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بخشنامه به: روسای دانشگاه آزاد اسالمی استان ها 

موضوع: آییننامه طرحهای پژوهشی (درون دانشگاهی، مشترک و برون دانشگاهی)

با نگاه ویژه به سند دانشگاه اسالمی (مصوبه جلسه ۷۳۵ مورخ ۱۳۹۲/۴/۲۵ شورای عالی 
انقالب فرهنگی) و راهبرد ۴ نظام پژوهش و فناوری مبنی بر ساماندهی و هدایت پژوهشهای 
دانشگاهی و مراکز پژوهشی به سوی ماموریت گرایی، هم افزایی، شبکهسازی و افزایش سهم آنها 
در اقتدار و سرمایه ملی و حمایت از طرحهای مسئله محور و اثربخش مرتبط با نیازهای کشور در 
جهت شناسایی و رفع مشکالت ملی و محلی و همچنین پژوهشهایی که منجر به توسعه دانش 
و فناوریهای نوین مورد نیاز کشور است و به منظور افزایش انگیزه اعضای هیأت علمی در انجام 
طرحهای پژوهشی (درون دانشگاهی، مشترک و برون دانشگاهی) این آییننامه با هدف حمایت از 
انجام طرحهای پژوهشی بنیادی اصیل و متمرکز، مرجعیت ساز علمی، کاربردی حل مسئله، اقتدار 

آفرین ملی، ماموریت گرا و جذب منابع پژوهشی خارج از دانشگاه ابالغ میشود.
با عنایت به اینکه ساماندهی و هدفمندسازی طرح های پژوهشی بر اساس مزیتهای نسبی 
و رقابتی و ماموریت گرایی از اولویتهای راهبردی دانشگاه می باشد، الزم است مسئوالن محترم 
دانشگاه در حوزههای مختلف اهتمام ویژه نسبت به اجرای صحیح، دقیق و به هنگام این آییننامه 

بنمایند.
مسئولیت حسن اجرای این آییننامه از تاریخ ابالغ بر عهده روسای محترم استانها است.

رونوشت:  
- قائم مقام، مشاوران، معاونان، روسای مراکز و مدیران کل مستقل سازمان مرکزی

- روسای واحدها، مراکز آموزشی و آموزشکده های دانشگاه آزاد اسالمی
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 باسمه تعالی

  

  

  

  

  

  

 4شوراي عالی انقالب فرهنگی) و راهبرد  25/4/1392مورخ  735نگاه ویژه به سند دانشگاه اسالمی (مصوبه جلسه  با

ساماندهی و هدایت پژوهش هاي دانشگاهی و مراکز پژوهشی به سوي ماموریت گرایی، هم  مبنی بر فناوري و نظام پژوهش

مایه ملی و حمایت از طرح هاي مسئله محور و اثربخش مرتبط با ها در اقتدار و سر افزایی، شبکه سازي و افزایش سهم آن

هایی که منجر به توسعه دانش و فناوريژوهشهمچنین پدر جهت شناسایی و رفع مشکالت ملی و محلی و نیازهاي کشور 

، ون دانشگاهیردهاي پژوهشی ( هاي نوین مورد نیاز کشور است و به منظور افزایش انگیزه اعضاي هیأت علمی در انجام طرح

ساز مرجعیت شی بنیادي اصیل و متمرکز،پژوههاي  طرحانجام از  حمایتنامه با هدف آییناین دانشگاهی)  مشترك و برون

 .شودمی ابالغگرا و جذب منابع پژوهشی خارج از دانشگاه به شرح زیر ماموریت، اقتدارآفرین ملیمسئله، علمی، کاربردي حل 

  

  : تعاریف1ماده 

 دانشگاه آزاد اسالمی است.منظور  دانشگاه: 1-1

  منظور پژوهشگاه و شبکه آزمایشگاهی سازمان مرکزي است. پژوهشگاه: 1-2

 منظور واحدهاي دانشگاه آزاد اسالمی است. واحد دانشگاهی: 1-3

است که تاثیرگذاري محوري بر جایگاه کنونی و شکل گیري وضعیت آینده  یمنظور طرح ساز علمی:طرح مرجعیت 1-4

   .)محض  هاي بنیاديیک رشته علمی دارد (طرح

طرحی است که با استفاده از نتایج تحقیقات انجام شده به منظور بهبود و به کمال رساندن  طرح کاربردي حل مسئله: 1-5

هاي طرح ( .شودساختارها و الگوهاي مورد استفاده جوامع انسانی انجام میرفتارها، روش ها، ابزارها، وسایل، تولیدات، 

  .اي)کاربردي، توسعه

اي عریف شده و موجب اقتدار ملی و منطقههاي ملی کشور تطرحی است که بر اساس چالش طرح اقتدارآفرین ملی: 1-6

 هاي بنیادي راهبردي)(طرح .براي کشور شود

که با توجه به نیازهاي دانشگاه، صنعت، جامعه و کشور در حوزه هاي اقتصادي، اجتماعی،  طرحی گرا:ماموریت طرح 1-7

 د.وشفرهنگی، فناوري و ... تعریف میسیاسی، 

  

  هاي پژوهشی (درون دانشگاهی، مشترك و برون دانشگاهی) نامه طرحآیین
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داراي دانشگاه منظور عضو هیات علمی تمام وقت دانشگاه آزاد اسالمی است که از سازمان مرکزي  هیات علمی: عضو 1-8

   مجوز است.

  

ئولیت اجراي طرح را برعهده منظور عضو هیات علمی واحد دانشگاهی است که مس: )رون دانشگاهی(طرح د مجري 1-9

  دارد.

معاون پژوهش و  حسب موردواحد دانشگاهی است که رئیس یا منظور  مجري (طرح مشترك و برون دانشگاهی): 1-10

   کند.فناوري/علمی آن به نمایندگی از واحد، قرارداد طرح را امضاء می

اجراي طرح را  دیریتعضو هیات علمی واحد دانشگاهی است که م مدیر (طرح هاي مشترك و برون دانشگاهی): 1-11

  بر عهده دارد.

 گیرد.در واحد دانشگاهی انجام می (تحت نظارت مجري) /مدیرمنظور طرح پژوهشی است که توسط یک مجري طرح: 1-12

  واحد دانشگاهی تامین از محل بودجه پژوهشی طرح پژوهشی است که تمام اعتبار مالی آن  :درون دانشگاهیطرح  1-13

 شود.می

  % از اعتبار مالی آن از طریق منابع بیرون از دانشگاه تامین 50طرح پژوهشی است که حداقل  طرح مشترك: 1-14

  شود.می

  پژوهشی است که اعتبار مالی آن به طور کامل از طریق منابع بیرون از دانشگاه تامین  طرح دانشگاهی:طرح برون 1-15

  شود.می

طرحی است که از تجهیزات غیرمصرفی یا مواد مصرفی در فضاي آزمایشگاهی یا کارگاهی استفاده  طرح آزمایشگاهی: 1-16

  کند.می

 کند.بار طرح را تامین میشخص حقیقی یا حقوقی طرف قرارداد است که اعت کارفرما: 1-17

ها و مراکز تحقیقاتی است که درباره موضوع طرح داراي عضو هیات علمی با حداقل مرتبه استادیاري کلیه دانشگاه ناظر: 1-18

  تخصص بوده و وظیفه نظارت بر حسن اجراي طرح تا پایان آن را برعهده دارد.

ها و مراکز تحقیقاتی است که درباره موضوع طرح عضو هیات علمی با حداقل مرتبه استادیاري در کلیه دانشگاه داور: 1-19

  داراي تخصص بوده و وظیفه داوري و قضاوت طرح را به عهده دارد.

آالت و ... ها، ابزار و یراق مواد و تجهیزاتی از قبیل مواد شیمیایی، چسب، رنگ، معرف مواد و تجهیزات مصرفی: 1-20

  شوند.هستند که حین انجام طرح پژوهشی مصرف شده و تمام می

مانده مواد گیري و آزمون، ماشین آالت و باقی، ابزار آالت، ادوات اندازهتجهیزاتی از قبیل یزات غیرمصرفی:مواد و تجه 1-21

متعلق به دانشگاه بوده و پس از درج در اموال ها در قرارداد از پیش تعیین نشده باشد مصرفی و .... که اگر سهم مالکیت آن

هاي پژوهشی به آزمایشگاه /گروه تخصصی مجري طرح تحویل هاي دانشجویی یا سایر طرحها، رسالهنامهبراي استفاده در پایان

 شوند.داده می
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که با توجه به منظور نتیجه یا محصول اصلی حاصل از طرح پژوهشی مبتنی بر رویکرد طرح است  تعهدات طرح: 1-22

  شود.آید و در قالب مقررات حقوق مالکیت فکري دانشگاه تعریف میگذاري دانشگاه، جزء اموال دانشگاه به حساب میسرمایه

مورخ  25685/11نامه نشریات علمی وزارت علوم (شماره شود که طبق آیینی اطالق میهایهبه نشری نشریه علمی: 1-23

  (http:/journals.msrt.ir)اند. علمی تجمیع شده هايه) تحت عنوان نشری9/2/98

علمی مورد تایید کمیسیون  هايبه نشریه نشریه علمی پژوهشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی: 1-24

شود که داراي رتبه علمی پژوهشی هستند. علوم پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اطالق میات نشری

(http:/journals.research.ac.ir)  

هاي ها، پیگیرينامهشود که در ازاي ضمانتهاي برون دانشگاهی اطالق میبه درصدي از بودجه طرح حقوق باالسري: 1-25

هاي نامههاي سربار، کارمزد ضمانتهاي معنوي از طرح، بابت کسورات مالیات، بیمه (در صورت تعلق)، هزینهقانونی و حمایت

  گیرد.هاي پژوهشی به دانشگاه تعلق میبانکی و تامین پشتوانه سایر هزینه

  

  : اهداف2ماده 

  هاي پژوهشی دانشگاه؛باال بردن کیفیت فعالیت 2-1

  هاي بنیادي اصیل و متمرکز؛انجام پژوهش 2-2

  گرا؛و ماموریت اقتدارآفرین ملی، حل مسئلهکاربردي ساز علمی، مرجعیتهاي انجام پژوهش 2-3

  ؛ها سازي و درآمدزایی از نتایج و دستاورد طرحکمک به تجاري 2-4

  هاي پژوهشی.جذب منابع پژوهشی خارج از دانشگاه براي حمایت و انجام طرح 2-5

  

  مشترك) /درون دانشگاهی هاي(طرح دیرممجري/ : شرایط3ماده 

و دو طرح مشترك  رون دانشگاهیدتوانند به طور هم زمان در اجراي یک طرح اعضاي هیات علمی واحد دانشگاهی می 3-1

به طوري که مجموع ساعات تحقیق آنان  به عنوان همکار مشارکت داشته باشند یک طرح و در اجراي مدیرمجري/به عنوان 

  .ساعت در ماه نشود 100بیش از 

  .باشند یرمد 10ماده انشگاهی، طبق دتوانند در هر تعداد طرح بروناعضاي هیات علمی می تبصره:

التدریس آنان بر اساس مرتبه علمی مربوط در زمان تصویب طرح است التحقیق اعضاي هیات علمی معادل حقمیزان حق 3-2

  شود. و در واحدهاي خارج از کشور، این میزان بر اساس پول رایج کشور مربوط در نظر گرفته می

کننده در اعتبار پرداختی طرح مجاز به مشترك، هر موسسه، سازمان یا دانشگاه مشارکت دانشگاهی وهاي بروندر طرح 3-3

  است. انتخاب مدیر



    
    

 ٢٠٧٦/١٠  
  

٠٧/٠٨/١٣٩٩   
  

 دارد

 
  

     1477893855کدپستی  سازمان مرکزي دانشگاه آزاد اسالمی، بلوار شهداي حصارك، میدان دانشگاه(شمال)،  انتهاي بزرگراه شهید ستاري، نشانی: تهران 

  4748و تلفن گویاي  47350000تلفن:

  4صفحه 

  

(درون ارائه طرح شوند اعضاي هیات علمی که به عنوان مامور به واحد دانشگاهی دیگري منتقل میخصوص  در 3-4

  .پذیر استامکاندر واحد مقصد  صرفاًدانشگاهی/ مشترك) 

برند، مجاز به شروع طرح به سر می مطالعاتیآن دسته از اعضاي هیات علمی که در مرخصی بدون حقوق یا در ماموریت  3-5

  جدید پیش از حضور دوباره در واحد مربوط نیستند.

