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های ممذاز، رسالت ملالی و همگالانی دانشالگاهیان باله      همت مضاعف برای قرار گرفذن در افق

 ویژه دانشمندان و پژوهشگران پرتمش دانشگاه استف
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اندرکاران ارجمند  فعاالنه و همه جانبه جامعه علمی و دانشگاهی استف امید است کلیه دست

رو، بیش  ها در آینده پیش سازی برنامه ها و هماهنگ افرایی اندیشه در سایه عنایات الهی با هم

 از پیش موجبات مباهات جامعه دانشگاهی را فراهم آورندف 
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وثر و اثر بخش پژوهشالگران اایسالذه و   ریری پژوهش به مدد  ضور م و برنامه سیاسذگراری

ها منجر خواهد ادف دانشالگاه   ها و افرایش کارآمدی آن اء سطح فعالیتممذاز دانشگاه به ارتق

هالای   تهران به عنوان نماد آموزش عالی کشور افرون بر تدبیر امور داخلالی و اتخالاس سیاسالت   

های تعاملی با جامعه، دولت و صنعت، همالواره باله عنالوان مرجعالی      درون دانشگاهی و برنامه

هالای   گیالری  و مراکالر پژوهشالی تالمش دارد تالا جهالت      اهال  دانشگاهمعذبر و مورد اسذناد سایر 

سازی برخوردار  های مربوط، از پشذوانه کافی علمی و منطق تصمیم راریسیاسذگپژوهشی و 

 باادف 

اندرکاران به ویژه اعضالای محذالرم االورای پژوهشالی دانشالگاه       اینک با همت کلیه دست

های پژوهشی مالورد بالازنگری    عالیتها در راسذای ارتقاء کیمیت ف ها و دسذور العمل نامه آیین

هالا و   گیالری  ها بذوانالد جهالت   ها و برنامه رود، اعما  این سیاست قرار گرفذه است و انذظار می

 تر سوق دهدف عملکرد محققان و دسذاوردهای پژوهشگران را به کیمیت برتر و عالی

ای، معاونالت   واسالطه اهمیالت و  ساسالیت مو الوال اخالمق  رفاله       هاایان سکر است که ب

المللالی اخالمق پالژوهش بالا      پژوهشی دانشگاه تمش نموده است، تا عموه بر دریافت کد بین

سازی کمیذه بررسی تخلمات پژوهشالی و نیالر تاسالیم کمیذاله اعذبارسالنجی نشالریات        فعا 

هالای سیالربم موجبالات افالرایش سالممت، صالیانت از        نامه المللی با بازنگری و اصمح آیین بین

 پژوهش در دانشگاه را فراهم آوردفپژوهشگران و ارتقاء اخمق 

در پایالالان  الالمن سالالااا فالالراوان از اعضالالای محذالالرم االالورای پالالژوهش و فنالالاوری و      

اندرکاران محذرم معاونت پژوهشی مشذاقانه  های همذگانه دانشگاه، مدیران و دست کمیسیون

از هرگونه پیشنهاد اصم ی که به ارتقاء سطح تصالمیمات اتخالاس االده بیانجامالد، اسالذقبا       
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 تهران دانشگاه پژوهش و فناوری شوراهای نامه آیین
 مقدمه

باه منظاور مشاارکت دادن اعضااي هيئات علماي در اتخاا          دانشاگاه  يپژوهش و فنااور  شوراهاي 
جهت رشد کمي و کيفي پژوهش و فناوري در دانشگاه باه شارح    پژوهشي و فناوري درهاي  سياست

 . شود مي تشکيل  يل درسطوح مختلف دانشگاه
 

 سطح بندی شوراهای پژوهش و فناوری دانشگاه: - 1ماده 
 نشگاهشوراي پژوهش و فناوري دا -1-1
 تخصصي دانشگاههاي  پژوهشي کمي يونهاي  کميته -1-2
 شوراي پژوهش و فناوري پرديس/ دانشکده م تقل/ واحد آموزشي پژوهشي م تقل -1-3
هااي   دانشکدههاي  گروه/ پرديس به واب تههاي  شوراي پژوهشي تحصيالت تکميلي دانشکده -1-4

 م تقل پژوهشي م تقل و واحدهاي
 

  :دانشگاه پژوهش و فناوری شورای - 2ماده  
 ريازي، نظاارت و ارزياابي    سياساتگذاري، برناماه   مرجع ترينعالي دانشگاه فناوري پژوهش و شوراي
 .است در دانشگاه و فناوري پژوهش

 

 دانشگاه: پژوهش و فناوری اهداف شورای - 2-1
 بنيادي و کاربردي هاي  ارتقاء و توسعه کمي و کيفي پژوهش .1

 ري و کارآفريني توسعه نوآوري، فناو .2
 دانشگاه شرايط پژوهش و فناوري در و بهبود موانع رفع .3
 توليد ثروت از دستاوردهاي پژوهشي .4

 توسعه پژوهش و فناوري در راستاي رفع نيازهاي کشور .5

 بنيادي هدفمند براي گ ترش مرزهاي دانش هاي  حمايت از پژوهش .6

 نوين و کليديهاي  دستيابي به علوم و فناوري .7

 يجاد دانشگاه ن ل جديد مبتني بر الگوهاي ايراني اسالميتالش براي ا .8

 
 وظایف شورای پژوهش و فناوری دانشگاه: - 2-2

 براي تحقق اهداف پژوهشي و فناوري دانشگاهريزي  سياستگذاري و برنامه .1

تدوين نقشه جامع پژوهش و فناوري دانشگاه در راستاي رسيدن به اهاداف چشام اناداز و     .2
 نشگاه توسعه داهاي  برنامه



  

 تهران دانشگاه پژوهش و فناوری شوراهای نامه آیین 19

 فرايندها و توسعه برنامه جامع و مديريت يکپارچه پژوهش و فناوري سازي  بهينه .3
جاري پژوهشي و فناوري در دانشاگاه و تادوين راهکارهااي    هاي  و فرايندها  پايش سياست .4

 مناسب 

بررسي، بازنگري و اصالح ساختارها و فرايندهاي اجرايي پژوهش و فناوري و پيشانهاد آن   .5
 دستيبه مراجع باال

 پژوهشي مناسب هاي  نيازسنجي پژوهشي کشور به منظور تدوين سياست .6

  موجود پژوهشي مراکز توسعه و جديد پژوهشي مراکز تاسيس پيشنهاد بررسي    .7
پژوهشي اعضاي هيئات علماي باه منظورمحاسابه     هاي  ارزيابي فعاليتهاي  تعيين شاخص .8

 اعتبار ويژه )گرنت(
 حقق نظام نوآوري دانشگاهبراي تريزي  سياستگذاري و برنامه .9
 "برنامه جامع تحقيقات اعضاي هيئت علمي"سياستگذاري و نظارت بر اجراي .10
 مناسب براي انتخاب، تشويق و حمايت از پژوهشگران ممتازهاي  بررسي و تعيين روش .11

  علمي هيئت اعضاي پژوهشيهاي  ماموريتسازي  ريزي و بهينه برنامه .12

و ها  پژوهشي وفناوري تفاهم نامههاي  ي شدن بخشتدوين راهبردهاي مناسب براي اجراي .13
 قراردادهاي بين المللي 

 نوين و کليديهاي  شناسايي و رصد علوم و فناوري .14

 کاربردي در راستاي رفع نيازهاي کشورهاي  براي توسعه و حمايت از پژوهشريزي  برنامه .15

و هاا،   انشاکده دهاا،   براي تعامل و همکاري مؤثر و نتيجه بخش باين پارديس  ريزي  برنامه .16
واحدهاي پژوهشي از يک سو و پارک علم و فناوري و مراکاز رشاد و فنااوري دانشاگاه از     

 سوي ديگر

 ها براي تأمين منابع علمي و ساماندهي کتابخانه سياستگذاري .17

 براي تأمين تجهيزات آزمايشگاهي و پژوهشي دانشگاه  سياستگذاري .18

 نشريات علمي و پژوهشي  براي توليد و توسعه کمي و کيفي سياستگذاري .19

 علميهاي  و کارگاهها  براي ارتقاء کمي و کيفي همايش سياستگذاري .20

 براي ارتقاء کمي و کيفي توليدات علمي از آثار پژوهشي دانشگاه سياستگذاري .21

 پژوهشي و فناوري در فضاي مجازيهاي  براي انعکاس مؤثر فعاليتريزي  و برنامه سياستگذاري .22

هاا،   پژوهشي و فنااوري باا ساازمان   هاي  براي تقويت همکاريريزي  نامهو بر سياستگذاري .23
 اجرايي، و مراکز و مؤس ات پژوهشي هاي  نهادها، دستگاه
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داناش بنياان، تجااري    هااي   براي توسعه و حمايت از شارکت ريزي  و برنامه سياستگذاري .24
 پژوهشي، و انتقال تکنولوژي هاي  سازي يافته

دانشاجويي در راساتاي   هااي   و رسااله  ناماه  پايانيفي و هدايت براي ارتقاء ک سياستگذاري .25
 نيازهاي کشور

 اعضاي هيئت علمي پژوهشي هاي طرح بررسي و اظهارنظر نهايي درخصوص تصويب  .26
 پيشنهادهاي ارجاع شده در باره نظر اظهار و بررسي .27
 پژوهش وفناوري مختلفهاي  ها و شيوه نامه نامه آيين تدوين و تهيه  .28

شاورا  پژوهشا     تواند بخشي از وظايف خود را به مي راي پژوهش و فناوري دانشگاهشو :1تبصره 
 تفويض نمايد.   م تقل پژوهشي واحد/م تقل دانشکده/پرديس

 

 دانشگاه: پژوهش و فناوری شورای اعضای - 2-3

 )رئيس شورا( دانشگاه  پژوهش و فناوري معاون .1
 )نايب رئيس شورا(  دانشگاه پژوهشي نظارت و ريزيبرنامه مديرکل   .2
   دانشگاه انتشارات و پژوهشي خدمات مديرکل .3
 رئيس کتابخانه مرکزي ، مرکز اسناد و تامين منابع علمي دانشگاه .4
 تخصصي دانشگاههاي  پژوهشي کمي يونهاي  م ئوالن کميته .5
  دانشگاه پژوهش و فناوري معاون تشخيص به نفر از استادان صاحب نظر دو .6
هاا   / مراکاز / موس اات م اتقل و دانشاکده    هاا  هاا/ دانشاکده  پارديس  پژوهشاي  معاونين .7

  دانشگاههاي  واب ته به پرديسهاي  وگروه
  رئيس پژوهشگاه دانشگاه .8
 رئيس پارک علم و فناوري دانشگاه .9
 رئيس جهاد دانشگاهي واحد تهران .10

 هادار و سياساتگذاري ريازي   برناماه  معاون عهده به دانشگاه فناوري پژوهش و شوراي دبيري -2-4
 .است دانشگاه پژوهشي نظارت وريزي  برنامه کل

 پاژوهش و فنااوري   رئيس شورا )معاون. شد خواهد تشکيل يکبار  ماه هر شورا حداقل جل ات -2-5
 . کند دعوت  العاده فوق جل ات تشکيل براي را شورا اعضاي تواندمي ضرورت صورت در دانشگاه(

 اعضااي  آراي اکثريات  باا  تصاميمات  و يابدمي رسميت اعضا اکثريت حضور با شورا جل ات -2-6
 . شد خواهد اتخا  جل ه ر د حاضر
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تواند با دعوت از افراد صاحبنظر براي بررسي و اظهارنظر درباره موضوعات مارتبط و   مي شورا -2-7
تخصصاي منتخاب   هاي  دهد کميته مي مواردي که معاون پژوهش و  فناوري دانشگاه به شورا ارجاع

 تشکيل دهد.
برخي از موضاوعات را  گيري  تواند بررسي و تصميم مي شوراي پژوهش و فناوري دانشگاه :2صره تب

 منتخب واگذار نمايد.هاي  به کميته
 

 تخصصی دانشگاه: های  پژوهشی کمیسیونهای  کمیته - 3ماده

 ياک  دارايهاا   کمي ايون  از ايان  هر يک که باشد مي  يل تخصصي کمي يون شش داراي دانشگاه
 .است ژوهشيپ کميته

 . کمي يون فني1
 . کمي يون علوم پايه2
 . کمي يون هنر و معماري3
 . کمي يون علوم ان اني4
 . کمي يون علوم رفتاري و اجتماعي5
 . کمي يون کشاورزي6

 
 دانشگاه: تخصصیهای  پژوهشی کمیسیونهای  اعضای کمیته - 3-1

 رتند از:دانشگاه عبا تخصصيهاي  پژوهشي کمي يونهاي  اعضاي کميته 
 م ئول کميته )رئيس کميته( .1
 م تقل کمي يون  يربطهاي  /گروهها دانشکده معاونين علمي/ پژوهشي هر يک از .2

تخصصي دانشگاه به عهاده کارشاناس   هاي  پژوهشي کمي يونهاي  دبيري هريک از کميته - 3-2
 باشد. مي و نظارت پژوهشي دانشگاهريزي  پژوهشي  يربط در اداره کل برنامه

 
 دانشگاه: تخصصیهای  کمیسیون پژوهشیهای  کمیته وظایف - 3-3

بررسي و اظهارنظر در خصوص مواردي که از سوي کمي يون  يربط و شاوراي پاژوهش و فنااوري    
 شود. مي دانشگاه ارجاع

 وظايف کميته به عهده شوراي پژوهشي پرديس "هنر و معماري"و  "فني"يها در کمي يون -3-4
 باشد. مي
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 واحد پژوهشی مستقل /دانشکده مستقل/ردیسپ و فناوری ى پژوهششورا -4ماده 

 در همااهنگ   منظاور  م اتقل باه   پژوهشاي  واحد/م تقل دانشکده/پرديسشورا  پژوهش   -4-1
 .شود م  تشکيل دانشگاه پژوهش هاي  مصوبات و برنامه ها، سياست اجرا 

 
 مستقل: ژوهشیپ واحد/مستقل دانشکده/پردیس پژوهش و فناوری شوراى وظایف -4-2

 در واحدها  تابعه پژوهش و فناوري دانشگاه اجرا  مصوبات برايريز   برنامه .1
 پژوهش  دانشگاهها   نامه آيينوها  ، برنامههمکار  در تدوين سياستها .2
هاي  کاربردي و ارائه خدمات پژوهشي به سازمانهاي  براي انجام پژوهشريزي  برنامه .3

 مرتبط

 علم  پيشنهاد ها   کارگاهشها و بررس  و تصويب برگزار  هماي .4

و ابتکااارات هااا  پژوهشاا  انجااام شااده و حماياات از خالقيااتهااا   ارزياااب  فعالياات .5
 واحدپژوهشگران 

 اعضاي هيئت علمي علمي و پژوهشيها   فعاليت ارتقاءبه منظور ريز   برنامه .6

 اعضا  هيأت علم  پژوهشيهاي  ماموريتبررس  و رسيدگ  به امور مربوط به  .7

 و تصويب برنامه جامع تحقيقات اعضاي هيئت علميبررسي  .8

 پژوهشي هاي طرحبررسي و تصويب  .9

 پژوهشي هاي طرحبررسي و تاييد نهايي گزارش نهايي و تعهدات  .10
 دانشجويان تحصيالت تکميليهاي  بررسي و تصويب پروپوزال پايان نامه .11

ي و انتقال پژوهشهاي  يافتهسازي  دانش بنيان، تجاريهاي  توسعه و حمايت از شرکت .12
 تکنولوژي با همکاري مرکز رشد و پارک علم و فناوري دانشگاه

 ارجاع  موارد درخصوص نظر اظهار و بررس  .13

تواند هر يک  مي م تقل پژوهشي واحد/م تقل دانشکده/پرديس پژوهش و فناوري شورا : 1تبصره 
هااي   گروه/پرديس هب واب تههاي  دانشکده تکميل  تحصيالت -پژوهش  از وظايف خود را به شورا 

 م تقل تفويض نمايد. پژوهشي واحد و م تقل دانشکده به واب ته آموزشي
 

 مستقل: پژوهشی واحد /مستقل پردیس/ دانشکده پژوهش و فناوری اعضای شوراى -4-3

م اتقل   پژوهشاي  معااون واحاد    /م اتقل  دانشکده /معاون علمي/ پژوهشي پرديس .1
 )رئيس شورا(
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م اتقل )دبيار    رئيس اداره پژوهش دانشکده  /يادي پرديسبنهاي  پژوهشاداره  مدير .2
 شورا(

  کاربردي پرديسهاي  مدير اداره پژوهش .3

ها  آموزشي دانشکدههاي  واب ته و مديران گروههاي  پژوهش  دانشکده علمي/ معاونين .4
 آموزشي م تقلهاي  و واحدهاي پژوهشي وگروه

 م تقل پژوهشي واحد /م تقل دانشکده/مشاور بين الملل پرديس .5

 علماي/  پژوهشا  برج اته باه انتخااب معااون     هاا    دارا  فعاليات  اساتيددو تن از  .6
 م تقل پژوهشي واحد /م تقل دانشکده/پرديس پژوهش 

پژوهشي م تقلي که فاقد معاون پژوهشي ه تند، رئيس واحد رياست شورا را هاي  در واحد :2تبصره 
 به عهده دارد.

تواند  م  رئيس شوراتشکيل خواهد شد. در موارد ضرور   ارب هر ماه يکحداقل جل ات شورا  -4-4
 .اعضا  شورا را برا  تشکيل جل ات فوق العاده دعوت کند

يابد و تصاميمات باا اکثريات آرا  اعضاا       م  جل ات شورا با حضور اکثريت اعضا رسميت -4-5
 .حاضر در جل ه اتخا  خواهد شد

 
هـای   گروه/وابسته به پردیسهای  شکدهدانتحصیالت تکمیلى  -پژوهشى شوراى -5ماده 

  مستقل پژوهشی آموزشی وابسته به دانشکده مستقل و واحد

 آموزشاي هااي   گاروه / پرديس به واب تههاي  دانشکده تکميل  تحصيالت -پژوهش  شورا  -5-1
هاا،   سياسات  اجارا   در همااهنگ   منظاور  م اتقل باه   پژوهشي واحد و م تقل دانشکده به واب ته

 .شود م  م تقل تشکيل پژوهشي واحد /م تقل پرديس/ دانشکده پژوهش هاي  نامهمصوبات و بر
 

/ پـردیس  بـه  وابسـته هـای   دانشکده تکمیلى تحصیالت -پژوهشى شوراىوظایف  -5-2

 مستقل: پژوهشی واحد و مستقل دانشکده به وابسته آموزشیهای  گروه

 و مرکاز  و موس اه  شاي گاروه آموز /  پارديس  باه  واب اته  دانشکده ارزياب  توان پژوهش  .1
 م تقل پژوهشي واحد و دانشکده م تقل به واب ته تحقيقاتي

 الزم در رابطه با نيازها  کشورها   پژوهش  و پيشنهاد طرحها   بررس  زمينه  .2

کارشناسا  ارشاد و   هاا    ناماه  پاياان ي و طرح حمايات از  الملل بينها   شرکت در همايش .3
 دکتر 
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 امکاان  و تخصصا   و علما   ارزش لحااظ  از شا  پژوههاا    طرح و تصويب اوليه بررس  .4
 آنها  اجرا 

 نظارت بر ح ن اجرا  طرحها  پژوهش   .5

 پژوهشي هاي طرح و تعهدات ارائه شده نهايي اوليه گزارش و تاييد بررسي .6
 بررسي و تصويب اوليه برنامه جامع تحقيقات اعضاي هيئت علمي .7
 دانشکده/پرديسپژوهش   ساير موارد  که از طرف شورا  بررسي و اظهارنظر درخصوص .8

 گردد م  برا  اظهار نظر ارسال م تقل پژوهشي واحد/م تقل

 علم ها   و پيشنهاد تدوين، تأليف و ترجمه کتابها و مقالهريز   برنامه .9

 علم ها   بررس  و اظهار نظر در مورد پيشنهادها  مربوط به تشکيل همايش .10

 آموزشاي هاي  گروه/ پرديس به واب تهاي ه دانشکده تکميل  تحصيالت -پژوهش  شورا  :1تبصره 
ن بت به ساير موارد  کاه در ايان    موظف است م تقل پژوهشي و واحد م تقل دانشکده به واب ته

اظهاار نظار کارده نتيجاه را طا        شاود  ماي  ولي به آن شورا ارجااع  نامه پيش بين  نشده است ينيآ
 .دنمايمنعکس  م تقل وهشيپژ واحد/م تقل دانشکده/پرديس شوراي پژوهشي صورتجل ات  به

 

 پردیس: به وابستههای  وگروهها  دانشکده تکمیلى تحصیالت -پژوهشى اعضای شوراى - 5-3

 معاون پژوهشي دانشکده يا گروه آموزشي واب ته به پرديس )رئيس شورا( .1

باا حاداقل مرتباه علما       دانشکده يا گروهتن از اعضا  تمام وقت هيئت علم   4حداقل  .2
 برا  مدت دو سال پرديسحکم رئيس  دانشکده يا گروه و انتخاب شورا استاديار  به 

 

آموزشـی وابسـته بـه    هـای   گـروه  تکمیلـى  تحصـیالت  -پژوهشى شوراى اعضای -5-4

 دانشکده مستقل و واحد پژوهشی مستقل:

 مديرگروه آموزشي )رئيس شورا(  .1
ه اساتادياري باه   تن از اعضاي تمام وقت هيئت علمي گروه آموزشي باحاداقل مرتبا   4حداقل  .2

 سال  انتخاب شوراي گروه وحکم رئيس دانشکده م تقل/ واحد پژوهشي م تقل براي مدت دو

هااي   گاروه / پارديس  باه  واب تههاي  دانشکده تکميل  تحصيالت -پژوهش  شورا جل ات  -5-5
 کال اعضاا رساميت    دو ساوم باا حضاور    م تقل پژوهشي واحدهاي وها  دانشکده آموزشي واب ته به

 .بد و تصميمات با اکثريت کل آراء اعضا  حاضر در جل ه اتخا  خواهد شديا م 

 آموزشاي هااي   گاروه / پرديس به واب تههاي  دانشکده تکميل  تحصيالت -پژوهش  شورا  -5-6
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برا  مشاورت   صاحب نظرتواند از متخصصين  م  م تقل پژوهشي واحدهاي و م تقلهاي  دانشکده
 .ن حق رأ  دعوت بعمل آوردو شرکت در جل ات شورا بدون داشت

هااي   گاروه / پارديس  باه  واب اته هاي  دانشکده تکميل  تحصيالت -پژوهش  شورا رئيس  -5-7
ياا  اعضاا  شاورا   ياک نفار از   تواناد   م  م تقل پژوهشي واحدهاي و م تقلهاي  دانشکده آموزشي

 ندتعيين ک شورا را به عنوان دبير و م ئول پيگير  مصوباتواحد  کارشناسان پژوهشي
 خاصا   آموزشا   گاروه  باه  م اتقل کاه  هااي   دانشکده پژوهشي مراکز و مؤس ات مورد در -5-8

 انجاام  را شاورا  وظايف آن، بخشها  پژوهشي سرپرستان و رئيس از مرکب شوراي  ندارند، واب تگ 
 هاا    گاروه  تکميلا   تحصايالت  -پژوهشا   شاورا   مصوبات معادل اين شورا مصوبات .داد خواهد
 .شد واهدخ تلق  آموزش 

آموزشاي  هااي   گاروه / پرديس به واب تههاي  دانشکدهتحصيالت تکميل   -پژوهش شوراي  -5-9
روز يکباار باه طاور عااد  و در      15حداقل هار   م تقل پژوهشي واحد و م تقل دانشکده واب ته به

 .صورت ضرورت به طور فوق العاده تشکيل جل ه خواهد داد
آموزشاي  هاي  گروه/ پرديس به واب تههاي  دانشکدهيل  تحصيالت تکم -پژوهش شوراي  :5 تبصره

دانشاکده   ارائاه شاده باه   ها   موظف است طرح م تقل پژوهشي واحد و م تقل دانشکده واب ته به
 .را حداکثر ظرف مدت يک ماه بررس  و نظر خود را اعالم نمايدواب ته /گروه آموزشي 

 
شوراي پژوهش و فنااوري دانشاگاه    06/02/1393تبصره درجل ه مورخ  6ماده و  5در  نامه آييناين 

 مورد تصويب قرار گرفت.
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 تهران دانشگاه علمی هیئت اعضای به( گرنت) ویژه اعتبار تخصیص نامه یینآ
 

 پژوهشاي  عملکارد  در ارزيابي مدون ضوابط و اعمال هماهنگ سياست اتخا  منظور به نامه آيين اين
 و تحقق اهداف زير تدوين شده است. دانشگاه لميع هيئت اعضاي

 
 :  اهداف - 1 ماده  

 اسناد باالدساتي از جملاه نقشاه    منطبق بر تهران دانشگاه و فناوري پژوهش اهداف تحقق -1
 دانشگاه اي هاي دوره و برنامه کشور علمي جامع

 دانشگاه المللي و بين اي منطقه جايگاه ارتقاء -2

 پژوهشي اعضاي هيئت علمي لکردمحوري در  عمگ ترش و تقويت رويکرد کيفيت  -3

 کشور نيازهاي رفع حرکت در مرزهاي دانش و راستاي در پژوهشي هاي فعاليت دهي جهت -4
 محور محصول هاي پژوهش و کارآفرين آور، فن نو، هاي ايده از حمايت بر تاکيد با

 ايجاد وحدت رويه در بررسي کيفي و کمي عملکرد پژوهشي اعضاي هيئت علمي -5

 
 شرایط و ضوابط تخصیص اعتبار ویژه -2ماده 

تخصيص اعتبار ويژه پژوهشي به اعضاي هيئت علماي شاا ل و بازنش اته دانشاگاه تهاران       -2-1
 گيرد. براساس امتياز عملکرد پژوهشي ايشان صورت مي

 کاه  صاورتي  در( حکام  صادور  زماان  از) واب اته  علمي هيئت عضو پژوهشي عملکرد ارزيابي -2-2
 تهاران  دانشاگاه  علمي هيئت اعضاي همانند باشد، تهران دانشگاه اول،( affiliation) همکاتب آدرس

 گيرد. صورت مي
اعضاي هيئت علمي مامور )انتقال موقت( در دانشگاه تهران مشامول تخصايص اعتباار وياژه      -2-3

 باشند. نمي
و  هاا  دانشگاه در مورد اعضاي هيئت علمي جديداالستخدام و اعضاي هيئت علمي که از ديگر -2-4

کنناد، تنهاا باه عملکارد پژوهشاي بعاد از        موس ات آموزشي به دانشگاه تهران انتقال دائم پيدا ماي 
 University ofآدرس صاحيح دانشاگاه تهاران )    درجاستخدام/ انتقال دائام ايشاان و در صاورت    

Tehranگيرد. ( امتياز اعتبار ويژه تعلق مي   
و مراکز آماوزش   ها دانشگاهن به محض انتقال دائم به ساير اعضاي هيئت علمي دانشگاه تهرا -2-5

 باشند. عالي و يا قطع ارتباط با دانشگاه، مشمول تخصيص اعتبار ويژه نمي



  

 (گرنت) ویژه اعتبار 29

اعتبار ويژه عضو هيئت علماي متاوفي پاس از ت اويه ح ااب، در ساال وفاات بابات انجاام           -2-6
و ... باا تايياد شاوراي پژوهشاي واحاد       تمام، هزينه دانشجو، تنخواه دريافتي تحقيقاتي نيمه هاي طرح

مربوط و در صورت داشتن اعتبار پژوهشي کافي براي خريد تجهيزات آزمايشگاهي در راستاي زميناه  
هاي بعد اعتبار ويژه  فعاليت تحقيقاتي متوفي زير نظر معاون پژوهشي واحد قابل هزينه بوده و در سال

 .باشد متوفي قابل محاسبه نمي
 

 اهدایی ویژه اعتبار اعطای -3ماده 

جديداالستخدام که بايش از ساه ساال از     علمي اعضاي هيئت براي اهدايي ويژه اعتبار ميزان -3-1
 طريق از تنها آن امتياز 15 به مربوط اعتبار که باشدمي امتياز 25 تاريخ استخدام ايشان نگذشته باشد،

 .است هزينه قابل ن اموال دانشگاهثبت شده به عنوا تجهيزات نيز و آزمايشگاهي مصرفي مواد خريد
ارتقاء  استادياري مرتبه به و آمده در دانشگاه استخدام به مربي مرتبه با که علمي هيئت اعضاي -3-2
 . شوندنمي 1-3بند  مشمول يابند مي
پرداخت گرنت اهدايي به اعضاي هيئت علمي انتقالي )دائم( در دانشگاه عيناا  مطاابق ضاوابط     -3-3

 باشد. رنت اهدايي به اعضاي هيئت علمي جديد االستخدام با تمام شرايط آن ميمربوط به گ
 
 : ویژه اعتبار تخصیص معیارهای - 4 ماده 

 و محاسابه  زير هايشاخص از  شده ک ب امتيازات مجموع براساس علمي هيئت اعضاي  ويژه اعتبار 
 .يابدمي تخصيص

 
 یـا  چاپی از اعم علمی معتبر نشریات در علمی هیئت اعضای  شده منتشر هایمقاله -4-1 

   الکترونیکی

 در wos در شاده  نماياه  المللاي باين  معتبار  نشاريات  در  شاده  چاا   هايمقاله امتيازدهي -4-1-1
 :باشدمي زير شرح به مختلف هاي حوزه
 (:    science) علوم درحوزه -

Q1  در هرcategory                                         14 امتياز 
Q2  در هرcategory                                         11 امتياز 
Q3  در هرcategory                                          9 امتياز 
Q4  در هرcategory                                          7 امتياز 
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 امتياز Q                                                        5     فاقد
 امتياز 0فاقد اعتبار                                                       

 محاسبه خواهد شد. 2/1با ضريب  1-1-4امتيازات بند (  social science) اجتماعي علوم درحوزه -
محاسبه  5/1با ضريب  1-1-4( امتيازات بند Arts & Humanities) ان اني علوم و هنر حوزه در -

 .خواهد شد

هااي   در يکاي از لي ات   wosنشرياتي ه اتند کاه در پايگااه اطالعااتي      Q: نشريات فاقد 1تبصره 
science ،social science و Arts & Humanities اند ولي در لي ات نشاريات    نمايه شدهJCR  

 موجود ني تند.
در نظار   Qمتفاوت ه تند، بااالترين  هاي  Qاي هاي مختلف دار : براي نشرياتي که در رشته2تبصره

 شود. گرفته مي
 باشد.  مي Q: تاريخ چا  مقاله مالک استخراج 3تبصره 

تعلاق   امتيااز  science  40 و  nature نشريات در شده ( چا full paperکامل ) مقاله به -4-1-2
 .گيرد مي
درصد ارجاعاات ياا    30وند و حداقل ش مي نمايه  wos  پايگاه در که مروري مقاالت امتياز -4-1-3
هااي پژوهشاي    ارجاع مربوط به خود نوي نده باشد، با نظر کميته بررساي ماوارد خااص فعاليات     10

 .شود مي محاسبه 2 ضريب با اعضاي هيئت علمي
 باه  و ( نبودهfull paper) کامل مقاله صورت که به مقاالت چا  شده در نشريات معتبر به -4-1-4

 Letter، Technical note ، Short Communication ، rapid: قبيال  از مختلاف  هااي صاورت 

publication ، case report ساازد،  متماايز  کامال  مقالاه  يک از را مقاله که ديگري عنوان هر يا و 
 Discussion , Comment   نوع از مقاالتي به گرفته و تعلق کامل مقاله امتياز% 80 تا شود، منتشر
 .گيرد مي تعلق کامل مقاله امتياز% Editorial material، 50 و 
 يبارا  ازيامت حداقل ،wosنمايه  با يالملل بين اتينشر در شده چا  يگروه مقاالت مورد در -4-1-5
 است. ازيامت کي برابر مقاله  ندگانينو
 در scopus در شاده  نماياه  المللاي  بين معتبر هاي نشريه در  شده چا  هايمقاله امتيازدهي -4-1-6

 :باشدمي زير شرح به مختلف هاي حوزه
 امتياز  6           (                                                      science)  علوم درحوزه -
 امتياز  10                    (                      social science) اجتماعي علوم درحوزه -
 امتياز  13                  (            Arts &Humanities) ان اني علوم و هنر درحوزه -
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 چاا   باه  باشاند  ماي  scopus و wos نماياه  فاقد که خارجي نشريات هايي که در مقاله به -4-1-7
   گيرد.  امتياز تعلق مي 3باشند و در لي ت نشريات معتبر دانشگاه قرار دارند،  رسيده

 ميتاه ها از سوي ک ي شامل نشرياتي است که اعتبار علمي آنالملل بينلي ت نشريات معتبر  -4-1-8
 اعتبارسنجي نشريات مورد تاييد قرار گرفته است.

 و تحقيقاات  علاوم،  وزارت لي ت نشريات نامعتبر دانشگاه تهاران شاامل نشاريات ناامعتبر     -4-1-9
ن )در و مصوبات کميتاه اعتبارسانجي نشاريات دانشاگاه تهارا      فناوري )در خصوص نشريات داخلي(

 باشد. ي( ميالملل بينخصوص نشريات 
ي نباشاد،  المللا  بيني در لي ت نشريات معتبر و نامعتبر الملل بيناي  در صورتيکه نام نشريه -4-1-10

   شود. اعتبارسنجي نشريات مطرح و ن بت به اعتبار آن اعالم نظر مي ميتهموضوع در ک
 علاوم،  وزارت معتبر از نظر داخلي پژوهشي -يعلم نشريات ر د شده چا  هاي امتياز مقاله -4-1-11

 ISC المللاي باين  نماياه  اراي د کاه  پزشاکي  آماوزش  و درمان بهداشت، وزارت و فناوري و تحقيقات
 باشد. مي 5ه تند، 

 علاوم،  وزارت معتبار از نظار   داخلاي  پژوهشاي  -علماي  نشاريات  در شاده  چا  مقاله به -4-1-12
 ISC المللاي باين  نماياه  فاقاد  ، کاه  پزشاکي  آموزش و درمان بهداشت، وزارت و فناوري و تحقيقات
 گيرد. امتياز تعلق مي 3ه تند، 

امتيااز   3برابار    ISCشاده در   نماياه  ترويجي -علمي نشريات هاي چا  شده در به مقاله -4-1-13
  گيرد. تعلق مي

تيااز تعلاق   ام ISC  ،2ترويجي فاقاد نماياه    – علمي نشريات ر د شده چا  هاي مقاله به -4-1-14
   گيرد. مي
هاي چا  شده در نشريات متفرقه داخلاي کاه در لي ات نشاريات معتبار وزارت       به مقاله -4-1-15

 باشاند، امتياازي تعلاق    علوم، تحقيقات و فناوري و وزارت بهداشت، درمان و آماوزش پزشاکي نماي   

 .گيرد نمي
 هاي چا  شده فاقد امتياز است. مقاله ترجمه -4-1-16
 نظاري  دساته  دو باه ( Science) علاوم  حاوزه  در منتشر شاده  هاي مقاله اينکه به وجهبات -4-1-17
(Theoretical  )بنيان  آزمايش و(Experimental based ) اينگوناه  ارزياابي  شاود، در ماي  تق ايم 

با تاييد شوراي پژوهشي پرديس/  زير هايمالک درنظرگرفتن با بنيان آزمايش مقاالت مقاالت، براي
 :شودمي منظور 2 ضريب نظري مقاالت به قل/ واحد پژوهشي م تقل ن بتدانشکده م ت

  ير هايداده نقادي و پردازينظريه توصيف، تحليل، از حاصل مقاالت کليه شامل نظري مقاالت -1
 .است آزمايشگاهي
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 باه  آزمايش انجام کمک به پژوهش هاي داده که است مقاالتي کليه شامل بنيان آزمايش مقاالت -2

 .شود مي گرفته بهره آزمايشگاهي تجهيزات و بيوشيميايي شيميايي، مواد از آنها در و آيد مي دست

 باشد. م ئوليت اجراي صحيح اين بند با معاون پژوهشي واحد مربوط مي

هاي علوم اجتماعي و رفتاري، هنر و  مرجع تشخيص آزمايش بنيان بودن مقاالت در حوزه -4-1-18

 باشد.  رسي موارد خاص اعضاي هيئت علمي ميعلوم ان اني،  کميته بر

هااي   نشاريه  " ،"پيشاگفتار " ،"گازارش " ،"سردبير سخن"عناوين  تحت که مقاالتي به -4-1-19

 گيرد. نمي تعلق امتيازي رسيده باشد، چا  به "سخنراني "و  "مختلف هاي سازمان عمومي روابط

درصد امتياز مقالاه   80رسد، برابر  مي چا  امتياز نقد کتاب که در نشريات معتبر داخلي به -4-1-20

 باشد. کامل مي

هنر و معماري که در نشاريات معتبار چاا  شاده      کمي يون مربوط به مقاله نقد به موارد -4-1-21

 امتيااز  2 حداکثر تا هاي پژوهشي اعضاي هيئت علمي باشند با نظر کميته بررسي موارد خاص فعاليت

 .گيرد مي تعلق

باشاد. مقااالت    ي خارج از حوزه تخصصي اعضاي هيئت علمي قابل ارزيابي نماي ها مقاله -4-1-22

 باشند. اي مشمول اين بند نمي هاي بين رشته حاصل از پژوهش

تاخيري( منتشر نمايد، با ارائه گواهي هاي  قبل )شمارههاي  اي مقاله را در شماره اگر نشريه -4-1-23

 باشد. نده مقاله مالک امتيازدهي ميمعتبر از سوي سردبير، تاريخ مورد نظر نوي 

زماان چاا  مقالاه و باراي      ،مالک معتبر يا نامعتبر بودن نشريات براي نشاريات داخلاي   -4-1-24

باشد و به طور کلي اعتبار نشاريه در زماان پاذيرش مقالاه      المللي زمان ارزيابي مقاله مي نشريات بين

 باشد. مالک نمي

 به شود، اضافه معتبر وزارت علوم، تحقيقات و فناوري شرياتن لي ت به اي نشريه چنانچه -4-1-25

قبل آن نشريه در صورتيکه مربوط باه ساال اعتباار نشاريه باشاند و قابال  ماورد         شماره 3 تا مقاالت

 گيرد. امتيازدهي قرار نگرفته باشند، امتياز مربوط تعلق مي

زيار نظار    کاه  المللي بين و يداخل در نشريات شده چا  پژوهشي مقاالت يک از  هيچ در -4-1-26

دانشجوي دانشگاه تهران نباياد نوي انده م ائول     شود، عضو هيئت علمي دانشگاه تهران نگارش مي

باشد. در صورت عدم رعايت اين امر، به عضو / اعضاي هيئت علمي نوي انده مقالاه امتياازي تعلاق     

 گيرد. نمي
هيئت علمي، نوي انده م ائول باشاد    در ترتيب نوي ندگان يک مقاله، چنانچه يک عضو  -4-1-27

گيرد و در صورتيکه نفر اول نيز عضاو هيئات علماي دانشاگاه تهاران باشاد،        امتياز جايگاه اول را مي
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 .شود ميانگين امتياز عضو هيئت علمي نوي نده م ئول و نفر اول براي هر دو لحاظ مي
مقالاه نوي انده م ائول     چنانچه چند نفر از اعضاي هيئت علمي دانشگاه تهران در ياک  -4-1-28

 گيرد. باشند، ميانگين امتياز به هريک از آنان تعلق مي
نفر اول و اساتاد راهنماا    ي دانشگاه تهراناي، دانشجو چنانچه در ترتيب نوي ندگان مقاله -4-1-29

باراي اساتاد راهنماا امتيااز جايگااه اول      درصورتي که دانشجو نوي نده م ئول نباشد، نفر دوم باشد، 
 شود. ميلحاظ 

 اساتادان  باشاد و  اول نفار  ي دانشاگاه تهاران  دانشجو درترتيب نوي ندگان مقاله، چنانچه -4-1-30
درصورتي که دانشجو نوي نده م ئول نباشد،  باشند، سوم و دوم نفرات مقاله آن در مشترک راهنماي
از  هرياک  يااز امت ضريب آمده بدست عدد. شود مي تق يم  دو بر و جمع سوم و اول نفر امتياز ضريب
 .نمايد مي مشخص را راهنما استادان
 و ي دانشاگاه تهاران  دانشاجو  اول نفار  و باشاند  نفر 3 اي مقاله نوي ندگان که صورتي در مثال براي
 زيار  صاورت  باه  راهنماا  اساتادان  از ياک  هار  امتياز ضريب باشند، راهنما استادان سوم و دوم نفرات
 :شود مي محاسبه

 0/50 +  0/80

2
=./65 

 و ملـی  هـای  همـایش  مقاالت مجموعه در علمی هیئت اعضای شده چاپ های مقاله -4-2

 المللی معتبر بین
، موس اات  هاا  دانشاگاه المللي معتبر همايشي است که برگزارکننده آن،  همايش ملي يا بين -4-2-1

ي هاي علماي معتبار باشاد )محال برگازار      ها و يا انجمن آموزش عالي، مراکز تحقيقاتي، فرهنگ تان
داخل کشور موظفند قبال از فراخاوان مقالاه،     هاي همايشباشد(. برگزارکنندگان  همايش مالک نمي

 ( ثبت نمايند.ISCعلوم جهان اسالم ) همايش خود را در پايگاه استنادي
 هااي  هماايش هااي   هاي چا  شده اعضاي هيئت علمي در مجموعه مقاله امتيازدهي مقاله -4-2-2

 باشد: مي به شرح زيرالمللي معتبر  ملي و بين
 امتياز 2 المللي بين هاي ( همايشCDيا لوح فشرده ) ها مقاله مجموعه در شده چا  کامل مقاله هر ازاء به -
 هااي  ( هماايش CDلوح فشرده ) ها يا مقاله خالصه مجموعه در شده چا  مقاله خالصه هر ازاء به -
  امتياز 1     المللي   بين
   ملي    هاي( همايشCDلوح فشرده ) ياها  مقاله مجموعه در شده چا  کامل مقاله هر ازاء به -
  امتياز 1     
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هااي   ( هماايش CDلوح فشرده ) ياها  مقاله مجموعه خالصه در شده چا  مقاله خالصه هر ازاء به -
 امتياز   5/0   ملي  
 باه  و باشاد  يم مقاله 3 تعداد همايش يک در علمي هيئت عضو هر توسط مقاله ارائه سقف -4-2-3

 .گيرد نمي تعلق امتيازي آن از بيشتر
 هار  هر عضو هيئات علماي در   المللي بين و ملي هاي همايش کامل هاي مقاله امتياز سقف -4-2-4

 . باشد مي امتياز  5 سال
 هار عضاو هيئات علماي در     المللاي  بين و ملي هاي همايش هاي مقاله خالصه امتياز سقف -4-2-5

 . شدبا مي امتياز  3 هرسال
 المللاي باين  نشاريات  در کاه  المللاي بين هايهمايش در شده ارائه هاي مقاله خالصه امتياز -4-2-6

 اشااره  سقف رعايت بدون) شودمي گرفته نظر در  5/1 ضريب با باشند، شده چا  wos در شده نمايه
 (.5-2-4و  4-2-4در بندهاي  شده

گردد که در عناوان هماايش، کلماه     اطالق ميالمللي داخل کشور به همايشي  : همايش بين4تبصره 
 المللي قيد شده باشد و مقاله کامل يا خالصه مقاله چا  شده به زبان  ير فارسي باشد.  بين

باشد زبان رسمي  هاي خارجي مي المللي که مرتبط با ساير زبان بين هاي همايشخصوص  در :5تبصره 
 ه مربوط است.همايش به ترتيب زبان فارسي و زبان مرتبط با حوز

با ارزيابي و  و باشد شده چا  همايش به صورت کامل مقاالت مجموعه در اي مقاله چنانچه -4-2-7
 چنانچاه گيارد و  ماي  تعلق نشريه امتياز در شده چا  مقاله به فقط شود، چا  نيز اينشريه داوري در

 در آن از پاس  و دهيرسا  چاا   باه  مقالاه  خالصاه  صاورت ه ب يشيهما مقاالت مجموعه در ابتدا يامقاله
 .دينما مي اخذ را هينشر امتياز هم و شيهما ازيامت هم باشد، دهيرس چا  به کامل مقاله صورته ب يا هينشر
 مقاله خالصه که صورتي در تنها باشد پوستر صورت به در همايش مقاله ارائه نحوه چنانچه -4-2-8
 شود.مي داده امتياز باشد، شده چا  همايش مقاالت مجموعه در کامل مقاله يا
المللاي توساط ساخنران مادعو، در      ملي و بين هاي همايشهاي انجام شده در  به سخنراني -4-2-9

ماورد در   3امتياز )حاداکثر   2و  1صورت تاييد دبير علمي کنفرانس مبني بر ارائه سخنراني به ترتيب 
 گيرد.  سال( تعلق مي

( ، مربوط به مقاالت چا  26-1-4ارزيابي )بند  لحاظ نمودن موضوع نوي نده م ئول در -4-2-10
 شود.  ها لحاظ نمي شده در نشريات است و اين موضوع در ارزيابي مقاالت مربوط به همايش

 نوي انده  چنانچاه  ها چا  شده در مجموعه مقاالت همايش مقاالت و خالصه مقاالت در -4-2-11
 مقالاه  جايگاه اول امتياز راهنما باشد استاد اهنمار استاد و نفر دوم تهران دانشگاه مقاله دانشجوي اول
 گيرد.مي را
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 شده چاپ هایکتاب -4-3

تهاران )داراي   دانشاگاه  انتشاارات  و چاا   مؤس اه  چا  شده توسط "تأليفي" هايکتاب -4-3-1
 امتياز  20                        1هاي جمهوري اسالمي ايران شماره م ل ل( و يا فرهنگ تان

تااليف و  "و  "تصاحيح و تحشايه  "،"تعلياق "،  "تصحيح انتقادي"، "تصحيح" هايکتاب -4-3-2
تهاران )داراي شاماره م ل ال( و ياا      دانشاگاه  انتشارات و چا  مؤس ه چا  شده توسط "تصحيح

هاي جمهوري اسالمي ايران با نظر کميته بررسي ماوارد خااص اعضااي هيئات علماي       فرهنگ تان
 امتياز   20حداکثر                             دانشگاه تهران        

 امتياز 15            2دانشگاهي علمي معتبر مراکز توسط شده هاي تاليفي چا  کتاب -4-3-3
 امتياز 5      نشر مراکز ساير توسط شده هاي تاليفي چا  کتاب -4-3-4

ا  شاده توساط   به  ير از ماوارد چا   "تصحيح و تاليف" و "تحشيه و تصحيح"مواردي از  -4-3-5
هاي جمهوري اسالمي  موس ه چا  و انتشارات دانشگاه تهران )داراي شماره م ل ل( و فرهنگ تان

هاي پژوهشي اعضااي هيئات علماي ماورد      ايران، با توجه به نظر کميته بررسي موارد خاص فعاليت
 گيرد. ارزيابي قرار مي

موارد چا  شده توسط موس ه چا   هاي تصحيح، تصحيح انتقادي و تعليق به  ير از کتاب -4-3-6
هاي جمهوري اسالمي ايران، معادل يک مقاله چا  شده در  و انتشارات دانشگاه تهران و فرهنگ تان

 شود. امتياز مورد امتياز دهي واقع مي 3پژوهشي داخلي برابر  -نشريات علمي 
 کاه  هاايي کتاب به و دباشمي کتاب شناسنامه در شده ثبت تاريخ کتاب، چا  تاريخ : مالک6تبصره 
 .گيردنمي تعلق امتيازي ندارند، را (فيپا) اسالمي جمهوري کتابخانه توسط شده صادر شناسنامه
 روي در چنانچاه  دانشاگاه  علماي  هيئت اعضاي توسط شده ترجمه يا تاليفي هاي کتاب : در7تبصره 
 اشااره  متارجم / مؤلف اشتغال محل عنوان به تهران دانشگاه نام به کتاب شناسنامه در يا و کتاب جلد
 در متارجم / مؤلاف   اشتغال محل عنوان به تهران دانشگاه نام که صورتي در و کامل امتياز باشد شده
 .گيردمي تعلق کتاب به امتياز کل% 50 باشد شده  کر کتاب مقدمه يا پيشگفتار پايان

ون مجوز معاونات پژوهشاي   دانشگاه بد انتشارات موس ه چا  و از خارج که هاييکتاب : به8تبصره 
 گيرد.نمي تعلق امتيازي اند، نموده استفاده دانشگاه آرم از و شوند چا  مي دانشگاه

                                                      
 فرهنگ تان علوم، فرهنگ تان علوم پزشکي، فرهنگ تان زبان و ادب فارسي و فرهنگ تان هنر .1

ه، جهااد دانشاگاهي و   شامل کليه انتشارات دانشگاهي، سمت، مرکاز نشار دانشاگاهي، پژوهشاگاه حاوزه و دانشاگا       .2

 انتشارات پژوهشگاه تربيت بدني و علوم ورزشي
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آزاد اسالمي، پيام ناور و  يار انتفااعي ح اب ماورد در کميتاه        يها دانشگاه: اعتبار ناشرين 9تبصره 
 گردد.  مي بررسي موارد خاص اعضاي هيئت علمي دانشگاه بررسي

انگلي ي،  هاي به زبان المللي توسط ناشرين معتبر بين شده چا  هايکتاب به ياز مربوطامت -4-3-7
خااص   ماوارد  بررساي  کميتاه  ارزياابي  از پاس  عربي، فران ه، اسپانيايي، ايتاليايي، آلمااني و روساي  

 امتياز خواهد بود.  20 حداکثر دانشگاه علمي هيئت اعضاي پژوهشي هاي فعاليت
 گيرد: دهي قرار مي مورد امتياز 2 ضريب با زير ناشران توسط شده چا  هايکتاب امتياز -4-3-8
 به کتاب که مواردي و مراکز معتبر علمي دانشگاهي در تهران دانشگاه انتشارات و چا  مؤس ه 

 باشد شده چا  فارسي  ير زبان
 Elsevier 

 Springer 
 John Wiley 
 Taylor  & Francis 
 Blackwell 
 Mc Grow Hill 

 Oxford 
 Routledge 
 Tavris 
 Brill 

هاا اشااره نشاده     باه آن  8-3-4 که در بناد  الملليبين معتبر ناشران تشخيص ساير مرجع: 10تبصره 
 .باشدمي دانشگاه علمي هيئت اعضاي پژوهشي هايفعاليت خاص موارد بررسي است، کميته

 موارد بررسي المللي کم اعتبار به تشخيص کميته هاي چا  شده توسط ناشران بين به کتاب -4-3-9
 گيرد. امتياز تعلق مي 3علمي،  تهيئ اعضاي پژوهشي هاي فعاليت خاص

 هااي فعاليات  خااص  ماوارد  بررسي کميته توسط که ناشراني توسط منتشره هايکتاب به -4-3-10
  Lambert, IGI globalشوند )از قبيال  مي تشخيص داده اعتبار فاقد علمي هيئت اعضاي پژوهشي
Nova , Intech , گيرد. نمي ( ، امتيازي تعلق  

براسااس دساتورالعمل مصاوب     کاه  دانشاگاه  تکميلاي  تحصيالت يها نامه و رساله پايان -4-3-11
 رساند مي چا  به کتاب صورت توسط ناشران معتبر دانشگاهي به شوراي پژوهش و فناوري دانشگاه

درصد امتيااز   75 از برسند چا  به انگلي ي زبان به چنانچه و شده برخوردار کتاب امتياز درصد 50 از
 .شد خواهند برخوردار

 . شد خواهد محاسبه تاليفي هايکتاب امتياز% 50 شده ترجمه هايکتاب متيازا -4-3-12
چنانچه در ترتيب نوي ندگان کتاب، دانشجو نفر اول و استاد راهنما نفر دوم باشاد، باراي    -4-3-13

 شود. استاد راهنما، امتياز جايگاه اول لحاظ مي
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 ترجماه تعلاق   امتيااز  باشاد،  دهشا  چاا   "ترجمه و تحشايه  " عنوان تحت که کتابي به -4-3-14
 .گيرد مي
( ويراسات ) ويارايش  ياا  نظار  تجديد با» عبارت آن، در و شده چا  تجديد کتابي چنانچه -4-3-15

 باا  نوي انده،  توساط  م تندات ارائه صورت در و نگرفته تعلق به آن امتيازي باشد، نشده  کر «جديد
حداکثر يک پنجم  دانشگاه، علمي هيئت اعضاي پژوهشي هايفعاليت خاص موارد بررسي کميته نظر

 گيرد. امتياز کتاب به آن تعلق مي
چنانچه در چا  اول کتابي به دليل عدم اشاره به نام دانشگاه، امتيازي تعلق نگرفته باشاد   -4-3-16

و در چا  دوم به نام دانشگاه اشاره شده باشد، به چا  مجدد حتي در صورت عدم تغييار ن ابت باه    
 گيرد. ياز کامل تعلق ميچا  اول، امت

هاي جمهوري اساالمي اياران باه چاا       هاي واژه گزيني که توسط فرهنگ تان به کتاب -4-3-17
 پژوهشاي  عملکارد  خاص موارد بررسي کميته گيرد که اين امتياز با نظر امتياز تعلق مي 10رسند،  مي

  گردد. علمي بين افراد تق يم مي هيئت اعضاي
هاي جمهوري اسالمي ايران  هاي مصوب که توسط فرهنگ تان هنگ واژهبه هر دفتر فر -4-3-18 

 گردد. مي گيرد و تعداد نوي ندگان براساس حوزه مربوط تعيين امتياز تعلق مي 10رسد  به چا  مي

 . گيرد باشد، امتيازي تعلق نمي يي که به صورت هزار واژه از هر رشته ميها به کتاب -4-3-19
 بررساي  کميتاه  به موضوع و حجم در تنوع به توجه با جلدي چند هاي تابک امتياز بررسي -4-3-20

 شود. مي واگذار علمي هيئت اعضاي پژوهشي هاي فعاليت خاص موارد
هاي چند جلدي که زير عنوان هر جلد با جلد ديگر متفاوت است، امتياز جلادهاي   درکتاب -4-3-21

گيارد. در   دهاي سوم به بعد امتيازي تعلاق نماي  باشد و به جل درصد امتياز جلد اول مي 50دوم و سوم 
هااي اعضااي هيئات     موارد خاص، امتياز جلدهاي سوم به بعد در کميته بررسي موارد خاص فعاليات 

 علمي تعيين خواهد شد.
و چا  آن به عنوان بخشاي از ياک کتااب باا ناشار       (case studyتهيه مطالعه موردي ) -4-3-22

 5ررسي موارد خاص اعضااي هيئات علماي دانشاگاه داراي حاداکثر      دانشگاهي معتبر با نظر کميته ب
 باشد. امتياز مي

 ويراساتاري،  تعاريض، مقدماه کتااب، گاردآوري،     حاشيه، موارد تدوين، ديباچه، پيشگفتار، -4-3-23
هاي درساي )ابتادايي و دبيرساتان(،     نظر، به کوشش، ناظر علمي، کتاب زير مقاالت، تدوين مجموعه

علماي، زندگيناماه،     يار  هااي  کتااب  مشابه، موارد آزمون و سواالت کنکور، نمونه هاي آمادگي کتاب
 باشد. سفر و فرهنگ لغت بدون داشتن توضيح کلمات، فاقد امتياز مي خاطره و گزارش
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شاود، امتيااز هار     در مواردي که از يک نوي نده، يک يا چند فصل در يک کتاب چا  مي -4-3-24
 شود: با رعايت موارد زير، از فرمول زير محاسبه ميفصل از کتاب تا سقف سه فصل 

  تعداد صمحات هر فصل از کذاب

 تعداد کل صمحات کذاب
× امذیاز کل کذاب =  امذیاز فصل کذاب

هاي داخلي چا  شده توسط ساير مراکز نشر، مراکز معتبار دانشاگاهي،    و نيز براي هر فصل از کتاب
 باشد. ي، به ترتيب کف امتياز يک، دو، سه و چهار ميلمللا بيني و ناشرين معتبر الملل بينناشرين 

هاي چا  شده در مجموعه مقاالتي که در قالب يک کتاب چا  شده اند، باا   امتياز مقاله - 4-3-25

 .گردد مي امتياز محاسبه 1با کف  24-3-4استفاده از فرمول فصلي از کتاب بند 
رس اشاره نشده باشد، فصال  ها به آد يک از فصلچنانچه طبق فرمت کلي کتاب در مورد هيچ -4-3-26

هااي   ر م عدم اشاره به نام داشگاه تهران به تشخيص کميتاه بررساي ماوارد خااص فعاليات      عليمربوط 
 گيرد. مي پژوهشي اعضاي هيئت علمي ، با احت اب  کر نام دانشگاه تهران مورد امتيازدهي قرار

 اساالمي  بازر   المعاارف داياره  اساالم،  جهاان  نفرهنگ تا هايکتاب در که مقاالتي به -4-3-27
 ماوارد  ايان  از امتياز حداکثر و گيردمي تعلق امتياز 2 باشد، شده چا  فارسي ادب و زبان فرهنگ تان

هاي چا  شده در دانشنامه جهان اسالم با نظر کميتاه بررساي    مقاله .باشد مي امتياز 10 کتاب هر در
 گيرند. هيئت علمي دانشگاه مورد ارزيابي قرار ميهاي پژوهشي اعضاء  موارد خاص فعاليت

امتياز  4امتياز و سقف امتياز مقاالت در هر جلد برابر  2امتياز مقاله چا  شده در دانشنامه  -4-3-28
 باشد و عدم اشاره به نام دانشگاه تهران نيز اثري در امتياز آن نخواهد داشت. مي
مه و... در صورتيکه در مدح و تقادير از فاردي نباوده و    يي مانند اشک نامه، ارج ناها کتاب-4-3-29

موضوعي علمي را مطرح نموده باشند معادل يک مقاله کامل چا  شده مرباوط باه هماايش داخلاي     
گيرد و در صورت تعدد مقاالت يک فرد در کتاب، جمعا  به کل  امتياز، مورد امتياز دهي قرار مي 1برابر 

 گيرد. ياز تعلق ميامت 3مقاالت آن فرد در آن کتاب 
 

   پژوهشی - علمی هاینشان -4-4

فارابي و  رازي، بهايي، شيخ خوارزمي، هاي المللي مانند جشنواره هاي بين امتياز دريافت جوايز جشنواره
باشاد   امتياز مي 4امتياز و نفر سوم  7امتياز، نفر دوم  10طباطبايي براي هر مورد براي نفر اول   عالمه

بودن درصد مشارکت در گواهي مربوط ، امتياز فرد براسااس درصاد مشاارکت    و در صورت مشخص 
 گردد. مي تعيين
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 های ترویج علم و فناوری و فعالیت شده ثبت هنری بدیع آثار اکتشافات، اختراعات، -4-5

 معتبار  مراجاع  از گواهيناماه  داراي هناري  علماي  بديع اثر يا نوآوري اکتشاف، اختراع، ثبت -4-5-1
  امتياز 20    المللي بين
 ماورد  داخلاي  معتبر مراجع از گواهينامه داراي هنري علمي بديع اثر يا نوآوري اختراع، ثبت -4-5-2

  امتياز 5     1فناوري و تحقيقات علوم، وزارت توسط شده اعالم هايپايگاه و هاسازمان تأييد
از نظار وزارت   قضااييه  قاوه  در کشاور  اماالک  و اسناد ثبت سازمان توسط صادره گواهي :11 تبصره

مراجاع معتبار داخلاي ماورد تايياد       تاييد از علوم، تحقيقات و فناوري تنها يک ادعا نامه بوده که پس
  2-5-4هاي اعالم شده توسط وزارت علوم، تحقيقات و فناوري اشاره شده در بناد   ها و پايگاه سازمان
 .باشدمي امتيازدهي قابل
تراعات داخلي اعضاي هيئت علمي،  کر نام عضو هيئات علماي   براي امتيازدهي به ثبت اخ -4-5-3

ناماه ثبات اختاراع مرباوط باه       همراه با آدرس دانشگاه تهران در بخش مشخصات مخترع در گواهي
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور الزامي بوده و اشاره به نام عضو هيئت علمي در بخش مشخصاات  

 .باشد مالکي براي تعلق امتياز نمي مالک،
، در بخاش  مربوط به سازمان ثبت اسناد و امالک کشاور نامه ثبت اختراع  چنانچه در گواهي -4-5-4

مشخصات مخترع، دانشجو نفر اول و استاد راهنما نفر دوم باشد، براي استاد راهنما امتياز جايگاه اول 
 گردد. لحاظ مي

 باشد: يامتياز آثار هنري در دانشکده هنرهاي تج مي به شرح زير م -4-5-5
 امتياز 3ساختار، زبان و بيان هنري )ترکيب بندي، تکنيک، ايجاز، توانايي فني(  

 امتياز 1هاي اسالمي    توجه به فرهنگ، هنر و ارزش

 امتياز 1هاي انقالب اسالمي و دفاع مقدس    توجه به ارزش

 امتياز 1توجه به فرهنگ و هنر ايراني    

 امتياز 1   خالقيت هنري )ايده و ابداع و....(

 امتياز 1اصيل بودن و داشتن سبک م تقل  

 امتياز 5/0اعتبار و اشتهار هنرمند در مجامع فرهنگي و هنري و در ميان هنرمندان 
 باشد. امتياز مي 5سقف امتياز ک ب شده از موارد فوق در يک اثر، 

 باشد:  مي رح زيرامتياز شرکت در نمايشگاه و چا  اثر در دانشکده هنرهاي تج مي به ش -4-5-6

                                                      
 و شيراز دانشگاه تبريز، دانشگاه تهران، دانشگاه فکري مالکيت دفتر صنعتي،-علميهاي  پژوهش سازمان حاضر حال در .1

 .باشد مي فناوري و تحقيقات علوم، وزارت تأييد مورد مشهد فردوسي دانشگاه
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هااي اول، دوم و   اي براي مقاام  ي و منطقهالملل بينهاي  و جشنوارهها  ک ب مقام و جايزه در نمايشگاه
 امتياز  2و  3و  5سوم به ترتيب 

و  3هاي اول، دوم و سوم به ترتيب  هاي ملي براي مقام و جشنوارهها  ک ب مقام و جايزه در نمايشگاه
 امتياز 1و  2

 امتياز  2و  1ي )فارغ از تعداد اثر( به ترتيب الملل بينهاي جمعي معتبر ملي و  ايشگاهشرکت در نم

 امتياز  4و  2ي انفرادي به ترتيب الملل بينبرگزاري نمايشگاه داخلي و 

 امتياز 1المللي  چا  اثر در کتاب و کاتولو  معتبر ملي و بين
پاس از بررساي و ارزياابي در شاوراي      6-5-4و  5-5-4هااي   : امتياز آثار مربوط باه بناد  12تبصره 

ريزي و نظارت پژوهشي در ساامانه   پژوهشي پرديس هنرهاي زيبا، توسط کارشناسان اداره کل برنامه
 ثبت خواهد شد.( RTIS)مديريت اطالعات پژوهش و فناوري 

 باشد: هاي ترويج علم و فناوري به شرح زير مي امتياز فعاليت -4-5-7
شنيداري، ديداري و مکتوب به منظور انتشاار داناش تخصصاي و حال     هاي  انهاستفاده از ظرفيت رس
 امتياز 2حداکثر  هاي روز    مشکالت و بحران

 2خارج دانشاگاه حاداکثر    انتقال دانش و فناوري به متقاضيان )حضوري يا  ير حضوري( در داخل يا
 امتياز

 امتياز 2حداکثر    تخصصي دانشجوييهاي  برگزاري م ابقات و جشنواره
باشد و امتياز هار   مي امتياز در سال 5هاي ترويج علم و فناوري  : حداکثر امتياز براي فعاليت13تبصره

فعاليت براساس دستورالعمل تهيه شده در کمي يون تخصصي مربوط، توسط شوراي پژوهشي واحاد  
و ريزي  ل برنامهبه اداره ک (RTIS)تعيين و براي ثبت در سامانه مديريت اطالعات پژوهش و فناوري 

 گردد. نظارت پژوهشي اعالم مي
 

 نوینهای  نظریه ارائه -4-6
  امتياز  20 حداکثر      الملليبين  يربط معتبر مراجع تاييد با جديد نظريه ارائه -4-6-1
  امتياز 10 حداکثر      داخلي  يربط معتبر مراجع تاييد با جديد نظريه ارائه -4-6-2
  امتياز 10 حداکثر     فرهنگي انقالب عالي شوراي تاييد با پردازي يهنظر کرسي احراز -4-6-3
  امتياز  10 حداکثر            کشور معتبر مراجع تاييد با جديد زراعي ارقام توليد -4-6-4
 امتياز 3حداکثر  ارائه کرسي ترويج علم با تاييد شوراي عالي انقالب فرهنگي        -4-6-5

 خااص  ماوارد  بررساي  کميتاه  باا  اخيار  بناد  پانج  در اشااره  مورد  يربط مراجع تشخيص: 14 تبصره
 .باشدمي  علمي هيئت اعضاي پژوهشي هاي فعاليت
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در تدوين استانداردهاي ملي چا  شده توسط موس ه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران به  -4-6-6
 گيرد: زير تعلق ميامتياز در سال مشروط به موارد  10امتياز تا سقف  2دبير مربوطه برابر 

 دانشگاه تهران در سند مربوطه (affiliation)درج آدرس مکاتبه  -الف
 چا  استاندارد ملي با فرمت موس ه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران  -ب
کميتاه بررساي   به تعيين توالي ژن ثبت شده در مراجع قانوني يا علمي داخلي با تشاخيص   -4-6-7

امتياز و به ثبت ژن خارج از کشور با تايياد مراجاع    5/0 ضاي هيئت علمياعهاي  موارد خاص فعاليت
 باشد.  مي امتياز در سال 5گيرد. سقف امتياز براي اين فعاليت،  مي امتياز تعلق 1 ي صالح وزارتين 

 تهاران  دانشاگاه  صاحيح  آدرس داراي باياد  علماي  هيئات  اعضاي پژوهشي هاي فعاليت: 15تبصره 
(University of Tehran )آن ناام  درج ديگار،  موس اات  مالي حمايت و مشارکت درصورت و بوده 

 درج اثار  صااحب  Email کاه  ماواردي  در نياز  و اسات  ماانع  بال تهران دانشگاه نام از بعد موس ات
در ماواردي کاه    .باشد (ut.ac.irتهران ) دانشگاه domain به بايد مربوط شده درج Email  گرديده،
Email  ديگري به  ير ازEmail گيرد نمي دانشگاه تهران درج شود، به آن فعاليت امتيازي تعلق.  
تعداد  n شود، مي ضرب 1(+n*1/0) در ديگر کشورهاي علمي مراکز با مشترک آثار امتياز: 16 تبصره

 خاارج از کشاور   ايشان اشتغال محل که است مولفيني آدرس در  کر شده خارجي مختلف کشورهاي
 .باشد مي

 آدرس عناوان  باه  تهران دانشگاه نام که پژوهشي اعضاي هيئت علمي آثار از دسته آن به: 17 تبصره
 تعلاق  امتياازي  باشاد  کشاور  داخال  علماي  مراکز ساير از يکي اول آدرس و گرفته قرار بعد به و دوم

 باه  تهاران  دانشاگاه  ناام  و باوده  کشاور  خارج يها دانشگاه از يکي اول آدرس صورتيکه در و نگرفته
 بعاد  و سوم آدرس عنوان به تهران دانشگاه نام چنانچه و امتياز% 50شود  کر دوم محل آدرس عنوان

 .گرفت خواهد تعلق اثر آن به امتياز% 20 کر شود آن از
 
 کاربردی های طرح -4-7 

 هااي  دساتگاه  و هاا  ساازمان  و دانشاگاه  بين آن قرارداد که کاربردي هاي طرح امتياز سقف -4-7-1
 .باشد مي امتياز 100 باشد شده منعقد يخصوص و دولتي اجرايي

 در. شاود  مي محاسبه زير شرح به دانشگاه مختلف هايکمي يون برح ب ويژه اعتبار امتياز -4-7-2
 باا  تومان ميليون برح ب سال در علمي هيئت عضو هر براي شده جذب اعتبار شده ارائه هاي فرمول

x با گرنت امتياز و y است. شده داده نشان 
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  x 4/0=y فني ونکمي ي
 x 5/0=y هاي علوم پايه، هنر و معماري، کشاورزي و دامپزشکي     کمي يون
 x 6/0=y رفتاري و اجتماعي علوم و ان اني علوم هاي کمي يون
که اعتبار آن بصورت ارزي از  الملليقراردادهاي بين از دسته آن ها براي در کليه کمي يون: 18 تبصره

 امتيااز  2و ياا معاادل ارزي آن باه ميازان      دالر 1000 هر ازاي شود به يکارفرماي خارجي دريافت م
 امتيااز  250 باا  برابار  گرنت امتياز سقف قراردادها اين مورد در گرنت به مجري قرارداد تعلق گرفته و

  .شودمي افزوده ريالي قراردادهاي امتياز جمع به ارزي قراردادهاي امتياز. باشدمي
دانشاگاه )در قالاب قراردادهااي     اموال عنوان به شده ثبت تجهيزات گرنت يازامت مورد در: 19 تبصره

 در امتياز 100 سقف تا امتياز يک اندازه به ايسرمايه اموال تومان ميليون هر يک ازاي به پژوهشي(،
 محاسابه  ارزي ياا  رياالي  قراردادهااي  امتيازهااي  ساقف  در داخال  امتياز اين که شود مي گرفته نظر
 .گردد مي
 

 ها و دستاوردهای فناورانه   فعالیت -4-8

ها و دستاوردهاي فناورانه اعضاي هيئت علماي دانشاگاه در يکاي از دو ساطح فنااوري زيار        فعاليت 
 شود: تعريف و مشمول دريافت گرنت فناوري دانشگاه تهران مي

 
 سطح اول:

اوري رياسات  تاسيس شرکت دانش بنيان داراي مجاوز داناش بنياان از معاونات علماي و فنا       -الف
درصد سهام شرکت توسط فرد يا افراد هيئت علمي متقاضاي )باه ازاء    20جمهوري با داشتن حداقل 

 امتياز براي هر عضو هيئت علمي( 40امتياز به ن بت سهم افراد، تا سقف  20هر شرکت در مجموع 
نااوري  تاسيس شرکت دانش بنيان داراي مجوز پاذيرش و قارارداد اساتقرار در پاارک علام و ف      -ب

 درصد سهام شرکت توسط فرد ياا افاراد هيئات علماي متقاضاي      20دانشگاه تهران با داشتن حداقل 
 امتياز براي هر عضو هيئت علمي( 20امتياز به ن بت سهم افراد، تا سقف  10ازاء هر شرکت در مجموع  )به
 

 سطح دوم:

دريافت گاواهي موفقيات   م ئول يا راهنماي ه ته پيش رشد پذيرش شده در پارک علم و فناوري و 
 (10امتياز، تا سقف امتياز  2در پايان دوره ) به ازاء هر ه ته 

 مند خواهد شد. بهره "ب"يا  "الف"هاي  : هر شرکت فقط از مزاياي يکي از رديف20تبصره 
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 دانشگاه علمی هیئت پژوهشی اعضای عملکرد ارزیابی نحوه -5ماده 

 به مربوط اطالعات م تقل واحد پژوهشي ه م تقل/دانشکد/ پرديس هر علمي هيئت اعضاي -5-1
 م تندات و وارد( RTIS) و فناوري دانشگاه پژوهش اطالعات مديريت سامانه در را خود پژوهشي عملکرد
 .نمايند مي ارائه واحد پژوهشي معاونت به لزوم و درصورت( upload)بارگذاري  سامانه در را مربوط

 بي عملکرد پژوهشي اعضاي هيئت علمي:مدارک مورد نياز براي ارزيا -5-2
 صفحه براي مقاالت شماره و نشريه، عنوان چا ، تاريخ مشخصات با مقاله آخر و اول صفحه -5-2-1
هماايش   همراه با مشخصاات  شده چا  صورت به مقاله خالصه يا مقاله آخر و اول صفحه -5-2-2

 ها براي مقاالت چا  شده در مجموعه مقاالت همايش
باشد و مقاله به صورت  صورت لوح فشرده به مقاالت خالصه يا مقاالت مجموعه : چنانچه21تبصره 

 امتيازدهي و بررسي مربوط، واحد پژوهشي معاونت تاييد از پس چا  شده در سامانه وارد نشده باشد،
 گيرد. صورت مي
 د.باش مدرک قابل قبولي براي امتيازدهي نمي مقاله پذيرش گواهي و نويس : پيش22تبصره 

چا   ترجمههاي تاليفي و  کتاب براي کتاب جلد و شناسنامه کتاب به مربوط تصوير صفحه -5-2-3
 شده توسط ناشران داخلي

 هااي ملاي و  هماايش  مقااالت  مجموعاه  و الملليبين و داخلي نشريات در شده چا  مقاالت -5-3
 توساط  ناماه  آياين موجود در طبق ضوابط  داخلي ناشران توسط شده چا  هاينيز کتاب و المللي بين

 گيرد. مورد ارزيابي و ثبت امتياز در سامانه قرار مي واحدها پژوهشي کارشناسان
 آن باه  3-5 بند در که علمي هيئت اعضاي پژوهشي عملکرد از دسته آن امتيازدهي و بررسي -5-4

 ماوارد  بررساي  تاه کمي عهده به نامهآيين اين چارچو  از خارج مبهم و خاص موارد نيز و نشده اشاره
 و مادارک  است الزم موارد گونه اين در که باشد مي علمي هيئت اعضاي پژوهشي هاي فعاليت خاص

 طرياق  از( RTIS) و فنااوري  پژوهش اطالعات مربوط ضمن بارگذاري در سامانه مديريت م تندات
 نظاارت  و يرياز  برنامه کل اداره به م تقل م تقل/ واحد پژوهشي دانشکده /پرديس پژوهشي معاون

 .شود ارسال دانشگاه پژوهشي
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 هیئـت  اعضـای  از تعدادی همکاری با مشترک پژوهشی های فعالیت امتیاز محاسبه - 5-5

 :شود می زیر انجام جدول اساس پژوهشگران بر سایر و یا دانشجو علمی،

 تعداد همکاران
با احت اب مؤلف 
 اصلي )نفر(

مجموع 
 ضرايب

 اي امتياز اوليهسهم هر نفر از امتياز بر مبن

 پنجم چهارم سوم دوم اول

1 100% 100% -    

2 150% 90% 60%    

3 180% 80% 50% 50%   

4 190% 70% 40% 40% 40%  

5 200% 60% 35% 35% 35% 35% 

 و باالتر 6
 

50% 30% 
 

 الفباا  حاروف  ترتيب براساس ضوابط ناشر به آن نوي ندگان نام که هايي و کتاب ها مقاله امتياز -5-6
هاي چا  شده  و درخصوص مقاله بود خواهد ت اوي به و نوي ندگان تعداد براساس است، شده نوشته

در اين نشريات، چنانچه يکي از اعضاي هيئت علمي دانشگاه نوي نده م ئول باشد، امتياز وي طباق  
 اشت. لحاظ شده و ساير نوي ندگان امتياز م اوي خواهند د  28-1-4و  27-1-4بندهاي 

 

  دانشگاه مختلف واحدهای در منعقده کاربردی های طرح باالسری نحوه تعیین امتیاز – 6ماده 

 کاربردي، هايپژوهش اجرايي امور واگذاري نحوه دستورالعمل الف بخش 9 بند به توجه با -6-1
 توسط ،هنام آيين 7-4 بند مطابق کاربردي هاي طرح محل از شده دريافت باالسري به مربوط امتياز
 . گردد مي اعمال 4-6 لغايت 2-6 بند شرح به مراکز/ هادانشکده/ هاپرديس پژوهشي معاونت

در خصوص قراردادهاي پژوهشي کاربردي منعقده توسط دانشگاه )صف و ستاد(، اطالعات  -6-2
ريت باي ت توسط کارشناس کاربردي واحد منعقد کننده قرارداد در سامانه مديعمومي هر قرارداد مي

اطالعات پژوهش و فناوري وارد شده و پس از تائيد اطالعات ثبت شده توسط کارشناس ستاد، امکان 
 شود. مي ورود اطالعات مالي اعتبارات دريافتي مي ر

باي ت به صورت رسمي به مجري ابالغ هاي پژوهشي کاربردي واحدهاي صف مي: طرح23تبصره
هاي کاربردي دانشگاه ندات نيز به اداره کل پژوهششده و يک ن خه تصوير قرارداد و ساير م ت

 ارسال گردد. 
: اطالعات عمومي قراردادهاي منعقده در مراکز و موس ات واب ته به پرديس/ دانشکده 24تبصره
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م تقل توسط کارشناس کاربردي پرديس/ دانشکده م تقل در سامانه مديريت اطالعات پژوهش و 
 فناوري دانشگاه ثبت خواهد شد.

اي يا نهاايي هار پاروژه، بار اسااس موافقتناماه داخلاي تنظيماي،          پس از وصول اعتبار مرحله -6-3
ماليات( از اعتبار هر مرحله ک ر و اطالعات ماالي توساط ح اابداري     –ک ورات مربوطه )باالسري 

واحد منعقد کننده قرارداد تهيه و به طور مکتوب باه ح اابداري معاونات پژوهشاي دانشاگاه ارساال       
ردد. پس از تائيد اطالعات مذکور اطالعاات ماالي توساط کارشاناس ماالي معاونات پژوهشاي        گ مي

 دانشگاه در سامانه مديريت اطالعات پژوهش و فناوري دانشگاه ثبت خواهد شد. 
چنانچه مجري طرح کاربردي بيش از يک نفر باشد اعتبار ويژه با رعايت سقف امتياز ساليانه،  -6-4

ورد توافق آنها توزيع خواهد شد. بديهي است در صورت بروز هرگونه اختالف بين مجريان به ن بت م
 در اين خصوص پاسخگويي و رفع مشکل بر عهده معاونت پژوهشي واحد منعقد کننده قرارداد خواهد بود.

نظارت و کنترل نهايي بر ح ن اجراي موارد مربوط به اين بخش بر عهده ح ابداري حوزه  -6-5
 هاي کاربردي دانشگاه خواهد بود.انشگاه و اداره کل پژوهشمعاونت پژوهشي د

 
 دانشگاه مختلف در واحدهای منعقده کاربردی های طرح نحوه تعیین امتیاز تجهیزات - 7ماده 

 7-4 بند مطابق کاربردي هاي طرحتجهيزات خريداري شده از محل اعتبارات  به مربوط امتياز -7-1
 . گرددمي اعمال 5-7 لغايت 2-7 بند شرح به نامه آيين 2-6و پس از اجراي بند  نامه آيين
 فااکتور  اصال : الاف  شاامل  نياز مورد مدارک همراه به مربوطه واحد به مجري درخواست ارائه -7-2

 م تقل دانشکده/ پرديس پژوهشي معاونت به مربوطه واحد از انبار اموالي قبض: ب خريد
 داخلاي  موافقتناماه  و مربوطاه  مفااد قارارداد   اسااس  بار ) شده ارائه م تندات تطبيق و بررسي -7-3

معاونت پژوهشي واحد منعقد کننده قرارداد و تائيد و ارساال مادارک باه ح اابداري      توسط( تنظيمي
 معاونت پژوهشي دانشگاه

: در خصوص قراردادهاي منعقده در معاونت پژوهشي دانشگاه مکاتبات از طريق اداره کال  25تبصره 
 صورت خواهد گرفت.  هاي کاربردي پژوهش

بررسي م تندات ارسال شده توسط ح ابداري معاونت پژوهشي دانشاگاه و در صاورت تائياد،     -7-4
ثبت اطالعات مالي در سامانه مديريت اطالعات پژوهش و فناوري دانشگاه توساط کارشاناس ماالي    

توساط ح اابداري   معاونت پژوهشي دانشگاه و ارزيابي و امتياز دهي )در صورت عدم تائيد م اتندات  
 معاونت پژوهشي دانشگاه مدارک جهت رفع نقص عودت خواهد شد(.

 تجهيازات  بخاش ( گرنات ) وياژه  اعتباار  باشاد  نفر يک از بيش کاربردي طرح مجري چنانچه -7-5
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 بديهي. شد خواهد توزيع آنها توافق مورد ن بت به مجريان بين ساليانه امتياز سقف رعايت مربوطه با
 معاونات  عهاده  بار  مشاکل  رفع و پاسخگويي خصوص اين در اختالف هرگونه زبرو صورت در است

 .بود خواهد منعقد کننده قرارداد واحد پژوهشي
ح اابداري حاوزه    عهاده  بار  موارد مربوط به اين ماده اجراي ح ن بر نهايي کنترل و نظارت -7-6

 .ودب خواهد هاي کاربردي دانشگاه معاونت پژوهشي دانشگاه و اداره کل پژوهش
 

 27/03/1396ماورخ   جل اه  در تبصاره   25 و مااده   7 در شده انجام اصالحات براساس نامهآيين اين
 باا  و االجراسات  الزم 1395 ساال  ابتاداي  از به تصويب رسايد و  دانشگاه پژوهش و فناوري شوراي
 . گرددمي اعالم ملغي قبلي نامهآيين آن، تصويب
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 علمی هیئت اعضای( گرنت) یژهو اعتبار کرد هزینه نحوه دستورالعمل
 مقدمه:

 اعضااي  ويژه اعتبار کرد هزينه در نظارت و نيز هماهنگي ت هيالت، ايجاد منظور به دستورالعمل اين
 .گردد مي تدوين علمي هيئت

 
 گرنت اعتبار تخصیص نحوه -1

 ضاريب  ضارب  حاصال  با برابر هرسال در علمي هيئت عضو هر تخصيصي ويژه اعتبار ميزان -1-1
 باشد. مي پژوهشي دو سال گذشته ويهاي  در مجموع امتيازات مربوط به فعاليت ويژه اعتبار يالير
جهت تخصيص اعتيار ويژه ساالنه اعضاي هيئت علمي روشندل، مجموع امتيازات مربوط باه   -1-2

 شود. لحاظ مي 2هاي ايشان با ضريب  فعاليت
 توانناد  ماي  نياز  تهاران  دانشگاه واب ته علمي هيئت اعضاي و بازنش ته علمي هيئت اعضاي -1-3

 .نمايند هزينه ويژه اعتبار مربوط به هزينه کرد ضوابط اساس گرنت خود را بر
 

 گرنت پرداخت ضوابط -2

به منظور پرداخت گرنت به اعضاي هيئت علمي، ح ابي به نام ح اب گرنت دانشاگاه ايجااد    -2-1
علمي به اين ح اب مرتبط بوده و هار عضاو   / ح اب کاربري اعضاي هيئت  شده است که بن کارت

 هيئت علمي تا سقف اعتبار ويژه تخصيصي خود از اين ح اب اجازه برداشت دارد.
چهار ق ط پس از درخواست اعضاي هيئات علماي و    در متمرکز طور به ساله هر گرنت اعتبار -2-2

 وارياز  علماي  هيئات  اياعضا  از هر يک ح اب به ،1-2ارائه صورتجل ه هزينه کرد گرنت برابر بند 
 .باشدمي علمي هيئت عضو ساليانه تخصيصي گرنت% 25 برابر اق اط اين از هر يک مبلغ و گردد مي
باا   2-2در صورت تقاضاي عضو هيئت علمي و منوط به وجود اعتبار، پرداخات خاارج از بناد     -2-3

 رعايت ضوابط کلي دستورالعمل بالمانع است.
 ساامانه  در مرحلاه  آن شماره  کر با مربوط اطالعات گرنت، اق اط تپرداخ از مرحله هر براي -2-4

 شود.   مي وارد (RTIS) دانشگاه و فناوري پژوهش اطالعات مديريت
 .شودمي محاسبه دانشگاه معامالتي مالي نامه آيين براساس پرداخت هر به متعلقه ک ورات -2-5
  يار  تجهيازات  خرياد  باه  مرباوط  هايختپردا ح اب ت ويه جهت انبار قبض و فاکتور ارائه -2-6

 .است الزامي مصرفي
 و ضاوابط  باا  مغااير  کاردي  هزيناه   ياربط  دانشکده /پرديس پژوهشي نظر معاونت از چنانچه -2-7
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 هيئت عضو به پرداختي گرنت ح اب ت ويه در شود داده تشخيص دانشگاه مالي و پژوهشي مقررات
 .لحاظ خواهد شد علمي

 

 گرنتاستفاده از  نحوه -3

 پژوهشی های طرح چارچوب در کرد هزینه -3-1

 پژوهشاي  هااي  طارح  نيااز  مورد  يرمصرفي و مصرفي مواد توانندمي علمي هيئت اعضاي -3-1-1
 .نمايند خريداري ويژه اعتبار از استفاده با طرح در شده انجام هاي بيني پيش براساس خود را مصوب بنيادي

 چاارچوب  در و مصاوب  بنيادي پژوهشي هاي طرح اعتبار لمح از تنها علمي هيئت اعضاي -3-1-2
 .بگيرند نظر در التحقيقحق طرح همکاران نيز و مجري عنوان به خود براي توانند مي مربوط ضوابط

 ايابال ياه  علمي هيئت اعضاي از هر يک براي بنيادي پژوهشي طرح هر تصويب در قبال -3-1-3
 گرنات  محال  از شاده  تصاويب  طارح  اعتبار. شد خواهد صادر  يربط واحد پژوهشي معاونت سوي از

 .باشدمي هزينه از ضوابط پرداخت گرنت قابل 2-2 بند در شده اشاره پرداختي
 پژوهش اطالعات مديريت سامانه در ابال يه صدور از پس مصوب پژوهشي طرح اطالعات -3-1-4
 .شد خواهد وارد دانشگاه فناوري و

 عضاو  گرنات  ماناده  از شده تصويب طرح اعتبار سامانه، به طالعاتا ورود از بخش اين در: 1 تبصره
 .شد نخواهد کم علمي هيئت

 

 پژوهشی های طرح چارچوب از خارج کرد هزینه -3-2

  يار )  مصارفي   يار  و مصارفي  هااي هزيناه  انجاام  منظاور  به پژوهشي ويژه اعتبار از استفاده براي
 اعتباار  رياالي  معاادل  توانناد مي علمي هيئت عضايا و باشدنمي پژوهشي طرح ارائه به نياز( پرسنلي
 پژوهشاي  هاي طرح محل از خارج دارند فعاليت آن در که پژوهشي هايزمينه با متناسب را خود ويژه
 :نمايند هزينه  يل شرح به

 و غیرمصرفی مصرفی اقالم خرید -3-2-1

 پژوهشي لوازم تعمير و مصرفي مواد و وسايل خريد -3-2-1-1
  دانشگاه مالي وضوابط مقررات رعايت با  يرمصرفي تجهيزات ريدخ -3-2-1-2

 تهاران  دانشاگاه  اماوال  جازء  وياژه  اعتباار  محال  از شاده  خريداري مصرفي  ير لوازم کليه: 2تبصره
 علماي دانشاگاه   هيئات  عضو اختيار در دانشگاه اموال برچ ب نصب و صدور از پس و شده مح وب

 .گيرد مي قرار
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 ساقف  تا بار يک سال 5 هر Tablet و Reader  Book (،Lap Topدستي ) وترکامپي خريد -3-2-1-3
 با صدور پالک اموال بدون نصب بر کاال علمي شا ل در دانشگاه هيئت اعضاي موجود ويژه اعتبار
 خريد کتاب از محل اعتبار ويژه بدون مهر کتابخانه )در اختيار عضو هيئت علمي( -3-2-1-4
 واحد پژوهشي معاون تاييد به مشروط دارايي دانشگاه عنوان به تخصصي افزار نرم خريد -3-2-1-5

 .دانشگاه پژوهشي معاونت و مربوطه

  مقاله ارائه با المللی بین و داخلی علمی های همایش در شرکت هزینه پرداخت –3-2-2

 در هر سال المللي بين علمي هاي همايش در علمي هيئت اعضاي شرکت هزينه پرداخت -3-2-2-1
و  علماي  هيئت اعضاي شرکت جهت دانشگاه ت هيالت استفاده نامه آيين در مندرج ضوابط با مطابق

 سال همان به مربوط المللي بين هاي همايش در دانشجويان
 پ اا  پژوهشگر يا و تکميلي تحصيالت دانشجويان شرکت به مربوط هاي هزينه پرداخت -3-2-2-2

 چاارچوب  در المللاي  باين  و داخلي هاي همايش در علمي تهيئ عضو با مشترک مقاله ارائه با دکتري
  دانشگاه مقررات

 دو( الملليبين يا المللي يربين) داخلي هايهمايش در شرکت براي بليط هزينه پرداخت -3-2-2-3
 سال در بار
  در سال بار دو ، داخلي سمينارهاي در شرکت هايساير هزينه و نام ثبت هزينه پرداخت -3-2-2-4

 کشور از خارج به علمیهای  ماموریت بلیط هزینه -3-2-3

 از اساتفاده  نامه آيين در مندرج مقررات چارچوب در هرسال در کشور از خارج به ماموريت بليط هزينه
  سال همان به مربوط پژوهشيهاي  ماموريت

 آموزشی های کارگاه در نام ثبت هزینه -3-2-4

 اعضااي  م اتقل،  تحقيقااتي  مرکاز /دانشاکده /پرديس لالمل بين شوراي تصويب صورت در -3-2-4-1
 المللي بين کارگاه در خويش شرکت هزينه سال در بار يک براي ويژه اعتبار محل از توانند مي علمي هيئت
در  .نمايناد  تاامين  خود المللي بين هايهمايش در شرکت سهميه هزينه از  را گرنت محل از کشور خارج
 .باشدمي المللي بين هايهمايش در شرکت هايهزينه مانند اختيپرد هايهزينه کليه خصوص اين
 دو بار در سال  کشور داخل علمي هايدرکارگاه نام ثبت هزينه پرداخت -3-2-4-2



 

 رانهای پژوهش و فناوری دانشگاه ته ها و دستورالعمل نامه آیین 50

 موارد سایر -3-2-5

  تخصصيهاي  سايت وب و المللي بين -علميهاي  انجمن در عضويت حق پرداخت -3-2-5-1
ترجمه کتاب تااليفي   کتاب، تدوين مانند پژوهشي خدمات به طمربو هايهزينه پرداخت –3-2-5-2

 خاارجي،  و داخلاي  نشاريه  چيناي  حاروف  خارجي، و داخلي نشريه مقاله اعضاي هيئت علمي، ترجمه
 انتشاار  باه  مرباوط هااي   هزينه و تکميلي تحصيالت نامه پايان مواد، آناليز آرايي، صفحه ويراستاري،

 (فيو صحا چا  هزينه از  ير به)کتاب 
 اعضاي تحقيقات جامع برنامه راستاي در که هايي نامه پايان انجام براي ويژه اعتبار پرداخت :3 تبصره
 ياا  و نماوده  ارائاه  و خالقاناه  ناو  هاي ايده که هايي نامه پايان درخصوص تنها باشد نمي علمي هيئت
 .باشد مي مجاز باشند داشته را از دانشگاه خارج مالي حمايت
 معتبر دانشگاه قابل پرداخت خواهد بود. نشريات در مقاالت چا  ههزين: 4 تبصره

 پاذير  امکاان  مربوطاه  ساردبيران  وياژه  اعتباار  محال  از نشريات انتشار هاي هزينه پرداخت: 5 تبصره

 .باشد نمي
 وياژه  اعتباار  محل از دکتري پ ا دوره محققين نيز و دانشجويان به الزحمه حق پرداخت –3-2-5-3

 نيازهااي  تاامين  جهات  در طارح  از خاارج  ياا  پژوهشاي  طارح  اجراي طريق از يعلم هيئت اعضاي
 زير: جدول شرح به  ماه در ساعت 200 سقف تا دانشگاه مالي مقررات طبق دانشجويان، تحقيقاتي

 

 (ريال)ساعت هر ازاء به التحقيق حق پرداخت ميزان تحصيلي مقطع

 25000 کارشناسي دانشجوي

 40000 ارشد کارشناسي دانشجوي

 50000 دکتري دانشجوي

 

 اعتباار  محال  از دانشاجويان  اختراع تاييديه صدور و داوري به مربوط هايهزينه پرداخت-3-2-5-4
 درخصوص باشد شده منظور همکار بعنوان اثر آن در ايشان نام که علمي هيئت اعضاي( گرنت) ويژه

 .باشد مي فناوري و تحقيقات علوم، وزارت تائيد مورد که مراکزي
 پرداخت هزينه بازديدهاي علمي داخل کشور دانشجويان  -3-2-5-5
 ياا  داخال  در)  علماي  هيئت اعضاي پژوهشي دستاوردهاي نمايشگاه برپايي هاي هزينه -3-2-5-5
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  مثبته اسناد ارائه قبال در ريال(  ميليون ده) 000/000/10 تا سقف سال در بار يک براي(  دانشگاه خارج
 باه  علمي هيئت اعضاي تشويق منظور به درسال ريال 5000000 مبلغ داکثرح پرداخت -3-2-5-6

 کاربردي پژوهشي هاي طرح ارائه
 کتاب  کاردن  گويا يهزينه خود، گرنت محل از توانندمي روشندل علمي هيئت اعضاي -3-2-5-7

 ز هزيناه نيا  و کتااب  و مقالاه  نگاارش  ناماه،  پايان مطالعة براي پژوهشي دستيار هاي هزينه نياز، مورد
 پرداخات . نمايند پرداخت را روشندالن خاص پژوهشي کمک افزارهاي نرم و افزارها سخت خريداري
 .باشدمي روشندل علمي هيئت عضو سوي از فاکتور ارائه به منوط ها هزينه اينگونه

 
با مجوز معاون پژوهشی دانشگاه امکـان   چارچوب این دستورالعمل، از خارج موارد -3-3

 پذیر است.

در شوراي پاژوهش و فنااوري باه تصاويب رسايد و از تااريخ         26/04/95ين دستورالعمل در تاريخ ا
 گردد. مي االجرا بوده و با تصويب آن دستورالعمل قبلي ملغي اعالم الزم تصويب
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 دستورالعمل تخصیص اعتبار پژوهشی به معاونت پژوهشی واحدها
 مقدمه

پژوهشاي دانشاگاه در   هاي  تقل متولي اعمال سياستم هاي  و دانشکدهها  معاونت پژوهشي پرديس
سطح واحد مربوط بوده و از طريق نظاارت بار عملکارد پژوهشاي اعضااي هيئات علماي و اجاراي         

دانشگاه، زمينه ارتقاء جايگاه پاژوهش واحاد مرباوط و باه تباع آن، ارتقااء       هاي  تصميمات و سياست
ماذکور بتوانناد بار اسااس ضاوابط      هاي  عاونتآورند. لذا ضرورت دارد م مي پژوهش دانشگاه را فراهم

ريازي   مصوب و به صالحديد براي ت هيل امور پژوهشي و حمايت ماوردي از پژوهشاگران و برناماه   
پژوهشي ويژه، اعتبار کافي در اختيار داشته باشند. بر همين اساس اين هاي  براي اجراي برخي فعاليت

 شود: مي دستورالعمل به شرح زير تدوين
 

 موضوع -1ماده 

% 20 حاداکثر  باه ميازان   لدانشکده م تق پرديس/هر تخصيص اعتبار پژوهشي به معاونت پژوهشي 
 ( افزون بر اعتبار ويژه اعضاء هيئت علمي)  آن واحد)بي ت درصد( اعتبار ويژه کل 

 
 موارد هزینه -2ماده 
پيشانهاد  هاا،   و تعمير و نگهداري آن کمک به خريد تجهيزات ضروري و عمومي آزمايشگاهي -2-1

 % بودجه(70) تا سقف  شده از معاونت پژوهشي واحد
ويژه اي که  هاي طرحدانشکده اي، دانشجويي و ساير  بينپژوهشي  هاي طرحکمک به اجراي  -2-2

 % بودجه(60) تا سقف  شود مي و اعضا واگذارها  از سوي معاونت پژوهشي به واحد
مشاابه کاه   هااي   و فعاليات هاا   نمايشگاهها،  سخنراني ها، ،کارگاهها کمک به برگزاري کنفرانس -2-3

 % بودجه (40معاونت پژوهشي باشد )تا سقف  ،مجري يا سفارش دهنده آن
و تهيه منابع علماي و نارم    م تقل کمک به حمايت از چا  و نشر مجالت پرديس/ دانشکده -2-4

 % بودجه(30افزارهاي مورد تاييد معاونت پژوهشي ) تا سقف 
هااي   ودانشجويان در م ابقات علمي داخلي و خارجي و ساير فعاليات  از شرکت اساتيد حمايت -2-5

 % بودجه(30)تا سقف اعزام شوند از سوي معاونت پژوهشي  که  مشابه
 دستور العمل هزينه کرد موارد فوق همانند هزينه کرد اعتبار ويژه است. -2-6

/ واحد پژوهشاي  دانشکده م تقل ديس/کليه موارد فوق پس از تصويب شوراي پژوهشي پر تبصره:
 قابل هزينه خواهد بود.   م تقل

باه تصاويب شاوراي پاژوهش و      24/11/1394اين دستور العمل در دو ماده و يک تبصره در تااريخ  
  .فناوري دانشگاه رسيد
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 ای گرنت فرم درخواست شارژ مرحله

 
ي/ دانشکده ...........................جهت مصاارف  اينجانب ........................  عضو هيئت علمي گروه آموزش

 باشم. مي زير متقاضي دريافت مرحله .......................گرنت سال............................ 
  

 جمع )به ريال( مبلغ )به ريال(  ير مصرفي مبلغ )به ريال( مصرفي رديف

      

      

      

      

      

      

      جمع

 

 توضیح:

تکميل و ارائه اين فرم به منزله صورتجل ه ت ويه بخش مصرفي ) ير تجهيزاتي( اعتبار وياژه تلقاي   
گردد. درصورت هزينه کرد اقالم  يرمصرفي )تجهيزات( مطاابق روال، م اتندات باه ح اابداري      مي

 معاونت پژوهشي دانشگاه ارائه گردد.
 

 نام نام خانوادگي:         نام ونام خانوادگي:                   
 امضاء و تاييد معاون پژوهشي پرديس / دانشکده م تقل                 هيئت علميامضاء      

 تاريخ:         تاريخ:                                       
 
 نام نام خانوادگي: 

 امضاء و تاييد معاون پژوهشي دانشگاه
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 ه کارشناسان پژوهشی دانشگاه تهرانتخصیص اعتبار ویژه )گرنت( ب نامه آیین
 

 مقدمه:

به منظور تعيين ضوابط تخصيص اعتبار ويژه )گرنت( و نحوه هزينه کارد آن، باراي آن    نامه آييناين 
دسته از کارشناسان پژوهشي که همانند اعضاي هيئت علمي و دانشجويان داراي ظرفيت انجاام کاار   

 تدوين شده است. باشند مي پژوهشي بوده و شرايط الزم را دارا
 

 هدف -1ماده 

 دستيابي به اهداف پژوهش و فناوري با استفاده بهينه از نيروهاي م تعد کارشناسي -

 فراهم نمودن امکان بررسي کيفي و کمي عملکرد پژوهشي کارشناسان -

پژوهشي در کنار اعضاي هيئت علماي باه منظاور    هاي  تر يب کارشناسان به انجام فعاليت -
 هش و فناوري دانشگاه تهرانارتقاي جايگاه پژو

 

 شرایط تخصیص اعتبار ویژه)گرنت( -2 ماده

گيرد،  مي اعتبار ويژه )گرنت( تنها به آن دسته از کارشناسان پژوهشي رسمي/ پيماني/ قراردادي تعلق
 که داراي حداقل مدرک کارشناسي ارشد باوده و در يکاي از مراکاز و موس اات پژوهشاي ناوع اول      

 کار داشته باشد.دانشگاه اشتغال به 
 

 تخصیص اعتبار ویژههای  معیار -3ماده 

 کر شده ) مقاالت چا  هاي  اعتبار ويژه کارشناسان بر اساس مجموع امتيازات ک ب شده از شاخص
علماي،  هااي   چاا  شاده، نشاان   هاي  کتابها،  شده در نشريات معتبر، مقاالت چا  شده در همايش

کااربردي( در  هااي   ثبات شاده و ارائاه نظارات ناوين و طارح      اختراعات، اکتشافات، آثار بديع هنري 
 شود. مي محاسبه "نامه تخصيص اعتبار ويژه )گرنت( به اعضاي هيئت علمي دانشگاه آيين"

پژوهشاي خاويش گرنات    هااي   توانند بابت فعاليت مي : کارشناسان تا زمان بازنش تگيتبصره یک

 گيرد.َ مي به حوزه پژوهشي محل خدمت تعلق دريافت نمايند و مانده گرنت آنها پس از بازنش تگي
 

 : نحوه اجرا4 ماده

اقادام   RTISکارشناسان واجد شرايط ابتدا ن بت به درخواست امکان بارگذاري اطالعات در ساامانه  
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پژوهشاي ايشاان توساط کارشاناس واحاد      هاي  نموده و پس از بارگذاري مدارک و م تندات، فعاليت
 گيرد.  مي مورد امتياز دهي و ثبت در سامانه قرار پژوهشي  يربط )به جز خود فرد(

 
 : دستور العمل نحوه هزینه کرد اعتبار ویژه )گرنت(5ماده 

 هزینه کرد در چارچوب طرح پژوهشی بنیادی: -5-1

توانند از محل اعتبار ويژه خود طرح پژوهشي بنياادي تعرياف نماوده و     مي کارشناسان -5-1-1
 پيش بيني شده در طرح را هزينه نمايند. هاي پس از تصويب و ابالغ طرح، هزينه

 باشد. مي پژوهشي بنيادي قابل پرداختهاي  پرسنلي صرفا در چارچوب طرحهاي  هزينه  -5-1-2

 شرايط ارائه طرح پژوهشي بنيادي توسط کارشناس:   -5-1-3

 د.باي ت براي ارائه طرح پژوهشي شرايط زير را نيز دارا باشن مي کارشناسان عالوه براحراز شرايط عمومي
همکاري در اجراي حداقل دو طرح پژوهشي بنيادي )يک طارح خاتماه يافتاه و     -5-1-3-1

 تهران يک طرح در دست اجرا( مصوب دانشگاه

  پژوهشي -انتشار حداقل يک مقاله در نشريات معتبر علمي -5-1-3-2

 حوزه فعاليت سازماني باشد.هاي  نتايج طرح متناسب با نياز -5-1-3-3

( رياال و در صاورت   10000000حداکثر اعتبار اولين طرح پژوهشي ده ميلياون )  -5-1-3-4
بعدي باا اعتباار بي ات ميلياون     هاي  خاتمه، با تاييد شوراي پژوهشي واحد، طرح

 تواند مورد تصويب قرار گيرد. مي ( ريال20000000)

 اعتبار طرح از محل اعتبار ويژه ) گرنت ( کارشناس تامين خواهد شد. -5-1-3-5

 د.تواند مجري حداکثر يک طرح در دست اجرا باش مي هر کارشناس -5-1-3-6

هااي   ضوابط اجرايي و مالي و تعهدات طرح طبق ضوابط مربوط به اجاراي طارح   -5-1-3-7
 باشد. مي پژوهشي توسط اعضاي هيئت علمي

 هزینه کرد خارج از چارچوب طرح پژوهشی: -5-2

هزيناه کارد گرنات     اجراياي  توانناد اعتباار وياژه تخصيصاي را در چاارچوب ضاوابط       مي کارشناسان
ه هزينه کرد اعتبار ويژه )گرنت( اعضاي هيئت علماي و باا تايياد    دستورالعمل نحو تخصيصي، مطابق

 معاون پژوهشي مربوط هزينه نمايند.

