گـروه آموزشـي و شـوراي     نامه به پايان 4عنوان استاد راهنما و در  به
 پژوهش و فناوري واحد دانشگاهي) همكاري كنند.  

علمي مربي دانشگاه آزاد اسالمي كه از رساله دكتري تخصصـي   همكاري اعضاي هيأت -2تبصره 
نامـه   پايـان  5ايي انـد، بـراي راهنمـ    اند اما هنوز به مرتبه استادياري ارتقـا نيافتـه   خود دفاع كرده

ارشد و دكتري  نامه كارشناسي پايان 5عنوان استاد راهنما و  اي به ارشد و دكتري حرفه كارشناسي
 پذير است.  عنوان استاد مشاور، امكان اي به حرفه

نامـه   هايي كه استاديار به تعداد كـافي وجـود نـدارد، اسـتاد راهنمـاي پايـان       در رشته -3تبصره 
توان از بين مربيان برجسته دانشگاه با پايـه   اي را مي ارشد و دكتري حرفه دانشجويان كارشناسي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  17/12/92رخ مو 413641/73 نامه بخش .1

 25/1/93مورخ  9081/73 نامه بخش. 2

 )386(صفحه  17پيوست  .3

 15/2/93مورخ  28996/73 نامه بخش. مستخرج از 4
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صـورت تعـداد مجـاز     ) و باالتر انتخاب كرد. دراين7(براي رشته پرستاري با پايه  10علمي  هيأت
 5طـور همزمـان نبايـد از     اي بـه  ارشد و دكتـري حرفـه   نامه كارشناسي راهنمايي و مشاوره پايان

 باشد.   نامه بيشتر پايان
علمي دانشگاه آزاد اسالمي كه دانشجوي دكتـري تخصصـي    همكاري مربيان عضو هيأت -4تبصره 

اند، پس از تصويب شوراي پژوهش و فناوري واحـد و تأييـد    هستند و امتحان جامع خود را گذرانده
اهنمـا و  عنوان اسـتاد ر  به ارشد نامه كارشناسي پايان 5معاونت پژوهش و فناوري سازمان مركزي، در 

 پذير است.   عنوان استاد مشاور امكان به ارشد نامه كارشناسي پايان 5در 
هايي كه استاديار به تعداد كـافي وجـود نـدارد، همكـاري مربيـان برجسـته        در رشته -5تبصره 

عنـوان   اي به ارشد و دكتري حرفه نامه كارشناسي پايان 5و باالتر در  3علمي  دانشگاه با پايه هيأت
 پذير است.  شاور امكاناستاد م

هـاي   نامـه  منظور استفاده از دانش و تجربـه افـراد متخصـص و غنـاي علمـي پايـان       به -6تبصره 
اي  ارشد و دكتري حرفه اي، همكاري دارندگان مدرك كارشناسي ارشد و دكتري حرفه كارشناسي

نامـه   انپايـ  3سـال سـابقه كـار تخصصـي مـرتبط در       10درصورت دارابـودن  علمي،  غيرعضو هيأت
 پذير است.   امكان عنوان استاد مشاور بهاي  ارشد و دكتري حرفه كارشناسي

وقت واحدهاي دانشـگاهي بسـيار بـزرگ و     علمي استاديار و باالتر و تمام اعضاي هيأت -7تبصره 
علمي آن هستند، با همان كـد در سـاير    توانند عالوه بر واحد دانشگاهي كه عضو هيأت جامع مي

همـين مـاده، نسـبت بـه      17وقـت جـدول پيوسـت     گاهي مطابق با ظرفيت نيمهواحدهاي دانش
وقـت اعضـاي    راهنمايي و مشاوره دانشـجويان اقـدام كننـد. در ضـمن ظرفيـت همكـاري نيمـه       

علمي براي همكاري در واحدهاي دانشگاهي ديگر تنهـا از طريـق واحـد دانشـگاهي مبـدأ       هيأت
 پذير است.  امكان

 ارشد   هاي كارشناسي نامه استادان رشته هنر و معماري در پايان. شرايط همكاري 179ماده 

 عنوان استاد مشاور  نامه به پايان 5تا سقف  5تا  1علمي مربي پايه  اعضاي هيأت .1
 5عنـوان اسـتاد راهنمـا و     نامـه بـه   پايـان  5تـا سـقف    10تا  6علمي مربي پايه  اعضاي هيأت .2

 عنوان استاد مشاور  نامه به پايان
عنـوان   نامه به پايان 4عنوان استاد راهنما و  نامه به پايان 4يك هنري تا سقف  دارندگان گواهي درجه .3

 استاد مشاور  

توانند در ساير واحـدهاي   علمي واجد شرايط در صورت تمايل و نياز مي اعضاي هيأت. 180ماده 

ارشـد همكـاري    كارشناسـي هاي  نامه دانشگاه آزاد اسالمي در زمينه راهنمايي و مشاوره در پايان
نامه را بـيش از   علمي مجاز نيست راهنمايي و مشاوره پايان كنند. در هر صورت، هيچ عضو هيأت

طور همزمان در واحدهاي مختلف دانشگاه آزاد اسـالمي   نامه به شده در اين آيين بيني تعداد پيش
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بـر عهـده عضـو     ترتيـب  بر عهده گيرد. مسئوليت رعايـت سـقف مجـاز راهنمـايي و مشـاوره بـه      
 علمي، مدير گروه، رئيس دانشكده و معاون پژوهش و فناوري واحد دانشگاهي است.  هيأت

علمـي براسـاس    مدارك مورد نياز و نحوه فرستادن آن براي همكاري اعضـاي هيـأت  . 181ماده 

 شرح زير است:  به 178ماده 

امل: دانشـنامه /  علمي، آخـرين مـدرك تحصـيلي شـ     آخرين حكم هيأتمدارك مورد نياز:  -1

يك هنـري / گـواهي ارزشـيابي مـدرك دكتـري تخصصـي توسـط         گواهي موقت / گواهي درجه
ـ  وزارتين حسب مورد (براي آن دسته از استاداني كـه در خـارج از كشـور تحصـيل كـرده      /  د)ان

صورت رسمي يا گواهي موفقيت در امتحان جامع)  صورتجلسه دفاع از رساله دكتري تخصصي به
 پژوهشي  وابق علميو خالصه س

(حروف كوچك)، با حجم  jpgارسال اسكن مدارك يادشده با پسوند نحوه ارسال مدارك:  -2

پـس از تأييـد و برابـر اصـل كـردن آن توسـط       كيلوبايت و با نام غيرتكراري 100هر فايل كمتر از 
   www.tc.iau.irها به نشاني  نامه ، از طريق سامانه پايانمعاون پژوهش و فناوري واحد

اي  ارشد و دكتري حرفـه  هاي كارشناسي نامه علمي در پايان نسبت همكاري اعضاي هيأت. 182ماده 

درصـد  70صورت  علمي استاديار، دانشيار و استاد به هاي دكتري تخصصي براي اعضاي هيأت و رساله
درصـد از سـقف همكـاري    30اي و  و دكتري حرفه ارشد نامه كارشناسي از سقف همكاري براي پايان

هاي دكتري تخصصي است. همچنين اگر واحد دانشگاهي دانشجوي دكتـري تخصصـي    براي رساله
اي  ارشـد و دكتـري حرفـه    توانـد بـه دانشـجويان كارشناسـي     نداشته باشد، تمام سقف همكاري مـي 

نداشته باشـد، اختصـاص تمـام     ارشد كه واحد دانشجوي كارشناسي اختصاص پيدا كند. اما درصورتي
 پذير نيست.   ظرفيت همكاري به دانشجويان دكتري تخصصي امكان

 . صدور كد راهنمايي و مشاوره183ماده 

نامـه دانشـجويان    ثبت مشخصات استادان راهنمـا و مشـاور پايـان    ها نامه در سايت كدينگ پايان
پذير  خصصي به دو صورت امكاناي و رساله دانشجويان دكتري ت ارشد و دكتري حرفه كارشناسي

 است: 
 17ها بر اساس پيوسـت   ها كه همكاري آن نامه همكاري آن دسته از استادان راهنما و مشاور پايان -1

ها بالمانع است، پس از ثبـت اطالعـات و تأييـد معـاون پـژوهش و       ها / رساله نامه در پايان 178و ماده 
 پذير خواهد بود.   فناوري واحد، امكان

هـا مسـتلزم صـدور مجـوز از      علمي كه همكاري آن زم است مدارك آن دسته از اعضاي هيأتال -2
معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه است، پس از صدور كد و ارسال مدارك از طريق سامانه و تأييـد  
معاون پژوهش و فناوري واحد، براي گرفتن مجوز همكاري به كارتابل معاونـت پـژوهش و فنـاوري    

علمـي توسـط معاونـت پـژوهش و فنـاوري       كه همكاري عضو هيـأت  سال شود. درصورتيدانشگاه ار
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شـود تـا همكـاري ايـن      دانشگاه تأييد شود، تعداد همكاري، شماره و تاريخ مجوز در سايت وارد مي
 پذير شود.   علمي نيز امكان دسته از اعضاي هيأت

وقـت دانشـگاه    وقـت و نيمـه   علمي تمـام  ثبت و ويرايش اطالعات تمامي اعضاي هيأت -1تبصره 
 علمـي آن واحـد اسـت)    تاد، عضـو هيـأت  (واحدي كـه اسـ   آزاد اسالمي تنها از طريق واحد مبدأ

 پذير است.   امكان

و بـراي   مـاه  6اي حـداقل   ارشد و دكتـري حرفـه   نامه كارشناسي تاريخ دفاع از پايان. 184ماده 

پيشـنهادي در گـروه   دانشجويان دكتري تخصصي حداقل يـك سـال پـس از تصـويب موضـوع      
تخصصي يا شوراي پژوهشي واحد دانشگاهي، حسب مورد، خواهد بـود كـه الزم اسـت حـداكثر     

ماه پس از تصويب موضوع پيشنهادي دانشجويان در گـروه آموزشـي، نسـبت بـه      2ظرف مدت 
 نامه / رساله اقدام شود.   صدور كد شناسايي پايان

ارشـد و دكتـري    ه بـراي يـك دانشـجوي كارشناسـي    نامـ  چنانچه مدت زمان انجام پايـان . 185ماده 

اي بيش از يك سال و دانشجوي دكتري تخصصي بـيش از دو سـال از تـاريخ تصـويب موضـوع       حرفه
پيشنهادي در گروه آموزشي مربوط به طول انجامد، با تأييد شوراي گروه آموزشي و شـوراي پـژوهش   

 شود.   استاد راهنما يا مشاور خارج مي و فناوري واحد، دانشجو از سقف مجاز راهنمايي و مشاوره

علمـي   آن دسته از واحدهاي دانشگاهي كه نسبت اعضـاي هيـأت   علمي  اعضاي هيأت. 186ماده 

هـاي آموزشـي    هـا در رشـته   وقت) به دانشجويان مقطع تحصـيالت تكميلـي آن   وقت و نيمه (تمام
ارشـد رشـته مـرتبط،     ناسيتوانند تنها در همان واحد در مقطع كارش است، مي 40به يك حداقل 

درصد افزايش ظرفيت داشته باشند. واحـدها   20مشروط به تأييد شوراي پژوهش و فناوري واحد، 
معاونـت پـژوهش و   بايد براي گرفتن تأييديه، درخواست خود را به همراه مـدارك مـورد نيـاز بـه     

ه مبـدأ حـل شـود،    كه مشكل ظرفيت در واحـد دانشـگا   فناوري سازمان مركزي ارسال كنند. درصورتي
تواند از اين افزايش ظرفيت در واحدهاي داراي رشته و شـرايط   علمي با تأييد واحد مبدأ مي عضو هيأت

 اعتبار دارد.   نامه بخشاز زمان صدور  سال 3مشابه استفاده كند. اين افزايش ظرفيت براي 

 هاي تشويقي   . افزايش ظرفيت187ماده 

هـاي   پژوهشي مورد تأييد وزارتـين (رشـته   مقاله علمي 3ي علمي واحد كه دارا اعضاي هيأت -1
پژوهشـي مـورد تأييـد     و يك مقالـه علمـي   )ISI( WOSمقاله  2علوم انساني، هنر و معماري) يا 

هـا در   دانشجو بـه ظرفيـت راهنمـايي آن    2هاي آموزشي) در سال باشند، تا حداكثر  گروهوزارتين (ساير 
 شود.   همان سال افزوده مي

در ترتيـب   بـه  )WOS )ISIشـده   علمي واحد كه داراي يـك يـا دو مقالـه پـذيرش     ي هيأتاعضا -2
دانشجو بـه ظرفيـت    2در سال باشند، تا حداكثر  JCR درصد اول فهرست40درصد يا 20جايگاه 
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 شود.   ها در همان سال افزوده مي راهنمايي آن
ن شـرايط راهنمـايي   علمـي مراكـز رشـد و مراكـز تحقيقـاتي بـا داشـت        رؤسا و اعضاي هيأت -3

يـك   هـاي آن مراكـز باشـد،     نامه يا رساله دانشجو مـرتبط بـا فعاليـت    كه موضوع پايان درصورتي
 شود.   ها افزوده مي دانشجو در سال به ظرفيت آن

علمـي بـراي راهنمـايي و مشـاوره      . استفاده بهينه از ظرفيت اعضاي هيأت188ماده 

 1دانشجويان تحصيالت تكميلي

علمي هر گـروه آموزشـي بـراي راهنمـايي و مشـاوره       يل ظرفيت اعضاي هيأتدرصورت تكم -1
علمي سـاير   هاي خالي اعضاي هيأتدانشجويان، مدير گروه موظف است براي استفاده از ظرفيت

هاي آمـوزش عـالي و پژوهشـي وزارتـين     ها و مؤسسه واحدها و مراكز دانشگاهي و ساير دانشگاه
علمي بازنشسته در مرتبـه   مين ارتباط از همكاري اعضاي هيأتعلوم و بهداشت اقدام كند. در ه

اي و رسـاله  ارشد و دكتري حرفهنامه كارشناسياستادياري به باال براي راهنمايي و مشاوره پايان
 دكتري تخصصي استفاده شود. 

دليـل كمبـود اسـتاد    ارشد و دكتري بـه چنانچه افزايش زمان تحصيل دانشجويان كارشناسي -2
ا باشد، دانشجويان از پرداخت شهريه ثابت مربوط به اين زمان معاف خواهنـد بـود و ايـن    راهنم

 زمان، جزء سنوات تحصيلي آنان محسوب نخواهد شد. 
 وظيفه مشخص شود.  درخصوص دانشجويان مشمول، بايد وضعيت نظام -تبصره

ارشـد و دكتـري   اسينامه كارشنبالفاصله پس از تحويل صورتجلسه دفاع دانشجويان از پايان -3
اي و رساله دكتري تخصصي به اداره پژوهش و فناوري واحـد دانشـگاهي، ظرفيـت جديـد     حرفه

 ربط در نظر گرفته شود.  براي استادان راهنما و مشاور مربوط توسط مسئول ذي
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  25/3/93مورخ  60101 نامه بخش .1
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 فصل چهارم

 هاي علمي انجمن

 

 هاي علمي دانشجويي   استفاده از بودجه انجمن ضوابط

هاي علمي، ادبي و هنري دانشجويي كه از اين پـس در ايـن مقـررات     بودجه انجمن. 189ماده 

پژوهشي هستند با  هايي كه داراي رويكرد علمي شوند، منحصراً براي فعاليت ناميده مي» انجمن«
 يابد.  رعايت مفاد اين مقررات تخصيص مي

، 1مطابق فـرم پيوسـت  ل، ماه هر ساهاي مصوب بايد حداكثر تا اول بهمن همه انجمن. 190ماده 

پژوهشي سال آتي خود را ارائه و براي تصـويب در شـوراي پژوهشـي واحـد بـه       هاي علميبرنامه
 معاونت پژوهش و فناوري واحد ارسال كنند. 

 هـا  پژوهشي انجمـن  رئيسه واحد، مرجعِ تصويب برنامه علمي در واحدهاي كوچك، هيأت -تبصره
 است. 

فعاليـت   6نامـه، محـدود بـه    هاي مشمول اين آيين ژوهشي انجمنپ هاي علمي فعاليت. 191ماده 

پژوهشـي، انتشـار نشـريه و     ، سخنراني و برگـزاري كارگـاه علمـي   علمي، برگزاري همايشبازديد 
 هاي پژوهشي است.  اجراي طرح

هـا پـس    هاي پژوهشي توسط انجمن هاي انجام همه فعاليت ضروري است، درخواست. 192ماده 

هاي مرتبط، حداقل يك ماه قبل از شـروع فعاليـت بـه تأييـد معاونـت پـژوهش و       از تكميل فرم
 فناوري واحد رسانده شود. 

پژوهشي، ضروري اسـت رئـيس انجمـن، گـزارش كـاملي از       پس از هر فعاليت علمي. 193ماده 

حساب بـه معاونـت پـژوهش و    همراه مستندات مرتبط براي بررسي و تسويهمراحل فعاليت را به
 واحد ارسال كند.  فناوري 

پژوهشـي، منحصـراً بـراي     بازديدهاي علمي، شامل بازديدهاي تخصصي با رويكرد علمي. 194ماده  

 هاي تخصصي داخلي است.  ها و نمايشگاهها، نشست پژوهشي، كنفرانس شركت در سفرهاي آموزشي
 پذير است.  برگزاري بازديدهاي علمي بيشتر از يك روز امكان  -1تبصره 
علمـي مـورد تأييـد     هر بازديد علمي، الزم است تحت سرپرستي يكي از اعضاي هيأت -2 تبصره

 معاونت پژوهش و فناوري واحد، انجام پذيرد.  
رعايت مقـررات و ضـوابط دانشـگاه آزاد اسـالمي و اخـذ مجوزهـاي الزم از نهادهـاي         -3تبصره

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )402، 400، 396، 392، 389، 388(صفحات  23، 22، 21، 20، 19، 18هاي  پيوست .1
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 ربط براي بازديد علمي الزامي است.  ذي

به برگزاري حداكثر يك همايش در سال با دامنه داخلي و با رويكرد  هر انجمن مجاز. 195ماده 

 كامالً پژوهشي است. 
 ها، مجاز نيست.  برگزاري همايش با رويكرد صنفي و تجاري، توسط انجمن -تبصره

   1ريزي شود كه ظرف حداكثر يك روز به پايان برسد.اي برنامههمايش بايد به گونه. 196ماده 

  2ريزي شود.مقاله براي ارائه برنامه 8ست براي هر همايش حداقل . الزم ا197ماده 

عنوان دبير علمي همايش انتخاب و علمي واحد به ضروري است يكي از اعضاي هيأت. 198ماده 

به تأييد معاون پژوهش و فناوري واحد برسد. همچنين معاون پژوهش و فنـاوري واحـد، رئـيس    
 همايش خواهد بود. 

علمي  شده براي ارائه در همايش، توسط اعضاي هيأت است همه مقاالت دريافتالزم . 199ماده 

 با حداقل مرتبه علمي استاديار، داوري و تأييد شوند.  

ضروري است مكان برگزاري همايش در داخل واحد دانشگاهي تعيـين و از امكانـات   . 200ماده 

 واحد استفاده شود. 

مقـاالت   شامل داوري مقاالت، چاپ پوستر، چاپ مجموعهپرداخت هزينه برگزاري همايش، . 201ماده 

هـا، مطـابق    ميليون ريال) از بودجه انجمـن  ريال(پنجاه 000/000/50و پذيرايي تا سقف  CDصورت به
 ها بالمانع است.   ضوابط اداري و مالي دانشگاه و با رعايت سقف رديف اعتبار انجمن

 پژوهشي هستند.  با رويكرد آموزشي مجاز به برگزاري كارگاه ها انجمن. 202ماده 

 پذير است.  برگزاري كارگاه بيشتر از يك روز امكان . 203ماده

الزم است مدرس كارگاه داراي حداقل مرتبه علمي استاديار باشد و به تأييـد معـاون   . 204ماده 

 و فناوري واحد برسد.  پژوهش 

مدرس، پذيرايي، چـاپ جـزوه يـا     الزحمهپرداخت هزينه برگزاري كارگاه، شامل حق. 205ماده 

CD ميليـون ريـال) ، مطـابق ضـوابط اداري و مـالي و       ريال (ده 000/000/10، مجموعاً تا سقف
 ضوابط دفتر مطالعات و آموزش نيروي انساني دانشگاه بالمانع است. 

ها و ضوابط، به چاپ نشريه علمي و تخصصي نامهمجازند در چارچوب آيينها  انجمن. 206ماده 

 ه براي دانشجويان جذابيت داشته باشد، اقدام كنند.  ك

ها و مطالب عمومي و كاربردي بالمانع اسـت و   در نشريه، چاپ اخبار عملكرد انجمن. 207ماده 

 چاپ تبليغات شركتي مجاز نيست.  
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 23/12/91مورخ  457004/73 نامه بخش .1

 9/4/93مورخ  69637/73 نامه بخش .2
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علمـي بـا حـداقل مرتبـه علمـي       مدير مسئول و سردبير مجله بايد از اعضاي هيـأت  .208ماده 

 د تأييد معاون پژوهش و فناوري واحد باشد.  استاديار و مور

 هر انجمن مجاز به انتشار يك نشريه است.  -تبصره

 پژوهشي است.  هر انجمن، مجاز به برگزاري سخنراني با رويكرد علمي. 209ماده   

پژوهشي يـا در مـورد دسـتاوردهاي     موضوع سخنراني بايد درباره نتايج يك كار علمي. 210ماده 

 شد.  نوين علمي با

سخنران بايد داراي حداقل مرتبه علمي اسـتاديار يـا يكـي از متخصصـان مـرتبط بـا       . 211ماده 

 موضوع انجمن با تأييد معاون پژوهش و فناوري واحد باشد.  

ارائه گواهي شركت در سخنراني منوط به درج موضوع سخنراني و تاريخ برگزاري آن، . 212ماده

 د، بالمانع است. با امضاي معاون پژوهش و فناوري واح

ميليـون ريـال) شـامل     ريال(پنج 000/000/5هاي سخنراني تا سقف پرداخت هزينه. 213ماده 

ومـالي و ضـوابط دفتـر    و پذيرايي، مطابق ضـوابط اداري  CDالزحمه سخنران، چاپ جزوه يا حق

 انساني دانشگاه، بالمانع است. وآموزش نيرويمطالعات

ميليـون ريـال)    وپـنج  ريال(بيسـت  000/000/25زند تـا سـقف   ها مجا اعضاي انجمن. 214ماده 

 حداكثر يك طرح پژوهشي مرتبط با فعاليت انجمن را در سال اجرا كنند. 

عنـوان  علمي با حداقل مرتبه علمـي اسـتاديار بـه    ضروري است يكي از اعضاي هيأت. 215ماده 

 استاد راهنما در طرح مشاركت داشته باشد.  

وهشي در يكي از رويكردهاي توليد علم و نوآوري، اختراع و اكتشـاف يـا   هاي پژ طرح. 216ماده 

 اجرا است. سازي قابلتجاري

هـا   درصد مبلغ طرح است كه از محـل بودجـه انجمـن   10الزحمه استاد راهنما، حق. 217ماده 

 شود.   تأمين مي

د، الزم است پس از تصويب طرح و تعيـين تعهـدات توسـط شـوراي پژوهشـي واحـ      . 218ماده 

علمي بـا حـداقل مرتبـه علمـي      ها و ضوابط مرتبط، طرح توسط يك عضو هيأتنامهمطابق آيين

 استاديار داوري و تأييد شود.  

حساب طرح مطابق با نتايج و تعهدات طرح به عهده معاون پژوهش و فنـاوري  تسويه. 219ماده 

 واحد است. 

توانند  ها مي تبه استادياري، انجمنعلمي با مر دسترسي به اعضاي هيأتدرصورت عدم -1تبصره 

علمي با مرتبه علمي مربي كه داراي  نامه، از اعضاي هيأتهاي ذكرشده در اين شيوه براي فعاليت

 عملكرد پژوهشي مطلوب باشند، استفاده كنند.  