  )مشترك /درون دانشگاهی( هاي پژوهشیکننده طرحکننده اعتبار و مرجع تصویب: بودجه، واحد تامین4ماده 

  ، نوع طرح و بودجه آن به صورت جدول زیر است:واحدسطح هاي پژوهشی بر اساس کننده طرحتصویبمرجع 

  

 واحد سطح

تأمین کننده 

  اعتبار

  بودجه   نوع طرح

  (میلیون ریال)

  مرجع تصویب

    70تا   داخلی و مشترك غیر آزمایشگاهی   3مراکز و سطح 

  شوراي پژوهش و فناوري/علمی استان
  100تا   آزمایشگاهیداخلی و مشترك 

  

  

  

  2سطح 

  

    70تا   داخلی و مشترك غیرآزمایشگاهی

  شوراي پژوهش و فناوري/علمی واحد
  100تا   داخلی و مشترك آزمایشگاهی

    100تا  70 از شبی  داخلی و مشترك غیرآزمایشگاهی

  شوراي پژوهش و فناوري/علمی استان
  200تا  100 از شبی  داخلی و مشترك آزمایشگاهی

    100بیش از   داخلی و مشترك غیرآزمایشگاهی

  200بیش از   داخلی و مشترك آزمایشگاهی  پژوهشگاه

  

  

 
 
 

  و ویژه 1سطح 

  

    150ا ت  داخلی غیرآزمایشگاهی

  250ات  داخلی آزمایشگاهی  شوراي پژوهش و فناوري/علمی واحد

    200تا  150از  بیش داخلی غیرآزمایشگاهی

  300تا  250از  بیش  داخلی آزمایشگاهی  فناوري/علمی استانشوراي پژوهش و 

 پژوهشگاه  200 بیش از  داخلی غیرآزمایشگاهی

  300بیش از   داخلی آزمایشگاهی

  300تا   مشترك غیرآزمایشگاهی

  

  شوراي پژوهش و فناوري/علمی واحد

   550تا   مشترك آزمایشگاهی

  

  شوراي پژوهش و فناوري/علمی استان  450تا  300بیش از   مشترك غیرآزمایشگاهی

  850تا  550بیش از   مشترك آزمایشگاهی

  پژوهشگاه  450بیش از   مشترك غیرآزمایشگاهی

  850بیش از   مشترك آزمایشگاهی
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  :هاي زیر ارائه شوندرویکردهاي پژوهشی باید بر اساس طرح 4-1

  سازي و درآمدزایی.تجاري 1- 4-1

  اکتشاف.اختراع و  2- 4-1

  پردازي، نقد و مناظره علمی.نظریه 3- 4-1

  نوآوري، تولید علم یا تکمیل آن. 4- 4-1

  .مشکالت واحد دانشگاهی حل شناسائی مسائل و 5- 4-1

  

  است باید با شرایط زیر ارائه شوند: پژوهشگاهکننده آن بر اساس جدول یادشده هایی که مرجع تصویبطرح 4-2

  هاي مشترك.طرح 1- 4-2

  سازي و درآمدزایی.رویکرد تجاريهاي با طرح 2- 4-2

  رویکرد اختراع و اکتشاف.هاي با طرح 3- 4-2

تایید کمیته  بابا هر بودجه اي ها پردازي، نقد و مناظره علمی. مرجع تصویب این نوع از طرحرویکرد نظریههاي با طرح 4- 4-2

  پژوهشگاه است. ،پردازي دانشگاهدستگاهی نظریه

ها و اعضاي هیات علمی داراي پست سازمانی در دبیرخانه هیات هاي داخلی مربوط به دبیران هیات امناي استانطرح 4-3

  شود.  بررسی می پژوهشگاهها با هر بودجه و رویکردي در امناي استان

تا اعتبار یکصد میلیون ریال (مراکز، کوچک، متوسط و بزرگ) هاي مربوط به رئیسان و معاونان واحدهاي دانشگاهی طرح 4-4

  شود.بررسی می پژوهشگاهدر شوراي پژوهش و فناوري استان و بیش از یکصد میلیون ریال با هر رویکردي در 

هاي مربوط به رئیسان و معاونان واحدهاي دانشگاهی (بسیار بزرگ و جامع) تا اعتبار دویست میلیون ریال در شوراي طرح 4-5

   شود.در پژوهشگاه بررسی می يو بیش از دویست میلیون ریال با هر رویکردپژوهش و فناوري استان 

  کننده آن انجام شود.، همکار، ناظر، بودجه و ...) در اجراي یک طرح باید با مجوز مرجع تصویب/مدیرهر نوع تغییر (مجري 4-6

فعلی طرح و بقیه تغییرات با بیان دالیل موجه قابل  مدیرمجري/طرح باید با اعالم رضایت کتبی  مدیرمجري/تغییر  تبصره:

  بررسی است.

هاي مصوب و قیمت به جز آب، برق، گاز و فضاي آزمایشگاهی/کارگاهی طبق تعرفه درون دانشگاهیطرح هاي کلیه هزینه 4-7

  شوند. هاي مربوط در طرح تامین میرایج از ردیف بودجه

هاي مرکز/واحد دانشگاهی، اولویت مصرف بودجه در صورت نیاز به استفاده از امکانات آزمایشگاهی فراتر از توانمندي تبصره:

واحدهاي  بنیان مستقر در مراکز رشدهاي دانشهاي همکار آزاد و سپس شرکتآزمایشگاهی طرح در سامانه آزمایشگاه

ورد نیاز در این مراجع موجود نباشد صرف هزینه و استفاده از امکانات دانشگاهی است. در صورتی که امکانات آزمایشگاهی م

  ها قابل قبول خواهد بود.سایر موسسات یا سازمان
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  6صفحه 

  

   : نظارت و داوري طرح پژوهشی5ماده 

کننده طرح انتخاب شود. ناظر میلیون ریال باید یک ناظر توسط مرجع تصویب 100باالي  درون دانشگاهیطرح براي هر  5-1

از نظر رتبه علمی باید باالتر از مجري طرح باشد و در موارد استثنایی و شرایط خاص در صورت هم رتبه بودن باید  طرح

  فعالیت و سوابق پژوهشی بیشتري داشته باشد.

تواند به عنوان ناظر در روند اجراي طرح داور طرح پژوهشی در صورت تایید طرح و پس از انعقاد قرارداد می :1تبصره 

  اري داشته باشد.همک

  ها داراي رتبه علمی استادي یا دانشیاري هستند نیاز به ناظر ندارند.طرح هایی که مجري آن :2تبصره 

  

  

زمان هم مجريبندي طرح توسط طرح) و نهایی باید طبق برنامه زمانپیشرفت درصد از  50اي (شامل گزارش دوره :3تبصره 

از گرفتن تاییدیه آن را به حوزه پژوهش  موظف است پس مجريدر اختیار ناظر و حوزه پژوهش و فناوري/علمی قرار گیرد و 

  واحد ارائه دهد.

  اي باید داوري شود.میلیون ریال با هر بودجه 100زیر  مشترك /هاي درون دانشگاهیطرح اي گزارش دوره :4تبصره 

  میلیون ریال باید حداقل توسط دو داور متخصص ارزیابی شود. 150با اعتبار بیش از مشترك  /رون دانشگاهیدهر طرح  5-2

  درصد بودجه طرح و مستقل از آن است. 10حق نظارت هر طرح،  5-3

 طرح و با مرتبه علمی استادیاري ناظر 5زمان ناظر تواند به طور همهر عضو هیات علمی با مرتبه استادي یا دانشیاري می 5-4

  طرح باشند. 2زمان ناظر می توانند به طور هم پژوهشگاهطرح باشد و اعضاي هیات رئیسه واحدها و استان ها با مجوز  3

  

   هاي پژوهشی: نحوه تخصیص بودجه مصوب طرح6ماده 

  درصد از بودجه طرح پس از تصویب آن و بستن قرارداد؛  35 1- 6

  اي (در مواردي که مجري استاد یا دانشیار است، تحویل گزارش دورهدرصد از بودجه طرح پس از تایید گزارش  35 2- 6

  )؛مالك پرداخت است کننده طرحاي به مرجع تصویبدوره

کننده طرح، برگزاري سخنرانی و توسط مرجع تصویب 7درصد از بودجه طرح پس از تصویب تعهدات طبق ماده  30 3- 6

  .مربوط گزارش نهایی طبق دستورالعملو ارائه تدوین 

  شود.اي و مابقی پس از تایید گزارش نهایی پرداخت مینیمی از حق نظارت هر طرح پس از تایید گزارش دوره :1تبصره 

الزحمه داوري الزحمه داوران باید طبق دستورالعمل مربوط و در چارچوب مقررات دانشگاه پرداخت شود. حقحق :2تبصره 

  پرداخت شود که طرح متعلق به آن است. ياست باید توسط واحدها استان هایی که مرجع تصویب آنطرح

 شود. محاسبه می مربوطنامه هاي بر اساس آخرین آیینمترتب به هر طرح (بیمه، مالیات و ...)  قانونیکسورات  :3تبصره 
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  7صفحه 

  

  

  رویکردها بر اساسمشترك  /رون دانشگاهید هاي پژوهشی: تعهدات طرح7ماده 

اي، باید در ابتدا سازي و درآمدزایی، با هر بودجهها با رویکرد تجاريبراي اعالم خاتمه طرح آمدزایی:رسازي و دتجاري 7-1

  برسد.  فرم پیشنهادي طرح و در پایان نتایج طرح به تایید شوراي اقتصاد و سرمایه گذاري دانش بنیان استان

نامه مالکیت فکري دانشگاه تعیین شود و به چارچوب آیین باید در و همکاران /مدیرشگاه، مجريالشرکه دانمیزان سهم تبصره:

  کننده طرح برسد.تایید مرجع تصویب

اي، ارائه تائیدیه علمی شوند، با هر بودجههایی که با رویکرد اختراع و اکتشاف انجام میدر طرح اختراع و اکتشاف: 7-2

صنعتی کشور یا مرجع  - هاي علمیو سازمان پژوهشهشگاه پژواداره حمایت از اختراعات و ثبت پتنت اختراع یا اکتشاف از 

  تعیین شده از سوي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد ضروري است.

