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 يكم  و فصل بيست

1ضوابط كارآموزي دانشجويان دانشگاه آزاد اسالمي
 

 

رود هايي كه شرايط و اي است كه طي آن دانشجويان رشته منظور از كارآموزي، دوره. 630ماده 

در مراكز صنعتي،  د)به اين دوره را دارند واحدهاي درسي مشخصي را (مطابق تبصره زير اين بن
هاي علمـي و فنـي، بـاال بـردن      منظور استفاده از آموخته گذرانند تا بهخدماتي و ساير مراكز مي

كنيـك  توان علمي و اجرايي خود در رشته مربوط و امكان تأثير متقابل تئوري و عمل يا علم و ت
 با نحوه رفع نيازهاي اساسي و ضروري جامعه آشنا شوند. 

هاي مختلف بر اسـاس مجموعـه    هاي كارآموزي مربوط به رشته تعداد واحد و مدت دوره -تبصره
 2است.  ريزي ضوابط اعالمي درسي مصوب شوراي عالي برنامه

شود، دانشـجويي   فته مينامه به اختصار كارآموز گدانشجوي كارآموز كه در اين آيين. 631ماده 

 گذراند.  هاي كارآموزي خود را در يك واحد صنعتي يا خدماتي مياست كه دوره

وقـت در   علمي تمـام  خود را زير نظر يك استاد (اعضاي هيأت كارآموزي، هر دانشجو. 632ماده

گذرانـد كـه   ربط تحت عنوان استاد كـارآموزي مـي   به معرفي گروه آموزشي ذي د)اولويت هستن
 ئول راهنمايي كارآموز و ارائه نمره به واحد دانشگاهي است. مس

شـده از   خود را زير نظر مستقيم و مستمر يك مسئول تعيين هر دانشجو كارآموزي. 633ماده 

 گويند. گذراند كه به آن فرد سرپرست كارآموزي مي سوي محل كارآموزي مربوط مي

تصـادي، توليـدي، خـدماتي، سـتادي،     منظور از محل كـارآموزي هـر نـوع مركـز اق    . 634ماده 

عنوان مكان  اي، آموزشي، فني، اكتشافي، استخراجي و... است كه بهتحقيقاتي، طراحي و مشاوره
 شود.  كارآموزي (واحد يا مركز صنعتي) دانشجو تعيين مي

(دفتـر مركـزي ارتبـاط بـا صـنعت): در      . دفتر ارتباط با صنعت سازمان مركـزي  635ماده 

دانشگاه آزاد اسالمي دفتري به نام دفتر مركزي ارتباط با صنعت وجود دارد كـه  سازمان مركزي 
يكي از وظايف آن، ايجاد همـاهنگي و انسـجام بـين واحـدهاي دانشـگاه آزاد اسـالمي و مراكـز        

 دهد.  صنعتي است كه واحدهاي دانشگاهي را در مشكالت كارآموزي ياري مي

 شوند:  آموز به يكي از طرق زير تعيين ميواحدهاي صنعتي براي اعزام كار. 636ماده 

و بـا موافقـت اسـتاد كـارآموزي، محـل مـوردنظر بـراي طـي هـر دوره           پيشنهاد دانشـجو  به -1
 شود.   كارآموزي دانشجو مشخص و به دفتر ارتباط با صنعت واحد دانشگاهي اعالم مي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 10/2/80مورخ  18675/81 نامه . بخش1

 16/7/76مورخ  63089/36 نامه بخش .2
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هاي الزم و همـاهنگي   سيهاي آموزشي با برر دفاتر ارتباط با صنعت واحدهاي دانشگاهي و گروه -2

ها و مؤسسات دولتي و غيردولتي شناسـايي   هاي كارآموزي مناسب را در سطح استان با صنايع، محل
 كنند.  واحدها معرفي مي  و مشخص و از طريق دفتر ذكرشده كارآموزان را به اين

سبت بـه  ارتباط با صنعت واحد دانشگاهي موظف است قبل از آغاز كارآموزي ن . دفتر637ماده 

نامه كه حاوي مشخصات فردي كـارآموز،  معرفي كارآموزان به واحد صنعتي بر اساس فرم معرفي
شروع و مدت زمان كارآموزي، نام استاد كارآموزي و ساير اطالعـات الزم اسـت، اقـدام كنـد. در     

را بـه  تواند برنامه و حداقل انتظارات خود  شده، استاد كارآموزي مي بر اطالعات گفته ضمن عالوه
 اين فرم ضميمه و ارسال كند. 

انـد، طـي دوره    نام حـق بيمـه خـود را پرداخـت كـرده      دانشجوياني كه هنگام ثبت همه -تبصره
 1كارآموزي تحت پوشش بيمه حوادث سازمان مركزي قرار دارند.

نامـه و  دفتر ارتباط با صنعت واحد دانشگاهي موظف اسـت بـر اسـاس فـرم معرفـي      .638ماده 

نشجويان كه حاوي نام و نام خانوادگي، رشته تحصـيلي، گـرايش، مقطـع تحصـيلي و     نام دا ثبت
عنوان كارآموزي است اقدام كند و اين فرم را به واحد صنعتي مربوط بـراي همـاهنگي و اقـدام    

 2)63ارسال نمايد. (پيوست 
 دانشـجوي كـارآموزي   3براي واحدهاي صنعتي كه از واحد دانشگاهي مربوط كمتـر از   -تبصره
 اند، ارسال اين فرم الزامي نيست. گرفته

نامـه و  هاي معرفـي  دفتر ارتباط با صنعت واحد دانشگاهي موظف است بر اساس فرم. 639ماده 

نام قطعي دانشجويان، نسبت به تنظيم فرم (كه حاوي تعداد كارآموزان بر اساس نـام و نـام    ثبت
و محل كارآموزي است) اقدام كنـد   خانوادگي، رشته تحصيلي و گرايش، مقطع تحصيلي، عنوان

و فرم مربوط را حداكثر تا پايان هر ترم به دفتر مركزي ارتباط با صنعت ارسال نمايـد. (پيوسـت   
64(3 

هاي آموزشي موظفند با همكاري و هماهنگي دفاتر ارتباط با صنعت واحـدهاي   گروه. 640ماده 

هـاي الزم  ي انجام كارآموزي هماهنگيدانشگاهي، قبل از معرفي دانشجويان به مراكز صنعتي برا
هـا را   هاي الزم و نحوه تكميـل آن  را از نظر توجيه دانشجو انجام دهند و اهداف اين برنامه و فرم

در جلسات توجيهي بيان كنند. عدم حضور دانشجو در جلسـه تـوجيهي، موجـب حـذف واحـد      

 شود.   كارآموزي مي

وقـت   وقت، نيمه علمي تمام ترتيب با اعضاي هيأت ه كارآموزي، ب اولويت انتصاب استاد. 641ماده 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 21/7/81مورخ  133000/16 نامه بخش. 1

 )511(صفحه  63. پيوست 2

 )512(صفحه  64. پيوست 3
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هاي آموزشي موظفند هـر   التدريس گروه آموزشي مربوط است. البته مديران گروهو استادان حق
زي به استادان باتجربه و داراي سال با هماهنگي دفاتر ارتباط با صنعت بر نحوه تخصيص كارآمو

شان با رشته دانشجويان نظارت كنند و آنان  تخصص در زمينه كارآموزي و مرتبط بودن تخصص
 ترتيب اولويت به دانشجويان معرفي نمايند.   را بر اساس رتبه و امتيازات مربوط به 

فـري از دانشـجويان   ن 15تواند حداكثر دو گـروه   هر استاد كارآموزي در هر دوره مي. 642ماده 

كارآموز را تحت نظر داشته باشد ولي بايد سوابق، كـارايي و مرتبـه اسـتادان در حـداكثر تعـداد      
 بندي انتخاب استادان كارآموز لحاظ شود.  دانشجويان كارآموز تحت نظر استاد و نيز در اولويت

شـود  حسوب نميوقت م وقت و نيمه موظف استادان تمام جزء واحدهاي كارآموزي واحد -تبصره
تـوان يـك كـالس    ولي چنانچه واحدهاي موظف بعضي استادان تكميل نشده باشد، حداكثر مي

التـدريس آن نيـز بـر اسـاس      عنوان واحد موظف براي استاد در نظر گرفـت و حـق   كارآموزي به
هاي مربوط به كارآموزي پرداخت خواهـد شـد. ضـمناً واحـدهاي دانشـگاهي موظفنـد       نامه آيين
الزحمه سرپرسـت كـارآموزي را طبـق فرمـول منـدرج در ايـن       يس استاد راهنما و حقالتدر حق

يافته به دانشگاه را در اختيار دفاتر ارتباط بـا   سوم از سهم اختصاص مقررات پرداخت كنند و يك
اندازي و تجهيز آن دفاتر و نظارت بر حسـن انجـام وظـايف اسـتاد كـارآموزي و      صنعت براي راه

صـنعتي،   -ر صـنعت و همچنـين كمـك بـه برگـزاري سـمينارهاي علمـي       دانشجويان شـاغل د 
 كاربردي براي دانشجويان قرار دهند.  هاي علمي بازديدهاي علمي و آموزش

الزحمـه  ) و در صورت لـزوم حـق  Pالتدريس استاد راهنما (واحد دانشگاهي بايد حق. 643ماده 

هـاي زيـر    ) را طبق فرمـول Qاد (شده از واحدهاي صنعتي طرف قرارد سرپرستان و خدمات ارائه
 محاسبه و پرداخت كند:

A=  شهريه هر واحد كارآموزي 

B= تعداد واحد كارآموزي    

P= 1 3/ × A×B×n  

Q= 1/3×A×B×m  
n= تعداد دانشجويان كارآموز در هر گروه    

m= شده به يك واحد صنعتي تعداد كارآموزان معرفي   

 3/1زوم و براي بهبود وضعيت جذب كـارآموزان  تواند در صورت ل واحد دانشگاهي مي -1تبصره 
 سوم) از شهريه كارآموزان واحد صنعتي پذيرنده را طبق قرارداد منعقدشده پرداخت كند.   (يك

نامـه  شـده در ايـن آيـين    هاي علوم پزشـكي از مـوارد ذكـر    واحدهاي كارآموزي رشته -2تبصره 
 مستثني هستند.  



 

252    

هـاي   ها، مطالعـه گـزارش  بر مبناي بازديدها، بررسي وزيدر پايان دوره، استاد كارآم. 644ماده 

هاي كارآموز، نمره نهايي را به آموزش واحد دانشگاهي ارسـال   دانشجو، نحوه انجام كار و فعاليت
 خواهد كرد.  

بار در طول دوره بازديـد   استاد كارآموزي بايد از محل كارآموزي دانشجو حداقل يك. 645ماده 

جا كه واحدهاي صنعتي بعضاً پراكنده و  ارتباط با صنعت ارائه كند. از آن و گزارش آن را به دفتر
دور از حوزه جغرافيايي واحدهاي دانشگاهي هستند، نظارت بر حسن انجام كارآموزي (از طريـق  
انجام بازديدها) در اختيار دفاتر ارتباط با صنعت واحدهاي دانشگاهي است و در صـورت تخلـف   

التدريس اسـتاد بـا همـاهنگي    تواند منجر به عدم پرداخت يا كسر حق مي د)استادان (عدم بازدي
 معاونت آموزشي شود. 

در مواردي كه زمان اجـراي كـارآموزي در سرفصـل مشـخص نيسـت، حـد نصـاب        . 646ماده 

واحدهاي گذرانده شده بـراي اخـذ واحـد كـارآموزي در مقطـع كارشناسـي كـه داراي دو دوره        
 2واحـد بـراي كـارآموزي    100و حـداقل   1احد براي كـارآموزي و 80كارآموزي هستند حداقل 

است. اما دانشجويان بايد براي گذراندن دوره كارآموزي حداقل دروس تخصصي مورد نياز خـود  
هايي كه داراي يـك دوره   را با توجه به مكان مورد نظر براي كارآموزي گذرانده باشند و در رشته

واحـد درسـي را گذرانـده باشـد بـا نظـر گـروه و         100كارآموزي هستند، دانشجويي كه حداقل 
تواند واحد كارآموزي را اخذ كند. ضمناً حد نصاب واحدهاي  هماهنگي دفتر ارتباط با صنعت مي

كـه در   هـاي كارشناسـي ناپيوسـته (درصـورتي     شده براي اخذ واحـد كـارآموزي در دوره   گذرانده

 واحد است.  60سرفصل مشخص نيست) 
هـاي كـارداني    شـده بـراي اخـذ واحـد كـارآموزي در دوره      حدهاي گذراندهحد نصاب وا -تبصره

چنانچه داراي دو دوره كارآموزي  الف)كه زمان اجراي آن در سرفصل مشخص نيست،  درصورتي
بايد در نيمسـال آخـر گذرانـده     2واحد و كارآموزي 50تا  40پس از گذراندن  1باشد، كارآموزي

واحد بايد دروس تخصصـي مـورد    50بر  آموزي باشد عالوهچنانچه داراي يك دوره كار ب)شود. 
 نياز براي اخذ واحد كارآموزي را گذرانده باشد.  

واحـد اخـذ    14واحد كارآموزي،  2توانند به غير از هاي عادي دانشجويان مي در ترم .645ماده 

اير و در سـ  16هـا در گـروه فنـي و مهندسـي بـيش از       كه ميانگين نمـرات آن  صورتي كنند و در

 واحد اخذ كنند.   16توانند  باشد، به غير از كارآموزي مي 17ها بيشتر از  گروه
نامـه و مقـررات   التحصـيلي و تـرم آخـر، طبـق آيـين     مورد دانشجويان در شرف فارغ در -تبصره

واحـد كـارآموزي) اخـذ كنـد      2واحد درسي+  22واحد ( 24تواند مجموعا  آموزشي، دانشجو مي
واحـد باشـد و در سرفصـل     2كه تعداد واحد كارآموزي يك رشته بـيش از   ولي در موارد استثنا
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 شرايط خاصي براي آن در نظر گرفته شده باشد، بايد برابر مقررات آن رشته عمل كند. 

 6واحـد كـارآموزي)    2در ترم تابستان كل واحدهاي اخذشده (واحـدهاي درسـي+    .646ماده 

 واحد است.  7يلي التحص واحد و براي دانشجويان در شرف فارغ
موارد ذكرشده، مكان كـارآموزي (از نظـر دوري و نزديكـي)، همچنـين تعـداد،       در همه -تبصره

شده توسط دانشجو بـه غيـر از كـارآموزي در طـول تـرم       اهميت و نوع دروس تخصصي انتخاب
ران كننده مجوز الزم براي اخذ واحد كارآموزي باشد. همچنين مـدي  تواند با نظر گروه، تعيين مي

االمكان دانشجويان در نيمسال دوم يا ترم تابستان  ريزي كنند تا حتي اي برنامه گروه بايد به گونه
 واحد كارآموزي خود را بگذرانند.  

آخرين مهلت دانشجويان بـراي انتخـاب واحـد كـارآموزي هفتـه دوم هـر نيمسـال        . 647ماده 

 تحصيلي (زمان حذف و اضافه واحدهاي درسي) است. 

هفته پس از موعـد حـذف و    2بايد حداكثر ظرف  ه)هاي آموزشي (مديران گرو گروه. 648ماده 

هاي تقاضاي دانشجويان را به دفتر ارتباط بـا صـنعت واحـد دانشـگاهي بـراي صـدور        اضافه فرم
 1نامه ارسال كنند.معرفي

تـه  دفتر ارتباط با صنعت بايد پس از دريافت فرم مربوط حداكثر ظرف مدت يك هف. 649ماده 

 نامه به واحدهاي صنعتي معرفي كند.   دانشجو را مطابق فرم معرفي

نامـه بـه واحـد صـنعتي      دانشجو موظف است حداكثر يك هفته پس از صدور معرفي. 650ماده 

صـورت مسـئوليت عـدم     مراجعه كند و مراحل تثبيت كارآموزي خود را انجام دهـد، در غيـراين  
 اوست. پذيرش وي توسط واحد صنعتي به عهده خود 

هفته پس از شروع هر نيمسال تحصيلي، كـارآموزي خـود را    6دانشجويان بايد حداكثر  -تبصره
در واحد صنعتي آغاز و برگه شروع به كار خود را به دانشگاه ارسال كنند. بـديهي اسـت پـس از    

يكـن اسـت و بـه جـز مـوارد خـاص (بـه         لم نام براي كارآموزي كان انقضاي تاريخ ذكرشده، ثبت
ص دفتر ارتباط با صنعت) در آن ترم دانشجو مجاز به گذراندن واحد كـارآموزي نيسـت و   تشخي
 نام مجددي در همان سال انجام نخواهد شد.   ثبت

دانشجويان كارآموز موظفند از تعطـيالت تابسـتاني واحـد صـنعتي مطلـع باشـند و       . 651ماده 

طـيالت اختاللـي در انجـام    كـه تع  ساعت حضور و غياب خود را بر اساس آن تنظيم و درصورتي
اي از واحد صنعتي، اقدام به حذف يـا تغييـر محـل كـارآموزي      كارآموزي ايجاد كند، با ارائه نامه

 كنند.  

با توجه به محدوديت پذيرش كارآموز از طرف مراكز صنعتي، اولويت با دانشـجوياني  . 652ماده 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 7/3/81مورخ  35680/81 نامه بخش 1فرم شماره  .1
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ط بـا صـنعت واحـد دانشـگاهي     نام خود (دفتـر ارتبـا   ثبت است كه در موعد مقرر نسبت به پيش
نام واحد كارآموزي با هماهنگي آمـوزش تعيـين كنـد و بـه      ثبت موظف است زماني را براي پيش

اند. ضمناً دانشجويان موظفنـد بـراي محـل كـارآموزي بـا       اقدام كرده د)اطالع دانشجويان برسان
 قطعي كنند.   نام استاد راهنما و مراكز صنعتي هماهنگي الزم را انجام دهند و سپس ثبت

شوند ملزم به رعايت . دانشجوياني كه براي كارآموزي به واحدهاي صنعتي معرفي مي653ماده 

 موارد زير هستند: 

كارآموز ملزم به رعايت دقيق همه قوانين، مقررات و ضوابط محيط كار و همچنين استفاده از  -1

 وسايل ايمني و بهداشتي واحد صنعتي مربوط است. 
موظف به حضور مرتب در محل كار و انجام ساير موارد  در چارچوب برنامه تنظيمي كارآموز  -2

 هاي واحدهاي صنعتي مربوط است.  طبق مقررات و دستورالعمل
كارآموز موظف است مسائل و مشكالت اداري خود را منحصراً از طريق سرپرسـت مسـتقيم    -3

 خود در واحد صنعتي حل و فصل كند.  
موز نظري نسبت به تغيير يا اصالح خط توليد يا هر سيستم ديگـر كارخانـه يـا    كه كارآ درصورتي -4

واحد صنعتي داشته باشد، بايد مورد پيشنهادي خود را كتباً بـه سرپرسـت خـود در واحـد صـنعتي      
 براي بررسي ارائه دهد و از هر نوع اقدام مستقيم در خط توليد يا سيستم جداً خودداري كند.  

مانه در زمينه توليد يا تكنولوژي و ساير امور واحد صنعتي الزامي است و حفظ اطالعات محر -5
كارآموز نبايد اين اطالعات را در اختيار شخص، شركت يا واحد صنعتي ديگري قرار دهد، مگر با 

 اجازه كتبي مديرعامل يا باالترين مقام اجرايي واحد مربوط. 

صـورت   يا تعلل كارآموز، براي بار اول به . سرپرست كارآموز بايد برحسب مورد تخلف654ماده 

صورت كتبي اخطار دهد و يك نسخه از آن را به دفتر ارتبـاط   شفاهي تذكر و در صورت تكرار به
 با صنعت دانشگاه مربوط ارسال كند.  

هـاي   دفتر ارتباط با صنعت واحد دانشگاهي در صورت مشاهده يـا اطـالع از تخلـف    .655ماده 

آمـوز متخلـف    آموزي مبني بـر رسـيدگي بـه وضـيعت كـار      اي سرپرست كارمتعدد و بنا به تقاض
منظور بررسـي   اي با حضور استاد درس كارآموزي و سرپرست كارآموز به خواستار تشكيل جلسه

اي از  شود و در اين جلسه كه بـا حضـور نماينـده    و اتخاذ تصميم در مورد نحوه ادامه كارآموزي 

آمده در حين  شود، با توجه به موارد تخلف و اشكاالت پيش معاونت آموزشي دانشگاه تشكيل مي
تـوان بـراي دانشـجو     كار از اخطار كتبي و درج در پرونده تا مردود شمردن واحد كارآموزي، مي

 االجرا خواهد بود.  تصميم اتخاذ كرد. تصميمات اين جلسه با اكثريت آرا الزم

اصالح خط توليـد، روش اجرايـي، تحقيقـاتي،     . از هرگونه نوآوري و ابتكار در تغيير و656ماده 
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اكتشافي، استخراجي، طراحي و... كه منجر به بهبود كيفيت و افزايش كميت محصول و كـاهش  
اي  شود و در ارزيـابي كـارآموزي نيـز تـأثير قابـل مالحظـه       استقبال مي شود، به گرمي  ها  هزينه

 خواهد داشت. 

در مدت كارآموزي خـود ارائـه     ابداع و نوآوري مهمي. چنانچه كارآموز طرح، اختراع، 657ماده 

هاي علمـي و صـنعتي ايـران و     دهد كه ارزش علمي و تخصصي آن به تشخيص سازمان پژوهش
دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه مربوط رسيده باشد، دفتـر ارتبـاط بـا صـنعت براسـاس پيشـنهاد       

عنـوان   تقاضا كنـد ايـن طـرح را بـه     تواند از گروه آموزشي آن دانشگاه استاد درس كارآموزي مي
 هاي علمي دانشجو (در صورت تطابق و امكان) از وي بپذيرند.   يكي از پروژه

هاي ذكرشده، با توجه به امكانات و ضوابط واحد صنعتي يا وزارتخانه  بر تشويق . عالوه658ماده 

ه ابتكار و خالقيت هاي ديگري را كه موجب ترغيب روحي توان هر نوع امتياز يا تشويق مربوط مي
 در كارآموز شود در نظر گرفت.  

جا كه اهداف كارآموزي آشنايي با محيط كـار رشـته علمـي كـارآموز و شـيوه       . از آن659ماده 

هـاي   ها، آشنايي با مشكالت و مسـائل علمـي رشـته كـارآموز در واحـد      ارتباط آن با ساير رشته
تـوان   ها است، مـي  كارگيري تكنيك و به ها در عمل صنعتي، كسب تجربه كاري، آزمودن آموخته

 برنامه كارآموزي را در سه مرحله به اجرا گذاشت: 
 شود:  مرحله اول: آشنايي كلي با مكان كارآموزي كه شامل موارد زير مي -

 تاريخچه سازمان  .1

 نمودار سازماني و تشكيالت  .2

 نوع محصوالت توليدي يا خدمات   .3

 تيشرح مختصري از فرآيند توليد يا خدما .4

 ششم زمان كارآموزي بايد به بررسي موارد باال اختصاص يابد. حداقل يك .5
 شود:  هاي مرتبط با رشته علمي كارآموز كه شامل موارد زير مي مرحله دوم: ارزيابي بخش -

ت رشته كارآموز در واحد صنعتي با بررسي جزئيـات سـازماني رشـته كـارآموز در     يموقع .1
 واحد صنعتي  

 ه كارآموز در واحد صنعتي بررسي شرح وظايف رشت .2
 امور جاري در دست اقدام    .3

 هاي آينده   برنامه .4

 رود.   كار مي هايي كه توسط رشته مورد نظر در واحد صنعتي به تكنيك .5

 شود.  ساير مواردي كه توسط استاد كارآموزي مشخص مي .6
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 حداقل دوششم زمان كارآموزي بايد به بررسي موارد باال اختصاص يابد.   .7
هـا و پيـاده كـردن دانـش تخصصـي دانشـجو در زمينـه عنـوان          : آزمون آموختـه مرحله سوم -

كارآموزي در واحد صنعتي، با تصويب استاد كارآموزي و سرپرسـت كـارآموز در واحـد صـنعتي.     
 ششم زمان كارآموزي بايد به بررسي و تحليل موضوع كارآموزي اختصاص يابد.   حداقل سه

هـاي   پردازد و آموختـه  ه محيط كار رشته علمي خود ميدانشجو بيشتر ب 1كارآموزي در -تبصره
و نيز در آسـتانه   1با توجه به گذراندن كارآموزي 2آزمايد؛ ولي در كارآموزي خود را در عمل مي

تري در مـورد مكـان و موضـوع     التحصيل بودن دانشجوي كارآموز به تحليل و بررسي عميق فارغ
 دهد.   ت ارائه مييبود وضعپردازد و پيشنهادهايي براي به كارآموزي مي

به مكان كارآموزي  ه)نامه دانشجو بايد (حداكثر تا يك هفت . بعد از دريافت فرم معرفي670ماده 

مراجعه و محل فعاليت و سرپرسـت كـارآموزي خـود را مشـخص كنـد و سـپس زمـان شـروع         
 اش را به تصويب واحد صنعتي برساند.   كارآموزي

زمان شروع كـارآموزي، دانشـجو بايـد فـرم خالصـه اطالعـات       . بعد از تعيين محل و 671ماده 

 كارآموزي را تكميل كند و به استاد كارآموزي ارائه دهد.  

طور مستمر با استاد كارآموزي خود  . از زمان شروع كارآموزي دانشجو موظف است به672ماده 

ي مورد قبول نخواهـد  صورت با نظر و تأييد استاد كارآموزي، كارآموز در ارتباط باشد، در غيراين
 بود.  

با توجه به برنامه كارآموزي، در پايان هر مرحله دانشجو بايد فرم گزارش پيشرفت كارآموزي  -1

را به امضاي سرپرست كارآموزي خود برساند و مشكالت و ميزان پيشرفتش را به استاد منعكس 
 كند.  

طابق برنامه به استاد راهنمـا ارائـه   بعد از پايان دوره كارآموزي، دانشجو بايد گزارشي دقيق م -2
 دهد.  

دانشجو موظف است گواهي پايان دوره كارآموزي خود را كه از محل كـارآموزي اخـذ كـرده     -3
حساب كارآموز بـا واحـد صـنعتي مربـوط شـده       اي كامل به تسويه (در اين گواهينامه بايد اشاره

سـت كـارآموزي برسـاند و آن را در    ، به همراه فرم پايان دوره كارآموزي به تصـويب سرپر د)باش
نويسي، ضميمه گزارش كـارآموزي   اختيار استاد كارآموزي قرار دهد و سپس طبق برنامه گزارش

 نمره است.)  20كند. (نمره آن از
شـود و در صـورت    مجموع ساعات كارآموزي مطابق سرفصل درسي هر رشته مشـخص مـي   -4

دو واحـد كـارآموزي    1مربـوط  نامـه  بخـش س موجود نبودن ساعات كارآموزي در سرفصل، براسا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  16/7/76مورخ  63089/36 نامه بخش .1
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 ساعت با نظر گروه تعيين شود.  240و حداكثر  136حداقل 
نمره ديگر از فرم پايان كارآموزي توسط سرپرست  4است و  20از  16نمره استاد كارآموزي  -5

 آيد.   دست مي كارآموزي به
ز شروع تـرم تابسـتان بايـد    هفته بعد از شروع ترم عادي و يك هفته بعد ا 6دانشجو حداكثر  -6

 كارآموزي خود را آغاز كند.  
ريزي كند كه كارآموزي و گزارش آن حداكثر تا پايان تـرم جـاري    دانشجو بايد طوري برنامه -7

عنـوان درس ناتمـام    نامه آموزشي، كارآموزي به خاتمه يابد و در صورت عدم خاتمه، مطابق آيين
 مربوط اقدام شود.  العمل شود و بايد برابر دستور تلقي مي

هـاي   كه دانشجو در نيمسال آخر قرار داشـته باشـد، بايـد حـداكثر گـزارش      درصورتي -1تبصره 
نامـه بـه اسـتاد راهنمـا و      كارآموزي خود را براي كسب نمره قطعي تا زمان مقرر بر اساس آيين

آن رفتـار   نامـه آموزشـي دانشـگاه بـا     گروه آموزش ارائه دهد و در صورت عدم ارائه، طبق آيـين 
 خواهد شد.  

در موارد استثنا طبق قوانين آموزشي برابر دستورالعمل خـاص رشـته مربـوط عمـل      -2تبصره 
 شود. 

 نويسي (نحوه ارائه گزارش كارآموزي) برنامه گزارش -8
 هاي كارآموزي بايد شامل موارد زير باشند:   گزارش

 هاي كارآموزي بايد تايپ و صحافي شوند.   همه گزارش

   د)لد (مطابق فرم روي جلروي ج

 صفحه اول: بسم اهللا الرحمن الرحيم

 صفحه دوم: مطابق روي جلد  

 تشكر  صفحه سوم: مقدمه و

 صفحه چهارم: فهرست  

 از صفحه پنجم به بعد:  

 فصل اول: آشنايي كلي با مكان كارآموزي 
 هاي مرتبط با رشته علمي كارآموز  فصل دوم: ارزيابي بخش

 ها و نتايج و پيشنهادات  وختهفصل سوم: آزمون آم
 هاي پيشرفت كارآموزي و فرم پايان دوره كارآموزي  فرم

كـه گـزارش    درصـورتي  هاي كارآموزي به استاد راهنما الزامي است. ضمناً ارائه يك نسخه از گزارش
گروه كارآموزي دانشجو بتواند مورد استفاده ساير دانشجويان قرار گيرد با تأييد استاد راهنما و مـدير 

 بايد يك نسخه از آن در گروه آموزشي مربوط يا كتابخانه مركزي دانشگاه نگهداري شود.  
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در صورت نياز و تقاضاي واحد صنعتي بايد يك نسخه از گزارش كارآموزي به واحد صـنعتي   -9
 ارائه شود. 

ل از نـام دوره كـارآموزي، قبـ    بر مشخص كردن زماني بـراي ثبـت   هاي دانشگاهي بايد عالوه واحد
نامه نهايي براي شروع كارآموزي دانشجويان، به هر صورت ممكـن از نظـر مسـاعد     صدور معرفي

توانند با توجه بـه   واحد صنعتي براي پذيرش دانشجو مطلع شوند. ضمناً واحدهاي دانشگاهي مي
صورت هفتگي و ماهانـه   هايي را براي گزارش پيشرفت كارآموزي دانشجويان به امكانات خود فرم

نامـه   فرم گزارش بازديد استادان و... را در اختيار دانشـجو قـرار دهنـد يـا بـا توجـه بـه آيـين         يا
العمل و نيـز نحـوه گـزارش كـارآموزي      عنوان راهنماي دستور نامه داخلي به كارآموزي، يك آيين

 تهيه و تنظيم كنند و در اختيار دانشجويان قرار دهند. 

 وزي. دستورالعمل اخذ واحد كارآم673ماده 

مراجعه دانشجو به آموزش براي اخذ واحد كـارآموزي (حـداكثر تـا هفتـه دوم هـر نيمسـال        -1
شـده   تحصيلي يا زمان حذف و اضافه واحدهاي درسي) با رعايت حداقل مجاز واحدهاي گذرانده

 توسط دانشجو

 تعيين و تأييد محل كارآموزي با هماهنگي دفتر ارتباط با صنعت -2

ــتاد راهن -3 ــين اس ــروه  تعي ــد گ ــاهنگي و تأيي ــا هم ــارآموزي توســط دانشــجو ب ــاي ك ــاي  م ه
 هفته 2و ارسال به دفتر ارتباط با صنعت ظرف مدت  ه)آموزشي(مديران گرو

 مراجعه دانشجو به دفتر ارتباط با صنعت -4

 3پـس از اجـراي بنـد     ه)معرفي دانشجو به واحدهاي صنعتي (حداكثر ظرف مدت يك هفت -5
نامه توسط دفتر ارتبـاط بـا صـنعت و نيـز ارسـال فـرم        كميل فرم معرفيدستورالعمل همراه با ت

 )  2نامه اعالم ظرفيت كارآموز (فرم نمونه شماره  پرسش

و تكميل فرم خالصه اطالعـات   ه)نام شروع كارآموزي (حداكثر يك هفته بعد از صدور معرفي -6
 كارآموزي و ارائه به استاد راهنماي كارآموزي توسط دانشجو

 اندن دوره كارآموزيگذر -7

 ارائه گزارش پيشرفت كارآموزي به استاد راهنما -8

اتمام دوره كارآموزي و ارائه گزارش نهايي و گواهينامه پايان دوره از محل كـارآموزي همـراه    -9
 با فرم پايان دوره (به امضاي سرپرست كارآموزي) به استاد راهنما

نامه كـارآموزي)   شده (مندرج در آيين ي ارائهها كنترل گزارش كارآموزي بر اساس سرفصل -10
 به دانشجويان و نيز اعالم نظر و ارائه نمره به گروه مربوط توسط استاد راهنما

بايد رونوشـتي از نمـرات نهـايي كـارآموزي دانشـجويان را كـه        ه)گروه آموزشي (مدير گرو -11
 با صنعت ارسال كند.  توسط استاد راهنما اعالم شده است، براي اطالع به دفتر ارتباط 
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مراجعه دانشجو به دفتـر ارتبـاط بـا صـنعت بـراي تأييـد اصـل و چكيـده گـزارش نهـايي            -12
 كارآموزي به همراه اصل گواهينامه پايان دوره و فرم پايان دوره كارآموزي 

شـده كـامپيوتري (ديسـكت     صورت متن تايپ نگهداري چكيده و اصل گزارش كارآموزي به -13
دفتر ارتباط با صنعت و ارائه اصل گزارش نهـايي كـارآموزي بـه گـروه آموزشـي       كامپيوتري) در

 مربوط يا كتابخانه مركزي دانشگاه

 ارائه اصل گواهينامه و فرم پايان دوره كارآموزي به آموزش -14

 . مجموعه قوانين و مقررات اخذ واحد كارآموزي674ماده 

بـا اصـالحات الزم بـراي     1م نمونـه شـماره   را ماننـد فـر    آموزش واحد دانشگاهي بايد فرمي -1

درخواست دانشجو براي گذراندن واحد كارآموزي تهيه و تنظيم كند و براي تكميل و پر كـردن  
 در اختيار دانشجو قرار دهد. 