در شوراي پژوهش و فناوري دانشگاه ماورد  09/11/1395تبصره در تاريخ  1ماده و  5با  نامه آييناين 
 باشد. مي تصويب قرار گرفت و از تاريخ ابالغ الزم االجرا
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 تحقیقات( Master Plan)جامع برنامه تدوین دستورالعمل 

 تهران دانشگاه آموزشی های گروه و علمی هیئت اعضای توسط 

 
  مقدمه

 و علمي هيئت اعضاي تحقيقاتي -علمي هاي فعاليت مشي خط و عالئق حوزه تحقيقات، جامع برنامه 
 جاامع  برناماه  تادوين  و تهيه از هدف. کند مي مشخص تژيکاسترا رويکردي با را آموزشي هاي گروه

 کاردن  هدفمند پژوهشي، هاي فعاليت در بخشي ان جام براي تالش آموزشي، هايگروه در تحقيقات
 دانشاجويان  و علماي  هيئات  اعضااي  باين  در تحقيقااتي  هااي فعاليت کيفي و کمي ارتقا و پژوهش

 تحقيقاتي هاي طرح کليه تحقيقات جامع برنامه ينتدو با. است آموزشي هايگروه تکميلي تحصيالت
 باياد  شوند مي تعريف گروه در که تکميلي تحصيالت هايدوره دانشجويان هايرساله و هانامهپايان و
 داشاته  قارار  گاروه  و علمي هيئت اعضاي تحقيقات جامع برنامه در شده بيان کلي اهداف راستاي در

 باناک  يک آموزشي، هايگروه و علمي هيئت اعضاي تحقيقات معجا هايبرنامه اين بر عالوه. باشند
 دهاد ماي  تشکيل را دانشگاه پژوهشي ن بي هايمزيت و تحقيقاتي هايزمينه و هاحوزه از اطالعاتي

 هااي دساتگاه  باا  پژوهشاي  هااي همکااري  و دانشگاه کالن هايريزي برنامه در اطالعات  اين از که
 . شودمي استفاده خصوصي راکزم و دولتي هايسازمان  اجرايي،

 و افازاري  نارم  امکاناات  و باالقوه  و موجاود  هايتوانايي تمام از بايد تحقيقات جامع برنامه تدوين در 
 حاوزه  تحقيقاات  جاامع  برناماه  تصاويب  و تادوين  از پس. شود استفاده آموزشي گروه افزاري سخت
 جاامع  برناماه  در شاده  تعياين  افاهاد  راستاي در علمي هيئت اعضاي پژوهشي ا علمي هايفعاليت

 قارار  آموزشاي  گاروه  و علماي  هيئات  اعضاي تحقيقات دهنده جهت اصلي رکن عنوان به تحقيقات
 يا منفردا  خود تحقيقاتي عاليق و تخصصي زمينه به توجه با اند موظف علمي هيئت اعضاي. گيرد مي

 باا  کاه  علماي  هيئات  اعضااي  از ستهد آن. نمايد ارائه و تدوين را خود تحقيقات جامع برنامه مشترکا 
 باا  نمايناد، ماي  تادوين  و تعريف مشترک تحقيقات جامع برنامه خود هايتخصص همگرايي به توجه
 مناد بهاره  شاده  بيناي  پايش  هااي ازحمايت مضاعف صورت به گروهي، هايفعاليت اهميت به توجه
 حاوزه  توساط  متعاقبا  قيقاتتح جامع هايبرنامه از دانشگاه تشويقي و حمايتي هايسياست. شوند مي

 هااي برنامه تدوين و تعريف از پس که شود توجه بايد ضمنا . شودمي اعالم دانشگاه پژوهشي معاونت
 باه  توجه با درگروه داير مختلف تحصيلي هايدوره آموزشي هايرشته آمايش متعاقبا  تحقيقات، جامع
  .شد خواهد انجام آموزشي گروه تحقيقات جامع هايبرنامه
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 اهداف ـ الف 

 فنااوري،  ناوآوري،  بار  تأکياد  با کشور علمي توسعه انداز چشم راستاي در هدفمند تحقيقات انجام ا1
 محور محصول هايپژوهش انجام و کارآفريني

 کشور پژوهشي اصلي هاياولويت و نيازها رفع منظور به تکميلي تحصيالت هاينامهپايان هدايت ا2
  دانشگاه در گروهي تحقيقات انجام هايزمينه نمودن فراهم ا3
 کاالن  ريازي برناماه  در ت اهيل  منظور به تحقيقاتي هايزمينه مدون اطالعات بانک به دستيابي ا4

 هاسازمان و هادستگاه با مشترک همکاري جهت دانشگاه

 
 : گیرد قرار توجه مورد باید تحقیقات جامع برنامه تدوین و تهیه در که اصولی ـ ب

   آموزشی وگروه علمی هیئت اعضای قوت نقاط بر ردنک تکیه ـ 1

 باه  باياد  آموزشاي  هااي گروه و علمي هيئت اعضاي توسط تحقيقات جامع برنامه تدوين و تعريف در 
 جامع برنامه ديگر بيان به. شود ويژه توجه گروه و علمي هيئت اعضاي اختيار در امکانات و قوت نقاط

 تعرياف  گاروه  و علمي هيئت اعضاي امکانات و هاتوانايي از اکثرحد استفاده راستاي در بايد تحقيقات
 از نبايد البته. گردد اجتناب متفاوت هايزمينه در متنوع تحقيقاتي هاي طرح اجراي و تعريف از تا گردد
 شخصاي  تحقيقااتي  عالئاق  باه  تحقيقاات  جاامع  برنامه تعريف در ممکن جاي تا که داشت دور نظر
(Field of interest )در تحقيقاات  جاامع  هايبرنامه امکان حد تا و گردد توجه علمي هيئت ضاياع 

 . شود تدوين عالئق اين مشترک نقاط اساس بر گروه
 

  تحقیقات جامع برنامه تدوین در مدت بلند نتایج به توجه ـ 2

  يال  در و باشاد ماي  نظار  مورد بلندمدت اهداف به رسيدن تحقيقات، جامع برنامه ماهيت به توجه با 
 حاداقل . شاد  خواهاد  تعريف مدت ميان و کوتاه اهداف با تحقيقاتي هاي طرح تحقيقات، جامع برنامه
 امکان حال عين در. شود گرفته درنظر ساله 5 هايدوره بايد تحقيقات جامع برنامه اجراي زماني دوره
 مياناه  در ياب ترت بادين . دارد وجاود  برنامه اجراي زمان طول در تحقيقات جامع برنامه در نظر تجديد
 هيئات  اعضااي  علمي هايظرفيت تغيير به توجه با را تغييراتي توانمي تحقيقات جامع برنامه اجراي
 اعماال ( جامعاه  نيازهااي  تغييار ) کار بازار تغييرات و( افزاريسخت و افزارينرم نظر از) گروه و علمي
 .نمود
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  تحقیقات جامع برنامه اهداف جهت در گروه موجود امکانات و انسانی نیروی توسعه ـ3

 توجاه   موجاود  امکاناات  باه  باياد   گروه و علمي هيئت اعضاي تحقيقات جامع برنامه تدوين رد اگرچه 
 هااي  طارح  هادايت  و تحقيقاات  جاامع  هااي برناماه  تعرياف  با که  گرددمي نشان خاطر ولي اشت، د

 به بايد آن، اهداف جهت ر د روهگ تکميلي تحصيالت انشجويان د هايرساله و هانامهپايان و تحقيقاتي
 پاذيرش  و جدياد  علماي  هيئات  اعضااي  جاذب ) افازاري نارم   امکاناات  که  شودريزي  برنامه صورتي

( کارگااهي  و آزمايشاگاهي  امکاناات  و تجهيازات ) افازاري ساخت  و( تکميلي تحصيالت دانشجويان
 .يابد گ ترش جهت همان در نيز آموزشي هاي گروه
 

  جامعه تحقیقات و کشاورزی صنعت، هایبخش با تحقیقات امعج هایبرنامه رابطه ـ4

 کاردن  برطارف  و مشاکالت  حال  کاالن،  هاي طرح و هابرنامه تمام تعريف در اصلي اهداف از يکي 
 کاه  کشاور  در اساتفاده  قابل نتايج به کالن تحقيقاتي هاي طرح تبديل. است کشور و جامعه نيازهاي
 تعرياف  در اهميات  باا  ماوارد  از يکي گرددمي دانش گ ترش يا فناوري توليد درآمد، حصول به منتج
 عملاي  صورت به بايد تحقيقات جامع برنامه يک واقع در. آيدمي ح اب به تحقيقات جامع هايبرنامه

. باشاد  جامعاه  موجاود  مشکالت رفع جهت در ملموس بطور آن نتايج و بوده هم و جامعه نيازهاي با
 اعضااي  توسط تحقيقات جامع برنامه تدوين و تعريف در هااولويت از يکي که داشت دور نظر از نبايد
 . باشد نوين هايفناوري به توجه بايد گروه و علمي هيئت

 
  ایرشته بین و گروهی بین هایهمکاری زمینه ایجاد ـ5

 هااي گاروه  باين  و گروهاي  داخال  متقابال  هااي همکاري پايه بر تحقيقات جامع برنامه بودن استوار 
 مشترک تحقيقاتي هاي طرح انجام ساز زمينه تواندمي دانشگاه از خارج يا و دانشگاه  داخل در يآموزش

 تحقيقاات  جاامع  برنامه تدوين و تعريف در. باشد ايرشته بين تحقيقات  انجام ب تر ايجاد همچنين و
 باه  با جز ستفاده،ا قابل و مطلوب نتايج به رسيدن موارد از ب ياري در که نمود توجه نکته اين به بايد

 در گونااگون  هااي بخاش  تلفياق  با تنها ديگر بيان به. گرددنمي حاصل مختلف هايبخش کارگيري
 دسات  کاالن  طارح  ياک  اجاراي  دنبال به استفاده قابل نتايج به توانمي دانشگاه از خارج يا و داخل
 پايش  باياد  گاروه  و علماي  هيئات  اعضاي تحقيقات جامع برنامه تدوين زمان در منظور بدين. يافت
 . شود گرفته نظر درها  همکاري نوع اين خصوص در الزم هاي بيني
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   آموزشی های وگروه علمی هیئت اعضای تحقیقات جامع برنامه تدوین در مهم ارکان ـ ج 

 ( گروه از مفهومی تعریف) آموزشی گروه هایرسالت و اهداف تعریف ـ 1

 مشاترک  اهاداف  داراي و هم او  هااي تخصص با يعلم هيئت اعضاي از متشکل آموزشي گروه هر 
 عهده بر که هاييرسالت گروه، تشکيل از هدف تبيين ضمن بخشي اين در. است پژوهشي و آموزشي

 .شودمي تعريف باز باشدمي گروه و علمي هيئت عضو هر

 
   برنامه عنوان ـ 2

 باياد . باشاد  هاادي  طارح  ديراهبر و اصلي هدف بيانگر خالصه اما واضح و جامع طور به بايد عنوان 
 بينيپيش را برنامه اجراي از حاصل نتايج آن، با نتوان که باشد کلي آنقدر نبايد عنوان که داشت توجه
 . کرد

 
   برنامه اهداف یا هدف ـ3

 اهداف ترتخصصي صورت به سپس و اخت پرد کلي هدف چند يا يک تعريف به توانمي  مورد اين در
 . نمود بيان را جزئي

 
  تحقیقات جامع برنامه با آن ارتباط و عالقه مورد پژوهشی اصلی محورهای ـ4

 خواهناد  فعاليات  تحقيقات جامع برنامه اجراي راستاي در که هاييتخصص به توانمي بخش اين در 
 اين در توانمي واقع در. داشت بيان برنامه کلي اهداف پيشبرد در را يک هر نقش و کرد اشاره داشت،
 برنامه در دخيل اجزاي از هريک نقش و معرفي چارت يک صورت به را برنامه اجرايي ارساخت ق مت

 تطاابق  م تدل صورت به بايد بخش اين در. نمود مشخص برنامه مختلف هايبخش اجراي براي را
 .شود بيان گروه تکميلي تحصيالت دانشجويان همچنين و علمي هيئت اعضاي هايتوانايي با طرح

 
   باالدستی اسناد با متناسب تحقیقات جامع امهبرن تدوین ـ5

 هااي سياسات  با بايدها  برنامه اين که داشت توجه بايد تحقيقات جامع هايبرنامه تدوين و تعريف در 
 جاامع  برناماه  تادوين  هنگاام  در واقاع  در. باشاد  داشاته  خواني هم کشور و دانشگاه کالن پژوهشي 

 توجاه  کشور فناوري و علم زمينه در دستي باال اسناد به يدبا هاگروه و علمي هيئت اعضاي  تحقيقات
 .نمود تدوين و تعريف هاآن با هم و را تحقيقات جامع هايبرنامه و داشت
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 نیازهـای  بـا  آن ارتبـاط  و تحقیقـات  جـامع  برنامـه  انتظـار  مورد دستاوردهای تعیین ـ 6 

   جامعه خدمات و کشاورزی صنعت، های بخش

 زيار  بياان  باا  ياا  کارد  اشااره  کلاي  اهاداف  تحقاق  باه  تاوان مي انتظار مورد يدستاوردها تعريف در 
 دساتاوردهاي . نمود اشاره انتظار مورد دستاوردهاي به ريزتر بطور تحقيقات جامع برنامه هاي مجموعه
 بايد بخش اين در. باشد محقق برنامه اجراي نتايج کننده بيان مشخص و واضح بطور بايد انتظار مورد
 کاه  داشت بيان و کرد اشاره جامعه نيازهاي با آن تطابق و طرح بودن کاربردي به  تدلم صورت به

 . داشت خواهد دنبال به وکشور جامعه براي را معنوي و مادي فوايد چه هادي برنامه اجراي
 
 و علمـی  هیئـت  اعضای توسط تحقیقات جامع برنامه اجرای و تصویب  تدوین، فرایند ـ د 

   آموزشی های  گروه

 آموزشی گروه و علمی هیئت اعضای تحقیقات جامع برنامه تصویب و تدوین تعریف، ـ  1

 تصاويب  و شاوند  تادوين  و تعرياف   گاروه  علماي  هيئات  اعضااي  توسط بايد تحقيقات جامع برنامه
 . است الزامي  گروه تکميلي تحصيالت/  پژوهشي شوراي در تحقيقات جامع هاي برنامه

 
  موسسه/مستقل دانشکده/ پردیس پژوهشی شورای در تحقیقات عجام هایبرنامه تصویب ـ 2

 هااي گاروه  تکميلاي  تحصايالت /  پژوهشاي  شاوراي  در تحقيقاات  جامع هايبرنامه تصويب از پس
 باشدکهمي موس ه/  م تقل دانشکده/  پرديس پژوهشي شوراي عهده بر آن نهايي تصويب آموزشي،

 پژوهشاي  معااون  توساط  موس اه /  م اتقل  کدهدانش/  پرديس پژوهشي شوراي در تصويب از پس
 معاونات  باه  آن از اين اخه  و اباالغ  گاروه  مادير  به اجرا براي موس ه/  م تقل دانشکده/  پرديس
 . شودمي ارسال دانشگاه پژوهشي

 
   آموزشی هایگروه در تحقیقات جامع هایبرنامه اجرای ولئمس ـ 3

 ماديران . باشاند ماي  هاا گروه در تحقيقات جامع ايهبرنامه اجراي م ئول آموزشي هايگروه مديران 
 در آن دقيق اجراي به ن بت گروه تحقيقات جامع هايبرنامه ابالغ از پس موظفند آموزشي گروههاي
 .نمايند اقدام گروه تکميلي تحصيالت دانشجويان و علمي هيئت اعضاي پژوهشي هايفعاليت

 
  موسسه/  مستقل دانشکده/  پردیس در اتتحقیق جامع هایبرنامه اجرای برحسن نظارت ـ 4

 جامع هايبرنامه اجراي ح ن بر نظارت م ئول موس ه/  م تقل دانشکده/  پرديس پژوهشي معاون 
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 هااي  معاونات . باشاد  ماي  مؤس اه /  م اتقل  دانشاکده /  پرديس هر آموزشي هايگروه در تحقيقات
 هاي برنامه اجراي روند از را گزارشي ساله هر اند موظف موس ه/  م تقل دانشکده/  پرديس پژوهشي
 هااي  گروه و علمي هيئت اعضاي پژوهشي هاي فعاليت تطابق و آموزشي هايدرگروه تحقيقات جامع

 .نمايند ارسال دانشگاه پژوهشي معاونت به تحقيقات جامع هايبرنامه با آموزشي
 معاونت توسط ساالنه صورت به تحقيقات جامع هاي برنامه از دانشگاه تشويقي و حمايتي هايسياست 
 . شد خواهد ابالغ و تهيه دانشگاه اطالعات فناوري و ريزي برنامه معاونت هماهنگي با و پژوهشي 
 تصاويب  به دانشگاه منتخب هيئت  18/5/1389 مورخ صورتجل ه  2 بند به استناد با دستورالعمل اين 

 .بود خواهد االجرا الزم پس آن از و رسيده



 

 رانهای پژوهش و فناوری دانشگاه ته ها و دستورالعمل نامه آیین 64

 تحقیقات جامع برنامه پیشنهاد فرم
 

 تحقیقات جامع برنامه اطالعات خالصه -1
 

 :فارسي به برنامه عنوان -1-1
 :انگلي ي به برنامه عنوان -1-2
 :مؤس ه/  دانشکده/  پرديس نام -1-3
 :مربوطه آموزشي گروه -1-4
 (:ماه به) برنامه اجراي مدت -1-5
 :برنامه پيشنهاد تاريخ -1-6

 
 

 :جریانم/  مجری مشخصات -2

 امضا خدمت محل تحصيلي رشته علمي رتبه خانوادگينام و نام رديف

      

      

      

      

 
 

 :*برنامه هماهنگی مسئول تماس اطالعات -2-1

 همراه: تلفن خانوادگي:نام و نام

 الکترونيک: پ ت کار: محل تلفن

 

 
 و هاا گازارش  ارائاه  و برناماه  اجاراي  م ائوليت  که بوده مجريان از يکي برنامه هماهنگي م ئول *

 .داشت نخواهد مجريان ديگر با تفاوتي مکت به امتيازات در و داشته عهده بر را مالي هايپيگيري
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 :آموزشی گروه هایرسالت و اهداف -3

 
 
 
 

 

 :برنامه اهداف -4

 

 

 

 

 
 :برنامه انجام ضرورت و دالیل -5

 
 
 
 
 

 

 :برنامه در ایرشته بین و گروهی بین هایهمکاری شده بینیپیش هایزمینه -6
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 :برنامه انتظار مورد نتایج به مربوط اطالعات -7

 باشد؟می جامعه نیازهای از کدامیک پاسخگویی برنامه نتایج -7-1

 کشاورزي بخش  صنعت بخش
  فناوري و محصول توليد  خدمات بخش
 :ساير

 

 :آن اربریک و برنامه نتایج از ایچکیده -7-2

 

 

 :برنامه اجرای بندی زمان جدول -8

 مرحاله عنوان رديف
 فعاالايت زماان

 پنجم سال چهارم سال سوم سال دوم سال اول سال

       

       

       

       

       

 
 :برنامه اجرای در مجریان از یک هر نقش -9

 برنامه در وظايف شرح خانوادگينام و نام رديف
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 تحقیقات جامع برنامه تصویب راحلم
  :برنامه عنوان
  :مؤس ه/  دانشکده/ پرديس
  :آموزشي گروه
  :برنامه هماهنگي م ئول حانوادگينام و نام
 

 :*دانشکده/  گروه تکمیلی تحصیالت/  پژوهشی شورای نظریه -1
  گروه تکميلي تحصيالت/  پژوهشي يشورا........... .............. مورخ در الذکرفوق تحقيقات جامع برنامه
 شد ارسال م تقل دانشکده/  پرديس پژوهشي معاونت به و گرديد تأييد. 
 شود بررسي مجددا  اصالحات انجام از پس تا شد داده عودت. 
 شد رد. 

 :دانشکده رييس/  گروه مدير خانوادگينام و نام
 :امضا   

 (گروه فاقد هايدانشکده مورد در)* 
 

 :مستقل دانشکده/ پردیس پژوهشی شورای ریهنظ -2
 تکميلاي  تحصايالت /پژوهشاي  شاوراي ........................ماورخ  در الاذکر فاوق  تحقيقاات  جاامع  برنامه
 م تقل دانشکده/پرديس
 شد ارسال دانشکده پژوهشي معاونت به و گرديد تأييد. 
 شود بررسي مجددا  اصالحات انجام از پس تا شد داده عودت. 
 شد رد. 

 :مرکز م تقل دانشکده/ پرديس پژوهشي معاون خانوادگينام و نام
 :امضا   
 

 :دانشگاه پژوهشی معاونت نظریه -3
  و گرفته قرار بررسي مورد...........................مورخ در الذکرفوق جامع برنامه

 .گرددمي ابالغ مربوطه گروه مدير به و گرديد تأييد 
 .شد داده عودت اصالحات نجاما و بازنگري جهت 

 :دانشگاه پژوهشي نظارت و ريزيبرنامه کل مدير
 :امضا 





 

 

 های طرح مقررات

 پژوهشی بنیادی
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 پژوهشی بنیادی طرح ارائه، اجرا و انتشار نتایج مقررات و دستورالعمل
  

گردد و در  تامين ميهاي پژوهشي بنيادي که اعتبار آن از محل اعتبار ويژه اعضاي هيئت علمي  طرح 
تنظايم   پيشنهاد طارح  فرم قالب باشد، توسط مجري طرح در راستاي برنامه جامع تحقيقات ايشان مي

 گروه/ دانشکده واب ته پژوهشي شوراي به کلي چارچو  تاييد و اطالع براي زير ضوابط شده و طبق
پارديس/   پژوهشاي  اونمعا  به مجري ويژه اعتبار و مقررات چارچو  با انطباق جهت سپس و ارسال

شاده و در صاورت تصاويب باراي طارح در شاوراي        ارائاه  دانشکده م تقل/ واحد پژوهشي م تقل
گاردد. در صاورت    و نظارت پژوهشي ارسال  ماي ريزي  پژوهش و فناوري دانشگاه به اداره کل برنامه

ه تصويب طرح در شوراي پژوهش و فناوري دانشاگاه از ساوي معااون پژوهشاي پارديس/ دانشاکد      
 گردد. اي براي شروع اجراي طرح صادر مي م تقل/ واحد پژوهشي ابال يه

 
 ضوابط ارائه طرح پژوهشی بنیادی:

 م ائول  عناوان  باه  )در صورت تعدد پيشنهاد دهندگان، يک نفار از ايشاان(   طرح دهنده پيشنهاد ا 1
 شود. مي معرفي طرح اجراي

 د.باش دانشگاه علمي هيئت عضو بايد طرح اجراي م ئول -2
 و شاود  ارائاه  مشاارکتي  صورت به( گان) دهنده طرح ويژه اعتبار محل از تواندمي پژوهشي طرح ا 3

 يکي تواند مي فقط طرح اجراي م ئول اما. گردد مشخص طرح تصويب ابالغ در دهندگان طرح سهم
 . باشد دهندگان طرح از
 با که ه تند افرادي باشند، البا به کارشناسي تحصيلي مدرک داراي بايد که طرح اصلي همکاران ا 4

 . نمايندمي همکاري طرح اجراي م ئول
 باه  مناوط  هزيناه  اقاالم  در تغييار  همچنين و طرح اصلي همکاران و اجرا م ئول تغيير پيشنهاد -5

 .بود خواهد م تقل/ واحد پژوهشي م تقل دانشکده/  پرديس پژوهشي شوراي تصويب
 آن روش و اطالعاات  باشاد  الزم کاه  نماياد  ارائاه  را يطرح ، طرح اجراي م ئول که صورتي در ا6

 مرباوط  واحاد  پژوهشاي  معااون . نماياد  طرح ضميمه کتبي بصورت را مراتب بايدمي بماند، محرمانه
 . آورد بعمل را الزم تمهيدات ارائه شده درخواست خصوص در است موظف

 توانند مي ولي باشند طرح يمجر توانند نمي تهران دانشگاه تحصيل به مامور علمي هيئت اعضاي ا7
 . نمايند مشارکتها  طرح در همکار عنوان به
 ناام دانشاگاه   که آن بر مشروط نمايند تعريف پژوهشي طرح توانند مي واب ته علمي هيئت اعضاي ا8

 .شود  کر ايشان پژوهشي هاي فعاليت در نوي نده اول آدرس عنوان به تهران
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 م ئول بماند گروه/ واب ته دانشکده پژوهشي شوراي در ماه يک از بيش پيشنهادي طرح چنانچه ا 9
 بيش چنانچه و نمايد تحويل م تقل دانشکده/ پرديس پژوهشي معاون به را آن تواندمي طرح اجراي

 شاوراي  تصاويب  از مااه  ياک  از پاس  ياا  و بماناد  دانشکده/ پرديس پژوهشي معاون نزد ماه يک از
 را خاود  اعتاراض  تواندمي طرح مجري نگيرد، صورت طرح ابالغ م تقل، دانشکده/ پرديس پژوهشي
 . نمايد ت ليم دانشگاه پژوهشي نظارت وريزي  برنامه کل اداره به بررسي جهت

 
 ضوابط پذیرش طرح جدید از اعضای هیئت علمی:

 نيز و( طرح تمديد عدم صورت در) مقرر مهلت در نهايي گزارش ارائه به منوط جديد طرح پذيرش ا1
 نهاايي  گازارش  ارائاه  قانوني موعد از پس سال  3 مدت تا حداکثر طرح اجراي م ئول هداتتع انجام
 . باشدمي قبلي وي طرح
رحي کاه  )ط باشد مي طرح 3 علمي هيئت محترم عضو هر در دست اجراي هاي طرحسقف تعداد  -2

 (.شود مي گزارش نهايي آن ارائه نشده باشد دردست اجرا مح وب

 بياباان  المللاي  باين  تحقيقاات  مرکز علمي هيئت عضو هر چهارم طرح اجراي واحد چنانچه: تبصره

 است. بالمانع آن تصويب باشد،
 و ياا  نگردياده  واصل آن نهايي و گزارش فرارسيده طرح نهايي گزارش ارائه قانوني موعد چنانچه -3

 از جدياد  طارح  باشاد، پاذيرش   نشاده  انجام آن وتعهدات رسيده فرا طرح تعهدات انجام نهايي موعد
 باشد. نمي مجاز طرح آن اجراي م ئول

 
 ضوابط اجرای طرح پژوهشی بنیادی:

 . شود مي تاريخ ابالغ تصويب طرح به عنوان تاريخ شروع طرح مح وب ا1
طارح و باا    تاريخ ابالغ تصاويب  اتمام طرح( از بيني پيش)تاريخ  موعد قانوني ارائه گزارش نهايي -2

 باشد. مي احت اب مدت زمان اجراي طرح
 موعد نهايي انجام تعهدات طرح حداکثر سه سال بعد از موعد قانوني ارائه گازارش نهاايي طارح    -3
 باشد. مي
 بيناي  پايش  تااريخ  در را طارح  نتواناد  کننده قانع داليل به بنا طرح اجراي م ئول که صورتي در ا 4

/  واب اته  دانشاکده  ژوهشاي پ شوراي طريق از را طرح تمديد درخواست بايدمي رساند، پايان به اتمام
 اداره به نتيجه و م تقل/ واحد پژوهشي م تقل منعکس دانشکده/  پرديس پژوهشي شوراي به گروه
 . شود رساني اطالع دانشگاه پژوهشي نظارت وريزي  برنامه کل
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 است موظف طرح مجري گردد، متوقف پژوهشي کار دليل هر به طرح از اي مرحله هر در چنانچه ا 5
 باه  نتيجه بررسي از پس تا برساند  يربط گروه/  واب ته دانشکده پژوهشي شوراي اطالع به ار مراتب
 م تقل/ واحاد پژوهشاي م اتقل    دانشکده/  پرديس پژوهشي معاون به مقتضي تصميم اتخا  منظور
 . شود منعکس دانشگاه پژوهشي نظارت وريزي  برنامه کل اداره به اطالع و جهت ارائه
طرح موظف است گزارش نهايي و مقاالت چا  شده را به صورت لاوح فشارده و   م ئول اجراي  -6

ن خه مکتوب به شوراي پژوهشي گروه/ دانشکده واب ته ارائه نموده و پس از تاييد گزارش و مقاالت 
در شوراهاي پژوهشي گروه/ دانشکده و دانشکده م تقل/ پرديس و صادور اختتاام طارح، گازارش و     

ناس پژوهشاي واحاد در ساامانه ماديريت اطالعاات پاژوهش و فنااوري        تعهدات طرح توسط کارشا 
  بارگذاري شود.

 4 از بايش  آن اجراي مدت يا و ريال  000/000/100 مبلغ از بيش ي پيشنهاد طرح اعتبار چنانچه ا  7
 . باشدمي قبلي مرحله گزارش تائيد از پس اجراي هر مرحله و اي مرحله صورت به طرح باشد، سال
 "جااري  ساال " از منظاور  لاذا  است، دانشگاه مالي سال بر منطبق پژوهشي هاي طرح اليم سال -8

 .بود خواهد سال همان اسفندماه پايان تا طرح تصويب ابالغ تاريخ از زماني فاصله
 

 ضوابط انتشار نتایج طرح پژوهشی بنیادی:

 نتيجاه  ، طارح  ادلمعا  اعتباار  باا  متناسب نهايي، گزارش ارائه بر است عالوه موظف طرح مجري ا1
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 بنیادی پژوهشی های طرح داوری ضوابط
 
 ياا  واب اته   دانشاکده  پژوهشاي  شاوراي  نظر ريال، ميليون 50 از کمتر اعتبار با هاي طرح مورد در ا 1

 .شود ارسال داور به تواند مي طرح نياز صورت در و شود مي مح وب طرح داوري عنوان به  ، گروه
 خارج تخصصم داور يک تاييدي نظر بايد مي ريال ميليون 50 از بيش اعتبار با هاي طرح مورد در ا2
 .گردد اخذ طرح زمينه در گروه پژوهشي شوراري اعضاي از
 .گردد اخذ پژوهشي هاي طرح داوري مخصوص فرم قالب در داوران نظر ا3
 قابال  طارح  مجاري  گرنت محل از و تعيين انشکده د/ گروه پژوهشي شوراي توسط اوري د هزينه ا4
 . بود خواهد  اخت پرد
 و مصارفي   يار  و مصارفي  هاي هزينه به مربوط صفحات و رحط اجرايي و موضوعي مشخصات ا 5
 1.گردد ارسال داور براي داوري پرسشنامه همراه به طرح دهنده پيشنهاد نام  کر بدون ها هزينه کل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
 هماراه  باه  طرح دهنده پيشنهاد نام  کر بدون پژوهشي طرح اجراي پيشنهاد فرم 7 -13 و12 ،11 شماره هاي جدول. 1

 .شودمي ارسال( داوران) داور براي داوري پرسشنامه
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 بنیادی پژوهشی طرح داوری پرسشنامه
 

 :طرح کلي مشخصات
 : طرح عنوان
 ماه                                 : اجرا مدت
 ريال                               :پيشنهادي بودجه

 
 

  کار  دارياد  بيشاتري  اطالعات( کشور از خارج يا داخل) طرح اجراي سوابق مورد در چنانچه لطفا  ا1
 .نماييد

 .فرمائيد مرقوم پپشنهادي طرح در شده ارائه فرضيات و اهداف مورد در را خود نظر ا  2 
 باشد؟مي طرح هدف به رسيدن براي مناسب م ير طرح، در پيشنهادي نونف و هاروش آيا ا 3 
 .فرمائيد توضيح اينصورت  ير در
 است؟ مناسب طرح اجراي براي درخواستي اعتبار آيا ا 4 
 ناوع  لطفاا   نمايناد  همکاري و مشارکت طرح اجراي در بتوانند که شناسيدمي را مراکزي چنانچه  ا 5 

 .نمائيد  کر را همکاري
 است؟ اندازه چه تا طرح در نوآوري ميزان ا 6 
 .نمائيد  کر شود گرفته درنظر طرح اجراي در است الزم که مواردي ساير ا 7
 : طرح مورد در محترم داور کلي نظر ا  8 
  ني ت پژوهش مناسب      است  تصويب قابل تغييرات با    است   تصويب قابل 
 

  
  کننده بررسي مشخصات

 : تحصيلي درجه                             :خانوادگي منا و نام
 : همراه تلفن          :کار محل تلفن و آدرس 

     :بانکي ح اب شماره
       :امضا محل                                                                            

 :تاريخ                                                                             
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 بنیادی پژوهشی طرح و تصویب بررسی مراحل نمودار 
                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

و فناوري شوراي پژوهش 
 دانشگاه

/ پرديس پژوهشي معاونت
 م تقل دانشکده

 دانشکده/ آموزشي گروه
 واب ته

/ پرديس پژوهشي معاونت
 م تقل دانشکده

/ پرديس پژوهشي شوراي
 م تقل دانشکده

 طرح دهنده پيشنهاد

 معاونت از طرح پيشنهاد فرم دريافت
 تکميل و م تقل دانشکده/ پرديس پژوهشي
 گروه/ واب ته دانشکده به آن ارائه و

 

 -تکميلي تحصيالت يشورا در طرح بررسي
 نظراعالم و گروه/ واب ته دانشکده پژوهشي
 معاون به( طرح رد يا و اصالح تأييد،) 

 م تقل دانشکده/ پرديس پژوهشي

 

/ پرديس پژوهشي شوراي به طرح ارائه
 م تقل دانشکده

 به ارسال نياز صورت در) طرح بررسي
 رد يا و اصالح تصويب،) نظراعالم و( داوري
در صورت تصويب ارسال به اداره کل ( طرح

 برنامه ريزي و نظارت پژوهشي

 و اصالح تصويب،) نظراعالم و طرح بررسي
/ پرديس پژوهشي معاون به( طرح رد يا

 م تقل دانشکده

 

 اداره به رونوشت ارسال و طرح تصويب ابالغ
 دانشگاه پژوهشي نظارت و ريزيبرنامه کل

 همراه با صورتجل ات
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 پژوهشی بنیادی طرح پیشنهاد فرم
 

 
 
 
 
 تهران دانشگاه
 

 پژوهشي نتمعاو
 
 
 
 
 

 پژوهشي بنيادي طرح پيشنهاد فرم
 
 
 
 
 
 
 
 

 :طرح شماره
 .شد خواهد درج م تقل دانشکده/ پرديس پژوهشي معاونت توسط طرح شماره* 
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 پژوهشی طرح اطالعات خالصه -1
 

 
 :فارسي زبان به عنوان -1-1

 :انگلي ي زبان به طرح عنوان -1-2

 :*طرح محتواي -1-3 

 :دانشگاه از درخواست وردم کل اعتبار -1-4
 :دانشگاه توسط ديگرهاي  سازمان از اعتبار جذب ميزان -1-5

 (:ماه به)طرح اجراي مدت -1-6
 :طرح پيشنهاد تاريخ -1-7
 طرح: پيش بيني اتمام تاريخ -1-8

 خير          بلي                     باشد؟ محرمانه طرح اطالعات خواهيدمي آيا -1-9

 

 
 .است فوري علمي نتيجه فاقد عمدتا که محض، است پژوهشي بنيادي پژوهش*

 بکاار  جامعاه  مشاکالت  حال  و نيازها رفع در آن از حاصل نتايج که است پژوهشي کاربردي پژوهش

 .آيد مي

 .است محصوالت و ابزارها فرآيندها، در نوآوري متوجه عمدتا ايتوسعه پژوهش
 
 

 ابالغ و تصویب مراحل -2

 

 م ئول مقام امضا محل تصويب تاريخ :نندهک تصويب مرجع

   :گروه/ واب ته دانشکده پژوهشي شوراي

واحد / م تقل دانشکده/ پرديس پژوهشي شوراي
 پژوهشي م تقل

  

   (:طرح شروع)ابالغ تاريخ
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 *طرح اجرای مسئول مشخصات -3

 :خانوادگي نام و نام -3-1
 تقلواحد پژوهشي م / م تقل دانشکده/ پرديس نام -3-2
 رسمي  ير           رسمي:        استخدام نوع -3-3

 :همراه تلفن:                                کار محل تلفن
 :امضا محل:                              الکترونيکي پ ت

 
 ( باال به کارشناسي از) ترتيب به طرح اجراي م ئول تحصيلي سوابق و علمي مدارک -3-4
 

 دريافت سال کشور دانشگاه تخصصي رشته يتحصيل مدرک

     

     

     
 

 

 **(گان)پیشنهاددهنده مشخصات -4

 خانوادگينام و نام
 

 تحصيلي مدرک
 

 تحصيلي رشته
 

 علمي مرتبه
 

 واحد نام
 

 گروه
 

      

      

      

 
 
 
 

 .گردد ضميمه طرح اجراي م ئول( v.c.)پژوهشي -علمي حال شرح *
 .نباشد طرح مجري تواندمي اول دهنده پيشنهاد **
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 :باال به کارشناسی از اصلی همکاران مشخصات -5

 رديف
نام و نام

 خانوادگي
 م ئوليت نوع
 طرح در

 محل
 اشتغال

 مدرک
 تحصيلي

 مرتبه
 علمي

 امضا

       

 

 :طرح مجری اجرای دست در های طرح تعداد -6

 :طرح مجری یافته خاتمه های طرح تعداد -7

 :طرح مجری *معوقه های طرح دادتع -8
 

 :باشدمي قدرداني بخش در طرح از حاصل نتايج کليه در ريز جمله  کر به موظف مجري: تبصره
 تهاران  دانشگاه پژوهشي اعتبارات از استفاده با................. شماره پژوهشي طرح قالب در پژوهش اين
 .است شده انجام

 

 :طرح نتایج به مربوط اطالعات -9

 باشد؟مي جامعه نيازهاي از کداميک پاسخگوي طرح نتايج -9-1

 بود؟ خواهد چگونه آينده در آن کاربرد شود؛نمي بينيپيش طرح براي کاربردي فعال چنانچه -9-2
 کنند؟ استفاده طرح نتايج از توانندمي( دولتي  ير و دولتي از اعم)مؤس اتي چه -9-3

 

 دارند علمی همکاری طرح با که خصوصی ویا دولتی هایسازمان -10

 امضا و م ئول نام همکاري ميزان و نوع سازمان نام

   

 
 
 . باشد نشده ارائه مقرر موعد در آن تعهدات و نهايي گزارش که شودمي اطالق يهاي طرح به معوقه هاي طرح *
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 طرح موضوعی مشخصات -11

 :طرح عنوان -11-1

 

 
 :التين زبان به طرح عنوان -11-2

 

 
 :هدف -11-3

 

 
 :تحقيق ضرورت -11-4

 

 
 :فرضيه -11-5

 

 
 :طرح خالصه -11-6
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 :هاواژه کليد -11-7

1-                                                            2- 
3-                                                            4- 
5-                                                            6- 
7-                                                            8- 
9-                                                           10- 

 
 مرتبط منابع  کر با همراه طرح موضوع در تحقيقات و مطالعات سابقه بررسي -11-8

 

 

 طرح اییاجر مشخصات -12
 لزوم صورت در پرسشنامه ارائه و طرح خالصه در شده اشاره اجرايي فنون و هاروش دقيق شرح -12-1

 

 (م افرت پژوهشي و علمي ضرورت شرح) پيشنهادي هايم افرت -12-2
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 (واحد نياز صورت در) کار پيشرفت گزارش ارسال و طرح اجراي براي زماني مراحل -12-3
 

 ترتيب
 مراحل

 هر حتوضي
 مرحله

 پيشرفت درصد
 طرح

 هر اجراي مدت
 ماه به مرحله

 بودجه درصد
 نياز مورد

     

 

 *طرح تعهدات -12-4

 طرح در شده بينيپيش هايرساله تعداد
 پژوهشي -علميهاي  مقاله تعداد
 (wos  ير)الملليبين معتبر نشريات در شده ايندکس هايمقاله تعداد
 wos در شده نمايه هايمقاله تعداد
ISC در شده نمايه پژوهشي هايمقاله تعداد

 

 

 تکميال  واحاد پژوهشاي م اتقل   / م تقل دانشکده/ پرديس پژوهشي شوراي توسططرح  تعهدات* 
 .شد خواهد

 

 هاهزینه برآورد -13

 :پرسنلي مشخصات -13-1
 

 و نام
 خانوادگينام

 م ئوليت نوع
 طرح در

 مدرک
 تحصيلي

 مرتبه
 علمي

 وضعيت
 استخدامي

 محل
 کار

      



  

 های پژوهشی بنیادی مقررات طرح 83

 :موجود ضوابط اساس بر طرح اجراي هايسال تفکيک به پرسنلي هايهزينه -13-2
نام و نام 
 خانوادگي
 
 

تعداد 
ساعت 
 کار در ماه

مدت 
اشتغال به 
 ماه

مبلغ 
پرداختي در 

 ماه

 
 جمع هزينه به ريال

سال     
 جاري

سال 
 دوم

سال 
 سوم

سال 
 چهارم

جمع 
 کل

     

  جمع کل هزينه

 

 :طرح اجراي هايسال تفکيک به شدني مصرف لوازم و مواد هزينه -13-3

 نوع
 

مقدار يا 
 تعداد

قيمت 
 واحد

مبلغ 
پرداختي در 

 ماه

 
 جمع هزينه به ريال

سال     
 جاري

سال 
 دوم

سال 
 سوم

سال 
 چهارم

جمع 
 کل

     

  جمع کل هزينه

 

 :طرح جرايا هاي سال تفکيک به نشدني مصرف لوازم هزينه -13-4

 نوع
 
 

مقدار 
 يا تعداد

قيمت 
 واحد

مبلغ 
پرداختي 
 در ماه

 
 جمع هزينه به ريال

سال     
 جاري

سال 
 دوم

سال 
 سوم

سال 
 چهارم

جمع 
 کل

     

  جمع کل هزينه
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 :طرح اجراي هايسال تفکيک به م افرت هايهزينه -13-5
 

  و نام
 خانوادگي نام

 نوع
 م وليت 

 محل
 م افرت

 مدت
 افرتم  
 روز به 

 ريال به هزينه جمع

    
 کل جمع چهارم سال سوم سال دوم سال جاري سال

     

      هزينه کل جمع

 
 :انتشار هايهزينه -13-6

  ها جمع هزينه
 سال چهارم سال سوم سال دوم سال جاري ها به ريال جمع هزينه

     

 

 :رحط اجراي هايسال تفکيک به هاهزينه جمع -13-7

 هاهزينه جمع  هزينه نوع
 جمع

 کل

  چهارم سال  سوم سال  دوم سال جاري سال  

         پرسنلي هزينه

         شدني مصرف لوازم و مواد هزينه

         نشدني مصرف لوازم هزينه

         م افرت هزينه

        انتشار هزينه

        هزينه کل جمع

 :مالحظات
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 تهران دانشگاه کارشناسان توسط پژوهشی های طرح پیشنهاد حوهن دستورالعمل 

 
 : مقدمه

 دانشاگاه  در پژوهشبه  عالقمند کارشناسان توسط پژوهشي هاي طرح اجراي ضوابط تعيين منظور به 
 : شود مي تنظيم دستورالعمل اين 

  :باشد مي  يل شرح به کارشناس توسط تحقيقاتي طرح اجراي جهت الزم شرايط ـ  ماده

  دانشگاه رسمي کارشناس سمت بودن دارا -الف

  ارشد کارشناسي مدرک حداقل بودن دارا - ب 
 ترويجاي  - علمي مجالت در مقاله 2 يا و پژوهشي - علمي مجالت در مقاله يک حداقل انتشار - ج 
 . هنري بديع اثر يک ارائه يا و اختراع ثبت يک يا
  دانشگاه مصوب پژوهشي طرح 2 حداقل اجراي در همکاري ا د

/  انشاکده  د ساپس  و انشاکده  د/  گروه پژوهشي شوراهاي ر د تاييد از پس ي پيشنهاد طرح ـ 2 ماده

 . شود مي پذيرفته  يربط يس پرد

 . باشد مي ريال 000/000/10  پژوهشي طرح اعتبار حداکثر ـ 3 ماده

 محتارم  اعضااي   وياژه  باار اعت ياا  و کارشناس( گرانت)  ويژه اعتبارت محل از طرح هزينه ـ 4 ماده

 . شد خواهد تامين طرح اعتبار درصد 50 سقف تا طرح کننده حمايت علمي هيئت

 . باشد داشته اجرا دست در طرح يک حداکثر تواند مي کارشناس هر ـ 5 ماده

 در طارح  2 حاداکثر  توانناد  مي پژوهشي مؤس ات و مراکز تحقيقاتي هاي اي تگاه م ئولين :تبصره

 . باشند تهاش د اجرا دست

 دانشگاه پژوهشي هاي طرح ضوابط چارچو  در طرح تعهدات و مالي امور و اجرايي ضوابط ـ 6 ماده

 . بود خواهد مصوب هاينامهآيين طبق 
 
 و ريازي  برناماه  کمي ايون   22/10/86 ماورخ  جل اه  در  تبصاره  ياک  و  مااده   6 در دستورالعمل اين 

 . رسيد تصويب به و گرفت قرار بازنگري دمور  دانشگاه پژوهشي امور   سياستگذاري
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 بنیادی پژوهشی های طرح مجریان تعهدات میزان تعیین دستورالعمل
 

 معاادل  اعتبار ،پژوهش  ها  طرح کليه در پژوهشي هاي طرح مجريان تعهدات ميزان تعيين منظور به
 :گردد م  تعريف  يل شرح به طرح

 طرح در شده بینی پیش مسافرت  و نلیپرس هاى هزینه مجموع=  طرح معادل اعتبار

 نهااي ،  گزارش ارائه بر عالوه“ طرح معادل اعتبار”  ميزان با متناسب است موظف طرح مجر  -الف
 : نمايد ارائه  يل شرح به را طرح( نتايج) نتيجه

  

 طرح تعهد (ریال به) معادل اعتبار میزان

 (ميليون صد) 000/000/100
ساازي   تجااري  کميته اييدت به  شده تجاري محصول يک

 دانشگاه

 (ميليون هفتاد) 000/000/70
  معتباار مراجااع از گواهينامااه داراي اختااراع ثباات يااک
 (patent) المللي بين

 (ميليون پنجاه) 000/000/50
 معتبرداخلاي  مراجاع  از گواهيناماه  داراي اختاراع  ثبت يک
 وفناوري علوم،تحقيقات وزارت تاييد مورد معتبر

 WOS در شده نمايه المللي بين معتبر نشريه در مقاله يک (ميليون سي) 000/000/30

 معتبر المللي بين ايندکس داراي نشريه در مقاله يک (ميليون بي ت) 000/000/20

 ISC در شده نمايه پژوهشي -علمي نشريه در مقاله يک (ميليون پانزده)000/000/15

 ايندکس فاقد داخلي پژوهشي -لميع نشريه در مقاله يک (ميليون ده) 000/000/10

 

 عناوان  به م تقل دانشکده/پرديس علمي/پژوهشي معاون تشخيص با م افرتهاي  هزينه :1 تبصره
 .شود مي مح وب معادل اعتبار از بخشي
 و شاود ماي  تجهيزات يا و مصرفي هايهزينه صرف فقط آنها اعتبار که يهاي طرح مورد در: 2 تبصره
 .باشدمي الزامي داخلي پژوهشي - علمي مقاله يک حداقل انتشار ، تنده  معادل اعتبار فاقد
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 در WOS المللاي  باين  معتبار  نشاريات  در مقالاه  انتشاار  تعهاد  باراي  معاادل  اعتبار يزانم: 3 تبصره
 و رفتااري  علوم هاي گروه و 2 ضريب با( شهرسازي و معماري از  ير)  هنر و ان اني علوم هاي گروه

 .شود مي مح وب 5/1 ضريب با شهرسازي و معماري و اجتماعي
 پژوهشاي  شاوراي  مصاوبات  براسااس  و طارح  معاادل  اعتباار  باه  توجاه  با طرح تعهدات ميزان -ب

 .شود مي تعيين مربوطه دانشکده/پرديس
 معاادل  اعتباار  مالحظاه  بادون  ريال ميليون 45 از بيش اعتبار با پژوهشي هاي طرح تعهد براي - ج

 .شود مي تعيين WOS در شده نمايه المللي بين رمعتب مقاله يک حداقل طرح
 و معمااري  از  يار ) هنار  و ان ااني  علاوم  هااي  گاروه  باراي  ج بناد  در اشااره  مورد اعتبار: 4 تبصره

 و معمااري  و اجتمااعي  و رفتااري  علاوم  هااي  گاروه  و( رياال  ميلياون  ناود ) 2 ضريب با( شهرسازي
 .شود مي گرفته نظر در( ريال زاره پانصد و ميليون هفت و شصت)5/1 ضريب با شهرسازي

 .گرفت قرار بازنگري مورد دانشگاه پژوهشي شوراي در11/03/1392 تاريخ در دستورالعمل اين
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 پژوهشی بنیادی طرح نهایی گزارش ارائه دستورالعمل 
 
 و بررساي  از پاس  مقارر  مهلات  در باياد  کاه  باشدمي نهايي گزارش ارائه مجري تعهدات اول بخش 

 /پارديس  پژوهشي شوراي و( ها طرح کليه براي) گروه/ واب ته دانشکده پژوهشي ورايش در تصويب
 کال  اداره باه  دانشاکده  پژوهشاي  معاونات  طرياق  از تاا  تهياه   يل موارد رعايت با م تقل دانشکده
 : گردد ارسال دانشگاه پژوهشي نظارت وريزي  برنامه

 
   هاطرح نهایی گزارش فرمت - الف

   گزارش حجم

 صاورتيکه  ر د باشاد (  A4) قطاع  صافحه   20 حادود  ر د باياد  پژوهشي هاي طرح نهايي شگزار حجم
 بداناد،  کاافي  اسات   شده تعيين حد از بيشتر يا کمتر که را گزارشي حجم  يربط تخصصي کمي يون
 . باشدمي بررسي قابل گزارش

 
   گزارش ظاهری فرم

 در تحقيقااتي  هااي  طارح  مجرياان  اساتفاده  منظور به پژوهشي هاي طرح نهايي گزارش ظاهري فرم
 . گيردمي قرار هادانشکده پژوهشي معاونت اختيار

 پشات  کاادر  در انگلي اي  به و جلد روي کادر در فارسي به را طرح اصلي مشخصات محترم مجريان 
 . نمايندمي منظور جلد
  

  هاطرح نهایی گزارش محتوای عناوین فهرست - ب

 اضاافه  را... و هاا عکاس  جاداول،  فهرسات  تواناد مي حققم ضرورت صورت در) مطالب فهرست -1
 .(نمايد
 ( کلمه  250 حداکثر) فارسي چکيده -2
  وانگلي ي فارسي زبان به کليدي هايواژه – 3
 ماورد  ح اب  و هاا فرضايه  پاژوهش،  پيشينه اهداف آن، ضرورت و م ئله تعريف: شامل) مقدمه -4

 ...(  و نظري چهارچوب
 استفاده دمور فنون و تحقيق روش -5
  گيرينتيجه و بحث ها،يافته -6
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 پيشنهادها ...( و نامه پايان مقاله، کتاب،) طرح از حاصل دستاوردهاي عناوين -7
  مآخذ و منابع -8
 طرح مالي منابع  کر -9
 (کلمه 250) انگلي ي زبان به پژوهش چکيده -10
 اول صافحه  کپاي  رح،طا  از حاصال  شاده  منتشار  مقااالت  کپاي  شاامل ) هاا  پيوست و ضمائم -11
 ( ها نامه پايان

 .گردد تنظيم الزم تاخر و تقدم با تواندمي پژوهش نوع فراخور به پيشنهاديهاي  بخش از برخي 
 فايال  همراه به   Word برنامه قالب در انگلي ي چکيده با همراه نهايي گزارش کامل متن ارائه -12

PDF   (. فشرده لوح) الکترونيکي صورت به 
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 پژوهشی بنیادی طرح ماختتا
 تعهادات  انجام و مکتوب ن خه و فشرده لوح صورت به نهايي گزارش ارائه به منوط طرح اختتام -1

/  پارديس  پژوهشاي  شاوراي  تايياد  از پاس ...(  و کتااب  مقالاه،  چاا   نامه، پايان ارائه) طرح مجري
 . بود خواهد م تقل دانشکده

 از جدياد  پيشانهادي  هااي  طارح  پذيرش عدم به جرمن مقرر مهلت در نهايي گزارش ارسال عدم -2
 . بود خواهد مجري

 مهلات  زمان از سال  3 مدت تا حداکثر نهايي گزارش ارسال از پس شودمي داده مهلت مجري به -3
 بديهي. نمايد اقدام...(  و کتاب چا  مقاله، انتشار) خود تعهدات کليه انجام به ن بت طرح، اتمام مجاز
 .   بود خواهد وي جديد هاي طرح پذيرش از مانع مجري هداتتع انجام عدم است
 
 :  از است عبارتبنیادی  پژوهشی طرح اختتام مراحل 

 پژوهشاي  شاوراي  در مجاري  توساط  شاده  انجاام  تعهدات و نهايي گزارش تصويب و بررسي -الف 
  گروه/ واب ته دانشکده

 پژوهشااي شااوراي رد مجااري شااده انجااام تعهاادات و نهااايي گاازارش تصااويب و بررسااي -ب 
 / واحد پژوهشي م تقلم تقل دانشکده/پرديس

/ واحاد پژوهشاي   صدور اختتام طرح پژوهشي توسط معاون پژوهشي پرديس/ دانشاکده م اتقل   –ج 
و نظارت پژوهشي )همراه با صورتجل ات از طريق ريزي  و ارسال رونوشت به اداره کل برنامه م تقل

 اتوماسيون اداري(
ردهاي طرح )گزارش نهايي، مقاله چا  شده و ...( در سامانه ماديريت اطالعاات   بارگذاري دستاو –د 

 واحد پژوهشي م تقل م تقل / پژوهش و فناوري توسط کارشناس پژوهشي پرديس/ دانشکده
 هنوز که تعهد طرح مورد هاي مقاله يا مقاله با همراه پژوهشي طرح نهايي گزارش ارائه صورت در -ه
 مجااز  واحادها  پژوهشاي  هايمعاونت است، شده ارائه آنها چا  پذيرش نامه يول اند نرسيده چا  به
/ مقالاه  دريافات  از پاس  و نماوده  صادر را طرح آن مشروط اختتام مربوط، فرم از استفاده با باشند مي
 .نمايند صادر طرح را نهايي اختتام شده، هاي چا  مقاله
 هاا طرح اينگونه محترم مجريان از جديد هاي طرح پذيرش امکان شدن فراهم منظور به تنها امر اين
 .باشدمي
 
 



  

 های پژوهشی بنیادی مقررات طرح 91

 

 بنیادی پژوهشی طرح نهایی و تعهدات گزارشبررسی  مراحل
                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

کارشناس پژوهشي پرديس/ 
واحد دانشکده م تقل/ 
 پژوهشي م تقل

 تکميلي تحصيالت شوراي
 دانشکده واب ته/ گروه پژوهشي

/ پرديس پژوهشي شوراي
واحد م تقل/  دانشکده

 پژوهشي م تقل

/ پرديس پژوهشي معاون
واحد پژوهشي م تقل/  دانشکده

 م تقل

 مجري طرح
 نهايي و پيشرفت گزارش ارائه
 زمانبندي برنامه اساس بر طرح

 طرح در شده بينيپيش

 گزارش تصويب و بررسي
 و طرح نهايي و پيشرفت
 طرح مجري تعهدات

 گزارش تصويب و رسيبر
 و طرح نهايي و پيشرفت

 مجري تعهدات

 ارسال و طرح اختتام اعالم
برنامه کل اداره به آن رونوشت
 پژوهشي نظارت و ريزي

 دانشگاه همراه با صورتجل ات

بارگذاري گزارش نهايي و 
 RTISتعهدات طرح در سامانه 
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 ی بنیادیپژوهش طرح نهایی گزارش کادر صفحه ابتدایی
 
 
 
 

 تهران هدانشگا

 پژوهشی معاونت
 

 :طرح عنوان
 
 
 

 :مجري
 
 

 :اجرا واحد
 
 

 :ابالغ تاريخ
 
 

 :طرح شماره
 

 :خاتمه تاريخ
 

 :همکاران
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 ی بنیادیپژوهش طرح نهایی گزارش کادر صفحه انتهایی
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 های هزینه پرداخت ضوابط
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 پژوهشى هاى طرح هزینه اسناد تنظیم دستورالعمل
  

 نظاارت  و ريازي  برناماه ) پژوهشا   هاا   طارح  باه  مرباوط  اسناد کردن هزينه فرايند اهشک بمنظور
 در سهولت و...............(  و آور  فن و تحقيقات علوم، وزارت هزار در دو ويژه، مل ، دانشگاه، پژوهشي
 .دگرد م  ارائه  يل دستورالعمل تحقيقات ، ها  پروژه هزينه اسناد تنظيم به مربوط امور انجام

  
 پرسنلى هاى پرداخت -1

 و ماديريت  ساازمان  موافقتنامه براساس مل  ها طرح در و) درصد 25 طرح، ابالغ صدور از پس -1
 معااون  توساط  و مجار   درخواسات  باا  پرداخت پيش عنوان به پرسنل  اعتبارات کل از( ريز  برنامه

 .گيرد م  رارق مجر  اختيار در ماليات ک ر از پس م تقل دانشکده/ پرديس پژوهش 
 تأيياد  از پاس  کاار  پيشرفت گزارش درصد براساس و مجر  درخواست به بنا پرسنل  ها  هزينه -2

 پرداخات  مجار   باه  قرارداد تنظيم به نياز بدون تحقيقاتي مرکز/  دانشکده/ پرديس پژوهش  معاون
 .گردد م 

سانلي م ائوليت   ضمن تعيين سهم خود و ساير همکااران از محال اعتباار پر    طرح مجر : تبصره

 پرسنلي )خود و همکاران( را برعهده دارد.هاي  رعايت ضوابط و مقررات مربوط به کليه پرداخت

 
 مسافرت و مصرفى لوازم -2

 مدارک و اسناد ارائه به نياز بدون( مأموريت) م افرت انجام و مصرف  لوازم خريد اعتبار کردن هزينه
 .بود خواهد پيوست نمونه صورتجل ه تکميل با صرفا ( بليط و انبار قبض و فاکتور مانند)

 
 (اى سرمایه خور، پالک) غیرمصرفى تجهیزات و لوازم خرید -3

 فااکتور  خرياد  درخواسات  فارم   يرمصرف ، تجهيزات و لوازم سند نمودن هزينه و خريد مورد در -1
 .است ضرور  انبار اموالي قبض رسمي و

 فروشانده  اقتصااد   کاد  دارا  باياد  فروش فاکتور ،ريال ميليون يک از بيش خريدها  مورد در -2
 .باشد
 .است الزام  متفاوت محل سه از استعالم بر  3 اخذ ريال ميليون ده از بيش خريدها  در -3
 ساند  ضاميمه  مثبتاه  اساناد  بايدها  سازمان و مؤس ات ح اب به وجه  هرگونه واريز صورت در -4

 .گردد هزينه
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 توساط   يرمصارف   لاوازم  تاا  شود م  توصيه هزينه اسناد ظيمتن به بخشيدن سرعت جهت: تبصره

 .برسد دانشکده اموال امين رؤيت به عينا  و شده خريدار  کارپرداز يا و مقررات از اطالع با مجر 
 

 باه  دانشاگاه  پژوهشا   شاورا  18/4/1379 ماورخ  جل اه  در تبصره 2 و ماده 3 در دستورالعمل اين
 .رسيد تصويب
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 پژوهشی طرح در شده بینیپیش هایزینهه هایردیف جابجایی

 
 انجاام  قابال  زيار  ماوارد  به توجه با طرح در شده بينيپيش هايهزينه به مربوط هايرديف جابجايي

 :باشد مي
 

 .است ممنوع پژوهشي هاي طرح پرسنلي به پرسنلي  ير اعتبارات به مربوط هايرديف جابجاي -الف
 مصارفي   يار  باه  مصارفي  و پرسانلي   يار  باه  پرسنلي تاعتبارا به مربوط هايرديف جابجاي -ب

 .باشدمي مجاز مربوطه واحد پژوهشي معاون تأييد با پژوهشي هاي طرح
 .بود خواهد بررسي قابل پژوهشي نظارت و ريزيبرنامه کل اداره نظر با موارد ساير -ج
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 پرداخت حق التحقیق به دانشجویان مقاطع مختلف تحصیلی
 

 از علمي هيئت اعضاي ويژه اعتبار محل از دکتري پ ا دوره محققين نيز و وياندانشج به الزحمه حق
 طباق  دانشاجويان،  تحقيقااتي  نيازهااي  تامين جهت در طرح از خارج يا پژوهشي طرح اجراي طريق
 زير قابل پرداخت است: جدول شرح به  ماه در ساعت 200 سقف تا دانشگاه مالي مقررات

 

 (ريال)ساعت هر ازاء به التحقيق حق پرداخت ميزان تحصيلي مقطع

 25000 کارشناسي دانشجوي

 40000 ارشد کارشناسي دانشجوي

 50000 دکتري دانشجوي
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 تهران دانشگاه علمی هیئت اعضای التحقیقحق به مربوط قرارداد
 

............ ..................واحد پژوهشي م تقل م تقل/  دانشکده/پرديس بين زير مشخصات با قرارداد اين
 منعقاد  تحقيقااتي  هااي برناماه  در ايشاان  شارکت  باراي ................................................ آقاي /خانم و
 .گردد مي
 ........................صدور محل ..............شناسنامه شماره..........................محقق خانوادگينام و نام -1
 ............................................تحصيلي مدرک -2
 ( .............................................مربي /استاديار/ دانشيار /استاد) علمي مرتبه -3
 ......................................تحقيقاتي طرح عنوان -4
 .............................لغايت.... ...................................تاريخ از قرارداد مدت -5
 ............................................................ماه در تحقيقاتي خدمات ساعات -6
 ..........................واحد پژوهشي م اتقل   /مؤس ه /م تقل دانشکده/پرديس قرارداد طرفين آدرس -7

 تهران دانشگاه
 .....................................آقاي /خانم و
 
 

 .....................................واحد پژوهشي م تقل  /م تقل دانشکده /پرديس پژوهشي معاون
 ....................................طرح اجراي م ئول

 .....................................محقق امضاء و نام
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 پژوهشی های طرح انهمکار کار انجام گواهی

 
 واحد پژوهشی مستقل /مستقل دانشکده /پردیس پژوهشی محترم معاونت

 
 ............................................................تحقيقاتي طرح در همکاران کار انجام گواهي بدينوسيله

 ايشاان  التحقياق حاق  تپرداخا  به ن بت فرماييد دستور است خواهشمند. گرددمي اعالم زير شرح به
 .نمايند اقدام
 
 

 ماه در ساعت..........................ميزان
 

                                                   
 

               
 ............................:................طرح مجري خانوادگينام و نام                                             
 :..........................................  تاريخ                                             
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 پژوهشی های طرح انجام در همکاری برای اداری کارمندان موقت قرارداد

 
 ........................... واحد پژوهشي م تقل /م تقل دانشکده /پرديس بين زير مشخصات با داد قرار اين
 .گرددمي منعقد تحقيقاتي هايبرنامه در ايشان شرکت براي................................  آقاي /خانم و
 
 ....................صدور محل............... شناسنامه شماره.................. طرح همکار خانوادگينام و نام -1
 ............................................تحقيقاتي طرح نام -2
 ................................لغايت........................... تاريخ قرارداد از مدت -3
 ..........ساعت...............................ماه در همکاري خدمات ساعات -4
 ..................................................مقطوع ماهانه الزحمهحق ميزان -5
 ...........................................................................تحصيلي مدرک -6
 

 ................................واحد پژوهشي م تقل  /م تقل دانشکده /پرديس اداري، و مالي معاون يا رئيس
 ...................................طرح اجراي م ئول

 .......................................طرح امضا و نام
  قرارداد طرفين آدرس

 



 

 

 های ابالغیه صدور های نامه فرم

های پژوهشی  ح طر مختلف

 بنیادی
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 بنیادی  پژوهشی طرح ابالغ اعالم تایید و درخواست فرم
 

 ...جناب آقاي/ سرکار خانم دکتر .......................

 معاون محترم پژوهشي ........................................
 

 احترام و با سالم
بازگشت به نامه شماره ................... مورخ ................. منضم به طرح پيشنهادي جناب آقااي/ سارکار   

، باه  ".........................................................................."عناوان:    خانم دکتار ............................. تحات  
رساند طرح مزبور با اعتبار ................ رياال، مادت اجاراي .................. مااه، اعتباار معاادل        مي اطالع

. شاوراي پاژوهش و فنااوري    ................. ريال و تعهد .......................... در جل اه ماورخ ....................  
دانشگاه به تصويب رسيد. خواهشمند است مقرر فرماييد در خصوص صدور ابال يه طرح، اقادام الزم  

 صورت پذيرد.
     

 و نظارت پژوهشی دانشگاهریزی  مدیرکل برنامه

 
 کارشناس مربوط رونوشت:
 بايگاني
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 بنیادی پژوهشی طرح ابالغ صدور فرم
 

 م دکتر ..........................جناب آقاي/ سرکار خان

 عضو محترم هيئت علمي ...................................
 

 احترام و با سالم
 :عنوان تحت عالي سرکار /جنابعالي پژوهشي طرح بدينوسيله

..............................................................................................«»....................................................... 
 و جل ه............................. گروه /واب ته دانشکده پژوهشي شوراي.........................  مورخ جل ه در که

 اماه برن راساتاي  در واحد پژوهشي م اتقل  / پرديس / دانشکده اين پژوهشي شوراي...............  مورخ
است و سپس در جل ه ماورخ   رسيده تصويب به و شده داده تشخيص محترم مجري تحقيقات جامع

....................... کال   اعتباار  باا  ....... شوراي پژوهش و فناوري دانشگاه به تصويب نهايي رسيده است،
 براي...................... پرونده  شماره به و .............. مدت  براي ريال....................... معادل  اعتبار و ريال
 .گردد مي ابالغ اجرا

 باه  نهاايي  گازارش  هماراه  باه  طارح  اجراي مدت بيني پيش اساس بر محترم مجري است مقتضي
 به ن بت مکتوب ن خه و باشد رسيده واحد پژوهشي معاونت تاييد و رويت به که فشرده لوح صورت
/ نشاريه  در مقاله.............................  پژوهشي و علمي معتبر نشريات/ نشريه رد مقاله................  چا 

 .نمايند اقدام........................................... و( WOS)المللي بين نشريات
پيش بيني شده در طرح از محل اعتبار ويژه شارژ شده در هاي  گردد که تمامي هزينه ضمنا يادآور مي

 .شود کارت شما انجام مي بن
   

 معاون پژوهشی پردیس/ دانشکده/ واحد پژوهشی مستقل

 
 دانشگاه پژوهشي نظارت وريزي  برنامه مديرکل:  رونوشت
 شماره)مالي  الزم اقدام و اطالع جهت واحد پژوهشي م تقل/ دانشکده/ پرديس ح ابداري: رونوشت
 ..................(طرح پرونده
 واحد پژوهشي م تقل/ دانشکده/ پرديس پژوهشي معاونت بايگاني
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 بنیادی پژوهشی طرح اجرای مهلت تمدید ابالغ صدور فرم

 
 جناب آقاي/ سرکار خانم دکتر ..........................

 عضو محترم هيئت علمي ...................................
 
 احترام و سالم با
 دانشاکده  /گاروه  پژوهشاي  شاوراي  .......................مورخ  و............. ..........مورخ  مصوبات به توجه با

 اجاراي  مهلات  تمديد درخواست با بدينوسيله واحد پژوهشي م تقل، /دانشکده /پرديس اين و واب ته
 :عنوان با جنابعالي/ عالي سرکار پژوهشي طرح
«............................................................................................................................................................» 
 و ماه ..................................به  ماه ...............................مدت  از ...............................پرونده  شماره به و
 اباالغ  اجارا  جهات  مراتب و موافقت طرح مصوب اعتبار چارچوب در  ....................................تاريخ  تا
 .گرددمي

 واحد پژوهشی مستقل /دانشکده /پردیس پژوهشی معاون
 
 
 

 دانشگاه پژوهشي نظارت و ريزيبرنامه کل مدير: رونوشت
 عاطال جهت واحد پژوهشي م تقل /دانشکده /پرديس ح ابداري: رونوشت
 واحد پژوهشي م تقل /دانشکده /پرديس پژوهشي معاونت بايگاني
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 بنیادی پژوهشی طرح اعتبار افزایش ابالغ صدور فرم
 
 

 ..........................دکتر  خانم آقاي/ سرکار جناب
 ...................................علمي  هيئت محترم عضو
 
 
 احترام و سالم با
 /گاروه  پژوهشاي  شاوراي  ...............................ماورخ   و.............................. مورخ  مصوبات به توجه با

 اعتبار افزايش درخواست با واحد پژوهشي م تقل بدينوسيله /دانشکده /پرديس اين و واب ته دانشکده
 :عنوان با پژوهشي طرح
«.......................................................................................................................................................» 
مبلااغ  بااه ريااال ........................................مبلااغ  از....................................  پرونااده شااماره بااه و

 .گرددمي ابالغ اجرا جهت مراتب و موافقت پرسنلي  ير هايهزينه بتبا ريال ............................
 

 

 

 واحد پژوهشی مستقل /دانشکده /پردیس پژوهشی معاون
 

 

 

 

 

 

 دانشگاه پژوهشي نظارت و ريزيبرنامه کل مدير: رونوشت
 مالي الزم اقدام و اطالع واحد پژوهشي م تقل جهت /دانشکده /پرديس ح ابداري: رونوشت
 واحد پژوهشي م تقل /دانشکده /پرديس پژوهشي معاونت بايگاني
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 پژوهشی جدید طرح اجرای پیشنهاد پذیرش عدم فرم

 (قبلی های طرح/طرح نهایی گزارش ارسال در تعویق علت به)
 
 

 ..........................دکتر  آقاي جناب
 ..........................دکتر خانم سرکار
 ...................................علمي  هيئت محترم عضو
 
 احترام و سالم با

 :عنوان با پژوهشي طرح اجراي پيشنهاد خصوص در جنابعالي /عالي سرکار درخواست به عطف
«.......................................................................................................................................................» 

 مجري آن ..............................................شماره  هاي طرح /طرح نهايي گزارش ارسال در اينکه به نظر
 طارح  اباالغ  مورد اشاره هاي طرح /طرح نهايي گزارش دريافت از پس لذا است، گرديده تأخير محترم
 .شد خواهد صادر جديد

 /طارح  نهاايي  گازارش  ارسال به ن بت پيشنهادي طرح ابال يه صدور امکان جهت است خواهشمند
 .فرمايند ت ريع قبلي هاي طرح

 

 

 واحد پژوهشی مستقل   / دانشکده/پردیس پژوهشی معاون

 

 

 
 دانشگاه پژوهشي نظارت و ريزيبرنامه کل مدير: رونوشت
 واحد پژوهشي م تقل /دانشکده /پرديس پژوهشي معاونت بايگاني
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 (نهایی گزارش وصول با)بنیادی  پژوهشی طرح اولیه اختتام صدور فرم
 
 

 جناب آقاي/ سرکار خانم دکتر ..........................

 عضو محترم هيئت علمي ...................................

 
 
 احترام و سالم با
 :عنوان تحت پژوهشي طرح( مکتوب ن خه و فشرده لوح صورت به) نهايي گزارش وصول اعالم با
«....................................................................................................................................................» 
 .............................ماورخ  و ............................جل اات   در کاه  ............................پروناده   شاماره  به و

واحاد   /پارديس  /دانشاکده  ايان  و................................... واب اته   دانشکده /گروه پژوهشي شوراهاي
( بارگذاري RTISرسيده و در سامانه مديريت اطالعات پژوهش و فناوري ) تأييد به پژوهشي م تقل

چاا    به موکول علمي نظر از طرح نهايي اختتام که رساندمي عاطال به تشکر ابراز ضمن شده است،
 المللاي باين  معتبار /المللاي باين  معتبر /پژوهشي-علمي معتبر نشريات /نشريه در مقاله .......................

wos بود خواهد. 
 .گرددمي تلقي مالي نظر از طرح قطعي ح اب ت ويه عنوان به ابالغ اين است بديهي

 

 

 

 واحد پژوهشی مستقل /دانشکده /پردیس پژوهشی معاون
 
 

 دانشگاه پژوهشي نظارت و ريزيبرنامه کل مدير: رونوشت
 مالي الزم اقدام و اطالع واحد پژوهشي م تقل جهت /دانشکده /پرديس ح ابداري: رونوشت
 واحد پژوهشي م تقل /دانشکده /پرديس پژوهشي معاونت بايگاني
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 (مقاله و نهایی گزارش وصول با)بنیادی پژوهشی طرح نهایی اختتام صدور فرم
 

 
 

 جناب آقاي/ سرکار خانم دکتر ..........................

 عضو محترم هيئت علمي ...................................

 
 احترام و سالم با
 حاصل مقاله ..............تعداد  و( مکتوب ن خه و فشرده لوح صورت به) نهايي گزارش وصول اعالم با
 : عنوان تحت عالي سرکار/ پژوهشي جنابعالي طرح از
«.......................................................................................................................................................» 
.......................................................... نشاريات   /نشاريه  در کاه  ...............................پرونده  شماره به و

 شااوراهاي ...................................مااورخ  و ............................مااورخ  جل ااات در و رساايده چااا  بااه
 واحد پژوهشاي م اتقل   /دانشکده /پرديس ينا و .............................واب ته  دانشکده /گروه پژوهشي

 ضمن ( بارگذاري شده است،RTISرسيده و در سامانه مديريت اطالعات پژوهش و فناوري ) تأييد به
 .رساندمي اطالع به را مذکور طرح اختتام بدينوسيله محترم مجري از تشکر
 .گرددمي تلقي ليما و علمي نظر از طرح قطعي ح اب ت ويه عنوان به ابالغ اين است بديهي

 

   

 واحد پژوهشی مستقل /دانشکده /پردیس پژوهشی معاون  

 
 

 دانشگاه پژوهشي نظارت و ريزيبرنامه کل مدير: رونوشت
 مالي الزم اقدام و اطالع جهت واحد پژوهشي م تقل /دانشکده /پرديس ح ابداري: رونوشت
 لواحد پژوهشي م تق /دانشکده /پرديس پژوهشي معاونت بايگاني
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 بنیادی پژوهشی طرح مشروط اختتام صدور فرم

 مقاله( پذیرش و نهایی گزارش وصول )با

 
 جناب آقاي/ سرکار خانم دکتر ..........................

 عضو محترم هيئت علمي ...................................

 
 
 احترام و سالم با
گواهي پذيرش  .......... تعداد و( مکتوب ن خه و فشرده لوح صورت به)نهايي  گزارش وصول اعالم با

 : عنوان تحت جنابعالي /عالي سرکار پژوهشي طرح از حاصل چا  مقاله
«...................................................................................................................................................» 
ماااورخ  و .............................ماااورخ  جل اااات در کاااه ...............................پروناااده  شاااماره باااه و

 /پارديس  ايان  و ...................................واب اته   دانشاکده / گروه پژوهشي شوراهاي ...........................
 قطعي پذيرش  مدرک ارائه به عنايت با تشکر ضمن است، هرسيد تاييد به تحقيقاتي مرکز/  دانشکده
مي اطالع به مشروط صورت به را مذکور طرح اختتام بدينوسيله طرح، تعهد مورد مقاالت /مقاله چا 
 .رساند
 ابال يه صدور و بوده محترم مجري از  جديد هاي طرح ارائه امکان منظور به ابال يه اين است بديهي
 .گرفت خواهد صورت شده چا  صورت به اشاره مورد مقاالت/ مقاله دريافت از پس نهايي

                                               

 واحد پژوهشی مستقل/ دانشکده /پردیس پژوهشی معاون

 

 

 
 دانشگاه پژوهشي نظارت وريزي  برنامه مديرکل: رونوشت
 مجري از جديد هاي طرح قبول جهت واحد  پژوهشي کارشناس: رونوشت
 واحد پژوهشي م تقل/ دانشکده/ پرديس پژوهشي معاونت بايگاني





 

 

های مطالعاتی  نامۀ فرصت آیین

 دانشگاه تهران
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 های مطالعاتی دانشگاه تهران نامۀ فرصت آیین
 

 بخش اول:

 علمي رسمي دانشگاه تهران هيئتنامة فرصت مطالعاتي خارج از کشور ويژۀ اعضاي  آيين
 بخش دوم:

 علمي هيئتهاي پژوهشي داخل و خارج از کشور اعضاي  نامة فرصت مطالعاتي براي مأموريت آيين
 بخش سوم:

 المللي بين هاي همايشنامة فرصت مطالعاتي از طريق شرکت دانشگاهيان دانشگاه تهران در  آيين
 

 مقدمه و هدف:

 است:با توجه به اهداف زير تدوين و تصويب شده  هاي مطالعاتي نامة فرصت آيين
 ا مبادالت علمي، آموزشي و پژوهشي با ديگر کشورها؛ 
 ا ارتقاي دستاوردهاي علمي و گ ترش مرزهاي دانش؛ 

 هاي نوين علمي و پژوهشي؛ ا تبادل يافته
 المللي؛ ا تعميق و تحکيم ارتباطات بين

 شان در کشور فراهم ني ت؛ که امکان انجاما پژوهش در موضوعاتي 
 نظران و استادان شا ل در خارج از کشور؛ مشترک با صاحب ا پژوهش

 المللي علمي. هاي بين ا حضور فعال، هدفمند و اثربخش در مجامع و سازمان
 

 در سه بخش به شرح پيوست تنظيم شده است:  نامه اين آيين
 

 علمی رسمی هیئتنامۀ فرصت مطالعاتی خارج از کشور ویژه اعضای  الف ـ آیین

 تعریف: -1ماده 

علماي دانشاگاه    هيئات منظور افزايش دانش و کاارايي اعضااي    اتي خارج از کشور: به فرصت مطالع
تهران، دورۀ فرصت مطالعاتي براساس ک ب امتيازات الزم و اخذ پذيرش از يک دانشاگاه ياا مرکاز    

علمي  هيئتپژوهشي يا تخصصي معتبر و مورد تأييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري به عضو   علمي
 گيرد. شرايط استفاده از فرصت مطالعاتي به شرح زير است: يرسمي تعلق م
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 ـ اهداف: 2مادۀ 

 المللي؛ علمي و اعتالي جايگاه دانشگاه در سطح بين هيئتارتقاي دانش و تجربة اعضاي  -2-1
 کمک به حل مشکالت کشور از طريق تحقيق بين دانشگاهي )داخلي و خارجي(؛  -2-2
 هاي نوين آموزشي و پژوهشي؛ دانش و امکانات و روشاستفاده از دستاوردها و  -2-3
 المللي؛ هاي علمي و تبادل دانش در سطوح ملي و بين نهادينه کردن همکاري -2-4
 .المللي بين  هاي سازمان  يياعطا  و  تحقيقاتي  هاي  از دوره  استفاده -2-5
 

 ـ شرایط و ضوابط استفاده از فرصت مطالعاتی: 3مادۀ 

ساال گذشاته    5علماي در   هيئات ناماة ارتقااي اعضااي     ل امتيازات الزم از آياين ک ب حداق -3-1
 مميزه(؛ هيئتدرصد از امتيازات ارتقاي مصوب کمي يون تخصصي  70کم  )دست

يشاي و رسامي   آزماساال ساابقة اساتادياري رسامي      5اعضاي هيات علمي واجد شارايط باا    -3-2
ماه تا  6سال؛ از  ل تحصيلي متوالي )در مجموع يکسا سال وحداکثر دو نيم توانند به مدت يک نيم مي
در موارد وياژه و در شارايط خااص، اساتفاده ازحاداکثر دو       .ماه( از فرصت مطالعاتي استفاده کنند 12

الملال   ماه، مشروط به تصاويب در شاوراي باين    6فرصت مطالعاتي متوالي تاب تاني حداکثر به مدت 
ير است. در چنين مواردي، هزينة بليت فقط يک باار پرداخات   دانشگاه و ارائة پذيرش معتبر امکان پذ

 شود.  مي
سال  60سال خدمت، دانشياران با حداکثر  27سال سن يا  57استادياران با داشتن حداکثر  اا 1تبصرۀ 

باراي ماديران    .توانند از فرصت مطالعااتي اساتفاده کنناد    سال سن مي 65سن، و استادان با حداکثر 
ها/ مراکز و مؤس ات  ها/ دانشکده هاي اجرايي در پرديس آموزشي، و سمت هاي گروهستادي، مديران 

شان، يک سال و در مجموع حداکثر دو ساال،   دانشگاه تهران، به ازاي هر يک دوره م ئوليت اجرايي
يابد. همچنين به ازاي هر يک سال عضويت در شوراي دانشاگاه ياک    سقف شرايط سني افزايش مي

شاود. در نهايات، شارط ساني متقاضايان فرصات        ني متقاضيان افازوده ماي  سال به سقف شرايط س
 مطالعاتي حداکثر تا سه سال قابل افزايش است.

 12ماه تاا   6علمي براي کل دوره از  هيئتحکم فرصت مطالعاتي بر مبناي تقاضاي عضو ـ 2تبصرۀ 
سال دوم تحصيلي به محل  يمسال اول يا ن شود. متقاضي بايد تا پيش از آ از نيم در ابتدا صادر مي ماه

خود را آ از نمايد. ضمنا  متقاضيان استفاده از فرصت مطالعاتي   خدمت خود بازگردد و وظايف آموزشي
نامة ارتقا، حداقل  درصد از امتيازات آيين 70سال منتهي به فرصت مطالعاتي، عالوه بر ک ب  5بايد در

 پايه ک ب کرده باشند.   3
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اسات.   يقبل يسال از زمان اتمام فرصت مطالعات 5ي دو فرصت مطالعات ينب ةحداقل فاصل اا 3تبصرۀ 
مقالاه در   6علمي که در پنج سال منتهي به فرصت مطالعاتي حاداقل   هيئتاين فاصله براي اعضاي 

چنانچاه   .ياباد  سال کااهش ماي    4چا  نمايند، به   Web of Scienceشده در پايگاه  مجالت نمايه 
ساال، و در   4ه ک ب رتبة ويژه گردد، فاصلة بين دو فرصت مطالعااتي باه   علمي موفق ب هيئتعضو 

 يابد.  سال کاهش مي 3صورتي که موفق به ک ب رتبة ممتاز شود، فاصلة بين دو فرصت مطالعاتي به 
هاي علوم اجتماعي، هنار، و علاوم ان ااني، کااهش فاصالة دو       علمي کمي يون هيئتبراي اعضاي 

کتااب   1ياا چاا     Web of Scienceمقاله با نماياة   3با چا  حداقل  سال، 4فرصت مطالعاتي به 
 کتاب تأليفي امکان پذير است.   2تصنيفي يا 

چنانچه متقاضي با استفاده از مرخصي تاب تاني قصد عزيمت به فرصت مطالعاتي داشته باشاد،  -3-3
 ني برساند.الملل ومديريت نيروي ان ا بايد کتبا  اين موضوع را به اطالع معاونت بين

 تعهد متقاضي:   ا4تبصرۀ 
حداکثر تا دو سال پس از بازگشت، دستاورد علمي حاصال   بايدمتقاضيان استفاده از فرصت مطالعاتي 

ياا پاذيرش    برساانند چا  به المللي  بين هشد  علمي در مجالت نمايه ةاز فرصت را در قالب يک مقال
الملال واحاد    يياد شاوراي باين   أچا  کتاب با ت رشپذي ةچا  يا ارائ همچنين،. دهندچا  آن را ارائه 

  .تواند جايگزين چا  يا پذيرش مقاله باشد مربوط و معاونت پژوهشي دانشگاه مي
الملال نظيار اساتفاده از     باين  هانجام اين تعهد شرط بهرمندي عضو از خدمات بعدي دانشگاه در حوز

توانناد از   م تعهد خود تنها يک بار ميعلمي تا انجا هيئت يفرصت مطالعاتي است. اين دسته از اعضا

 .کنندالمللي استفاده  بين هاي همايشت هيالت شرکت در 
 منظور استفاده از ت هيالت ارزي:  تعهد دانشگاه براي معرفي متقاضي به ا5تبصرۀ 

ماه پس از شروع مأموريات، پاذيرش چاا  مقالاه      15چنانچه متقاضيان فرصت مطالعاتي حداکثر تا 
ارائه  Web of Scienceاي با نمايه  هاي پژوهشي دوره فرصت مطالعاتي را در مجله اليتمرتبط با فع
توانند از ت هيالت ارزي دانشگاه برخوردار شوند. بديهي است قبل از اقدام به سفر، ضامانت   کنند، مي

 گردد. الملل دريافت مي  الزم در قبال تعهدات متقاضي در معاونت بين
اي  پس از اتمام دورۀ فرصت مطالعاتي، از دانشگاه يا مؤس ة مقصاد، تأييدياه  متقاضي بايد  ا6تبصرۀ 

 هاي علمي خود ارائه دهد.  دربارۀ زمان حضور و فعاليت
علمي در حين فرصت مطالعاتي و همچنين بالفاصله بعد از پايان آن تا دو سال  هيئتاعضاي  -3-4

 استثناي مرخصي تاب تاني( استفاده کنند.  توانند از مرخصي استحقاقي و مرخصي بدون حقوق )به نمي
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مادت متقاضاي    مدت يا بلناد  علمي که بعد از فرصت مطالعاتي کوتاه هيئتآن دسته از اعضاي  -3-5
سال تحصيلي پس از اتمام فرصت مطالعااتي در محال    مأموريت پژوهشي ه تند، بايد حداقل دو نيم
م داده باشند. الزم اسات متقاضايان مأموريات    خود را انجا  خدمت خود حضور يافته و وظايف آموزشي

 را انجام داده باشند.  4پژوهشي تعهدات مربوط به فرصت مطالعاتي مذکور در تبصرۀ 
هزيناة دانشاگاه طباق     تواناد باا اساتفاده از کماک      متقاضي در حين فرصت مطالعاتي مي ا7تبصرۀ 
مأموريت ياا کشاوري ديگار  يار از      المللي در کشور محل نامة مربوط، يک بار در کنفرانس بين آيين

الملل دانشگاه شرکت کند. ضروري است متقاضاي قبال ياا     ايران، مشروط به تصويب در شوراي بين
حين مأموريت فرصت مطالعاتي مجوز حضور در کنفرانس را از واحد مربوطه اخاذ نماياد. شارکت در    

 پذير است. موريت، امکانهزينة دانشگاه و صدور حکم مأ کنفرانس بيش از يک بار، بدون کمک
هااي   الملل براسااس بودجاة تخصيصاي دانشاگاه، ساهمية هرياک از کمي ايون        معاونت بين -3-6

هاي کلي دانشاگاه باه رؤسااي     علمي و سياست هيئتگانة دانشگاه را با توجه به سرانة اعضاي  شش
 نمايد. هاي مذکور ارائه مي  يونکمي

 خواهد بود: زيرد مالک کمي يون براي انتخاب بر اساس موار
 ا سهمية هرکمي يون؛

 مميزه، هيئتشده در برگة ارتقا مصوب کمي يون تخصصي  ا اولويت امتيازهاي ک ب
 ا طرح پژوهشي متقاضي؛

 ا پذيرش معتبر و مورد تأييد دانشگاه تهران.
در شرايط کلي و م اوي حق تقدم با متقاضياني است که در گذشته از فرصات مطالعااتي    اا 8تبصرۀ 

 ستفاده نکرده باشند.ا
 30هاي دانشگاه فهرست مورد نظر خود را پس از طي مراحل مربوط هماراه باا    کمي يون اا 9تبصرۀ 

 نمايند. الملل، ارائه مي الملل دانشگاه به معاونت بين درصد متقاضي  خيره براي تصويب در شوراي بين
اتي شوند کاه از طارف دانشاگاه    يا مؤس  ها دانشگاهچنانچه متقاضيان فرصت مطالعاتي عازم  -3-7

هااي بيشاتر    درصاد از کماک   20توانند تاا   الملل مي تهران اولويت دارند، پس از تصويب شوراي بين
 هيئتها و پس از تصويب در  يت به پيشنهاد معاونتاولو يس ات دارامؤو  ها دانشگاهبرخوردار شوند. 

 شوند. الملل اعالم مي رئي ه دانشگاه از طرف معاونت بين
منتخب شوراي دانشگاه در صورت اتمام سمت مديريتي، بدون رعايات شارايط    هيئتاعضاي  -3-8

 توانند از فرصت مطالعاتي استفاده نمايند.  نامه مي متقاضيان اين آيين
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ناماة فرصات مطالعااتي مصاوب      مدارک متقاضيان فرصت مطالعاتي همه ساله بر طبق شايوه  -3-9
ضاهاي واصله براي انتخاب نهايي به شوراي فرصت مطالعاتي ارائه شود و تقا رئي ه بررسي مي هيئت
 گردد. ضروري است متقاضيان محترم در هنگام تقاضا حکم رسمي داشته باشند. مي
متقاضيان در زمان اعزام به فرصت مطالعاتي  يرتاب تاني نبايد سمت اجرايي داشاته باشاند.    -3-10

ياي، حاق ماديريت    لعااتي تاب اتاني داراي سامت اجرا   همچنين به متقاضيان استفاده از فرصات مطا 
 پرداخت نخواهد شد.

هااي متقاضاي فرصات مطالعااتي، اعام از       رباط در ماورد م ائوليت    در هر واحد شوراي  ي -3-11
هاي خارج از  هاي کاربردي با سازمان ها و پروژه هاي دانشجويي و قرارداد نامه راهنمايي و مشاورۀ پايان
 کند. گيري مي هاي دانشگاه تصميم نامه دانشگاه، برطبق آيين

چنانچه پس از تصويب تقاضاي عضو در شوراي فرصت مطالعاتي، متقاضاي در آن ساال باه     -3-12
هر دليل عازم فرصت مطالعاتي نشود، براي استفاده از فرصت مطالعاتي در دورۀ بعد بايد مجددا  روناد  

 تقاضا را طي کند. 
 

 :ی استفاده از فرصت مطالعاتیـ تسهیالت دانشگاه برا 4مادۀ 
آنها مورد موافقات قارار گرفتاه، باه شارط تاأمين         آن دست از متقاضيان که فرصت مطالعاتي -4-1

توانند مبلغ حقوق و مزاياي خود را پس از ک ورات، در طول مادت فرصات مطالعااتي باه      اعتبار، مي
 صورت کامل پيش از سفر دريافت کنند.

رزي متقاضيان فرصت مطالعاتي با ارائة مدارک مثبته براي ورود به کشور هزينة ريالي و ا کمک -4-2
شاود.   رئي ة دانشگاه تصويب مي هيئتهاي کشورهاي مختلف توسط  محل مأموريت، براساس هزينه

 اي خواهد بود.  مبناي محاسبات ارزي به نرخ مبادله
اده وي، به شرط ارائه مدارک معادل ريالي بابت بيمه پزشکي متقاضي فرصت مطالعاتي و خانو -4-3

رئي ه و بر مبناي نارخ باناک    هيئتمثبته حداکثر به مدت يک سال براي متقاضيان براساس مصوبة 
 مرکزي قابل پرداخت خواهد بود.

نفار   5و برگشت کالس عادي به کشور مقصاد را باراي حاداکثر     متقاضيان هزينة بليت رفت  -4-4
 رئي ه دريافت خواهند کرد.  هيئتتا سقف مصوب شامل شخص متقاضي، هم ر و فرزندان، 

 هيئات ا در صورتي که مجموع هزينة بليات متقاضاي و خاانواده وي از ساقف مصاوب      10تبصرۀ 

 الملل مابه التفاوت را از محل اعتبار ويژه بپردازند.  رئي ه بيشتر باشد، با تصويب شوراي بين
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د به کشور ثالث سفر کنند، تنها براي يک باار از  آن دسته از متقاضياني که براي اخذ رواديد باي -4-5
رئي ه  هيئتت هيالت و هزينة بليت رفت و برگشت براي خود و ب تگان درجه اول تا سقف مصوب 

موفق به سافر   رواديداخذ   عدم  دليل  به متقاضي  که  در صورتيشوند.  از محل اعتبار ويژه برخوردار مي
  تعلق  آنان  ارز به  ماه  اند، حداکثر يک  بوده کشور ثالثدر   که  ط و مدتيشراي  به  با توجه مطالعاتي نشود،

 شود.  گيرد و تعهدات بعدي هم شامل آن نمي مي

مراحال دريافات ت اهيالت ماالي معاونات       هچنانچه متقاضي پس از صدور حکم و طي کلاي  -4-6

 ت هيالت دريافتي از جمله ريالالملل، به هر دليل موفق به اعزام به مأموريت نشود، موظف است  بين
شده براي شروع فرصت مطالعااتي و بار اسااس حکام      و ارز را حداکثر ظرف دو هفته از زمان اعالم 
 الملل به معاونت اداري و مالي دانشگاه عودت دهد. مأموريت صادره، با هماهنگي معاونت بين

و رياالي، معاونات اداري و   بديهي است در صورت عدم استرداد کلياه ت اهيالت ارزي    ا11تبصرۀ 

مالي دانشگاه وفق مقررات مجاز است با اعالم کتباي باه متقاضاي و ارساال رونوشات باه معاونات        
 الملل، براي تأديه کلية مبالغ، از طرق قانوني از جمله از محل حقوق و مزاياي وي، اقدام نمايد.  بين

بادون دليال موجاه و ماورد قباول       و ناتمام گذاشتن سفر مطالعاتي  از فرصت  انصرافـ 12تبصرۀ 

، حقاوق   ارز متعلقاه شود. همچنين  مي  مح وب  مطالعاتي  از فرصت  بار استفاده  يکالملل،  شوراي بين
در علماي   هيئتعضو   خواهد بود که  يهايبا تعداد روز  متناسبالملل  دريافتي و ت هيالت معاونت بين

 ه است.بود  مطالعاتي  فرصت
 

 مه: نا شیوه ا 5مادۀ 

 رئي ة دانشگاه خواهد بود. هيئتب نامة مصو نامه براساس شيوه اجراي اين آيين
 

در داخل و خـارج از  علمی  هیئتهای پژوهشی اعضای  مأموریت ب: فرصت مطالعاتی برای

 کشور

 تعریف: -1ماده 

 ناماه باه   هاي پژوهشي در داخل و خارج از کشاور کاه در ايان آياين     مأموريت فرصت مطالعاتي براي
مأموريات  شاود.   علماي ماي   هيئات شامل همة اعضاي مأموريت پژوهشي خوانده شده است، اختصار  

علمي براي انجام طرح تحقيقاتي مصوب، فقاط باا    هيئتشود که عضو  اي گفته مي ه پژوهشي به دور
يا مؤس ات پژوهشي معتبار، مراکاز تحقياق و توساعه و      ها دانشگاهدريافت حقوق ماهانه، به يکي از 

. ايان مأموريات شاامل دو ناوع     شاود خانجات داخل با پذيرش رسمي، يا خاارج از کشاور اعازام     کار
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مدت تا سقف حداکثر دو ماه با صدور حکم در پرديس/ دانشکده و بلندمدت به مدت حاداکثر دو   کوتاه
 الملل دانشگاه است. سال تحصيلي، جمعا  يک سال با تصويب شوراي بين نيم
 

 از مأموریت پژوهشی:  شرایط استفاده -2مادۀ 

موضوع طرح تحقيقاتي متقاضيان بايد بر اساس موارد  يال باه تأيياد مادير گاروه ياا رئايس         -2-1
 الملل پرديس/ دانشکده برسد. دانشکده و شوراي روابط بين

موضوع تحقيق با تخصص متقاضي تطابق داشته باشد و در چارچوب طرح جامع تحقيقات وي  -2-2
 باشد. 
تحقيق باياد بخشاي از نيازهااي کشاور را رفاع کناد ياا دساتاوردهاي علماي باراي           موضوع  -2-3

هاي آموزشاي و پژوهشاي    هاي بنيادي يا کاربردي دانشگاه داشته باشد. همچنين، در نوآوري پژوهش
 نقش مؤثر داشته باشد.

د بين موضوع طرح تحقيقاتي پيشنهادي متقاضي و دانشاگاه پذيرناده، گاروه ميزباان ياا اساتا       -2-4
 .ميزبان ارتباط منطقي وجود داشته باشد

 
 ـ شرایط عمومی: 3مادۀ 

مدت مأموريت پژوهشي خارج يا داخل مشروط به موافقت و تأييد رئيس پارديس/ دانشاکده/    -3-1
علماي   هيئتالملل، ح ب تقاضاي عضو  واحد محل اشتغال، و تأييد مدير گروه و مصوبه شوراي بين

استفاده از مأموريت پژوهشي باياد پايش ازعزيمات طباق حکام       است. مدت زمانيک سال حداکثر 
هاي  صادره مشخص شود و متقاضي بالفاصله پس از پايان مأموريت به دانشگاه مراجعه کند و فعاليت

 آموزشي و پژوهشي خود را از سر گيرد.
 يتوانناد از مرخصا   يما  يانمتقاضا  ،تاب اتان  ياام باا ا مأموريت پژوهشي در صورت تقارن اا  1تبصرۀ 
 کنند. در اين صورت الزم است موضوع را کتبا  به اطالع واحد مربوط برسانند.خود استفاده  يتاب تان

مادت باياد باراي تصاويب نهاايي باه        خواست و مدارک متقاضيان مأموريت پژوهشي بلند در -3-2
 الملل دانشگاه ارائه شود. شوراي بين

اي در  ياا گاواهي پاذيرش قطعاي مقالاه      در صورتي که مأموريت پژوهشي خارج به چاا   ـ2تبصرۀ 
پاس از   ياک ساال  حاداکثر تاا   بينجامد، متقاضاي    Web of Scienceشده در پايگاه مجالت نمايه 

 شود. از ت هيالت ارزي برخوردار مي بازگشت
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هاي علوم اجتماعي، علوم ان اني و هنر، در ماوارد   علمي کمي يون هيئتدر مورد اعضاي  اا 3تبصرۀ 
المللاي داراي نماياه ماورد قباول باراي تمدياد        شده در مجالت بين  المللي چا  ت بينخاص اعتبار مقاال

 گردد. الملل دانشگاه تعيين مي الملل پرديس/ دانشکده، توسط شوراي بين مأموريت، به پيشنهاد شوراي بين
د يا بلناد مادت خاارج ياا داخال، بايا        متقاضي پس از پايان دورۀ ماموريت پژوهشي کوتاه ا4تبصرۀ 

هاي علمي خود را که به تأييد دانشگاه يا مؤس ة مقصاد   گزارش سفر و گواهي زمان حضور و فعاليت
سال استفاده  مأموريت رسيده است، ارائه دهد. همچنين ضروري است پس از بازگشت  به ازاي هر نيم

 .  المللي به چا  برساند از مأموريت پژوهشي، يک مقاله در مجالت معتبر و علمي بين
مأموريت پژوهشي بيشتر از يک سال صرفا  با موافقت پرديس/ دانشکده / واحد و تصاويب در   -3-3

 صورت ساالنه مي ر خواهد بود.  رئي ه دانشگاه به  هيئت
متقاضياني که مأموريت پژوهشي خارج يا داخل آنها مورد موافقت قرار گرفته اسات، حقاوق و    -3-4

 صورت کامل دريافت خواهند کرد.  ژوهشي به مزاياي خود را در طول مدت مأموريت پ
سال تحصيلي مي ار اسات. باديهي     صدور حکم مأموريت پژوهشي بلندمدت از ابتداي هر نيم -3-5

توانند در صورت تمايل از مرخصي تاب تاني خاود   است در صورت تقارن با ايام تاب تان متقاضيان مي
 استفاده کنند.