  

و  ، همکاران/مدیرمجرينامه مالکیت فکري دانشگاه به نام اختراع و اکتشاف حاصل از طرح باید در چارچوب آیین تبصره:

 الشرکه) به ثبت برسد.دانشگاه آزاد اسالمی (با درج سهم

شوند الزم است نتایج حاصل هایی که با این رویکرد اجرا میبراي اعالم خاتمه طرح نوآوري، تولید علم یا تکمیل آن: 7-3

  هاي تعیین شده به چاپ برسند:از طرح بر اساس ضوابط زیر در نشریه

اي علمی پژوهشی وزارت بهداشت، هنشریههاي علمی یا نشریه ریال، یک مقاله در 000/000/50هاي تا اعتبار طرح 1- 7-3

  .JCRهاي مندرج در فهرست یک مقاله در نشریه یادرمان و آموزش پزشکی 

هاي علمی نشریههاي علمی یا در نشریهریال، دو مقاله  000/000/100تا  000/000/50هاي با اعتبار بیش از طرح 2- 7-3

% 50که در جایگاه  JCRهاي مندرج در فهرست پژوهشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا یک مقاله در نشریه

  نخست فهرست موضوعی مربوط باشد.

که  JCRهاي مندرج در فهرست ریال، دو مقاله در نشریه 000/000/150تا  000/000/100هاي با اعتبار بیش از طرح 3- 7-3

   .% نخست فهرست موضوعی مربوط باشد50ها در جایگاه حداقل یکی از آن

هاي علوم انسانی (به جز مدیریت بازرگانی، مدیریت مالی، حسابداري، اقتصاد و روانشناسی بالینی) و هنر در رشته تبصره:

مقاله در هاي علمی پژوهشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یک نشریههاي علمی یا چاپ دو مقاله در نشریه

  شود.می  3- 3- 7هاي داراي امتیاز دانشگاه آزاد اسالمی جایگزین تعهدات مندرج در بند نشریه

هاي علمی نشریههاي علمی یا نشریه ریال، دو مقاله در 000/000/300تا  000/000/150هاي با اعتبار بیش از طرح 4- 7-3

ها که حداقل یکی از آن JCRهاي مندرج در فهرست در نشریهمقاله و دو پژوهشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

  % نخست فهرست موضوعی مربوط باشد.50باید در جایگاه 
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  4748و تلفن گویاي  47350000تلفن:

  8صفحه 

  

هاي علوم انسانی (به جز مدیریت بازرگانی، مدیریت مالی، حسابداري، اقتصاد و روانشناسی بالینی) و هنر در رشته تبصره:

تواند جایگزین هاي علمی پژوهشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مینشریه هاي علمی یاچاپ یک مقاله در نشریه

  شود. 4- 3- 7در بند  JCRفهرست هاي مندرج در یک مقاله در نشریه

ریال دو مقاله در نشریه هاي علمی یا نشریه هاي  000/000/500ریال تا  000/000/300طرح هاي با اعتبار بیش از  5- 7-3

ها که یکی از آن JCRشت، درمان و آموزش پزشکی و دو مقاله در نشریه هاي مندرج در فهرست علمی پژوهشی وزارت بهدا

  % نخست فهرست موضوعی مربوط باشد. 25% و مقاله دوم در جایگاه 50حداقل در جایگاه 

شوند ارائه اجرا میو مناظره علمی  نقد ،پردازيهایی که با رویکرد نظریهطرح : درپردازي، نقد و مناظره علمینظریه 7-4

 پردازي دانشگاهاز کمیته دستگاهی نظریه هاي زیرنهایی بر اساس یکی از مبلغ اجالسیهیا تاییدیه  اجالسیه تاییدیه پیش

  مانده اعتبار طرح الزم است بر اساس روند تعیین تعهدات در رویکرد تولید علم عمل شود.ضروري است و براي باقی

  .کرسی نقد و نوآوري اجالسیهریال اعتبار، ارائه تاییدیه پیش 000/000/50به ازاي  1- 7-4

  .ارائه تاییدیه اجالسیه نهایی کرسی نقد و نوآوريریال اعتبار،  000/000/100به ازاي  2- 7-4

  ارائه تاییدیه اجالسیه نهایی کرسی نظریه پردازي.ریال اعتبار،  000/000/150به ازاي  3- 7-4

  

در طرح هاي با این رویکرد الزم است نتایج حاصل از طرح ابتدا مسائل و حل مشکالت واحد دانشگاهی: شناسائی  7-5

   مورد تأیید قرار گیرد.واحد و فناوري/ علمی  پژوهشسپس توسط شوراي  توسط معاونت سفارش دهنده طرح و

، الزم است 5-7هاي مندرج در بند عالوه بر تاییدیه ،وندشافزار میهایی که در این گروه منجر به تولید نرمطرحدر  تبصره:

  .نیز اخذ شود شوراي پژوهش و فناوري استان تاییدیه

تواند به این دسته از ز واحدهاي دانشگاهی میاهاي پژوهشی در هر یک % از کل اعتبار ساالنه طرح10حداکثر تا سقف  1- 7-5

  ها اختصاص یابد. طرح

   ها باشد.آنیکی از سفارش  به بایدطرح  کنی، لها باشندمکار این دسته از طرحیا ه مجرياعضاي هیأت رئیسه نباید  2- 7-5

  هاي مشترك: طرح8ماده 

الزم است مجموع هزینه مندرج در فرم پیشنهادي طرح  4کننده طرح هاي مشترك طبق ماده براي تعیین مرجع تصویب 8-1

شود، به عنوان سقف بودجه در نظر گرفته ها، صنایع و نهادهاي بیرونی تامین میدانشگاهی و سازمانکه با مشارکت واحد 

  شود.

  مشخص شود. 7ها باید بر اساس میزان مشارکت مالی واحد دانشگاهی و طبق ماده تعهدات این دسته از طرح 8-2

قرارداد بین واحد دانشگاهی و سازمان بیرونی  و یک رمدیدانشگاهی و هر طرح مشترك باید داراي یک قرارداد بین واحد  8-3

  باشد و در پرونده ثبت شود.

نویس کلیه قراردادهاي بین واحد دانشگاهی و سازمان بیرونی باید قبل از تصویب علمی طرح و امضاي طرفین : پیشتبصره

  برسد. مستقر در استان حقوقیواحد تایید  هبقرارداد 
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  9صفحه 

  

  

  مشترك/درون دانشگاهیهاي طرح: اعالم خاتمه 9ماده 

تحت عنوان  (Corresponding author)عنوان نویسنده مسوول  طرح به /مدیرنام مجريمقاله حاصل از طرح باید به  9-1

واحد دانشگاهی و همکاران طرح به چاپ برسد. درج افراد غیر از همکاران طرح در مقاله باید به تایید شوراي پژوهش و 

  برسد.فناوري/علمی واحد 

هاي مجله به تنهایی براي اعالم خاتمه طرح کافی نیست و باید نسخه چاپ شده آن در آرشیو مقاله Doiاخذ شناسه  تبصره:

  موجود باشد.

کننده طرح ارائه شود تا شامل تصویب مجري به مرجع گزارش نهایی طرح باید تا تاریخ خاتمه مندرج در قرارداد توسط 9-2

  جریمه دیرکرد نشود. 

درصد از کل مبلغ قرارداد (منهاي حق نظارت) به عنوان جریمه (در  2: به ازاي هر ماه تاخیر در ارائه گزارش نهایی، 1تبصره 

  شود.پرداخت مرحله نهایی) کسر می

کننده به عهده مرجع تصویب 1گیري در خصوص تبصره در شرایط استثنائی متاثر از عوامل فورس ماژور، تصمیم :2تبصره 

  است.طرح 

  کننده طرح قابل تمدید است.ماه با مجوز مرجع تصویب 6زمان اجراي هر طرح فقط یک بار و حداکثر به مدت  :3تبصره 

  یک بار و با مجوز مرجع  فقط جريمتوسط تغییر رویکرد طرح، درموارد خاص و با اعالم دالیل توجیهی،  :4تبصره 

  پذیر است.تعهدات امکانکننده طرح تا پیش از پایان فرصت ارائه تصویب

(هاي) ماه فرصت دارد تا تعهدات طرح (چاپ مقاله 30از تاریخ پایان مندرج در قرارداد طرح حداکثر  پس مدیرمجري/ 9-3

را به همراه فرم برگزاري  7هاي تعیین شده یا ارائه تاییدیه از دفتر مورد نظر براساس رویکرد طرح) طبق ماده کامل در نشریه

  حویل دهد.سخنرانی ت

شود و به این منظور نیازي به تمدید زمان انتظار به منظور چاپ مقاله به عنوان مدت اجراي طرح محسوب نمیتبصره: 

  قرارداد نیست.

الزحمه ناظر به مرجع تصویب طرح از طریق هاي پرداخت شده حقاي و نهایی و فیشهاي دورههاي گزارشارسال تائیدیه 9-4

  روري است.حوزه پژوهش واحد ض

طرح نتواند به تعهدات خود عمل نماید ملزم به بازپرداخت کل بودجه طرح به صندوق پژوهشی بوده،  مدیرمجري/چنانچه  9-5

سابقه پژوهشی خود نیست. در این  درطرح نیز مجاز به ارائه آن  مدیرمجري/هیچ امتیازي از آن طرح به واحد تعلق نگرفته و 

  در بودجه در شوراي پژوهش و فناوري/علمی واحد قابل بررسی است. با اعمال محدودیت مدیرمجري/هاي بعدي صورت طرح
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     1477893855کدپستی  سازمان مرکزي دانشگاه آزاد اسالمی، بلوار شهداي حصارك، میدان دانشگاه(شمال)،  انتهاي بزرگراه شهید ستاري، نشانی: تهران 

  4748و تلفن گویاي  47350000تلفن:

  10صفحه 

  

  

  دانشگاهی: طرح هاي برون10ماده 

اعتبار آن به صورت جدول زیر  وسطح واحد اساس دانشگاهی برهاي برونکننده طرحمرجع تصویب تصویب:مرجع  10-1

  است:

 مرجع تصویب کننده  بودجه  سطح واحد

   و ویژه 1سطح  

معاونت پژوهش و فناوري/علمی واحد با نظارت دفتر   تا سقف پنج میلیارد ریال

  حقوقی واحد

  شوراي پژوهش و فناوري/علمی استان  تا سقف ده میلیارد ریال

  پژوهشگاه  بیش از ده میلیارد ریال

  و مراکز 3، 2سطح  

واحد با نظارت دفتر معاونت پژوهش و فناوري/علمی   تا سقف دو  میلیارد ریال

  حقوقی واحد

  شوراي پژوهش و فناوري/علمی استان  تا سقف پنج میلیارد ریال

  پژوهشگاه  بیش از پنج میلیارد ریال

  

  شود.دانشگاهی تلقی میهاي هر طرح کالن ملی، یک طرح برون: هر یک از زیر طرح1تبصره 

مراکز رشد مستقر در واحد دانشگاهی درصورت تایید کتبی التدریس، مدعو و اعضاي : اعضاي هیات علمی حق2تبصره 

ها توسط معاون پژوهش و فناوري/علمی واحد و همکاري حداقل یک نفر از اعضاي هیات علمی صالحیت علمی و اجرایی آن