 

    76 

-الزحمه داوري مقاالت همايش درصد و حق75هاي پژوهشي،  الزحمه داوري طرححق -2تبصره 

الزحمـه داوري  نحـوه پرداخـت حـق    نامـه  بخـش شـده در  درصد سقف تعيـين 50، هاها و نشريه

 هاي پژوهشي است.   طرح

هاي دانشگاهي، عملكرد بودجه ساالنه هـر  الزم است معاونان پژوهش و فناوري واحد. 220ماده 

ماه هر سـال بـه معاونـت پـژوهش و     تهيه و حداكثر تا آخر فروردين 1را (مطابق پيوست) انجمن

 ي سازمان مركزي ارسال كنند.  فناور

ها را براسـاس عملكـرد بودجـه و     معاونان پژوهش و فناوري الزم است بودجه انجمن. 221ماده 

هـاي   هـاي مختلـف و فعاليـت    طور متـوازن، ميـان انجمـن   ها به هاي علمي و پژوهشي آن فعاليت

 پژوهشي توزيع كنند.  مختلف علمي

 

 دانشجويي دانشگاه آزاد اسالمي  علمي  يها انجمن مركزي كميسيون شرح وظايف

  اعضاي كميسيون. 222ماده 

 رياسـت  حكـم  افـراد حقـوقي و حقيقـي زيـر بـا      بـين  از كه است عضو 9 داراي كميسيون الف)

 .  شوندمي منصوب دانشگاه

اعضاي حقوقي: معاون فرهنگي و اجتماعي، معاون دانشـجويي، معـاون پـژوهش و فنـاوري،      -1

يالت تكميلــي، مــديركل امورپژوهشــي دانشــگاه، يكــي از نماينــدگان معــاون آموزشــي و تحصــ

 امناي استاني االختيار رئيس دانشگاه در هيأت تام

 علمي دانشگاه با پيشنهاد معاونت   اعضاي حقيقي: سه نفر از اعضاي هيأت -2

 . است دانشگاه كميسيون و نماينده رياست رئيسمعاونت دانشگاه،  ب)

هـا،  جلسـه  تشـكيل  مسئوليتپژوهشي دانشگاه، دبير كميسيون است كه مديركل دفتر امور  ج)

جلسـه   در شركت اعضا را براي از دعوت و كميسيون احكام و آرا ضبط صورتجلسه، ابالغ و ثبت

 بر عهده دارد. 

 . است بالمانعها  آنانتخاب دوباره  و شوندمي انتخاب سال دو براي كميسيون اعضاي حقيقي د)

 غيبـت  متواليغيرجلسه  شش يا جلسه متوالي كميسيون، سه اعضاي از هر يك كه درصورتي ) ه

 شود.  مي گزارش دانشگاه رياست به گيريتصميم براي مراتب داشته باشند،

 بـدون  غيرعضـو  متخصصـان  و صاحبنظر افراد از تواند مي مورد حسب كميسيون رئيس -تبصره

 .  كند وتدع نظر كسب و هاجلسه در شركت داشتن حق رأي براي
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 )405(صفحه  24پيوست  .1
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 كميسيون وظايف. 223ماده 

 آن اجـراي  و كميسيون عمل مورد ضوابط و اجرايي روش و هادستورالعمل تصويب و بررسي -1
 دانشگاه تأييد رياست از پس

 دانشگاه واحدهاي در انجمن تأسيس درخواست به رسيدگي -2
هـا   انجمن ازرسانب و مديرهمؤسس، هيأتهيأت عمومي اعضاي وعلمي  هايصالحيت بررسي -3
 ربط مراجع ذي طريق از
 انجمن تأسيس مجوز صدور -4
1اساسنامه مصوب در تغيير هرگونه تصويب و اساسنامه انجمن تصويب -5

 

 اعضـاي هـا يـا    انجمـن  تخلفات بررسيهيأت  تشكيل به مربوط ضوابط و هانامهآيين تصويب -6
 تخلفات به نحوه رسيدگي و و بازرسان مديرههيأت

 كميسيون نامه داخليآيين ويبتص -7
 ها انجمن انتخابات اجراي حسن بر نظارت براي نماينده تعيين -8
   ها انجمن كار انجام بر حسن نظارت -9

 گيـري تصـميم  يابـد و مي رسميت اعضا از تن 7 حداقل حضور با كميسيون جلسات. 224ماده 

 گيرد.  مي شده، با رأي اكثريت انجامدرباره مسائل طرح

 اعضـاي علمي  هايصالحيت به رسيدگي براي نياز و مورد حسب تواند مي كميسيون. 225هماد

 .  كند اقدام تخصصي هايكميته تشكيل به نسبتها  انجمنمديره هيأتيا  مؤسس هيأت

 . است بالمانع تخصصي هايكميته در عضويت براي كميسيون غيرعضو افراد انتخاب -1تبصره 

 . است معتبر كميسيون تأييد از ي، پستخصص كميته آراي -2تبصره 

تـن   5 از نبايـد هـا   آن تعداد انجمن، كه مؤسسهيأت توسط انجمن تأسيس تقاضاي. 226ماده 

 كميسـيون  بـه  مؤسس اعضاي هيأت توسط پس از امضا و تكميل اساسنامه همراهباشد، به كمتر
 .  شود مي ارسال

 آن در فعاليـت  نوع همان با يا نام همان با انجمني كه درصورتي انجمن تأسيس تقاضاي -تبصره
 .  شد نخواهد پذيرفته باشد، دانشگاهي فعال واحد

 باشند:  شرايط زير داراي بايد انجمن هر مؤسسهيأت اعضاي. 227ماده 

 دانشجوي ترم اول يا آخر تحصيلي نباشند.   -1

 كمتر نباشد.   15ها از  معدل كل آن -2
 مجوز، مشروط نشده باشند. در ترمِ قبل از ارائه درخواست -3

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 مانده باشد.  ها باقي حداقل دو ترم از تحصيل آن -4
 ايران اسالمي  جمهوري اساسي قانون به عملي التزام -5
 نظام   با محارب هاي گروه غيرقانوني و احزاب به وابستگي عدم -6

   :باشد زير دربرگيرنده نكات بايد مؤسس هيأت اساسنامه پيشنهادي. 228ماده 

 فعاليت  موضوع و تشكيل از نام انجمن، هدف -1
 ركن  هر مسئوليت و اختيارات وظايف، حدود اركان، تشكيالت، شرح -2

 انجمن  عضويت در شرايط -3
 انجمن  كارگزاران و مسئوالن نحوه انتخاب -4
 انجمن اصلي مركز -5

 انجمن مالي تأمين منابع -6

 فعاليت مدت -7

 تسويه  و انحالل ترتيب -8

 به اين شرح است:  مؤسس هيأت وظايف. 229اده م

عمـومي   اعـالن  بـه  كميسيون، نسبت از انجمن يه تشكيلگرفتن تأييد از پس مؤسس هيأت -1
 .  كندمي اقدام نظر مورد انجمن در عضويت براي پذيرش داوطلبان

 تعضوي پذيرش به عضويت، نسبت درباره شرايط اساسنامه مصوب بر پايه مفاد مؤسس هيأت -2
 انطبـاق  مـديره، مسـئوليت   هيـأت  انتخـاب  تـا  است بديهي. كندمي واجد شرايط اقدام داوطلبان
 . است مؤسس عهده هيأت به اساسنامه مفاد با اعضا وضعيت

 مفـاد  انجمـن، طبـق   تأسـيس  مجـوز  صـدور  تاريخ از ماه 6 ظرف است موظف مؤسس هيأت -3
 تعيـين  بـراي  انتخابـات  برگزاري وعمومي  مجمع تشكيل به نسبت كميسيون اساسنامه مصوب

بازرس (بازرسـان)   همچنين البدل) و علي و اصلي از (اعم مديره هيأت اعضاي و اقدام مديره هيأت
 .  كند معرفي كميسيون به را منتخب

، شود مي تشكيل بازرسان و مديره هيأت اعضاي انتخاب براي كهعمومي  جلسه مجمع -1تبصره 

معاونـت پـژوهش و    االختيـار  نماينده تـام  حضور سنامه مصوب، بااسا در شرايط مندرج رعايت با
 .  يابدمي رسميت فناوري واحد

نيافتن تشكيل جلسـات بعـدي مجمـع عمـومي پـس از فراخـوان        در صورت رسميت -2تبصره 
 يابد.  نخست، مجمع عمومي با حضور اعضاي حاضر در جلسه رسميت مي

معاونـت   توسـط  اعضـاي آن  صـالحيت  تأييد از پسبازرسان،  و مديره انتخابي هيأت. 230ماده 

 .  يابدمي رسميت پژوهش و فناوري واحد،
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 تشـكيل  زيـر  تركيب با استان، هيأتي هر درها  انجمن هاي فعاليت بر نظارت منظوربه. 231ماده 

 :  شود مي
رياسـت دانشـگاه در   االختيـار  تـام انتخـاب نماينـده    بـه  رؤساي واحدهاي استان تن از يك الف)

   امناي استانيأتهي

رياسـت دانشـگاه در   االختيـار  انتخـاب نماينـده تـام    به استانعلمي  هيأت اعضاي تن از يك ب)
 امناي استانيهيأت

 كميسيون  انتخاب به تن حقوقدان يك ج)

 . داشت خواهد عهده بر راهيأت  دبيري رئيس واحد، سمت -1تبصره 

 . بالمانع است دوباره آنان انتخاب و است سال نظارت، دوهيأت  اعضاي عضويت مدت -2تبصره 

 مفـاد  بـر  منطبق انجمن، كه وظايف انجام در اشكاليا  اختالف هرگونه بروز رصورتد -3تبصره 
 پس تا برساند كميسيون اطالع به مستقيماً را موضوع است مجاز اساسنامه مصوب باشد، انجمن

 . گزارش شود دانشگاه رياست نهايي، به گيريبراي تصميم هاي الزم، نتيجهبررسي از

 طـرف  از كـه  بـود  خواهـد  اينامـه آيـين  بـر  منطبـق هيأت  اين شيوه نظارت و حدود -4تبصره 
 . شود ابالغ مي و تهيه كميسيون

مسئوليت حسن اجراي آن با معاونـان پـژوهش و فنـاوري واحـدهاي دانشـگاهي و      . 232ماده 

 و فناوري سازمان مركزي است. مسئوليت نظارت بر حسن اجراي آن با معاونت پژوهش 

 

 هاي علمي دانشجويي شرح وظايف كميسيون مركزي انجمن

هـاي علمـي    هـاي مربـوط بـه تأسـيس انجمـن      رساند همه درخواسـت  به آگاهي مي. 233ماده

1دانشجويي در دو نوبت (آخر ارديبهشت و آخر دي) براي بررسي به اين معاونت ارسال شود.

 علمي  هاي علمي اعضاي هيأت نجمن. اهداف تشكيل ا234ماده 

 علمي هاي مستقل و گروهي اعضاي هيأت كمك به فعاليت الف)
 هاي علمي فراگير در كشور ايجاد شبكه ب)
 علمي گيري از توان علمي اعضاي هيأت ها و بهره ها و گرايش تقويت توان علمي رشته ج)
 علمي تجميع قوا و توان علمي اعضاي هيأت د)
 هاي علمي هاي الزم براي نشر مجالت و برگزاري همايش هايجاد زمين ) ه
 علمي   افزايي مشاركت علمي اعضاي هيأت ايجاد بستر مناسب براي هم و)

 پژوهشي كشور  هاي علمي گيري ز) مشاركت در تصميم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 . واجدان شرايط235ماده 

 نامه وزارت علوم  بر اساس آيين

 . تسهيالت 236ماده 

هاي علمي در واحدها و در صورت نياز و ضـرورت، در   عاليت انجمناختصاص محلي براي ف الف)
 ها   تهران يا مراكز استان

 تأمين همه لوازم اداري مورد نياز  ب)
 ها و پرداخت حق عضويت آنان  گونه انجمن علمي دانشگاه در اين عضويت اعضاي هيأت ج)
 ها و...   مجالت، كارگاهها، نشر  هاي علمي شامل برگزاري همايش كمك به انجام فعاليت د)
ي دانشگاه ها آزمايشگاهها و  ها از كتابخانه آوردن زمينه الزم براي استفاده اعضاي انجمن فراهم ) ه

 آزاد اسالمي
المللي  بين و هاي واحدها، مناطق، ملي ها، كنگره ها، كنفرانس واگذاري امتياز برگزاري همايش و)

 در صورت داشتن شرايط مورد نظر 
هاي علمي كشور وضع شده  امتيازات و اختيارات كه به موجب مصوبه كميسيون انجمن ز) ساير

   1شود. يا وضع مي
 گيـرد كـه   هـايي تعلـق مـي    به انجمن "و"، "ه"، "د"، "ب"، "الف"تسهيالت بندهاي  -1تبصره 
 وقت دانشگاه باشند.   وقت و نيمه علمي تمام ها عضو هيأت درصد اعضاي آن50حداقل 

 فرآيند درخواست تشكيل انجمن  . 237ماده 

 علمي به معاون پژوهشي واحد  پيشنهاد تأسيس انجمن از طريق اعضاي هيأت الف)
 هاي مرتبط ارائه مدارك مورد نياز و تكميل فرم ب)
 ها طرح در شوراي پژوهشي واحد و اظهار نظر و تعيين نوع تسهيالت و ميزان آن ج)
 ارسال به دفتر امور پژوهشي دانشگاه د)
 هاي علمي دانشگاه طرح در كميته انجمن ) ه
 هاي علمي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ارسال به كميسيون انجمن و)

 انجمن پيشنهادي نبايد تاكنون در كشور تأسيس شده باشد.   -1تبصره 

 . اعضاي كميته بررسي 238ماده 

 رئيس -معاون پژوهشي دانشگاه  الف)
 ب رئيسنائ -مديركل امور پژوهشي  ب)
 دبير -هاي علمي  رئيس اداره فرصت ج)

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 1علمي بنا به پيشنهاد معاونت پژوهشي و تأييد رياست دانشگاه نفر از اعضاي هيأت 5تا  3 د)

هاي علمي در زمان درخواسـت، بـه نكـات زيـر      الزم است متقاضيان تأسيس انجمن. 239ماده 

  :توجه كنند

علمي مشخص (مصـوب شـوراي    كه در يك رشتهشود  انجمن علمي به انجمني اطالق مي الف)
 ريزي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري) فعاليت كند.   عالي برنامه

علمي اسـتادي و   مرتبه درصد60نفر باشد (با تركيب  10مؤسس حداقل  هيأت يتعداد اعضا ب)
 ) دانشياري

ات پژوهشـي و  هـا و مؤسسـ   علمي دانشگاه هيأت شده افراد شناخته ، بايدمؤسس هيأت ياعضا ج)
 مورد نظر باشند.  هاي اجرايي در رشته ن دستگاهامتخصص

يـك   ،از يك دانشگاه دمؤسس نباي هيأت يها، اعضا انجمن يمنظور مشاركت فعال و فراگير به د)
 ي خاص باشند.  يپژوهشي يا يك دستگاه اجرا مؤسسه

 هاي علمي   براي تأسيس انجمن مدارك مورد نياز. 240ماده 

 مؤسس و ارسال فرم تقاضاي تأسيس از طرف اعضاي هيأتتكميل   -1 
 مؤسس مشخصات فردي و اعضاي هيأت تكميل و ارسال فرم پرسشنامه -2
 انجمن  اساسنامه ارائه -3
  )C. V( مؤسس بيوگرافي علمي هر يك از اعضاي هيأت خالصه ارائه -4
 كپي آخرين مدرك تحصيلي و آخرين حكم كارگزيني ارائه  -5
  ه)طرح توجيهي ضرورت تشكيل انجمن (در يك صفح هارائ  -6
 المللي در صورت وجود هاي مشابه بين ارائه مداركي از انجمن -7

هـاي   تواند به عضويت انجمـن  وقت واحدهاي دانشگاهي مي علمي تمام هر عضو هيأت. 241ماده 

 كـه حـوزه فعاليـت انجمـن در حيطـه تخصـص آن عضـو        علمي معتبر درآيد؛ مشـروط بـر ايـن   
 علمي باشد.   هيأت

علمي و واحدهاي دانشگاهي پيش از عضـويت بايـد اهـداف خـود را از      اعضاي هيأت. 242ماده 

 عضويت در انجمن علمي مشخص كنند و از عضويت بدون هدف و برنامه در انجمن بپرهيزند. 
 يپژوهشـ كـه داراي كارنامـه علمـي    علمي يا واحد دانشگاهي منوط به اين هر عضو هيأت -تبصره

تواند به عضـويت   باشد، مي ه)سال گذشت 3در  ISIيا  ISCپژوهشي، مقاله علمي 3(حداقل داراي 
 هاي علمي مرتبط با رشته تخصصي خود درآيد.  انجمن

المللي بايد عالوه بر موافقت معاونت پژوهشـي و فنـاوري   هاي بين عضويت در انجمن. 243ماده 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 دانشگاه آزاد اسالمي نيز برسد.   المللدانشگاه به تأييد حوزه معاونت بين

هاي علمي، از ساير  هاي فردي از انجمنبرداريعلمي بايد عالوه بر بهره اعضاي هيأت. 244ماده 

 ها در جهت توسعه و تعميق دانش و فناوري واحدهاي دانشگاهي استفاده كنند.   امكانات آن

تواند همزمان براي عضـويت در   ينامه، معلمي داراي شرايط اين آيين هر عضو هيأت. 245ماده 

علمـي بـراي    انجمن معتبر از تسهيالت مالي دانشگاه استفاده كند. اعتبار مالي هر عضو هيـأت  4
ميليون ريال و اعتبار مالي واحدهاي دانشگاهي با درجـه  5هاي علمي حداكثر  عضويت در انجمن

ميليـون ريـال اسـت.    60 ميليون ريال و واحدهاي جامع40ميليون ريال، بسيار بزرگ 30بزرگ 
 تواند براي عضويت در يك يا چند انجمن علمي صرف شود.  اين اعتبار مي

چنانچه واحد دانشگاهي قصد عضويت در انجمن علمي معتبر داشته باشد، ضـروري  . 246ماده 

   1است داراي رشته تخصصي مرتبط با حوزه فعاليت انجمن باشد.

نامـه از طريـق همكـاري يـا عضـويت در      آيـين  واحدهاي دانشـگاهي مشـمول ايـن   . 247ماده 

 هاي علمي بايد الزامات زير را دنبال كنند:   انجمن
 هاي آموزشي پژوهشي مشترك  برگزاري كارگاه )الف
 هاي علمي مشترك  برگزاري كنفرانس )ب
 مشترك  ISIپژوهشي يا چاپ نشريات علمي )ج
 هاي علمي مشترك برگزاري سخنراني )د
 هاي علمي تخصصي مشترك يشگاهبرگزاري نما ) ه
 تخصصي   هاي فوقايجاد شرايط مناسب براي فرصت مطالعاتي و دوره )و
هـا،   هـاي علمـي كنفـرانس   هـاي علمـي، ارزيـابي و داوري مقـاالت و پنـل     عضويت در كميته )ز

 ها  ها و... برگزارشده توسط انجمن همايش

هاي علمي ملي بـه   گاهي در انجمنعلمي و واحد دانش مراحل درخواست عضو هيأت. 248ماده 

 اين شرح است: 
 علمي  درخواست عضو هيأت الف)
 تصويب در شوراي پژوهشي واحد ب)
 تأييد معاونت پژوهشي واحد ج)

 المللـي، الزم اسـت  هاي علمي بين علمي) در انجمنبراي عضويت (واحد يا عضو هيأت -1تبصره 
منظور صدور مجوز به دفتـر امـور پژوهشـي     پس از تصويب در شوراي پژوهشي واحد، مدارك به

 دانشگاه ارسال شود. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 30/6/90مورخ  229898/73 نامه بخش .1
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 علمي و واحد دانشگاهي ملـزم بـه ارائـه گـزارش سـاالنه بـراي دريافـت        اعضاي هيأت -2تبصره 
 هاي تمديد عضويت هستند.  هزينه

 

آموزشي و پژوهشـي   هاي كارگاه درعلمي  هيأت اعضاي شركت متمم نامه بخش

 1داخلي و خارجي

به شماره علمي  نامه اجرايي اعطاي پژوهانه به اعضاي هيأت شيوهپيرو  .250ماده 

هاي  رساند، بودجه الزم براي شركت در كارگاه ، به آگاهي مي22/2/93مورخ  37281/73
نامه  شيوه 382ماده  4شده در تبصره  آموزشي و پژوهشي داخلي و خارجي از محل اشاره

 شود.  تأمين مي 34يادشده، مطابق جدول 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 29/7/93ورخ م 71491/70 نامه بخش .1
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 فصل پنجم

 هاي آموزشي ها و دوره علمي در كارگاه شركت اعضاي هيأت

 

مدت آموزشي و  هاي كوتاه ها و دوره علمي در كارگاه شركت اعضاي هيأت ضوابط

 پژوهشي خارج از كشور

 هاي علمي معتبر خارج از كشور به اين شرح است:  شرايط متقاضي شركت در كارگاه. 251ماده 

 وقت با حداقل سه سال سابقه استخدام  علمي تمام تعضويت در هيأ الف)
 مرتبه علمي استادياري ب)
 ISCيا  Medlineو  ISI ،SCOPUSشده در يكي از نشريات  مقاله چاپدو دارابودن حداقل  ج)

ها در مجـالت مـورد تأييـد وزارتـين باشـد يـا تأييديـه         پژوهشي كه يكي از آن يا دو مقاله علمي
 گذشته  كرسي نهايي در سه سال

 داشتن رشته تخصصي متقاضي با موضوع كارگاه مطابقت   تطابق د)
هايي كـه بـه زبـان     متقاضي بايد با زبان رسمي كارگاه آشنايي كافي داشته باشد. براي كارگاه ) ه

)، 575( TOEFL)، 5/6(بـا حـداقل نمـره     IELTSشود ارائه يكي از مـدارك   انگليسي برگزار مي
Tolimo )550 يا (EPT )60 .الزامي است ( 

زبان  انگليسي هاي شان را از يكي از دانشگاه لمي كه مدرك تحصيليع براي اعضاي هيأت -تبصره
  1الزامي نيست. 249اند، ارائه مدارك بند ه ماده  اخذ كرده

   شرايط كارگاه. 252ماده 

 حداكثر مدت زمان كارگاه تا يك ماه قابل پذيرش است.  الف)
هـاي علمـي معتبـر رشـته      دانشگاه برتر جهان يا انجمـن  1000ه از ميان برگزاركننده كارگا ب)

 پژوهشي معتبر باشد.   -تخصصي مرتبط يا مؤسسه تحقيقاتي 
هاي تعطيلي دانشگاه صـورت   علمي در فصل تابستان يا زمان االمكان اعزام اعضاي هيأت حتي ج)

 گيرد.  
 www.webometric.infoنشاني  هاي معتبر مورد تأييد از طريق فهرست دانشگاه -1تبصره 

 قابل دسترسي است. 
اعتبار انجمن علمي بايد توسط گـروه تخصصـي واحـد دانشـگاهي، ارزيـابي و توسـط        -2تبصره 

 معاون پژوهشي واحد تأييد شود. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 27/7/89مورخ  302817/73 نامه بخش .1
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  مراحل درخواست شركت در كارگاه. 253ماده 

 ست توسط متقاضيتكميل فرم درخوا الف)
 تأييد گروه تخصصي و رئيس دانشكده در واحد  ب)
 تصويب در شوراي پژوهشي واحد ج)
 1تأييد معاونت پژوهشي واحد د)
 ارسال به دفتر امور پژوهشي دانشگاه ) ه

 تقاضا بايد حداقل يك ماه قبل از تاريخ برگزاري كارگاه به دفتر امور پژوهشـي دانشـگاه   -تبصره
 صورت درخواست قابل بررسي نخواهد بود.  غيراين ارسال شود؛ در

 . مدارك مورد نياز براي شركت در كارگاه  254ماده

 شده  تكميل 262پيوست فرم  الف)
 شده  تكميل 273فرم پيوست  ب)
 اطالعات كارگاه شامل: بروشور، برنامه و ساير مستندات براي داوري  ج)
 اصل دعوتنامه به نام فرد متقاضي   د)
 وير صورتجلسه شوراي پژوهشي واحد دانشگاهي تص ) ه

 مجـوز اخـذ  عالوه بر ، رؤساي مناطقهمچنين ن رياست دانشگاه، ااعزام معاونان و مشاور -تبصره
درخصـوص رؤسـاي واحـدها تأييـد     . به تأييد رئيس دانشگاه آزاد اسالمي نيز برسدبايد ذكرشده 

ي دانشـگاهي تأييـد رئـيس واحـد     رئيس مناطق و رئيس دانشگاه و درخصوص معاونان واحـدها 
 دانشگاهي و معاونت پژوهشي دانشگاه ضروري است. 

  تسهيالت اعطايي براي شركت در كارگاه. 255ماده 

و اقامـت حـداكثر تـا     ، بيمه، عـوارض خـروج از كشـور   نام رفت و برگشت، ثبت تبلي هزينه الف)
  ريال ميليون20 سقف

م مأموريت بدون حق مأموريت صادر خواهد شد و شركت در كارگاه حكروزهاي  براي تعداد ب)
 جزء مرخصي ساالنه به حساب نخواهد آمد.  

روز بعـد از تـاريخ برگـزاري كارگـاه از      2روز قبـل و   2علمي مجاز است حـداكثر   عضو هيأت ج)
 30كه از حـداكثر مـدت زمـان     استفاده كند؛ مشروط بر اين 253مأموريت مشمول بند ب ماده 

 .  روز تجاوز نكند
وقـت   عضو تمام برايسال شمسي  2هر  نامه فقط براي يك بار در استفاده از مزاياي اين آيين د)

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 27/7/89مورخ  302817/73 نامه بخش .1
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علمـي بسـتگي    ممكن است. استفاده مجدد به عملكرد پژوهشي عضو هيأتدانشگاه علمي  هيأت
 دارد. 

ز ميليـون ريـال ا  20تواند تا سقف  علمي مي در صورت نياز و موافقت رئيس واحد، عضو هيأت ) ه
 وام بدون بهره استفاده كند.  

