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 پژوهشی در واحدهاي دانشگاهی

گسـترش مرزهـاي دانـش،    تحقق رسالت دانشگاه در توسعه نظام علـم و فنـاوري کشـور،    

مفید بـراي بهزیسـتی مـردم و     خدمات، تولید محصول و ارائه 

در انجام ماموریت هـا و تعامـل سـازنده ایـن     

 .استی اسالمي دانشگاه آزاد فناورمعاونت پژوهش و 

 .استدبیر هیات امنا و رئیس دانشگاه آزاد اسالمی استان 

و  گروه پژوهشی، مرکـز پژوهشـی، پژوهشـکده    

ي ازهـا ینیی بـه  پاسـخگو یی و درآمـدزا هاي پژوهشی تخصصـی،  

و ) پـژوهش بنیـادي  (هاي تخصصی براي گسترش مرزهـاي دانـش   

  ؛)گرا و جامعه محور

اي هاي میان رشـته هاي نوین، موضوعفناوريتوسعه فرهنگ و تمدن ایران اسالمی، 

ي سـاز  يتجـار  افزایی، تبـدیل دانـش بـه کـاربرد و    

ي توسـعه  هـا  تیـ لووامتناسب بـا   ژهیو تیمامور

-هموسس و نهادهایی، اجراي ها دستگاهی پژوهش

  .شود یم جادیای مشارکت به صورتی متقاض
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پژوهشی در واحدهاي دانشگاهی واحدهايتشکیل و فعالیت  چگونگی

تحقق رسالت دانشگاه در توسعه نظام علـم و فنـاوري کشـور،    واحدهاي پژوهشی نقش مهمی براي 

، تولید محصول و ارائه هاي پیشرفتهتولید علم و تبدیل نتایج آن به فناوري

در انجام ماموریت هـا و تعامـل سـازنده ایـن     براي افزایش کارایی همه جانبه  از این رو،. کنندایفا می

  . نامه تنظیم شده استاین آیین ،هاي اجراییها و دستگاه

 .استی اسالمدانشگاه آزاد   ،نامه نییآ نیادر  "دانشگاه 

معاونت پژوهش و   ،نامه نییآ نیادر  "معاونت دانشگاه  "منظور از 

دبیر هیات امنا و رئیس دانشگاه آزاد اسالمی استان  ،نامه نییآ نیادر "  دبیر هیات امنا"منظور از 

 انواع واحدهاي پژوهشی شامل، یکی از "واحد پژوهشی"منظور از 

 

هاي پژوهشی تخصصـی،  بردن کیفیت فعالیتباال واحد پژوهشی

  :با اهداف فرعی زیر است

هاي تخصصی براي گسترش مرزهـاي دانـش   هاي پژوهشی هدفمند در زمینهدهی به ساختارها و فعالیت

گرا و جامعه محورکاربردي ماموریت پژوهش(خدمت مفید به جامعه 

توسعه فرهنگ و تمدن ایران اسالمی، بنیادي و کاربردي با تاکید بر 

  بین المللی؛هاي ملی و بازتاب بین المللی و طرح هاي کالن ملی و 

  ؛)تعهد اجتماعی ( و دولت  جامعه ،با صنعت دانشگاه 

افزایی، تبـدیل دانـش بـه کـاربرد و    تشکیل قطب هاي علمی، نهادینه شدن کارجمعی و هم 

   تیمامورپژوهشی بر اساس 

  :شوندپژوهشی بر اساس نوع ماموریت به دو دسته تقسیم می

ماموربنا به ضرورت خاص با  که هستند واحدهایی: پژوهشی عرضه محور

  .شوند یم سیتاس

پژوهشي ازهاینبه منظور رفع  کههستند  واحدهایی: واحد پژوهشی تقاضا محور

متقاضی و دانشگاهواحد  نیبقرارداد  ای نامه تفاهم عقد قیطری، از 
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چگونگینامه  آیین

  مقدمه

واحدهاي پژوهشی نقش مهمی براي 

تولید علم و تبدیل نتایج آن به فناوريدر مشارکت 

ایفا میشکوفایی اقتصادي کشور 

ها و دستگاهبا سازمان واحدها

 

     فیتعار. 1ماده  

دانشگاه  "از   منظور: دانشگاه  .1-1

منظور از : معاونت دانشگاه  .1-2

منظور از : دبیر هیات امنا .1-3

منظور از    :واحد پژوهشی .1-4

 . است موسسه پژوهشی

 