دفتر ارتباط با صنعت واحد دانشگاهي بايد اين فرم را بررسي كند و با تعيين محـل مناسـب    -2
ي، آن را به مدير گروه آموزشي مربوط براي تعيـين و تأييـد اسـتاد    براي گذراندن واحد كارآموز

 راهنما ارجاع دهد.  

انـدازي نشـده باشـد، گـروه      كه در واحد دانشگاهي دفتر ارتباط بـا صـنعت راه   . درصورتي1تذكر 
 تواند وظايف محوله را بر عهده گيرد.   آموزشي مربوط مي

آموزي باشـد، ايـن محـل بايـد توسـط دفتـر       كه دانشجو خود معرف محل كار . درصورتي2تذكر 
 ارتباط با صنعت تأييد شود.  

دفتر ارتباط با صـنعت موظـف اسـت پـس از دريافـت ايـن فـرم، دانشـجويان را بـه همـراه            -3
سـنجي   بايد در راستاي پتانسـيل  به واحدهاي صنعتي معرفي كند. ضمناً شده نامه تكميل معرفي

 ت كارآموز واحدهاي صنعتي را دريافت كند.  هاي جديد، ظرفي كارآموزي و اخذ ظرفيت

دفتر ارتباط با صنعت موظف است چكيده و اصل گزارش نهايي كارآموزي را كـه توسـط دانشـجو     -4
شده كامپيوتري (ديسكت كامپيوتري) تهيه شده است نگهداري كند تـا در آينـده    صورت متن تايپ به
 مندان قرار گيرد.   دانشجويان و عالقه صورت يك بانك اطالعاتي جامع مورد استفاده ساير به

استاد راهنماي كارآموزي بايد قبل از شروع كارآموزي يا قبل از تنظيم گزارش، نحوه نگارش  -5
نامه يا سـاير مـوارد الزم متناسـب بـا نـوع       شده در آيين طور كامل و در قالب موارد ارائه آن را به

 ها قرار دهد.  ت مكتوب در اختيار آنصور كارآموزي براي دانشجويان تشريح كند يا به

دفتر ارتباط با صنعت بايد پس از تأييد فرم پايان دوره كارآموزي آن را براي درج در پرونـده   -6
 دانشجو به آموزش واحد دانشگاهي ارجاع دهد.  

هـاي   ضمناً دفتر ارتباط با صنعت واحد دانشگاهي موظف است در صورت لزوم با هماهنگي گروه
آموزش واحد دانشگاهي و با توجه به امكانات موجود، زمان اخذ واحد كارآموزي را در  آموزشي و
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هاي تابستان براي دانشجويان مشخص كنـد و بـه اطـالع     هاي آموزشي يا ترم هر يك از نيمسال
نام واحد كارآموزي مقرر كنـد و بـا توجـه بـه      ثبت آنان برساند. همچنين زماني را نيز براي پيش

هـا، معرفـي    هـاي صـنعتي، ادارات و شـركت    يت پذيرش كـارآموز توسـط واحـد   محدوديت ظرف
 اند را در اولويت قرار دهد.   نام كرده ثبت دانشجوياني كه پيش

 نامه تبعيت كنند.   شده در آيين باال بايد از تقويم زماني تعيين همه مراحل -تبصره
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 دوم و فصل بيست

 دانشگاهي هاي برون طرح

 

 . تعاريف  675ماده 

دانشگاهي (غيرمشترك) است كه اعتبار ايـن   هاي تحقيقاتي برون منظور از طرح، طرحطرح:  -1

هاي دستگاه، مراكز توليد صـنعتي و... خـارج از دانشـگاه تـأمين و      ها تماماً از طريق بودجه طرح
 پرداخت خواهد شد.  

هـا از   گونه طرح جا كه قسمتي از بودجه اين هاي تحقيقاتي مشترك، از آن در مورد طرح -تبصره
بر داوري كارفرما، داوري طـرح نيـز در    محل بودجه پژوهشي واحد تأمين خواهد شد، بايد عالوه

شود، طبق  دانشگاه آزاد اسالمي بر اساس سقف بودجه تخصيصي كه توسط دانشگاه پرداخت مي
 سـطح انجـام شـود و چنانچـه داوري طـرح در واحـد       دانشگاهي هـم  هاي درون گردش كار پروژه

دانشگاهي مردود اعالم شود رأي و نظر كارشناس داوري در معاونت پژوهشي سازمان اعـم از رد  
 يا قبولي طرح قابل اجراست. 

 كند.   شخصيت حقيقي يا حقوقي طرف قرارداد است كه اعتبار طرح را تأمين ميكارفرما:  -2

پژوهشـي واحـد بـه    واحدي از دانشگاه آزاد اسالمي است كه رئيس يا معـاون  طرح:   مجري -3

 رساند.  نمايندگي از آن واحد دانشگاهي قرارداد اجراي طرح را به امضا مي

سرپرست و مسئول اجراي طرح و مكاتبات اداري با واحد دانشگاهي است و در مدير طرح:  -4

كند. در هر طرح، مدير طـرح (يـك نفـر از اعضـاي       تمام مراحل انجام طرح، آن را سرپرستي مي
وقـت آن واحـد    وقت يا نيمـه  علمي تمام المقدور از اعضاي هيأت نفر و حتي  تنها يك علمي) هيأت

 دانشگاهي باشد.  

ها و مركـز تحقيقـاتي تنهـا در     التدريس يا مدعو ساير دانشگاه علمي حق عضاي هيأتا -1تبصره 
ت توانند مدير طرح تحقيقاتي شوند كه طرح تحقيقاتي توسط آنان اخذ و نيز صالحي صورتي مي

صورت كتبي توسط معاون پژوهشي واحـد تأييـد شـده باشـد، در هـر       علمي و اجرايي ايشان به 
وقت واحد در طرح براي اجـراي   وقت يا نيمه علمي تمام صورت همكاري يك نفر از اعضاي هيأت

 آن الزامي است. 

مدير كه حسب ضرورت طرح تحقيقاتي نياز به بيش از يك  در موارد استثنا درصورتي -2تبصره 
ها مديرمسئول مشخص شود و مسئوليت تمام تعهدات طرح (مالي،  داشته باشد، بايد از ميان آن

 برعهده ايشان خواهد بود.   د)علمي و ساير موار

ارشـد و دكتـري)    علمي و دانشجويان (ترجيحاً مقاطع كارشناسي اعضاي هيأتهمكاران طرح:  -5
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 كنند.    د كه در اجراي طرح با مدير همكاري مييا پرسنل داخل و خارج از واحد دانشگاهي هستن
شده از سوي كارفرما براي پيشـبرد امـور پژوهشـي طـرح و      از نيروهاي معرفي استفاده -تبصره 

 عنوان همكار طرح بالمانع است.  سازي نتايج آن به سپس پياده

يا فـرم  ) مصوب Proposalشده فرم پروپوزال ( تكميل اين پيشنهاد پيشنهاد اوليه طرح: -6

شده توسط كارفرماست كه توسط مدير طرح، تكميل و از طريـق دانشـگاه (رئـيس واحـد      ارسال
 شود.   شده ايشان) به كارفرما ارجاع مي دانشگاهي يا نماينده معرفي

شده پيشنهاد اوليه طرح اسـت كـه مـورد توافـق      نهايي اين پيشنهادپيشنهاد نهايي طرح: -7

هـا و   بنـدي، هزينـه   و شامل موضوع، مراحل انجام كـار، زمـان   كارفرما و مجري قرار گرفته است
 شود.   نتايج انجام طرح و... است كه به قرارداد نهايي پيوست مي

هـاي   شود كه بخش اعظم فعاليت محل اجراي طرح به محلي اطالق ميمحل اجراي طرح:  -8

 شود.   جا انجام مي مربوط به طرح در آن

 شود.   ي است كه بين واحد دانشگاهي و مدير طرح منعقد ميا توافقنامهقرارداد داخلي:  -9

نـويس   ها، محل تأييد (بررسـي و تأييـد حقـوقي پـيش     . سقف اعتبار طرح676ماده  

 قراردادها) و تعداد آنها

  دسته كوچك، متوسط و بزرگ تقسيم 3دانشگاهي بر اساس اعتبار به  هاي تحقيقاتي برون طرح 

 :  شوند مي

هـا توسـط    گونه طـرح  بررسي و تأييد اينميليون ريال):  400تا سقف (كوچك هاي  طرح -1

كه واحدهاي دانشگاهي فاقـد   گيرد. بنابراين درصورتي امور حقوقي واحدهاي دانشگاهي انجام مي
 ها منطقه و توسط اداره حقوقي آن است.  امور حقوقي باشند مرجع تأييد آن

ها بايـد در   گونه طرح بررسي و تأييد اينل): ميليون ريا 800تا  400هاي متوسط (از  طرح -2

 منطقه و توسط اداره حقوقي آن صورت گيرد. 

ها در معاونت  گونه طرح بررسي و تأييد اينميليون ريال):  800هاي بزرگ (بيش از  طرح -3

 پژوهشي دانشگاه آزاد اسالمي، دفتر ارتباط با صنعت و جامعه انجام خواهد شد.  
هاي تا سقف يك ميليـارد ريـال را بـا     شود كه طرح جامع اختيار داده مي ه واحدهايب -1تبصره 

تأييد اداره حقوقي منطقه اجرا كنند. ضمناً مراكز تحقيقاتي (داراي موافقـت اصـولي از معاونـت    
 پژوهشي سازمان مركزي) نيز در شمول اين تبصره هستند. 

سه واحدهاي دانشگاهي مـدير آن  رئي دانشگاهي كه اعضاي هيأت هاي برون طرح تأييد -2تبصره 
ها هستند، فقط با معاونت پژوهشي دانشگاه آزاد اسالمي، دفتر ارتباط بـا صـنعت و جامعـه     طرح

 خواهد بود.  
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   گيري طرح . روند شكل677ماده 

به مند  علمي عالقه تهيه پيشنهاد اوليه طرح: تهيه پيشنهاد اوليه طرح توسط اعضاي هيأت الف) 
هـاي اجرايـي در قالـب     هاي تحقيقاتي دستگاه موالً براساس موضوعات و اولويتها و مع انجام آن

شود و در  هاي مشابه انجام مي ها يا فرم شده آن هاي پروپوزال) تايپ پيشنهاد طرح پژوهشي (فرم
گيرد، سپس اين دفتر پيشنهاد اوليه را به  اختيار دفاتر ارتباط با صنعت واحد دانشگاهي قرار مي

 كند.   ي مدير طرح به معاونت پژوهشي، براي ارائه به كارفرما ارسال ميهمراه معرف
هاي  ريزي و هدايت طرح دفاتر ارتباط با صنعت در واحدهاي دانشگاهي مسئول برنامه -1تبصره 

هسـتند. در واحـدهايي كـه فاقـد ايـن       د)دانشگاهي (زير نظر معاون پژوهشي واح پژوهشي برون
يا رئيس اداره پژوهشي واحد دفتـر يـا فـردي ايـن مسـئوليت را      دفتر باشند، حسب نظر معاون 

صورت رسمي بـه معاونـت پژوهشـي دانشـگاه آزاد      برعهده خواهد گرفت. اين دفتر يا فرد بايد به
 اسالمي، دفتر ارتباط با صنعت و جامعه معرفي شود. 

فنـي و   شـود، بنـابراين بررسـي    هـا فـاز صـفر محسـوب مـي      تهيه پيشنهاد اوليه طرح -2تبصره 
اقتصادي، مطالعات آزمايشگاهي و ميـداني و... طـرح كـه مسـتلزم صـرف وقـت و هزينـه اسـت         

هاي مـذكور   كار طرح دانشگاهي انجام شود و از گردش تواند در قالب يك طرح پژوهشي درون مي
 پيروي كند.  

ح جانبه اجراي آن (تعيـين هزينـه، زمـان، شـر     ناي بيشتر طرح و بررسي همهبراي غ -3تبصره 
تواند از طريق كارشناسان مربوط و مجـرب در حـوزه    )، پيشنهاد اوليه طرح مي...خدمات طرح و

 معاونت پژوهشي واحد مورد ارزيابي و بررسي قرار گيرد.  

علمي  كه براي يك موضوع تحقيقاتي چند پروپوزال پژوهشي از سوي اعضاي هيأت درصورتي ب)
ها  ان با موضوع طرح نسبت به انتخاب يكي از آنپيشنهاد شود، حسب فعاليت و سوابق علمي آن

 گيري خواهد شد.   در شوراي پژوهشي واحد تصميم
پيشنهاد نهايي طرح: پس از دريافت نظرات كارفرما درباره پيشنهاد اوليه، مدير طرح پـس از   ج)

اعمال اصالحات الزم پيشنهاد نهايي طرح را كه به تأييد شوراي پژوهشي واحد رسـيده اسـت از   
 كند.   طريق معاونت پژوهشي به كارفرما براي عقد قرارداد ارسال مي

چنانچه براي شركت در مناقصه انتخاب مجري طرح، كارفرما درخواست ضمانت كند،  -1تبصره 
 تواند از محل بودجه پژوهشي اعتبارات الزم را تأمين كند.   واحد دانشگاهي مي

هاي مناقصه برعهده مجري باشد، حسـب مـورد    هاي برگ در مواردي كه تأمين هزينه -2تبصره 
 اعتبارات الزم را در پيشنهاد نهايي طرح منظور كند.   بيني مجري پيش

بـه   نويس قرارداد نهايي با توجه به سقف اعتبار طرح بايـد  متن قرارداد و نحوه تأييد آن: پيش د)
 رسانده شود.  676صالح ذكرشده در ماده  تأييد مراجع ذي
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حفظ منافع حقوقي و معنوي دانشگاه بايد در متن قراردادهـاي بـين دانشـگاه و     براي -1تبصره 
سازمان طرف قرارداد (كارفرما) مواردي از جمله مقدمه، موضوع، مـدت قـرارداد، مبلـغ و نحـوه     
پرداخت آن، موارد فسخ و خاتمه قرارداد، موارد ضروري، كسور قانوني (بيمه و ماليات)، خـدمات  

 ها لحاظ شود (به استثناي قراردادهاي تيپ و مشترك).  نشاني و آدرس آنو تعهدات طرفين و 
هــاي دولتــي داراي فــرم  هــاي اجرايــي و سـازمان  جــا كــه بسـياري از دســتگاه  از آن -2تبصـره  

هـا و مؤسسـات آمـوزش عـالي (دولتـي و       شده و مشترك بـا دانشـگاه   قراردادهاي پژوهشي تيپ
كـه داراي   دانشـگاهي درصـورتي   هـاي بـرون   اردادهاي طرحغيردولتي) هستند، بنابراين انعقاد قر

هـاي آن   اجرايي يا سازمان طرف قرارداد مبني بر تيپ يكسان متن قرارداد طرح تأييديه دستگاه
هـاي دولتـي و خصوصـي باشـند، از بررسـي       سازمان با دانشگاه آزاد اسالمي مانند ساير دانشگاه

شـده   هـاي تيـپ   ر واحـدهاي دانشـگاهي بـا فـرم    حقوقي معاف هستند. ضمناً براي آشنايي بيشت
نمونه از  2هاي اجرايي و نيز پيشنهاد طرح پژوهشي (پروپوزال) و  قراردادهاي تحقيقاتي دستگاه

سايت معاونـت پژوهشـي دانشـگاه، دفتـر ارتبـاط بـا صـنعت و جامعـه          هاي ذكرشده در وب فرم
)WWW.IUI.RVP.IAU.IR .موجود است ( 

 سئوليت پيگيري طرح و به قرارداد رساندن آن با مدير طرح است. م -3تبصره 
شـود.   از طي مراحل تأييد طرح، قرارداد بـين واحـد دانشـگاهي بـا كارفرمـا منعقـد مـي        پس و)

منظور رئيس واحد به نمايندگي از طرف واحد دانشگاهي قـرارداد را امضـا و بـراي امضـاي      بدين
 كند.   فرما ارسال ميكار

عنـوان نماينـده خـود معرفـي و      تواند معاونـت پژوهشـي واحـد را بـه     رئيس واحد مي -1تبصره 
 طور كتبي به وي تفويض كند.  اختيارات الزم را به

 انعقاد قرارداد داخلي: پس از عقد قرارداد دستگاه اجرايي بـا دانشـگاه، واحـد ملـزم بـه عقـد       ) ه
منظور بايد از فرم قرارداد داخلي استفاده كند، ايـن فـرم    رح است. بدينقرارداد داخلي با مدير ط

شود و پس از امضا، يك نسخه در اختيـار مـدير طـرح و يـك نسـخه در       نسخه تكميل مي 2در 
 اختيار معاونت پژوهشي واحد قرار خواهد گرفت.  

رمـا و معاونـت   قبل از شروع طرح، محل اجراي آن به پيشنهاد مدير طـرح و تأييـد كارف   -تبصره
 شود.  پژوهشي واحد تعيين مي

 . مراحل اجراي طرح 678ماده 

شروع طرح منوط به تأييد و تأمين اعتبار آن يـا پرداخـت قسـط اول طـرح از     شروع طرح:  -1

 طرف كارفرما است. 

: معاون پژوهشي واحد موظف است طي يك نامه رسمي مـدير طـرح را   معرفي مدير طرح -2

 ند.  به كارفرما معرفي ك
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ماه از امضـاي   مدير طرح بايد در اولين فرصت و حداكثر پس از يكجزئيات اجرايي طرح:  -3

صـورت كتبـي    ريزي و سازمان اجراي طرح را به معاون پژوهشي واحد بـه  قرارداد جزئيات برنامه
 ارائه دهد.  

ر بـار در اختيـا   مدير طرح گزارش پيشرفت طرح را هر سه مـاه يـك  گزارش پيشرفت كار:  -4

 دهد.   معاونت پژوهشي واحد قرار مي

هاي  با توجه به شرايط طرح و تشخيص معاون پژوهشي واحد، فاصله زماني ارائه گزارش -تبصره
 تواند تغيير كند.   كار مي پيشرفت

مدير طرح بايد پيگيري امور مالي مربوط به طرح، اعم از دريافت پيگيري امور مالي طرح:  -5

حساب را مطابق مقررات  ريافت تنخواه، خريد تجهيزات و ارائه اسناد تسويهاعتبارات از كارفرما، د
 دانشگاه انجام دهد.  

معاونت پژوهشي واحد بايد تمهيدات الزم را براي كمك به مـدير طـرح در انجـام     حوزه -تبصره
 آورد.  امور ذكرشده فراهم 

راسـاس مفـاد قـرارداد    هاي پيشرفت كـار ب  : گزارشارائه گزارش پيشرفت كار به كارفرما -6

هاي فني حسب درخواست كارفرمـا از طـرف مـدير طـرح بـه كارفرمـا        منعقدشده و نيز گزارش

 .  تحويل داده خواهد شد

اي و نهايي طـرح را بـر    هاي مرحله مدير طرح موظف است همه گزارشهاي طرح:  گزارش -7

 تحويل دهد.  اساس مفاد قرارداد به معاونت پژوهشي واحد براي ارسال به كارفرما 

تهيـه   686اي و نهايي طرح بايد براساس موازين منـدرج در مـاده    هاي مرحله گزارش -1تبصره 
 شود. 

اي و نهـايي هـر طـرح در حـوزه معاونـت       هاي مرحلـه  يك نسخه از گزارش نگهداري -2تبصره 
 پژوهشي واحد الزامي است. 

بين واحد دانشگاهي و دسـتگاه  خاتمه طرح بر اساس مفاد قرارداد منعقدشده خاتمه طرح:  -8

 است.  685اجرايي و بر اساس ماده 

 . امور مالي طرح  679ماده 

ها بايد از طريق معاونت پژوهشي واحـد بـه حسـاب     هاي مربوط به قرارداد طرح دريافتهمه  -1

واريـز و پـس از كسـر    » ذخيره صندوق پژوهشي واحـد دانشـگاهي  «اي با عنوان  جداگانه

دانشـگاهي و امـور    هاي بـرون  همكاران طرح، مازاد آن صرف توسعه همكاريالزحمه مدير و  حق
هاي مرتبط با طرح نظير مواردي همچون مواد مصرفي، هزينه انجام  تحقيقاتي و همچنين هزينه

شود. ضمناً اگر در ذخيره صندوق پژوهشي واحد  ها، زيراكس، نقليه و... واحد دانشگاهي  آزمايش
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 شده طرح كسر شود.  نده باشد، آن مبلغ بايد از قيمت تمامدانشگاهي مبلغي باقي ما

تمام ضوابط و مقررات مالي مربوط به حساب يادشده مانند حساب صندوق پژوهشـي   -1تبصره 
 واحدهاي دانشگاهي است. 

كرد از محل اعتبارات اين حساب از طريق مصوبات و تأييد شـوراي   مجوز موارد هزينه -2تبصره 
 6شود و گزارش عملكرد آن هـر   صادر مي د)ر واحدهاي كوچك شوراي واحپژوهشي واحدها (د

 بار به معاونت پژوهشي دانشگاه آزاد اسالمي، دفتر ارتباط با صنعت و جامعه ارسال شود.  ماه يك
دانشگاهي شامل مـواردي همچـون هزينـه بازديـد اعضـاي       هاي برون همكاري توسعه -3تبصره 
كز صنعتي و علمي كشور، سـمينارهاي مشـترك بـين صـنعت و     علمي و دانشجويان از مرا هيأت

دانشگاهي برتر، تجهيزات آزمايشگاهي مرتبط و سـاير   هاي برون دانشگاه، جشنواره انتخاب پروژه
 سازد، است.  هايي كه زمينه توسعه ارتباط صنعت و دانشگاه در امر پژوهش را ميسر مي فعاليت

مبلغ غيرتجهيزاتي قرارداد است. اين مبلغ مربوط بـه   درصد 30تا  10مبلغ باالسري طرح از  -2
هاي مربوط بـه اسـتفاده از كتابخانـه، كارگـاه،      سهم اعتباري دانشگاه آزاد اسالمي است و هزينه

الزحمـه كارشناسـان (حسـب امكانـات      )، آزمايشگاه، امور اداري، مزرعه و حقITمركز اطالعات (
 ايد به تأييد شوراي پژوهشي واحد نيز برسد. پس از توافق طرفين ب ه)دراختيارقرارگرفت

 مدير طرح موظف است مبلغ باالسري را حسب مورد در اعتبارات طرح منظور كند.  -1تبصره 
مـاده   2درصد باالسري با توجه به شرايط و نوع قرارداد و نيز موارد ذكرشـده در بنـد     -2تبصره 

وسـط معـاون پژوهشـي واحـد دانشـگاهي      يا ساير تعهدات دانشگاه ت 677ماده  3و تبصره  671
 1بنـد   1كرد مبلغ باالسري نيز شامل مـوارد مطروحـه در تبصـره     شود و موارد هزينه تعيين مي

 است.  671ماده 
حسب استفاده از مواد مصرفي و امكانات موجود در دانشگاه، مدير طرح موظف بـه پرداخـت    -3

ها (مطابق  است (بديهي است مبلغ اين هزينه ها از محل اعتبارات طرح به واحد دانشگاهي  هزينه
هاي مدير و همكاران طرح توسـط واحـد دانشـگاهي كسـر خواهـد       ) از پرداخت671ماده  1بند 

 . نظارت بر انجام اين امر برعهده كارشناسان مربوط و معاون پژوهشي واحد است. د)ش

شـگاهي اسـت. واحـد    كسر همه كسـور قـانوني شـامل بيمـه، ماليـات و... برعهـده واحـد دان       -4
دانشگاهي بايد مبلغ كسور قانوني را از اعتبارات طرح كه توسط سازمان اجرايي طرف قرارداد به 
حساب واحد ريخته شده است، به اضافه مبلغ باالسري كسر كند و بقيه را طبـق مراحـل مـورد    

 توافق و مندرج در قرارداد داخلي، در اختيار مدير طرح قرار دهد.  

كـه فقـط حقـوق پرسـنلي در      گيرد. بنابراين با توجه به اين ليات بر درآمد تعلق ميما -1تبصره 
 شود، الزم است فقط براي مبلغ حقوق پرسـنلي طـرح   قراردادهاي تحقيقاتي درآمد محسوب مي

 محاسبه و اخذ شود. 
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د در صورت كسر كسور قانوني شامل بيمه، ماليات و... توسط كارفرما، بر اساس قـراردا  -2تبصره 
منعقدشده نياز به كسر مجدد اين كسور توسط امور مـالي دانشـگاه نيسـت و ايـن مبـالغ فقـط       

كه مراجع قانوني رسيدهاي مثبته مـذكور را درخواسـت كننـد،     شوند. درصورتي بار كسر مي يك
 حساب دريافت كند.   مجري بايد مدارك مربوط را از كارفرما براي مفاصا

ني تابع قوانين رايج كشور است. ايـن كسـور شـامل ماليـات،     محاسبه همه كسور قانو -3تبصره 
هاي پژوهشي (مصوب هيأت وزيـران) و   هاي مستقيم در طرح طبق دستورالعمل پرداخت ماليات

ها و مراكز علمي (مواد  بيمه، طبق دستورالعمل بيمه قراردادهاي تحقيقاتي و پژوهشي با دانشگاه
قانون تأمين اجتماعي مصوبه شوراي عـالي تـأمين    38هاي مشمول ماده  قانوني مرتبط با پيمان
 شود.  هايي توسط دانشگاه ابالغ مي نامه بخشاجتماعي) است و طي 

 هاي مالي همكاران طرح حسب مورد برعهده مدير طرح است.  پرداخت -5

  هـاي ديگـر مسـتقل اسـت و الزم     قرارداد مربوط به هر طرح از لحاظ مالي نسبت به قـرارداد  -6
 صورت مجزا انجام شود.  ردش مالي آن بهاست گ

 . وظايف مدير طرح 680ماده 

هاي مربوط در دانشگاه را بـه   نامه مدير طرح موظف است مفاد قرارداد نهايي طرح و نيز آيين -1
كار انجام طرح، قوانين مالي طرح و سـاير مقـررات مـرتبط آگـاهي      دقت مطالعه كند و از گردش

ريزي مناسب، طرح را به نحوي هدايت كند كه در  از امكانات و برنامه گيري صحيح يابد و با بهره
شده، با كيفيت مطلوب به انجام برسد. مدير طـرح در قبـال    بيني هاي پيش زمان مقرر و با هزينه

 عنوان نماينده واحد دانشگاهي در مقابل كارفرما مسئول است.  تعهدات طرح به

آيـد، پاسـخگوي دانشـگاه و      تي كه در عمـل پـيش مـي   طرح در قبال نواقص و اشتباها مدير -2
 كارفرما است و بايد مشكالت اجراي طرح را در اسرع وقت به اطالع دانشگاه برساند.  

همچنين تمام مسائل مرتبط با همكاران طرح برعهده مـدير طـرح اسـت و وي موظـف      -تبصره
 كند.   ه آزاد اسالمي انتخاب است همكاران خود را از افراد واجد شرايط با رعايت شئون دانشگا

همه مكاتبات مربوط به طرح كه در ارتباط با امور مالي آن است يا تعهـدات جديـدي بـراي     -3
توانـد از   دانشگاه در بر دارد، بايد از طريق معاونت پژوهشي واحد انجام شود. ساير مكاتبـات مـي  

اي اطالع بـه معاونـت پژوهشـي    طريق مدير طرح مستقيماً با كارفرما انجام و يك نسخه از آن بر
 واحد ارسال شود. 

هرگونه استفاده از نتايج طرح فقط با مجوز كارفرما مقدور است و مدير طرح موظف است در  -4
هاي برگرفته شده از طرح، نام سازمان اجرايـي طـرف قـرارداد و     ها و سخنراني مقاالت و گزارش

   عنوان حاميان طرح ذكر كند. واحد دانشگاهي را به

هـاي داخـل واحـد     مدير طرح، درصورت نياز به اسـتفاده از امكانـات و تجهيـزات و دسـتگاه     -5
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دانشگاهي، موظف است هنگام تنظيم قرارداد نظر مساعد مسئوالن مربـوط را بـراي اسـتفاده از    
ها، در  بيني هزينه ها و امكانات اخذ و هزينه استفاده از اين امكانات را در بخش پيش اين دستگاه

 يشنهاد نهايي طرح منظور كند. پ

اسناد و اطالعاتي كه از سوي كارفرما براي انجام طرح در اختيار مـدير و همكـاران وي    تمام  -6
 ها است.   شود و مدير طرح موظف به حفظ و نگهداري آن گيرد، محرمانه تلقي مي قرار مي

يط منـدرج در آن  فسخ قرارداد داخلـي بـين دانشـگاه و مـدير طـرح صـرفًا بـر اسـاس شـرا          -7
طرفـه مسـتلزم پرداخـت همـه      طور يـك  پذير است و فسخ قرارداد از طرف مدير طرح و به امكان

 خسارات واردشده به واحد دانشگاهي است. 
بـار و   مـاه يـك   3هـاي مربـوط هـر     موظف است گزارش پيشرفت طـرح را در فـرم   طرح مدير -8

 دانشگاه براي ارسال به كارفرما تحويل دهد. اي و نهايي را به معاونت پژوهشي  هاي مرحله گزارش

 . وظايف واحد دانشگاهي (مجري طرح)  681ماده 

 ها و مفاد قراردادها  نظارت بر اجراي طرح -1
 تعيين مدير طرح يا نماينده دانشگاه هنگام تنفيذ قرارداد در صورت نياز  -2
 صورت بروز مشكالت معرفي نماينده يا مدير جديد طرح براي ادامه انجام طرح در  -3
 يافته و تشويق مديران موفق در هر سال هاي تحقيقاتي خاتمه ارزيابي طرح -4
اختيار موقع امور مالي و اداري طرح و در  فراهم كردن تمهيدات الزم براي انجام مناسب و به -5

 قراردادن امكانات و رفع مشكالت موجود طرح در چارچوب قرارداد
كل بين مدير طرح و همكاران، حكميت با رئيس واحـد دانشـگاهي و   صورت بروز مش در -تبصره

 كه مدير طرح رئيس واحد دانشگاهي باشد، حكميت با مرجع باالتر است.  درصورتي

 . نظارت و كنترل طرح682ماده 

 شود.   ها توسط حوزه معاونت پژوهشي واحد انجام مي نظارت اجرايي طرح -1

گرفتـه از طـرف    انشگاهي است و عالوه بـر نظـارت صـورت   اين نظارت مربوط به واحد د -تبصره
 شود.   كارفرما انجام مي

هاي مربوط به استفاده  هاي مالي به همكاران طرح، هزينه (پرداختت امور مالي طرح مسئولي -2
برعهده مـدير طـرح و نظـارت مـالي آن برعهـده       )...از تجهيزات دانشگاه، خريد اقالم مورد نياز و

 احد دانشگاهي است. معاونت پژوهشي و

 . مالكيت مادي و معنوي طرح683ماده 

مالكيت معنوي نتايج پژوهش براي كارفرما است و چنانچه نتايج پژوهشي قابل ثبت حقوقي  -1
و علمي باشد بايد حسب توافق به نام كارفرما و واحد دانشگاهي ثبت شود، ضـمناً اعتبـار علمـي    

 اهد بود. آن براي مدير طرح و همكارانش محفوظ خو
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صورت سخنراني، سمينار، مقاله و... توسط مدير و همكـاران   در صورت ارائه نتايج پژوهش به -2
 عنوان حاميان طرح الزامي است.  طرح، ذكر نام كارفرما و واحد دانشگاهي به

استفاده از نتايج پژوهشي (حسب توافق) در اختيار كارفرما و واحـد دانشـگاهي اسـت و     حق -3
منـافع مـادي جنبـي      شده يـا اجـراي نتـايج آن    ه)اي منجر به توليد صنعتي (انبو وژهچنانچه پر

شده متعلق به كارفرما، واحد دانشگاهي، مدير و همكاران طرح و  داشته باشد، منافع مادي كسب
 مابين ذكر شده است.  مواردي است كه در قرارداد في

 هاي محرمانه . طرح684ماده 

هـاي محرمانـه مطـابق مفـاد ايـن       نترل پروژه و مراحل خاتمه طرحبررسي پيشنهاد طرح، ك -1
 شوند.   ها مستقيماً از طريق معاون پژوهشي دانشگاه پيگيري مي گونه طرح نامه نيست و اين آيين

صـالح   شود و بدون كسب اجازه از مراجع ذي ها محرمانه تلقي مي هاي اين طرح گزارش تمام  -2
 ها ممنوع است.  انتشار آن

 . خاتمه طرح  685ه ماد

 شود:  يافته تلقي مي در صورت احراز همه شرايط زير، طرح خاتمه -1

كننده طرح (اعـم   شده به محل تصويب اي و نهايي مطابق فرمت تعيين هاي مرحله ارائه گزارش -

 از منطقه و واحد دانشگاهي)

 سوي مجري طرح اعالم كتبي كارفرما مبني بر انجام كامل تعهدات مندرج در قرارداد از -

ارائه گزارش فني همراه با بيالن مالي پروژه به معاونت پژوهشي دانشـگاه آزاد اسـالمي، دفتـر     -

 ارتباط با صنعت و جامعه 

 شود.   صورت عدم اخذ موافقت كارفرما طبق مفاد قرارداد عمل مي در -تبصره

 اي و نهايي   هاي مرحله . گزارش686ماده 

 خالصه، مقدمه، روش كار، نتايج، بحث و مراجع باشد.  گزارش نهايي بايد شامل  -1

شده از سوي كارفرما تهيه  اي و نهايي طرح براساس فرمت ارائه هاي مرحله الزم است گزارش -2
شـده   كه كارفرما فرمت خاصي تعيين نكرده باشـد، بايـد بـر اسـاس فرمـت ارائـه       شود. درصورتي

 تهيه شود.  ه)ط با صنعت و جامع(پايگاه اينترنتي معاونت پژوهشي، دفتر ارتبا

اي و نهايي  هاي مرحله درج آرم دانشگاه آزاد اسالمي و نام واحد دانشگاهي روي جلد گزارش -3
 الزامي است. 