  توانند مدیریت طرح را بر عهده گیرند.تمام وقت یا نیمه وقت می

 "مدیر مسئول"ها یک ک مدیر داشته باشد؛ در این صورت از میان آنتواند بیش از ی: حسب ضرورت، طرح می3تبصره 

  شود که مسئولیت تمامی تعهدات طرح بر عهده ایشان است.انتخاب می

  

 گیري طرح: روند شکل 10-2

پیشنهاد اولیه طرح: فرم پیشنهادي طرح (پروپوزال)، تهیه شده با توافق کارفرما، از طریق معاونت پژوهش و  1- 10-2

  شود. فناوري/علمی واحد به منظور تصویب براي کارفرما فرستاده می

واند در قالب یک طرح تهاي فنی و مطالعات آزمایشگاهی و میدانی و ... مربوط به تهیه پیشنهاد اولیه طرح میبررسی :1تبصره 

  بخشنامه انجام شود.این یا مشترك با رعایت مفاد  درون دانشگاهیپژوهشی 

ریزي و هدایت ولیت برنامه، مسئعاون پژوهش و فناوري/علمیبا نظارت م مسئول طرح هاي برون دانشگاهی واحد :2تبصره 

   بر عهده دارند.را دانشگاهی هاي برونطرح
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  4748و تلفن گویاي  47350000تلفن:

  11صفحه 

  

نویس قرارداد توسط مراجع بستن قرارداد با کارفرما: بستن قرارداد بین واحد دانشگاهی و کارفرما پس از تایید پیش 2- 10-2

  شود.، انجام می1- 10داراي صالحیت، طبق جدول بند 

مدت قرارداد، : در متن قرارداد بین دانشگاه و کارفرما، به استثناي قراردادهاي تیپ و مشترك، باید مقدمه، موضوع، 1تبصره 

بینی نشده، کسورات قانونی، خدمات و تعهدات طرفین و مبلغ و نحوه پرداخت آن، موارد فسخ و خاتمه قرارداد، حوادث پیش

  ها درج شود.نشانی آن

دانشگاهی به شرط رعایت صرفه و صالح ها براي بستن قراردادهاي برونمتن قراردادهاي تیپ وزارتخانه و سازمان :2تبصره 

  دانشگاه مورد تایید است.

 "داخلیفرم قرارداد "بستن قرارداد با مدیر طرح: پس از بستن قرارداد با کارفرما، قراردادي در دو نسخه و در قالب  3- 10-2

 شود.بین واحد دانشگاهی و مدیر طرح بسته می

  مراحل اجراي طرح: 10-3

  طرف کارفرما.پرداخت قسط اول طرح از عقد قرارداد و شروع طرح:  1- 10-3

: قبل از شروع طرح، محل اجراي آن به پیشنهاد مدیر طرح و تائید کارفرما و معاونت پژوهش و فناوري/علمی واحد تبصره

  شود.تعیین می

  کند.اي رسمی مدیر طرح را به کارفرما معرفی میمعرفی مدیر طرح: معاون پژوهش و فناوري/علمی واحد طی نامه 2- 10-3

ریزي و سازمان اجراي طرح باید توسط کارفرما به معاون پژوهش و جرایی طرح: جزئیات برنامهجزئیات ا 3- 10-3

  با مدیر طرح) ارائه شود.داخلی (بستن قرارداد  3- 2- 10فناوري/علمی واحد حداکثر تا یک ماه پس از اجراي بند 

را در فواصل زمانی مشخص شده و بر  هاي فنی طرحگزارش پیشرفت کار: مدیر طرح باید گزارش پیشرفت و گزارش 4- 10-3

  اساس مفاد قرارداد بسته شده با کارفرما، طی نامه رسمی از طریق معاون پژوهش و فناوري/علمی واحد به کارفرما تحویل دهد. 

 کار، نتایج و مراجع باشد و آرم دانشگاه آزاد اسالمی و نام واحد: گزارش نهایی باید شامل خالصه، مقدمه، روش1تبصره 

  اي و نهایی درج شود.هاي مرحلهدانشگاهی روي جلد گزارش

اي و نهایی طرح باید براساس فرم ارائه شده از سوي کارفرما تهیه شود. در صورتی که فرم خاصی هاي مرحله: گزارش2تبصره 

  استفاده شود. درون دانشگاهیهاي هاي رایج مورد استفاده در طرحاز سوي کارفرما ارائه نشده باشد باید از فرم

باید حداقل در دو نسخه (کارفرما و معاونت (به استثناي طرح هاي محرمانه) اي و نهایی طرح هاي مرحله: گزارش3تبصره 

  پژوهش و فناوري/علمی واحد) تهیه و تحویل معاونت پژوهش و فناوري/علمی واحد شود.   

آوري تمهیدات الزم توسط معاون پژوهش و فناوري/علمی با فراهمگیري امور مالی طرح: امور مالی مربوط به طرح پی 5- 10-3

  گیري شود.واحد باید توسط مدیر طرح پی

  مالی طرح:امور  10-4

هاي مربوط به استفاده از تجهیزات دانشگاه و هاي مالی به همکاران طرح، هزینهمسئولیت امور مالی طرح (پرداخت 1- 10-4

  عهده مدیر طرح است. خرید اقالم مورد نیاز و ...) بر
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  12صفحه 

  

 معاونت پژوهش و فناوري/علمی واحد به حساب واحد هاي مربوط به قرارداد طرح باید از طریقکلیه دریافت 2- 10-4

توسعه  ، مازاد آن صرفو سایر کسورات قانونی مرتبط الزحمه مدیر و همکاران طرحانشگاهی واریز و پس از کسر حقد

  هاي مربوط به طرح شود.تحقیقاتی و هزینه دانشگاهی و امورهاي برونهمکاري

کرد از محل اعتبارات حساب یاد شده از طریق مصوبات و تائید شوراي پژوهش و فناوري/علمی : مجوز موارد هزینه1تبصره 

واحدها (در واحدهاي بدون شوراي پژوهش و فناوري/علمی از طریق شوراي هیات رئیسه واحد) صادر و گزارش عملکرد آن 

 فرستاده شود. پژوهشگاهماهه به در فواصل زمانی شش  باید

ها از محل : در صورت استفاده از مواد مصرفی و امکانات موجود در دانشگاه، مدیر طرح موظف به پرداخت هزینه2تبصره 

ي/علمی واحد اعتبارات طرح به واحد دانشگاهی است و نظارت بر انجام آن بر عهده کارشناسان مربوط و معاون پژوهش و فناور

  است.

) که کارفرما کسر نکرده است و مبلغ باالسري را از کسور قانونی (بیمه، مالیات و ...: واحد دانشگاهی باید مبلغ 3تبصره 

کسر و مابقی را در هر مرحله واریز  –شود که توسط سازمان اجرایی طرف قرارداد به حساب واحد واریز می - اعتبارات طرح 

به بیمه نیز پس از   مربوطقانونی  در اختیار مدیر طرح قرار دهد. کسورات داخلیطبق مراحل مورد توافق و مندرج در قرارداد 

   ، به مدیر طرح پرداخت شود.تامین اجتماعیهاي مطابق بخشنامه خاتمه قرارداد و اخذ مفاصا حساب بیمه

دانشگاهی، مالیات طرح را کسر کرده باشد،  وجود آید که کارفرماي طرح برونبهاگر بر حسب شرایط، موردي : 4تبصره 

  واحدهاي دانشگاهی به عنوان مجري طرح نباید دوباره به کسر مالیات اقدام کنند.

ه در صورتی که کارفرما براي حسن انجام کار مدیر طرح، نیاز به ضمانت نامه بانکی داشته باشد، واحد دانشگاهی ب :5تبصره 

  هاي مورد نیاز را بر اساس یکی از موارد زیر تهیه نماید.ضمانت عنوان مجري طرح موظف است

   .دانشگاهحمایت از پژوهشگران یا صندوق  واحد پژوهشیبودجه  هاي ریالی و ارزي از محلنامهالف) ضمانت

  واحد باشد. درصد مبلغ کارشناسی شده آن مورد قبول اداره حقوقی و مالی 90ب) وثیقه ملکی که 

قانون مدیریت خدمات کشوري که از سوي  5هاي اجرایی موضوع ماده نام منتشر شده از سوي دستگاهج) اوراق مشارکت بی

  ها تضمین شده است.دولت یا بانک

  یحسابان مربوط، تایید شده باشد.هاي اجرایی و ذدستگاه) مطالبات قطعی شده قراردادها که از سوي د

  ها بر عهده معاونت پژوهش و فناوري/علمی واحد است.نظارت اجرایی و مالی بر طرح نظارت: 10-5

  شود.: این نظارت مربوط به واحد دانشگاهی بوده و عالوه بر نظارت صورت گرفته از طرف کارفرما انجام میتبصره

شود و چنانچه ارفرما تعیین میمالکیت مادي و معنوي نتایج پژوهش بر اساس قرارداد با کمالکیت مادي و معنوي:  10-6

باید طبق توافق مندرج در قرارداد به نام کارفرما و واحد دانشگاهی ثبت شود. در ضمن، اعتبار  ،قابل ثبت حقوقی و علمی باشد

و علمی، حق استفاده از نتایج پژوهش و منافع مادي آن طبق مفاد مندرج در قرارداد متعلق به کارفرما، واحد دانشگاهی، مدیر 

  همکاران طرح در چارچوب آیین نامه مالکیت فکري دانشگاه است.
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  13صفحه 

  

  

ها طبق مفاد قرارداد بسته شده بین واحد دانشگاهی و کارفرما و با توجه به اعالم خاتمه این دسته از طرح خاتمه طرح: 10-7

  شود:احراز کلیه شرایط زیر انجام می

 کننده طرح؛دستورالعمل کارفرما یا دانشگاه به مرجع تصویباي و نهایی طبق  هاي مرحله ارائه گزارش 1- 10-7

 اعالم کتبی کارفرما مبنی بر انجام کامل تعهدات مندرج در قرارداد از سوي مجري طرح؛ 2- 10-7

  پژوهشگاه.ارائه گزارش فنی همراه با صورت حساب مالی طرح  به  3- 10-7

  شود. طبق مفاد قرارداد عمل می ،در صورتی که موافقت کارفرما اعالم نشود تبصره:

 دانشگاهیهاي برونامتیاز پژوهشی طرح  10-8

مورخ  679نامه ارتقاي اعضاي هیات علمی (مصوبه جلسه آیین و همکاران طرح پژوهشی طبق دیرم امتیاز پژوهشی 1- 10-8

  شود. شوراي عالی انقالب فرهنگی) و تغییرات بعدي آن محاسبه می 14/10/89

(تا سقف  05/0التحقیق مدیران طرح به میزان دانشگاهی، ضریب حقمیلیون ریال اعتبار طرح برون 200به ازاي هر   2- 10-8

  یابد.) براي یک طرح داخلی افزایش می5/0

هایی که خاتمه یافته و گزارش نهایی طرح –دانشگاهی هاي برونامتیاز پژوهشی واحدهاي دانشگاهی مجري طرح 3- 10-8

 براي هر طرح است. 2- 8-10و  1- 8-10برابر مجموع امتیازهاي حاصل از بندهاي  -  کارفرما ارائه شده است ها بهآن