  اهداف. 2ماده 

واحد پژوهشی لیتشک هدف نیتر مهم

با اهداف فرعی زیر است کشوری اساس

دهی به ساختارها و فعالیتجهت .2-1

خدمت مفید به جامعه تبدیل آن به محصول و 

بنیادي و کاربردي با تاکید بر  هايپژوهشانجام  .2-2

هاي ملی و بازتاب بین المللی و طرح هاي کالن ملی و لویتوبا ا) چندنظمی(

 ، گسترش و پیوندتیتقو. 2-3

 ي مناسب برايبسترساز .2-4

 .یپژوهشي دستاوردها

    

پژوهشی بر اساس واحد انواع . 3ماده 

پژوهشی بر اساس نوع ماموریت به دو دسته تقسیم می واحد

پژوهشی عرضه محورواحد  .3-1

یتاس کشور و فرهنگی يفناور

واحد پژوهشی تقاضا محور .3-2

ی، از ردولتیغ ای یعموم هاي
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 فعالیـت  زیـر  هاي زمینه در تواندها و مقررات دانشگاه می

 بـا تاکیـد بـر فرهنـگ و تمـدن ایرانـی اسـالمی،       

فراینـد تبـدیل    و علمی تحوالت پایش و بررسی

 اجتماعی اقتصادي، هايهمؤسس وي مردم نهاد 

  ؛)تولید دانش فنی، محصول و ارائه خدمات 

هسـتند   واحـد پژوهشـی  ، طرح هاي پژوهشی برون دانشگاهی که مرتبط با فعالیـت  

 پژوهشـگران و  اسـتادان  همکاري با تخصصی

  ؛کشور از و خارج داخل علمی مراکز همکاري

هـاي دکتـري پـژوهش    با تاکیـد بـر دوره   تکمیلی
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  واحد پژوهشی 

ها و مقررات دانشگاه میرعایت آیین نامههاي مصوب با واحدهاي پژوهشی در چارچوب برنامه

بـا تاکیـد بـر فرهنـگ و تمـدن ایرانـی اسـالمی،       گرا و جامعه محـور  هاي بنیادي اصیل و کاربردي ماموریت

  اي؛هاي بین رشته

بررسی دانش و فرهنگ نوآوري و کارآفرینی، خلق دانش فنی،

 ؛ها آن انتشار و دانش مرزهاي پژوهشی در 

  ؛المللی بین و ملی تراز در فرهنگی و هنري

 ؛هاي علمی براي رفع معضالت و مشکالت اساسی کشور

 ؛تولید دانش فنی

  ؛تخصصی هاي

 .افزارهاي تخصصی

ي مردم نهاد ها سازمان هاي اجرایی، نهادهاي عمومی،دستگاه با هدفمند

  :طریق از المللی بین و ايمنطقه

 رو؛هاي پیششناسایی نیازها و چالش

تولید دانش فنی، محصول و ارائه خدمات ( هاي پژوهشی براي پاسخگویی به نیازهاي جامعه 

  هاي اجرایی؛ارائه خدمات مشاوره اي، آموزشی به سازمان

، طرح هاي پژوهشی برون دانشگاهی که مرتبط با فعالیـت  واحد پژوهشی

  .شوندانجام می واحد پژوهشیمشمول این آیین نامه بوده و در 

تخصصی هاي دوره و آموزشی هاي کارگاه المللی، بین و ملی معتبر

  ؛کشور

همکاري با پیشرفته هايپژوهش ریزي پی و پژوهشی هاي

  هاي دانش بنیان؛آور، مراکز رشد و شرکت

 .علمیهاي ایجاد بستر مناسب براي تشکیل و فعالیت قطب

تکمیلی تحصیالت دانشجویان هاي نامه پایان و ها رساله موضوع

     ؛پسادکتري  دوره در نخبه

  .بر اساس برنامه راهبردي ارائه شدهواحد پژوهشی 
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 فعالیتهاي قلمرو -4ماده 