نسخه تحويل معاونت پژوهشـي واحـد شـود.     2اي و نهايي بايد حداقل در  مرحله هاي گزارش-4
و يك نسخه براي كارفرمـا ارسـال خواهـد    ماند  ها در معاونت پژوهشي باقي مي يك نسخه از آن

شـامل اهـداف، روش تحقيـق،     ه)نسـخ  2شد. همچنين الزم است يك مجلد خالصه پروژه (در 
طور مجزا توسط مدير تهيه شود و در اختيار معاونت پژوهشي واحد و منطقه  نتايج حاصله و... به
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 قرار گيرد. 
هاي منـاطق دانشـگاهي    نشگاهي، دبيرخانهدا هاي برون بانك اطالعاتي طرح براي تكميل -تبصره

) گـزارش نهـايي   CD(رؤساي شوراي پژوهشي مناطق) موظف هستند ضمن ارسال لوح فشرده (
هر طرح (كه توسط مدير طرح تهيه شده است)، خالصـه پـروژه شـامل اهـداف، روش تحقيـق،      

آزاد اسـالمي،   صورت يك لوح فشرده مجزا به معاونـت پژوهشـي دانشـگاه    نتايج حاصله و... را به
 دفتر ارتباط با صنعت و جامعه ارسال كنند.  

 . تشويق مدير طرح و واحدهاي دانشگاهي 687ماده 

دانشگاهي عموماً سبب رفع نيازها و معضالت جامعـه و   هاي تحقيقاتي برون جا كه طرح از آن -1
حصـيالت  علمي و دانشـجويان ت  شود و زمينه فعاليت و مشاركت اعضاي محترم هيأت صنعت مي

آورد و باعـث اعـتالي نـام دانشـگاه آزاد      تكميلي را در حل مسائل صنعتي و جامعه به وجود مي
شود و نيز بخشي از منابع مالي مورد نياز براي تجهيز و تكميـل سـاختار و امكانـات     اسالمي مي

منظـور ترغيـب اعضـاي محتـرم      آورد، الزم اسـت بـه   هاي دانشگاهي را فراهم مي پژوهشي واحد
صورت تشويقي در نظر گرفته شود كه تـابع قـوانين جـاري دانشـگاه آزاد      علمي مواردي به أتهي

 اسالمي و به شرح زير خواهد بود: 

عنوان طرح پژوهشي (بـه اتمـام    التدريس به امتياز پژوهشي در محاسبه حق 2تا  1دريافت  الف)
 اونت آموزشي دانشگاه  ، به شرط تأييد آن در شوراي پژوهشي واحد و هماهنگي با معه)رسيد

هـاي   برابـر در طـرح   5/1دانشـگاهي بـه ميـزان     هاي برون التحقيق مديران طرح افزايش حق ب)
تواننـد   دانشگاهي مي دانشگاهي از يك طرح درون دانشگاهي (به ازاي هر طرح برون مصوب درون

 .  د)مند شون بهره
هـا خاتمـه يافتـه و     هاي آن حدانشگاهي كه طر هاي برون به واحدهاي دانشگاهي مجري طرح ج)

) امتيـازات  676گزارش نهايي آن به كارفرما ارائـه شـده اسـت، حسـب اعتبـارات طـرح (مـاده        
 ها تعلق خواهد گرفت:   پژوهشي براي ارتقاي درجه واحد به اين شرح به آن

 2ميليون ريال نسبت به مبلغ طرح از  400دانشگاهي تا سقف اعتبار  هاي پژوهشي برون طرح -

 امتياز  4 تا

 4ميليون ريال نسبت به مبلغ طرح از  800دانشگاهي تا سقف اعتبار  هاي پژوهشي برون طرح -

 امتياز  6تا 

ميليون ريال نسبت به مبلغ طـرح از   800دانشگاهي با اعتبار بيش از  هاي پژوهشي برون طرح -

 امتياز  10تا  6
هـاي   زن بيشـتري نسـبت بـه طـرح    دانشـگاهي بـا و   هـاي بـرون   اختصـاص امتيـازات طـرح    -تبصره
 هاي مميزه منظور و محاسبه خواهد شد.   علمي توسط هيأت هيأت يدانشگاهي در ارتقاي اعضا درون
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دانشگاهي عملكـرد سـاالنه    هاي پژوهشي برون ان هر سال مالي، واحدهايي كه در طرحدر پاي -2
ن منظـور معاونـت پژوهشـي    گيرند. براي ايـ  مطلوبي داشته باشند، مورد تشويق و تقدير قرار مي

دانشگاه آزاد اسالمي، دفتر ارتباط با صنعت و جامعـه تـا پايـان ارديبهشـت هـر سـال عملكـرد        
دانشگاهي واحدهاي مختلف دانشگاه آزاد اسالمي را تـا پايـان اسـفند سـال قبـل       هاي برون طرح

 كند.   معرفي مي واحد برتر را به جشنواره پژوهشي دانشگاه آزاد اسالمي براي تقدير 3بررسي و 

 . فسخ قرارداد  688ماده 

توانـد بـه دليـل عـدم علـم و آگـاهي از شـرايط كـار          مدير طرح پس از امضاي قرارداد نمـي  -1
 درخواست فسخ قرارداد كند. 

طرفـه اقـدام كنـد، همـه      صـورت يـك   درصورتي كه مدير طرح نسبت بـه فسـخ قـرارداد بـه     -2
 ت كارفرما بر عهده وي خواهد بود.  هاي واردشده به طرح براساس محاسبا خسارت

فسخ قرارداد از سوي مدير باعث تحميل ضرر، زيان و خسارات به واحـد دانشـگاهي    اگر -تبصره
شود، مدير طرح موظف به جبران آن است. تعيين ميزان ضرر، زيان و خسارات واردشـده ناشـي   

دفتر ارتبـاط   -آزاد اسالمي از فسخ قرارداد به واحد دانشگاهي بر عهده معاونت پژوهشي دانشگاه
 با صنعت و جامعه و با هماهنگي دفتر حقوقي است. 

فسخ قرارداد بايد با توجه به مفاد قرارداد منعقدشده بين كارفرمـا و واحـد دانشـگاهي انجـام      -3
 شود. 
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 سوم و فصل بيست

 1پژوهشي ضوابط مربوط به مسابقات علمي

 

، پژوهشي و فناوري دانشـجويي   نامه، مسابقات علمي شيوه منظور از مسابقات در اين. 689ماده 

ها، مراكز آمـوزش عـالي و ديگـر مراكـز      هاي علمي داراي مجوز از دانشگاه است كه شامل رقابت
هاي متشكل از دانشجويان و بـا هـدف بررسـي تـوان علمـي       علمي معتبر است كه در بين گروه

ها، مفاد مورد مسـابقه شـامل    گونه رقابت ر اينشود. د صورت عملي برگزار مي كنندگان، به شركت
هاي خاص هر مسابقه،  هاي فني و تخصصي است كه با تعريف دستورالعمل اي از مهارت مجموعه

 شود.  تعيين و از طريق فراخوان رسمي اعالم مي

   . گروه علمي دانشجويي690ماده 

علمـي اسـت    اعضاي هيـأت  هاي متشكل از اعضاي دانشجويي و با سرپرستي يكي از منظور گروه
 نامه هستند.   كه متقاضي حمايت براي شركت در مسابقات بر اساس مفاد اين آيين

هاي علمي و فني دانشجويان را با  آن دسته از مسابقات غيرعملي كه به نحوي مهارت -1تبصره 
ژوهشـي  پ افزاري در كنار مسابقات علمي صورت تئوري يا نرم اي خاص، به تعريف موضوع يا پروژه

نويسـي   سازي، مجموعه مسـابقات رباتيـك، برنامـه    كند (مانند مسابقات شبيه مرتبط، ارزيابي مي
 نامه خواهد شد.   )، مشمول مفاد اين شيوهو...

نظـري ماننـد المپيادهـاي علمـي دانشـجويان، كـه صـرفاً تـوان علمـي           هـاي  آزمـون  -2تبصره 
پژوهشـي   عنـوان مسـابقات علمـي    دهند، به دانشجويان را در دروس خاصي مورد ارزيابي قرار مي

 نامه مطرح نخواهند بود.   مورد بحث در اين شيوه

هاي مختلـف علمـي يـا در     پژوهشي دانشجويي ممكن است در رشته مسابقات علمي .691ماده 

هـاي مختلـف ماننـد     قالب مسابقات تركيبي از چند رشته مختلف انجام شود. مسابقات در رشته
ن، سازه ماكاروني، طراحي خودرو، هواپيماي بدون سرنشـين، شـيمي، نـانو،    مسابقات رباتيك، بت

هاي مـورد نظـر    هاي متنوعي از گرايش فيزيك، علوم پزشكي و... ممكن است شامل زيرمجموعه
هـايي   تـوان بـه گـرايش    عنوان مثال در مسابقات رشته رباتيك، مـي  هر دوره از مسابقات شود. به

سـازي،   يـاب، امـدادگر، فوتباليسـت (سـايزهاي مختلـف)، شـبيه       هاي مـين  مانند مسابقات ربات
 جنگنده، پرنده و... اشاره كرد.  

هاي مختلف مسـابقات ممكـن اسـت در     هاي رشته كه برخي از گرايش با توجه به اين -1تبصره 
تر از سطوح دانشجويي تعيـين   كننده، در سطوح پايين مختلف و با نظر مراجع تصويب هاي رشته

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 22/12/91مورخ  456329/81 نامه بخش .1
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پـذير نخواهـد بـود. در ايـن راسـتا       ها از طريق مقررات حاضر امكـان  از اين گرايش شود، حمايت
 هاي مسيرياب در مجموعه مسابقات رباتيك اشاره كرد.   توان به گرايش ربات عنوان نمونه مي به

تواند با  اي و سراسري حداكثر مي هر واحد دانشگاهي براي شركت در مسابقات منطقه -2تبصره 
 خش شركت كند.  ر بتيم در ه 3

مسابقات مختلف ممكن است توسط واحدهاي دانشگاه آزاد اسالمي يا ديگـر مراكـز   . 692ماده 

صـالح، در سـطوح    آموزش عالي دولتي و غيردولتي معتبـر و پـس از اخـذ مجـوز از مراجـع ذي     
ر المللي خارجي برگزا المللي داخلي و بين اي، سراسري، ملي، بين مختلف داخلي، استاني، منطقه

 شود. 

شده در مقررات حاضر، بررسي و صدور مجوز نهايي شركت  با توجه به ضوابط مطرح. 693ماده 

 دانشجويان در مسابقات مختلف، بايد توسط يكي از مراجع زير انجام شود.

 ريزي و ساماندهي مسابقات . وظيفه شوراي برنامه694ماده 

ب اي پس از تصوي لي، سراسري و منطقهابالغ مصوبات مربوط به برگزاري مسابقات در سطوح م 
 هاي تخصصي براي اجرا در كميته

هاي تخصصي مختلف، پـس از معرفـي رئـيس و اعضـاي      هاي مورد نياز گروه كميته. 695ماده 

علمي متخصص در رشته مربوط و داراي سـوابق و   پيشنهادي هر كميته متشكل از اعضاي هيأت
ت و جامعـه و تأييـد معاونـت پـژوهش و فنـاوري      تجربيات مرتبط توسط دفتر ارتبـاط بـا صـنع   

شوند و احكـام مربـوط صـادر و امـور مربـوط بـه داوري، بررسـي و تصـويب          دانشگاه تعيين مي
هـاي مـذكور انجـام     هاي مختلف، توسط كميتـه  پيشنهادات ارسالي به سازمان مركزي در رشته

 شود.   مي

شده پس از فراخوان  هاي تشكيل ي گروهمنظور باال بردن سطح علمي و توان مهارت به. 696ماده 

 توان استفاده كرد:  هاي زير مي عمومي در سطح واحد دانشگاهي از گروه
ارشد و دكتري تخصصـي) در   هاي تحصيالت تكميلي (كارشناسي استفاده از دانشجويان دوره -1

 قات قبليمنظور استفاده از توان علمي و تجربيات عملي شركت در مساب هاي دانشجويي به گروه
آموختگان واحد دانشـگاهي داراي تـوان علمـي و تجربـه كـافي شـركت در        استفاده از دانش -2

 مسابقات  

ها و ديگر مراكـز آمـوزش    التحصيل دانشگاه استفاده از دانشجويان مشغول به تحصيل يا فارغ -3
 عالي معتبر 

غول بـه تحصـيل در   با توجه به لزوم افزايش توان علمي و تخصصـي دانشـجويان مشـ    -1تبصره 
منظور شـركت   هاي ديگر به سازي گروه ريزي مناسب براي آماده واحدهاي دانشگاهي و نيز برنامه

هاي آتي، بايـد دانشـجويان شـاغل بـه تحصـيل واحـد، اكثريـت كـل اعضـاي           در مسابقات سال
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 شده را تأمين كنند.   هاي تشكيل دانشجويي گروه

پژوهشي، بايـد سـعي شـود     هاي علمي ويان در فعاليتلزوم جذب بيشتر دانشج رغم به -2تبصره 
تعداد اعضاي گروه پيشنهادي به حداقل ممكـن برسـد تـا همـاهنگي و انسـجام بيشـتري بـين        

 نفر)  6اعضاي گروه وجود داشته باشد. (حداكثر 
الزم است واحد دانشگاهي حتماً داراي رشته تحصيلي مرتبط با مسابقات مورد نظر و  -3تبصره 

 و امكانات آزمايشگاهي و كارگاهي مطلوب باشد.   تجهيزات
هاي مختلف دانشجويي را بـر   گذاري در تشكيل گروه واحدهاي دانشگاهي بايد سرمايه -4تبصره 

هــاي داراي پتانســيل  پژوهشــي واحــد و بــا تأكيــد بــر محوريــت رشــته  هــاي اســاس سياســت
 پژوهشي انجام دهند.   علمي

عنـوان   ي بايد بـا سرپرسـتي يكـي از اسـتادان راهنمـا بـه      هاي دانشجوي اعضاي گروه. 697ماده 

كننده گـروه انتخـاب شـوند و يكـي از اعضـاي دانشـجويي گـروه نيـز          دهنده و راهنمايي انسجام
هـاي   عنوان مسئول هماهنگي انتخاب و معرفي شود. در اين راستا الزم است ديگـر مسـئوليت   به

 سيم و مشخص شود. تشكيالتي مورد نياز اين گروه بين اعضاي گروه تق

نام گروه دانشجويي بايد بر اساس ضوابط زير انتخـاب شـود و مـورد اسـتفاده قـرار      . 698ماده 

 گيرد:  

در انتخاب نام از عبارات متعـارف و مطـابق بـا شـئون اخالقـي، اسـالمي و ضـوابط حقـوقي          -1
 نشود.  است، استفاده هاي خاص غيرعلمي  استفاده شود و نيز از عباراتي كه معرف گروه

 نام انتخابي متناسب با موضوع مسابقات باشد.   -2

اي عمل شود كـه دانشـگاه آزاد اسـالمي و نيـز نـام واحـد        در انتخاب نام سعي شود به گونه -3
 دانشگاهي به نوعي نمود داشته باشد.  

هاي مختلف يك دوره مسابقه كه از  كننده در گرايش هاي شركت سعي شود نام انتخابي گروه -4
 گذاري مختلف انتخاب شود.   واحد دانشگاهي هستند، يكسان يا با نام مشترك و شماره يك

در انتخاب پوشش و وضع ظاهري اعضاي گروه هنگام برگزاري مسابقات بايد مـوارد  . 699ماده 

 زير مد نظر قرار گيرد:
بــراي ايجــاد نظــم بيشــتر اعضــاي گــروه هنگــام برگــزاري مســابقات و بــا رعايــت حــداكثر  -1
شـكل بـا درنظرگـرفتن تفكيـك      جويي، همه اعضا با طراحي و تهيه لباس يا كاورهاي يـك  رفهص

 جنسيتي، با پوششي يكسان در مسابقات شركت كنند.
در طراحي و انتخاب پوشش و همچنين وضعيت ظاهري اعضاي گروه، بايد شئون اسـالمي و   -2

 حفظ هويت دانشگاهي رعايت شود. 
شــش، ضــمن تأكيــد بــر معرفــي دانشــگاه آزاد اســالمي و واحــد در تبليغــات منــدرج در پو -3
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دانشگاهي مربوط، در صورت حمايت مالي شركت، ارگان يا نهادهاي خاص، بايد طبق ضـوابط و  
با درنظرگرفتن نوع و ميزان حمايت مالي و نيز لزوم اصل قراردادن معرفي دانشگاه آزاد اسالمي، 

 اقدام الزم صورت گيرد. 

هـاي   عنـوان اسـتاد راهنمـا بـا گـروه      علمـي بـه   ي مستمر يكي از اعضاي هيأتهمراه. 700ماده 

هـاي دانشـجويي، باعـث     عنوان سرپرست گروه الزامي است. استاد راهنما در گـروه  دانشجويي به
كننـدگان در مسـابقات مختلـف     ها و انتقال تجربيات شركت هاي مختلف گروه انسجام در فعاليت

 شود.   هاي ديگر مي به گروه
در صورت لزوم همراهي ديگر مسئوالن اجرايي واحد دانشگاهي همراه با گروه اعزامي  -1بصره ت
به مسابقات خاص به ويژه مسابقات خارج از كشور، بايد مكاتبه الزم با دفتر ارتباط بـا صـنعت و    

 جامعه دانشگاه، براي اخذ مجوز مربوط صورت گيرد. 
گـروه   2تواننـد راهنمـايي بـيش از     ور همزمان نميط علمي، به از اعضاي هيأت هريك -2تبصره 

هاي مقدماتي تا اتمام مسـابقات بـه عهـده داشـته      دانشجويي را از زمان تصويب و شروع فعاليت
 باشند.  

. رشته تحصيلي استاد راهنماي انتخابي بايد با موضوع مسابقات مطابقت داشته باشـد  701ماده 

توجه قرار گيـرد. در مسـابقات متشـكل از چنـدين      و تجربه كافي شركت در مسابقات نيز مورد
اي كه فعاليت اصلي موضـوع مسـابقه را در بـر     رشته مختلف، ترجيحاً بايد استاد راهنما از رشته

 دارد، انتخاب شود.  
هاي مختلف كه نياز به حضور بيش از يك اسـتاد راهنمـا    مسابقات دربرگيرنده رشته در -تبصره

اسـتاد راهنمـا بـا     2توان حـداكثر از   كننده مي أييد مراجع تصويبقابل توجيه است، در صورت ت
عنـوان اسـتاد راهنمـاي اول و سرپرسـت      هاي مختلف استفاده كرد كه يكي از استادان بـه  رشته

 گروه انجام وظيفه خواهد كرد.  

هـاي مقـدماتي    بر همراهي گروه دانشجويي در طول انجام فعاليت استاد راهنما عالوه. 702ماده 

 رد نياز براي شركت در مسابقات، وظايف زير را بر عهده دارد: مو
 كننده در هر دوره از مسابقات  هاي شركت بررسي علمي نقاط ضعف و قوت گروه -1

شده براي افزايش توليدات علمي  هاي انجام گيري از نتايج فعاليت منظور بهره به اي ايجاد زمينه -2
 مقاالت در مجالت علمي معتبر، ثبت اختراع و... .  كاربردي، چاپ  هاي پژوهشي مانند طرح

انجام همه امور مربوط بـه همـاهنگي بـا مسـئوالن برگـزاري مسـابقات، انجـام مصـاحبه بـا           -3
منظور رفع  كنندگان و پيگيري به ها، درنظرگرفتن تمهيدات الزم براي تأمين ايمني شركت رسانه

 مشكالت مختلف در زمان برگزاري مسابقات

يري امور مالي گروه طبق ضوابط دانشگاه آزاد اسالمي و دريافت تنخواه مورد نيـاز بـراي   پيگ -4
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 هزينه در زمان برگزاري مسابقات 

هـا از طريـق    منظور رفع مشكالت موجود مربوط به امور بيمه، رواديـد و گذرنامـه   پيگيري به -5
ديگر موارد مهم مورد نياز  موقع اعضا و واحد مربوط و ديگر مراجع مرتبط و نيز كنترل حضور به

 در مسابقات خارج از كشور 

در صورت همكاري علمي و اجرايي مداوم استادان راهنمـا در دوره آمـادگي قبـل از    . 703ماده 

عنوان سرپرسـت گـروه و    مسابقات و نيز همراهي گروه دانشجويي در زمان برگزاري مسابقات به
هـاي مربـوط و    كت در مسابقات بر اساس فـرم همچنين ارائه گزارش كارشناسي الزم پس از شر

هاي فني الزم براي رفع نقاط ضعف و تأكيد بر نقاط قـوت در مسـابقات بعـدي، بـه      ارائه گزارش
گرفته توسط استادان راهنما را مورد تشويق و حمايت  هاي صورت توان فعاليت هاي زير مي روش

هاي ذكرشـده توسـط حـوزه معاونـت      تقرار داد. همچنين اين موارد تنها در صورت تأييد فعالي
 پژوهش و فناوري واحد قابل اجرا خواهد بود. 

عنوان سرپرست مسئول گـروه، بـا    اعزام استادان راهنما به همراه گروه دانشجويي به. 704ماده 

روز بيشتر از مدت برگزاري مسابقات داخلي وحداكثر  2صدور حكم مأموريت (به ميزان حداكثر 
دت برگزاري مسابقات خـارج از كشـور) و پرداخـت حـق مأموريـت، اسـكان و       روز بيشتر از م 3

 گيرد.   هاي مربوط انجام مي نامه بخشهزينه اياب و ذهاب طبق 

هـاي دانشـجويي داراي مجـوز شـركت در      الزحمه همكاري استاد راهنما با گروه . حق705ماده 

هنما، با توجه به ميزان همكـاري  شده توسط استادان را هاي انجام مسابقات، پس از تأييد فعاليت
1)65و حداكثر طبق مبالغ مندرج در جداول اعالمي، قابل پرداخت خواهد بود. (پيوست 

 

و بـراي   5/1بـراي مسـابقات ملـي و سراسـري ضـريب       هاي برتـر  صورت كسب مقام در -تبصره
(پيوسـت  محاسبه خواهد شـد.   2و  75/1ترتيب ضرايب  المللي داخلي و خارجي به مسابقات بين

66(2   

هاي دولتـي يـا غيردولتـي بـه      ها يا ارگان ها، شركت در صورت تمايل نهادها، سازمان. 706ماده 

هاي دانشجويي متقاضي شركت در مسابقات، بايد طبق ضوابط زير اقدامات  حمايت مالي از گروه
 الزم صورت گيرد:

سـطوح مختلـف از نـام، آرم يـا      تواند در شده، گروه مي با توجه به ميزان حمايت مالي انجام -1 
هـا   شده روي دستگاه هاي نصب ها، برچسب رساني كنندگان در تبليغات، اطالع شعار خاص حمايت
نظـر از ميـزان    شده در مسابقات و... استفاده كنـد. در ايـن راسـتا صـرف     داده يا تجهيزات شركت

اي باشد كه محوريت بـا   ه گونهها و... بايد ب رساني گرفته، تبليغات، اطالع هاي مالي صورت حمايت
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )513(صفحه  65. پيوست 1

 )513(صفحه  66. پيوست 2
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 كننده در مسابقات قرار گيرد.  عنوان دانشگاه آزاد اسالمي و نام واحد دانشگاهي شركت
ــه   -2 ــد ب ــالي باي ــت م ــه حماي ــد   هرگون ــات الزم و عق ــس از انجــام مكاتب صــورت رســمي و پ

پژوهشـي  هاي همكاري و واريز مبلغ مورد نظر از طرف حاميان مسـتقيماً بـه حسـاب     نامه تفاهم
كننده قـرار   هاي پيشنهادي گروه كه مورد تأييد مرجع تصويب منظور هزينه طبق هزينه واحد، به

 گرفته است، صورت گيرد. 

هـاي   در صورت وجود ضوابط خاص مسابقات، درباره نحوه اخذ حمايـت مـالي توسـط گـروه     -3
 قرار گيرد.  گونه ضوابط نيز مد نظر بر موارد ذكرشده، اين كننده، بايد عالوه شركت

بر حمايت مالي گروه با شرايط ذكرشـده، مايـل بـه     كنندگان مالي عالوه كه حمايت درصورتي -4
كننده مقام در مسابقات نيز باشند، اين تشويق بايد با همـاهنگي   هاي كسب تشويق اعضاي گروه

 واحد مربوط انجام شود. 

شركت در مسابقات داخلي و فـرم   مي هاي شركت در مسابقات بر اساس فرم اعال فرم. 707ماده 

هـا مـواردي از    شركت در مسابقات خارج از كشور بايد تكميل شود. در تكميل ايـن فـرم    اعالمي
جمله شناسنامه مسابقه (مشتمل بر همه مشخصات مربوط به مسـابقه مـورد نظـر)، مشخصـات     

خصات اعضـاي  كلي گروه، چكيده شرح عمليات مورد نياز براي آمادگي شركت در مسابقات، مش
كنندگان مالي و ليست تجهيـزات   هاي درخواستي، حمايت گروه، مشخصات استاد راهنما، هزينه

 گيرد.  مورد نياز گروه قابل تأمين از تجهيزات موجود در واحد، مورد توجه قرار مي

، 759شده در ماده  هاي ذكر شده در فرم هاي درخواستي بايد طبق جدول ارائه هزينه .708ماده 

 دانشگاه آزاد اسالمي بررسي و در صورت امكان، تأييد شود.   اين شرح و با رعايت ضوابط به

هـاي مربـوط بـه سـفر اعضـاي       : در ايـن بخـش هزينـه   هاي سفر و اياب و ذهـاب  هزينه -1

دانشجويي گروه و استاد راهنما، از محل واحد دانشگاهي به محل برگزاري مسابقات و بالعكس و 
هاي مورد نياز شركت در مسابقات از طريق پرداخت هزينـه   زات و دستگاههمچنين انتقال تجهي

 باربري يا كرايه وسايل نقليه باربر، مد نظر است. 

در مسابقات داخل كشور، جز در موارد خـاص قابـل بررسـي، پرداخـت هزينـه بـراي        -1تبصره 
 ا ممنوع است. كننده در مسابقات از طريق هواپيم هاي شركت انتقال اعضاي دانشجويي گروه

هاي مورد نظر بـراي انتقـال بـه     ها يا دستگاه در صورت حساس بودن تجهيزات، نمونه -2تبصره 
بندي مناسب و باربري، با تأييـد معاونـت    هاي متعارف براي بسته مسابقات، هزينه محل برگزاري

 پژوهش و فناوري واحد بالمانع است. 

شده توسـط كميتـه    قات طبق فراخوان رسمي ارائهنام در مساب هزينه ثبتهزينه ثبت نام:  -2 

برگزاري مسابقات و با رعايت موارد ذكر شده درباره لزوم كاهش تعداد اعضاي گروه، بـراي همـه   
 اعضاي گروه قابل پرداخت است. 
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هـاي خـاص    ها شامل هزينه اسكان و نيـز هزينـه   اين هزينههاي جانبي سفر:  هاي هزينه -3 

شود و با ذكر شرح هزينـه،   ينه ويزا، عوارض خروج از كشور و بيمه ميسفرهاي خارجي مانند هز
 تعداد نفرات، هزينه واحد مربوط به هر فرد و هزينه كل مورد نظر، قابل بررسي است. 

شده توسط كميتـه برگـزاري    زينه اقامت دانشجويان و استاد راهنما طبق مبلغ اعالمه -1تبصره 
كننـدگان در مسـابقات قابـل     يافتـه بـه شـركت    هاي اختصاص همسابقات براي استفاده از اقامتگا

پرداخت است و در صورت عدم اختصاص محل اقامت توسط كميته برگزاري مسابقات در شهر و 
كشور محل برگزاري آن، پرداخت هزينه براي استفاده از مراكز اقامتي طبق مقـررات دانشـگاه و   

از مـدت برگـزاري مسـابقات داخلـي و      جويي و حداكثر يـك شـب بيشـتر    رعايت حداكثر صرفه
 شب بيشتر از مدت برگزاري مسابقات خارج از كشور ميسر خواهد بود.  3حداكثر 
المللـي خـارج از    هاي جاري شـركت در مسـابقات بـين    با توجه به لزوم كاهش هزينه -2تبصره 

اقامت شامل هاي  منظور ترغيب اعضاي گروه براي كسب مقام در مسابقات، هزينه كشور و نيز به
شهري و هزينه غـذا، تنهـا در صـورت كسـب مقـام اول       شهري و بين اسكان، اياب و ذهاب درون

المللي خارج از كشور خـاص بـا اعتبـار     شود. همچنين در مسابقات بين طور كامل پرداخت مي به
پـذير اسـت، در صـورت ارائـه      بسيار باال كه كسب عنوان در مسابقات مذكور بـه سـختي امكـان   

دات الزم توسط گروه، افزايش هزينـه هـا توسـط كميتـه تخصصـي دانشـگاه در سـازمان        مستن
 مركزي، قابل بررسي است. 

مواد، مصالح و تجهيزاتي مصـرفي هسـتند كـه    هزينه مواد، مصالح و تجهيزات مصرفي:  -4

پس از استفاده در روند مسابقات، قابل استفاده مجدد نيستند. مشخصات فنـي مـواد، مصـالح و    
كننـده بتوانـد لـزوم و     يزات مصرفي بايد به دقت تعيين و ذكر شوند تا داور و مرجع بررسـي تجه

شده بايد معقول  گونه مواد يا تجهيزات را ارزيابي كند. همچنين مقادير ذكر ميزان استفاده از اين
ل از باشند و تنها مقادير مورد نياز مواد، مصالح و تجهيزات مورد استفاده براي دوره آمـادگي قبـ  

 مسابقات و مقدار مورد نياز هنگام برگزاري مسابقات را در بگيرند.  

تجهيزات پس از برگزاري مسـابقات مجـدداً قابـل     گونه اينهزينه تجهيزات غيرمصرفي:  -5

استفاده خواهند بود. اين تجهيزات ممكن است روي دستگاه يا وسايلي در مسابقات نصب شـده  
سازي گـروه بـراي شـركت     هاي مقدماتي و آماده يا در روند فعاليت اند و مورد استفاده قرار گرفته

 اند.   عنوان وسيله آزمايشگاهي، ابزار كار و... استفاده شده در مسابقات به

عنوان تجهيزات غيرمصرفي مـورد نيـاز مسـابقه     تجهيزات و وسايل آزمايشگاهي كه به -1تبصره 
بودجه مصوب مسابقات خواهد بود كه جنبه  مورد نظر است، تنها در صورتي قابل خريد از محل

ــد. در      ــوط باش ــته مرب ــابقه و رش ــاص مس ــامالً خ ــته و ك ــومي نداش ــات عم آموزشــي و تحقيق
صورت تجهيزات يادشده بايد پس از طي مراحل قـانوني و اخـذ مجوزهـاي الزم از محـل      غيراين
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 بودجه خريد تجهيزات پژوهشي خريداري شود. 

شـده در مسـابقات، تجهيـزات     داده نه وسيله يا دستگاه شركتدر صورت ساخت هرگو -2تبصره 
شده ديگر، بعـد از برگـزاري مسـابقات بايـد طـي       يادشده و همه تجهيزات غيرمصرفي خريداري

 انجام مراحل اداري مربوط، تحويل واحد دانشگاهي شود. 