ريت پژوهشي بلندمدت و همچنين بالفاصله بعد از پايان آن علمي در حين مأمو هيئتاعضاي  -3-6
استثناي مرخصي  توانند از مرخصي استحقاقي و مرخصي بدون حقوق استفاده کنند )به  تا دو سال نمي

 تاب تاني(.
ياا بلناد مادت،      علمي که پس از پايان مأموريات پژوهشاي کوتااه    هيئتآن دسته از اعضاي  -3-7

سال تحصيلي باه تادريس    يا فرصت مطالعاتي ه تند، بايد حداقل دو نيم متقاضي مأموريت پژوهشي
مشغول شوند و پس از سپري شدن اين مدت، تقاضاي خود را براي استفاده از فرصات مطالعااتي ياا    

 مأموريت پژوهشي بعدي مطرح کنند. 
 اتماام  مشاروط باه انجاام و    سال تحصيلي  مدت در طول نيم هاي پژوهشي کوتاه مأموريت اا 5تبصرۀ 

مدت خاارج   پذير است. بديهي است در صورت تقارن مأموريت پژوهشي کوتاه تعهدات آموزشي امکان
ناماه از ت اهيالت ارزي مأموريات     که متقاضايان باا ارائاه دعاوت     ، ضمن اين از کشور با ايام تاب تان
 د. کنند، صدور حکم مربوط با استفاده از مرخصي تاب تاني خواهد بو پژوهشي استفاده مي

 هيئات تواند تا ساقف مصاوب    مدت مي مدت يا پژوهشي بلند متقاضي مأموريت پژوهشي کوتاه -3-8
باردر سال از محل اعتبار ويژۀ خود براي هزينه بليت و حق بيمه خاود و خاانواده پاس از     رئي ه يک 

 استفاده نمايد.الملل  بينتصويب در شوراي 
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ه براي اخذ ويزا مجبور باه سافر باه کشاور ثالاث      آن دسته از متقاضيان مأموريت پژوهشي ک -3-9
هزيناه و هزيناه بليات رفات و      رئي ه از کماک  هيئتبار تا سقف مصوب  توانند تنها يک  ه تند، مي

الملل از محال   برگشت  براي خود و ب تگان درجه يک در قبال ارائة مدارک و با تصويب شوراي بين
 اعتبار ويژه خود استفاده کنند. 

ناماة ارزي   مدت و بلندمدت و صدور معرفاي  هاي پژوهشي کوتاه ص ارز براي مأموريتاختصا -3-10
 پذير خواهد بود. بر ورود به کشور محل مأموريت امکان صرفا  با ارائة مدارک مثبته مبني

چنانچه عضو هيأت علمي متقاضي استفاده از مأموريت پژوهشي، پس از صدور حکم و طاي   -3-11
رسااني باه    ل موفق به اعزام به مأموريت نشاود، موظاف اسات ضامن اطاالع     کلية مراحل، به هردلي

الملل، کلية ت هيالت دريافتي  و معاونت بينمديريت نيروي ان اني دانشگاه پرديس/ دانشکده/ واحد، 
شده براي شروع مأموريات پژوهشاي و بار     از جمله ارز مربوط را حداکثر ظرف دو هفته از زمان اعالم

الملل دانشاگاه   صادره، به معاونت اداري مالي دانشگاه با هماهنگي معاونت بين اساس حکم مأموريت
التفاوت ت هيالت دريافتي را عاودت ننماياد، معاونات اداري     عودت دهد. در صورتي که متقاضي مابه

مالي دانشگاه وفق مقررات مجاز است با اعالم کتباي باه متقاضاي و ارساال رونوشات باه معاونات        
 ام به تأدية کلية مبالغ از طرق قانوني، از جمله از محل حقوق و مزاياي وي، نمايد. الملل، اقد بين
شامار   اجرايي نوعي از مأموريت پژوهشي به  هيئتفرصت مطالعاتي دربدو استخدام مصوب   -3-12
الملل، صارفا  حکام مأموريات پژوهشاي باا       آيد و متقاضي پس از موافقت با تقاضا در شوراي بين مي

و تواند از ت هيالت ارزي مطاابق مأموريات پژوهشاي     از حقوق و مزايا را دريافت نموده و مي استفاده
 هيئات رئي ه( و حق بيمه براي خود و خانواده )تا سقف مصاوب   هيئتهزينة بليت )تا سقف مصوب 

 الملل استفاده کند. حداکثر اساتفاده از فرصات   رئي ه( از محل اعتبار ويژۀ خود با تصويب شوراي بين
 مطالعاتي در بدو استخدام يک سال تحصيلي است. 

 شود و امکان انقطاع ندارد. دوره مأموريت پژوهشي يک مأموريت واحد تلقي مي -3-13
هااي   علمي به منظاور تکميال پاژوهش    هيئتيا بلندمدت اعضاي   مأموريت پژوهشي کوتاه -3-14

الملل پرديس/ دانشکده و تصويب در  بينميداني و بدون ارائة دعوتنامه، پس ازموافقت گروه و شوراي 
 پذير است. الملل دانشگاه امکان شوراي بين

هزينة دانشاگاه   تواند براي يک بار با استفاده از کمک متقاضي در حين مأموريت پژوهشي مي -3-15
المللاي در کشاور محال     هاي مطالعاتي مربوطاه در کنفارانس باين    نامة فرصت ح ب نوع ديگر آيين

الملل دانشگاه شرکت نماياد.   کشور ديگر ) ير از ايران( مشروط به تصويب در شوراي بين مأموريت يا
ضروري است متقاضي قبل يا حاين مأموريات پژوهشاي مجاوز حضاوردر کنفارانس را از پارديس/        
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هزيناه دانشاگاه و صادور حکام      دانشکده/ واحد دريافت کند. استفاده بيش از يک باار بادون کماک   
 است. پذير مأموريت امکان

 

 نامه:  ـ شیوه 4مادۀ 

 نامة مصوب هيأت رئي ه دانشگاه خواهد بود.  نامه براساس شيوه اجراي اين آيين
 

نامــۀ فرصــت مطالعــاتی از طریــق شــرکت دانشــگاهیان دانشــگاه تهــران در   ج: آیــین

 المللی های بین همایش
 

 مقدمه و هدف:

ي علمي و گ ترش مرزهاي دانش، تباادل  هاي مطالعاتي و ارتقاي دستاوردها به منظور ايجاد فرصت
المللي و باراي تشاويق و تر ياب دانشاگاهيان      هاي نوين علمي پژوهشي، تعميق ارتباطات بين يافته

 نامه تهيه و تصويب شده است.  المللي، اين آيين بين هاي همايشدانشگاه تهران براي شرکت در 
 

 ـ  1مادۀ 

المللاي معتبار    هااي باين   المللي و کارگاه هاي بين دهماييها، گر ها، کنفرانس منظور از همايش، کنگره
 شود.  هاي علمي برگزار مي است که توسط مراکز و انجمن

المللاي مناوط باه     هاي بين ها و کنفرانس کنندگان در کنگره هاي دانشگاه براي شرکت پرداخت کمک
 اي زير باشد:ه ارائة مقاله يا چکيدۀ آن است که منجر به چا  و انتشار به يکي از روش

  چا  در مجموعه يا خالصة مقاالت؛ 

  ارائه در وبگاه؛ 

 هاي تخصصي مربوط باشد؛  المللي معتبر در رشته لوح فشرده که داراي نماية بين 

 نامة پژوهشي. مورد قبول آيينهاي  ساير روش 

 

 ـ 2مادۀ 

 مدارک مورد نیاز: 

 گواهي پذيرش رسمي مقاله؛ 

 تصوير اصل يا خالصة مقاله؛ 

 ييد شوراي گروه؛تأ 

 المللي.  هاي بين نامة پذيرش شرکت در کارگاه 
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 ـ 3مادۀ 

هااي   علماي و دانشاجويان دانشاگاه در هماايش     هيئات حمايت ماالي دانشاگاه از شارکت اعضااي     
 المللي: بين

 علمی هیئتالف: اعضای 

راي ياک  المللي باشند ب هاي بين شده در همايش علمي که داراي مقالة پذيرفته هيئتاعضاي  -3-1
هزينه منطبق با نوع کنگره، همايش و کشور بر اساس سقف مصاوب   توانند از کمک  بار در سال  مي

الملل/ پرديس/ واحادهاي م اتقل    الملل و اعتبارات معاونت بين رئي ه از محل اعتبار ويژه بين هيئت
 برخوردار شوند.

گياري   و ارائة گزارش قابل تصاميم ماه پس از انجام سفر  3ت هيالت مالي دانشگاه حداکثر تا  -3-2
 است. 

علماي   هيئات هاي زير نيز از محل اعتبار وياژه اعضااي    هزينه، هزينه عالوه بر پرداخت کمک -3-3
 براي يک بار در سال قابل پرداخت است:

بهاي بليت رفت و برگشت از تهران تا شهر محل برگزاري همايش به نحوي که کمترين هزينه را  -
 د )برابر م تندات(.در برداشته باش

 رئي ه. هيئتهزينة سفر بر اساس مصوبات  کمک  -
رئي اه باا مبنااي     هيئات شده در مصاوبات   نام بر اساس م تندات حداکثر تا سقف اعالم  حق ثبت -

 محاسبة ارز مبادالتي.
المللي با اساتفاده از   هاي بين علمي براي دومين بار در سال در کنفرانس هيئتشرکت اعضاي  -3-4

ناام  و   هاي دانشگاه ممکن خواهد بود. در اين مورد صدور حکم مأموريت و پرداخت هزينة ثبت کمک
 هزينه از محل اعتبار ويژه عضو ممکن است.   کمک 

 
پنجاه درصد از کليه مبالغي که از محل اعتبار ويژه قابل پرداخت است، قبل از انجام سافر   -1تبصرۀ 

ي منوط به ارائة مدارک بازگشت از سفر، شامل گزارش سفر، ارائة شود و پنجاه درصد مابق پرداخت مي
 تصوير بليت و تصوير گذرنامه ممهور به مهر ورود و خروج کشور محل برگزاري همايش خواهد بود.

علمي که داراي سفر مصوب همايش بوده و به دليال عادم صادور روادياد      هيئتاعضاي  ا2تبصرۀ 
نام و روادياد را باه شارط ارائاه مادارک       د، مي توانند هزينه ثبتيابن امکان شرکت در همايش را نمي

 اعتبار ويژه دريافت کنند. م تند از محل
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المللي که براي اخاذ   هاي بين علمي متقاضي شرکت در همايش هيئتآن دسته از اعضاي  ا3تبصرۀ 
ه و هزيناه بليات   هزين  رواديد ناگزير به سفر به کشورثالث ه تند، تنها براي يک بار در سال از کمک

 شوند.  رئي ه اعتبار ويژه براي سفر مذکور برخوردار مي هيئترفت و برگشت تا سقف مصوب 
 10علمي که از نظر اعتبار ويژه تخصيصي در هار ساال  جازء     هيئتآن دسته از اعضاي ـ 4تبصرۀ 

د در سافر دوم  توانن درصد اول دارندگان اعتبار ويژه پرديس/ دانشکده  خود ه تند، در همان سال مي
  نام، هزيناة بليات رفات و برگشات و کماک      المللي عالوه بر هزينه ثبت براي شرکت در همايش بين
 رئي ه از محل  اعتبار ويژه خود هزينه کنند. هيئتهزينه را تا سقف مصوب 

المللي که داراي اعتباار   هاي بين علمي بازنش تة متقاضي شرکت در همايش هيئتاعضاي ا 5تبصرۀ 
هاي مصوب از محال اعتباار وياژه     توانند از هزينه پژوهشي ه تند، پس از طي روال قانوني ميويژه 

 استفاده کنند.
هاي خوارزمي، رازي، فارابي، ابان ساينا، برگزيادگان جشانواره      نفرات اول تا سوم جشنواره ا6تبصرۀ 

هران بار ايان اسااس    الملل دانشگاه ت پژوهش وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، دانشگاه تهران و بين
شوند و پژوهشگران پيشک اوت نموناه جشانواره پاژوهش دانشاگاه و نياز        مشمول پايه تشويقي مي
توانند از زمان انتخاب تا سه ساال هار ساال دو باار از ت اهيالت       المللي مي برندگان جوايز معتبر بين
 دانشگاه استفاده کنند.

المللاي صارفا  باا اساتفاده از      هاي معتبر باين  علمي در کارگاه هيئتشرکت اعضاي محترم ا 7تبصرۀ 
نام و هزينه بليت رفت و برگشت از محال اعتباار وياژه و برخاورداري از ت اهيالت ارزي       هزينه ثبت
 خواهد بود. 

المللي که به صاورت  يار حضاوري     هاي بين نام در برخي از کنفرانس پرداخت هزينة ثبت اا 8تبصرۀ 
علماي مجااز    هيئات الملل دانشگاه از محل اعتبار ويژه اعضاي  نشود، با تصميم شوراي بي برگزار مي
 است. 

هااي   نامة فرصات  المللي بر مبناي آيين بين هاي همايشاختصاص ارز براي شرکت استادان در  -3-5
نامه ارزي صرفا با ارائه مدارک مثبته مبناي بار ورود باه     مطالعاتي منوط به ارائة مقاله و صدور معرفي

علمي پاس از صادور حکام و طاي      هيئتپذير خواهد بود. چنانچه عضو  يت امکانکشور محل مأمور
رسااني باه    کلية مراحل، به هر دليل موفق به اعزام به مأموريت نشود، موظاف اسات ضامن اطاالع    

الملل، کليه ت هيالت دريافتي از جملاه ارز مرباوط را حاداکثر     پرديس/ دانشکده/ واحد و معاونت بين
الملل دانشاگاه عاودت    بين ته معاونت اداري و مالي دانشگاه با هماهنگي معاونظرف دو هفته به حوز

 دهد. 
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 ب: دانشجویان:

دانشجويان مقطع کارشناسي ارشد يک بار و دانشجويان دوره دکتاري دو باار در طاول تحصايل      -1
يشاتر  پ که يدکتر ياندانشجورئي ه برخوردار شوند.  هيئتهزينه تا سقف مصوبات  توانند از کمک مي
توانناد باا    يم يانشوند دانشجو يبرخوردار م ينههز  از کمک يک بارفقط  ،اند رفته يفرصت مطالعات به

 کنند. ينمأتاز محل اعتبار ويژه استاد را خود نام  رفت و برگشت و ثبت يتبل ينهتوافق استاد راهنما هز
 

انند دو بار در طول تحصيل تو دانشجويان  يرايراني شا ل به تحصيل در مقطع دکتري مي ـ9تبصرۀ 
رئي اه   هيئات هااي م اتقل تاا ساقف مصاوبات       هزينه معاونت بين الملل/ پرديس/ واحاد   از کمک

 برخوردار شوند. 
بار در  3توانند  دانشجويان مقطع دکتري پيوسته در رشته بيوتکنولوژي از نيم ال پنجم به بعد مي -2

 المللي استفاده نمايند.  هاي بين در همايشطول مدت تحصيل از کمک هزينه دانشگاه جهت شرکت 
هزينه   هزينه فوق، امکان دريافت کمک  دانشجويان نخبه و استعدادهاي درخشان عالوه بر کمک -3

از دفتر استعدادهاي درخشان بر اساس مقررات را دارند. بديهي است دانشجويان مذکور بايد در برگاه  
 الملل ارائه دهند. راه ديگر مدارک به مشاوران بيندرخواست، گواهي استعداد درخشان را به هم

 هزينه دريافت کنند. توانند کمک  دهنده مي دانشجويان بورسيه فقط از مرجع بورس -4
المللاي   بين هاي در کنفرانسدانشجويان کارشناسي ارشد و دکتري براي شرکت  تشويقمنظور   به -5

رئي ه( قابال   هيئت)تا سقف مصوبات  الملل نت بيناز محل اعتبارات معاوهزينه   داخلي معتبر، کمک
 .پرداخت است

، تنها براي يک سفر از کنند يبه کشور ثالث سفر م رواديداخذ  برايانشجويان تحصيالت تکميلي که د -6
 .شوند مي الملل برخوردار از محل اعتبارات معاونت بين رئي ه( هيئت)تا سقف مصوب  هزينه  کمک
فارابي، ابان ساينا،    رازي، هاي خوارزمي، برندگان جشنواره ءجز که تکميلي تتحصيال دانشجويان -7

زماان   کاه در   الملل دانشاگاه باشاند، مشاروط باه ايان      بين هپژوهش، و جشنوار هبرگزيدگان جشنوار
بار اضافي از ت اهيالت   توانند يک دانشگاه تهران باشند، مي دانشجوي شا ل به تحصيل در ،استفاده

 .شوندملل برخوردار ال معاونت بين

 
 ـ شیوه نامه: 4مادۀ 

رئي اه   هيئات در  8/3/1396اناد و در  تااريخ    تبصره تادوين شاده   26ماده و  13ها در  نامه اين آيين
  دانشگاه تهران به تصويب رسيد و قابل اجرا است.



 

 

ها و  رساله از حمایت

 های دوره های نامه پایان

 تکمیلی تحصیالت
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 تکمیلی تحصیالت های دوره های نامه ها/ پایان رساله از یتحما نامه آیین

 تهران دانشگاه 
 مقدمه

 راساتاي  در تکميلاي  تحصايالت  هااي  دوره هاي نامه / پايانها رساله پژوهشي سطح اعتالي منظور به
 و م اائل  رفاع  جهات  در و دانشاگاه  دوره ايهااي   برناماه  و اناداز  چشم سند هاي سياست و اهداف

 و اجراياي  هااي  دساتگاه  و دانشاگاه  باين  پژوهشاي  و علماي  هاي همکاري توسعه و  کشور مشکالت
 ضاوابط  و شرايط با تکميلي تحصيالت هاي دوره هاي نامه  ها/ پايان رساله از حمايت نامه آيين صنعتي،

 شود: مي اجرا و تدوين زير
  

 :اهداف -1 ماده

 حال  راساتاي  در تکميلاي  تحصايالت  هاي رهدو هاي نامه / پايانها رساله از برداري بهره و هدايت -1
 دانشگاه موجود هاي پتان يل از استفاده و کشور مشکالت

 تحصيالت هاي دوره هاي نامه / پايانها رساله انجام از حاصل نتايج کردن استفاده قابل و کاربردي -2
 تکميلي

 رفاع  جهات  مناساب  ويالگا  عرضه نيز  و نامه رساله/ پايان انجام از ملموس و روشن نتايج ارائه -3
 ها زمينه همه در کشور معضالت و مشکالت

 قالاب  در اجراياي  هاي دستگاه و ها سازمان تکميليهاي  کمک و توانمندي امکانات، از مندي بهره -4
 دانشگاه تکميلي تحصيالت هاي هاي دوره نامه ها/ پايان رساله از حمايت

 
 :دانشگاه یتحما مورد های نامه /پایانها رساله موضوع -2 ماده

 جاامع  منطباق بار برناماه    پژوهشي اعاالم شاده و  هاي  بايد از بين اولويت نامه پايان / موضوع رساله 
  تحقيقات استاد راهنما که مراحل تصويب را گذرانده است باشد

  
 : و ضوابط انجام کار مراحل -3 ماده

/ پاياان  هاا  يات از رسااله  نتخاب طرح پيشنهادي رساله/ پايان نامه و تکميال فارم طارح حما   ا -3-1
تحصيالت تکميلاي توساط دانشاجو و ارساال آن باه گاروه/ معاونات پژوهشاي         هاي  دورههاي  نامه

ايان   2تحصيالت تکميلي دانشکده واب ته به پرديس پاس از تايياد اساتاد راهنماا باا رعايات مااده        
 تحصيالت تکميليهاي  و ضوابط آموزشي دوره نامه آيين
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/ پايان نامه همراه با فرم درشوراي گروه/ پژوهشي تحصايالت تکميلاي   بررسي موضوع رساله -3-2
 دانشکده واب ته به پرديس براي تصويب و تاييد انطباق طرح با برنامه جامع تحقيقات استاد راهنما

 ارسال طرح پيشنهادي مصوب به معاونت پژوهشي پرديس/ دانشکده م تقل/ واحد پژوهشي م تقل  -3-3

طرح به عنوان استاد راهنماي اول و ارسال رونوشت به ح ابداري واحاد باه منظاور     صدور ابال يه -3-4
 اعتبار طرح توسط معاونت پژوهشي پرديس/ دانشکده م تقل/ واحد پژوهشي م تقل ٪100پرداخت 

 نياز به اعالم اختتام ندارند.ها  اين طرح -3-5
 ( ثبت شود.RTISو فناوري )بايد در سامانه مديريت اطالعات پژوهش  اطالعات طرح مي -3-6

 باشد. مي به منزله هزينه قطعيها  تبصره: هزينه انجام شده از محل اعتبار اين طرح

 نمودار مراحل انجام کار
 

نامه مايت از رساله/ پاياننامه و تکميل فرم حانتخاب طرح پيشنهادي رساله/ پايان  
 توسط دانشجو با تاييد استاد راهنما

 شوراي گروه آموزشي/ پژوهشي تحصيالت تکميلي دانشکده واب ته به پرديس
 

 رد طرح
 

 تاييد طرح
 

 نامههاي  يرپرسنلي رساله/ پايانپرداخت کل اعتبار طرح به استاد راهنما براي هزينه
 

 به عنوان استاد راهنماصدور ابال يه و تصويب طرح 
 

معاونت پژوهشي پرديس/ دانشکده م تقل/ 
 واحد پژوهشي م تقل
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 :مالی حمایت ضریب -4 ماده

 جادول  اسااس  بر تکميلي تحصيالت هاي  وره د هاي نامه ها/ پايان رساله از مالي حمايت ضريب -4-1
 :دباش مي زير
 

 دکتري رساله ارشد کارشناسي نامه پايان علمي گروه

 4 5/1 ان اني علوم

 4 5/1 اجتماعي و رفتاري علوم 

 12 5/4 پايه علوم 

 12 5/4 فني 

 12 5/4 هنر و معماري 

 12 5/4 کشاورزي 

 12 5/4 دامپزشکي 

  

 يافتاه،  تخصايص  پژوهشي اعتبارات به توجه با ها نامه پايانها/  رسالهاز  مالي حمايت پايه مبلغ -4-2
 . شود اعالم مي  دانشگاه پژوهشي معاونت  توسط ساله هر
 ثبات  ياا  و المللاي  بين معتبر نشريات در مقاله صورت به نامه رساله/ پايان نتايج که صورتي در -4-3

 نتشار م محوري محصول و کارآفريني نوين، نظرات ارائه ، شده ثبت هنري بديع آثار اکتشاف، اختراع،
 تشاويق  مورد تکميلي تحصيالت هاي دوره هاي نامه پايان دستاوردهاي تشويق نامه آيين مطابق گردد،
 .گيرند مي قرار
 
 :نامه پایان هزینه پرداخت نحوه -5 ماده 

 و آوري جمع آزمايشگاهي، لوازم کتاب، افزار، نرم مصرفي، مواد خريد بابت فقط هزينه پرداخت -5-1
 . باشد مي نامه پايان با مرتبط پرسنلي  ير هايهزينه ساير و اطالعات آناليز
 معاونات  طرياق  از ناماه  آياين  ايان  4 مااده  ضاوابط  اسااس  بر شده تعيين مالي حمايت ميزان -5-2
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 طبق را آن است موظف ايشان و شود مي پرداخت راهنما استاد به م تقل دانشکده/ پرديس پژوهشي
 .نمايد هزينه دانشجو نامه پايان با مرتبط پرسنلي  ير هاي هزينه براي نامه آيين 1-5 بند
 شوند. نامه مي کليه دانشجويان نوبت دوم مشمول حمايت اين آيين -5-3
 هااي  سازمان با  قرارداد قالب ر د که هايي نامه پايان اجرايي مقررات نيز و مالي حمايت ميزان -6 ماده 
 باا  حاصاله  توافق و ي کاربرد هاي پژوهش ضوابط و شرايط با مطابق ، شود مي اجرا خصوصي و ولتي د

 . بود خواهد مربوط اجرايي  دستگاه و سازمان
ريزي و  کمي يون راهبردي برنامه 20/04/1395جل ه مورخ  در  و يک تبصره ماده 6 ر د نامه آيين اين 

ل ه مورخ سياستگذاري پژوهشي دانشگاه مورد بازنگري قرار گرفته است و اصالحات انجام شده در ج
  به اطالع شوراي پژوهش و فناوري دانشگاه رسيد. 25/10/1395
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 دانشگاه تهران تحصیالت تکمیلیهای  پایان نامه/ ها رساله طرح حمایت ازفرم 
 

 : نامه پایان رساله/ مشخصات کلی -1

  :به فارسي پايان نامهرساله/  عنوان
 

 
 
 

 :به انگلي ي نامه پايان رساله/ عنوان
 
 

 دانشکده واب ته/گروه: / دانشکده م تقل/ واحد پژوهشي م تقل:پرديس

 رشته تحصيلي: مقطع تحصيلي:

 

 مشخصات استاد راهنما: -2
 

 نام و نام خانوادگي:            گروه آموزشي/ دانشکده:            مرتبه علمي:    
 
 
 

 :الکترونيکتلفن همراه:                                          آدرس پ ت 
 

 
 مشخصات دانشجو: -3

 همراه:                        تلفن                      :                        نام و نام خانوادگي
 آدرس پ ت الکترونيکي:     
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 نامه: چکیده رساله/ پایان -4

 
 
 
 
 
 

 
یس در مـورد  نظر گروه/ معاونت پژوهشی تحصیالت تکمیلی دانشکده وابسته به پـرد  -5

 نامه: طرح پیشنهادی رساله/ پایان

 عنوان برنامه جامع تحقيقات استاد راهنما:
 
 

 خير        .     بليباشد مي موضوع رساله/ پايان نامه منطبق بر برنامه جامع تحقيقات استاد راهنما
 

 دانشاگاه تهاران  موضوع رساله/ پايان نامه مرتبط با  م ائل فر هنگي/ رواني/ اجتماعي دانشاجويان  
       خير     بلي ٭باشد مي
 

 امضاي مدير گروه/ معاون پژوهشي تحصيالت تکميلي دانشکده واب ته به پرديس
 

 امضاي معاون پژوهشي پرديس/ دانشکده م تقل/ واحد پژوهشي م تقل

 
 

جويان که موضوع رساله/ پايان نامه مرتبط با م ائل فرهنگي/ رواناي/ اجتمااعي دانشا    در مواردي٭
باشد، ن خه اي از فرم قبل از صدور ابال يه، همراه با نامه رسمي معاون پژوهشاي   مي دانشگاه تهران

پرديس/ دانشکده م تقل/ واحد پژوهشي م تقل براي بررسي و جذب حمايت مالي بيشتر براي طرح 
پژوهشاي   و نظاارت ريازي   در کميته پژوهشي ارتقاء سالمت رواني دانشجويان باه اداره کال برناماه   

 دانشگاه ارسال شود.
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 تحصیالت تکمیلیهای  دورههای  نامه ها/ پایان ابالغ طرح حمایت ازرساله فرم صدور

 دانشگاه تهران

 
 

 سرکارخانم/ جناب آقاي دکتر ...........................
 عضو محترم هيئت علمي ...................................

 باشند مطابق لي ت پيوست  کر شود.( مي مي که استاد راهنما)عناوين تمام اعضاي هيئت عل
 باسالم و احترام

بدينوسيله طرح حمايت از رساله/ پايان نامه تحصيالت تکميلي سرکارعالي/ جنابعالي )باا مشخصاات   
گردد. الزم به  کر است که اعتبار طرح با صدور اين  مي اشاره شده در لي ت پيوست( براي اجرا ابالغ

 ير هاي  ه قابل پرداخت خواهد بود. بديهي است اعتبار پرداختي هر طرح به منظور انجام هزينهابال ي
 باشد. مي مربوط نامه پايانپرسنلي رساله /

 
 
 

 معاون پژوهشي پرديس/ دانشکده م تقل/ واحد پژوهشي م تقل                                           
 
 

 رونوشت: 
 پژوهشي دانشگاهو نظارت ريزي  مديرکل برنامه

 ح ابداري پرديس/ دانشکده م تقل/ واحد پژوهشي م تقل
 کارشناس  يربط
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 دکتری/ کارشناسی ارشد مرتبط باهای  نامه پایان/ ها دستورالعمل اجرایی حمایت از رساله

 اجتماعی دانشجویان دانشگاه تهران و روانی ،مسائل فرهنگی

 

 مقدمه

من حفظ و ارتقاء جايگاه خويش در نظاام آماوزش عاالي کشاور،     دانشگاه تهران در تالش است تا ض
اجتماعي و معنوي(  –رواني –اي نيز براي حفظ و توسعه سالمت در تمام ابعاد )ج ماني شرايط بهينه

 هيئت علميفراهم سازد. با اين توصيف ضروري است تا در گام نخ ت و با استفاده از ظرفيت بزر  
آوري گاردد. بادين منظاور     و تحليلهاي کاربردي در اين زميناه جماع   دانشگاه تهران، اطالعات الزم

براساس سياست تصويب شده در شوراي سياستگذاري بهداشت رواني دانشجويان، دانشگاه تهران در 
علوم ان ااني و علاوم اجتمااعي و    هاي  کارشناسي ارشد و دکتري در رشتههاي  صدد است تا از رساله

انجام شده، معاونت پژوهشي دانشاگاه تهاران براسااس    هاي  يش بينيرفتاري حمايت کند. براساس پ
حمايات از پاياان ناماه تحصايلي دانشاجويان       هااي  طارح "يي را در قالاب  ها محورهاي زير حمايت
 به عمل خواهد آورد. "تحصيالت تکميلي

 
 هدف -1ماده 

 انشگاهاستفاده از ظرفيت عظيم استادان و دانشجويان دانشگاه تهران در حل مشکالت د -1

الزم براي کاربردي کردن علوم ان اني و اجتماعي و رفتاري مخصوصا  در حاوزه  هاي  ايجاد زمينه -2
 م ائل دانشجويان

 
 محورهای پژوهشی -2ماده 

اجتمااعي در   –هااي تحصايلي و رواناي     بررسي عوامل موثر بر ايجااد، توساعه و تاداوم آسايب     -1
 دانشجويان

 محور در دانشگاه تهرانبررسي ابعاد نظام جامع آموزشي سالمت  -2

 آموزشي –اجتماعي  –نقش فضاي مجازي در ايجاد مشکالت رواني  -3

 رواني اجتماعي دانشجويانهاي  سالم فرهنگي در کاهش آسيبهاي  نقش توسعه فعاليت -4

 رواني اجتماعي دانشجويانهاي  نقش عوامل کالبدي و محيطي در افزايش يا کاهش آسيب -5
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 سالمت روانی دانشجویان کمیته پژوهشی ارتقاء -3ماده 

 وظایف: -3-1

هاي  / دانشکدهها ارسالي از پرديسهاي  نامه پايان/ ها بررسي و اظهار نظر تأييد يا رد در خصوص رساله
 م تقل/ واحدهاي پژوهشي م تقل 

 

 اعضا: -3-2

 و نظارت پژوهشي )رئيس جل ه(ريزي  مديرکل برنامه -

 بهداشت روان دانشگاه  دبير شوراي راهبري و سياستگذاري مشاوره و -

 معاون پژوهشي دانشکده روانشناسي وعلوم تربيتي  -

 سه نفر به پيشنهاد دبير شوراي راهبري و سياستگذاري مشاوره و بهداشت روان دانشگاه -

 ريزي و سياستگذاري پژوهش و فناوري دانشگاه سه نفر به پيشنهاد کمي يون راهبردي برنامه -

 

 ز دانشجویان  میزان و نحوه حمایت ا -4ماده 

تحصيالت تکميلي تاييد شده توسط کميته پژوهشي ارتقاء سالمت هاي  / پايان نامهها حمايت از رساله
 باشد. مي 3رواني دانشجويان به ميزان تا چهار برابر حمايت معمول، به تشخيص کميتة موضوع ماده 

 
 مراحل انجام کار: -5ماده 

ر شوراي گروه/ پژوهشي تحصيالت تکميلي دانشکده نامه د تصويب طرح پيشنهادي رساله/ پايان -
 واب ته به پرديس 

به معاونت پژوهشي پارديس/ دانشاکده م اتقل/ واحاد      نامه پايانارسال طرح پيشنهادي رساله/  -
 پژوهشي م تقل 

يي که از نظر معاونت پژوهشي واحد، مارتبط باا م اائل    ها نامه پايانارائه طرح پيشنهادي رساله/  -
باشند به کميته پژوهشاي ارتقااء ساالمت     مي اجتماعي دانشجويان دانشگاه تهرانفرهنگي رواني 

 رواني دانشجويان قبل از صدور ابال يه حمايت معمول و پيشنهاد ضريب حمايت

ارسالي و تعيين ضريب حمايات   هاي طرحبررسي و اظهار نظر )تائيد يا رد( توسط کميته در مورد  -
 هاي تأييد شده  در مورد طرح

تاييد شده توسط معاونت پژوهشاي پارديس/ دانشاکده     نامه پايانابال يه حمايت از رساله/ صدور  -
 م تقل/ واحد پژوهشي م تقل 
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هااي   دورههاي  / پايان نامهها حمايت از رساله نامه آيين 5پرداخت اعتبار مصوب طبق ضوابط ماده  -
 تحصيالت تکميلي پس از صدور ابال يه

رسااله از طرياق معاونات پژوهشاي واحاد باه دبيرخاناه شاوراي          /ناماه  پايانارسال ن خه اي از  -
 سياستگذاري مشاوره بهداشت روان دانشگاه )مرکز مشاوره دانشگاه( 

بايد در چارچوب برنامه جاامع تحقيقاات اساتاد     هاي مورد حمايت مي نامه پايانتبصره: موضوع رساله/ 
 راهنماي مربوط باشد

ک تبصره بر اساس پيشانهاد شاوراي راهباري و سياساتگذاري     ماده و ي 5کليات اين دستورالعمل در 
و ريازي   برنامه راهبردي به تصويب کمي يون22/12/1394مشاوره و بهداشت روان دانشگاه در تاريخ

باه تصاويب شاوراي پاژوهش و      13/09/1395سياستگذاري پژوهش و فناوري دانشگاه و در تااريخ  
  باشد. مي اجرا قابل ساليک به مدت  ابالغ فناوري دانشگاه رسيده است و از تاريخ

 
  



  

 تکمیلی تحصیالت های دوره های نامه ها و پایان رساله از حمایت 139

دانشجویان های  نامه پایان ها/ های حاصل از رساله دستورالعمل انتشار دستاورد

 ندانشگاه تهرا
 

 مقدمه

هااي   نامه/ رساله دانشجويان مطابق با مقررات موضوعه کشور از حمايت دستاوردهاي حاصل از پايان
انشگاه مطابق با دستورالعمل  يل حقوق انحصااري ماادي و   حقوقي برخوردار است و پديدآورنده يا د

/ رساله اي که در دانشگاه تهران تاليف و  نامه نمايند. الزم به  کر است پايان معنوي خود را اعمال مي
دفاع شده است اثري حاصل از تالش استاد راهنما و دانشجو است کاه باا سارمايه ماادي و معناوي      

مناد   توانند به شرح  يال از مناافع آن بهاره    نده يا دانشگاه و يا هر دو ميدانشگاه تهيه شده و پديدآور
 شوند.

 
 تعاریف

است که حاصل فکر و انديشه استاد و دانشجو بوده و مشامول   پايان نامه، رساله، مقاله، فيلم و...اثر: 
 باشد. مي 13481ماده يک قانون حمايت از مولفان و منصفان و هنرمندان مصوب 

آيد و ساهم   اثري است که با همکاري دو يا چند نفر )استاد راهنما و دانشجو( بوجود مي اثر مشترک:
تواند قابل تميز يا  يرقابال تمياز باشاد. )قابال تفکياک ياا  يرقابال         هر يک از افراد در خلق آن مي

 تفکيک(
عماوم قرارماي   / رساله که به صورت چاپي يا الکترونيکاي در اختياار   نامه پايانهايي از  ن خه انتشار:
 گيرد.

 اي است که م تقيما از محتوي رساله استخراج شده است. مقاله مقاله مستخرج از رساله:
 

پذيرد اثار مشاترک    مي پايان نامه و رساله دانشجويي که زير نظر استاد/ اساتيد راهنما انجام :1ماده 
و حقوق معنوي آن متعلق باه   استاد/ اساتيد راهنما و دانشجو بوده، حقوق مادي آن متعلق به دانشگاه

اين قبيل  "تواند راسا مي باشد. با اين حال دانشگاه مي پديد آورندگان )دانشجو و استاد/ اساتيد راهنما(
 آثار را بر اساس مصوبات مربوط به صورت الکترونيکي/ چاپي منتشر نمايد.

 نمايد. تواند حقوق مادي را به پديدآورندگان آثار واگذار مي دانشگاه :1تبصره

                                                      
آيد  و به آنچه از راه دانش يا هنر و يا ابتکار آنان پديد مي "پديدآورنده "ا از نظر اين قانون به مؤلف و مصنف و هنرمند  1ماده  1
 . شود اطالق مي "اثر " رفته کار به آن ايجاد يا و ظهور يا و بيان در که روشي يا طريقهون در نظر گرفتن بد
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پايان نامه/ رساله مشمول ماده فوق با  کر نام استاد/ اساتيد راهنما و دانشجو همراه باا  کار    :2ماده
 تواند به صورت کتاب منتشر شود. مي نام دانشگاه تهران روي جلد يا شناسه کتاب

 "منوط به اوال : انتشار آثار به صورت کتاب با نام دانشجو بدون  کر نام استاد/ اساتيد راهنما2تبصره 
اخذ موافقت کتبي از استاد/ اساتيد راهنما و درج نام ايشان در مقدمه کتاب به عنوان اساتاد راهنماا و   

/ رساله دفاع شده در پارديس/ دانشاکده.... دانشاگاه    نامه پاياناثر حاضر برگرفته از  "درج جمله "ثانيا
 در  يل صفحه شناسه کتاب است. "تهران است

/ رساله تغييرکارده باشاد، در   نامه پاياندرصد ن بت به  50کتاب منتشر شده حداقل  : چنانچه3تبصره
تخصصي مارتبط در هيئات مميازه،    هاي  صورت تاييد استاد راهنما يا گروه مربوطه و تاييد کمي يون

 شود. نمي مشمول اين دستورالعمل
اخاذ موافقات    "است به اوال انتشار مقاله م تخرج از پايان نامه/ رساله توسط دانشجو منوط :3ماده 

درج نام دانشگاه تهران در آن به عناوان آدرس م ائول مکاتباه     "کتبي استاد/ استادان راهنما و ثانيا
 مقاله.

وراي شا  09/12/1393 ماورخ  695تبصره  در جل اه شاماره    3ماده و  3اين دستورالعمل مشتمل بر 
 پژوهشي فناوري دانشگاه به تصويب رسيد.

 

 



 

 

 های نامه آیین وها  ملدستورالع

 کاربردی پژوهشی های طرح

 بخش اول: اسناد باال دستی

 بخش دوم: مستندات سازمانی
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 اسناد باالدستی :بخش اول
   مناقصه تشریفات مصوبه ترک
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  مصوبه معافیت قراردادهای پژوهشی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده
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 های مستقیم ی مالیاتقانون اصالح 86بخشنامه مالیاتی موضوع ماده 
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 نامه تضمین معامالت دولتی آیین

 (22/09/1394هـ، تاریخ:  50659/ت 123402)شماره نامه: 
 

 دارایی و اقتصادی وزارت امور

 کشورریزی  برنامه مدیریت و سازمان

سازمان ماديريت   20/02/1393مورخ  8451به پيشنهاد شماره  24/08/1394هيات وزيران در جل ه 
 1380مصوب  –( قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت 6کشور و به استناد ماده )ريزي  نامهو بر

نامه تضمين معامالت دولتي را باه   آيين -1351مصوب  -( قانون برنامه و بودجه کشور23و ماده ) –
 شرح زير تصويب کرد:

نظاارت، اماور تحقيقااتي و     : براي انتخاب مشاور در کارهاي مطالعاتي، طراحي، مديريت طرح،7ماده 
مصاوب   -( قاانون برگازاري مناقصاات   29پژوهشي و امور نرم افزاري موضوع خدمات بند )ه( ماده )

 تضامين به صورت زير است:  -1383

 
 تضمین انجام تعهدات -الف

يازان  تضمين انجام تعهدات، بعد از ابالغ انتخاب مشاور، يا ابالغ آمادگي براي انعقاد قرارداد، بايد به م
پنج درصد مبلغ قرارداد ح ب مورد طبق مهلت تعيين شده در اسناد درخواست پيشنهاد، توسط وي به 

هاي داوطلب براي ارائه تضمين انجام تعهدات و امضااي قارارداد    دستگاه اجرايي تحويل گردد. مهلت
ثر تاا پاياان مادت    بايد در اسناد ارجاع کار تصريح شود. مهلت کارفرما در امضا و ابالغ قرارداد حاداک 

 اعتبار پيشنهادها است.

 
 تضمین پیش پرداخت -ب

مبلغ پيش پرداخت در کارهاي مطالعاتي، طراحي، مديريت طرح، امور تحقيقاتي و پژوهشي و امور نرم 
افزاري در صورت درخواست مشاور معادل بي ت و پنج درصاد مبلاغ اولياه قارارداد )هماان مرحلاه(       

نامه به دستگاه اجرايي، پرداخت شاود.   ک ورات قانوني و در ازاي ضمانت باشد، که بايد بدون ک ر مي
براي خدمات مربوط به دوره ساخت و تحويل )نظارت عاليه و کارگاهي( معادل ده درصد مبلاغ اولياه   

ناماه باه دساتگاه     باشد که بايد بدون ک ر ک ورات قانوني و در ازاي ضمانت قرارداد همان مرحله مي
 شود.اجرايي پرداخت 
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 سپرده حسن اجرای کار -پ

شاود. مباالغ    بابت ح ن اجراي کار معادل ده درصد از هر پرداخت ک ر و به ح اب سپرده واريز ماي 
(، باه طارف قارارداد    4هااي موضاوع مااده )    نامه نقدي سپرده ح ن اجراي کار در ازاي ارائه ضمانت

ح ان اجاراي کاار، تاابع شارايط       شود. آزاد سازي تضامين انجاام تعهادات و    )مشاور( بازگردانده مي
 قراردادي است.

 
 خدمات مشاوره خرید تضمین مبلغ -7شماره  جدول

 ميزان موضوع تضمين

 پنج درصد تضمين انجام تعهدات

 بي ت و پنج درصد مطالعاتي، طراحي، پژوهشي، نرم افزاري تضمين پيش پرداخت

 ده درصد نظارت عالي و کارگاهي

 درصد ده سپرده ح ن اجراي کار

 
 ( باشد. 4ماده )هاي  نامه ضمانت از ترکيبي يک يا تواند مي مشاور قابل قبول تضامين

هيات وزياران در خصاوص    22/09/1394مورخ  ها  50659/ت 123402: مصوبه شماره 7تبصره ماده 
هااي اجراياي باا     نامه تضمين معامالت دولتاي: در قراردادهااي پژوهشاي و تحقيقااتي دساتگاه      آيين
ناماه کتباي باا امضااي روسااي       و موس ات پژوهشاي و آموزشاي دولتاي، ارائاه ضامانت      ها  گاهدانش

موس ات پژوهشي و آموزشي طرف قرارداد مجاز است. در صاورت عادم انجاام تعهادات     ، ها دانشگاه
نامه ياد شده، وزارت امور اقتصادي و دارايي )خزانه داري کل کشور( مکلف اسات باا    موضوع ضمانت
ناماه را از   کشاور مبلاغ ضامانت   ريزي  هاي اجرايي و تاييد سازمان مديريت و برنامه تگاهدرخواست دس

 به دستگاه اجرايي  ينفع م ترد نمايد. ها  محل موجودي ح اب درآمد اختصاصي دانشگاه
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 ها دانشگاهمجوز صدور گواهی پژوهشی بودن قراردادهای کاربردی توسط 
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 پژوهشیهای  صالحیت انجام فعالیت
 (26/11/1386مورخ  10691/3 نامه )شماره

 
 

 جناب آقای دکتر موسوی موحدی

 معاون محترم پژوهشی و فناوری دانشگاه تهران

 با سالم
در خصاوص موافقات قطعاي انجاام      12/10/1386ماورخ   129938/140احتراما  بازگشات باه ناماه    

نشاگاه تهاران، آن دانشاگاه    رساند نظر به قدمت و جامعيات دا  مي پژوهشي، به استحضارهاي  فعاليت
 پژوهشي را دارد.هاي  صالحيت فعاليت

 

 
 با آرزوی توفیقات الهی 

 سید حسن قدسی پور 

 مدیرکل دفتر بررسی و ارزیابی پژوهشی
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 مستندات سازمانیبخش دوم: 
 

  به کاربردی هایپژوهش اجرایی امور واگذاری نحوه العمل دستور

 پژوهشی سساتمؤ و مستقل هایدانشکده ها،پردیس
 نماودن  فاراهم  منظاور  به و سازماني و اداري ساختار تحول نظام در دانشگاه هايسياست راستاي در

 واگاذاري  نحاوه  دساتورالعمل  واحدها، به دانشگاه کاربردي هايپژوهش اجرايي امور واگذاري شرايط
 مؤس اات  و م اتقل  هااي دانشاکده  هاا، پارديس  توساط  کاربردي پژوهشي قراردادهاي اجرايي امور

 قراردادهااي  انعقااد  اسات  باديهي . باشاد مي اجرا قابل ابالغ تاريخ از و تدوين  يل شرح به پژوهشي
 . شد خواهد انجام دستورالعمل اين مفاد رعايت با صرفأ جديد کاربردي

 
 هـای دانشـکده  هـا، پـردیس  به کاربردی هایپژوهش اجرایی امور واگذاری ضوابط -الف

   شیپژوه مؤسسات و مستقل

 ياا  رئيس توسط دانشگاه مالي و حقوقي ضوابط اساس بر کاربردي هايپژوهش هايقرارداد کليه -1
 . گردد مي  امضا و تنظيم پژوهشي مؤس ه و دانشکده پرديس، پژوهشي  معاون

 عمليات شرح و موضوع مبلغ، مدت، عنوان، قرارداد، طرفين مشخصات شامل باي تمي قراردادها -2
 . باشد داشته مطابقت آن فني خدمات شرح با قرارداد موضوع و بوده دقراردا خدمات

 شارح  مطاابق  دقيقاأ  را قارارداد  اجاراي  داخلاي  موافقتنامه مبادله و امضاء تنظيم، با واحدها کليه -3
 (. پيوست نمونه) نمايندمي ابالغ مجري بعنوان علمي هيئت محترم اعضاي به مربوط خدمات

 رسامي  يا و آزمايشي رسمي پيماني، حکم داراي علمي هيئت اعضاي به رفا ص قراردادها واگذاري -4
 . است انجام قابل واحد رييس تاييد با موارد ساير در پذيرفت، خواهد صورت تهران دانشگاه

 معاونات  ياا  رياست توسط بايد مندرج؛ زماني برنامه طبق نهايي، و ايمرحله کار پيشرفت گزارش -5
 . گردد ارسال قرارداد طرف اجرايي تگاهدس به واحد هر پژوهشي

 باه  صرفا  کارفرما به قرارداد تعهدات انجام جهت ضمانت هرگونه ارائه کارفرما تقاضاي صورت در -6
 واحد هر توسط آن تنظيم و تهيه که باشدمي دانشگاه رياست امضاء با کتبي نامه ضمانت ارائه صورت

 .شد خواهد ارسال دانشگاه رياست امضاء جهت دانشگاه وهشيپژ معاونت حوزه تاييد با و پذيرفته صورت 
 قابال  واحاد  پژوهشي معاون يا رئيس توسط قرارداد طرف هايدستگاه با نياز مورد مکاتبات کليه -7

 آمااده  هااي نامه از اداري، مکاتبات انجام در ت ريع و ت هيل جهت توانندمي واحدها. )باشدمي انجام
 (. نمايند استفاده شدبامي پيوست که تيپ شده
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 مربوطاه،  ح اابداري  واحادهاي  با باي تي پژوهشي، مؤس ات و م تقل هايانشکده د ها،يس پرد -8
 ماالي  فرآيناد  و اجتمااعي  تاأمين  ساازمان  از ح اب مفاصا دريافت امور مراحل طي و پيگيري جهت
 . هند د انجام را الزم هماهنگي ي کاربرد هاي قرارداد بخش به مربوط

 انجام قابل دانشگاه شوراي مصوبات اساس بر قرارداد منعقدکننده واحدهاي توسط باالسري ک ر -9
 رآمد د عنوان به مک وره باالسري از درصد 60 واحدها توسط منعقده هاي قرارداد خصوص ر د باشدمي

 پرداخات  دانشاگاه  پژوهشاي  معاونات  حاوزه  به آن باقيمانده درصد 40 و مربوطه واحد به اختصاصي
 اين( ستادي حوزه در قرارداد عقد به توجه با) متمرکز و الملليبين قراردادهاي خصوص در. شد خواهد
 . بود خواهد برعکس ن بت
 پژوهشاي  قارارداد  عقاد  از پاس  موظفناد  پژوهشي مؤس ات و م تقل هايدانشکده ها،پرديس -10

 . نمايند ارسال دانشگاه پژوهشي معاونت به را منعقده قرارداد از رونوشتي يا و ن خه يک کاربردي

 اجرا دست در قراردادهای وضعیت - ب 

 اعتباار  مادت   مااه   6 داراي حاداکثر  قارارداد  پايان تا که اي منعقده قراردادهاي کليه اجرايي امور -1
 . شد خواهد انجام  دانشگاه پژوهشي معاونت توسط گذشته روال همچون باشندمي  باقيمانده

 تايياد  و موافقات  درصاورت  زمااني،  اعتباار   ماه  6 از بيشتر با  منعقده قراردادهاي اجرايي مديريت -2
 . گردد مي  واگذار  يربط پژوهشي مؤس ات و م تقل هايدانشکده ها،پرديس به کارفرما

 :  ارزیابی و نظارت و ریزیبرنامه بخش - ج

 توساط  کاربردي هايپژوهش ياجراي توسعه و بهبود کيفي، و کمي ارتقاء جهت الزمريزي  برنامه -1
 . پذيردمي صورت  دانشگاه پژوهشي معاونت  حوزه
 دانشاگاه  در کااربردي  هااي پاژوهش  قراردادهااي  عقد معيارهاي و ضوابط تدوين سياستگذاري، -2

 . شودمي انجام  دانشگاه پژوهشي معاونت  حوزه  توسط
 همکاري با و  دانشگاه پژوهشي معاونت طتوس مورد ح ب متمرکز و الملليبين هايقرارداد انعقاد -3

 . گيردمي صورت  دانشگاه الملل بين معاونت
 حاوزه  توساط  نهادهاا  و هاا ساازمان  و هادستگاه با مشترک همکاري کالن هاينامه تفاهم انعقاد -4

 . پذيردمي انجام دانشگاه پژوهشي معاونت
 حاوزه  برعهاده  آن نماودن  اجراياي  ممکاانيز  و نحاوه  و دساتورالعمل  اين اجراي ح ن بر نظارت -5

 . باشدمي دانشگاه پژوهشي معاونت
 از و رسايده  تصاويب  باه  و مطرح دانشگاه رئي ه هيئت  29/9/1389 مورخ جل ه در دستورالعمل اين 

 .االجراست الزم تاريخ اين
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 بخشنامه لزوم بررسی کارشناسی قراردادهای کاربردی
 (13/11/1395، تاریخ: 339409/140: نامه )شماره

 
با عنايت به اهميت و ضرورت دقت در عقد قراردادهاي پژوهشي کاربردي به ويژه م اائل حقاوقي و   
مالي آنها و با توجه به برخي مشکالت به وجود آمده در تعدادي از قراردادهاي پژوهشاي کااربردي از   

سات قبال از عقاد    جمله م ائل مربوط به بيمه تأمين اجتماعي، ماليات و سااير ماوارد، خواهشامند ا   
قراردادهاي کاربردي توسط حوزه پژوهشي آن واحد يا مؤس ات تابعه، دستور فرمائياد ماتن قارارداد    
توسط کارشناسان محترم پژوهشي آن واحد دقيقا  مورد بررسي قرار گرفتاه و پاس از رفاع اشاکاالت     

ام گردد. بديهي اسات  احتمالي با هماهنگي حوزه معاونت پژوهشي دانشگاه، ن بت به عقد قرارداد اقد
هااي   ها و راهنمايي کما في ال ابق کارشناسان حوزه معاونت پژوهشي دانشگاه در صورت نياز آموزش

 .الزم را به کارشناسان محترم واحدهاي صف ارائه خواهند نمود

 
 

 قائم مقام معاون پژوهش و فناوری دانشگاه تهران
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 ط واحدهای صفنامه قراردادهای منعقده توس صدور ضمانت نحوه
 (25/02/1396، تاریخ: 48355/140)شماره نامه: 

 
  /123402ناماه شاماره    آئين نامه تضمين معاامالت دولتاي )تصاويب    7با عنايت به تبصره  يل ماده 

رسااند در قراردادهااي پژوهشاي و تحقيقااتي      ( به استحضاار ماي     1394 /09 /22ه مورخ  50659 ت
ناماه کتباي باا     و مؤس ات پژوهشي و آموزشي دولتي، ارائه ضمانت ها دانشگاههاي اجرايي با  دستگاه

باي ات   باشد. لذا ماي  ، مؤس ات پژوهشي و آموزشي طرف قرارداد مجاز ميها دانشگاهامضاي رؤساي 
به منظور اجرايي نمودن مفاد قراردادهااي پژوهشاي کااربردي منعقاده فيماابين واحادهاي مختلاف        

هاي ح ن انجام کار، انجاام تعهادات و    نامه هاي اجرايي صدور ضمانت ها و دستگاه دانشگاه و سازمان
پرداخت به صورت متمرکز و از طريق معاونت پژوهشي دانشگاه صورت پذيرد. خواهشمند اسات   پيش

هاي فاوق االشااره مرباوط باه قراردادهااي کااربردي        نامه دستور فرمائيد در خصوص صدور ضمانت
وسط معاون پژوهشي واحد منعقد کننده قارارداد و پاس از اباالغ    منعقده، موضوع به صورت مکتوب ت

ناماه   طرح و ارائه م تندات الزم به اين اداره کل منعکس شده تا اقدامات آتي باراي صادور ضامانت   
 .مربوطه از طريق حوزه پژوهشي دانشگاه صورت پذيرد

 
 

 پژوهش و فناوری دانشگاه تهران معاون قائم مقام
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 های تحقیقاتی کاربردی االسری طرحنامه دریافت ب آیین
 
 هدف 

 اين تعداد افزايش و ي کاربرد تحقيقاتي هاي طرح اري اد امور انجام ر د ت هيل منظور به نامه آيين اين
 بين از همچنين و  يردولتي يا و هاي دولتي سازمان و ها  وزارتخانه ديگر با دانشگاه همکاري و   ها طرح
 گردياده  تنظايم  محققاين  پشاتيباني  و جامعه با دانشگاه اساتيد ارتباط  جاداي براي  موجود موانع بردن

 :باشدمي زير به شرح که است 
 درصد 5) باشد مي طرح آن اعتبارات از درصد 10کاربردي تحقيقاتي هاي طرح از باالسري حداکثر -1
 و دانشاکده  ددرصا 5/2) انشاکده  د درصاد  5 و( مالي و اري اد درصد5/2 پژوهشي درصد5/2) انشگاه د
 .(آموزشي گروه درصد5/2
 هر ازاي به معتبر مجالت در مقاله داراي کاربردي تحقيقاتي هاي طرح محققين، تشويق منظور به -2

 محقاق  به پژوهشي معاونت طرف از ريال ميليون يک مبلغ قرارداد تومان ميليون دو هر براي  و مقاله
 .شد خواهد اهدا
سارمايه   اقاالم  و نشريات و تجهيزات براي  شده انجامهاي  هزينه( ددرص  پنجاه) درصد 50 معادل -3
 . شد خواهد ک ر باالسري از( باالسري ميزان کل سقف تا) اي
 لايکن  گردياد،  خواهاد  منعقاد  دانشاکده  و دانشگاه در گذشته، سنوات طبق کاربردي قراردادهاي -4

  يرقابال  ح ااب  باه  فقط اجرايي هايهستگا د طريق از و  يربط هاي قرارداد  مفاد مطابق طرح بودجه
 . گرددمي واريز دانشگاه پژوهشي معاونت  90080 شماره خزانه داري اشت برد
 باه  مرباوط  وجاه  واريازي  فايش  و منعقاده   قرارداد تصوير همراه به انشکده د هر نماينده است بديهي 

 باالساري  ک ر از پس مربوطه اعتبار ريافت د به ن بت و مراجعه پژوهشي معاونت به  شده،  ياد ح اب
 .نمايند اقدام دانشگاه،

 بحاث  از  گيارد  ماي  تعلاق  مقاررات  ح ب ي کاربرد تحقيقاتي هاي طرح به که مقرر ماليات ميزان -5
 . گرددمي واقع مدنظر جداگانه صورت به و بوده جدا باالسري

 جهت و قرارگرفت  انشگاه د رئي ه هيئت تصويب  مورد 6/5/1382 تاريخ به بند 6 ر د نامه آيين اين -6
 . يد گرد ابالغ  يربط واحدهاي به اجرا
 دفتار  کال  مادير  و معااونين  حضور با  21/3/1386 تاريخ در دانشگاه رئي ه هيئت جل ه نهمين در  -

 مجاالت  خريد به افزون روز نياز نيز و گرنت تقاضاي افزايش به توجه با گرديد مقرر دانشگاه رياست
 مؤس ات با شده منعقد پژوهشي کاربردي قراردادهاي باالسري اطالعاتي،هاي  کبان و خارجي علمي
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 حاوزه  اختياار  در درصد 5/12 ميزان به باالسري ميزان يعني يابد افزايش درصد5/2 دانشگاه از خارج
 . گيرد قرار دانشگاه فناوري و پژوهش معاونت

 

 تعياين  ناماه  آئاين  خصاوص  در انشگاهد رئي ه هيئت 27/8/92 مورخ جل ه صورت 1 بند به استناد با
 :گرديد مقرر دانشگاه کاربردي هاي طرح باالسري
 تحقيقااتي،  مراکاز  م اتقل، هااي   دانشاکده  و هاا   پارديس  از اعام  دانشاگاه  واحدهاي کليه باالسري
 معاونت حوزه توسط قرارداد عقد درصورت و بوده% 5/12 دانشگاه فناوري و علم پارک و ها  پژوهشگاه
 دانشاگاه  واحادهاي  توساط  قارارداد  عقد صورت در و مربوطه واحدهاي به% 5/12 از% 5/7 پژوهشي

 .يابد مي اختصاص ستاد به باالسري% 5/2 و مربوطه واحد به% 10
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 مراکز روسای به شده ابالغ کاربردی های طرح گرنت خصوص در بخشنامه

 پژوهشی
 (30/02/1396، تاریخ: 52477/140: نامه )شماره

 
 

هاي اجراياي بار اسااس روال     هاي کاربردي منعقده با دستگاه باشيد  طرح که م تحضر ميهمانگونه 
شده و مطابق باا آئاين ناماه     علمي به عنوان شخص حقيقي ابالغ هيئتمعمول براي اجرا به اعضاي 

يابد. اما در مواردي که قرارداد جهت اجارا باه    گرنت، امتياز گرنت به مجري يا مجريان اختصاص مي
گردد، ضمن ک ر باالسري مصاوب   يا مدير واحد پژوهشي به عنوان شخص حقوقي ابالغ  ميرئيس 
رئي ه دانشگاه، امتياز گرنت به رئيس / مدير واحد مربوطه تعلق نگرفته و در صورت همکااري   هيئت

نامه داخلي و پاس از تايياد مادير پاروژه      مجريان ديگر، متناسب با درصد مشارکت مندرج در موافقت
 .مجريان مرتبط مشمول اعطاي امتياز گرنت مربوطه خواهند شد  مدير واحد(، مجري/   / )رئيس

 
 معاون پژوهشی دانشگاه تهران



  

 های پژوهشی کاربردی های طرح نامه ها و آیین دستورالعمل 157

 های پژوهشی نکاتی در خصوص مفاصا حساب بیمه طرح
 

 پژوهشی و تحقیقاتی قراردادهای

 ضاوع جدياد درآماد ساازمان تاامين اجتمااعي مو      14مطابق بناد )و( بخاش دوم بخشانامه شاماره     
دستورالعمل حق بيمه قراردادهاي پيمانکاري و مهندسين مشاور )نحوه محاسبه و وصاول و صادور   "

ساازمان   ماديره  هيئات  02/04/1378 مورخ 1100/4112 شماره مصوبه به توجه و با "مفاصاح اب(
 خواهد زير ترتيب به ح ابرسي و پژوهشي و تحقيقاتي قراردادهاي بيمه حق احت اب تامين اجتماعي،

 :بود
 

 پژوهشی و تحقیقاتی قراردادهای

 باه  واب ته موس ات يا و علمي مراکز يا ها  دانشگاه با پژوهشي و تحقيقاتي قرارداد که مواردي در -1
 باه  واب اته  ماذکور  مراکاز  ياا  دانشاگاه  چنانچاه  شاود،  ماي  منعقاد  مجاري  يا پيمانکار عنوان به آنها

 مشامول  آن کارکنان اصال يا و نبوده بدهکار دارد سازمان نزد که پرونده اي طبق و باشد ها  وزارتخانه
 ح ااب  مفاصاا  قارارداد  بيماه  حاق  بابت وجهي مطالبه و محاسبه بدون نباشد اجتماعي تأمين قانون
 .شود مي صادر مربوط

 دولتاي،  علماي  مراکز ساير يا ها  دانشگاه به واب ته پژوهشي و تحقيقاتي موس ات که مواردي در -2
 خصوصي بخش پژوهشي و تحقيقاتي موس ات در همچنين و باشند م تقل حقوقي شخصيت داراي
 قاانوني  دفااتر  دهناد  قرار سازمان اختيار در ح ابرسي جهت را آن و باشند مي قانوني دفاتر داراي که

 دفااتر  طباق  چنانچاه  ترتياب  ايان  به. باشد مي منعقده قراردادهاي بيمه حق وصول و محاسبه مبناي
 .بود خواهد بالمانع آنها قراردادهاي مفاصاح اب صدور باشند يبده فاقد قانوني

 باراي  و افازار  نارم ، راياناه  از استفاده به توجه با قانوني دفاتر فاقد حقوقي اشخاص کليه مورد در -3
 بيمه حق و مح وب مکانيکي کلي طور به مزبور قراردادهاي پژوهشي و تحقيقاتي قراردادهاي انجام
 .گردد مي وصول و محاسبه درصد 7 ماخذ به 24/01/1370 مورخ مصوبه دوم ماده طبق آنها
دساته   صاورت  به نفر چند يا نفر يک) حقيقي شخص با پژوهش و تحقيق قرارداد که مواردي در -4

 مشاارکت  بودن ناپذير اجتناب و پژوهش و تحقيقات کار تخصصي ابعاد به توجه با شود منعقد( جمعي
 کاه  ان اني نيروي ماهيت به توجه بدون) کار انجام در مجري وانعن به حقيقي شخص خود م تقيم

 از گاردد  نماي  حاصال  اجتمااعي  تامين قانون 38 ماده به مربوط شرايط چون( شوند مي گمارده کار به
 خاودداري  کلي بطور مذکور قراردادهاي بيمه حق مطالبه و محاسبه از است الزم و معاف بيمه شمول

 .شود داده مفاصاح اب و
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 خااص  حماايتي  قاانون  مشمول آن کارکنان که ييها وزارتخانه و ها  سازمان و نهادها از دسته آن -5
ها  سازمان و وزارتخانه مؤس ات، ساير با قرارداد انعقاد با صورتيکه در باشند مي اجتماعي تامين از  ير
 موضاوع  کار که مايندن گواهي هاي مذکور ارگان چنانچه نمايند پيمانکاري بصورت کار انجام به اقدام 

 گرفتاه  انجاام  باشاند  ماي  خاص حمايتي قانون مشمول که آنها رسمي پرسنل توسط منحصرا  قرارداد
. باود  نخواهاد  مذکور تصويبنامه اساس بر آنها قراردادهاي بيمه حق وصول و محاسبه به لزومي است
 رسامي   يار  و مازد  روز پرسانل  کليه بيمه حق و لي ت باي تي مي پيمانکاران قبيل اين است بديهي
 باه  مناوط  قرارداد مفاصاح اب صدور و نمايند پرداخت و ت ليم سازمان به را پيمان اجراي در شا ل
 تاامين  قاانون  38 مااده  رعايات  به ملزم کار واگذارنده حال هر در. بود خواهد آنان بيمه حق پرداخت
 .باشد مي نيز پيمانکاران از گروه اين مورد در اجتماعي
 8/14جديد درآمد، بخشانامه شاماره    14ت هيل اجراي بندهاي فوق الذکر و پيرو بخشنامه  به منظور
صادر شده اسات. در ايان بخشانامه اوال  نحاوه محاسابه و مطالباه حاق بيماه          16/10/1391مورخ 

مراکاز علماي، آموزشاي و پژوهشاي،     ، ها دانشگاهقراردادهاي تحقيقاتي و پژوهشي منعقده في مابين 
هاي م تقر در آنها که داراي مجوز از وزارتاين علاوم،    م و فناوري، مراکز رشد و شرکتهاي عل پارک

تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشکي ه تند، ثانيا   کر مصاديق عناوين پژوهشي و 
و مراکاز تحقيقااتي    هاا   تحقيقاتي و ثالثا  مرجع تشخيص پژوهشي بودن قراردادهاي منعقده دانشاگاه 

 ور تعيين شده است. کش
است اقدامات دانشگاه تهران در اين خصوص منوط به مقررات سازمان تامين اجتماعي و رويه بديهي 
 بوطه خواهد بود.رهاي م شعبه
 پژوهشاي  هاي طرح بيمه به مربوط ايبضر و محاسبه نحوه خصوص در تکميلي اطالعات اخذ جهت
 صادور  و وصول و محاسبه نحوه) مشاور مهندسين و پيمانکاري قراردادهاي بيمه حق دستورالعمل به

 . گردد مراجعه اجتماعي تامين سازمان درآمد جديد 14 بخشنامه و( ح اب مفاصا

 

  



  

 های پژوهشی کاربردی های طرح نامه ها و آیین دستورالعمل 159

 :باشد می زیرخالصه ضرایب حق بیمه بر اساس نوع قرارداد به شرح جدول 

 

 ها بندي قراردادها و ضرايب حق بيمه آن جدول طبقه

 سهم دانشگاه سهم کارفرما نوع قرارداد

 الف: قراردادهاي عمراني
 درصد ناخالص 6/3 درصد ناخالص 12 مشاوره اي

 درصد ناخالص 6/1 درصد ناخالص 5 پيمانکاري )اجرايي(

   ب: قراردادهاي  ير عمراني
 صد ناخالصدر 8/7 - مکانيکي )خدمات(

 درصد ناخالص 7/16 -  ير مکانيکي )دستمزدي(

ج: قراردادهاي پژوهشي و 
 تحقيقاتي

 ارائه مفاصا ح اب
بدون پرداخت حق بيمه به شرط 

 عدم بدهي
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منعقده با صندوق حمایت از  قراردادهایدستورالعمل نحوه لحاظ نمودن 

 پژوهشگران کشور
 (26/04/1395، تاریخ: 104084/143)شماره نامه: 

 
علمي براي همکاري باا صاندوق حمايات از پژوهشاگران      هيئتدر راستاي تشويق همکاران محترم 

، 30/03/1395مصوبه شوراي راهبردي مديران معاونت پژوهش و فناوري ماورخ   3کشور و مفاد بند 
 علمي منعقده با صندوق مذکور با ارائه درخواست کتبي، پرداخات  هيئتقراردادهاي شخصي اعضاي 

هاي کاربردي براي استفاده از اعتباار وياژه و    )دوازده و نيم( درصد باالسري از ت هيالت  طرح 5/12
 صدور تاييديه برخوردار خواهند شد.

باه انضامام تصاوير قارارداد،      زيار توانند پس از تکميل و ارسال فرم درخواست  متقاضيان محترم مي
ر فيش / چک دريافتي و تصاوير فايش واريازي    تصوير گواهي اختتام طرح )در صورت اختتام(، تصوي

باناک ملات    5225458914)دوازده و نيم( درصد باالسري کل مبلغ قرارداد )به ح اب شاماره  5/12
( از طرياق  1123و شناسه وارياز   460120000000005225458914IRشعبه دانشگاه با شماره شبا: 
 اتوماسيون اداري اقدام نمايند.

 اربردی دانشگاه تهرانهای ک پژوهشمدیرکل 

 
 فرم درخواست: 

 های کاربردی دانشگاه تهرانمدیر کل محترم پژوهش

 
 با سالم و احترام

بدينوسيله م تندات  يل مربوط به طرح پژوهشي اينجانب منعقده با صندوق حمايت از پژوهشاگران  
باه پيوسات    "............................................................................................................."کشور باا عناوان   

گردد. خواهشمند است دستور فرمايند ن بت به ثبت اطالعات در ساامانه و اعطااي امتيااز    تقديم مي
 گرنت اقدام مقتضي معمول گردد.

 تصوير قرارداد؛ -

 تصوير فيش/ چک دريافتي؛ -

 درصد باالسري؛ 5/12تصوير فيش واريز  -

 هي اختتام طرح.گوا -
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 بخشنامه لغو مصوبه قراردادهای شخصی
 (15/06/1394، تاریخ: 149046/140: نامه )شماره

 
 هيئت رئي ه محترم دانشگاه، بدينوسيله باه استحضاار   19/05/1394مصوبه مورخ  5با عنايت به بند 

ودن نحاوه لحااظ نما   " در خصوص 05/12/1391مورخ  314041/140رساند موضوع نامه شماره  مي
ملغي گرديده و از تاريخ تصويب  "قراردادهاي پژوهشي منعقده شخصي اعضاي هيئت علمي دانشگاه

 موضوع، اقدامي در اين مورد در حوزه معاونت پژوهشي دانشگاه متصور نخواهد بود.
 
 

 معاون پژوهشی دانشگاه تهران
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 دانشگاه کارشناسانمتخصصان و های پژوهشی کاربردی توسط  بخشنامه اجرای پروژه
 (11/10/1395، تاریخ: 297383/140)شماره نامه: 

 
هيئت امناي محترم دانشگاه در خصوص اعطاي مجوز  16/12/1382مصوبه مورخ  9با عنايت به بند 

هاي اجراياي کشاور و واگاذاري اجاراي آن باه       هاي پژوهشي کاربردي با دستگاه جهت اجراي  طرح
 24/03/1395مصاوبه ماورخ    7چنين بر اساس بناد  علمي و هم هيئتمتخصصين و اعضاي محترم 

منظاور   شوراي راهبردي مديران معاونت پژوهشي دانشگاه موضوع استفاده از ظرفيت کارشناساان باه  
شارح   هاي کاربردي توسط کارشناسان به وسيله شرايط اجراي پروژه هاي کاربردي،بدين انجام پژوهش
 :شود  يل اعالم مي

 .اسي ارشدداشتن حداقل مدرک کارشن -1

 .سال سابقه کار 5دارا بودن سنوات خدمتي رسمي يا پيماني با حداقل  -2

 .داشتن تخصص مرتبط با پروژه پژوهشي مورد نظر -3

 .هاي پژوهشي دارا بودن گواهي يا م تند سابقه همکاري در اجراي طرح -4

 .عدم تداخل وظايف جاري و سازماني اداري با زمان اجراي پروژه -5

موافقت از رؤسا يا مديران کل  يربط و تأييد و انعقاد قرارداد در حوزه معاونت پژوهشي )براي اخذ  -6
 هاي ستادي و مراکز و مؤس ات پژوهشي( کارشناسان حوزه

اخذ موافقت از مدير يا معاون  يربط و اطالع معاون مالي اداري و تأييد معاون پژوهشاي و انعقااد    -7
 هاي دانشگاه( ها و دانشکده ي کارشناسان پرديسقرارداد در واحد مربوطه )برا

  .عنوان همکار طرح اجراي طرح صرفا  توسط مجري اصلي و امکان بکارگيري ساير همکاران، به -8
 

بديهي است اجراي اين بخشنامه از تااريخ اباالغ و بار اسااس دساتورالعمل واگاذاري اماور اجراياي         
 29/09/1389 م تقل و مؤس ات پژوهشي مورخ ايه ها / دانشکده هاي کاربردي به پرديس پژوهش

 باشد. مي
 معاون پژوهشی دانشگاه تهران
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 ی در دانشگاهالملل بینملی و  های همایشنامه برگزاری  آیین

 
 : مقدمه و اهداف1ماده 

پژوهشاگران، دانشاجويان و   ، ها دانشگاهعلمي  همايش علمي رويدادي است که در آن، اعضاي هيئت
قه مند به يک زمينه علمي خاص در طي يک ياا چناد روز گارد هام آماده، باه ارائاه        ساير افراد عال

علماي   هاي همايشپردازند. از آنجا که شرکت در  مقاالت و بحث و تبادل نظر در زمينه مورد نظر مي
گردد، دانشگاه تهران، کاه از ايان    هاي جديد به افراد مي سبب ارتقاء علمي، افزايش انگيزه و القاء ايده

مراکز ها،  گروهها،  شود، از برگزاري چنين رويدادهاي علمي توسط دانشکده ناميده مي« دانشگاه»س پ
کند. ضمنا  هر گونه همايشي که  هاي علمي حمايت مي هاي علمي دانشگاه و انجمن پژوهشي و قطب

ناماه   آيين باشد و مداخله اي در برگزاري آن ندارد، از شمول اين دانشگاه صرفا  محل برگزاري آن مي
 .باشد خارج مي

 
 : تعاریف2ماده 

همايش علمي: هر گونه گردهمايي علمي و پژوهشي را که توسط صااحب نظاران و خبرگاان     -2-1
هاي مختلف تحت عنوان کنگره، کنفرانس، سمينار، سمپوزيوم و ... برگزار شود، همايش علماي   رشته
 نامند. مي
تواند شامل مجموعاه اي از ماوارد  يال     گويند که ميکنگره: بزرگترين نوع همايش علمي را  -2-2

 باشد.
کنفرانس: رويدادي کوچکتر از کنگره که در آن تعداد زيادي از افراد در يک يا چند روز به ارائه  -2-3

معماوال  از افاراد سرشاناس و     هاا   پردازناد. در کنفارانس   مقاالت خود در قالب شفاهي يا پوستري مي
باه صاورت ادواري برگازار     هاا   شود. معماوال  کنفارانس   ليدي دعوت ميشاخص به عنوان سخنران ک

 گردند. مي
شود که در آن صاحبنظران باراي   هاي معموال  يک روزه اطالق مي سمينار: به سل له سخنراني -2-4

 آيند. طرح يا بررسي يک يا چند موضوع تخصصي گرد هم مي
ديدگاه خود را درباره يک موضوع واحاد  سمپوزيوم: جل اتي است که صاحب نظران يک رشته  -2-5

 پردازند. هاي مختلف ارائه نموده، به بحث و تبادل نظر مي از منظر
نش ت علمي: جل ه اي است که با حضور جمعي از متخصصان صاحب نظر در يک عنوان علماي   -2-6

 .ودش شود و در آن پيرامون يک موضوع خاص به بحث و تبادل نظر پرداخته مي خاص برگزار مي
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 : ساختار سازمانی همایش3ماده 

گذاري، کميته علمي و کميته اجراياي باا   هاي راهبري و سياست ساختار سازماني همايش شامل کميته
 ترکيب و شرح وظايف مشخص است.

 از داشتن اين ساختار سازماني م تثني است. "نش ت علمي"
ايش، دبيرعلمي، دبير اجراياي و  کميته راهبري و سياستگذاري: شامل رئيس همايش، دبير هم -3-1

 باشد. سه نفر از افراد فعال در موضوع همايش مي
% ساير اعضا بايد از اعضاي  50رئيس همايش، دبير همايش، دبير علمي همايش و بيش از  -3-1-1

 علمي دانشگاه باشند. هيئت
 وظايف -3-1-2

    کلاي واحاد    هااي  تعيين خط مشي کلي همايش و تطبيق سمت و سوي هماايش باا سياسات
 پيشنهاد دهنده

 هاي علمي و اجرايي هاي کميته نظارت بر ح ن اجراي فعاليت 

 هاي مالي از حاميان خارج از دانشگاه تالش براي جذب منابع و حمايت 

  تعيين حق الزحمه عوامل اجرايي در چارچوب مقررات دانشگاه 

 ارزيابي کيفي برگزاري همايش در قالب تکميل پرسشنامه 

 ش نهايي پس از اتمام همايش به معاونت پژوهشي دانشگاهارائه گزار 

گروه/ دانشکده/ موس ه پژوهشي/ قطب پيشنهاد دهنده برگزاري همايش، اعضاي کميتاه   -3-1-3
 نمايند. را در قالب تکميل پروپوزال برگزاري همايش تعيين مي سياستگذاريراهبري و 

 شود. وهشي/ رئيس دانشگاه صادر مياحکام رئيس و دبير همايش از سوي معاون پژ -3-1-4
علمي، متخصصان و صااحب نظاران    کميته علمي: شامل دبيرعلمي و تعدادي از اعضاي هيئت -3-2

هااي   باشد. تعداد اعضاي کميته علمي متناسب با حجم فعاليات  داخلي و خارجي در زمينه همايش مي
 همايش خواهد بود.

 شود. ر ميحکم دبير علمي توسط رئيس همايش صاد -3-2-1
تعياين   سياساتگذاري اعضاي کميته علمي به پيشنهاد دبير علمي و تصويب کميتاه راهباري و    -3-2-2
 شوند. مي
 وظايف -3-2-3

 و چشم انداز علمي همايش ها  تعيين اهداف، زمينه 

 مديريت داوري چکيده مقاالت و مقاالت کامل ارسالي براي همايش 
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 تعيين سخنرانان کليدي 

 هاي آموزشي و علمي )در صورت وجود( ارگاهمديريت علمي ک 

 باا   هاا   هااي شافاهي و پوساتري و کارگااه     هاي کليدي، ارائه جل ات سخنرانيريزي  برنامه
 هماهنگي کميته اجرايي

 مديريت علمي تدوين مجموعه مقاالت کنفرانس با هماهنگي کميته اجرايي 

 ارائه گزارش م تمر به کميته برگزاري 

 شامل دبير اجرايي و اعضاي کميته اجرايي است.کميته اجرايي:  -3-3

 کند. دبير اجرايي حکم خود را از رئيس همايش دريافت مي -3-3-1

 سياساتگذاري اعضاي کميته اجرايي به پيشنهاد دبير اجرايي و تصاويب کميتاه راهباري و     -3-3-2
 شوند. تعيين مي

 وظايف -3-3-3
 اييراه اندازي دبيرخانه همايش و تشکيل ستاد اجر 

  فراخواني و اطالع رساني از طريق راه اندازي پايگاه اينترنتي، چا  بروشور و پوستر و ارسال نامه
 يا رايانامه

 مديريت امور مالي شامل امور حاميان، ثبت نام، نمايشگاه )درصورت وجود( و  يره 

 هاي آموزشي و علمي )در صورت وجود( مديريت اجرايي کارگاه 

 اسکان شرکت کنندگان  ير بومي و  يره(تشريفات )شامل پذيرايي ، 

 هاي فرهنگي جانبي )در صورت وجود( هاي علمي و فعاليت بازديدريزي  برنامه 

 مديريت اجرايي تدوين مجموعه مقاالت همايش با هماهنگي با کميته علمي 

 ارائه گزارش م تمر به کميته راهبري و سياست گذاري 
 

 سطح همایش -4ماده 

همايشي است که با شرکت صاحب نظران يک واحد جغرافيايي خااص )مثال   همايش محلي:  -4-1
 دهد. شود و معموال  م ائل آن واحد را مورد بررسي قرار مي شهر، شهرستان و ...( برگزار مي

همايش ملي: همايشي است که با شرکت صاحب نظران از سراسر کشاور و باه زباان فارساي      -4-2
 دهد. کشور را مورد بررسي قرار مي شود و معموال م ائل خاص برگزار مي

ي قابل اطالق به همايشي است که تمامي شرايط زيار را  الملل بيني: همايش الملل بينهمايش  -4-3
 دارا باشد:

 در آن شرکت داشته باشند. ها  ي بوده و شرکت کنندگان قابل توجهي از ساير کشورالملل بينموضوع همايش 
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 هاي خارجي مشارکت داشته باشند. سازمانيا  ها  در برگزاري همايش انجمن

 کنفرانس به صورت دو زبانه )فارسي و انگلي ي( برگزار شود.

 % اعضاي کميته علمي از استادان و صاحب نظران  ير داخلي باشند. 20حداقل 

باشاد زباان    هااي خاارجي ماي    ي که مرتبط با ساير زباان الملل بين هاي همايش: در خصوص 1تبصره 
 ه ترتيب زبان فارسي و زبان مرتبط با حوزه مربوط است.رسمي همايش ب

 
 فرآیند اخذ مجوز برگزاری همایش   -5ماده 

 است: زيرمراحل اخذ مجوز برگزاري همايش به شرح 
ارائه پيشنهاد )پروپوزال( برگزاري همايش از سوي دانشکده/ گروه/ مرکز پژوهشي / قطب علمي  -1

 آن به معاونت پژوهشي پرديس/ دانشکده م تقلهاي مربوط و ارائه  در قالب تکميل فرم

 توسط شوراي پژوهشي دانشکده م تقل / پرديس و در صورت تصويب: 1بررسي مدارک بند  -2

چنانچه همايش در گروه نش ت علمي، سمپوزيوم و سمينار محلي باشد، صدور مجوز برگزاري  -2-1
 گيرد. آن از سوي دانشکده م تقل/ پرديس صورت مي

همايش در گروه همايش ملي باشد، پس از تصاويب پيشانهاد در پارديس/ دانشاکده      چنانچه -2-2
م تقل، موضوع به معاونت پژوهشي دانشگاه مانعکس و در صاورت تصاويب در شاوراي راهباردي      
مديران معاونت پژوهشي ضمن صدور مجوز برگزاري و ابالغ آن به برگزارکنندگان، احکاام رئايس و   

 هشي/ رئيس دانشگاه صادر خواهد شد.دبير همايش توسط معاون پژو
ي باشاد، پاس از تصاويب پيشانهاد در پارديس/      المللا  باين چنانچه همايش در گروه هماايش   -2-3

دانشکده م تقل، موضوع به معاونت پژوهشي دانشگاه منعکس و در شوراي راهبردي مديران معاونت 
گردد. در صورت  گاه اعالم ميپژوهشي مطرح و در صورت تصويب در اين شورا، به هيئت رئي ه دانش

تصويب در هيئت رئي ه دانشگاه احکام رئيس و دبير همايش توسط معاون پژوهشي/ رئيس دانشاگاه  
بخشانامه ابال اي از مرکاز    براي صدور مجوز بايد بر اسااس   ها  صادر خواهد شد. در اين نوع همايش

ماورخ   88780/15ري باه شاماره   هاي مميزه وزارت علاوم، تحقيقاات و فنااو    هاي امنا و هيات هيات
 اقدام شود. 25/05/1393

ي به ترتيب بايد حداقل يک سال و دو سال قبال  الملل بينملي و  هاي همايش: براي برگزاري 2تبصره
 از برگزاري، مجوز برگزاري همايش اخذ شده باشد.

 ثبت گردد. دانشگاه هاي همايشبايد در سامانه اينترنتي مربوط به  ها  : تمامي همايش3تبصره 
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 های دانشگاه تسهیالت و حمایت -6ماده 

نامه منوط به ثبات آن   مورد بحث در اين آيين هاي همايشهرگونه حمايت مادي و معنوي دانشگاه از 
 دانشگاه، تاييد همايش و استفاده از آن سامانه است. هاي همايشدر سامانه اينترنتي 

 هاي معاونت پژوهشي دانشگاه حمايت -6-1
 زيرساخت الزم براي ثبت اطالعات همايش و ارزيابي ايجاد 

 پايگاه اينترنتي و لوگوي دانشگاهها،  امکان استفاده از زيرساخت 

 هاي مادي و معنوي از خارج دانشگاه همکاري در جذب حمايت 

 هاي معاونت پژوهشي حمايت مالي از همايش در چارچوب ضوابط و سياست 

 ت علوم، تحقيقات و فناوري در صورت لزوماقدام براي ک ب مجوز همايش از وزار 

 دانشگاه الملل بينهاي معاونت  حمايت -6-2
 ي در همايشالملل بيناقدام در خصوص ت هيل حضور شرکت کنندگان 

 
 کیفیت سنجی همایش -7ماده 

ايان   هااي  هماايش و صيانت از منزلات علماي دانشاگاه، کلياه      ها  به منظور حفظ و اعتالي همايش
بل، حين و پس از همايش مورد ارزيابي دروني و بيروني قرار خواهند گرفت. اهم ماواردي  نامه، ق آيين

 که در اين کيفيت سنجي مالک عمل خواهد بود به شرح  يل است:
تعداد سخنرانان کليدي، ادواري بودن همايش، نوع و سطح همايش، تعداد مقااالت ارساال شاده باه     

و  هاا   خلاي و خاارجي در برگازاري هماايش، دانشاگاه     هاي علمي دا همايش، ميزان مشارکت انجمن
هااي علماي داخلاي و     هاي حامي همايش، نمايه شدن مقااالت هماايش از ساوي پايگااه     پژوهشگاه

هااي   خارجي، انتخاب و چا  مقاالت برگزيده همايش در ويژه ناماه مجاالت معتبار علماي، کارگااه     
 و پوستري، نمايشگاه تخصصي جنبي آموزشي جنبي همايش، درصد ارائه مقاالت به صورت شفاهي

 
 های علمی همکاری دانشگاه با سایر مراکز و انجمن -8ماده 

هاي علمي در دانشگاه، مشاارکت   علمي انجمن هاي همايشدانشگاه مطابق مقررات خود در برگزاري 
 فعال خواهد داشت.

 
پاژوهش و فنااوري   در جل اه شاوراي    21/01/95تبصاره درتااريخ    3مااده و   8نامه شامل  اين آيين

  دانشگاه به تصويب رسيد و از تاريخ تصويب قابل اجراست.
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 ها ( دانشگاه در همایشلوگو)نشان دستورالعمل استفاده از 
 

 مقدمه:

آياد و  به شمار ماي  ها  هاي علمي همايش جايگاه علمي موس ات حمايت کننده، از مهم ترين شاخص
باشاد. از ايان رو شاوراي     هويت علمي همايش ماي  درج نشان آن موس ات به منزله حمايت و تاييد

پژوهش و فناوري دانشگاه ضوابط زير را به عنوان شرايط استفاده از لوگاو )نشاان( دانشاگاه مصاوب     
 نمود.

 
 ضوابط تعیین شده:

علمي مرتبط با موضوع از دانشگاه در شوراي سياستگذاري/ کميته علماي   حداقل يک عضو هيئت -1
 و يا برگزار کننده همايش باشد.همايش حضور داشته باشد 

 هاي تبليغاتي، مکاتبات و .... رعايت شان دانشگاه در درج لوگو )نشان( در تراکت پوستر -2

اعالم موافقت گروه آموزشي/ دانشکده و دانشکده م تقل/ پرديس مرتبط باا موضاع هماايش در     -3
 شگاه.خصوص عضويت در کميته علمي/ شوراي سياستگذاري و استفاده از لوگوي دان

 مجري/ مجريان پيشنهاد دهنده داراي اعتبار علمي/ دانشگاهي باشند. -4

 اعالم نظر خواهد نمود. 4و  3، 1هاي  بر اساس م تندات بند ها  شوراي مديران پژوهشي دانشگاه -5

در صورتي که مجري/ مجريان همايش بدون طاي مراحال فاوق اقادام باه اساتفاده از لوگاوي         -6
 شود.پيگرد حقوقي به دفتر حقوقي دانشگاه ارجاع ميدانشگاه نمايند، موضوع جهت 

 اداره کل خدمات پژوهشي و انتشارات دانشگاه م ئول اجراي اين مصوبه است. -7

در صورتي که مجري يا مجريان، متقاضي استفاده از لوگوي پارديس/ دانشاکده م اتقل باشاند      -8
 باشد. مرجع صدور مجوز، شوراي پژوهشي پرديس/ دانشکده م تقل مي

شوراي پژوهش و فناوري دانشگاه به تصويب رسايد و   07/09/1394ن دستورالعمل در جل ه مورخ اي
 باشد.سال به صورت آزمايشي مالک عمل مي 2از تاريخ تصويب به مدت 

مصوبه شورای راهبـردی مـدیران معاونـت پـژوهش و فنـاوری مـورخ        12بر اساس بند 

هـای کـاربردی    به  اداره کل پـژوهش  ها  مسئولیت اجرای برگزاری همایش 19/11/1394

 .واگذار شد



 

 

 های مکاتبات طرحهای  فرم

 کاربردی پژوهشی
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 نامه تحقیقاتی تفاهم
هاي اجرايي و صنعتي کشور از توان علمي تحقيقاتي دانشاگاه تهاران در   مندي دستگاهبه منظور بهره

گوناگون تخصصي، ايان  هاي  عرصه افزايش مشارکت درهاي  جهت توسعه همه جانبه و شناسايي راه
نامه باشرايط زير بين سازمان/ شرکت/ موس اه .......................... باه نماينادگي جنااب آقااي/       تفاهم

ساارکار خااانم ........................... و معاوناات پژوهشااي دانشااگاه تهااران بااه نمايناادگي جناااب آقاااي  
شاوند، منعقاد    ماي  ناماه باه ترتياب ................ و دانشاگاه نامياده      تفاهم............................ که در اين 

 گردد. مي
 

 کلیات: -الف 

هااي   نامه ايجاد همکاري بين دانشگاه و ......................... در زميناه  هدف از انعقاد اين تفاهم - 1ماده 
اعام    استفاده از امکانات طرفين،آموزشي با هاي  ها وکارگاهپژوهشي و برگزاري انواع همايش -علمي

 باشد. مي نيروي ان اني و پشتيباني  تحقيقاتي،  هاي علمي، از توانمندي
 

 تحقیقاتی:های  همکاری –ب 

هاي پژوهشي مورد نياز ............. را پس از تأييد و تأمين اعتباار   شود طرحدانشگاه متعهد مي -2ماده 
 آنها اجرا نمايد.

ات و پيشنهادهاي مورد عالقه خود را به يکديگر اعالم و پس از بررسي و تبادل طرفين نظر -3ماده 
 نمايند.الزم را منعقد ميهاي  نظر جهت اجرايي شدن موارد مورد توافق، قرارداد

مشترک )دعوت از اساتيد و صااحب  هاي  دانشگاه و ................ در خصوص برگزاري همايش -4ماده 
 ج حاصل از آن همکاري، اقدام خواهند نمود.نظران( و انتشار نتاي

دانشگاه و ................ در مورد انتشار نتايج تحقيقات مشترک و ساير مطالب و منابع علمي بر  -5ماده 
 اساس ضوابط و مقررات جاري طرفين عمل خواهند نمود.

علماي و تحقيقااتي از مراکاز،    اي ه الزم جهت انجام بازديدهاي  دانشگاه و ................. زمينه -6ماده 
 متعلق به دانشگاه و .................. را فراهم خواهند نمود.هاي  مؤس ات و آزمايشگاه

هااي تحقيقااتي ..................... ن ابت باه تهياه و ارساال       دانشاگاه بعاد از بررساي اولويات     -7ماده 
 ود.اوليه )پروپوزال( مورد نظر اقدام خواهد نمهاي  پيشنهاد
هااي   دانشگاه و ................. جهت انجام تحقيقات مورد نياز در قالاب حمايات از پاياان ناماه     -8ماده 

 دانشجويي کارشناسي ارشد و دکتري همکاري خواهند نمود.
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 نحوه اجرا: -ج 

از نامه کارگروه متشاکل از دو نفار    ارزيابي و ح ن اجراي مفاد اين تفاهم به منظور نظارت،  - 9ماده 
گردد. ايان کاارگروه ساه مااه يکباار گزارشاي از روناد         مي دانشگاه و دو نفر از ..................... تشکيل

 نمايند.نامه را به دانشگاه و .................... ارائه ميپيشرفت اجراي تفاهم
به طرف مقابال  نامه نمايندگان دو طرف تعيين و تبصره: حداکثر يک ماه پس از امضاء و مبادله تفاهم

 معرفي خواهند گرديد.
و  هاا   ناماه براسااس برناماه   و عمليات مورد نيااز در چاارچوب ايان تفااهم     ها  اجراي برنامه -10ماده 
پيشنهادي کارگروه مشترک و در قالب قراردادهاي م تقل که براي هر مورد جداگانه تهيه هاي  روش

 گيرد.صورت مي  و تنظيم خواهد شد،
عنوان  نامه جمعا  اعتباري به ميزان ...................... ريال )بهنظور تحقق اهداف اين تفاهمبه م -11ماده 

شود که با موافقات طارفين   نامه در نظر گرفته ميظرفيت پايه همکاري( در مدت زمان اجراي تفاهم
 هد شد.گردد خواقابل افزايش بوده و صرف انجام قراردادهاي م تقلي که بين طرفين منعقد مي

باشد که با توافاق طارفين    مي نامه از تاريخ ابالغ به مدت .................. سال معتبراين تفاهم -12ماده 
 قابل تمديد خواهد بود.

)سيزده( ماده و يک تبصره در تاريخ ....................... و در دو ن خه که  13نامه در اين تفاهم -13ماده 
باشد به امضاي طرفين رسايده و  گردد و داراي اعتبار واحد ميي تلقي ميهر يک به منزله ن خه اصل

 باشد. قابل اجرا مي
 

 معاون پژوهشی دانشگاه تهران نامه طرف تفاهم
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 کاربردی فرم پیشنهاد طرح پژوهشی

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 موضوع:
................................................................. 

 

 

  :برای پیشنهاد به
................................................................. 
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 خالصه اطالعات طرح پژوهشی -1
 

 
 ست.پژوهش بنيادي، پژوهشي است محض که عمدتا  فاقد نتيجه عملي فوري ا 
 رفع نيازها و مشکالت به کارآيد. پژوهش کاربردي، پژوهشي است که نتايج حاصل از آن در 
 .پژوهش توسعه اي، عموما  متوجه نوآوري در فرايندها، ابزارها و محصوالت است 

 طرح: )لطفاً درصورت امکان رزومه الصاق گردد(. اصلی اطالعات مربوط به مشخصات مجری -2

 :عنوان طرح به زبان فارسي -1-1

 :عنوان طرح به زبان انگلي ي -1-2

    اي سعهتو                 کاربردي بنيادي  :نوع طرح -1-3

 :مدت اجراي طرح -1-4

 :اعتبارکل مورد درخواست -1-5

 :تاريخ پيشنهاد طرح -1-6

  :تاريخ پيش بيني اتمام طرح -1-7

 :نام و نام خانوادگي

 :سوابق تحصیلی علمی و درجات -2-1

 سال دريافت نام کشور نام دانشگاه تخصص رشته تحصيلي و درجه تحصيلي

 
 
 
 

    

 
 :تلفن     :نشاني محل کار
 :تلفن     :نشاني منزل

 تلفن همراه:    :نشاني پ ت الکترونيکي
 :طرح مجری اصلیامضای 
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 تجربی: سوابق شغلی و  -2-2
 خاتمه فعاليت شروع و کشور -شهر  نام موس ه سمت و نوع کار رديف

     

     

     
 

 سوابق پژوهشی -2-3
 :مقاالت چاپ شده -2-3-1

 تاريخ انتشار شماره نام مجله عنوان مقاله

    

    

    
 

 مین موضوعدست اجرا یا اجرا شده توسط مسئول که مربوط به ه های پژوهشی در طرح -2-3-2

 باشد. می

 وضعيت طرح موس ه طرف قرارداد سال شروع سمت در طرح عنوان

 
 
 

    

 

 دست اجرا یا اجرا شده توسط مسئول:   های پژوهشی در سایر انتشارات یا طرح -2-3-3

 
 
 

 :مشخصات همکاران اصلی طرح -2-4
 امضا تبه علميمر تحصيلي درجه و رشتة در طرحنوع م ئوليت  نام خانوادگي نام و رديف
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 مشخصات موضوعی طرح: -3

 

 

 :عنوان طرح -3-1

 
 

ـ   شامل معرفی دقیق ابعاد وله )ئبیان مس -3-2 هـای   له، روشـن نمـودن جنبـه   ئحـدود مس

 ( مجهول و مبهم

 
 

 :فرعی ( هدف انجام طرح ) اهداف اصلی و -3-3

 
 

 :ضرورت انجام تحقیق -3-4

 

 
 :فرضیات یا سواالت تحقیق -3-5

 

 
 :خالصه طرح -3-6

 
 

باشـد را   مـی  نکات اساسی طرح کلمه که از 10لطفاً از میان متن فوق  :ها کلید واژه -3-7

 جدول ذیل منظور نمایید . در انتخاب و

 
 

سوابق مربوط به طرح درداخل و خارج از کشور ) بیـان مختصـر سـابقه تحقیقـات      -3-8

 :(موضوع انجام شده پیرامون
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 مراحل اجرای طرح -4

 برنامه زمانی  

 
 

 : ها جمع کل هزینه -5

 اجراي طرح هاي  به تفکيک سال ها  مبلغ هزينه –

 جمع کل )ريال( ها جمع هزينه نوع هزينه

   (يهزينه نيروي ان اني )پرسنل

   مصرف شدنيلوازم مواد و هزينه 

   تجهيزاتهزينه 

   م افرت هاي  هزينه

   ديگر هاي  هزينه

    ال()ريجمع کل 

 نام خانوادگي مجري طرح: نام و
 تاريخ تکميل فرم:
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 های اجرایی ارسال پیشنهاد طرح پژوهشی به دستگاه
 

 جناب آقاي/ سرکار خانم.....................................
 مديرعامل/ رئيس محترم ..................................

 
 با سالم و احترام

هاد طاارح ارائااه شااده توسااط جناااب آقاااي/ ساارکار خااانم     پيشاان بااه پيوساات يااک ن ااخه  
 دکتر..................................... عضو محترم هيئت علمي اين دانشگاه با عنوان:

 ".................................................................................................................." 
هاي  دستور فرمائيد اين اداره کل را از نتيجه بررسي گردد. خواهشمند استضار ارسال ميجهت استح 

 .نمايند به عمل آمده مطلع
 

 تهران کاربردی دانشگاههای  مدیرکل پژوهش

 

 رونوشت:

 علمي ............ براي استحضار جناب آقاي/ سرکار خانم دکتر ................. عضو محترم هيئت -

 ايگاني در پرونده پيشنهاد طرح پژوهشي کاربردي پرديس/ دانشکده .................ب - روزانه -
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 کاربردی -قرارداد تحقیقاتی 
 

 تهاران باه نماينادگي     هااي کااربردي دانشاگاه    اين قرارداد بين معاونت پژوهشي/ مديرکل پاژوهش 

 خواناده  "دانشگاه"اختصار ................ که از اين پس به ............................................................ آقاي

طااااارف و ............................................ باااااه نماينااااادگي آقااااااي  شاااااود از ياااااک ماااااي

از  شاود خواناده ماي   "کارفرمـا "............................................................................ که در اين قرارداد 

 گردد.با شرايط  يل منعقد مي طرف ديگر
 

 ( موضوع:1ماده 

 ...........................................................................................................موضوع عبارت است از: ......
 مطابق شرح خدمات ضميمه/ مربوطه

 ........................................................................................................عنوان انگلي ي: ....................
 