 از يـك واحـد و گـروه آموزشـي، متقاضـي     علمـي   كه چند نفر از اعضاي هيأت درصورتي -تبصره
 2، حداكثر يواحد دانشگاهي بايد پس از بررسي در شوراي پژوهششركت در يك كارگاه باشند، 

الي واحـد دانشـگاهي   نفر از افراد واجد شرايط را بسته به سوابق علمي متقاضـيان و امكانـات مـ   
 معرفي كند.  

 حساب تسويه. 256ماده 

شـده در   صورت فايـل اسـكن   الزم است متقاضي پس از بازگشت از سفر مدارك و اسناد زير را به
قالب لوح فشرده به معاونت پژوهشي واحد ارائه كند تا پـس از برابـر اصـل كـردن، بـه معاونـت       

 پژوهشي دانشگاه ارسال شود. 
 كارگاهمخصوص گزارش علمي شركت در  شده فرم تكميل الف)
 گواهينامه شركت در كارگاه ب)
هـاي پرداخـت مربـوط بـه عـوارض       بليت رفت و برگشت، برگـه  اصل اسناد سفر شامل الشه ج)

 نام  ثبتهزينه و  ، ويزاخروج از كشور، اقامت
  د)شور مقصتصوير صفحات گذرنامه (صفحات مربوط به مهر خروج از كشور مبدأ و ورود به ك د)

علمي موظف است پس از بازگشت نسبت به برگـزاري كارگـاه مشـابه بـا      عضو هيأت. 257ماده

علمي يا ارائه سمينار  توجه به امكانات واحد براي دانشجويان تحصيالت تكميلي يا اعضاي هيأت
اهي را ماه، اقدام و تأييد معاونت پژوهشي واحد دانشگ 3درباره كارگاه و نتايج آن، حداكثر ظرف 

 نسبت به اجراي موفق آن اخذ كند. 

 

مدت آموزشي و  هاي كوتاه ها و دوره علمي در كارگاه شركت اعضاي هيأت ضوابط

 پژوهشي داخلي

 متقاضي شركت در كارگاه بايد شرايط زير را داشته باشد: . 258ماده 

 وقت   علمي تمام عضويت در هيأت الف)
 سال سابقه استخدامي  3حداقل  ب)
 رجه استادياري د  ج)
 در سه سال گذشته   SCOPUSيا  ISCيا  ISIپژوهشي يا  دارابودن حداقل دو مقاله علمي د)
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پژوهشي در سه سال گذشـته   مقاله علمي 3كار و   سال سابقه 5مربيان داراي حداقل  - 1تبصره 
 توانند از اين تسهيالت استفاده كنند.   مي

نظـر   توانند با رعايت شرايط از تسهيالت مـورد  ا ميدانشجويان دكتري بورسيه واحده -2تبصره 
 استفاده كنند.  

 كارگاه بايد شرايط زير را داشته باشد: . 259ماده 

كارگاه توسط مراكز يا دانشگاه معتبر، انجمن، پژوهشگاه، مؤسسه يا آكـادمي برگـزار شـود.     الف)
 تأييد اعتبار برگزاركننده كارگاه با گروه آموزشي است. 

 هفته است.  2زمان مورد تأييد، حداكثر مدت  ب)
 موضوع كارگاه با رشته متقاضي مطابقت داشته باشد.   ج)
بـودن يـا نبـودن     تخصصي باشد. تخصصي موضوع كارگاه عمومي نباشد؛ بلكه تخصصي يا فوق د)

 آن به تأييد گروه آموزشي برسد.  

 . مراحل درخواست شركت در كارگاه 260ماده 

 كتبي به گروه آموزشي واحد توسط متقاضي  ارائه درخواست الف)
 تأييد اعتبار كارگاه توسط گروه تخصصي ب)
 تصويب در شوراي پژوهشي واحد ج)
 تأييد معاونت پژوهشي واحد د)

 متقاضي بايد تقاضاي خود را حداقل يك مـاه قبـل از تـاريخ برگـزاري بـه مـدير گـروه        -تبصره
 آموزشي تسليم كند.  

 نياز براي ارائه درخواست شركت در كارگاه . مدارك مورد 261ماده 

 1مرتبطتكميل فرم  الف)
   ه)و برنامه كامل كارگاهاي كارگاه (مشخصات  سرفصل ب)
 ها ريزهزينه ج)
 نام يا دعوتنامه  ثبت د)

 . تسهيالت اعطايي براي شركت در كارگاه 262ماده

بـا توجـه بـه     ريـال ميليون 5نام و اقامت حداكثر تا سقف  هزينه بليت رفت و برگشت، ثبت الف)
بودجـه  توسط واحد دانشگاهي پس از اخذ مجوز بودجه پژوهشي از محل محل برگزاري كارگاه، 

 قابل پرداخت است. شده،  تصويب
شركت در كارگاه، حكم مأموريت بدون حق مأموريت صادر خواهـد شـد   روزهاي  براي تعداد ب)

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 17/6/89مورخ  236063/73 نامه بخش .1
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 و جزء مرخصي ساالنه به حساب نخواهد آمد.  
 علمـي  عضـو هيـأت   بـراي سال شمسـي  هر  بار دريك فقط براي  باال استفاده از مزاياي -هتبصر

 .  استممكن دانشگاه 

متقاضي پس از اتمام دوره بايد مدارك و اسناد زير را به معاونت پـژوهش و فنـاوري   . 263ماده

 واحد ارائه كند:  

 كارگاهمخصوص گزارش علمي از شركت در  شده فرم تكميل الف)
 هينامه شركت در كارگاهگوا ب)
 شده در آن  هاي تدريس سرفصلو كارگاه گزارش مشروح از برگزاري  ج)
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 فصل ششم

 پژوهشي  هاي علمي شناسي تحقيق و همايش هاي روش برگزاري كارگاه

 

1شناسي تحقيق در دانشگاه آزاد اسالمي هاي روش برگزاري كارگاه ضوابط
 

نـد براسـاس مقـررات و رونـد زيـر نسـبت بـه ارسـال         توان واحدهاي دانشـگاهي مـي  . 264ماده 

 شناسي تحقيق اقدام كنند.   درخواست و برگزاري كارگاه روش

شناسي تحقيق بايد با توجه به امكانات واحد، نخسـت   تقاضاي برگزاري كارگاه روش. 265ماده 

در شوراي پژوهشي واحد دانشگاهي مطـرح شـود و پـس از تصـويب در آن شـورا، بـه معاونـت        
 وهشي سازمان مركزي ارسال شود. پژ

شده پيوست به معاونت پژوهشي سازمان مركزي  درخواست بايد همراه با فرم تكميل. 266ماده 

 ارسال شود. 

شناسـي تحقيـق، پـس از تأييـد برگـزاري آن در       هاي كارگـاه روش  بخشي از هزينه. 267ماده 

واحد متقاضـي قابـل پرداخـت    شوراي پژوهشي سازمان مركزي، از محل بودجه پژوهشي ساالنه 
 خواهد بود.  

هاي تحقيق در گروه علوم انسـاني،   عنوان يك الگوي كلي براي روش برنامه كارگاه به. 268ماده 

تواند در صورت نيـاز، بـا توجـه بـه طـول       شود و شوراي پژوهشي واحد مي به پيوست ارسال مي
 د.  برگزاري كارگاه، اعمال تغييراتي را در برنامه پيشنهاد كن

هـاي تحقيـق    هاي علمي ازجمله علوم پايه و فني و مهندسي كه روش در ساير گروه. 269ماده 

متفاوتي دارند، الزم است برنامه پيشنهادي كارگاه نيز همـراه بـا توجيهـات الزم بـراي معاونـت      
 پژوهشي سازمان مركزي ارسال شود. 

معاونت پژوهشي سازمان مركـزي  توانند بدون هماهنگي با  واحدهاي دانشگاهي نمي. 270ماده 

 شناسي تحقيق اقدام كنند.   نسبت به برگزاري كارگاه روش

صورت مجلد و حداكثر يـك مـاه    شناسي تحقيق بايد به گزارش برگزاري كارگاه روش. 271ماده 

 پس از برگزاري، براي معاونت پژوهشي سازمان مركزي ارسال شود. 

 روز خواهد بود.  4تا  2حقيق بين شناسي ت طول دوره كارگاه روش. 272ماده 

دوره  كنندگان گواهي پايان در پايان دوره كارگاه، از سوي واحد دانشگاهي به شركت. 273ماده 

علمـي مـدنظر قـرار خواهـد گرفـت؛ امـا        شود. اين گواهي هنگام ترفيـع اعضـاي هيـأت    داده مي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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مميـزه سـازمان مركـزي     تعلمي، منوط به تأييد هيـأ  اختصاص امتياز براي ارتقاي اعضاي هيأت
 خواهد بود.  

امتياز بـه   5شناسي تحقيق مانند سمينارها، حداكثر  هاي روش براي برگزاري كارگاه. 274ماده 

 واحد تعلق خواهد گرفت.  

هاي برگـزاري   اي نيز برگزار كرد و پرداخت هزينه صورت منطقه توان به كارگاه را مي. 275ماده 

كننـده در   قه از سوي واحـدهاي دانشـگاهي منطقـه شـركت    آن با تصويب شوراي پژوهشي منط
 كارگاه يا منحصراً توسط يك واحد تقبل خواهد شد.  

اي از  كنندگان تكميـل و نسـخه   پرسشنامه، پس از برگزاري دوره، بايد توسط شركت. 276ماده 

 منظور بررسي كيفيت برگزاري به معاونت پژوهشي سازمان مركزي ارسال شود.  آن به

، موارد زير نيز پيوست هستند كه واحدهاي دانشگاهي بايد وصـول  نامه بخشهمراه . 277ماده 

 هاي آن را كتباً به معاونت پژوهشي سازمان مركزي اعالم كنند.   و پيوست نامه بخش

 شناسي تحقيق: يك صفحه  فرم تقاضاي برگزاري كارگاه روش الف)
 صفحه 16شناسي تحقيق:  برنامه كارگاه روش ب)
 صفحه 2شوند:  هايي كه به روش تحقيق مربوط مي رست كتابفه ج)
 صفحه 3پرسشنامه:  )د

 

رساني دقيق و كاهش زمان ارسال مراسالت،  هاي اطالعاتي، اطالع تأسيس بانك

 1ها اندازي سايت اينترنتي همايش اقدام به طراحي و راه

هاي علمي بايد از طريـق   ها و گردهمايي همه مكاتبات براي درخواست برگزاري همايش: 278ماده 

 و رمز عبـوري كـه بـراي هـر واحـد دانشـگاهي       با كد كاربر http://conference.iau.irسايت 
 اي پاسخي داده نخواهد شد.   هاي دبيرخانه تعريف شده است، ارسال شود. بنابراين به درخواست

ييديه نهايي پس از برگزاري همـايش بايـد گـزارش و مجموعـه     واحدها براي صدور تأ -1تبصره 
مقاالت را به شيوه پيشين براي بررسي به معاونت پژوهشي دانشگاه ارسال دارند و براي محاسبه 

 امتياز و بودجه، تأييديه نهايي برگزاري سمينار را دريافت كنند.  
هـاي داخلـي تـا سـقف      شريـال و همـاي   000/000/5ها تا سـقف   برگزاري سخنراني -2تبصره 

ريال نياز به مجوز سازمان مركزي دارند. واحـدهاي دانشـگاهي منـوط بـه ثبـت       000/000/15
توانند نسبت به برگزاري همـايش   ها و دريافت كد شناسه مي اطالعات همايش در سايت همايش

 اقدام كنند.  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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وز برگـزاري را در  هايي كه از طرف سازمان مركزي مج اطالعات آن دسته از همايش. 279ماده 

اند، در كارتابـل الكترونيكـي واحـدهاي دانشـگاهي در دسـترس اسـت و مجوزهـاي         يافت كرده
 الكترونيكي صادرشده از معاونت پژوهشي دانشگاه رسمي و معتبر است. 

اي براي رؤسا و معاونان پژوهشـي واحـدهاي دانشـگاهي     كد كاربري و رمز عبور ويژه. 280ماده 

جا كه كد و رمز، اختصاصـي   شود. از آن صورت محرمانه ارسال مي است كه به در نظر گرفته شده
شـدن آن   است، الزم است در حفظ محرمانگي آن دقت كافي صـورت گيـرد و در صـورت فـاش    

 كل فناوري اطالعات و ارتباطات دانشگاه گزارش شود.  مراتب در اسرع وقت به اداره

صورت كتبي براي صدور  واحدها الزم است مراتب بهدر صورت تغيير رؤسا و معاونان . 281ماده 

كد كاربر و رمز جديد به دفتر امور پژوهشي دانشگاه گزارش شود تـا كـد كـاربري و رمـز عبـور      
 جديد صادر شود. 

) Downloadراهنماي چگونگي ورود اطالعات به سايت ذكرشده، قابل برداشـت ( . 282ماده 

 ه دقت مطالعه شود. است و الزم است قبل از ورود اطالعات ب

امكان اتصال به سايت براي معاون اداري و مالي واحد در نظـر گرفتـه شـده اسـت.     . 283ماده 

هاي داراي مجوز در كارتابل الكترونيكي معاونان اداري و مالي واحدهاي دانشگاهي، قابل  همايش
 مشاهده و مجوزهاي الكترونيكي صادرشده رسمي و قابل اعتبار است. 

شـده در   المللي در مهلت تعيـين  هاي ملي و بين ضروري است اطالعات همه همايش. 284ماده 

هاي ذكرشده، جهت دريافت كـد، پيشـنهاد و ارسـال     نامه بخشو با رعايت مفاد  1قوانين مرتبط
 صورت امكان كديابي وجود نخواهد داشت.   شود؛ در غيراين

سايت از طريـق كارتابـل الكترونيكـي     ارسال فرم پروپوزال بعد از اجراي كدينگ در. 285ماده 

 پذير است و هر فرم پروپوزال فقط يك بار قابلت ارسال به سازمان مركزي را دارد.  واحد امكان

شود و در صورت اعمال  مجوز آرشيوها از سوي دفتر امور پژوهشي دانشگاه اعطا مي. 286ماده 

شي دانشگاه آزاد اسالمي، واحـد  ها در دفتر امور پژوه وضعيت درخواست اصالحات براي همايش
تواند همايش مورد نظر را بـه وضـعيت آرشـيو تبـديل و نسـبت بـه ارسـال فـرم          دانشگاهي مي

 اصالحيه از طريق سايت اقدام كند.  

همه امكانات ويرايش، آرشيو و ارسال فرم همايش به سازمان مركزي و حـذف فـرم   . 287ماده 

 است.  همايش در قسمت كارتابل الكترونيكي واحد

همه واحدهاي دانشگاهي موظفند پس از اجراي كـدينگ همـايش، فـرم پروپـوزال     . 288ماده 

 هاي واحدهاي واحد را از طريق كارتابل الكترونيكي ارسال كنند.   همايش

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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كه كد همايش واحد در سازمان مركزي دانشگاه مورد بررسي قرار گرفتـه   درصورتي. 289ماده 

 پذير نيست.  همايش در واحدهاي دانشگاهي امكانباشد، امكان ويرايش يا حذف 

اند، الزم است  هايي كه آرشيو شده هاي اصالحي آن دسته از همايش براي ارسال فرم. 290ماده 

 سابقه همايش از طريق كارتابل الكترونيكي واحد براي درج در قسمت مرتبط قيد شود. 

از سايت بـراي واحـدهاي دانشـگاهي     برداري فلوچارت گزارش كاري و راهنماي بهره. 291ماده 

 هاي همايش به سازمان مركزي، پيوست است.  جهت ارسال فرم

هاي آموزشي از طريـق دفتـر مطالعـات و     ها، دوره براي سهولت كار با سايت همايش. 292ماده 

آموزش نيروي انساني لحاظ شده و ضروري است واحدهاي دانشگاهي فـردي را بـراي گذرانـدن    
 دفتر امور پژوهشي معرفي كنند.  اين دوره به 

 

 1»پژوهشي دانشگاه آزاد اسالمي هاي علمي همايش«ضوابط 

 ها بندي همايش . سطح293ماده 

 داخلي يا نشست علمي: همايشي است كه توسط يك واحد دانشگاهي بـا همكـاري يـك يـا     -1
 شود.  چند گروه آموزشي مرتبط با موضوع همايش برگزار مي

ارشـد در واحـد    رتبط با موضوع همايش در مقطع كارشناسي يا كارشناسـي دارابودن رشته م -2
 دانشگاهي  

 واحدهاي دانشگاهي و مراكز در هر سال فقط مجاز به برگزاري سـه عنـوان همـايش در    -تبصره
 سطح داخلي / نشست علمي هستند.  

ن ريـال)  ميليـو  ريـال (ده  000/000/10برگزاري مراسم سخنراني با رويكرد علمي تا سقف  الف)
در واحدهاي دانشگاهي منوط به دارابودن سقف اعتبار مالي و تصويب شوراي پژوهش و فناوري 

صـورت لـوح    حساب مالي بايد گزارش آن به واحد و تأييد رئيس واحد، بالمانع است. براي تسويه
فشرده در پايان سال به دفتر طـرح و برنامـه و بودجـه و بـراي محاسـبه امتيـاز بـه دفتـر امـور          

 پژوهشي دانشگاه ارسال شود. 
 اي يا استاني: همايشي علمي است كه با شركت صاحبنظران يك منطقـه جغرافيـايي   منطقه -3

 شود و معموالً به بررسي مسائل آن منطقه يا استان اختصاص دارد.  خاص برگزار مي
 دارابودن حداقل درجه متوسط واحدهاي دانشگاهي الف)
ـ  مرتبط ب) اي يـا اسـتاني در چـارچوب مسـائل و      هـاي منطقـه   ا اولويـت بودن موضوع همايش ب

 مشكالت منطقه يا استان 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ارشد مرتبط با موضوع همـايش   دارابودن حداقل سه رشته در مقطع كارشناسي يا كارشناسي ج)
 در واحد دانشگاهي  

مي اي از طريق منابع خارج از دانشگاه الزا هاي برگزاري همايش منطقه درصد هزينه 40تأمين  د)
 است. 

(انتشاريافته  ISCهاي مورد تأييد وزارتين با رتبه  شده در مجله هاي ارائه چاپ تعدادي از مقاله و)
 در ايران) 

اي / اسـتاني   توانند ساالنه دو عنوان همـايش در سـطح منطقـه    واحدهاي دانشگاهي مي -تبصره
 برگزار كنند.  

فارسـي   ن از سراسر كشور و به زبانملي يا سراسري: همايشي است كه با شركت صاحبنظرا -4
 شود.  برگزار مي

 توسط واحدهاي دانشگاهي  » بزرگ«احراز حداقل درجه  الف)

ارشـد مـرتبط بـا موضـوع همـايش در واحـد        وجود حداقل سه رشته در مقطـع كارشناسـي   ب)
 دانشگاهي  

كشـور،   درصد كميته علمي همايش از مراكز تحقيقاتي و دانشگاهي معتبـر داخـل   20تأمين  ج)
 جز دانشگاه آزاد اسالمي

، ISIهاي معتبر داخل و خـارج كشـور بـا نمايـه      شده در مجله هاي ارائه چاپ تعدادي از مقاله د)
ISC ،Scopus ،Medline  و غيره 

هاي برگزاري همايش ملي از طريـق منـابع خـارج از دانشـگاه الزامـي       درصد هزينه 50تأمين  و)
 است. 

توانند ساالنه دو عنوان همايش در سطح ملي برگزار كنند. براي  مي واحدهاي دانشگاهي -تبصره
 اين منظور بايد از ارائه موضوعات مشابه و يكسان پرهيز شود. 

 المللي: همايشي است كه با مشاركت يك يا چند سازمان، انجمن تخصصـي يـا دانشـگاه    بين -5
هـا و   چنين بخشي از سـخنراني المللي باشد. هم خارجي برگزار شود و داراي هدف و موضوع بين

 شود.  كنندگان خارجي ارائه مي هاي علمي توسط شركت مقاله
 توسط واحدهاي دانشگاهي» بسيار بزرگ«احراز حداقل درجه  -1
هـا و مراكـز    هـا، دانشـگاه   المللـي، انجمـن   هاي معتبر بين دارابودن حاميان علمي مانند مجله -2

 پژوهشي  

و دكتـري تخصصـي مـرتبط بـا موضـوع همـايش در واحـد         ارشـد  وجود مقاطع كارشناسـي  -3
 دانشگاهي  

ــأمين  -4 ــه علمــي همــايش از مراكــز پژوهشــي و دانشــگاهي، مؤسســات و    15ت درصــد كميت
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 هاي علمي معتبر خارج از كشور  انجمن

 المللي از طريق منابع خارج دانشگاه الزامي است.   هاي برگزاري همايش بين درصد هزينه 50تأمين  -5
هـاي   المللـي در مجلـه   هـاي بـين   شده در همايش هاي ارائه شدن بخشي از مقاله اپ يا نمايهچ -6

، ISI ،ISC ،Scopusالمللـي ماننـد    هـاي بـين   المللـي داخلـي يـا خـارجي بـا نمايـه       معتبر بـين 
Medline  و غيره 

 طراحي سايت به دو زبان فارسي و انگليسي  -7

الملـل   كننـده در سـطح بـين    ده و چند شـركت ش حضور حداقل دو سخنران كليدي شناخته -8
 مرتبط با موضوع 

صورت چاپي يا الكترونيكـي   ها به مقاله شده به زبان انگليسي در مجموعه هاي ارائه چاپ مقاله -9
 الزامي است. 

هـاي آموزشـي    هاي جـانبي و برگـزاري كارگـاه    المللي برپايي نمايشگاه هاي بين در همايش -10
ش با همكاري دفتر ارتباط با صنعت و جامعه بالمانع است. همچنين الزم مرتبط با موضوع هماي

هاي برتر با هماهنگي دفتر گسترش توليد علم دانشگاه در  المللي مقاله هاي بين است در همايش
 يك نشريه معتبر علمي به زبان انگليسي چاپ شوند.  

المللـي بـه    در سـطح بـين  توانند ساالنه يك عنـوان همـايش    واحدهاي دانشگاهي مي -1تبصره 
 ها پيشنهاد كنند.   كميسيون ساماندهي همايش

واحدهاي متقاضي بايد قبالً حداقل دو همايش ملي مرتبط بـا زمينـه علمـي موضـوع      -2تبصره 
االختيـار، موضـوع    مورد مطالعه برگزار كرده باشند؛ مگر در مواردي كه با تأييـد نماينـدگان تـام   

 خاص است و سابقه ملي ندارد.  
المللي از معاونـت،   واحدهاي دانشگاهي بايد بعد از دريافت مجوز برگزاري همايش بين -3تبصره 

درخواست خود را با امضاي رئيس دانشگاه براي بررسي و صدور مجوز نهـايي بـه هيـأت دولـت     
 ارسال كنند.  

 ها   . ضوابط برگزاري همايش294ماده 

طور مسـتقل يـا بـا همكـاري يـك يـا چنـد         به اند كه برگزاركنندگان از واحدهاي دانشگاهي -1
 كنند.  مؤسسه در رشته علمي مرتبط، همايش را برگزار مي

هـاي   كننده از شخصـيت  هاي اجرايي و علمي برگزار المللي اعضاي كميته هاي بين در همايش -2
 المللي هستند.   برجسته علمي كشور در سطح ملي يا بين

مللي بايد به همراه مدارك الزم قبل از برگـزاري در بـازه   ال هاي بين تقاضاي برگزاري همايش -3
 زماني براي گرفتن مجوز به همراه داليل توجيهي به معاونت ارسال شود. 

المللـي در سـامانه    هـاي بـين   همه واحدهاي دانشگاهي بايد قبل از ثبـت اطالعـات همـايش    -4
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شـود،   ي كه هر سال ارسـال مـي  الكترونيكي، بخشي از اطالعات اوليه همايش را در قالب فراخوان
ها ارسال و پس از تعيـين تكليـف آن و در صـورت     براي بررسي به كميسيون ساماندهي همايش

 تأييد اوليه، نسبت به ثبت و درج اطالعات تكميلي همايش اقدام كنند.  
 شـوند، بايـد   برگـزار مـي   ه)وار (ساالنه يا دوساالن درپي و سلسله صورت پي هايي كه به همايش -5

 پژوهي تهيه و تنظيم شوند.   ها و راهبردهاي جديد همراه با آينده داراي ايده
 صورت كامـل ارائـه   ها مقاله به ها الزم است در تمامي همايش با توجه به اهميت داوري مقاله -6

هـا   گونـه مقالـه   شود؛ مگر در مواردي كه بر ارائه خالصه مقاله تأكيد شده است. بديهي است اين
 خالصه جامع شامل چكيده، مقدمه، روش كار و نتيجه باشند.  بايد داراي

االختيـار بالمـانع اسـت. منظـور از      هـا بـا تأييـد نماينـده تـام      سپاري برگزاري همـايش  برون -7
هـا بـه    ها يا فرآيندهاي اجرايي برگـزاري همـايش   ها، واگذاري برخي فعاليت سپاري همايش برون

 اد مشخص است. نهادهاي بيرون از دانشگاه تحت قرارد
ها بايد در قالب قرارداد صورت گيـرد. بـراي    سپاري همايش براي برون نامه تفاهمهرگونه  -تبصره

اين منظور بايد تمام قراردادها به تأييد دفتر امور حقوقي دانشـگاه برسـد. الزم اسـت در تمـامي     
ضـمنا نظـارت بـر    تأكيد شـود.  » سپاري فقط در مسائل اجرايي همايش برون«قراردادها، بر قيد 

 حسن اجراي همايش بر عهده معاون پژوهش و فناوري واحد دانشگاهي است. 