رايط خـاص  ها نيز شامل همه موارد ديگر كه با توجه بـه شـ   : اين هزينههاي متفرقه هزينه -6

 شود.   هاي قبل به آن اشاره نشده است، مي هر مسابقه مورد نياز است و در بخش

هـاي پيشـنهادي توسـط مسـئول همـاهنگي و اسـتاد        پس از تكميـل و ارائـه طـرح   . 709ماده 

گيرد. همچنين  هاي الزم روي طرح پيشنهادي طبق مراحل زير انجام مي راهنماي گروه، بررسي
ماه قبـل   2ترين زمان پس از اولين فراخوان مسابقات و حداقل  يد در كوتاههاي پيشنهادي با فرم

از تاريخ برگزاري مسابقات داخل كشور و شش ماه قبـل از برگـزاري مسـابقات خـارج از كشـور      
تكميل و به معاونت پژوهش و فناوري واحد تحويل شود. رعايت اين محـدوده زمـاني در مـوارد    

كننـده   ن مسابقات، با ذكر داليل الزم، از طـرف مراجـع تصـويب   خاص از جمله تأخير در فراخوا
قابل بررسي خواهد بود. همچنين با توجه به محـدوديت زمـان از تـاريخ فراخـوان تـا برگـزاري       

كننـده و در   هاي شركت در مسـابقات توسـط مراجـع تصـويب     مسابقات، بايد بررسي درخواست
وقت صورت بگيرد و نتيجه مربوط سريعاً بـه  صورت نياز با برگزاري جلسات اضطراري، در اسرع 

 هاي متقاضي اعالم شود.  گروه
هـاي   با توجه به موارد مندرج در فرم طرح پيشنهادي و مدارك فني مربوط كه به پيوسـت فـرم  

كند و در صـورت تأييـد،    شود، مدير گروه مرتبط، طرح مورد نظر را بررسي مي ذكرشده ارائه مي
ر صورت عدم وجود دانشكده مستقيماً به معاونـت پـژوهش و فنـاوري    مراتب را به دانشكده يا د

هاي طرح پيشنهادي و كنترل مدارك الزم توسط حـوزه   كند. پس از بررسي فرم واحد ارسال مي
معاونت پژوهش و فناوري، در صورت تأييد طرح پيشنهادي، موضوع در شوراي پژوهشـي واحـد   

به هزينه كل درخواستي و نيـز داخلـي يـا خـارجي     مطرح و در صورت اعتبار مسابقات، با توجه 
بودن مسابقه مورد نظر، اين پيشنهاد بـراي داوري و بررسـي الزم، طبـق رونـد زيـر بـه مرجـع        

 شود.  كننده ارسال مي صالح تصويب ذي

هـاي پيشـنهادي طبـق     با توجه به هزينه درخواستي و نيز درجه واحد مربوط، طـرح  .710ماده 

 گيرد.  ررسي و تصويب قرار ميمورد ب جدول اعالمي 

. درباره مسابقات خارج از كشور نيز با هر ميزان هزينـه درخواسـتي، پـس از تصـويب     711ماده 

موضوع در شوراي پژوهشي واحد، داوري و بررسي موضوع از طريـق مكاتبـه بـا اداره دبيرخانـه     
ه معاونـت پـژوهش و   ها و مسابقات دفتر ارتباط با صـنعت و جامعـ   ها، جشنواره برگزاري همايش

فناوري دانشگاه، توسط كميته تخصصي دانشگاه آزاد اسالمي انجام و در صـورت تأييـد، نتيجـه    
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 شود.   براي اجرا به واحد دانشگاهي مربوط ابالغ مي

شـده   . داوري طرح پيشنهادي بايد بر اساس تعداد داوري مورد نياز طبق جدول ارائـه 712ماده 

بط و با رعايت حفـظ محرمانـه بـودن داوري مطـابق بـا ضـوابط       همين ضوا 759ماده  1در بند 
پيوست اين ضوابط انجام و نتيجه به  5هاي پژوهشي و بر اساس فرم شماره  داوري ديگر فعاليت

گيرنده ارجاع شود. همچنين داور انتخابي بايد ترجيحاً با رتبه اسـتاديار بـه بـاال و     مرجع تصميم
موضوع مسابقه باشد و تنها در شرايط خاص از مربيـان داراي  داراي سوابق و تجربيات مرتبط با 

توان استفاده  سال سابقه اجرايي و پژوهشي مرتبط با موضوع مسابقات براي داوري مي 5حداقل 
 قابل پرداخت خواهد بود.   الزحمه داوري هر طرح پيشنهادي شركت در مسابقات،  كرد. حق

بـر   شركت دانشجويان در مسابقات مورد نظر، عـالوه هاي الزم براي  پس از اخذ مجوز. 713ماده 

هـاي اعزامـي، بايـد     همين مقررات درباره وظايف سرپرستان گـروه  756ماده  3رعايت مفاد بند 
 اقدامات الزم براي اعزام گروه دانشجويي با درنظرگرفتن نكات زير انجام گيرد: 

ماننـد خريـد مـواد، مصـالح و     هـايي   هاي مصوب طرح پيشنهادي، هزينه بر اساس ريز هزينه -1
نام و تهيه بليـت رفـت و برگشـت يـا      تجهيزات مصرفي، هزينه تجهيزات غيرمصرفي، هزينه ثبت

تأمين كرايه وسيله نقليه مورد نياز و... از طريق انجـام تشـريفات اداري مربـوط از طـرف واحـد      
هـاي   و هزينـه  هاي ديگري ماننـد ايـاب و ذهـاب    دانشگاهي قابل پرداخت است. همچنين هزينه

الحساب و با درخواست معاونت پژوهش و فنـاوري   صورت علي متفرقه مورد نياز در طول سفر، به
گيـرد تـا اسـناد مربـوط پـس از       شده در اختيار سرپرست گـروه قـرار مـي    واحد طبق مجوز اخذ

 حساب تحويل امور مالي واحد شود.  برگزاري مسابقات، براي تسويه
شهري و... براي شـركت   براي اقامت شامل اسكان، اياب و ذهاب درون شده هزينه ذكر -1تبصره 

الحسـاب بـه    صـورت علـي   درصد مبلغ مصوب به 50در مسابقات خارج از كشور تنها با پرداخت 
استاد راهنما ميسر است و بقيه هزينه بايد توسط خود اعضا شخصاً پرداخت شود كه در صـورت  

ز مســابقات بررســي و در صــورت تأييــد مراجــع كســب مقــام بقيــه هزينــه پــس از بازگشــت ا
 كننده پرداخت خواهد شد.   تصويب

نامـه، بـا    المللي پس از طي مراحل مندرج در ايـن شـيوه   درباره اعزام به مسابقات بين -2تبصره 
هاي پژوهش و فناوري، فرهنگي،  الملل مسابقات، مركب از نمايندگان معاونت تشكيل كميته بين

 لل و نماينده دفتر مركزي حراست موارد بررسي و اقدام خواهد شد.  الم دانشجويي و بين
 نامـه  موافقـت هاي اعضاي دانشجويي گـروه، ارائـه    براي اطمينان از هماهنگي الزم با خانواده -2

 والدين به سرپرست گروه قبل از اعزام الزامي است. 
سير رفت و برگشت و نيـز  همه نكات ايمني، امنيتي و حراستي هنگام اعزام دانشجويان در م -3

و اخـذ تعهـد    هنگام برگزاري مسابقات و در محل اسكان بايد با نظارت سرپرست گـروه اعزامـي   



 

282    

 الزم مد نظر قرار گيرد. 

نامـه اردوهـاي    رعايت شئون اخالقي و اسالمي و پوشش مناسـب و نيـز رعايـت مفـاد آيـين      -4
مورد  با نظارت سرپرست گروه اعزامي دانشجويي در طول سفر و در مدت برگزاري مسابقات بايد 

 توجه قرار گيرد. 

با توجه به لزوم ارائه گزارش اجمالي شركت در مسابقات و نيز ارائه گزارش فنـي مطـابق بـا     -5
سـازي، تهيـه عكـس و ترجيحـاً      مواردي كه در بخش بعـد بـه آن اشـاره خواهـد شـد، مسـتند      

 فيلمبرداري از مراحل انجام مسابقات ضروري است. 

تـرم   هاي آموزشي يا امتحانات ميـان  در صورت همزماني برگزاري مسابقات با برگزاري كالس -6
در واحد دانشگاهي، بايد هماهنگي الزم توسط حوزه معاونت پژوهش و فناوري با حوزه آمـوزش  
واحد دانشگاهي مربوط، براي موجه كردن غيبـت دانشـجويان و اسـتادان راهنمـا، در محـدوده      

 ي مسابقات انجام گيرد.  زماني برگزار

المللـي خـارج از كشـور بـا امتحانـات پايـان تـرم         با توجه به احتمال همزماني مسابقات بين -7
هـا،   دانشجويان، در صورت ارائـه مـدارك مسـتند و تأييديـه اداره دبيرخانـه برگـزاري همـايش       

مشـابه بـا مفـاد    ها و مسابقات دفتر ارتباط با صـنعت و جامعـه دانشـگاه آزاد اسـالمي،      جشنواره
 نامه سفر عمره دانشجويي اقدام خواهد شد.   آيين

امور مربوط به بيمه همه اعضاي گروه در طول سفر بايد از طريق سرپرست گروه، پيگيري تا  -8
 از طريق واحد دانشگاهي اقدام الزم در اين خصوص انجام شود. 

ي اخذشـده قبلـي، طبـق    پس از شركت دانشجويان در مسابقات بـر اسـاس مجوزهـا   . 714ماده 

العمل (مربوط به گزارش شركت در مسابقات داخل و  پيوست همين دستور 4و  3هاي شماره  فرم
خارج از كشور)، اطالعات مورد نياز تكميل و به همراه اسناد و مدارك مـورد نيـاز تحويـل واحـد     

مسـابقه   الـذكر شـامل اطالعـاتي ماننـد گـزارش كلـي       هـاي فـوق   شود. فرم دانشگاهي مربوط مي
كننده در مسابقه، نقاط ضعف  برگزارشده، مشخصات استاد راهنما، مشخصات اعضاي گروه شركت

كننده در مسـابقه،   هاي شركت هاي ديگر، نقاط ضعف و قوت ديگر گروه و قوت گروه در بين گروه
هاي جديد تحقيقاتي حاصل از تجربيـات ايـن مسـابقه، پيشـنهادهاي ديگـر       گيري نكات يا سمت

تـرين   امكانات مورد نياز تكميلي، روش حل مشكالت و ارائه ديگر تجارب، معرفـي نزديـك   شامل
 گرفته و ميزان حمايت مالي خارج از دانشگاه است.  هاي صورت مسابقات بعدي، هزينه

هـاي دانشـجويي تنهـا بـا      حساب نهايي با گـروه  منظور تسويه بررسي و تأييد الزم به. 715ماده  

شده ذكرشده و همچنـين ارائـه مسـتندات كامـل فنـي، گـزارش        هاي تكميل ارائه مدارك و فرم
شده در مسابقات يا ديگـر مـوارد ضـروري، از طريـق      داده هاي احتمالي شركت تصويري، دستگاه

نامـه   همين آيين 675كننده طرح پيشنهادي شركت در مسابقات طبق مفاد ماده  مرجع تصويب
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 خواهد بود.  

كننده در مسابقات و تشويق دانشـجويان   هاي شركت د انگيزه بين گروهمنظور ايجا به. 716ماده 

 هاي برتر، بايد اقدامات تشويقي زير انجام شود:  كننده مقام كسب
تشويق اعضاي دانشجويي شاغل به تحصيل در واحدهاي دانشگاهي كه در مسـابقات ملـي و    -1

ربـوط بـه تخفيـف شـهريه قابـل      م نامـه  بخشاند، طبق مفاد آخرين  المللي مقام كسب كرده بين
 اعمال خواهد بود. 

المللي داخل و خارج  كننده مقام در مسابقات بين تحصيل اعضاي دانشجويي گروه كسب ادامه -2
صورت پذيرش بدون كنكور، با تأييد رئيس دانشـگاه آزاد اسـالمي و طبـق شـرايط و      از كشور به

 ضوابط خاص، قابل پيگيري خواهد بود.  

صالح  شده توسط مراجع ذي هاي شركت در مسابقات تصويب دجه مربوط به هزينهبو. 717ماده 

هاي يادشده، از رديف مربوط به شركت در مسـابقات و المپيادهـاي    هاي داوري طرح و نيز هزينه
 نامه تخصيص اعتبار پژوهشي قابل تأمين خواهد بود.   علمي مندرج در آيين
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 فصل بيست و چهارم

1هاي فناور راكز رشد واحداساسنامه م
 

 

   . تعاريف718ماده 

هاي كـارآفرين متكـي بـر فنـاوري را در      پا و تيم هاي نو مركزي است كه شركتمركز رشد:  -1

هـا و همچنـين رقابـت در صـحنه تجـارت ملـي و        ها و نـوآوري  آميز ايده راستاي اجراي موفقيت
بـراي   خـدمات اي از  وردن مجموعـه ها را بـا فـراهم آ   شركتمركز رشد، كند.  جهاني حمايت مي

 كند.  حركت به سمت تحقق ايده تا بازار و توليد ثروت كمك مي

واحد دانشگاهي است كه مركز رشد را تأسيس كرده و تأمين اعتبارات آن را واحد مؤسس:  -2

 گيرد.   عهده مي  از مجاري دولتي و غيردولتي طبق ضوابط و مقررات به

بنيـان،   هاي دانـش  داراي هويت حقوقي مستقل در قالب شركت واحدهايواحدهاي فناور:  -3

ها هستند كه با توجه بـه   واحدهاي تحقيق و توسعه صنايع يا مراكز تحقيقاتي وابسته به دانشگاه
اي، انتقـال فنـاوري، ارائـه خـدمات تخصصـي و       اساسنامه در زمينه تحقيقات كاربردي و توسعه

 كنند.   قات فعاليت ميفعاليت در جهت تجاري كردن نتايج تحقي

هـاي   ماهـه اسـت كـه در آن بـه افـراد يـا گـروه        6اي حـداكثر   دورهدوره رشد مقدماتي:  -4

هـاي الزم بـراي آشـنايي بـا بـازار،       هاي نو هسـتند، مشـاوره و آمـوزش    مستعدي كه داراي ايده
در شـود.   هاي حقـوقي مسـتقل داده مـي    شناسايي گروه كاري، تثبيت ايده كاري و ايجاد هويت

توانند متقاضي اسكان رسمي براي ورود بـه دوره   صورت موفقيت در اين دوره، واحدهاي نوپا مي
 رشد در مركز رشد شوند.  

 ماه قابل افزايش است.  9اين دوره با تصويب شوراي مركز رشد تا  زمان -1تبصره 

ركز رشـد  ساله كه طي آن واحدهاي فناور مستقر در م 3اي است حداكثر  دورهدوره رشد:  -5

 شوند.   به معيارهاي رشديافتگي دست يافته و پس از آن از مركز رشد خارج مي
 سال قابل افزايش است.  5زمان اين دوره با تصويب شوراي مركز رشد تا  -1تبصره 

 . اهداف719ماده 

 هاي پژوهشي سازي يافته تجاري -1
 ر دانشگاه  آموختگان و استعدادهاي برت ايجاد زمينه اشتغال براي دانش -2
 بنيان)   كمك به رونق اقتصاد مبتني بر علم و فناوري (اقتصاد دانش -3
مـدار،   ايجاد فضاي الزم براي گسترش و رشد واحـدهاي صـنعتي كوچـك و متوسـط دانـش      -4
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 18/2/92مورخ 43105/81 نامه بخش .1
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 بنيان و فناور فعال   هاي دانش شركت
 توليد و توسعه محصوالت و فرآيندهاي فناوري قابل عرضه به بازار -5
 هاي توليدشده (رسوخ در صنعت) ارتباط بين صنعت و توليد و فناوريامكان  -6

 گذاري و راهبري مراكز رشد شوراي سياست. 720ماده 

راه  هاي مرتبط و ترسيم نقشه گذاري و تدوين دستورالعمل منظور سياست شورايي است كه به -1

 كند.   ري ميگي شود و تصميم اندازي مراكز رشد دانشگاه، تشكيل مي تأسيس و راه
 گذاري و راهبري مراكز رشد:  تركيب شوراي سياست -2
 معاون پژوهش و فناوري دانشگاه (رئيس و عضو شورا)  -

 معاون اداري و مالي دانشگاه (عضو شورا)  -

 مديركل دفتر ارتباط با صنعت و جامعه دانشگاه (دبير و عضو شورا)  -

 ت و فناوري (عضو شورا) االختيار وزارت علوم، تحقيقا نماينده تام -

 هاي پيشرفته دانشگاه (عضو شورا)  رئيس مركز علوم و فناوري -

 يكي از رؤساي واحدهاي دانشگاه آزاد اسالمي با انتخاب رئيس شورا (عضو شورا)  -

 سازي تحقيقات دانشگاه (عضو شورا)  رئيس اداره بازاريابي و تجاري -

 شود.  دانشگاه آزاد اسالمي صادر مياحكام اعضاي شورا توسط رئيس  -1تبصره 
اي تحـت   منظور ارزيابي و بررسي بهتر موارد مورد نظر براي طرح در شـورا، كميتـه   به -2تبصره 

ريزي و همـاهنگي مراكـز رشـد، متشـكل از كارشناسـان حـوزه پـژوهش و         عنوان كميته برنامه
ذاري و راهبـري تشـكيل   گ علمي منتخب، در زير شوراي سياست فناوري دانشگاه و اعضاي هيأت

 كند.   شود كه موارد قابل طرح در شورا را بررسي و ارزيابي اوليه مي مي
 شود.   احكام اعضاي كميته توسط معاون پژوهش و فناوري دانشگاه آزاد اسالمي صادر مي -3تبصره 

 . اركان مركز رشد721ماده 

 شوراي مركز رشد -1
 واحد مؤسس -2
 مدير مركز رشد -3

 تركيب شوراي مركز رشد واحدهاي دانشگاهي .722ماده 

 رئيس واحد مؤسس (عضو و رئيس شورا)  -1
 رئيس شورا)  معاون پژوهش و فناوري واحد مؤسس (عضو و نايب -2
 مدير مركز رشد (عضو و دبير شورا)  -3
يك نفر از مديران صنايع استان ترجيحاً مرتبط با موضوع كاري مركز رشد با پيشنهاد مـدير   -4
 ركز رشد  م
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االختيـار ايشـان (بـه اسـتثناي واحـدهاي       رئيس پارك علم و فناوري استان يا نماينـده تـام   -5
 مؤسس استان تهران) 

مدير امور مالي واحد مؤسـس يـا يـك نفـر كارشـناس خبـره اقتصـادي ترجيحـاً از اعضـاي           -6
 علمي دانشگاه با پيشنهاد مدير مركز رشد   هيأت

 كارشناس حقوقي واحد مؤسس -7
گـذاري   رئيس و دبير شورا توسط رئـيس شـوراي راهبـري و سياسـت     احكام رئيس، نايب -1تبصره 

 شود.   صادر مي د)مراكز رشد و بقيه احكام اعضا توسط رئيس واحد مؤسس (رئيس شوراي مركز رش

 . وظايف مدير مركز رشد723ماده 

و  گذاري راهبري و سياستهاي شوراي  اداره همه امور مركز رشد بر طبق اساسنامه و مصوبه -1
 شوراي مركز رشد

 تهيه و تنظيم بودجه ساالنه و ارائه به شوراي مركز رشد -2
نظارت بر فعاليت واحدهاي فناور مستقر در مركـز رشـد بـراي حصـول اطمينـان از انطبـاق        -3

 شده بيني ها با اهداف پيش فعاليت
 ناوريهاي الزم براي ارتقا و توسعه واحدهاي ف ايجاد زمينه -4
ريزي و اتخاذ تدابير الزم در تأمين بودجه و تقويت بنيه مالي و جـذب امكانـات بـراي     برنامه -5

 مركز رشد
 ارائه گزارش عملكرد ساالنه مركز رشد به شوراي مركز رشد -6
 منظور تعامل دوجانبه با پارك علم و فناوري و صاحبان صنايع اهتمام به -7

 -هـاي فنـي   علمـي دانشـگاه و ترجيحـا رشـته     ز اعضـاي هيـأت  مدير مركز رشد بايد ا -2تبصره 
مهندسي و مديريت، با تجربه حضور در بازار كسب و كار باشد كه با پيشـنهاد واحـد مؤسـس و    

 شود.  گذاري و راهبري منصوب مي حكم رئيس شوراي سياست
ه در حقوق و مزاياي مدير مركز رشد وفق مقررات دانشـگاه و معـادل رئـيس دانشـكد     -3تبصره 

 شود.   محاسبه و توسط واحد مؤسس پرداخت مي د)دانشگاه (بر حسب درجه واح

 . وظايف و اختيارات واحد مؤسس724ماده 

 تأمين منابع مالي مورد نياز مركز رشد -1
 گذاري براي انتصاب پيشنهاد مدير مركز رشد به شوراي راهبري و سياست -2
 تأمين نيروي انساني مركز رشد -3

هاي اضافي، استخدام  اساس ضوابط و مقررات دانشگاه و جلوگيري از تحميل هزينه رب -1تبصره 
نيروي انساني جديد در مراكز رشد ممنوع است و واحدها بايد نيروي انسـاني مـورد نيـاز مراكـز     

 جايي آنان اقدام كنند.   رشد را از كاركنان موجود در واحد تأمين و نسبت به جابه



 

288    

 گذاري مراكز رشد رشد به شوراي راهبري و سياست پيشنهاد انحالل مركز -4
علمي دانشگاه بـه حضـور و فعاليـت مسـتمر در      تشويق و ترغيب دانشجويان و اعضاي هيأت -5

 بنيان هاي دانش مراكز رشد در قالب واحدهاي فناور و شركت
در  هاي پژوهشـي واحـدهاي فنـاور مسـتقر     سازي يافته هاي نو و تجاري تالش براي ثبت ايده -6

 منظور ايجاد منابع جديد درآمدي براي دانشگاه مركز رشد به
گـذاري و   هاي مـالي بـه شـوراي سياسـت     ارائه گزارش ساالنه از فعاليت مركز رشد و صورت -7

 راهبري مراكز رشد براي ارزيابي و نظارت شورا

 . وظايف و خدمات مركز رشد725ماده 

ماده  3هاي مندرج در بند  د با توجه به فعاليتحمايت مالي از واحدهاي مستقر در مركز رش -1
 در قالب عقد قرارداد 778

 هاي قانوني براي تسريع رشد واحدهاي مستقر در مركز رشد تالش براي فراهم آوردن حمايت -2
هاي نو بـه محصـوالت قابـل     ارائه خدمات و مشاوره مورد نياز واحدها در راستاي تبديل ايده -3

 زي آنهاسا تجاري شدن و تجاري
 نظارت بر روند رشد واحدها و پايش مستمر دستاوردها با هدف افزايش كارايي مركز رشد -4
 محوري آنها هاي واحدهاي فناور در تحقق ايده نظارت بر فعاليت -5
  ه)تأمين محل كار (به صورت اجار -6
 رساني خدمات آزمايشگاهي، كارگاهي و اطالع -7
 يابي و بازاريابي ، اعتباري، پروژهخدمات مديريتي، حقوقي، مالي -8
 هاي تخصصي و مشاوره آموزش -9

 ساير خدمات مرتبط با توسعه، رشد و ارتقاي واحدهاي فناور -10

 . وظايف و اختيارات شوراي مركز رشد726ماده 

هاي كـالن   هاي مالي و علمي مركز رشد و اجراي سياست تصويب خط مشي، تدوين سياست -1
 گذاري استشوراي راهبري و سي

 هاي مركز رشد  تصويب برنامه و بودجه مربوط به فعاليت -2
 تصويب صالحيت واحدهاي فناور براي استقرار در مركز رشد -3
 بررسي عملكرد ساالنه مركز رشد  -4
 گذاري پيشنهاد اصالح يا تغيير اساسنامه به شوراي راهبري و سياست -5
 گذاري تصويب به شوراي راهبري و سياست پيشنهاد ساختار سازماني مركز رشد براي -6

 . مقررات مالي727ماده 

 هاي مالي و معامالت دانشگاه است.   ها و دستورالعمل نامه مركز رشد از نظر مقررات مالي مشمول آيين
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بر برنامه كاري  واحدهاي مؤسس موظفند قبل از شروع سال مالي خود، بودجه مبتني -1تبصره 
براي بررسي و تأييد بـه معاونـت پـژوهش و فنـاوري      د)اي مركز رشخود را (طبق مصوبات شور

 دانشگاه، دفتر ارتباط با صنعت و جامعه ارسال كنند.  
تسريع در گردش مالي مراكز رشد، الزم است واحد مؤسس نسبت به افتتاح  منظور به -2تبصره 

بـار بـه مراجـع     ماه يـك  6صورت هر  حساب بانكي مستقل اقدام و گردش مالي اين حساب را به
 صالح گزارش كند.   ذي

 . منابع مالي728ماده 

 منابع مالي مركز رشد عبارتند از: 
هـاي دولتـي    و حمايتبودجه ساالنه مركز رشد كه از محل اعتبارات پژوهشي واحد مؤسس  -1

 شود تأمين مي
 هاي مركز رشد درآمد حاصل از فعاليت -2
 هاي دولتي و غيردولتي   مانعقد قراردادهاي پژوهشي و اجرايي با ساز -3
 سازي دستاوردهاي فناورانه واحدهاي فناور تجاري -4
 هاي مالي اشخاص حقيقي و حقوقي گذاري يا كمك سرمايه -5

 . نظارت و ارزيابي مركز رشد729ماده 

عنـوان نماينـده شـوراي     معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه، دفتر ارتباط با صـنعت و جامعـه بـه   
 هاي مراكز رشد دانشگاه آزاد اسالمي است.  گذاري، ناظر بر فعاليت تراهبري و سياس

هرگونه تغيير و اصالح در اين اساسنامه بـه پيشـنهاد واحـدهاي مؤسـس و كميتـه       .730ماده 

گـذاري مراكـز رشـد     ريزي و هماهنگي مراكز رشد و با تصويب شوراي راهبري و سياسـت  برنامه
 صورت خواهد گرفت. 

 
 



 

 



 

 291    

 پنجمفصل بيست و 

دانشگاه  بنيان هاي دانشها و مؤسسهضوابط ايجاد و حمايت از شركت

 1آزاد اسالمي

 

شركت و مؤسسه خصوصي يا تعاوني است كه بنيان:  ها و مؤسسات دانش. شركت731ماده 

محـور، تحقـق اهـداف علمـي و اقتصـادي       افزايي علم و ثروت، توسعه اقتصاد دانـش  منظور هم به
سـازي نتـايج تحقيـق و توسـعه (شـامل       د اختراع و نـوآوري) و تجـاري  (شامل گسترش و كاربر

هاي برتر و با ارزش افـزوده فـراوان بـه ويـژه در     طراحي و توليد كاال و خدمات) در حوزه فناوري
 شود.   افزارهاي مربوط تشكيل مي توليد نرم

يـا  هـا  هاي مرتبط بـا عرضـه محصـول يـا خـدمت جديـد مبتنـي بـر ايـده          فعاليت .732ماده 

گـذاري فنـاوري،    هاي جديد كه شامل فرآيندهاي مرتبط از جملـه ثبـت اختـراع، ارزش    فناوري
-هاي مـورد نيـاز (مكمـل) و پرداخـت حـق      اعطاي امتياز، انتقال و انتشار و كسب ساير فناوري

سازي، طراحي صنعتي فرآيند يا محصول جديد،  امتيازهاي مرتبط، جذب سرمايه و منابع (نمونه
هاي الزم، توليد آزمايشي، بازاريابي و رفع اشـكال) و همچنـين   ها و دريافت تأييديه ونانجام آزم

هاي مشاوره، مديريت فنـاوري، طراحـي    سازي (شامل فعاليت خدمات پشتيباني تخصصي تجاري
 شود.   سنجي و خدمات آزمايشگاهي) مي محصول و فرآيند، خدمات استانداردسازي، اندازه

 بنيان دانشگاه   هاي دانش ها و مؤسسه د شركتاهداف ايجا .733ماده 

هاي واحـدهاي دانشـگاهي، مراكـز پژوهشـي و     كارگيري هرچه بيشتر توانايي ايجاد زمينه به -1
 علمي در تأمين نيازهاي جامعه   اعضاي هيأت

 بنيان هاي دانشهاي پژوهشي در قالب شركتسازي يافته تجاري -2
يان واحدهاي دانشگاهي و مراكز پژوهشي براي فعاليـت  علمي و دانشجو ترغيب اعضاي هيأت -3

 ها بيشتر در رفع نياز جامعه و امكان افزايش درآمد آن
هـا،  ايـده  تبـديل  و جذب، صنعتي تجاري، عمومي و نهادهاي مشاركت با دانشي شبكه ايجاد -4

   پايدار مشاغل و توليد به ها نوآوري و ابتكارات
 حدهاي دانشگاهي و مراكز پژوهشي  افزايش درآمدهاي اختصاصي وا -5
 بر دانش    توسعه كارآفريني مبتني -6
 بنيان  هاي دانشو توسعه فناوري ايجاد -7

 بنيان دانشگاه   هاي دانش ها و مؤسسه شركت هاي فعاليتزمينه. 734ماده 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 7/12/92مورخ  404397/81 نامه بخش .1
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وده هاي برتر و با ارزش افزاي براي توليد فناوريهاي كاربردي و توسعهسازي پژوهش تجاري -1
 فراوان 

اي (خـدمات علمـي، تحقيقـاتي و فنـي) از طريـق برخـي       خدمات تخصصـي و مشـاوره   ارائه -2
 امكانات موجود در دانشگاه با دريافت مجوز 

 هاي برتر)توليد محصوالت با فناوري نوين (توليد و توسعه فناوري -3
 هاي كسب و كار ، با محوريت خوشهكارآفريني توسعه خدماتارائه  -4
 اي هاي ملي و منطقهبازار به كارها و كسب ورود خدمات انجام -5

   بنيان ريزي دانش گذاري و برنامه . اعضاي شوراي سياست735ماده 

 االختيار ايشان (رئيس شورا) رئيس دانشگاه آزاد اسالمي يا نماينده تام الف)
 رئيس شورا)  معاون پژوهش و فناوري دانشگاه (نايب ب)
 ارتباط با صنعت و جامعه دانشگاه (دبير شورا) مديركل دفتر  ج)
 جمهوري االختيار معاونت علمي و فناوري رياستنماينده تام د)
 االختيار وزارت علوم، تحقيقات و فناورينماينده تام ) ه
 االختيار وزارت صنعت، معدن و تجارتنماينده تام و)

 گاه  بنيان دانش گذاري دانش ز) دبير شوراي اقتصاد و سرمايه
 سازي دانشگاه ح) مديركل دفتر تجاري

 ط) مديركل دفتر حقوقي دانشگاه
 نفر از رؤساي واحدهاي دانشگاهي به پيشنهاد معاون پژوهش و فناوري و تأييد رئيس شورا 3ي) 

هـاي  هـا و مؤسسـه  نظـر در زمينـه مـرتبط بـا شـركت      علمي صاحب ك) دو نفر از اعضاي هيأت
 پژوهش و فناوري و تأييد رئيس شورا  بنيان به پيشنهاد معاون دانش

هـاي  هـا و مؤسسـه  نظر در زمينه مرتبط با شـركت  ل) يك نفر از فعاالن بخش خصوصي صاحب
 معاون پژوهش و فناوري و تأييد رئيس شورا بنيان به پيشنهاد دانش

 شود.   احكام اعضاي شورا توسط رئيس دانشگاه آزاد اسالمي صادر مي -1تبصره 
بار برگزار و در صورت ضرورت و تشخيص رئيس شـورا،   ماه يك 2هاي شورا هر جلسه -2تبصره 
 شود.  العاده تشكيل ميهاي فوقجلسه

 بنيان  . شرح وظايف شوراي دانش736ماده 

 بنيان هاي دانشها و مؤسسههاي موضوع فعاليت شركتهاي كالن و اولويتتعيين سياست -1
هـاي اجرايـي بـا درنظرگـرفتن اسـناد باالدسـتي و       ورالعملها و دستنامه تهيه و تنظيم آيين -2

 شرايط ويژه دانشگاه آزاد اسالمي 
هـا و نيـز مقـررات و ضـوابط دانشـگاه در ارتبـاط بـا        مديريت و نظارت كلي بر اجراي برنامه -3



 

 293    

 هاي تخصصي براي طرح در شورابنيان در كميته هاي دانشها و مؤسسهشركت
 بنيان هاي دانشها و مؤسسهتي و نظارت عاليه بر عملكرد شركتهاي حمايمشي تعيين خط -4
هـا و  هاي آموزشي در زمينه تشكيل و توانمندي شـركت  ها و كارگاهحمايت از برگزاري دوره -5

 بنيان هاي دانشمؤسسه
هـاي  ها و مؤسسـه واحدهاي دانشگاهي درباره صدور مجوز تأسيس شركت بررسي درخواست -6

 نشگاهبنيان در دا دانش

 ريزي   گذاري و برنامه . وظايف دبيرخانه شوراي سياست737ماده 

 هاي مربوط براي ارجاع به شورانامهنويس آيينتهيه پيش الف)
 دريافت درخواست واحدها و مراكز آموزشي و پژوهشي و بررسي آن بر اساس ضوابط موجود ب)
 طرح در شورا ها برايانجام مراحل مقدماتي ثبت و تكميل پرونده شركت ج)

 بنيان   هاي دانشنظارت و كمك به استقرار شركت . اعضاي كميته738ماده 

  ه)رئيس واحد دانشگاهي (رئيس كميت )الف
  ه)رئيس كميت معاون پژوهش و فناوري واحد دانشگاهي (نايب ب)
  ه)مدير، رئيس يا كارشناس دفتر ارتباط با صنعت و جامعه واحد دانشگاهي (دبير كميت ج)
 مدير حقوقي يا كارشناس حقوقي واحد دانشگاهي د)
ها و مدير مركـز رشـد بـا سـابقه تحقيقـاتي و      ها و پژوهشكدهنفر از ميان رئيسان دانشكده 2 ) ه

سازي به پيشنهاد معاون پژوهش و فناوري واحد دانشگاهي و تأييد رئيس  خبره در حوزه تجاري
 واحد دانشگاهي

ري يا مدير صنايع بزرگ استان داراي سوابق تحقيقاتي صـنعتي و  يك نفر از پارك علم و فناو و)
 پژوهشي واحد دانشگاهي به پيشنهاد رئيس كميته فناوري و مرتبط با قطب علمي