 ( مدت:2ماده 

پرداخات   مدت اجراي اين قرارداد جمعا  ......... ماه از زمان عقد قرارداد/ ابالغ رسمي/ تاريخ واريز پيش

 نياز و موافقت طرفين قابل تمديد خواهد بود.باشدکه در صورت  مي کارفرماقرارداد توسط 

 
 ( مبلغ و نحوه پرداخت:3ماده 

اسات  کل مبلغ اين قرارداد ............................................ ريال )باه حاروف ....................................... رياال(    

شاعبه ارديبهشات/ ح ااب     عهده بانک تجارت 18712067به ح اب شماره  کارفرماکه از طرف 

عهاده باناک ملات شاعبه دانشاگاه باه ناام معاونات          1123 با شناسه واريز 5225458914شماره 

 گيرد. قرار مي دانشگاهپژوهشي دانشگاه تهران به شرح زير پرداخت و اسناد مثبته آن در اختيار 

 ارداد.پرداخت بعد از امضاي قر ......... درصد از کل مبلغ قرارداد به عنوان پيش
 ......... درصد از کل مبلغ قرارداد پس از ارسال گزارش پيشرفت کار مرحله اول.
 ......... درصد از کل مبلغ قرارداد پس از ارسال گزارش پيشرفت کار مرحله دوم.

 ......... درصد به عنوان ح ن انجام کار از کل مبلغ قرارداد پس از ارسال گزارش نهايي.
ها ک ار تاا در نهايات     پرداخت به تناسب درصد مبالغ مراحل بعدي از پرداخت است مبلغ پيش بديهي

 م تهلک گردد.
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( ايان قارارداد باا توافاق طارفين      1که به اقتضاء شرايط خدمات مندرج در مااده ) درصورتيتبصره: 

عناوان ماتمم، ضاميمه قارارداد اصالي      افزايش يابد، مبلغ قرارداد نيز به تناسب آن افزايش يافته و به
 گردد. مي
 

 ( کسورات قانونی:4ماده 

گردد، در  يار  ربط واريز ميک ر و به ح اب مراجع  ي دانشگاهک ورات قانوني اين قرارداد توسط 

 باي تي اسناد معتبر مربوطه را به دانشگاه تحويل نمايد.کارفرما صورت اين

 
 ( تعهدات طرفین:5ماده 

 تعهدات دانشگاه:

نوين علماي و تحقيقااتي   هاي  رح خدمات قرارداد با استفاده از شيوهدر چارچوب ش "دانشگاه"الف( 
 دهد.قرار مي کارفرماعمل نموده و نتايج حاصل از آن را در اختيار 

بندي شده تهياه و  پيشرفت کار مرحله اي و نهايي را طبق برنامه زمانهاي  گزارش "دانشگاه"ب( 
 نمايد.ارسال مي "کارفرما"براي 
ناد حاصل از موضوع اين قرارداد را بدون هماهنگي کارفرما در اختياار  يار قارار    اس "دانشگاه" ج(

 نخواهد داد.
 

 تعهدات کارفرما:

 پرداخت نمايد. "دانشگاه"( در وجه 3بايد مبلغ اين قرارداد را مطابق ماده ) "کارفرما" الف(

رارداد را در اختيار موظف است ت هيالت، امکانات و اطالعات مرتبط با موضوع اين ق"کارفرما" ب(

 قراردهد. "دانشگاه"
مرحله اي و نهاايي، حاداکثر تاا    هاي  موظف است نظر خود را پس از دريافت گزارش "کارفرما" ج(

تأيياد شاده    "دانشـگاه " از نظار  ها  ...................... روز/ ماه اعالم نمايد. در  ير اين صورت گزارش
 گردد.تلقي مي

 "دانشـگاه "پس از اتمام قرارداد خاتمه آن را باه صاورت مکتاوب باه     موظف است  "کارفرما"(د

 اعالم نمايد.
 ( حل اختالف:6ماده 

کليه اختالفاتي که ممکن است بر اثر اجراي اين قرارداد و يا تعبير و تف ير مندرجات آن بين طارفين  
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ي متشاکل از ياک   رخ دهد و قابل حل و فصل از طريق مذاکره و يا مکاتبه نباشد بايد به هيئت داور
و يک نفار داور ماورد قباول طارفين کاه از       "کارفرما"و يک نفر نماينده  "دانشگاه"نفر نماينده 

باشد، ارجاع گاردد و رأي هيئات ماذکور    کارشناسان رسمي دادگ تري با تخصص مورد نياز طرح مي
 باشد.براي طرفين الزم االجرا مي

 

 ( مالکیت اسناد:7ماده 

 "کارفرمـا " شود متعلق باه  مي تهيه "دانشگاه"توسط  به موجب اين قرارداديي که ها گزارشکليه

 "کارفرمـا "علمي حاصل از اجراي اين قرارداد ناام  هاي  و گزارش ها  باشد. عالوه بر اين در مقاله مي

 گردد. درج مي "دانشگاه" نيز طبق مقررات
 

 ( نشانی طرفین:8ماده

 هاي  يل ارسال خواهد شد.تبار اين قرارداد به نشانيکليه مکاتبات و مراسالت طرفين در طول اع
باياد بالفاصاله کتباا  باه      بديهي است در صورتي که تغييري در نشاني هر يک از طرفين ايجاد شاود 

 طرف مقابل اعالم گردد.
آ ر، پرديس مرکازي دانشاگاه، طبقاه فوقااني باشاگاه       16خيابان انقالب اسالمي، خيابان  دانشگاه:

 گاه، معاونت پژوهشي دانشگاه تهران.کارکنان دانش
 تلفن: ....................................... نمابر: ...............................................

 ............................................................................................. کارفرما:
 ........................... نمابر: ...............................................تلفن: ............

 

 ( قانون حاکم بر قرارداد:9ماده 

مااده و ياک تبصاره و     9اين قرارداد از هر حيث تابع قوانين دولت جمهوري اسالمي ايران بوده و در 
 باشد. رفين قابل استناد ميسه ن خه که تمام آنها حکم واحد دارند از تاريخ امضاء ط

 

 نام و نام خانوادگی نماینده دانشگاه نام و نام خانوادگی نماینده کارفرما

 تاریخ تاریخ

 امضا امضا
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 نامه داخلی موافقت

 
در چارچوب قارارداد شاماره ......................... ماورخ ..................... فيماابين دانشاگاه      نامه اين موافقت

ايان پاس در ايان     ازکاه  جناب آقاي/ سرکار خانم دکتار ...............،  بين ران و .............................، ته

 دانشاگاه هاي کاربردي پژوهشکل از يک طرف و اداره  شود مي ناميده مجری نامه به اختصار موافقت

از شاود  ماي  ناميده اداره کل ....... که به اختصاردکتر .............................. جناب آقايتهران به نمايندگي 

 .گرددمينعقد ............... با شرايط مندرج  يل م تاريخ در ديگر؛طرف 
 

 :موضوع (1ماده 

  :با عنوان علمي طرح تحقيقاتي م ئوليت اجرايي و سرپرستي و

 «............................................................................................................. .............................» 
 

 گردد. مي واگذار به مجري اداره کلطرح مذکور از طرف  اجراي نامه م ئوليتامضاي اين موافقتکه با 
 

 :مدت (2ماده 
قارارداد   رج در............... مااه/ روز مطاابق مادت مناد    مدت الزم براي انجام مراحال مختلاف طارح    

 باشد. مي الذکر فوق
 

 :تعهدات مجری (3ماده 
 هاي علمي.روشآخرين اساس  صحت مباني علمي آنها بر و هادقت عمل درتهيه گزارش (الف
هااي اعاالم شاده در    به تعاداد ن اخه  اي و نهايي مرحله هاي پيشرفت کارموقع گزارشه ب ( ارائهب

 .کلاصلي به اداره قرارداد
 اسااس  ايت پيشرفت کاار بار  عر بندي شده جهت اجراي طرح مذکور وتدوين برنامه زمانو تهيه  (ج

 برنامه تنظيم شده.
در قباال  و سااير متخصصاين   خاارج از وقات اداري    متخصص دانشاگاه در  اناز کارشناس استفاده( د

 امور مربوط به طرح تحقيقاتي محوله.انجام در خصوص  متعارف تحقيقپرداخت حق ال
اهنگي و انعکاس به موقع م ائل و مشکالت اجرايي قرارداد اصلي به کارفرماا از طرياق   انجام هم  ( ه

 کل.اداره
 رعايت اصول اخالق علمي و حرفه اي و پايبندي به ضوابط کاري.  ( و
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 ارائه مجوز کارفرما در موارد ثبت اختراع، چا  کتاب، مقاله و ساير موارد. (1تبصره 
مي دانشگاه تهران( در صورت عدم امکان انجام اماور پاروژه   عل تعهد معرفي جايگزين )عضو هيئت  ( ز

بيش از يک ماه به هر دليلي )فرصت مطالعاتي، مرخصي و ....( به منظور جلوگيري از ايجاد وقفه در 
 پيشرفت کار.

 ح( ارائه به موقع اسناد مثبته تجهيزات خريداري شده از محل اعتبارات قرارداد.

گازارش نهاايي باه صاورت لاوح فشارده باه منظاور اساتفاده از آن در          ط( ارائه م تندات قرارداد و 
 ها.ها و نمايشگاه جشنواره
 .کلو يا اعالم اداره درخواست کارفرما دفاع طرح در صورت نياز و درجل ات معرفي و شرکتي( 

 .طرحهمکاران  اعتبار علمي دانشگاه و منظور حفظ حرمت وه براي ارتقاي کيفي کار ب ک( تالش
 يرش تمامي تعهدات مالي قرارداد منعقده با کارفرما.ل( پذ

م( اعالم مکتوب لي ت کامل همکاران پروژه به واحد ح ابداري حوزه معاونت پژوهشي و پاذيرش و  
 التحقيق آنان. تقبل پرداخت حق

 ن( هماهنگي و توافق مالي الزم با واحدهاي داراي امکانات و تجهيزات قابل استفاده در طرح. 
 هاي ارائه شده به کارفرما از سوي دانشگاه.ش و تقبل تمامي تعهدات و تضمينس( پذير

هااي  يار    ع( تعهد پرداخت تمامي مطالبات سازمان تأمين اجتماعي )پرداخت بيمه همکااران، ردياف  
 پژوهشي و ...( در خصوص صدور مفاصاح اب پروژه.

 کل.با همکاري ادارهکرد اعتبارات مرحله اي طرح متناسب با پيشرفت کار ف( هزينه
 

 :کلادارهتعهدات  (4اده م

مدارک، آماار   منظور تهيه اسناد،ه ب هاي مرتبطدستگاهبه  ارائهالزم براي  هاينامهمعرفي الف( صدور
 .در صورت درخواست مجري مورد نيازهاي و نقشه

 دريافت اق اط طرح مطابق مفاد مندرج در قرارداد اصلي از کارفرما.ب( پيگيري 
 ( پرداخت به موقع وجوه دريافتي از کارفرما پس از ک ر ک ورات قانوني در وجه مجري.ج

 .د( تأييد امتيازگرنت
 هاي حقوقي از طريق اداره حقوقي دانشگاه.ه( هماهنگي الزم به منظور انجام پشتيباني

 و( صدورگواهي اختتام طرح.
 ز( حفظ اطالعات و نتايج حاصل از اجراي طرح.

 ا ح اب در صورت تقاضاي کارفرما.ح( اخذ مفاص
 ط( نظارت بر ک ر ک ورات مطابق قوانين جاري کشور.
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 :پرداختو نحوه مبلغ  (5 ماده

باشد که پاس از   مي نامه به عدد .......................... )به حروف ....................( ريالمبلغ کل اين موافقت
 گردد:  مي  ورات قانوني مطابق جدول  يل هزينهدريافت از کارفرما و ک ر باالسري و سايرک

 

 درصد ها هزينه
مبلغ 
 )ريال(

 نحوه پرداخت

   پرسنلي
ناماه داخلاي و   هاي پرسنلي بار اسااس مفااد موافقات     هزينه  پرداخت

پيشرفت کار صادره توسط کارفرما، در وجه مجري  تاييديه متناسب با
 و همکاران پروژه

 تجهيزاتي

  

علق به دانشگاه: پرداخت اعتبار تجهيزات بر اسااس  الف( تجهيزات مت
تقاضاي مجري و ارائه اسناد مثبته )پيش فاکتور و يا فاکتور خرياد( و  

هاي الزم توسط ح ابداري معاونت پژوهشي در وجاه   انجام رسيدگي
کننده تجهيزات و قطعات مربوطه )ايان تجهيازات   هاي تأمين شرکت

 باشند( مي گرنت يافت امتيازمتعلق به دانشگاه بوده و مشمول در

  

ب( تجهيزات متعلق به کارفرما: پرداخت اعتبار تجهيازات بار اسااس    
فاکتور و يا فااکتور خرياد( و   تقاضاي مجري و ارائه اسناد مثبته )پيش

هاي الزم توسط ح ابداري معاونت پژوهشي در وجاه   انجام رسيدگي
اين تجهيازات  ) هاي تأمين کننده تجهيزات و قطعات مربوطه شرکت

 (باشند نمي گرنت متعلق به کارفرما بوده و مشمول دريافت امتياز

مواد 
 مصرفي

  
جل ه مواد مصرفي مورد نياز  کرد مواد مصرفي بر اساس صورتهزينه
 هاي پژوهشي کاربردي پس از تأييد مجري پروژه

-بوده و هرگونه تغيير در هزينهها دقيقا  منطبق با اطالعات مندرج در قرارداد تفکيک هزينه( 2تبصره 

 باي تي با تقاضاي مکتوب مجري و تاييد کارفرما صورت پذيرد. ها  
 : درصد باالسری:6ماده 

باشد کاه از درياافتي   )دوازده و نيم درصد( کل مبلغ قرارداد اصلي مي ٪ 5/12هزينه باالسري شامل 
 گردد. مي هر مرحله ک ر

 : تغییرات:7ماده 

 نامه نيز اعمال خواهد شد.قرارداد اصلي در اين موافقت گونه تغيير درهر
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 :اختالف حل : موارد8ماده 

ناماه کوتااهي نماياد،    که مجري به دالئل  يرموجه در انجام تعهدات مندرج در اين موافقتدرصورتي
باه  تواند با اعالم کتبي طي مهلتي حداکثر تا يک ماه براي جبران آن زمان تعيين نماياد.  کل مياداره

نامه کوتاهي نمايد باياد طاي   کل در انجام تعهدات مندرج در موافقتاداره کههمين ترتيب در صورتي
صاورت باروز   مدت حداکثر تا يک ماه در برطرف کردن موانع نهايات کوشاش را باه عمال آورد. در    

 کال، مجاري  کل و مجري م ئول طارح  هيئتاي مرکاب از نمايناده اداره    هرگونه اختالف ميان اداره
م ئول طرح و نماينده کارفرما )در صورت لزوم( مورد يا موارد اختالف را بررسي و مورد حل و فصال  

 باشد.قرار خواهند داد. تصميم متخذه توسط اين هيئت براي طرفين الزم االجرا مي
 

 : مواد و نسخ قرارداد9ماده 

مجري طارح   توسط د تنظيم ون خه که حکم واحد دارن 3در وو دو تبصره اده م 9نامه درين موافقتا
ضا به امدانشگاه  هاي کاربردي جناب آقاي/ سرکار خانم دکتر ............................... و مديرکل پژوهش

 .رسيد

 
 های کاربردی دانشگاه تهران پژوهشمدیرکل  مجری طرح

 
  



  

 های پژوهشی کاربردی های مکاتبات مربوط به طرح فرم 185

 ابالغ طرح کاربردی

 
 ............................جناب آقای/ سرکار خانم دکتر ......................

 علمی پردیس/ دانشکده ................................ عضو محترم هیئت

 احترام  با سالم و
 رساند طرح پژوهشي جنابعالي/ سرکارعالي با عنوان:  مي به استحضار

"........................................................................................................................................................" 
ت طي قرارداد شماره .................... مورخ ......./......../......... به مبلغ .................................. ريال و به مد

 .................................... منعقد گرديده است. بين دانشگاه و ............................... ..... ماه،
نامه داخلي خواهشمند اسات باا   وسيله ضمن ارسال يک ن خه از تصوير قرارداد و اصل موافقتبدين

بندي پيش بيني شده ن بت باه اجاراي آن اقادام الزم را    عنايت به تاريخ ابالغ قرارداد و برنامه زمان
عملکرد مراحل مختلف آن را در تعداد ن اخ الزم تهياه و جهات انجاام     ي ها معمول داشته و گزارش

 بعدي به اين اداره کل ارسال فرماييد. هاي  هماهنگي

 
 کاربردی دانشگاه تهرانهای  مدیر کل پژوهش

 
 رونوشت: 

جناب آقاي/ سرکار خانم دکتر ....................... معاون محترم پژوهشاي پارديس/ دانشاکده     -
 ......... جهت استحضار.........

نامه ح ابداري حوزه معاونت پژوهشي دانشگاه به همراه اصل قرارداد + يک ن خه موافقت -
 داخلي جهت استحضار و اقدام الزم

 کاربردي -روزانه  -

....  ..../ ..../ ................. باه شاماره   دکتر تشکيل پرونده جديد طرح جناب آقاي/ سرکارخانم -
 نامه داخليقرارداد + اصل موافقتبه همراه تصوير 
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 پرداخت نامه پیش ضمانت

 
ناماه تضامين معاامالت دولتاي موضاوع تصاويب ناماه شاماره          آيين 7با استناد به تبصره  يل ماده 

هيئت محترم وزيران، دانشگاه تهران در قبال دريافت مبلغ  22/09/1394ه مورخ  50659/ت123402
حروف ....................( ريال )معادل ........ درصد اعتبار کل قارارداد(، باه   )به ............................................

 "پرداخااااااااات قااااااااارارداد پژوهشاااااااااي  عناااااااااوان ضااااااااامانت پااااااااايش 
 ........................باااه شاااماره ..........  ".....................................................................................................

................. دانشاگاه تهاران و )کارفرماا(،    .مورخ ...../....../...... منعقده بين )دانشکده/ پرديس( ............
نمايد در صورت انجام نشدن قرارداد و يا بخشي از آن، هر مبلغي که از طرف کارفرما مطالبه  مي تعهد

 پرداخاااااات( در وجااااااه آن   شااااااود )حااااااداکثر تااااااا مياااااازان مبلااااااغ پاااااايش   
 شرکت / مؤس ه پرداخت نمايد./ سازمان

 

 
 رئیس دانشگاه تهران

 
 :رونوشت

 معاون محترم پژوهشي دانشگاه جهت استحضار -

 معاون محترم پژوهشي پرديس/ دانشکده .............. جهت استحضار -
شاکده  عضاو محتارم هيئات علماي پارديس / دان      ............ جناب آقاي/ سرکار خانم دکتار  -

 و مجري طرح جهت استحضار .............

 کارشناس محترم دفتر رياست دانشگاه جهت استحضار -

 بايگاني در پرونده طرح جناب آقاي/ سرکار خانم دکتر........... به شماره ..../...../.... - روزانه -
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 نامه حسن انجام کار ضمانت

 

معاامالت دولتاي موضاوع تصاويب ناماه شاماره       ناماه تضامين    آيين 7با استناد به تبصره  يل ماده 
هيئت محترم وزيران و باا عنايات باه قارارداد پژوهشاي       22/09/1394ه مورخ  50659/ت123402

منعقااده بااين )دانشااکده/ پاارديس( ............................ دانشااگاه تهااران و )کارفرمااا( بااا عنااوان       
بااااااااااه شااااااااااماره  "..............................................................................................................."

............................... مورخ .../.../.... بدينوسيله دانشگاه تهران ضمانت ح ن انجام کار قارارداد ماذکور   
...........................( رياال را تعهاد   به ميزان ...... درصد کل اعتبار به مبلغ ....................... )باه حاروف .  

نمايد تا در صورت انجام نشدن قرارداد و يا بخشي از آن، با توجه به م تندات حاداکثر تاا ميازان     مي
 نامه در وجه آن سازمان/ شرکت/ موس ه پرداخت نمايد. مبلغ ضمانت

 

 
 رئیس دانشگاه تهران

 
 

 :رونوشت

 ستحضارمعاون محترم پژوهشي دانشگاه جهت ا -

 معاون محترم پژوهشي پرديس/ دانشکده .............. جهت استحضار -
عضاو محتارم هيئات علماي پارديس / دانشاکده        ............ جناب آقاي/ سرکار خانم دکتار  -

 و مجري طرح جهت استحضار .............

 کارشناس محترم دفتر رياست دانشگاه جهت استحضار -

 جناب آقاي/ سرکار خانم دکتر........... به شماره ..../...../.... بايگاني در پرونده طرح - روزانه -
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 نامه انجام تعهدات ضمانت
 

ناماه تضامين معاامالت دولتاي موضاوع تصاويب ناماه شاماره          آيين 7با استناد به تبصره  يل ماده 
هيئت محترم وزياران، از آنجاا کاه )دانشاکده/ پارديس(       22/09/1394ه مورخ  50659/ت123402

 "....................................................................."............. دانشگاه تهران قصد انعقاد قرارداد پژوهشاي  ...
 را با )کارفرما( دارد، اين دانشگاه در مقابل )کارفرما( براي مبلغ ........................ )به حروف ................(

..... درصد اعتبار کل قرارداد( به منظور انجام تعهداتي که به موجب قرارداد ياد شده بر ريال )معادل ...
نمايد در صورت انجام نشدن قرارداد و يا بخشي از آن، هر مبلغي که باشد، تعهد مي عهده دانشگاه مي

رکت/ ناماه( در وجاه آن ساازمان/ شا     از طرف )کارفرما( مطالبه شود )حداکثر تا ميزان مبلاغ ضامانت  
 مؤس ه پرداخت نمايد.

 
 

 رئیس دانشگاه تهران

 
 

 :رونوشت

 معاون محترم پژوهشي دانشگاه جهت استحضار -

 معاون محترم پژوهشي پرديس/ دانشکده .............. جهت استحضار -
عضاو محتارم هيئات علماي پارديس / دانشاکده        ............ جناب آقاي/ سرکار خانم دکتار  -

 جهت استحضار و مجري طرح .............

 کارشناس محترم دفتر رياست دانشگاه جهت استحضار -

 بايگاني در پرونده طرح جناب آقاي/ سرکار خانم دکتر........... به شماره ..../...../.... - روزانه -
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 پرداخت نامه و درخواست پیش ارسال ضمانت

 
 ................جناب آقای / سرکار خانم .................

 ........محترم )کارفرما(......................................

 
 احترام  با سالم و

پرداخت به شاماره .................. ماورخ ........./........../........ موضاوع     نامه پيش به پيوست اصل ضمانت  
شماره ...............................  "......................................................................................."قرارداد تحقيقاتي

گردد. خواهشمند است دستور فرماييد ضامن اعاالم   مورخ ......./........./....... براي استحضار ارسال مي
پرداخات قارارداد فاوق باه ح ااب      نامه مربوطه به اين اداره کل، ن بت به واريز پيش وصول ضمانت

باا شناساه    5225458914شاماره  عهده بانک تجارت شعبه ارديبهشت/ ح ااب   18712067شماره 
عهده بانک ملت شعبه دانشگاه به نام معاونت پژوهشي دانشگاه تهران اقدام الزم معمول  1123 واريز

 نمابر گردد . 66970097و رسيد آن به شماره 

 

 
 کاربردی دانشگاه تهرانهای  مدیرکل پژوهش

 

 

 
 :رونوشت

اب آقاي/ سرکار خانم دکتر ................................عضاو محتارم هيئات علماي پارديس/      جن -
 دانشکده ................... و مجري محترم طرح جهت استحضار

 هاي کاربردي دانشگاه جهت استحضار معاون محترم امور پژوهش -
 ........ به شماره ..../...../....بايگاني در پرونده طرح جناب آقاي/ سرکار خانم دکتر... - روزانه -
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 نامه حسن انجام کار ارسال ضمانت

 
 جناب آقای / سرکار خانم ...........................

 ..............محترم )کارفرما(................................

 
 احترام  با سالم و

......... مورخ ........./........../........ موضاوع  نامه ح ن انجام کار به شماره ......... به پيوست اصل ضمانت
باه شاماره   ".................................................................................................................."قرارداد تحقيقاتي

گاردد. خواهشامند   ......./....... براي استحضاار ارساال ماي   ................................................ مورخ ......./..
نامه مربوطه به اين اداره کل، در اين خصوص اقادام   است دستور فرماييد ضمن اعالم وصول ضمانت

 الزم معمول گردد.

 

 
 کاربردی دانشگاه تهرانهای  مدیرکل پژوهش

 
 
 

 :رونوشت

عضو محتارم هيئات علماي پارديس/      ...........جناب آقاي/ سرکار خانم دکتر ..................... -
 دانشکده ................... و مجري محترم طرح جهت استحضار

 هاي کاربردي دانشگاه جهت استحضار معاون محترم امور پژوهش -
 بايگاني در پرونده طرح جناب آقاي/ سرکار خانم دکتر........... به شماره ..../...../.... - روزانه -
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 نامه انجام تعهدات انتارسال ضم

 
 ........................جناب آقای / سرکار خانم ........

 ..............محترم )کارفرما(................................

 
 احترام با سالم و

.. موضاوع  نامه انجام تعهدات به شاماره .................. ماورخ ........./........../......   به پيوست اصل ضمانت
............. شاماره  قرارداد تحقيقااتي............................................................................................................. 

ت دساتور  گردد. خواهشامند اسا  ............................... مورخ ......./........./....... براي استحضار ارسال مي
نامه مربوطه به اين اداره کل، اقدام الزم در اين خصوص معماول   فرماييد ضمن اعالم وصول ضمانت

 .گردد
 

 
 کاربردی دانشگاه تهرانهای  مدیرکل پژوهش

 
 
 

 :رونوشت

جناب آقاي/ سرکار خانم دکتر ................................عضاو محتارم هيئات علماي پارديس/       -
 .......... و مجري محترم طرح جهت استحضاردانشکده .........

 هاي کاربردي دانشگاه جهت استحضار معاون محترم امور پژوهش -
 بايگاني در پرونده طرح جناب آقاي/ سرکار خانم دکتر........... به شماره ..../...../.... - روزانه -
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 ای به کارفرما ارسال گزارش مرحله

 
 ............................................جناب آقای / سرکار خانم..........

 .............. محترم )کارفرما(....................

  با سالم و احترام
وسيله ضمن ارسال ................................... ن خه گازارش پيشارفت کاار مرحلاه........................     بدين

باه   "..............................................................................................................."قرارداد پژوهشي با عنوان
شماره .......................... مورخ......./......../........ خواهشمند است پس از بررساي و تأيياد گازارش ايان     

ن بت باه پرداخات    ن مرحله، مطابق مفاد قراردادمرحله دستور فرمائيد ضمن اعالم وصول گزارش اي
ح ااب  باه  عهده بانک تجارت شاعبه ارديبهشات/    18712067اعتبار مربوطه در وجه ح اب جاري 

عهده بانک ملت شعبه دانشگاه به نام معاونت پژوهشاي   1123 با شناسه واريز 5225458914شماره 
 نمابر گردد . 66970097ه دانشگاه تهران اقدام الزم معمول و رسيد آن به شمار

 

 
 کاربردی دانشگاه تهرانهای  مدیر کل پژوهش

 
 

 :رونوشت

جناب آقاي / سرکار خانم دکتر ............................عضاو محتارم هيئات علماي پارديس /        -
 دانشکده....................... و مجري طرح جهت استحضار 

 اه جهت استحضارهاي کاربردي دانشگ معاون محترم امور پژوهش -
 بايگاني در پرونده طرح جناب آقاي/ سرکار خانم دکتر........... به شماره ..../...../.... - روزانه -
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 ارسال گزارش نهایی طرح کاربردی

 
 جناب آقای / سرکار خانم............................ 

 ................................................................. محترم 

 
 با سالم و احترام 

به پيوست ......... ن خه گزارش نهايي به همراه .............. عدد لوح فشرده مربوط به طارح تحقيقااتي   
موضااوع قاارارداد شااماره ............................ مااورخ    "........................................................................."

گردد. خواهشمند اسات باا عنايات باه مفااد قارارداد/ بناد ........ قارارداد          مي ........................... ارسال
مانده اعتبار قرارداد فيمابين، دستور فرماييد ضمن اعالم وصول گزارش نهايي، ن بت به پرداخت باقي

ب شااماره عهااده بانااک تجااارت شااعبه ارديبهشاات/ ح ااا  18712067 در وجااه ح اااب شااماره
عهده بانک ملت شعبه دانشگاه به نام معاونت پژوهشي دانشگاه  1123با شناسه واريز  5225458914

 تهران اقدام و گواهي مکتوب اختتام طرح را به اين دانشگاه ارسال نمايند. 
 
 
 

 کاربردی دانشگاه تهرانهای  مدیرکل پژوهش

 

 

 
 :رونوشت

 ... عضو محترم هيئت علمي پرديس/ دانشکده/ مرکز........... جناب آقاي/ سرکار خانم دکتر -
 و مجري طرح جهت استحضار .............

 هاي کاربردي دانشگاه جهت استحضار معاون محترم امور پژوهش -
 بايگاني در پرونده طرح جناب آقاي/ سرکار خانم دکتر........... به شماره ..../...../.... - روزانه -
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 رداد( به مجریابالغ الحاقیه )متمم قرا

 
 ......................................جناب آقای/ سرکار خانم دکتر ............

 علمی پردیس/ دانشکده ................................ عضو محترم هیئت

 با سالم و احترام 
 "......................................................................................."پيرو ابالغ قرارداد طرح تحقيقاتي با عناوان  
.........................، باه پيوسات تصاوير الحاقياه شاماره       موضوع قرارداد شماره ........................... ماورخ 

.................................. مدت قرارداد تا تااريخ .............................. / افازايش    ................. مبني بر تمديد
گاردد.   ماي  درصد اعتبار کال باه مبلاغ .............................................. رياال جهات استحضاار ارساال       
 خواهشمند است با عنايت به مفاد قرارداد اصلي و الحاقيه فوق اقدام مقتضي معمول گردد.

 

 
 انهای کاربردی دانشگاه تهر مدیرکل پژوهش

 
 
 
 
 

 رونوشت:

 هاي کاربردي دانشگاه جهت استحضار معاون محترم امور پژوهش -

رئيس محترم ح ابداري معاونت پژوهشي دانشگاه به همراه اصل الحاقيه براي استحضار و  -
 اقدام الزم 

 بايگاني در پرونده طرح جناب آقاي/ سرکار خانم دکتر........... به شماره ..../...../.... - روزانه -
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 درخواست ارسال نامه جهت صدور جوابیه سازمان تأمین اجتماعی 

 اجراییهای  از سازمان

 
 ...........................جناب آقای/ سرکار خانم .........

 رئیس محترم ....................................................

 احترام با سالم و
باا   ......../............./رداد شاماره ......................... ماورخ .........  نهايي موضوع قارا  گزارش نظر به ارسال 

باااه آن ساااازمان،  "..............................................................................................................."عناااوان 
قرارداد اين طرح و کليه ضمائم مربوط به آن باه  خواهشمند است دستور فرماييد يک ن خه از تصوير 

شاعبه ياک ساازمان     27/10/1388مورخ  178475/13همراه پاسخ سؤاالت مطروحه در نامه شماره 
تأمين اجتماعي )تصوير پيوست( به منظور صدور مفاصا ح اب قرارداد به آن شعبه ارسال و رونوشات  

 مربوطه به دانشگاه منعکس گردد. 
 
 

 تهران های کاربردی دانشگاه شمدیر کل پژوه

 
 
 
 

 :رونوشت

جناب آقاي/ سرکار خانم دکتر ................................... عضو محترم هيئات علماي پارديس/     -
 دانشکده ................................ و مجري محترم طرح جهت استحضار 

 هاي کاربردي دانشگاه جهت استحضار معاون محترم امور پژوهش -
 کاربردي هاي طرحگيري اخذ مفاصا ح اب م ئول محترم پي -
 ... .../ ........... به شماره .../ بايگاني در پرونده طرح جناب آقاي/ سرکار خانم دکتر - روزانه -
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 تعالی بسمه

 
                                       178475/31: شماره
                 :                                      تاريخ

                                                         

 
 تهران دانشگاه پژوهشی معاون

 آ ر 16 خيابان نبش -انقالب خيابان: نشاني به
 

 عليکم سالم
 آن قراردادهااي  ح ااب  مفاصاا  صادور  در ت ريع و اجتماعي تأمين قانون 38 ماده اجراي در احتراما 
 اعالم به( کار واگذارنده) کارفرما قرارداد اتمام از پس فرماييد دستور است خواهشمند يدانشگاه واحد
 .فرماييد اقدام  يل موارد
  قرارداد خاتمه و شروع تاريخ
 تفکيک به ک ورات هرگونه از قبل شده انجام کار کل مبلغ
 ريالي ارزش مبلغ

 باشد؟مي قرارداد طرفين از کداميک عهده به مصرفي مصالح
 .فرمايند مشخص آنرا ريالي ارزش باشدمي کار واگذارنده عهده به مصرفي مصالح چنانچه
 کاارگزيني  حکام  ارائاه  و قارارداد  مجري معرفي قطعي ماقبل يا قطعي وضعيت صورت از ن خه يک
 (کار واگذارنده طرف از قرارداد مجري عنوان به دانشگاه پژوهشي معاونت معرفي)
 
 

 تهران یک شعبه                                                   

  

    اجتماعي تأمين سازمان

 بزر  تهران کل اداره
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 تامین اجتماعیسازمان اعالم پژوهشی بودن قرارداد به 

 

 جناب آقای/ سرکار خانم .......................

 1رییس محترم سازمان تامین اجتماعی شعبه 

 با سالم

 حقيقااتي باا عناوان   عمال آماده، بدينوسايله پژوهشاي باودن طارح ت      ه به بررسي ب توجه با احتراما 

 ... .../ .../ مورخ...................  به شماره قرارداد "..................................................................."
 .گردد مي گواهي......................  با

 
 تهران های کاربردی دانشگاه مدیر کل پژوهش

 

 
 :رونوشت

 هاي کاربردي دانشگاه جهت استحضار هشپژو امور معاون محترم -

هاي کااربردي معاونات پژوهشاي دانشاگاه      پيگيري امور مفاصاح اب طرح م ئول محترم -
 و هماهنگي الزم جهت استحضار

 بايگاني -روزانه -
  



 

 رانهای پژوهش و فناوری دانشگاه ته ها و دستورالعمل نامه آیین 198

 بسمه تعالی
 

 

 
           

 

 فرم اعتراض به میزان بیمه و درخواست بازنگری محاسبات

 )خالصه اعتراض(
 

ائه کارت شناسایی معتبر و ارائه معرفی نامه برای نماینده کارفرما در هیئت توجه: ار

 الزامی است.

 
 گردد. مي الف(اين ق مت توسط کارفرما تکميل 
 0018210237 -نام و نام خانوادگي: معاونت پژوهشي دانشگاه تهران                  شماره کارگاه:  
 شماره و تاريخ بدهي:        مورخ                   پژوهشي     -فعاليت کارگاه:  تحقيقاتي 
 آدرس کارگاه: دانشگاه تهران 
 شماره تلفن:  
 شرح اعتراض: 
 
 با تشکر                                                                        

 های کاربردی دانشگاه تهران مدیرکل پژوهش

 وز:     ماه:    سال:       ساعت:بدوي:  ر هيئتتاريخ رسيدگي در 
 محل تشکيل جل ه رسيدگي: شعبه يک سازمان تامين اجتماعي تهران                     

 امضاء کارفرما:
 نام و نام خانوادگي کارفرما: 

 تاريخ:                                      امضاء شعبه:              
 

  

 ..........................تاريخ: ..
 شماره: .......................... 
 پيوست: .........................

 سازمان تامین اجتماعی

 اداره کل تهران بزرگ
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 بسمه تعالی

 

 

 

 بدوی هیئتبه رای  فرم اعتراض
 
 

 تاريخ ابالغ         مورخ:      الف( شماره و تاریخ رای مورد اعتراض: 

 0018210237 -    شماره کارگاه:     معاونت پژوهشي دانشگاه تهران نام و نام خانوادگی:  

 پژوهشي -تحقيقاتي فعالیت کارگاه:
 

 

 ی:بدو هیئتب( محل درج اعتراض کارفرما/سازمان به رای 

 
 

 

 

 باتشکر 
 های کاربردی دانشگاه تهران مدیرکل پژوهش   

 

 

 ج( الیحه دفاعیه سازمان از رای هیئت بدوی:
 اداره کل درآمد  

 اداره کل استان                        تاریخ:              امضاء:    

 شعبه/نمایندگی                    

 
 3/84نمونه

  

 سازمان تامین اجتماعی

 اداره کل تهران بزرگ
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 بیمه به کارفرما ارسال اصل مفاصا حساب

 

 جناب آقای/ سرکار خانم...........................

 ....................رییس محترم .....................

 
 و احترام ا سالمب

مفاصا ح ااب شاماره ..................................... ماورخ ....../......./...... موضاوع پاروژه       به پيوست اصل
باه   "....................................................................................................................."عناوان   تحقيقاتي باا 

گردد. خواهشمند اسات   شماره قرارداد ......................... مورخ ....../....../...... جهت استحضار ارسال  مي
ماناده اعتباار آن باه     به صدور ت ويه ح اب قرارداد طرح مذکور و پرداخت باقيدستور فرماييد ن بت 

باا   5225458914عهده بانک تجارت شعبه ارديبهشات/ ح ااب شاماره     18712067ح اب شماره 
عهده بانک ملت شعبه دانشگاه به نام معاونت پژوهشاي دانشاگاه اقادام الزم باه      1123شناسه واريز 
 عمل آورند. 

 
 های کاربردی دانشگاه تهران وهشمدیر کل پژ

 

 

 
 رونوشت: 

عضاو محتارم هيئات علماي پارديس/       .............................. جناب آقاي / سرکار خانم دکتر -
 و مجري طرح جهت استحضار ......................... دانشکده

 هاي کاربردي دانشگاه جهت استحضار معاون محترم امور پژوهش -
 ........... به شماره ..../...../.... در پرونده طرح جناب آقاي/ سرکار خانم دکتر بايگاني - روزانه -
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 تقاضای واریز حسن انجام کار

 
 جناب آقای/ سرکار خانم .......................

 ............. محترم )کارفرما( ................................

 احترام با سالم و
 ".......................................................................................... "ح تحقيقاااتي بااا عناياات بااه اختتااام طاار

موضوع قرارداد شماره .............................. مورخ ....../......../..........، خواهشمند است ن ابت باه وارياز    
عهاده باناک تجاارت     18712067ام کار به ح ااب شاماره   اعتبار مربوط به ........... درصد ح ن انج

عهاده باناک ملات شاعبه      1123 با شناسه وارياز  5225458914شماره ح اب به شعبه ارديبهشت / 
دانشگاه به نام معاونت پژوهشي دانشگاه اقدام الزم معمول و رسيد آن باه شاماره ..............................   

 نمابر گردد.
 
 

 تهرانکاربردی دانشگاه های  شمدیر کل پژوه

 
 :رونوشت
عضاو محتارم هيئات علماي پارديس/       جناب آقاي / سرکار خانم دکتار ............................  -

 دانشکده .................... و مجري طرح جهت استحضار

 هاي کاربردي دانشگاه جهت استحضار معاون محترم امور پژوهش -

 ........... به شماره ..../...../.... رح جناب آقاي/ سرکار خانم دکتربايگاني در پرونده ط - روزانه -
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 اعالم اختتام طرح به مجری

 
 ...................................................جناب آقای/ سرکار خانم دکتر ........

 علمی پردیس/ دانشکده/ مرکز ................................ عضو محترم هیئت

 و احترام  سالمبا 

باا عنايات باه ارساال گازارش نهاايي و        پيرو ابال يه شماره ................... ماورخ ....../.........../......... و 
زير عالي/ سرکار عالي با مشخصات  وسيله اختتام طرح کاربردي جناب دريافت کل اعتبار قرارداد بدين

 گردد: اعالم مي

 :عنوان طرح

  :                 مورخ: ....../........./........شماره قرارداد

 نام سازمان طرف قرارداد )کارفرما(:

 + الحاقيه مربوطه:کل مبلغ قرارداد

 :تاريخ خاتمه:                 تاريخ شروع

 

 
 تهران های کاربردی دانشگاه مدیر کل پژوهش

 
 

 :رونوشت

معااون محتارم پژوهشاي پارديس/ دانشاکده       .....جناب آقاي / سرکار خانم دکتر ............. -
 .......................... جهت استحضار 

 هاي کاربردي دانشگاه جهت استحضار معاون محترم امور پژوهش -
 رئيس محترم ح ابداري حوزه معاونت پژوهشي دانشگاه براي استحضار و اقدام  -

سارکار خاانم دکتار     جهت بايگااني و راکاد نماودن موقات طارح جنااب آقااي/        -روزانه -
 ..../ ... .... / ......................... به شماره
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ها و  نامه ها، آیین دستورالعمل

سسات ؤهای مراکز و م فرم

 پژوهشی
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 ها و پژوهشگاه ها دانشگاهنحوه تشکیل و فعالیت واحدهای پژوهشی در  نامه آیین
 

 مقدمه
مبني بار ضارورت    14/7/89سالمي در جمع نخبگان به تاريخ در اجراي رهنمود رهبر فرزانه انقالب ا

قانون اهداف، وظاايف   2( بند )ب( ماده 11هاي دانشگاهي و اجراي جزء ) تشکيل و فعاليت پژوهشگاه
هااي   و تشکيالت وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و به منظور توسعه و ان جام هر چه بيشتر فعاليات 

هاا و   ب اتر مناساب جهات تعامال هماه جانباه و ماوثر باا ساازمان         و ايجاد  ها دانشگاهپژوهشي در 
هاي مختلف توليدي و خدماتي کشور و در راستاي تکاليف قاانون پانجم    هاي اجرايي و بخش دستگاه

توسعه و همچنين ماموريت و وظايف وزارت مبني بر ان اجام اماور تحقيقاات و فنااوري و افازايش      
 گردد. ارائه مي نامه آيين کارايي و اثر بخشي تحقيقات کشور، اين

 

 : تعاریف1ماده 

 باشد. ، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مينامه آييندر اين  "وزارت"منظور از  وزارت: -1-1
 باشد. ، معاونت پژوهشي و فناوري وزارت مينامه آييندر اين  "معاونت"منظور از  معاونت: -1-2

 باشد. صالح مي ساير مراجع  ي
، يکي از اشکال گروه پژوهشي، مرکز پژوهشاي،  "واحد پژوهشي"منظور از  شی:واحد پژوه -1-3

 باشد. پژوهشکده، موس ه پژوهشي و پژوهشگاه مي
 

 : اهداف2ماده 

 "موس ه"گرا در  هاي تخصصي و ماموريت ساماندهي ساختارهاي پژوهشي در زمينه -2-1
 "موس ه"هاي پژوهشي در  يافته باال بردن کيفيت انجام تحقيقات و مديريت بهينه دانش و -2-2
 جهت رفع نيازهاي کشور "موس ه"هاي پژوهشي کالن و ميان رشته اي در  انجام طرح -2-3
 با صنعت و جامعه "موس ه"تقويت ارتباط  -2-4
 سازي دستاوردهاي پژوهشي ب تر سازي مناسب جهت تجاري -2-5
 

 : انواع واحدهای پژوهشی بر اساس ماموریت3ماده 

 شوند: پژوهشي بر اساس نوع ماموريت به دو دسته تق يم مي واحدهاي
واحدهايي ه تند که بنا بر ضارورتي خااص باا ماموريات وياژه متناساب باا         عرضه محور: -3-1

 شوند. هاي توسعه علم و فناوري کشور تاسيس مي اولويت
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 شوند: واحدهاي پژوهشي که به دو منظور تاسيس ميتقاضا محور:  -3-2
باا اعتباارات خاود واحاد      "موس اه "هاي پژوهشي مورد نياز کشاور کاه    ر انجام طرحبه منظو -الف

 نمايد. پژوهشي را تاسيس و آن را از محل درآمدهاي پژوهشي اداره مي
هاي اجرايي، نهادها و موس ات عماومي ياا  يردولتاي،     به منظور رفع نيازهاي پژوهشي دستگاه -ب

و متقاضي  "موس ه"اهم نامه يا قرارداد همکاري بين واحد پژوهشي به صورت مشارکتي از طريق تف
 شود. ايجاد مي

شاوند در صاورت نيااز، سااير      در واحدهاي پژوهشي که به صورت مشاارکتي تاسايس ماي    -تبصره
 توانند مشارکت نمايند. ها و واحدهاي پژوهشي نيز مي دانشگاه

 
 : انواع واحدهای پژوهشی بر  اساس ساختار4ماده 

شوند که طبق ضوابط و مقاررات جااري و    بر اساس ساختار به پنج نوع تق يم مي واحدهاي پژوهشي
 گردند: ايجاد مي نامه آيينمفاد اين 

گروه پژوهشي: کوچکترين واحد پژوهشي است که در زمينه تخصصي معين و مشخص ايجاد  -4-1
 شود. مي
 ز است.گروه پژوهشي مرتبط با ماموريت مرک 2مرکز پژوهشي: داراي حداقل  -4-2
 گروه پژوهشي مرتبط با ماموريت پژوهشکده است. 3پژوهشکده: داراي حداقل  -4-3
پژوهشکده مرتبط با ماموريات موس اه    2گروه پژوهشي يا  6موس ه پژوهشي: داراي حداقل  -4-4

 است.
هااي ماموريات    پژوهشکده باا مجاوز قطعاي در حاوزه     3پژوهشگاه دانشگاهي: داراي حداقل  -4-5

 ت.دانشگاه اس
 باشد. قابل تاسيس مي ها دانشگاهموس ه پژوهشي و پژوهشگاه دانشگاهي فقط در  -تبصره

 
 : شرایط صدور مجوز فعالیت واحدهای پژوهشی5ماده 

 موافقت اصولی گروه پژوهشی: -5-1

 مبني بر ضرورت تاسيس واحد پژوهشي عرضه محور  ربط ارائه اسناد باالدستي و يا تاييديه مراجع  ي -الف
با دستگاه اجرايي، نهاد و يا ساازمان مرباوط مبناي بار ايجااد واحاد        "موس ه"ارائه تفاهم نامه  -ب

 پژوهشي تقاضا محور به صورت مشارکتي
 ارائه برنامه پژوهشي قابل توجيه در يک زمينه تخصصي - 
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 قاضاداشتن امکانات الزم )نيروي ان اني و فضاي فيزيکي و پشتيباني پژوهشي( در زمينه مورد ت -ت
نفر با مدرک کارشناساي ارشاد    2نفر با مدرک دکترا و  3نفر پژوهشگر )حداقل  5معرفي حداقل  -ث

در رشته مربوط( براي هر گروه پژوهشي. از اين تعداد بايد ياک نفار باه عناوان پژوهشاگر شااخص       
 معرفي شود.

پژوهشاي   پژوهشگر شاخص بايد حداقل سه طرح پژوهشي پايان يافتاه و ساه دساتاورد    -1تبصره 
پژوهشي چا  شاده در   –)شامل اختراع يا اکتشاف داراي تاييديه از مراجع  ي صالح يا مقاله علمي 

 نشريات معتبر( داشته باشد.
ارائه يک طرح پژوهشي پايان يافته و حداقل دو دساتاورد پژوهشاي )شاامل اختاراع ياا       -2تبصره 

پژوهشي چا  شده در نشريات معتبر( در  –اکتشاف داراي تاييديه از مراجع  ي صالح يا مقاله علمي
 حوزه فعاليت پژوهشي گروه، براي ساير پژوهشگران الزامي است.

دانشگاه  هيئت علميبايد با حکم رئيس دانشگاه حداقل يک تن از اعضاي  ها دانشگاهدر  -3تبصره 
شاروع فعاليات   توانند در  به صورت تمام وقت در واحد پژوهشي فعاليت نمايد و ساير پژوهشگران مي

 % خدمت موظف پژوهشي( براي هر گروه پژوهشي معرفي شوند.50به صورت مامور )حداقل 
موظف است  "موس ه"سال است و  2حداکثر زمان اعتبار موافقت اصولي از تاريخ صدور  -4تبصره 

طي اين مدت شرايط الزم براي اخذ موافقت قطعي واحد پژوهشي را فراهم نمايد. پس از طي مادت  
ذکور و در صورت تبديل نشدن به موافقت قطعي، موافقت اصولي پژوهشي خودبخود از درجه اعتبار م

 ساقط است.
 

 موافقت قطعی گروه پژوهشی: -5-2
طارح پژوهشاي باراي هار گاروه پژوهشاي توساط واحاد          3ارائه مدارک الزم مبني بر اتمام حداقل 

و مرتبط با ماموريات واحاد پژوهشاي      ربط هاي ياد شده بايد به نام واحد پژوهشي  ي پژوهشي. طرح
 باشد و گواهي ح ن انجام کار را نيز داشته باشد.

چنانچه طرح پژوهشي انجام شده، طرح پژوهشي ملي )کالن( باشد، به تشخيص معاونت  -5تبصره 
 به عنوان دو طرح پژوهشي قابل قبول است.

 

 مجوز فعالیت سایر واحدهای پژوهشی -5-3
)به  ير از پژوهشگاه( مناوط باه    4ت براي ساير واحدهاي پژوهشي مندرج در ماده صدور مجوز فعالي
هاي الزم مطابق با تعريف هر واحد پژوهشي در ماده مذکور و احراز شرايط صادور   داشتن تعداد گروه

 باشد. موافقت اصولي و يا قطعي )ح ب مورد( مي
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 : مراحل اجرایی صدور مجوز واحدهای پژوهشی6ماده 

 "موس ه"رائه تقاضاي تاسيس/تبديل وضعيت واحد پژوهشي با امضاي رئيس ا -1-6
 مبني بر موافقت با تاسيس/ تبديل وضعيت واحد پژوهشي "موس ه"ارائه مصوبه هيات امناي  -2-6
و تصاويب کميتاه   « معاونات »توساط   5پس از بررسي و تاييد احراز شارايط منادرج در مااده     -3-6

موزش عالي، مراتب جهت صادور موافقات اصاولي ياا قطعاي      تخصصي پژوهشي شوراي گ ترش آ
 )ح ب مورد( به دفتر گ ترش آموزش عالي اعالم خواهد شد.

معرفاي  « معاونات »اي را جهت پيگيري امور مربوط، باه   تواند نماينده مي "موس ه"رئيس  -تبصره
 نمايد.

 
 : تشکیل و فعالیت پژوهشگاه دانشگاهی7ماده 

 شرایط تاسیس -7-1

هااي   پژوهشکده با مجوز قطعي شوراي گ اترش آماوزش عاالي در حاوزه     3را بودن حداقل دا -الف
 ماموريت دانشگاه

 هاي تحصيالت تکميلي مرتبط با حوزه فعاليت پژوهشگاه در دانشگاه وجود دوره -ب
ها  دارا بودن برنامه جامع پژوهشي مصوب هيات امنا، مبتني بر نقشه جامع علمي کشور و اولويت - 

 هاي مصوب شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري و ساير اسناد باالدستي ستو سيا
توانناد برناماه جاامع     هايي که ساير شرايط تاسيس پژوهشگاه را دارا باشاند ماي   دانشگاه -1تبصره 

 ارائه نمايند. 1391پژوهشي خود را تا مهرماه سال 
و هاا   ساازمان هاا،   و فنااوري دساتگاه  تواند به منظور رفع نيازهاي پژوهشاي   دانشگاه مي -2تبصره 

موس ات دولتي و  يردولتي با تنظيم تفاهم نامه با آنها، ن بت به ايجاد واحد پژوهشي مشترک  يال  
اقدام نمايد. وجود واحد پژوهشي مشترک از « معاونت»پژوهشگاه و يا به صورت م تقل به تشخيص 

 و رتبه بندي دانشگاه مورد توجه خواهد بود.اولويت و امتياز ويژه اي برخوردار است و در ارزيابي 
 

 ارکان پژوهشگاه -7-2

 هیات امنا -الف

 هيات امناي پژوهشگاه همان هيات امناي دانشگاه است.
 

 رئیس پژوهشگاه -ب

شود، ضمن اينکاه ح اب ماورد باه تشاخيص       رئيس پژوهشگاه با حکم رئيس دانشگاه منصوب مي
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معاون "تواند با عنوان  مي "ون پژوهش و فناوري دانشگاهمعا"با تصويب هيات امنا پ ت « معاونت»
تغيير نام يافته و م ائوليت کلياه اماور مرباوط باه ماديريت        "پژوهش و فناوري و رئيس پژوهشگاه

 پژوهشگاه و معاونت پژوهشي و فناوري دانشگاه را عهده دار گردد.
ح ن اجاراي اماور داراي    تواند جهت در صورت تصويب هيات امنا، رئيس پژوهشگاه مي -3تبصره 

 قائم مقام باشد.
 

 وظایف و اختیارات رئیس پژوهشگاه -پ
هاي پژوهشگاه در چارچوب اساسنامه، ضوابط  اداره و هدايت امور و نظارت بر ح ن اجراي فعاليت -1

 و مقررات مربوط
 ويبپيشنهاد تشکيالت و ساختار پژوهشگاه از طريق رئيس دانشگاه به هيات امناء براي تص -2
صدور احکام روسا و مديران واحدهاي تابع پژوهشگاه بر اساس تشکيالت مصاوب پاس از تايياد     -3

 رئيس دانشگاه
 امضاء قراردادها و اسناد مالي و اداري در چارچوب اختيارات تفويضي از سوي رئيس دانشگاه -4
 ارائه گزارش عملکرد پژوهشگاه به هيات امناء از طريق رئيس دانشگاه -5
 يجاد ب تر مناسب جهت همکاري با مراکز پژوهشي و فناوري داخل و خارج کشور در چارچوب مقرراتا -6
 

 شورای پژوهشی و فناوری -ت
 ترکيب شوراي پژوهش و فناوري عبارت است از:

 رئيس دانشگاه )رئيس شورا( -1
 رئيس پژوهشگاه )نايب رئيس شورا( -2
 مدير کل پژوهشي پژوهشگاه )دبير شورا( -3
 هاي علمي و مرکز رشد موس ات پژوهشي، قطبها،  روساي پژوهشکده -4
 «معاونت»خارج از دانشگاه به پيشنهاد دانشگاه و تاييد و حکم  هيئت علميدو تن از اعضاء  -5

 شوند و انتخاب مجدد آنان بالمانع است. سال منصوب مي 3( به مدت 5اعضاء بند ) -4تبصره 
 

 وهش و فناوریوظایف و اختیارات شورای پژ -ث

 داخلي شورا نامه آيينتصويب  -1
ساله و همچنين برنامه جامع پژوهشي و فناوري دانشگاه و  5هاي ساالنه و  تنظيم اهداف و برنامه -2

 پيشنهاد آن به هيات امناء جهت تصويب از طريق رئيس دانشگاه
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 اساس اهدافتعيين خط مشي و برنامه راهبردي واحدهاي پژوهشي تابعه پژوهشگاه بر  -3
 هاي پژوهشي تصويب و نظارت بر کيفيت و ح ن اجراي طرح -4
هاي مقاطع تحصيالت تکميلي )اعم از آموزشي  و رسالهها  نامه پايانمديريت و نظارت بر محتواي  -5
 هاي پژوهشي پژوهشگاه هاي پ ا دکتري و طرح پژوهشي يا پژوهشي محور( و دوره –
 اتي، انتشاراتي و پژوهشي پژوهشگاه با توجه به اسناد باالدستيبررسي و تصويب نيازهاي تجهيز -6

تواند در راستاي ارتقاء کيفيت تصاميم گياري، ن ابت باه      شوراي پژوهشي و فناوري مي -5تبصره 
ايجاد کميته)هاي( تخصصي اقدام و به منظور ت هيل و ت ريع در امور، بخشي از اختيارات خود را به 

 مايد.کميته)هاي( مزبور تفويض ن
 

 : تامین منابع مالی8ماده 

توانند طبق مقررات، از درآمادهاي عماومي و اختصاصاي     واحدهاي پژوهشي عرضه محور مي -8-1
استفاده نمايند. در صورت تاييد عملکرد واحد پژوهشي توسط معاونت، در  "موس ه"واحد پژوهشي و 

 اقدام خواهد شد.  ربط جهت تخصيص رديف بودجه از مراجع  ي
منابع مالي واحدهاي پژوهشي تقاضا محور از محل درآمادهاي اختصاصاي واحاد پژوهشاي و      -8-2

شاود. باه اينگوناه واحادهاي پژوهشاي ردياف بودجاه تعلاق          هاي پژوهشي تامين مي قرارداد فعاليت
 گيرد. نمي
 برخوردار شود.ها  تواند طبق ضوابط مربوط از محل هدايا و کمک واحد پژوهشي مي -8-3
هاي خااص، هادايا و    و رديفها  ارات پژوهشگاه دانشگاهي از طريق بودجه مصوب، تبصرهاعتب -8-4

 گردد. و همچنين درآمدهاي اختصاصي تامين ميها  کمک
 

 "موسسه": جایگاه واحدهای پژوهشی در 9ماده 

واحد پژوهشي پس از دريافت مجوز از شوراي گ ترش آموزش عالي، طبق ضوابط و مقررات اداري و 
و تحات نظاارت معااون پژوهشاي و فنااوري       "موس ه"ربوط و نمودار سازماني و تشکيالت مالي م

 نمايد.  فعاليت مي "موس ه"
تواند فقط يک پژوهشگاه داشته باشد و پس از تصويب پژوهشگاه دانشاگاهي   هر دانشگاه مي -1تبصره 

 شوند. يريت ميکليه واحدهاي پژوهشي و فناوري دانشگاه  يل آن پژوهشگاه قرار گرفته و مد
 هيئات علماي  توانناد از اعضااي    واحدهاي پژوهشي و فناوري مصوب در صورت نياز مي -2تبصره 

بازنش ته يا پژوهشگران و کارشناسان واجد شرايط جهت تامين نيروي پژوهشاگر و کارشاناس خاود    
 وفق مقررات مربوط استفاده نمايند.
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بناد   "2"طابق با تفاهم ناماه موضاوع جازء    اساسنامه واحدهاي پژوهشي تقاضا محور )م -3تبصره 
( و همچنين اساسنامه پژوهشگاه دانشگاهي بر اساي الگوي وزارت تنظيم و پس از تاييد 3ماده  "ب"

 گردد. ارسال مي« معاونت»جهت تصويب، براي  "موس ه"هيات امنا با امضاي رئيس 
 

 : گزارش عملکرد10ماده 

النه خود را حداکثر تا پاياان خارداد مااه ساال بعاد و      واحد پژوهشي موظف است گزارش عملکرد سا
شاود از طرياق رئايس موس اه باه       همچنين در مقاطع زماني ديگري که توساط وزارت اعاالم ماي   

 ارسال نمايد.« معاونت»
 

 : لغو مجوز فعالیت واحد پژوهشی11ماده 

گ ترش آماوزش  موافقت اصولي يا قطعي واحد پژوهشي، در موارد زير پس از تصويب نهايي شوراي 
 شود: عالي لغو مي

 در صورت عملکرد ضعيف واحد پژوهشي يا از دست دادن شرايط ايجاد به تشخيص معاونت -1
 "موس ه"با تصويب هيات امناي  -2

هااي آن طباق روال قبال از ايجااد      در صورت انحالل پژوهشگاه دانشگاهي، زير مجموعاه  -تبصره
 ت خود ادامه خواهند داد.پژوهشگاه بر اساس ضوابط مرتبط به فعالي

 

 : تصویب12ماده 

به تصويب شوراي گ ترش آموزش عاالي   7/3/1390تبصره در تاريخ  17ماده و  12نامه در  ينياين آ
 رسيده و از تاريخ ابالغ، الزم االجرا است.

 با آرزوی توفیقات الهی

 کامران دانشجو 
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 یدستورالعمل اجرائی نحوۀ اخذ مجوز تأسیس واحدهای پژوهش
 

 مقدمه:

شوراي عالي انقالب فرهنگي درباارۀ تأسايس    21/1/69مورخ  148نامة مصوب جل ة آييندر اجراي 
هاي توسعة کشور و به منظور ت اهيل  ها و برنامهواحدهاي پژوهشي به منظور تحقق اهداف، سياست

دهااي  پيگيري درخواست متقاضيان براي اخذ مجوز تأسيس واحدهاي پژوهشاي اعام از دولتاي، نها   
 گردد:عمومي و خصوصي ) يردولتي( دستورالعمل زير ارائه مي

 
 تعریف -1مادۀ 

 وزارتخانه: واحد سازماني مشخصي است که بموجب قانون به اين عنوان شناخته شده يا بشود. -1-1

مؤس ة دولتي: واحد سازماني مشخصي است که بموجب قانون ايجاد و زير نظر يکي از قاواي   -1-2
 شود و عنوان وزارتخانه ندارد نظير نهاد رياست جمهوري.اره ميگانه ادسه
شرکت دولتي: واحد سازماني مشخصي است که با اجازۀ قانون بصورت شرکت ايجاد و ياا باه    -1-3

 درصد سرماية آن متعلق به دولت باشد(. 50حکم قانون به عنوان شرکت دولتي شناخته شده است )بيش از 
عمومي: واحد سازماني مشخصي ه تند که مطابق قانون به منظور انجام مؤس ات و نهادهاي  -1-4

 شوند، ولي عمدتا  دولتي ني تند.وظائف و خدماتي که جنبة عمومي دارند تشکيل شده يا مي
ها سهيم ني ات و بصاورت   گذاري آنبخش خصوصي: مؤس اتي ه تند که دولت در سرمايه -1-5

 شوند.اداره ميخصوصي توسط اشخاص حقيقي و يا حقوقي 
 واحد پژوهشي دولتي: -1-6
واحد پژوهشي دولتي: واحدي است که تحت پوشش وزارتخانه/ دانشگاه/ نهادهااي دولتاي    -1-6-1

 شود:است و به دو نوع زير تق يم مي
 هاا  دانشاگاه الف: واحد پژوهشي واب ته: واحدي است که زير نظر وزارت فرهنگ و آموزش عاالي باا   

 تأسيس شود.
 ها يا نهادهاي دولتي تأسيس شود.حد پژوهشي  يرواب ته: واحدي است که زيرنظر يکي از وزارتخانهب: وا
 واحد پژوهشي عمومي: واحدي است که زيرنظر يکي از مؤس ات يا نهادهاي عمومي ايجاد شود. -1-6-2
طور م تقل به عنوان مؤس ه خصوصاي و ياا   واحد پژوهشي خصوصي: واحدي است که به -1-6-3
 نيادهاي  يرانتفاعي پژوهشي ح ب مورد تأسيس شود.ب
در ياک گاروه    هيئات علماي  شود که به عنوان عضاو  پژوهشگر )محقق(: به ک ي اطالق مي -1-7

 پژوهشي يا آموزشي فعاليت پژوهشي داشته باشد.



 

 رانهای پژوهش و فناوری دانشگاه ته ها و دستورالعمل نامه آیین 214

گروه پژوهشي: کوچکترين واحد پژوهشي است که در رشته يا زمينة تخصصي مشخصي طبق  -1-8
شوراي انقاالب فرهنگاي باه پيشانهاد معاونات       148نامة مصوب جل ة آيين 2ج در بند ضوابط مندر

 شود.پژوهشي وزارت فرهنگ و آموزش عالي و تصويب شوراي گ ترش ايجاد مي
 3پژوهشکده: واحد پژوهشي است که داراي حداقل سه گروه پژوهشي با ويژگي مندرج در بند  -1-9
اين دستور العمل به پيشنهاد معاونت  1-8قالب فرهنگي و بند شوراي ان 148نامة مصوب جل ة  ينيآ

 شود.پژوهشي وزارت فرهنگ و آموزش عالي و تصويب شوراي گ ترش ايجاد مي
 4هااي منادرج در بناد    پژوهشگاه: واحد پژوهشي است که حداقل سه پژوهشکده با ويژگاي  -1-10

ايان   1-9و  1-8نادرج در بنادهاي   شوراي انقالب فرهنگي و شرايط م 148نامة مصوب جل ة آيين
هاي الزم باوده و باه پيشانهاد    هاي پژوهشي داراي توانمندينظر فعاليتدستورالعمل داشته و از نقطه

 شود.معاونت پژوهشي وزارت فرهنگ و آموزش عالي و تصويب شوراي گ ترش ايجاد مي
باه دارنادگان مادرک     هااي علمياه  پژوهشگر در واحدهاي پژوهشي  يردولتي و ياا حاوزه   :1تبصرۀ 

تحصيلي کارشناسي ارشد و باالتر و يا خبرگان بدون مدرک تحصيلي و مدارک حاوزوي ماورد تأيياد    
 شود.اطالق مي

 توانند عنوان مرکز پژوهشي را انتخاب نمايند.واحدهاي پژوهشي کمتر از سه گروه پژوهشي مي :2تبصرۀ 
توانند عنوان مؤس ة پژوهشي پژوهشکده ميواحدهاي پژوهشي بيش از يک و کمتر از سه : 3تبصرۀ 

 را برگزينند.
 

 شرایط ایجاد واحدهای پژوهشی -2مادۀ 
 ایجاد گروه پژوهشی -2-1

 شود:اين دستورالعمل گروه پژوهشي با ضوابط زير تأسيس مي 1-8براساس بند 
بنياادي،  هااي  الف: هدف و عنوان گروه پژوهشي منطبق بر نيازهاي اساسي کشور در يکي از زميناه 

 اي باشد.کاربردي و يا توسعه
 تن از آنان تمام وقت باشند. 3در گروه که  هيئت علميتن عضو  5ب: اشتغال حداقل 

 هاي پژوهشي مرتبط توسط گروه منتشر شده باشد.ج: حداقل يک مقالة علمي در زمينة فعاليت
 شد.هاي پژوهشي وجود داشته باد: امکانات و تجهيزات مناسب براي فعاليت

 بايد درجة دکترا داشته باشند.« ب»مندرج در بند  هيئت علميتن از اعضاي  3: حداقل 1تبصرۀ 
: اگر گروه پژوهشي در يک دانشکده تأسيس شود در صورت تمايال دانشاکده باه اساتقالل     2تبصرۀ 

صورت  و زيرنظر دانشکده، اداره خواهد گرديد که در اين« مرکز»مالي در گروه پژوهشي، گروه با نام 
 باشد.مي« گروه»داراي استقالل مالي است ولي ساير ضوابط آن تابع ضوابط 
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 ایجاد پژوهشکده: -2-2

 شود:اين دستورالعمل با شرايط زير تأسيس مي 1-9پژوهشکدۀ موضوع بند 
اي کشاور و ياا توساعه اي    تواند در انواع بنيادي، کاربردي و يا توسعههاي پژوهشکده ميالف: فعاليت

 هاي فوق تعريف شده باشد.اي در زمينهو يا به صورت ميان رشته کشور
-و ارائة دو طرح پژوهشاي پاياان  « 2-1»گروه پژوهشي با شرايط مندرج در بند  3ب: داشتن حداقل 

 يافته در هر گروه ضروري است.
 ج: داشتن امکانات و تجهيزات کافي براي امور پژوهشي.

 
 ایجاد پژوهشگاه: -2-3

 شود:اين دستورالعمل با شرايط زير ايجاد مي 1-10ضوع بند پژوهشگاه مو
 هااي  گاروه ايان دساتورالعمل در   « 2-2»پژوهشکده با شرايط منادرج در بناد    3الف: داشتن حداقل 

 پژوهشي هر پژوهشکده
 ب: داشتن امکانات و تجهيزات کافي براي انجام امور پژوهشي

 
 مراحل تأسیس -3مادۀ 

در اين دستورالعمل، اعطاي مجوز تأسيس واحدهاي پژوهشي در دو مرحلاه  با توجه به شرايط مندرج 
 به شرح زير و با تصويب شوراي گ ترش آموزش عالي انجام خواهد شد.

 الف: موافقت اصولي
 ب: موافقت قطعي

 
 موافقت اصولی -3-1

اعطاي موافقت اصولي منوط به احراز شرايط زيار و مطاابق منادرجات برگاة درخواسات و تصاويب       
 شوراي گ ترش آموزش عالي خواهد بود.

تطبيق هدف، شرح وظايف و فعاليت واحد پژوهشي مورد تقاضا باا نيازهااي اساساي کشاور در      -الف
 هاي پژوهشي کشور،هاي توسعة ملي و اولويتهاي علمي و پژوهشي، با توجه به برنامهزمينه
 ف سازمان متقاضي،توجيه کافي براي تأسيس واحد پژوهشي با توجه به شرح وظاي -ب

تبصره: در صورتيکه اشخاص حقيقي متقاضي تأسيس واحد پژوهشي باشند نياز به احراز شارايط بناد   
 )ب( نخواهد بود.
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 اين دستورالعمل ح ب مورد، 2احراز شرايط مندرج در مادۀ  -ج
 اي و همچنين منابع نيروي ان اني و نحوۀ تأمين آن،بيني منابع مالي و سرمايهپيش -د
 بيني فضاي کالبدي، تجهيزات و ساير امکانات مورد نياز با ارائة تقويم زماني.پيش -ه

مدت اعتبار موافقت اصولي براساس برنامة اجرايي ارائه شاده توساط ساازمان متقاضاي و      -1تبصرۀ 
گ تردگي حوزۀ فعاليت واحد پژوهشي )گاروه پژوهشاي، پژوهشاکده و پژوهشاگاه( توساط شاوراي       

 ي تعيين خواهد شد.گ ترش آموزش عال
تواند فقط متقاضي ايجاد هر سازمان در صورت احراز شرايط مندرج در اين دستورالعمل مي -2تبصرۀ 

 يک پژوهشگاه باشد.
 

 موافقت قطعی -3-2

 اعطاي موافقت قطعي با احراز شرايط زير و تصويب شوراي گ ترش آموزش عالي ممکن خواهد بود:
 به معاونت پژوهشي وزارت فرهنگ و آموزش عالي، ارسال تقاضاي موافقت قطعي -الف

تبصره: در صورت تقاضاي تبديل موافق اصولي به قطعي، اعاالم تحقاق شارايط منادرج در موافاق      
اصولي مصوب شوراي گ ترش آموزش عالي با امضاي باالترين مقام سازمان مربوط ضروري خواهد 

 بود.
دي مطابق اساسنامة الگو و ارسال آن باه هماراه   تکميل برگة درخواست و تهية اساسنامة پيشنها -ب

ساير مدارک مورد نياز به دفتر امور پژوهشي وزارت فرهنگ و آموزش عالي با امضاي باالترين مقاام  
 سازمان،

هاي معاونت پژوهشاي  هاي تخصصي و اساسنامهبررسي اساسنامه و مدارک ارسالي در کمي يون -ج
نتيجه به شوراي گ ترش آموزش عالي جهت اتخاا  تصاميم   وزارت فرهنگ و آموزش عالي و اعالم 

 نهايي.
 

 انطباق وضعیت استخدامی پژوهشگران -4مادۀ 

مؤس ات پژوهشي واب ته و  يرواب ته پس از اخذ موافق قطعي ن بت به تطبيق وضعيت استخدامي 
 نمايند.خود )پژوهشگران معرفي شده( از طريق مراجع  يربط اقدام مي هيئت علمي

)پژوهشگران( خود با ضوابط  هيئت علميه: مؤس ات خصوصي الزامي به تطبيق وضعيت اعضاء تبصر
 و مراکز پژوهشي ندارند. ها دانشگاه هيئت علميو مقررات استخدامي اعضاء 
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 های کارشناسی ارشد و دکترای تخصصینحوۀ پذیرش دانشجو در دوره -5مادۀ 

ناماة توساعة   آيينطبق ضوابط و مقررات مندرج در هاي آموزشي در مؤس ات پژوهشي برگزاري دوره
شاوراي گ اترش    5/2/77هاي تحصيالت تکميلي در مؤس ات پژوهشي مصوب جل ة ماورخ  دوره

 پذيرد. آموزش عالي انجام مي
 

 -6مادۀ 

اساسنامة پيشنهادي واحد پژوهشي مورد تقاضا با توجه به وضعيت و تخصص و شرح وظايف مؤس ة 
با اساسنامة الگوي پيوست اين دساتور العمال تادوين شاود. نماودار تشاکيالتي        متقاضي بايد مطابق

 )پيوست( پيشنهاد شود. 2يا  1تواند مطابق نمودار سازماني شمارۀ مؤس ة مورد تقاضا مي
تبصره: اعطاي موافقت اصولي و قطعي گروه پژوهشي و همچنين موافقت اصولي واحدهاي پژوهشي 

 نياز به اساسنامه ندارند.
 

 -7مادۀ 

کلية واحدهاي پژوهشي موجود در صورت تمايل به برخورداري از ت هيالت اين دستورالعمل موظفند 
ن بت به تطبيق وضعيت خود به صورت يکي از واحدهاي پژوهشي مندرج در اين دستورالعمل اقادام  

 نمايند.
گ اترش آماوزش   شاوراي   13/4/77تبصره در جل ة  11ماده و  7اين دستورالعمل در يک مقدمه و 

 عالي به تصويب رسيد و از همان تاريخ الزم االجرا است.

 
 تشکیالت پیشنهادی

 تشکیالت:

تشکيالت واحدهاي پژوهشي با توجه به واب تگي سازماني، حجم و نوع فعاليت متفاوت خواهد بود. با 
 :شودتوجه به تجربيات موجود، تشکيالتي به شرح زير براي واحدهاي مختلف پيشنهاد مي

شاود. در ايان نماودار ساازماني، معااون      براي گروه پژوهشي پيشانهاد ماي   1نمودار سازماني شمارۀ 
هاي پژوهشي )باه عناوان   پژوهشي م ئول هماهنگي و نظارت بر امور تحقيقاتي واحد است و بخش

هاي الکترونيک، کامپيوتر، مخابرات، مهندساي پزشاکي و   تواند از بخشمثال مرکز تحقيقات برق مي
 يره تشکيل شود( م تقيما  زير نظار رئايس واحاد قارار دارناد. باراي همااهنگي بيشاتر م ائوالن          

 شوند.هاي پژوهشي با معرفي معاون پژوهشي و حکم رئيس واحد منصوب مي بخش
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 1: نمودار سازمانی شمارۀ 1شکل 

 یادآوری مهم:

بيني و در حد ضرورت پيشبهتر است در کلية واحدهاي پژوهشي، تشکيالت اداري در حداقل ممکن 
 الشعاع آن واقع نشود.هاي علمي تحتشود تا فعاليت

ها نيز قابل اجرا است. باراي واحادهايي کاه    ها و پژوهشگاهبراي پژوهشکده 1نمودار سازماني شمارۀ 
بيش از سه بخش علمي دارند نمودار فوق مناسب خواهد بود. چنانچه در اين واحادها حجام فعاليات    

 توان چند معاون ح ب وظايف تعيين کرد. باشد ميعلمي باال 
هايي که دو يا سه فعاليت علماي قابال تفکياک داشاته باشاند )مانناد       براي پژوهشکده و پژوهشگاه

 گردد.پيشنهاد مي 2هاي بنيادي( نمودار سازماني شمارۀ پژوهشگاه دانش
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 2: نمودار سازمانی شمارۀ 2شکل 
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 ت از هیات رئیسه دانشگاهکسب مجوز ایجاد موسسا صوبهم
 (03/03/1395سومین صورتجلسه شورای راهبردی مدیران معاونت پژوهش و فناوری مورخ  2)بند 

 
براي ايجاد واحدهاي پژوهشي جديد يا ک ب مجوز براي واحدهاي پژوهشاي فاقاد مجاوز از هياات     

شاوراي پژوهشاي    باا ارساال صورتجل اه   ها  / پرديسها رئي ه دانشگاه مقرر شد درخواست دانشکده
مربوطه، ح ب مورد و تکميل م تندات مورد نياز در دبيرخاناه مراکاز و موس اات پژوهشاي، باراي      
تصويب به هيات رئي ه دانشگاه ارسال شود. پس از تصويب هيات رئي ه، اساسنامه مربوط به هياات  

گاردد. شاروع    مي لامنا و م تندات مورد نياز براي ک ب مجوزهاي قانوني الزم، به وزارت علوم ارسا
 باشد.  مي به کار واحدهاي پژوهشي در سطح دانشگاه پس از تصويب هيات رئي ه دانشگاه مجاز
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 پرسشنامه درخواست تأسیس و یا تبدیل واحدهای پژوهشی دانشگاهی/پژوهشگاهی

 
 

 مراکز و موسسات پژوهشی

 وزارت علوم، تحقيقات و فناوري

 معاونت پژوهش و فناوري

 
 تذکر:

نامه نحـوه تشـکیل و فعالیـت واحـدهای      ینیآيان محترم پس از مطالعه و آگاهي از متقاض

نامه را تکميال و هماراه باا    ، اين پرسش7/3/90مورخ ها و پژوهشگاه ها دانشگاهپژوهشی در 

( پس از تأييد کارشاناس مرباوط باه    1فرم درخواست با امضاي رئيس دانشگاه/پژوهشگاه )فرم شماره
  ژوهش و فناوري وزارت متبوع تحويل دهند.دبيرخانه معاونت پ

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 نشانی معاونت پژوهش و فناوري وزارت علوم، تحقيقات و فناوري:

 یدان صنعت، خ خوردین، خ هرمران، نالبش خ پیالروزان جنالوبی،   تهران، اهرک غرب، م

 14666-64891کالد پسالذی:   ، 11ساخذمان وزارت علوم، تحقیقالات و فنالاوری، قبقاله   

 www.Arzyabi. msrt.irوبگاه جهت کسب اخبار و اطالعات:   88575753نمابر: 

 (گروه تأسیم و برنامه ریری پژوهشی)

 کارشناسان مسئول:

    82233568لمن: ت  سینی فاقمه  اج

 82233569تلمن:   فراذه اسماعیلی
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 تاسیس پرسشنامه

 نام دانشگاه: 
 مشخصات واحد پژوهشی مورد درخواست: -1

 نوع درخواست:   1-1

 تأسیس: 

  پژوهشکده  مرکز پژوهشي  گروه پژوهشي 
 پژوهشگاه مؤس ه پژوهشي

 

 از:            تبدیل: 
 مؤس ه پژوهشي پژوهشکده   پژوهشي مرکز  گروه پژوهشي 

 :    به  

 پژوهشگاه    مؤس ه پژوهشي    پژوهشکده  مرکز پژوهشي
 

 اصلی فعالیت:     زمینه -1-2

 ................................... :رشته علوم ان اني و هنر       -الف
 ................................... :رشته فني مهندسي              -ب
 ................................... :رشته   علوم پايه                    - 
 ................................... :رشته    کشاورزي                   -ت
  ................................... :رشته رشته اي              ميان -ث
 احد پژوهشی: ...............................................................................نام انتخابی و -1-3

دهنده نوع واحد پژوهشي اسات. )گاروه    شود: بخش اول که نشان نام از دو بخش تشکيل مي تذکر:

اليت بايد دهنده موضوع فعاليت واحد پژوهشي است. )موضوع فع پژوهشي يا ...........( بخش دوم نشان
 محدود باشد( 

 مثال:

 

 
 

 مأموریت/موضوع فعالیت نوع واحد پژوهشی

 مديريت راهبردي گروه پژوهشي
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 نام رئیس پیشنهادی: -1-4

 نام و نام خانوادگی معاون پژوهش و فناوری:                              

 ریخ و امضاء:تا                                                                                                 
 

 نشانی و تلفن واحد پژوهشی: -1-5

 (:                             تلفن همراه:نماينده واحد پژوهشيتلفن ثابت )

 نمابر:                                                                 پست الکترونیکی:

 وبگاه:

سترس باشد. در  ير اينصورت عواقب ناشي از عادم  اي باشد که متقاضي قابل د گونهنشاني به تذکر:

  دسترسي، به عهده متقاضي خواهد بود.
 

 فضا و امکانات واحد پژوهشی: -2

 امکانات فضای فیزیکی )متراژ(

  تعداد کتب  ير فارسي  تعداد کتب فارسي  کتابخانه

  آزمايشگاه
تعداد عناوين مجالت 

 فارسي
 

تعداد عناوين مجالت 
  ير فارسي

 

  کارگاه
ها در زمينه  تعداد آزمايشگاه

 فعاليت گروه
 

هاي تعداد اشتراک بانک
 اطالعاتي

 

کل م احت 
 زيربنا

 
ها در زمينه  تعداد کارگاه

 فعاليت گروه
   

 

 تذکر: 

 ها به تفکيک  کر شود. ها و کارگاه اسامي و تعداد تجهيزات اساسي موجود در داخل آزمايشگاه -1
قيمت دارد و در حال حاضر فاقد آن اسات   ي نياز به تجهيزات سنگين و گرانچنانچه واحد پژوهش -2

 م تندات مربوط به امکان استفاده از تجهيزات ساير مؤس ات را ارائه دهد.
 

 اهداف -3

 براي هر گروه پژوهشي باه طاور جداگاناه   بايد  (3)بنداطالعات خواسته شده در اين ق متتذکر: 

 تکميل شود.
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 ژوهشی:عنوان گروه پ -3-1

 مأموریت: -3-2

 
 ساله(گروه پژوهشی)مطابق الگوی موجود در وبگاه(:5اهداف بلند مدت ) -3-3
 

 
 ساله( گروه پژوهشی)مطابق الگوی موجود در وبگاه(:2اهداف کوتاه مدت) -3-4 

 
 نام و نام خانوادگی معاون پژوهش و فناوری:

 
 تاریخ و امضاء:

 
 پژوهشگران -4

ف
ردي

 
 ينام و نام خانوادگ

آخرين مدرک تحصيلي و مرتبه و 
 پايه علمي

نوع 
 همکاري

محل 
 خدمت فعلي

عنوان گروه 
تمام  پژوهشي پيشنهادي

 وقت
پاره 
 پايه مرتبه رشته و گرايش وقت

        پژوهشگر شاخص 1

2         

3         

4         

5         

 نامه تکميل شود. آيين 5مطابق ماده  (4)بنداطالعات خواسته شده در اين ق متتذکر: 
 

 توضیح: 

مطابق با ماده  پژوهشگر شاخصالزم است از ميان پژوهشگران معرفي شده يک نفر به عنوان  -1
 نامه معرفي شود. آيين 5
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مارتبط ياک تان باه عناوان رئايس واحاد توساط رئايس           هيئت علمياز ميان اعضاي برج ته  -2
 دانشگاه/پژوهشگاه معرفي شود.

در مورد پژوهشگراني که محل کار اصلي آنها واحد پژوهشي ياا دانشاگاه متباوع ني ات، محال       -3
 خدمت اصلي  کر شود.

 براي درج اسامي، در فايل الکترونيکي، سطرهاي جدول را به ميزان الزم افزايش دهيد. -4
. در مورد وقت درج شوندوقت و پارهدر جدول فوق به ترتيب پژوهشگر شاخص، پژوهشگران تمام -5

کنناد  دانشگاه که با حکم مأموريت از سوي رئيس دانشگاه با گروه همکاري مي هيئت علمياعضاي 
 %( درج شود.50وقت )در ستون پاره

 
 مدارک پژوهشگران معرفی شده )فقط فایل الکترونیکی( شامل:

موظف % خدمت 50نامه مأموريت حداقل  -3آخرين حکم استخدامي  -2آخرين مدرک تحصيلي  -1
رزوماه   -3ه اتند  توساط رئايس دانشاگاه      هيئات علماي  پژوهشي براي پژوهشگراني که اعضاي 

تحقيقاتي پژوهشگر به زبان فارسي)با برج ته نمودن موارد مرتبط با حوزه فعاليات واحاد پژوهشاي(    
م تندات رزومه )شامل: صفحه اول قرارداد پژوهشي + گواهي ح ان انجاام کاار     -4( wordفايل )
اي که مقاله را باه   شده از کارفرما، صفحه اول مقاالت چا  شده + صفحه اول مجلههاي انجامپروژه

 چا  رسانده است، گواهي ثبت اختراع)در صورت موجود بودن(

مدارک اشاره شده براي هر پژوهشگر را در يک پوشه الکترونيکي به نام پژوهشگر و به  -1: 1تذکر

 ييد.تفکيک مدارک خواسته شده ارائه نما
 ارائه نماييد.  نامهم تندات رزومه هر پژوهشگر را فقط منطبق با موارد خواسته شده در آيين -2

 فرماييد. جدا  خودداري پرسشنامهاز تغيير فرمت : 2تذکر

 
 نام و نام خانوادگی معاون پژوهش و فناوری:

 تاریخ و امضاء:
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 رزومه پژوهشگران

 

 فرم پژوهشگر
 
 

 ر:مشخصات پژوهشگ -1

 

 

 

 

 

 سوابق تحصیلی: -2

 

 رشته مقطع تحصيلی
کشور محل 

 تحصيل

شهر محل 

 تحصيل

مؤسسه 

محل 

 تحصيل

تاریخ 

 شروع

تاریخ 

 پایان

       دیپلم

       کارشناسی

       کارشناسی ارشد

       دکتري

تحصيالت 

 غيردانشگاهی

      

 

  

 

 

 عکس محل الصاق

 نام: ...................................... نام خانوادگی: .....................نام پدر:..........................

 تاریخ تولد: ................. محل صدورشناسنامه: ................. محل تولد: .................

 تلفن همراه: ............................. تلفن محل کار: .................. تلفن منزل: ..................

 آدرس الکترونيکی:...................................................................

 2فرم شماره 
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الیـت گـروه پژوهشـی کـه     پژوهشی مـرتبط بـا حـوزه فع    – های علمی سوابق فعالیت -3

 پژوهشگر عضو آن معرفی شده است:

 ها: نامه پایان -الف

 نامه کارشناسی ارشد: عنوان پایان -1
 

 نامه دکتری: عنوان پایان -2

 

 تحقیقاتی مرتبط با حوزه فعالیت گروه: های طرح -ب

 
 های مرتبط با حوزه فعالیت گروه: نامه راهنمایی پایان -ج

 عنوان ردیف

 مقطع

 ارائه پایان نامهسال  دانشگاه

ی
س

شنا
ار

ک
 

شد
ار

 

ی
تر

دک
 

      

      

      

      

 

 تاریخ خاتمه تاریخ شروع کارفرما عنوان طرح ردیف
 مسئولیت در طرح

 مجری/همکار
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 ثبت اختراع مرتبط با حوزه فعالیت گروه: -د

 مرجع تأیید کننده تأییدیه تاریخ و شماره ثبت/ نام اختراع ردیف

    

    

 

 مقاالت مرتبط با حوزه فعالیت گروه: -ه

 ط با حوزه فعالیت گروه:مرتب ISIت مقاالت چاپ شده در مجال -1

 سال چاپ شماره مجله عنوان مجله عنوان مقاله ردیف

     

     

     

     

 

 لی مرتبط با حوزه فعالیت گروه:پژوهشی داخ -علمی  مقاالت چاپ شده در مجالت -2

 سال چاپ شماره مجله عنوان مجله عنوان مقاله ردیف

     

     

     

     



 

 رانهای پژوهش و فناوری دانشگاه ته ها و دستورالعمل نامه آیین 228

 ترویجی داخلی مرتبط با حوزه فعالیت گروه: –علمی  مقاالت چاپ شده در مجالت -3

 سال چاپ شماره مجله عنوان مجله عنوان مقاله ردیف

     

     

     

     

 
 کتب مرتبط با حوزه فعالیت گروه: -و

 کتب تألیف شده مرتبط با حوزه فعالیت گروه: -1

 موضوع و رشته کتاب عنوان کتاب ردیف
محل 

 انتشار
 انتشارات

سال 

 چاپ

نوبت 

 چاپ

1       

2       

3       

4       

 

 کتب ترجمه شده مرتبط با حوزه فعالیت گروه: -2

 رديف
عنوان 
 کتاب

نام 
 نوي نده

سال ن خه 
 اصلي چا 

کشور و 
 انتشارات

انتشار 
 ترجمه

سال 
 انتشارترجمه

کار مشترک 
)نفرچندم(/ کار 

 انفرادي

        

     \   

  ها و ... جوایز، تشویق -ز
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 1(2اساسنامه تیپ موسسات پژوهشی تقاضا محور الف )نوع 
 

 نام واحد پژوهشی.......................................
 

 شود می خالی توسط متقاضیان واحدهای پژوهشی تکمیلهای  توضیح: بخش
 

 مقدمه. 1ماده 

 خط(.  5شود )حداکثر  مي در اين ق مت خالصه اي از داليل تاسيس واحد پژوهشي  کر

علمي و پژوهشي، توسعه تحقيقاات  کمک به رفع نيازهاي دانشگاه تهران با هدف  نام واحد پژوهشی

شود.  مي حوزه ..................................................... تاسيسدر ي الملل بينهاي  همکاري و گ ترشکشور  علمي
در اين اساسنامه به اختصار، دانشگاه تهران، دانشگاه و گروه، واحد، پژوهشکده يا موس ه پژوهشي، واحاد  

ابط وزارت علاوم، تحقيقاات و   )بار اسااس ضاو    2اين واحد پژوهشي تقاضا محور يا ناوع   شود. خوانده مي
 کند.  مي و مقررات پژوهشي دانشگاه فعاليتاساسنامه فناوري( بوده و مطابق مفاد اين 

 

 . جایگاه حقوقی و محل استقرار2ماده 

دانشاگاه  اساتقرار آن در  محال  باوده و   دانشگاه دانشکده / پردیس/واحد پژوهشي واب ته باه  

 خواهد بود.

 بند  کر شود( 5در  حداکثر. ماموریت: )3ماده 

 بند  کر گردد( 5حداکثر در . اهداف: )4ماده 

 باشد. مي ارکان واحد شامل شوراي سياستگذاري، رئيس و شوراي علمي. ارکان: 5ماده 

 

 . شورای سیاستگذاری  6ماده

شوراي سياستگذاري باالترين مرجع علمي و سياستگذاري واحد بوده که وظيفاه تعياين خاط مشاي     
 باشد: مي لمي، تحقيقاتي، ترويجي واحد را به عهده داشته و متشکل از افراد زيرعهاي  فعاليت
 رئيس دانشکده/ رئيس پرديس/ معاون پژوهشي دانشگاه ح ب مورد )رئيس شورا( -1

معاون پژوهشي دانشکده/ پرديس/ نماينده معاون پژوهشاي دانشاگاه ح اب ماورد )ناياب       -2
 رئيس شورا(

                                                      
 15/08/1395صورتجل ه هيات رئي ه دانشگاه مورخ  3پيوست بند  1
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وضوع فعاليت واحد به پيشانهاد رئايس واحاد و حکام     علمي خبره در م هيئتيک نفر عضو  -3
 معاون پژوهشي دانشگاه

کاربردي موس ه )خارج از دانشگاه( با پيشانهاد  هاي  يک نفر خبره مرتبط با موضوع پژوهش -4
 رئيس واحد و تاييد معاون پژوهشي دانشگاه

 رئيس واحد )دبير شورا(  -5
احد، تاييد رئيس دانشکده /پرديس و حکام  احکام اعضاي حقيقي شورا به پيشنهاد رئيس و :1تبصره 

 شود مي سال صادر 3معاون پژوهشي دانشگاه براي مدت 
 

 .باشد می وظایف و اختیارات شورا به شرح زیر -

 تصويب طرح تشکيالتي، نمودار سازماني واحد .1

 اساسي واحدهاي  راهبردها و خط مشيها،  تعيين و تصويب برنامه .2

 پژوهشي موجودهاي  انحالل گروهپژوهشي جديد يا هاي  ايجاد گروه .3

 مالي و تراز نامه ساالنههاي  جاري و سرمايه اي و صورت ح ابهاي  تصويب بودجه .4

 تصويب تغييرات پيشنهادي در اساسنامه واحد .5

 اتخا  تصميم در مورد نحوه تامين و جذب منابع مالي مورد نياز .6

 ب قوانين و مقررات دانشگاهاداري، مالي در چارچوهاي  و دستورالعملها  نامه آيينتصويب  .7

 اتخا  تصميم درباره ساير موضوعات .8
 باشد. مي کليه وظايف و اختيارات شورا در چارچوب ضوابط و مقررات دانشگاه :2تبصره 

 
 . رئیس7ماده

باشد که به پيشنهاد رئيس دانشکده/ پرديس/ معاون پژوهشاي   مي رئيس، باالترين مقام اجرايي واحد
هاي  تمديد م ئوليت براي دوره شود. مي سال منصوب 3براي مدت يس دانشگاه دانشگاه و با حکم رئ

 باشد. مي متوالي بالمانع
 

 باشد: می وظایف رئیس واحد به شرح زیر

 اجراي مصوبات شوراي سياستگذاري .1

مصاوب شااوراي  هاااي  راهبردهااا و خاط مشاي  هاا،   اداره واحاد در چاارچوب ساااختار، برناماه    .2
 سياستگذاري
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و صدور احکام مربوطاه   "موس ه "، مديران واحدها و ديگر م ئوالن اجرايي اتخاب معاونين .3
 طبق مقررات

تنظيم بودجه و تراز ساليانه و ارائه آن از طرياق شاوراي علماي باراي بررساي و تصاويب در        .4
 شوراي سياستگذاري

و هاا   اجرايي براي ارائه خدمات و جذب طرحهاي  برقراري ارتباط با موس ات علمي و سازمان .5
 پژوهشيهاي  پروژه

 برقراري ارتباطات بين المللي در چارچوب مصوبات و مقررات دانشگاه تهران .6

و مقاررات مرباوط مصاوب    ها  انعقاد قرارداد براي پيشبرد اهداف موس ه در چارچوب سياست .7
 امناء هيئت

 

 . شورای علمی  8ماده

علمي  هيئتو دو نفر عضو  پژوهشيهاي  شوراي علمي واحد متشکل از رئيس، معاونان، مديران گروه
 باشد: مي به انتخاب شوراي سياستگذاري با وظايف و اختيارات زير

 علمي و پژوهشيهاي  تدوين برنامه -1

 اجراييهاي  پژوهشي کالن براي ارايه به دستگاه هاي طرحبررسي  -2

 پژوهشي به شوراي سياستگذاريهاي  و برنامه نامه آيينتهيه پيشنهاد در خصوص  -3

 ي تجهيزاتي، علمي و پژوهشي گروه و ارايه راهکارهاي الزم براي تامين آنهابررسي نيازها -4
 آموزشي و پژوهشيهاي  براي برگزاري سمينارها، کارگاهريزي  برنامه -5

 بررسي آثار علمي و پژوهشي براي انتشار -6

 3احکام اعضاي حقيقي شوراي علمي با حکم رئيس شاوراي سياساتگذاري باراي مادت      :3تبصره 
 شود. مي سال صادر

 
 . مقررات مالی و اداری  9ماده 

 شود. مي دريافتي تامينهاي  منابع مالي موس ه از محل قراردادهاي پژوهشي و کمک .1

 دانشاگاه هااي   ناماه  آياين امورمالي، اداري و به کارگيري کارکنان واحد مطاابق مقاررات و    .2
 باشد. مي

 واحد همکاري نمايند. توانند به عنوان عضو واب ته با مي علمي دانشگاه هيئتاعضاي  .3

آن اعم از نيروي هاي  شود و کليه هزينه مي موس ه از نظر مالي به صورت خودگردان اداره .4
 شود. مي ان اني و فضاي فيزيکي از محل درآمدهاي حاصله تامين
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 . انحالل  10ماده 

نشاگاه  رئي ه دا هيئتواحد با تصويب شوراي سياستگذاري، تاييد معاون پژوهشي دانشگاه و تصويب 
 شود.   مي منحل

 
در تااريخ  پاس از تصاويب در دانشاکده/ پارديس      وتنظايم  تبصاره   3و مااده   10اين اساسانامه در  

 هيئترئي ه دانشگاه و در تاريخ .......................................... به تصويب  هيئت به تصويب................... 
 امناي دانشگاه تهران رسيد.
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 1( 3تیپ موسسات پژوهشی تقاضا محور ب )نوع اساسنامه 

 مؤسسه )نام موسسه( اساسنامه
 

 شود. می خالی توسط متقاضی صنعت / دانشگاه تکمیلهای  توضیح: بخش

 . مقدمه 1ماده 
 ........................................... فاي ماابين  ....هاي  با هدف کلي توسعه پژوهش و فناوري در زمينه مؤس هاين 

ها و امکانات  شود و بهره گيري از توانايي مي ناميده "-------"که به اختصار --------------------سازمان 
گاردد. ايان    ماي  شاود تأسايس   ماي  ناميده "دانشگاه"دانشکده/ پرديس/ دانشگاه تهران که به اختصار 
س ات پژوهشي تقاضا شود از مؤ مي خوانده "مؤسسه"مؤس ه پژوهشي که در اين اساسنامه به اختصار 

و "دانشـگاه "هاي علمي، پژوهشاي و تخصصاي    باشد و با پشتيباني مي محور )نوع سوم(دانشگاه تهران

 نمايد. مي در دانشگاه تهران فعاليت"-------"هاي مادي و تخصصي پشتيباني
 

 مورد( به عنوان نمونه 5. اهداف )حداکثر 2ماده 

  ------------------------مرتبط با هاي  و نوآوري  توسعه فناوري .1

  -----------افزايش بهره وري و رقابت پذيري  .2

  ----------------هاي  مورد نياز در زمينههاي  تعريف، اجرا و تجاري سازي پروژه .3

 -----------ي الملل بينکمک به توسعه روابط و تعامالت خارجي و  .4

 ---عه و ارتقاي بهره وري مشارکت در تامين نيروي ان اني متخصص مورد نياز براي توس .5
 

 مورد( به عنوان نمونه 5. وظایف و ماموریت )حداکثر 3ماده 

 اي  هاي کاربردي و توسعه مديريت و انجام پژوهش .1

هااي   ايجاد ارتباطات علمي م تمر با موس ات دانشگاهي و مؤس ات بين المللي در حاوزه  .2
 ------------مورد نياز 

هااي   مرتبط با فعاليتهاي  آموزشي فعال کشور در زمينههمکاري با ساير مراکز پژوهشي و  .3
 "مؤس ه"

هاي آموزشي پيشرفته تخصصي در ساطوح ملاي،    ها و دوره ها ، همايش برگزاري کنفرانس .4
 يالملل بيناي و منطقه

 ارائه خدمات مشاوره اي تخصصي مرتبط .5

                                                      
 15/08/1395صورتجل ه هيات رئي ه دانشگاه مورخ  3پيوست بند  .1
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 . ارکان4ماده 

 باشد مي راي علميارکان موس ه شامل هيأت امناء، کمي يون دائمي، رئيس و شو

 
 .  هیأت امناء5ماده 

 باشد: مي ترکيب هيات امناي موس ه به شرح زير
 )رئيس هيات امناء( وزير/ رئيس سازمان......... -1

 رئيس دانشگاه / پرديس/ دانشکده )ح ب مورد( -2

 معاون .............. وزارت / سازمان -3

 معاون .............. وزارت / سازمان -4

 گاه/ پرديس/ دانشکدهمعاون پژوهشي دانش -5

 معاون آموزشي دانشگاه/ پرديس/ دانشکده )ح ب مورد( -6

 رئيس پارک علم و فناوري دانشگاه )ح ب مورد( -7

 رئيس موس ه پژوهشي )دبير( -8

 يک نفر خبره به انتخاب وزير/ رئيس سازمان -9

 يک نفر خبره دانشگاهي به انتخاب رئيس دانشگاه/ پرديس/ دانشکده -10

 
 ارات هیأت امناء. وظائف و اختی6ماده 

 وظائف و اختيارات هيات امناء مؤس ه عبارت است از:

 تصويب طرح تشکيالتي، نمودار سازماني موس ه .1

 اساسي موس ه  هاي  ها، راهبردها و خط مشي تعيين و تصويب برنامه .2
 پژوهشي موجود هاي گروهپژوهشي جديد يا انحالل  هاي گروهايجاد  .3
 هاي مالي و ترازنامه ساالنه  ي و صورت ح ابجاري و سرمايه اهاي  تصويب بودجه .4
 تصويب تغييرات پيشنهادي در اساسنامه موس ه .5
 اتخا  تصميم در مورد نحوه تامين و جذب منابع مالي مورد نياز .6

 هاي اداري، مالي در چارچوب قوانين و مقررات دانشگاه ها و دستورالعمل نامه آيينتصويب  .7
 اتخا  تصميم در باره ساير موضوعات .8

 باشد. مي کليه وظايف و اختيارات هيات امنا در چارچوب ضوابط و مقررات دانشگاه :1تبصره
 

 . کمیسیون دائمی  7ماده 

نفر است که با پيشنهاد اعضااي هياات امناا در اولاين جل اه       7اعضاي کمي يون دائمي هيأت امناء 
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ت امنااء و بررساي و   هياأ  شود. وظائف آن عبارت است از تهيه دستور جل ات مي هيات امنا مشخص
 پيگيري موارد ارجاعي از سوي هيأت امناء.  