 . مرجع صدور مجوز  295ماده 

 المللي، معاونت است.  مرجع صدور مجوز برگزاري همايش با دامنه بين -1
اي / استاني بـا رعايـت    مرجع صدور مجوز برگزاري همايش با دامنه ملي / سراسري و منطقه -2
 االختيارند.   نامه، نمايندگان تام داد سقف مجاز مندرج در اين آيينتع
مرجع صدور مجوز برگـزاري همـايش در سـطح داخلـي / نشسـت علمـي، پـس از تصـويب          -3

انـد.   همايش توسط شوراي پژوهش و فناوري واحدهاي دانشگاهي، رؤساي واحدهاي دانشـگاهي 
ش توسط رئيس مركز دانشگاهي، منوط به صدور مجوز در مراكز دانشگاهي پس از تصويب هماي

 االختيار است.  تأييد نمايندگان تام
ها از طريق منابع خـارج از دانشـگاه    هاي برگزاري آن هايي كه كل هزينه صدور مجوز همايش -4

ها بنا بـه   شود. موضوع اين دسته از همايش االختيار تفويض مي شود، به نمايندگان تام تأمين مي
انشگاهي و منوط به تأييد شوراي پـژوهش و فنـاوري واحـد دانشـگاهي اسـت.      پيشنهاد واحد د

االختيار، شـماره و تـاريخ صـدور     واحدهاي دانشگاهي بايد پس از دريافت مجوز از نمايندگان تام
هـا بـه نشـاني     هاي مربوط به واحـد در سـايت الكترونيكـي همـايش     مجوزنامه را در قسمت نامه

http://conference.iau.ir  .ثبت و كد شناسه دريافت كنند 
هـاي مشـابه و تكـراري در واحـدهاي      االختيار موظفند از برگزارنشدن همايش نمايندگان تام -5



 

    98 

هـا،   دانشگاهي اطمينان يابند. بنابراين الزم است قبل از بررسي و صدور مجوز برگزاري همـايش 
 ريق دفتر فناوري اطالعات و ارتباطات دانشگاه استعالم شود. ها از ط موضوع همايش

 . هزينه برگزاري همايش  296ماده 

ها از محل صندوق پژوهشي واحد و تا سقف رديف بودجـه   بخشي از هزينه برگزاري همايش -1
 نامه اعتبارات پژوهشي قابل پرداخت است.  آيين

المللي به پيشنهاد معاون  يش در سطح بينواحدهاي جامع و بسيار بزرگ براي برگزاري هما -2
ريال  000/000/200االختيار اجازه دارند تا سقف  پژوهش و فناوري واحد و تأييد نمايندگان تام

ميليون ريال) از صندوق پژوهشي واحد براي برگزاري همايش برداشت و هزينـه كننـد.    (دويست
 عاونت دريافت شود.  در صورت نياز به مبالغ بيشتر بايد مجوزهاي الزم از م

واحدهاي جامع و بسيار بزرگ براي برگزاري همـايش در سـطح ملـي بـه پيشـنهاد معـاون        -3
ريال  000/000/150االختيار اجازه دارند تا سقف  پژوهش و فناوري واحد و تأييد نمايندگان تام

هزينـه  ميليون ريال) از صندوق پژوهشي واحد براي برگزاري همـايش برداشـت و    (يكصدوپنجاه
 كنند. در صورت نياز به مبالغ بيشتر بايد مجوزهاي الزم از معاونت دريافت شود.  

واحدهاي بزرگ براي برگزاري همايش در سطح ملي به پيشنهاد معـاون پـژوهش و فنـاوري     -4
صـدميليون   ريال (يـك  000/000/100االختيار اجازه دارند تا سقف  واحد و تأييد نمايندگان تام

وق پژوهشي واحد براي برگزاري همايش برداشت و هزينه كنند. در صورت نياز بـه  ريال) از صند
 مبالغ بيشتر بايد مجوزهاي الزم از معاونت دريافت شود. 

اي / استاني به پيشنهاد معاون پژوهش و فنـاوري   هاي منطقه كننده همايش واحدهاي برگزار -5
ميليـون   ريـال (پنجـاه   000/000/50تـا سـقف   االختيار اجازه دارنـد   واحد و تأييد نمايندگان تام

ريال) از صندوق پژوهشي واحد براي برگزاري همايش برداشت و هزينه كنند. در صورت نياز بـه  
 مبالغ بيشتر بايد مجوزهاي الزم از معاونت دريافت شود. 

ميليون ريال) از صندوق پژوهشي واحـدها بـراي برگـزاري     ريال (سي 000/000/30برداشت  -6
 هاي داخلي با تأييد رؤساي واحدهاي دانشگاهي بالمانع است.  شهماي

كننـدگان خـارج از    نـام و كمـك حمايـت    منظور از منابع خارج از دانشگاه، دريافت حق ثبت -7
 دانشگاه آزاد اسالمي است. 

هـا، برنامـه و    فرآيند برگزاري همايش شامل تهيه و انتشار فراخـوان و پوسـتر، داوري مقالـه    -8
بندي دقيق و بـه دور از   ها و غيره بايد با نظم و برنامه زمان ها، ميزگردها، كارگاه نشست مديريت

 هاي غيرضروري صورت گيرد.  تشريفات و صرف هزينه
 بيني و منظور كنند.   ها را در بودجه ساالنه خود پيش واحدهاي دانشگاهي بايد هزينه همايش -9

هاي اجرايي برگزاركننده همايش ها تـا   الب تيمپرداخت به اشخاص حقيقي يا حقوقي در ق -10
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هاي همايش بالمانع است. تشخيص اين موضوع بر عهده دبير اجرايي  درصد كل هزينه 30سقف 
 همايش و معاون پژوهش و فناوري واحدها و رؤساي واحدهاي دانشگاهي است. 

 هاي مالي همايش   . مشاركت297ماده 

اي / استاني به  هاي ملي / سراسري و منطقه ر همايشصدور همه مجوزهاي مشاركت مالي د -1
هـاي مـرتبط بـا     شود. مشاركت مالي منوط به دارابودن رشـته  االختيار تفويض مي نمايندگان تام

ارشد يا دكتـري تخصصـي توسـط واحـد      زمينه علمي همايش در مقاطع كارشناسي، كارشناسي
 كننده است.  مشاركت
بودجـه   ر بايد براي صدور مجـوز مشـاركت مـالي، سـقف رديـف     االختيا نمايندگان تام -1تبصره 

 نامه اعتبار پژوهشي واحدها را لحاظ كنند.   آيين
هـاي   هـا، نهادهـا و دانشـگاه    ها، مؤسسه منظور رعايت اصل همكاري متقابل با ارگان به -2تبصره 
چارچوب هاي علمي خارج از دانشگاه در  مشاركت مالي واحدهاي دانشگاهي در همايش و دولتي

 مقررات دانشگاه منوط به تأييد معاونت است. 
هـايي بـا دامنـه داخلـي / نشسـت علمـي بـراي واحـدهاي          مشاركت مالي در همايش -3تبصره 

 پذير نيست.  دانشگاهي امكان

 حساب   . شرايط تسويه298ماده 

 ها بر عهده مرجع صدور مجوز است.  حساب همايش صدور مجوز تسويه -1
اي  هاي علمي، منطقـه  هاي داخلي / نشست گاهي بايد پس از برگزاري همايشواحدهاي دانش -2

صورت  / استاني و ملي / سراسري حداكثر تا دو ماه از تاريخ برگزاري همايش، گزارش نهايي را به
هـاي مـالي بـراي بررسـي      مقاله يا لوح فشرده (چاپي يا الكترونيكي) بـه همـراه صـورت    مجموعه

 االختيار ارسال كنند.   حساب به نمايندگان تام تسويهكارشناسي و صدور مجوز 
 

 1المللي خارج كشور هاي علمي معتبر بين شركت در همايش ضوابط

 المللي خارج از كشور  هاي بين . شرايط متقاضي و نحوه شركت در همايش299ماده 

 وقت دانشگاه آزاد اسالمي  علمي تمام عضويت در هيأت -1
كتري دانشگاه آزاد اسالمي (براي يك بار در طول تحصـيل مشـروط   دانشجوبودن در دوره د -2

  به گذراندن امتحان جامع و تصويب موضوع رساله دكتري تخصصي با تأييد استاد راهنما)

 موضوع همايش بايد با موضوع رساله دكتري دانشجو مرتبط باشد.  -1تبصره 
يـا دو   ISIالمللي با نمايـه   اي بينه علمي، چاپ حداقل يك مقاله در مجله براي اعضاي هيأت -3

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  24/2/93مورخ  38673/73 نامه بخش .1
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دانشـگاهي، شـرط    پژوهشي مورد تأييد وزارتين يا اتمام يـك طـرح پژوهشـي بـرون     مقاله علمي
 استفاده از تسهيالت يادشده است. 

 منظور ارائه مقالـه  توانند به علمي با سه سال سابقه استخدام يا كمتر، مي اعضاي هيأت -2تبصره 
ود، پس از استخدام در دانشگاه آزاد اسالمي با استفاده از تسهيالت حاصل از فعاليت پژوهشي خ

 المللي خارج از كشور شركت كنند.  براي بار اول در همايش علمي معتبر بين
تواننـد بـيش از    طور شخصي مـي  ها به افراد حايز شرايط به شرط پرداخت همه هزينه -3تبصره 

 المللي شركت كنند.   هاي بين يك بار در همايش
 كنند، وقت با دانشگاه آزاد اسالمي همكاري مي صورت مدعو يا نيمه علمي كه به اعضاي هيأت -4

 شوند.  مشمول اين مقررات نمي
 هـاي متفـاوت در يـك همـايش     توانند با مقالـه  علمي در يك گروه آموزشي مي اعضاي هيأت -5

مشـترك تنهـا نويسـنده    هـاي   المللي خارج از كشور شركت كنند و براي مقاله علمي معتبر بين
 مسئول، مجاز به شركت در همايش است. 

 پذيرنـد،  صورت پوستر مقاله مـي  المللي معتبر جهاني كه صرفاً به هاي بين شركت در همايش -6
 براي يك بار طي يك سال شمسي بالمانع است. 

المللـي خـارج از    هاي معتبر بـين  . مدارك مورد نياز براي شركت در همايش300ماده 

 ر كشو

متقاضي بايد مدارك مورد نياز خود را به شرح زير حداقل دو ماه قبـل از برگـزاري همـايش     -1
 براي بررسي اعتبار همايش به گروه يا دانشكده مرتبط ارسال كند:  

پذيرش قطعي مقاله كه در آن نام متقاضي، عنوان مقاله و نـام دانشـگاه بـه شـكل صـحيح       الف)
هاي انگليسي (بـراي مثـال)    احد و دانشگاه آزاد اسالمي در مقالهدرج شده باشد. نحوه درج نام و

 به شرح زير است: 
Department of Agricultural Management, College of Agriculture, 

Tehran Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, 

Iran . 
هاي علوم پزشكي، درج نـام واحـد و    ها و رساله نامه هاي انگليسي مستخرج از پايان در مورد مقاله

 دانشگاه آزاد اسالمي در مقاله (براي مثال) به شرح زير است: 
Department of Anatomy, Tehran Medical Sciences Branch, Islamic 

Azad University, Tehran, Iran . 
ي و نام اعضاي كميتـه علمـي   بروشور همايش كه در آن عنوان همايش، تاريخ، محل برگزار ب)

 همايش درج شده است. 
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چكيده مقالـه بـه زبـان رسـمي همـايش و بـه زبـان فارسـي كـه در آن عنـوان مقالـه، نـام              ج)
 صورت صحيح درج شده باشد.   كنندگان و نام دانشگاه به ارائه

ننـدگان  ك ) به زبان رسمي همايش كه در آن عنوان مقاله، نام ارائهFull Paperمقاله كامل ( د)
 صورت صحيح درج شده باشد.   و نام دانشگاه به

دانشگاهي  شده براي همايش مرتبط با تعهد طرح پژوهشي درون كه مقاله ارائه درصورتي -تبصره
المللي  تواند براي ارائه مقاله با هزينه شخصي در همايش علمي معتبر بين است، مجري طرح مي

 خارج از كشور شركت كند. 

 رهاي ارزيابي اعتبار همايش  . معيا301ماده 

 شود:  المللي با داشتن يكي از شرايط زير معتبر تشخيص داده مي همايش بين -1
برگزاركننده همايش، انجمن علمي يا مركز تحقيقاتي يا مؤسسه علمي (آكادمي) معتبر در  الف)

 موضوع همايش است. 
هاي معتبـر براسـاس    علمي دانشگاه تاعضاي كميته علمي برگزاركننده همايش از ميان اعضاي هيأ ب)

 المللي انتخاب شده باشند.   هاي معتبر بين ) يا ساير سايتwebometricsبندي سايت ( رتبه
 درپي را داشته باشد.   همايش، پيشينه معتبر با سابقه حداقل سه بار برگزاري پي ج)
برتر جهان و بر اساس سايت هاي  در بين دانشگاه» هزار سه«رتبه دانشگاه برگزاركننده بايد تا  د)
)webometricsهاي معتبر جهاني باشد.   ) يا ساير سايت 

 هايي كه شرايط چهارگانه را رعايت نكرده باشند، مورد تأييـد نيسـت.   شركت در همايش -تبصره
المللـي خـارج از كشـور بـر عهـده شـوراي پـژوهش و         هاي بين تشخيص غيرمعتبربودن همايش

 فناوري واحدها است. 

 المللي خارج از كشور   هاي علمي معتبر بين . مرجع صدور مجوز شركت در همايش302ه ماد

وقـت و دانشـجويان دوره دكتـري در     علمـي تمـام   مرجع صدور مجوز شركت اعضـاي هيـأت   -1
المللي علمي معتبر خارج از كشور، پس از تصويب در شوراي پژوهش و فناوري  هاي بين همايش

 شگاهي است. واحد، رئيس همان واحد دان
هـاي امنـاي    مرجع صدور مجوز شركت رئيس و معاونان واحدهاي دانشگاهي، معاونان هيأت -2

االختيار رئـيس دانشـگاه در    هاي پژوهش و فناوري استان، نمايندگان تام استاني و رؤساي كميته
 هاي امناي استاني هستند.  هيأت

شـگاه آزاد اسـالمي، نماينـدگان    مرجع صدور مجوز شـركت مشـاوران، معاونـان رياسـت دان     -3
هاي امناي استاني و مديران كـل سـازمان مركـزي، معـاون      االختيار رئيس دانشگاه در هيأت تام

 پژوهش و فناوري دانشگاه آزاد اسالمي پس از تأييد رياست دانشگاه است. 
 مكاتبـه ها از طريق  المللي به سفارتخانه هاي بين كننده در همايش معرفي اعضاي شركت -تبصره
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 گيرد.  الملل دانشگاه آزاد اسالمي صورت مي رؤساي واحدها با معاونت امور بين

 ها   : نحوه پرداخت هزينه303ماده 

 نام   پرداخت ريالي معادل هزينه ثبت -1
 پرداخت هزينه معادل ريالي براي گرفتن رواديد   -2
بـت هزينـه اقامـت، غـذا،     ميليـون ريـال) با   ريال (پنجاه 000/000/50پرداخت حداكثر مبلغ . 1

 كننده همايش و بليت هواپيما براساس جدول زير:  جابجايي در كشور برگزار
 

 ها (به ريال) هزينه نام گروه كشورها رديف

 000/000/50 قاره آمريكا و اقيانوسيه 1

 000/000/40 انداز) و آفريقا قاره اروپا (به استثناي كشورهاي چشم 2

3 

 -سنگاپور  -تايوان  -ره جنوبي ك -كره شمالي  -ژاپن 

 -فيليپين  -اندونزي  -چين  -مالزي  -تايلند  -كنگ  هنگ

 الئوس -كامبوج  -ويتنام 

000/000/40 

 000/000/35 نپال -مالديو  -بنگالدش  -سريالنكا  -هندوستان  4

 000/000/30 انداز*+ ارمنستان كشورهاي چشم 5
 

ــم* ــورهاي چش ــتان  كش ــداز: قزاقس ــتان قر -ان ــتان  -قيزس ــتان  -تاجيكس  -ازبكس

لبنـان   -سوريه  -تركيه  -گرجستان  -آذربايجان  -افغانستان  -پاكستان  -تركمنستان 

   بحرين –كويت  -قطر  -امارات  -عمان  -يمن  -عربستان  -عراق  -اردن  -فلسطين  -

شـركت در   جويي و مديريت منـابع مـالي، اختيـار صـدور هرگونـه مجـوز       براي صرفه -1تبصره 

المللي خارج از كشور با رعايـت سـقف اعتبـار بودجـه پژوهشـي و       هاي علمي معتبر بين همايش

 شود.  نامه به شوراي پژوهش و فناوري واحدها تفويض مي ساير مقررات مندرج در اين آيين

علمي مجبور اسـت بـراي    براي كشورهايي كه در ايران سفارتخانه ندارند و عضو هيأت -2تبصره 

افت رواديد به كشور ثالثي مراجعه كند، استفاده از اعتبار پژوهانه بالمـانع اسـت. در صـورت    دري

ميليون ريال) بدون بهـره   ريال (پانزده 000/000/15كمبود اعتبار پژوهانه، پرداخت وام تا سقف 

 مجاز است. 

 شود.   مي درصد كل هزينه بر اساس جدول باال تعيين 80حداقل مبلغ پرداختي قبل از سفر،  -4

 حساب   . مراحل تسويه304ماده 

علمي الزم است پس از شركت در همايش، مدارك زير را ظرف يـك مـاه    همه اعضاي هيأت -1
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 براي بررسي به معاونت پژوهش و فناوري واحد تحويل دهند.  

هاي همايش يا منتشرشده در سـايت   مقاله صورت چاپ در مجموعه اصل يا چكيده مقاله به الف)

 يا لوح فشرده  همايش

 اصل گواهي شركت در همايش ب)

 الشه بليت رفت و برگشت ج)

 كپي صفحه گذرنامه كه در آن مهر ورود و خروج درج شده است.  د)

المللـي   كنندگان همراه با كشور مربوط، افـراد شـاخص بـين    گزارش سفر شامل تعداد شركت و)

تـرين دسـتاوردهاي    نندگان و مهـم ك ترين شركت حاضر در همايش، نام مؤسسه متبوع، برجسته

 شركت در همايش  

علمي بايد عالوه بر ارائه مقاله و شـركت در همـايش، زمينـه ايجـاد      همه اعضاي هيأت -1تبصره 

هاي مختلف جهان براي همكاري با دانشگاه، عضويت واحـد دانشـگاهي    تعامل با استادان دانشگاه

تحريريه مجلـه (ژورنـال) و    علمي در هيأت يأتها و مراكز تحقيقاتي، عضويت اعضاي ه در آكادمي

 دعوت از استادان براي امور آموزشي و پژوهشي را فراهم سازند و اين موارد در گزارش درج شود. 

كننده و نـام دانشـگاه را    معاونان پژوهش و فناوري واحدها ملزم هستند عنوان مقاله، نام ارائه -2

 ساب به مرجع صدور مجوز بفرستند. ح بررسي و پس از تأييد براي صدور تسويه

هـا، معاونـت پـژوهش و فنـاوري دانشـگاه اسـت، بايـد         متقاضياني كه مرجع صدور مجوز آن -3

صورت لوح فشرده براي بررسي و تأييد به دفتر امور پژوهشي سـازمان مركـزي    مدارك زير را به

 ارسال كنند:  

 شده كپي برابر با اصل شده چكيده مقاله چاپ الف)

 هاي همايش مقاله پي برابر با اصل شده جلد يا لوح فشرده مجموعهك ب)

 كپي برابر با اصل شده گواهي شركت در همايش ج)

هـايي كـه در آن    كپي برابر با اصل شده صفحه اول مشخصات صاحب گذرنامه و ساير صفحه د)

 مهر ورود و خروج درج شده است. 

هـاي   مقالـه  صـورت صـحيح در مجموعـه    احـد مربـوط بـه   چنانچه نام دانشگاه آزاد اسالمي و و -2تبصره 

 هاي پرداختي به صندوق پژوهشي واحد بازگشت داده شود.   همايش درج نشده باشد، بايد همه هزينه

درصــورت عــدم صــدور رواديــد، چنانچــه مقالــه بــه نــام دانشــگاه آزاد اســالمي در   -3تبصــره 

نشـاني دانشـگاه آزاد اسـالمي چـاپ شـود،       دهنده مقاله با هاي همايش به نام ارائه مقاله مجموعه

نام، لغو بليت به محل برگزاري همـايش،   شامل ثبت نامه بخشيافته در قالب  هاي تخصيص هزينه

 هزينه رواديد (به استثناي كشور ثالث) قابل پرداخت است. 
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 . شرايط لغو مجوز  305ماده 

هـاي علمـي معتبـر     كننـدگان در همـايش   هرگونه درخواسـت لغـو مجـوز از سـوي شـركت      -1
 المللي خارج از كشور بر عهده مرجع صدور مجوز است.  بين

همــه واحــدهاي دانشــگاهي ملــزم بــه ثبــت و نگهــداري اطالعــات شــركت اعضــاي  -1تبصــره 
 المللي خارج از كشور هستند.  هاي علمي معتبر بين علمي در همايش هيأت

ـ    ارائه مقاله در همايش براي -2تبصره  المللـي خـارج از كشـور، موضـوع      ينهاي علمـي معتبـر ب
شـود. در   روز مأموريت (بدون محاسبه حق مأموريت) محسوب مي 7يادشده، حداكثر  نامه بخش

صورت نياز به زمان بيشتر براي ارائه مقالـه در همـايش، الزم اسـت فـرد متقاضـي از مرخصـي       
اوري واحـد و توسـط   استحقاقي استفاده كند. ضمناً حكم مأموريت با تأييد معاونت پژوهش و فن

 شود.   معاون اداري مالي واحد صادر مي
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 فصل هفتم

 ايجاد مراكز تحقيقاتي و آزمايشگاه ملي

 

 1اسالمي آزاد واحدهاي دانشگاه در تحقيقاتي مراكز ايجاد ضوابط

   تحقيقاتي مراكز . اهداف305 ماده

 بهتـر  و هـدايت  يقـاتي تحقي هـا  طرح اجراي منظور به الزم تسهيالت و امكانات كردن فراهم -1
 اي  دكتري حرفه و ارشد كارشناسيهاي  نامه پايان دكتري و هايرساله

  دانشجويان وعلمي  هيأت اعضاي در پژوهش و انگيزه تحقيق ايجاد -2

  منطقه و كشور تحقيقاتي نيازهاي وها  اولويت راستاي در پژوهشيي ها طرح هدايت -3

آخـرين   از اسـتفاده  و كشـور  از خـارج  و داخـل  وهشـي پژ وعلمـي   مراكـز  بـا  ارتبـاط  ايجاد -4
 پژوهشي   و دستاوردهاي تحقيقاتي

 علمي   و پژوهشي هاي حوزه در استعدادها شكوفايي و شناخت زمينه مناسب كردن فراهم-5

 پژوهشي   وعلمي  اطالعات پايگاه ايجاد -6
 اجراي منظور به نشگاهدا با صنعت بخش و اجراييي ها دستگاه بين ارتباطيهاي  زمينه ايجاد -7

 نياز   مورد كاربردي تحقيقات

   تحقيقاتي مراكز ايجاد . شرايط306ماده 

 شود.   مي ايجاد تخصصيصورت  به وعلمي  خاص موضوع در تحقيقاتي مركز -1

 . استوقت الزامي  تمام استاديار 15 حداقل مركز، وجود هر ايجاد براي -2

 معتبر مجالت درمقاله علمي  3 حداقل راكز، بايدم اين درعلمي  هيأت عضو هر عضويت: شرط

 . باشد داشته اخير سال 10 درعلمي 

 واحد   طرف تقاضا از رشته مورد تناسب به نياز مورد فيزيكي و ساختماني امكانات و بودجه تأمين -3

 واحد  دكتري در يا ارشد تكميلي كارشناسي تحصيالتهاي  دوره وجود -4

   تحقيقاتي راكزم تأسيس . مراحل307 ماده

 شوراي احداث مراكز، به براي الزم توجيهي داليل با همراه را خود درخواست متقاضي واحد -1

 .  داردمي ارسال منطقه

 دانشـگاه سـازمان   پژوهشي معاونت به را نتايج، اوليه بررسي و تصويب از پس منطقه شوراي -2
 .  كند مي ارسال مركزي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 6/5/78مورخ  59898/73 نامه بخش .1
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 بـه صـدور   نسـبت  متقاضـي  واحد امكانات و شرايط ررسيب از پس دانشگاه پژوهشي شوراي -3
 . كرد خواهدگيري  تصميم اصولي موافقت

 طـرف معاونـت   از، الزم صـالحيت  و شـرايط  كسـب  و مـاه  6 گذشـت  از پس قطعي موافقت -4
 .  شد خواهد صادراسالمي  آزاد دانشگاه پژوهشي

 تحقيقاتي   مراكز بودجه تأمين . منابع308 ماده

 بخشي از بايد متقاضي واحد تحصيلي:نيمسال  هر در شهريه دانشجويان از دياز طريق درص -1
 شـوراي پژوهشـي   توسـط  كـه اي  نامـه  آيـين  اساس بر ترم هر در را دانشجويان شهريه تحصيلي
 .  اختصاص دهد تحقيقاتي مركز شد، به خواهد تدوين) مركزي دانشگاه (سازمان

 صـندوق  از طريـق  تحقيقـاتي  مركـز  ايـن  هـاي هزينـه  از بخشي دانشگاه: پژوهشي صندوق طريق از -2
 شود.   مي تأمين نشده واحدهاي دانشگاهي جذب پژوهشيهاي  بودجه محل پژوهشي دانشگاه از

 قراردادهـاي  عقـد  طريـق  از تحقيقـاتي  مركـز  هـاي هزينـه  از : بخشـي قرارداد عقد طريق از -3
 شود.   مي تأميندانشگاهي  علمي برون خدمات و پژوهشي

   تحقيقاتي مركز . اركان309 ماده

  نماينده وي يا منطقهرئيس  و واحد پژوهشي واحد، معاون رئيس بر مشتمل :امنا هيأت-1

 در واحـد علمـي   هيأت اعضاي از ، يكيامنا هيأت تأييد و واحدرئيس  پيشنهاد به :مركزرئيس  -2
 سـازمان  پژوهشـي  معاونت به مركزرئيس  عنوان به، رتبه استادياري حداقل داشتن و گرايش آن

 گردد.   اقدام وي حكم صدور به نسبت تاشود  مي معرفي مركزي

  تخصصي آنهاي  بخش مسئوالن و مركز رئيس از مركب است شورايي :علمي شوراي -3

 اقـدام  تخصصيهاي  بخش ايجاد به نسبت نياز صورت درتواند  مي مركز :تخصصيهاي  بخش -4
 .  كند

 امي  استخد و مالي . مقررات310 ماده

 دانشـگاه آزاد اسـتخدامي   و مـالي، اداري  قـوانين  تـابع  تحقيقـاتي  مراكزاستخدامي  و مالي امور
 . استاسالمي 

حق سرپرستي رئيس مركز تحقيقـاتي معـادل حـق سرپرسـتي رئـيس دانشـكده در       . 311ماده 

 1شـود.  محاسبه و توسط واحد مؤسس پرداخت مـي  د)واحدهاي دانشگاهي (بر حسب درجه واح

هـا   شامل آن دسته از مراكز تحقيقاتي است كه حكم فعاليت يا تمديـد مجـوز آن   نامه خشباين 
 توسط معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه تأييد شده باشد.  