واحدهاي پژوهشی در چارچوب برنامه

  :دنکن

هاي بنیادي اصیل و کاربردي ماموریتانجام پژوهش .4-1

هاي بین رشتههاي نوین و موضوعفناوري

دانش و فرهنگ نوآوري و کارآفرینی، خلق دانش فنی،گسترش مرزهاي  .4-2

 :طریق ازعلم به ثروت 

 -علمی هاي مقاله تولید) الف

فرهنگی و هنري ارزنده و بدیع آثار خلق) ب

هاي علمی براي رفع معضالت و مشکالت اساسی کشورحلو راه ها نظریه ارائۀ) ج

تولید دانش فنیثبت اختراع و  )د

هايکتاب تألیف و تصنیف) ه

افزارهاي تخصصیتوسعه نرم)و

هدفمند و مؤثر ارتباط .4-3

منطقه ،ملیدر سطح   فرهنگی و

شناسایی نیازها و چالش)الف

هاي پژوهشی براي پاسخگویی به نیازهاي جامعه اجراي طرح) ب

ارائه خدمات مشاوره اي، آموزشی به سازمان)ج

واحد پژوهشیدر واحدهاي داراي  .تبصره

مشمول این آیین نامه بوده و در 

معتبر هايهمایشبرگزاري ) د

کشور از خارج و داخل برجسته

هاي پروژه اجراي مشارکت در) ه

آور، مراکز رشد و شرکت همکاري با واحدهاي فن )و

ایجاد بستر مناسب براي تشکیل و فعالیت قطب) ي

موضوع ساختن هدفمند .4-4

 ؛محور

نخبه پژوهان دانش تربیت .4-5

واحد پژوهشی درآمدزایی . 4-6
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ی،  انسـان  علـوم ی، دامپزشـک ي و کشاورز، هیپا

 داشـتن  و ی مربـوط تخصصـ  نـه یزمدر ارائه برنامه جامع به همراه راهبردهـا و راهکارهـاي اجرایـی    

  ؛هستند واحد پژوهشی تیفعال نهیزمی در 

ـ ااز  کـه  تمام وقت واحد با مرتبه علمی استادیار به باال تعـداد   نی

 واحد پژوهشـی  تیفعالموضوع در رشته مربوط به 

 دارايیـا  اکتشـاف   شامل اختـراع، (  یپژوهش

در  )پژوهشی چاپ شده در نشـریات معتبـر  

یا خلق اثر بدیع فرهنگی  اکتشافشامل اختراع، 

پژوهشـگران   ریسـا ي بـرا ) پژوهشی چاپ شده در نشـریات معتبـر  

-تمام وقت با مرتبه علمی دانشیار به باال سایر واحد

  .کننداستفاده 

هاي مختلف واحد دانشگاهی، براي تامین نیروي مـورد نیـاز   

ي تحقـق  بـرا ی الزم رسان اطالعي و افزار نرم

  .مربوط بدهند واحد پژوهشیواحدهاي دانشگاهی باید اجازه استفاده از امکانات و تجهیزات آزمایشگاهی خود را به 

هزینـه  ، پژوهشـی  هايتجاري سازي نتایج پژوهشی واحـد 

  .پژوهشی با تایید شوراي پژوهش و فناوري واحد دانشگاهی قابل پرداخت است

  : شوندتاسیس مینامه ات این آیینرمقر 

   .است که در زمینه تخصصی معین و مشخص ایجاد می شود

 .  

  . گروه پژوهشی مرتبط با ماموریت پژوهشکده است
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  واحد پژوهشیاسیس تي الزم براي ها

پا علومی، مهندس یفن(ی آموزشي ها گروهاز  کدر هر ی توانند

ارائه برنامه جامع به همراه راهبردهـا و راهکارهـاي اجرایـی    

  :اقدام کنند واحد پژوهشی

ی در لیتکم التیتحصي ها دورهبا درجه بسیار بزرگ و جامع که داراي 

تمام وقت واحد با مرتبه علمی استادیار به باالاز میان اعضاي هیات علمی  پژوهشگر

  ؛ی شوندمعرفتن به عنوان پژوهشگر شاخص 

در رشته مربوط به ي دکتري دانشجوی و مربی علمبا مرتبه  دتوان یم

پژوهشسه دستاورد  و افتهی انیپای پژوهشحداقل سه طرح  

پژوهشی چاپ شده در نشـریات معتبـر   –تاییدیه از مراجع ذي صالح یا مقاله علمی داراي و هنري 

  .داشته باشد واحد پژوهشی

شامل اختراع، (ی شامل پژوهشحداقل دو دستاورد  و افتهی انیپای 

پژوهشی چاپ شده در نشـریات معتبـر   –داراي تاییدیه از مراجع ذي صالح یا مقاله علمی 

تمام وقت با مرتبه علمی دانشیار به باال سایر واحد یعلم اتیهي اعضااز  توانند یم ازیندر صورت  

استفاده  ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی مورد تایید وزارتین

هاي مختلف واحد دانشگاهی، براي تامین نیروي مـورد نیـاز   تواند از کارشناسان مازاد بر نیاز بخشمی

  ؛ازیني مورد بناو  نیزمی استاندارد مشتمل بر 

نرم امکانات، کتابخانه  ی،شگاهیآزماو  پژوهشی زاتیتجهاز  

  . برخوردار باشد

واحدهاي دانشگاهی باید اجازه استفاده از امکانات و تجهیزات آزمایشگاهی خود را به 

تجاري سازي نتایج پژوهشی واحـد  براي تهیه برنامه کسب و کار و همچنین مشاوره در زمینه