 اين کمي يون حداقل هر سه ماه يکبار جل ه خواهد داشت . :2تبصره 
 

 . رئیس مؤسسه8ماده 

موافقت و حکم مشترک رئايس   تهران با دانشگاه برج ته علمي هيئت اعضاي بين از موس ه رئيس
بعادي  هااي   باراي دوره  مجدد وي انتصاب و منصوب سال 3 مدت براي دانشگاه و رئيس هيات امنا

   .است بالمانع
 

 باشد: می وظایف رئیس مرکز به شرح زیر

 اجراي مصوبات هيأت امناء  .1

 مصوب هيات امناء هاي  راهبردها و خط مشيها،  اداره مؤس ه در چارچوب ساختار، برنامه .2

و صادور احکاام    "مؤس اه " انتخاب معاونين، مديران واحدها و ديگار م ائوالن اجراياي    .3
 مربوطه طبق مقررات

تنظيم بودجه و تراز ساليانه و ارائه آن از طريق کمي يون دائمي هيأت امناء براي بررسي و  .4
 تصويب هيأت امناء

ها  اجرايي براي ارائه خدمات و جذب طرحهاي  برقراري ارتباط با موس ات علمي و سازمان .5
 پژوهشيهاي  و پروژه

 ي در چارچوب مصوبات و مقررات دانشگاه تهران الملل بين برقراري ارتباطات .6

و مقررات مرباوط مصاوب   ها انعقاد قرارداد براي پيشبرد اهداف مؤس ه در چارچوب سياست .7
 هيأت امناء

 

 .  شورای علمی9ماده 

 و هاا  طارح  عنااوين  و موضاوعات  تصاويب هاا،   شوراي علمي موس ه با هدف بررسي، تعيين اولويت
 صاالحيت  تايياد  و و بررساي  يالمللا  باين  و داخليهاي  همکاري تأييد و شي، بررسيپژوه هاي پروژه
 گيرد: مي پژوهشگران با ترکيب زير شکل علمي

 به عنوان رئيس شورا رئيس مؤس ه -1

 دو نفر از مديران ارشد و مرتبط سازمان/ وزارتخانه -2
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 معاون پژوهشي موس ه -3

 يک نفر خبره به معرفي سازمان/ وزارتخانه -4

 دانشگاه  ز اعضاء هيأت علمي دانشگاه تهران با معرفي معاون پژوهشييک نفر ا -5

 پژوهشي موس ه هاي گروهمديران  -6

 
 پژوهشی های گروه. 10ماده 

 باشد: مي پژوهشي زير هاي گروهموس ه داراي 
1-   

2-   

3-   

پژوهشي جديد به پيشنهاد کمي يون دائمي و تصويب هيات امنا  هاي گروهدر صورت نياز  :3تبصره 
 شود. مي ايجاد

پژوهشاي   هاي گروهظرف سه ماه پس از تشکيل موس ه، شرح وظايف و ترکيب اعضاي  :4تبصره 
 شوند. مي به پيشنهاد رئيس موس ه و تصويب شوراي علمي تعيين

 
 ها  . امور اداری مالی و مالکیت11ماده 

 باشد. مي مصوب دانشگاههاي  نامه ينيامور اداري مالي مؤس ه مطابق مقررات و آ .1

پژوهشي در مؤس اه باه طاور     هاي طرحو ها  فکري ک ب شده از اجراي پروژههاي  دارايي .2
 گيرد. مي م اوي به طرفين تعلق

هاي مؤس ه پس از ت اويه دياون باه دانشاگاه      در صورت انحالل مؤس ه، اموال و دارايي .3
 منتقل خواهد شد. 

 

وزير/   ----------توسط آقاي        اين اساسنامه در يازده ماده و چهار تبصره در تاريخ           
رئيس دانشگاه / پرديس / دانشکده امضا و از  ----------------رئيس سازمان........... و آقاي 

 باشد. مي اين تاريخ قابل اجرا

 

 وزیر/رئیس سازمان

  

 رئیس دانشگاه
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 چک لیست درخواست تأسیس و یا تبدیل واحدهای پژوهشی 
 

  مرتبه:                                     رئیس پیشنهادی:  نام و نام خانوادگی

  عنوان واحد پیشنهادی:

 ندارد دارد   پرسشنامه   -1

 تبدیل      نوع درخواست:     تأسیس -1-1

     خیر   اصلی فعالیت مشخص شده است     بلی   زمینه -1-2

    نام انتخابی واحد پژوهشی براسـاس ضـوابط مشـخص شـده اسـت          -1-3
 خیر       بلی

 باشد  نمی               باشد می واحد پژوهشی دارای  فضا و امکانات -1-4

 باشد نمی       باشد می مأموریت مشخص تعریفبا  واحد پژوهشی -1-5

اهداف بلند مدت و کوتاه مدت برای واحد پژوهشی تبیین شـده اسـت.       -1-6
 خیر      بله

   باشد  نمی باشد می شي هم راستابا عنوان واحد پژوهها  نام گروه / يا گروه -1-7

باشاند.   ماي  عضو آن از دانشاگاه تهاران   3عضو پژوهشي  دارد که   5هر گروه حداقل  -1-8
 خیر           بله

عضو شاخص در هر گروه داراي طرح و مقاالت مرتبط با عنوان واحد پژوهشاي اسات.     -1-9
 خیر   بله

ر اساس رتبه شاامل:   اساتاد .....    پژوهشي ب هاي گروهتعداد اعضاي مشارکت کننده در  -1-10
 دانشيار .....  استاد يار .....   يره......  

رزومه به روز و رضايت نامه شارکت در واحاد پژوهشاي را دارناد     ها  تمام اعضاي گروه -1-11
 خیر           بله

 خیر           بلهکليه مدارک به صورت الکترونيکي دريافت شده است.   -1-12

 خیر           بله  . پرستی واحد پژوهشی را داردحکم ریاست / یا سر -2

 خیر           بله رئیسه دارد.   هیئتنامه موافقت  -3

 خیر           بله  اساسنامه دارد.   -4

 خیر           بله  .قرار داد مرتبط با عنوان واحد پژوهشی دارد -5

   شدبا نمی     باشد می دانشکده  صورتجلسه شورای پژوهشی پردیس/ -6

 امضای متقاضی                                                                    
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 پرسشنامه ارزیابی عملکرد پژوهشی

 

 جمهوری اسالمی ایران

 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 معاونت پژوهشی

 ریزی امور پژوهشی گذاری و برنامه دفتر سیاست

 گروه تأسیس واحدهای پژوهشی

 
 پژوهشی شنامه ارزیابی عملکردپرس

 تذکر:

را تکميل و همراه باا   پرسشنامههاي مربوط، اين  نامه متقاضيان محترم پس از مطالعه و آگاهي از آئين
نامه درخواست با امضاي باالترين مقام سازمان متبوع )به  ير از واحدهاي پژوهشي خصوصاي( پاس   

الزم  ژوهش و فنااوري وزارت متباوع تحويال دهناد.    از تأييد کارشناس مربوط به دبيرخانه معاونت پ
به تأييد معاون پژوهش و فناوري دانشاگاه   ها دانشگاهاست گزارش عملکرد واحدهاي پژوهشي درون 

مربوطه و در مورد ساير واحدها به تأييد بااالترين مقاام واحاد برساد. همچناين الزم اسات گازارش        
 در پرسشنامه مشخص شود. عملکرد واحد پژوهشي به تفکيک هر گروه پژوهشي

 
 

 

 

 

  

 لوم، تحقيقات و فناوري:نشانی معاونت پژوهش و فناوري وزارت ع

تهران، اهرک غالرب، میالدان صالنعت، خ خالوردین، خ هرمالران، نالبش خ پیالروزان        

-64891کد پسالذی:  ، 11ساخذمان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، قبقه جنوبی،

وبگوواه جهووت کسووب اخبووار و اطالعووات:     88575678نمووابر:  14666

rppc.msrt.ir )گروه ایجاد و توسعه وا دهای پژوهشی( 

 کارشناسان مسئول:

  82233568تلمن:   سینی فاقمه  اج

 82233569تلمن:   فراذه اسماعیلی
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 مشخصات واحد پژوهشی: -1

 نام واحد پژوهشی:                                       تاریخ موافقت اصولی:

 نام دانشگاه متبوع:

 نوع واحد:

 پژوهشکده  مرکز پژوهشي  گروه پژوهشي 
 پژوهشگاه  مؤس ه پژوهشي 

 اصلی فعالیت:  زمینه

 کشاورزي علوم پايه علوم ان اني
 اي بين رشته  هنر و معماري مهندسي -فني

 نوع و درصد فعالیت:

 درصد اي توسعه درصد کاربردي درصد بنيادي
 تغییر ساختار:  تبدیل از اصولی به قطعی:  نوع درخواست:

 پژوهشکده     مرکز پژوهشي   تغییر ساختار به:
 پژوهشگاه  مؤس ه پژوهشي  

 (:                                تلفن همراه:نماينده واحد پژوهشيت )تلفن ثاب

 نمابر:                                                                      پست الکترونیکی:

 وبگاه واحد:

 آدرس و کد پستی واحد:
 

 اطالعات مورد تأیید است.

 فناوری دانشگاه: نام و نام خانوادگی رئیس/ معاون پژوهش و

 تاریخ و امضاء:
 

 مشخصات مسؤلین واحد پژوهشی: -2

 نام معاون پژوهشی واحد: نام رئیس واحد:

 مرتبه علمی: مرتبه علمی:

 رشته و گرایش تحصیلی: رشته و گرایش تحصیلی:

 تلفن: تلفن:

 پست الکترونیکی: پست الکترونیکی:
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 فضا و امکانات واحد پژوهشی   -3

ی فضای فیزیک

 )متراژ(
 امکانات

 تعداد کتب  ير فارسي  تعداد کتب فارسي  کتابخانه

 تعداد عناوين مجالت  ير فارسي  تعداد عناوين مجالت فارسي  آزمايشگاه

 هاي اطالعاتيتعداد اشتراک بانک  ها در زمينه فعاليت گروه تعداد آزمايشگاه  کارگاه

کل م احت 
 زيربنا

 تعداد کامپيوتر  فعاليت گروه ها در زمينه تعداد کارگاه 

 

 مصوب دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی های گروه

 
 های گروهنام 

 مصوب
 پژوهشگر شاخص هر گروه تاریخ مجوز اصولی 

1*     

2     

3     

4     

5     

 اطالعات مورد تأیید است.

 نام و نام خانوادگی رئیس/ معاون پژوهش و فناوری دانشگاه:

 تاریخ و امضاء:

 اطالعات مربوط به وضعیت و عملکرد هر گروه پژوهشی: -5

 براي هر گروه پژوهشي باه طاور جداگاناه   بايد  (5)بنداطالعات خواسته شده در اين ق متتذکر: 

 تکميل شود.
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 عنوان گروه: -5-1

 مأموریت: -5-2

 

 اهداف:  -5-3

 :ساله( گروه پژوهشی)مطابق الگو( 5اهداف بلند مدت) -الف
 
 
 

 ساله( گروه پژوهشی)مطابق الگو(: 2اهداف کوتاه مدت ) -ب

 

 

 
 اطالعات مورد تأیید است.

 نام و نام خانوادگی رئیس/ معاون پژوهش و فناوری دانشگاه:

 تاریخ و امضاء:
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 پژوهشگران گروه ..................... -5-4

 نام و رديف
 خانوادگي نام

 آخرين مدرک تحصيلي
 علمي و مرتبه و پايه

 نوع همکاري
 محل خدمت فعلي در

 وقت باشند که پاره صورتي
 تمام وقت
)مأموريت 

50)% 

پاره 
درجه  وقت

 تحصيلي
رشته و 
 مرتبه گرايش

1*        

2        

3        

4        

5        

 
 توضیح: 

مطاابق باا    شـاخص  پژوهشـگر الزم است از ميان پژوهشگران معرفي شده يک نفر به عنوان  -1
 هاي مربوط معرفي شود. نامه آيين
درصورت کافي نبودن اين جدول براي درج اسامي، در فايل الکترونيکي سطرها را به ميازان الزم   -2

 افزايش دهيد.
 وقت درج شوند. وقت و پاره در جدول فوق به ترتيب پژوهشگر شاخص، پژوهشگران تمام -3

 فایل الکترونیکی( شامل:)فقط  پژوهشگران معرفی شده مدارک

اساکن   -2به زبان فارسي )قابال دساترس بار روي وبگااه دفتار(       فرم پژوهشگرتکميل  -1
 %50اسکن حکم  -3آخرين حکم استخدامي و 

مدارک اشاره شده براي هر پژوهشگر را در يک فايل الکترونيکاي باه ناام پژوهشاگر تهياه      : 1تذکر
 نماييد.
 فرمایید. جداً خودداری پرسشنامه: لطفاً از تغییر فرمت 2تذکر

  rppc.msrt.ir آدرس وبگاه دفتر:

 اطالعات مورد تأیید است.

 نام و نام خانوادگی رئیس/ معاون پژوهش و فناوری دانشگاه:

  تاریخ و امضاء:

http://www.msrt.ir/
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 های گروه .............. فعالیت -5-5
 *ی )داخل دانشگاه( جاریسازمان های پژوهشی درون طرح -5-5-1

ف
دی

ر
 

 نام مجری عنوان طرح
نوع 

**طرح
 

تاریخ 

 شروع

 اعتبار )تومان(

 جذب شده مصوب

       

       

       

   جمع کل )تومان(
 شود و هنوز به پايان نرسيده است. هايي که تمامي اعتبار آن از منابع مالي داخل سازمان تأمين مي طرح*

 .اي توسعه -تکاربردي  -کبنيادي   -بطرح پژوهشي عبارتند از:   انواع **
 

 *یافته  سازمانی )داخل دانشگاه( خاتمه های پژوهشی درون طرح -5-5-2

ف
دی

ر
 

 عنوان

 طرح

 نام

 مجری
**نوع طرح

 تاریخ خاتمه تاریخ شروع 
 اعتبار )تومان(

 جذب شده مصوب

        

        

        

   کل )تومان( جمع

   يافته سازماني جاري و خاتمه هاي درون جمع کل طرح
 شود و به پايان رسيده است هايي که تمامي اعتبار آن از منابع مالي داخل سازمان تأمين مي طرح*

 اي توسعه -تکاربردي    -کبنيادي   -بانواع طرح پژوهشي عبارتند از:  **

 اطالعات مورد تأیید است.

 خانوادگی رئیس/ معاون پژوهش و فناوری دانشگاه:نام و نام 

  تاریخ و امضاء:
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 *سازمانی جاری های پژوهشی برون طرح -5-5-3

ف
دی

ر
 

 عنوان طرح
نام 

 مجری
 کارفرما

نوع 
**طرح

 

تاریخ 
 شروع

 اعتبار )تومان(

 مصوب
جذب 
 شده

        

        

        

    جمع کل )تومان(

هاي  شود، اعم از طرح يا ق متي از آن، از منابع مالي خارج از سازمان تأمين ميهايي که تمام  * طرح
المللاي و ... و هناوز باه پاياان      اي، بين دستگاهي، بخش خصوصي، باين  دانشگاهي، تبصرهملي، بين

 نرسيده است..
 باشد ارسال صفحه اول قرارداد و تأييديه انجام کار الزامي مي تذکر:

 

 *سازمانی خاتمه یافته هشی برونهای پژو طرح -5-5-4

ف
دی

ر
 

عنوان 
 طرح

نام 
 مجری

 کارفرما
نوع 
**طرح

 

تاریخ 
 شروع

تاریخ 
 خاتمه

 اعتبار )تومان(

 مصوب
جذب 
 شده

         

         

         

   جمع کل )تومان(

   يافته )تومان( سازماني جاري و خاتمه هاي برون جمع کل طرح

هااي   شود، اعام از طارح   ي که تمام يا ق متي از آن، از منابع مالي خارج از سازمان تأمين ميهاي * طرح
 المللي و ... و به پايان رسيده است. اي، بين دستگاهي، بخش خصوصي، بين دانشگاهي، تبصرهملي، بين

 باشد. ارسال اسکن صفحه اول قرارداد و تأييديه ح ن انجام کار الزامي مي تذکر:
 ت مورد تأیید است.اطالعا

 نام و نام خانوادگی رئیس/ معاون پژوهش و فناوری دانشگاه:

  تاریخ و امضاء:



  

 های مراکز و مؤسسات پژوهشی ها و فرم نامه یینها، آ دستورالعمل 245

 گروه ............* مقاالت -5-5-5

 مقاله عنوان ردیف
 نام

 نویسنده/نویسندگان

 نام مجله یا تاریخ انتشار

 مجموعه 

 مقاالت

 درجه علمی

 **مقاله
ISI سال ماه 

       
       
       
       
 

 مقاله عنوان ردیف
 نام

 نویسنده/نویسندگان

 تاریخ

 انتشار

 نام مجله یا

 مجموعه

 مقاالت

**درجه علمی مقاله
 

 سال ماه پژوهشی -علمی

       

       

       

       

 

 مقاله عنوان ردیف
 نام

 نویسنده/نویسندگان  

 تاریخ

 انتشار
 نام مجله یا

 مجموعه

 مقاالت

 علمیدرجه 

 **مقاله

 سال ماه ترویجی -علمی

       

       

       

       
*منظور مقاالتي است که توسط پژوهشگر با  کر نام واحد پژوهشي در مجالت معتبر علمي داخلي و 

 المللي به چا  رسيده باشد. بين
 ISCو ISIپژوهشي،  -ترويجي، علمي -**مقاالت منتشر شده در مجالت علمي

 * ارسال فايل الکترونيکي صفحه اول مقاله و صفحه شناسنامه مجله منتشرکننده مقاله الزامي است.**
 اطالعات مورد تأیید است.

 نام و نام خانوادگی رئیس/ معاون پژوهش و فناوری دانشگاه:

  تاریخ و امضاء:
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*های منتشر شده  کتاب-5-5-6
 

 عنوان کتاب ردیف
نام صاحب 

 اثر

 تاریخ چاپ
 نوبت چاپ **رنوع اث

 سال ماه

       

       

       

       

       

 واحد پژوهشي را داشته باشند.  (Affiliation)دهي هايي است که آدرس منظور کتاب *

 ** منظور از نوع اثر، تأليف، تصنيف، ترجمه، گردآوري و تصحيح انتقادي است.
 لزامي است.*** ارسال فايل الکترونيکي صفحه اول کتاب ا

 
 علمی* های همایش -5-5-7

 ردیف
عنوان 

* 

نوع 

 **همایش

میزان مشارکت 

 گروه

 زمان برگزاری
سطح 

 ***برگزاری
تاریخ 

 شروع

تاریخ 

 اتمام

       

       

       

       

ي است که توسط واحد پژوهشي برگزار شده باشد و يا در برگازاري آن مشاارکت   هاي همايش*منظور 
 داشته باشد. فعال

علمااي اعاام از ساامپوزيوم، کنفاارانس، ساامينار، کنگااره و ساااير   هاااي همااايش** منظااور کليااه 

 باشد که توسط واحدهاي پژوهشي برگزار شده باشد. پژوهشي مي -هاي علمي  گردهمايي

 المللي است. *** منظور از سطح برگزاري، سطح استاني، ملي و بين
 اطالعات مورد تأیید است.

 م خانوادگی رئیس/ معاون پژوهش و فناوری دانشگاه:نام و نا

  تاریخ و امضاء:
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 *ها نامه پایان-5-5-8

 مقطع نام دانشجو نامه پایانعنوان  ردیف

 تحصیلی

 زمینه علمی نام استاد راهنما

 **نامه پایان
 تاریخ دفاع

       

       

       

       

       

 است که با همکاري و با استفاده از امکانات واحد پژوهشي به پايان رسيده است هايي ها يا رساله نامه منظور پايان*

هنر و  -کشاورزي و منابع طبيعي -فني و مهندسي -علوم پايه -زمينه علمي عبارت است از: علوم ان اني**

 اي  معماري و بين رشته

 
 سایردستاوردها -5-5-9

*نوع دستاورد  نام دستاورد ردیف
 

ثبت/ تاریخ و شماره 

**تأییدیه
 

مرجع تأیید 

 کننده

     

     

     

     
باشد که به  * دستاورد شامل: اختراع، اکتشاف، نوآوري، توليد دانش فني، نظريه علمي و آثار ادبي و هنري مي

نام پژوهشگر و با  کر نام واحد پژوهشي ثبت و صادر شده باشد. نشريات علمي داراي مجوز که به ناام واحاد   
 توانند در اين جدول درج شوند. هشي ه تند نيز ميپژو

 ** در مورد اختراعاتي که هنوز ثبت نشده اند، تاريخ و شماره اظهارنامه درج شود.

 ارسال فايل الکترونيکي برگه تأييديه علمي ثبت اختراع الزامي است. تذکر:

 اطالعات مورد تأیید است.

 اوری دانشگاه:نام و نام خانوادگی رئیس/ معاون پژوهش و فن

 تاریخ و امضاء:
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 جوایز -5-5-10

 رتبه دستاورد منجر به جایزه ردیف
مرجع اعطای 

*جایزه 
 

نامه/  شماره
 تاریخ ابالغ

     

     

     
پژوهشاي   –هااي علماي    هاي معتبر )خوارزمي، فارابي و ...( و مناسبت * مرجع اعطاي جايزه شامل: جشنواره

 باشدکه جايزه را بر اساس دستاوردهاي واحد پژوهشي اعطا نموده باشند. ...(  مي)هفته پژوهش، کتاب سال و 
 

 *ها عضویت -5-5-11

 نام مرکز/ انجمن ردیف
 نوع عضویت

 )پیوسته، وابسته، افتخاری(
 تاریخ عضویت

    

    

    

 * عضويت واحد پژوهشي موردنظر است نه عضويت افراد.
 

 ی شدههای عملیات نامه تفاهم -5-5-12

ف
دی

ر
 

عنوان تفاهم 
 نامه

نام 
طرف/ 

طرفهای 
 تفاهم

تاریخ 
انعقاد 
 تفاهم
 نامه

 نامه شده تفاهم نوع و تعداد موارد مفاد عملیاتی

طرح 
پژوه
 شی

چاپ 
کتاب و 

 مقاله

نشست 
 علمی

تبادل 
دانشجو 
 و استاد

تبادل 
 امکانات

         

         
         

         

 د است.اطالعات مورد تأیی

 خانوادگی رئیس/ معاون پژوهش و فناوری دانشگاه: نام و نام

 تاریخ و امضاء:



 

 

 های کالن طرح
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 های کالن ملی مصوب دستورالعمل مدیریت و راهبری طرح
 (93طرح کالن ملی مصوب تا سال  47)

 

حقيقاات و  هاي کالن ملاي مصاوب شاوراي عاالي علاوم، ت      طرح"اجرايي  نامه آيينبه استناد کليات 
هاي کاالن ملاي    وسيله دستورالعمل مديريت و راهبري طرح ، بدين19/04/91ابال ي مورخ  "فنّاوري
هاي  به منظور ت هيل در فرآيند اجرا و مديريت طرح (93 طرح کالن ملي مصوب تا سال 47)مصوب 

موزشاي،  برداري به کليه مؤس ات و مراکاز آ  کالن ملي مصوب شوراي عالي به شرح زير جهت بهره
 شود. هاي مشمول ابالغ مي پژوهشي و فنّاوري، و دستگاه

 

 فصل اول: کلیات و تعاریف
 در اين دستورالعمل از اختصارهاي زير استفاده شده است: :1ماده 

 شوراي عالي علوم، تحقيقات و فنّاوري؛شورای عالی: 
 دبيرخانه شوراي عالي علوم، تحقيقات و فنّاوري؛ دبیرخانه:

 طاارح کااالن ملااي پااژوهش و فنّاااوري مصااوب در جل ااات نهاام  47هاار يااک از  طــرح کــالن:
 چهاردهم و( 24/4/1392) يزدهمس، (23/11/1391)دوازدهم (، 9/5/1391) يازدهم (،27/10/1390)

 شوراي عالي.( 7/5/1392)
 : تعاریف2ماده 

خدمات يکي از مجريان در هر طرح کالن است که عالوه بر اجراي بخشي از شرح  مجری محوری:
 .طرح، وظيفه هماهنگي بين ساير مجريان آن طرح را بر عهده دارد

سرپرستي و نظارت م تقيم بر عملکرد مجريان طرح کالن را بر عهده دارد که  يال   کمیته نظارت:
 شود. کمي يون تخصصي براي هر طرح کالن تشکيل مي

ي ه اتند کاه از مراجاع    هااي توساعه فنااور    ها، موس ات مالي مرتبط و صاندوق  بانک عامل مالی:
 يصالح داراي مجوز بوده و با تشخيص دبيرخاناه و در چاارچوب قارارداد عامليات، ماديريت مناابع       
دريافتي، تخصيص اعتبار، وصول خ ارت احتمالي و عودت مناابع و نظاارت بار نحاوه هزيناه کارد       

 هاي کالن را بر عهده دارند. طرح
هاي کالن بر اسااس ماهيات پاژوهش، ناوع      طرح هر يک ازهای کالن:  بندی طرح : دسته3ماده 

 گيرند: گانه زير قرار مي هاي سه شان در يکي از دسته خروجي و بازار نهايي
هايي ه تند که هدف آنها گ ترش مرزهاي دانش و يا توليد علام   طرحهای کالن دسته اول:  طرح

بردار نهايي آنهاا   وال  بهرهها بصورت م تندات علمي بوده و معم بومي است. خروجي اين دسته از طرح
 هاي فرابخشي کشور ه تند دستگاه
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هاي مختلف يا  هايي ه تند که با هدف توليد اسناد مديريتي حوزه طرحهای کالن دسته دوم:  طرح
هاي پيچيده جهت حل م ائل مهم کشور و ياا ايجااد ياک زيرسااخت ملاي تعرياف        طراحي سي تم

 هاي دولتي ه تند. ها عمدتا  دستگاه ز طرحبردار نهايي اين دسته ا اند. بهره شده
هايي ه تند که با هدف توليد يک محصول ملي و يا توسعه يک  طرحهای کالن دسته سوم:  طرح

 اند. المللي تعريف شده سازي در سطح ملي/بين فنّاوري فرآيندي با قابليت تجاري

کمي يون تخصصي، تخصايص  ها در  پس از تصويب برنامه اجرايي و اسناد استراتژيک طرح تبصره:

هاي کاالن   تواند تغيير پيدا کند. جدول تخصيص طرح ها مي بندي هاي کالن به هر يک از دسته طرح
 گانه موضوع اين ماده در انتهاي دستورالعمل قابل مالحظه است.هاي سهبه دسته

 
 های کالن فصل دوم: زیرسیستم اجرایی طرح

 گيرند: کالن در پنج سطح زير قرار ميهاي  ارکان ساختار اجرايي طرح :4ماده 
 کالن؛ سیاستگذاری 

 اجرا؛ سیاستگذاری 

 ریزی اجرا؛ مدیریت و برنامه 

 نظارت بر اجرا؛ 

 .اجرا 

هااي کاالن متنااظر باا      رکن اجرايي و ميزان سهم شوراي عالي درتأمين منابع ماالي طارح   تبصره:
 شود. بندي هر طرح تعيين مي دسته
هااي کاالن باه     رکان ساختار اجرايي در خصوص مديريت و راهبري طرحوظايف و ترکيب ا :5ماده 

 شرح زير است:
 

 گذار کالن )شورای عالی/ کمیسیون دائمی( وظایف رکن سیاست 5-1

 دار است: کمي يون دائمي به نمايندگي از شوراي عالي وظايف زير را عهده
 هاي کالن؛ ايجاد هماهنگي بين ارکان ساختار اجرايي طرح 

  هاي باالدستي؛ هاي کالن بر اساس اسناد و سياست نظارت بر ح ن اجراي طرحاعمال 

 اي مورد تأييد کمي يون تخصصي؛ تصويب نهايي گزارشات و اسناد استراتژيک و برنامه 

 .اعالم نهايي پايان طرح جهت انعکاس در شوراي عالي 
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 گذار اجرا )کمیسیون تخصصی( وظایف رکن سیاست 5-2

 هاي کالن به شرح زير است: گذار اجرايي طرح صي به عنوان سياستوظايف کمي يون تخص
  ؛3-5انتخاب نمايندگان شوراي عالي در کميته راهبري، مندرج در بند 
 اي مصوب کميته راهبري طرح و  بررسي و تأييد گزارشات و اسناد استراتژيک و برنامه

 ارائه آن به دبيرخانه؛
 ن به نمايندگي از دبير کل شوراي عالي؛نظارت بر تدوين قرارداد طرح و امضاي آ 

   تصويب رکن اجرايي، مجري محوري و مدير طرح پيشنهادي از سوي کميته راهباري
 طرح؛

 هاي( سفارش دهنده؛ تأييد اعضاي کميته نظارت معرفي شده از سوي دستگاه( 

 .اعالم پايان طرح به دبيرخانه 

 

 راهبری( ریزی اجرا )کمیته وظایف رکن مدیریت و برنامه 5-3

 وظايف کميته راهبري هر طرح به شرح زير است: 5-3-1
 اي طرحکه توساط مجاري محاوري ارائاه و      بررسي و تأييد اسناد استراتژيک و برنامه

 پيشنهاد شده است؛
 کارد مناابع ماالي     هاي ادواري پيشرفت شرح خدمات و هزيناه  بررسي و تأييد گزارش

 و ارسال آن به کمي يون تخصصي؛ طرح که از سوي کميته نظارت ارائه شده است

   پيشنهاد رکن اجرايي، مجري محوري و مدير طرح براي هر طرح کالن به کمي ايون
 تخصصي.

 ترکيب کميته راهبري 5-3-2
دهنده است کاه تعاداد    عضو متشکل از نمايندگان دبيرخانه و دستگاه سفارش 5کميته راهبري داراي 

 شود. مين اعتبار آنها تعيين مياعضاي هر يک از طرفين متناسب با سهم تأ
رئيس کميته راهبري با رأي موافق اکثريات ن ابي اعضاا و از مياان نماينادگان طرفاي        :1تبصره 

شود که سهم بيشتري در تأمين اعتبار طرح دارد. دبير کميتاه از مياان نماينادگان طارف      انتخاب مي
دبيرکميته راهبري باا حکام رئايس    شود. رئيس و  ديگر با رأي موافق اکثريت ن بي اعضا انتخاب مي

 شوند. کمي يون تخصصي منصوب مي
 دبير کميته راهبري موظف به دعوت از معاونين پژوهشي مجريان در جل ات کميته است. :2تبصره 
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 وظایف رکن نظارت بر اجرا )کمیته نظارت( 5-4

رح از دو بعاد  هاي کالن، وظايف کميته نظارت هر طا  به منظور افزايش دقت نظارت بر طرح 5-4-1
 گيرد. مديريتي و فني انجام مي

 که شامل موارد زير است: الف: نظارت مدیریتی
  بررسي و نظارت مديريتي بر پيشرفت شرح خدمات طرح بر اساس اسناد استراتژيک و

 اي مورد تأييد کميته راهبري طرح؛ برنامه
 ماه ياک باار   هاي مديريتي از پيشرفت شرح خدمات طرح حداکثر هر سه  ارائه گزارش

 به کميته راهبري؛
 هاي هزينه کرد منابع مالي طرح حداکثر هر سه ماه ياک باار باه کميتاه      ارائه گزارش

 راهبري.

 که شامل موارد زير است: ب: نظارت فنی
  بررسي و نظارت فني بر ح ن اجراي طرح بر اساس ساختار شک ت کار و مشخصات

 مورد تأييد کميته راهبري طرح؛
 اي نظارت فني حداکثر هر سه ماه يک بار به کميته راهبري.ه ارائه گزارش 

 ترکيب کميته نظارت 5-4-2
دهناده اسات. تعاداد     عضو متشکل از نمايندگان دبيرخانه و دساتگاه سافارش   3کميته نظارت داراي 

 اعضاي هريک از طرفين متناسب با سهم تأمين اعتبار آنها است.

هاي علمي و تخصصي، مؤس اات   دبيرخانه از خدمات انجمنتواند با تأييد  کميته نظارت مي تبصره:
 هاي دانش بنيان استفاده نمايد. پژوهشي داراي مجوز از مراکز  يصالح مرتبط و شرکت

 
 وظایف رکن اجرا )مجری( 5-5

مجري هر طرح کالن ملي متشکل از مجري محوري و مجريان همکار است که وظايف هر ياک از  
 آنها به شرح زير است:

 مجري محوري 5-5-1
 معرفي مدير طرح به کميته راهبري؛ 
 اي طرح و ارائه به کميته راهبري؛ تهيه و تدوين اسناد استراتژيک و برنامه 
 هاي ادواري پيشرفت شرح خدمات دريافتي از مجريان همکار و ارائه به  تجميع گزارش

 کميته راهبري؛
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 راهبري؛ کرد منابع مالي به کميته هاي ادواري هزينه ارائه گزارش 

 تق يم کار بين مجريان همکار بر اساس ساختار شک ت کار مصوب کميته راهبري؛ 

 هاي حاصل از اجراي طرح بر اساس ساختار شک ت کار باه   ارائه م تندات و خروجي
 کميته راهبري.

 
 مجريان همکار 5-5-2

 حوري؛کرد منابع مالي به مجري مهاي ادواري پيشرفت شرح خدمات و هزينه ارائه گزارش 

 هاي حاصل از اجراي طرح بر اسااس سااختار شک ات کاار      ارائه م تندات و خروجي
 مصوب کميته راهبري به مجري محوري.

 هاي کالن بصورت زير است: هاي طرحبندي رکن اجرايي در هر يک از دسته: 6ماده 

 هاي کالن دسته اول: رکن اجرايي طرح 

o  فنّاوري؛ ترکيبي از مؤس ات و مراکز آموزشي، پژوهشي و 

 هاي کالن دسته دوم: رکن اجرايي طرح 

o  بنيان؛ هاي دانش ترکيبي از مؤس ات و مراکز آموزشي، پژوهشي و فنّاوري و شرکت 

 هاي کالن دسته سوم: رکن اجرايي طرح 

o         کن رسيومي متشاکل از مؤس اات و مراکاز آموزشاي، پژوهشاي و فنّااوري و
 هاي صنعتي؛ شرکت

o بنيان. اي دانشه هاي سهامي و يا شرکت شرکت 

هاي کالن توسط کميته راهبري پيشنهاد شاده و   هاي طرح رکن اجرايي هر يک از دسته: 1تبصره 

 رسد. در کمي يون تخصصي مربوطه به تصويب مي

هااي کاالن باه پيشانهاد کميتاه       هرگونه تغيير در ترکيب رکن اجرايي هر يک از طارح  :2تبصره 

 گيرد. م ميراهبري و با تصويب کمي يون تخصصي انجا

هااي   )هاي( سفارش دهنده در تأمين مناابع ماالي طارح    ميزان سهم شوراي عالي و دستگاه: 7ماده 

 شود: کالن بر ح ب درصد بصورت زير تعيين مي
 ؛20%، دستگاه سفارش دهنده حداقل80هاي کالن دسته اول: سهم شوراي عالي حداکثر طرح% 

 ؛50%، دستگاه سفارش دهنده حداقل50ثرهاي کالن دسته دوم: سهم شوراي عالي حداک طرح% 

 70%، دستگاه سفارش دهنده حداقل 30هاي کالن دسته سوم: سهم شوراي عالي حداکثر طرح.% 
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 های کالن فصل سوم: زیرسیستم تأمین منابع مالی و کنترل بودجه طرح

توسط شوراي  هاي کالن را که ريزي کشور اعتبارات مورد نياز طرح سازمان مديريت و برنامه :8ماده 
هاي کالن ملي  اعتبارات تحقيقاتي طرح»شود در رديف بودجه م تقلي تحت عنوان  عالي پيشنهاد مي

نماياد. از آنجاا کاه زماان      در اليحه بودجاه پيشانهادي دولات درج ماي    « مصوب شوراي عالي عتف
اعتباار در   باي ت تمهيادات الزم باراي تاأمين    ها بيش از يک ال است، مي باقيمانده اجراي اين طرح

اي و  هاي آتي و در چارچوب جدول مصوب هزينه طارح در دبيرخاناه و در قالاب اعتباار هزيناه      سال
 تملک دارايي و موارد مشابه صورت پذيرد.

باي ت ن ابت باه    ماه از ابالغ اين دستورالعمل مي 3کالن ظرف حداکثر  هاي طرحمجريان : 9ماده 
طارح مطاابق فارم پيشانهادي دبيرخاناه اقادام نمايناد.        هاي مشخص  ارائه برنامه اجرايي و خروجي

 پرداخت هر گونه اعتبار منوط به تصويب اين برنامه اجرايي در دبيرخانه خواهد بود. 
باي ت ن بت به پيش بيني سهم تعهد شاده اعتباار خاود باراي      دهنده مي دستگاه سفارش :10ماده 

 طرح کالن در بودجه سنواتي اقدام نمايد.

باي ات توساط معاونات توساعه مناابع و       مين اعتبارسهم تعهد شده هزينه هر طرح ماي تأ :1تبصره 
دهنده که م ئوليت تأمين و تخصيص اعتبار دستگاه مربوطه را بعهاده دارد،   مديريت دستگاه سفارش
 بصورت کتبي تأييد گردد.

واند از طريق ت دهنده در تأمين اعتبار هر طرح مي پرداخت سهم تعهد شده دستگاه سفارش :2تبصره 
 عامل مالي انجام شود.

دهنده بصورت همزماان   پرداخت اعتبار تعهد شده از سوي شوراي عالي و دستگاه سفارش :3تبصره 
درصد سهم خود در هر مرحلاه تاا    25گيرد و شوراي عالي مجاز به تخصيص اعتبار بيش از  انجام مي

 .دهنده ني ت قبل از تأمين بخشي از آن توسط دستگاه سفارش
باي ت جهت اجرا و تکميل طرح کالن  هاي کالن صرفا  مي اعتبارات تخصيص يافته طرح :11ماده 

 هزينه شود.  9و مطابق جدول پيش بيني بودجه در برنامه اجرايي موضوع ماده 

عمراناي، و   هااي  طارح هزينه کردن اعتبار مذکور بابت ايجاد سااختمان و ابنياه، تکميال     :1تبصره 
 ي اداري و مالي دستگاه سفارش دهنده و مجري ممنوع است.ها پرداخت هزينه

هاا توساط    هاي نظارت و پشتيباني مربوط به هر طرح از محل اعتبار طارح  پرداخت هزينه :2تبصره 
دبيرخانه بالمانع است. به اين منظور مناسب است اعتباري بصورت متمرکز در محل دبيرخانه شوراي 

 اي مورد نياز از اين محل تأمين شود.ه عالي در نظر گرفته شده و هزينه

به منظور نظارت بر نحوه هزيناه کاردن مناابع ماالي، دبيرخاناه از ظرفيات کارشناساي و         :12ماده 
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نمايد. گزارش نظارت مالي مکمل گزارش کميته نظاارت و مصاوب    تخصصي عامل مالي استفاده مي
 گيرد. کمي يون تخصصي طرح بوده و مبناي پرداخت قرار مي

دهناده   نحوه پرداخت اعتبار از سوي دبيرخانه، متناسب با پرداخت ساهم دساتگاه سافارش    :13 ماده
خواهد بود و هر گونه پرداخت )به  ير از پيش پرداخات اولياه( بادون رعايات پرداخات ساهم آورده       

 دهنده مجاز نخواهد بود. دستگاه سفارش

صد منوط به تصويب در شوراي عالي در 25افزايش و يا کاهش ميزان اعتبار طرح تا سقف  :14ماده 
 باشد. مي

کالن را هر  هاي طرحاي  باي ت گزارش عملکرد مالي و هزينه تخصصي مي  هاي کمي يون: 15ماده 
سه ماه يکبار به دبيرخانه ارائه نمايند. اين گزارش شامل ميزان اعتبار تخصيص يافته، ميزان انحاراف  

 باشد. پيشرفت مي بودجه و تأثير آن بر روند اجرايي و درصد

سهم شوراي عالي در تأمين اعتبارتخصيص يافته به هر طرح کالن، از محل اعتباارات در   :16ماده 
 شود. اختيار عامل مالي و با تأييد دبيرخانه پرداخت مي

عامل مالي وظيفه مديريت منابع، تخصيص ح ب نظر مرجع تعيين شده از سوي دبيرخانه  :1تبصره 
ارداد با مجريان بخش خصوصي و اخذ تضمين ح ن انجاام کاار و ارائاه گازارش     و تهيه و تنظيم قر

 مالي هزينه کرد اعتبار به دبيرخانه را بعهده دارد.
 گردد. پرداخت منابع به عامل مالي پس از طي مراحل قانوني، به هزينه کرد قطعي منظور مي :2تبصره 

د شرايط اخذ مجوز بنگاه داناش بنياان از   کالن ملي که واج هاي طرحآن دسته از مجريان : 17ماده 
توانند بخشي از منابع مورد نياز را در قالاب ت اهيالت باا نارخ ترجيحاي از       مراجع  يربط ه تند، مي

 صندوق نوآوري و شکوفايي دريافت نمايند.

ها به عهده مجري طرح )اعم از مجاري   پرداخت کليه ک ورات قانوني قراردادها و پرداخت :18ماده 
ماالي و   ناماه  آياين و مجري همکار( است. پس از تخصيص اعتبار، ساير موارد در چاارچوب   محوري

 معامالتي و مقررات داخلي مجري خواهد بود.

اناد،   کالن که بدليل کمبود اعتباار، پيشارفت اجراياي مناسابي نداشاته      هاي طرحدر مورد  :19ماده 
 شود.  ا خاتمه به شوراي عالي ارائه ميگزارش آخرين وضعيت تهيه و براي ک ب تکليف نحوه ادامه ي

ها سهيم باوده و   شوراي عالي به ميزان درصد تأمين اعتبار در مالکيت مادي و معنوي طرح :20ماده 
برداري منافع حاصله  مجري موظف است ضمن درج عنوان شوراي عالي به عنوان حامي، پس از بهره

ليتي(، فروش دانش فني و موارد مشابه را در در قالب فروش محصول/خدمات، حق بهره برداري )رويا
 اختيار دبيرخانه قرار دهد.
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کالن نزد ح اب عامال ياا    هاي طرحتواند منافع حاصله را به سرجمع اعتبارات  دبيرخانه مي تبصره:
موجود و ياا جدياد تخصايص     هاي طرحدستگاه اجرايي به تشخيص شوراي عالي اضافه و مجددا  به 

 دهد.
و تأيياد دبيرخاناه، مجاري     12رتي که بر اساس گزارش نظارت مالي موضوع مااده  در صو: 21ماده 

اعتبار تخصيص يافته را در  ير از محل طرح کالن و جدول مصوب هزينه کرده باشد، مجري موظف 
به عودت تمام منابع مصرف شده و جبران خ ارت خواهد بود. همچنين مراتب نداشتن ح ان انجاام   

 مصوب در سوابق اجرايي مجري در دبيرخانه نگهداري خواهد شد. کار و عدول از برنامه

کاالن، ن ابت باه دريافات      هااي  طارح هااي  تواند در جهت اهداف و برناماه  دبيرخانه مي: 22ماده 
هاي مالي و  يرمالي از اشخاص حقيقي و حقوقي داخلي و خارجي از طريق عامال ياا دساتگاه     کمک

 اجرايي مورد تأييد خود اقدام نمايد.

 

تبصره در هجدهمین جلسه شورای عالی علوم،  15ماده و  22فصل،  3این دستورالعمل در 

ــورخ   ــاوری م ــات و فن ــویب    02/06/1394تحقیق ــان تص ــید و از زم ــویب رس ــه تص ب

 االجراست. الزم
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 یقطب علمتشکیل ه نام آیین
 07/10/1395مصوب 

 

 مقدمه

معظم رهبري در حوزه علم و فناوري، جايگاه جهاني کشور در علم و براساس سياستهاي ابال ي مقام 
فناوري بايد ارتقاء يابد و جمهوري اسالمي با ک ب مرجعيت علماي باه قطاب علماي و فنااوري در      

 راهکارهاي اجرايي بخش آماوزش عاالي قاانون    علمي به استناد هاي قطبجهان اسالم تبديل شود. 
 ةبرناما  49بناد ج مااده   اعي و فرهنگي جمهوري اساالمي اياران،   برنامة سوم توسعه اقتصادي، اجتم

 -فصال دوم  15جمهوري اسالمي اياران و بناد ه مااده    چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي 
تشاکيل   بخش دوم قانون برنامه پنجم توسعة اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران

اناد. باراي تحقاق اهاداف     هااي مصاوب فعاليات کارده     نامه نشده است و در سه دوره  مبتني بر آيي
از راهبارد کاالن    11بيني شده در سياستهاي کالن در حوزه علم و فناوري و اقدام ملي شاماره   پيش
علماي   هااي  قطبنقشه جامع علمي کشور،  10از راهبرد کالن شماره  5و اقدام ملي شماره  6شماره 

افزاياي بار    پژوهشي عالي کشور و هام  -نه از ظرفيت آموزشيدر دوره چهارم و در جهت استفاده بهي
 شوند.  نامه تشکيل مي مبناي اين آيين

 
 تعاریف و اختصارات -1ماده 

 وزارت علوم، تحقيقات و فناوري وزارت: -1-1
 هاي آموزشي و پژوهشيس همؤو  ها دانشگاهسسه: مؤ -1-2
 علمي هاي قطبشوراي شورا:  -1-3
ههاي علوم پايه، فني مهندسي، کشااورزي و مناابع طبيعاي، دامپزشاکي و     گروگروه علمی:  -1-4

 علوم ان اني و هنر
 علمي هاي قطبدبيرخانه شوراي  دبیرخانه: -1-5

س اه کاه در قالاب    مؤبرج اته ياک ياا چناد      علمي  هيئتاعضاي  گروهي از: قطب علمی -1-6
همزماان باا برناماه توساعه      ساال به مدت پانج  براي انجام يک برنامه مدونهاي قطب علمي  شاخه

 کنند.فعاليت مي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي

کاه باا برتاري در     س همؤفعال در يک علمي  هيئتگروهي از اعضاي شاخه قطب علمی:  -1-7
تخصصي از طريق تمرکز و ان جام بخشيدن به فعاليتهاي خود در انجام بخشي از  -يک زمينه علمي

 .کنندفناوري يک قطب علمي فعاليت مي -برنامه پژوهشي



  

 های علمی قطب 261

 قطب علمی اهداف ا2ماده 

 کشور يعلمفناوري براي ارتقاء جايگاه مرزهاي دانش و گ ترش  -2-1
 هاي علمي و فناوري هاي گروهي و ايجاد شبکه فعاليت ةفراهم ساختن زمين -2-2
 در زمينة تخصصي خاصو فناوري ک ب مرجعيت علمي  -2-3
 ريزي علمي و اجراييسازي در برنامهصميممشاوره و ت -2-4

المللي در م اير  براي مشارکت مراکز علمي در سطح ملي و بين هاي الزمفراهم ساختن زمينه -2-5
 فناوري در داخل کشور توسعهتوليد علم و 

 اي و توليد علم بوميتوسعه و تقويت مطالعات ميان رشته -2-6
 

 شوراترکیب و اختیارات  ا3 ماده

 ترکیب شورا: -3-1

 س شورا(وزير علوم، تحقيقات و فناوري )رئي -3-1-1
 س()نايب رئي وزارت و فناوري معاون پژوهش -3-1-2
 ريزي امور پژوهشي )دبير شورا(مديرکل دفتر سياستگذاري و برنامه -3-1-3
 وزارت معاون آموزشي -3-1-4
 گانه قطبهاي علميهاي علمي پنج دبيران گروه -3-1-5
 برج ته کشور هيئت علميدو نفر از اعضاي  -3-1-6

 شوند.دبيران گروههاي علمي با حکم معاون پژوهش و فناوري منصوب مي -1تبصره 
کاه داراي   هاس همؤعلمي  هيئتاز بين اعضاي  6-1-3د علمي موضوع بن هيئتاعضاي  ـ2 تبصره
اي تجربه مديريت ياا عضاويت   و ترجيحا  دارهاي تحقيقاتي  ليفات و فعاليتأو صاحب ت ه استاديمرتب

بناا باه پيشانهاد     کاه  ه اتند  آموزش عالي و پژوهشي هايس همؤهاي علمي و يا مديريت  در قطب
و انتخااب مجادد    شوند منصوب ميسال پنج به مدت  و با حکم رئيس شورامعاون پژوهش و فناوري 

 .آنها بالمانع است
  .شود تشکيل مي ونت پژوهش و فناوري وزارتمعا تحت نظر علمي هاي قطبي شورا هدبيرخان ـ3تبصره 

 
 :شورا اختیارات -3-2

 کشور هاي باالدستيهماهنگ با سياستمي عل هاي قطب ةتوسع براي ايجاد وسياستگذاري  -3-2-1
 يعلم هاي قطباز  حمايتارزيابي و  ضوابط شناسايي،تعيين  -3-2-2
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و تأيياد   بررساي علماي ماورد نيااز و     هاي قطبهاي تحقيقاتي براي تشکيل  تعيين اولويت -3-2-3
 با رعايت ضوابط و مقررات مرتبط علمي هاي قطب صالحيت يا انحالل

 االجراست.الزم رئيس شوراتصميمات شورا پس از تنفيذ  -1تبصره

 تواند تمام يا بخشي از اختيارات خود را به نايب رئيس شورا تنفيذ کند.رئيس شورا مي -2تبصره

 

 ظایف دبیرخانه ترکیب و و -4ماده 
 ترکیب دبیرخانه: -4-1

 دبير شورا -4-1-1
 هاي پنجگانه علمي گروه -4-1-2
 هاي تخصصي  کارگروه -4-1-3
 شوراهاي راهبري  -4-1-4

شوند که وظيفه بررساي  علمي تشکيل مي هاي قطبهاي پنجگانه علمي در دبيرخانه  گروه -1تبصره
 هيئات ها را به عهده دارند و اعضاي آنها از ميان اعضاي ها و گزارشها، تعيين داوري برنامهدرخواست
 شوند.ها به پيشنهاد دبير شورا تعيين و با حکم معاون پژوهش و فناوري منصوب ميس همؤعلمي 
ارزياابي   شوند که وظيفههاي علمي تشکيل مي هاي تخصصي  يل هريک از گروه کارگروه -2تبصره
علمي را به عهده دارناد و اعضااي آنهاا از مياان اعضااي       يها قطبها و هاي هريک از شاخهبرنامه
 شوند.ها به پيشنهاد گروه علمي و حکم دبير شورا منصوب ميعلمي مؤس ه هيئت

هر قطب علمي  نفر که در دبيرخانه براي 3شوراي راهبري شورايي است متشکل از حداقل  -3تبصره
هااي قطاب   ي و هماهنگي باين شااخه  شود و وظيفه آن هدايت برنامه قطب علممصوب تشکيل مي

ها،  به پيشانهاد دبيار شاورا و باا     س همؤعلمي  هيئتعلمي است، اعضاي اين شورا از ميان اعضاي 
شوند و دبير گروه علمي مربوطه وظيفه مديريت اين شورا حکم معاون پژوهش و فناوري منصوب مي

 را به عهده دارد.
 وظایف دبیرخانه: -4-2

هاي پنجگانه علمي و  هاي قطب علمي توسط گروهاد متقاضيان تشکيل شاخهبررسي پيشنه -4-2-1
 ارائه به شورا

هاي قطب علماي  برنامه و هاها براي تغيير در اعضاي شاخهس همؤبررسي و تأييد پيشنهاد  -4-2-2
 علمي و ارائه به شورا هاي قطببعد از شروع فعاليت 

 هاي قطب علميين شاخههدايت برنامه قطب علمي و هماهنگي ب -4-2-3
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 علمي براساس عملکرد آنها هاي قطبهاي پيشنهاد درباره تخصيص اعتبارات شاخه -4-2-4

 علمي هاي قطبهاي تعيين و ابالغ ضوابط و معيارهاي ارزيابي ساالنه و نهايي شاخه -4-2-5

 علمي هاي قطببه  هاي اجرايي براي ساماندهي امور مربوطنامهها و آيينتدوين دستورالعمل -4-2-6
 هاي متقاضي براي تشکيل شاخه قطب علميس همؤبررسي و اعالم نظر درباره درخواستهاي  -4-2-7

 علمي بر اساس گزارش عملکرد و بازديد دبيرخانه هاي قطبهاي ارزيابي ساالنه شاخه -4-2-8

 د و بازديد دبيرخانهعلمي بر اساس گزارش عملکر هاي قطبهاي ارزيابي نهايي)پنج اله( شاخه -4-2-9
 علمي هاي قطبسازي ريزي براي شبکهبرنامه -4-2-10
 

 قطب علمینحوه تشکیل  ا5 ماده

 شود:قطب علمی از دو طریق زیر تشکیل می -5-1
هاي  هاي مورد نياز کشور بر اساس آمايش علم و فناوري و اولويتها و زمينهدر برخي حوزه -5-1-1

 علماي تعياين و باه    هااي  قطاب ستي، عنوان قطب علمي توسط شاوراي  استخراج شده از اسناد باالد
 شود.هاي قطب علمي فراخوان داده ميها جهت تشکيل شاخهس همؤ
ر هاي مورد نياز کشوهاي ن بي خود در ساير زمينهها و مزيت ها بر اساس توانمنديس همؤ -5-1-2
ها ن بت به س همؤاساس پيشنهادهاي توانند متقاضي تشکيل شاخه قطب علمي شوند و شورا بر    يم

 کند.هاي آن اقدام ميتعيين عنوان قطب علمي و شاخه
ايان  4مااده   3هاي آن شوراي راهبري بر اساس تبصاره علمي و شاخهپس از تشکيل قطب -1تبصره
 گردد.نامه تشکيل ميآيين

 

 شرایط تشکیل شاخه قطب علمی: -5-2
تخصصاي راهباردي باراي    -شرايط زير در هر زمينه علماي  تواند در صورت دارا بودنس ه ميمؤهر 

 :تشکيل شاخه قطب علمي درخواست نمايد
 اا تخصصاي   علمي ةفعال در يک زمين برج ته علمي هيئتنفر عضو هفت  حداقل معرفي -5-2-1
اکثر اعضااي شااخه قطاب علماي از اعضااي      ، مشروط به اينکه قطب علمياعضاي شاخه عنوان به 

 .تقاضي باشندم س همؤعلمي  هيئت
شاود کاه   اطالق مي فردي  بهاعم از شا ل يا بازنش ته،  برج ته فعال، علمي هيئتعضو  ـ1تبصره

لغايات   1/1/1390منتهاي باه شاروع دوره )    ساال  5جمع امتيازات حاصال از عملکارد علماي او در    
از حاد   نامهپيوست اين آيين 2و1جداول، بر اساس (20/3/2016لغايت  21/3/2011يا  29/12/1394

و در تحقق اهاداف برناماه پيشانهادي نقاش و ساهم ماوثري        شود، کمتر نباشدمي نصابي که تعيين
 برعهده داشته باشد.
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 .قطب علمي باشدشاخه تواند عضو يک فعال فقط مي برج ته علمي هيئتهر عضو  -2 تبصره
صاد باه جماع    ، به ميازان پانج در  س همؤعلمي خارج از  هيئتبه ازاي عضويت هر عضو  -3 تبصره

 پيوست(. 2شود )بر اساس جدول شماره امتياز اعضاي شاخه پيشنهادي افزوده مي
تواند در صورت نياز پس از شروع فعاليت خود، افاراد ديگاري را باا    شاخه قطب علمي مي -4 تبصره

همين ماده به عنوان عضو شاخه علمي با تأييد مؤس ه به دبيرخاناه   1احراز شرايط مندرج در تبصره 
 علمي براي بررسي و تأييد نهايي معرفي کند. هاي قطب

تواناد از  بيني شده در برنامه مصوب خاود ماي  شاخه قطب علمي براي تحقق اهداف پيش -5 تبصره
 افراد متخصص و توانمند واجد شرايط به عنوان همکار شاخه قطب علمي دعوت به عمل آورد.

 پيوست( 2)بر اساس جدول شماره  ک ب حد نصاب مجموع امتيازات اعضاي شاخه -5-2-2
افازاري  ات نرم، کتابخانه و امکانيآزمايشگاهتحقيقاتي و  از تجهيزاتها س همؤ رخورداريب -5-2-3
 براي تحقق اهداف قطب علمي الزم رساني  اطالع و
نيازهااي  تخصصاي باراي پاساخگويي باه       -علماي  هزمينيک اي هدفمند در برنامهارائه  -5-2-4

 هاي اسناد باالدستي در حوزه علم و فناوريبر اساس اولويت کشور علمي اساسي
 

 های آنو شاخه قطب علمیبرنامه  ا6 ماده

باشند، موظف به ارايه يک  5ماده علمي پيشنهادي که داراي شرايط  هاي قطبهاي هر يک از شاخه
هباردي کشاور   فناوري پنج اله در جهت پاسخگويي به نيازهااي علماي را   -برنامه مدون پژوهشي 

نامه( تهياه  آيين 3فناوري )پيوست شماره -ه تند. اين برنامه بايد منطبق با چارچوب برنامه پژوهشي
هااي قطاب علماي و    علمي، وظيفه کمک به بررسي برنامه شاخه هاي قطبو تنظيم گردد. دبيرخانه 

تق ايم محورهااي   تدوين برنامه قطب علمي براساس اولويتهاي استخراج شده از اسناد باالدساتي و  
 هاي قطب علمي را برعهده دارد. شاخه برنامه بين

 

 / شاخه قطب علمیقطب علمیهای  قلمرو فعالیت ا7ماده 

 ها فعاليت کند:زمينه اين تواند درقطب علمي در اجراي برنامه مصوب خود مي
 اط  ب وبررساي و پاايش تحاوالت علماي     و فنااوري،   هااي علماي  دستيابي به آخرين يافتاه  -7-1

  مربوط هافزارهاي تخصصي در زمينهاي تحقيق و توسعه نرم روش
اقتصادي، اجتماعي علمي، صنعتي،  س اتؤها و م سازمانمؤثر و هدفمند با  همکاري پژوهشي -7-2

  الملليبين ملي وو فرهنگي 
  کشوراز داخل و خارج و  يرايراني نخبگان ايراني  هاي علمي جذب همکاري -7-3
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 مورد نياز کشور جديد اي رشتههاي مياندورههمکاري در اجراي  وطراحي  -7-4
 ربطيهاي درسي و آموزشي براي پيشنهاد به مراجع  بازنگري برنامهمشارکت در  -7-5
 ي دانشجويان تحصيالت تکميليهانامهها و پايانهدفمند ساختن موضوع رساله -7-6
 دکتري هاي پ اپژوهان نخبه در دورهدانش تربيت -7-7
سازيهاي علماي از طرياق ارائاه پيشانهادهاي تخصصاي،      مشارکت در سياستگذاري و تصميم -7-8

 هاي قانونينامهها و لوايح و آيينطرح
 

 های آنفرایند تصویب قطب علمی و شاخه -8ماده 
موضاوع   و در صورت تأيياد برناماه پيشانهادي،    5هاي آن بر اساس ماده عنوان قطب علمي و شاخه

قطب علماي در  هاي يک تشکيل شاخهبراي  هاس همؤ درخواستشود. به اين منظور اعطا مي 6ماده
هااي انجاام شاده در    همراه با نتايج به دسات آماده از بررساي   راهبردي تخصصي  ايک زمينه علمي

و  قطب علميتشکيل ييد شورا، مجوز موافقت أدر شورا مطرح و پس از ت ،علمي هاي گروهدبيرخانه و 
سال متوالي  دو در  هاي آنو شاخه . عملکرد قطب علميگرددميرئيس شورا ابالغ با حکم  هاي آنشاخه

 يابد.فعاليت آن تا پايان برنامه ششم توسعه کشور ادامه مي ،ک ب حد نصاب الزمارزيابي و در صورت 
 

 ارزیابی عملکرد قطب علمی   -9ماده 
علمي ه تند.  هاي قطبملکرد ساالنه به دبيرخانه علمي ملزم به ارائه گزارش ع هاي قطبهاي شاخه

در شوراي راهبري هر قطب علمي، ميزان پيشرفت برنامه هر شاخه قطب علمي را ن بت باه برناماه   
و ارزيابي عملکرد ساالنه قطب علماي  کند. مصوب آن شاخه و برنامه مصوب قطب علمي بررسي مي

 )ماواد علماي   اهداف و قلمرو فعاليتهاي قطاب  ربر اساس معيارهاي عملکردي مبتني بهاي آن شاخه
  شود.انجام مي نامهاين آيين 4ماده 9-2-4و  8-2-4( و منطبق با بندهاي7و2
 

 های آن انحالل قطب علمی و شاخه -10ماده
 شود:هاي آن ميموارد زير منجر به انحالل قطب علمي يا شاخه

در شاوراي   ساال متاوالي   دودر طول  علمييا  شاخه قطب  عملکرد قطب علميتأييد نشدن  -10-1
  علمي. هاي قطب
 از دست دادن شرايط الزم براي تشکيل قطب علمي يا شاخه قطب علمي. -10-2
 

 مدیر شاخه قطب علمی و وظایف آن ا11ماده 
س ه براي پيشبرد اماور  مؤيکي از اعضاي شاخه قطب علمي به پيشنهاد اعضاي شاخه و حکم رئيس 
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 شود.س ه به عنوان مدير شاخه قطب علمي تعيين و به دبيرخانه معرفي ميمؤهر  شاخه قطب علمي در

 کارگيري امکانات الزم براي تحقق اهداف برنامه مصوبدهي و ايجاد هماهنگي و بهجهت -11-1
 تشکيل م تمر و هدفمند جل ات اعضاي شاخه قطب علمي  -11-2
 ي راهبري قطب علمي م تقر در دبيرخانهارسال گزارش عملکرد شاخه قطب علمي به شورا -11-3
 ايجاد ارتباط م تمر و پويا با دبيرخانه -11-4
 شرکت در جل ات شوراي راهبري قطب علمي در صورت نياز -11-5
 شاخه قطب علمي ياعضا همکاريو  با همفکريکرد اعتبارات هزينه -11-6
 

 علمی   های قطبمنابع مالی  ا12ماده 

علمي، اعتبارات اختصاص يافته به وزارت بر اساس ارزياابي عملکارد    هاي قطببراي حمايت مالي از 
 .شودابالغ مي ربطهاي  يس هبه مؤهاي قطب علمي کار شاخهو گزارش پيشرفتساالنه 

علمي را باه طاور    هاي قطب هايشاخه مبالغ اختصاص يافته به هريک از ها موظفندس همؤ -12-1
باا تأيياد اعضااي    مصاوب   هقرار دهند تا در اجراي برناما  علمي طبآن ق مدير شاخه کامل در اختيار

 . کنندهزينه  شاخه علمي قطب علمي
س ه که درخواست تشکيل شاخه قطب علمي آن به تأييد شورا رسايده اسات، متعهاد    مؤهر  -12-2
 شود حداقل، اعتباري برابر اعتبار تخصيص يافته از سوي دبيرخانه، در اختيار شااخه قطاب علماي   مي
 ربط خود قرار دهد. ي

شود امکانات الزم از قبيل فضاي مناساب، نياروي ان ااني و امکاناات     س ه متعهد ميمؤهر  -12-3
 علمي خود قرار دهد. هاي قطبهاي افزاري و آزمايشگاهي در اختيار شاخهافزاري، نرم سخت

 

و تأيياد رئايس شاورا     نامه باا پيشانهاد دبيرخاناه و تصاويب شاورا     هرگونه تغيير در آيين -13ماده 
 پذير است. امکان

 

به تصاويب                در تاريخ، تبصره 14ماده و 14مشتمل بر يک مقدمه، نامه  اين آيين ا14ماده 
شاد و   17/11/88 علمي مصوب هاي قطبة نامجايگزين آيينوزير علوم، تحقيقات و فناوري رسيد و 

ناماه برعهاده معاونات پاژوهش و فنااوري      اي آياين نظارت برح ن اجر قابل اجراست.ابالغ از تاريخ 
 شود.نامه اجرايي توسط معاونت مذکور تهيه و ابالغ ميوزارت است و در صورت نياز شيوه

 دکترمحمد فرهادی 
  وزیر علوم، تحقیقات و فناوری
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 قطب علمیتشکیل  نامه آیین( 1پیوست)

 

 يشنهاد شدهعلمی فعال پ هيئت: امتيازات فعاليتهاي علمی عضو 1جدول 

 به عنوان عضو شاخه قطب علمی درطول پنج ساله منتهی به شروع دوره

 نوع فعالیت
 حداکثرامتیاز
 )براي هر مورد(

 20 (20، استاد15، دانشيار10، استاديار 5علمي)مربي هيئت. مرتبة علمي عضو 1

و  ISC داخلاي  پژوهشاي  -. مقاالت علمي چاا  شاده در مجاالت علماي    2
 بين المللي*استنادي معتبر خارجي با نمايه 

7 

 2 ترويجي داخلي  -. مقاالت علمي چا  شده در مجالت علمي3

 2 معتبر داخلي و خارجي ** هاي همايش. مقاالت علمي چا  شده در 4

 2 . نقد مقاالت در مجالت معتبر بين المللي5

 5 هاالمعارفۃ. ارائه مقاالت در داير6

 امتياز 20حداکثر  امتياز(  1ارجاع   10ازاي هر  . ارجاعات رسمي به مقاالت )به7

 15 يافته به سفارش خارج ازموس ه***پژوهشي مصوب پايان هاي طرح. 8

 20 . طرحهاي پژوهشي کالن ملي****9

 3 پژوهشي مشترک هاي طرحهمکاري با مراکز علمي بين المللي در اجراي  .10

 15 (10، نشرداخلي تا15تأليف يا تصنيف کتاب)نشربين المللي تا  .11

 2 گروه علوم ان اني(هاي  . نقد و ويرايش علمي کتاب )براي رشته12

 7 گروه علوم ان اني(هاي  . تصحيح انتقادي کتاب معتبر )براي رشته13

 20 پردازش نظريه جديد با تأييد مراجع  يصالح.14

، تأيياد  20ا . اختراع و اکتشاف با تأييد مراجاع علمي)تأيياد باين المللاي تا     15
 ( 15داخلي تا 

- 

 12 هنري(هاي  . اثر بديع و  ارزنده هنري )براي رشته16

 - امتياز(  10خاص گروه علوم ان اني تا هاي  . ترجمه کتاب )براي رشته17

 2 . راهنمايي پايان نامه کارشناسي ارشد يا دکتري حرفه اي18

 5 . راهنمايي پايان نامه دکتري تخصصي19
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 6 *****هاي علمي و هنري ک ب شده با ارائه گواهي معتبر . نشان20

)به ازاي هار مجلاه هار    تحريرية نشريات علمي معتبر  هيئت. عضويت در 21
  امتياز(  2/0سال 

3 

 8 امتياز(  1)به ازاي هر مجله هر سال سردبيري نشريات علمي معتبر.22

 4 امتياز( 2ايشعلمي و هنري)به ازاي هر هم هاي همايش. مديريت علمي 23

 1امتيااز( و افتخااري)   3امتياز(، واب ته) 5عضويت در فرهنگ تانها)پيوسته).24
 امتياز((

5 

امتيااز   2هاي علمي)به ازاي هر انجمن .اعضاي فعال هيئت مديره  انجمن25
 امتياز(  4و رئيس انجمن 

4 

و مادير  امتياز  1.سابقة فعاليت افراد در ه ته قطب علمي به ازاي هر سال 26
 امتياز 2قطب به ازاي هرسال 

10 

 ( به عنوان  نوي نده م ئول باشد.2مقاله علمي )رديف  8* هر عضو شاخه قطب علمي بايد در 
 شود.امتياز اضافه مي 1** درصورتي که مقاله به عنوان سخنراني کليدي يا مدعو ارائه شده باشد 

 امتياز.  15ون تومان يک امتياز با سقف مجموع تحقيقاتي به ازاي هر ده ميلي هاي طرح*** امتياز 
****طرحي است که تأثيرگذاري آن در سطح ملي به وسيلة يکي از مراجع ماديريتي مرتباة اول کشاور ياا     

 حداقل معاون وزير تأييد يا تصويب شده باشد.
  4نموناة کشاوري    اساتاد امتيااز(،   2امتياز( و ملي ) 5المللي )هاي علمي و هنري بين***** جوايز جشنواره

هااي   نامه امتياز ، راهنماي رساله و پايان 2 ها دانشگاه، پژوهشگر نمونة امتياز  3پژوهشگر نمونة کشور ،  امتياز
 امتياز.  1برتر با ارائه گواهينامه رسمي 
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 قطب علمیتشکیل  نامه آیین( 2پیوست)
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 قطب علمیتشکیل  نامه آیین( 3پیوست)
 

 قطب علمیشاخه  پیشنهادی متقاضیان فناوری -پژوهشی چارچوب برنامه
 

 باشد: دربرگيرنده موارد زير فناوري پيشنهادي متقاضيان شاخه قطب علمي بايد - برنامه پژوهشي
 فناوري -عنوان برنامه پژوهشي .1

 هاي کشورتوجيه برنامه و ضرورت اجراي آن و  کر اسناد باالدستي و اولويت .2
 نامه تشکيل قطب علميآيين 2مقدمه و ماده به ه توج اهداف کلي و جزيي برنامه با .3
 مراحل و نحوه اجراي برنامه براي تحقق اهداف  .4

 هنامرافزاري مورد نياز براي اجراي بافزاري و نرماعالم تجهيزات سخت .5

 قطب علمي در اجراي آنشاخه   تعيين م ؤليت هريک از اعضاي .6

 بندي اجراي برنامهجدول زمان .7

   روي ان اني، خدمات و..نياي برنامه شامل تجهيزات، هاي اجربرآورد هزينه .8

 نحوه تأمين منابع مالي مورد نياز براي اجراي برنامه .9

 مزيتهاي ن بي موجود در استان و منطقه و نحوه استفاده از آنها .10

  سازمانها و شرکتهاي استفاده کننده از نتايج برنامه .11

 تشکيل قطب علمي امهن آييندستاوردهاي مدنظر برنامه با توجه به اهداف  .12
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 تهران المللی دانشگاه بین های تحقیقاتی  نامه پروژه آیین
 

 مقدمه

علماي   و مشارکت فعال اعضاي هيئت ها دانشگاهالمللي بين هاي علمي و بيننظر به اهميت همکاري 
مللاي و باه منظاور توساعه رواباط      الو مؤس اات معتبار باين    ها دانشگاهانشگاه تهران با  و محتقين د

هاي ر زمينه را د تهران تحت شرايط زير محققين و پژوهشگران دانشگاه دانشگاهي و علمي، دانشگاه
 نمايد. علمي، تحقيقاتي تشويق و حمايت مي

 
 هدف 

و مؤس اات معتبار    هاا  دانشگاهمي توانند ضمن ايجاد ارتباط با محققين  علمي دانشگاه  اعضاي هيئت 
هاي تحقيقاتي خود را ارائه نمايند. هدف و طرح هاي همکاري علمي را فراهم نموده المللي، زمينهينب 

تهاران و مؤس اات    هاي تحقيقاتي، همکاري و تبادل تجربياات علماي باين دانشاگاه     از انجام طرح
  باشد.المللي در راستاي اعتالي علمي از طريق انتقال دانش و تکنولوژي به کشور مي بين
 
 شرایط 

توانند پس از اخذ موافقت ها، دانشگاه و مؤس ات پژوهشي ميعلمي، دانشکده اعضاي هيئت -1ماده 
  هاي پژوهشي خود را به دانشگاه ارائه نمايند.المللي، طرحاوليه از طرف مؤس ات بين

خود را به به منظور سهولت در امر تصويب و اجراي طرح، مجري، طرح يا برنامه پيشنهادي  -2ماده 
 نمايد. معاونت پژوهشي ارائه مي

اي را تحات عناوان   تبصره: معاونت پژوهشي به منظاور بررساي و تصاويب طارح، کمي ايون وياژه      
 دهد. المللي تشکيل ميهاي بينکمي يون بررسي طرح

و هاي کاربردي اباالغ   ها، از طريق اداره کل پژوهشکليه موارد مربوط به امور اجرايي طرح -3ماده 
 انجام خواهد شد. 

 المللي دانشگاه عبارتند از: هاي بينوظايف کمي يون بررسي طرح - 4ماده 
 هاي تحقيقاتي ارائه شده به کمي يونبررسي و ارزيابي علمي، تخصصي طرح -4-1
 بررسي و تصويب گزارش پيشرفت طرح  -4-2
 بررسي ساير امور ارجاع شده از سوي معاونت پژوهشي  -4-3

 تواند استعالم از مراجع  يصالح را پيشنهاد نمايد.کمي يون در صورت ضرورت ميتبصره: 
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 المللي دانشگاه عبارتند از: هاي بينترکيب اعضاي کمي يون بررسي طرح -5ماده 
 معاونت پژوهشي دانشگاه يا نماينده ايشان  -5-1
 المللي دانشگاه مدير کل روابط دانشگاهي و بين -5-2
 هاي کاربردي دانشگاه  وهشمديرکل پژ -5-3
 علمي دانشگاه به معرفي معاونت پژوهشي دانشگاه  سه نفر از اعضاي هيئت -5-4
 دبيرکمي يون )بدون حق رأي(  -5-5

شود که به صورت مشاترک ياا   هايي گفته مينامه به طرح المللي در اين آيينهاي بينطرح -6ماده 
  ير مشترک انجام گردد: 

شود که دانشگاه نيز در تأمين اعتبار اجراي طرح، به ن بت طرحي اطالق مي طرح مشترک به -6-1
 نمايد. گذاري  مورد توافق، سرمايه

شود که تأمين و پرداخت کال اعتباار طارح، از ساوي     طرح  ير مشترک به طرحي اطالق مي -6-2
 المللي طرف قرارداد، انجام پذيرد. مؤس ه بين

 المللي بينهاي هزينه باالسري طرح -7ماده 
هااي   المللي در چهارچوب مقاررات اداره کال پاژوهش   هاي بينکليه امور مالي مربوط به طرح -7-1

 شود. کاربردي انجام مي
ناماه پرداخات باالساري     المللي در چهارچوب آيينهاي بينکليه امور مربوط به باالسري طرح -7-2

 د شد. هيئت رئي ه دانشگاه اعمال خواه  3/5/1377مصوب مورخ 
المللاي،  هااي باين  تبصره: در شرايط استثنايي، تعيين ميزان باالسري، با نظر کمي يون بررسي طارح 

 تغيير خواهد بود.  قابل 
 گيرد. قرار مي ي قبل از ابالغ مورد تصويب هيئت رئي ه محترم دانشگاه الملل بينهاي طرح - 8ماده 
و  بمادت يک اال قابال اجارا باوده       رئي ه دانشگاه  نامه از تاريخ تصويب در هيئت اين آيين -9 ماده

 خواهد بود.  تمديد زمان آن منوط به تأييد مجدد هيئت رئي ه محترم دانشگاه 
ماورد تصاويب هيئات رئي اه       16/3/1380تبصره در تااريخ    3و  ماده   10نامه در اين آيين - 10 ماده

 . تهران واقع گرديد محترم دانشگاه 
 

 توجـه  بـا  و 03/08/1395مورخ  دانشگاه محترم رئیسه هیئت جلسه رتصو 6 بند اساس بر

 اعضـای  گرنـت  و ترفیـع  جدید نامه ینیآ در المللی بین های طرح انجام امتیاز شدن لحاظ به

 و نداشـته  موضـوعیت  ها طرح از دسته این باالسری پرداخت از معافیت علمی، هیئت محترم

 .باشد می%( 5/12) کاربردی های طرح سایر همانند المللی بین های طرح باالسری کسر





 

 

 ن ممتازاانتخاب استاد
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 انتخاب استادان ممتاز دستورالعمل نحوه 

 تهران مصوب هیئت امنای دانشگاه  بر اساس دستورالعمل 
 

 مقدمه

به منظور بزرگداشت و ارج نهادن به استادان برج ته دانشگاه ، اعضاي هيئت علمي با مرتبه استادي که  
ه مقام شامخ  فرهنگاي، تربيتاي، اجتمااعي، آموزشاي، علماي و پژوهشاي و . . . در ساطح ملاي و ياا          ب

باشاند، طباق ضاوابط     اند و داراي کيفيت آموزشي و ح ن شهرت اخالقي و معنوي مي المللي رسيده بين
اعطااء   اي درجه استاد ممتاازي دانشاگاه باه آناان      يل به عنوان استاد ممتاز انتخاب و طي مراسم ويژه

 شود.   مي
 

 اجتماعی -تربیتی-فرهنگیهای  فعالیت -1ماده

هااي   از فعاليت هيئت علميارتقا مرتبه اعضاي  نامه آيينک ب حداقل امتياز تعيين شده در ماده يک 
 اجتماعي. -تربيتي -فرهنگي

 
 آموزشیهای  فعالیت -2ماده 

 شد. با داشتن شرايط زير براي ک ب مرتبه استاد ممتازي ضروري مي 
هاي  سال سابقه تدريس و تحقيق موفقيت آميز پس از نيل به مرتبه استادي. )سال  10حداقل -2-1

 شود.(  سال سابقه تدريس و تحقيق افزوده مي 10از فرصت مطالعاتي به حداقل  استفاده 
داناش آموختاه در    20دانش آموخته در سطح دکتري تخصصاي و   10استاد راهنمايي حداقل  -2-2 

ياک  » تواند با ن بت  کارشناسي ارشد. )راهنمايي دانش آموخته در سطح دکتراي تخصصي مي سطح 
 جايگزين راهنمايي دانش آموخته در سطح کارشناسي ارشد باشد(.  « به سه

ارتقا اعضاي هيئت علمي به مرتباه   نامه آيينک ب حد نصاب امتياز کيفيت آموزشي بر مبناي  -2-3
 استادي. 

 امتياز از کميت آموزشي در هر سال تحصيلي.    6ک ب حداقل  -2-4
امتياز از کميت آموزشي در هر سال تحصيلي براي استاد بازنش ته و يا اساتاد    3ک ب حداقل  -2-5

 واب ته.
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 فناوری -های پژوهشیفعالیت - 3ماده  
اعضاي  ه ارتقا مرتبه نام امتياز بعد از احراز مرتبه استادي از دانشگاه بر مبناي آيين  250ک ب حداقل  

معتبر و مقاالت اصيل پژوهشاي  هاي  هاي تخصصي اصيل چا  شده در نشريههيئت علمي، از کتاب
ي، ثبت اختاراع و ناوآوري و گازارش    الملل بينچا  شده در نشريات علمي و پژوهشي معتبر ملي و يا 

اين مااده باراي   هاي  بصرههاي معتبر علمي به ترتيب مندرج در تکاربردي و جوايز جشنوارههاي  طرح
 باشد. مي ک ب عنوان استاد ممتازي ضروري

 امتيازات قابل ک ب در هر بخش به قرار  يل است:
امتياز باراي   150هاي علوم تجربي و امتياز براي رشته 100حداکثر  های تألیفی اصیل:کتاب-3-1

 هاي علوم ان اني.رشته
امتيااز و در   10المللاي  راع و نوآوري در ساطح باين  بازاء هر ثبت اخت ثبت اختراع و نوآوری:-3-2

باشاد. باراي اساتفاده از    امتيااز ماي   50امتياز و حداکثر امتياز قابل استفاده در اين بند  3سطح داخلي 
اي ماورد تأيياد وزارت   امتيازات اين بند، تأييديه علمي ثبت  اختراع و نوآوري توساط مراجاع منطقاه   

 باشد. ضروري مي
 10هااي ثبات اختاراع هار ماورد     نيمه صنعتي کردن هر کدام از تأييديه عتی کردن:نیمه صن-3-3
 امتياز دارد. 20امتياز و حداکتر تا  
 امتياز.  5هر مورد يک امتياز و حداکثر  تا  های علمی داخلی:جوایز جشنواره-3-4 

امتيااز.   ساه  هار ماورد    ی معتبر )داخل و خارج از کشـور(: الملل بینهای جوایز جشنواره-3-5
 امتياز.    50حداکثر تا

گازارش علماي نهاايي     هار ماورد    پژوهشـی کـاربردی:   های طرحگزارش علمی نهایی -3-6
اجرايي که داراي گاواهي اختتاام    و دستگاه  پژوهشي کاربردي موضوع قرارداد بين دانشگاه   هاي طرح

 امتياز.    25امتياز و حداکثر تا    2 يربط باشد،  دستگاه  از  تاييد شده 
هاي گونااگون بار اسااس    با توجه به تفاوت توليد مقاالت در موضوعات تخصصي و رشته : 1 تبصره
باه تشاخيص کمي ايون     المللي، امتيازات موضاوع ايان مااده     ارائه شده توسط مراجع معتبر بين آمار 

 % افزايش و يا کاهش يابد. 15تواند تا  مي تخصصي  يربط بررسي کننده
 هاي تأليفي اصيل الزامي است.  امتياز از چا  کتاب  20ب حداقل ک  : 2تبصره 
 .  اند سقف ندارد ر مجالت معتبر پژوهشي به چا  رسيده  امتياز مقاالت اصيل پژوهشي که د : 3تبصره 

 50هااي علاوم تجرباي و    المللي براي رشاته  استناد معتبر در سطح بين   100داشتن حداقل: 4تبصره  
 هاي علوم ان اني ضروري است.  المللي براي رشته سطح ملي و يا بيناستناد معتبر در 

هاي علوم تجربي، ارجاع محققان شاناخته شاده در    المللي براي رشته منظور از استناد در سطح بين -
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ي به کار تحقيقاتي نامزد مرتباه اساتاد ممتاازي در کتاب و نشاريات معتبار پژوهشاي        الملل بينسطح 
 .درسطح بين المللي است

هاي علوم ان اني ، ارجاع محققان در سطح المللي براي رشتهمنظور از استناد در سطح ملي و يا بين -
المللي و مرجع قرارگرفتن کار تحقيقاتي ناامزد مرتباه اساتاد ممتاازي در کتاب درساي       ملي و يا بين

 المللي است . دانشجويان، نشريات معتبر پژوهشي در سطح ملي و يا بين
 

 اجرایی -علمیهای  عالیتف -4ماده

امتيااز   20تا حاداکثر   هيئت علميارتقاء اعضاي  نامه آييناجرايي بر مبناي  -علميهاي  امتياز فعاليت
 باشد.  مي قابل محاسبه

 

هـای   موضوع مواد یک تا چهار ایـن دسـتورالعمل توسـط کمیسـیون    های  فعالیت -5ماده 

 گیرد.  می تخصصی هیات ممیزه ذیربط مورد ارزیابی قرار

 در شرايط م اوي اولويت با ک اني است که سابقه اجرايي داشته باشند. -تبصره 
 

 نحوه انتخاب )اجرا(   -6ماده 

  :مراحل اجرايي انتخاب استادان ممتاز به شرح ديل است 
ها و مراکز تحقيقاتي، استادان واجد شرايط را با ارائه مدارک و م اتندات الزم در  ، دانشکدهها  پرديس 

نمايند تا در صورت صالحديد به دبيرخانه اعطااي مرتباه   معرفي مي آ از هر سال به رياست دانشگاه 
 ممتازي معرفي شوند.  استاد 

ماي تواناد موضاوع     با مشورت هياات رئي اه دانشاگاه     در موارد استثنايي، رئيس دانشگاه :  1تبصره  

دهد، م اتقيمأ باه شاوراي     مي تشخيص درجه استادي ممتازي را به استادي که واجد شرايط اعطاي 
 پيشنهاد نمايد.    7ممتاز موضوع ماده انتخاب استاد 

براي استاداني که درجه استاد ممتازي آنان به تصاويب شاوراي انتخااب اساتادان ممتااز       : 2تبصره 
گزيني  شود و اين عنوان در حکم کاررسيده است، حکم استاد ممتازي توسط رئيس دانشگاه صادر مي

 گردد. نان درج ميآ
 

 ترکیب شورای انتخاب استاد ممتاز -7ماده 

 رئيس دانشگاه )رياست شورا ( -7-1
 معاون پژوهشي و فناوري دانشگاه )نايب رئيس و دبير شورا ( -7-2
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 معاون آموزشي و تحصيالت تکميلي دانشگاه  -7-3
نفار ح اب ماورد در    هاي برج ته علمي پژوهشي کشور )که حداقل يک سه نفر از شخصيت -7-4

 زمينه تخصصي  يربط صاحب نظر باشد( با انتخاب و حکم رئيس دانشگاه. 
سه نفر استاد تمام دانشگاه که حداقل يک نفر ح ب مورد عضو کمي يون تخصصاي  ياربط    -7-5

 باشد، به انتخاب هيئت مميزه. مميزه  هيئت 
 معاونت پژوهشي دانشگاه م تقر خواهد بود. تبصره: دبيرخانه شوراي اعطاي مرتبه استاد ممتازي در حوزه 

 

 و قدردانینحوه تشویق  -  8ماده  

دانشگاه نشان استاد ممتازي را طي مراسم ويژه اي توسط رييس دانشگاه به استادان برگزياده   -8-1
 نمايد. مي اعطاء 

آزماون ورودي  تواند دانشجويان توانمند و درخشان را براي مقطع دکتري بدون استاد ممتاز مي -8-2
بر اساس دستورالعملي که توسط شوراي تحصيالت تکميلي دانشاگاه تهياه و باه تأئياد هيئات امناا       

 رسد پذيرش نمايد.  مي
شود و در صورتي  مي پايه تشويقي به وي اعطا 2به منظور تکريم از مقام استاد ممتاز، تا سقف  -8-3 

ه ک ب نمايد.، امتياز اعتبار ويژه ساالنه پژوهشي او امتياز اعتبار ويژه ساالن 50که استاد ممتاز حداقل 
 گيرد.   مورد محاسبه قرار  مي 2با ضريب 

ي و المللا  باين تواند طبق درخواست، از اعتبار ويژه خود براي شرکت در مجامع  مي استاد ممتاز -8-4
علماي دعاوت    هااي  ي براي همکاريالملل بينفرصت مطالعاتي استفاده نموده و يا از استادان برج ته 

 بعمل آورد. 
 شود.  مي مشمول استادان بازنش ته دانشگاه و استادان واب ته واجد شرايط نامه آييناين  -تبصره

 

 های مادی و معنوی:اعطای کمک -9ماده 

به منظور تکريم جايگاه استاد ممتاز بر اساس دستورالعمل خاص اسااتيد ممتااز کاه از ساوي هيئات       
هاي مادي و معنوي پس از تصاويب شاوراي   دانشگاه ن بت به اعطاي کمکگردد، رئي ه تدوين مي
 نمايد. پژوهشي اقدام مي

 

به تصويب هيئت امناي   17/5/91تبصره در تاريخ   12ماده و   10اين دستورالعمل مشتمل بر   -10ماده  

 باشد.  مي قابل اجرا 1/1/91انشگاه تهران رسيده و با تاييد وزير علوم، تحقيقات و فناوري از تاريخ   د





 

 

جشنواره پژوهش و فناوری 

 دانشگاه تهران
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نامه انتخاب پژوهشگران پیشکسوت نمونه، برجسته، نمونه و جوان نمونه  آیین 

 دانشگاه تهران

 

 هدف:
جشاانواره پااژوهش و فناااوري بااه منظااور تجلياال و قاادرداني از پژوهشااگران برتاار و در راسااتاي   

محور و اثر بخش در جهت ارتقاء نقش و جايگااه ملاي و باين المللاي      پژوهش کيفيتسازي  فرهنگ
ن ال ساوم   ي ها دانشگاهدانشگاه تهران و توليد دانش حکمت بنيان و ظهور و بروز دانشگاه در زمره 

 شود. مي برگزار
در اين راستا دانشگاه تهران هرساله در اين جشنواره ن بت به معرفي و اعطااي نشاان پژوهشاي باه     

 ان پيشک وت نمونه، برج ته و نمونه و تقدير از پژوهشگران جوان نمونه به شرح زير اقدامپژوهشگر
 نمايد: مي
 

 انتخاب پژوهشگران پیشکسوت نمونه –الف

 ضوابط شرکت در جشنواره -1ماده 

بايد عضو هيئت علمي بازنش ته دانشگاه تهران و داراي حداقل مرتبه دانشاياري   مي متقاضيان -1-1
 عايت کامل و بدون شائبه اخالق پژوهش آنان توسط واحد مربوط تاييد شده باشد.باشند و ر

( سال از زمان بازنش تگي پژوهشگر تا پايان اسفند مااه ساال قبال از برگازاري     2حداقل دو ) -1-2
 جشنواره، گذشته باشد.

يشک اوت  تواند به عنوان پژوهشگر پهر عضو هيئت علمي بعد از بازنش تگي فقط يک بار مي -1-3
 نمونه انتخاب شود.

 

 ضوابط ارزیابی -2ماده 

علوم پايه، فني، کشاورزي و منابع طبيعي، دامپزشاکي، علاوم ان ااني،    هاي  از هر يک از گروه -2-1
هاي پژوهشي دوران پس از بازنش تگي تاا  علوم اجتماعي و رفتاري، هنر و معماري، بر اساس فعاليت

 ي جشنواره يک نفر انتخاب خواهد شد.پايان اسفندماه سال قبل از برگزار
پژوهشي متقاضيان به هاي  در بررسي مدارک پژوهشگر پيشک وت نمونه، حداقل امتياز فعاليت -2-2

 باشد:  مي شرح جدول  يل
 



  

 جشنواره پژوهش و فناوری دانشگاه تهران 283

 گروه
علوم 
 پايه

 فني
کشاورزي و 
 منابع طبيعي

 دامپزشکي
علوم 
 ان اني

علوم اجتماعي 
 و رفتاري

هنر و 
 معماري

حداقل 
 امتياز

80 80 80 80 60 60 50 

 

از  کاف   ٪20)علوم پايه، فني، کشاورزي و منابع طبيعي، دامپزشکي(، ک ب حداقل هاي  گروه-2-3
    wosهاي چا  شده با ايندکس امتياز براي مقاله 16برابر 2-2امتياز تعيين شده در بند 

برابار   2-2شده در بناد  از کف امتياز تعيين  ٪20گروه علوم اجتماعي و رفتاري، ک ب حداقل  -2-4
( و نشريات معتبر wos-scopusامتياز براي مقاالت چا  شده در نشريات بين المللي با ايندکس ) 12

 بين المللي، يا داشتن کتاب )تاليف يا ترجمه( با تاييد کميته پژوهشي  يربط
امتيااز   12ربرابا  2-2از کف امتياز تعيين شاده در بناد    ٪20گروه علوم ان اني، ک ب حداقل  -2-5

( و نشاريات معتبار باين    wos-scopusبراي مقاالت چا  شده در نشريات بين المللي باا اينادکس )  
 و يا داشتن کتاب )تاليف يا ترجمه( با تاييد کميته پژوهشي  يربط   iscالمللي ، يا 

يااز  امت 10برابار  2-2از کف امتياز تعيين شده در بند  ٪20گروه هنر و معماري، ک ب حداقل  –2-6
( و نشاريات معتبار باين    wos-scopusبراي مقاالت چا  شده در نشريات بين المللي باا اينادکس )  

و يا داشتن کتاب )تاليف يا ترجمه(، ضمنا خلق ياک اثار باديع علماي هناري داراي       isc المللي و يا 
ند جايگزين تواالمللي و يا داخلي با تشخيص کميته پژوهشي  يربط مي گواهينامه از مراجع معتبر بين

 کتاب گردد.
 

 انتخاب پژوهشگران برجسته -ب

 ضوابط شرکت در جشنواره -3ماده 

منتخبان بايد عضو هيئت علمي تمام وقت دانشگاه تهران باشند و رعايت کامل و بدون شاائبه   -3-1
اخالق پاژوهش آناان توساط واحاد مرباوط تايياد شاده باشاد، و اعضااي هيئات علماي انتقاالي و             

( سال فعاليت علماي  5م، تاپايان اسفند ماه سال قبل از برگزاري جشنواره  حداقل پنج )جديداالستخدا
 پژوهشي م تمر و تمام وقت در دانشگاه تهران داشته باشند. 

هرعضو هيئت علمي بر اساس عملکرد پژوهشي طول دوران خادمت خاويش فقاط ياک باار       -3-2
 تواند به عنوان پژوهشگر برج ته انتخاب شود. مي

باشند، اولويات باا   در انتخاب پژوهشگر برج ته از بين دو نفر که داراي امتيازهاي يک ان مي -3-3

 فردي است که قبال به عنوان پژوهشگر نمونه انتخاب شده باشد.
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 ضوابط ارزیابی -4ماده 

علاوم پاياه، فناي، کشااورزي و     هااي   ارزيابي پژوهشگران برج ته دانشگاه به تفکيک از گروه -4-1
طبيعي، دامپزشکي، علوم ان اني، علاوم اجتمااعي و رفتااري، هنار و معمااري، براسااس کال        منابع 
پژوهشي دوران قبل از انتقال به دانشگاه هاي  هاي پژوهشي دوران خدمت ) با احت اب فعاليت فعاليت

واهد باشد و از هر گروه يک نفر انتخاب خ مي تهران( تا پايان اسفند ماه سال قبل از برگزاري جشنواره
 شد.
پژوهشي متقاضايان باه شارح    هاي  در بررسي مدارک پژوهشگر برج ته، حداقل امتياز فعاليت -4-2

 :باشد ميجدول  يل 

 گروه
علوم 
 پايه

 فني
کشاورزي و 
 منابع طبيعي

 دامپزشکي
علوم 
 ان اني

علوم 
اجتماعي و 
 رفتاري

هنر 
 معماري

حداقل 
 امتياز

600 600 600 450 360 360 300 

 
تخصصي براي هاي  پژوهشي کمي يونهاي  تعيين شده توسط کميته h-indexب حداقل ک  -4-3

 علوم پايه، فني، کشاورزي و منابع طبيعي و دامپزشکي الزامي است. هاي  گروه
 در بررسي مدارک پژوهشگران برج ته تعيين اعتبار مجالت قديمي با کميته پژوهشي مرباوط  -4-4
 باشد. مي
 

 نمونهانتخاب پژوهشگران  -ج

 ضوابط شرکت در جشنواره -5ماده 

منتخبين بايد عضو هيئت علمي تمام وقت دانشگاه تهران باشند و رعايت کامل و بدون شائبه  -5-1
اخالق پژوهش آناان توساط واحاد مربوطاه تايياد شاده باشاد، و اعضااي هيئات علماي انتقاالي و            

 -ساال فعاليات علماي     5بايد حاداقل   جديداالستخدام، تاپايان اسفند سال قبل از برگزاري جشنواره
 پژوهشي م تمر و تمام وقت در دانشگاه تهران داشته باشند. 

عناوان   هتوانند با اند نمياعضاي هيئت علمي که قبال به عنوان پژوهشگر برج ته انتخاب شده -5-2
 پژوهشگر نمونه انتخاب شوند.

 پژوهشگر نمونه انتخاب شود. سال مجددا به عنوان 5تواند پس از پژوهشگر نمونه مي -5-3
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 ضوابط ارزیابی -6ماده 

علوم پايه، فني، کشاورزي و منابع طبيعاي، دامپزشاکي، علاوم ان ااني،     هاي  از هريک از گروه -6-1
هاي پژوهشي پنج ساله تا پايان اسافند مااه   علوم اجتماعي و رفتاري، هنر و معماري، براساس فعاليت

 نفر انتخاب خواهد شد.سال قبل از برگزاري جشنواره يک 
پژوهشاي متقاضايان باه شارح     هااي   در بررسي مدارک پژوهشگر نمونه، حداقل امتياز فعاليت -6-2

 :باشد مي جدول  يل

 گروه
علوم 
 پايه

 فني
کشاورزي و 
 منابع طبيعي

 دامپزشکي
علوم 
 ان اني

علوم 
اجتماعي و 
 رفتاري

هنر و 
 معماري

حداقل 
 امتياز

200 200 200 150 120 120 100 

 

% از کاف  30علوم پايه، فني، کشاورزي و منابع طبيعي و دامپزشکي: ک ب حاداقل  هاي  گروه -6-3
 wosچا  شده با ايندکس  براي مقاالت 2-6امتياز تعيين شده در بند 

باراي   2-6% از کف امتياز تعيين شده در بناد  30گروه علوم اجتماعي و رفتاري: ک ب حداقل  -6-4
( و سااير نشاريات معتبار    wos-scopusنشاريات باين المللاي باا اينادکس )     مقاالت چا  شاده در  

 المللي، يا داشتن کتاب )تاليف يا ترجمه( با تاييد کميته پژوهشي  يربط  بين
باراي مقااالت    2-6% از کف  امتياز تعيين شاده در بناد   30گروه علوم ان اني: ک ب حداقل  -6-5

  ( و ساير نشريات معتبر بين المللاي ياا  wos-scopus)چا  شده در نشريات بين المللي با ايندکس 

ISC   و يا داشتن کتاب )تاليف يا ترجمه( با تاييد کميته پژوهشي  يربط 
باراي مقااالت    2-6از کف امتياز تعيين شده در بند  ٪ 30گروه هنر و معماري: ک ب حداقل  -6-6

 ير نشاريات معتبار باين المللاي ياا     ( و ساwos-scopusشده در نشريات بين المللي با ايندکس ) چا 
ISC     و يا داشتن کتاب )تاليف يا ترجمه(، ضمنا خلق يک اثر بديع علماي هناري داراي گواهيناماه از

 تواند جايگزين کتاب گردد.المللي و يا داخلي با تشخيص کميته پژوهشي  يربط مي مراجع معتبر بين
تخصصي براي هاي  پژوهشي کمي يونهاي  تعيين شده توسط کميته h-indexک ب حداقل  -6-7

 علوم پايه، فني، کشاورزي و منابع طبيعي و دامپزشکي الزامي است. هاي  گروه
دانشگاه علوم پزشکي تهران هر ساله بنا به پيشنهاد معاونت پژوهشي دانشگاه تهران يک نفار   -6-8

فنااوري باه معاونات    پاژوهش و   را به عنوان پژوهشگر برگزيده انتخاب و براي تشويق در جشانواره 
 نمايد.پژوهشي دانشگاه معرفي مي
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 انتخاب پژوهشگران جوان نمونه -د

 رهضوابط شرکت در جشنوا -7ماده 
منتخبين بايد عضو هيئت علمي تمام وقت دانشگاه تهران بوده و رعايت کامل و بدون شاائبه   -7-1

اسفند ماه سال قبال از برگازاري   اخالق پژوهش آنان توسط واحد مربوطه تاييد شده باشد، و تا پايان 
 ( سال سن داشته باشند. 40جشنواره، حداکثر چهل )

از تاريخ  استخدام منتخبين در دانشگاه تهاران تاا پاياان اسافند مااه ساال قبال از برگازاري          -7-2
 جشنواره، نبايد بيش از پنج سال گذشته باشد.

 پژوهشگر نمونه انتخاب شود.  تواند به عنوانسال مي 5پژوهشگر جوان نمونه پس از  -7-3
 

 ضوابط ارزیابی -8ماده 
علوم پايه، فني، کشاورزي و منابع طبيعي، دامپزشاکي، علاوم ان ااني،    هاي  از هر يک از گروه -8-1

هاي پژوهشي از تاريخ استخدام در دانشاگاه  علوم اجتماعي و رفتاري، هنر و معماري، براساس فعاليت
 ل قبل از برگزاري جشنواره يک نفر انتخاب خواهد شد.تهران تا پايان اسفند ماه سا

پژوهشي متقاضيان به شرح هاي  در بررسي مدارک پژوهشگر جوان نمونه، حداقل امتياز فعاليت -8-2

 :باشد مي جدول  يل

 گروه
علوم 
 پايه

 فني
کشاورزي و 
 منابع طبيعي

 دامپزشکي
علوم 
 ان اني

علوم 
اجتماعي و 
 رفتاري

هنر و 
 معماري

ل حداق
 امتياز

200 200 200 150 120 120 100 

 
از کاف امتيااز    ٪30علوم پايه، فني، کشاورزي و منابع طبيعي، دامپزشاکي: ک اب حاداقل    هاي  گروه -8-3

 wosبراي مقاالت چا  شده با ايندکس  2-8تعيين شده در بند 

باراي   2-8بناد   % از کف امتياز تعيين شده در30گروه علوم اجتماعي و رفتاري: ک ب حداقل  -8-4
( و سااير نشاريات معتبار باين     wos-scopusمقاالت چا  شده در نشريات بين المللي با اينادکس ) 

 المللي و يا داشتن کتاب )تاليف يا ترجمه( با تاييد کميته پژوهشي  يربط 
باراي مقااالت    2-8% از کف  امتياز تعيين شاده در بناد   30گروه علوم ان اني: ک ب حداقل  -8-5

 ( و ساير نشريات معتبار باين المللاي ياا    wos-scopusه در نشريات بين المللي با ايندکس )چا  شد
ISC و يا داشتن کتاب )تاليف يا ترجمه( با تاييد کميته پژوهشي  يربط 
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براي مقااالت    2-8از کف امتياز تعيين شده در بند  ٪ 30گروه هنر و معماري: ک ب حداقل  -8-6
 ( و ساير نشريات معتبر بين المللاي ياا   wos-scopusللي با ايندکس )چا  شده در نشريات بين الم

ISC     و يا داشتن کتاب )تأليف يا ترجمه(، ضمنا خلق يک اثر بديع علمي هناري داراي گواهيناماه از
 تواند جايگزين کتاب گردد.المللي و يا داخلي با تشخيص کميته پژوهشي  يربط مي مراجع معتبر بين

تخصصي براي هاي  پژوهشي کمي يونهاي  تعيين شده توسط کميته h-indexک ب حداقل  -8-7
 علوم پايه، فني، کشاورزي و منابع طبيعي و دامپزشکي الزامي است. هاي  حوزه
 

 بط ارزیابی مشترک در کلیه موارد:ضوا -9ماده 

علماي   هيئات اعضاي ارزيابي سوابق تحقيقاتي پژوهشگران با معيارهاي تخصيص اعتبار ويژه  -9-1
فعاليات پژوهشاي(    هار سال مربوط باه  ، در نامه تخصيص اعتبار ويژهبر اساس آييندانشگاه تهران )

 گيرد.صورت مي
ارزيابي مقاالت چا  شده در نشريات، بدون لحاظ نمودن ضريب مربوط به مقااالت آزماايش    -9-2

 گيرد. بنيان صورت مي
برابر مجموع امتياازات مکت ابه از مقااالت چاا       هاي کاربرديحداکثر امتياز مورد قبول از طرح -9-3

 3/1مختلف با ضاريب  هاي  در گروه scopus و  wos  مللي نمايه شده در لشده در نشريات معتبر بين ا
 شود. نمي لحاظ نامه آيينگرنت، دراين  نامه آيينباشد و سقف امتياز طرح کاربردي در  مي
ل و دوم در هر يک از ماوارد انتخااب در ياک گاروه     در صورتيکه اختالف امتياز کل نفرات او -9-4

حداکثر يک درصد باشد، تصميم گيري براي معرفي پژوهشگر منتخب از بين دو نفر به عهده کميتاه  
 داوري جشنواره خواهد بود.