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 9/11/92مورخ  374797/73 نامه بخش .1
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1تأسيس آزمايشگاه ملي ضوابط
 

   اهداف تأسيس آزمايشگاه ملي .312ماده 

 ش و فناوري روز كارگيري دان اي و ملي براي بهجلب همكاري و حمايت صنايع منطقه -1

 ها و صنايع   هاي ايجاد مرجعيت علمي، فناوري با درنظرگرفتن نقش سازمانآوردن زمينه فراهم-2

هـاي ايجـاد و   سـازي زمينـه  تبادل دانش و تجربيات بخش تحقيـق و اجـرا بـا هـدف فـراهم      -3
كشـور و   ي ملي براي نيل به توليد دانش و اعـتالي موقعيـت علمـي   ها آزمايشگاهبرداري از  بهره

 هاي مختلف علمي   گسترش مرزهاي دانش در حوزه

المللـي خـدمات   پاسخ به نيازهاي تحقيقاتي و آزمايشگاهي كشور و تالش براي عرضـه بـين   -4
 هاي اصلي علوم  تخصصي در شاخه

 ها  برداري از آني ملي و بهرهها آزمايشگاهمنظور ايجاد  هاي شاخص بهكردن پژوهش كاربردي -5

آموختگـان در مسـير   تربيت نيروي انساني متخصص و توانمندسازي تجربي دانـش  كمك به -6
 برداري و ارائه خدماتايجاد، تجهيز، بهره

رسـاني اطالعـات متخصصـان و     روز همكاري آموزشي و پژوهشـي بـراي ارتقـاي علمـي و بـه      -7
 الملليكارشناسان مرتبط با مركز در تعامل با مراكز علمي ملي و بين

 هاي مربوط به نيازهاي آزمايشگاهي و تحقيقاتي استان و كشورساختن معضالت و چالش مرتفع -8

 هاي تحقيقاتي و آزمايشگاهي در كشورايجاد قطب -9

 ها   سازي آنكمك به ارائه و تدوين استانداردهاي مورد نياز جامعه و صنعت و پياده -10

   . امكانات، تجهيزات و منابع مالي313ماده 

هكتار زمين به نـام دانشـگاه جهـت تأسـيس آزمايشـگاه       12تا  7ر قراردادن حداقل در اختيا-1
 هاي بيرون از دانشگاه سازمان توسط 

ريال (صـدميليارد ريـال) از منـابع خـارج از دانشـگاه      000/000/000/100اختصاص حداقل -2
 ها و صنايع) و ديگر مراجع ممكن براي شروع كار  (سازمان

 اسب و قابل ارزيابيداشتن طرح توجيهي من-3

   هاي انتخاب موضوع فعاليت آزمايشگاه شاخص .314ماده 

 داشتن با مسائل و نيازهاي كشور تناسب -1
 همسويي با توسعه علمي جهان  -2

 بودن استراتژيك -3

 كننده مزيت نسبي و مطلق براي دانشگاه و كشور ايجاد -4

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 23/6/91مورخ  197253/73 نامه بخش .1
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 هاي مختلف علم پوشش دادن رشته -5

   ي مليها آزمايشگاهمنظور استقرار  اي جايابي بهه . شاخص315ماده 

 هاي علمي:   شاخص -1
 وجود واحدهاي دانشگاهي جامع و بسيار بزرگ  الف)
 وجود مراكز پژوهشي مرتبطب) 

 ها جز واحدهاي دانشگاه آزاد اسالمي وجود ساير دانشگاهج) 

 هاي تحصيالت تكميلي مرتبط علمي متخصص و دوره وجود هيأتد) 

 هاي صنعتي و اقتصادي:   شاخص -2

ــه الــف) ــراي   وجــود كارخان هــا و صــنايع بــزرگ و متوســط و مــرتبط و مراكــز بيمارســتاني (ب
 ي مرتبط با پزشكي)  ها آزمايشگاه

 وجود منابع و معادن طبيعي مرتبطب) 

 وجود بازارج) 

 هاي حمايتي:   شاخص -3

 امكان جذب منابع مالي خارج از دانشگاه الف)
 يت تجهيزاتي خارج از دانشگاهامكان جذب حماب) 

 هاي زيرساختي:  شاخص -4

 وهوايي وضعيت آب الف)
 امكان دسترسي آسان به منطقه ب) 

 امنيتج) 

ها پس از دريافت در معاونت پژوهشي دانشگاه و بررسي كارشناسي اوليـه،   درخواست. 316ماده 

شـود. در   كانات بازديد مـي ي ملي مطرح و در صورت موافقت با طرح از امها آزمايشگاهدر كميته 
هـاي همكـار اقـدام     بـا سـازمان   نامه تفاهمصورت وجود شرايط الزم و تأييد نهايي نسبت به عقد 

 الزم صورت خواهد گرفت. 

 

 1هاي علمي قطب

 اهداف .317ماده 

هاي بنيادي اصيل و بخشيدن به پژوهش منظور عمق ي علمي بهها قطب ليتشكاهداف  نيتر مهم
ي اساسـ ي ازهـا ينيي بـه  پاسـخگو گـرا در  محور و مأموريت هاي كاربردي مسألهشتمركز بر پژوه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  7/7/93مورخ  65393/70 نامه بخش .1
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 : ، عبارت است ازكشور
. افزايش مشاركت در گسترش مرزهاي دانش و ارتقاي جايگاه علمي كشور در تـراز ملـي و   2-1

 المللي بين

دانـش   ديولتهاي خاص و  ي نوين در زمينهها هاي علمي و فناوري . دستيابي به آخرين يافته2-2
 يفن
 . ايجاد محيط علمي پويا براي توليد علم نافع، محصوالت و خدمات مورد نياز جامعه2-3
 سازي زمينه پرورش پژوهشگران و نخبگان جوان . فراهم2-4
 ي، پژوهشي، نوآوري و فناوري  علمي ها فعاليتجويانه در  فرهنگ كار تيمي و مشاركت تيتقو. 2-5
 زي راهبردي در سطح دانشگاه و نظام توسعه علمي فناوري كشورري. مشاركت در برنامه2-6
 ي مربوطتخصصهاي نهيزمكاربردي در  -راهكارهاي علمي  نيتدوي و نگر ندهيآ. 2-7
 هاي پژوهشي و فناوريسازي يافته. ايجاد بستر مناسب براي تجاري2-8
 دانشگاهي هاي برون . اجراي طرح2-9

 يعلمي ها قطب ليتشكزم براي ي الها يژگيوو  طيشرا. 318ماده 

ي و كشـاورز ، هيـ پا علـوم ي، مهندسـ  يفنـ ي هـا  گروهاز  كدر هر ي توانند يمي دانشگاهي واحدها
زير نسبت به تأسيس قطب علمـي اقـدام    طيشراي با احراز پزشكي، هنر و انسان علومي، دامپزشك

 كنند:  
 ها در مراكز پژوهشي در اولويت قرار دارد. تشكيل قطب -تبصره

ي، ا رشـته  تـك ي (تخصصـ  علمـي  نهيزم كفعال در يعلمي  هيأتتن عضو  6. معرفي حداقل 3-1
عنوان هسته قطـب علمـي و معرفـي يـك نفـر خـارج از واحـد         ي) بها رشتهي و چندا رشته انيم

 دانشگاهي
ــتجهي از برخــوردار. 3-2 ــاتيتحق زاتي ــهي، شــگاهيآزماي و ق ــات، كتابخان ــرم امكان ــزار ن ي و اف

 ي تحقق اهداف قطببراالزم  يرسان اطالع
ي و قـات يتحق زاتيـ تجهقطـب،   تيـ فعالي هسـته، سـابقه   اعضا ازاتيامتحد نصاب  كسب. 3-3

 وستيپي ها جدولي طبق شگاهيآزما
و بـر   كشوري اساسي ازهاينبر  هيتكي با شنهاديپ نهيزم كي هدفمند در يا. دارابودن برنامه3-4

 فناوري دانشگاه و نقشه جامع علمي كشور  ي برنامه راهبردي پژوهش وها تيلووااساس 

 هاي قطب علمي . قلمرو فعاليت319ماده 

 هاي زير فعاليت كند:   تواند در زمينه قطب علمي در اجراي برنامه مصوب خود مي

هـا و مؤسسـات اقتصـادي، اجتمـاعي و فرهنگـي ملـي و        . ارتباط مؤثر و هدفمند با سازمان4-1
 المللي از طريق:  بين
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 ليد هدفمند دانش كاربردي براي پاسخگويي به نيازهاي اساسي كشورتو الف)
ريزي تحقيقات پيشرفته بـا همكـاري    هاي تحقيقاتي مشترك و پي مشاركت در اجراي پروژه ب)

 مراكز علمي داخل و خارج از كشور
  هاي اجرايي به دستگاه قانونيها و لوايح  ارائه پيشنهاد طرح ج)
 براي توليد دانش فني و حل معضالت اساسي كشور هاي پژوهشي  اجراي طرح د)
هـاي   هـا، برگـزاري كارگـاه    المللـي و مشـاركت در آن   هاي معتبر ملي و بين برگزاري همايش ) ه

بـا همكـاري اسـتادان و محققـان برجسـته       هاي مطالعاتي و فرصت هاي تخصصي آموزشي، دوره
 داخل و خارج از كشور 

علمي و فناوري، بررسي و پـايش تحـوالت علمـي و توسـعه      هاي . دستيابي به آخرين يافته4-2
 افزارهاي تخصصي در زمينه مربوط از طريق:  نرم هاي نوين پژوهش و توسعه روش

 ها پژوهشي در مرزهاي دانش و انتشار آن هاي علمي توليد مقاله الف)

 هاي علمي ثبت اختراع و نوآوري ب)

 انتشار نشريات تخصصي ج)

 پژوهشي   هاي علمي تابك تأليفتصنيف و  د)
 هاي علمي ارائه نظريه ) ه

 هاي گروه هنر المللي براي قطب هاي ملي و بين توليد آثار بديع و ارزنده هنري در مقياس و)
 كسب مرجعيت علمي و فناوري در زمينه تخصصي خاص. 4-3

 هاي دانشجويان تحصيالت تكميلي نامه ها و پايان . هدفمندسازي موضوع رساله4-4

 هاي دكتري و پسادكتري پژوهان نخبه در دوره . تربيت دانشجويان و دانش4-5

 سازي زمينه تربيت پژوهشگران و دانشمندان تراز اول فراهم. 4-6
 اي جديد مورد نياز كشور رشته هاي ميان . طراحي دوره4-7
 هاي نوظهور علمي پژوهشيبيني زمينهنگري و پيش . آينده4-8

 ي علمي در دانشگاه ها قطبي شورا بيترك. 320ماده 

شـوراي  «ي، شـورايي تحـت عنـوان    علمي ها قطبمنظور شناسايي، حمايت، نظارت و ارزيابي  به
 شود. اعضاي اين شورا عبارتند از:  تشكيل مي» يعلمي ها قطب

 . معاون پژوهش و فناوري (رئيس شورا) 5-1

 . رئيس مركز امور پژوهشي (دبير شورا) 5-2
 و تحصيالت تكميلي دانشگاه . معاون آموزشي5-3

 . معاون فرهنگي و اجتماعي دانشگاه5-4
 . معاون علوم پزشكي دانشگاه5-5



 

 111    

 علمي برجسته دانشگاه آزاد اسالمي با مرتبه علمي دانشياري و باالتر   . سه تن از اعضاي هيأت5-6
ي بـا مرتبـه   تحقيقات و فناور ،هاي تابع وزارت علوم علمي دانشگاه . يك تن از اعضاي هيأت5-7

 علمي دانشياري و باالتر  
 االختيار ايشان تحقيقات و فناوري يا نماينده تام ،. معاون پژوهش و فناوري وزارت علوم5-8

جمهوري اسـالمي ايـران يـا نماينـده      پژوهشي معاونت علمي و فناوري رياست . معاون علمي5-9
 االختيار ايشان تام

 بايد در زمينه تخصصي مربوط صـاحبنظر باشـند و   6-5علمي موضوع بند  اعضاي هيأت -تبصره
هاي آموزش عالي و پژوهشي يـا عضـويت در هسـته مركـزي     ترجيحاً تجربه مديريت در مؤسسه

سـال   2ها را داشته باشند. اين افراد بنا به پيشنهاد دبير شورا و حكم رئيس شورا به مدت  قطب
 ها بالمانع است.  شوند و انتخاب دوباره آن منصوب مي

 شورا   اراتياخت. 321ماده 

ي علمـي هماهنـگ بـا    هـا  قطـب ي در زمينه ايجـاد و توسـعه   ريگ ميتصمو  گذاري سياست. 6-1
  كشوري پژوهشي ها استيسهاي مصوب دانشگاه و برنامه

ضـوابط و   تيـ رعاي علمـي بـا   هـا  قطـب انحالل  اي ليتشك. بررسي و تأييد نهايي صالحيت 6-2
 مربوط  نيقوان

 يند اعطاي عنوان قطب علمي. فرآ322ماده 

نامه، بر اسـاس   اين آيين 4عنوان قطب علمي به واحدهاي دانشگاهي متقاضي واجد شرايط ماده 
كسب حد نصاب امتيازات حاصل از بررسي علمي واحد متقاضي، پـذيرش برنامـه پيشـنهادي و    

 شود.  هاي پيوست داده مي كسب حد نصاب جمع امتيازات اعضاي هسته بر اساس فرم

 

 مرحله اول

 هاي قطب علمي تكميل فرم )الف

هـاي   هاي علمي، واحدهاي متقاضي بايد درخواست خـود را بـه همـراه فـرم     براي تشكيل قطب 
 به معاونت بفرستند. زير شده مرتبط  تكميل

تن  7علمي واحد است. در اين فرم حداقل  شامل خالصه مشخصات اعضاي هيأت 1فرم شماره 

هاي علمـي و مـرتبط بـا برنامـه پيشـنهادي قطـب علمـي داراي        زمينه تن كه در 10و حداكثر 
 شوند.   تخصص باشند، معرفي مي

 بايد داراي مرتبـه علمـي اسـتادياري    1شده در فرم شماره  علمي معرفي اعضاي هيأت -1تبصره 
باشند و حداقل يكي از اعضا بايد داراي مرتبه دانشياري به بـاال باشـد. ايـن اعضـا بـه پيشـنهاد       

 شوند.   اونت واحد و تأييد رئيس واحد دانشگاهي معرفي ميمع
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 علمي برجسته بـا  هاي هنري، اعضاي هيأت براي عضويت در قطب و فعاليت در زمينه -2تبصره 
علمي با سابقه تدريس دانشگاهي، پذيرفته  مرتبه علمي مربي، صاحبنظران و هنرمندان غيرهيأت

 شوند.  مي

 5هاي هر يك از اعضاي هسته قطب علمي در  صه فعاليتشامل مشخصات و خال 2فرم شماره 

طور جداگانه اين فرم را تكميـل و بـه معاونـت     علمي هسته به سال گذشته است. هر عضو هيأت
 كند.   واحد براي تأييد ارائه مي

سال اخيـر   5هاي مرتبط در  شامل توان و سابقه علمي واحد متقاضي در گرايش 3فرم شماره 

ربط تكميل و مشخصات تفصيلي هر يك بـه   وسط رئيس دانشكده يا گروه ذياست. اين جدول ت
 شود.  پيوست ارائه مي

شامل فهرست تجهيزاتي است كه از طريق واحـد در اختيـار قطـب علمـي قـرار       4فرم شماره 

ربط، تكميل و به معاونت واحد بـراي تأييـد    گيرد. اين فرم توسط رئيس دانشكده يا گروه ذي مي
 د. شوارائه مي

 تدوين و تهيه برنامه قطب علمي   )ب

 بند شامل موارد زير است:  9هاي علمي در  چارچوب برنامه پيشنهادي قطب

 نامه آيين 2مدت برنامه با توجه به ماده  اهداف بلندمدت و كوتاه .1

 هاي پيشنهادي بيان مسأله و مشكالت موجود و ضرورت اجراي برنامه .2

 هداف برنامههاي اجراي برنامه براي تحقق ا روش .3

 ها بندي اجراي برنامه جدول زمان .4

 هاي اجراي برنامه شامل تجهيزات، نيروي انساني، خدمات و...   برآورد هزينه .5

 نحوه تأمين منابع مالي مورد نياز براي اجرا در هر مرحله از برنامه .6

 بيني ميزان درآمد ساالنه قطب پيش .7

 اي و مليي، منطقههاي نسبي موجود در سطوح محل نحوه استفاده از مزيت .8

 كننده از نتايج دستاوردهاي قطب هاي استفاده ها و شركت معرفي سازمان .9

 

 مرحله دوم  

گيرد. در هر يك  مدارك پس از دريافت در معاونت، در كميسيون تخصصي مورد بررسي قرار مي
يـك كميسـيون تخصصـي    ي و هنـر  انسـان  علـوم ي، كشاورز، هيپا علومي، مهندس يفنهاي  از گروه

 آيد.   شود. در اين مرحله در صورت نياز از امكانات واحد بازديد به عمل مي شكيل ميت
 اعضاي اين كميسيون بايد مرتبه علمي استادي يا دانشياري داشته باشند كه از ميان -3تبصره 

 شوند.   هاي كشور توسط معاونت معرفي مي علمي دانشگاه اعضاي هيأت
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 مرحله سوم  

هـاي علمـي    علمي هسته اوليه، براي طـرح و بررسـي بـه شـوراي قطـب     نتايج بررسي امتيازات 
 شود.   دانشگاه فرستاده مي

هاي مرتبط در سايت اينترنتي مركز امور پژوهشي به نشاني زير قابل دسترسـي   ها و فرم (جدول
 ) www.iau.ac.ir/rvp/rshاست: 

 يعلمي ها قطب عملكرد. ارزيابي 323ماده  

 واحـد  اسـت يريي نهـا  تأييـد سـاالنه خـود را بعـد از     عملكـرد ي از گزارشـ ي علمي بايد ها قطب
ي به شوراي پژوهش و فناوري استان بفرستند. اين گزارش پس از تأييد در شـورا بـراي   دانشگاه

ي علمـي بـه ميـزان موفقيـت     ها قطبساالنه  عملكردشود. در ارزيابي  ارزيابي به شورا ارسال مي
 شود:  ها در انجام موارد زير توجه مي آن
 ييدرآمدزاي و ساز يتجاري مناسب براي بسترساز. 1
ي و ايجاد سازوكارهاي مناسـب  الملل نيبي علمي با مؤسسات ملي و ها يهمكار. ميزان افزايش 2

ي از دستاوردهاي نوين علمي و فناوري جهاني كه بر اساس هركدام از مـوارد زيـر   ريگ بهرهبراي 
 شود: تعيين مي

هـاي صـنعتي، اجتمـاعي،     وهشـي ارائـه و اجـرا شـده (در همـه زمينـه      هـاي پژ  تعداد طرح الف)
 دانشگاهي و كالن ملي هاي برون ويژه طرح كشاورزي، خدماتي و هنري) به 

محور و پسادكتري با مشاركت و همكـاري مراكـز علمـي     ي دكتري پژوهشها دورهبرگزاري  ب)
 يالملل نيبي و داخلمعتبر 

 موضوع فعاليت قطب:  . تعداد توليدات علمي مرتبط با 3
 ي الملل نيبهاي منتشرشده در نشريات معتبر علمي داخلي و مقاله الف)
 هاي معتبر و قابل استنادانتشار نشريه ب)
 و ترجمه كتاب تأليف ج)
 ثبت اختراع و اكتشاف  د)
 المللي معتبر هاي ملي و بينكسب جايزه ) ه
 همكاري در قطب. تعداد جذب نيروهاي نخبه داخلي و خارجي براي 4
 هاي علمي فعال در داخل و خارج از كشور ارتباط و همكاري با ساير مراكز و قطب. 5

 ي  دانشگاهي واحدهاي علمي در ها قطبي ها فعاليت تيريمد. 324ماده 

ي هسته قطب علمي به اعضاي از كي، يدانشگاهي واحدهاي علمي در ها قطبامور  شبرديپي برا
سـال   2قطب علمي بـه مـدت    ريمدعنوان  به شورا سيرئ حكمي و هدانشگاواحد  سيرئانتخاب 

 شود.   مي نييتع
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ي و دانشـگاه واحـد   سيرئـ  شـنهاد يپسال بـا   2 انيپاقطب پس از  ريمد حكم ديتمد -1تبصره 
 تأييد رئيس شورا بالمانع است. 

ينـه  طور همزمان مسئوليت رياست مركز پژوهشي مرتبط با زم تواند به قطب مي ريمد -2تبصره 
 قطب را داشته باشد. 