  فسخ قرارداد: 10-9

  بین کارفرما و واحد دانشگاهی صورت پذیرد. منعقدهقرارداد شرایط مندرج در فسخ قرارداد باید با توجه به  1- 10-9

  تواند به دلیل نداشتن آگاهی از شرایط کار، درخواست فسخ قرارداد کند.مدیر طرح پس از امضاي قرارداد نمی 2- 10-9

هاي وارده به قرارداد را فسخ کند، کلیه خسارتبه تعهدات خود کال و جزئا عمل ننماید یا در صورتی که مدیر طرح  3- 10-9

اگر فسخ یک طرفه قرارداد از سوي . شود)محاسبه می توسط کارفرما هاي وارده به طرحطرح بر عهده ایشان است (خسارت

و زیان به واحد دانشگاهی شود، مدیر طرح موظف به جبران آن است (تعیین میزان ضرر و زیان  مدیر طرح باعث تحمیل ضرر

  بر عهده پژوهشگاه با هماهنگی دفتر حقوقی دانشگاه است). ،احد دانشگاهیوبه 

  

انجام  دانشگاه، صنعت و جامعهکل دانشگاهی کالن که مراحل اخذ طرح و عقد قرارداد توسط ادارههاي بروندر طرح :11ماده 

  بر عهده اداره کل یادشده است. جراي کارو نظارت بر حسن اطرح  می پذیرد، انتخاب مدیر

پذیرد، انتخاب مدیر طرح میرت دانشگاهی کالن که مراحل اخذ طرح و عقد قرارداد توسط واحد صوبرون هايدر طرحتبصره: 

کل ها نیز با ادارهدانشگاه، صنعت و جامعه برسد. بدیهی است نظارت بر حسن اجراي این دسته از طرح کلباید به تایید اداره

  یادشده است.

  

  

  



    
    

 ٢٠٧٦/١٠  
  

٠٧/٠٨/١٣٩٩   
  

 دارد

 
  

     1477893855کدپستی  سازمان مرکزي دانشگاه آزاد اسالمی، بلوار شهداي حصارك، میدان دانشگاه(شمال)،  انتهاي بزرگراه شهید ستاري، نشانی: تهران 

  4748و تلفن گویاي  47350000تلفن:

  14صفحه 

  

  .شودر اساس جدول زیر محاسبه میب ،از کل اعتبارات طرح دانشگاهیبرونهاي باالسري طرح حق :12ماده 
  

  حق باالسري  مبلغ طرح  ردیف

  درصد 10  ریال اردمیلی یکتا   1

  درصد 5  یک میلیارد ریالبیش از   2

  

کننده طرح، موضوع کاهش حق باالسري صرفا در پژوهشگاه قابل در موارد خاص و بنا به درخواست مرجع تصویب: 1تبصره 

  بررسی است.

-، واحد دانشگاهی مالک دستگاهدمالکیت دستگاه مشخص نشده باشدر صورتی که در قراردادهاي برون دانشگاهی  :2تبصره 

  هاي آزمایشگاهی خریداري شده، تجهیزات و وسایل مصرفی است.

نامه دانشگاهی در قالب رساله یا پایاندر صورتی که طرح برون ،به منظور تشویق دانشجویان تحصیالت تکمیلی :3 تبصره

  یابد.درصد کاهش می 50حق باالسري دانشجویی توسط دانشجو اخذ شود، میزان 

  

  نظر گرفته شود. دانشگاهی موارد زیر درهاي برونبراي تشویق طرح :13ماده 
  

  مقدار  تشویقی  ردیف

 اختصاص ضریب افزایش اعتبار  1

  دانشگاهی طرح برون خاتمه اوهانه بژپ

میلیون ریال  500 لدانشگاهی به مبلغ حداقبرونطرح جذب اعتبار 

جزو مصادیق کاربست تلقی شده و منجر به اختصاص ضریب افزایش 

  خواهد شد. مطابق شیوه نامه مربوط اعتبار پژوهانه

   26/07/1395تاریخ  52126/30مطابق بخشنامه شماره   کسر واحد آموزشی  2

  درصد از سهم مدیر طرح 5  آورنده طرح  3

  

 هاي برونطرح دانشگاهی ثبت شده در سامانههاي برونصرفا شامل طرح 12محاسبه تشویقی مندرج در ماده  تبصره:

    است.   http://tdc.iau.ir/unit/login.phpدانشگاهی به آدرس 

  

 ؛... در نظر گرفته شود و مشارکت، اسناد خزانهدانشگاهی وجه نقد، اوراق هاي برونالزحمه در طرح: ممکن است حق14ماده 

 .، اسناد خزانه و ..مشارکتاوراق اخذ . حین انعقاد قرارداد بالمانع است ، اسناد خزانه و ...مشارکتبینی اخذ اوراق بنابراین پیش

رعایت صرفه و صالح دانشگاه (تائید امر توسط مرجع با  بینی نشده باشدارداد در صورتی که در قرارداد پیشمعادل مبلغ قر

   .تواند اوراق مزبور را دریافت و سهم دانشگاه را به صورت نقد پرداخت نمایدپذیر است. مجري میذیصالح) امکان

  



    
    

 ٢٠٧٦/١٠  
  

٠٧/٠٨/١٣٩٩   
  

 دارد

 
  

     1477893855کدپستی  سازمان مرکزي دانشگاه آزاد اسالمی، بلوار شهداي حصارك، میدان دانشگاه(شمال)،  انتهاي بزرگراه شهید ستاري، نشانی: تهران 

  4748و تلفن گویاي  47350000تلفن:

  15صفحه 

  

دانشگاهی هاي برونیاب متشکل از مسئول طرحهاي پروژهتوانند زیر نظر ریاست واحد تیمواحدهاي دانشگاهی می :15ماده 

انتخاب و نسبت  هاي الزم جهت ایجاد ارتباط با جامعه و صنعتاییتوانافراد صاحب نفوذ و داراي واحد دانشگاهی و سه نفر از 

 پرداخت شود. 12ماده  3الزحمه افراد مطابق ردیف یابی اقدام نمایند و حقبه پروژه

  

  هاي مرتبط با طرح از محل برداشت اعتبارات ها و رسالهنامههاي پایاندرصد هزینه 100و  50تامین به ترتیب  :16ماده 

  دانشگاهی بالمانع است.هاي مشترك و برونطرح

نامه ممنوع موضوع این آیینرون دانشگاهی هاي دنامه و رساله دانشجویان از محل اعتبارات طرحتامین هزینه پایان بصره:ت

  است.

  

هر طرح پیشنهادي باید به طور مستقیم براي شوراي پژوهش و فناوري/علمی واحد ارسال شود. به عالوه، ارسال سه  :17ماده 

نسخه فرم پیشنهادي (با درج رویکرد طرح)، صورت جلسه شوراي پژوهش و فناوري/علمی واحد (به غیر از مراکز و واحدهاي 

   //:irac..iau.crihttpقاتی مجري و همکاران طرح موجود در سایت (شناسنامه طرح)، فرم سوابق تحقی» الف«کوچک)، فرم 

و  درون دانشگاهیهاي کننده طرح براي طرحبه همراه لوح فشرده حاوي کلیه اطالعات از طریق واحد به مرجع تصویب

  نویس قرارداد) ضروري است.مشترك (پیش

ها پس از استقرار سرعت بخشیدن به فرایند تصویب طرحزیست و کاهش استفاده از کاغذ و به منظور حفظ محیط تبصره:

 هاي اشاره شده باید از طریق این سامانه فرستاده شوند.سامانه الکترونیکی در دانشگاه، فرم

  

 (بر اساس آیینکننده اعتبار طرح ) کامل به نام دانشگاه آزاد اسالمی و واحد تامینAffiliationرعایت وابستگی ( :18ماده 

  ضروري است.ي دانشگاه آزاد اسالمی) هانامه
 

 /درون دانشگاهی) حتما با قید نام طرح (Acknowledgementدر مقاالت منتشره در بخش تشکر و قدردانی ( :19ماده 

  مشترك) از دانشگاه آزاد اسالمی در حمایت از طرح تحقیقاتی تشکر شود.

  

اعالم شده از سوي یکی از وزارتین یا پژوهشگاه  (Black List)از تاریخ ورود هر نشریه به فهرست نشریات نامعتبر  :20ماده 

ترتیب شود. بدیننمی شود و این مصوبه عطف به ماسبق(تاریخ تصویب)، آن نشریه به عنوان یک نشریه نامعتبر شناخته می

  از نبودن آن نشریه در فهرست نشریات نامعتبر اطمینان حاصل شود.  ،مقاله چاپهنگام تا الزم است 

  شود.می 20ماده چنانچه نشریه اي در لیست خاکستري باشد، در صورت ورود به لیست سیاه شامل موضوع  تبصره:

  

ها در چارچوب مشترك) و نتایج آن /درون دانشگاهیها (مالکیت و حفظ حقوق مادي و معنوي پدیدآورندگان طرح :21ماده 

  ها الزامی است.مقررات دانشگاه و رعایت حقوق دانشگاه در همه زمینه

  



    
    

 ٢٠٧٦/١٠  
  

٠٧/٠٨/١٣٩٩   
  

 دارد

 
  

     1477893855کدپستی  سازمان مرکزي دانشگاه آزاد اسالمی، بلوار شهداي حصارك، میدان دانشگاه(شمال)،  انتهاي بزرگراه شهید ستاري، نشانی: تهران 

  4748و تلفن گویاي  47350000تلفن:

  16صفحه 

  

شود، ملزم به رعایت مفاد تامین می دانشگاه آزاد اسالمیبودجه  هاياز ردیفها که اعتبار آنهاي پژوهشی طرحکلیه  :22ماده 

 نامه هستند.این آیین

  

 اند مشمول مقررات قبلی خواهند بود.تاریخ به تصویب رسیدههایی که قبل از این تمام طرح :23ماده 

  

  

الزم االجرا است؛ مسئولیت ابالغ از تاریخ محترم دانشگاه رسید و  هرئیسهیأت به تایید  تبصره 48ماده و  23در  آیین نامهاین 

 استان است. محترم سايرؤبر عهده حسن اجراي آن از تاریخ ابالغ 

 



    
    
   

 
  

     1477893855کدپستی  سازمان مرکزي دانشگاه آزاد اسالمی، بلوار شهداي حصارك، میدان دانشگاه(شمال)،  انتهاي بزرگراه شهید ستاري، نشانی: تهران 

  4748و تلفن گویاي  47350000تلفن:

  

  

  

  

  

  

  

 
 
 

  هاپیوست
    



    
    
   

 
  

     1477893855کدپستی  سازمان مرکزي دانشگاه آزاد اسالمی، بلوار شهداي حصارك، میدان دانشگاه(شمال)،  انتهاي بزرگراه شهید ستاري، نشانی: تهران 

  4748و تلفن گویاي  47350000تلفن:

  

 

  ..........دانشگاه آزاد اسالمی واحد 

  

 

 

  

  پژوهشی طرح پیشنهادفرم 
 

  (فرم شماره صفر)

 

 

 

 

  کد طرح:         

  

  



    
    
   

 
  

     1477893855کدپستی  سازمان مرکزي دانشگاه آزاد اسالمی، بلوار شهداي حصارك، میدان دانشگاه(شمال)،  انتهاي بزرگراه شهید ستاري، نشانی: تهران 

  4748و تلفن گویاي  47350000تلفن:

  

  

 نکات قابل توجه

  

هاي پژوهشی در اطالع کافی از مقررات اجرایی طرحطرح مسئول اجراي طرح بوده و شایسته است قبل از اجراي طرح  /مدیرـ مجري1

  دانشگاه آزاد اسالمی داشته باشد.