دبيرخانه كميته در محل دفتر ارتباط با صنعت و جامعه واحدهاي دانشگاهي مسـتقر   -1تبصره 
 شود.   مي

ريزي و احكام اعضاي گذاري و برنامه ي سياسترئيس كميته توسط رئيس شورا حكم -2تبصره 
 شود.  كميته توسط رئيس كميته صادر مي

شود و در صورت ضرورت و تشخيص  بار تشكيل مي هفته يك 2هاي كميته هر لسهج -3تبصره 
 شود.   العاده تشكيل ميهاي فوقرئيس كميته، جلسه

بنيـان در واحـدهاي    هـاي دانـش  . وظايف كميته نظارت بر استقرار شـركت 739ماده 

 دانشگاهي 

 بنيان هاي دانشبررسي اوليه درخواست و استقرار شركت -1
 هاهاي مربوط به اين شركتنامهنظارت بر رعايت مقررات و ضوابط و آيين -2



 

294    

بنيـان بـراي طـرح و تصـويب در شـوراي       تأييد و ارسال درخواست شركت و مؤسسه دانـش  -3
ميـزان مشـاركت و سـهام دانشـگاه، اعضـاي      راه مسـتندها ( ريزي به همـ گذاري و برنامه سياست

 ها و... ) مؤسس، برنامه كسب و كار، صورتجلسه كميته استقرار شركت هيأت
 ريزي گذاري و برنامه بار) به دبيرخانه شوراي سياست ماه يك 3ارسال عملكرد فصلي (هر  -4
 هامه كسب و كار آنها با توجه به برنابه اختصاص فضا و امكانات به شركت كمك -5

   بنيانهاي دانششركت. فرآيند تشكيل 740ماده 

 وعلمــي، دانشــجويان  ي هيــأتاعضــا از تعــداديدرخواســت  بــه بنيــاندانــش شــركت هــر -1
 واحـدهاي مراكز پژوهشي يا بـا پيشـنهاد    يا دانشگاهي واحدهايكميته  تأييدآموختگان و  دانش

آموختگـان تأسـيس    علمـي، دانشـجويان و دانـش    ي هيـأت اعضـا  بهمراكز پژوهشي  و دانشگاهي
 .  شود مي

بنيان از اعضـاي   هاي دانشها و مؤسسهمؤسس شركت درصد اعضاي هيأت51حداقل  -1تبصره 
 آموختگان واحدهاي دانشگاه آزاد اسالمي هستند.  علمي، دانشجويان و دانش هيأت

ايع بزرگ، مؤسسات مالي، صن د)درص49و مشاركت (تا سقف  ها با همكاريايجاد اين شركت -2
 است. در اولويت هاي ديگر  و دانشگاه هاي هر منطقههاي معتبر، شهرداريبنگاه

نامه اجرايي قـانون حمايـت از    آيين 3بايد بر اساس ماده بنيان  هاي دانشها و مؤسسهشركت -3
ندي از قـانون  مها و اختراعات براي بهره سازي نوآوري بنيان و تجاري ها و مؤسسات دانششركت

بنيان و نظـارت بـر    ها و مؤسسات دانشيادشده، از كارگروه ارزيابي و تشخيص صالحيت شركت
 هاي الزم را دريافت كنند.  اجراي آن تأييديه

سال در واحدهاي دانشگاهي يا  5تا  3توانند حداكثر بنيان مي هاي دانشها و مؤسسهشركت -4
هاي دانشـگاه و حفـظ   ه رعايت مقررات و دستورالعملمراكز رشد واحدهاي دانشگاهي مشروط ب

حرمت و شأن دانشگاه با كسب مجوز در ابتداي هر سال استقرار يابنـد. در مـدت اسـتقرار ايـن     
ها، واحد دانشگاهي در قبال قرار دادن فضاي فيزيكي مناسـب و ارائـه خـدماتي از قبيـل     شركت

و استفاده از امكانات آزمايشـگاهي براسـاس   آب، برق، تلفن، تأمين سامانه گرمايشي و سرمايشي 
 50كند (فضاي فيزيكي نبايـد بـيش از    هاي مترتب را از آنان دريافت ميمابين هزينه قرارداد في

 . د)ها بايد توسط خود شركت به دانشگاه پرداخت شومترمربع باشد و همه هزينه
واحـدهاي دانشـگاهي   مسـتقل از تشـكيالت    صورت شركتي بنيان بهدانشو مؤسسه شركت  -5

ـ بنيان داردانشو مؤسسه كه در شركت   شود و واحدهاي دانشگاهي به ميزان سهامي اداره مي د ن
 هستند. و در سود و ضرر آن شريك  نددر مديريت آن تأثيرگذار

بنيان به  هاي دانشها و مؤسسهكارگيري همه نيروهاي شاغل در شركت مسئوليت جذب و به -6
گونه تعهدي از نظر قوانين مربـوط بـه    ؤسسه است و واحد دانشگاهي هيچعهده خود شركت و م
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 ها ندارد.  ها و مؤسسهگونه شركت كار در اين
پرداخت حقوق و مزاياي همه كاركنان و افراد شاغل در شركت به عهده خود شركت است و  -7

موظف بـه رعايـت   ها ندارد. همه افراد شاغل در شركت  گونه مسئوليتي در قبال آن دانشگاه هيچ
ها، حفظ حرمت و شأن دانشگاه هستند و در صورت عدم رعايت، دانشگاه مقررات و دستورالعمل

 ها به دانشگاه جلوگيري كند.   تواند از ورود آن مي
ها پس از طي تشريفات الزم از اولويت گونه شركت هرگونه معامله واحدهاي دانشگاهي با اين -8

 برخوردار هستند. 

بنيـان بـه    هـاي دانـش  ها و مؤسسهتوانند در تأسيس شركتواحدهاي دانشگاهي مي .741ماده 

 مشاركت كنند.   1امناي استاني درصد با مجوز هيأت35ميزان حداكثر 

دسـتاوردهاي  از مندي واحدهاي دانشگاهي يا مراكـز پژوهشـي   و بهرهاستفاده براي . 742ماده 

هـاي  و مؤسسـه  هـا بخشـي از سـهام شـركت   ، بنيـان  هاي دانشها و مؤسسهدر شركت پژوهشي
مراكـز  با توافق سهامداران (سهامداران حقيقي يا حقوقي) به نام واحدهاي دانشگاهي يـا  شده  ياد

 شود.   پژوهشي منظور مي
درصد قابل افـزايش  49ا كسب مجوز از رياست عاليه دانشگاه، سهم دانشگاه تا سقف ب -1تبصره 
 است. 

د يـك شـركت   نـ تواندانشـگاهي مـي   هايواحـد ه و هـر يـك از   حسب مورد دانشگا. 743ماده 

 . دناندازي كنراههاي ايجادشده براي مديريت سهام شركتمادرتخصصي 

شـود و ايـن ميـزان     هر سال ميزان كل مشاركت دانشگاه توسط شورا مشـخص مـي  . 744ماده 

 درصد اعتبارات پژوهشي واحدها است.  10حداكثر 

بنيان  هاي شركت دانش مشاركت واحدهاي دانشگاهي در فعاليت منبع تأمين ميزان. 745ماده 

شده واحدهاي دانشگاهي مطابق مقررات تخصيص اعتبار  بينيهاي پژوهشي پيشاز محل بودجه
 پژوهشي و مراكز و واحدهاي دانشگاهي است. 

هـا و  هـا و نهادهـاي عمـومي غيردولتـي و نيـز شـركت      هاي دولتي، مؤسسـه شركت. 746ماده 

هـا و  هاي دولتـي و مؤسسـه  ها متعلق به شركت درصد از مالكيت آن 50هايي كه بيش از مؤسسه
گـذاري كننـد و سـاير     هـا سـرمايه  توانند در ايـن شـركت  نهادهاي عمومي غيردولتي باشد، نمي

تواننـد سـهامدار   گذاري خود ميمتناسب با ميزان سرمايهها و نهادهاي خارج از دانشگاه  سازمان
ها در عين حال مطابق بـا سـهام خـود (طبـق قـانون       گونه سازمان . اينيان باشندبنشركت دانش

 بنيان ابالغي از سوي دولت) در شركت تأثيرگذار هستند.   هاي دانشنامه شركت تجارت و آيين

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 01/05/1393مورخ  81-49821 نامه بخش .1
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در زمان تصـدي مسـئوليت    مراكز پژوهشيواحدهاي دانشگاهي و  انرئيس و معاون .747ماده 

هـا  گونه شركت مديره و مديرعاملي اين هيأت اما بنيان شونداي دانشهتوانند سهامدار شركتمي
 . توانند داشته باشندرا تا زمان تصدي مسئوليت نمي

واحـدهاي دانشـگاهي يـا     و خارج از بنيان، افراد حقيقي داخلدانش هايشركت در .748ماده 

هـا   ه مجموع سـهام آن ك مشروط بر آن) و دانشجويانعلمي  هيأت ي(غير از اعضامراكز پژوهشي 
 740با رعايت شرايط ماده  توانندميعلمي آن شركت باشد،  كمتر از مجموع سهام اعضاي هيأت

د، صـاحب  نـ كنتعيين مـي مراكز پژوهشي به داليل خاص يا شرايطي كه واحدهاي دانشگاهي يا 
 . بخشي از سهام بشوند

مقررات دانشگاه آزاد اسـالمي در   در صورت رعايت نكردن موازين قانوني و اخالقي و. 749ماده 

توانـد بـه ادامـه حضـور يـك شـركت        رئيسه، واحد دانشـگاهي مـي   هر لحظه به تشخيص هيأت
بنيان در واحدهاي دانشگاهي خاتمه دهد يا از ورود افراد، مراجعان و شـاغالن در شـركت،    دانش

 به محيط دانشگاه خودداري كند.  
اي مركب از نماينـده  كت در محيط دانشگاه، كميتهر صورت خاتمه يافتن حضور شرد -1تبصره 

رئيس واحد، حراست، نماينده معاون اداري و مالي دانشگاه و نماينده معاون پـژوهش و فنـاوري   
آوري امكانـات شـركت و تنظـيم صورتجلسـه و تحويـل آن بـه شـركت        دانشگاه نسبت به جمع

گونـه اعتـراض يـا     نامه حـق هـيچ  وهبنيان با پذيرش اين شي هاي دانشيادشده اقدام كند. شركت
 طرح دعوي در مراجع قضايي يا مراجع ديگر عليه دانشگاه آزاد اسالمي را ندارند.  

كـه   بنيـان و دانشـگاه اعـم از ايـن     در صورت بروز هرگونه اختالف بين شركت دانش. 750ماده 

نامـه باشـد،    فاد شـيوه تعبير و تغيير در م ،مالي، اداري، حقوقي يا موارد ديگر يا مربوط به تفسير
چنانچه طرفين نتوانند موضوع اختالف را از راه توافق رفع كنند، موضوع به هيأت حل اخـتالف  

عضو كه يك نفر نماينده قانوني شركت، يك نفر نماينده رئيس دانشگاه آزاد اسالمي  3مركب از 
شـود.   ، ارجـاع مـي  و يك نفر نماينده حوزه معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه آزاد اسالمي است

اجراي رأي اين هيأت براي طرفين الزم است و شركت حق طـرح دعـوي در مراجـع قضـايي را     
 ندارد.  

هاي دانشگاهي و كميته نظـارت و   . براي صدور احكام اعضاي شوراي مراكز رشد واحد751ماده 

شـگاه  جا كه حكم رئيس واحد توسـط رئـيس دان   بنيان از آن هاي دانش كمك به استقرار شركت
شود، بنابراين رئيس هر واحد دانشگاهي مخير است احكـام اعضـا را بـر حسـب      تأييد و ابالغ مي

 1ضوابط و قوانين دانشگاه تأييد و ابالغ كند.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  24/1/93مورخ  8265/81 نامه بخش .1



 

 297    

توانند براي تأمين اعتبارات مورد نياز بـراي   هاي دانشگاهي با درجه كوچك مي . واحد752ماده 

وسايل سمعي و بصري بـا تأييـد معاونـت پـژوهش و      هاي آموزشي و ، كارگاهها آزمايشگاهتجهيز 
درصـد از   8(ايجاد و توسعه مراكـز توليـد علـم و فنـاوري)،      1درصد از رديف  3فناوري دانشگاه، 

هـاي   علمي و دانشجويان براي انجام فعاليـت  (اعطاي اعتبارات پژوهشي به اعضاي هيأت 4رديف 
(ايجاد و ارتقاي انگيزه پژوهشي و  5ز رديف درصد ا 6، د)پژوهشي بر اساس عملكرد پژوهشي افرا

(ايجـاد و   2درصد به رديـف   17علمي و دانشجويان) و در مجموع  فعاليت علمي در اعضاي هيأت
نامه نحوه اختصاص اعتبارات پژوهشي متناسـب   هاي پژوهش و فناوري)، شيوه توسعه زيرساخت

  1اضافه شود. ،درصد است 43هاي دانشگاهي كه در حال حاضر  با درجه واحد

) BPنظر بـراي تهيـه برنامـه كسـب و كـار (      . هزينه پرداخت مشاوران و افراد صاحب753ماده 

بودجه پژوهشي بـا   1ريال از رديف  000/000/70بنيان تا سقف  هاي دانش مراكز رشد و شركت
2تأييد مركز توسعه فناوري و ارتباط با صنعت قابل پرداخت است.

 

درصد مبلـغ قـرارداد پـس از تهيـه برنامـه       40شود:  رحله پرداخت ميم 2مبلغ طرح در  -تبصره
درصد مبلغ پس از تأييد برنامه كسب و كار توسط معـاون پـژوهش و فنـاوري     60كسب و كار و 

 دانشگاه از محل تأمين اعتبار قابل پرداخت است. 
اوري واحـد و  هاي دانشگاهي، معاون پژوهش و فن ناظر برنامه كسب و كار در سطح واحد -تبصره

 در بقيه موارد معاون پژوهش و فناوري دانشگاه است. 

سـازي   نظر در زمينه ارائـه مشـاوره در مـورد تجـاري     . هزينه مشاوران و افراد صاحب754ماده 

هـا و...   و كارگـاه  ها آزمايشگاهبنيان، تجهيز  هاي دانش نتايج پژوهشي، تأسيس مراكز رشد، شركت
ريال پس از تأييد رئيس واحد دانشگاهي يـا معاونـت    000/700ا ت 000/500به ازاي هر ساعت 

هاي مرتبط با موضوع مشاوره بودجـه پژوهشـي    پژوهش و فناوري دانشگاه حسب مورد از رديف
 3قابل پرداخت است.

 

 ساعت در ماه است.  40ساعت مشاوره حداكثر  ميزان -تبصره
هـا   ها، جشنواره پژوهشي، نمايشگاه علمي هاي شرايط تفويض برخي اختيارهاي شركت در مسابقه

 4و المپيادها

پژوهشي معتبـر   هاي علميها، المپيادها و جشنوارهدر نمايشگاه شركت. صدور مجوز 755ماده 

ريال است، پس از تأييد شوراي پژوهشـي  000/000/30شركت درآنها كمتر از  داخلي كه هزينه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2/6/93مورخ  55885 نامه بخش .1

 همان ماخذ .2

 2/6/93مورخ  55885 نامه بخش .3

 21/11/92مورخ  386909/81 نامه بخش .4

ها،در نمايشگاهشركتجوز 

000/0كت درآنها كمتر از 
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 تان، با واحدهاي دانشگاهي است. امناي اس واحدهاي دانشگاهي و دبيرخانه هيأت

پژوهشـي معتبـر    هاي علميها، المپيادها و جشنوارهنمايشگاه برگزاري. صدور مجوز 756ماده 

ريـال اسـت، پـس از تأييـد شـوراي       000/000/100هـا كمتـر از    برگزاري آن داخلي كه هزينه
 دانشگاهي است.  امناي استان، با واحدهاي پژوهشي واحدهاي دانشگاهي و دبيرخانه هيأت

هـا و المپيادهـاي معتبـر    ها، جشنوارهدر نمايشگاه شركتو  برگزاريصدور مجوز  .757ماده 

ريال است، پس از تأييد شوراي پژوهشـي واحـد و    000/000/150آن تا سقف داخلي كه هزينه
و هاي ارسالي، توسـط دفتـر ارتبـاط بـا صـنعت       نامه بخشامناي استان بر اساس  دبيرخانه هيأت

شود و مجوز مبالغ بيشتر از اين مقدار، توسـط معاونـت پـژوهش و     جامعه اين معاونت انجام مي
 فناوري صادر خواهد شد.  

شـركت   پژوهشي معتبر داخلي كه هزينه هاي علميدر مسابقه شركت. صدور مجوز 758ماده 

بودجـه   نامـه  بخـش ريال است، به شرط رعايـت همـه بنـدهاي     000/000/50ها كمتر از  در آن
امنـاي   پژوهش اين معاونت، پس از تأييد شوراي پژوهشي واحدهاي دانشگاهي و دبيرخانه هيأت

 استان، با واحدهاي دانشگاهي است. 

پژوهشـي معتبـر داخلـي كـه      هاي علميدر مسابقه شركت و برگزاري. صدور مجوز 759ماده 

وهشـي واحـد و دبيرخانـه    ريال است، پس از تأييد شوراي پژ 000/000/200آن تا سقف هزينه
هاي ارسالي، توسط دفتر ارتباط با صـنعت و جامعـه ايـن     نامه بخشامناي استان بر اساس  هيأت

شود و مجوز مبالغ بيشتر از اين مقدار، توسط معاونت پژوهش و فناوري صـادر   معاونت انجام مي
 خواهد شد.  

ريال  000/000/50آن كمتر از  هاي پژوهشي كه هزينه . صدور مجوز برگزاري كارگاه760ماده 

اين معاونت، پس از تأييد شـوراي پژوهشـي    1است، به شرط رعايت همه بندهاي مقررات مربوط
واحدهاي دانشگاهي، با واحدهاي دانشگاهي است و مجوز مبالغ بيشتر از اين بند، توسـط دفتـر   

 شود.   ارتباط با صنعت و جامعه اين معاونت صادر مي

المللـي   پژوهشي بـين  ع صدور مجوز برگزاري و شركت در رويدادهاي علمي. تنها مرج761ماده 

 ، معاونت پژوهش و فناوري است. نامه بخشاين 

ها از محل بودجه پژوهشي واحدها،  شده، براي محاسبه هزينه اختيار . در موارد تفويض762ماده 

امناي استان،  هيأتالزم است مستندات مرتبط شامل تأييديه شوراي پژوهشي واحد و دبيرخانه 
اسناد حسابداري و تصوير فاكتورهاي تأييدشده توسط كميته برنامه و بودجـه اسـتان همـراه بـا     
گزارشي از حضور در رويدادها، براي محاسبه در بودجه پژوهشي بـه دفتـر ارتبـاط بـا صـنعت و      

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 12/9/91مورخ  303391/81 نامه بخش .1

ها، جشندر نمايشگاهشركتو برگزاريصدور مجوز .757ماده 

كه هزينه ريال است، پس از 000/000/150آن تا سقفداخل
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اط با صـنعت  جامعه ارسال شود. در مواردي كه تفويض اختيار نشده است، تأييد نهايي دفتر ارتب
 و جامعه براي محاسبه در بودجه پژوهشي الزم است. 

هاي اصلي برنامه راهبـردي دانشـگاه آزاد اسـالمي پيونـد بـا جامعـه،       . يكي از هدف763ماده  

صنعت و دولت براي پاسخگويي به نيازهاي جامعه و تبديل دانش به محصوالت و خدمات مفيـد  
ادي، توسعه پايدار كشور و درآمـدزايي بـراي دانشـگاه    منظور بهزيستي جامعه، شكوفايي اقتص به

است. در اجراي اين سياست الزم اسـت همـه واحـدها و مراكـز دانشـگاهي بـا توجـه بـه تمـام          
هاي موجود و بالقوه خود و نيازهاي جامعه و آمايش سرزميني در سطح محلي، استاني و  ظرفيت

 1اقدام كنند.ريزي و اجراي آن در موارد زير  ملي نسبت به برنامه
تعامل نزديك با استانداري براي حضور نماينده دانشگاه آزاد اسالمي در كـارگروه پـژوهش و    -1

هـاي كـالن و    ويژه طـرح  هاي پژوهشي به فناوري استان مربوط و مشاركت جدي در اجراي طرح
 توسعه پايدار استان

و بخـش خصوصـي بـراي    هاي اجرايي، نهادهـاي عمـومي    تعامل نزديك و سازنده با دستگاه -2
سازي و  هاي همكاري براي ارائه خدمات سودمند و مشاركت در تصميم شناسايي نيازها و فرصت

 هاي كالنگذاري سياست
هـاي  هاي موجود و معـين بـا درنظرگـرفتن چـالش     سازي فراتر از فرصت يابي و فرصت مسأله -3

 الملليمحلي، ملي و بين
افزايـي كاركنـان و    سـازي و دانـش   مـدت بـراي توانمنـد    هـاي آموزشـي كوتـاه   برگزاري دوره -4

 هاي اجرايي، نهادهاي عمومي و بخش خصوصي كارشناسان دستگاه
هاي اجرايي و نهادهاي عمـومي   نظران دستگاه بهره جستن بهينه از خبرگان صنعت و صاحب -5

نمـايي و  هاي نظـري و عملـي و راه  ريزي درسي و ارائه درس براي مشاركت و همكاري در برنامه
 مشاوره دانشجويان تحصيالت تكميلي

علمي و دانشجويان با جامعه و صنعت از مسـير ارائـه    سازي براي پيوند اعضاي هيأت يابي/  فرصت -6
 مند كارورزي و بازديدهاي علمي هاي نظامهاي مطالعاتي، دوره اي و فني، فرصتخدمات مشاوره

و طراحي تارنماي (پايگاه اطالعاتي) جذاب براي  هاي عموميپيوند نزديك و سازنده با رسانه -7
 هاي جامع واحدهاي دانشگاهيها و ظرفيتشناساندن توانمندي

منظـور   بنيـان و نيـز مراكـز رشـد بـه      هـاي دانـش  ها و مؤسسـه اندازي و گسترش شركت راه -8
 هاي پژوهشيسازي يافته تجاري

عاونت پژوهش و فنـاوري دانشـگاه آزاد   ارائه گزارش پيشرفت فصلي (هر سه ماه يك بار) به م -9
 اسالمي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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. با عنايت به رويكرد جديـد معاونـت پـژوهش و فنـاوري دربـاره توسـعه فنـاوري در        764ماده 

هاي توسعه فناوري براي نظارت بر امور فناوري به شرح زيـر در   دانشگاه، مقرر شده است كميته
  1شوند: مركز توسعه فناوري و ارتباط با صنعت اين معاونت تشكيل

 كميته توسعه فناوري آب، خشكسالي، فرسايشي و محيط زيست -1
 هاي نوكميته توسعه فناوري انرژي -2
 كميته توسعه فناوري نانو -3
 كميته توسعه فناوري هوافضا -4
 هاي بنياديكميته توسعه فناوري سلول -5
 كميته توسعه زيست فناوري -6
 اطاتكميته توسعه فناوري اطالعات و ارتب -7
 كميته توسعه فناوري ميكروالكترونيك -8
 كميته توسعه فناوري گياهان دارويي و طب سنتي -9

 هاي شناختيكميته توسعه فناوري علوم و فناوري -10
 
 
 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 11/6/93مورخ  58451 نامه بخش .1
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 فصل بيست و ششم

 1پژوهشي دانشگاه آزاد اسالمي هاي علمي شرايط برگزاري كارگاه

 

 پژوهشي   . تعريف كارگاه علمي765ماده 

گاه يك برنامه آموزشي فشرده است كه با هدف انتقال دانش و كسب مهـارت در موضـوعات   كار
صورت نظري و عملي و با مشاركت تعداد محـدودي   سازي به مرتبط با پژوهش، فناوري و تجاري

 شود.  كننده برگزار مي شركت

 . نحوه بررسي و تصويب كارگاه766ماده 

ماه قبل از برگزاري آن با تكميـل فـرم پيوسـت و بـا      2تقاضاي برگزاري كارگاه بايد حداقل  -1
توجه به امكانات واحد دانشگاهي براي معاونت پژوهش و فنـاوري دانشـگاه آزاد اسـالمي، دفتـر     

 ارتباط با صنعت و جامعه ارسال شود. 
پس از تأييد معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه آزاد اسالمي، منطقه يا واحد مجـري كارگـاه    -2

 ند مقدمات برگزاري كارگاه را فراهم كند.  توا مي

 . مجري كارگاه767ماده 

ها در سطح مناطق رئيس كميته پژوهش و فناوري منطقـه و در سـطح واحـدها و     مجري كارگاه
 مراكز دانشگاهي معاونت پژوهش و فناوري هستند. 

 . تأمين اعتبار برگزاري كارگاه768ماده 

ريال با تأييد معاونـت پـژوهش و فنـاوري دانشـگاه      000/000/15حداكثر مبلغ برگزاري كارگاه 
 نامه تخصيص اعتبار پژوهشي است.  آيين 3ـ7آزاد اسالمي از رديف 

هرگونه تغيير ساالنه در سقف پرداختي بـراي هـر كارگـاه منـوط بـه تأييـد معاونـت         -1تبصره 
 پژوهش و فناوري دانشگاه آزاد اسالمي است. 

كننـده   مناطق با مشاركت مالي واحدها و مراكز دانشگاهي شـركت ها در سطح  كارگاه -2تبصره 
 شوند.   برگزار مي

 هاي كارگاه. سرفصل هزينه769ماده 

افزار و همچنين در صـورت نيـاز    رساني، چاپ پوستر، تهيه دعوتنامه و ملزومات نوشت اطالع -1
 كنندگان تهيه منابع مطالعاتي مرتبط براي شركت

 تادان و نمايندگان سازمان مركزيآمد اس و اسكان، رفت -2
 الزحمه مدرس يا مدرسانحق -3

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 خدمات صوتي و تصويري -4
 پذيرايي -5

 كنندگان  . تعداد شركت770ماده 

در يك كارگاه بايد حـداقل   ه)علمي، كارشناسان و مديران دانشگا كنندگان (اعضاي هيأت شركت
 نفر باشند.   25نفر و حداكثر  15

توانند با پرداخت هزينه در از دانشگاه و دانشجويان تحصيالت تكميلي مي افراد خارج -3تبصره 
 دوره شركت كنند.  

 الزحمه استادان  . حق771ماده 

ريال، دانشيار ساعتي  000/500براي استادان بر حسب مرتبه علمي آنان: استاد ساعتي تا سقف 
 000/250ربـي تـا سـقف    ريـال، م  000/300ريال، استاديار ساعتي تا سقف  000/400تا سقف 

 ريال قابل پرداخت است.  000/150ريال و ليسانس تا سقف 
براي استادان داراي مدرك تحصيلي ليسانس بايد مجوز از دفتر ارتبـاط بـا صـنعت و     -4تبصره 

 جامعه گرفته شود. 

 . ساير موارد 772ماده 

احدهاي دانشـگاهي ابـالغ   ها توسط سازمان مركزي به و هايي كه برگزاري آن استادانِ كارگاه -1
 شوند.   شود نيز توسط سازمان معرفي مي مي
براي برگزاري هر كارگاه بايد كد شناسه از دفتر مطالعات و آموزش نيـروي انسـاني دانشـگاه     -2

 دريافت شود. 
 كنندگان گواهي به تأييد رئيس واحد دانشگاهي و مجري كارگاه صادر شود.   براي شركت -3

كننـدگان،   صادرشده بايد موضوع كارگاه، مشخصات كامل و سـمت شـركت   در گواهي -5تبصره 
 ميزان ساعت كارگاه و... قيد شود. 

امتياز پژوهشي به واحد دانشـگاهي مجـري تعلـق خواهـد      5ها حداكثر  براي برگزاري كارگاه -4
 گرفت.  

 شناسي تحقيق مشمول اين دستورالعمل نيست. هاي روش برگزاري كارگاه -5
كـاري بـا تأييـد معاونـت     سـاعت اضـافه   50ها تـا سـقف    عوامل اجرايي برگزاري كارگاهبراي  -6

 پژوهش و فناوري واحد مجري قابل پرداخت است. 
مسئوليت حسن اجراي اين دستورالعمل برعهده معـاون پـژوهش و فنـاوري واحـدهاي      -تبصره

  دانشگاهي و رئيس كميته پژوهش و فناوري منطقه خواهد بود.



 

 

 

 

 

 D ھارم45ش 

 Qی آزماLOی و کارگاLی ?وJKه IبGه

 

 

  

 



 

 



 

 305    

 فصل بيست و هفتم

 هاي آزمايشگاهي و كارگاهي توسعه شبكه

 

  1هاي آزمايشگاهي و كارگاهي . تأسيس دفتر توسعه شبكه773ماده 

هاي آزمايشگاهي و كارگاهي در حوزه معاونـت پـژوهش و    با توجه به تأسيس دفتر توسعه شبكه
درخصوص درخواسـت مجـوز فنـي تهيـه تجهيـزات       19/6/1393ت از تاريخ فناوري مقتضي اس

هـاي مربـوط از محـل بودجـه پژوهشـي و همچنـين        آزمايشگاهي و كارگاهي و احتساب هزينـه 
ها همه مكاتبـات بـا دفتـر     و كارگاه ها آزمايشگاهدرخواست برقراري يا افزايش حق فني كاركنان 

 شده انجام شود.   ياد

 كه قابل احتساب از بودجه پژوهشي نيست:   اقالمي. 774ماده 

درصد بودجه پژوهشي بازگشتي از واحدها، اقالم زير شامل 5درخصوص خريد تجهيزات از محل 
 بودجه پژوهشي نيست: 

 رايانه و ملحقات جانبي و انواع چاپگر -
 آموزشي شامل: ويدئو، اپك، اورهد و تلويزيون وسايل كمك -

هـاي آزمايشـگاهي و    ي را در اسرع وقت براي دفتر توسـعه شـبكه  واحدها بايد فهرست درخواست
كارگاهي ارسال كنند تا پس از تأييد نسبت به خريد اقالم ذكرشده اقدامات الزم انجام گيرد. بـه  

هـاي آزمايشـگاهي و    شوند كه مورد تأييد دفتـر توسـعه شـبكه    عالوه تنها تجهيزاتي پذيرفته مي
 2اوري سازمان مركزي قرار گرفته باشند.كارگاهي حوزه معاونت پژوهش و فن

 . مقررات خريد تجهيزات آزمايشگاهي و كارگاهي از محل بودجه پژوهشي775ماده 

براي خريد تجهيزات آزمايشگاهي و كارگاهي از محل بودجه پژوهشي با رعايـت شـرايط زيـر از    
 3:اقدام شود 1381مهر 

كه صـرفاً جنبـه تحقيقـاتي يـا توأمـان      شوند  تجهيزاتي مشمول مقررات بودجه پژوهشي مي -1
 كاربرد پژوهشي و آموزشي داشته باشند. 

هـاي   منظـور انجـام پـروژه    خريد تجهيزاتي مانند كامپيوتر، پرينتر و مواد مصـرفي حتـي بـه    -2
 نامـه  بخـش آموزشي مانند اپك، اورهد و... مشمول اين بنـد از   تحقيقاتي و همچنين لوازم كمك

 شود.   نمي
ريد تجهيزات بايد مجوزهاي الزم توسط معاونت پژوهش و فناوري سازمان مركـزي  قبل از خ -3
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 19/6/93مورخ  60544/70 نامه بخش .1 
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 16/5/81مورخ  76129/73 نامه بخش .3
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 صادر شود. هزينه تجهيزاتي كه بدون اخذ مجوز الزم خريداري شوند، مورد تأييد نخواهند بود.  

معاونت پژوهش و فناوري سازمان مركزي براي صدور مجوز، صرفا مشخصات فني تجهيـزات   -4
حد را بررسي خواهد كرد. در زمينه نحـوه خريـد و مسـائل مـالي مربـوط،      و انطباق آن با نياز وا

 ضوابط و مقررات مالي دانشگاه مالك خواهد بود.  

هاي آزمايشـگاهي   همچنين واحد بايد فهرست اقالم مورد نياز را پس از تأييد دفتر توسعه شبكه
معاونـت پـژوهش و    و كارگاهي سازمان مركزي در قالب يك جدول تا پايان مهرماه هر سـال بـه  

فناوري سازمان مركزي، مركز امور پژوهشي ارسال كند تا در بودجـه پژوهشـي واحـد محاسـبه     
 شود. 