 سرپرستي مدير قطب، معادل حق سرپرسـتي معـاون دانشـكده در همـان واحـد      حق -3تبصره 
 شود.   ي آموزشي ايشان كاسته ميموظفساعت از خدمت  2و به ميزان است 

 . وظايف و اختيارات مدير قطب علمي  325ماده 

آن در  يهـا  فعاليـت  سـن اجـراي همـه   ح و نظارت بـر  قطبامور  و اداره تي، هدايزير برنامه. 1
 چارچوب ضوابط و مقررات 

مكاتبات در چهارچوب ضوابط  ريتعهدآور، اسناد مالي، اداري و سا سندهايدادها، رامضاي قرا. 2
 و مقررات 

 قطب يليو تفص نهساال بودجه ميتنظ. 3
 . افتتاح حساب بانكي مورد نياز قطب4

 قطب نهگزارش عملكرد ساال ارائه. 5

 . تأمين منابع مالي منابع  326 ماده

ي هـا  فعاليتي قراردادهاي، علمي قطب اختصاصي درآمدهاي علمي از محل ها قطبي مالمنابع 
 شود.   مي تأمينيافته به اين موضوع در سطح ملي  ي و اعتبارات اختصاصپژوهش

 . مقررات مالي327ماده 

 كسري پس از ا مشاورهخدمات دانشگاهي و  ي برونها طرحي حاصل از اجراي درآمدهادرصد 50
درصـد  50و  ابـد ي يم صيتخصي طرح اجرااز اعضا در  كي هربه تناسب سهم  اتيمالو  ها نهيهز
 خواهد شد.   زيواربه حساب قطب  ماندهيباق
ـ  مشـترك حق برداشت از حساب قطب فقط با دو امضاي  -1تبصره   ي و دانشـگاه واحـد   سيرئ

  خواهد بود. پذير امكانقطب علمي  ريمد
 سيرئـ درآمدهاي قطب علمي صرفاً در مسير پيشبرد اهداف تشكيل آن به پيشـنهاد   -2تبصره 

 شود.   ي هزينه ميدانشگاهواحد  سيرئقطب و تأييد 
هـا و   ي قطب علمي بـا سـازمان  ادانشگاهي و مشاوره ي، بروندانشگاه ي درونقراردادها -3تبصره 

قطب علمي بسـته   ريمدي و دانشگاهاحد و سيرئ مشتركي، با امضاي دولتي و خصوصي هانهاد
 شود.   مي

 يعلملغو عنوان قطب  اانحالل ي طيشرا. 328ماده 

أي صادر رلغو عنوان قطب علمي،  اي علمي درباره انحالل يها قطبي شورا، ريزي از موارد كدر ي
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 خواهد كرد:  
ي اجـرا صاب از حد ن كمتردرپي  سال پي 2قطب علمي در طول  عملكردي ابيارز. چنانچه 13-1

 و برنامه مصوب قطب باشد.   تمأموري
شـده در   نيـي تعحـد نصـاب    ريـ زبـه   طيشـرا ي واجـد  مركزي هسته اعضاتعداد  كاهش. 13-2

 نامه نييآ

به  ائيس دانشگاه ير تأييدشود و با  در شورا طرح مي نامه نييآدر مواد  رييتغهرگونه . 329ماده 

 خواهد بود.  پذير امكان شانيادستور 

بـه تأييـد رئـيس     7/7/1393 خيتـار تبصـره در   11مـاده و   15نامه شامل  آيين نيا. 330ماده 

دانشگاه آزاد اسالمي رسيد و از تاريخ ابالغ الزم است اجرا شود. مسوليت نظارت و حسن اجراي 
 آن بر عهده رئيس واحد دانشگاهي است. 
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 فصل هشتم

 محور دكتري پژوهش

 

هاي  محور (با آزمون و بدون آزمون) رشته شضوابط دوره دكتري تخصصي پژوه

 1ي دانشگاه آزاد اسالميرپزشكيغ

)PhD by Research ( 

باالترين دوره تحصيلي آمـوزش عـالي اسـت كـه بـه اعطـاي مـدرك         دوره دكتري، .331ماده 

انجامد و رسالت آن تربيـت   مي)» PhD by Researchدكتري تخصصي پژوهشي («تحصيلي 
هاي مختلف علـوم و فنـاوري در رفـع     آوري، خالقيت و كارآفريني در زمينهافرادي است كه با نو

اي هماهنـگ از   مجموعهنيازهاي كشور و گسترش مرزهاي دانش نو مؤثر باشند؛ به عبارت ديگر 
دانـش و مهـارت از طريـق     كسـبِ كه در آن، محور اصلي، آموزشي است  هاي پژوهشي و فعاليت
 است. هدفمند و نوآوري  پژوهشِ

 دوره دكتري. ضوابط ورود داوطلبان به 332ده ما

 داشتن شرايط عمومي ورود به آموزش عالي الف)
تأييـد وزارت  اي كه حسب مورد به  ارشد يا دكتري حرفه داشتن مدرك تحصيلي كارشناسي ب)

 باشد.   يا دانشگاه رسيده

 مدرك معادل قابل پذيرش نيست.  -تبصره
 رشته مورد نظر  احراز صالحيت علمي براي ورود به ج)
   ISIپژوهشي مورد تأييد وزارتين يا  احراز توانايي در زبان انگليسي، چاپ حداقل يك مقاله علمي د)

 . شيوه پذيرش دانشجو  333ماده 

در دو نوبـت در سـال    از دو طريق با آزمون و بدون آزموندوره دكتري پذيرش دانشجو در  الف)
گيـرد.   صـورت مـي  دكتـري  هـاي دوره   ساير رشته/محل ماه هر سال)، مشابه (شهريورماه و بهمن

محور دارند، در دفترچـه راهنمـاي    هايي كه پذيرشِ دانشجوي دكتري پژوهش عنوان رشته/محل
 شود.   ، درج ميدوره دكتري تخصصي دانشگاه

همزمان با ساير داوطلبـان و براسـاس اولويـت نمـره      دوره دكتري،گزينش علمي متقاضيان  ب)
نامـه در دوره   كتبي در دوره با آزمون و امتيازِ حاصل از نمـرات معـدل و پايـان    حاصل از آزمون

 گيرد.  بدون آزمون صورت مي
محـور دارنـد،    استادان راهنماي واحـدهايي كـه مجـوز پـذيرش دوره دكتـري پـژوهش       -تبصره

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 10/2/93مورخ  25268/70 نامه بخش1. 
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محـور (بـا رعايـت ضـوابط پـذيرش       توانند رأساً نسبت به پذيرش دانشجوي دكتري پـژوهش  مي
و معرفي ايشـان بـه واحـد مجـري      ه)نام و ديگر موارد يادشده در اين آيين 317در ماده  مندرج

 محور براي تأييد نهايي اقدام كنند.   دوره دكتري پژوهش
ارشد داوطلب با رشـته مـورد    تجانسِ رشته كارشناسيدوره دكتري، در پذيرش بدون آزمون  ج)

اما در دوره با آزمـون، تجـانس رشـته     تقاضا در دوره دكتري به تشخيص كميته تخصصي است؛
 ضرورتي ندارد.  

هــاي  جداگانــه و بــا تأكيـد بــر فعاليــت  صــورت دوره دكتــري بـه مصـاحبه علمــي داوطلبــانِ   د)
ان در كميتـه تخصصـي بـا    پژوهشي ايشـ  هاي نظري و علمي پژوهشي و نيز ارزيابي مهارت علمي

 گيرد.  راهنماي اصلي صورت ميحضور استاد
ترتيـب   محور با آزمون و بدون آزمون به دوره دكتري تخصصي پژوهشصاحبه در سهم نمره م و)

 درصد سهم از نمره كل است.  50و 75
 درصد امتياز مصاحبه به نظر استاد راهنماي اصلي اختصاص دارد. 50 -1تبصره

محور  در دوره دكتري پژوهش» استعداد درخشان دانشگاه«پذيرش داوطلبان مشمول  -2تبصره 
 گيرد.   تحصيل ايشان انجام مي س ضوابط مربوط به ادامهبر اسا

يـا   TOEFL IBTبراي  65حداقل توانايي الزم در زبان انگليسي براي متقاضيان، نمره  -3تبصره 
نام به تشـخيص كميتـه    نام يا يك سال پس از ثبت هنگام ثبت EPTبراي  50يا  IELTS   براي  6

 تخصصي است. 
نويسي در دوره دكتري، دانشـجوي دوره   يافت پذيرش از واحد و نامداوطلب پس از در -4تبصره 

 شود.   دكتري ناميده مي

درصد ظرفيت پذيرش دوره  50و حداكثر  20حداقل  دوره دكتري،ظرفيت پذيرش  .334ماده 

 صورت مازاد است.  دكتري آموزشي و پژوهشي به
 مجاز است. محور  پذيرش دانشجويان خارجي در دوره دكتري پژوهش -1تبصره 
بـه   محـور  دوره دكتـري پـژوهش  درصد ظرفيت پذيرش 20حداقل يك نفر و حداكثر  -2تبصره 

 ه)نامـ  علمي در مرتبه مربي (پيماني يا رسمي) (با رعايت همـه ضـوابط ايـن آيـين     اعضاي هيأت
 اختصاص دارد. 

ا اسـتاد يـ  «مسئوليت راهنمايي دانشجو از نخسـتين نيمسـال تحصـيلي بـر عهـده      . 335ماده 

است كه يا به درخواست دانشجو يا بر اساس نظـر شـوراي پـژوهش و فنـاوري     » استادان راهنما
علمـي و   علمي با مرتبه استادياري و باالتر و بـا موافقـت عضـو هيـأت     واحد از ميان اعضاي هيأت

 شود.   ربط تعيين مي تأييد گروه ذي
ح، حـداكثر دو دانشـجو (هـر    دانشگاهي، متناسب بـا مبلـغ طـر    به ازاي هر طرح برون -1تبصره 
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 شود.   به ظرفيت معمول استاد راهنما افزوده مي و)نيمسال تحصيلي يك دانشج
شده براي دانشـجوي دوره   دانشگاهي بايد حداقل نيمي از شهريه تعيين هر طرح برون -2تبصره 

 محور را تأمين كند.   دكتري پژوهش
ي را از بيرون از دانشگاه و از بخش صنعت اگر استاد راهنما بتواند هزينه طرح پژوهش -3تبصره 

درصد از هزينه طرح به اعتبار پژوهشي (گرنـت) دانشـگاهي   50يا خدمات تأمين كند، به ميزان 
 شود.   وي، افزوده مي

در صورت نياز، به پيشنهاد استاد راهنماي اصلي و تأييد گـروه، مسـئوليت راهنمـايي     -4تبصره 
علمـي واحـدهاي    اسـتاد راهنمـا از ميـان اعضـاي هيـأت     طرح پژوهشي دانشجو را بيش از يـك  

علمـي سـاير مؤسسـات     هـا و اعضـاي هيـأت    ، ساير واحدهاي دانشـگاه ه)مجري(پيوسته يا وابست
 شوند.   دار مي طور مشترك عهده آموزش عالي و پژوهشي مورد تأييد وزارت، به

علمي  از اعضاي هيأت در صورت نياز، به تشخيص استاد راهنماي اصلي، يك يا دو تن -5تبصره 
يـا  » اسـتاد مشـاور  « عنـوان  بـه مورد اشاره در تبصره باال يا ساير متخصصان بـا مـدرك دكتـري    

 شوند.   طرح پژوهشي دانشجو تعيين مي» استادان مشاورِ«
در شرايط خاص و به تشخيص شوراي پژوهش و فناوري واحد، استاد راهنماي اصـلي   -6تبصره 

توانند از متخصصان خـارج از واحـد بـا مـدرك دكتـري نيـز        شاور ميساير استادان راهنما و م و
 انتخاب شوند.  

در صورت نياز، به پيشنهاد دانشـجو و اسـتاد راهنمـاي اصـلي و تأييـد گـروه، اسـتاد         -7تبصره 
تواند از خارج از كشـور و البتـه بـا همـان شـرايط، امتيـازات و مزايـاي اسـتاد          راهنماي دوم مي

 برگزيده شود. راهنمايي داخل كشور 
 تن خواهند بود.   2حداكثر استادان راهنما،  -8تبصره 

واحـد شـامل:    36در برنامه درسي مصوب هر رشته، دوره دكتري مجموعِ واحدهاي  .336ماده 

واحد باقيمانده مربـوط بـه واحـدهاي درسـي      8تا  3واحد مربوط به طرح پژوهشي و  33تا  28
 ر استاد يا استادان راهنما، دانشجو موظف بـه گذرانـدنِ آن  آموزشي مورد نياز است كه بنا به نظ
 خواهد بود.   د)(ترجيحاً در نيمسال اول تحصيل خو

تعيين حداقل و حداكثر واحدهاي درسي در هر زماني از دوره تحصيلي با تشخيص و  -1تبصره 
 گيرد.   نظر استاد (استادان) راهنما و تأييد گروه صورت مي

آگاهي و تسلط بر مفاهيم نو در هـر رشـته و تقويـت تـوان      منظور بهي واحدهاي درس -2تبصره 
 شوند.   علمي دانشجو براي اجرا و انجام طرح پژوهشي مورد نظر در دوره پيشنهاد مي

هاي دانشجو در  و ميانگين قابل قبول نمره 20از  14حداقل نمره قبولي در هر درس،  -3تبصره 
شـده محاسـبه    هاي گذرانده هاي درس گين بر اساس نمرهاست. اين ميان 20از  16ها،  همه درس
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باشد، دانشجو مجاز است با نظر استاد يـا اسـتادان    16كه مقدارِ آن كمتر از  شود و درصورتي مي
گرفتـه اسـت بـراي     16ها نمره كمتر از  هايي را كه در آن راهنما، حداكثر در يك نيمسال، درس

 جبران ميانگين كل بگذراند.  

دانشجو همزمان با پذيرش و از همان نيمسال آغازين، موظف اسـت موضـوع طـرح     .337ماده 

پژوهشي مورد نظر استاد راهنماي اصلي يا كارفرماي خود را با هماهنگي و تأييد استاد راهنماي 
 اصلي تعيين و فعاليت پژوهشي خود را آغاز كند.  

مـورد تأييـد هيـأت داوران     دانشجو بايد به اجراي يك طـرحِ بنيـادي يـا كـاربردي     .338ماده 

هاي همكار در جامعـه   كننده يكي از نيازهاي يك دستگاه يا دستگاه بپردازد كه دستاورد آن رفع
ي يا خصوصي) در سطح شهر، شهرسـتان، اسـتان، كشـور يـا در سـطح      دولت مهين(بخش دولتي، 

سب مورد، از جهاني باشد. دانشجو موظف است پس از تأييد استاد راهنماي اصلي يا مؤسسه، ح
طرح پژوهشي خود و دستاوردهاي آن در حضور هيأت داوران و نماينـدگان معاونـت پـژوهش و    

 .  فناوري واحد و كارفرما دفاع كند

پژوهشي معتبـر، روش تـازه    تواند شامل مقاله علمي دستاوردهاي طرح پژوهشي مي .339ماده 

ر يك رشته علمـي، قـانوني جديـد در    در انجام يك كار، ساختار تازه در يك سازمان، نظريه نو د
از يك وسـيله يـا دسـتگاه كـه     )» prototypeپروتوتايپ(«يك رشته علمي، ساخت يك نمونه 

هاي  نمونه داخلي نداشته باشد يا نمونه بهبوديافته قبلي باشد و به تأييد وزارت صنايع يا سازمان
مشـتري، ثبـت يـك اختـراع      وابسته به آن وزارتخانه برسد، ارائه يك دانش فني مـورد تقاضـاي  

هاي علمي و صنعتي ايران، طراحـي و اجـراي    خارجي (پتنت) يا داخلي با تأييد سازمان پژوهش
 موارد باشند.    يك شيوه نو در معماري يا هنر با تأييد فرهنگستان هنر و مانند اين

تعريـف و  محور، چگونگي  وظايف هيأت داوران و كميته راهبري دوره دكتري پژوهش -1تبصره 
برنامه پيشنهادي دانشجو براي اجراي طرح پژوهشي، ارزيـابي صـالحيت علمـي دانشـجو بـراي      
ادامه فعاليـت پژوهشـي، چگـونگي ارزيـابي و دفـاع نهـايي از طـرح پژوهشـي و احـراز كفايـت           

 رسد.   اي است كه به تصويبِ شوراي پژوهش و فناوري واحد مي نامه دستاوردهاي آن، تابع شيوه
عضـو   3از: استاد (استادانِ) راهنمـا، اسـتاد (اسـتادانِ) مشـاور،      عبارتندهيأت داوران  -2تبصره 
علمي در رشته مربوط با درجه حداقل استادياري به پيشنهاد گروه و تأييد شوراي پژوهش  هيأت

 هاي خارج از دانشگاه باشد.   ها حداقل دانشيار و از مؤسسه و فناوري واحد كه بايد يك تن از آن
، حضور نماينده كارفرماي طـرح پژوهشـي   2افزون بر تركيب هيأت داوران در تبصره  -3ره تبص

 نيز الزامي است. 
توانـد از طريـقِ ويـديو كنفـرانس در جلسـه دفـاع        استاد راهنماي خارج از كشور مي -4تبصره 

 شركت و اظهارنظر كند. 
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هـاي   ، چگونگي دفاع از يافتهكيفيت علمي پژوهش، ميزان نوآوري«ارزيابي بر اساس  .340ماده 
گيرد و نتيجه آن به يكي از دو صـورت زيـر    صورت مي» پژوهشي و نحوه نگارش طرح پژوهشي

 شود:   تعيين مي
  ب)، خوخوب اريبسقبول (با درجه عالي،  الف)
 غيرقابلِ قبول  ب)

هشـي  پژو شرط دفاع از طرح پژوهشي، ارائه پذيرش يا چاپ حداقل دو مقالـه علمـي  . 341ماده 
پژوهشـي وزارت يـا داراي نمايـه معتبـرِ      هاي علمـي  مستخرج از طرح پژوهشي در يكي از نشريه

 ) است. 22/10/1392مورخ  352681/73 نامه بخشالمللي با توجه به رشته مربوط(براساس  بين
) با توجـه بـه   323دستاوردهاي پژوهشي مستخرج از طرح پژوهشي (مندرج در ماده  -1تبصره 

 تواند جايگزين مقاله شود.  ، ميرشته مربوط
ارزيابي شـود،  » غير قابل قبول«چنانچه دفاع نهايي دانشجو از طرح پژوهشي دانشجو  -2تبصره 

كـه از   ايـن  شـرط  بـه بنا به تشخيص هيأت داوران، دانشجو مجاز است طي حـداكثر شـش مـاه،    
شـي بـه عمـل آورد و    حداكثر مدت مجاز تحصيل بيشتر نشود، اصالحات الزم را در طـرح پژوه 

 صرفاً براي يك بار ديگر از آن دفاع كند.  

استاد راهنماي اصلي، مسئول آغاز، راهنمايي و تشخيص كفايت كـار و اتمـامِ طـرح     .342ماده 
پژوهشي دانشجو و تأييد دستاورد يا دستاوردهاي علمي آن است و بايـد پاسـخگوي كارفرمـاي    

 طرح پژوهشي باشد.  

از طـرح  » قبـول «س از گذراندنِ واحـدهاي درسـي و نيـز كسـبِ درجـه      دانشجو پ. 343ماده 
شناخته شده و به دريافـت درجـه دكتـري تخصصـي     دوره دكتري ه آموخت دانشپژوهشي خود، 

 شود.   محور نائل مي پژوهش
) ماننـد مـدرك دكتـري    PhD by Researchمحور ( مدرك دكتري تخصصي پژوهش -تبصره

در اين شيوه از مزايـاي اسـتخدامي    آموختگان دانشر است و تخصصي آموزشي ـ پژوهشي معتب 
هاي آموزشي و پژوهشـي بـا    ها و مؤسسه علمي دانشگاه مترتب بر آن (از جمله: عضويت در هيأت

 مند خواهند شد.  رعايت ساير مقررات) بهره

حداقل سه سال و حـداكثر چهـار و نـيم     دوره دكتري،مدت مجاز تحصيل در شيوه  .344ماده 
 ربط ذيسال است. در صورت ضرورت به پيشنهاد استاد (استادانِ) راهنماي اصلي و تأييد گروه ،

 شود.   حداكثر تا يك نيمسال تحصيلي به اين مدت افزوده مي
كه دانشجو بنا بـه عللـي خـارج از اختيـاِر خـود يـا بـروز مشـكالت غيرقابـلِ           درصورتي -تبصره
ام طرح پژوهشـي و تحصـيل نشـود، بـه پيشـنهاد اسـتاد       بيني، در مدت مجاز موفق به اتم پيش

راهنماي اصلي دانشجو، كميته بررسي موارد خاصِ واحد با حضور استاد راهنماي اصلي و استاد 
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هاي علمـي   راهنماي دوم، وضعيت دانشجو را بررسي كرده و متناسب با كميت و كيفيت فعاليت
 گيري قطعي خواهند كرد.   ا اخراجِ او، تصميمدانشجو، در مورد مدت و نحوه ادامه تحصيل ي

 شود:   محروم مي دوره دكتري،زير دانشجو از ادامه تحصيل در  در موارد .345ماده 
 321مـاده   3هايي كه دانشجو گذرانده است (با رعايت تبصـره   هاي درس ميانگين كل نمره الف)
 شود.  16كمتر از  ه)نام آيين
 تيـ بـا رعا استمرارِ فعاليت پژوهشي پـس از دو بـار ارزيـابي (   صالحيت علمي دانشجو براي  ب)

 ) احراز نشود. 323ماده  1تبصره 
 ارزيابي شود. » غير قابل قبول«) ، 324طرح پژوهشي دانشجو (با رعايت تبصره ماده  ج)
 ) به پايان برسد.  328مدت مجاز تحصيلِ دانشجو (با رعايت تبصره ماده  د)

واحد مجري  دوره دكتري،شدن يا انصراف دانشجو از ادامه تحصيل در  ومدر صورت محر -تبصره
اي بـر اسـاس كارنامـه تحصـيلي      مجاز است با رعايت ضوابط و مقررات مربوط، صرفاً گواهينامـه 

 دانشجو صادر كند و در اختيارِ وِي قرار دهد.  

 محـور  دكتـري پـژوهش  دوره نامه دربرگيرنده اصول كلي و ضـوابط اصـلي    اين آيين .346ماده 
نامه اجرايي آن را تدوين و پس از تصويب در شـوراي پـژوهش و    است و واحد موظف است شيوه

 فناوري واحد، براي تأييد نهايي به معاونت پژوهش و فناوري ارسال كند.  
معاونـت  و  معاونـت پـژوهش و فنـاوري   نامه حسب مورد بر عهـده   تفسير مواد اين آيين -تبصره

 و در صورت بروز ابهام در مفاد آن، نظرِ معاونانِ يادشده مورد استناد خواهد بود.   است آموزشي

كامل و زير نظرِ معاونـت پـژوهش و فنـاوري و معاونـت آموزشـي      واحد با همكاري  .347ماده 
هاي نظارت بر اجراي دوره دكتري را تنظيم و پس از تأييـد شـوراي    ، دستورالعملد)(حسب مور

نامـه و   هر استان و معاونـت پـژوهش و فنـاوري بـر نحـوه اجـراي ايـن آيـين        پژوهش و فناوري 
 كند.   نامه اجرايي آن نظارت مي شيوه

دوره مجـري كـه داراي مجـوز برگـزاري      يصـرفاً در واحـدها   دوره دكتري،اجراي . 348ماده 
از شوراي گسترش آموزش عالي وزارت هستند و زير نظـر معاونـت پـژوهش و فنـاوري     دكتري 

 است. مجاز 
 

دانشگاه آزاد اسالمي درباره پـذيرش دانشـجوي دكتـري تخصصـي      نامه بخش

 1 93-94محور از نيمسال اول سال تحصيلي  پژوهش

 محور  معرفي دوره دكتري تخصصي پژوهش .349ماده 

محور باالترين دوره تحصيلي آموزش عالي است كه به اعطاي  دوره دكتري تخصصي پژوهش -1
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  2/7/93مورخ  64176/10 امهن بخش .1
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انجامـد و رسـالت    مـي )» Ph. D by Researchتخصصي پژوهشي (دكتري «مدرك تحصيلي 
هاي مختلف علوم و فناوري  آوري، خالقيت و كارآفريني در زمينه آن تربيت افرادي است كه با نو

اي  هاي دانش نو مؤثر باشـند. بـه عبـارت ديگـر مجموعـه      در رفع نيازهاي كشور و گسترش مرز
است كه در آن محور اصلي كسب دانـش و مهـارت   هاي پژوهشي و آموزشي  هماهنگ از فعاليت

 از طريق پژوهش هدفمند و نوآوري است. 
 36محور در برنامه درسي مصوب هر رشته  مجموع واحدهاي دوره دكتري تخصصي پژوهش -2

واحد مربوط به واحـدهاي درسـي    8تا  3واحد مربوط به طرح پژوهشي و  33تا  28واحد شامل 
دانشجو بنا به نظر استاد يا استادان راهنما، موظف بـه گذرانـدن آن   آموزشي مورد نياز است كه 

 خواهد بود.   د)(ترجيحاً در نيمسال اول تحصيل خو
) ماننـد مـدرك دكتـري    Ph. D by Researchمحـور (  مدرك دكتري تخصصـي پـژوهش   -3

آموختگان در اين شيوه از مزايـاي اسـتخدامي    تخصصي آموزشي ـ پژوهشي معتبر است و دانش 
هاي آموزش عالي و پژوهشـي   ها و مؤسسه علمي دانشگاه ترتب بر آن (ازجمله عضويت در هيأتم

 مند خواهند شد.   با رعايت ساير مقررات) بهره
سـال و حـداكثر    3محـور حـداقل    مدت مجاز تحصـيل در دوره دكتـري تخصصـي پـژوهش     -4

نمـاي اصـلي و تأييـد    چهارونيم سال است. در صورت ضرورت به پيشنهاد استاد (اسـتادان) راه 
 شود.   ربط حداكثر تا يك نيمسال تحصيلي به اين مدت افزوده مي گروه ذي

 محور   . شرايط و چگونگي جذب دانشجوي دكتري تخصصي پژوهش350ماده 

هاي علوم انسـاني و   در رشته 00/18ارشد  همه داوطلباني كه داراي حداقل معدل كارشناسي -1
نـام و شـركت در مراحـل بررسـي و      ساني هستند، مجاز به ثبتهاي غيرعلوم ان در رشته 00/17

 محور خواهند بود.   پذيرش دوره دكتري پژوهش
 17دارندگان مدرك دكتري عمومي پزشكي يا داروسـازي كـه داراي حـداقل معـدل      -1تبصره 

نام در مراحل پذيرش اين مجاز به ثبت 93باشند، بدون شركت در آزمون دكتري تخصصي سال 
 تند و در چارچوب اين دستورالعمل در مورد ايشان عمل خواهد شد. دوره هس
دانشگاه برتر  15اگر واحد جامع دانشگاه آزاد اسالمي يا دانشگاه مادر دولتي در ميان  -2تبصره 
قــرار داشــته باشــد، ضــريب معــدل  Scopusكننــده علــم منطبــق بــا بانــك اطالعــاتي  توليــد

و  17هاي بـا حـداقل معـدل قابـل قبـول      براي رشته 1/1ل ها معاد التحصيالن اين دانشگاه فارغ
 خواهد بود.  18هاي با حداقل معدل قابل قبول براي رشته 05/1

الزم اسـت توسـط اسـتاد راهنمـاي اصـلي كـه بايـد عضـو          1داوطلبان حـايز شـرايط بنـد     -2
و نيـز   علمي دانشگاه آزاد اسالمي و حداقل استاديار با سـابقه داشـتن دانشـجوي دكتـري     هيأت

هـاي اجرايـي و    دانشگاهي مصوب يا طـرح تحقيقـاتي مـورد حمايـت دسـتگاه      داراي طرح برون
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نهادهاي عمومي با تأمين اعتبار حداقل نيمي از هزينه كل دوره، باشـد، بـه معاونـت سـنجش و     
تواننـد بـراي تـرم اول يـا تـرم دوم هـر سـال        پذيرش دانشگاه معرفي شوند. اين داوطلبـان مـي  

 عاونت ذكرشده توسط استادان واجد شرايط باال معرفي شوند. تحصيلي به م
علمـي   تواند از ميان اعضاي هيأت افزون بر استاد راهنماي اصلي، استاد راهنماي دوم مي -تبصره

ها و متخصصان داراي مدرك دكتري تخصصي داخل يـا خـارج از كشـور حسـب مـورد       دانشگاه
در صـورت امكـان و تعهـد اسـتاد راهنمـاي دوم از      توانـد   انتخاب شود. استاد راهنماي اصلي مي

صورت تعهد استاد راهنماي دوم بايد  اعتبار پژوهشي استاد راهنماي دوم هم استفاده كند. دراين
 توسط استاد راهنماي اول تضمين شود. 