پژوهشی با تایید شوراي پژوهش و فناوري واحد دانشگاهی قابل پرداخت استبودجه  1مشاوران و افراد صاحب نظر از ردیف 

  انواع واحد پژوهشی براساس ساختار

 و نوع تقسیم می شوند که طبق ضوابط چهارواحدهاي پژوهشی براساس ساختار به 

است که در زمینه تخصصی معین و مشخص ایجاد می شودواحد پژوهشی  کوچکترین

. گروه پژوهشی مرتبط با ماموریت مرکز است 2داراي حداقل 

گروه پژوهشی مرتبط با ماموریت پژوهشکده است 3داراي حداقل 
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ها یژگیوو  طیشرا. 5ماده 

توانند یمی دانشگاهي واحدها

ارائه برنامه جامع به همراه راهبردهـا و راهکارهـاي اجرایـی    با ) یپزشکي ، معمارهنر و 

واحد پژوهشیبراي تاسیس ، زیر طیشرا

با درجه بسیار بزرگ و جامع که داراي  ییواحدها. 5-1

پژوهشگر 5ی حداقل معرف .5-2

تن به عنوان پژوهشگر شاخص  کی دیبا

متن  1تعداد  نیااز . 1 تبصره

  .دباش

 دیباپژوهشگر شاخص . 5-3

و هنري  خلق اثر بدیع فرهنگی

واحد پژوهشیزمینه فعالیت 

ی پژوهشطرح  کارائه ی. 5-4

داراي تاییدیه از مراجع ذي صالح یا مقاله علمی و هنري 

   .ی استالزام

 مصوب پژوهشی  واحد .5-5

ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی مورد تایید وزارتینهاي دانشگاهی، دانشگاه

می پژوهشی هايواحد. 5-6

  .استفاده کندخود 

ی استاندارد مشتمل بر کیزیفي فضا داشتن .5-7

 واحد دانشگاهی باید  .5-8

برخوردار باشد واحد پژوهشیاهداف 

واحدهاي دانشگاهی باید اجازه استفاده از امکانات و تجهیزات آزمایشگاهی خود را به  .2تبصره

براي تهیه برنامه کسب و کار و همچنین مشاوره در زمینه  .3تبصره

مشاوران و افراد صاحب نظر از ردیف 

  

انواع واحد پژوهشی براساس ساختار. 6ماده 

واحدهاي پژوهشی براساس ساختار به 

کوچکترین: گروه پژوهشی. 6-1

داراي حداقل : مرکز پژوهشی. 6-2

داراي حداقل : پژوهشکده. 6-3

  



    
    
   

    1477893855کدپستی  سازمان مرکزي دانشگاه آزاد اسالمی

  . ت موسسه استیمرتبط با مامور

و زیـر  ، مشابه یک دانشـکده  نظر اداري از ، مستقل و

  :امور پژوهشی به آدرس ذیل قابل دسترسی است

http://rvp.iau.ir/rsh/     

  ؛  به معاونت

 از امکانات مرکز بازدید به عمل خواهـد آمـد و در صـورت تاییـد،    

 طیشـرا مـدت   نیای طی موظف است دانشگاه

ی، قطعـ نشـدن بـه موافقـت     لیتبـد و در صورت 

 بـرون دانشـگاهی   طرح پژوهشـی  3ارائه مدارك الزم مبنی بر اتمام حداقل 

منوط به داشتن تعداد گروه هاي الزم مطابق با تعریـف  

که در مراحل زیـر انجـام مـی     ،است) حسب مورد

  ؛رئیس واحد دانشگاهی

  ؛تبدیل وضعیت واحد پژوهشی

  ؛)صدور مجوز اصولی

، بـه  ارسال به شوراي گسترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوري، براي طرح در کمیتـه تخصصـی پژوهشـی   

سازمان مرکزي دانشگاه آزاد اسالمی ،بلوار شهداي حصارك ،میدان دانشگاه ،)شمال(انتهاي بزرگراه شهید ستاري