 . مقررات مربوط به برقراري و افزايش حق فني كاركنان776ماده 

وقت در رسته فني و مهندسـي   صورت تمام نحوه محاسبه و پرداخت حق فني به كاركناني كه به
اشتغال دارند و از كارايي باال و مطلوبي برخوردار هستند در صورت وجود اعتبار  ها و فرابري داده

 1شود: و رعايت دقيق ساير مقررات جاري دانشگاه به شرح زير تعيين مي

 رسته فني و مهندسي الف)

متصديان مشاغلي كه حداقل شرايط تحصيلي آنان كمتـر از ديـپلم متوسـطه تعيـين شـده       -1
 200000صـالح، ماهانـه تـا مبلـغ      گواهينامه مهارت شغلي از مراجع ذياست، به شرط داشتن 

ريال (دويست هزار ريال) با موافقت رئيس واحد و براي كاركنان سازمان مركزي با موافقت مدير 
 مربوط 

متصديان مشاغلي كه حداقل شرايط تحصيلي آنان ديپلم فني تعيين شده اسـت، ماهانـه تـا     -2
ريال) با موافقت رئيس واحد و براي كاركنـان سـازمان مركـزي بـا      (سيصد هزار 300000مبلغ 

 موافقت مدير مربوط
ديـپلم فنـي) تعيـين شـده      متصديان مشاغلي كه حداقل شرايط تحصيلي آنان كارداني (فوق -3

ريال (هشتصد هـزار   800000ريال (سيصدوپنجاه هزار ريال) تا  350000است، ماهانه تا مبلغ 
ربط دانشگاه و براي كاركنان سازمان مركـزي   يس واحد و موافقت معاون ذيريال) با پيشنهاد رئ

 ربط دانشگاه   با پيشنهاد مدير مربوط و موافقت معاون ذي

متصديان مشاغلي كه حداقل شرايط تحصيلي آنان ليسانس و باالتر تعيين شده است، ماهانه  -4
واحـد و بـراي كاركنـان سـازمان     ريال (چهارصد هزار ريال) با موافقت رئيس  400000تا مبلغ 

ريـال (چهارصـد هـزار ريـال) تـا       400000مركزي دانشگاه با موافقت مـدير مربـوط و از مبلـغ    
ربـط دانشـگاه و    ريال (نهصد هزار ريال) با پيشنهاد مدير مربوط و موافقـت معـاون ذي  900000

ـ  براي كاركنان سازمان مركزي با پيشنهاد مدير مربوط و موافقـت معـاون ذي   ط دانشـگاه و از  رب
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 21/1/81مورخ  6955/53 نامه بخش .1
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ريال (يك ميليون و پانصد هزار ريـال) در   1500000ريال (نهصد هزار ريال) تا  900000مبلغ 
ربط و موافقت رئيس دانشگاه و براي كاركنـان   واحدها با پيشنهاد رئيس واحد و تأييد معاون ذي

 شگاه.  ربط و موافقت رئيس دان سازمان مركزي با پيشنهاد مدير مرتبط، تأييد معاون ذي

 ها   رسته فرابري داده ب)

هاي برق و كاربرد كامپيوتر كه مشـاغل   ديپلم) رشته دارندگان مدرك تحصيلي كارداني (فوق -1
ريال (سيصـدوپنجاه هـزار ريـال) بـا      350000كنند تا مبلغ  كارداني فني تعميرات را تصدي مي

فقت مدير مربـوط و از مبلـغ   موافقت رئيس واحد و براي كاركنان سازمان مركزي دانشگاه با موا
ريال (هشتصـد هـزار ريـال) بـا پيشـنهاد       800000ريال (سيصدوپنجاه هزار ريال) تا  350000

ربط و براي كاركنان سازمان مركزي با پيشنهاد مدير مربـوط و   رئيس واحد و موافقت معاون ذي
 ربط موافقت معاون ذي

هاي مهندسي كامپيوتر، مهندسـي بـرق،    دارندگان مدرك تحصيلي ليسانس و باالتر در رشته -2
مهندسي پزشكي (بيوالكتريك)، رياضي كاربردي و آمار شاغل در سـازمان مركـزي و واحـدهاي    

ريال (چهارصد هزار ريال) با موافقـت رئـيس واحـد و بـراي      400000دانشگاهي ماهانه تا مبلغ 
(چهارصد هزار ريال) تا  ريال400000كاركنان سازمان مركزي با موافقت مدير مربوط و از مبلغ 

ربـط و بـراي    ريال (نهصد هزار ريال) با پيشنهاد رئـيس واحـد و موافقـت معـاون ذي     900000
 900000ربـط و از مبلـغ    كاركنان سازمان مركزي با پيشنهاد مدير مربوط و موافقت معاون ذي

يشـنهاد رئـيس   ريال (يك ميليون و پانصد هزار ريال) با پ 1500000ريال (نهصد هزار ريال) تا 
ربط و موافقـت رئـيس دانشـگاه و بـراي كاركنـان سـازمان مركـزي بـا          واحد و تأييد معاون ذي

 ربط و موافقت رئيس دانشگاه.   پيشنهاد معاون ذي
لغـو و بالاثـر    نامـه  بخـش هاي قبلي مغاير با مفاد اين  ها و دستورالعمل نامه بخشهمه  -1تبصره 

 شود.   مي

 العاده نخواهد بود.   قوق و مزاياي كاركنان مشمول اين فوقافزايش ساالنه ح -2تبصره 
ريال به  1500000حسب موافقت رئيس محترم دانشگاه تأييد حداكثر مبلغ تا سقف  -3تبصره 

 معاون پژوهش و فناوري دانشگاه تفويض اختيار شده است. 
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 فصل بيست و هشتم

 1ها و كارگاه ها آزمايشگاهايمني 

 

 ها   و كارگاه ها آزمايشگاهف بخش ايمني . تعاري777ماده 

هـا بـا هـدف آموزشـي يـا پژوهشـي، از جملـه         آزمايشمكاني است كه براي انجام آزمايشگاه: 

 شود.  هاي گوناگون ساخته و تجهيز مي و دستگاهمواد هايي روي آزمايش

شود كه در آن از مواد شيميايي  آزمايشگاه خشك به آزمايشگاهي گفته ميآزمايشگاه خشك: 

 شود، مانند آزمايشگاه فيزيك، الكتريسيته، فيزيك گرما و...   االت استفاده نميو سي

شود كه در آن از مواد شيميايي و بيوشيميايي و سـاير   به آزمايشگاهي گفته ميآزمايشگاه تر: 

 و...   شناسي، شيمي  ي زيستها آزمايشگاهشود، مانند  سياالت استفاده مي

 ناپذير است.  اجتناب ها آزمايشگاهها در  كه رعايت آنشود  : به مواردي گفته ميالزامي

ها تجهيـز شـوند    ي موجود به آنها آزمايشگاهشود كه بهتر است  به مواردي گفته مياي:  توصيه

 ها اصالح شود.  يا ساختار فيزيكي آن

ها هنوز به تصـويب   هاي اجرايي آن ي در حال طراحي كه نقشهها آزمايشگاه همهطراحي اوليه: 

 يده است. نرس

تواند به سالمت كارشناسان آزمايشـگاه،   كاهش يا حذف مواردي كه ميباال بردن سطح ايمني: 

 دانشجويان و پژوهشگران يا به محيط و تجهيزات آسيب برساند. 

المللي از قبيل استاندارد  تطبيق شرايط آزمايشگاه با استانداردهاي ملي و بينسازي:  استاندارد

17025 . 

 هاي انسان (كاربر)   پيوند كار و محيط كاري با ويژگيارگونومي: 

 . مشخصات و استانداردهاي الزم براي ساختمان و انبار آزمايشگاه778ماده 

مشخصات و استانداردهاي الزم براي سـاخت آزمايشـگاه و انبـار مربـوط بـه شـرح       . 779ماده 

 شود.  تعيين مي 2جدول پيوست

 خطرات فيزيكيها و پيشگيري از  مراقبت. 780ماده 

الزم  3براي مراقبت و پيشگيري از خطرات فيزيكي، رعايت نكات ايمني به شرح جدول پيوسـت 
 است. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ها و پيشگيري از خطرات شيميايي مراقبت. 781ماده 

 1براي مراقبت و پيشگيري از خطرات شيميايي رعايت نكات ايمنـي بـه شـرح جـدول پيوسـت     
 الزامي است. 

 پيشگيري از خطرات بيولوژيكها و  مراقبت. 782ماده 

شـده در جـدول    براي مراقبت و پيشگيري از خطرات زيسـتي (بيولوژيـك)، نكـات ايمنـي ارائـه     
 بايد رعايت شود.   2پيوست

 ايمني تجهيزات. 783ماده 

ها، اطمينان از ايمني تجهيزات مورد استفاده، بـه   و كارگاه ها آزمايشگاهاز نكات مهم براي كار در 
 الزامي است.   3ست،شرح جدول پيو

 ارگونومي. 784ماده 

و  هـا  آزمايشـگاه هاي درازمدت و خستگي ناشي از كـار كـاربران در    منظور پيشگيري از آسيب به
  ضروري است. 4هاي آموزشي رعايت نكات مندرج در جدول پيوست كارگاه

 ها . الزامات و ضرورت785ماده 

هاي آموزشي الزم و  الت مرتبط باشند يا دورهبايد داراي تحصي ها آزمايشگاههمه كارشناسان  -1
مـدت در   هاي آموزشي كوتـاه  مربوط به اصول ايمني و بهداشت كار را گذرانده باشند يا طي دوره

 ها را به دست آورند.   ها گواهي پايان دورهسطح واحدها يا استان
الينده، پرتوزا، منفجره زا (مانند مواد سمي، آ استفاده از تجهيزات و مواد خطرآفرين و بيماري -2

صـالح  ي آموزشي، پژوهشي و باليني تنها با گرفتن مجوز و تأييد مراجع ذيها آزمايشگاهو...) در 
 شود.   انجام مي

 ي در حال طراحي الزامي است. ها آزمايشگاهنامه در  رعايت همه بندهاي اين آيين -3

ي در حـال سـاخت و   هـا  آزمايشـگاه ه در نام رعايت بندهاي قابل اجرا از تاريخ ابالغ اين آيين -4
 اندازي الزامي است.  راه

ي واحـدها و مراكـز پژوهشـي فعـال بايـد مـوارد الزامـي مـورد اشـاره در          هـا  آزمايشگاههمه  -5
 اجرا كنند.  1394هاي باال را، حداكثر تا پايان تابستان  جدول

تالش خود را بـراي اجـراي    ي واحدها و مراكز پژوهشي فعال بايد حـداكثرها آزمايشگاههمه  -6
 هاي باال به كار گيرند.   اي مورد اشاره در جدول بندهاي توصــيه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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هاي مقرر، از ادامه فعاليـت آن آزمايشـگاه    درصورت عدم رعايت بندهاي مورد اشاره در زمان -7
 تا رفع و تكميل موارد، جلوگيري خواهد شد. 

 وانين ايمني و بهداشت كار باالدستي نيست. كننده رعايت ق نامه نفي رعايت مفاد اين آيين -8

نامه حاضر را مطـابق بـا    آيين 786و ماده  5تا  1بايد موارد يادشده در بندهاي  ها آزمايشگاههمه 
اجـرا   93-94، حـداكثر تـا پايـان نيمسـال اول     OHSAS 18000و 18001استانداردهاي جهاني 

 مايشگاهي بفرستند. هاي آز كنند و گزارش تفصيلي را به دفتر توسعه شبكه

   ها آزمايشگاه. تجهيزات ايمني مورد نياز 786ماده 

 هاي آتش دهنده ها و هشدار كننده خاموش الف)

هاي ايمني مورد نياز با رعايت استانداردهاي مربـوط در يـك    تهيه اركاني از تجهيزات و دستگاه
 آزمايشگاه به شرح زير الزامي است: 

 گير عادي از قبيل چوب و كاغذ   هايي با مواد آتش شهاي آبي براي آت كننده خاموش
گيـر و فلـزات و    هـا، شـامل مايعـات آتـش     پودر خشك شيميايي مؤثر در برابر بيشـتر آتـش   -1

 هاي الكتريكي  آتش
گير و براي استفاده محـدود   هاي كوچك شامل مايعات آتش كربن مفيد براي آتش اكسيد دي -2

 ي اطراف ابزار و تجهيزات الكترونيك
كننـده   بسته به پتانسيل خطرات يك آزمايشگاه ممكن است بيش از يك نوع خاموش -1تبصره 

 در هر اتاق وجود داشته باشد و به آساني در محلي در دسترس و دور از خطر قرار داشته باشد. 
هـاي   كننده اي كه ممكن است با خاموش در اتاقك الكترونيكي ويژه با تجهيزات رايانه -2تبصره 

 هاي هالوژني استفاده شود.  كننده داول آسيب ببينند، از خاموشمت
 پتوهاي ضد آتش (نزديك هر آزمايشگاه به آساني در دسترس كاربران قرار گيرد.)  -1
 سوزي در تمام فضاهاي آزمايشگاهي و معابر مرتبط فعال باشند.   سامانه اعالم و هشدار آتش -2

ي در حوادثي كه در آن اسيدها، سود سـوزآور يـا   هاي ايمن دوشهاي آزمايشگاهي:  دوش ب)

هـا وجـود دارد، مـورد اسـتفاده قـرار       هـا و ديگـر فوريـت    ساير مايعات مضر، آتش گرفتن لبـاس 
ها در محلي مناسب كه يك آبگذر داشته باشد، قرار داده شوند و كف زيـر آن از   گيرند. دوش مي

 طور منظم آزمايش شود.  زدگي محافظت و به نظر يخ

 ها نصب شود.   ها يا نزديك آن در سينك هاي چشمي  شويندههاي چشمي:  شوينده پ)

از سپرهاي ايمني براي حفاظـت كاركنـان در برابـر تشعشـع از قبيـل      ت) سپرهاي حفاظتي: 

 ي ليزر و ماوراءبنفش استفاده شود. هاپرتو

كـت  هودهاي شيميايي مناسب بـا شيشـه ايمنـي و درهـاي قابـل حر     ث) هودهاي شيميايي: 

 فراهم باشد.  
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جعبه ايمني براي كاهش پيامد حادثه بـراي پيشـگيري از پاشـش مـواد     هاي ايمني:  جعبه ج)

ها براي انتقال مواد شيميايي به ويژه اسيدهاي غليظ و قليا به كار  مضر طراحي شده است. جعبه
 .  د)بيني شو روند (حداقل يك جعبه در هر فضاي آزمايشگاهي پيش مي

نهايـت خطرنـاك يـا آنهـايي كـه       هاي بي كار با مواد يا ارگانيسممحدود ويژه: هاي  چ) سامانه

كنند، بايد در يك سـامانه ويـژه محـدود حسـب     يا عفوني توليد مي ها يا بخارهاي سمي  ايروسل
  :ضرورت به شرح زير انجام شود

جريـان  هودهاي فيوم: براي حفاظت كاركنان و دانشجويان از مواد خطرناك، هودهاي فيـوم   -1
كنند. هوا همراه با ماده مضر از هود مكيـده و از   هوايي را از آزمايشگاه درون هود، فراهــــم مي

 شود.   محيط خارج مي
توانند از هودهاي  مي ها آزمايشگاهها،  هودهاي با جريان آرام: براي پيشگيري از آلودگي نمونه -2

. يـك هـود جريـان آرام، هـوايي بـراي      جريان آرام يا هودهاي فيوم جريان آرام اسـتفاده كننـد  
 كند.   ها به وسيله محيط آزمايشگاه فراهم مي اجتناب از آلودگي نمونه

هود خطرناك بيولوژيك يك هود فيوم با جريان آرام ويژه است : هودهاي خطرناك بيولوژيك -3

 صـورت همزمـان از تمـاس افـراد و سـاير      كه براي پيشگيري از آلودگي بيولـوژيكي اسـت و بـه   
طور عادي بـراي   كند. اين هودها به شده جلوگيري مي هاي كشت موجودات زيستمند با ارگانيسم

هـاي فـرابنفش داخلـي بـراي      هـا از المـپ   شوند و در آن بار بررسي مي دريافت گواهي سالي يك
 شود.  سازي (استريليزاسيون) استفاده مي سترون

دستكش پالستيكي يا الستيكي كه كـامال  اپراتور با دستانش در يك : دار هاي دستكش جعبه -4

شود. هواي  دار در فشار منفي نگهداري مي كند. جعبه دستكش بندي شده، كار مي به محفظه آب
 حجم كوچك و از مواد آزمايشي تميز باشد.  داراي مكشي بايد 

تجهيـزات حفاظـت فـردي شـامل روپـوش آزمايشـگاه،       ح) تجهيزات حفاظت فردي و مواد: 

سپرها و ساير موارد ايمني است كه توسـط افـراد بـه كـار      ها،  عينك ها، كاله،  شها، كف دستكش
 روند.   مي
هاي جراحـي بـراي    هاي سربي براي حمل مواد راديولوژيك و دستكش ها: دستكش دستكش -1

هاي عايق براي حمل مواد داغ و سـرد   گيرند. دستكش زا مورد استفاده قرار مي حمل مواد آسيب
هـاي كتـاني بـراي     هاي آزبستي ممنـوع اسـت. دسـتكش    ا استفاده از دستكشضروري است، ام

سنگين براي حمـل حيوانـات، مـورد نيـاز      هاي چرمي  ها (ابزارها) و دستكش حفاظت از دستگاه
 است. 

ها در جايي كه مواد يا  و كارگاه ها آزمايشگاههاي ايمني مورد نياز در  هاي ايمني: كفش كفش -2
 شوند، مورد نياز است.  ميتجهيزات سنگين حمل 
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هاي ايمني استفاده كنند. اگـر كـار    هاي ايمني: تمام كاركنان آزمايشگاه بايد از عينك عينك -3
عنـوان مثـال    هاي اضافي مد نظر قرار گيـرد، بـه   داراي خطرات ويژه براي چشم باشد بايد حفاظ

ي، كـار بـا ليـزر يـا بـا      استفاده از لنزها با فيلترهاي مخصوص براي دميدن در شيشه، جوشـكار 
هاي ديگري از تشعشع. در كار با اسيد يا مواد خورنده از سپرهاي حفاظتي كامـل صـورت    شكل

 استفاده شود.  
هاي اضـطراري در   هاي تنفسي بايد براي وضعيت رسپيراتورها): دستگاههاي تنفسي ( دستگاه -4

اتاق قبل از ورود تهويه شود. (مانند  ها در دسترس باشند و ها يا آيروسل رويي با گازها، فيوم روبه
 ، كلرين، دي متيل آمين، اكسيد اتيلن، فلورين و برميد هيدروژن). بروتري فلورايد

ها نبايد در  عنوان يك قانون عمومي حجم زيادي از واكنشگرها يا معرف سازي مواد: به ذخيره -5
ار مصرف روزانـه يـا حـداكثر    هاي كوچك كه مقد محيط كار انباشته شود، بلكه استفاده از ظرف

 هفتگي كار را داشته باشد، كافي است. 
گيري  آوري پسماند شيميايي: از مخازن با اندازه و مقاومت مناسب در برابر آتش مخازن جمع -6

 صورت جداگانه استفاده شود.  ها ترجيحا به آوري اسيدها، قلياها و حالل و خوردگي براي جمع
هاي اوليه مجهز بـه همـه لـوازم و مـواد ضـروري امـداد        عبه كمكهاي اوليه: ج جعبه كمك -7

 قرار داده شود.  ها آزمايشگاهپزشكي در همه 
متـر در همـه    سـانتي  120×90هاي زير در ابعاد تقريبـي   گانه با متن 8نصب تابلوهاي هشدار  -8

 ضروري است:  ها آزمايشگاه

   1ها و كارگاه ها شگاهآزماي. متن تابلوها و اعالنات قابل نصب در محيط 787

 هـا،  رئيس دانشگاه در اسـتان  االختيار مسئوليت حسن اجراي آن به عهده نمايندگان تام -تبصره
 ونان پژوهش و فناوري واحدها و مراكز دانشگاهي است. ارؤسا و مع
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 فصل بيست و نهم

 1نظام تعرفه خدمات آزمايشگاهي و كارگاهي

 

 رائه خدمات آزمايشگاهي و كارگاهي. تعاريف تعرفه ا788ماده 

 منظور دانشگاه آزاد اسالمي است. دانشگاه: 

عالي داخل كشور غير از دانشگاه آزاد اسـالمي    منظور همه مؤسسات آموزشها:  ساير دانشگاه

 است. 

كنندگان خدمات آزمايشـگاهي از سـوي دانشـگاه،     منظور همه درخواستكنندگان:  درخواست

ها، صنايع، نهادهاي دولتي و غيردولتـي و اشـخاص حقيقـي و حقـوقي      ازمانها، س ساير دانشگاه
 است. 

 دهنده خدمات آزمايشگاهي و كارگاهي است.   منظور واحد ارائهواحد مجري: 

 نامـه  بخـش شده در پيوست اين  منظور هزينه ارائه خدمات آزمايشگاهي و كارگاهي ابالغتعرفه: 

 است. 

اي  منظـور كميتـه  هاي آزمايشگاهي و كارگاهي دانشگاه: دهي تعرفه شبكهسامان كميته

هـاي آزمايشـگاهي و تأييـد معـاون پـژوهش و       است كه به پيشنهاد مديركل دفتر توسعه شـبكه 
شـود.   فناوري دانشگاه براي تصويب بهاي خدمات آزمايشگاهي و كارگاهي دانشگاه تشـكيل مـي  

 ژوهش و فناوري استان تشكيل شوند.  توانند زير نظر شوراي پ هاي متناظر استاني مي كميته

 . اهداف نظام تعرفه خدمات آزمايشگاهي و كارگاهي 789ماده 

 ارائه الگوي مناسب و هماهنگ براي تعيين بهاي خدمات آزمايشگاهي و كارگاهي -1

هـا،  نامـه  شـده دربـاره حمايـت از پايـان     هـاي ابـالغ   نامـه  بخشبسترسازي براي اجراي دقيق  -2
 علمي دانشگاه و...   ي، اعطاي پژوهانه به اعضاي هيأتهاي پژوهش طرح

هـا و نگهـداري امـوال     هدفمندكردن كاربري تجهيزات و ايجاد انگيـزه بـراي كـاهش هزينـه     -3
 دانشگاه

 هاي آزمايشگاهي و كارگاهي هاي الزم براي توسعه شبكه آوردن زيرساخت فراهم -4

 امكانات و تجهيزات آزمايشگاهي و كارگاهي  استفاده بهينه و ايجاد منابع جديد درآمدي از  -5

و ايجـاد   هاي پژوهشي مشترك، ترويج كار تيمي  فراهم آوردن بستر مناسب براي انجام پروژه -6
 افزايي   هم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 19/7/93مورخ  68398/70 نامه بخش .1
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 كنندگان  . چگونگي اعمال تعرفه براي درخواست790ماده 

اكـز پژوهشـي   شده در واحد مجري براي دانشـجويان و اعضـاي مراكـز رشـد و مر     تعرفه ارائه -1
دانشـگاهي و   هـاي بـرون   علمـي دانشـگاه (بـراي اجـراي پـروژه      درصد، اعضاي هيأت50دانشگاه 

و  80هـا بـه ترتيـب     علمي سـاير دانشـگاه   درصد، دانشجويان و اعضاي هيأت70دانشگاهي) درون
 درصد تعرفه اعالم شده است. 100درصد و ساير كاربران 90

ها و اشخاص حقيقـي دربـاره ارائـه     و سازمان  بين دانشگاه نامه تفاهمدر صورت انعقاد  -1تبصره 
 شود.  شده اجرا مي خدمات آزمايشگاهي و كارگاهي متقابل، مفاد قرارداد مربوط در زمان تعيين

علمي واحـد   ها براي دانشجويان و اعضاي هيأت و كارگاه ها آزمايشگاهتعرفه استفاده از فضاي  -2
اي، دكتري تخصصـي و اعضـاي    ارشد، دكتري حرفه رشناسيمجري مجاني و براي دانشجويان كا

، 000/000/1ترتيـب   علمي دانشگاه (به غير از دانشجويان واحد مجري) به ازاي هر ماه بـه  هيأت
 ريال است.  000/000/2و  000/500/1

كنندگان، غير از واحد مجـري وابسـته بـه انجـام روال اداري      ورود و خروج درخواست -2تبصره 
 گرفتن مجوزهاي الزم پس از تأييد معاون پژوهشي و فناوري واحد است. معمول و 

ها فقـط   هاي مستقر در آن استفاده از فضاي آزمايشگاه و كارگاه و تجهيزات و دستگاه -3تبصره 
كننـدگان كـه بـا واحـدهاي      علمي دانشـگاه و سـاير درخواسـت    براي دانشجويان و اعضاي هيأت

 دارند، مجاز است. دانشگاهي يا دانشگاه قرارداد 

 . چگونگي هزينه كردن درآمدهاي ناشي از ارائه خدمات آزمايشگاهي و كارگاهي  791ماده 

درآمدهاي حاصل از ارائه خدمات آزمايشگاهي و كارگاهي صرف هزينه تعميرات و نگهـداري   -1
نـو بـا   هـا و تجهيـزات    هـا و خريـد دسـتگاه    و كارگاه ها آزمايشگاه(دستگاهي و ساختار فيزيكي) 

 شود.  اولويت آزمايشگاه و كارگاه مربوط در همان واحد مجري مي
درصـد سـود حاصـل از ارائـه خـدمات آزمايشـگاهي و        10براي انجام امـور محولـه حـداكثر     -2

علمـي همكـار شـاغل مسـتقيم در      كارگاهي بر اساس تعرفه مربوط به كاركنان و اعضـاي هيـأت  
علمـي و... ) بـه    و همكاران هيأت ها آزمايشگاهسين، رئيس ها (خدمات، تكن و كارگاه ها آزمايشگاه

   شود. تناسب فعاليت با تأييد معاون پژوهش و فناوري واحد پرداخت مي

، در صورت كسب درآمد از ساير منابع خارج از واحـد دانشـگاهي از   2درصد بند  10افزون بر  -3
از سـود حاصـل از ارائـه خـدمات     درصـد   10ها حـداكثر   ها، صنايع و ساير دانشگاه جمله سازمان

هـا بـا    و كارگـاه  هـا  آزمايشگاهعلمي شاغل در  آزمايشگاهي و كارگاهي به كاركنان و اعضاي هيأت
 شود.   تأييد معاون پژوهشي و فناوري واحد پرداخت مي

 ها   . فرآيند تعيين تعرفه792ماده 

پيشنهاد واحدهاي دانشـگاهي   ها پس از بررسي روزرساني آن ها و هرگونه تغيير و بهميزان تعرفه



 

 317    

هـاي آزمايشـگاهي و كارگـاهي    دهي تعرفـه شـبكه   و ديگر مراجع و تصويب آن در كميته سامان
 شود.   دانشگاه، پس از تأييد معاون پژوهش و فناوري دانشگاه ابالغ مي

 . فرآيند دريافت و پرداخت793ماده 

و كارگـاهي بايـد مسـتقيماً بـه      كنندگان خدمات آزمايشـگاهي  همه مبالغ دريافتي از درخواست
 حساب صندوق پژوهشي واحد واريز شود. 

الزحمـه عوامـل اجرايـي و كاركنـان، موضـوع       معاونان اداري و مالي واحدها بايد حـق  -1تبصره 
را پس از فرستادن گزارش معاون پژوهشي و فنـاوري واحـد و تأييـد     791ماده  3و  2هاي  آيتم

 روز به حساب ايشان واريز كنند.   15ف مدت رئيس واحد دانشگاهي، حداكثر ظر
معاونان پژوهش و فناوري واحدهاي دانشگاهي موظف هستند گزارش كامل درآمـد و   -2تبصره 

هـاي  كـل توسـعه شـبكه    آمده از محل يادشـده را در پايـان سـال مـالي بـه اداره      دست هزينه به
 آزمايشگاهي دانشگاه بفرستند. 

هـا،   االختيار رئيس دانشگاه در اسـتان  به عهده نمايندگان تامحسن اجراي آن  مسئوليت -تبصره
 ها و مراكز دانشگاهي است.  ونان پژوهش و فناوري واحدارؤسا و مع
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 ام فصل سي

 ها و شناسنامه تجهيزات و كارگاه ها آزمايشگاهبانك اطالعات 

 

 1ها و كارگاه ها آزمايشگاه. بانك اطالعات 794ماده 

هـاي آزمايشـگاهي در زيرمجموعـه معاونـت      كل توسـعه شـبكه   اندازي اداره اهنظر به تشكيل و ر
و  ها آزمايشگاهپژوهش و فناوري و با توجه به برنامه اين معاونت براي ايجاد بانك جامع اطالعات 

هـاي آزمايشـگاهي و كارگـاهي،    ها، منـابع و توانمنـدي  گيري حداكثري از ظرفيت ها، بهره كارگاه
بنـدي   هـا (رتبـه   بنـدي آن هاي اسـتاني و رتبـه  ي شبكهها آزمايشگاهن ارزيابي فراهم آوردن امكا

هاي آزمايشـگاهي در سـطح ملـي و توجـه      اي) و تالش براي استاندارد كردن فعاليتشبكه درون
، الزم اسـت معاونـان محتـرم    ...كارگاهي و ،هاي آزمايشگاهيساخت هاي زيرجامع به تمام مولفه

كـل   هـاي مربـوط را از طريـق سـامانه اطــالعاتي اداره      دانشگاهي فـرم  پژوهشي واحدها و مراكز
دريافت كنند و نسبت بـه   http://rvp.iau.ir/lwndهاي آزمايشگاهي به آدرس توسـعه شبكه

و  هـا  آزمايشـگاه (اطالعـات فضـاي كـاربردي     1هاي شـماره  تجميع و تكميل اطالعات طبق فرم
 3) ، شـــماره  3هـا  و كارگـاه  ها آزمايشگاههاي موجود در  ه(اطالعات دستگا 2) ، شماره 2ها كارگاه

(اطـالعات ايمـني عمـومي   4) و شماره 4ها و كارگاه ها آزمايشگاه(اطالعات فردي كاركنان بخش 
 هـا  آزمايشگاهشده بايد در پورتال  هاي تكميل ) اقدام كنند. اطالعات فرم5ها و كارگاه ها آزمايشگاه
 ها ثبت شود.  و كارگاه

هـا برعهـده رؤسـا و معاونـان پژوهشـي       هنگام، دقيق و كامـل فـرم   تكميل به مسئوليت -تبصره 
 واحدها است. 