  طرح باید مرتبط با موضوع تحقیق باشد.  /مدیرـ تخصص مجري2

  مستقل از پایان نامه هاي دانشجویی باشد.باید موضوع طرح تحقیقاتی ـ 3

ـ هر نوع تغییر در پروپوزال و اجراي یک طرح پژوهشی مصوب (از جمله تمدید مدت زمان اجرا، تغییر در اعتبار مصوب، تغییر 4

  مجري و ....) با مجوز مرجع تصویب کننده طرح امکان پذیر خواهد بود.

  د.شده و در سه نسخه تهیه و ارائه شو ـ الزم است فرم پیشنهاد طرح پژوهشی به صورت تایپ5

ـ هنگام تنظیم فرم پیشنهاد طرح، چنانچه نیاز به توضیحات بیشتري در هر قسمت باشد می توان آن را در صفحات جداگانه منعکس و 6

  به این فرم ضمیمه نمود.

  این فرم براي داوران ارسال صفحه یک می باشد لذا محرمانه و همکاران طرح  /مدیرـ با توجه به این که نام و نام خانوادگی مجري7

  نمی شود.

  مشترك باید توسط کارشناس واحد در سامانه طرح هاي پژوهشی به آدرس/رون دانشگاهید پژوهشیاطالعات اولیه مربوط به طرح هاي  -8

proposal.iau.ir .ثبت و براي مرجع تصویب کننده طرح ارسال شود   

  

  

 

 

 

 

 

  



    
    
   

 
  

     1477893855کدپستی  سازمان مرکزي دانشگاه آزاد اسالمی، بلوار شهداي حصارك، میدان دانشگاه(شمال)،  انتهاي بزرگراه شهید ستاري، نشانی: تهران 

  4748و تلفن گویاي  47350000تلفن:

  

  مشخصات کلی طرح

  ـ عنوان طرح:1

  

  علوم پایه           علوم انسانی       علوم پزشکی        گروه علمی طرح:  -2

  هنر و معماري              کشاورزي و دامپزشکی   فنی و مهندسی          

  شاخه تخصصی طرح: -3

  

  نوآوري، تولید علم یا تکمیل آن       اختراع و اکتشاف      تجاري سازي و درآمدزایی     : رویکرد طرح -4

  نظریه پردازي، نقد و مناظره علمی         شناسایی مسائل و حل مشکالت واحد دانشگاهی         

  

  ریال                                               ریال    به حروف:               :  به عدد:ـ بودجه پیشنهادي5

  (به ماه):ـ پیش بینی مدت زمان اجراي طرح 6

  ـ محل اجراي طرح:7

  

  رعایت گردد) 7و  2(الزم است ترتیب مندرج در این قسمت در جداول صفحه ـ همکاران طرح: 8

 امضا (الزامی است)  نشانی و شماره تماس نام و نام خانوادگی همکاران ردیف

   

  

  

 

  

  

   دهنده: امضاي پیشنهاد                طرح): /مدیردهنده (مجري نام خانوادگی پیشنهادـ نام و 9

  تاریخ:                                نشانی و شماره تلفن محل سکونت:  

    

 بوده و براي داور ارسال نمی شود محرمانهاین صفحه 



    
    
   

 
  

     1477893855کدپستی  سازمان مرکزي دانشگاه آزاد اسالمی، بلوار شهداي حصارك، میدان دانشگاه(شمال)،  انتهاي بزرگراه شهید ستاري، نشانی: تهران 

  4748و تلفن گویاي  47350000تلفن:

  

  (از درج نام و نام خانوادگی در این صفحه خودداري شود) و همکاران طرح /مدیرمشخصات مجري

  ـ مجري 1

                 (مرتبط با موضوع طرح):رشته و آخرین مدرك تحصیلی 

  

  سال و محل اخذ مدرك:

  

  عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد:

  

  عنوان پایان نامه دکتري:

  

  استاد     دانشیار     استادیار      مربی     مرتبه علمی:

  هیات علمی مدعو   هیات علمی نیمه وقت       هیات علمی تمام وقت   نوع همکاري با دانشگاه: 

  

  (عناوین طرح هاي پژوهشی انجام شده، مقاالت و تالیفات):سوابق تحقیقاتی 

  

  ، بدون درج نام و نام خانوادگی، در این قسمت رعایت شود)1است ترتیب مندرج در جدول صفحه  (الزمـ همکاران 2

  نوع مسئولیت در طرح مرتبه علمی رشته و آخرین مدرك تحصیلی ردیف

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

    

  

  

  

  

  

 

  

  



    
    
   

 
  

     1477893855کدپستی  سازمان مرکزي دانشگاه آزاد اسالمی، بلوار شهداي حصارك، میدان دانشگاه(شمال)،  انتهاي بزرگراه شهید ستاري، نشانی: تهران 

  4748و تلفن گویاي  47350000تلفن:

  

  مشخصات موضوعی طرح

  ـ عنوان به فارسی:1

  

  ـ عنوان به انگلیسی:2

  

  (فارسی و انگلیسی)ـ واژه هاي کلیدي: 3

  

  (توضیح در مورد ابعاد مختلف موضوع)ـ بیان مسأله: 4

  

  

(توجیه دالیل اجراي طرح و فواید ناشی از آن به طوري که ضرورت آن احساس و اهمیت آن  ـ اهمیت و ضرورت انجام تحقیق:5

  آشکار شود)

  

 

  ـ اهداف تحقیق (کلی و ویژه):6

  

  

  ـ متغیرهاي تحقیق:7

  

  ـ پرسش یا فرضیه تحقیق:8

  به صورت پرسش یا پرسش هاي ویژه:

  

  

  به صورت فرض یا فرض هاي ویژه:

  

(بیان تحقیقات و کارهایی که تاکنون در زمینه موضوع مورد مطالعه انجام شده و نتایج آن به صورت مستند منتشر  تحقیق:ـ ادبیات یا پیشینه 9

  شده است، به طوري که نتایج حاصل از این مطالعات در توجیه اهداف طرح بکار گرفته شود.)

  

  



    
    
   

 
  

     1477893855کدپستی  سازمان مرکزي دانشگاه آزاد اسالمی، بلوار شهداي حصارك، میدان دانشگاه(شمال)،  انتهاي بزرگراه شهید ستاري، نشانی: تهران 

  4748و تلفن گویاي  47350000تلفن:

  

  

  مشخصات اجرایی طرح

  (بیان نوع روش تحقیق و علت انتخاب آن) ـ نوع مطالعه، روش و نحوه اجراي تحقیق:1

  

  

  

  

  

  (چنانچه در اجراي تحقیق از پرسشنامه استفاده می شود، الزم است پرسشنامه مورد نظر ضمیمه گردد) ـ ابزار گردآوري داده ها:2

  

  

  

  

چگونگی انتخاب، نحوه محاسبه، (به ترتیب با ذکر گیري و شیوه تجزیه و تحلیل داده ها: معه آماري، حجم نمونه، روش نمونهـ جا3

  تکنیک هاي مورد نظر و منابع مورد استفاده)

  

  

  

  

  ـ محدودیت هاي تحقیق: 4

  

  

  

  (در صورت ضرورت)ـ مالحظات اخالقی: 5

  

  

  

  

  



    
    
   

 
  

     1477893855کدپستی  سازمان مرکزي دانشگاه آزاد اسالمی، بلوار شهداي حصارك، میدان دانشگاه(شمال)،  انتهاي بزرگراه شهید ستاري، نشانی: تهران 

  4748و تلفن گویاي  47350000تلفن:

  

  

  برنامه زمانی، برآورد ساعات کار و هزینه هاي پرسنلی به تفکیک مراحل انجام طرح: -6

  
  
  

 ردیف

  
  

 شرح فعالیت هر مرحله

  
مدت 
  زمان 
 (به ماه)

  
زمان شروع پس 
  از انعقاد قرارداد 

 (به ماه)

  
  کار مورد نیاز 
 (نفر ساعت)

  
 میزان حق التحقیق

  
جمع حق 

  التحقیق
 ( ریال) 

  

 

  

 کاردان

  

 کارشناس

  

کارشناس 
 ارشد

  

 دکترا

  

 کاردان

  

 شناسرکا

  

کارشناس 
 ارشد

  

 دکترا

  

 

            

  

 

            

  

 

            

              

  

 

            

  

 

            

 
 

                       جمع کل حق التحقیق:     جمع (نفر ساعت)

)ریال(    

  

) ستون دوم مربوط به شرح فعالیت هر مرحله به ترتیب مراحل انجام طـرح اسـت (از جملـه    2درج می گردد.  ) در ستون اول شماره مربوط به هر مرحله از طرح1

) ستون سوم مدت زمـان پـیش بینـی شـده بـراي هـر       3گردآوري داده ها، تدوین مبانی نظري، مطالعات تجربی،... ، تجزیه و تحلیل نتایج و تدوین گزارش نهایی) 

) در ستون چهارم به منظور امکان ترسیم منحنی گانت باید مشخص گردد که فعالیت هر مرحله از طـرح چـه مـدت پـس از انعقـاد      4مرحله برحسب ماه می باشد. 

) ستون پنجم مربوط به کار مورد نیاز برحسب نفر ساعت و به تفکیک سطوح تخصصی در هر مرحله می باشد. (به عنوان مثال چنانچـه در  5قرارداد آغاز می شود. 

سـاعت   40ساعت کار در نظر گرفته شده است، بنابراین میزان نفر ساعت کارشناس در ایـن مرحلـه    20اول طرح نیاز به دو کارشناس بوده و براي هر کدام مرحله 

طرح به تفکیک  ) ستون ششم میزان حق التحقیق هر مرحله از6 خواهد بود). در پایان این ستون الزم است جمع نفر ساعت هر یک از سطوح تخصصی درج گردد.

) ستون آخر مربوط به جمع حق الزحمه هاي پرسنلی در هر مرحله از طرح می باشد( جمع ستون ششم) در پایین این ستون الزم اسـت  7. سطوح تخصص می یابد

  جمع کل حق التحقیق ( مجري وهمکاران) مشخص گردد.