   4748و تلفن گویاي  47350000:تلفن

مرتبط با مامورپژوهشکده  2گروه پژوهشی یا  6داراي حداقل 

، مستقل وساختاريز نظر اگروه پژوهشی  به غیر ازانواع واحدهاي پژوهشی 

  .شود

  پژوهشی  فرایند صدور مجوز تاسیس مرکز

  :ارسال مدارك و مستندهاي  مورد نیاز

امور پژوهشی به آدرس ذیل قابل دسترسی است اداره کلهاي مربوط که در سایت 

به معاونت ارائه درخواست تاسیس مرکز پژوهشی با امضاي رئیس واحد دانشگاهی

  .مبنی بر تاسیس مرکز استان يامنا

  مرکز پژوهشیموافقت اصولی با تاسیس 

از امکانات مرکز بازدید به عمل خواهـد آمـد و در صـورت تاییـد،     5مندرج در ماده  طیشرااحراز  د

دانشگاه واحد .شود یمصادر  معاونت دانشگاهتوسط  سال 3به مدت 

و در صورت  یادشدهی مدت طپس از . کندرا فراهم  مرکزی قطع

  .اعتبار استبی به خود

  مرکز پژوهشی موافقت قطعی با تاسیس

ارائه مدارك الزم مبنی بر اتمام حداقل براي تبدیل موافقت اصولی به موافقت قطعی ضمن 

   .الزامی است و تایید معاونتارائه مصوبه هیات امناي استان 

  فرآیند صدور مجوز پژوهشکده و موسسه پژوهشی

منوط به داشتن تعداد گروه هاي الزم مطابق با تعریـف  ) به غیر از پژوهشگاه(واحدهاي پژوهشی الیت براي سایر 

حسب مورد(یط صدور موافقت اصولی و یا قطعیو احراز شرا 6

رئیس واحد دانشگاهیتبدیل وضعیت واحد پژوهشی با امضاي / 

تبدیل وضعیت واحد پژوهشی/ مبنی بر موافقت با تاسیس  صوبه هیات امناي استان

صدور مجوز اصولی(توسط معاونت 5ماده بررسی و تایید احراز شرایط مندرج در 

ارسال به شوراي گسترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوري، براي طرح در کمیتـه تخصصـی پژوهشـی   

 

انتهاي بزرگراه شهید ستاري ،تهران: نشانی

  

داراي حداقل : پژوهشیموسسه . 4- 6

انواع واحدهاي پژوهشی  : تبصره

شوداداره مینظر رئیس واحد 

  

فرایند صدور مجوز تاسیس مرکز. 7ماده  

ارسال مدارك و مستندهاي  مورد نیاز.  7-1

هاي مربوط که در سایت  تکمیل فرم. 7-1-1

ارائه درخواست تاسیس مرکز پژوهشی با امضاي رئیس واحد دانشگاهی. 7-1-2

امناارائه مصوبه هیات . 7-1-3

موافقت اصولی با تاسیس . 7-2

دییتاو  مداركی بررسپس از 

به مدت  مرکز تیفعالمجوز 

قطعي گرفتن موافقت برا الزم

به خودخود  مرکزی اصولموافقت 

موافقت قطعی با تاسیس. 7-3

براي تبدیل موافقت اصولی به موافقت قطعی ضمن 

ارائه مصوبه هیات امناي استان  ،براي هر مرکز

  

فرآیند صدور مجوز پژوهشکده و موسسه پژوهشی. 8ماده 

الیت براي سایر صدور مجوز فع

6هر واحد پژوهشی در ماده 

  : شود

/ ارائه تقاضاي تاسیس .8-1

صوبه هیات امناي استانارائه م .8-2

بررسی و تایید احراز شرایط مندرج در  .8-3

ارسال به شوراي گسترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوري، براي طرح در کمیتـه تخصصـی پژوهشـی    .8-4

  .منظور صدور مجوز قطعی

  

  

  

http://rvp.iau.ir/rsh/
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به معاونت دانشـگاه   یدانشگاه واحد رئیسیی 

و همچنـین مـوارد    4یاد شده در مـاده   در انجام موارد

باشـد و   واحـد پژوهشـی  پژوهشی و مرتبط با ماموریت 

طرح  3تا  2به عنوان دانشگاه  باشد به تشخیص معاونت

  ؛ي نوینها هی

با در نظـر گـرفتن رتبـه     یالملل نیبمعتبر علمی داخلی و 

 :دهی به شرح زیر است

 .ایران دانشگاه آزاد اسالمی ، مشهد،

- Dry Regions Research Center, Mashhad

و  ولئنـام موسسـه محـل خـدمت نویسـنده مسـ      

-حساب براي دفاع از پایانو تسویه ، شامل تشویقی

  ؛علمی پژوهشی در سطح واحد، استان و کشور

ي از ریـ گ بهـره ی و ایجـاد سـاز و کارهـاي مناسـب بـراي      

سازمان مرکزي دانشگاه آزاد اسالمی ،بلوار شهداي حصارك ،میدان دانشگاه ،)شمال(انتهاي بزرگراه شهید ستاري