 و تخصصي)  مي (عمو 6هاي آزمايشگاهي و كارگاهي . شناسنامه دستگاه795ماده 

با توجه به نقش اساسي تجهيزات آزمايشگاهي و كارگـاهي در توسـعه علـم و فنـاوري، حفـظ و      
هاي مهم اين معاونت است. بنابراين اين معاونـت بـا    هاي دانشگاه از اولويت مايهصيانت از اين سر

هـا و   برداري حداكثري از تجهيزات موجود و همچنين ثبت دقيـق اطالعـات دسـتگاه    هدف بهره
هـا و تجهيـزات آزمايشـگاهي و     دار كـردن دسـتگاه   اي مربوط، طرح شناسنامه هاي دوره سرويس

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 22/6/93مورخ  61120/70 نامه بخش. 1
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هـايي   واحدهاي دانشگاهي قرار داده است. به همـين منظـور دفترچـه    كارگاهي را در دستور كار
توسـط دفتـر توسـعه    » و تخصصـي)  هاي آزمايشگاهي (عمومي  شناسنامه دستگاه«تحت عنوان 

هاي آزمايشگاهي و كارگاهي حوزه معاونت پژوهش و فناوري تهيه و گردآوري شده اسـت.   شبكه
 ) 2هاي تخصصي ستگاهو شناسنامه د 1هاي عمومي (شناسنامه دستگاه

ضروري است فايل مورد نظر توسط معاونت پژوهش و فناوري واحـدهاي دانشـگاهي بـه تعـداد     
هـا قـرار گيـرد. بـراي هريـك از       و كارگـاه  هـا  آزمايشـگاه الزم تكثير شود و در اختيار مسـئوالن  

 اي مستقل تكميل شود.  هاي غيرمصرفي بايد دفترچه تجهيزات و دستگاه
به عهده  نامه بخشتكميل دقيق و بهنگام دفترچه يادشده و حسن اجراي اين  تمسئولي -تبصره

  ونان پژوهش و فناوري واحدهاي دانشگاهي است.ارؤسا و مع
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 فصل سي و يكم

 هاي درخشان  ضوابط عضويت استعداد

1در باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان
 

 

ايجـاد فرصـتي كـه در آن اعضـاي اسـتعداد درخشـان و نخبگـان در        انـداز:   . چشم796ده ما

هاي اسالمي و مبتني بر اقتضائات نظام جمهوري اسالمي ايران، فرصـت رشـد و    چارچوب ارزش
هاي خود به دست آورند و ضمن حـل   شكوفايي حداكثري را بر پايه تنوع استعدادها و توانمندي

 مور تحول آن را دست گيرند. مسائل جامعه، تدبير ا

 . شرح راهبردها و اقدامات اجرايي باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان797ماده 

هـدايت،  ، شناسـايي  اهـداف، وظيفـه   تحقـق  بـراي  باشـگاه پژوهشـگران جـوان و نخبگـان     -1
 . دارد عهده بر نخبگان را اثرگذاري برايسازي  توانمندسازي و زمينه

 يي و هدايت استعدادهاي درخشان و نخبگاناستقرار نظام شناسا -2
هـاي اسـتعدادهاي درخشـان و نخبگـان و      هاي فعاليـت  تنوع بخشي در تعريف سطوح، حوزه -3

 هاي شناسايي آنان روش
هاي نخبگـان و ميـزان رشـد در     پشتيباني تدريجي، مشروط و متنوع بر اساس انجام فعاليت -4

 مسير نخبگي

 گاه پژوهشگران جوان و نخبگان باش . اقدامات اجرايي798ماده 

 از پشـتيباني  و شناسايي، جـذب  هايفرآيند به مربوط مقررات و ضوابط بازتعريف و بازنگري -1

 نخبگان فعاليت رصد بر تأكيد با نخبگان
 آنان معرفتي ارتقاي و رشد به اهتمام و نخبگان براي فلسفي و معرفتي نظام تدوين و تبيين -2
 -تخصصـي  نهادهـاي «ارتقـاي   وبنـدي   عتباردهي، اعتبارسـنجي، رتبـه  ا سازوكارهاي توسعه -3

 باشگاه تأييد مورد استانداردهاي و ضوابط، مقررات اساس بر »اي حرفه

استفاده از امكانات به  براي مقررات و ضوابط ها، استانداردها، نظامنامه تنظيم و شرايط تمهيد -4
  فمختلهاي  حوزه در فعاليت باشگاه در ويژه دولتي

 -تخصصـي  نهادهـاي  مشاركت بـا  هدايت صاحبان و گروه استعداد درخشان براي همكاري و -5
 ويژه نهادهاي حوزوي و دانشگاهي   بهاي  حرفه

 چهـار وجـه   بـر  همزمـان  تأكيـد  درخشان، بـا  استعدادهاي هدايت و شناسايي نظام استقرار -6

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  تربيتي آموزشي، پژوهشي، فناوري و فرهنگي
 بـا  مختلـف  منـاطق  در نخبگان و استعدادهاي درخشان صاحبان براي فعاليت فرصت ايجاد -7

 مهارتي و آموزشي، پژوهشيهاي  در زمينه حمايتي سازوكارهاي ايجاد
 پـذيرش  هـاي دانشـگاهي و مراكـز علمـي حـوزوي، بـراي افـزايش        باشگاه واحـد  از حمايت -8

 ارتقـاي  و حفـظ  منظـور  بـه  مرمست نظارت و الزم رعايت استانداردهاي با درخشان استعدادهاي

 ها فعاليت كيفيت
بورس،  قالب در نخبگان به مادي مستقيمغير و مستقيمهاي  پشتيباني گسترش و ساماندهي -9

 و اثرگـذاري اي  مرحله پيشرفت پايش با مقطعي تسهيالتي باشگاه و پژوهانه، منطبقهاي  جايزه

  آنان

 گروهـي بـراي   و فرديي ها فعاليت انجام منظور هنياز ب مورد خدمات ارائه برايريزي  برنامه -10

 مورد امكانات كردن اطالعاتي، فراهم وعلمي  منابع مسير نخبگي مانند تأمين در حركت تسهيل

 محصوالت ارائه ثبت، انتشار و به مربوط آموزشي و پژوهشي نياز
انسـاني،   معلـو هاي  حوزه در نخبگان حضور جذابيت افزايش و جذب موانع رفع براي تالش -11

 پايه و علوماسالمي  معارف
توانمندسازي صاحبان اسـتعداد درخشـان و نخبگـان و     براي بلندمدت و كوتاهريزي  برنامه -12

 كـه هـايي   حوزه در داخلي كيفي و خدمات رقابتي و توليد محصوالت توانمندي هاي داراي گروه

 را مرتفع كند.  خارجي محصوالت كشور به نياز
اسـتعداد  هـاي   ايـده سـازي   تجـاري  بـراي  خطرپـذير هاي  صندوق توسعه از يتايجاد و حما -13

 درخشان و نخبگان
 هـا  فعاليت حول و تخصصيهاي  حوزه در صاحبان استعداد درخشان و نخبگانسازي  شبكه -14
 كارهـاي  اطالعـات و انجـام   و دانـش  همكـاري، اشـتراك   همگرايي، تقويت و افزايي هم منظور به

 مشترك
 ها آني ها فعاليت هدايت وسازي  نخبگان، شبكه اطالعاتي شبكه استقرار و طراحي -15
 جامعه در نخبگان اثرگذاري برايسازي  زمينه -16
 در نخبگان از تر وسيع و بيشتر استفاده براي انگيزشي و قانوني سازوكارهاي ايجاد و طراحي -17

 كشور نهادهاي ساير وها  شگاهپژوه ،ها دانشگاه مديريتي و علمي، آموزشي، فرهنگي هايفرآيند
 گذاري و مديريت امور نخبگان ارتقاي نظام سياست -18

بررسي مدارك متقاضيان توسـط كميتـه اسـتاني جـذب اسـتعدادهاي درخشـان و        .799ماده 

شود و گزارش آن به معاونت استعدادهاي درخشان و نخبگـان بـراي طـرح در     نخبگان انجام مي
 ن و نخبگان ارائه خواهد شد. كميته جذب استعدادهاي درخشا
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 . تركيب مركزي كميته در ستاد مركزي باشگاه  800ماده 

 معاون آموزشي دانشگاه -1
 معاون پژوهشي دانشگاه   -2
 معاون دانشجويي دانشگاه -3
 رئيس باشگاه (رئيس شورا)  -4
 معاون پذيرش و استعدادهاي درخشان (دبير شورا)  -5
 به پيشنهاد رئيس باشگاه و تأييد رئيس دانشگاه آزاد اسالمي نظر علمي صاحب نفر هيأت 2 -6

هاي علمي و آموزشي متقاضيان توسـط كميتـه    ارزيابي و امتيازدهي تخصصي فعاليت -1تبصره 
 شود.   استاني، در واحدهاي دانشگاه براي هر مورد و رشته انجام مي

عنـوان رئـيس    سـتان (بـه  تـرين واحـد مركـز ا    كميته استاني متشكل از رئيس بـزرگ  -2تبصره 
نفـر از معاونـان    3و  ه)عنوان دبير كميت ، رئيس باشگاه پژوهشگران جوان همان واحد (بهه)كميت

 آموزشي، پژوهشي و دانشجويي واحدهاي مختلف استان به پيشنهاد رئيس كميته است. 
ط احكام اعضاي كميته جذب استعدادهاي درخشان و نخبگان در ستاد مركزي، توسـ  -3تبصره 

 شود.   رئيس دانشگاه آزاد اسالمي صادر مي
 شود.   اعضاي كميته استاني توسط رئيس باشگاه در ستاد مركزي صادر مي احكام -4تبصره 

 . شرايط پذيرش اعضاي باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان 801ماده 

 شوند.   درخشان و نخبه از بين اعضاي عادي باشگاه پذيرش مي  اعضاي استعداد -1
 سال باشد.   40سن متقاضيان هنگام ارائه درخواست عضويت نبايد بيش از  -2
امتيـاز   25امتياز در مقطع كارشناسـي،   15امتياز در مقطع كارداني،  10كساني كه حداقل  -3

امتياز از امتياز كـل را كسـب كننـد،     35ارشد و در مقطع دكتري تخصصي  در مقطع كارشناسي
عنـوان   امتيـاز از امتيـاز كـل را كسـب كننـد بـه       70ه حـداقل  ، كساني ك»عضو فعال«عنوان  به
عنـوان   امتياز از امتياز كل را كسب كنند، بـه  140و افرادي كه حداقل » استعدادهاي درخشان«
 است.  1شوند. معدل متقاضيان به شرح جدول اعالمي معرفي مي» نخبه«

است، تعلق خواهـد   18ها باالتر از  امتياز به امتياز نهايي متقاضياني كه معدل آن 2تا  -1تبصره 
 گرفت.  
سـال (بـراي    40سـال يـا بيشـتر از     15ها كمتر از  درخواست متقاضياني كه سن آن -2تبصره 

تخصصـي)   التحصيالن مقطع دكتـري  ارشد و دانشجويان و فارغ التحصيالن مقطع كارشناسي فارغ
امه است، در صورت برخـورداري  ن شده در اين آيين ها كمتر از حد نصاب تعيين است يا معدل آن

اي كه يكي از مشـكالت   متقاضي از ويژگي خاص (استعدادي درخشان و تمايزبخش، اثر برجسته
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 نظريه بودن متقاضي)، در شوراي باشگاه قابل بررسي است.  كشور را حل كرده باشد يا صاحب
هـا   باشگاه، آن ي پذيرش برندگان مسابقات براي عضويت در استعدادهاي درخشانبرا -3تبصره 

 نامه را كسب كنند.   شده در آيين درصد امتيازات ذكر85بايد حداقل 

سال است و تمديـد مـدت زمـان عضـويت طبـق مقـررات و        5اعتبار كارت عضويت . 802ماده 

 ضوابط باشگاه خواهد بود. 
هـاي   درخشان و نخبگي يك فرآيند پويـا اسـت و بايـد تـداوم شـرايط در دوره      استعداد -تبصره

 .  زماني مشخص در احراز نخبگي معيار قرار گيرد

هـاي مختلـف و    در تعيين و احراز شرايط استعدادهاي درخشان و نخبگي در حـوزه . 803ماده 

شـده در مؤسسـات و    هـا، فرآينـدهاي تعريـف و تجربـه     همچنين اعطاي امتياز به هر يـك از آن 
شده در صـورت نيـاز بـا     ي وضعها شود و معيارها و شاخص نهادهاي علمي هر بخش پذيرفته مي

 گيري علمي در كشور و دانشگاه، تقويت يا اصالح خواهد شد.   توجه به جهت

منظـور   بايـد بـه   شـود كـه    هايي گفته مي به مجموعه فعاليتهاي آموزشي:  . فعاليت804ماده 

آغاز، حفظ و ارتقاي كيفيت آمـوزش انجـام شـود. امتيازهـاي قابـل      آموزش روزآمد و مؤثر براي 
 است.  1هاي آموزشي به شرح جدول اعالمي ها و موفقيت محاسبه درباره فعاليت

هاي آموزشي براي امتيازدهي بايد مستند و با تأييد آمـوزش   ها و موفقيت همه فعاليت -1تبصره 
 ربط باشد.   دانشگاه، سازمان سنجش، مركز آزمون دانشگاه آزاد اسالمي يا مراكز ذي

ها حداكثر امتياز به رتبه برتـر و حـداقل    هاي برتر آزمون ز ميان رتبهدر برگزيدگان ا. 805ماده 

 گيرد.   امتياز به رتبه آخر تعلق مي
امتيـاز كسـب    2هاي معتبر طبق جدول اعالمـي  متقاضيان داراي مدرك زبان خارجه از آزمون -

 كنند.   مي

شـود كـه ضـمن     هايي اطالق مـي  به مجموعه فعاليت هاي پژوهشي و فناوري فعاليت. 806ماده 

يافته، قابليت كشف و توسـعه حقـايق بـا ايجـاد توانـايي       برخورداري از ويژگي هدفمندي ساختار
هاي علمي را داشته و در عمل قـادر بـه رفـع نيـاز جامعـه باشـد.        كارگيري يافته سازي و به پياده

ت و صـنعت  ا رويكـرد توليـدا  شود كه ب هايي گفته مي هاي فناوري نيز به مجموعه فعاليت فعاليت
كـاربرد مـنظم معلومـات علمـي و ديگـر       محور حركـت كنـد و   ، به سمت اقتصاد علمبنيان دانش
بـرد. امتيازهـاي قابـل محاسـبه بـراي      ببه كار براي انجام وظايف علمي  را يافته هاي نظام آگاهي
 است.  3هاي پژوهشي و فناوري مطابق جدول اعالمي ها و موفقيت فعاليت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )556(صفحه  81. پيوست 1

 )557(صفحه  82پيوست  .2

 )558(صفحه  83. پيوست 3
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امتيـاز، عضـويت    10امتياز دريافتي از اين جدول، براي عضويت فعـال  حداقل  كسب -1تبصره 
 امتياز، الزامي است.  40و عضويت نخبگي  20استعداد درخشان 

 . ميزان و نحوه امتيازدهي 806ماده 

) المپيادهــاي علمــي اســت كــه ســاالنه توســط باشــگاه 83(پيوســت  1-8-2منظــور از بنــد  -
 شود. و پرورش برگزار مي پژوهان زير نظر وزارت آموزش دانش

) المپيادهاي علمي است كه ساالنه توسط سازمان سـنجش  83(پيوست  2-8-2منظور از بند  -
 شود. برگزار مي

 شوند. تعيين ميطريق سازمان امور دانشجويان وزارت علوم ) از 83(پيوست  4-8-2برگزيدگان بند  -
سازمان نامه سال دانشجويي كه توسط  ) در جشنواره پايان83(پيوست  5-8-2برگزيدگان بند  -

 شوند. شود، تعيين مي برگزار مي انتشارات جهاد دانشگاهي
(توسط سازمان انتشارات جهاد  كتاب سال دانشجويي) در 83(پيوست  6-8-2برگزيدگان بند  -

) و كتـاب  فرهنگ و ارشاد اسالميدانشگاهي)، كتاب سال جمهوري اسالمي ايران (توسط وزارت 
 شوند. تعيين مي ب)مؤسسه خانه كتاسط فصل (تو

 شده با توجه به اعتبار علمي مقاله و مجله به اين شرح است:  امتيازات مقاالت چاپ
ها به چاپ رسيده باشد، بايـد حتمـا در زمينـه تخصصـي      مجالتي كه مقاالت متقاضيان در آن -

صورت امتيازي به مقالـه   شده متقاضي در آن زمينه باشد، در غيراين رشته يا طرح پژوهشي اجرا
 گيرد. تعلق نمي

)، مقـاالت مـروري،   Case report)، گزارش موارد نادر (Originalبه مقاله تحقيقي اصيل ( -
 گيرد.   آناليز و... امتياز تعلق مي مقاالت متا

 Electronicو مقـاالت   Commentaries،(Short Communicationنامه به سردبير ( -
تـراز و در مـوارد    باشـند، ماننـد مقـاالت معمـولي هـم      Peer Reviewصـورت   كه به درصورتي

درصد امتيـاز مقالـه   60درصد امتياز مقاله و داخلي 80، به مقاالت خارجي Peer Reviewغير
 گيرد. ) تعلق مي...تراز (بر حسب نوع مقاله: اصيل، موارد نادر، مروري و هم

هاي موردي در مجالتي كـه داراي   و گزارش براي مقاالت اصيل، موارد نادر، مروري و متاآناليز -
امتيـاز   IF ،5/0ضريب تأثير باالتر از يك هستند، با توجه به كيفيت مقاله، به ازاي هر يك نمره 

 Shortشـود. در مـورد نامـه بـه سـردبير،       اضـافه مـي   امتياز به مجموع امتيـاز كـل   2تا سقف 

Commentaries قاله به ازاي هر و مقاالت الكترونيك با توجه به كيفيت مIF ،5/0  و حداكثر
 امتياز اضافه قابل افزايش است.  1تا سقف 

براي مقاالت علمي، اعتبار مجلـه توسـط كميسـيون نشـريات علمـي كشـور در وزارت علـوم،         -
تحقيقات و فناوري، كميسيون تعيين اعتبار مجـالت پزشـكي در معاونـت تحقيقـات و فنـاوري      
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پزشكي يا دفتر گسترش توليـد علـم دانشـگاه بايـد بـه تأييـد       وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
 گيرد.   رسيده باشد. به مقاالت مجالتي كه داراي رتبه نيستند، امتيازي تعلق نمي

 1تـا سـقف    25/0داراي ضـريب تـأثير هسـتند از     ISCپژوهشي داخلي كـه در   مجالت علمي -
 شود.   ها اضافه مي امتياز به امتياز كل آن

هـا   اله يا اثر داراي محتواي يكسان ولي ظاهر متفاوت باشند، فقـط بـه يكـي از آن   اگر چند مق -
 گيرد.   امتياز تعلق مي

منظـور   شده در بعضـي از مجـالت داخلـي و بـه     با توجه به نوبت چاپ طوالني مقاالت پذيرفته -
ان جلوگيري از ضايع شدن حق نويسندگان، مالك ارزيابي يك مقاله وضعيت اعتبار مجله در زم

 پذيرش مقاله خواهد بود. 
شـماره آخـر آن    3شده در  كه اعتبار مجالت جديد بر اساس مقاالت معتبر ارائه با توجه به اين -

شماره آخر قبـل از تأييـد، امتيـازي معـادل امتيـاز مجلـه        3شود، به مقاالت مندرج در  داده مي
 اله از يك نويسنده نباشد.  تأييدشده داده خواهد شد به شرطي كه در هر شماره بيش از يك مق

 المللي) قبل از چاپ آن امتياز داده خواهد شد.   مقاله (داخلي و بين 2قبول  حداكثر به تأييديه -
تواند از مجالتي كه فرد متقاضي عضو هيـأت   درصد امتيازات كل بخش مقاالت مي30حداكثر  -

ات بايد از ساير مجالت كسب تحريريه، سردبير يا مسئول آن مجله است، كسب شود. بقيه امتياز
 شود. 

تواند از مقاالتي كسب شـود كـه    درصد امتيازات مربوط به مقاالت يك متقاضي مي40حداكثر -
 در مجله (يا مجالت) دانشگاه محل كار/تحصيل خود به چاپ رسانده است. 

وبگـاه   شـده در  شده در مؤسسه اطالعات علمي، تنها بـه مقـاالت نمايـه    امتيازات مقاالت نمايه -
هـاي   نامـه  شده در سـاير نمايـه   گيرد و براي ساير مجالت و همچنين مجالت نمايه علوم تعلق مي

 شود.   دهي مي ) امتياز70(پيوست  9-8-2معتبر ديگر معادل بند 
شده در مؤسسه اطالعات علمـي   نمايهالمللي در مجله  مقاالت يك كنگره بين هچنانچه مجموع -

 .  كند ا امتياز باالتر را دريافت مييشاخص  مقاله امتيازآن چاپ شود، 
امتيـاز بـه    5ربـط تـا    ارجاع بر اساس آمار رسمي از مراجـع ذي  امتيازات مقاالت پراستناد و پر -

 امتياز نهايي قابل افزايش است. 
ارجـاع بـر اسـاس آمـار رسـمي از مراجـع        شده در مجالت پراستناد و پر امتيازات مقاالت چاپ -

 تياز به امتياز نهايي قابل افزايش است. ام 4ربط تا  ذي

 

  (Full/Abstracts)مقاالت، كامل/خالصه 

انتشار و ارائه كامل نتيجه مطالعات پژوهشي به شرط چاپ شدن در مجله، در كتابچه كنگـره،   -
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صــورت مقــاالت تحليلــي در  لــوح فشــرده و ســاير منــابع الكترونيكــي معتبــر و همچنــين بــه 
Proceedings گيرد.   طور خالصه تا نصف امتياز تعلق مي تياز و بهتا سقف ام 

 

 كتاب

شده كه از طريق شـوراي انتشـارات دانشـگاه تأييـد شـده و حـاوي قسـمتي از         به كتاب چاپ -
پژوهشـي و   تجربيات نويسنده يا نويسندگان باشد و بر حسب موضوع متناسب با برنامه آموزشـي 

 گيرد.   رشته تخصصي نويسندگان باشد، امتياز تعلق مي
 گيرد.   سوم امتياز تعلق مي به كتابي كه غيرمرتبط با رشته تخصصي نويسنده باشد، تا يك -
درصد مطالب افـزوده شـده يـا     20كه حداقل  شده درصورتي تجديد چاپ كتاب با شرايط اشاره -

 گيرد.   تغيير كرده باشد، امتياز تعلق مي
با برنامه آموزشي و رشته تخصصي مربـوط  كه متناسب  كتاب ترجمه به زبان فارسي درصورتي -

 گيرد.   و از طريق شوراي انتشارات دانشگاه تأييد شده باشد، امتياز تعلق مي
به كتبي كه توسط شوراي انتشارات دانشگاه بـه چـاپ نرسـيده باشـد، بـا توجـه بـه شـرايط          -

 سوم امتياز تعلق خواهد گرفت.   ذكرشده، يك
) الزم اســت حتمــا در  70(پيوســت  18-8-2و  17-8-2، 14-8-2درخصــوص بنــدهاي   -

 نويسندگان فرد/افراد با مرتبه علمي دانشيار به باال حضور داشته باشند. 

 هاي پژوهشي . طرح807ماده 

 است.  ازيامت ياعطا يبرا عمل مالك يپژوهش يها طرح خاتمه خيتار -

 عنـوان  بـه يا  دنشو معتبر يلالمل بين ملي وهاي  جشنواره در رتبهز ئحا كه ملي هاي طرح متيازا -
اجتماعي، دفاعي،  و فرهنگي مختلفهاي  حوزه در( اساسي نيازهاي تأمين در برجسته ملي طرح

 قابـل  امتيـاز  5 ، تـا يا به توليد انبوه رسيده باشـند  رسيده تأييد به كشور  تحريمي يا) ...و صنعت
 . است افزايش

 و صـالح  يذ مراجـع  تأييـد  بـا  شده ثبت بذر و رقمبا توجه به  يكشاورزهاي  رشته درامتيازات  -
 ارقـام  جزء و شده يكشاورز بخش در كشور معضالت از يكي حل به منجر كه طرح گزارش ارائه
 . است افزايش قابل امتياز 3 شود، تا محسوب كشور يبذرها ياصل

وت و هاي ملـي در مرحلـه پـايل    اند، شامل طرح هاي پژوهشي كه به فناوري رسيده امتياز طرح -
 . است افزايش قابل امتياز 4 تااند،  هاي غيرملي كه به توليد انبوه رسيده طرح

نمـره   1هاي پژوهشي كه به مرحله فناوري نرسيده باشند، تا  هاي هنر، امتياز طرح براي رشته -
 قابل افزايش است. 

براي همـه  ارائه قرارداد طرح پژوهشي، گواهي خاتمه طرح و تأييديه شوراي پژوهشي مؤسسه  -
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 هاي پژوهشي الزامي است.  طرح
 مدارك مربوط به حل هر يك از مشكالت اساسي جامعه بايد ارائه شود.  -
ثبت اختراع سازمان ثبت اسناد و مدارك كشور، بايـد حتمـا داراي تأييديـه علمـي از سـازمان      -

گسـترش و  هاي علمي و صنعتي يا دانشگاه تهران، دانشگاه صنعتي اصفهان يـا سـازمان    پژوهش
 نوسازي باشد.  

 Patent Cooperationكــه پتنــت توســط  ) درصــورتي70(پيوســت  20-8-2در بنــد  -

Treaty) PCT    امتيـاز، در مرحلـه    25) به ثبت رسـيده باشـد تـاPatent Filing   در صـورت
 20تا  Chinese Patentو  Japanese Patentو  امتياز 20ماه از آن، تا  8گذشت حداقل 

 گيرد.   يامتياز تعلق م
صورت مشترك است به اين شرح  هاي پژوهشي كه به وه امتيازدهي به همه فعاليتنح -1تبصره 

 شود: محاسبه مي

  مشترك  و فناوري پژوهشيعلمي،   هاي امتياز فعاليت  توزيع  نحوه -4جدول 

 تعداد همكاران
 مربوطامتياز  يك از همكاران ازسهم هر 

 بقيه همكارانهر يك از  اول / مسئول / مجري

1 100%  

2 60% 40% 

3 48% 26% 

4 38% 20% 

 70%/(n-1) %30 و بيشتر 5

n  =تعداد همكاران 

شود كـه   هايي اطالق مي به مجموعه فعاليت هاي فرهنگي، تربيتي و اجتماعي فعاليت. 808ماده 

، مـذهبي و  مويد آميختگي علم و اخالق اسالمي و مبتني بر تقويت و تـرويج باورهـاي اعتقـادي   
هاي انقـالب اسـالمي اسـت. امتيازهـاي قابـل محاسـبه در        ملي منطبق با قانون اساسي و ارزش

 است.  1هاي فرهنگي، تربيتي و اجتماعي مطابق جدول اعالمي ها و موفقيت خصوص فعاليت
 براي عضويت الزامي است.  5امتياز از جدول  10كسب حداقل  -1تبصره 
ايد تأييديه معاونت فرهنگـي دانشـگاه مـورد تحصـيل يـا معاونـت       ب 7در موضوع بند  -2تبصره 

 فرهنگي ستاد مركزي باشگاه اخذ شود. 
هاي هنري (معماري، عكاسـي، طراحـي صـنعتي، گرافيـك،      مورد متقاضيان رشته در -3تبصره 

، سقف حـداكثر امتيـاز موضـوع را نـدارد و همـه       807هاي اول و سوم جدول  ) رديف...نقاشي و

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )560(صفحه  84. پيوست 1

 ق اسالمي و مبتني بر تقويت و تـروي
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شده قابل محاسبه است و حداكثر امتيازات ايـن جـدول از شـمول رديـف اول و      كسب امتيازات
 شود.   سوم خارج مي

عضو اسـتعدادهاي درخشـان و نخبگـان در اولويـت دريافـت تسـهيالت و امتيـازات        . 809ماده 

بر برخـورداري   تواند عالوه باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان نسبت به اعضاي عادي است و مي
نيم برابر اعضاي عادي، از تسهيالت زير نيز بـا   و ياي تسهيالت اعضا در باشگاه به ميزان يكاز مزا

 تأييد كميته برخوردار شود: 
تحصيل در دانشگاه آزاد اسالمي در رشته مـرتبط بـا اسـتفاده از امتيـاز پـذيرش       امكان ادامه -1

ادهاي درخشـان دانشـگاه   بدون آزمون در مقطع باالتر، بر اساس مقررات شوراي هـدايت اسـتعد  
 آزاد اسالمي

شده حسب نظـر   استفاده از سهميه بورس تحصيلي دكتري تخصصي با توجه به امتياز كسب -2
 كميته 

 شده حسب نظر كميته تعيين اولويت استفاده از پژوهانه با توجه به امتياز كسب -3

علمـي   ام در هيـأت در شرايط مساوي عضو استعداد درخشان باشگاه كه واجد شرايط استخد -4
باشد و به هر دليلي به غير از عدم اولويت در توانـايي علمـي و صـالحيت عمـومي (ماننـد عـدم       

) مـورد  ...وجود مجوز استخدامي، بند ز قانون برنامه پـنجم توسـعه، اولويـت بـومي، جنسـيت و     
اد را جذب شود اين دسته از افر پذيرش قرار نگرفته باشد، به واحدهاي دانشگاهي اجازه داده مي

ها موظـف هسـتند درخصـوص اخـذ مجوزهـاي الزم       هاي مركزي جذب در استان كنند و هيأت
 اقدامات مقتضي را انجام دهند.  

هـاي   برخورداري از جايزه ويژه ساالنه باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان با توجه به فعاليت -5
 ر كميته.شده در هر سال تحصيلي حسب نظ علمي صورت گرفته و امتياز كسب

 بورس تحصيلي فقط براي داخل ايران اعطا خواهد شد.   -1تبصره 
درخواست امكانات مورد نياز اعضا، توسط معاونت اسـتعدادهاي درخشـان و نخبگـان     -2تبصره 

 شود.   بيني و پس از تأييد كميته تأمين مي پيش

ركزي باشـگاه  محل تشكيل كميته جذب استعدادهاي درخشان و نخبگان در ستاد م. 810ماده 

ها در كميتـه اسـتاني در    است و اركان آن در باشگاه مستقر است. رسيدگي و بررسي درخواست
 شود.   مراكز استان انجام مي

ترين مرجع، كميته جذب استعدادهاي درخشان و نخبگان در ستاد مركزي باشگاه اسـت و   عالي
هـاي   بر مأموريت امور است و عالوهداراي همه اختيارات قانوني در حدود اهداف و وظايف و اداره 

 عهده دارد.  قبلي، مسئوليت بررسي امور نخبگان را نيز بر

هـاي بودجـه سـاالنه كـل      شده در رديـف  بيني هاي پيش بودجه باشگاه از محل كمك. 811ماده 
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ها و هداياي اشخاص حقيقي و حقوقي اعـم از دولتـي و غيردولتـي     ) و كمك2894دانشگاه (كد
 .  شود تأمين مي

 بر بودجه مصوب باشگاه در بند باال از بودجه واحد به باشگاه كمك كنند.   توانند عالوه واحدها مي
بـه باشـگاه    1واحدهاي دانشگاهي موظف هستند در قالب مقررات قانوني به شرح جدول اعالمي

 اساسنامه باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان)  10كمك كنند. (طبق فصل پنجم ماده 

رؤساي باشگاه در واحـدهاي دانشـگاه آزاد اسـالمي، درخواسـت متقاضـيان از همـه       . 812ماده 

مؤسسات را دريافت و پس از بررسي و تأييد اوليـه بـه كميتـه اسـتاني در مراكـز اسـتان بـراي        
كنند و كميته استاني موظف است براي بايگاني سوابق، آثار اعضـا و مـدارك    ارزشيابي ارسال مي

 وند به ستاد مركزي باشگاه ارسال كند.  را از طريق سيستم پي

هـا و   هاي استاني در مراكز استاني مسـئول رسـيدگي بـه تسـهيالت، تشـويق      كميته. 813ماده 

ها هستند كه در اين مـورد نيـز الزم اسـت ضـمن ثبـت همـه مـوارد در         نيازهاي اعضا در واحد
باشـگاه بـراي ارائـه در    سيستم پيوند، گزارش فصلي به معاونت استعدادهاي درخشان و نخبگان 

 كميته ارسال شود. 
هاي مرتبط با تأييد عضويت نخبگي پس از تأييد در كميته استاني، بـراي   بررسي همه -1تبصره 

ابالغ نهايي به كميته جذب استعدادهاي درخشان و نخبگـان در سـتاد مركـزي باشـگاه ارسـال      
 شود.   مي

هاي استاني قابل بررسـي   ل تحصيلي در كميتهبار در هر سا پرونده متقاضيان تنها يك -2تبصره 
 است. 

هاي استاني در پايان هـر فصـل    گرفته در كميته هاي صورت الزم است گزارش بررسي -3تبصره 
 به ستاد مركزي ارسال شود. 

هـاي   شـده در كميتـه   نظارت بر اجراي همه مفاد مندرج و همچنين تصميمات اتخـاذ  -4تبصره

عدادهاي درخشان در ستاد مركزي باشگاه است و در هر مرحله، رأي عهده معاونت است استاني بر
 . هاي استاني نافذ است اين معاونت بر آراي كميته

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )567(صفحه  85جدول  .1
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 فصل سي و دوم

شرايط عضويت باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان (شاخه دانشجويان و 

 1آموختگان) دانش
 

و نخبگان بـه ايـن شـرح     شرايط عمومي عضويت عادي در باشگاه پژوهشگران جوان .814ماده 

 است: 

 سال سن.   40الي 15داشتن  -1

سـال   40سال يـا بيشـتر از    15ها كمتر از  درخواست عضويت متقاضياني كه سن آن -1تبصره 

باشد، در صورت داشتن ويژگي خـاص يـا برخـورداري از شـرايطي كـه او را از ديگـران متمـايز        

ت كشور را حل كند يا صاحب نظريـه باشـند   اي كه يكي از مشكال كند يا داشتن اثر برجسته مي

 قابل بررسي است.  ه)(به تشخيص شوراي ستاد مركزي باشگا

نامـه صـالحيت    علمي كـه در آيـين   داشتن صالحيت عمومي پذيرش دانشجو و اعضاي هيأت -2

 عمومي دانشگاه ارائه شده است. 

اولويـت در عضـويت    آموختگـان دانشـگاه در شـرايط مسـاوي از     دانشجويان و دانـش  -2تبصره 

 برخوردارند. 

شرايط اختصاصي عضويت عادي در باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان به اين شرح  .815ماده 

 است: 

 3و  2، 1هـا از جـداول    شـده آن  آموختگاني كه حداقل مجموع امتياز كسـب  دانشجويان و دانش

اي و  ارشـد، دكتـري حرفـه    نامه در مقاطع كارداني، كارشناسـي، كارشناسـي   اين آيين 2وست)ي(پ

را داشته باشند  86امتياز باشد يا حداقل يكي از شرايط مندرج در پيوست  20دكتري تخصصي 

 سال به عضويت باشگاه درآيند.  2توانند براي مدت  مي

 اين مدت با رعايت سقف سني قابل تمديد خواهد بود.  -تبصره

 با مجموع امتيازات زير:  . امتياز متقاضيان عضويت عادي برابر است816ماده 

) با رعايـت گذرانـدن حـداقل    86(پيوست  بر اساس جدول اعالمي  3امتياز معدل با ضريب  -1 

واحـد در   9اي و  واحد در مقاطع كارشناسـي و دكتـري حرفـه    30واحد در مقطع كارداني،  18

 ارشد و دكتري تخصصي  مقاطع كارشناسي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 26/6/92مورخ  921274 نامه بخش. 1

 )561(صفحه  86پيوست  .2
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شـده در   هـاي تعيـين   ها كمتر از حد نصـاب  دل آندرخواست عضويت متقاضياني كه مع -تبصره

باشد، در صورت داشتن ويژگي خاص به تشخيص شوراي ستاد مركزي باشگاه قابـل   86پيوست 

 بررسي است. 

 با ضرايب آن  86امتياز مقاله بر اساس پيوست  -2

 86امتياز تأليف يا ترجمه كتاب بر اساس پيوست  -3

صـورت مسـتمر    مقاله مربوط در آن چاپ شده است، بايد بهاي كه  اعتبار علمي مجله -1تبصره 

 سال نگذشته باشد.   5تأييد شده و از تاريخ انتشار مقاله بيش از 

سنجي ناشران توسط ستاد مركزي باشگاه بـا   امتياز اين جدول بر اساس اعتبار ارزيابي -2تبصره 

 گيرد:  رعايت تعاريف زير صورت مي

ريزي درسي رشته مربوط ذكر شده  شود كه در سرفصل برنامه : به كتابي گفته ميكتاب درسي

 و توسط واحدهاي دانشگاهي چاپ شده باشد.  

شود كه مستقيماً در ارتباط با دروس ذكر شده در  هايي اطالق مي : به كتابدرسي كتاب كمك

 ريزي درسي رشته مربوط و به تأييد شوراي انتشارات واحد رسيده باشند.  برنامه

شود كه توسط دانشگاه به چاپ رسيده و محتـواي   : به كتابي گفته ميرسي علميكتاب غيرد

 آن از نظر علمي بودن توسط شوراي انتشارات واحد تأييد شده باشد.  