 باشد. مي فرد شرکت کننده به عهده واحد مربوط h-indexاعالم ميزان  -9-5
 

 نحوه اجرا -10ماده 

هاي م تقل/ واحدهاي پژوهشي م اتقل بار   ها/ دانشکدهژوهشي هريک از پرديسمعاونت پ -10-1
موظفند پاس از طارح و بررساي مادارک در      و نظارت پژوهشيريزي  اساس فراخوان اداره کل برنامه

شوراي پژوهشي واحد، براي انتخاب پژوهشگر پيشک وت نمونه )براسااس فعاليات پژوهشاي دوران    
اسفند ماه سال قبل از برگزاري جشنواره(، براي انتخاب پژوهشگر برج ته پس از بازنش تگي تا پايان 

)براساس عملکرد پژوهشي طول خدمت اعضاي هيئت علمي تا پايان اسفند ماه سال قبل از برگزاري 
جشنواره(، براي انتخاب پژوهشگر نمونه )براساس عملکرد پژوهشي پنج ساله اعضاي هيئت علمي تاا  
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قبل از برگزاري جشنواره( و باراي انتخااب پژوهشاگر جاوان نموناه )براسااس        پايان اسفند ماه سال
عملکرد پژوهشي اعضاي هيئت علمي از شروع استخدام تا پايان اسفند مااه ساال قبال از برگازاري     

( نفر را همراه باا فارم تکميال    1واجدين شرايط با باالترين امتياز از هر بخش يک ) جشنواره( از بين
و م تندات، و صورت جل ه شوراي پژوهشي پارديس/ دانشاکده م اتقل/ واحاد      شده وکليه مدارک

تخصصي  باه اداره  هاي  پژوهشي کمي يونهاي  پژوهشي م تقل مربوط، به منظور بررسي در کميته
 نمايند.ريزي و نظارت پژوهشي دانشگاه  معرفي کل برنامه

هااي   ارزيااب  مادارک درکميتاه    ريزي و نظارت پژوهشي پاس از بررساي و  اداره کل برنامه -10-2
باشاد، باراي انتخااب پژوهشاگران      ماي  ( نفر را که داراي باالترين امتياز1پژوهشي، از هرگروه يک )

 نمايد.پيشک وت نمونه، برج ته، نمونه و جوان نمونه به کميته داوري جشنواره معرفي مي
برگزيادگان و انتخااب    کميته داوري جشنواره پژوهش و فناوري ن ابت باه بررساي نهااي      -10-3

 نمايد. پژوهشگران پيشک وت نمونه، برج ته، نمونه و جوان نمونه اقدام م 
 

 جشنواره پژوهش و فناوری دانشگاهترکیب کمیته داوری  –11ماده 

 معاون پژوهشي دانشگاه )م ئول کميته(  -11-1
 ريزي و نظارت پژوهشي )دبير علمي کميته(مديرکل برنامه -11-2
 تخصصي هاي  پژوهشي کمي يونهاي  ولين کميتهم ئ -11-3
 و نظارت پژوهشي )دبير اجرايي کميته(ريزي  و سياست گذاري اداره کل برنامهريزي  معاون برنامه -11-4
 

 وه تشویق و قدردانى از برگزیدگاننح -12ماده 

 اعطاي نشان و لوح تقدير: -12-1
 ران به پژوهشگر پيشک وت نمونه و برج ته( پژوهش دانشگاه ته1اعطا  نشان درجه يک ) -12-1-1
 ( پژوهش دانشگاه تهران به پژوهشگر نمونه2اعطا  نشان درجه دو ) -12-1-2
 اعطاي لوح تقدير به پژوهشگر جوان نمونه -12-1-3
امکان ارائه ت هيالت به پژوهشگر پيشک وت، برج ته، نمونه و جوان نمونه براي شرکت در  -12-2

علمي  هيئتاستفاده از ت هيالت دانشگاه براي شرکت اعضاي  نامه آيينلي طبق الملهاي بينهمايش
 بين الملليهاي  و دانشجويان در همايش

اعطاي پايه تشويقي به پژوهشگر برج اته و نموناه و جاوان نموناه طباق ضاوابط معاونات         -12-3
 آموزشي دانشگاه
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 نشگاهدا اساس ضوابط معاونت پژوهشي رب ويژه هداياي اعطاي -4 -12
 20امتياز اعتبار ويژه به پژوهشگر برج اته، اعطااي معاادل رياالي      40اعطاي معادل ريالي  -5 -12

 امتياز اعتبار ويژه به پژوهشگران پيشک وت نمونه، نمونه و جوان نمونه
 

و سياساتگذاري  ريازي   کمي ايون راهباردي برناماه     10/05/1395در جل اات ماورخ    نامه آييناين 
شوراي پژوهش و فناوري دانشگاه در دوازده ماده باه   10/07/1395تهران و مورخ پژوهشي دانشگاه 

 باشد. مي تصويب رسيد و از تاريخ تصويب الزم االجرا
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 های پژوهشی بنیادی )نمونه و برجسته( اعضای هیئت علمی نامه انتخاب طرح آیین 

 دانشگاه تهران

 
 هدف

رداني از پژوهشااگران برتاار و در راسااتاي جشاانواره پااژوهش و فناااوري بااه منظااور تجلياال و قااد 
پژوهش کيفيت محور و اثر بخش در جهت ارتقاء نقش و جايگااه ملاي و باين المللاي     سازي  فرهنگ

ن ال ساوم   ي ها دانشگاهدانشگاه تهران و توليد دانش حکمت بنيان و ظهور و بروز دانشگاه در زمره 
 شود. مي برگزار

هااي علماي و تشاويق پژوهشاگران     افازايش کماي پاژوهش    به منظور ارتقاي کيفي و در اين راستا
پژوهشي، معاونت پژوهشي دانشگاه هر سال در جشنواره پاژوهش   هاي دانشگاه تهران به اجراي طرح

پژوهشي نمونه و  هاي طرحهاي پژوهشي خاتمه يافته دانشگاه اقدام به انتخاب طرحو فناوري از بين 
کميته تخصصي علوم پاياه، فناي، کشااورزي و مناابع طبيعاي،      نمايد. بدين منظور از هر برج ته مي

با عناوان نموناه و ياک     دامپزشکي، علوم اجتماعي و رفتاري، علوم ان اني، هنر و معماري يک طرح
  آورد. مي ها قدرداني به عملطرح با عنوان برج ته انتخاب و از مجريان آن طرح

 
 تهنمونه و برجسپژوهشی های  ضوابط عمومی انتخاب طرح -1ماده  

طرح حداکثر تا پايان اسفند ماه سال قبل از انتخاب، خاتمه نهايي يافته وکلياه تعهادات طارح     -1-1
 انجام پذيرفته باشد.

 بيش از چهار سال از تاريخ ابالغ اختتام اوليه طرح )وصول گزارش نهايي( نگذشته باشد.  -1-2

شاود و ساپس توساط     ماي  ان نمونه ارسالاز طرف عضو هيئت علمي، تحت عنوها  کليه طرح -1-3
، يک طرح  به عنوان نمونه و يک کميته پژوهشي مربوط با توجه به احراز شرايط و امتياز ک ب شده

 شود. مي طرح به عنوان برج ته به کميته داوري معرفي

 
 برجسته های طرحپژوهشی نمونه و  های طرحضوابط اختصاصی انتخاب  -2ماده 

براي طرح نموناه و   wosمقاله چا  شده با نمايه   )3(م پايه و فني: حداقل سه علوهاي  کميته -2-1
 براي طرح برج ته  wos( مقاله چا  شده با نمايه 5پنج )
  wos( مقاله چا  شده با نماياه   2کشاورزي و منابع طبيعي، دامپزشکي: حداقل دو )هاي  کميته -2-2

 براي طرح برج ته wos نمايه  ( مقاله چا  شده با4براي طرح نمونه و چهار )
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ياا دو   wos(  مقاله چا  شده با نمايه 1علوم ان اني، هنر و معماري: حداقل يک )هاي  کميته -2-3
( کتاب چا  شده ) تأليف يا ترجمه( توساط ناشار معتبار باه     1و يا يک )  iscمقاله چا  شده با نمايه 

ياا ساه    wosمقاله چا  شده باا نماياه    (2تشخيص کمي يون  يربط براي طرح نمونه و حداقل دو )
( کتاب چا  شده )تاليف ياا ترجماه( توساط ناشار معتبار باه       2و يا دو ) iscمقاله چا  شده با نمايه 

تشخيص کميته  يربط براي طرح برج ته، ضمنا در کميته هنر و معماري، خلق يک اثر بديع علماي  
ا داخلي با تشخيص کميته پژوهشي  ياربط ماي  المللي و يهنري داراي گواهينامه از مراجع معتبر بين

  تواند جايگزين کتاب گردد.
ياا دو مقالاه    wos(  مقاله چا  شده باا نماياه   1کميته علوم اجتماعي و رفتاري: حداقل يک ) -2-4

( کتاب چا  شده ) تأليف يا ترجمه( توساط ناشار   1و يا يک ) چا  شده در نشريات معتبر بين المللي 
ياا   wos( مقاله چا  شده باا نماياه   2کميته  يربط براي طرح نمونه و حداقل دو )معتبر به تشخيص 

( کتاب چا  شده )تاليف يا ترجمه( توسط 2سه مقاله چا  شده در نشريات معتبر بين المللي و يا دو )
  ناشر معتبر به تشخيص کميته  يربط براي طرح برج ته

آن دانشگاه هر ساله يک طرح را به عنوان طرح  هاي طرحدانشگاه علوم پزشکي تهران از بين  -2-5
 نمايد. مي نمونه انتخاب و براي تشويق در جشنواره پژوهش و فناوري به معاونت پژوهشي معرفي

  

 ای ارزیابیمعیاره -3ماده 
ناماه   آياين   ارزيابي دستاوردهاي طرح با معيارهاي تخصيص اعتبار ويژه )بر اساس جديادترين  -3-1

 گيرد.  يژه به اعضاي هيئت علمي دانشگاه تهران( صورت ميتخصيص اعتبار و
هااي   برج اته و نموناه کميتاه   هاي  در ارزيابي دستاوردهاي طرح از بين نتايج حاصل از طرح -3-2

( مقاله با نماياه  1)علوم ان اني، علوم اجتماعي و رفتاري، هنر و معماري(، گواهي پذيرش چا  يک )
wos باشد. مورد قبول مي 
 دستاوردهاي طرح، امتياز کل اثر بدون تق يم به ن بت ساهم نوي اندگان منظاور   در محاسبه  -3-3
 شود. مي
يي مورد قبول است که در ارتباط با موضوع طرح بوده و نام مجري طرح درآن ها صرفا دستاورد -3-4

  کر شده باشد.
نشگاه با  کر شماره طرح شوند که در آن از حمايت مالي دا مي دستاوردهايي مورد پذيرش واقع –3-5

 در قالب يکي از جمالت زير تشکر شده باشد.
در آثار فارسي: از حمايت مالي دانشگاه تهران باا درج جملاه زيار از حمايات ماالي دانشاگاه تهاران        

 گردد. مي قدرداني
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جاام  )اين تحقيق در قالب طرح پژوهشي شماره ..... با ا ستفاده از اعتبارات پژوهشي دانشگاه تهران ان
 شده است( 
 :در آثار التين

The authors would like to acknowledge the financial support of university of 

Tehran for this research under grant number……………. 
( در صد امتياز تعلق 50و چنانچه قدرداني در مقاالت م تخرج از طرح انجام نشده باشد صرفا پنجاه )

 گيرد. مي

 کر نشده باشد، صارفا  کار    5-3چنانچه دستاوردهاي طرح مربوط به کتاب باشد و جمله بند  -3-6
کناد و در ايان    ماي  جمله با تشکر و قدرداني از حمايت مالي دانشگاه و يا  کر عناوان طارح، کفايات   

( 70گيرد و در  ير اين صورت با رعايت ساير شارايط هفتااد )   مي صورت کل امتياز به آن کتاب تعلق
 درصد امتياز را ک ب نمايد. 

هايي که گزارش نهايي آنها با احت اب آخرين مهلت تمديد، در موعد مقرر به معاونات  به طرح -3-7
 (3باشد، سه ) ارائه شده  پژوهشي دانشکده واب ته به پرديس/ دانشکده م تقل/واحد پژوهشي م تقل 

 گيرد. امتياز به عنوان پاداش تعلق مي 
 
تأخير در ارائه گزارش نهايي به معاونت پژوهشاي پارديس/ دانشاکده     ( ماه 6زاي هرشش )به ا -3-8

 گردد. ( امتياز ک ر مي1م تقل/ واحد پژوهشي م تقل با احت اب آخرين مهلت تمديد، يک )
 

 جشنواره پژوهش و فناوریترکیب کمیته داوری  -4ماده 

 معاون پژوهشي دانشگاه )م ئول کميته( -4-1
 ريزي و نظارت پژوهشي )دبير علمي کميته(ر کل برنامهمدي -4-2
 تخصصيهاي  پژوهشي کمي يونهاي  م ئولين کميته -4-3
 و نظارت پژوهشي )دبير اجرايي کميته(ريزي  و سياست گذاري اداره کل برنامهريزي  معاون برنامه -4-4
 نحوه اجرا - 5ماده 

دا بايد فرم مربوط را بر اساس فراخوان اداره کل هاي پژوهشي نمونه، ابتداوطلبان انتخاب طرح -5-1
و نظارت پژوهشي تکميل و به همراه مادارک و م اتندات الزم، باه معاونات پژوهشاي      ريزي  برنامه

 پرديس/ دانشکده م تقل / واحد پژوهشي م تقل ارائه نمايند. 
ي و معاونت پژوهشي پارديس / دانشاکده م اتقل/ واحاد پژوهشاي م اتقل، پاس از بررسا         -5-2

هاي واصله، در شوراي پژوهشي واحد، ن بت به معرفي حداکثر دو طرح نمونه، همراه  امتيازدهي طرح
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م اتقل/ واحادهاي   هااي   و صورت جل ه شوراي پژوهشي پرديس/ دانشاکده با مدارک و م تندات  
 نمايد.  اقدام مي ريزي و نظارت پژوهشي دانشگاه به اداره کل برنامه پژوهشي م تقل مربوط،

هااي   ريزي و نظارت پژوهشي پس از بررسي و ارزيابي مادارک توساط کميتاه   کل برنامه اداره  -5-3
اوري جشانواره   ر کميتاه د  نموناه و برج اته، د   هاي طرحتخصصي و معرفي هاي  پژوهشي کمي يون

پژوهش و فناوري از هر کميته، يک طرح نمونه و يک طرح برج ته را انتخاب و به جشنواره معرفاي  
 نمايد.مي
 

 برجسته:  های طرحهای نمونه و  انی از مسئولین اجرای طرح نحوه تشویق و قدرد -6ماده 

 ر مراسم جشنواره پژوهش و فناوري دانشگاه اعطاي لوح تقدير د -6-1
 برج ته هاي طرح( امتياز براي 10ل ده ) اري مجري طرح از اعتبار ويژه اعطايي معاد برخورد -6-2
 هاي نمونه ( امتياز براي طرح5ل پنج ) جري طرح از اعتبار ويژه اعطايي معاداري م برخورد -6-3
 دانشگاه پژوهشي ضوابط معاونت اساس بر ويژه هداياي اعطاي -6-4
 

نامه در هفتصاد و پنجماين جل اه شاوراي پاژوهش و فنااوري دانشاگاه تهاران در تااريخ           اين آيين
 ناماه  آياين باشد و لغو  مي ريخ تصويب الزم االجرادر شش ماده به تصويب رسيد و از تا 04/07/1394

 گردد. مي قبلي اعالم
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های پژوهشی کاربردی )نمونه، برجسته و ویژه(  نامه انتخاب و تشویق طرح آیین

 علمی دانشگاه تهران اعضای هیئت

 هدف

اي جشنواره پژوهش و فناوري دانشگاه به منظور تجليل و قادرداني از پژوهشاگران برتار و در راسات    
المللاي   محور و اثربخش در جهت ارتقاي نقاش و جايگااه ملاي و باين     سازي پژوهش کيفيت فرهنگ

ي ن ال ساوم   هاا  دانشگاهبنيان و ظهور و بروز دانشگاه در زمره  دانشگاه تهران و توليد دانش حکمت
 شود. برگزار مي

ثرگذار در جهات رفاع   هاي پژوهشي ا در اين راستا به منظور ارج نهادن به تالش علمي مجريان طرح 
هاي اجرايي(، معاونت پژوهشي دانشگاه با رعايات مفااد    ها، مراکز و سازمان نيازهاي کشور )با شرکت

ها  علمي دانشگاه را انتخاب و آن هاي پژوهشي کاربردي خاتمه يافته اعضاي هيئت نامه، طرح اين آيين
فناي،   هااي  گاروه يک از  منظور از هر يندهد. بد مورد تشويق قرار مي پژوهش دانشگاه  را در جشنواره 

اجتمااعي و رفتااري، علاوم ان ااني، هنار و معمااري و        پايه، کشاورزي و مناابع طبيعاي، علاوم    علوم
هاي منتخب به ترتيب امتياز فضلي يک طرح با عنوان نمونه و يک طارح باا    دامپزشکي از ميان طرح

 آيد.  درداني به عمل ميها ق کند و از مجريان آن طرح عنوان برج ته انتخاب مي
  

 های پژوهشی کاربردی ضوابط شرکت در انتخاب طرح -1ماده 

باي ت توسط دانشگاه )معاونت پژوهشي دانشگاه/ پرديس/ دانشکده م اتقل/   قرارداد طرح مي -1-1 
 واحد پژوهشي م تقل( منعقد شده باشد. 

خاتمه يافته و بيش از ساه   ي جشنواره سال منتهي به برگزار طرح حداکثر تا پايان شهريور ماه  -1-2 
سال از تاريخ مندرج در متن اختتام صاادره توساط معاونات پژوهشاي دانشاگاه/ پارديس/ دانشاکده        

 م تقل/ واحد پژوهشي م تقل نگذشته باشد. 
اي و ح ن انجاام   مالک اختتام هر طرح کاربردي دريافت تمامي اعتبار طرح )اعتبارات مرحله -1-3

 باشد. اد قرارداد و صدور ابالغ اختتام طرح توسط واحد منعقدکننده قرارداد ميکار( مطابق مف
  

 نحوه امتیازدهی -2ماده 

باشاد.   ( امتيااز ماي  50امتياز ک ب شده طرح مطابق ضوابط امتياز اعتبار ويژه، حداکثر پنجااه )  -2-1
از بوده و ماابقي امتيااز   امتي  (30حداکثر)2سهم تجهيزات ثبت شده به عنوان اموال دانشگاه با ضريب 

باشد. در خصوص تجهيزات ارائه تاييديه اسناد مثبتاه توساط    امتياز( مربوط به ک ر باالسري مي 20)
 باشد. ح ابداري واحد منعقدکننده قرارداد و ح ابداري حوزه معاونت پژوهشي ضروري مي
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فرماا از نتيجاه طارح    اعالم کتبي اختتام پروژه توسط کارفرماا و ياا گاواهي رضاايتمندي کار     -2-2
 امتياز(   10)حداکثر 

 20نامه گرنات حاداکثر    ثبت اختراع، ايده نوآور و يا ارائه روشي نوين در ساخت )بر اساس آيين -2-3
 امتياز(  
داخلي و خارجي و کتب م تخرج از طرح مشروط باه درج ناام   هاي  کنفرانسها،  ارزيابي مقاله -2-4

 امتياز(  20حداکثر  –نامه گرنت  تقدير و تشکر )امتياز مطابق با آيين کارفرما و شماره قرارداد در بخش
شوند اطالعات ثبت  نامه اعتبار ويژه محاسبه مي : مالک امتيازدهي مواردي که بر اساس آيين1تبصره 

 باشد. شده در سامانه مديريت اطالعات پژوهش و فناوري و يا سامانه ساعد مي
ماره قرارداد در بخش تقدير و تشکر از دو ساال پاس از تصاويب ايان     : درج نام کارفرما و ش2تبصره 
هاي تخصصي  هاي پژوهشي کمي يون باشد و در اين فاصله مالک، تصميم کميته نامه الزامي مي آيين

 باشد.  مربوطه مي
هااي   هااي پژوهشاي کمي ايون    هااي واصاله در کميتاه    حداقل امتياز الزم براي بررسي طرح -2-5 

باه   هاي هفت گانه دانشاگاه   هر يک از کمي يون ه پژوهش و فناوري دانشگاه براي تخصصي جشنوار
 باشد:  شرح  يل مي

 ( امتياز60( امتياز و براي طرح برج ته شصت )45گروه فني براي طرح نمونه چهل و پنج )
( امتيااز و باراي طارح برج اته     40گروه کشاورزي، دامپزشکي و علوم پايه براي طرح نمونه چهال ) 

 ( امتياز50نجاه )پ
( امتياز و براي 30گروه علوم اجتماعي و رفتاري، علوم ان اني و هنر و معماري براي طرح نمونه سي )

 ( امتياز40طرح برج ته چهل )

امتياز اعتبار ويژه از اعتباار    500در صورتي که طرح کاربردي واجد شرايط ماده يک بوده و حداقل تا 
يزات اختصاص يابد طرح به عنوان )طارح کااربردي وياژه( انتخااب     جذب شده قرارداد به خريد تجه

باي ت در سامانه اطالعات پژوهش و فناوري ثبت و تايياد   خواهد شد. بديهي است امتياز مربوطه مي
 شده و اسناد مثبته آن نيز به تاييد ح ابداري حوزه معاونت پژوهشي رسيده باشد. 

باين رشاته اي قارار دارناد ماالک امتيااز الزم، ک اب         هاي که در حوزه  : در خصوص طرح3تبصره 
 باشد.  هاي مرتبط مي ميانگين حداقل امتياز کمي يون

هاي پژوهشي  در صورت محرمانه بودن برخي از طرح 4-2: در خصوص موضوعات مندرج در بند 4تبصره 
يربط، امتياز دهي کاربردي مشمول، با تاييد معاون پژوهشي واحد مربوطه و تاييد نهايي کميته تخصصي  

 نامه گرنت و بدون نياز به درج نام کارفرما و يا شماره قرارداد انجام خواهد شد. بر اساس آيين
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 ترکیب کمیته داوری جشنواره پژوهش و فناوری  -3ماده  
 معاون پژوهشي دانشگاه )م ئول کميته(  -3-1
 هاي کاربردي  مديرکل پژوهش -3-2
 کاربردي هاي معاون مديرکل پژوهش -3-3
 تخصصيهاي  پژوهشي کمي يونهاي  م ئولين کميته -3-4
 و نظارت پژوهشي )دبير اجرايي کميته(ريزي  و سياست گذاري اداره کل برنامهريزي  معاون برنامه -3-5

  
 نحوه اجرا -4ماده 
باي ت فرم مربوطه را تکميال و باه هماراه     هاي پژوهشي کاربردي ميداوطلبان انتخاب طرح  -4-1
دارک و م تندات الزم، بر اساس فراخوان حوزه معاونت پژوهشاي دانشاگاه باه معاونات پژوهشاي      م

 پرديس/ دانشکده/ واحد پژوهشي م تقل ارائه نمايند.
بنادي  معاونت پژوهشي پرديس/ دانشکده/ واحد پژوهشاي م اتقل، پاس از بررساي و امتيااز      -4-2

جل ه  ه با مدارک و م تندات الزم و صورتهاي مشمول همران بت به معرفي طرح هاي واصله  طرح
 نمايد. اقدام مي هاي کاربردي دانشگاه  کل پژوهشاره شوراي پژوهشي به اد

هااي پژوهشاي    هاي کاربردي پاس از بررساي و ارزياابي مادارک در کميتاه      کل پژوهش اداره -4-3
وياژه کااربردي را    هاي برج ته، نمونه وهاي تخصصي  يربط، از هر کميته پژوهشي طرحکمي يون

 نمايد. براي تاييد نهايي به کميته داوري جشنواره معرفي مي
هااي کااربردي   کميته داوري جشنواره ن بت به بررساي نهاايي برگزيادگان و انتخااب طارح      -4-4

 نمايد. برج ته، نمونه و ويژه اقدام مي
 
 های کاربردی منتخب تشویق و قدردانی از مجریان  طرح -5ماده  
 ر مراسم جشنواره پژوهش  اعطاي لوح تقدير د -5-1
 اعطاي پايه تشويقي طبق ضوابط معاونت آموزشي دانشگاه -5-2
 دانشگاه اساس ضوابط معاونت پژوهشي بر ويژه هداياي اعطاي -5-3
هاي پژوهشي کااربردي برج اته و معاادل     امتياز اعتبار ويژه به  طرح 10اعطاي معادل ريالي  -5-4

 هاي پژوهشي کاربردي نمونه اعتبار ويژه به  طرح امتياز 5ريالي 
ريازي و   به تصويب کمي يون برنامه  1395/ 04/ 20نامه در پنج ماده و چهار تبصره در تاريخ اين آيين 

باه تصاويب شاوراي پاژوهش و      10/07/1395سياستگذاري پژوهش و فناوري دانشگاه و در تااريخ  
  گردد. نامه قبلي اعالم ميباشد و لغو آيين مي ابل اجرافناوري دانشگاه رسيد و از تاريخ ابالغ ق
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 انتخاب دانشجوی پژوهشگر نمونه و رساله/ پایان نامه نمونه  نامه آیین

 دانشگاه تهران
 

 هدف

جشاانواره پااژوهش و فناااوري بااه منظااور تجلياال و قاادرداني از پژوهشااگران برتاار و در راسااتاي   
در جهت ارتقاء نقش و جايگااه ملاي و باين المللاي     پژوهش کيفيت محور و اثر بخش سازي  فرهنگ

ن ال ساوم   ي ها دانشگاهدانشگاه تهران و توليد دانش حکمت بنيان و ظهور و بروز دانشگاه در زمره 
 شود. مي برگزار

در اين راستا دانشگاه تهران هرسااله در ايان جشانواره باه منظاور ارتقااي کيفاي و افازايش کماي          
، ن بت به داراي نتايج علمي و کاربرديهاي  ب آنان به انجام پژوهشدانشجويان و تر يهاي  پژوهش

نمونه در مقاطع دکتري و کارشناساي   نامه پايانانتخاب و معرفي دانشجويان پژوهشگر نمونه و رساله/
 نمايد. ارشد اقدام مي

 
 انتخاب دانشجوی پژوهشگر نمونه -الف

 ضوابط شرکت در جشنواره -1ماده 

ژوهشي دانشجويان شرکت کننده در مقاطع تحصيلي دکتري و کارشناسي ارشاد  هاي پفعاليت  -1-1
 شود. فقط در طول همان دوره تحصيلي در نظر گرفته مي

تا اسفند ماه سال قبل از برگازاري   شود که مي هم چنين شامل دانش آموختگاني نامه آييناين  -1-2 

 ل نگذشته باشد.جشنواره از تاريخ دفاع پايان نامه ايشان بيش از يک سا
 شود( ( و باالتر باشد. )نمره پايان نامه در معدل کتبي محاسبه نمي17معدل کتبي دانشجو هفده )  -1-3

 
 ضوابط ارزیابی مدارک -2ماده 

 علوم پايه، فني هاي  کميته -2-1
( 2ياا حاداقل دو )   wosبا اينادکس   مقاله چا  شده  ( 3اشتن حداقل سه ) کتري د ر مقطع د د -

 علمي پژوهشي  ( مقاله چا  شده 2و دو ) wosبا ايندکس  چا  شده  مقاله

( مقالاه  1ياا ياک )    wosبا ايندکس  ( مقاله چا  شده 2رمقطع کارشناسي ارشد حداقل دو ) د -
 ( مقاله چا  شده علمي پژوهشي 2و دو ) wosبا ايندکس  چا  شده 

 کشاورزي و منابع طبيعي، دامپزشکي هاي  کميته -2-2
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مقالاه   (1) و يا ياک   wos (  مقاله چا  شده با ايندکس 2قطع دکتري داشتن حداقل دو )در م - 
 (  مقاله چا  شده علمي پژوهشي 2و دو ) wosچا  شده با ايندکس 

  wos( مقاله چا  شده با ايندکس 1در مقطع کارشناسي ارشد داشتن حداقل يک ) -
هاي معمااري و  به جز رشته ري، هنر و معماري علوم ان اني، علوم اجتماعي و رفتاهاي  کميته -2-3

 شهرسازي
( مقالاه چاا  شاده در نشاريات     1فوق، داشتن حداقل يک )هاي  در مقطع دکتري براي کميته -

)به جز کميته علوم اجتمااعي ورفتااري     iscمعتبر بين المللي و يا نشريات داخلي با ايندکس 
 و دو مقاله چا  شده علمي پژوهشي  باشد( مي که فقط نشريات معتبر بين المللي مورد قبول

 در مقطع کارشناسي ارشد، داشتن حداقل دو مقاله چا  شده علمي پژوهشي  -

 گروه هنر و معماري ازسازي  معماري و شهرهاي  رشته -2-4 

( مقاله چا  شده با 1اشتن حداقل يک ) هاي معماري و شهرسازي دررشته د کتري ر مقطع د د -
 مقاله چا  شده علمي پژوهشي  ( 2)و دو  wosايندکس 

در مقطع کارشناسي ارشد، داشتن حداقل يک مقاله چا  شده در نشريات معتبر بين المللي و  -
 و يک مقاله چا  شده علمي پژوهشي    iscيا نشريات داخلي با ايندکس

 باشاد، در صورتيکه اختالف امتيازکل نفرات اول و دوم در يک کميته حداکثر ياک درصاد    : 1تبصره 
ها در مجاالت  اولويت انتخاب به تشخيص کميته داوري جشنواره با دانشجوياني است که مقاالت آن

 به چا  رسيده باشد.  wosالمللي با ايندکس بين
شاود باه   ( مقاله که افزون بر شرط الزم جهت انتخااب ارائاه ماي   1يک )ها  در کليه کميته :2تبصره 

 باشد. قبول مي صورت پذيرش شده براي چا  نيز قابل
يي که نام دانشگاه تهران به عنوان آدرس دانشجو  کر شده باشد امتيااز  ها صرفا به فعاليت :3تبصره 
 گيرد و در صورتي که مقاله م تخرج از پايان ناماه باشاد  کار ناام اساتاد راهنماا ضاروري        مي تعلق
 باشد. مي

 
 معیارهای ارزیابی -3ماده 

براسااس  )مختلف با معيارهاي تخصيص اعتبار ويژه هاي  شجو در سالدستاوردهاي دانارزيابي  -3-1 
 گيرد. تخصيص اعتبار ويژه به اعضاي هيئت علمي دانشگاه تهران( صورت مي نامه آيينجديد ترين 
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 نمونه نامه پایانانتخاب رساله و  -ب

 ضوابط شرکت در جشنواره -4ماده 

هااي  ( سال از تااريخ دفااع رسااله   2ره بيش از دو )تا پايان اسفند سال قبل از برگزاري جشنوا -4-1
 هاي کارشناسي ارشد سپري نشده باشد. نامهدکتري و پايان

باوده، ناام    ناماه  پاياان ارائه شده توسط دانشجو بايد منحصرا م تخرج از رساله/  دستاوردهاي -4-2
 کر شده باشد و تاييد ها  رددانشگاه تهران به عنوان آدرس دانشجو به همراه نام استاد راهنما در دستاو

 باشد. مي استاد راهنما قبل از ارائه م تندات ضروري
 

 ضوابط ارزیابی مدارک -5ماده 

هاي تخصصي مختلف هاي دکتري وکارشناسي ارشد در گروهنامه نمونه منتخب در دورهرساله و پايان
رفتاري، علوم ان اني، و هنر و  علوم پايه، فني، کشاورزي و منابع طبيعي، دامپزشکي، علوم اجتماعي و

 معماري الزم است که حداقل يکي از ضوابط زير را دارا باشد:
 م تخرج از طرح کاربردي بوده و بر رفع نيازهاي بومي تاکيد داشته باشد. .1

 خارج از دانشگاه تهران باشد.هاي  داراي سفارش و يا حمايت از نهادها و سازمان .2

 از سوي ناشر معتبر تبديل به کتاب شده باشد.با رعايت ضوابط دانشگاه تهران  .3

 باشد.سازي  منجر به توليد محصول يا ثبت اختراع شده باشد و يا داراي قابليت تجاري .4

 فناور و کار آفرين شده باشد.هاي  منجر به آثار بديع هنري، ارائه نظرات نوين، ايده .5

 

 نامه/رساله نمونهنمونه و پایان نحوه اجرای انتخاب دانشجوی پژوهشگر  -6ماده 

هااي   هاا/ دانشاکده   به پارديس  اوطلب و ارائه آن انشجوي د ن فرم مربوط توسط د تکميل نمود -6-1
و نظاارت  ريازي   م تقل/ واحدهاي پژوهشي م تقل  ياربط بار اسااس فراخاوان اداره کال برناماه      

 همراه با ساير مدارک و م تندات.  پژوهشي،
ا مدارک مربوط و انتخاب دانشاجوي پژوهشاگر نموناه در    بررسي جداول تکميل شده همراه ب -6-2

ر شاوراي پژوهشاي گاروه/ دانشاکده و      نموناه د  نامه پايانمقاطع دکتري و کارشناسي ارشد و رساله/ 
معرفي وي به معاون پژوهشي پرديس/ دانشکده م تقل/ واحد پژوهشي م تقل همراه با صورتجل ه 

 مربوط. 
کده م تقل/ واحد پژوهشي م اتقل، پاس از بررساي مادارک     معاونت پژوهشي پرديس/ دانش -6-3

( نفر از دانشجويان دکتري و 2( نفر از دانشجويان مقطع کارشناسي ارشد و دو)2متقاضيان، حداکثر دو)
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هماراه کلياه    با بيشترين امتياز را درهر مقطاع انتخااب و باه    نامه پايان( 2( رساله و دو )2حداکثر دو )
م اتقل/ واحادهاي   هااي   ت جل ه شوراي پژوهشاي پارديس/ دانشاکده   مدارک و م تندات، و صور

تخصصاي باه اداره   هاي  پژوهشي کمي يونهاي  پژوهشي م تقل مربوط، به منظور بررسي در کميته
 نمايد.  مي ريزي و نظارت پژوهشي دانشگاه معرفي کل برنامه

هااي   ارک درکميتاه ريزي و نظاارت پژوهشاي پاس از بررساي و ارزيااب  ماد       اداره کل برنامه -6-4
باشاد، باه عناوان     مي ( مورد را که داراي باالترين امتياز1پژوهشي، از هرکميته و در هر مقطع، يک )

 نمايد. نمونه انتخاب و به کميته داوري جشنواره معرفي مي
کميته داوري جشنواره پژوهش و فناوري ن بت باه بررساي نهااي  دانشاجويان نموناه در دو       -6-5

 نمايد. مختلف اقدام م هاي  ارشد و انتخاب رساله/ پايان نامه نمونه از کميتهمقطع دکتري و 
 

 ه داوری جشنواره پژوهش و فناوریترکیب کمیت -7ماده

 معاون پژوهشي دانشگاه )م ئول کميته( -7-1
 ريزي و نظارت پژوهشي )دبير علمي کميته( مدير کل برنامه -7-2
 تخصصيهاي  نپژوهشي کمي يوهاي  م ئولين کميته -7-3
 و نظارت پژوهشي )دبير اجرايي کميته(ريزي  و سياست گذاري اداره کل برنامهريزي  معاون برنامه -7-4
 

 نحوه تشویق و قدردانی از دانشجو -8ماده

 اعطاي لوح تقدير -8-1
 نمونه  نامه پاياناعطاي لوح تقدير به استاد راهنماي رساله/  -8-2
 دانشگاه پژوهشي ضوابط معاونت اساس بر ويژه هداياي اعطاي -8-2
 

در هفتصاد و پنجماين جل اه شاوراي پاژوهش و فنااوري دانشاگاه تهاران در تااريخ           نامه آييناين 
باشاد و   مي در هشت ماده و سه تبصره به تصويب رسيد و از تاريخ تصويب الزم االجرا 04/07/1394
 گردد. مي قبلي اعالم نامه آيينلغو 
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 ایشگاه نمونه دانشگاه تهراننامه انتخاب آزم آئین
 تعریف  -1ماده 

ي باين آزمايشاگاهي،   اي شابکه هاهمکااري  ،آزمايشگاهي است که از نظر عملکرد ،آزمايشگاه نمونه
 ي ديگر باشد.هاتقاضا محوري و مشارکت در ارتقا علم و فناوري سرآمد آزمايشگاه

 

 هدف -2مادۀ 

ي علمي پژوهشگران و تشويق هارج نهادن بر تالشو ا هاي آزمايشگاههابه منظور قدرداني از فعاليت
ي ها، پيشابرد تحقيقاات دانشاجويان و ارتقاا ساطح آماوزش      هااندازي و تجهيز آزمايشگاه آنان به راه

، در جشنواره پاژوهش آئاين ناماه انتخااب     هاپژوهش بنيان، و نيز توسعه سطح درآمدزايي آزمايشگاه
 د.آزمايشگاه  نمونه دانشگاه تهران تدوين گردي

 

 ی انتخاب آزمایشگاه نمونههاشاخص -3ماده 
ي ارزيابي عملکرد آزمايشگاه )ارزيابي ميازان فعاال باودن آزمايشاگاه و امکاناات و      هاشاخص -3-1

 ي آن( هاتوانايي
 اي آزمايشگاه )درون دانشگاهي و برون دانشگاهي( ي شبکههاميزان همکاري -3-2
 ميزان تقاضا محوري -3-3
 

 ی آزمایشگاه  هااز و ارزیابی شاخصنحوه امتی –4ماده 
 5کنند)اساتاد   ماي  علمي فعال دانشگاه تهران کاه در آزمايشاگاه فعاليات    هيئتتعداد اعضاي  -4-1

 امتياز 15امتياز( حداکثر  1امتياز و مربي  2امتياز، استاديار  4امتياز، دانشيار 
 امتياز 20امتياز( حداکثر  1 امتياز، در دست اجرا 2ي تحقيقاتي )پايان يافته هاتعداد طرح -4-2

امتيااز، کارشناساي    25/0هاي اجرا شده توسط دانشجويان )کارشناسي  نامه تعداد رساله و پايان -4-3
 امتياز  10امتياز( حداکثر  5/1امتياز و دکتري  1ارشد 

امتيااز،   5تعداد ثبت اختراع، نوآوري و فرضيه ثبت شاده در مراجاع رسامي و معتبار )داخلاي       -4-4
 امتياز 30امتياز( حداکثر  10ارجي خ

امتيااز باه    20تعداد مقاالت معتبر چا  شده که حاصل کار آزمايشگاه مربوطه باشاد حاداکثر    -4-5
 شرح  يل:

 6امتياز      WOSچا  شده در نشريات معتبر نمايه شده در
  4امتياز            المللي ر ساير نشريات معتبر بينچا  شده د

 2امتياز           ات علمي پژوهشي داخليده در نشريچا  ش



 

 رانهای پژوهش و فناوری دانشگاه ته ها و دستورالعمل نامه آیین 302

 امتياز 5/0امتياز و   25/0ملي وبين المللي به ترتيب  هاي  مقاله کامل چا  شده در همايش
 امتياز 5امتياز حداکثر  5/0سابقه کار آزمايشگاه هر يک سال  -4-6
 امتياز 40تياز حداکثر ام 4ريال  000/000/100ميزان درآمد آزمايشگاه در سال براي دانشگاه هر  -4-7
 امتياز 20ک ب استاندارد و آزمايشگاه همکار و مرجع بودن  -4-8
 هاي آموزشي و تعداد صدور گواهي آموزش در آزمايشگاه )هر گواهي براي   برگزاري دوره -4-9

 امتياز( 20امتياز و حداکثر  5/0امتياز و دانشجويان دکتري  25/0دانشجويان ارشد  
 1داخال دانشاگاه    –امتياز  5/0نوع مشتريان آزمايشگاه )داخل دانشکده هر مشتري تعداد و  -4-10

 امتياز(  40 ،امتياز حداکثر 5/1امتياز و خارج از دانشگاه 

داشتن سايت اينترنتي و به روز کردن اطالعات آزمايشگاه در سايت شبکه آزمايشگاه حداکثر  -4-11
 امتياز 5

 امتياز 20ه شبکه آزمايشگاهي دانشگاه  حداکثر قرارداد با شبکه آزمايشگا -4-12
 : ساير موارد بر اساس مدارک و م تندات در کميته داوري بررسي و امتيازدهي خواهد شد.1تبصره
 امتياز براي معرفي در جشنواره الزامي است 100: ک ب حداقل 2تبصره

 
 نحوۀ اجرا -5ماده 
ئيد گاروه آموزشاي مربوطاه و معااون پژوهشاي      ابتدا گزارش و مدارک  يربط الزم است به تا -5-1

پرديس/ دانشکده و مراکز تحقيقاتي برسد. متعاقباا   مادارک فاوق ماورد بررساي اداره کال خادمات        
رساد. زمانبنادي ارساال مادارک و گازارش       ماي  پژوهشي و انتشارات دانشگاه قرارگرفته و باه تائياد  

سال قبل تاا پاياان شاهريور مااه منتهاي باه       ي آزمايشگاه )هاي( مورد نظر از اول مهر ماه هافعاليت
 جشنواره پژوهشي خواهد بود.

مديريت خدمات پژوهشي و موس ه انتشارات پس از بررسي و ارزيابي مدارک و م تندات ارائه  -5-2
 نمايد. شده در کميته داوري از ميان واجدين شرايط يک آزمايشگاه را معرفي مي

 ش به شرح  يل صورت پذيرد:بخ 4انتخاب آزمايشگاه نمونه در  -5-3

  شگاهيآزما 170با حدود   يفن حوزهاز نمونه  شگاهيآزما کيانتخاب  –5-3-1

 يشگاهآزما 150با حدود  هيعلوم پا حوزهاز نمونه شگاهيآزما کيانتخاب  -5-3-2

  شگاهيآزما 210با حدود  يو دامپزشک يکشاورزهاي  حوزهدر  نمونه شگاهيآزما کيانتخاب  -5-3-3

 رفتااري و و يعلاوم اجتمااع   ،يعلاوم ان اان  هااي   در حاوزه نموناه   شگاهيآزما کيانتخاب  -5-3-4
  شگاهيآزما 20با حدود  ومعماريهنر

 تواند به عنوان آزمايشگاه نمونه انتخاب شود. مي هر آزمايشگاه فقط يک بار -5-3-5
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 کمیتۀ داوری -6ماده 

 معاون پژوهشي دانشگاه )م ئول کميته( -6-1
 پژوهشي و انتشارات )قائم مقام معاون پژوهشي و دبير علمي کميته( مدير کل خدمات -6-2

 معاون خدمات پژوهشي و انتشارات -6-3

 .اند که در سالهاي قبل در جشنواره معرفي شده هاسه نفر از م ئولين يا نمايندگان آزمايشگاه -6-4

 کارشناس خدمات پژوهشي و انتشارات )دبير اجرايي کميته بدون حق رأي( -6-5

 هاکمي يون م ئولين پژوهشي -6-6

 
 نحوۀ تشویق و قدردانی در مراسم جشنواره پژوهش -7ماده 

ريال براي تجهيز آزمايشاگاه از محال اعتباارات جشانواره      000/000/100برخورداري از مبلغ  -7-1
 پژوهش دانشگاه تهران

 امتياز 5برخورداري م ئول آزمايشگاه )م ئولين به ت اوي( از اعتبار ويژه اعطايي معادل  -7-2
شاوراي پژوهشاي دانشاگاه     27/07/1392تبصره در جل ه مورخ  2ماده و  7اين آئين نامه در  -7-3

 مورد بازنگري قرارگرفت.
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 پژوهشی ویژه اعضای هیئت علمی دانشگاه تهرانهای  آیین نامه انتخاب دستاورد
 

 هدف:

ر راسااتاي جشاانواره پااژوهش و فناااوري بااه منظااور تجلياال و قاادرداني از پژوهشااگران برتاار و د  
پژوهش کيفيت محور و اثر بخش در جهت ارتقاء نقش و جايگااه ملاي و باين المللاي     سازي  فرهنگ

ن ال ساوم   ي ها دانشگاهدانشگاه تهران و توليد دانش حکمت بنيان و ظهور و بروز دانشگاه در زمره 
 شود. مي برگزار

اي کيفاي و افازايش کماي    در اين راستا دانشگاه تهران هرسااله در ايان جشانواره باه منظاور ارتقا      
هااي   علمي، کاربردي نمودن تحقيقات، توليد علم ناافع، خالقيات و ناو آوري در حاوزه    هاي  پژوهش

فرهنگ، هنر و تربيت بدني، ن بت به انتخاب دساتاوردهاي پژوهشاي وياژه اعضااي هيئات علماي       
 نمايد.دانشگاه اقدام مي

 

 تعریف -1ماده 

 ک اثر بخشي قابل توجهي در موضوع علمي خود دارا باشد.دستاورد پژوهشي ويژه کاري است که ي
 

 وردهای پژوهشی ویژهانواع دستا -2ماده 

 ارائه يافته و يا روش نوين اجرايي -
 ارائه فناوري نوين -
 آثار ادبي و هنري بديع  -
 هاي نوينارائه نظريه -
 ساخت يک محصول ويژه -
 اختراعات و اکتشافات ويژه -
 ر مجالت ممتاز بين الملليانتشار مقاله د -
 اجراي موفقيت آميز طرح کالن ملي -
 

 وابط انتخابض -3ماده 
باشند که از ارائاه آن توساط هار    آن دسته از دستاوردهاي پژوهشي قابل بررسي و انتخاب مي -3-1

يک از اعضاي هيئت علمي دانشگاه تهران تا پايان اسفند ماه سال قبل از برگزاري جشنواره بايش از  
 ه سال سپري نشده باشد. س
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بايد واجد حداقل يکي از انواع دستاوردهاي پژوهشي ويژه  مي دستاوردهاي پژوهشي ارائه شده -3-2
 باشند. 2مندرج در ماده 

 
 نحوه اجرا -4ماده 
هاي م تقل/ واحدهاي پژوهشاي م اتقل بار    ها/ دانشکدهمعاونت پژوهشي هريک از پرديس -4-1

از براي انتخاب دستاوردهاي پژوهشي وياژه،   و نظارت پژوهشيريزي  رنامهاساس فراخوان اداره کل ب
فناي، علاوم پاياه، کشااورزي و     هاي  ( مورد از کل گروه1واجدين شرايط و باالترين امتياز، يک ) بين

علاوم ان ااني، علاوم اجتمااعي و رفتااري، هنار و       هااي   منابع طبيعي، دامپزشکي و دو مورد از گروه
هااي   کليه مدارک و م تندات و صورت جل ه شوراي پژوهشي پارديس/ دانشاکده   معماري، همراه با

هااي   پژوهشي کمي يونهاي  م تقل/ واحدهاي پژوهشي م تقل مربوط، به منظور بررسي در کميته
 نمايند. مي ريزي و نظارت پژوهشي دانشگاه معرفيتخصصي به اداره کل برنامه

تخصصاي  هااي   پژوهشاي کمي ايون  هاي  ده در کميتهپژوهشي ويژه انتخاب شهاي  دستاورد -4-2
 گردند.جهت بررسي و اعالم نظر نهايي به کميته داوري جشنواره ارائه مي

کميته داوري جشنواره پژوهش دانشگاه از باين دساتاوردهاي پژوهشاي وياژه ارائاه شاده، از        -4-3
ک دستاورد پژوهشي ويژه و حداکثر ي فني، علوم پايه، کشاورزي و منابع طبيعي، دامپزشکيهاي  گروه

علوم ان اني، علوم اجتماعي و رفتاري، هنر و معمااري حاداکثر  دو دساتاورد پژوهشاي     هاي  از کميته
 نمايد.ويژه را انتخاب مي

 شوند. مي علمي در کميته داوري ارائه هيئتپژوهشي در صورت لزوم توسط عضو هاي  دستاورد - 4-4
 

 معیارهای ارزیابی: -5ماده 
 برخورداري از توان بالقوه در خصوص تجاري شدن در رشته مربوط -5-1
 نوآورانه بودن بنا به تشخيص داوران تخصصي مربوط -5-2
 اثر بخشي در حوزه فرهنگي و اجتماعي -5-3
 پاسخگوئي به نيازهاي ملي بر اساس اسناد باالدستي حوزه علم و فناوري کشور -5-4
 توجيه فني و اقتصادي و فرهنگي -5-5
 

 ترکیب کمیته داوری جشنواره پژوهش و فناوری دانشگاه:  –6ماده 

 معاون پژوهشي دانشگاه )م ئول کميته( -6-1
 ريزي و نظارت پژوهشي )دبير علمي کميته(مديرکل برنامه -6-2
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 تخصصيهاي  پژوهشي کمي يونهاي  م ئولين کميته -6-3
 و نظارت پژوهشي )دبير اجرايي کميته(ريزي  هو سياست گذاري اداره کل برنامريزي  معاون برنامه -6-4

 
 کنندگان دستاوردهای پژوهشی ویژه:نحوه تشویق و قدردانی از ارائه - 7ماده

 اعطاي لوح تقدير در مراسم جشنواره پژوهش و فناوري دانشگاه -7-1
 اعطاي پايه تشويقي طبق ضوابط معاونت آموزشي دانشگاه -7-2
 دانشگاه اساس ضوابط معاونت پژوهشي بر ويژه هداياي اعطاي  -7-3
 امتياز اعتبار ويژه  10اعطاي معادل ريالي  -4 -7
 

و سياستگذاري پژوهش ريزي  کمي يون راهبردي برنامه 28/06/1395در جل ات مورخ  نامه آييناين 
مااده باه    7شوراي پژوهش و فنااوري دانشاگاه تهاران در     10/07/1395و فناوري دانشگاه و مورخ 

 باشد. مي رسيد و از تاريخ تصويب الزم االجراتصويب 
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 نامه انتخاب کارشناس پژوهشی نمونه دانشگاه تهران آیین 
 

 هدف

جشاانواره پااژوهش و فناااوري بااه منظااور تجلياال و قاادرداني از پژوهشااگران برتاار و در راسااتاي   
ن المللاي  پژوهش کيفيت محور و اثر بخش در جهت ارتقاء نقش و جايگااه ملاي و باي   سازي  فرهنگ

ن ال ساوم   ي ها دانشگاهدانشگاه تهران و توليد دانش حکمت بنيان و ظهور و بروز دانشگاه در زمره 
 شود. مي برگزار

در اين راستا به منظور تشاويق کارشناساان پژوهشاي دانشاگاه تهاران و قادرداني و ارج نهاادن باه         
پژوهش و فنااوري ن ابت باه     هاي سازماني و علمي آنان، دانشگاه تهران هرساله درجشنواره کوشش

 نمايد: مي معرفي و تقدير از کارشناسان پژوهشي نمونه به شرح  يل اقدام
 

 تعریف کارشناس پژوهشی -1ماده 

پژوهشاي دانشاگاه تهاران،    هاي  کارشناس پژوهشي عبارت است از کارشناس شا ل در يکي از واحد
پارک علام و  ها،  کتابخانهها،  مايشگاهپرديس/ دانشکده م تقل / واحد پژوهشي م تقل، که شامل )آز
( و....( با تشخيص واحد مربوط، که  ITفناوري، انتشارات، مراکز فناوري اطالعات و فضاي مجازي ) 

به صورت رسمي، پيماني و قرارداد معين به صورت تمام وقت با حداقل مدرک تحصيلي کارشناسي و 
ند ماه ساال قبال از برگازاري جشانواره پاژوهش      ( سال سابقه کار م تمر تا پايان اسف3حداقل سه )

 مشغول خدمت باشند. 
 

 معیارهاى ارزیابی دوره سه ساله -2ماده 

 ( امتياز10حضور موثر و تمام وقت در محل خدمت حداکثر ده ) -2-1
 ( امتياز15انجام مطلوب وظايف محوله سازماني حداکثر پانزده ) -2-2
 ( امتياز20عتر وظايف محوله سازماني حد اکثر بي ت )خالقيت و نو آوري در پيشبرد سري -2-3
 ( امتياز15پژوهشي مرتبط حداکثر پانزده )هاي  راه اندازي و ايفاي نقش در ارتقاء  فعاليت -2-4
تخصيص اعتبار ويژه  نامه آيينارزيابي عملکرد سوابق تحقيقاتي کارشناسان پژوهشي براساس  -2-5

ا تاييد م ئول واحد  يربط در ساال مرباوط باه هماان فعاليات      علمي دانشگاه تهران ب هيئتاعضاي 
 ( امتياز لحاظ خواهد شد.40گيرد و تا سقف چهل ) پژوهشي صورت مي

شود که فعاليت مرباوط در راساتاي وظاايف     مي در صورتي امتياز داده 5-2بند هاي  به فعاليت -2-6
 محوله کارشناس باشد.
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 مونه:نحوه انتخاب کارشناس پژوهشی ن -3ماده 

و نظارت پژوهشي دانشگاه، کارشناسان پژوهشاي کاه   ريزي  بر اساس فراخوان اداره کل برنامه -3-1
مربوط، آن را به منظور امتيااز  هاي  باشند، پس از تکميل فرم مي متقاضي شرکت در جشنواره پژوهش

 ند.ده مي دهي و تاييد در شوراي پژوهشي واحد  يربط، به مديريت پژوهشي آن واحد ارائه
تواند به عنوان نموناه انتخااب و    مي هر کارشناس پژوهشي در طول خدمت صرفا يک بار -1تبصره 

 پايه تشويقي دريافت نمايد.

شوراي پژوهشي پرديس/ دانشکده م تقل / واحد پژوهشي م تقل به منظور تاييد و ک ب امتياز  -3-2
را که بيشترين امتياز را ک ب نموده اناد،  نهايي پس از بررسي مدارک، حداکثر دو نفر از واجدين شرايط 

همراه با فرم تکميل شاده وکلياه مادارک و م اتندات و صاورت جل اه شاوراي پژوهشاي پارديس/          
پژوهشاي  هااي   م تقل/ واحدهاي پژوهشي م تقل مربوط، به منظاور بررساي در کميتاه   هاي  دانشکده
 نمايد. مي دانشگاه معرفيريزي و نظارت پژوهشي تخصصي  به اداره کل برنامههاي  کمي يون

هااي   ريزي و نظاارت پژوهشاي پاس از بررساي و ارزيااب  مادارک درکميتاه       اداره کل برنامه -3-3
(  امتياز و بااالترين  50( نفر از واجدين شرايط را که حداقل پنجاه )2پژوهشي  يربط، از هرکميته دو )

ده اند، براي انتخاب نهايي نفر برتر، امتياز را در کميته مربوط )بر اساس محل اشتغال( خود ک ب نمو
 نمايد. مي به کميته داوري جشنواره معرفي

و نظاارت  ريازي   از کارشناسان ستاد نيز توساط ماديريت واحادهاي تابعاه ) اداره کال برناماه       -3-4
پژوهشي، کتابخانه مرکزي و مرکز اسناد، اداره کل خادمات پژوهشاي و انتشاارات دانشاگاه(، از هار      

 دو نفر  ق مت حداکثر
و نظاارت پژوهشاي معرفاي و پاس از بررساي مادارک       ريزي  )مجموعا شش نفر( به اداره کل برنامه
پژوهشي باه  هاي  پژوهشي مربوط، از کل منتخبين کميتههاي  وک ب امتياز الزم در هر يک از کميته

کميتاه   و نظارت پژوهشي دو نفر براي انتخاب نهاايي نفار برتار، باه    ريزي  تشخيص اداره کل برنامه
 شوند. مي جشنواره پژوهش و فناوري دانشگاه معرفيداوري 

، درصورتيکه اختالف امتيازکال  4-3و  3-3هاي  انجام شده  مورد اشاره در بندهاي  در ارزيابي -3-5
نفرات اول و دوم حداکثر يک درصد باشد، انتخاب کارشناس پژوهشي نمونه از بين دو نفر باه عهاده   

 خواهد بود.کميته داوري جشنواره 
 باشد و امتيااز بناد   مي به صورت ميانگين سه سال گذشته 2 ( ماده4و3،2،1امتياز بندهاي ) -2تبصره 

 باشد. مي اين ماده به صورت تجمعي )حاصل جمع سه سال گذشته( 5
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 وه تشویق و قدردانى از برگزیدگاننح -4ماده 

 اعطاي لوح تقدير -4-1
شجويان پژوهشگر نمونه دوره دکتري بر اساس ضوابط معاونت اعطاي هداياي ويژه همانند دان -4-2

 دانشگاهپژوهشي 
اعطاي پايه تشويقي به کارشناس پژوهشي نمونه طبق ضوابط اداره کل منابع ان ااني و اماور    -4-3

 رفاهي دانشگاه 
 

نامه در هفتصاد و پنجماين جل اه شاوراي پاژوهش و فنااوري دانشاگاه تهاران در تااريخ           اين آيين
باشاد و   ماي  در چهار ماده و دو تبصره به تصويب رسيد و از تاريخ تصويب الزم االجارا  04/07/1394
 گردد. مي قبلي اعالم نامه آيينلغو 
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 فرم شرکت در بخش کاربردی جشنواره پژوهش دانشگاه
 

 «پژوهشی کاربردی های طرحفرم بررسی »

  
 مشخصات طرح و مجری -الف

 
  :عنوان طرح

 
  :نام دانشکده/پرديس

   :نام مجري

 سازمان طرف قرارداد: 

  اعتبار کل قرارداد: 
 

  تاريخ شروع قرارداد:
 

 :منعقد کننده قرارداد( تاريخ خاتمه قرارداد )با استناد به ت ويه ح اب مالي طرح و ابالغ اختتاميه توسط واحد
 

 معیارهای ارزیابی:   -ب

 
 )بر مبناي اطالعات سامانه مديريت اطالعات پژوهش و فناوري( :کرد اعتبار طرح نحوه هزينه -1

 
 ريال          رقم باالسري جذب شده:                 ريال                   :رقم خريد تجهيزاتي

 
 ارفرما يا گواهي رضايتمندي کارفرما از نتيجه طرح:      اعالم کتبي اختتام طرح توسط ک -2

 ندارد    دارد 
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 :ثبت اختراع، ايده نوآور و يا ارائه روش نوين در ساخت -3

 ندارد    دارد 
 
 :پژوهشي داخلي-انتشار مقاله در مجالت معتبر علمي -4
 
 
 
 :پژوهشي خارجي -انتشار مقاله در مجالت معتبر علمي -5

 
 
 
 :ها و يا کنگرهها  ارايه شده در همايشهاي  انتشار مقاله يا مقاله -6
 
 
 
 :ارايه نتيجه طرح و يا تحقيق در همايش و يا سخنراني -7
 
 
 
 :چا  و انتشار نتيجه طرح به صورت کتاب و يا فصلي از آن -8
 
 
 
 
 
 
 باشد. مي وريثبت و تائيد در سامانه مديريت اطالعات پژوهش و فناوري و يا ساعد ضر* 
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 فرم امتیاز طرح پژوهشی کاربردی
 

 عنوان ردیف
حداکثر امتیاز 

پیش بینی 
 شده

امتیاز 
مکتسبه در 
پردیس/ 
 دانشکده

امتیاز مکتسبه 
در کمیته 
 تخصصی

امتیاز مکتسبه 
نهایی در 
کمیسیون 
 تخصصی

 
1 

ارزش اقتصااادي طاارح بااا توجااه بااه 
جذب امکانات تحقيقاتي و تجهيزاتاي  

= 2ياز با توجه به ضاريب  )حداکثر امت
( و باالسري جذب شاده )حاداکثر   30
( بااراي دانشااگاه )باار اسااااس     20
 گرنت( نامه آيين

 
50 

   

 
2 

اعااالم کتبااي اختتااام پااروژه توسااط  
گواهي رضايتمندي کارفرما  ياکارفرما 

  از نتيجه طرح

10    

 
3 

 
ثبت اختاراع، اياده ناوآور و ياا ارائاه      

 روشي نوين در ساخت

 ) باار اساااس
 ناماااه آياااين

گرناااااااات 
  20حداکثر 

 امتياز( 

   

4 
 -انتشار مقاله در مجالت معتبر علمي

 پژوهشي داخلي
 

) باار اساااس 
 ناماااه آياااين

گرناااااااات 
  20حداکثر 

 امتياز( 

   

5 
 -انتشار مقاله در مجالت معتبر علمي

 پژوهشي خارجي
   

6 
و هاا   ارائه شده در هماايش هاي  مقاله
 ها کنگره

   

7 
طرح در يک سمينار و ياا   ارائه نتيجه
 سخنراني

   

8 
چا  و انتشار نتيجه طرح به صاورت  

 کتاب و يا فصلي از آن
   

 جمع امتياز
100    
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 تشویقیهای  نامه آیین
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 دانشگاه تهران المللی پدید آورندگان آثار پژوهشی بیننامه تشویق  ینیآ
 

 هدف

باه  معتبر المللي  پديد آوردن آثار پژوهشي بين به ،علم  دانشگاه تهران هيئتاعضاء  منظور تر يب  به
توسط معاونت پژوهش  دانشاگاه ماورد    پديدآورندگان اين آثار پژوهشينامه،  ينيدر اين آ شرح مندرج

ه همکاري با اعضااي  ضمنا  آثار پژوهشي کارشناسان دانشگاه که در نتيج تشويق قرار خواهند گرفت.
 گيرند. اثر در سال مشمول اين آيين نامه قرار مي 3هيئت علمي حاصل شده است، تا حداکثر 

 

 گيرند عبارتند از : المللي که مورد تشويق قرار مي آثار پژوهشي بين -1ماده 
باه اساتثناي    Q1باا رده   web of scienceنمايه شاده در   مقاالت چا  شده در نشريات -1-1

 ت حوزه علوم ان اني و هنرمقاال
 کتاب هاي چا  شده توسط ناشرين معتبر بين المللي شامل : -1-2

Elsevier, Springer, John Wiley, Taylor & Francis, Black Well, McGraw Hill, 

Routledg, Oxford 

 .( ثبت شده بين الملليpatentاختراعات و ابداعات ) -1-3

 

 ژوهشي بين الملليآثار پشرايط پذيرش  -2ماده 
عناوان محال اشاتغال      باه  (University of Tehran)بصاورت صاحيح    نام دانشگاه تهران -2-1

(affiliation) و در يار اينصاورت )از جملاه  کار ناام       درج شده باشاد  آثار پژوهشيدر  صاحب اثر
نا در نامه قارار نخواهاد گرفات. ضام     مشمول اين آيين (Tehran University) دانشگاه به صورت:

صورت امتيازي به آن  اين  ير الزامي است و در ut.ac.irصورت ارائه آدرس الکترونيکي،  کر آدرس 
 گيرد. نمي تعلق
 سال نگذشته باشد. 2بيش از انتشار يا ثبت آثار پژوهشي از تاريخ  -2-2

 

 مدارک مورد نياز براي بررسي آثار پژوهشي -3ماده 

يا کتاب چا  شده توسط ناشرين معتبر بين المللي، مادارک و   (1-1مقاله کامل )براساس بند  -3-1
 م تندات ثبت بين المللي آثار پژوهشي و يافته هاي علمي.

 .(Web of Science)ايندکس مقاله، م تخرج از تام ون رويترز -3-2

 المللي در سامانه مديريت اطالعات پژوهش و فناوري. ثبت اطالعات آثار پژوهشي بين -3-3
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 ضوابط پاداش -4ماده 

با توجه باه تعاداد ماولفين و  همکااران،     پديد آورندگان آثار پژوهشي ضريب امتياز هر يک از  -4-1
 ارتقاء )طبق جدول زير( محاسبه خواهد شد. نامه آيينبراساس 

 

 تعدادهمکاران
با احت اب مولف 

 )نفر( اصلي

 سهم هر نفر از امتياز بر مبنا  امتياز اوليه مجموع ضرايب
 پنجم        چهارم         سوم           دوم           لاو

1 100% 100% 
2 150% 90 %       60% 
3 180% 80 %       50     %      50% 
4 190% 70 %      40  %          40    %     40% 
5 200% 60   %    35    %        35    %     35  %        35% 
 % 30                        %50  به باال 6

 

ميزان پاداش به ازاء ضريب امتياز نهائي برابر با يک براي هر اثر، شش ميليون ريال است که  -2 -4
ايان   5اين مبلغ در آ از هرسال با پيشنهاد کمي يون بررسي آثار پژوهشي بين المللي )موضوع مااده  

 باشد. مي ابل تغيير( و تصويب شوراي پژوهشي دانشگاه تهران قنامه آيين
درصورتي که پديد آورنده )مولف( اوّل اثر، دانشجوي دانشگاه تهران )مشروط به  کر صرفا  نام  -4-3

دانشگاه تهران به عنوان آدرس او در اثر( و پديد آورنده )مولف( دوّم عضو هيات علمي دانشگاه تهران 
 مي گيرد.باشد، امتياز نفر اول به عضو هيئت علمي )نفر دوم( تعلق 

درصورتي که دو نفر از اعضاي هيئت علمي دانشگاه تهران استاد راهنماي مشترک دانشجو : 1تبصره 
باشند و در مقاله )يا اثر( نامشان بعد از نام دانشجو آمده باشد، ميانگين امتياز نفر اول و دوم به هريک 

 گيرد.  تعلق مي
دانشااگاه نباشااد و نوي اانده م اائول  درصااورتيکه نوي اانده اول مقالااه عضااو هيئاات علمااي -4-4

(Corresponding author)       عضو هيئت علمي دانشگاه تهران باشاد، امتيااز نفار اول باه نوي انده
 گيرد. م ئول تعلق مي

در صورتي که در مقاالت پژوهشي  بين المللي دانشجوي دانشگاه تهران نوي نده م ائول   :1تبصره 
 مقاله پاداشي تعلق نخواهد گرفت.  باشد به عضو/ اعضاي هيئت علمي نوي نده

اگر در مقاله اي دو نفر از اعضاي هيئت علمي دانشگاه تهران يکي به عناوان نوي انده اول و    -4-5
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ديگري به عنوان نوي نده م ئول باشد، ميانگين امتياز نفر اول و ساير به عنوان نوي نده م ئول باه  
 گيرد.  هريک از آنان تعلق مي

 گيرد. که چند نفر نوي نده م ئول دارند ميانگين امتياز به هريک از آنان تعلق ميمقاله هايي  -4-6
 به آن دسته از آثار پژوهشي که بعد از تااريخ اساتخدام ياا انتقاال دائام باشاد پااداش تعلاق         - 4-7
( الزاماي  University of Tehranگيرد. همچنين  کر آدرس دقيق دانشگاه تهران باه صاورت )   مي

 است .
اعضاي هيئت علمي واب ته دانشگاه تهران که با آدرس دانشگاه تهران باه عناوان آدرس اول    -4-8

ناماه   اداش هااي ايان آئاين   خود اقدام به چا  آثار پژوهشي بين المللي نمايناد، مشامول دريافات پا    
 شوند. مي

تي دانشجويان از زمان شروع به تحصيل در دانشگاه تهران در هر مقطع تحصيلي، فقط درصور -4-9
مجاز به ارائه مقاله )يا اثر( با  کر نام و آدرس دانشگاه تهران مي باشندکه نام استاد )استادان( راهنماا  

 از دانشگاه تهران نيز به عنوان مولف )پديد آورنده اثر(  کرشده باشد.
رس به آثاري که در آنها نام دانشگاه تهران به عنوان آدرس دوم و به بعد درج شده باشد و آد -4-10

 اول يکي از ساير مراکز علمي يا موس ات داخل کشور باشد، امتيازي تعلق نخواهد گرفت. 
به آثاري که درآنها نام دانشگاه تهران به عنوان آدرس دوم درج شده باشاد و آدرس اول آن   -11 -4

ام کاه نا    و درصاورتي  5/0معتبر خارج از کشور باشد، امتياز مرباوط باا ضاريب    هاي  يکي از دانشگاه
منظور خواهاد   2/0دانشگاه تهران به عنوان آدرس سوم و بعد از آن  کر شود، امتياز مربوط با ضريب 

 شد. 
 Letterهااي مختلاف  يار از مقالاه کامال از قبيال:        امتياز مقاالت منتشر شده باه صاورت   -4-12

Research note, Technical note ، Short communication، Rapid publication،Case 

report   8/0و يا هر گونه عنوان ديگري که مقاله را از حالت يک مقاله کامل خارج نمايد، با ضاريب 
 مقاله کامل محاسبه خواهد شد.

 ,Editorial Material, Discussionهااي   امتيااز مرباوط باه مقااالتي کاه باه صاورت        -4-13

Comment  مقاله کامل محاسبه خواهد شد 25/0چا  شده باشند با ضريب. 
 :ضريب امتياز ساير آثار به شرح زير محاسبه خواهد شد -4-14
 ( .1مقاله کامل: ضريب ) -4-14-1

 2/1: ضاريب   (social science)چا  شده داراي نمايه علاوم اجتمااعي   wos  )  (Q1مقاالت -الف
 )يک و دودهم(
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 )يک( 1در حوزه علوم ان اني و هنر: ضريب   wosتمام مقاالت -ب
 ( .2کامل چا  شده توسط ناشر معتبر بين المللي : ضريب )کتاب  -4-14-2
   0( 2( :  ضريب )Patentثبت اختراع ) -4-14-3

 امتياز آثار مشترک با مراکز علماي کشاورهاي ديگار، عاالوه بار ماوارد فاوق، در ضاريب         :1تبصره 
(n ×1/0+)1 شود که نيز ضرب ميn  فين باا  تعداد کشورهاي مختلف خارجي  کر شده در آدرس ماول

 باشد. مي محل اشتغال  ير از دانشگاه تهران
تعلق  2به  ير از خوداستنادي ضريب  (Highly Cited papers)درمورد مقاالت پراستناد  :2تبصره 
هاي با ارجاع باال بوده اناد،   مقاله اول درصد يک جزء گذشته سال ده طول در که مقاله هايي گيرد. مي

 .شوند مقاالت پراستناد گفته مي
شوند تشويق  )اصلي( منتشر مي  Nature)اصلي( و scienceبه مقاالتي که فقط در مجالت  -4-15
شاود. لي ات ايان     ماي  محاسبه 2انتشار مقاله در نشريات فرعي با ضريب  .شود  برابر محاسبه مي 10

 رسد. مي نشريات پس از تنظيم در کمي يون راهبردي به تصويب شوراي پژوهشي دانشگاه

بيناي نشاده باه عهاده      حاضر و اتخا  تصميم در موارد خاص و پايش  نامه آيينتف ير مفاد  –5ماده 

 باشد:  کمي يوني متشکل از اعضاي زير مي
 معاون پژوهشي دانشگاه )رئيس کمي يون(. -الف
 .دانشگاه )دبير کمي يون( برنامه ريزي و نظارت پژوهشيمدير کل  -ب
کمي يون هااي   با معرفي تبه علمي استاد يا دانشيار() با مر نفر از محققين دانشگاه هفت –ج

 .دانشگاهتخصصي هيئت مميزه 
 

ماورد تأييدکمي ايون بررساي    1396/ 11/06تبصره که در تاريخ  4بند و 22ماده ،  5نامه در  اين آيين
به تاييد کمي ايون   01/07/1396آثار پژوهشي بين المللي دانشگاه تهران قرار گرفته است، در تاريخ 

پژوهشاي   به تصويب شوراي 22/07/1396و سياستگذاري پژوهشي و در تاريخ  ريزي برنامههبردي را
 باشد. مي 2016دانشگاه رسيد و تاريخ اجراي آن از ابتداي سال 
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 پژوهشیهای  جشنواره به برگزیدگان تشویقیدستورالعمل پایه 
 

نش ت از دوره چهارم هيئت امنااي   با توجه به دستور چهاردهم و پانزدهم از صورت مصوبات نوزدهمين
و به منظور تشويق و تر يب اعضاي هيئت علمي در امر پاژوهش و   03/10/1387دانشگاه تهران مورخ 

اي پژوهشي، به صورت فردي و گروهي و رسيدن به رتبه برتر در سطوح داخلي، منطقه هاي طرحاجراي 
بيني شده، دساتورالعمل اجراياي   به اهداف پيشالمللي و هم طرازي با کشورهاي پيشرفته با توجه و بين

 شود.هاي پژوهشي به شرح  يل ارائه مياعطاي پايه تشويقي به برگزيدگان جشنواره
 

 های فردیاعطای پایه تشویقی به اعضای هیئت علمی در فعالیت -1

هااي دوم  هاي اول و يک پايه تشويقي به حائزين رتبهاعطاي دو پايه تشويقي به حائزين رتبه -1-1
اي( و توساعه  -کاربردي –پژوهشي )بنيادي  هاي طرحالمللي خوارزمي در بخش و سوم جشنواره بين

 ابتکار و اختراع، در صورتي که ک ب رتبه به شخص حقيقي و کار فردي تعلق گرفته باشد. هاي طرح
دوم هااي   ن رتبههاي اول و يک پايه تشويقي به حائزياعطاي دو پايه تشويقي به حائزين رتبه -1-2

هااي  المللي فارابي )ويژه تحقيقات علوم ان اني و اسالمي( در موضوعات و حاوزه و سوم جشنواره بين
تصحيح انتقادي آثار مانادگار تااريخي، ادباي، فل افي و ...( نظرياه       -مختلف جشنواره )اثر پژوهشي

پيشک اوت علاوم    -شانواره گاذار در حازوه اهاداف ج   ترجمه يا مترجم برتر و تاثير –پردازي و نقادي
مدير پژوهشي برتر، در دو  -مفاخر پروژه برج ته -هاي پيرو در حوزه علوم ان انيشخصيت -ان اني

 سطح جوان و بزرگ ال، در صورتي که ک ب رتبه به شخص حقيقي و کار فردي تعلق گرفته باشد.
هااي دوم  به حائزين رتبه هاي اول و يک پايه تشويقياعطاي دو پايه تشويقي به حائزين رتبه -1-3

صااحبان   -محققاين جاوان   -هاي )محققاين و سوم جشنواره تحقيقاتي علوم پزشکي رازي در بخش
محققيني که تحقيقات آنهاا منجار باه ارتقااي      -هاي اثبات شده علميابداعات و اختراعات و فرضيه

 علق گرفته باشد.نظام سالمت شده باشد( در صورتي که ک ب رتبه به شخص حقيقي و کار فردي ت
هااي دوم  هاي اول و يک پايه تشويقي به حائزين رتبهاعطاي دو پايه تشويقي به حائزين رتبه -1-4

و مؤس ات پژوهشي واب ته باه وزارت علاوم،    ها دانشگاهو سوم پژوهشگران برتر کشوري مربوط به 
-علاوم پاياه    -يفناي مهندسا   -گانه )علوم ان ااني هاي تخصصي ششتحقيقات و فناوري در گروه
 هنر( و مديران برتر پژوهشي. -دامپزشکي -کشاورزي و منابع طبيعي

اعطاي يک پايه تشويقي به اعضاي هيئت علمي نمونه کشوري کاه هار سااله توساط وزارت      -1-5
 شوند.هاي مربوط، انتخاب و معرفي مينامهعلوم، تحقيقات و فناوري بر اساس ضوابط و آيين

تشويقي به اعضاي هيئت علمي ب يجي نمونه کشوري که هار سااله توساط    اعطاي يک پايه  -1-6
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 سازمان ب يج اساتيد، تشويق و بار اسااس ضاوابط و ارائاه راهکارهااي مربوطاه انتخااب و معرفاي        
 هيئت رئي ه. 31/3/1389شوند)طبق مصوبه مورخ  مي
انشاگاه باه   جل اه شاوراي پژوهشاي د    23/3/88اعطاي پايه تشويقي بر اساس مصوبه مورخ  -1-7

 برگزيدگان جشنواره پژوهش دانشگاه به شرح  يل:
 -گاناه)علوم ان ااني  هاي تخصصي شاش دو پايه تشويقي به پژوهشگران برج ته در گروه -1-7-1

 هنر(-دامپزشکي -کشاورزي و منابع طبيعي -علوم پايه -فني مهندسي
فني  -گانه)علوم ان انيهاي تخصصي ششيک پايه تشويقي به پژوهشگران نمونه در گروه -1-7-2

 هنر(-دامپزشکي -کشاورزي و منابع طبيعي -علوم پايه -مهندسي

 
 های گروهیاعطای پایه تشویقی به اعضای هیئت علمی در فعالیت -2

هااي اول و دوم و ساوم کاه در دو بخاش از ماوارد      اعطاي يک پايه تشويقي به حائزين رتبه -2-1
 و در کارگروهي انتخاب شوند. ( در يک ال3-1و  2-1و  1-1بندهاي )

هااي اول و دوم و ساوم کاه در دو بخاش از ماوارد      اعطاي يک پايه تشويقي به حائزين رتبه -2-2
 ( در دو سال متوالي و در کارگروهي انتخاب شوند.3-1و  2-1و  1-1بندهاي )

( در دو بخاش ياک   3-1و  2-1و  1-1چنانچه عضو هيئت علماي در هار ياک از بنادهاي )     -2-3
 تواند پايه تشويقي دريافت نمايند. مي جشنواره رتبه ک ب نمودند صرفا  از يک مورد در همان سال

 تبصره:

( در دو يا چند سال متاوالي  3-1و  2-1و  1-1چنانچه عضو هيئت علمي در هر يک از بندهاي ) -1
همان جشنواره  در يک جشنواره رتبه ک ب نمايد و هم زمان عضو هيئت اجرايي يا کميته داوري و ...

 تواند پايه تشويقي دريافت نمايد. مي باشد تا زمان عضويت صرفا  يک بار
 باشد.( پايه مي3هاي تشويقي اعضاي هيئت علمي در يک سال سه )سقف پايه -2
 باشد.( پايه مي7هاي تشويقي اعضاي هيئت علمي در طول خدمت هفت)سقف پايه -3
ريازي و  افت پايه تشويقي هر ساله از طرياق اداره کال برناماه   لي ت افراد واجد شرايط براي دري -4

 گردد.نظارت پژوهشي براي اجرا به کميته ترفيعات دانشگاه ارسال مي
 

بااه تصااويب هيئاات رئي ااه دانشااگاه رساايد و از تاااريخ   31/3/1389اياان دسااتورالعمل در تاااريخ 
  باشد. مي منا( قابل اجراا)مصوبه هيئت 3/10/1387
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 های کاربردی به اعضای هیئت علمی طای پایه تشویقی پژوهشنامه اع آیین
 

با توجه به مصوبه نوزدهم از مصاوبات دوره چهاارم هيئات امنااي دانشاگاه تهاران ماورخ         -1ماده 
هاا، مراکاز و    علمي باه همکااري باا شارکت     منظور تشويق و تر يب اعضاي هيئت و به  3/10/1387

هاي پژوهشي کاربردي فناور، کاارآفرين و انجاام    جراي طرحهاي اجرايي خارج از دانشگاه و ا سازمان
 گردد.  هاي محصول محور در جهت رفع نيازهاي کشور يک پايه تشويقي اعطا مي پژوهش

 باشد: نامه به شرح زير مي شرايط اعطاي پايه تشويقي موضوع اين آيين -2ماده 
 با کارفرما  هاي کاربردي در زمان بندي مورد توافق انجام موفق طرح -1بند 
امتياز باراي تجهيازات     1ميليون ريال   2ک ب باالترين امتياز در سه سال گذشته به ازاي هر -2بند  

توساط معاونات پژوهشاي و ياا      و باالساري جاذب و ثبات شاده      به عنوان اموال دانشگاه  ثبت شده 
 .واحدهاي دانشگاه

باشد. اين ضريب با پيشنهاد معاون مي  87سال دانشگاه در  ميليون ريال ضريب اعتبار ويژه   2تبصره:  
 باشد. قابل تغيير مي توسط شوراي پژوهشي دانشگاه  دانشگاه   پژوهش 

علماي   هاا باه تجهيازات باراي اعضااي هيئات      درصاد اعتباارات طارح    30تخصيص حداقل  -3بند  
 هاي فني و مهندسي، کشاورزي و منابع طبيعي هاي عضو کمي يون  دانشکده

امتياز به خريد تجهيزات   500توسط مجري تا  درصد اعتبار جذب شده  90که بيش از در صورتي -3ماده 
 احراز گردد يک پايه تشويقي به مجري تعلق خواهد گرفت.   2ماده   1اختصاص يابد و شرايط بند 

باه   المللاي  هاي مختلاف ملاي و باين    تهران که در جشنواره علمي دانشگاه  به اعضاي هيئت -4ماده 
نمايناد و همچناين باه دو نفار     پژوهشگر برتر از رياست محترم جمهوري نشاان دريافات ماي    عنوان 

شاوند  انتخاب و معرفي ماي  پژوهش دانشگاه  اي که هر سال در مراسم جشنواره برج ته پژوهشگران 
ه تشويقي يک پاي -هاي علوم تجربي و مهندسي نفر از رشتهعلوم ان اني( هنر و يک )يکنفر از حوزه 

 گردد. اعطا مي
هار سااله از    4و  3 ،2لي ت افراد واجد شرايط براي دريافت پايه تشويقي باا شارايط مااده     -5ماده 

 ارسال خواهد شد.  هاي کاربردي براي اجرا به کميته ترفيعات دانشگاه  کل پژوهش طريق اداره 
 3علماي از   عضاو هيئات  هاي تشويقي کاربردي در طي مدت خدمت براي هار  مجموع پايه -6ماده 

 پايه تجاوز نخواهد کرد.  
درصد کل اعضاي هيئت علمي  10نامه حداکثرتعداد اعضاي هيئت علمي مشمول اين آيين -7ماده 

 باشد.هاي کاربردي ميفعال در پژوهش



  

 های تشویقی نامه آیین 365

گيرد براي اعطااي پاياه   علمي بابت آن پايه تشويقي مي هايي که عضو هيئت امتيازات سال -8ماده 
 هاي آتي قابل احت اب نخواهد بود.  در سالتشويقي 

در صورتيکه طرحي در کميته تخصصي مربوطه داراي بيشترين امتياز کارآفريني و فنااوري   -9ماده 
هاي پژوهشي کاربردي محصول محور باشد يک امتياز پايه تشويقي به مجري  باشد يا داراي شاخص

 طرح تعلق خواهد گرفت. 
  

به تصويب هيئت منتخب شاوراي    4/3/1388ده، سه بند و يک تبصره در تاريخ نامه در نه ما اين آيين
 باشد.قابل اجرا مي  1/1/1388دانشگاه رسيد و از تاريخ 

 

جلسه پنجمین نشست عادی از دوره پنجم هیئت امنای دانشگاه تهران  صورت

 درخصوص پایه تشویقی 31/4/1392مورخ 
 

هاي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و ابن سايناي دانشاگاه   : پايه تشويقي منتخبين جشنواره14بند 
 دانشگاه. الملل بينهاي پژوهش، آموزش و علوم پزشکي تهران، جشنواره

 

قانون برنامه پنجم توسعه، با اعطاي پايه تشاويقي باه    20ماده  “ب”هيئت امنا به استناد بند»مصوبه: 
وري و ابن سيناي دانشگاه علوم پزشکي تهاران و  هاي وزارت علوم، تحقيقات و فنامنتخبين جشنواره

دانشگاه )يک پايه براي هر جشانواره( و باا رعايات مفااد      الملل بينهاي پژوهشي، آموزش و جشنواره
 «علمي موافقت نمود نامه استخدامي اعضاي هيئتآيين 53ماده  2تبصره 





 

 

 علمی دانشگاه تهران نشریات
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 شی دانشگاه تهرانپژوه –نامه نشریات علمی  آئین
 

 مقدمه و هدف -1ماده 
ساله و  20انداز  پژوهشي دانشگاه تهران در راستاي تحقق اهداف سند چشم -نامه نشريات علمي ينيآ

 المللااي؛ کاااربردي نمااودن آن بااراي رفااع نياااز جامعااه؛  ارتقاااء توليااد علاام در سااطح ملااي و بااين 
يافته باه شارح    ي ان اني کارآمد و توسعهمحورنمودن آموزش در سطح دانشگاه و تربيت نيرو پژوهش

پژوهشاي دانشاگاه در    – يل تدوين شده است. هدف اصلي آن ارتقاء کمي و کيفي نشريات علماي  
 المللي است. سطح ملي و بين

 
 مشخصات نشریه  -2ماده 

عنوان نشريه بايد بر محتواي تخصصي آن داللات داشاته باشاد و از  کار کلماات دانشاگاه،        -2-1
 دانشکده، مؤس ه، گروه يا مانند آن در عنوان نشريه اجتناب گردد.پرديس، 
را  1-2نامه باياد بناد    سال پس از ابالغ اين آيين کليه نشريات دانشگاه تهران حداکثر تا يک تبصره:

 عملياتي نمايند.
 عنوان اختصاري هر نشريه به زبان فارسي و انگلي ي در آن درج شود. -2-2

 بار به صورت منظم منتشر شود. 2صورت م تقل و حداقل سالي هر نشريه بايد ب -2-3
 

 ارکان نشریه   -3ماده 
 صاحب امتیاز -3-1

 پرديس، دانشکده م تقل، مؤس ه، مرکز، قطب علمي، تشکل تخصصي.
 مدیرمسئول -3-2

 باشد. مي مدير م ئول ترجيحا رئيس واحد پيشنهاد دهنده انتشار نشريه
 وظايف مدير م ئول -3-2-1
 نامه. اين آيين 2-4-3معرفي سردبير به معاون پژوهشي دانشگاه جهت صدور حکم، طبق مفاد بند  -الف
 ارائه گزارش توجيهي، پيوست مالي، اداري و تجهيزاتي مورد نياز نشريه جهت اخذ مجوز انتشار -ب
 نظارت بر رعايت موازين حقوقي نشريه.  -ج
  الزم.هاي  و تأئيديهها  اخذ مجوزانجام امور مربوط به انتشار نشريه پس از  -د
 المللي.  هاي معتبر ملي و بين سازي نشريه در پايگاه حمايت از نمايه -اه

 تواند سردبير آن نشريه نيز باشد. مديرم ئول نشريه نمي :تبصره
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 گروه دبیران)هیأت تحریریه( -3-3
 هاي گروه دبيران  ويژگي -3-3-1

المللاي از شاهرت    در زمينه تخصصي خود در سطح ملي و باين اعضاي گروه دبيران نشريه بايد  -الف
 علمي برخوردار بوده و در مرتبه استادي يا دانشياري باشند.

نفر و داراي تخصص در زمينه موضوع نشريه باا   7تعداد اعضاي گروه دبيران نشريه بايد حداقل  -ب
 رتبه علمي دانشيار يا استاد باشند. 

 مقاله آن مربوط به سه ساال  5المللي که  يات داراي نمايه معتبر بينمقاله در نشر 10چا  حداقل -ج
 اخير باشد.

مشامول   ISCهاي حوزه علوم ان اني، علوم اجتماعي و رفتاري و هنار مقااالت    براي رشته :1تبصره
 شوند. بند )ج( مي

، خارج درصد اعضاي گروه دبيران 50براي کليه نشريات داخلي دانشگاه الزم است بيش از  :2تبصره
درصد ازاعضاي خارج از دانشاگاه از   50المللي دانشگاه، حداقل  از دانشگاه تهران و براي نشريات بين

 محققين برج ته و شناخته شده خارج از کشور در زمينه تخصصي نشريه باشند.
در خصوص رشته هاي هنر و نشريات پرديس هنرهاي زيبا، ماوارد باه صاورت خااص در      :3تبصره 

و ارتقاء نشريات علمي دانشگاه مطرح و بر اسااس مصاوبه کمي ايون ماذکور      ريزي نامهبرکمي يون 
 اقدام خواهد شد.

 نحوه انتخاب گروه دبيران -3-3-2
را بناا باه پيشانهاد     1-3-3نفر از اعضاي هيات علمي واجاد شارايط    5مدير م ئول نشريه، حداقل 

و ارتقااء   ريازي  برناماه ه کمي ايون  شوراي پژوهشي واحد مربوطه جهت عضويت در گروه دبياران با  
نمايد. کمي يون فوق الذکر اعضااي گاروه دبياران ماورد تائياد را       مي نشريات علمي دانشگاه معرفي
نمايد. )انتخااب مجادد    مي سال، به معاون پژوهشي دانشگاه پيشنهاد 3جهت صدور حکم براي مدت 

 اعضاي گروه دبيران بالمانع است(.
 1-3-3دريافت حکم  و در اولاين جل اه، بقياه اعضاا را براسااس بناد        اعضاي گروه دبيران پس از

نمايند. مديرم ئول، اعضاي جدياد گاروه دبياران معرفاي      مي انتخاب و به مديرم ئول نشريه معرفي
نمايد و اعضاي مورد تأئيد  مي و ارتقاء نشريات علمي دانشگاه معرفي ريزي برنامهشده را به کمي يون 

شاوند   ماي  کم براي مدت سه سال، به معااون پژوهشاي دانشاگاه پيشانهاد    کمي يون جهت صدور ح
 )انتخاب مجدد اين عده از اعضاي گروه دبيران نيز بالمانع است(.

 وظايف گروه دبيران -3-3-3
انتخاب و معرفي يک نفر از اعضاي هيات علمي واحد مربوط داراي تخصص مرتبط با موضاوع   -الف
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سردبيري نشريه. )اين فرد در مدت تصدي سردبيري مجله عضو مجله به مدير م ئول جهت تصدي 
 هيات تحريريه خواهد بود(.

 هاي دريافتي و انتخاب داوران.  تعيين ضوابط پذيرش مقاله -ب
 ها. نظارت بر اجراي مراحل دريافت، بررسي، پذيرش و چا  مقاله -ج
 رساال مقالاه توساط ماولفين و    گروه دبيران در اولين جل ه خود راهنماي کامل نحوه تادوين و ا  -د

همچنين نحوه دريافت، مراحل داوري و اعالم نتيجه نهائي پذيرش و يا رد مقاله توسط گروه دبياران  
 رسد. نمايد و اين راهنما در هر شماره از نشريه به چا  مي را تهيه و تصويب مي

ت علمي معتبار ملاي ياا    پذيرش هر مقاله بايد بر مبناي تأييد حداقل دو داور داراي شخصي :1تبصره 
 المللي که ترجيحا يکي از آنها از خارج دانشگاه تهران باشد، صورت پذيرد.  بين

چا  پاسخ نقد مقاله و دفعات چا  )فقط يک بار يا چند باار( طباق    اتخا  تصميم در مورد :2تبصره 
 نظر گروه دبيران خواهد بود.

 
 سردبیر -3-4

 هاي سردبير ويژگي -3-4-1
المللي و در زمينه تخصصي خاود شااخص و برح اب     بين -هاي علمي ملي  د از شخصيتسردبير باي

 اولويت در مرتبه علمي استادي و يا دانشياري باشد.
)ترجيحاا   هاي  يرفارسي سردبير باياد داراي مرتباه علماي اساتادي ياا دانشاياري       در نشريه :تبصره

و ارتقااء   ريازي  برنامه)به تشخيص کمي يون  المللي در نشريات معتبر هاي بين استادي( و داراي مقاله
 نشريات علمي دانشگاه( باشد.

 نحوه انتخاب سردبير -3-4-2
را جهات تصادي ساردبيري نشاريه باه       3-3-3مديرم ئول يک نفر منتخب موضوع بند الف مااده  

پس  و ارتقاء نشريات علمي دانشگاه ريزي برنامهنمايد. کمي يون  معاونت پژوهشي دانشگاه معرفي مي
سال به معاون پژوهشاي دانشاگاه    3از تائيد فرد معرفي شده، ايشان را جهت صدور حکم براي مدت 

 نمايد. )انتخاب مجدد سردبير بالمانع است(.  مي پيشنهاد
 وظايف سردبير -3-4-3

 م ئوليت حفظ و ارتقاي کيفيت علمي نشريه. -الف
 رت جل ات مربوط. تشکيل منظم جل ات گروه دبيران و تنظيم و ارائه صو -ب
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صادر شده از طرف معاونت پژوهشي دانشگاه و مصوبات داخلي گروه دبيران هاي  اجراي بخشنامه -ج
 مصوب.هاي  نامه در چارچوب آئين

 .ها به گروه دبيران ارائه نتايج داوري -د
 هاي ساالنه نشريه به گروه دبيران و مدير م ئول نشريه. ارائه گزارش فعاليت -اه
 يني برنامه و بودجه ساالنه  مورد نياز نشريه و پيشنهاد آن به مديرم ئول.ب پيش -و
 تالش در جهت ارتقاء کيفي و گ ترش حوزه انتشار نشريه. -ز
 المللي براي نشريه )ايندکس شدن نشريه(.  معتبر ملي و بينهاي  سعي در اخذ نمايه -ح
 چا  شده در نشريه.ي ها نمودن زمينه افزايش ميزان استناد به مقاله فراهم  -ط
 دريافت شده و ابالغ نتيجه به مولفين.هاي  اتخا  تصميم نهائي در مورد پذيرش يا رد مقاله -ي

پژوهشي دانشاگاه تهاران   -تواند سردبير فقط يکي از نشريات علمي هر عضو هيأت علمي مي :تبصره
 باشد.

 
 ساختار نشریه -4ماده 

 قطع نشریه -4-1

ساانتيمتر( و باراي هماه     23×17سانتيمتر( و يا وزيري ) 5/28×21رحلي)  قطع نشريه بايد به صورت
 هاي يک نشريه ثابت باشد.  شماره

 جلد نشریه -4-2

اي در گوشاه بااالي روي جلاد و در جهات مقابال       آرم دانشگاه تهران به رنگ آبي فيروزه -4-2-1
 .عطف نشريه چا  شود

المللاي   صاله در زيار آن شاماره اساتاندارد باين     عنوان نشريه در ق مت باالي جلاد و بالفا  -4-2-2
(ISSN).سال انتشار، شماره جلد يا دوره و شماره نشريه درج شود ، 

در ق مت مياني جلد هر شماره، فهرست مقاالت شامل: عنوان، ناام نوي اندگان و شاماره     -4-2-3
در ق امت پاائين    صفحه شروع مقاله درج شود و در صورتيکه دانشگاه تهران مجله را منتشر نماياد، 

 درج شود. "ناشر: دانشگاه تهران"جلد 
در صورتي که مجله با همکاري سازمان يا موس ه ديگر منتشار شاود در صافحه شناسانامه      :تبصره
 اضافه شود. "با همکاري/ حمايت مالي ..."عبارت 

 هاي نشريه ثابت و تا حد امکان ساده باشد. طرح جلد براي همه شماره -4-2-4
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 تاا  2-2-4يابناد: کلياه مطالاب بنادهاي      مورد نشرياتي که به زبان فارسي انتشاار ماي   در -4-2-5
 در پشت جلد به زبان انگلي ي چا  شود. -4-2-4
 

 عطف نشریه -4-3

 در عطف نشريه عنوان، شماره جلد يا دوره، شماره نشريه، سال انتشار چا  شود. -4-3-1
 

 کیفیت نشریه -4-4

هاا و   ها، نمودارهاا، عکاس   مند بوده و کيفيت شکل طراحي مناسب بهره نشريه بايد از کا ذ -4-4-1
 ها متناسب با راهنماي نگارش نشريه باشد. جدول

 راهنماي نگارش در نشريه درج شود. -4-4-2

حداقل پنجاه درصد مقاالت چا  شده در هار شاماره باياد از خاارج از دانشاگاه تهاران و        -4-4-3
 يي مختلف باشد.االمکان از مناطق جغرافيا حتي

توانند بايش از ياک مقالاه )باه      مديرم ئول، سردبير و اعضاء گروه دبيران در هر سال نمي -4-4-4
 عنوان نوي نده اول( و يک مقاله )به عنوان ساير( در فصلنامه و يک مقاله در دوفصلنامه منتشر نمايند.

ا به صورت الکترونيکاي ارائاه   سايت )صفحه خانگي( خود ر بايد وب نشريات دانشگاه تهران  -4-4-5
 نمايند و آرشيو الکترونيکي آنها از گذشته تا کنون کامل شود.

از مولفين و فرآيند ارسال به داوري بصورت الکترونيکاي و بار مبنااي زيار     ها  دريافت مقاله -4-4-6
 ساخت مرکز فناوري اطالعات و فضاي مجازي دانشگاه انجام شود.

 نباشد. 60و تعداد صفحات مجله کمتر از  6له در هر شماره کمتر از مجهاي  تعداد مقاله -4-4-7
نشريه در زمان مقرر بر روي وب سايت مربوطه قرار گيرد و چا  کا ذي آن نبايد بيشتر از  -4-4-8

 طول انجامد. سه ماه پس از تاريخ انتشار الکترونيکي به

 نمايه شود. (ISC)م جهان اسالم نشريات دانشگاه تهران بايد در پايگاه استنادي علو -4-4-9
در لي ت اعضاي هيات تحريريه در مجالت تنها اسامي افارادي کاه ماورد تائياد کمي ايون       :تبصره
و ارتقاء نشريات علمي دانشگاه قرار گرفتند و حکم آنان از طرف معاون پژوهشي دانشگاه  ريزي برنامه

 صادر شده درج گردد.
 

 شناسنامه نشریه -5ماده 

 ه سوم نشريه با احت اب روي جلد به شناسنامه نشريه اختصاص دارد.صفح -5-1
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شناسنامه نشريه شامل: عنوان، نام واحد صاحب امتياز، مدير م ئول، ساردبير، اعضااي گاروه     -5-2
دبيران و مشاوران علمي با  کر مرتبه علمي و محل خدمت آناان و بادون درج القااب مانناد: دکتار،      

 است.مهندس و يا حجت االسالم 

المللاي، نشااني پ اتي، آدرس     نام ناشر، محل انتشار، نمايه هاي نشريه در سطح ملاي و باين   -5-3
 شود. مي سايت الکترونيکي، شماره نمابر و تلفن و قيمت نشريه نيز در صفحه شناسنامه درج

شريه شناسنامه نشريه فارسي بايد به انگلي ي و در صفحه آخر )دو صفحه قبل از جلد پشت( ن :تبصره
 درج شود.

 

 مشخصات مقاله -6ماده 

مقاالت نشريه بايد پژوهشي، نوآورانه و در راستاي توليد علام ، گ اترش مرزهااي داناش و      -6-1
 ارتقاي سطح پژوهش باشد.

، عنوان کامل يا مخفف نشريه، شماره جلاد  (Header)در ق مت باالي صفحه اول هر مقاله  -6-2
 ال انتشار و دامنه صفحات درج شود.يا دوره و شماره نشريه، ماه و س

در ق مت باالي صفحات فرد هر مقاله، مشخصات نشريه و در ق مت باالي صافحات زوج،   -6-3
 عنوان مقاله درج شود.