   4748و تلفن گویاي  47350000:تلفن

  پژوهشی واحدهاي

یی نها دییتااز  پسرا  واحد پژوهشی ساالنه عملکردی از 

در انجام مواردآن  ، به میزان موفقیتپژوهشی واحدساالنه 

  ؛تشکیل قطب هاي علمی پژوهشی

  ؛گرا و مسئله محورهدفمند، ماموریت هاي متمرکز، 

  ؛هاي ارایه شده به مراکز رشد فناوري

پژوهشی و مرتبط با ماموریت  واحدهاي یاد شده باید به نام در گزارش عملکرد ارسالی، طرح

   .گواهی حسن انجام کار را نیز داشته باشد

باشد به تشخیص معاونت) کالن(چنانچه طرح پژوهشی انجام شده طرح پژوهشی ملی 

ینظراجتماعی و هنري و یا ارایه  فرهنگی، صنعتی، نویني 

معتبر علمی داخلی و  هايیههاي منتشر شده در نشرمقالهتعداد 

  ؛ها در فهرست موضوعی

دهی به شرح زیر استباشد و نحوه آدرس واحد پژوهشیهاي ارائه شده باید به نام 

دانشگاه آزاد اسالمی ، مشهد، مشهد،واحدهاي خشک، مرکز تحقیقات محیط

Research Center, Mashhad Branch, Islamic Azad University, Mashhad,

نـام موسسـه محـل خـدمت نویسـنده مسـ        ،هاي انجام شده در واحد پژوهشـی هاي مستخرج از فعالیت

  .تواند قید شودنیز می

، شامل تشویقیواحد پژوهشیهاي انجام شده در هاي استخراج شده از فعالیت

  . هاي کارشناسی ارشد و رساله هاي دکتري است

علمی پژوهشی در سطح واحد، استان و کشور علمی، اجتماعی و صنعتی با سایر مراکز

   ؛ي علمی براي رفع معضالت و مشکالت اساسی کشور

ـ  هـاي سسـه با مؤ پژوهشی ي علمی ی و ایجـاد سـاز و کارهـاي مناسـب بـراي      المللـ  نیب

  ؛دستاوردهاي نوین علمی و فناوري جهانی

  .بر اساس برنامه راهبردي ارائه شده واحد پژوهشی

 

انتهاي بزرگراه شهید ستاري ،تهران: نشانی

  

واحدهاي عملکردارزیابی . 9ماده 

ی از گزارش باید واحد دانشگاهی

ساالنه  عملکرددر ارزیابی . بفرستد

  :زیر توجه شود

تشکیل قطب هاي علمی پژوهشی ي برايبسترساز .9-1

هاي متمرکز، انجام پژوهش. 9-2

هاي ارایه شده به مراکز رشد فناوريتعداد طرح .9-3

در گزارش عملکرد ارسالی، طرح :1بصرهت

گواهی حسن انجام کار را نیز داشته باشد

چنانچه طرح پژوهشی انجام شده طرح پژوهشی ملی : 2تبصره

  .پژوهشی قابل قبول است

ي ها طرحو انجام  یهارا .9-4

تعداد تولید دانش براساس .9-5

ها در فهرست موضوعیاین نشریه

هاي ارائه شده باید به نام نام مقاله .9-5-1

  :هاي فارسیمقاله  –الف 

مرکز تحقیقات محیط -

 :مقاله هاي انگلیسی –ب  

Mashhad, Iran. 

هاي مستخرج از فعالیتدر مقاله .9-5-2

نیز می همکاران خارج از مرکز

هاي استخراج شده از فعالیتمقاله .9-5-3

هاي کارشناسی ارشد و رساله هاي دکتري استنامه

علمی، اجتماعی و صنعتی با سایر مراکز هايمیزان همکاري .9-6

ي علمی براي رفع معضالت و مشکالت اساسی کشورها حل راهه یارا. 9-7

ي علمیها يهمکارمیزان . 9-8

دستاوردهاي نوین علمی و فناوري جهانی

واحد پژوهشیمیزان درآمدزایی . 9-9
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 يو تایید دبیـر هیـات امنـا   ی دانشگاهواحد 

  .است بالمانعي ودوباره انتصاب 

معـادل مـوظفی رئـیس     ،واحدهاي پژوهشـی 

  .محاسبه می شود 9/11/92در تاریخ 

هسـتند، بـه پیشـنهاد     موظفی اعضاي هیات علمی تمام وقت واحد دانشگاهی که به صورت فعال عضو واحد پژوهشـی 