    
    
   

 
  

     1477893855کدپستی  سازمان مرکزي دانشگاه آزاد اسالمی، بلوار شهداي حصارك، میدان دانشگاه(شمال)،  انتهاي بزرگراه شهید ستاري، نشانی: تهران 

  4748و تلفن گویاي  47350000تلفن:

  

  ـ هزینه مواد و وسایل مصرفی:7

 جمع (ریال) واحد قیمت مقدار نام ماده یا کاال ردیف

    

  

  

  

  

      

 جمع کل هزینه هاي مصرفی:                             ریال 

  

از جمله تجهیزات آزمایشگاهی و یا (وسایلی که پس از اجراي طرح در واحد باقی خواهد ماند  ـ هزینه وسایل و تجهیزات غیرمصرفی:8

  کتاب)

 (ریال)جمع  قیمت واحد مقدار نام و مشخصات کاال ردیف

          

  غیرمصرفی:                        ریال جمع کل هزینه هاي  

  

  :ـ هزینه مسافرت ها9

هزینه  وسیله نقلیه مبدا و مقصد هدف از سفر ردیف

 سفر

دفعات 

 سفر

تعداد 

 نفرات

جمع هزینه 

 (ریال)

  

 

      

 ریال                     جمع کل هزینه مسافرت ها:                  



    
    
   

 
  

     1477893855کدپستی  سازمان مرکزي دانشگاه آزاد اسالمی، بلوار شهداي حصارك، میدان دانشگاه(شمال)،  انتهاي بزرگراه شهید ستاري، نشانی: تهران 

  4748و تلفن گویاي  47350000تلفن:

  

  

   ـ هزینه هاي متفرقه:10

 هزینه (ریال) نوع سرویس یا خدمات عنوان

خدمات عمومی (شامل خدمات کامپیوتري، چاپ 

و تکثیر، خدمات کارگري، کرایه زمین، کرایه 

 اتومبیل و ...)

  

خدمات تخصصی (شامل سرویس هاي 

  آزمایشگاهی، ترجمه  و ...)

  

  شدهموارد پیش بینی 

  

  

 جمع کل هزینه هاي متفرقه:                                                  ریال
  

  

  

  

  

  

  

  

 مع بودجه طرح:                                                  ریالج

  

تجهیزات مورد نیاز، نیروي انسانی و یا آیا از مشارکت سازمان یا مؤسسات دیگر (اعم از دولتی و غیر دولتی) در ارتباط با تامین * 

  تأمین اعتبار طرح استفاده خواهد شد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، جزئیات را مشخص نمایید.



    
    
   

 
  

     1477893855کدپستی  سازمان مرکزي دانشگاه آزاد اسالمی، بلوار شهداي حصارك، میدان دانشگاه(شمال)،  انتهاي بزرگراه شهید ستاري، نشانی: تهران 

  4748و تلفن گویاي  47350000تلفن:

  

  فرم ارزیابی طرح پژوهشی

  محرمانه           

  واحد دانشگاهی:.........................

  گروه علمی:...............................

 ........................................................................................................................................................... :هشیوعنوان طرح پژ

..................................................................................................................................................................................... 

    مناسب نیست          ت مناسب اس

  فرمایید:بیان ل مناسب نبودن و عنوانی را که مناسب می دانید یلطفاً دال

  

  تحقیقاتی مجري: -. موضوع طرح با تخصص و سوابق علمی 2

  به طور جانبی با تخصص مجري مرتبط است                نیستمرتبط            ت سمرتبط ا

  که سوابق علمی و تحقیقاتی مجري را براي اجراي طرح کافی نمی دانید توضیح دهید. در صورتی" لطفا

  

  . بیان مساله تحقیق3

      ضعیف است                به خوبی تعریف شده است 

   با توجه به طرح مساله، ضرورتی براي اجراي آن وجود ندارد          مساله اي براي این تحقیق وجود ندارد " اصوال

  

               موضوع طرح از نظر علمی: .4

     تکمیلی است               تکراري است                تازگی دارد

   کشور انجام شده استدر خارج از     براي اولین بار در کشور اجرا می شود 

  در صورت انجام آن در خارج یا داخل کشور، با توجه به نتایج مشابهی که به بار می آورد، آیا انجام آن ضرورت دارد؟ چرا؟

  

      روشن نیست                  روشن است    . هدف از اجراي طرح:5

  لطفاً موارد ابهام را بیان فرمایید.

  



    
    
   

 
  

     1477893855کدپستی  سازمان مرکزي دانشگاه آزاد اسالمی، بلوار شهداي حصارك، میدان دانشگاه(شمال)،  انتهاي بزرگراه شهید ستاري، نشانی: تهران 

  4748و تلفن گویاي  47350000تلفن:

  

  پرسش (پرسش ها) و متغیر (متغیرها) تحقیق به خوبی طراحی و تعیین شده است؟ . آیا فرضیه (فرضیه ها)،6

  

 

   کافی نیست              کافی است        علمی طرح: . پیشینه 7

  معرفی نمایید.می شناسید، جدیدتري در این زمینه علمی پیشینه لطفاً چنانچه 

  

  

       مناسب نیست                    مناسب است     . روش پژوهش: 8

  لطفاً دالیل مناسب نبودن روش پژوهش و پیشنهاد روش مناسب ارائه گردد.

  

  

    ناقص است       قابل قبول است        کامل است    . مراحل اجرایی طرح: 9

  لطفاً موارد نقص را بیان فرمایید.

  

  

  

  . آیا محدودیت هاي تحقیق به درستی تشخیص داده شده است؟10

  

  

  

           زیاد است            کم است         مناسب است      زمان اجراي طرح: مدت . پیش بینی 11

  فرمایید.بیان لطفاً مدت زمان مناسب و موارد اصالحی را 

  

  

  

   کافی نیست                 کافی است   مورد نیاز: مواد و ابزار . پیش بینی 12

  لطفاً موارد نقص را بیان فرمایید.

    



    
    
   

 
  

     1477893855کدپستی  سازمان مرکزي دانشگاه آزاد اسالمی، بلوار شهداي حصارك، میدان دانشگاه(شمال)،  انتهاي بزرگراه شهید ستاري، نشانی: تهران 

  4748و تلفن گویاي  47350000تلفن:

  

          زیاد است                    کم است                       مناسب است       . هزینه هاي درخواست شده:13

  فرمایید.بیان لطفاً دالیل کم یا زیاد بودن هزینه ها را همراه با مواردي که الزم است تغییر یابد 

  

  
  

  مقاله از آن قابل پیش بینی است؟. در صورت اجراي موفقیت آمیز طرح، استخراج چند 14

  

  . در صورت کاربردي بودن طرح، نتایج آن براي چه سازمان یا صنایعی قابل استفاده خواهد بود؟15

  

  .فرماییددر صفحه بعد بیان . چنانچه نظر کارشناسی دیگري دارید، 16

  ارائه شده: . با توجه به موارد فوق، طرح17

   استا به همین شکل قابل اجر

   استا قابل اجرزیر انجام تغییرات با 

 

  

      پس از انجام دادن تغییرات به منظور بررسی مجدد ارائه گردد

      غیر قابل اجراست

  

            ................................................ م خانوادگی بررسی کننده طرح:نام و نا   

  ..تخصصی: ....................................................رشته         ....................... :علمی رتبه

  ............................................................................................................................................ و شماره تلفن: نشانی

...............................................................................................................................................................................  

  شعبه:          سیبا:شماره حساب  

                   امضاي بررسی کننده طرح:                   تاریخ بررسی:                                        

  

  

  

  استاد گرامی:

نظر به اینکه فرصت تعیین شده براي پاسخگویی به طرح هاي تحقیقاتی با احتساب زمان ارسال طرح براي جنابعالی و زمان برگشت آن 

  مایید.فردو هفته تعیین شده، خواهشمند است در ارزیابی و ارسال پاسخ، تسریع 

    



    
    
   

 
  

     1477893855کدپستی  سازمان مرکزي دانشگاه آزاد اسالمی، بلوار شهداي حصارك، میدان دانشگاه(شمال)،  انتهاي بزرگراه شهید ستاري، نشانی: تهران 

  4748و تلفن گویاي  47350000تلفن:

  

  

  

  کارشناسی:ت سایر نظرا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  



    
    
   

 
  

     1477893855کدپستی  سازمان مرکزي دانشگاه آزاد اسالمی، بلوار شهداي حصارك، میدان دانشگاه(شمال)،  انتهاي بزرگراه شهید ستاري، نشانی: تهران 

  4748و تلفن گویاي  47350000تلفن:

  

  

  (این فرم توسط مجري/مدیر تکمیل می شود)            شناسنامه طرح هاي پژوهشی                                      فرم الف

نام واحد: -1  کد طرح: کد واحد: 

گروه عمده تحصیلی طرح: -2  

     و معماريهنر              و دامپزشکی علوم پایه            علوم پزشکی            فنی و مهندسی            کشاورزي      علوم انسانی       

گروه آموزشی اصلی طرح:                                           -3  

عنوان طرح پژوهشی: -4  

:بودجه پیشنهادي طرح (ریال) -5  

:تصویبی طرح (ریال)بودجه  -6  

:اعتبار تخصیصی (ریال) -7  

نوع طرح : -8  

ا سازمان مرکزيب مشترك  برون دانشگاهی             داخلی           

ناظر: تقسیم بودجه طرح (درصد): واحد:               سازمان مرکزي:               خارج از دانشگاه:               باالسري:               -9  

 

هزینه هاي پیش بینی شده براي اجراي طرح: -10  

ریال                                       هزینه هاي پرسنلی:                                                                                                              

ریال                                                                                                                    مصرفی:          هزینه خرید تجهیزات  

ریال     غیر مصرفی:                                                                                                                     

ریال                                       هزینه مسافرت ها:                                                                                                               

ریال                                                                                     هزینه هاي متفرقه:                                                                 

به عدد:                             ریال                          جمع کل هزینه ها           به حروف:                                                      ریال 

 

موارد مربوط به مجري و همکاران طرح: -11  

 نام و  ردیف

 نام خانوادگی

و آخرین رشته 

تحصیلیمدرك   

رتبه 

 دانشگاهی

نوع همکاري با واحد 

(تمام وقت، نیمه 

 وقت و مدعو)

میزان حقوق 

 در ساعت

میزان همکاري با طرح 

 (در ماه)

 کل حق الزحمه

        

        

        

 

 

 

 



    
    
   

 
  

     1477893855کدپستی  سازمان مرکزي دانشگاه آزاد اسالمی، بلوار شهداي حصارك، میدان دانشگاه(شمال)،  انتهاي بزرگراه شهید ستاري، نشانی: تهران 

  4748و تلفن گویاي  47350000تلفن:

  

  چکیده طرح: -12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



    
    
   

 
  

     1477893855کدپستی  سازمان مرکزي دانشگاه آزاد اسالمی، بلوار شهداي حصارك، میدان دانشگاه(شمال)،  انتهاي بزرگراه شهید ستاري، نشانی: تهران 

  4748و تلفن گویاي  47350000تلفن:

  

 (این فرم توسط کارشناس واحد تکمیل می شود)                         پژوهشيوضعیت طرح          فرم ب

عنوان طرح پژوهشی: -1  

 
طرح:وصول تاریخ  ـ2  

 

طرح:تایید تاریخ  -3  

ـ تاریخ شروع طرح:4  

 

ـ تاریخ خاتمه طرح:4  

وضعیت تصویبی طرح: -5  

بررسی             بررسی مجدد                    تایید نشده                تایید با نظر کارشناسی در حال  

وضعیت نهایی طرح: -6  

ر سطح  تغیی                    انصرافدر حال اجرا                                             خاتمه یافته                                       

داراي فرم: -7  

نام سازمان طرف قرارداد:                  با سازمان بیرونی قرارداد  داراي فرم   

 * :داراي گزارش دوره اي -8

  4شماره                                           3شماره                                  2شماره                             1شماره 

ارائه تعهدات طبق مفاد مندرج در قرارداد                                 تایید شده                  تایید نشده             : گزارش نهایی -9  
 

اطالعات مربوط به داوري طرح: -10  

تاریخ ارسال  مرتبه علمی نام و نام خانوادگی داور ردیف

 طرح به داور

دریافت  تاریخ

 طرح از داور

تاریخ و شماره 

 نامه پیگیري

 میزان حق الزحمه

1  

 

     

2  

 

     

مشخصات ناظر طرح: -11  

 شماره تماس یا آدرس پست الکترونیکی مرتبه علمی رشته تحصیلی نام و نام خانوادگی

    

 

توضیحات: -12  

 

مشخص شوند و وضعیت هایی نظیر: در حال بررسی، تایید  توضیح: گزارش هاي دوره اي که ارزیابی شده و مورد تایید بوده اند با عالمت  *

  نشده و درخواست اصالحات، جلوي هر قسمت نوشته شوند.