در هر مقاله عنوان کامل، نام نوي نده)ها( بدون درج القاب نوي ندگان مانند: دکتر، مهندس و  -6-4
کامل )از جمله نام شهر و استان( ساازمان محال خادمت درج     يا حجت االسالم و در  يل آن نشاني

 دار مکاتبات در پانويس صفحه اول مقاله  کر شود. شود. نشاني پ ت الکترونيکي نوي نده عهده

 تاريخ دريافت، بازنگري و پذيرش نهائي مقاله در صفحه اول و در زير آدرس نوي ندگان درج شود. -6-5

کلماه( و در   250ي مقاله باياد داراي چکياده باه زباان فارساي )تاا       در نشريات به زبان فارس -6-6
 شود عمل شود.  مي خصوص چکيده به زبان انگلي ي طبق ضوابط پايگاهي که نشريه در آن نمايه

 کليدواژه( در زير چکيده درج گردد. 5)حداقل ها  کليدواژه -6-7
 

تقاء نشريات علمي دانشگاه اقادام  و ار ريزي برنامهدر موارد خاص طبق تشخيص کمي يون  -7ماده 
 شود. مي

 
 های معاونت پژوهشی دانشگاه تهران کمک -8ماده 

نامه را رعايت نمايند،  هاي مندرج در اين آئين پژوهشي دانشگاه که ويژگي-آن دسته از نشريات علمي
 هاي معاونت پژوهشي دانشگاه تهران برخوردار خواهند شد. از حمايت
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مااورد تائيااد کمي اايون  18/10/1395در تاااريخ  تبصااره  12بنااد و  43اده، ماا 8نامااه در  ينياااياان آ
باه تائياد    19/01/1396و ارتقاء نشريات علمي دانشگاه تهران قرار گرفته است. در تاريخ  ريزي برنامه

به تصويب شوراي  02/02/1396و سياستگذاري پژوهشي و در تاريخ  ريزي برنامهکمي يون راهبردي 
قبلاي فاقاد    هااي  نامه آيينسيد. اجراي آن از تاريخ ابالغ به واحدها الزامي است و پژوهشي دانشگاه ر

 باشد. مي اعتبار
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 تعیین اعتبارنشریات علمی کشور نامه آیین
 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 مقدمه
قاانون بودجاه    34و نيز مفااد بناد ج تبصاره    1363قانون بودجه سال 36به استناد مفاد بند ج تبصره 

مصوب مجلس شوراي اسالمي، به منظور بررساي درخواسات متقاضايان انتشاار و تعياين      1364سال
اعتبار نشريات علمي، کمي يون بررسي نشريات علمي در وزارت فرهناگ و آماوزش عاالي تشاکيل     

ماورد باازبيني   1373تصويب گرديد و در ساال  1364نامه تعيين اعتبار درسالگرديد. نخ تين بار آيين
ماورد  1386و1382هااي  تبصره به تصويب رسايد. همچناين طاي ساال     5ماده و 12و در قرار گرفته

باا توجاه باه م اائل و مشاکالت موجاود،       1389-1387هاي بازبيني و اصالح قرار گرفت. طي سال
 حاضرگرديد. نامه آييناضافه و نهايتا منجر به تدوين  نامه آيينمواردي درقالب الحاقيات به 
صاالح  شود، مرجع  يخوانده مي "کمي يون"علمي کشور که از اين پس کمي يون بررسي نشريات 

باشاد. باه اساتناد    جهت اعتبار بخشي، تمديد اعتبار، لغو اعتبار و نظارت برعملکرد نشريات علمي ماي 
به منظور تعيين اعتبار علمي نشريات توساط وزارت علاوم،    نامه آيينتشکيل کمي يون، اين  نامه آيين

قبلي و به شرح زيار   نامه آيينشود، جايگزين خوانده مي "وزارت"ي، که از اين پس تحقيقات و فناور
 گردد.ابالغ مي

 

 : تعاریف1ماده
 نشریات علمی -1-1
هااي جدياد علماي    هاي آن به ارائه يافتهگردد که مقالهپژوهشي: به نشرياتي اطالق مي-علمي-الف

اي تحصايلي و ساايرموارد پژوهشااي اعام از     ها هاا و رسااله  نامه پايانهاي پژوهشي، حاصل از طرح
اي يا ارائه نظريه هاااي بنيادي، کاربردي، تحليلي، انتقادي، نقد و بررسي علمي کتاب، توسعهپژوهش

يا روش جديد در حل م ائل و توسعه علم يا فناوري که از دو ويژگي اصالت و ابداع برخوردار باشاد،  
 شود.ي وفناوري ارائه ميپردازد و با هدف پيشبرد مرزهاي علممي
هاي تخصصي آن به معرفي، ترويج وب اط  گردد که مقالهترويجي: به نشرياتي اطالق مي-علمي-ب

هاا و داناش را ارتقااي    پاردازد و ساطح آگااهي   هاي علمي در ميان جامعه علمي مرباوط ماي  آگاهي
اعه و نگارش عالماناه باه    سازد تا دانش بشري را اشا بخشد و او را با مفاهيم جديد علمي آشنا مي مي

 1جهان پيراموني را تقويت کند.
                                                      

باشد و به معنااي  هاي علمي داراي ازرش و اعتبار ويژه خود مي ط آگاهيترويجي در زمينه ترويج و ب -. مقاله علمي1
 گردد. پژوهشي ضعيف تلقي نمي -مقاله علمي
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 موسسه، انجمن و قطب -1-2

شود که داراي گروه آموزشي يا پژوهشي يا هار دو  باوده و مجاوز     موس ه: به نهادي گفته مي -الف
 رسمي و معتبر از شوراي گ ترش آموزش عالي يا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي داشته باشد. 

هاي علوم، تحقيقات و فناوري يا بهداشت،  هاي علمي داراي مجوز از وزارتخانه من: به انجمنانج -ب
 شود.  درمان و آموزش پزشکي گفته مي

هااي علماي و باامجوز     ناماه قطاب   هاي علمي کشور است که بر اساس آيين قطب: منظور قطب -ج
 شوند.هاي علمي وزارت تشکيل ميشوراي قطب

 
 نشریهدست اندرکاران -1-3

هااي حقاوقي و اجراياي    مدير م ئول: باالترين شخصيت حقيقي يک نشريه که کليه م ئوليت -الف
 نشريه را برعهده دارد.

سردبير: شخصيت علمي و متخصص در يک حوزه علمي مرتبط با موضوع يک نشريه است کاه   -ب
ي مقاالت و طرح آنها م ئوليت تمشيت امور علمي و محتوايي نشريه از جمله بررسي اوليه و  ربالگر

 در گروه دبيران، نحوه تدوين مقاالت قابل چا  و ارائه گواهي تاييديه مقاالت را بر عهده دارد.
گروه دبيران)هيئت تحريريه(: گروهي از افراد متخصص دريک حوزه علماي مارتبط باا موضاوع      -ج

يند. گروه دبيران نشاريه  نماگيري ميعلمي نشريه تصميم سياستگذاريباشند که ن بت به نشريه مي
نمايد. همچنين تعياين داوران هار   مقاالت ارسالي را بررسي و با موضوع و اهداف نشريه مطابقت مي

 باشد.مقاله و بررسي نتايج داوري و تاييد نهايي مقاله از وظايف گروه دبيران مي
 

 ی معتبرالملل بیننمایه  -1-4

و  SCOPUS ISC ISIل شوند از قبيا ريات علمي نمايه ميي که در آنها نشالملل بينهاي معتبر وبگاه
 هاي معتبر از نظر کمي يون و مورد تاييد معاونت پژوهش وفناوري.ساير وبگاه

 
 ضوابط ومعیارهای درخواست وتعیین اعتبارنشریات علمی کشور :2ماده

 شرایط درخواست -2-1

تواند صورت گيرد که بايد از طريق درخواست اعتبار علمي توسط موس ه يا انجمن يا قطب علمي مي
مدير م ئول و تاييد باالترين مقام و به صورت کتبي باه دبيرخاناه کمي ايون نشاريات ارائاه شاود.       
درخواست اعتبار بايد مطابق دستورالعمل موجود درسايت کمي يون، شامل معرفي عنوان تخصصي به 
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)پژوهشاي يااترويجي(، شارح حاال      همراه زمينه، ضرورت و اهداف نشاريه، ناوع اعتباار درخواساتي    
بيني ميزان مخاطبان علمي)سردبير، مدير م ئول و اعضاي هيئت تحريريه(، نوع تناوب انتشار و پيش

باشند باياد دو شاماره باه روز از نشاريه را نياز      نشريه باشد. نشرياتي که داراي سابقه انتشار قبلي مي
 ارسال نمايند.

فوق به طاور خااص توساط کمي ايون بررساي و ن ابت باه         هاي خارج از موارددرخواست -تبصره
 شود.گيري ميضرورت انتشار آن تصميم

 

 شرایط عنوان نشریه -2-2
( و 1*پژوهشي، بايد تخصصي)دراليه سوم تخصصي مطاابق مثاال  -عنوان نشريه متقاضي رتبه علمي

توانناد  رويجي ميت-متناسب با موضوع و محتواي مورد نظر نشريه باشد. نشريات متقاضي رتبه علمي
 تخصصي)اليه دوم( نيز منتشر شوند.در موضوعات نيمه

در موارد خاص، نشرياتي که داراي توجيهات الزم براي انتخاب عنوان دراليه دوم ه اتند،   :1تبصره
 بايد تاييد کمي يون را قبل از انتشار اخذ نمايند.

ده و عينا  نباياد در داخال ياا خاارج از     عنوان فارسي و التين نشريه بايد برگردان يکديگر بو :2تبصره
تواند عنوان فارسي نشريه را بصورت آوانگااري  کشور وجود داشته باشد. در اسامي خاص متقاضي مي

 به انگلي ي درج نمايد.
 

 رایط سردبیر و اعضای گروه دبیرانش -2-3
علماي شااخص(    سردبير بايد حداقل داراي مرتبه دانشياري)يا درگرايش علمي خود از نظار  -2-3-1

 باشد و داراي شرايط  يل باشد.
مهندسي، کشاورزي، مناابع  -هاي علوم پايه، فنيپژوهشي در رشته-براي نشريات علمي -2-3-1-1

ترويجاي  -مقاله علماي  2پژوهشي و -مقاله علمي 13طبيعي و دامپزشکي، سردبير بايد حداقل داراي 
مقاله آن چاا  شاده در نشاريات     7شي، حداقلدر موضوع نشريه باشد که از اين تعداد مقاالت پژوه

هاي علوم ان اني، اجتماعي و هنار ساردبير باياد حاداقل     المللي معتبر باشد. در رشتهداراي نمايه بين
ترويجي درموضاوع نشاريه باشاد کاه از ايان تعاداد       -مقاله علمي 2پژوهشي و-مقاله علمي 8داراي 

شااريات داراي ضااريب تاااثير درپايگاااه  مقالااه آن چااا  شااده در ن  5مقاااالت پژوهشااي، حااداقل  
گاردد، ساردبير باياد داراي    باشد. درصورتي که نشريه به زبان  يرفارسي چاا  ماي   ISCسازي نمايه

 مقاله چا  شده به آن زبان باشد. 4حداقل 

                                                      
 *. مثال: علوم ان اني)اليه اول عمومي( اقتصاد)اليه دوم نيمه خصوصي( اقتصاد اسالمي)اليه سوم تخصصي(1



 

 رانهای پژوهش و فناوری دانشگاه ته ها و دستورالعمل نامه آیین 378

مقالاه علماي پژوهشاي ياا     10ترويجي سردبير بايد حاداقل داراي  -براي نشريات علمي -2-3-1-2
هااي  مقاله از آنها در نشريات داراي ضاريب تااثير در پايگااه    3ه که حداقل ترويجي در موضوع نشري

 المللي معتبر باشد.نمايه شده بين
ساال منتهاي باه م ائوليت      5تواند هيئت علمي بازنش ته باشاد ولاي باياد در    سردبير مي :1تبصره

 سردبيري در توليد علم و انتشار مقاله فعال بوده باشد.
ترويجاي  -پژوهشي و يا علماي  -نشريه علمي 2واند همزمان سردبير بيش از تيک نفر نمي: 2تبصره

 باشد. در موارد خاص و به تشخيص کمي يون اين حد قابل افزايش است.
هاي خاص از قبيال باين   تواند تعداد مقاالت الزم براي سردبيري را براي رشتهميکمي ايون  : 3تبصره
 مقاله کاهش دهد.2ز تا هاي جديد، ازتعداد مورد نيااي و رشتهرشته

 

نفر با رتبه علماي دانشايار ياا بااالتر در      7تعداد اعضاي گروه دبيران نشريات علمي حداقل -2-3-2
 رشته تخصصي مربوط به موضوع نشريه باشد.

نفر استاديار  4ترويجي-نفر و در نشريات علمي 2پژوهشي-در موارد خاص درنشريات علمي :1تبصره
با مدرک دکتراي  ير هيئات علماي در موضاوع نشاريه و باا  کار داليال         با سوابق علمي قوي و يا

 تواند به عضويت گروه دبيران درآيند.توجيهي الزم و با تاييد کمي يون نيز مي
توانند حداکثر از دو نفر مورد نيار مي 7نشريات واب ته به موس ات  ير دانشگاهي اضافه بر  :2تبصره

و با سابقه پژوهش قوي براي عضويت درگروه دبياران درخواسات    نفر افراد برج ته  ير هيئت علمي
 نمايند.
 4نشاريه، باا مرتباه دانشاياري حاداکثر در       5هرعضو گروه دبيران با مرتبه استاد حداکثر در :3تبصره

 تواند عضويت داشته باشد.نشريه مي 3نشريه و با مرتبه استادياري حداکثردر 
 بيران بايد خارج از موس ه متقاضي باشند.درصد اعضاء گروه د 50حداقل :4تبصره
نفر از اعضاي گروه دبيران نشريه بايد واب ته به موس ه متقاضي باشد. موارد اساتثناء باا    3: 5تبصره

  کر داليل کافي و قابل قبول و با پيشنهاد کمي يون و تاييد معاونت پژوهش و فناوري، بالمانع است.
 

زنش ته درگروه دبيران ياک نشاريه، ايان عضاو بعناوان      درصورت عضويت هيئت علمي با -2-3-3
شود که از آن موس ه بازنش ته شده است و در صورت داشاتن  اي مح وب ميهيئت علمي موس ه

 شود.اي ديگر، عضو آن موس ه مح وب ميقرارداد همکاري تمام وقت با موس ه
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 شرایط و ضوابط مربوط به متقاضی: :3ماده

 سه باشد:اگر متقاضی یک موس -3-1

براي بررسي و تعيين اعتبار علمي نشريه مربوط به يک موس ه، پس از درخواست و تايياد   -3-1-1
شاماره از نشاريه بادون درج اعتباار      2عنوان، سردبير و اعضاي گاروه دبياران، موس اه بايدحاداقل     

ه روز هاي ارسالي نشريات درصورت با ترويجي( ارسال نمايد. شماره-پژوهشي يا علمي-علمي)علمي
تواند واجد اعتبار علمي مح وب گردد در  ير اينصورت و نياز به بودن و تاييد داوري و کمي يون مي

انتشار شماره جديد)اصالح شده(، آ از اعتبار علمي نشريه براساس اين شماره جدياد ارساالي و طباق    
دام باه درج اعتباار   نظرکمي يون تعيين خواهد گرديد. درصورتيکه نشريه قبل از اخذ رسمي اعتبار اقا 

ترويجي نمايد، فرآيند بررسي متوقف و منوط به چا  حداقل ياک شاماره   -پژوهشي يا علمي -علمي
 گردد.بدون درج اعتبار علمي مي

مااه   6متقاضي موظف است پس از تاييد عنوان، سردبير و اعضاي گروه دبيران، ظرف مدت : تبصره

ي يون ارائه نمايد در ير اينصورت پرونده از چرخه بررسي اولين شماره خود را منتشر و به دبيرخانه کم
 خارج و بايد مجددا درخواست اعتبار نمايد.

 
 متقاضیان دارای امتیاز خاص: -3-2

تواند پس از تاييد عنوان، سردبير و اعضاي گروه دبيران و بعد از چا  فقاط  در موارد  يل متقاضي مي
 ا قبل از طي نمودن فرايند داوري، دريافت نمايد.يک شماره از نشريه، اعتبار علمي نشريه ر

 متقاضی انجمن علمی باشد: -3-2-1

 2پژوهشاي م اتقل و   -نشاريه علماي   3تواند براي حاداکثر مي Aانجمن علمي با رتبه  -3-2-1-1
 پژوهشي ازطريق همکاري باموس ه ديگر، اعتبارعلمي دريافت نمايد. -نشريه علمي

نشريه  1پژوهشي م تقل و -نشريه علمي 1تواند براي حداکثر مي Bانجمن علمي بارتبه -3-2-1-2
 پژوهشي به صورت همکاري باموس ه ديگراعتبار علمي دريافت نمايد. -علمي
 1 ترويجاي م اتقل و  -نشريه علمي 1توانند مي A B C Dهايهاي علمي بارتبهانجمن-3-2-1-3

 اعتبارعلمي دريافت نمايد.ترويجي به صورت همکاري با يک موس ه ديگر، -نشريه علمي

تواند از هر يک از امتيازهااي ماذکور تاا ساقف     هر انجمن در هر رتبه علمي فقط يکبار مي: تبصره

استفاده نمايد و درصاورت نيااز باه داشاتن بايش از تعاداد نشاريه  کرشاده          نامه آيينتعيين شده در 
تواناد  طريق چا  دو شاماره ماي   وتشخيص کمي يون، از نامه آيينهاي فوق، با رعايت مفاد  درتبصره

 براي نشريات جديد درخواست دريافت اعتبار علمي نمايد.
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 همکاری بین یک موسسه و انجمن: -3-2-2
 اي با رعايت شرايط زير داشته باشد: موس ه با انجمن علمي مربوط به موضوع نشريه، تفاهم نامه

اعضاي گروه دبيران بايد مورد تاييد  درتفاهم نامه همکاري بين انجمن علمي و موس ه اکثريت -الف
نفر ازاعضاي گروه دبيران جزء اعضااي پيوساته انجمان باشاند. نشاان)آرم(       2انجمن علمي و حداقل

 انجمن علمي بايد به همراه نشان موس ه متقاضي روي جلد نشريه چا  شود.
ود. در ايان  شا در همکاري موس ه و انجمن علمي، صاحب امتياز به صورت توافقي انتخاب ماي  -ب

 گردد.صورت سردبير از نهاد صاحب امتياز انتخاب مي
سال باشد. پس از اين مدت درصورت لغو تفااهم ناماه   2مدت تفاهم نامه همکاري نبايد کمتر از  - 

بين انجمن و موس ه، موضوع بايد به اطالع کمي يون برسد و پس از بررسي داليل توجيهي، نشريه 
 تشار مجددا مورد ارزيابي و داوري قرار خواهد گرفت.براي تداوم ان1-1-3طبق بند

نفار از اعضااي گاروه     7هاي علمي کشور باشد. در اينصورت حداقل متقاضي يکي از قطب -3-2-3
 دبيران بايد از اعضاي قطب متقاضي باشند.

المللاي  هاي اساتنادي معتبار باين   در مورد نشرياتي که قبل از کمي يون در فهرست پايگاه -3-2-4
خارج از کشور حضور دارند و داراي ضريب تاثير مناسب مورد تائيد کمي يون ه تند، باراي دريافات   

باشاد.  اعتبار علمي از کمي يون، رعايت تخصصي نمودن عنوان و موضوع دراليه ساوم الزاماي نماي   
 نشريات مذکور بايد داراي شرايط  يل باشند:

 باشند. نامه نآييسردبير و اعضاي گروه دبيران منطبق با  -الف
 مربوط بررسي و توسط کمي يون تائيد شود. هاي گروهکيفيت و شرايط نشريه توسط کار -ب

 

 شرایط چاپ نشریه :4ماده
نشريات پس از درخواست و اخذ اعتبار علماي، کاه بصاورت دو فصلنامه)دوشاماره درساال(،       -4-1

شوند شماره در سال( منتشر مي12ه)شماره در سال( يا ماهنام6شماره درسال(، دوماهنامه)4) فصلنامه،
هاي مندرج در اين ماده و  ارسال آن باه دبيرخاناه   مطابق استاندارد 1موظف به چا  و انتشار به موقع

باشند. نشارياتي کاه بايش از دو شاماره     ( ميISCکمي يون نشريات و پايگاه استنادي جهان اسالم)
گيرند. همچنين درصورتي که نشاريه دو شاماره را   تاخير در انتشار داشته باشند مورد بررسي قرار نمي

 گيرد.در يک جلد چا  نمايد مورد بررسي و ارزيابي قرار نمي
مقاله بوده  و حداقل تعداد صفحات هر شماره نشاريه کمتار از    6هر نشريه بايد حداقل داراي  -4-2
 صفحه نباشد. 60

                                                      
 نتشار است..منظور از انتشار به موقع،انتشار نشريه در وسط هر دوره ا1
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ل و سردبير در هار شاماره از نشاريه    سهم مقاالت متعلق به اعضاي گروه دبيران، مدير م ئو -4-3
تواناد  درصورتي که نوي نده اول يا دوم مقاله باشند نبايد بيش از دو مقاله باشند. ضمنا هار فارد ماي   

حداکثر يک مقاله به عنوان نوي نده اول در هر شماره داشته باشد. در هر شماره از نشريه نبايد بايش  
 ئول و سردبير باشد.مقاالت متعلق به گروه دبيران، مديرم %40از
 هاي هر شماره از نشريه بايد از نوي ندگان خارج از نهاد صاحب امتياز باشند.مقاله% 50حداقل -4-4
مقااالت آن در  %70باشاند باياد حاداقل   پژوهشي ماي -نشرياتي که متقاضي اخذ اعتبار علمي -4-5

باشاند. نشارياتي کاه    1-1بناد  1هاي قبل از اخذ اعتبار از مقاالت پژوهشي اصايل طباق مااده   شماره
هاي قبال از اخاذ   مقاالت آن در شماره% 75باشند بايد حداقلترويجي مي-متقاضي اخذ اعتبار علمي

 اعتبار ازمقاالت ترويجي باشند.

 
 ضوابط قالب نشریه :5ماده

 نشريه بايد داراي نمايه ساليانه و شاپا رسمي باشد. -5-1
وابط مندرج در بخش ارزيابي و ضاوابط پيوسات ايان    قالب نشريه و مقاالت بايد منطبق با ض -5-2

 باشد.  نامه آيين
توانند بنا به داليل علمي و با ک ب مجوز ازکمي يون، يک شماره در هرسال باه  نشريات مي -5-3

 نمايد.زبان دوم چا  نمايند. اين شماره داراي اعتبار جاري نشريه بوده و در ارزيابي ساالنه شرکت مي
 اي را چا  نمايد.تواند مقاالت ترجمهپژوهشي نمي-ينشريه علم -5-4
مقاالت خود را به ترجمه مقاالت چاا  شاده   % 30تواند بيش از ترويجي نمي-نشريات علمي -5-5

 در ساير نشريات اختصاص دهند. 
باشند. در صورت مشاهده  مي کليه نشريات موظف به طي نمودن فرآيند کامل داوري مقاالت -5-6

ا داوري ضعيف و انتشار مقاالت ضعيف يا  ير مرتبط با موضوع نشريه با رتباه آن بناابر   عدم داوري ي
 تواند منجر به لغو رتبه علمي آن گردد.شود و ميارزيابي نشريه و تاييد کمي يون، تخلف مح وب مي

 
 مدت اعتبار علمی نشریه :6ماده

شود و  که توسط کمي يون تعيين ميسال باشد 4تا  1تواند بين  مدت اعتبار علمي نشريات مي -6-1
ماه قبل از پاياان ايان دوره مادارک الزم را جهات تمدياد اعتباار باه         3ضروري است صاحب امتياز 

 دبيرخانه کمي يون ارسال نمايد.
و بعداز چا  فقط يک شماره اعتباار   2-3مدت اعتبار علمي نشرياتي که با استفاده از ماده  :1تبصره
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باشد. درصورتيکه نشريه بصاورت دو فصالنامه چاا  گاردد ايان       يک ال مي علمي دريافت نموده اند
 ونيم سال خواهد بود. مدت، يک

مدت اعتبار علمي نشريات تا زماني که در فهرست نشريات معتبر وزارت قرار دارد، به قوت  :2تبصره
 خود باقي است.

گيارد. در   نشريه انجام ميارزيابي نشريات بصورت ساالنه و يا درهنگام گزارش تخلف از يک  -6-2
گردد و درصورت عدم احراز حداقل امتيااز الزم و ياا    صورت ک ب امتياز الزم اعتبار نشريه تمديد مي
 تواند منجر به لغو اعتبار علمي شود. اثبات تخلف، پرونده در کمي يون مطرح و مي

 
 وظایف نشریات پس از اخذ اعتبار علمی :7ماده

ست پس از اخذ اعتبار علمي يک ن خه چاپي از هر شماره را پاس از  متقاضي نشريه موظف ا -7-1
انتشار به طور منظم و به موقع براي کمي يون نشريات و يک ن اخه چااپي و الکترونيکاي را باراي     

ارساال   ISCرساني علوم و فناوري جهت درج در استخر دانش و نمايه شدن در اي اطالع مرکز منطقه
 نمايد.

ريه موظف است به منظور هرگونه تغيير در نحوه چا  و انتشار نشريه، تغييار  صاحب امتياز نش -7-2
مدير م ئول، سردبير يا هرکدام از اعضاي گروه دبيران، ابتدا تاييد و موافقت کمي يون را درمورد فرد 

 يا افراد جديد دريافت نمايد.

 
 شرایط اخذ اعتبار نشریات الکترونیکی :8ماده

شوند مشابه ساير نشريات  مي علمي نشرياتي که بصورت الکترونيکي منتشرضوابط اخذ اعتبار  -8-1
 باشد. عالوه براين رعايت موارد زير نيز ضروري است: مي
براي بررسي و تعيين اعتبار علمي اينگونه نشريات، متقاضاي باياد تعاداد الزم از نشاريه را      -8-1-1
 صورت چاپي به کمي يون ارائه نمايد. هب
 ه نشريات بايد داراي وبگاه)وب سايت( م تقل، به روز و در دسترس دائم باشند.اينگون -8-1-2
روز متوالي 15درصورتيکه امکان دسترسي به وبگاه)وب سايت( الکترونيکي نشريه به مدت  -8-1-3

يا يک ماه به صورت متناوب در سال وجود نداشته باشد، موضوع اعتبار علماي نشاريه ماورد بررساي     
 رار خواهد گرفت.مجدد کمي يون ق
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 خاص موارد :9ماده

 باشد.پذير نمي پژوهشي امکان-ترويجي به رتبه علمي-تبديل نشريات با رتبه علمي -9-1
ترويجي باشند درصورت نيااز و  -سال سابقه انتشار نشريه علمي4موس اتي که داراي حداقل  -9-2

پژوهشي باراي ياک نشاريه    -ار علميتوانند از امتياز اين سابقه براي دريافت اعتببار ميضرورت يک
 برخوردار شوند.2-3جديد با استفاده از بند

هاي مرتبط با چا  مقااالت پاذيرش شاده را    نشريات حق دريافت مبالغي تحت عنوان هزينه -9-3
 ندارند.

درصااورت ارائااه دالياال کااافي کااه بااه تاييااد کمي اايون نشااريات برسااد، مجازاساات تااا   تبصــره:
 داوري و ويرايش مقاالت اخذ نمايد. ريال براي 000/000/1سقف

، عدم ک ب امتياز الزم و هرگونه تخلفي ISCدر مواردي مانند تاخير درچا ، عدم ارسال به   -9-4
که منجر به اخذ اخطار کتبي از کمي يون نشريات گردد، نشريه موظف است ظرف مدت مقرر ن ابت  

م نمايد در  ير اينصورت اعتبار علمي نشريه لغو به ارائه مدارک خواسته شده و با بيان داليل الزم اقدا
 شود. مي و عنوان نشريه از فهرست نشريات معتبر حذف

نشريات موظف ه تند براي هر شماره از نشريه، صورتجل ات که به امضاي اکثريت اعضاي  -9-5
ي ايون،  گروه دبيران و سردبير رسيده باشند را تنظيم و درصورت درخواست کمي يون به دبيرخانه کم

 ارائه نمايد.
نوي ندگان مقاالت حق ارسال همزمان يک مقاله به بيش از يک نشريه را ندارند و نشاريات   -9-6

موظااف ه ااتند تعهدنامااه الزم را بااراي اصااالت مقالااه و عاادم ارسااال آن بااه چنااد نشااريه را از    
 نوي نده)نوي ندگان( مقاله اخذ نمايند.

باشاد تاا   راي انجاام فرآيناد بررساي و داوري مقالاه ماي     هرنشريه موظف به تعيين زمان با  تبصره:
پاسخگوي نوي نده)گان( مقاله باشد. درصورت عدم پاسخگويي ازطرف نشريه درمدت زمان ماذکور،  

 تواند مقاله خود را پس از اعالم انصراف، به نشريه ديگري ارسال نمايد. نوي نده)گان( مي
صفحات هار شاماره از نشاريه    %15پژوهشي و-صفحات هرشماره از نشريه علمي%5حداکثر  -9-7

تواند به مطالب علمي مرتبط  ير از مقاالت اختصاص يابد.)ازقبيل مقاالت کوتااه،  ترويجي مي-علمي
هاي علمي، معرفي کتاب وخالصه سمينار(که الزم است دربااالي صافحه   هاي فني، گزارشيادداشت

تواند به تبليغاتي علمي و تخصصي مرتبط ازصفحات نشريه مي% 5مربوط مشخص گردد و نيز حداکثر
 با موضوع نشريه اختصاص يافته و در انتهاي نشريه درج گردد.
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 های ارزیابی نشریه شاخص :10ماده

گيرند وعالوه بر آنها موارد زيار  نامه در ارزيابي  مورد توجه قرار ميتمامي بندهاي مربوط به اين آيين
 شوند:نيز بررسي مي

 
 ارزیابی هایشاخص -10-1

 نشريات فارسي زبان: -الف
 ميزان استفاده و استناد به مقاالت توسط نشريات معتبر ديگر  -
 رعايت تعداد گروه دبيران و مرتبه علمي دانشگاهي)تعداد استاد، تعداد دانشيار( -
 ضرورت انتشار، تعداد تخميني مخاطبين نشريه -
 درصد اعضاء گروه دبيران خارج از موس ه -
 مقاالت چا  شده به دريافتي ن بت -
 درصد مقاالت چا  شده اعضاء گروه دبيران و سردبير -
 درصد مقاالت چا  شده خارج از موس ه -
 ميزان تخصصي بودن موضوع و نام نشريه -
 يکدست بودن نگارش مقاالت -
 نشريات  يرفارسي زبان: -ب
 الملليدرصد اعضاء گروه دبيران بين -
 ملليالدرصد مقاالت بين -
 درصد توزيع در خارج کشور -
 المللي(هاي استنادي بينالمللي)ضريب تاثير پايگاهميزان استفاده کنندگان بين -
 الملل همکاراعتبار موس ه يا موس ات بين -
 توجه به کيفيت استنادي شامل:  -ج
 (Impact Factor)1ضريب تاثير -
 (Immediacy Index)2ضريب آني اثر -
 (Half Life)1نيمه عمر -

                                                      
هاي منتشر شاده نشاريه طاي دو    . ن بت تعداد کل استنادهاي صورت گرفته از نشريه در يک سال پايه به تعداد کل مقاله1

 سال گذشته.  
 ن بت تعداد کل استنادهاي صورت گرفته از نشريه در يک سال به کل مقاالت منتشر شده نشريه طي همان سال.. 2
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 امکان دسترسی -10-2

 داشتن شاپا -
 ISCفاصله انتشار هر شماره تا حضور در -
 نشاني وب و امکان استفاده از آن براي ج ت و جو و ارتباط با نوي ندگان -
 

 پایداری ثبات و -10-3

 انتشار به موقع، حتي االمکان در اول هر دوره -
 تداوم و توالي انتشار  -
 اعالم وضعيت پذيرش، اصالح يا رد قطعي مقاالت زمان دريافت تا -
 زمان پذيرش مقاله تا چا  آن -
 داشتن نمايه ساليانه -
 عدم گزارش خطاي نشريه در داوري و پذيرش مقاالت -
 عدم گزارش خطاي نوي ندگان مقاالت در رعايت حقوق مادي و معنوي -
 فرآيند ارزيابي مقاالت -
 وي ي مراجعاستفاده از روش مشخص فهرست ن -
 

 قالب نشریه -10-4

درج صفحه شناسايي نشريه)شامل صاحب امتياز، اساامي ساردبير، مادير م ائول وگاروه دبياران،        -
 آدرس پ تي، شماره تلفن، دورنگار، پ ت الکترونيکي، وبگاه، شمارگان و شماره شاپا (

 رعايت يکدست بودن در شيوه نگارش مقاالت نشريه -
 و تنظيم مقاالت و اهداف و رويکردهاي نشريهداشتن راهنماي تهيه  -
 مشخص شدن نوي نده م ئول و نظارت بر دريافت تائيديه کليه نوي ندگان  -
 ويراستاري دقيق مقاالت -
 رعايت قالب و فرم زيباشناختي نشريه -
 

 سازماندهی مقالت چاپ شده درنشریه -10-5

ها، واب تگي ساازماني نوي اندگان و   شانيرعايت اصول مقاالت علمي پژوهشي)نام نوي ندگان و ن -

                                                                                                                                  
 ستنادات صورت گرفته به نشريه در آن زمان واقع شده باشد.. مدت زماني که نيمي از کل ا1
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مرتبه علمي دانشگاهي آنها بدون درج القاب نوي اندگان مانناد دکتار، مهنادس، حجات االساالم(،       
گياري کلاي،   ها، نتايج و بحث، نتيجاه چکيده)فارسي، زبان دوم(، واژگان کليدي، مقدمه، مواد و روش

 تشکر و قدرداني، فهرست منابع)فارسي ويا زبان دوم(
 درج تاريخ دريافت و تاريخ پذيرش مقاله در ابتداي مقاالت -
 يکدست بودن ساختار و نگارش مقاالت -
 داشتن زيرنويس کافي و با کر مرجع براي همه جداول و نمودارها م تقل از متن مقاله -
 هانامه يکدست بودن فهرست منابع با رعايت قوانين شيوه -
 ماره صفحات مقاله در باالي صفحه کر عنوان مقاله، سال چا  و ش -
 

 کیفیت فنی -10-6

 کيفيت مناسب طراحي عنوان و روي جلد و صفحات -
 هاکيفيت واصالت نمودارها، جداول و عکس -
 کيفيت جلد و صحافي -
 کيفيت مناسب کا ذ و چا  -

 

 :11ماده

ي يون و با تاييد تخصصي، به عهده کم هاي گروهبا نظر کار نامه آيينتشخيص کليه مصاديق  -11-1
 باشد. معاونت پژوهش و فناوري مي

در جهت اعتبار بخشي يا لغاو اعتباار علماي     نامه آيينموارد خاص و استثناء درکليه مفاد اين  -11-2
 باشد. مي نشريات با نظر معاونت پژوهش و فناوري قابل اجرا

ي يون رسيد و از اين تااريخ  به تصويب کم 8/11/1390تبصره در تاريخ 17ماده و 11نامه در اين آيين
 گردد.( مي1/12/86قبلي)مصوب نامه آيينجانشين 
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 ضوابط قالب نشریات و مقاالت

 
نشريات بايد از مشخصات فني قابل قبول برخوردار باشند و اصول صحيح نوشتاري زبان نشريه را  -1

 رعايت کنند.

 ISCدرت ( و ثبISSNي در هر نشريه)الملل بيندرج شماره استاندارد  -2

 باشد.انتشار به موقع نشريه از موارد مهم و ضروري براي حفظ اعتبار نشريه مي -3

 در هر نشريه نام نوي نده يا نوي ندگان به طور کامل در فهرست مقاالت درج شود. -4

 فهرست مقاالت بر روي جلد و داخل نشريه درج گردد. -5

لکترونيکي نيز در ابتاداي مقااالت ارائاه شاود.     واب تگي سازماني نوي نده، درجه علمي و پ ت ا -6

 همچنين نام نوي نده م ئول با  کر نشاني کامل در پايين هر مقاله آورده شود.

 تواند در انتهاي نشريه درج گردد.اسامي داوران کل مقاالت هر شماره از نشريه مي -7

ر بخشي از نشاني آنان قياد  چنانچه محل جغرافيايي نوي نده يا نوي ندگان شامل شهر و استان د -8

 گردد براي نمايه منزلگاه استنادي علوم ايران مفيد خواهد بود.

نام نشريه با مشخصات کامل شامل عنوان صحيح نشريه)فارسي والتاين(، ساال)دوره( و شاماره     -9

 ارائه شود.

ساابقه   در نشريات تخصصي بايد عنوان جديد با اندازه بزرگتر باالي عناوان ساابق  کار شاود.     -10

 انتشار و شمارگان نشريه حفظ گردد.

 نوبت انتشار نشريه مثال بصورت دوماهانه، فصلنامه و يا دوفصلنامه در سال نوشته شود. -11

نشاني نشريه بطور کامل و به همراه پ ت الکترونيکي، نشاني وب، شاماره تلفان، نماابر و کاد      -12

 پ تي، در نشريه آورده شود.

نگلي ي و همچنين چکيده فارسي مقاالت انگلي ي زبان، همراه ياا در انتهااي   چکيده مقاله به ا -13

 اي که مشخصات نشريه در آن درج شده است، ارائه شود.نشريه و در صفحات جداگانه

 راهنماي تهيه وتنظيم مقاالت در ابتداي هر نشريه درج گردد. -14

 ئيات با روش يک ان آورده شود.منابع و ماخذ هر مقاله به طور کامل و با  کر تمام جز -15

( style guidesتوانند از راهنماهاي موجود)هاي موضوعي، سردبيران محترم ميبا توجه به رشته-16

گيري از راهنماهااي  و... استفاده کنند. بهره APA،MLA،Chicago University ،Turabianمانند

 حقوق نوي ندگان ضايع نگردد.ريزي شود و به درستي پي  ISCشود تا بنيانمزبور باعث مي
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موضوع يا موضوعات اصلي هر نشريه در بخش شرايط پذيرش يا راهنماي نوي ندگان مقااالت   -17

 آورده شود.

هااي  هاي تحقيقي چنانچه آن مقاله ازمنابع مالي سازمان واب اته ياا ساازمان   در ارتباط با مقاله -18
 ت تشکر و قدرداني ضروري است.ديگر استفاده کرده باشند،  کر اين موضوع در ق م

نشريه تعداد مقاالت چا  شده در هر شماره مشخص و تقريبا ثابت باشد و تعداد مقاالت در هر  -19
 مقاله نباشد. 6کمتر از
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 ریزی و ارتقاء مجالت علمی دانشگاه تهران نامه کمیسیون برنامه آیین 
 
 هدف -1ماده  

ارزيابي بار انتشاار مجاالت علماي دانشاگاه تهاران و ارائاه        به منظور ارتقاء کيفي و کمي، نظارت و  
المللاي، کمي ايون   راهکارهاي مؤثر در ساماندهي و استاندارد سازي مجاالت در ساطح ملاي و باين    

 گردد. ريزي و ارتقاء مجالت علمي دانشگاه تهران تشکيل مي برنامه
 
 وظایف کمیسیون -2ماده  

 ي و کمي مجالت دانشگاه تهران تدوين برنامه راهبردي ارتقاء کيف -2-1
هاا و ضاوابط ارزياابي مجاالت علماي دانشاگاه تهاران و تادوين          هاا، ماالک  تعيين شاخص -2-2

 هاي مربوطه دستورالعمل
 نامه مجالت علمي دانشگاه تهران و نظارت بر ح ن اجراي آن تدوين و تصويب آيين -2-3
 ار آنها بررسي و تصويب مجالت علمي دانشگاه و تعيين اعتب -2-4
بررسي زندگينامه علمي سردبير و اعضاي هيئت تحريريه معرفي شده توسط ماديران م ائول    -2-5

 مجالت و تائيد آنان براي صدور احکام توسط معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه 
 ارزيابي و تعيين اعتبار مجالت علمي خارج از دانشگاه تهران ارجاع شده به کمي يون -2-6
 انتخاب مجالت برتر دانشگاه  بررسي و -2-7
 پيشنهاد نحوه تشويق و حمايت از مجالت برتر علمي به مراجع  يربط در دانشگاه  -2-8

 
 ترکیب اعضای کمیسیون -3ماده 

 معاون پژوهش و فناوري دانشگاه )رئيس کمي يون(  -3-1
 ريزي و نظارت پژوهشي دانشگاه تهران )دبير کمي يون(مدير کل برنامه -3-2
 مدير کل خدمات پژوهشي و رئيس مؤس ه انتشارات دانشگاه تهران  -3-3
شش نفار از اعضااي هيئات علماي دانشاگاه در مرتباه دانشاياري ياا اساتادي باه پيشانهاد             -3-4

 هاي تخصصي و تائيد هيئت مميزه  کمي يون

گاه هاي تخصصي هيئت مميازه دانشا  در اجراي وظايف اين کمي يون از نظرات کمي يون :1تبصره  

 استفاده خواهد شد. 
 شود . احکام اعضاي کمي يون با امضاي رياست دانشگاه تهران صادر مي :2تبصره  
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 تشکیل جلسات:  -4ماده 

جل ات کمي يون حداقل هر ماه يکبار و در ساير موارد بنا به ضرورت و به دعوت دبير کمي ايون در   
 گردد. ميمعاونت پژوهش و فناوري دانشگاه تهران تشکيل  حوزه 

 
باه تأيياد کمي ايون      20/2/1390تبصاره در تااريخ      2بناد و   12مااده،     5نامه دراين آيين -5ماده 
باه تصاويب شاوراي      21/3/1390ارتقاء مجالت علماي دانشاگاه تهاران و در تااريخ      ريزي و  برنامه

 پژوهشي دانشگاه رسيد.
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 دانشگاه تهران دستور العمل اجرایی نحوه ارتقای کیفیت نشریات علمی
 

 اهداف
هدف از اين دستورالعمل اصالح فرايندهاي ارتقاي کيفي نشريات علمي دانشاگاه تهاران باا رعايات     

هاي وزارت متبوع  و ارائه راهکارهاي ماوثر در سااماندهي و اساتاندارد نماودن نشاريات در       نامه آيين
 سطح ملي و بين المللي است.

 

 موضوع و عنوان نشریه -1ماده 
هاي مختلف دانشاگاهي  ها و يا عناوين کامال  تخصصي در رشتهموضوع بايد مرتبط با گرايش -1-1

 بوده و عنوان نشريه بايد متناسب با تخصص و نشان دهنده موضوع باشد.
براي نشريات انگلي ي زبان انتخاب نشانه اختصاري مجله و رعايات آن در سارتا سار مجلاه      -1-2

 ضروري است.
 

 ریهدفتر نش -2ماده 
هاي( آن واحد درهر پرديس/دانشکده/ مؤس ه/ مرکز حداقل يک دفتر م تقل به مجله )مجله -2-1

 شود.يافته و امور اجرائي مجالت از طريق اين دفتر انجام مياختصاص
 

 ارکان نشریه -3ماده

علمي معتبر و در زميناه تخصصاي مرباوط ، بار ح اب      هاي  بايد از شخصيتمدیرمسئول:  -3-1
 در مرتبه علمي استادي و يا دانشياري باشد. اولويت 

المللاي و در زميناه تخصصاي خاود     هاي علمي معتبر ملي و يا بينبايد از شخصيت سردبیر: -3-2
مقالاه   10شاخص و برح ب اولويت در مرتبه علمي اساتادي و ياا دانشاياري باوده و داراي حاداقل      

 المللي باشد.پژوهشي معتبر در سطح ملي و بين –علمي
المللاي از  بايد در زمينه تخصصي خاود در ساطح ملاي و ياا باين      اعضای هیئت تحریریه: -3-3

شهرت علمي برخوردار بوده و با مرتبه استادي و يا دانشياري و در ماوارد اساتثناء حاداکثر ياک نفار      
پژوهشاي   –مقالاه علماي   8استاديار با سوابق علمي ب يار برج ته در موضوع نشريه و داراي حداقل 

 المللي باشد.عتبر در سطح ملي و بينم
و مؤس اات پژوهشاي معتبار مختلاف برگزياده       ها دانشگاهاعضاي هيئت تحريريه بايد از  :1تبصره 

 المللي در ترکيب هيئت تحريريه ضروري است.شوند. داشتن چند عضو بين
 اشند.توانند سردبير و يا عضو هيئت تحريريه ب اعضاي هيئت علمي بازنش ته مي :2تبصره 
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 ساختار و الگوی مناسب نشریات: -4ماده 

نامه اداره خدمات  هاي متوالي از قالب مناسب، معين و ثابت و با توجه به شيوه هر نشريه بايد در شماره
ريزي و ارتقاء مجالت علماي دانشاگاه(    پژوهشي و انتشارات دانشگاه تهران )مصوب کمي يون برنامه

 به شرح زير برخوردار باشد:
مجله بايد به صورت دو فصلنامه )دو شماره در سال(، فصلنامه )چهار شماره در  زمان انتشار: -4-1

سال( و يا دو ماهنامه ) شش شماره در سال( منتشر شود. ضمنا چا  نشريه نبايد بيش از يک مااه از  
 زمان مقرر تاخير داشته باشد.

هشي )بنيادي ياا کااربردي( و باا    هاي نشريه بايد پژومقاله یکدست بودن مقاالت نشریه: -4-2
توانناد   حفظ اصل نوآوري در راستاي توليد علم و ارتقاي سطح دانش و پژوهش باشاد. مقااالت نماي   

 ترجمه مقاالتي که قبال چا  شده اند باشند.
 حفظ تک زباني بودن مجله و عدم درج مقاله )مقاالت( به زباني به جز زبان اصلي مجله.  -4-3
 ه و تنظيم مقاالت، حاوي توضيحات کامل بايد در مجله درج شود. راهنماي تهي -4-4
ها ، نمودارها و جداول براساس شيوه ناماه اداره کال خادمات    الگوي تعريف شده براي شکل -4-5

 پژوهشي و انتشارات در مجله وجود داشته باشد.
 انتشار هر شماره مجله به صورت جداگانه -4-6
 ت به منظور افزايش کيفيت علمي و اطمينان از نو بودن موضوع مقاالت داوري دقيق و علمي مقاال -4-7
 صفحه نباشد. 20تعداد صفحات هرمقاله بيش از  -4-8
هاي کليدي باه فارساي و انگلي اي    کلمه ( و واژه 250تا حداکثر  150ها داراي چکيده ) مقاله -4-9

 واژه( باشد.  5)حداقل 
 صفحه باشد. 200و بيشتر از  90کمتر از  صفحات هر شماره از نشريه نبايد -4-10
نام نوي نده )گان( ، نشاني)ها( ، مرتبه علمي نوي نده )گان( و مشاخص   مشخصات مؤلفان: -4-11

 نمودن نوي نده م ئول در صفحه اول هر مقاله درج شود. 
ظار  تاريخ دريافت اوليه مقاله، تاريخ دريافت مجدد مقالاه پاس از انجاام اصاالحات ماورد ن      -4-12

 داوران محترم )در صورت نياز( و تاريخ پذيرش مقاله در صفحه اول هر مقاله درج شود.
منابع و مآخذ هر مقاله بطور کامل ، باا  کار تماام جزئياات و باا روش يک اان و يکاي از         -4-13

 المللي در پايان هر مقاله درج شود. هاي استاندارد بين روش
 االت به صورت الکترونيکي باشد.مراحل دريافت، داوري و پذيرش مق -4-14
 فرمت صفحه اول مقاالت يک ان باشد. -4-15
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روي جلد از جا به گرافيکي الزم برخوردار باشد و فهرست مندرجات در رو و پشت جلاد باه    -4-16
هاي فارسي و خارجي نوشته شود و در مقابل آنها شماره صافحات اول هار مقالاه درج    ترتيب به زبان

 گردد.
ن )آرم( دانشگاه تهران با رنگ اصلي در رو  و پشات جلاد مجلاه )در گوشاه بااال و باه       نشا -4-17

 ترتيب سمت چپ و راست( چا  شود.
ريزي ونظارت پژوهشي دانشگاه تهاران  ارزيابي مجالت به صورت م تمر در  اداره کل برنامهتبصره: 
ش هر ساله توسط معاونت پژوهش گيرد  )ميزان اين پادا مي شود و پاداش الزم به آنها تعلق مي انجام

 شود(. مي و فناوري دانشگاه تعيين

 
 ایجاد و نگهداری وبگاه و سایت نشریه: -5ماده 

سامانه نشر مجالت علمـی دانشـگاه   هريک از نشريات دانشگاه تهران ن بت به عضويت در  -5-1

 اقدام نمايد. تهران
 طريق سايت صورت گيرد.ها و ارتباط با مولفان و داوران از اطالع رساني -5-2
 ن خه الکترونيکي مقاالت هر نشريه در سايت قابل دسترسي باشد. -5-3
ن اخه(   50وظيفه انتشار مجالت به صورت الکترونيکي و تهيه ن خه چاپي در تيراژ محدود ) -5-4

 بر عهده اداره کل خدمات پژوهشي و انتشارات دانشگاه خواهد بود.

 
 تشویق ارکان نشریه:-6ماده 

به منظور افزايش انگيزه در ارکان نشريه و ايجاد امکان صرف وقت بيشتر براي انجام وظايف محولاه  
 شود: مي تعدادي از ساعات موظف ايشان به شرح زير ک ر

مدير م ئول.................................. در صورت نداشتن پ ت اجراياي، بار اسااس نظار هيئات       -6-1
 رئي ه محترم دانشگاه 

 واحد معادل 2سردبير............................................. -6-2
نماياه   WOSشود ) مجله در   ISIدر صورتي که نشريه موفق به ک ب نمايه بين المللي  :1تبصره 

هاي سردبير و مدير م ئول مجلاه، باا پيشانهاد معااون پژوهشاي و      گردد(، به منظور تقدير از تالش
مديران اجرايي دانشگاه پاياه تشاويقي    %10هاي تشويقي دانشگاه از محل پايهموافقت هيئت رئي ه 

 شود. اعطا مي
نماياه   WOSشود ) مجلاه در    ISIدر صورتيکه نشريه موفق به ک ب نمايه بين المللي  :2تبصره 
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گردد(، اعضاي هيئت تحريريه با تصويب هيئت رئي ه دانشگاه مورد تشاويق ماادي و معناوي قارار     
 ند.گير مي

 
 حق مسئولیت سردبیران:  -7ماده 

 شود: مي حق م ئوليت سردبيران مجالت دانشگاه به شرح زير تعيين
 ISIپژوهشي با نمايه  -حق مديريت سردبيران مجالت علمي -7-1
 معاون دانشگاه 35%
 SCOPUSپژوهشي با نمايه  -حق مديريت سردبيران مجالت علمي -7-2
 معاون دانشگاه           30%
 الملليهاي بينو  ايندکس ISCپژوهشي با نمايه  -حق مديريت سردبيران مجالت علمي -7-3
 معاون دانشگاه     25%
هااي معتبار   پژوهشي بدون نمايه شادن در اينادکس   -حق مديريت سردبيران مجالت علمي - 7-4
 معاون دانشگاه 20%
 

در کمي ايون   21/02/1392اريخ تبصاره در تا   5بناد و   33مااده ،   8اين دستور العمال در   -8ماده 
مورد تصويب  07/05/1392ريزي و ارتقاء مجالت علمي دانشگاه تهران به تائيد رسيد ودر تايخ  برنامه

 هيئت رئي ه محترم دانشگاه قرار گرفت.
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 (Postdoc)های تحقیقاتی پسادکتری  دورهتشکیل نامه  آیین
 هدف

زايش توليد علم و فناوري و پرورش نيروهاي متخصص کارآماد، از اهاداف مهام دانشاگاه تهاران      اف
ناماه   المللاي، آياين   شده، و نيز تقويت ارتباطاات باين   منظور تحقق اهداف برشمرده رود. به شمار مي به

 شود. ميشرح  يل تدوين  هاي تحقيقاتي پ ادکتري دانشگاه تهران براي اجرا به دورهتشکيل 
 

 تعاریف -1

 پسادکتری دوره -1-1

 در داناش  ارتقاي مورد نياز و پژوهشي هاي فعاليت منظور انجام به کهوقت  و تماممعين  است اي هدور

 .شود مي اجرا تخصصي حوزه
 

 پسادکتری پژوهشگر -1-2

از  (Ph. D)تخصصاي  دکتاري  مادرک  داراي کاه  اسات  فاردي  دکترياپ ا  ورود باه دوره  متقاضاي 
، درماان و   هااي علاوم، تحقيقاات و فنااوري و بهداشات      خاناه   بر و مورد تاييد وزارتي معتها دانشگاه

 و تخصصاي داناش   ارتقااي  منظاور  باه  علماي  هااي  آموزش پزشکي بوده و داوطلب انجاام فعاليات  
 .باشد مي مربوط تخصصي حوزه در جهاني دانش مرزهاي در تحقيقاتي هاي تضرور

 

 ری:شرایط داوطلب شرکت در دوره پسادکت -2

 ساه  از بيش که فناوري و تحقيقات علوم، وزارت مورد تاييد تخصصي دکتري مدرک دارابودن -2-1

 باشد. اخذ آن نگذشته تاريخ از سال

وياک  يک ثبت اختاراع  يا  WOSالمللي  با نمايه بين پژوهشي-مقاله علمي دو حداقل دارابودن -2-2
هااي علاوم، فناي،     باراي کمي ايون    دکتاري تهران از تاريخ شاروع   دانشگاه تائيد مورد WOSمقاله 

 کشاورزي و دامپزشکي.

 ISCتواند مقالاه باا نماياه     مي WOSالمللي  جاي مقاله با نمايه بين ها به براي ساير کمي يون تبصره:
 جايگزين شود.

 .قانوني براي گذراندن در دوره ممانعت عدم و عمومي هاي صالحيت از برخورداري -2-3

 3شرايط منادرج در مااده    واجد علمي دانشگاه تهران که هيئتاعضاي  از يکي از پذيرش اخذ -2-4
 باشد.
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 دهنده پذیرش علمی هیئتشرایط عضو  -3

 دانشياري مرتبه داراي حداقل -3-1

  WOS المللي پژوهشي با نمايه بين _ علمي معتبر مجالت در سال اخير سه در مقاله 4 انتشار حداقل -3-2

 ISCتواند مقاله با نمايه  مي WOSالمللي  جاي مقاله با نمايه بين ها به ونبراي ساير کمي ي :1تبصره 
  جايگزين شود.

 .باشد عهده گرفته را به دکتري دوره آموخته دانش سه حداقل راهنمايي -3-3

ساال   سه سال قبل و متوساط ساه   کاربردي هاي پژوهش قراردادهاي هشد جذباعتبار  مجموع -3-4
 سال قرارداد پ ادکتري باشد.  % مبلغ يک50برابر  حداقل دهنده مي پذيرشعل هيئتاخير گرنت عضو 

علماي   هيئتزمان براي هريک از اعضاي  طور هم حداکثر تعداد پژوهشگران پ ادکتري به :2تبصره 
 باشد. نفر مي 1نفر و دانشياري  2با مرتبه استادي 

 
 پسادکتری دوره داوطلبان ورود به درخواست ارزیابی برای ضروری مدارک -4

 است موظف پ ادکتري دوره داوطلب ورود به نامه آئين اين 2 ماده در مندرج الزامات حداقل بر عالوه

 :نمايد ارائه دهنده پذيرش علمي هيئتبه عضو  را زير اطالعات

 پيشنهاد تحقيق)کامل( -4-1

 انتشاارات،  تحقيقاات،  فهرسات  تحصايلي،  مادارک  فاردي،  کامال  مشخصاات  :رزومه شامل -4-2

ها و  يره، هماراه   نامه المللي، توصيه بين زبان يک حداقل با آشنايي گواهي علمي، ي اجراييها فعاليت
 با مدارک مربوط

 داوطلاب  تواناايي علماي   به بردن پي براي دانشگاه قضاوت در که ديگري گواهي و مدرک هر -4-3

 باشد. موثر مي
پژوهشگر پ ادکتري در خاارج از دانشاگاه   وقت و عدم اشتغال  تعهد کتبي مبني بر حضور تمام -4-4

 وقت در دانشگاه تهران از موس ه مبداء براي شا لين. تهران و مجوز الزم براي حضور تمام

 
 دکتری پسا تحقیق دوره طول -5

 باشد. مي وقت تمام صورت به و سال 2 حداکثر و سال 1 پ ادکتري تحقيقات دوره طول
بار و حداکثر براي مادت   گردد و فقط يک سال منعقد مي کقرارداد دوره پ ادکتري به مدت ي تبصره:
 باشد. سال ديگر قابل تمديد مي يک
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 پژوهشگرالزحمه  و پرداخت حق تامین نحوه -6

% حقوق و مزاياي استاديار پايه يک شا ل به کار 100تا  50پرداخت حقوق پژوهشگر پ ادکتري بين 
دهناده باا توافاق اساتاد      لماي پاذيرش  ع هيئات عهاده عضاو    در دانشگاه و م ائوليت تاامين آن باه   

 باشد.  دهنده و محقق پ ادکتري مي پذيرش
 ميازان   دهناده باه   پاذيرش  هيئات علماي  الزحمه پژوهشگر پ اادکتري توساط عضاو     حق :1تبصره 

درصد ماابقي  30هاي کاربردي خارج از دانشگاه( و  شده طرح درصد )از محل گرنت يا اعتبار جذب 70
 گردد. گاه تامين ميتوسط معاونت پژوهشي دانش

ق ط و هر بار پس از واريز سهم استاد و ارائاه   4الزحمه پژوهشگر در  سهم دانشگاه از حق :2تبصره 
 شود.  فيش مربوط انجام مي

 شود. بيمه پژوهشگران پ ادکتري مطابق ضوابط بيمه دانشجويان دانشگاه برقرار مي :3تبصره 

 
 تعهدات داوطلب دوره پسادکتری: -7
 هيئات لب پ ادکتري موظف است در طي دوره پ ادکتري با نظارت و همااهنگي عضاو   داوط -7-1

 وقت به امور پژوهشي اهتمام ورزد. طور تمام  دهنده به علمي پذيرش

ها متعلاق باه دانشاگاه     نتايج تحقيقات در طول دوره پ ادکتري و درآمدهاي مالي ناشي از آن -7-2
شود که در انتشار نتايج علماي، مقااالت،    قوقي متعهد ميتهران بوده و پژوهشگر پ ادکتري از نظر ح

کتب، ثبت اختراعات و ساير توليدات علمي، مالکيت مادي و معنوي دانشگاه را محفوظ داشته و اماور  
 دهنده به انجام برساند. فوق را با نظر استاد پذيرش

در تاليفات و توليادات    کر نام دانشگاه تهران به عنوان آدرس نوي نده در طول دوره همکاري -7-3
 علمي پژوهشگر دوره پ ادکتري الزامي است.

 
 دهنده: علمی پذیرش هیئتتعهدات عضو  -8
 شناسانه پژوهشگر پ ادکتري روش هاي مهارت توسعه براي فعاليت و تحقيق مديريت -8-1

 کشاوري،  و دانشگاهي هاي سياست و قوانين صوصخدر ضروري اخالقي معيارهاي از پيروي -8-2

  ايمني موارد رعايت و ها آزمايشگاه در طبيعت به منابع، احترام از برداري هبهر

 انجاام  دانشکده / گروه و پرديس باراي  فعاليت تحقيقاتي پژوهشگر پ ادکتري به پايان اعالم -8-3

 انتشار براي تحقيق نتايج ارائه و منابع علمي به دسترسي پژوهشگر پ ادکتري قطع مانند معمول امور

 اني.بايگ و

 توسط پژوهشگر پ ادکتري 7نظارت م تمر بر رعايت مفاد ماده  -8-4
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 فرایند پذیرش پژوهشگر پسا دکتری -9
 ( پذيرش گرفته باشد.3علمي )واجد شرايط مذکور در ماده  هيئتداوطلب بايد از عضو  -9-1
پيشنهاد تحقيق در شوراي پژوهشي گروه/ دانشاکده/پرديس و مراکاز پژوهشاي باه تصاويب       -9-2

 رسيده باشد. 
و طاي   حکم صدور جهت پژوهشي دانشگاه معاونت راي شوراي پژوهشي بند فوق به انعکاس -9-3

  اداري فرايند
 نامه  آيين 4ارائه مدارک مندرج در ماده  -9-4
توسط معاونات   شده، ارائه پيشنهادي طرح و دهنده علمي پذيرش هيئتعضو  صالحيت بررسي -9-5

 مدارک بالغ پس از تاييدپژوهشي دانشگاه و صدور ا

 انعقاد قرارداد پژوهشي با داوطلب دوره پ ا دکتري -9-6

استفاده از امکانات آزمايشگاهي و رفاهي )به استثناي امکانات اسکان(، و صدور کارت تردد  :1تبصره 
هااي تحصايالت    و دسترسي به منابع علمي پژوهشگران دوره پ ا دکتري همانناد دانشاجويان دوره  

 باشد. دانشگاه ميتکميلي 
 خواني داشته باشد.  باي ت با گروه استاد پذيرش دهنده هم طرح پيشنهادي داوطلب مي -9-7

کليه پژوهشگران پ ادکتري که از طريق بنياد ملي نخبگاان، جاايزه شاهيدچمران، جاايزه      :2تبصره 
گيرند، از اين  مي عالمه طباطبائي و صندوق حمايت از پژوهشگران و فناوران کشور مورد حمايت قرار

 نمايند. تبعيت مي نامه آيين
 

 دکتری پسا تحقیقاتی دوره پایان گواهینامه ارائه  -10

دهناده   علمي پذيرش هيئتدوره، تأييد عضو  پايان در پ ادکتري کتبي پژوهشگر درخواست مبناي بر
 و شگاه تهرانمعاون پژوهشي دان امضاي با دوره پايان گواهينامه و پس از ت ويه ح اب با پژوهشگر،

 .شد خواهد صادر دهنده پذيرش استاد
 شود. الزم به  کر است که اين گواهي به هيچ عنوان مدرک دانشگاهي مح وب نمي

 

 ناماه  آياين در موارد خاص از جمله توافق خاص ميان اساتاد و پژوهشاگر پ اادکتري کاه در ايان       -11
 باشد.  سياستگذاري پژوهشي قابل طرح مي ريزي و باشد، موضوع در کمي يون راهبردي برنامه م کوت مي

 
در شاوراي پاژوهش و فنااوري دانشاگاه     10/07/1395تبصره در تاريخ  9ماده و  11نامه در  اين آيين

 باشد. هاي قبلي مي نامه مورد بازنگري قرار گرفت و از اين تاريخ الزم االجرا بوده و جايگزين آيين





 

 

المللی اخالق  نامه کد بین نظام

معاونت پژوهشی  شپژوه

 دانشگاه
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 نامه معاونت محترم وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی
 ب مه تعالي

 جناب آقای دکتر محمد رحیمیان

 معاون محترم پژوهشی دانشگاه تهران

 سالم عليکم
ي اخالق   مبني بر تشکيل کميته 12/4/1395مورخ  92321/140ي ي شمارهاحتراما بازگشت به نامه

هاي اخالق درپاژوهش   بندي و شرح وظايف کميته دستورالعمل تشکيل، سطح "هش مطابق با در پژو
بررسي م تندات، فعاليات  پس از رساند،  به استحضار مي "در سه سطح )ملي، دانشگاهي و سازماني( 

در   IR.UT.RECهاي زي ات پزشاکي آن دانشاگاه باا کاد اختصاصاي       ي اخالق در پژوهش کميته
، باا  ماذکور  العمل ي اخالق در پژوهش دانشگاهي در چارچوب اصول دستور يتهي صالحيت کم حيطه

هااي   ي ملي اخالق در پژوهش ترکيب اعضاي لي ت ضميمه و با رعايت موارد  يل مورد تاييد کميته
 باشد. زي ت پزشکي معاونت تحقيقات و فناوري وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي مي

شناسه )کد( استاندارد و منحصر به فرد باه هار طارح پژوهشاي ياا       با توجه به اهميت تخصيص -1
گيرد و در جهت ايجاد ب تر بالقوه براي  نامه که توسط آن کميته مورد بررسي و تصويب قرار مي پايان

هاي مذکور، شناسه اختصاصي را دريافت  نامه ها يا پايان هاي بعدي، ضروري است تمامي طرح پيگيري
هاي زي ت پزشکي و باا توجاه باه آدرس     ي ملي اخالق در پژوهش توسط کميتهنمايند. اين شناسه 

اينترنتي آن دانشگاه اختصاص يافته است که در آن سال تصويب نهاايي طارح )هجاري شم اي( و     
ياباد. اطالعاات    الي آخر به هر مصوبه تخصيص مي 1شماره طرح بر اساس رديف م ل ل از شماره 

 باشد. ها به پيوست مي به مصوبات کميته ي کددهي تر راهنماي نحوه کامل

 هاي پژوهشي الزامي است. ي طرح ي اخالق در قرارداد کليه  کر شناسه اختصاصي کميته -2

هااي بااليني    ي ثبت کارآزماايي  هاي باليني در سامانه ي کارآزمايي ثبت کليه 1394از ابتداي سال  -3
ي اخالق در چارچوب ماذکور در ايان    کميتهي  منوط به  کر شناسه اختصاصي مصوبه  IRCTايران 

 ابال يه خواهد بود.

هاي پژوهشي بر اساس استانداردهاي اخالق در پژوهش موجاود   به منظور بررسي و تصويب طرح -4
ي ملااي اخااالق در  هاااي عمااومي و اختصاصااي موجااود در سااايت کميتااه در راهنمااا و دسااتورالعمل

ها ت لط کافي بر محتاواي راهنماهاا و    ترم کميتههاي زي ت پزشکي، الزم است اعضاي مح پژوهش
ي  هاي سطح باالتر )ح ب مورد کميته هاي مذکور داشته باشند و در موارد ابهام از کميته دستورالعمل

 ي ملي(، استعالم نمايند. دانشگاهي يا کميته
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ست تصويب با توجه به لزوم آموزش پژوهشگران در خصوص استانداردهاي اخالق در پژوهش، الزم ا -5
هاي پژوهشي که بر روي آزمودني ان ااني و ياا حيواناات آزمايشاگاهي انجاام       طرح مجريان اصلي طرح

باشاد،   ي موارد فوق مي ها در حيطه هاي آن نامه ي مقطع تحصيالت تکميلي که پايان نامه شوند و پايان مي
ي دانشکده مجاازي   در سامانه ي آنالين اخالق در پژوهش ي شرکت در دوره نامه ي گواهي منوط به ارائه

که مورد تاييد اين کميته است و يا CME.TUMS.ac.ir دانشگاه علوم پزشکي تهران به آدرس اينترنتي 
 شود، باشند. هاي زي ت پزشکي برگزار مي ي ملي اخالق در پژوهش هايي که با مجوز کميته ساير کارگاه

 ارسال خواهد شد.الزم  به  کر است که اصل اعتبارنامه از طريق پ ت 

 

                          

های زیست پزشکی دانشگاه تهران با کد اختصاصی:  ی اخالق در پژوهش ترکیب اعضای کمیته
IR.UT.REC 

سطح 
 کمیته

 سمت
نام و نام 
 خانوادگی

رشته/مدرک 
 تحصیلی

 سمت دانشگاهی/
 سازمانی

مرتبه 
 علمی

کمیتـــــه 
 دانشگاهی

 رييس
آقاي دکتر محمود 
 نيلي احمدآبادي

 استاد رييس دانشگاه دکتراي متالوژي

 دبير
آقاي دکتر محمد 

 رحيميان
 استاد معاون پژوهشي دانشگاه دکتراي عمران

 حقوقدان
خانم دکتر الهام 

 زادهامين
دکتراي حقوق 

 المللبين
 دانشيار عضو هيات علمي

 روحاني
آقاي دکتر 

سيدطاها مرقاتي 
 خوئي

دکتراي فقه و 
 حقوق اسالمي

 استاديار عضو هيات علمي

متخصص آمار/ 
 اپيدميولوژي

آقاي دکتر حميد 
 پزشک

دکتراي 
 آمارشناسي

 استاد رييس پرديس علوم

متخصص اخالق 
 پزشکي

آقاي دکتر اح ان 
 شم ي گوشکي

دکتراي اخالق 
 پزشکي

ي ملي دبير کميته
 اخالق در پژوهش

 استاديار

 نماينده جامعه
آقاي مهندس 
عباس موسوي 

 پيماره
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خانم دکتر 
 معصومه ملک

دکتراي زي ت 
 شناسي

معاون آموزشي و 
تحصيالت تکميلي 
 پرديس علوم

 استاد

 2پژوهشگر 
آقاي دکتر رضا 

 رجبي
دکتراي تربيت 

 بدني
رييس دانشکده تربيت 
 بدني و علوم ورزشي

 استاد
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های های اخالق در پژوهشبندی و شرح وظایف کمیته ل، سطحدستورالعمل تشکی

 زیست پزشکی
 های ملی، دانشگاهی و سازمانی اخالق()کمیته

 خالصه اجرایی

 مقدمه

هااي زي ات   هاي زي ت پزشکي با هدف نظارت اخاالق بار پاژوهش   هاي اخالق در پژوهشکميته
آنها با فرهنگ و حقوق ملي، به شارکت   پزشکي، تشکيل شده و برابر مفاد اسناد بين المللي و تطبيق

هاي دخيل در امور سالمت، مشاوره کنندگان، پژوهشگران حاميان مالي، کارفرمايان، نهادها و سازمان
اخالقي ارائه داده، طرح نامه ارائه شده را با الزامات شناخته و پذيرفته شده اخالقي، ملي و بين المللي 

 "مصوبه اخالقاي "ت با الزامات اخالقي،  جهت انجام پژوهش دهد و در صورت عدم مغايرتطبيق مي
کند. اصال آثاار و نتاايج    هاي پژوهشي نظارت ميصادر نموده، در طول انجام تحقيق بر اجراي طرح

هاي زي ات پزشاکي   هاي زي ت پزشکي که طرح نامه آن مصوب کميته اخالق در پژوهشپژوهش
ي و حقوقي، فاقد اعتبار و  يار قابال اساتناد و انتشاار     هاي ادارنباشد، صرف نظر از عواقب و ضمانت

هااي ان ااني   هاي زي ت پزشکي بار آزماودني  خواهد بود. الزامات اخالقي و علمي در انجام پژوهش
، (WHO)، سازمان بهداشت جهاني (CIOMS)هاي بين المللي علوم پزشکي توسط شوراي سازمان

 (UNESCO)زمان فرهنگي آموزشاي ملال متحاد    و سا (ICH)سازي المللي هماهنگکنفرانس بين
هاا و فرهناگ اساالمي و ملاي و     بيان شده است، در کشور ما نيز وزارت بهداشت باا الهاام از آماوزه   

-همچنين همراهي با استانداردهاي بين المللي، اقدام به تدوين و ابالغ کدهاي اخالقي نموده، کميته

هاي پژوهشي تشکيل داده است. کميته اجراي طرحهاي اخالق را براي نظارت اخالقي در تصويب و 
در معاونت پژوهشاي وزارت بهداشات    1377هاي زي ت پزشکي در سال کشوري اخالق در پژوهش

ها و مراکز تحقيقااتي  اي اخالق در پژوهش، در دانشگاههاي منطقهتشکيل شد و يک سال بعد کميته
هاا و   ا و فعاليات م اتمر آنهاا در دانشاگاه    ها تشکيل شدند. اينک بيش از يک دهه از تشکيل کميته

هاا و همچناين تجرباه    گذرد. با توسعه کماي و کيفاي پاژوهش   موس ات پژوهشي علوم پزشکي مي
نظارت اخالقاي در کشاور، معاونات تحقيقاات و فان آوري وزارت بهداشات اقادام باه باازنگري در          

است. اين اقادام در راساتاي   هاي اخالق در پژوهش نموده دستورالعمل تشکيل و شرح وظايف کميته
 1364قانون تشکيالت و وظايف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي مصاوبه   5و  1بند  1ماده 
پزشاکي  هااي زي ات  آوري موظف است بر پاژوهش باشد که براساس آن معاونت تحقيقات و فنمي

المللاي  سي تجارب بينکشور نظارت داشته باشد. در اين بازنگري ضمن انجام مطالعات تطبيقي و برر
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دانان، مديران پژوهشي و متخصصان اخاالق  از نظرات تخصصي صاحب نظران و پژوهشگران، حقوق
گيري و با شرايط اجرايي و علمي کشور تطبيق داده شده است. دستورالعمل شامل پزشکي کشور بهره

 ماده است که بصورت خالصه در اين بخش ارائه شده است. 35پنج بخش و 
 

 اول: تعاریفبخش 

بند و در برگيرنده معنا و مفهوم اصطالحات به کاار رفتاه در دساتورالعمل     21ماده و  1اين بخش در 
 است.

 های زیست پزشکیبخش دوم: کمیته ملی اخالق در پژوهش

هاي گيري در مورد پژوهش هاي زي ت پزشکي باالترين مرجع تصميم کميته ملي اخالق در پژوهش
باشد که در وزارت بهداشت و باه رياسات    رعايت اصول اخالق در پژوهش ميزي ت پزشکي از نظر 

هااي کميتاه ملاي عبارتناد از:      شود. صاالحيت  معاون تحقيقات و فناوري وزارت بهداشت تشکيل مي
هاا و راهنماهااي اخاالق در     هاي اخالق در پژوهش، تدوين دستور العمال  هدايت و نظارت بر کميته
هااي   هاي مربوط به طرح هاي دانشگاهي اخالق، رسيدگي به اعتراض ميتهپژوهش، ارائه مشاوره به ک

هااي   ساازي، سالول درمااني، سالول     هاي دانشگاهي اخالق، با موضاوع شابيه   بررسي شده در کميته
عضاو حقاوقي و حقيقاي     11المللي است. کميته ملاي داراي  بنيادي، کارآزمايي باليني و مطالعات بين

يته ملي اخالق در پژوهش توسط وزيار بهداشات، درماان و آماوزش     است. حکم رئيس و اعضاي کم
 قابل تمديد است.  بوده و سه سال معتبر شود و به مدتپزشکي صادر مي

 
 های زیست پزشکیبخش سوم: کمیته دانشگاهی اخالق در پژوهش

شاود و وظيفاه    کميته دانشگاهي در دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشاتي درمااني تشاکيل ماي    
هااي دانشاگاهي   هاي سازماني اخالق را به عهاده دارد. صاالحيت کميتاه   شکيل و نظارت بر کميتهت

هاي مارتبط باا   هاي سازماني، رسيدگي به طرحاخالق شامل رسيدگي به اعتراض به مصوبات کميته
المللي اسات. رئايس دانشاگاه، رئايس     هاي بنيادي و مطالعات بينسازي، سلول درماني و سلولشبيه
عضو حقوقي و حقيقي است که احکام آنهاا   9ته دانشگاهي اخالق است. کميته دانشگاهي شامل کمي

 شود و به مدت سه سال معتبر بوده و قابل تمديد است.توسط رئيس دانشگاه صادر مي
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 های زیست پزشکیبخش چهارم: کمیته سازمانی اخالق در پژوهش

را باه عناوان اولاين ساطح بررساي اخالقاي        هاي ساازماني اين بخش ساختار و شرح وظايف کميته
هاا، موس اات آماوزش    هاي سازماني در ساازمان دهد. کميتههاي تحقيقاتي مورد توجه قرار مي طرح

شود. کميتاه ساازماني باا تأيياد و نظاارت      عالي و موس ات پژوهشي دولتي و  ير دولتي تشکيل مي
س کميتاه ساازماني توساط رئايس     شود. حکام رئاي  کميته دانشگاهي اخالق در پژوهش تشکيل مي

عضو حقوقي و حقيقي اسات و احکاام اعضاا توساط      9شود. کميته سازماني شامل دانشگاه صادر مي
گردد. مدت عضويت اعضاي کميته سازماني سه سال و قابال تمدياد   رئيس کميته سازماني صادر مي

المللي  ادي و مطالعات بينهاي بني هاي مربتط با شبيه سازي، سلول درماني و سلولاست. به جز طرح
هااي ساازماني    هاي زي ت پزشکي موضوع اين دساتورالعمل، در کميتاه  هاي پژوهشنامهساير طرح

شود. رأي کميته سازماني يک بار در کميته دانشگاهي مربوطه قابل اعتاراض و  بررسي و تصويب مي
 تجديد نظر است.

 

 های زیست پزشکی ژوهشهای اخالق در پ بخش پنجم: اصول کلی ناظر بر کمیته
هاي زي ت پزشکي در سه سطح سازماني، دانشاگاهي و ملاي تشاکيل     هاي اخالق در پژوهش کميته
شود و تصريح  هاي اخالق ارائه مي گيري در کميته شود. در اين بخش اصول کلي و مبناي تصميم مي
اي پژوهشي در حيطاه  ه هاي اخالق بايد با رعايت انصاف، عدالت و بي طرفي، طرح کند که کميته مي

هاي واجد آزمودني ان اني را از نظر رعايت اصول و قواعد اخالقي در  علوم زي ت پزشکي بويژه طرح
عين رعايت موازين حقوقي، شرعي و تمامي کدهاي اخالقي مصوب وزارت بهداشت مورد بررساي و  

 نظارت قرار دهند.
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 کند: های زیست پزشکی را تبیین می شهای اخالق در پژوه نمودار زیر ساختار سازمانی کمیته

  

 وزیر بهداات درمان و آموزش پراکی

 کمیذه ملی اخمق 

 های علوم پراکیپژوهش در

کمیذه دانشگاهی اخمق در پژوهش 

 دانشگاه علوم پراکی

کمیذه سازمانی اخمق در 

 پژوهش مرکر تحقیقات 

سازمانی اخمق  کمیذه

 در پژوهش
 پژوهشکده 

کمیذه سازمانی 

اخمق در پژوهش 

 بیمارسذان

کمیذه سازمانی اخمق 

 در پژوهش دانشکده
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 تعاریف –بخش اول 

 هاي مندرج در اين دستورالعمل، در معاني  يل به کار رفته است:واژه (1ماده 
 وزارت بهداشت: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي. -1-1

هاي زي ت پزشکي باا هادف ارتقااي اساتانداردها و      کميته ملي: کميته ملي اخالق در پژوهش -1-2
هاي زي ت پزشکي تشکيل شاده اسات. ايان کميتاه مرجاع ملاي        نظارت اخالقي در پژوهش

 باشد.گذاري و نظارت بر رعايت اصول اخالق در پژوهش ميسياست

هااي  هاي زي ات پزشاکي در دانشاگاه   کميته دانشگاهي: کميته دانشگاهي اخالق در پژوهش -1-3
هاي سازماني اخاالق  بر کميتهشود و م ئول تشکيل و نظارت علوم پزشکي کشور تشکيل مي
 باشند.در پژوهش تحت پوشش خود مي

ها مؤس اات  هاي زي ت پزشکي در سازمانکميته سازماني: کميته سازماني اخالق در پژوهش -1-4
هااي  آموزش عالي و پژوهشي دولتي و  يردولتي و به عنوان اولين سطح بررسي اخالقي طارح 

 شود.پژوهشي تشکيل مي

ردي که به اعتبار موقعيت علمي يا اجتماعي خود، براي عضاويت کميتاه   عضو حقيقي کميته: ف -1-5
 شود.اخالق، انتخاب، معرفي و منصوب مي

عضو حقوقي کميته: فردي که به اعتبار سمت خود در کميته وارد شده و با پاياان سامت از آن    -1-6
 شود. عضويت و شرکت در کميته اخالق جزئي از وظايف عضو حقوقي است.خارج مي

دار: شخص حقوقي عمومي متولي امر سالمت که در حال حاضر وزارت بهداشت  صالحيتمقام  -1-7
 يابند.و اشخاص قانوني ه تند که از طرف وزارت بهداشت در امور مربوط به سالمت توليت مي

طرح نامه: سند متضمن پيشنهاد پژوهش، حاوي اطالعاات و شارح عملياات علماي و فناي و       -1-8
ف نيل به يک دستاورد يا نتيجه مادي يا  ير مادي معقول، طاي  فيزيکي ترتيب داده شده با هد

نامه توسط يک مرجع علمي معتبر تاييد شده و مفااد  ريزي مدون و دقيق است. طرحيک برنامه
کدهاي اخالقي کشور در آن به صورت دقيق اعمال شده است. تغيير نام سند يا منادرجات آن،  

حقيق يا بررسي و پروپوزال يا پروتکل، از اسباب خاروج از  نامه، مطالعه، تبه عناويني نظير پايان
 شمول اين دستورالعمل ني ت.

نامه و اي است که توسط رئيس يا دبير کميته اخالق مبني بر تصويب طرحمصوبه اخالقي: نامه -1-9
 شود.مالحظات اخالقي آن در کميته اخالق به مجري طرح ارائه مي

وقي که تمام يا بخشي از بودجه يا نيروي ان اني حمايت کننده پژوهش: شخص حقيقي يا حق -1-10
 کند.نامه را تأمين ميپژوهش، دارو، تجهيزات و .... موضوع طرح
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آزمودني: شرکت کننده، داوطلب سالم، بيمار، کاربر، ب تگان متاوفي، صااحب حرفاه و سااير      -1-11
و  کنناد  نامه، توافق يا به موجب مقاررات در پاژوهش شارکت ماي     اشخاصي که براساس طرح

 شود. پژوهش بر روي آنها يا مواد بيولوژيک آنها يا اطالعات مربوط به آنها، انجام مي

مجري م ئول: فرد معيني که م ائوليت طراحاي، هادايت، انجاام پاژوهش و حفاظ حاريم         -1-12
اخالقي در پژوهش را برعهده دارد و با امضاي قرارداد پژوهشي م ئوليت حقوقي اجراي طارح  

يان اصلي چند نفر باشند، حتي در فرض ت اوي حقاوق، کماکاان باياد    پذيرد. هرگاه مجررا مي
يک نفر حقيقي از ميان آنان به عنوان مجري م ئول پاژوهش در طارح ارائاه شاده، معاين و      

 معرفي شود.

مطالعات بين المللي: مطالعاتي که به صورت مشترک بين مؤس ات دولتي يا  يردولتي ايراني  -1-13
گيرد. مطالعاتي که  مي ساير کشورها انجامهاي  لمللي يا سازمانهاي بين ا و مؤس ات و سازمان

گيرد در  المللي مورد حمايت قرار مي ها و مؤس ات بين به صورت مادي يا معنوي توسط سازمان
 المللي است.زمره مطالعات بين

شاود و مراکاز همکاار تحات     مطالعات چند مرکزي: مطالعاتي که توسط چند مرکز اجارا ماي   -1-14
هاي دانشگاهي متفاوت باشند. مطالعات چند مرکزي که تمام مراکز تحت نظارت هپوشش کميت

 باشند.باشند شامل اين تعريف نمييک کميته دانشگاهي مي

مطالعات کارآزمايي باليني: مطالعاتي که دارو، تجهيزات پزشکي يا روش درماني جديدي را بر  -1-15
 کند.روي آزمودني ان اني آزمايش مي

مايي باليني ايران: سامانه الکترونيکي که مطالعات کارآزماايي بااليني را ثبات    مرکز ثبت کارآز -1-16
 (www.irct.ir)کنند. مي

کدهاي اخالقي: مجموعه مقررات، الزامات يا راهنماهااي اخالقاي کاه براسااس مالحظاات       -1-17
 شود.اخالقي از سوي مقام صالحيت دار ابالغ مي

اساتاندارد    Good Clinical Practice (GCP)ينه طبابت: اصاول بهيناه طبابات    اصول به -1-18
باشد که در کشور ماا  المللي پذيرفته شده طبابت، جهت انجام مطالعات کارآزمايي باليني ميبين

 شود.توسط سازمان دارو و  ذا تهيه شده و توسط وزير بهداشت ابالغ مي

ميته اخالق، با تصريح بر واژه تصاويب ياا عادم    تصويب: اعالم کتبي و صريح نظر م اعد ک -1-19
 شود.تصويب صريح، رد تلقي مي

تعارض يا اشتراک منافع: شرايط مادي يا معنوي که ممکن است نظر افراد را تحت تأثير قرار  -1-20
گيري سوگرايانه به موضوع شود. تعارض يا اشتراک مناافع  گيري و نتيجهداده، منجر به تصميم

http://www.irct.ir/
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با محقق، حمايت کننده ماالي، اعضااي کميتاه اخاالق و سااير اجازاي       ممکن است در ارتباط 
پژوهش پيش آيد. مصاديق تعارض يا اشتراک منافع بايد در تمام م اتندات مربوطاه بصاورت    

 واضح بيان گردد.

مرجع علمي معتبر: شوراي پژوهشي، کميته علمي و تخصصي و .... که براسااس مقاررات در    -1-21
هاي پژوهشاي را از نظار ضارورت اجاراء روش     شوند و طرحل ميها تشکيها و سازماندانشگاه

 کنند.انجام پژوهش و ساير مالحظات علمي و فني بررسي مي

 

 کمیته ملی –بخش دوم 
 ( موارد صالحیت کمیته ملی2ماده 

تدوين و ابالغ دستورالعمل و راهنماهاي مربوط به اخالق در پژوهش که توسط کميته و يا ح ب  .1
 توسط مقامات  ي صالح تصويب شده است.موازين قانوني 

هااي دانشاگاهي و   هاي ابالغ شده و عملکارد کميتاه  نامهها و آييننظارت بر اجراي دستورالعمل .2
 سازماني اخالق در پژوهش

هااي باا موضاوعات    نامهقبول اعتراض و رسيدگي به تصميم کميته دانشگاهي در خصوص طرح .3
ادي و چند مرکزي رأي کميته ملي در اين موارد قطعاي  هاي بنيسازي، سلول درماني، سلولشبيه
 است.

 هاي کاربردي در زمينه اخالق در پژوهش حمايت از پژوهش .4

 هاي دانشگاهي و سازمانيارائه مشاوره و توانمندسازي کميته .5

 هاي راهبردي و عملياتي توسعه اخالق در پژوهش در کشورتدوين و اجراي برنامه .6

هااي علاوم   اخالق در مؤس اتي که زير مجموعاه يکاي از دانشاگاه    هاي سازمانيتشکيل کميته .7
 پزشکي ني تند.

 
 ( اعضای کمیته ملی3ماده 

 کميته ملي داراي يازده عضو به شرح زير است: -3-1
 معاون تحقيقات و فناوري وزارت بهداشت .1

 ل آن(داراي درجه دکترا يا معاد ")ترجيحا يک نفر روحاني آشنا به فقه و اخالق زي ت پزشکي .2

 با درجه دکترا( "يک نفر حقوقدان )ترجيحا .3

 يک نفر متخصص اخالق زي ت پزشکي .4
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 يک نفر متخصص آمار حياتي يا اپيدميولوژي  .5

 م ئول کميته تحقيقات باليني سازمان  ذا و داروي وزارت بهداشت .6

 يک نفر فعال در صنعت دارويي .7

 مديرکل تجهيزات پزشکي وزارت بهداشت .8

 هاي مختلف علوم پزشکيدرجه دانشياري يا باالتر در تخصص دو نفر محقق برج ته با .9

 يک نفر عضو  ير متخصص به عنوان نماينده جامعه .10

 عضويت حداقل دو نفر از بانوان در کميته ملي اخالق در پژوهش ضروري است. -3-2
هااي اجراياي ياا    در صورت صالح ديد اعضاء براي هر جل ه از صاحبان برج ته برخي سمت -3-3

هاي باليني، علوم پايه  ير پزشکي، روانشناسي کودک، مالک يا رئيس کارخاناه داروساازي،   تخصص
هااي  ب تگان بيماران روانپزشکي، متوليان امور کودکان اعم از دولتي يا مردم نهاد، نمايندگان اقليات 

 د آمد.دعوت به عمل خواهحق رأيارائه نظرات وبدون مشاور جهتديني يا مهاجرين و... به عنوان
هاي دانشاگاهي و ساازماني اخاالق در پاژوهش جهات      در صورت صالح ديد، اعضاي کميته -3-4

 شوند.شرکت در جل ات کميته ملي دعوت مي
باشند )اعضاي حقوقي( باه محاض   عضويت اشخاصي که به اعتبار سمت خود عضو کميته مي -3-5

 شود.پايان سمت، لغو مي
 

 ( انتصاب اعضای کمیته ملی:4ماده 
معاون تحقيقات و فناوري وزارت بهداشت، رئيس کميته ملي اخالق در پژوهش بوده و با حکم  -4-1

 شود. وزير بهداشت به اين سمت منصوب مي
اعضاي کميته ملي اخالق در پژوهش، توسط معاون تحقيقات و فناوري معرفي شده و احکاام   -4-2

 د و تمديد عضويت آنها بالمانع است.شو آنها توسط وزير بهداشت جهت سه سال عضويت صادر مي
وزير بهداشت بايد حداکثر ظرف دو ماه پس از انقضااي مادت عضاويت ياا اساتعفاي عضاو،        -4-3

 جايگزين وي را با لحاظ مفاد اين دستورالعمل منصوب نمايد.
 

 ( شرایط عضویت اعضای کمیته ملی:5ماده 
که مقام صالحيت دار برگزار کرده، گذرانده هاي مرتبط با اخالق در پژوهش را عضو بايد دوره -5-1

هاي الزم به منظور تجزيه و تحليل امور و برقراري ارتباط با ديگران براي کار دسته جمعاي  و مهارت
 در گروه را دارا باشد.
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هااي  عضو بايد در هنگام انتصاب، موافقت خود را با شرکت در جل ات کميته ملاي و آماوزش   -5-2
 مايد.مربوط به آن اعالم ن

ها، انتشار نام و نام خانوادگي، تشريفات، عضو بايد ن بت به شرايط عضويت و فعاليت در کميته -5-3
انتصاب، جايگزيني، عزل، استعفا، مدت زمان عضويت و تعارض يا اشتراک منافع و جزئيات مربوط به 

 .آن آگاه باشد و موافقت خود را اعالم و امضا کند و شخصا در جل ه حضور يابد
بايد حداقل در ده سال اخير بصورت م تقيم  3-1از بند  10عضو  ير متخصص، موضوع جزء  -5-4

هااي  در امور مرتبط با امور پزشکي اشتغال نداشته باشد و به عناوان مجاري ياا همکاار در پاژوهش     
از  توانناد شود، شرکت نکرده باشد. اين افراد ماي زي ت پزشکي که بر روي آزمودني ان اني انجام مي

 ميان بازنش تگان انتخاب شوند.
 

 ( دبیرخانه کمیته ملی:6ماده 

به منظور ح ن کارکرد کميته، معااون تحقيقاات و فنااوري، دبيرخاناه کميتاه را در معاونات        -6-1
اخاالق در  دبيار کميتاه ملاي   تحقيقات و فناري وزارت بهداشت تشکيل داده و يک نفر را باه عناوان  

 ب نمايد.هاي زي ت پزشکي منصوپژوهش
 تبصره: انتخاب دبير کميته از بين اعضاي حقيقي و يا حقوقي کميته ملي اخالق ضروري ني ت.

 دبير کميته ملي بايد واجد اوصاف  يل باشد: -6-2
هااي   آشنايي با مالحظات و اصول اخالق زي ات پزشاکي و زي اتي و مقاررات و دساتورالعمل      .1

 مربوطه 

 سبتوانايي برقراري ارتباط و تعامل منا .2

 ، مديريت و انجام پژوهش ريزي برنامهسابقه کافي در  .3

 م لط به زبان انگلي ي .4

 وظايف دبير کميته شامل موارد زير است: -6-3
 اداره جل ات کميته در  ياب رئيس .1

تنظيم دستور کار، دعاوت و حضاور و  يااب اعضااء تعياين و دعاوت از مشااوران، انجاام          .2
 مکاتبات و صدور مصوبات کميته

 ر مالي کميتهاداره امو .3

بودجه الزم براي فعاليت دبيرخانه کميته ملاي اخاالق در پاژوهش از محال اعتباارات وزارت       -6-4
 شود.بهداشت تأمين مي



  

 ن المللی اخالق پژوهش معاونت پژوهشی دانشگاهنامه کد بی نظام 413

 ( تشکیل جلسات کمیته ملی7ماده 

حد نصاب الزم براي تشکيل و رسميت يافتن جل ات کميته ملاي، نصاف بعاالوه ياک کال       -7-1
 باشد. مي است. حد نصاب راي گيري دو سوم اعضاي حاضر اعضاي کميته ملي )حداقل هفت نفر(

جل ات با رعايت حد اعالي محرمانگي و ح ن نيت و بدون هرگونه تعارض يا اشتراک منافع  -7-2
شود. در زمان شروع جل ات، تمام اعضا بايد فرم مربوط به عدم تعارض يا اشتراک مناافع   تشکيل مي

 شود امضا نمايند. مي مطرح هايي را که در هر جل ه مربوط به طرح
 حضور رئيس يا دبير کميته ملي براي رسميت يافتن جل ات ضروري است. -7-3
ارائه نظرات کتبي اعضاي  ايب نيز براي روشن سازي بحث و گفتگو مجاز است، اما فقاط آن   -7-4

جل اه،   اند، حق رأي دارند. نظرات کتبي اعضاي  اياب در اعضايي که در جل ه کميته شرکت نموده
 شود.قرائت و به صورت جل ه ضميمه مي

 درج موارد زير در صورتجل ات کميته ملي ضروري است: -7-5
تاريخ تشکيل جل ه به روز، ماه و سال، سااعت و مادت برگازاري جل اه، محال تشاکيل        .1

جل ه، نام و نام خانوادگي تدوين کننده گزارش، نام و ناام خاانوادگي و عناوان حاضاران و     
 ه. ايبان جل 

هاي اتخا  شاده و  کار    ها، جزئيات بحث و تصميمها و موضوعات مطرح شده، توصيهطرح .2
 نظرات تمام اعضاء شامل نظرات مخالف و موافق.

 نام و نام خانوادگي اعضاي حاضر کميته با  کر سمت و رتبه علمي جهت امضاي اعضا  .3

اي حاضاران در آن جل اه   تمامي صورتجل ات توسط رئيس يا دبير کميته تنظايم و باه امضا    -7-6
 رسانده شود.

تمام صورتجل ات و مصوبات، حداقل به مدت ده ساال در دبيرخاناه کميتاه ملاي اخاالق در       -7-7
 پژوهش نگهداري خواهند شد.

 

 ( رسیدگی به اعتراضات8ماده 

هاي دانشگاهي در کميته ملاي  بررسي گزارشات کميته دانشگاهي و موارد اعتراض به مصوبات کميته
 شود.کثر ظرف نود روز کاري از تاريخ ت ليم انجام گرفته و نتيجه ابالغ ميحدا

 

 های دانشگاهیکمیته –بخش سوم 

 های دانشگاهی:( موارد صالحیت کمیته9ماده 

 هاي سازمانيبررسي و تأييد تأسيس کميته .1
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 هاي سازمانيرسيدگي به اعتراض ن بت به تصميمات کميته .2

 انيهاي سازمتوانمندسازي کميتهها و حمايت و پاسخ به پرسش .3

 هاي اخالق سازمانيهاي کميتهنظارت بر فعاليت .4

 نشجويان در زمينه اخالق در پژوهشريزي و توانمندسازي اعضاي هيئت علمي، محققين و دا برنامه .5

هااي   ساازي، سالول درمااني، سالول    ها با موضوع شبيهنامهبررسي و تصويب اخالقي طرح .6
 الملليبنيادي، بين

 هاي ارجاع شده از سوي کميته سازماني به دليل تعارض يا اشتراک منافعنامهرسي طرحبر .7

 تدوين و اجراي برنامه راهبردي و عملياتي جهت توسعه اخالق در پژوهش در دانشگاه .8

سازماني در صورت عدم رعايت مقررات و استانداردهاي الزم توساط کميتاه   انحالل کميته .9
 تحت پوشش

ها به ياک ياا چناد    نامهتواند صالحيت خود را در بررسي طرحنشگاهي اخالق ميکميته دا :1تبصره 
 کميته سازماني توانمند واگذار نمايد.

که ظرفيات تشاکيل کميتاه ساازماني وجاود نادارد، وظاايف         3و  2هاي تيپ در دانشگاه :2تبصره 
 هاي سازماني نيز به عهده کميته دانشگاهي خواهد بود. کميته

 

 ای کمیته دانشگاهی( اعض10ماده 

 کميته دانشگاهي داراي نه عضو به شرح  يل است: -10-1
 رئيس دانشگاه .1

 معاون پژوهشي دانشگاه  .2

 يک نفر متخصص اخالق زي ت پزشکي  .3

 دکتري( "يک نفر حقوقدان )ترجيحا .4

 روحاني آشنا به اخالق زي ت پزشکييک نفر  .5

 متخصص آمار حياتي يا اپيدميولوژييک نفر  .6

 ر متخصص به عنوان نماينده جامعهيک نفر عضو  ي .7

 دو نفر از پژوهشگران علوم باليني، علوم پايه، علوم دارويي، دندانپزشکي و پيراپزشکي و  يره. .8

بايد داراي حداقل مدرک دانشياري در يکي  "پژوهشگر عضو کميته اخالق دانشگاه ترجيحا تبصره:

 هاي مختلف علوم پزشکي باشد.از رشته
 ي دانشگاهي اخالق الزم است حداقل دو نفر از بانوان عضويت داشته باشند.هادر کميته -10-2
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هاي اجراياي ياا   در صورت صالح ديد اعضاء براي هر جل ه از صاحبان برج ته برخي سمت -10-3
هاي باليني، علوم پايه  ير پزشکي، روانشناسي کودک، مالک يا رئيس کارخاناه داروساازي،   تخصص

هااي   شکي، متوليان امور کودکان اعم از دولتي يا مردم نهاد، نمايندگان اقليات ب تگان بيماران روانپز
 ديني يا مهاجرين و .... به عنوان مشاور جهت ارائه نظرات و بدون حق رأي دعوت به عمل خواهد آمد.

 رئيس دانشگاه، رئيس کميته دانشگاهي است. -10-4
باشند )اعضاي حقوقي( به محض ه ميعضويت اشخاصي که به اعتبار سمت خود عضو کميت -10-5

 شود.پايان سمت ملغي مي
 

 حوه انتصاب اعضای کمیته دانشگاهی( ن11ماده 

شود. مادت عضاويت اعضااي    احکام اعضاي کميته دانشگاهي توسط رئيس کميته صادر مي -11-1
 هاي دانشگاهي سه سال و انتخاب مجدد آن بالمانع است.انتخابي در کميته

تيه دانشگاهي موظف است حداکثر ظرف دو ماه پس از پايان عضويت يا اساتعفاي  رئيس کم -11-2
 عضو، جايگزين وي را با لحاظ مفاد اين دستورالعمل منصوب نمايد.

 

 ( شرایط عضویت اعضاء12ماده 

هااي الزم باه منظاور    هاي مرتبط با اخالق در پژوهش را گذرانده و  مهاارت اعضا بايد دوره -12-1
 ل امور و برقراري ارتباط با ديگران براي کار گروهي را دارا باشند.تجزيه و تحلي

هاا، شارايط الزم، انتشاار ناام و ناام      عضو بايد ن بت به شرايط عضويت و فعاليت در کميتاه  -12-2
خانوادگي، تشريفات، انتصاب جايگرزيني، عزل، استعفا، مدت زماان عضاويت و تعاارض ياا اشاتراک      

 اعالم و امضا کند. "آن آگاه باشد و موافقت خود را کتبا منافع و جزئيات مربوط به
، بايد حداقل در ده سال اخير در امور مارتبط  10-1از بند  7عضو  ير متخصص، موضوع جر  -12-3

هاي زي ت پزشاکي کاه   با امور پزشکي اشتغال نداشته باشد و به عنوان مجري يا همکار در پژوهش
توانند، از ميان بازنش اتگان  ود، شرکت نکرده باشد، اين افراد ميشبر روي آزمودني ان اني انجام مي

 انتخاب شوند.
 

 ( دبیرخانه کمیته دانشگاهی13اده م

معاون پژوهشي دانشگاه دبير کميته دانشگاهي اخالق است و با حکم رئيس دانشگاه به ايان   -13-1
 شود.سمت منصوب مي

 :وظايف دبير کميته دانشگاهي عبارت است از -13-2
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 اداره جل ات کميته در  ياب رئيس  .1

تنظيم دستور کار، صورتجل ات، دعوت و حضو و  ياب اعضاء تعيين و دعوت از مشااوران،   .2
 مکاتبات، امضاي مصوبات و أخذ فرم امضا شده بيان تعارض يا اشتراک منافع اعضا

 اداره امور مالي کميته .3

 

 ( تشکیل جلسات کمیته دانشگاهی14 ماده

 ميته بايد پيش از جل ه زمان کافي براي بررسي اسناد مربوطه داشته باشند.اعضاي ک -14-1
 در جل ات حضور يابند. "تمام اعضاي کميته دانشگاهي بايد شخصا -14-2
 حضور رئيس يا دبيرکميته دانشگاهي براي رسميت يافتن جل ه ضروري است. -14-3
ت و بدون هرگونه تعارض يا اشتراک جل ات بايد با رعايت حد اعالي محرمانگي و ح ن ني -4-14

 منافع تشکيل شود.
چنانچه هر يک از اعضاي کميته با مجري م ئول، حاامي ماالي ياا سااير مجرياان طارح،        -14-5

تعارض يا اشتراک منافع داشته باشد، بايد مراتب را اعالم کند، در اين صورت آن عضو فاقد حق رأي 
و هنگام بررسي طرح نامه وي، جل ه کميته را ترک کرده نامه خواهد داشت در تصويب يا رد آن طرح

 و در جل ه حضور نداشته باشد.