روز از تاريخ صدور اين اطالعيه فرم مربوط بـه پـذيرش ايـن     20داوطلب موظف است ظرف  -3
دريافـت   www.azmoon.netيگاه اينترنتي معاونت سنجش و پذيرش به نشاني دوره را از پا

و پس از تكميل به همـراه مسـتندات ديجيتـالي مـرتبط در ايـن خصـوص، شـامل مشخصـات         
هـاي حقيقـي يـا حقـوقي دسـتگاه اجرايـي يـا نهـاد عمـومي          اشخاص بـا مؤسسـات و شـركت   

از طريق اين  pdfاز طرح پژوهشي، استاد راهنما و طرح تحقيقاتي، در قالب فايل كننده  حمايت
 پايگاه ارسال كند.  

پذيرش دانشجو در اين شيوه براساس مجموع امتيازات حاصل از معـدل، مصـاحبه علمـي و     -4
ارزيابي طرح تحقيقاتي پيشنهادي زير نظر معاونت پژوهش و فناوري سـازمان مركـزي انجـام و    

ر يك ماه پس از انقضاي مهلت ارسال مدارك اعالم خواهد شد. معاونت پژوهش و فناوري حداكث
سازمان مركزي بدين منظور گروه داوراني كه بايد به تأييد رئيس دانشگاه برسد تعيين كـه امـر   
مصاحبه و ارزيابي مدارك متقاضي را بر عهده خواهند داشت، رئيس گروه داوران معاون پژوهش 

 نشگاه است. و فناوري دا
بـراي   65حداقل توانايي الزم در زبان انگليسي بـراي پـذيرش قطعـي داوطلبـان، نمـره       -تبصره

TOEFL)IBT نمره ،(براي  6IELTS براي  50، نمرهEPT  بـراي   520، نمـرهTOEFL)Paper 

Base براي  65)، نمرهMCHE  براي  540يا نمرهTOLIMO      پـيش از دفـاع نهـايي از رسـاله
 است. دكتري تخصصي 

هـاي كـل دوره، معـادل     عنـوان نيمـي از هزينـه    محور، به حداقل هزينه دوره دكتري پژوهش -5
مطـابق   93-94شهريه دوره دكتري تخصصي آموزشي و پژوهشي است كـه در سـال تحصـيلي    

امناي دانشگاه محاسبه و از محل اعتبارات طرح تحقيقاتي اسـتاد راهنمـا در طـول     مصوبه هيأت
هاي ذكرشده، بايد پرداخت شود. معادل هزينه ه)رفتن افزايش ساالنه نرخ شهريدوره (با درنظرگ

محور را از محل امكانـات، تجهيـزات   هاي پژوهشهاي دورهدانشگاه آزاد اسالمي هم ديگر هزينه
آموزشي و پژوهشي و تأمين استادان مـورد نيـاز ايـن دوره تـأمين خواهـد كـرد. بـه هـر حـال          
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شود، وجه  جز مبالغِ يادشده كه از طريق طرح تحقيقاتي استاد تأمين مي دانشجويان اين دوره به
 كنند.  ديگري پرداخت نمي

محـور توسـط اسـتاد راهنمـا از محـل       هاي دوره دكتـري پـژوهش   چنانچه به هر علت هزينه    -6
شـده   تحصـيل دانشـجوي پـذيرش    دانشگاهي پرداخت نشود، ادامه اعتبارات طرح تحقيقاتي برون

هاي مربوط توسط خود دانشجو اسـت و در آغـاز    اي اين طرح منوط به پرداخت هزينهبراي اجر
 شود.  طور جداگانه اخذ مي نام تعهدي به شرح پيوست از استاد و دانشجو بهثبت

شـوند و  محور فقط در واحـدي كـه پذيرفتـه مـي     دانشجويان دوره دكتري تخصصي پژوهش -7
تحصـيل   كنـد، ادامـه  ار پژوهشي دانشـجو را تعهـد مـي   تحت نظر استاد راهنمايي كه تأمين اعتب

 شوند.  وجه به واحد ديگري منتقل نمي خواهند داد و به هيچ
پژوهشي بـراي   مقاله علمي 2محور، ارائه پذيرش يا چاپ  شرط دفاع از رساله دكتري پژوهش -8

ت يـك اختـراع   داراي ضريب تأثير يا ثبـ  ISIمقاله  2هاي علوم انساني و هنر و دانشجويان رشته
 ها است. المللي براي دانشجويان ساير رشتهبين

پژوهشـي بـراي دانشـجويان     تواند جايگزين يك مقاله علمي ارائه يك اثر بديع هنري مي -تبصره
 رشته هنر شود. 
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 فصل نهم

 و شوراي پژوهش و فناوري واحدها انتصاب معاونان پژوهش و فناوري

 
هاي پـژوهش   ديد حكم معاونان پژوهش و فناوري و رئيسان ادارهدرباره انتصاب و تم. 351ماده 

 و فناوري واحدهاي دانشگاهي، رعايت موارد زير الزامي است: 

 ، براي انتصاب و تمديد حكم)1پژوهشي و اجرايي فرد (فرم  خالصه سوابق علمي .1
 انتصاب و تمديد حكم) براي، 2هاي آينده فرد (فرم  برنامه .2
هاي معاونت پژوهش  فناوري واحد در زمان تصدي به تفكيك دفتر عملكرد معاون پژوهش و .3

 و فناوري (براي تمديد حكم)

 نظر رئيس كميته پژوهش و فناوري استان  .4

 بايد از طريق دبيرخانه انتصابات استاني انجام شود. ها  همه مكاتبه -1تبصره 

هرگونـه مكاتبـه از   در صورت خاتمه حكم معاون پژوهش و فناوري واحد دانشـگاهي،   -2تبصره 
بايد نسـبت بـه تعيـين وضـعيت معـاون       اعتبار است و رئيس واحد دانشگاه  سوي آن معاونت بي

 پژوهش و فناوري واحد مربوط اقدام كند.  

 

 1شوراي پژوهشي در واحدهاي دانشگاهي  ضوابط

 . تركيب اعضاي شوراي پژوهشي در واحد دانشگاهي 352ماده 

 رگ و بزرگ واحدهاي جامع، بسياربز الف)
 معاون پژوهش و فناوري: رئيس شورا -1   
 مديركل يا مدير امور پژوهشي: دبير شورا -2
وقت واحد دانشگاهي با درجه دكتـري و داراي حـداقل    علمي تمام نفر از اعضاي هيأت 7تا  5 -3

 يك سال سابقه كار در دانشگاه آزاد اسالمي
 واحدهاي متوسط ب)

 ئيس شورامعاون پژوهش و فناوري: ر -1
 مديركل يا مدير امور پژوهشي: دبير شورا -2
وقت واحد دانشگاهي با درجه دكتـري و داراي حـداقل    علمي تمام نفر از اعضاي هيأت 5تا  3 -3

 يك سال سابقه كار در دانشگاه آزاد اسالمي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 29/8/92مورخ  314251/73 نامه بخش .1
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 واحدهاي كوچك ج) 
 انجام خواهد داد.   هاي مربوط به شوراي پژوهشي واحد را رئيسه واحد دانشگاهي فعاليت هيأت
علمي بـا درجـه    با توجه به مشكالت واحدهاي دانشگاهي در زمينه كمبود اعضاي هيأت -تبصره

ليسانس و مرتبه علمي مربي  دكتري، در واحدهاي متوسط عضويت افرادي كه داراي مدرك فوق
اين افراد  يا دانشجوي دكتري باشند (مشروط به گذراندن امتحان جامع) بالمانع است. اما تعداد

نفر تجاوز كند. همچنين درخصوص واحدهاي بزرگ، بسياربزرگ و جامع نيز عضويت  2نبايد از 
افرادي كه داراي مرتبه علمي مربي و دانشجوي دكتري باشند (مشـروط بـه گذرانـدن امتحـان     

 نفر تجاوز كند.   2جامع) بالمانع است. اما تعداد اين افراد نبايد از 
ــره  ــدهاي -2تبص ــه  در واح ــامع ب ــياربزرگ و ج ــميم  بس ــهيل تص ــور تس ــري  منظ ــور  گي در ام
پژوهشي واحد حسـب شـرايط، عـالوه بـر اعضـاي شـوراي پژوهشـي واحـد دانشـگاهي،           اجرايي

نمايندگاني نيز توسط معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه براي عضويت در شوراي پژوهشي واحد 
 شوند.   معرفي مي

 اعضاي شوراي پژوهشي . فرآيند بررسي و انتصاب 353ماده 

واحد يا تمديد حكم اعضاي قبلي با پيشنهاد معاون شوراي پژوهشي جديد اعضاي انتصاب  الف)
پژوهش و فناوري واحد دانشگاهي و پس از اعالم تأييد رئيس واحد به رئـيس كميتـه پژوهشـي    

حكـم   شود. ضروري است واحدهاي دانشگاهي همه مدارك الزم (تصوير آخرين استان انجام مي
را براي بررسي بـه رئـيس كميتـه پژوهشـي      د)حقوقي كارگزيني و سوابق علمي و پژوهشي افرا

 استان ارسال كنند.  
توانند پس از تأييد رئيس كميته پژوهشي استان، تصـويب   اعضاي شوراي پژوهشي واحد مي ب)

 وند. نهايي دبير استان و ابالغ آن به واحد، با حكم كتبي رئيس واحد مشغول به كار ش

احكام اعضاي شوراي پژوهشي تا پايان تاريخ حكم داراي اعتبار است و در صورت تغيير عضو  ج)
 بايد داليل توجيهي تغيير اعالم شود.   و معرفي جايگزين 

هـا   هاي آموزشـي يـا دانشـكده    اي باشد كه از گروه تركيب شوراي پژوهشي واحد بايد به گونه د)
 ته باشد و از تمركز در يك گروه يا دانشكده جلوگيري شود. حداقل يك نفر در شورا حضور داش

معاون پژوهش و فناوري واحد موظف است صورتجلسه برگزاري شوراي پژوهشي را . 354ماده 

 طور مرتب به رئيس كميته پژوهشي استان ارسال كند.  به

 نخواهد شد.   براي واحدهايي كه فاقد شوراي پژوهشي هستند، امتياز پژوهشي محاسبه. 355ماده 

 . وظايف و اختيارات شورا 356ماده 

هـاي پژوهشـي،    هـاي فعاليـت   فصـل  هاي پژوهشي مبتني بر سـر   ها و برنامه تدوين سياست الف)
 هاي دانشگاه آزاد اسالمي در حوزه پژوهش و فناوري   گيري ها و جهت استراتژي
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هاي صادرشده از  نامه بخش هاي پژوهشي مطابق با نامه بررسي و نظارت بر حسن اجراي آيين ب)
 معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه

نامـه و   انجام وظايف محوله به كميته پژوهشي و رئيس كميته پژوهشي استان مطابق با آيين ج)
 هاي صادرشده از معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه نامه بخش

 . وهش استان استمسئوليت حسن اجراي آن با دبيران استان و رؤساي شوراي پژ. 357ماده 

 

 1ضوابط شوراي راهبردي پژوهش و فناوري دانشگاه آزاد اسالمي

 نامه   . اهداف اين آيين358ماده 

 هاي پژوهش و فناوري دانشگاه   مشي گذاري و تعيين خط سياست  -1

 هاي بنيادي اصيل گسترش مرزهاي دانش با تأكيد بر پژوهش -2
 گرا و مأموريتمحور  هاي كاربردي مسأله توسعه پژوهش -3
 توسعه فناوري و كارآفريني -4
 هاي پژوهشي و فناوري افزايش كميت و كيفيت فعاليت -5
 پايش و ارزيابي پژوهش و فناوري دانشگاه -6

 دبيرخانه شورا در حوزه معاونت قرار دارد و مسئوليت آن با دبير شورا است. . 359ماده 

ونت، پس از صدور احكـام مربـوط توسـط رئـيس     شورا با تركيب زير به پيشنهاد معا. 360ماده 

 شود.   دانشگاه تشكيل مي

 اعضاي حقوقي  

 رئيس دانشگاه (رئيس شورا) .1
 رئيس شورا) معاون پژوهش و فناوري دانشگاه (نايب .2
 معاون آموزشي و تحصيالت تكميلي دانشگاه .3

 ريزي دانشگاه معاون برنامه .4

 رئيس مركز امور پژوهشي دانشگاه (دبير شورا) .5
 علوم پزشكي دانشگاه معاون .6
 ها رئيس يكي از شوراهاي پژوهش و فناوري استان .7
 هاي امناي استاني االختيار هيأت يكي از نمايندگان تام .8

 اعضاي حقيقي

علمـي   نفر از پژوهشگران و فناوران برجسته و آشنا با مسائل دانشگاه از ميان اعضاي هيـأت  12 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 28/4/1391مورخ  139867/73 نامه بخش .1
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نظران بخش صنعت و كارآفرينـان و   باال، صاحب هاي مختلف آموزشي با مرتبه دانشياري به گروه
 .فناوران بخش خصوصي، به پيشنهاد معاون و تأييد رئيس دانشگاه

تـوان از متخصصـان و    رئـيس و تأييـد رئـيس شـورا مـي      حسب نياز به پيشنهاد نايب . بر1تبصره
 عنوان مدعو بدون حق رأي براي شركت در جلسات شورا دعوت كرد.  كارشناسان به

 شرح وظايف. 361ماده 

 تصويب طرح جامع پژوهش و فناوري و پيشنهاد آن به رئيس دانشگاه -1
هاي پژوهشي، فنـاوري و نـوآوري دانشـگاه و پيشـنهاد آنهـا بـه        تصويب راهبردها و سياست -2

 رئيس دانشگاه
 ريزي و حمايت از ثبت اختراعات و حق مالكيت معنوي برنامه -3

هـاي   هـاي مراكـز رشـد و شـركت     بـر توسـعه و فعاليـت    گذاري، حمايـت و نظـارت   سياست -4
 بنيان دانش

 پژوهشي هاي علمي گذاري و نظارت بر تأسيس مراكز پژوهشي و تشكيل قطب سياست -5
 ها و مقررات پژوهش و فناوري نامه بررسي و تأييد آيين -6
 هاي نظارت و ارزيابي پژوهش و فناوري تصويب سياست -7
 حل و فناوري و ارائه راه هاي پژوهشي بررسي چالش -8
 و بودجه ساالنه پژوهش و فناوري و پيشنهاد آن به رئيس دانشگاه  تصويب برنامه -9

 المللي هاي پژوهشي، فناوري و نوآوري دانشگاه در تراز ملي و بين پايش پيشرفت برنامه -10
ا ارجـاع  گيري درباره ساير مواردي كه از سـوي رئـيس دانشـگاه بـه شـور      بررسي و تصميم -11
 شود.   مي

هاي كلي حـوزه سـالمت    ها و وظايف بر اساس سياست در حوزه علوم پزشكي سياست -2تبصره 
 گذاري و ارزيابي خواهد شد.  كشور، توسط حوزه علوم پزشكي دانشگاه سياست

يابد و تصميمات آن بـا رأي   جلسات شورا با حضور حداقل دوسوم اعضا رسميت مي. 362ماده 

 رسد.  به تصويب مي اكثريت حاضران

 شود.  بار در دفتر رئيس دانشگاه برگزار مي جلسات شورا حداقل ماهي يك. 363ماده 

هـاي تخصصـي شـورا بـه پيشـنهاد دبيـر و تأييـد         تركيب و شرح وظايف كميسيون. 364ماده 

 شود.   معاونت دانشگاه مشخص و تعيين مي

ريزي، نظـارت، همـاهنگي و بهينـه     امهمنظور برن شوراي پژوهش و فناوري استان به. 365ماده 

هاي پژوهشي، فناوري و نوآوري در واحدهاي دانشگاهي با وظايف متناظر با شـرح   كردن فعاليت
 شود.   در سطح استان تشكيل مي 343وظايف شوراي راهبردي در ماده 

 معاونان پژوهش و فناوري واحدهاي دانشگاهي عضو اين شورا هستند.  -3تبصره 
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تـرين واحـد    عنوان رئيس و معاون پژوهش و فناوري بـزرگ  عاون هماهنگي استان بهم -4تبصره 

 شوند.  عنوان دبير اين شورا تعيين مي استان نيز به

هاي تخصصي ايـن شـورا بـه پيشـنهاد دبيـر و تصـويب        تركيب و شرح وظايف كميته -5تبصره 

 شود.   اعضاي آن مشخص و تعيين مي

 1دانشكده علمي در پست مدير يا رئيس امور پژوهشي  أتكارگيري اعضاي هي به .366ماده 

هاي پژوهشي در واحدهاي دانشـگاهي، الزم اسـت واحـدهاي     با توجه به ضرورت ارتقاي فعاليت

عنـوان مـدير يـا رئـيس امـور پژوهشـي دانشـكده         علمي، به جامع و بسياربزرگ، از اعضاي هيأت

كـارگيري كاركنـان    هيچ واحـدي مجـاز بـه بـه     2اين ابالغيهاستفاده كنند. بديهي است از تاريخ 

 ها نيست.  علمي در پست مسئوليت پژوهشي دانشكده غيرهيأت

 

 هاي تحقيقاتي، مقاالت علمي و سمينارها  ضوابط تعيين ميزان امتيازهاي پروژه

هـاي   معاونت امور پژوهشي دانشگاه مدارك مورد نياز تعيين ميزان امتيـازات پـروژه  . 367ماده 

بنـدي و   مقاالت علمي و سمينارها، موضوع ضوابط و نحوه تخصيص امتيازات و درجه تحقيقاتي،

تحقيق و توسعه سـازماني را بـه شـرح زيـر      نامه بخشسازماندهي واحدهاي دانشگاهي منضم به 

 است:    اعالم كرده

هاي پژوهشي و ارسـال گـزارش نهـايي     پس از پايان طرح :هاي پژوهشي براي امتياز طرح -1

اي كوتاه شامل  ه دفتر امور پژوهشي براي درخواست امتياز آنها اقدام شود. وجود شناسنامهآنها ب

بر تأييد طرح به  نام طرح، نام مجري طرح، تاريخ شروع و پايان طرح، بودجه طرح، مدارك مبني

سال پس از پايان طرح)  2بر تأييد گزارش نهايي طرح (تا  وسيله سازمان مركزي و مدارك مبني

 نياز است.  مورد

علمي واحـد ارائـه    اي كه توسط اعضاي هيأت يك كپي از مقاله :براي امتياز مقاالت علمي -2

شده و نيز مداركي كه نمايانگر چاپ مقاله در مجالت معتبر علمي يا ارائه آن در سمينارها باشد 

 ضروري است. ه)سال پس از ارائه مقال 2(تا 

مان مركـزي، گـزارش برگـزاري سـمينارها و ارسـال      تأييـد سـاز   :براي امتياز سـمينارها  -3

علمي واحد در آن سمينار (تـا يـك سـال پـس از      شده توسط اعضاي هيأت مقاالت ارائه مجموعه

 برگزاري سمينار) الزم است. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 28/4/91مورخ  139867/73 نامه بخش .1

 10/11/77مورخ 130282/13 نامه بخش .2
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 1علميهاي  . امتياز سخنراني368ماده 

حـدهاي  گيـرد. وا  امتيـاز تعلـق مـي    5سخنراني علمي يك امتياز و هـر سـال حـداكثر     4به هر 

بـر ارسـال مـدارك و جـداول مربـوط،       توانند براي كسب امتياز، در هر سال عالوه دانشگاهي مي

هــاي علمــي را نيــز ارســال كننــد. بــديهي اســت  مـدارك الزم درخصــوص برگــزاري ســخنراني 

هاي علمي (به تشـخيص   هاي عمومي مشمول اين امتياز نخواهند شد و صرفا سخنراني سخنراني

 توانند از اين امتياز برخوردار شوند.  سازمان مركزي) مي دفتر امور پژوهشي

. بررسي نمودار سازماني و سازمان كار واحدهاي دانشگاهي متـأثر از تغييـر   369ماده 

 2واحدميزان امتيازها و درجه 

منظور تسريع و تسهيل بررسي تشكيالت و سـازماندهي واحـدهاي دانشـگاهي، جلـوگيري از      به

تـر بـه نيازهـاي تشـكيالتي      ها و پاسخگويي مناسـب  دفتر تشكيالت و روشتراكم امور جاري در 

 سـازمان كـار واحـدهاي دانشـگاهي    بررسي نمودار سـازماني و   نامه بخشواحدها، به موجب اين 

متأثر از تغيير ميزان امتيازات و درجه واحد و همچنين ارتقاي سطح سازماني واحدها، هر سـال  

پـذير خواهـد بـود. آن دسـته از واحـدها و       سال تحصيلي امكانهاي نخست هر نيم دو بار در ماه

شـوند از ايـن امـر     امناي دانشگاه ايجاد شده يا مي مراكز دانشگاهي كه به موجب مصوبات هيأت

توانند درخواست خود را با رعايت دقيق ضوابط مربـوط   ربط مي مستثني هستند و مسئوالن ذي

 بررسي و اقدام الزم به عمل آيد.   ها ارسال كنند تا به دفتر تشكيالت و روش

 

 3اسالمينامه شوراي پژوهش و فناوري استاني دانشگاه آزاد  آيين

 وظايف   .370ماده 

تهيه برنامه راهبردي پـژوهش و فنـاوري اسـتان در چـارچوب برنامـه راهبـردي پـژوهش و         -1

 فناوري دانشگاه  

 ستاننظارت بر حسن اجراي برنامه راهبردي پژوهش و فناوري ا -2

 شده از سوي معاونت  هاي ابالغ ها و برنامه نظارت بر حسن اجراي سياست -3

 تصويب برنامه راهبردي پژوهش و فناوري واحدهاي استان  -4

هـا،   نامـه  هاي پژوهش و فناوري واحدهاي استان با توجه به آيـين  ايجاد هماهنگي در فعاليت -5

 هاي سازمان مركزي نامه بخشها و  دستورالعمل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 12/9/79مورخ 140015/73 نامه بخش .3

 2/11/79مورخ  167478/13 نامه بخش .2

 29/7/93مورخ  70793/73 نامه بخش. 2
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هـا و   هـا، دسـتورالعمل   نامـه  هاي پژوهشي واحدهاي استان با توجه بـه آيـين   پيگيري فعاليت -6

 ن مركزيهاي سازما نامه بخش

 تأييد اعضاي شوراي پژوهش و فناوري واحدها و نظارت بر عملكرد آنها   -7

هـاي پـژوهش و    بررسي انتصاب و تمديد حكـم معاونـان پـژوهش و فنـاوري و رؤسـاي اداره      -8

 ري واحدهاي دانشگاهي و پيشنهاد آن براي تأييد معاونتفناو

كـرد بودجـه پژوهشـي واحـدها در طـول سـال و كنتـرل مجوزهـاي          نظارت بر روند هزينـه  -9