    
    
   

 
  

     1477893855کدپستی  سازمان مرکزي دانشگاه آزاد اسالمی، بلوار شهداي حصارك، میدان دانشگاه(شمال)،  انتهاي بزرگراه شهید ستاري، نشانی: تهران 

  4748و تلفن گویاي  47350000تلفن:

  

  طرح پژوهشی (میانی) ياش دورهفرم ارزیابی گزار

 واحد دانشگاهی: ..................

...علمی: ......................گروه   

 

..................................................عنوان طرح پژوهشی: ...........................................................................................................  

..................................................................................................................................................................................................................  

 (اهداف) مورد نظر است؟آیا روند اجراي طرح در راستاي رسیدن به هدف  -1

 

 آیا روش پژوهش در دستیابی به اهداف مورد نظر از کارآمدي الزم برخوردار است؟ -2

 

 

 آیا در تجزیه و تحلیل داده ها (در صورت نیاز) از روش هاي آماري مناسب استفاده شده است؟ -3

 

 

 شده است؟استفاده به خوبی آیا در اجراي طرح از نتایج تحقیقات مشابه گذشته  -4

 

 

 با هم مطابقت دارند و ارتباط منطقی بین اجزاي گوناگون طرح وجود دارد؟ ،آیا مبانی نظري بحث و مطالعه انجام شده -5

 

  

  

 علمی و ادبی)ویرایش  –حوه تنظیم ساختار گزارش نرا چگونه ارزیابی می کنید؟ ( دوره ايکیفیت تدوین گزارش  -6

 



    
    
   

 
  

     1477893855کدپستی  سازمان مرکزي دانشگاه آزاد اسالمی، بلوار شهداي حصارك، میدان دانشگاه(شمال)،  انتهاي بزرگراه شهید ستاري، نشانی: تهران 

  4748و تلفن گویاي  47350000تلفن:

  

سایر نظرات کارشناسی:   

 

 

 

 

  رشته تخصصی: ..................................               ................................................... و نام خانوادگی:نام 

  

  علمی:   ........................رتبه 

  

  شماره حساب سیبا: .............................................................

  

  .................................................................................................................................................................................. شماره تلفن:و نشانی 

  

.......................................................................................................................................................................................................  

        

                                  

                   امضا :                 تاریخ بررسی:    

  

          

 

 استاد گرامی:

با احتساب زمان ارسال طرح براي جنابعالی و زمان برگشت آن  پژوهشیراي پاسخگویی به طرح هاي به اینکه فرصت تعیین شده بنظر 

 دو هفته تعیین شده، خواهشمند است در ارزیابی و ارسال پاسخ، تسریع فرمایید.

   



    
    
   

 
  

     1477893855کدپستی  سازمان مرکزي دانشگاه آزاد اسالمی، بلوار شهداي حصارك، میدان دانشگاه(شمال)،  انتهاي بزرگراه شهید ستاري، نشانی: تهران 

  4748و تلفن گویاي  47350000تلفن:

  

 

 فرم ارزیابی گزارش نهایی طرح پژوهشی

 ..................... واحد دانشگاهی:

  ............................. گروه علمی:                              

                                                                                       

  .........................................................................................عنوان طرح پژوهشی: .....................................................................

  است؟ آیا روند اجراي طرح در راستاي رسیدن به هدف (اهداف) مورد نظر بوده -1

  

 آیا روش پژوهش در دستیابی به اهداف مورد نظر از کارآمدي الزم برخوردار بوده است؟ -2

  

 تجزیه و تحلیل داده ها (در صورت نیاز) از روش هاي آماري مناسب استفاده شده است؟آیا در  -3

  

 آیا در اجراي طرح از نتایج تحقیقات مشابه گذشته به خوبی استفاده شده است؟ -4

  

 دارد؟آیا مبانی نظري بحث و مطالعه انجام شده، با هم مطابقت دارند و ارتباط منطقی بین اجزاي گوناگون طرح وجود  -5

  

 

  ویرایش علمی و ادبی) –کیفیت تدوین گزارش نهایی را چگونه ارزیابی می کنید؟ (نحوه تنظیم ساختار گزارش  -6

  

  

  

  



    
    
   

 
  

     1477893855کدپستی  سازمان مرکزي دانشگاه آزاد اسالمی، بلوار شهداي حصارك، میدان دانشگاه(شمال)،  انتهاي بزرگراه شهید ستاري، نشانی: تهران 

  4748و تلفن گویاي  47350000تلفن:

  

  سایر نظرات کارشناسی: 

  

  

  

  

 

  

 رشته تخصصی: ..................................................                        نام و نام خانوادگی : ...................................................

  

  شماره حساب سیبا:..........................................................          رتبه علمی:   ........................

  

  ....................................................................................................................................نشانی و شماره تلفن: ................................

  

.......................................................................................................................................................................................................  

         

                                  

            :امضا                                ریخ بررسی:تا

  

  

  استاد گرامی:

زمان ارسال طرح براي جنابعالی و زمان برگشت آن  نظر به اینکه فرصت تعیین شده براي پاسخگویی به طرح هاي پژوهشی با احتساب

  دو هفته تعیین شده، خواهشمند است در ارزیابی و ارسال پاسخ، تسریع فرمایید.

  

    



    
    
   

 
  

     1477893855کدپستی  سازمان مرکزي دانشگاه آزاد اسالمی، بلوار شهداي حصارك، میدان دانشگاه(شمال)،  انتهاي بزرگراه شهید ستاري، نشانی: تهران 

  4748و تلفن گویاي  47350000تلفن:

  

 فرم سخنرانی مربوط به نتایج طرح هاي پژوهشی

 

  عنوان طرح پژوهشی:

  

  

  نام و نام خانوادگی مجري:  :(ریال)مصوب  بودجه

  

  گروه علمی:  گروه تخصصی:

  اعضا  امضا

  مدیر گروه/ رئیس دانشکده  

  مباحثه کننده ها

  ردیف  نام خانوادگی نام و  رشته  رتبه  امضا

        1  

        2  

        3  

        4  

        5  

  

  

    



    
    
   

 
  

     1477893855کدپستی  سازمان مرکزي دانشگاه آزاد اسالمی، بلوار شهداي حصارك، میدان دانشگاه(شمال)،  انتهاي بزرگراه شهید ستاري، نشانی: تهران 

  4748و تلفن گویاي  47350000تلفن:

  

  و همکاران طرح پژوهشی /مدیرفرم رزومه مجري

   د.صورت تایپ شده تکمیل و ارسال شو ها به همکار گرامی، لطفاً فرم* 

 

ارائه شده: عنوان طرح پژوهشی  

 

 مشخصات فردي 

: نام  واحد دانشگاهی: تاریخ و محل تولد: نام خانوادگی:  

                                                                     دانشکده:                                                                  گروه آموزشی: 

 تاریخ استخدام: 

پست الکترونیکی:                                                   

        

 نشانی و تلفن محل سکونت:

 تغییر وضعیت رتبه علمی و تاریخ:

 تلفن همراه:

 

 

 مدارج تحصیلی دانشگاهی 

 

 معدل دانشگاه محل تحصیل رشته تحصیلی مدرك تحصیلی ردیف

 مقطع تحصیلی
تعداد ترم هاي گذرانده 

 سال شده

ورود  

سال اخذ 

مدرك

1

2

3

 
 

 سوابق فعالیت هاي آموزشی 

  

  استاد         دانشیار         استادیار    رتبه علمی :  مربی 

  ............ تا تاریخ .....از تاریخ .....   حق التدریس   نیمه وقت  عضو هیات علمی ......................................... به صورت تمام وقت  -1

  ...... تا تاریخ ..........از تاریخ ......   حق التدریس   نیمه وقت  عضو هیات علمی ......................................... به صورت  تمام وقت -2

  .......... تا تاریخ .......از تاریخ .....   حق التدریس   نیمه وقت  ........ به صورت تمام وقت عضو هیات علمی ................................. -3

 

 

 

 

 



    
    
   

 
  

     1477893855کدپستی  سازمان مرکزي دانشگاه آزاد اسالمی، بلوار شهداي حصارك، میدان دانشگاه(شمال)،  انتهاي بزرگراه شهید ستاري، نشانی: تهران 

  4748و تلفن گویاي  47350000تلفن:

  

 سوابق فعالیت هاي اجرایی 

 
 تا تاریخ از تاریخ مدت تصدي عنوان پست ردیف

     

     

 

 سوابق علمی -  تحقیقاتی

 عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد و استاد راهنما:

 

 عنوان رساله دکتري و استاد راهنما:

 

 

 مقاالت

  همکار به عنوان نویسنده مقاله)مدیر و مقاالت مرتبط با موضوع طرح پژوهشی ارائه شده (مجري /  -1

و رتبه علمی مجله زمان انتشار محل انتشار نویسندگان عنوان مقاله ردیف  

IF 
      

      

      

      

 

 

همکار به عنوان نویسنده)مدیر و سایر مقاالت (مجري / -2  

 رتبه علمی مجله و زمان انتشار محل انتشار نویسندگان عنوان مقاله ردیف

IF 
      

      

      

      

 

 



    
    
   

 
  

     1477893855کدپستی  سازمان مرکزي دانشگاه آزاد اسالمی، بلوار شهداي حصارك، میدان دانشگاه(شمال)،  انتهاي بزرگراه شهید ستاري، نشانی: تهران 

  4748و تلفن گویاي  47350000تلفن:

  

 تالیف و ترجمه:

همکار) مرتبط با موضوع طرح پژوهشی ارائه شده:  مدیر وتالیف یا ترجمه هاي کتاب (مجري/ -1  

 سال انتشار ناشر مولف/مترجم عنوان کتاب ردیف

     

     

     

     

  

  

  طرح هاي پژوهشی:

  (در دست اجرا یا خاتمه یافته)  پژوهشی مرتبط با موضوع طرح ارائه شدهطرح هاي  -1

  وضعیت نهایی  سال اجرا  محل تامین اعتبار  میزان اعتبار  مجري/همکار  عنوان طرح  ردیف

              

              

              

              

              

  

  سایر طرح هاي پژوهشی  -2

  وضعیت نهایی  سال اجرا  محل تامین اعتبار  میزان اعتبار  مجري/همکار  عنوان طرح  ردیف

              

              

              

  

(مجري / همکار) مرتبط با موضوع طرح ارائه شده راهنمایی و مشاوره پایان نامه هاي دانشجویی  

  استاد راهنما یا مشاور  نام دانشگاه  دانشجونام   مقطع  عنوان پایان نامه  ردیف

            

            

            

            

  

  نام و نام خانوادگی                                  

  امضاء             تاریخ                                              