  . شوندهاي برون دانشگاهی کنند، به عنوان عضو فعال شناخته می

آن در چـارچوب ضـوابط و    يهـا تیـ و نظارت برحسـن اجـراي همـه فعال   

اختیـارات تفویضـی از سـوي رئـیس     در چـارچوب  

 ؛ با تایید ریاست واحد دانشگاهی

 ؛ یدانشگاهواحد  سهیرئ 

 و فناوري داخل و خارج از کشور در چارچوب مقررات؛

ي درآمدها و پژوهشیمحل بودجه ی، ازدانشگاه

در صـورت  بودجه پژوهشی،  بر اساس بخشنامه نحوه اختصاص اعتبارات پژوهشی، 

  .اختصاص پیدا می کند

برون  یپژوهشي ها تیفعالو قرارداد  واحد پژوهشی

  .اختصاص داده نمی شود

سازمان مرکزي دانشگاه آزاد اسالمی ،بلوار شهداي حصارك ،میدان دانشگاه ،)شمال(انتهاي بزرگراه شهید ستاري

   4748و تلفن گویاي  47350000:تلفن

  واحد پژوهشی

واحد  سیرئ شنهادیپبه  و ی واحدعلم اتیهي اعضا انیماز 

انتصاب  شنهادیپو  شود یمسال منصوب  2معاونت دانشگاه به مدت 

واحدهاي پژوهشـی  رئیسانموظفی تدریس  پژوهشی، واحدهايهاي براي ساماندهی به فعالیت

   .یابدکاهش میواحد درسی 

در تاریخ  374797/73مطابق با آیین نامه شماره  واحد پژوهشی

موظفی اعضاي هیات علمی تمام وقت واحد دانشگاهی که به صورت فعال عضو واحد پژوهشـی 

  .یابدکاهش میواحد درسی  5تا  3رئیس واحد پژوهشی، به میزان 

هاي برون دانشگاهی کنند، به عنوان عضو فعال شناخته میاعضاي هیات علمی که اقدام به جذب طرح

  واحد پژوهشیوظایف و اختیارات رئیس 

و نظارت برحسـن اجـراي همـه فعال    واحد پژوهشیو اداره امور 

در چـارچوب   هـا همکاتب ریدادها، اسناد تعهدآور، اسناد مالی، اداري و سا

با تایید ریاست واحد دانشگاهی واحد پژوهشی ازیافتتاح حسابهاي بانکی مورد ن

 أتیآن به ه بیتصو شنهادیو پ واحد پژوهشی یلیو تفص

  ؛یدانشگاهواحد  سهیرئ أتیبه ه واحد پژوهشی نهارائه گزارش عملکرد ساال

و فناوري داخل و خارج از کشور در چارچوب مقررات؛ واحد پژوهشایجاد بستر مناسب براي همکاري با 

  .هاي حمایت از پژوهشگران و فناوران کشوراستفاده از امکانات و تسهیالت صندوق

  تامین منابع مالی 

دانشگاهی واحد مالي و ادارمقررات  تیرعابا  دتوان یمعرضه محور 

بودجه پژوهشی،  بر اساس بخشنامه نحوه اختصاص اعتبارات پژوهشی،  .کنداستفاده  براي تکمیل و تجهیز آن

اختصاص پیدا می کند واحد پژوهشیبه  پس از گرفتن موافقت اصولیو  تایید ریاست واحد دانشگاهی

واحد پژوهشیی اختصاصي درآمدهاتقاضا محور از محل  واحد پژوهشی

اختصاص داده نمی شود به واحد پژوهشیپژوهشی  بودجه فیرد

 

انتهاي بزرگراه شهید ستاري ،تهران: نشانی

  

واحد پژوهشیرئیس .  10ماده 

 واحد پژوهشی سیرئ .10-1

معاونت دانشگاه به مدت و با حکم  استان

براي ساماندهی به فعالیت .10-2

واحد درسی  5تا  3دانشکده به میزان 

واحد پژوهشیحق سرپرستی رئیس  .10-3

موظفی اعضاي هیات علمی تمام وقت واحد دانشگاهی که به صورت فعال عضو واحد پژوهشـی  :1تبصره

رئیس واحد پژوهشی، به میزان 

اعضاي هیات علمی که اقدام به جذب طرح :2تبصره

  

وظایف و اختیارات رئیس .  11ماده 

و اداره امور  تی، هدايزیر برنامه .11-1

 مقررات مربوط؛ 

دادها، اسناد تعهدآور، اسناد مالی، اداري و سارامضاي قرا. 11-2

  دانشگاه؛

افتتاح حسابهاي بانکی مورد ن. 11-3

و تفص نهبودجه ساال میتنظ .11-4

ارائه گزارش عملکرد ساال .11-5

ایجاد بستر مناسب براي همکاري با . 11-6

استفاده از امکانات و تسهیالت صندوق .11-7

  