هاي مربـوط بـه نحـوه تخصـيص اعتبـار       نامه اساس آيين شده براي هر فعاليت پژوهشي بر گرفته

 پژوهشي

يهي و عمليـاتي بـراي معاونـان پـژوهش و     هـاي تـوج   ايجاد هماهنگي در برگـزاري كارگـاه   -10

 هاي سازمان مركزي  نامه فناوري واحدهاي استان براساس آيين

هـاي علمـي، مراكـز رشـد و تأسـيس       هـاي مراكـز پژوهشـي، قطـب     نظارت بر روند فعاليت -11

 هاي مربوط  بنيان در واحدهاي دانشگاهي مطابق دستورالعمل ها و مؤسسات دانش شركت

پژوهشي دانشجويان در سطح واحدهاي دانشگاهي  حوه برگزاري مسابقات علمينظارت بر ن -12

 و استان 

 . تركيب شورا 371ماده 

تـرين واحـد اسـتان     عنوان رئيس و معاون پژوهش و فناوري بزرگ معاون هماهنگي استان به -1

 عنوان دبير اين شورا  به

با  االختيار رئيس و با نماينده تام در موارد ويژه معاون هماهنگي استان پس از هماهنگي -تبصره

علمي واحـدهاي اسـتان    تواند يك نفر از اعضاي هيأت تأييد معاون پژوهش و فناوري دانشگاه مي

عنوان دبير شورا معرفي كند. حكم ايـن فـرد    (ترجيحاً دانشياري) به باال را به با مرتبه استادياري

 شود.   ئيس دانشگاه در استان صادر مياالختيار ر عنوان دبير شورا توسط نماينده تام به

 معاونان پژوهش و فناوري واحدهاي دانشگاهي استان -2

 ها.  . كميته372ماده 

 هاي تخصصي اقدام كند.   تواند نسبت به تشكيل كميته شورا مي

 هاي تخصصي اين شورا به پيشنهاد دبير و تصويب اعضـاي  تركيب و شرح وظايف كميته -تبصره

 .  شود آن تعيين مي

 هاي شورا  جلسه. 373ماده 

 شود.   بار تشكيل مي هاي شورا حداقل ماهي يك جلسه -1

ها بـا رأي اكثريـت تصـويب     يابد و تصميم هاي شورا با حضور دوسوم اعضا رسميت مي جلسه -2
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 شود.   مي

 مديريت و موظفي تدريس  . ميزان حق374ماده 

) برابر حق مـديريت  1-3ع تبصره بندحق مديريت و واحد موظفي تدريس دبير شورا (موضو -1

هاي درجـه يـك و دو و واحـد     و واحدهاي موظفي تدريس مديرگروه در واحد جامع براي استان

 شود.  هاي درجه سه تعيين مي بسياربزرگ براي استان
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 فصل دهم

 پژوهانه

 

 1علمي دانشگاه آزاد اسالمي ) به اعضاي هيأتGrantپژوهانه ( اعطاي ضوابط

 عاريف  . ت375ماده 

شـود.   ) از اين پس در ايـن مقـررات پژوهانـه ناميـده مـي     Grantاعتبارات ويژه پژوهشي ( )الف

علمـي و   پژوهانه مبلغي است كه براساس اين مقررات و بر پايه امتيازهاي پژوهشي اعضاي هيأت

ط بـا  گيرد تا در ارتبـا علمي واجد شرايط قرار مي اعتبارات دانشگاه، ساالنه در اختيار عضو هيأت

هــاي نامــهدانشــگاهي، موضــوع پايــان هــاي درونهــاي پژوهشــي خــود (اعــم از پــروژه فعاليــت

 اي و رساله دكتري تخصصي) صرف كند.  ارشد و دكتري حرفه كارشناسي

 كارگروه: منظور كارگروه اعطاي پژوهانه است.  )ب

يشنهاد دفتـر امـور   تخصصي به پ ناظر: فرد يا افرادي هستند كه در صورت نياز به نظارت فني )ج

 پژوهشي و تصويب كارگروه، بر مراحل انجام فرآيندهاي اختصاص پژوهانه تا پايان نظارت دارند. 

سـال آخـر    3علمـي در   هاي پژوهشـي اعضـاي هيـأت    ) امتياز پژوهشي: مجموع امتياز فعاليتد

 شود.   مي نامه اجرايي پژوهانه محاسبههايشان است كه براساس جدول امتيازدهي شيوه فعاليت

 وقت دانشگاه آزاد اسالمي است. وقت و نيمهعلمي تمام علمي: عضو هيأت عضو هيأت ) ه

   . اهداف اعطاي پژوهانه376ماده 

گـرا و  هاي پژوهشي هدفمند، مأموريت علمي به انجام فعاليت تشويق و ترغيب اعضاي هيأت الف)

 پژوهشي علمي هايها و قطبدرآمدزا از مسير تشكيل يا همكاري در هسته

 هاي پژوهش و فناوري دانشگاهفراهم كردن شرايط مناسب براي تحقق برنامه ب)

 هاي دانشگاهسازي پژوهشكمك به توليد فناوري و تجاري ج)

علمي و استفاده بهينه از منابع مـالي پژوهشـي بـراي     وري عملكرد اعضاي هيأتافزايش بهره د)

 ي پژوهش و فناوري دانشگاهها باال بردن كيفيت و اثربخشي فعاليت

   . اعضاي كارگروه اعطاي پژوهانه377ماده 

 معاون پژوهش و فناوري دانشگاه (رئيس)  الف)

 مديركل دفتر امور پژوهشي دانشگاه (دبير)  ب)

 مديركل دفتر ارتباط با صنعت و جامعه  ج)

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   9/11/92مورخ  374790/73 نامه بخش .1
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 مديركل دفتر گسترش توليد علم   د)

 ه دانشياري به باال (ترجيحاً از دانشگاه با تأييد معاونت)  علمي با مرتب نفر از اعضاي هيأت 3 ) ه

 رئيس اداره پژوهانه، دفتر امور پژوهشي (منشي جلسه و بدون حق رأي)  و)

 ز) رئيس كميته پژوهش و فناوري استان حسب مورد

اعضاي بند هـ با پيشنهاد شوراي پژوهش و فناوري دانشـگاه و تأييـد معاونـت منصـوب      -تبصره

 .  شوندمي

   . وظايف و اختيارات كارگروه378ماده 

 هاي اجرايي پژوهانهنامه هگذاري و تصويب شيو سياست -1

 بررسي و تصويب پيشنهادهاي رسيده از واحدها در مورد پرداخت پژوهانه -2

هاي علمي خـاص كـه بـا هـدايت يكـي از افـراد متخصـص، ترجيحـاً عضـو           تشكيل كارگروه -3

 شود. عنوان مسئول انجام مي اسالمي بهعلمي دانشگاه آزاد  هيأت

 گيري در مورد آنها بررسي پيشنهادهاي اجرايي رسيده و تصميم -4

 شناسايي نخبگان علمي و پژوهشگران برتر و اعطاي پژوهانه به آنها -5

تعيين سقف اعتبارات پژوهانه توسط واحد، بعد از تصويب كميته پژوهش و فناوري اسـتان و   -6

 امناي استان االختيار هيأتتام تأييد نماينده

   . مراحل درخواست براي برخورداري از پژوهانه379ماده 

نامـه و شـرايط منـدرج در دسـتورالعمل اجرايـي اعطـاي       هرساله براساس ضوابط اين آيـين  -1

هـاي   هاي مربوط بـه فعاليـت  ها و جدولعلمي متقاضي پژوهانه، بايد فرم پژوهانه، هر عضو هيأت

كند، تكميل كند و بـه  ل قبل خود را تا پايان زماني كه به معاونت واحد اعالم ميسا 3پژوهشي 

 همراه مدارك و مستندات مربوط، در قالب درخواست كتبي به واحد ارائه دهد.  

نامـه، امتيازهـاي   معاونت پژوهشي واحد موظف است براساس ضوابط منـدرج در ايـن آيـين    -2

قبول، محاسبه و پس از تصويب در شوراي   به مدارك قابل علمي را با توجه مربوط به عضو هيأت

جلسه مربوط و حداكثر تا پايان ارديبهشت هر سـال بـه   پژوهش و فناوري واحد به همراه صورت

 كميته پژوهش و فناوري استان ارسال كند.  

كميته پژوهش و فناوري استان درصورت تأييد درخواست مـدارك را بـراي ارسـال بـه اداره      -3

 دهد.  امناي استان تحويل مي هانه، به دبيرخانه هيأتپژو

اداره پژوهانه بعد از بررسي و تأييد، مدارك را براي تعيين سقف پژوهانه در اختيـار كـارگروه    -4

 دهد.   قرار مي

نامه اجرايي كارگروه، امتيازهاي پژوهشي واحدها را بررسي و براساس ضوابط و مقررات شيوه -5
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 كند.  انه را تعيين ميمربوط، ميزان پژوه

در صورت جذب اعتبارات خارج از واحـد يـا مراكـز دانشـگاهي توسـط عضـو (اعضـاي)         -تبصره

درصـد    عنوان پژوهانـه بـه وي (آنهـا متناسـب بـا     شده بهعلمي، مبلغي معادل اعتبار جذبهيأت

نامـه  يـان علمي براي راهنمايي پا گيرد و به ظرفيت مجاز عضو (اعضاي) هيأتمشاركت) تعلق مي

-پـروژه  هاي انجـام شده، هزينهشود، مشروط بر آنكه اعتبارات جذب مورد اضافه مي 2و رساله تا 

 اي و دكتري تخصصي مربوط را حسب مورد تأمين كند.  ارشد، دكتري حرفههاي كارشناسي

، پژوهشي در دانشگاه آزاد اسـالمي  سال سابقه آموزشي 3علمي با كمتر از  براي اعضاي هيأت -6

نامه اجرايي كه به تأييد كارگروه پژوهانه براساس برنامه پيشنهادي آنها و ضوابط و مقررات شيوه

 شود.   رسيده است، پرداخت مي

يابد و با ارائـه اسـناد    اي، حسب مورد، تخصيص ميصورت يكجا يا مرحله اعتبارات پژوهانه به -7

 شود.   علمي هزينه مي معتبر توسط عضو هيأت

نشده است به اعتبارات پژوهانـه وي در   علمي كه هزينه بارات پژوهانه هر عضو هيأتاعت -تبصره

 شود.   سال بعد اضافه مي

 شود.  اعطاي پژوهانه از محل صندوق پژوهشي دانشگاه انجام مي -8

هـاي  هاي پژوهشي را كه هزينه علمي موظف است گزارش ساالنه فعاليت عضو هيأت. 380ماده 

ژوهانه خود و ساير منابع (اعم از بودجه پژوهشي واحد يـا مركـز دانشـگاهي    آن از محل اعتبار پ

 و...) پرداخت شده است، به معاون پژوهشي واحد يا مركز دانشگاهي ارائه دهد.  

يافته ممكن است براي سال بعد افـزايش   با توجه به گزارش ارسالي، اعتبار اختصاص. 381ماده 

 يا كاهش يابد.  

علمـي   هاي پژوهشي و فناوري عضو هيأت وهانه تشويقي با توجه به فعاليتميزان پژ. 382ماده 

 شود.   نامه تعيين مياز سوي كارگروه طبق ضوابط و مقررات شيوه

هـاي  نامـه هـاي حاصـل از پژوهانـه، مطـابق آيـين     امتياز و مالكيت معنوي خروجي. 383ماده 

 شود.   پژوهشي دانشگاه آزاد اسالمي تعيين مي

هاي پژوهشي و فناورانه حاصـل از اعطـاي پژوهانـه در مسـابقات،      رائه نتايج فعاليتا. 384ماده 

 المللي با اشاره كتبي به همكاري معاونت بالمانع است. مقاله و ثبت اختراع داخلي يا بين

مسئوليت حسن اجراي آن با معاونـان پـژوهش و فنـاوري واحـدهاي دانشـگاهي و      . 385ماده 

 هش و فناوري سازمان مركزي است. نظارت آن با معاونت پژو

علمـي، براسـاس    هـاي پژوهشـي اعضـاي هيـأت     ارزيابي و محاسـبه امتيـاز فعاليـت    .386ماده 

ســال گذشــته شمســي و مــيالدي آنهــا، هرســاله بــه شــرح جــدول  3هــاي پژوهشــي  فعاليــت
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محاسبه و توسط دانشكده يا گروه آموزشي به معاونـت پـژوهش و    1)29شده (پيوست  بيني پيش

 شود.   فناوري واحد مربوط فرستاده مي

 گيرد.  هاي فهرست سياه امتيازي تعلق نميشده در مجلههاي چاپبه مقاله -1تبصره 

هاي علوم انساني و  ) براي گروه29شده (پيوست  بيني جدول پيش 4تا  1امتياز رديف  -2تبصره 

مـاعي و رفتـاري (علـوم    هـاي علـوم اجت   و گـروه  2هنر (غير از معماري و شهرسازي) با ضـريب  

هاي معماري و شهرسازي با  بدني، جغرافيا و روانشناسي) گروه اجتماعي، مديريت، اقتصاد، تربيت

 است.  5/1ضريب 

 گيرد.  هاي فهرست سياه امتياز تعلق نميشده در مجلههاي چاپبه مقاله -3تبصره 

 ها مقاله. 387ماده 

اي تخصصـي هنـر (فصـلنامه مـاهور، فصـلنامه      هـ هاي منتشرشـده در نشـريه  مقاله. 388ماده 

در حـد مقالـه    ه)هنرهاي تجسمي، هنرنامه (دانشگاه هنر)، گلسـتان هنـر، خيـال شـرق، صـحن     

 گيرد.  ترويجي امتياز ميعلمي

باشـند،   (full paper)از مقاله كامل  هاي مختلف اما غيرهايي كه به شكلبه مقاله. 389ماده 

 Letter ،Technical note ،Short Communication ،Rapid Publicationاز قبيل 

درصـد    80يا هر عنوان ديگري كه مقاله را از يك مقاله كامل متمايز كند تـا   Case reportو 

 گيرد.  امتياز مقاله كامل تعلق مي

ــاده  ــه. 390م ــه مقال ــوع ب ــاي از ن  Commentو  Editorial Material ،Discussionه

هـاي از نـوع   درصـد امتيـاز و بـه مقالـه     wos (50المللـي   تبـر بـين  هاي مع شده در نشريه (چاپ

Review درصد امتياز مقاله كامل تعلـق مـي  100المللي) هاي معتبر بينشده در نشريه (چاپ-

هـاي داخلـي چـاپ شـوند بـا نظـر كـارگروه تخصصـي         ها در نشريهگيرد. چنانچه اين نوع مقاله

 شوند.  امتيازدهي مي

المللي كـه در  هاي بين شده در كنفرانس هاي كامل ارائهها و مقالهصه مقالهامتياز خال. 391ماده 

 شود.   درصد در نظر گرفته مي50چاپ شده باشند، با ضريب  JCRالمللي هاي بيننشريه

وگـو و تحليـل پيشـگفتار و     هاي تحت عنوان سـخن سـردبير، گـزارش، گفـت    مقاله. 392ماده 

هاي منتشرشده صورت كتاب يا مقاله، مقاله چنين نقد كتاب بهعناويني مشابه موارد يادشده، هم

هـا و  هـاي مختلـف و ماهنامـه    عمـومي سـازمان   هاي روابـط هاي كثيراالنتشار و نشريهدر روزنامه

 طور ترجمه مقاله فاقد امتياز است.  همين

 هاي عربي به اين شرح است: امتياز تعدادي از نشريه .393ماده 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )421(صفحه  29پيوست  .1
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 متيازا 6  الف) المحجه 

 امتياز 2  مجله اللغه العربيه  -االوسط و الدراسات االدبيهب) شرق

 امتياز 2   فصيله ايران و العرب و االجتهاد تجديد -ج) نصوص المعاصر

 امتياز 5  د) تقافثنا مجله رابطه الثغافه و العالقات االسالميه و للدراسات و البحوث

 امتياز 6 ها   ته به دانشگاههاي عربي داراي نمايه يا وابس) مجله ه

 

كتاب فرهنگ لغت داراي توضيح تخصصي كلمات، براساس نظر كـارگروه تخصصـي   . 394ماده 

 امتياز).  5شود (حداكثر  امتيازدهي مي

هـاي تخصصـي    شده در خارج از كشـور پـس از ارزيـابي كميسـيون    هاي چاپ كتاب. 395ماده 

 د.  گيرنامتياز مي 20معاونت دانشگاه، حداكثر 

شده داراي شماره مسلسل معاونت پژوهش و فناوري دانشـگاه   هاي داوري فقط كتاب. 396ماده 

 است.  11مشمول رديف 

) شامل همـه انتشـارات دانشـگاهي و    29بيني شده (پيوست  جدول پيش 14رديف . 397ماده 

 )  ...ودانشگاهي (مانند جهاد دانشگاهي، سمت، مركز نشر دانشگاهي  داراي شهرتمراكز نشر 

 شود.   موارد نقد كتاب يا مقاله در كارگروه تخصصي امتياز داده مي به. 398ماده 

و تصحيح يـا تصـحيح انتقـادي     تأليفصورت تصحيح و تحشيه،  هايي كه به به كتاب. 399ماده 

 امتياز).  3شود (حداكثر  چاپ شوند، پس از طرح در كارگروه تخصصي امتياز داده مي

 گيرد: و امتيازدهي كتاب به موارد زير امتيازي تعلق نمي در بررسي. 400ماده 

 سواالت آزمون و موارد مشابه هاي آمادگي كنكور و نمونه كتاب -1

 هايي تحت عناوين زندگينامه، خاطره و گزارش سفر كتاب -2

 هاي فرهنگ لغت بدون داشتن توضيح كلمات كتاب -3

 كوشش و اهتمام و زيرنظرها، به  گردآوري، ويراستاري، مجموعه مقاله -4

 هاي غيرعلمي كتاب -5

 شده بدون تجديدنظر يا ويرايش جديد كتاب تجديدچاپ -6

 هايي كه شناسنامه صادرشده توسط كتابخانه جمهوري اسالمي ايران(فيپا) را ندارند.  كتاب -7

جـدول   هـاي پژوهشـي مشـترك، امتيـاز پژوهشـي طبـق       در صورت داشتن فعاليـت . 401ماده 
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 شود.   محاسبه مي 1پيوست

هاي پژوهشي كه منجر به توسعه كارآفريني يا توليد محصول در سطح ملـي   در طرح. 402ماده 

امتيـاز بـه امتيـاز     10امتياز و تا سقف  2شود، پس از تأييد كارگروه تخصصي دانشگاه به ميزان 

 شود.   مربوط افزوده مي

صحيح دانشگاه آزاد اسـالمي همـراه بـا    هاي موضوع اين ماده بايد با آدرس  همه فعاليت -تبصره

صـورت تنهـا    ) باشد. در غير ايـن Islamic Azad University ... Branch( نام واحد مربوط

 شود.  درصد از كل امتيازها محاسبه مي10

علمي واجد شرايط بر مبناي جدول امتيازها پس  امتياز نهايي پژوهشي اعضاي هيأت. 403ماده 

 شود.   احد مربوط به كارگروه ارسال مياز بررسي و اعالم نظر و

علمي كه داراي سمت اجرايي هستند، متناسب با كسر موظفي به  براي اعضاي هيأت. 404ماده 

 شود:   اين شرح امتياز اضافه مي

درصـد، در واحـدهاي   7درصد، در واحـدهاي جـامع   10رئيس و معاونان: در سازمان مركزي  -1

درصـد و در واحـدهاي    4درصد، در واحدهاي متوسط 5 درصد، در واحدهاي بزرگ6بسياربزرگ 

 شود.   افزوده مي 1شده از جدول شماره درصد به كل امتياز كسب3كوچك و مراكز 

درصد، در واحدهاي جـامع   7هاي اجرايي: در سازمان مركزي علمي در ساير سمت اعضاي هيأت -2

د و در واحـدهاي كوچـك و   درص3درصد، در واحدهاي متوسط 4درصد، در واحدهاي بسياربزرگ 5

 شود.   ) افزوده مي29شده (پيوست  بيني شده از جدول پيش درصد به كل امتياز كسب2مراكز 

علمـي، مجمـوع    هاي پژوهشي اعضاي هيأت منظور بررسي عملكرد پيوسته فعاليتبه. 405ماده 

وي  شـود و بـه   سـال گذشـته محاسـبه مـي     3علمي طي  هاي پژوهشي عضو هيأت امتياز فعاليت

 گيرد.  پژوهانه تعلق مي

آمـوختگي  انـد و پـس از دانـش    افرادي كه در مقطع دكتري بورسـيه دانشـگاه بـوده   . 406ماده 

شوند، در صورت بـه دسـت آوردن امتيازهـاي    صورت طرح خدمت سربازي مشغول به كار مي به

 توانند از اعتبار پژوهشي استفاده كنند.   الزم، مي

 شود.  محاسبه مي 5/2ضريب  براي رشته شيمي  -1تبصره 

 شود:  علمي در هر سال طبق فرمول زير محاسبه مي مبلغ پژوهانه هر عضو هيأت -2تبصره 

 = مبلغ پژوهانه k×  3ضريب جدول×  2ضريب جدول

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )422(صفحه  31و  30پيوست  .1

 )423(صفحه  33پيوست   .2

 )423(صفحه  32پيوست  .3
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بـار از سـوي معاونـت پـژوهش و      سال يك 3ريال است كه هر  K ،000/000/5ميزان  -3تبصره 

 شود.   فناوري اعالم مي

بينـي شـده    پيش 1يك طبق جدول پيوست درصد مجاز هر كرد پژوهانه و موارد هزينه -4تبصره 

 است. 

بـار شـركت در    هـا، چـاپ كتـاب و سـاالنه يـك     هاي مربوط به تشـويق مقالـه  هزينه.  407ماده 

شـود و مطـابق   جـزء مبلـغ پژوهانـه محسـوب نمـي      ه)شـد  هاي خارجي (تا سقف تعيينهمايش

شده  هاي بيشتر از سقف تعيين شود. هزينه ج از اين مبلغ پرداخت ميهاي مربوط و خارنامه آيين

 6شـده در جـدول شـماره     هـاي خـارجي تـا حـداكثر مقـدار مشـخص      براي شركت در همـايش 

 شده از پژوهانه قابل پرداخت است.  بيني پيش

ا و هـا، قراردادهـ  ها، پـروژه  وجه مجاز نيست براي انجام طرحعلمي به هيچ عضو هيأت. 408ماده 

هايي كه اعتبار آن از منابع خارج از دانشگاه تأمين شده اسـت، از بودجـه پژوهانـه خـود      فعاليت

 هزينه كند.  

توانند با توجه به ميزان پژوهانه مربوط به خود ضـمن رعايـت    علمي مي اعضاي هيأت. 409ماده 

شـرط پـذيرش    مقررات و ضوابط، اعتبار خود را صرفاً براي انجام امـور پژوهشـي هزينـه كننـد.    

 يك از موارد هزينه، منوط به رعايت دقيق و كامل مقررات مصوب دانشگاه است.  هر

 ريال است.  000/000/300علمي در سال، حداكثر  ميزان پژوهانه براي هر عضو هيأت. 410ماده 

در موارد استثنايي بـا كسـب تأييـد كـارگروه و موافقـت معاونـت دانشـگاه، پژوهانـه          -1تبصره 

 ريال افزايش يابد.   000/000/500ند حداكثر تا سقف توا مي

نامه موظف است اعتبـارات پژوهانـه را بـراي اجـراي يـك      پژوهشگر موضوع اين آيين. 411ماده 

رساله هزينه كنـد. تعهـدات مجـري        / نامهقرارداد پژوهشي با معاونت يا راهنمايي و مشاوره پايان

شـده   بينـي  پيش 2ي، چاپ مقاله به شرح جدول پيوستطرح پژوهشي افزون بر ارائه گزارش نهاي

 است. 

در شرايط خاص به پيشنهاد معاون واحد و تأييـد معـاون دانشـگاه، ميـزان پژوهانـه      . 412ماده 

 / رساله اعتبار دارد.  نامههاي پايانسال بعد براي پرداخت هزينه علمي حداكثر تا يك اعضاي هيأت

شـده در بـازه زمـاني    بينـي پژوهشي از محل اعتبارات پيشهاي طرح پرداخت هزينه. 413ماده 

 شود.  شده در قرارداد از محل اعتبارات پژوهانه مربوط انجام ميتعيين

هاي پژوهشـي را كـه بـا اعتبـار      علمي موظف است گزارش ساالنه فعاليت عضو هيأت. 414ماده 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )424(صفحه  34. پيوست 1

 )425(صفحه  35پيوست  .2
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 ت ارائه نكردن گزارش، ذخيـره پژوهانه خود انجام داده است، به معاونت واحد ارائه دهد. در صور

 كردن اعتبار پژوهانه براي سال بعد مجاز نيست.  

شـود، بـا نظـر كـارگروه      هاي پژوهشي كه منجر به نتايج و دستاوردهاي ويژه  فعاليت. 415ماده 

   گيرد. مورد تشويق مضاعف قرار مي