هـا توسـط    شود كه چاپ و انتشار آن اي اطالق مي شده هاي ترجمه : به آن دسته از كتابترجمه

 ها صورت گرفته باشد.   دانشگاه

 قابل مالحظه است.  1جدول اعالمي موارد خاص طبق

 سال گذشته باشد.   3نبايد بيش از  73پيوست از زمان احراز هريك از شرايط  -7تبصره 

 است.  12برابر با  73پيوست حداقل معدل براي اخذ عضويت از هريك از بندهاي  -8تبصره 

پيشنهاد باشگاه  جدول مربوط بر حسب موضوع به10تا 4تعداد افراد مشمول بندهاي  -9تبصره 

 شود.   امناي باشگاه تعيين مي و تصويب رئيس هيأت

تمديد عضويت عادي در صورت دارابودن شرايط عمومي عضـويت و كسـب حـداقل    . 817ماده 

(فقط امتيـازات پژوهشـي) يـا احـراز      86مقررات مربوط با توجه به پيوست  4امتياز از ماده  20

 پذير است.  ت دو ساله عضويت قبلي، امكاندر مد 86يكي از شرايط مندرج در پيوست 

 . هر يك از موارد زير منجر به لغو عضويت در باشگاه خواهد شد 818ماده 

 ربط شده به حكم مراجع ذي از دست دادن شرايط اختصاصي و عمومي مصوب تعيين -1

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 سپري شدن مدت عضويت -2

 ر يك از مقاطع تحصيلي وقفه تحصيلي غيرموجه به مدت يك سال تحصيلي و بيشتر در ه -3

 هاي انضباطي دانشگاه نامه عدم تبعيت از مقررات باشگاه، اخالق پژوهشي و آيين -4

 صالح براي تشخيص بندهاي چهارگانه باال است.  شوراي باشگاه مرجع ذي -تبصره
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 فصل سي و سوم

 ها و  اجرايي پذيرش بدون آزمون برگزيدگان جشنواره ضوابط

 1مسابقات علمي

 

 . برگزيدگان جشنواره و مسابقات علمي بايد واجد شرايط زير باشند:  819ده ما

 برخورداري از شرايط عمومي و اختصاصي عضويت در باشگاه -1
 كسب رتبه اول تا سوم مسابقات فردي و تيمي -2
 ها در زمان درخواست براي پذيرش بدون آزمون اتمام تحصيل آن -3

هاي اصـلي مسـابقات قابـل     ها/ليگ هاي اول تا سوم در بخش هاي رتبه تنها درخواست -1تبصره 
 قبول براي بررسي است. 

تواننـد از ايـن    متقاضياني كـه طـي دوران تحصـيل مشـروط تحصـيلي باشـند، نمـي        -2تبصره 
 مند شوند.  تسهيالت بهره

براي انتخاب رشته و محل تحصيل متقاضيان، ضوابط زير مورد توجـه قـرار   . 820ماده 

 گيرد:   مي

ضرورت وجود ارتباط بين رشته تحصيلي قبل، نوع مسابقه برنـده شـده متقاضـي و رشـته      الف)
 مورد تقاضا

هاي مختلفي از قبيل محل تحصيل قبلـي، محـل زنـدگي و     محل تحصيل بر اساس شاخص ب)
شود. براي مـوارد خـاص تحصـيل در واحـدهاي دانشـگاه در       وجود رشته مورد تقاضا تعيين مي

 شورا الزم است متقاضي داراي سوابق خوب آموزشي و همچنين علمي باشد. تهران، طبق نظر 
نامه هرگونه انتقال، مهمـان شـدن يـا تغييـر      پ) پس از پذيرش دانشجو از طريق مفاد اين آيين

 رشته و گرايش مشمول قوانين و مقررات دانشگاه خواهد بود. 
گيـري اسـت كـه متقاضـي از      مت) پرونده متقاضي فقط براي همان سالي قابل بررسي و تصـمي 

 التحصيل شده است.  مقطع تحصيلي قبلي فارغ
ث) مقام احراز شده در مسابقات، صرفا براي يك مقطع تحصيلي قابل اسـتفاده اسـت و نبايـد از    

 سال گذشته باشد.   3كسب مقام بيش از 
تواننـد   امـه مـي  ن درباره مسابقات جهاني، برگزيدگان رتبه اول، با درنظرگرفتن مفاد اين آيين ج)

ارشـد درخواسـت اسـتفاده از     هاي دوم و سـوم تـا كارشناسـي    براي همه مقاطع تحصيلي و رتبه
ارشـد   تسهيالت پذيرش بدون آزمون كنند و درخصوص مسابقات ملي، صرفا تا مقطع كارشناسي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  26/6/92مورخ  921273 نامه بخش. 1
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 تحصيل نمايند.  توانند درخواست ادامه مي
آزمون براي مقطع دكتري تخصصي الزم است متقاضيان استفاده از امتياز پذيرش بدون  -تبصره

هاي تحصيلي باالتر مصـوب   مطابق شرايط ارائه تسهيالت به برگزيدگان علمي براي ورود به دوره
درصـد و داراي حـداقل يـك مقالـه      35وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، داراي مشاركت حداقل 

شده در مؤسسه اطالعـات   يا نمايه نامه در مجالت داراي رتبه علمي و پژوهشي مستخرج از پايان
 علمي باشند.  

نامه ارائه تسـهيالت   ها و مسابقات صنفي و مهارتي مشمول آيين برگزيدگان جشنواره .821ماده 

هاي تحصـيلي بـاالتر مصـوب وزارت علـوم، تحقيقـات و       به برگزيدگان علمي براي ورود به دوره
 شوند. فناوري مي

درصـد   35صورت گروهي است حداقل  هايي كه به ن در مقامدرصد مشاركت متقاضيا . 822ماده 

 است.

شـود و در صـورت تأييـد     تعداد اعضاي هر تيم متناسب با نوع مسـابقه تعيـين مـي   . 823ماده 

 شوند.   نامه مي شوراي هدايت همه اعضاي تيم مشمول تسهيالت آيين

  گيرد. م ميمصاحبه تخصصي از واجدين شرايط تحت نظر مركز آزمون انجا .824ماده 
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 فصل سي و چهارم

1هاي دانشگاهي نحوه تخصيص اعتبار پژوهشي در مراكز و واحد ضوابط
 

 
هاي جديـد دانشـگاه و    . با توجه به اهميت حفظ پويايي و ضرورت پاسخگويي به نياز825ماده 

هـا و پتانسـيل    احـد هاي پژوهشي متناسب با درجـه و  گيري ها و جهت ها، سياست نظر به اولويت
شده، در راستاي سند برنامه عملياتي پنج ساله و  موجود، ضرورت ايجاد تغييرات با اهداف تعيين

 شود: ضر به شرح زير ارائه ميدانشگاه آزاد اسالمي مقررات حا 1404انداز  چشم

 . تعاريف  826ماده 

 ت: گروه اصلي تقسيم شده اس 3هاي پژوهشي به  نامه فعاليت در اين شيوه

 ساختاري الف)
 توانمندسازها ب)
 ها مشوق ج)

هايي هستند كه نهادهاي الزم را براي انجام پژوهش در دانشـگاه فـراهم    ساختاري: فعاليت الف)
 كنند.   مي
هــاي اعضــاي  هــايي هســتند كــه مهــارت و قابليــت اي از فعاليــت توانمندســازها: مجموعــه ب)

گـذاري بـراي    بخشـند. سـرمايه   ام پژوهش ارتقا مـي علمي دانشگاه آزاد اسالمي را براي انج هيأت
سازي پتانسيل توسعه تحقيق در دانشگاه و استفاده  هاي پژوهشگران منجر به آزاد ارتقاي مهارت

 هاي قبلي خواهد شد.   گذاري بهينه از سرمايه
هـاي الزم را بـراي انجـام پـژوهش در      هاي انگيزشي هسـتند كـه انگيـزه    ها: مكانيسم مشوق ج)

 كنند.   اه فراهم ميدانشگ
هاي پژوهشي كه در حـال حاضـر    اعتبار پژوهشي، عبارت است از منابع مالي مورد نياز فعاليت -
 شود.   درصد از منابع شهريه دانشگاه و مازاد آن از منابع خارج از شهريه دانشگاه تعيين مي 6
 شود.   اظ ميهاي مربوط به حق نظارت و داوري هر بند از بودجه همان بند لح هزينه -1
ها صرفاً با اخذ مجوزهـاي الزم از   براي همه واحد 2جدول پيوست 2-3و  2-2استفاده از بند  -2

 كل فناوري اطالعات و ارتباطات دانشگاه به اين شرح ميسر است.  اداره
 خريد تجهيزات آزمايشگاهي و كارگاهي به جز لوازم مصرفي -3
هـاي   هـاي مـرتبط بـا فعاليـت     افزار أمين و پشتيباني نرمهاي پژوهشي (صرفاً ت افزار هزينه فرم -4

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 22/12/91مورخ  456248 نامه بخش .1

 )564(صفحه  87پيوست  .2
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ــرم  ــين    پژوهشــي همچــون ن ــوارد مشــابه و همچن ــاير م ــه، مجــالت علمــي و س ــزار كتابخان اف
 برداري)  هاي الزم براي بهره افزار سخت

ها و مراكز مخابراتي براي دسترسي به  هاي ارتباطي بين واحد هاي مربوط به زيرساخت هزينه -5
 نت و اينترانت شبكه اينتر

هاي اينترنت و اينترانت تأمين شده از سـوي مخـابرات    هاي مربوط به آبونمان سرويس هزينه -6
 هاي داراي مجوز توزيع از وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات  يا ساير شركت

 جايي . جابه827ماده 

 پذير است:  ح امكاننامه اعتبارات پژوهشي به اين شر هاي شيوه جايي اعتبارات بين رديف جابه
(طـرح   3-4درصـد از رديـف    25تواننـد بـه ميـزان     بزرگ و جامع مي هاي بزرگ، بسيار واحد -1

جـايي داشـته    جابه 87(ايجاد و توسعه مراكز توليد علم و فناوري) پيوست  1پژوهشي) به رديف 
 باشند.  

شـده و   ي تعيـين هـا  توانند كل اعتبـارات خـود را بـدون رعايـت درصـد      مراكز دانشگاهي مي -2
 ربط هزينه كنند.   هاي الزم از مبادي ذي مشروط به اخذ مجوز

 2توانند به مـدت   تأسيس از زمان ايجاد يا تبديل وضعيت از مركز به واحد مي هاي تازه واحد -3
 هاي اعتبارات پژوهشي خود استفاده كنند.   جايي شناور در رديف سال از جابه

 شده از خارج از دانشگاه ع پژوهشي جذبكرد مناب . نحوه هزينه828ماده 

ها شـامل   هاي دانشگاهي متناسب با درجه و مراكز آموزشي ملزم به تأمين اعتبار از ساير بخش واحد
كـرد سـهم واحـد دانشـگاهي و      سازي پژوهش و جذب اعتبار خارج از دانشگاه هستند. هزينه تجاري

درصـد  6وهشي از خارج دانشگاه (افزون بـر  مراكز آموزشي از درآمدهاي حاصل از جذب اعتبارات پژ
اعتبار پژوهشي واحد همانند عرضه توليدات علمي، حق باالسـري يـا ارائـه خـدمات) در چـارچوب      

 و منوط به تصويب شوراي پژوهشي واحد است.   87هاي مندرج در پيوست  فعاليت

 . مديريت اعتبار پژوهشي  829ماده 

شـگاهي بـر عهـده معـاون پـژوهش و فنـاوري واحـد        هـاي دان  توزيع منطقي اعتبارات در واحـد 
دانشگاهي و تأييد رئيس واحد و در مراكز آموزشي با رئيس مركز آموزشي است. توزيع اعتبارات 
بايد دقيقاً مطابق با دستورالعمل حسابداري اعتبارات تحقيقاتي دانشگاه آزاد اسالمي انجام شـود  

هاي پژوهشي در واحـد دانشـگاهي معطـوف بـه      متناسب با شرايط و قابليت نامه بخشو بندهاي 
هـا و   هاي راهبردي و محوريت و مرجعيت علمي منطقـه و بـا توجـه بـه نيـاز دانشـكده       سياست

 هاي تخصصي آن صورت گيرد.  گروه

 . نحوه حسابرسي اعتبارات پژوهشي پس از سال مالي830ماده 

هـاي   هاي پژوهشي مجـوز  ليتهمه واحدها و مراكز آموزشي مكلف هستند براي هريك از فعا -1
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افـزار حسابرسـي اعتبـارات پژوهشـي كـه در اختيـار        مربوط را اخذ كنند و طي هر سال در نـرم 
گيـرد، ثبـت و مـدارك و مسـتندات الزم را در جلسـاتي كـه        ها و مراكز دانشگاهي قرار مي واحد
شـگاه در يكـي از   منظور در ابتداي هر سال و با هماهنگي دفتر طرح و برنامـه و بودجـه دان   بدين
شـود ارائـه و نسـبت بـه اخـذ       هـاي كشـور برگـزار مـي     هاي منتخـب در منـاطق و اسـتان    واحد

 صورتحساب خود اقدام كنند. 
كـه   صورتحساب صادرشده در جلسات حسابرسي اعتبارات پژوهشي نهايي است و درصـورتي  -2

مركـز بايـد در زمـان و    براي واحد يا مركز دانشگاهي مانده اعتبارات درج شده باشـد، واحـد يـا    
مهلت مقرر نسبت به واريز مانـده بـه حسـاب صـندوق پژوهشـي سـازمان مركـزي بـه شـماره          

شـود و مسـتقيماً از حسـاب     اقدام كند و فيش مربوط مشـمول كـارمزد مـي    101661010005
 فيمابين واحد يا مركز برداشت خواهد شد.  

هستند مطابق بـا مقـررات دانشـگاه     ها و مراكز دانشگاهي موظف و مكلف واحد همه. 831ماده 

نسبت به ايجاد صندوق پژوهشي اقدام كنند و در ابتداي هر سال مالي سهم صـندوق پژوهشـي   
واريز و تصوير فيش واريزي را بـه دفتـر    010661010005سازمان مركزي را به حساب شماره 

موقـع سـهم    ز بـه طرح و برنامه و بودجه دانشگاه ارسال كنند. بديهي است در صورت عـدم واريـ  
سهم ذكرشده مشمول كارمزد  2بند  830صندوق پژوهشي در زمان و مهلت مقرر، همانند ماده 

 مابين با واحد يا مركز دانشگاهي برداشت خواهد شد.   شود و از حساب في مي
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 فصل سي و پنجم

 جذب نيروهاي متخصص و مشمول

 

سـال، هماننـد سـاير     4يـا   3تعهـد   علمـي در طـول   . حقوق و مزاياي اعضاي هيأت832ماده  

ها و مؤسسات آموزش عالي كشور است. الزم است شرايط زير در نظر گرفته  علمي دانشگاه هيأت
شود و در صورت تخلف، ضمن برخورد با واحدهاي خاطي، ديگر نيـروي متخصـص وظيفـه بـه     

 1ها اختصاص داده نخواهد شد. آن
وظيفـه، از ابتـداي همكـاري در واحـدهاي     علمـي   از اين پس همـه اعضـاي محتـرم هيـأت     -1

علمي كامل (حقـوق و مزايـا، حـق جـذب، حـق       دانشگاهي دانشگاه آزاد اسالمي، از حقوق هيأت
علمـي   هاي حقوق و مزاياي ساالنه و... ) همچون ديگر اعضاي محترم هيأت مرتبه علمي، افزايش

 دانشگاه آزاد اسالمي برخوردار خواهند بود. 
ارشـد، مربـي پايـه يـك و دارنـدگان دانشـنامه دكتـري،         دانشنامه كارشناسيهمه دارندگان  -2

 شوند.   استاديار پايه يك محسوب مي

 ها تعلق خواهد گرفت.   اين اعضا، حقوق و مزاياي كامل به آن در طول دوره آموزش نظامي  -3

د، براي شون همه مشموالني كه فرآيند جذب را طي كرده و به واحدهاي دانشگاهي مأمور مي -4
و بـراي منـاطق    د)ماه تعهـ  16ماه خدمت ضرورت و  20ماه برابر با  36سال ( 3مناطق محروم 

ملزم به انجام خدمت  د)ماه تعه 28ماه خدمت ضرورت و  20ماه برابر با  48سال ( 4غيرمحروم 
 هستند.  

حضري شده به واحدها، تعهدنامه م واحدهاي دانشگاهي موظفند از متخصصان مشمول مأمور -5
و يك قطعه چك بدون تاريخ به ميزان مبالغ مندرج در جدول زير و بـا توجـه بـه مـدت تعهـد      

ها را به انضمام رونوشت نخستين حكم استخدامي  هاي آن اخذ كنند و رونوشت 3مندرج در بند 
علمي متخصص مشـمول، بـه دفتـر ارتبـاط بـا صـنعت، اداره جـذب نخبگـان و نيروهـاي           هيأت

 شان قرار گيرد.  كزي دانشگاه آزاد اسالمي ارسال كنند تا در پروندهمتخصص سازمان مر

 

 در منطقه غيرمحروم در منطقه محروم

 دكترا ارشد كارشناسي دكترا ارشد كارشناسي

 ريال 000/000/400 ريال 000/000/300 ريال 000/000/290 ريال 000/000/230

 

 ان را نيز ارسال كنند.  همچنين بايد در پايان هر ترم تحصيلي، گزارش كارش
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 30/7/85مورخ  189789/81 نامه بخش .1
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نامـه اداره جـذب نخبگـان و نيروهـاي      دوره تعهد متخصص مشمول از زمـان صـدور معرفـي    -6
شود و دوره خـدمت سـربازي از    شود، آغاز و محاسبه مي متخصص كه به واحد مربوط ارسال مي

 زمان اعزام به دوره آموزش نظامي، شروع و حساب خواهد شد.  

علمي وظيفه هسـتند و احكـام    أمور به واحدهاي دانشگاهي، هيأتهمه متخصصان مشمول م -7
 علمي وظيفه بر ايشان حاكم است و اطالق سرباز وظيفه به آنان صحيح نيست.  هيأت

شـوند   وقت در دانشگاه آزاد اسالمي جذب مـي  علمي وظيفه براي استخدام تمام اعضاي هيأت -8
ايا يا بركناري ايشان بدون ادله قانوني و مجـوز  مدت. بنابراين قطع حقوق و مز نه يك دوره كوتاه

رسماً و مسـتند   اي بايد كتباً،  سازمان مركزي دانشگاه آزاد اسالمي، خالف است و هرگونه مسأله
بررسـي  از به دفتر ارتباط با صنعت، اداره جذب نخبگان و نيروهاي متخصص ارسال شود تا پس 

هاي نظامي، حكم  العمل هاي دانشگاه و دستور نامه ربط و بر اساس موازين و آيين به مسئوالن ذي
 قطعي صادر و اجرا شود. 

مســئوليت همــه امــور مربــوط بــه معرفــي، جــذب و نگهــداري و اجــراي كامــل قــوانين و    -9
علمـي   هاي مربوط به متخصصـان مشـمول عضـو هيـأت     نامه بخشها و  نامه آيين ،ها دستورالعمل

دانشگاهي است و مقام ديگـري حـق دخالـت در امـور     واحدهاي دانشگاهي با رؤساي واحدهاي 
 متخصصان مشمول را ندارد. 

ويـژه   هـاي صادرشـده، بـه    نامـه  بخـش ها و  نامه واحدهاي دانشگاهي، مقررات و آيين همه -تبصره
هـا را بـه    هاي مربوط به متخصصان مشمول را كامالً اجرا كننـد و آن  ها و دستورالعمل نامه بخش

انـدركار جـذب و نگهـداري اعضـاي      مي وظيفـه و همـه مسـئوالن دسـت    عل اطالع اعضاي هيأت
علمي وظيفه و دانشجويان و متقاضيان برسانند و ايشان را از همه قوانين و تسهيالتي كـه   هيأت

بيني شده اسـت، مطلـع كننـد تـا      ها پيش نامه دانشگاه برايشان فراهم كرده و در مقررات و آيين
جاي كشور به سازمان مركزي و  مورد افراد از جاي از فرستادن بيرجوع  گونه با تكريم ارباب بدين

 ايجاد هزينه و اتالف وقت آنان و كاركنان سازمان مركزي دانشگاه آزاد اسالمي خودداري شود. 

علمـي مشـمول مـأمور بـه خـدمت در واحـدهاي        اعضـاي هيـأت   1/1/92از تـاريخ   .833ماده 

ين از رؤساي واحـدها و مراكـز آموزشـي درخواسـت     دانشگاهي شامل مقررات زير هستند، بنابرا
علمـي مشـمول كـه در واحـدهاي دانشـگاهي       شود مراتب را در اسرع وقت به اعضاي هيـأت  مي

 1رساني كنند. اشتغال دارند اطالع
علمي مشمول، مـدت   قانون خدمت وظيفه عمومي اعضاي هيأت 71ماده  1به موجب تبصره  -1

 ماه است. 48در همه مناطق كشور  د)دوره ضرورت و تعهتعهد آنان (
علمـي در حـين خـدمت در مقـاطع      تحصـيل بـه اعضـاي هيـأت     در اجراي قانون اجازه ادامه -2
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 18/3/92مورخ  71657/81 نامه بخش .1
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برابر مدت باقيمانـده   2تحصيل آنان فقط در صورت سپردن تعهد به ميزان  تحصيلي باالتر، ادامه
 پذير خواهد بود. امكان

در  مـي   از زمـان شـروع آمـوزش نظـا     1392علمي مشمول از سـال   مدت تعهد اعضاي هيأت -3
 پادگان محل آموزش قابل محاسبه است.

علمـي مشـمول    پرداخت حقوق و مزايا و صدور دفاتر بيمه خدمات درماني و... اعضاي هيـأت  -4
 ها و مؤسسات آموزش عالي كشور است.  علمي دانشگاه تابع مقررات استخدامي اعضاي هيأت

بار نحـوه عملكـرد و همكـاري آنـان را تـا پايـان دوره        ماه يك 6 واحدهاي دانشگاهي بايد هر -5
 ضرورت و تعهد گزارش و به دفتر ارتباط با صنعت و جامعه ارسال كنند.  

از  ه)ما48علمي مشمول پس از اتمام دوره ضرورت و تعهد ( كارت پايان خدمت اعضاي هيأت -6
در برگه اعزام آنـان ارسـال خواهـد    شده  سوي سازمان وظيفه عمومي ناجا صادر و به نشاني درج

 شد.  
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 فصل سي و ششم

ارشد  التحصيالن ممتاز مقطع كارشناسي ضوابط پذيرش بدون آزمون فارغ

1در مقطع دكتري تخصصي
 

 

شـوراي هـدايت اسـتعدادهاي     31/6/86مـورخ   3536/21. براساس ابالغيـه شـماره   834ماده 

هاي آزاد اسالمي و دولتي براسـاس ضـوابط و    هدرخشان وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، دانشگا
 كنند.   نامه در مقطع دكتري تخصصي در همان رشته گرايش پذيرش مي مقررات اين آيين

 

 التحصيالن ممتاز   ضوابط تعيين فارغ

هاي علـوم انسـاني    ارشد براي رشته التحصيالن كارشناسي معدل: حداقل معدل فارغ. 835ماده 

 ) است. 17ها هفده ( اي و ساير رشته ) و دكتري حرفه18هجده (
 ) است. 17هاي حسابداري و مديريت خدمات بهداشتي هفده ( حداقل معدل براي رشته -تبصره

 است.  5/18نامه  نامه: حداقل نمره پايان نمره پايان. 836ماده 

 امتياز مقاالت و توليدات علمي  . 837ماده 

پژوهشـي براسـاس جـدول امتيـازات زيـر طبـق        هـاي  يافته به فعاليت ميزان امتيازات اختصاص
 است.  7نامه ماده  شيوه

 
 حداكثر امتياز حداكثر امتياز هر مورد تعداد نوع مقاالت و توليدات علمي

 13 4 هر مورد ISIچاپ مقاله در مجالت  الف)

پژوهشي  چاپ مقاله در مجالت علمي ب)
زبان و  و علمي ترويجي فارسي

 ISCخارجي يا زبان داخلي يا  غيرفارسي

 7 3 هر مورد

 20 جمع كل

 

معاونت پژوهشي (دفتر گسترش توليد علـم) براسـاس مـدارك و مسـتندات و فهرسـت       -تبصره
شده نسبت به ارزيابي و اختصاص امتيازات مندرج  ارسالي از طرف مركز آزمون، در مهلت تعيين

ام و نتايج را به مركز آزمون نامه مصوب معاونت پژوهشي دانشگاه اقد براساس شيوه 877در ماده 
 اعالم خواهد كرد.  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 22/3/90مورخ  89348/70 نامه بخش .1
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  ساير موارد. 838ماده 

 شهريور ماه سال پذيرش است.  31سال تا تاريخ  30سن: حداكثر سن داوطلب  -1
علمي دانشگاه آزاد اسـالمي)   نامه (غير از اعضاي هيأت التحصيالن واجد شرايط اين آيين فارغ -2

عنـوان   تواننـد بـه   ها گذشته باشد، مـي  ز فراغت از تحصيل آنسال ا 3كه بيش از  مشروط به اين
 نام كنند.   داوطلب ثبت

درصد ظرفيـت پـذيرش بـا     50درصد و حداكثر  20پذيرش بدون آزمون حداقل  ظرفيت -تبصره
 آزمون خواهد بود كه الزم است اين نسبت در تكميل ظرفيت نيز رعايت شود. 

   با تخلفات. مرجع رسيدگي و نحوه برخورد 839ماده 

نامـه حسـب مـورد بـا مركـز آزمـون و معاونـت         كننده مفاد اين آيـين  مرجع رسيدگي و بررسي
پژوهشي قبل از قبولي مرجع ارزيابي در زمان قبولي با مركز آزمون و گـروه تخصصـي و مرجـع    
رسيدگي و بررسي بعد از قبولي به عهده واحد دانشـگاهي محـل پـذيرش اسـت. بـديهي اسـت       

نـام در واحـد    نام ارزيابي توليدات علمـي مصـاحبه، پـذيرش، ثبـت     مرحله از ثبت چنانچه در هر
دانشگاهي يا در حين تحصيل يا در پايان تحصيل مشخص شود كـه داوطلـب فاقـد هـر يـك از      

شـود و ضـمن حـذف     نامه بوده است، متقاضـي متخلـف شـناخته مـي     شرايط پذيرش اين آيين
شـده محـروم    تحصيل و مزاياي كسب بطال و از ادامهپذيرش وي ا داوطلب از فهرست متقاضيان، 

نـام در   شود. همچنين حق ثبت التحصيل باشد، دانشنامه وي باطل مي شود. چنانچه فرد فارغ مي
شود. مركز آزمون مجاز اسـت بـه ازاي    دكتري بدون آزمون در سنوات بعد از وي سلب ميدوره 

 ايگزين و براي مصاحبه يا پذيرش معرفي كند.  حذف اين افراد، افراد ديگري را با اولويت نمره ج

 نامه امتياز به مقاالت براي شركت در دوره دكتري بدون كنكور شيوه -840ماده 

 
 امتياز وضعيت مقاله رديف

 ISIهاي  شده در مجله هاي چاپ مقاله

1 75/0 JRK>  5/5 نامه امتياز آيين 20براي هر مقاله تا سقف 

74/0< JRK < 5/05/4 نامه امتياز آيين 20مقاله تا سقف  براي هر 

49/0 <JRK<01/0 3 نامه امتياز آيين 20براي هر مقاله تا سقف 

 ISCهاي  شده در مجله هاي چاپ مقاله

 5/2 نامه امتياز آيين 15براي هر مقاله تا سقف  ISCپژوهشي  هاي علمي مجله 2

 2 نامه امتياز آيين 10براي هر مقاله تا سقف  ISCپژوهشي غير هاي علمي مجله

 5/1 نامه امتياز آيين 7براي هر مقاله تا سقف  ISCهاي علمي ترويجي  مجله

 1 نامه امتياز آيين 5براي هر مقاله تا سقف  ISCهاي علمي ترويجي غير مجله
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 نامه  امتياز آيين 20تا سقف  Scienceيا  Natureهر مقاله  -1تبصره  
پـس از   JRKبـدون   IFداراي  Web of Scienceدر پايگـاه   ISI هـاي  مقالـه  امتياز -2تبصره 

شود و در  در حوزه معاونت پژوهشي سازمان مركزي براساس جدول باال تعيين مي JRKمحاسبه 
 گيرد.   جدول باال قرار مي 1گانه بند  هاي سه بندي يكي از طبقه

نام در دوره بدون آزمـون   التحصيلي واجدين شرايط با توجه به زمان ثبت بديهي است زمان فارغ
 ساله توسط مركز آزمون دانشگاه در دفترچه راهنما درج خواهد شد.   همه

 پذير است.  نام امكان پذيرش دانشجو فقط در رشته هم -1
 شـده در مقطـع   سـازي  واحـد درسـي از دروس معـادل    5آموختگاني كه داراي بيش از  دانش -2

 شوند.   نامه نمي اين آيينارشد باشند، مشمول استفاده از  كارشناسي
 ارشـد  نامه الزم است براساس مقررات آموزشي كارشناسـي  آموختگان مشمول اين آيين دانش -3

 التحصيل شده باشند.   نيمسال تحصيلي فارغ 6ناپيوسته حداكثر در 
 سال است.  35علمي دانشگاه آزاد اسالمي  حداكثر سن براي اعضاي هيأت -1تبصره 
 ارشد ناپيوسته باشند نام در مقطع كارشناسي هايي كه فاقد رشته هم رشته پذيرش در -2تبصره 

 گيرد.  هاي تخصصي مربوط صورت مي با تشخيص مركز آزمون و گروه

 . ارزيابي و نحوه پذيرش نهايي841ماده 

درصـد امتيـاز    20نامـه،   درصد امتيـاز پايـان   15درصد امتياز معدل،  35مركز آزمون براساس  -1
 كند.   بندي مي قاالت و توليدات علمي داوطلبان را رتبهحاصل از م

ها براي تعيين ظرفيـت دعـوت    بندي آن تعداد داوطلبان حائز شرايط به همراه چگونگي رتبه -2
 گيرد.   هاي تخصصي قرار مي به مصاحبه در اختيار گروه

شده توسـط   مترتيب رتبه و براساس ظرفيت دعوت به مصاحبه اعال داوطلبان حائز شرايط به  -3
 شوند.   گروه تخصصي به مصاحبه علمي معرفي مي

 درصد بـه مجمـوع   30پس از انجام مصاحبه علمي، امتياز عوامل ارزشيابي مصاحبه به ميزان  -4
شـود و   بنـدي داوطلبـان تنظـيم مـي     امتيازات قبلي داوطلبان افزوده شده و فهرست نهايي رتبه

 شود.   توسط گروه تخصصي انجام مي سپس گزينش نهايي براساس ظرفيت اعالمي 

 التحصيالن واحـدهاي جـامع دانشـگاه آزاد اسـالمي و     امتياز حاصل از معدل كل فارغ -1تبصره 
 شود:  هاي مادر دولتي با ضرايب زير محاسبه مي دانشگاه

دانشـگاه برتـر    15اگر واحد جامع دانشگاه آزاد اسالمي يا دانشـگاه مـادر دولتـي در ميـان      الف)
قـرار داشـته باشـد، ضـريب معـدل        Scopusننده علم منطبق با بانك اطالعاتي پايگـاه  توليدك

و  17هاي بـا حـداقل معـدل قابـل قبـول       براي رشته 1/1ها معادل  التحصيالن اين دانشگاه فارغ
 خواهد بود.  18هاي با حداقل معدل قابل قبول  براي رشته 05/1



 

352    

شـده براسـاس اعـالم معاونـت پـژوهش و       اشـاره  بندي هاي ذكرشده در رتبه جايگاه دانشگاه ب)
هـاي   فناوري دانشگاه آزاد اسالمي (دفتر گسترش توليد علـم) اسـت. همچنـين تعـداد دانشـگاه     

بندي براساس نظر حوزه معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه آزاد اسالمي و با  مشمول در آن رتبه
همـان سـال اعـالم     نامـه  بخـش در  مشورت مركز آزمون دانشگاه در هر سال متغير خواهد بود و

 خواهد شد.  
 گيرد. تعلق مي) Corresponding Authorامتيازات باال به نويسنده اصلي مقاله ( -2تبصره 

عنوان نويسـنده اصـلي در نظـر     چنانچه نويسنده اصلي در مقاله مشخص نشده باشد، نفر اول به
 :ها بر اساس جدول زير است اد آنشود. ضريب امتيازدهي به نويسندگان بر اساس تعد گرفته مي

 گيرد.   نفره است يك امتياز كامل مي اي كه يك بديهي است مقاله
 

 نفر چهارم به بعد نفر دوم و سوم نفر اول تعداد نويسندگان

 25/0 5/0 75/0 ها ضريب

 
نامه ذكرشده فرصتي قابل توجه براي داوطلبـان ورود بـه دوره دكتـري     جا كه آيين توجه: از آن 

شود و ممكن است از اين فرصت با تخلف علمي استفاده شود، در صـورت   تخصصي محسوب مي
اثبات تخلف فرد، موضوع در كميته بررسي تخلفـات علمـي آزاد اسـالمي در معاونـت پژوهشـي      
دانشگاه (دفتر گسترش توليد علمي) مطرح و با خاطي برخورد خواهـد شـد و در هـر مرحلـه از     

شود و در صورت صدور مدرك دكتري مدرك لغو خواهـد شـد و    ي ميتحصيل فرد جلوگير ادامه
 فرد خاطي موظف است خسارت مادي و معنوي دانشگاه را جبران كند. 

هاي صادرشده درخصوص پذيرش بدون آزمـون   نامه بخشنامه همه  با ابالغ اين آيين .842ماده 

 شود.   يكن تلقي مي لم ناارشد دانشگاه آزاد اسالمي ك التحصيالن ممتاز كارشناسي فارغ
 
 
 