تامین منابع مالی .  12ماده 

عرضه محور  واحد پژوهشی .12-1

براي تکمیل و تجهیز آن خود

تایید ریاست واحد دانشگاهی

واحد پژوهشی یمالمنابع  .12-2

رد و شود یم نیتام دانشگاهی

  

  

  

  



    
    
   

    1477893855کدپستی  سازمان مرکزي دانشگاه آزاد اسالمی

واریز  واحد پژوهشیاختصاصی به حساب  ات

  .گیرد انجام می واحد پژوهشیهمان در  

 ریپـذ  امکـان  واحـد پژوهشـی   سیرئی و دانشگاه

  .شود یم نییتع آن  سیرئتوسط 

  .  تقسیم می شودفعال  يبه تناسب میزان فعالیت میان اعضا

 يی بـا امضـا  خصوصـ  و یدولتـ  هـاي دستگاه

  .دشو یمبسته  و بعد از تایید دفتر امور حقوقی دانشگاه

  :کندمیي صادر 

 تیـ ماموري اجرااز حد نصاب  کمتر پیدرپی

  

 يشـورا در  آندر مـواد   رییـ تغهرگونـه   .شـود 

  .خواهد بود ریپذ امکان شان

مسئولیت حسن به تایید رئیس دانشگاه رسید و 

  

سازمان مرکزي دانشگاه آزاد اسالمی ،بلوار شهداي حصارك ،میدان دانشگاه ،)شمال(انتهاي بزرگراه شهید ستاري

   4748و تلفن گویاي  47350000:تلفن

اتیمالو  ها نهیهز کسرپس از  واحد پژوهشیدرآمدهاي حاصل از فعالیت هاي 

  . و دانشگاه تقسیم می شود آنمیان 

 واحد پژوهشی هر واحدمرتبط با فعالیت ی طرح هاي پژوهشی برون دانشگاه

دانشگاهواحد  سیرئ مشترك يفقط با دو امضا یادشدهحق برداشت از حساب 

توسط  واحد پژوهشیهاي صرفا ًدر چارچوب فعالیت و محل صرف درآمدها،

به تناسب میزان فعالیت میان اعضا ،به تشخیص رئیس آن درآمد واحد پژوهشی،

دستگاهبا  واحد پژوهشیي ا مشاورهی و دانشگاه برونی، دانشگاه

و بعد از تایید دفتر امور حقوقی دانشگاه واحد پژوهشی سیرئی و دانشگاه

  واحد پژوهشیلغو مجوز 

ي صادر را واحد پژوهشیلغو مجوز  اانحالل ی در موردمعاونت دانشگاه 

پیسال  3در طول به تشخیص معاونت  واحد پژوهشی عملکرد

  .باشد واحد پژوهشی

  .استان يهیات امنا پس از تصویب یدانشگاهواحد  سی

شـود مـی  6/5/78مورخ  59898/73جایگزین بخشنامه شماره

شانیابه دستور  ادانشگاه ی استیر دییتاي دانشگاه طرح و با 

به تایید رئیس دانشگاه رسید و    25/11/94  خیتارتبصره در  10ماده و  16نامه مشتمل بر 

  .دانشگاهی است واحدهايرئیسان دبیران هیات امناي استانی و 

 

انتهاي بزرگراه شهید ستاري ،تهران: نشانی

  

  

  مقررات مالی .  13ماده 

درآمدهاي حاصل از فعالیت هاي  .13-1

میان % 50 - %50و بصورت 

طرح هاي پژوهشی برون دانشگاه .13-2

حق برداشت از حساب  .13-3

  .است

و محل صرف درآمدها، زانیم .13-4

درآمد واحد پژوهشی، :تبصره

دانشگاهي درون قراردادها .13-5

دانشگاهواحد  سیرئ مشترك

  

لغو مجوز  اانحالل ی طیشرا.  14ماده

معاونت دانشگاه  ریزی از موارد کدر ی

عملکردی ابیارزچنانچه  .14-1

واحد پژوهشیو برنامه مصوب 

یرئدرخواست مستدل  .14-2

  

جایگزین بخشنامه شمارهاین آیین نامه  .15ماده 

ي دانشگاه طرح و با ورافنپژوهش و  راهبردي

  

نامه مشتمل بر  نییآ نیا. 16ماده

دبیران هیات امناي استانی و بر عهده  آناجراي 

 
 