اعضاي کميته در هر جل ه الزم است فرم ضميمه مربوط به بيان تعارض يا اشتراک مناافع  تبصره: 

 را امضا نمايند.
ل حد نصاب الزم براي تشکيل و رسميت يافتن جل ات کميته، حضور نصف بعالوه ياک کا   -14-6

 باشد.گيري دو سوم اعضاي حاضر مياعضاي کميته است. حد نصاب رأي

نامه مربوطه بايد در جل اه  گيري خارج شود، طرحهرگاه جل ه از حد نصاب مقرر براي رأي تبصره:

 به رأي گذاشته شود."بعد مجددا
و باه  در هر جل ه کميته دانشگاهي، بايد صورتجل ه توسط رئايس ياا دبيار کميتاه تنظايم       -14-7

 امضاي حاضران در آن جل ه رسانده شود.
 هاي دانشگاهي ضروري است:درج موارد زير در صورتجل ات کميته -14-8

تاريخ تشکيل جل ه به روز، ماه و سال، سااعت و مادت برگازاري جل اه، محال تشاکيل        .1
جل ه، نام و نام خانوادگي تدوين کننده گزارش، نام و ناام خاانوادگي و عناوان حاضاران و     

 ايبان جل ه. 
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هاي سازماني کاه ماورد اعتاراض قارار     اطالعات مهم شناسايي راجعه به تصميمات کميته .2
اند، شامل شماره طرح، عنوان کامل طرح، نوع پژوهش و نام و نام خانوادگي مجاري  گرفته

پژوهش و واب تگي سازماني او و شماره و نام مرجاع تأيياد کنناده علماي طارح ناماه ياا        
 نامه )نظريه کميته سازماني به طور کامل  کر گردد(تغييرات در طرح

 هاي اتخا  شده.هاي جل ات کميته اخالق، موضوع و جزئيات بحث و تصميمساير بحث .3

نام و نام خانوادگي اعضاي کميته با  کر رتبه علمي و سمت آنها در کميته جهات امضااي    .4
 اعضا

 با حفظ محرمانگي نگهداري شود. نظر موافقان و مخالفان بايد در صورتجل ات درج و -14-9
سازي بحث و گفتگو مجاز است، اماا فقاط   ارائه نظرات کتبي اعضاي  ايب نيز براي روشن -14-10

اند، حق رأي دارناد، نظارات کتباي اعضااي     آن اعضايي که در جل ه کميته دانشگاهي شرکت نموده
 شود. ايب در جل ه، قرائت و به صورتجل ه ضميمه مي

 
 سیدگی به اعتراضات( ر15ماده 

هااي ساازماني باياد در    نامه، ادعا يا گزارش و همچنين اعتراض به تصميمات کميتههر طرح -15-1
هاي دانشگاهي حداکثر ظرف شصت روز کاري از تاريخ ت ليم، مورد بررسي قرار گرفته و پاسخ کميته

 آن ابالغ شود.
، رئيس ياا  "مجري م ئول"ق، بايد توسط ها  و مکاتبات با کميته دانشگاهي اخالدرخواست -15-2

م ئول بخواهد باه  تواند از مجريدبير کميته سازماني طرف اعتراض ارائه شود. کميته دانشگاهي مي
 نظر کميته پاسخ دهد. مورد سؤاالت

شاود، ساندي متضامن    براي هر اعتراضي که توسط کميته دانشگاهي بررسي و تصويب مي -15-3
 هد شد:مندرجات  يل صادر خوا

 نام و نام خانوادگي مجري م ئول يا شخص معترض .1

 نامهعنوان طرح و مشخصات طرح .2

 تاريخ دريافت اعتراض .3

 خالصه اعتراض .4

 نامه يا پاسخ به اعتراض نتيجه بررسي کميته به صورت قبول يا رد طرح .5

 امضاي دبير .6

 ند.گيري مشارکت داشته افهرست اعضاي کميته دانشگاهي که در آن جل ه در تصميم .7
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تصميم کميته دانشگاهي اخالق در خصوص اعتراض به تصميم کميتاه ساازماني، قطعاي و     -15-4
  ير قابل اعتراض است.

تصميمات کميته دانشگاهي قابل اعتراض در کميته ملي است. مجري م ئول يا هر فرد  ي  -15-5
نماياد. اعتاراض    هاي فوق اعتاراض نامهتواند به تصميم کميته دانشگاهي در خصوص طرح نفعي مي

کننده بايد اعتراض خود را ظرف مدت سي روز کاري از تاريخ دريافت تصميم کميته دانشاگاهي، باه   
نامه و پاسخ متقاضي بررساي مجادد   همراه مدارک الزم و توضيحات کميته در خصوص علل رد طرح

 به آنها، به صورت مکتوب به دبيرخانه کميته ملي اخالق در پژوهش ت ليم کند.
 

 ته دانشگاهی( بودجه کمی16اده م
هااي  هااي دبيرخاناه کميتاه   هزينه بررسي، کارشناسي، تشکيل جل ات، حق جل اه اعضاا و هزيناه   

هاي پژوهشي و ساير اعتبارات دانشگاه ها، اعتبار طرحسازماني از محل تعرفه کارشناسي اخالقي طرح
 شود.تأمين مي

 

 های کمیته دانشگاهی ( گزارش17اده م
داکثر ظرف شش ماه پس از پايان سال، کميته دانشگاهي بايد  گزارش ساالنه خاود را باه   ح -17-1

 کميته ملي ارائه کند.
 هاي دانشگاهي بايد، شامل اطالعات زير باشد:گزارش کميته -17-2

 نام، واب تگي و مشا ل اعضاي کميته .1

 تعداد و تاريخ جل ات برگزار شده .2

هاي اتخا  شاده )تعاداد طارح     نوع طرح و تصميم هاي بررسي شده و  کرفهرستي از طرح .3
 دريافتي، انواع طرح، تعداد طرح مصوب و رد شده(

 تاريخ پذيرش تقاضا تا تصميم نهايي در مورد هر درخواست يا اعتراض .4

 هاي انجام شده توسط کميته و اعضاي آنآموزش .5

 ساير مباحث و تصميمات اتخا  شده .6

 عملياتي اخالق در پژوهشهاي راهبردي و گزارش پيشرفت برنامه .7

 هاي سازماني تحت پوششخالصه گزارش فعاليت کميته .8
 

 کمیته سازمانی –بخش چهارم 
 سازمانی:های  ( تشکیل کمیته18ماده 
هر سازمان که داراي حداقل سي نفر محقق و پژوهشگر با درجه دکترا ياا کارشناساي ارشاد     -18-1

 به تشکيل يک کميته سازماني اخالق اقدام کند. تواند با تأييد کميته دانشگاهي ن بت باشد مي
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توانند بصورت مشترک با موافقت کميته اخالق دانشگاهي ن بت  چند مرکز يا پژوهشکده مي -18-2
 به تشکيل يک کميته سازماني اخالق در پژوهش اقدام نمايند.

هاا،   در پژوهشاکده  تواند با موافقت بااالترين مقاام ساازمان    هاي سازماني مي دبيرخانه کميته -18-3
براسااس ايان    "هاا تشاکيل شاود. ايان کميتاه صارفا       ها و ياا بيمارساتان   مراکز تحقيقاتي، دانشکده

هااي و شاوراهاي    دستورالعمل و جهت موضوع اخالق در پژوهش و همچنين م تقل از ساير کميتاه 
 شود. موجود در سازمان تشکيل مي

 باني اداري از کميته به عهده سازمان خواهد بود.تامين فضاي فيزيکي و تجهيزات الزم و پشتي -18-4
سازمان متقاضي تأسيس کميته سازماني بايد درخواست خاود را هماراه باا ترکياب اعضااي       -18-5

حقوقي و حقيقي پيشنهادي همراه با توجيه کافي در خصوص نياز به تشکيل کميته سازماني به رئيس 
شگاهي ضمن بررسي ضرورت تشکيل کميته سازماني کميته دانشگاهي مربوطه اعالم کند. کميته دان

در صورت احراز شرايط، موافقت خود را با تشکيل کميته سازماني، توساط رئايس کميتاه دانشاگاهي     
 گردد.اعالم مي

ها ب يار محدود اسات و ظرفيات تشاکيل کميتاه     که تعداد طرح 3و  2هاي تيپ در دانشگاه -18-6
تواند فقاط ياک کميتاه اخاالق در     طه با هماهنگي کميته ملي ميسازماني وجود ندارد، دانشگاه مربو

هاي کميته اخالق سازماني توساط  دانشگاه تشکيل دهد و براساس اين دستورالعمل وظايف و فعاليت
 کميته دانشگاهي انجام خواهد شد.

 
 سازمانیهای  ( صالحیت کمیته19ده ما

هااي بنياادي و مطالعاات    ني، سالول هاي مرتبط با موضاوع شابيه ساازي، سالول درماا     به جز طرح
هاي علوم پزشاکي موضاوع ايان دساتورالعمل، در     هاي مربوط به پژوهشالمللي، ساير طرح نامه بين

 شود.هاي سازماني بررسي و تصويب مي کميته

 
 ( اعضای کمیته سازمانی20ماده 

 کميته سازماني متشکل از نه عضو و شامل افراد  يل است: -20-1
 ا مؤس ه يا معاونت پژوهشي سازمان رئيس سازمان ي .1

 يک نفر روحاني آشنا به اخالق زي ت پزشکي  .2

 يک نفر حقوقدان .3
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يک نفر متخصص اخالق زي ت پزشکي )داراي مدرک کارشناس ارشد يا دکتراي اخاالق   .4
 زي ت پزشکي و در صورت عدم امکان، يک نفر محقق در حوزه اخالق زي ت پزشکي(

 اپيدميولوژييک نفر متخصص آمار زي تي يا  .5

هاي مختلف علوم پزشکي شاامل  سه نفر پژوهشگر )حداقل داراي مدرک استاديار در حيطه .6
 علوم باليني، پيراپزشکي، علوم پايه و دارويي و ...(

 يک نفر عضو  يرمتخصص به عنوان نماينده جامعه .7

 ت.عضويت حداقل يک نفر از بانوان در کميته سازماني اخالق در پژوهش ضروري اس -20-2
هاا ياا   مشاوران کليه افراد مربتط با موضوع طرح، از قبيال صااحبان برج اته برخاي سامت      -20-3

هاي باليني، علوم پايه، کشاورزي، دامپزشکي، روانشناسي کودک، مالک ياا رئايس کارخاناه    تخصص
نهااد   هاي مردمداروسازي، ب تگان بيماران روانپزشکي، متوليان امور کودکان اعم از دولتي يا سازمان

توانند به صالح ديد کميته سازماني، توسط دبير کميته هاي  ير علوم پزشکي ميو نمايندگان دانشگاه
 جهت شرکت در جل ه کميته سازماني و اظهارنظر بدون حق رأي دعوت شوند.

 
 ( نحوه انتصاب اعضای کمیته سازمانی:21ماده 

کميته دانشگاهي به اين سمت منصاوب   رئيس سازمان کميته سازماني بوده و با حکم رئيس -21-1
تواند بنا به پيشنهاد رئيس سازمان يکي  ديگر از اعضا کميته ساازماني  شود. کميته دانشگاهي مي مي

 را به اين سمت منصوب نمايد.

هايي که زير مجموعه دانشگاه نباشاند پاس از انجاام تشاريفات حکام رئايس       در سازمان :1تبصره 
شود و زير نظار کميتاه اخاالق    کميته ملي اخالق در پژوهش صادر مي کميته سازماني توسط رئيس

 دانشگاهي محدوده جغرافيايي خود فعاليت خواهد کرد.
رئيس کميته سازماني موظف است حداکثر ظرف دو ماه پاس از لغاو عضاويت ياا اساتعفاي       -21-2

 منصوب نمايد. عضو، جايگزين وي را با لحاظ مفاد اين دستورالعمل و تأييد کميته دانشگاهي

 
 ( شرایط عضویت اعضای کمیته سازمانی:22ماده 

 هاي سازماني، سه سال و انتخاب مجدد آن بالمانع است.دوره عضويت اعضاي کميته -22-1
عضو  ير متخصص بايد حداقل در ده سال اخير در اماور مارتبط باا اماور پزشاکي اشاتغال        -22-2

ها شارکت نکارده   هاي علوم پزشکي مربوط به ان انشنداشته و به عنوان مجري يا همکار در پژوه
 توانند از ميان بازنش تگان انتخاب شوند.باشد. اين افراد مي
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در صورت عدم رعايت مقررات کميته اخالق توسط هر يک از اعضا، برکناري عضو مربوطاه   -22-3
 توسط رئيس کميته سازماني، با رأي اکثريت اعضا مقدور است.

واجد مدارک و مادارج علماي و شاغلي )م اتند باه ساند رسامي( مقارر در ايان          عضو بايد  -22-4
 دستورالعمل باشد.

عضو بايد حتي المقدور در حوزه اخالق در پژوهش شناخته شده باشد و تمايل و عالقه کافي  -22-5
 به اخالق زي تي و مشارکت در مباحث مرتبط با اخالق پزشکي داشته باشد.

مرتبط با اخالق در پژوهش را که مقاام صاالحيت دار برگازار ياا تأيياد       هايعضو بايد دوره -22-6
هاي الزم به منظور تجزيه و تحليل امور و برقراري ارتباط با ديگران براي کار کرده، گذرانده و مهارت

 دسته جمعي در گروه را دارا باشد.
لي خاود در صورتجل اات،   عضو بايد موافقت خود را با انتشار نام و نام خانوادگي و شغل اصا  -22-7

 ها و .... اعالم کند. مصوبات، گزارش
ها را بپذيرد و جل ات کميته باياد  عضو بايد سمت خود و شرايط عضويت و فعاليت در کميته -22-8

با رعايت حد اعالي محرمانگي و ح ن نيت و به دور از هرگونه تعارض ياا اشاتراک مناافع تشاکيل     
 شود.

 

 سازمانی ( دبیرخانه کمیته23ماده 

به منظور ح ن کارکرد، رئيس کميته ساازماني، ياک نفار آشانا باه مالحظاات اخالقاي در         -23-1
 کند.هاي زي ت پزشکي را به عنوان دبير کميته منصوب مي پژوهش

 وظايف دبير کميته سازماني عبارت است از: -23-2
 اداره جل ات کميته در  ياب رئيس. .1

ت و حضور و  ياب اعضاء تعياين و دعاوت از   تنظيم دستور کار، صورت جل ات، دعو .2
 مشاوران، مکاتبات و أخذ فرم امضا شده، بيان تعارض يا اشتراک منافع اعضا.

 اداره امور مالي کميته. .3

در صورتي که دبير کميته از اعضاي کميته سازماني انتخاب شده باشاد، در جل اات کميتاه     تبصره:
 حق رأي خواهد داشت.

اخالق بايد درخواست رسيدگي را از مجري م ائول ياا نمايناده رسامي وي     دبيرخانه کميته  -23-3
نامه از مجري م ئول بخواهد تا باه ساؤاالت ماورد    تواند براي بررسي طرحبپذيرد. کميته اخالق مي
 نظر کميته پاسخ دهد.
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 ( تشکیل جلسات کمیته سازمانی24ه ماد

يابند. حضور رئايس ياا دبيار کميتاه     در جل ات حضور  "اعضاي کميته سازماني بايد شخصا -24-1
 براي رسميت يافتن جل ه ضروري است.

اعضاي کميته سازماني بايد براي بررسي اسناد مربوطه، پيش از جل اه زماان کاافي داشاته      -24-2
 باشند. الزم است تا تغييرات به تأييد کميته اخالق رسيده و به مجري اعالم گردد.

رسميت يافتن جل ات کميته سازماني اخالق، نصف به عالوه حد نصاب الزم براي تشکيل و  -24-3
 باشد.يک کل اعضا )حداقل پنج نفر( است. حدنصاب رأي گيري دو سوم اعضاي حاضر مي

در هر جل ه کميته سازماني، بايد صورتجل ه توسط رئيس يا دبير کميته، تنظيم و به امضاي  -24-4
 يد شامل مندرجات  يل باشد:حاضران در آن جل ه رسانده شود. صورتجل ه با

تاريخ تشکيل جل ه به روز، ماه و سال، سااعت و مادت برگازاري جل اه، محال تشاکيل        .1
جل ه، نام و نام خانوادگي تدوين کننده صورتجل ه، نام و نام خانوادگي حاضران و  ايباان  

 هاي مطرح مصوب و رد شدهجل ه و تعداد طرح

رح، عنوان کامل طرح، نوع پاژوهش و ناام و   اطالعات مهم شناسايي شامل شناسه )کد( ط .2
نام خانوادگي مجري پژوهش و واب تگي سازماني او و شاماره و ناام مرجاع تأيياد کنناده      

نامه يا تغييرات در طرح نامه، بايد به طور کامل  کر گردد. در صورتي که طارح  علمي طرح
خانوادگي دانشجو و و   نامنامه، نام مورد نظر، پايان نامه دانشجويي است، دکتر مقطع پايان

 استاد راهنما نيز الزامي است.

به کميته ارسال شده باشد، عالوه بار   "در مواردي که طرح در جل ات قبل عنوان و مجددا .3
طرح در  "اي که قبالنامه )بند قبل( تاريخ و شماره جل هاطالعات شناسايي مجري و طرح
 آن بررسي شده است نيز  کر شود.

ها و تصميمات کميته و  کر نظرات موافق و مخاالف در  قي، شرايط، توصيهموضوعات اخال .4
 خصوص هر طرح

 هاي اتخا  شدههاي جل ات کميته اخالق، با  کر موضوع و تصميمساير بحث .5

در انتها نام و نام خانوادگي اعضاي کميته و سمت آنها در کميته اخالق درج شده و توساط   .6
 اعضا امضا گردد.

ماني باياد تماامي م اتندات و مادارک ارائاه شاده از ساوي مجاري م ائول و          کميته سااز  -24-5
 هاي واصله و صورتجل ات خود را حداقل به مدت ده سال نگهداري کند. گزارش
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 ها( نحوه رسیدگی به طرح25ماده 

طرح نامه توسط مجري طرح يا معاون پژوهشي موس ه باه نماينادگي از مجاري طارح باه       -25-1
 شود.الق ارسال ميکميته سازماني اخ

نامه، درخواست، ادعا يا گزارش مرتبط با شرح وظايف و اختياارات کميتاه ساازماني،    هر طرح -25-2
 بايد حداکثر تا چهل و پنج روز کاري از تاريخ ت ليم، مورد بررسي قرار گرفته و پاسخ آن ابالغ شود.

امي طرح ياا سااير مجرياان،    چنانچه هر يک از اعضاي کميته سازماني با مجري م ئول، ح -25-3
تعارض يا اشتراک منافع داشته باشد، بايد مراتب را اعالم کند، چناين عضاوي در تصاويب ياا رد آن     

 طرح نامه فاقد حق رأي خواهد بود.
باشاد، نباياد در   هايي که مجري م ئول آن، يکي از اعضاي کميته ساازماني ماي  نامهطرح :1تبصره 

ها بايد جهت بررسي به کميته سازماني ديگاري  نامهار گيرد. اين طرحکميته سازماني مورد بررسي قر
 ارسال شود.

هااي ماورد بررساي،     در هر جل ه الزم است فرم يبان تعارض يااشتراک منافع، براي طرح :2تبصره 
 توسط اعضاي کميته امضا شود.

مجاري م ائول طارح     نامه يا تقاضاي تغيير و اصالح آن بايد با  کر دليل به اطالعرد طرح -25-4
 رسانده شود.

نامه را جهت بررسي مجادد باه کميتاه    تواند پس از انجام اصالحات، طرحمجري م ئول مي -25-5
 سازماني تقديم کند.

نامه صورت گيارد،  نامه در کميته اخالق، تغييراتي در طرحدر صورتي که پس از تصويب طرح -25-6
 را به کميته اخالق اعالم نمايد.مجري م ئول ملزم است تغييرات صورت گرفته 

سازي بحث و گفتگو مجاز است، اما فقط آن ارائه نظرات کتبي اعضاي  ايب نيز براي روشن -25-7
اند، حق رأي دارند. نظرات کتبي اعضاي  ايب در اعضايي که در جل ه کميته سازماني شرکت نموده

 شود.جل ه قرائت و به صورتجل ه ضميمه مي
ناماه در  شود، تصاويب طارح  هاي پژوهشي چند مرکزي که در چند دانشگاه اجرا ميدر طرح -25-8

 کميته سازماني حداقل دو مرکز همکار در طرح ضروري است.
شود و تمام مراکز همکار تحت نظر يک هاي پژوهشي که توسط چند مرکز انجام ميدر طرحتبصره: 

 زماني کافي است.باشند، تصويب طرح در يک کميته ساکميته دانشگاهي مي
هاا،  تواناد باراي ت اريع در اماور پاساخگويي باه مجرياان طارح        کميته سازماني اخالق مي -25-9

 ها تعيين نمايد.کارگروهي را به منظور بررسي اوليه و  ربالگري طرح
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باشاد کاه باا حکام رئايس کميتاه منصاوب        تعداد اعضاي کارگروه  ربالگري سه نفر ماي  -25-10
م ئوليت و  منصوب شدهه عضو تعيين شده به عنوان م ئول کارگروه  ربالگري شوند. يکي از س مي

 هاي گروه و تهيه صورتجل ات را به عهده خواهد داشت.هماهنگي فعاليت
هاي رسيده به کميته اخالق را مطالعه و بررساي  اعضاي کارگروه  ربالگري بايد تمام طرح -25-11

 وصول نظر خود را به دبيرخانه کميته، اعالم کنند.کرده و حداکثر سه هفته پس از تاريخ 
اي، علاوم پاياه، ماديريتي و .... کاه باه      هااي مشااهده  تواند براي طرحکميته سازماني مي -25-12

تشخيص کارگروه  ربالگري، مالحظات اخالقي جدي ندارد مصوبه اخالقي صادر نمايد و به مجاري  
 اطالع دهد.

ني بايد در جل اه کميتاه ساازماني بررساي و تصاويب شاود و تايياد        مطالعات کارآزمايي بالي تبصره:
 کارگروه  ربالگري جهت صدور مجوز کافي ني ت.

تمام مصوبات کارگروه  ربالگري بايد در اولين جل ه کميتاه ساازماني باه اطاالع و تايياد       -25-13
 کميته سازماني اخالق برسد.

شاود، ياک مصاوبه    ني بررسي و تصاويب ماي  اي که توسط کميته سازمانامهبراي هر طرح -25-14
 شود.نامه ارسال ميکميته اخالق صادر و به مجري م ئول طرح

 نامه بايد جزئيات زير را شامل باشد:مصوبه کميته اخالق براي هر طرح -25-15
 نامهمشخصات کميته سازماني مصوب کننده طرح .1
 حنام و نام خانوادگي و اطالعات مجري م ئول، حامي مالي طر .2

 شناسه يا کد مصوبه کميته اخالق .3

 عنوان پژوهش .4

 نامهتاريخ دريافت آخرين ويرايش طرح .5

 تاريخ رسيدگي .6

 نتيجه بررسي کميته )قبول يا رد( .7

 نامه مورد بررسي قرار گرفته است.فهرست م تنداتي که جهت بررسي طرح .8

 هاي الزم در طول اجراي طرح هرگونه توضيح جهت پيگيري و ارسال گزارش .9

به مجري م ئول در خصوص الزام به گزارش عوارض جانبي جدي و منجر به مار    تذکر .10
ربط. بديهي است عادم  و مير در طول مدت اجراي طرح به کميته اخالق و ساير مراجع  ي

 تصريح به اين تکليف رافع م ئوليت مجري م ئول ني ت.

 امضاي رئيس يا دبير کميته اخالق .11
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 ( بودجه کمیته سازمانی26ماده 

هااي  هااي دبيرخاناه کميتاه   زينه بررسي، کارشناسي، تشکيل جل ات، حق جل ه اعضاا و  هزيناه  ه
هاي پژوهشي و ساير اعتبارات سازمان ها، اعتبار طرحسازماني از محل تعرفه کارشناسي اخالقي طرح

 شود.يا دانشگاه تأمين مي
 

 های کمیته سازمانی ( گزارش27ماده 

از پايان سال، کميته سازماني بايد گزارش ساالنه خود را آمااده و   حداکثر ظرف چهار ماه پس-27-1
 به کميته دانشگاهي ارائه کند و رونوشت آن را به کميته ملي ارسال نمايد.

 هاي سازماني بايد شامل اطالعات زير باشد:گزارش کميته -27-2
 نام واب تگي و مشا ل اعضاي کميته .1

  اتوضعيت حضور و  ياب اعضاي کميته در جل .2

 تعداد و تاريخ جل ات برگزار شده .3

 نامه هاي اتخا  شده شامل رد يا تصويب هر طرح هاي بررسي شده و تصميم نامه فهرست طرح .4

 نهايي در مورد هر درخواست تصميم تقاضا و تاريخ اتخا تاريخ پذيرش .5

 هاي انجام شده توسط کميته و اعضاي آنآموزش .6

 ساير مباحث و تصميم اتخا  شده .7

 فعاليت ساالنه کميته تف ير .8

 هاي کميتهبودجه ساالنه و هزينه .9

 هاي کميتهساير فعاليت .10

 

 های اخالقاصول کلی ناظر بر کمیته –بخش پنجم 

هاي پژوهشي واجد آزماودني  نامهطرفي، طرحهاي اخالق بايد با رعايت انصاف و بيکميته (28ماده 
ا رعايت مفاد سند حاضر و اسناد و مقاررات حااکم   ان اني يا راجع به سالمت ان ان يا مؤثر بر آن را ب

هاي علوم پزشکي بر آن، مورد بررسي، مشورت، اظهارنظر و نظارت قرار دهد. طرح نامه تمام پژوهش
هاي ساازماني ياا دانشاگاهي    شود، بايد جهت تصويب به کميتهکه بر روي آزمودني ان اني انجام مي

ق جزو وظايف مجري م ائول اسات و عادم أخاذ مجاوز      اخالق ارسال گردد. اخذ مجوز کميته اخال
کميته اخالق توسط مجري م ئول، تخلف پژوهشي مح وب و  در هر مرحله مانع ادامه پاژوهش و  

 گردد.يا انتشار نتايج آن مي
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شاود )شاامل   هاي پژوهشي که بر روي آزماودني ان ااني انجاام نماي    تبصره: بررسي و تصويب طرح
هاي اختصاصاي بار عهاده    حيواني و ....( تا ابالغ مقررات و دستورالعمل هاي مربوط به آزمودنيطرح
 باشد.هاي اخالق ميکميته
هاي پژوهشي بايد هنجارهاي پذيرفته شده اخالق در پژوهش به در طراحي و اجراي طرح( 29ماده 

جاه و  هااي خاصاي از افاراد، تو   ها، عدم تبعيض علياه گاروه  ويژه اصل احترام به کرامت  اتي ان ان
هاا و  هاي آسيب پذير، فوايد و مضرات احتمالي تحقيق براي آزماودني ح اسيت براي مراقبت از گروه

ها، موجودات زنده و محيط زي ت، توزيع عادالنه فوايد و ضررهاي احتمالي تحقيق، حفظ  ساير ان ان
روندي افاراد،  ها به شکل محرمانه و احترام به حريم خصوصي و حقوق شه اطالعات و اسرار آزمودني

ها و پرهيز از اعمال هرگونه اجبار و تهدياد و همچناين رعايات     احترام به تصميمات آگاهانه آزمودني
تمام کدها و راهنماهاي اخالقي مصوب وزارت بهداشت مورد توجه قارار گيارد. در انجاام پاژوهش،     

ه و اين منافع و مضاار،  منافع ناشي از پژوهش به طور متعارف و معقول بايد از ضررهاي آن بيشتر بود
ربط از جمله شرکت کنندگان و جامعاه تق ايم شاود.در     هاي  ي منصفانه و عادالنه بين تمامي طرف

باشد، ضرر پژوهش بايد ب يار کم و با نظر کميته اخالق قابل صورتيکه منافع پژوهش قابل احصا نمي
اشته و باه صاورت آزاداناه و    ها بايد جهت شرکت در پژوهش، رضايت کامل دا ماض باشد. آزمودني

داوطلبانه در پژوهش شرکت کنند. همچنين بايد حاد اعاالي محرماانگي در اجارا و گازارش نتاايج       
نامه نيز باا هادف حفاظ کرامات     هاي پژوهشي رعايت گردد. کميته اخالق پس از تصويب طرح طرح

و در هار زماان کاه     ان اني، در تمام مدت اجراي پژوهش، بر آن نظارت اخالقي م تمر داشته باشاد 
تشخيص دهد، پژوهشگر از رعايت شرايط اخالقي مندرج در تصويب نامه عدول کرده يا بايد شارايط  

هاي ناشاي از آن  تواند تصويب خود را در مورد ادامه پژوهش يا انتشار يافته مي جديدي را لحاظ کند،
 يا به کارگيري دستاوردهاي آن، به صورت مطلق يا مفيد لغو نمايد.

 ها رعايت موارد  يل اطمينان حاصل کنند: هاي اخالق بايد در بررسي و تاييد طرح کميته (30اده م
معيارها و کدهاي اخالق در پژوهش )عمومي و اختصاصي( قبل، هنگام اجرا و پس از پايان  .1

 پژوهش، زمان ارائه مقاله و انتشار نتايج 

ان ااني پاژوهش، باا توجاه باه       برقراري ارتباط کالمي و عملي مناسب ميان تمام اجازاي  .2
 هاي مختلف کشور.قوميت

 وجود تأييد توسط يک مرجع علمي معتبر. .3

 صالحيت علمي مجري م ئول و محققان همکار پژوهش .4

 اصول اخالقي در ارتباط با پژوهشگر و حامي مالي، مانند بيان هرگونه تعارض يا اشتراک منافع .5

 به دليل مشارکت و همکاري در پژوهش. "ها صرفاعدم تحميل هزينه اضافي به آزمودني .6
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 اصول محرمانگي در اجرا و گزارش نتايج پژوهش. .7

 هاي آسيب پذير.شرايط مطالعه بر روي گروه .8

 امکان جبران خ ارت، از زمان شروع پژوهش .9

هاي بيمه کشور بايد به صاورت رسامي و   مجري، سازمان حمايت کننده پژوهش و يا يکي از شرکت
هاا متعهاد شاود و م اتندات آن باه      بت به جبران مشکالت ناشي از اين پژوهشيا قرارداد معتبر ن 

 عنوان ضميمه همراه طرح نامه به کميته اخالق ارسال شود.
هاي اخالق دانشگاهي و سازماني الزم است در ارزشايابي کاه توساط کميتاه ملاي      کميته (31ماده 

 شود امتياز الزم را ک ب نمايد.اخالق انجام مي
هاي اخالق دانشگاهي و سازماني الزم است ن بت به ثبت کميته در دبيرخاناه  تمام کميته (32ماده 

 کميته ملي اخالق اقدام نموده و گواهي رسمي فعاليت دريافت نمايد.
تواند در راستاي دست يابي به اهداف خود، باا شارکت کننادگان، پژوهشاگران،     کميته مي( 33ماده 

هاي بهداشتي و مطلعان امر، م تقيم يا  ير م اتقيم، ارتبااط الزم را   حاميان مالي، کارمندان، سازمان
 برقرار کند.

نامه يا تغييرات اعالم شده در مورد يک طرح نامه مصوب را به موقع و باا  کميته بايد طرح (34ماده 
ر نامه اعالم نمايد. اگاستقالل رأي، از نظر اخالقي بررسي نمايد و نظر نهايي خود را در خصوص طرح

نامه توسط کميته اخالق، موقوف به بررسي و شناخت ماهيات علماي پاژوهش    تصويب اخالقي طرح
هاي الزم را انجام دهاد. عادم   تواند بررسيباشد، کميته عالوه بر اخذ نظر يک مرجع علمي معتبر مي

تواناد جهات تصاويب،    تواند مشروط باشد. کميتاه ماي  شود. تصويب نميتصويب صريح، رد تلقي مي
نامه درخواست نمايد. پس از اعماال تغييارات ماورد نطار کميتاه توساط مجاري        ييراتي را در طرحتغ

گيري، بايد م تقل از تاأثيرات  نامه بايد به تصويب کميته اخالق برسد. کميته در تصميمم ئول، طرح
نماياد.  اي و اقتصادي و با پرهيز از هرشکل از تعارض يا اشتراک منافع عمل سياسي، سازماني، حرفه
 شود.ها اعمال ميهاي  کر شده و مطابق با سطح کميتهامور فوق بر ح ب ماده

( هر يک از اعضاي کميته اخالق، آزمودني، پژوهشگران يا کارکنان خدمت ساالمت باياد در   35ماده 
هاي مرتبط با سالمت يا مؤثر بار آن ياا   صورت آگاهي از هرگونه نقص يا اشکال احتمالي در پژوهش

هاي واجد آزمودني ان اني، آن را به رئيس کميته اخالقي تصويب کننده گزارش نماياد. ايان   پژوهش
 کميته نيز بايد مراتب مذکور را به مقام صالحيت دار منعکس نمايد.

هاي بندي و شرح وظايف کميتهدستورالعمل تشکيل، سطح"به استناد مواد مندرج در بخش چهارم از 
و به منظور ت ريع در انجام اماور و اساتفاده از ظرفيات علماي و      "اخالق در پژوهش زي ت پزشکي
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هاي مرتبط با موضاوع و مأموريات ايان دساتورالعمل، براسااس مصاوبه کميتاه        کارشناسي دانشکده
کميته سازماني در دانشگاه تهران تشکيل و در چارچوب  8دانشگاهي اخالق پژوهش دانشگاه تهران، 

 د. ضوابط مربوط فعاليت خواهند نمو
ها درج شده است. شايان  کار اسات   ها و ويژگي اعضاء هر يک از کميتهدر جدول زير عناوين کميته

هاي مرتبط به آزمودني ان اني ياا حياواني،   ها موضوع داشتن پژوهشکه در تشکيل هر يک از کميته
 هاي اجتماعي و اموري از اين قبيل توجه شده است.حجم کار و تعدد درخواست
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توسط وزير بهداشت، درمان و آموزش  1393ماده در فروردين ماه سال  35دستورالعمل در ين ا

پزشکي ايران ابالغ گرديد.

ته
مي

ک
 

ی 
مان

از
 س

ي
ها

– 
ش

وه
پژ

در 
ق 

ال
اخ

 
ی

شک
پز

ت 
س

زی
ي 

ها
 





 

 

دستورالعمل نحوه بررسی 

 تخلفات پژوهشی
 

 

 

 
 

  



 

 رانهای پژوهش و فناوری دانشگاه ته ها و دستورالعمل نامه آیین 432

 دستورالعمل نحوه بررسی تخلفات پژوهشی
 

 مقدمه

گاذاري   به ماوازات سارمايه   ها و مراکز علمي کشور توليد علم است.هاي مهم دانشگاهيکي از رسالت
داري اين دست آوردها نيز تالش جدي انجام شود. امنيت توليدات علماي  براي توليد علم بايد در نگه

باشد بدين وسايله   تر مي سازي براي توليد آن مهمو حفظ و نگهداري اين توليدات، به مراتب از زمينه
دگان واقعي علم جلوگيري نمود. اگر چه مصاديق توان از ورود خدشه به اعتبار دانشگاه و توليد کننمي

باشاد، باا ايان حاال وجاود ياک       ها و موس ات علمي کشور اندک ماي تخلفات پژوهشي در دانشگاه
 رسد.سازي نمايد ضروري به نظر ميدستورالعمل واحد که روند نحوه بررسي اين تخلفات را يک ان

 
 : هدف1ماده 

 مادي پژوهشگران صيانت از مالکيت فکري و رعايت حقوق -1-1
 ارج نهادن به اصول اخالق علمي و پايبندي به آن در جامعه علمي  -1-2
 جلوگيري از تضعيف اعتبار علمي کشور -1-3

 
 : تعاریف2ماده 

 تخلف پژوهشي: هرگونه سوء استفاده از توليدات علمي و ارائه اطالعات نادرست. -2-1
 باشد. وم، تحقيقات و فناوري ميوزارت: منظور از وزارت در اين دستورالعمل وزارت عل -2-2
ها و مراکز آموزش عالي  ها، پژوهشگاه موس ه: موس ه در اين دستورالعمل شامل کليه دانشگاه -2-3

 باشد.و پژوهشي واب ته به وزارت علوم تحقيقات و فناوري مي
 

 آثار پژوهشی محصوالت علمی :3ماده 

 باشد:شامل موارد زير مي
 ه مکتوبطرح پژوهشي و يا ايد-1-3
 اختراع يا کشفيات، طرح صنعتي -2-3
 کتاب -3-3
 مقاله -4-3
 گزارش علمي و فني مکتوب -5-3
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 اي و م تندات مربوطنرم افزار و برنامه رايانه -6-3
 پايان نامه و رساله -7-3
 آثار هنري بديع -8-3
 

 "موسسه": ارکان گروه تخصصی بررسی تخلفات پژوهشی در 4ماده 

باشد )شاامل  نفر مي 6تخصصي بررسي تخلفات پژوهشي که متشکل از حداقل  اعضاي گروه -4-1
باي ت اعضاي مدعو در زمينه علماي موضاوع گازارش    عضو مدعو( که مي 3عضو ثابت و  2رئيس، 

عضاو مادعو از خاارج از مؤس اه باشاد.       3نفار از آن   1شده داراي مدرک تخصصي مرتبط باشند و 
هاا،  ابت گروه داراي سه سال سابقه فعاليت پژوهشي در دانشگاههمچنين حداقل يک نفر از اعضاي ث

 داراي رتبه دانشيار باشد. "موس ات آموزش عالي و تحقيقاتي باشد و ترجيحا
دبيرخاناه گاروه تخصصاي بررساي تخلفاات پژوهشاي در معاونات پاژوهش و فنااوري           :1تبصره 

 باشد.م تقر مي "مؤس ه"
 گردد.لفات پژوهشي به پيشنهاد رئيس مؤس ه منصوب ميرئيس گروه تخصصي بررسي تخ :2تبصره 
براساس موضوع تخلف پژوهشي با پيشنهاد  "اعضاء مدعو هيأت بررسي و تحقيق ترجيحا :3تبصره 

توانند برح ب پرونده ارسالي به شوند و مياعضاي ثابت و با موافقت رئيس گروه تخصصي دعوت مي
 کميته، متغير باشند.

بت گروه تخصصي بررسي تخلفات علمي با پيشنهاد رئيس گروه تخصصاي و باا   اعضاء ثا :4تبصره 
 شوند.سال منصوب مي 2حکم معاون پژوهش و فناوري مؤس ه به مدت 

 

 "موسسه"وظایف گروه تخصصی بررسی تخلفات پژوهشی در  – 5ماده 

ناين  هاي مربوط باه ساالمت پاژوهش و همچ   و سياستگذاري در خصوص برنامه ريزي برنامه -5-1
 "موس ه"نحوه پيشگيري از بروز تخلفات پژوهشي در 

هاي دانشجويان تحصيالت تکميلي با استفاده از نرم افزار همانند جاو )تشاابه   بررسي پروپوزال -5-2
ها و در صورت تأيياد، ارائاه گاواهي    ياب( جهت جلوگيري از موازي کاري و تکراري بودن پايان نامه

 جهت ادامه انجام پژوهش.
هاي دانشجويان تحصايالت تکميلاي و بررساي در چاارچوب     دريافت يک ن خه از پايان نامه -5-3

 موازين اخالق پژوهش و در صورت تأييد، ارائه گواهي جهت انجام امور فارغ التحصيلي.
 رسيدگي به کليه شکايات در خصوص تخلفات پژوهشي. -5-4
 ."مؤس ه"نت پژوهش و فناوري هاي گروه تخصصي به معاوارائه گزارش آماري فعاليت -5-5
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 : مراحل اجرایی بررسی تخلفات پژوهشی در گروه تخصصی مؤسسه6ماده 

ارسال گزارشات و شکايات تخلفات پژوهشي باه صاورت مکتاوب )باا امضاا و محرماناه( باه         -6-1
 دبيرخانه گروه تخصصي بررسي تخلفات پژوهشي.

 منظور بررسي پرونده شکايت يا تخلف.انتخاب اعضاي مدعو و اقدام به تشکيل جل ه به  -6-2
ارزيابي دقيق کليه مدارک و م اتندات پروناده شاکايت و ياا تخلاف توساط اعضااي گاروه          -6-3

 تخصصي تخلفات پژوهشي.
هاي همانند، اندازه همانندي و استفاده از نرم افزار همانند جو )تشابه ياب( جهت بازيابي نوشته -6-4

 تخلفات.هاي  پرونده منبع اطالعات همانند در بررسي
هااي انتظاامي رسايدگي باه     ارسال گزارش کامل از نتيجه بررسي تخلف پژوهشي باه هياأت   -6-5

 تخلفات اعضاي هيأت علمي و کميته انضباطي دانشجويان.
 اين گزارش باي تي حداقل از اطالعات زير برخوردار باشد: -6-5-1

، نتيجه بررسي و اظهارنظر کارشناسي گروه نوع تخلف، مدارک و م تندات، دفاعيات مدعي و متخلف
 تخصصي.

ارائه پيشنهاد جريمه در گزارش فوق، متناسب با تخلف از طارف گاروه تخصصاي بررساي      -6-5-2
هااي انتظاامي رسايدگي باه تخلفاات      گيري و صدور حکم )هيأتتخلفات پژوهشي به هيأت تصميم

 اعضاي هيأت علمي و کميته انضباطي دانشجويان(.
 

 گیری و صدور حکم: تصمیم7ماده 

هاي انتظامي رسيدگي به تخلفات اعضاء هيأت علمي و کميته انضاباطي دانشاجويان براسااس    هيأت
 نمايد.هاي انضباطي مربوطه ن بت به صدور حکم اقدام مينامهآيين
 

 : نظارت بر حسن اجرا8ماده 

و در گاروه   "وزارت"وري نظارت بر ح ن اجراي اين دستورالعمل به عهاده معاونات پاژوهش و فناا    
 باشد.مي "مؤس ه"تخصصي بررسي تخلفات پژوهشي مؤس ات به عهده معاونت پژوهش و فناوري 

 
 : تصویب9ماده 

به تأييد وزيار علاوم،    23/12/93تبصره در تاريخ  4ماده و  9اين دستورالعمل مشتمل بر يک مقدمه، 
 باشد.مي تحقيقات و فناوري رسيد و از تاريخ ابالغ الزم االجرا
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 مصادیق تخلفات پژوهشی

 
 سوء رفتارهای پژوهشی -الف

 عدم داشتن دانش تخصصي و صالحيت علمي در موضوع مورد پژوهش. (1

عدم مراعات صداقت در اراه گزارش کارهاي علمي خاود باراي ک اب امتياازات علماي و       (2
 اداري و ترفيع و ارتقاء.

ها و تمايالت خود، ديگران يا يش فرضجانبداري در فرآيند انجام پژوهش با دخالت دادن پ (3
 ي پژوهش.ي سفارش دهندهموس ه

هاي سوء پيراماون  گيريعدم ارائه نتايج واقعي پژوهش بدليل ترس و تأثير فشارها و جهت (4
 پژوهشگر.

عدم پايبندي به عنصر زمان )موعد مقرر( در انتشار نتايج پژوهش )امتناع از انتشار نتايج بدسات   (5
 ازه زماني معين، بدليل منافع سودجويانه از روي عمد يا به طور سهوي(.آمده پژوهش در ب

 توان انتشار نتايج پژوهش را به زمان ديگر موکول کرد. فقط به داليل امنيتي مي
ابهام و عدم دقت در تدون گزارش پژوهش با روشن و شفاف نبودن مرز بين دساتاوردهاي   (6

 ر ديگران.هاي گرفته شده از کاعلمي پژوهشگر و يافته

گاويي، جازم انديشاي و    هاي ديگران، بازي با الفااظ، زيااده نوي اي، کلاي    بازنوي ي گفته (7
 گرايي.مصرف

ورزي عاطفي، توهين و ج ارت، تحقيار و اساتخفاف   تعصب، ح ادت، کينه و خشم،  رض (8
هاا و باورهاا باه دليال     نمايي خود و موضوع، انفعال در نگاره شکني، بزر ديگران، حرمت

 ها و افراد.برداري ناپ ند از واژهي، قريب، آزار و ا يت، بهرهدگرباور

استفاده و استناد به منابع مشاکوک و فاقاد اعتباار علماي )مجلاه، ساايت حاامي مقالاه و          (9
 ي مقاله(.نوي نده

 عدم رعايت منافع ملي در کليه مراحل انجام پژوهش. (10

د، استاد، دانشيار، استاديار و .... استفاده خالف واقعيت از عناويني مانند دکتر، کارشناس ارش (11
 در آثار پژوهشي.

 هرگونه حذف و تغيير در نشاني اصلي نوي نده يا نوي ندگان مقاالت علمي. (12

 متناسب با کار انجام شده نظير ترجمه، تأليف، تصنيف، تحقيق.هاي  عدم استفاده از واژه  (13
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 ب( عدم تعهد و مسئولیت نسبت به ذینفعان

 فع  ينفعان در تمام مراحل پژوهش.( عدم رعايت منا14
( انت اب  ير واقعي پژوهش به افراد فاقد هويت واقعي و فرد يا افراديکه هيچ نقشاي در پاژوهش   15

اند(  علمي پژوهش داشتههاي  ندارند و حذف مؤلف حقيقي )فرد يا افرادي که نقش به سزايي در جنبه
 از فهرست نوي ندگان.

ها آوري دادهشارکتي، بايد نام کليه ک اني که در انجام پژوهش، جمعدر تمامي کارهاي نوشتاري م -
اند به عنوان مؤلف  کر شود. در صورت عدم رضايت آناان، ياک ياا    و نظير آن مشارکت علمي داشته
 باشند.هاي آنها نميچند مؤلف مجاز به استفاده از داده

ندگان در نگاارش پاژوهش و   ( عدم رعايت ترتيب درج اسامي براسااس ساهم هار ياک از نوي ا     16
 ي آنها.مشارکت خالقانه

 ( سوء استفاده از منابع مالي تخصيص داده شده جهت انجام پژوهش.17
هااي  ( کتمان نتايج خاصي از تحقيق در ازاي دريافت وجوهي از متوليان تحقيق يا تهياه گازارش  18

 چندگانه که موجب مخدوش شدن نتايج تحقيق و سردرگمي خوانندگان شود.
( عدم اظهار اطالعات مربوط به بودجه، افراد و يا مؤس ات حمايت کننده و مرتبط با پژوهش و با 19

 اظهارات  يرواقعي در اين ارتباط.
 ( عدم اعالن نام مرکزي که پژوهش در آنجا انجام شده.20
 و محل ارسال آن( تهيه و ارسال مقاله با  کر نام همکاران و بدون اطالع قبلي آنها از محتواي مقاله 21
 

 هاعدم رعایت حقوق آزمودنی -ج

 ي خود به آنها.ي اطالعات نادرست دربارهها و ارائه( عدم معرفي مناسب پژوهشگر به آزمودني22
ي ح اسايت ايان   هاي پژوهش، درجاه ( عدم روشنگري آ ازين در خصوص پژوهش )نوع پرسش23

 ها.آزمودنيهاي احتمالي پژوهش بر آنها( به ها و تأثيرپرسش
 ها جهت مشارکت در پژوهش.( اجبار آزمودني24
 ها.( عدم رعايت حريم خصوصي آزمودني25
هاي پژوهشي و يا براي ها در شرايط خارج از هدف( استفاده و کاربرد اطالعات مربوط به آزمودني26

 مقاصد شخصي.
 شاي هويت(.ها در پژوهش )اف( عدم رعايت رازداري و ناشناخته ماندن آزمودني27
 هاي پژوهشي که جنبه محرمانه دارند.( افشاي عناوين و نتايج فعاليت28
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 ( انتشار اسرار و اطالعات اشخاص يا نهادها، بدون اطالع و مجوز صاحبان حق.29
هااي  ( عدم رعايت سالمت، ايمني، ضوابط و استانداردهاي الزم جهت حفاظت و آسايش آزمودني30

شياء، اسناد و مدارک، آثار باستاني و محلي( در حين پژوهش به بهانه پيشارفت  )ان ان، حيوان، گياه، ا
 علم و منافع جامعه.

 
 ها جعل داده -د

ها يا نتايج يک پژوهش يا محصول علماي باه صاورتي کاه تماام ياا       ( ساخت، ثبت و انتشار داده31
 مانند: وجود نداشته يا  ير واقعي باشد، "ها يا نتايج مذکور اصالبخشي از داده

 هاي اندازه گيري هاي آزمايش يا خروجي دستگاههاي ساختگي به عنوان نتيجهارائه نتيجه
 يا نرم افزار.

 هاي بررسي ديگر.هاي يک بررسي با نتيجهجا کردن نتيجهبهجا 

 هاي  ير واقعي و يا دادن گزارش  ير واقعي يا ثبت  ير واقعاي از آنچاه روي   ساختن داده
 نداده است.

 ه اطالعات ساختگي که در واقع هيچ اقدامي براي گردآوري آنها نشده است.ارائ 

 هاي مشابه جوامع تحقيقاتي ديگرداده سازي و استفاده از داده 

 هاتحريف داده 

هاا، تجهيازات و ماواد ماورد     هاا،  مراحال، روش  کامل يا بخشي از دادهحذف عمدي( دستکاري يا32
 هاي واقعي متفاوت باشد. مانند:تي که با داده يا يافتهاستفاده در مطالعه و پژوهش به صور

 هاايي  ي مراحل آزمايشگاهي يا فرآيندهاي  ير واقعي تحليل، براي رسيدن باه نتيجاه  ارائه
 که در مقاله داده شده است.

 تجربيهاي  سازي يا آزمايشبه دست آمده از شبيههايکاري نتيجهدست 

 ي هاي نظري که ارائاه مايشگاهي، يا بخشي از تحليلهاي آزها، نتيجهحذف بخشي از داده
 دهد.هاي به دست آمده را مورد ترديد قرار ميآنها، نتيجه

 هاا ياا   افزارهاي مختلف براي ايجاد تغييرهاي  ير واقعي مورد نظر در شاکل استفاده از نرم
 نمودارها.

 هاي دلخواه.کاري شرايط آزمايشگاه براي رسيدن به نتيجهدست 

 نگ و آب جلوه دادن يا بزر  نمايي امور کوچک با هدف پنهاان کاردن واقعياات    خوش ر
 بزرگتر.
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 ها به نحوي کاه آنچاه ارائاه    ها، حذف، تعديل و يا اضافه کردن به دادهدست بردن در داده
 اي خاص با اينکار درست جلوه کند.شود کاري نو بنمايد  و يا نظريهمي

 اي وند تحقيق و آزماايش باه نحاوي کاه نظرياه     دستکاري کردن عمدي در دستگاهها و ر
 خاص درست يا  لط جلوه کند.

 اي که واقعي نباشد.بيان ادعا يا پديده 

 

 سرقت علمی –و 

هاي پژوهشي يا محصوالت علماي بادون اساتناد و ارجااع     ( کپي برداري کامل يا بخشي از يافته33
 مناسب به صاحب اثر، شامل:

 ي ديگري ندهاقتباس نزديک افکار و الفاظ نو 

 هاي ساختاري در نوشتارها و شباهتتناظر يک به يک در بيان انديشه 

 هااي ديگاران باه خاود، بادون ارجااع       ها يا کلمهها، نظريات، فرآيندها، نتيجهانت اب ايده
 مناسب و يا نيت ارائه بعنوان کار خويش

 ان کار خود بدون  کر نام و استفاده از کردن از نظريات يا کارکرد افراد ديگر و ارائه آن بعنو
 يا دادن اعتبار به آنها.

 استفاده يا تقليد از زبان، فکر و يا نوشته نوي نده ديگر و ارائه آن بنام خويش 

 ها و يا نظريات باراي نفاع شخصاي،    استفاده از کار شخص ديگر به شکل کلمات، فرآورده
 بدون ارجاع به کار اوليه.

 ربط، و معرفي آن باه  ران بدون ک ب اجازه از مبادي  يي کل يا بخشي از آثار ديگترجمه
 عنوان يک پژوهش اصيل علمي

  برداشتن اصل يک مقاله و ثبت آن به نام خود در محل ديگر مانند ترجمه يک مقالهISI  و
 چا  آن در مجالت علمي داخلي.

 ارايه مقاله چا  شده ديگران در سمينارهاي داخل يا خارج کشور 

 بخشي از مقاالت، پايان نامه و کتب چا  شده ديگاران بادون ارجااع باه      استفاده کامل يا
 نوي ندگان مقاله، پايان نامه، کتب يا اثر

 کپي برداري  ير قانوني از نتايج پايان نامه ديگران 

 ي موازين اخالقي مرتبط با منابع و آثار چاپي در هنگام استفاده از منابع و عدم رعايت کليه
 آثار الکترونيکي.
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 دهي طبق سنتهاي اي پي اي يا شايکاگو و سااير نظامهاا ارجااع دهاي      دم رعايت ارجاعع
 مرسوم.

    کپي برداري يا ترجمه م تقيم ا لب، شامل استفاده يک پاراگراف يا بيشتر، از منباع اصالي
 باشد.)بدون پاورقي( مي "جمله به جمله"يا  "کلمه به کلمه"به شکل 

 قاالت: استفاده از اصل جمله و آوردن آن در مقاله ديگار،  کپي برداري  ير قانوني از نتايج م
ي کتباي از مالاک معناوي آن در صاورت اساتفاده از      بدون ارجاع به متن اصالي و اجاازه  

ي تدون هاي انجام يک فرآيند، پرسشنامهها، نمودارها، جداول، منحني، عکس، روش شکل
 اشد.توسط مؤلف حاصل نشده ب "شده و هرچيز ديگري که م تقيما

  از منابع  "جمله به جمله"ها يا مونتاژ نمودن پاراگراف "کلمه به کلمه"کپي نمودن جمالت
 گوناگون علير م اشاره به مأخذ آنها در انتهاي هر جمله يا پاراگراف

 داخل گيومه بالمانع است. "بيان م تقيم از منبع ديگر با  کر مرجع صرفا تبصره:
 تم نوشتاري ديگران، به عبارت ديگر، دنباال کاردن الگاوي    برداري از ساختار يا الگوريکپي

 چهارچوب نوشتاري ديگران به همان فرم

منظور از ساختار يا الگوريتم نوشتار، متادلوژي پاژوهش در فرمات تئاوري ياا روش انجاام        توضیح:
تاوان از روش تحقياق تئاوري ياا آزمايشاگاهي       ماي  آزمايش تحقيقاتي است. به عبارت ديگر زمااني 

 ان استفاده نمود که به روشني بيان شود که روش برگرفته از کدام منبع يا مرجع است.ديگر
 
 ی علمی اجاره -ز

( منظور اين است که پژوهشگري به جاي آنکه خود به انجام پژوهش بپردازد، افرادي را براي اين 34
حويال کاار، باا    منظور به کار گيرد و خودش در فعاليت پژوهشي چندان تالش نکند، سپس، بعاد از ت 

 دخل و تصرف اندکي در پژوهش صورت گرفته، آن را به نام خود منتشر نمايد.
 

 عدم رعایت حقوق مالکیت معنوی و مسئولیت پژوهش انجام شده –ح 

( چا  مقاله توسط دانشجو )پس از فارغ التحصيلي( بطوري که استاد)ان( راهنماا و ياا همکااران    35
 باشند.فعاليت علمي از مفاد آن مطلع ن

 ( نپذيرفتن م ئوليت محتواي مقاله )صحت مطالب مندرج در مقاله(، توسط نوي ندگان آن.36
 ي م ئول.( عدم پذيرش م ئوليت گروه پژوهشي و صحت کل پژوهش توسط نوي نده37
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( عدم سپاسگزاري از افراد حقيقي و حقوقي مشارکت کننده در پژوهش، در بخش سپاسگزاري که 38
 ي ندگان براساس م تندات، ملزم به  کر نام آنها بوده اند.نوي نده يا نو

اي که نقشاي در اصال پاژوهش مربوطاه ياا در فعاليات       ( انت اب  ير واقعي پژوهش به مؤس ه39
 اي فرد نوي نده نداشته است. حرفه
ان( ترتيب، اسم دانشجو، استاد)نامه به( عدم رعايت ترتيب درج اسامي در مقاالت م تخرج از پايان40

 راهنما و استاد )ان( مشاور.
( عدم پاسخگويي استاد راهنما ن بت به محتواي پايان نامه )درستي/نادرستي( به عناوان شاخص   41

 م ئول.
 ( اضافه نمودن اسم افراد در مقاله جهت ارتقاي اعتبار مقاله بدون اطالع آنها.42
لتحصيل توسط استاد )ان( راهنماا ياا   ( دادن اطالعات پايان نامه دانشجوي در حال دفاع يا فارغ ا43

مشاور، به ديگران و چا  آن در قالب مقاله حتي در صورت  کر نام دانشاجو ياا انتشاار آن بصاورت     
 پايان نامه افراد ديگر.

يا اطالعات يک اثر تحت داوري توسط سردبيران و داوران اين ها  ( مصادره يا سوء استفاده از ايده44
 ها و .... ارسال شده است.فرانسآثار که براي مجالت، کن

ها توسط دانشجويان و اعضاي هيأت علماي  ها و رسالهنامههاي پژوهشي، پايان( انتشار نتايج طرح45
در قالب کتاب، مقاله و ... بدون هماهنگي و اخذ مجوز از معاونت پژوهشي دانشگاه به عناوان مالاک   

 ها.حقوق مادي و معنوي اين دست پژوهش
قاالت يا استفاده از پايان نامه دانشجويي توسط استاد راهنماا ياا مشااور بادون درج ناام      ( چا  م46

 دانشجو و يا همکار پايان نامه و رساله.
هاي تجاري، رموز تجاري يا اموال فکاري تحات   هاي  يرقانوني از مواد، محتواها، نشان( استفاده47

 پوشش قانون کپي رايت.
 ها بر روي کتاب، مقاله و .... بدون ک ب مجوز.آرم موس ات و سازمان( استفاده از نام، عنوان و 48
 ( ترجمه متون علمي و ادبي بدون اخذ از نوي نده اصلي اثر49
 

 انتشار مجدد –ط 

در ياک   "هاايي از آنهاا کاه قابال    ( چا  مجدد يک کتاب، مقاله و اثرات ادبي و علمي يا بخاش 50
 يده باشد.ي چاپي يا الکترونيکي به چا  رسنشريه
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 اي که در يک نشريه در دست بررسي براي انتشار است، تصاميم  ي مقالهچنان چه نوي نده
ي ديگري ارسال نمايد، بايد ابتدا انصراف خاود  بگيرد، به هر دليلي، آن مقاله را براي نشريه
ش از ي اول اعالم نمايد. اين کار، حداکثر تا پاي را از انتشار مقاله، به صورت کتبي به نشريه
 ي اول امکان پذير است.اعالم پذيرش مقاله براي انتشار در نشريه

     چنان چه نتايج يک پژوهش به صورت خالصه در مجموعه مقاالت يک کنفارانس علماي باه
 چا  رسيده باشد، ارسال آن، جهت بررسي و چا  به صورت کامل در يک نشريه، بالمانع است.

 

 همپوشانی انتشارات –ی 

اي با عنوان جديد باه  ي پيشين خود را با اندکي تغيير در متن، در مقالههاي مقالهداده( پژوهشگر، 51
 چا  رساند.

 ( چا  کامل مقاله يا مقاله با شباهت باال در يک مجله ديگر.52
 اي که در يک زبان چا  شده را در يک زبان ديگر نياز باه   تواند مقالهدارنده ايده علمي مي

 نکه به مقاله اول ارجاع بدهد.چا  برساند مشروط بر آ

 هاا در مقااالت بعادي هماان نوي انده)گان(، در      هايي از بخش ماواد و روش تکرار ق مت
 باشد.صورت ضرورت، بالمانع است، اما در هر حال  کر مرجع الزم مي

 

 خرید و فروش آثار پژوهشی –ک

که خريدار، تحقيق را به نام خود ( خريد و فروش آثار پژوهشي )مقاالت، پايان نامه و ...( به نحوي 53
 بعنوان پژوهشگر يا پديدآورنده و صاحب اثر استفاده کند.

 ( ضبط، خريد، فروش و سوء استفاده از سخنرانيهاي افراد بدون اجازه.54
 

 جعل هویت   –ل 

 ( ارائه اشتباه هويت خود يا هويت افراد ديگر در بافت علمي / دانشگاهي55
 امي جعلي يا با اسامي افراد ديگر بدون اجازه آنها( انتشار آثاري با اس56
 ( جعل امضا و تهيه گواهي پذيرش جعلي جهت اخذ امتيازات مربوطه57
 

 تصویب
به تأييد وزير علاوم، تحقيقاات و فنااوري     23/12/93بند، در تاريخ  57مصاديق تخلفات پژوهشي در 

 باشد. خلفات پژوهشي ميهاي ت نامه آيينرسيد و از تاريخ ابالغ، قابل رسيدگي در 
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 و مقررات پذیرش و نشر کتاب در مؤسسه انتشارات  امهن آیین 

 دانشگاه تهران
 مقدمه 

هاي درساي دانشاگاهي و سااير انتشاارات دانشاگاه      به منظور بهبود چگونگي روند چا  و نشر کتاب
نامه پذيرش و نشار   ، آيين اول اساسنامه مؤس ه انتشارات دانشگاه  هرچه بهتر ماده تهران، در اجراي  

 به تصويب رسيد.  کتاب به شرح زير تدوين و در شوراي انتشارات دانشگاه 
 

از طارف اعضااي    مؤس ه هر نوع اثر علمي، تحقيقي را در زمينه فرهناگ و معاارف، خاواه     ـ1ماده 
هاي علميه و مراکز و مؤس اات علماي و پژوهشاي     و حوزه ها دانشگاهيا تهران  علمي دانشگاه  هيئت 

 پذيرد.   نامه براي چا  و نشر مياز طرف ساير دانشمندان و محققان با رعايت مفاد اين آيين ديگر، خواه 
 

منظور از اثر عبارت از هرگونه تأليف، تصنيف، ترجماه، تنظايم، تحشايه، تصاحيح متاون و       ـ2ماده 
 باشد. گونه پژوهشي است که قابل چا  و نشر ميهمچنين هر 

هااي  صاحب اثر، شخص يا اشخاص حقيقي و حقوقي ه تند که اثر را به يکاي از شاکل   :1تبصره  
 کنند. به مؤس ه ارائه مي  2ماده 

طباق قارارداد از     2حقوق صاحب اثر، مبلغي است که در ازاء انجام خدمات موضوع مااده   : 2تبصره  

 شود. به صاحب اثر پرداخت ميطرف مؤس ه 

 شود. مي ناميده  "مؤس ه" نامه آيينتهران، در اين  مؤس ه انتشارات دانشگاه  : 3تبصره  

هااي مختلاف   ، عبارت از کليه آثاري است که از طرف مؤس ه به شکل انتشارات دانشگاه  : 4تبصره  

انتشاارات دانشاگاه   "ترتيب و عبارت  اره تهران، شم ها، نشانه دانشگاه شود. روي جلد کتابمي منتشر 
 چا  شود.  بايد  "تهران 

شاود و  تدريس مي هاي مختلف دانشگاه هايي ه تند که در رشتههاي درسي، کتابکتاب :5تبصره  

هاي مختلاف تحصايلي يااري    هايي ه تند که دانشجويان را در رشتههاي کمک درسي، کتابکتاب
 دهند.  مي

شود و سندي است که براي چا  اثر بين مؤس ه و صاحب اثر تنظيم و مبادله ميقرارداد،  :6تبصره 
 اصول کلي آن به تصويب شوراي انتشارات خواهد رسيد. 

 
باشند، بايد ن اخه  تهران مي صاحبان آثاري که مايل به چا  آثار خود در انتشارات دانشگاه  ـ3ماده 
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ناماه   واژه  هرست مطالب، مناابع و مآخاذ و بااالخره    اصلي خواناي آثار خود را که حاوي پيش گفتار، ف
 باشد در اختيار مؤس ه قرار دهند.  مي

باا ماتن ترجماه     اي، ارسال اصل کتاب به زبان اصالي، هماراه   هاي ترجمهدر مورد کتاب : 1تبصره  
 ضروري است. 

 

ا در شاوراهاي  شاود، ابتاد  تمام آثاري که براي چا  و يا تجديد چا  به مؤس ه تحويل مي ـ4ماده 
گاردد. در نهايات نظار    هاي منتخب ارجاع ميتخصصي انتشارات مطرح و سپس براي بررسي به داور

 شود. هاي تخصصي انتشارات بررسي مينفر( براي تصميم گيري نهايي در شورا  2داوران )حداقل 
هااي  و نظار شاورا  ماه از تاريخ ت ليم هر اثر، نتيجاه بررساي     3مؤس ه بايد حداکثر طي  : 1تبصره  

 تخصصي انتشارات را به اطالع صاحب اثر برساند. 
الخط مؤس ه و مؤس ه مجاز است، هر نوع اصالح انشايي، اماليي و عبارتي را طبق رسم :2تبصره  

 .  به عمل آورد "اثر"ر  با اطالع صاحب اثر، د
اب، جلد و شمارگان کتااب  اخذ تصميم درباره طرز چا ، نوع حروف، نوع تصاوير، قطر کت:  3تبصره  

 با مؤس ه است. 
سال قبل از درخواست تجدياد چاا ، درگذشاته     10تا   7هاي ترجمه اي که در مورد کتاب : 4تبصره  

توسط مؤس ه به چا  رسيده است، براي تجديد چا ، بايد با تجدياد نظار و ترجماه، آخارين چاا       
 کتاب به زبان اصلي همراه باشد. 

 

بايد تا زمان اعالم نتيجه قبول يا رد اثر براي چا  در مؤس اه، اثار خاود را باه     صاحب اثر  -5ماده 
 نمايد. ناشر ديگري ارائه ندهد و اين تعهد را همراه امضاي تعهدنامه اعالم مي

تبصره ا پس از قبول اثر براي چا  و نشر در مؤس ه، قرارداد جداگاناه اي باياد باين صااحب اثار و        
  رئيس مؤس ه تنظيم شود.

 

تواند از طريق مشارکت با صاحبان اثر يا مؤس ات و ناشران داخلي و يا خارجي مؤس ه مي - 6ماده 
ها منعقاد خواهاد کارد، اثاري را منتشار نماياد. در روي جلاد کتااب،         و بر اساس قراردادي که با آن

 .  قيد شودانشگاه تهران ونيز در پشت يا روي جلد کلمه با همکاري ... بايد  مشخصات انتشارات د
 

رساد و حقاوق آن باراي مؤس اه     تمام انتشارات مؤس ه در چاپخانه دانشگاه به چاا  ماي   -7ماده 
محفوظ است، وظيفه مؤس ه استفاده بهينه از درآمد اختصاصي خود در جهت تجهيز روزآماد صانعت   

 . هاي کشور رقابت کندترين چاپخانهباشد. به نحوي که بتواند با پيشرفتهچا  و نشر مي
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زمان واگذاري حقوق مادي صاحب اثر به مؤس ه در هر چا  حداکثر پنج سال است و پس  -8ماده 
 تواند کتاب خود را به ناشر ديگري واگذار کند. از آن صاحب اثر در صورت عدم تمايل مي

 
هاي چا  شده با حفظ حق تعيين شمارگان )تيراژ( به مؤس ه به شاکل  بهاي فروش کتاب -9ماده 
  :شودحاسبه ميزير م

 2/2هاي کل توليد کتاب )قبل از منظور کردن حق الزحماه صااحب اثار( محاسابه و در عادد      هزينه 
شود و قيمت هر هاي چا  شده )شمارگان( تق يم ميشود، سپس حاصل آن بر تعداد کتابضرب مي 

 آيد. ن خه کتاب به دست مي

 
 شود: قرارداد  کر ميحقوق صاحب اثر به شرح زير محاسبه و در  -10ماده 

 درصد بهاي پشت جلد ضربدر شمارگان کتاب.  8مربيان از قرار 
 بهاي پشت جلد ضربدر شمارگان کتاب.  درصد 10استادياران از قرار  
 درصد بهاي پشت جلد ضربدر شمارگان کتاب. 12دانشياران از قرار  
  بهاي پشت جلد ضربدر شمارگان کتاب. درصد 14استادان از قرار  

با توجه باه وضاعيت فاروش هار کتااب و       نامه آيين  10درصدهاي مبناء قيد شده در ماده  :1تبصره  
 درصد قابل افزايش است.  2جهات اقتصادي با نظر رئيس مؤس ه تا 

هر اثر چاپي در دانشگاه تهران نيم درصد و هر اثر برگزيده دانشگاه تهران ا وزارت ارشااد    :2تبصره  
 درصد تجاوز نکند. 20شود. مشروط به آن که در مجموع ازالزحمه مبنا اضافه ميدرصد به حق  نيم 

حقوق صاحبان اثري که  ير دانشگاهي ه تند، در صورتي که مدرک دکتاري ياا معاادل     :3تبصره 
تار بار مبنااي مرباي     داشته باشند به تشخيص رئيس مؤس ه بر مبناي استاديار و براي مدرک پاايين 

 شود. محاسبه مي

خريد اثر براي چا  با شمارگان معيني در هر چا  بر مبنااي مصاوبات هيئات امنااء باه       -4بصره ت 
قيمت پشت جلد در مواردي که به مصالحت باشاد    درصد 15ن بت شمارگان و کيفيت اثر، حداکثر تا 
 گيرد. توسط مؤس ه، در قالب قرارداد انجام مي

ن خه در هر چا  به صاحب يا صاحبان   10تعداد عالوه بر دستمزد فوق از چا  هر کتاب  :5تبصره  
 گردد. اثر اهداء مي

 
براي قدرداني از اعضاي هيئت علمي و ساير افراد اهل قلم که به نحوي در ارزيابي کتاب   -11ماده 
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تواناد از  هاي برگزيده سال فعاليت دارند، مؤس ه ميارجاعي به مؤس ه براي چا  و يا ارزيابي کتاب
هاي انجام شاده و مرتباه دانشاگاهي    صاصي، حق حضور در جل ه متناسب با فعاليتمحل عوايد اخت

 آنان پرداخت نمايد. 
 

شاود. رساميت   هاي انتشارات دانشگاه، ماهانه يک بار در مؤس ه تشکيل ميجل ات شورا -12ماده 
باه   گيرد و در صورت لزوم رأي گياري جل ه با حضور اکثريت ن بي )نصف به عالوه يک( انجام مي

 .  همين شکل انجام شود 

 يبت  ير موجه هر يک از اعضاي شورا بيش از سه مرتبه در سال، به معناي اساتعفا تلقاي    :تبصره  

 شود تا جايگزيني مناسب صورت گيرد. و مراتب توسط دبير شورا به رياست دانشگاه اطالع داده مي شود مي
 

چا  شده و مورد استقبال اهل مطالعه قرار گرفتاه   هايي را که قبال تواند کتابمؤس ه مي -13ماده 
 در سل له انتشارات دانشگاه منتشر نمايد.  نامه آييناست با رعايت مفاد اين 

 
تواند دستمزد متعلقه يا بخشاي از آن را  مؤس ه در موارد مقتضي و موافقت صاحب اثر مي -14ماده 

 يمت پشت جلد در اختيار صاحب اثر قرار دهد.درصد تخفيف از ق 20به صورت عين کتاب چا  شده و با 
 

 اهداء، فروش و مبادله کتاب  

 تواند در موارد زير انتشارات خود را اهداء نمايد.  مؤس ه مي -15ماده 
 ن خه.   2الف ا کتابخانه مقام رهبري 

 هاي نهاد رياست جمهوري و مجلس شوراي اسالمي هرکدام يک ن خه. ب ا کتابخانه 
 ن خه.   3نه ملي از هر کتاب ج ا کتابخا

د ا وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي، وزارت علاوم، تحقيقاات و فنااوري، وزارت آماوزش و پارورش،        
 ن خه.   3وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکي از هر کتاب 

 ن خه.   3ه ا کتابخانه مرکزي دانشگاه تهران از هر کتاب  
هاي هاي درسي مربوط به رشتهس ات تابع دانشگاه تهران از کتابها و مؤهاي دانشکدهو ا کتابخانه  

 ن خه.    5هر دانشکده يا مؤس ه از هر کتاب 
 و مؤس ات فرهنگي سراسر کشور از چا  اول هر کتاب يک ن خه در هر مورد.  ها دانشگاهزا به  
 اب ب ته به ضرورت. و مؤس ات فرهنگي خارج از کشور يک ن خه از هر عنوان کت ها دانشگاها به  ح 
 چا  شده در صورت لزوم يک ن خه. هاي مرتبط با موضوع کتابطا به ساير وزارتخانه 
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هااي فرهناگ و تمادن اساالمي،     ر رشاته  انشمندان و محققان خاارجي کاه د   ا مراکز فرهنگي و د ي 
ميت اسات ب اته   ها داراي اهکنند و تحقيقات آنان در اين زمينهايران شناسي کار مي شناسي و  اسالم

 به مورد از هر کتاب يک تا پنج ن خه. 
 

تواند براي معرفي و تبليغ، انتشاارات خاود را از هار کتااب باه صادا و سايما،        مؤس ه مي -16ماده 
 هاي گروهي در حد ضرورت اهداء و مبادله نمايد. روزنامه و مطبوعات و ساير رسانه

 

 هاي به شرح زير در نظر بگيرد. د تخفيفمؤس ه مجاز است در فروش انتشارات خو -17ماده 
ا به هر يک از اعضاي علمي شا ل و بازنش ته دانشگاه تهران در هار ساال از کتاب چاا  اول      الف 

 درصد تخفيف.  20هاي قبل از هر عنوان کتاب يک ن خه با همان سال يا سال
درصاد   30شاته خاود   ا به دانشجويان دانشگاه تهران در مورد کتب درسي تخصصي مرباوط باه ر   ب 

 تخفيف به صورت گروهي و با معرفي دانشکده  يربط طبق لي ت کالس. 
 شود. درصد تخفيف داده مي 10باشند المللي دانشجو ميا به دانشجوياني که داراي کارت بين ج 
هاي عمومي و ا مؤس ه مجاز است در قالب انعقاد قرارداد فروش کتاب براي کتابفروشان و کتابخانه د

 هايي به شرح زير در نظر گيرد. نيز ب ته به ميزان خريد تخفيف ها دانشگاههاي نهادها و کتاب فروشي
 درصد  10از پانصد هزار ريال تا دو ميليون ريال  

 درصد  15از دو ميليون ريال تا سه ميليون ريال 
 درصد 20 از سه ميليون ريال به باال 

 درصد 25ا به تشخيص مديريت( تا به مراکز پخش که خريد کلي دارند )بن 
 باشد ولي هزينه حمل و نقل به عهده خريدار است. هزينه ب ته بندي به عهده مؤس ه مي 
هاا  سال از تاريخ چا  آن  10هاي انتشارات دانشگاه تهران را که بيش از ا مؤس ه مجاز است کتاب ه

رصد تخفياف قيمات پشات جلاد باه      د 40گذشته باشد )موجودي انبار( به هر کس که مايل باشد با 
 فروش برساند. 

 

مؤس ه مجاز است انتشارات خود را با انتشارات ناشران داخلي و خارجي مبادله نمايد و در  -18ماده 
 قالب تفاهم نامه طرفين کتاب و نشريات علمي را بين همديگر رد و بدل نمايند. 

 

شاوراي انتشاارات     27/10/1377جل اه ماورخ    تبصره در 18و  ماده   19نامه در  اين آيين -19ماده 
به تصويب رسيد   22/2/1378تهران و يکصد و چهل و يکمين جل ه شوراي انتشارات مورخ  دانشگاه 

 شود.  و مقررات قبلي نشر و پذيرش کتاب ميها  نامه و از تاريخ تصويب جايگزين آيين
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 ضوابط انتخاب کتاب برتر 
 

 م ابقه به شرح زير است: شرکت در ترين ضوابط براي عمده
 کشور باشد. و مراکز آموزش عالي ها دانشگاها صاحب اثر عضو هيئت علمي فعلي يا گذشته يکي از 1
ا زمان انتشار کتاب در نوبت اول چا  مربوط به سال تحصيلي قبل از سال برگزاري انتخاب کتاب 2

 باشد.
انتشار آگهي به نشاني انتشاارات دانشاگاه    ا صاحب اثر يا ناشر کتاب سه ن خه از کتاب را در زمان3

 تهران براي شرکت در م ابقه ارسال کند. 
 هاي تخصصي زير ه تند:هاي برگزيده در گروها کتاب4
هااي  هاي الهيات و معارف اسالمي، ادبيات و علوم ان اني، زبانگروه علوم ان اني شامل رشته -4-1

 خارجي، حقوق و علوم سياسي. 
اروساازي، دنادان پزشاکي،    هااي پزشاکي، د  م پزشاکي و دامپزشاکي شاامل رشاته    گروه علو -4-2

 دامپزشکي.
هاي عمران، برق و کامپيوتر، مکانياک، معادن، ماواد،    گروه علوم فني و مهندسي شامل رشته -4-3

 مهندسي شيمي.
 هاي کشاورزي و منابع طبيعي و محيط زي ت.گروه علوم کشاورزي شامل رشته -4-4
هاي رياضي، آمار، فيزيک، نجوم، ژئوفيزيک، شيمي، زمين شناسي م پايه شامل رشتهگروه علو -4-5

 و زي ت شناسي.
 هاي معماري، هنرهاي تج مي، شهرسازي، تئاتر و موسيقي.گروه هنر و معماري شامل رشته -4-6
اد، هاي علوم اجتماعي، روان شناسي، علوم تربيتي، اقتصا علوم اجتماعي و رفتاري شامل رشته -4-7

 علوم اداري و مديريت، تربيت بدني، کتابداري، جغرافيا.
ا انتخاب بيش از يک کتاب در هر گروه علمي بالمانع است. البته در هر رشته حداکثر ياک کتااب   5

 شود. مي برگزيده
درصد امتياز منظور شده را ک ب کرده باشند. در  ير ايان   85هاي انتخاب شده بايد حداقل  ا کتاب6

هااي برج اته ديگار در     مختلاف از کتااب  هاي  ي انتخاب نخواهد شد. همچنين در رشتهصورت کتاب
 صورت تصويب شوراي انتشارات دانشگاه تهران قدرداني خواهد شد. 
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 ضوابط تألیف کتاب  
 
 شوراي سياستگذاري انتشارات  29/04/90مصوبه جل ه مورخ  
 
 تعریف تألیف  

و اشخاص صاحب نظار را باه    ها و يا نظرهاي خود لفان، يافتهر آن مؤلف يا مؤ تأليف اثري است که د 
ر قالاب ياک کتااب مطارح      اي تخصصي د انش موجود پردازش و به صورت مجموعه منظور ارتقاي د

 کند.  مي
  

 (های مؤلف )مؤلفان ویژگی

 سال(.  5سابقه تدريس يا تحقيق در رشته تخصصي کتاب )حداقل  -1
مقالاه در مجاالت علماي و      5مارتبط باا موضاوع کتااب )حاداقل        دارا بودن مقاالت چا  شاده  -2

   پژوهشي(. 
 مرتبط بودن موضوع کتاب با رشته تخصصي مؤلف.  -3
 
 استانداردهای تألیف عبارتند از:  

 مشخص بودن هدف کتاب.   -1
 استفاده از منابع معتبر.  -2
 و ديگران.  ها و نظرهاي خو د طرح و پردازش يافته -3
 هنگي و تناسب مطالب با يکديگر و با هدف کتاب. هما -4
 )ح ب مورد(.  به روز بودن منابع و مأخذ - 5
 جامعيت و کفايت مباحث در موضوع مورد بحث.  - 6
 نظم منطقي در توالي فصول کتاب.  -7
 م تند و م تدل بودن مطالب کتاب  -8
 وط.سازگاري با اصول نوشتاري و موازين علمي و ادبي زبان مرب -9
  
 نشانگرهای تألیف عبارتند از:   

 بيان هدف کتاب در پيشگفتار و رعايت آن در متن.  -1
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هاي مؤلف و ديگاران در ارتبااط باا موضاوع کتااب      ها و نظريهاشاره )ارجاع درون متني( به يافته -2
ودن منابع باه  ها و منابع مرتبط با موضوع کتاب:  کر منابع و مآخذ، نزديک بترين يافته)ارجاع به مهم

سال اخير( و توجيه ارائه منابعي که از نظر تاريخي، براي موضوع ماورد    5تاريخ انتشار کتاب )ترجيحا  
 نظر الزم به ارائه باشد(. 

 برخورداري از نظم منطقي در ترتيب فصول و مطالب ارائه شده با توجه به هدف و عنوان کتاب.  -3
هاا و مفااهيم و...( باا  کار     هاا، مکاان  واژگان اصلي، نام تهيه فهرست موضوعي)نمايه موضوعي، -4

 شماره صفحات در پايان کتاب. 
 شده در متن در پايان کتاب.  ارائه فهرست منابع استفاده  -5
 کتاب شناسي  -6
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 ضوابط ترجمه کتاب
 (شورای سیاستگذاری انتشارات   29/04/90مصوبه جلسه مورخ  )

 

 تعریف ترجمه 

که صاحب اثر، مفهوم و محتواي کامل يک کتاب را از زبااني باه زباان ديگار بار       ترجمه اثري است 
گرداند. ترجمه مطلوب آن است که مترجم ساختار کتاب اصلي را حفاظ و ماتن را باه دقات و باا       مي

هاي مناسب و رايج و با رعايت يکنواختي در سراسر کتاب به طور سودمند باه زباان    از معادل استفاده 
 فارسي زبان )زبان مقصد( قابل فهم باشد. مقصد( آنچنان برگرداند که براي خواننده  فارسي )زبان

 
 های کتاب مطلوب برای ترجمه  ویژگی 

کتاب مورد ترجمه از زبان ديگر ترجمه نشده باشاد و باه زباان اصالي باشاد )در  يار اينصاورت         -1
 تشخيص آن بر عهده شوراي تخصصي است(. 

 باشد.  ناشر اصلي کتاب معتبر -2
 مؤلف کتاب اصلي شناخته شده و پژوهشگر برج ته در موضوع کتاب باشد.  -3
 ي معتبر جهان باشد. ها دانشگاههاي درسي، کتاب به عنوان کتاب درسي در مورد کتاب -4
هااي مرجاع کاه    از انتشار آخرين چا  کتاب بيش از پنج سال نگذشته باشد )مگر دربااره کتااب   -5

 شوراي تخصصي است(.  آن بر عهده تشخيص 
 گروه مخاطبان کتاب مشخص باشد و تا حد ممکن در رشته مربوطه بخش گ ترده اي را پوشش دهد.  -6 
 
 های مترجمویژگی 

 مترجم به زبان اصلي کتاب ت لط داشته باشد.  -1
 شد. با موضوع کتاب در رابطه با رشته تخصصي مترجم باشد يا مترجم موضوع کتاب را تدريس کرده  -2
 با واژگان تخصصي معادل و رايج در زبان فارسي آشنا باشد.  -3
 هاي نوشتاري زبان فارسي ت لط داشته باشد. به مهارت -4
 حداقل دو مقاله به زبان اصلي يا تخصصي داشته باشد.  -5
 باشد. مترجم حداقل دو مقاله به زبان فارسي به چا  رسانده  -6
 از: استانداردهای ترجمه عبارتند  

حفظ فصل بندي، بخش بندي، پاراگراف بندي، نوع و اندازه حاروف کتااب   "حفظ ساختار کتاب؛  -1
 مگر در موارد خاص که تشخيص آن به عهده شوراي تخصصي خواهد بود(. )"
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 .  "حفظ مفهوم کتاب بدون هيچ گونه حشو و زوائد"داري کتاب اصلي؛ حفظ امانت -2
 ."ها مجااز ني ات  ها و پاراگرافاز کلمات اصلي، عبارات، جملهحذف هيچ يک "دقت در ترجمه؛  -3

 ترجمه حواشي و ضمايم کتاب )پانويس، کتابنامه، فهرست اعالم( نيز ضروري است. 
 ها در پانوشت. هاي بيگانه و نقل معادل خارجي آن هاي مناسب و رايج براي واژهاز معادل استفاده  -4
 براي کلمات به طور يک ان در تمام متن.  ده به کار بردن واژگان انتخاب ش -5
باا اضاافه کاردن توضايحات و      حفظ سودمندي اثر با توجه به هدف کتاب اصلي باراي خوانناده    -6

 ها در پايان کتاب ) در صورت نياز(. پاورقي و يادداشت
ح ارائه فهرست اصطالحات به صورت خارجي/ فارسي )فارسي/ خارجي(؛ هرگاه در برابار اصاطال   -7

خارجي بيش از يک معادل فارسي متداول است، مترجم معادل منتخب خود را اول و بقيه را در اداماه  
 نوي د. )پرانتز( مي
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 علمی هیئتبنیان اعضای  نامه حق امتیاز دانشگاه تهران از دستاورد/یافته دانش شیوه
 

 مقدمه 

هااي   بودجاه  و ماؤثر از  هوشمند فادهاست اختراعات و هرگونه دارايي فکري دانشگاه که با بر مديريت
تحقيقاتي شکل گرفته اند، وظيفه اي است حاکميتي که الزم است معاونات پژوهشاي دانشاگاه ايان     

 .وظيفه را با قدرت برعهده بگيرد
عرضاه کنناده   محتارم دانشاگاهي    نانيکارآفر يبرا م ير بهينه يا ايجادموانع هرگونه رفع به منظور 

هااي   ونه اي که اطمينان و اعتماد حاصل شود، همه، از دستاوردها و نوآوريانه، به گمحصوالت فناور
عرضه شده به بازار، سود خواهند برد، اين شيوه نامه توسط معاونت محترم پژوهشي دانشگاه درتاريخ 

ناماه  به هيأت محترم رئي ه دانشگاه پيشنهاد و به شرح زير به تصاويب رسايد. ايان شايوه     28/5/92
 باشد.االجرا ميعلمي دانشگاه تهران الزم يئتهتوسط اعضاي 

 
 تعاریف

 آورد. مي بوجود مخترع: فردي است که اختراعي را براي اولين بار -1 - 1

اي خااص را اراياه    اختراع: نتيجه فکر فرد يا افراد است که براي اولين بار فرآيند ياا فارآورده   -1 - 2
 نمايد. آنها حل مي، صنعت و مانند  ، فناوري ، فن کند و مشکلي را دريک حرفه مي

هاي فناور: کاه از ايان پاس باه اختصاار مرکاز       و شرکتسازي  مرکز مالکيت فکري، تجاري -1 - 3
شود، مرکزي اسات تاابع اداره کال خادمات پژوهشاي و انتشاارات        مي مالکيت فکري ناميده
هاي پژوهشي محققاين،  کوشد ضمن ت هيل ثبت مالکيت فکري يافته مي دانشگاه تهران که

 هاي علمي و پژوهشي، ب ترسازي نمايد. ري سازي يافتهبه منظور تجا

علمي دانشگاه تهران که از  هيئتعلمي صاحب دستاورد / يافته: کليه اعضاي  هيئتاعضاي  -1 - 4
 شود.خوانده مي« علمي هيئتعضو »اين پس به اختصار 

سندي است که اداره مالکيات صانعتي باراي حمايات از اختاراع صاادر       گواهي ثبت اختراع:  -1 - 5
 مند شود. تواند از حقوق انحصاري بهره ند و دارنده آن ميک مي

هاي علمي و پژوهشاي عضاو   دستاورد دانش بنيان: يافته يا محصولي است که حاصل فعاليت -1 - 6
 شود.خوانده مي« دستاورد»باشد که از اين پس علمي مي هيئت

ياي فکاري و   قاراردادي اسات باين مالاک دارا    : برداري از دارايي فکاري  واگذاري امتياز بهره -1 - 7
موجب آن قرارداد، متقاضي در قبال پرداخات مبلغاي    برداري از آن دارايي که به متقاضي بهره
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درآمد خالص حاصل از فروش محصول و ياا مبلغاي ثابات(،    فروش يا )به صورت درصدي از 
 آورد. برداري از دارايي فکري را بدست مي مجوز بهره

و دساتاوردهايي کاه    سازي ابداعات ل از تجاريحاص درآمدهرگونه  عبارت است از: امتياز حق -1 - 8
به لحاظ زيرسااخت، برناد و محيطاي کاه ايجااد کارده اسات، ساهم عماده اي در          دانشگاه 
 شود. که به طور منصفانه مابين دانشگاه و مبدع ت هيم مي آن داشته است،گيري  شکل

از  علماي تجهياز شاده: عباارت     هيئات هااي عضاو   آزمايشگاه تحقيقااتي کاه توساط آورده    -1 - 9
کاربردي ياا   هاي طرحآزمايشگاهي است که کليه تجهيزات ح اس و ابزار دقيق آن از محل 

 گرنت استاد تأمين و تجهيز شده باشد.
 

 اهداف  

 فکاري هااي   از داراياي  يمجاوز بهاره باردار   واگاذاري   در ايجاد هماهنگي و وحدت رويه -1 - 10
 دانشگاه 

 اي دانش بنيانهارتقاء نقش کليدي دانشگاه در رشد کمي و کيفي شرکت -1 - 11
 شده ثبت اختراعات به ن بت( شده اعطا برداري بهره مجوز)ها  نوآوري افزايش -1 - 12
در  از محال بازگشات فزايناده سارمايه     ينختارع م دستيابي به سهم منصافانه دانشاگاه و   -1 - 13

 .ات فناورانهتحقيقمشترک با صنعت و هاي  برنامه

  اختراعات سازيتجاري کاهش ري ک و ت هيل فرايند -1 - 14

 انداز برج ته نوآورانه.ناسايي تحقيقات برخوردار از چشمرصد و ش -1 - 15

 المللارتقاء رتبه کارآفريني فناورانه دانشگاه تهران در سطح بين -1 - 16
 

 کمیته تعیین و تأیید حق امتیاز محصول  -3ماده 

 داناش  و دانشاجويان  و هيئت علماي به منظور بررسي حق امتياز توليدات علمي و اختراعات اعضاي 

 شود: مي نفر به شرح  يل ايجاد 15از  انشگاه،  تعيين و تأييد حق امتياز محصول متشکلآموختگان د
 معاون پژوهش و فناوري دانشگاه به عنوان رئيس کميته؛ -
 رئيس پارک علم و فناوري دانشگاه به عنوان نائب رئيس کميته؛ -

 مديرکل خدمات پژوهشي و انتشارات به عنوان دبير کميته؛ -
 ناس مرکز مالکيت فکري؛مدير/کارش -
 دانشگاه يپژوهش يشوراتخصصي هاي  هفت نفر ار رؤساي کمي يون -
 دانشگاه از رشته آگاه به فرايند تجاري سازي؛ هيئت علمينفر از اعضاي  4 -
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 تعیین و تأیید حق امتیاز محصول تهیکموظایف  -4ماده

 ؛علمي دانشگاه، هيئتنيان اعضاي دانش بهاي  عيين حق امتياز دانشگاه از دستاوردها / يافتهت -
 گذار؛هاي ارزشگذاري فناوري و صالحيت شرکتهاي ارزشتعيين شاخص -
هايي که مشمول اعطاي پوشش حمايتي جهت توسعه  تعيين مصاديق و مشخصه دستاوردها و ايده -

 ؛شوند ميسازي  محصول و تجاري
تجااري، همچناين     فني، اسارار  تراع، دانش فکري اعم از اخ  مالکيت  سنجش اعتبار و اصالت حقوق -

 .فکري دانشگاههاي  مرجع رسيدگي به هرگونه اختالفات در خصوص دارايي

 
 شرایط اجرایی تعیین حق امتیاز محصول -5ماده 

ال هم متعلق به دانشگاه، به ميزان مشارکت هار  علمي و دانشگاه از حق هيئتحقوق عضو )اعضاي( 
 شود. مي رح بر اساس شرايط زير تعييندو طرف در به ثمر رسيدن ط
درصد حاصل از فروش دستاورد/يافته به قرار  يل مابين دانشگاه  7تا  3از کل مبلغ فروش، به ميزان 

گيري در خصوص تعيين درصد مذکور بر شود. مرجع تصميمعلمي تق يم مي هيئتو عضو )اعضاي( 
علماي و   هيئات بندي قدرال اهم عضاو   ق يمباشد. نحوه تعهده کميته تعيين حق امتياز محصول مي

 باشد.مي 5-3و  5-2، 5-1دانشگاه، با توجه به بندهاي 
در صورتي که يافته / دستاورد پژوهشي و فنااوري باا حمايات دانشاگاه )م اتخرج از طارح        -1-5

اي ها  کاربردي، گرنت، طرح پژوهشي، پايان نامه و پروژه دانشجويي با استفاده از کارگاه و آزمايشاگاه 
 60درصد و حق امتيااز دانشاگاه    40دانشگاه( اجرا شده و به نتيجه برسد، حق امتياز محقق به ميزان 

درصد ساهم پارديس / دانشاکده م اتقل / مرکاز و مؤس اه        40درصد سهم دانشگاه و  20درصد )
 باشد. مي پژوهشي  يربط(

کميال آن نياازي باه    در صورتي که طرح با سرمايه فارد باه نتيجاه رسايده باشاد و باراي ت       -2-5
علمي تجهيز  هيئتعضو هاي  گذاري مجدد باشد و يا در آزمايشگاه تحقيقاتي که توسط آورده سرمايه

درصد 10درصد ) 30درصد و حق امتياز دانشگاه  70حق امتياز محقق  شود انجام گيرد، مي و مديريت
ژوهشاي  ياربط(   درصد سهم پارديس / دانشاکده م اتقل / مرکاز و مؤس اه پ      20سهم دانشگاه و 

 باشد. مي

درصورتي که يافته / دستاورد با حمايت دانشگاه و سرمايه فرد به نتيجاه رسايده باشاد، حاق      -3-5
درصاد ساهم    35درصد سهم دانشاگاه و   15درصد ) 50درصد و حق امتياز دانشگاه  50امتياز محقق 

 باشد.پرديس/دانشکده م تقل/مرکز و مؤس ه پژوهشي  يربط( مي
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سازي پس از طي شدن مراحال حاق امتيااز، در پاارک علام و فنااوري و       فرايند تجاري کليه -4-5
 سازي پارک صورت خواهد گرفت.تجاري نامه آيينمطابق 

علماي از فاروش داناش فناي / ثبات اختاراع داخلاي ياا          هيئت: حق امتياز عضو )اعضاي( 1تبصره 
 باشد.مي 5-3و  5-2و  5-1المللي مطابق بندهاي  بين

 گردد.: احکام اعضاي کميته توسط معاون پژوهش و فناوري دانشگاه صادر مي2تبصره 
تواند کاري را که با سرمايه گذاري سازمان ديگري باه نتيجاه رسايده اسات،      نمي : متقاضي3تبصره 

بدون ک ب مجوز رسمي آن سازمان، براي ثبت اختراع يا به مرحله توليد رساندن آن به دانشگاه ارايه 
دهنده اين گونه دستاوردها، عالوه بر پيگيري حقوقي سازمان مذکور از سوي دانشاگاه نياز    کند. ارائه

 باي ت کليه خ ارات مالي و معنوي اين اقدام را به دانشگاه بپردازند. مي متخلف مح وب شده و
قانون ثبت اختراعاات،  : در خصوص ساير مواردي که در اين شيوه نامه  کر نگرديده، مطابق 4تبصره 

و قاانون   1386آباان   7مصوب مجلس شوراي اساالمي اياران در    تجاري صنعتي و عالئمهاي  رحط
و قانون ترجمه و تکثير کتب، نشريات  1348حمايت از حقوق مؤلفين و مصنفين و هنرمندان مصوب 

 رفتار خواهد شد.1352و آثار صوتي مصوب 
 نامه را طي نمايد.گردد که مراحل شيوه: امتياز گرنت به ک ي تعلق مي5تبصره 

 
رئي اه دانشاگاه تهاران     هيئات به تصاويب   28/05/92تبصره در تاريخ  5ماده و  4نامه در  اين شيوه
 رسيد.
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 انیبن دانش افتهی/ دستاورد ازیامت حق تعیین قرارداد
 

 ....................... دکتار  يآقاا  ينادگ ينما باه  انتشاارات  و يهشا وپژ خدمات کلاداره نيب ما قرارداد اين
 کاه  انتشارات و يهشوپژ خدمات کلاداره مقدم، يفرش ابانيخ ،يشمال کارگر ابانيخ تهران، ينشان به
جنااب   ان،يا بنداناش  افتاه ي/  دساتاورد  صااحب  و طارف  کيا  از شوديم دهينام دانشگاه پس نيا از

 0912000000 تلفان  ،..............ي .نشاان  باه دانشکده  هيئت علمي عضو ،..………دکتر  /خانمآقاي

باه منظاور    شاود، يما  دهينام هیئت علمی عضو نيا از پس که dni@ut.ac.ir يکيالکترون آدرس

عضو  ازیامت حق تعیین کمیته توسط کهعلمي  هيئتعضو  دستاورددانشگاه از  حق امتيازت هيم 

 ازيا امت حاق  ناماه  وهيشا  3 مااده بر اساس ، انیبن دانش هایافتهی /دستاورد از هیئت علمی

 28/5/92 ماورخ  تهاران  دانشاگاه   اه يرئ أتيا ه مصوب ان،يبن دانش يدستاوردها از تهران شگاهدان
 .گردديم منعقد ريز شرح به شود،يم تعيين

 

 موضوع قرارداد -1ماده 

و عواياد حاصال از فاروش     «دانش فنـی   تولید» حق امتياز دستاورد با عناوان:  ت هيماز  عبارت

 باشد.مي هيئت علميعضو  محصول / دانش فني، بين دانشگاه و
 

 هیئت علمینحوه تسهیم درآمد حاصل از فروش بین دانشگاه و عضو  -2ماده 

 دانـش  هـای افتهی/ دستاورد از هیئت علمیعضو  ازیامت حق تعیین کمیتهبر اساس جل ه ..... 

فناي   ميزان سود / سهم دانشاگاه حاصال از فاروش محصاول / داناش      00/00/90، به تاريخ انیبن
 به قرار  يل خواهد بود: 1ورد / يافته موضوع ماده دستا
باه   درصاد  5بنيان، به ميازان  علمي متعهد است از کل مبلغ فروش محصول دانش هيئتعضو  الف(

 معاونات پژوهشاي دانشاگاه تهاران    به نام  18712067شماره  ح ابدر وجه  دانشگاه، ايديعنوان ع
، دانشگاه ازيامت حق نامهشيوه 4-3و  4-2، 4-1اي يکي از بنده درصد فوق بر اساس د.نماينپرداخت 
 گردد.توزيع مي

باه   درصاد )ساي(   30شود از کل مبلغ فروش دانش فني، به ميزان علمي متعهد مي هيئتعضو  ب(
 معاونت پژوهشاي دانشاگاه تهاران   به نام   18712067شماره  ح ابدر وجه  دانشگاه، ايديعنوان ع
 د.نماينپرداخت 
 علمي مالک صحت مبالغ واريزي خواهد بود. هيئتعضو  اظهاراتتبصره: 
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 نظارت: -3ماده 

عهاده   هبر طبق اين قارارداد تقبال نماوده اسات با      هيئت علمير اجراي تعهداتي که عضو بنظارت 
 .استدانشگاه 

 
 فسخ قرارداد: -4ماده 

آن است تخطي در انجام تعهداتي که مطابق با اين قرارداد ملزم به رعايت  هيئت علميچنانچه عضو 
نمايد، دانشگاه ابتدا ن بت به صدور اخطار کتبي اقدام و در صورت عادم رعايات حقاوق دانشاگاه در     
مهلت تعيين شده، دستور پيگيري از طريق مراجع  يربط در دانشگاه و اقدام الزم برابر مقررات صاادر  

 نمايد.مي
 

 حل اختالف: -5ماده 

 .استکميته تعيين حق امتياز دانشگاه  ،هيئت علميعضو مرجع حل هرگونه اختالف بين دانشگاه و 
 

 :قرارداد نسخ و تبصره مواد، تعداد -6 ماده

ماده، دو بند، يک تبصره و در سه ن خه که حکم واحاد دارناد، تنظايم و در تااريخ      6اين قرارداد در 
 به امضاي طرفين قرارداد رسيد. 00/00/90
 

 دکتر

 دانشگاه

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

 

 دکتر

 هیئت علمیعضو 

................................. 
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 فرم اطالعات اولیه یافته/ دستاورد
 :نام و نام خانوادگی 
 :نام یافته/ دستاورد 

 بلي    المللی دارد؟آیا یافته/ دستاورد ثبت اختراع / پتنت بین      خير 

 رد؟یافته/ دستاورد در چه سطحی از فناوری قرار دا 

 باشد.  سازي مي محصول هنوز نيازمند تحقيقات و مطالعات جهت تکميل و بهينه ی:مطالعات 
 :تواناد جهات    اي از آن ساخته شده است و مي محصول نيازمند تحقيقات ني ت، نمونه نمونه اولیه

          سنجش بازار قرار دارد
 باازار در ايان زميناه وجاود دارد.     هاي از محصول سنجش بازار شده و تأييديه صنعتی: نمونه نیمه

            
 باشد.  محصول آماده توليد در سطح نيمه انبوه و يا انبوه مي صنعتی: نمونه   
 های ریاضی و آثار هنریهای علمی، روشکشفیات، نظریه    
 های ذهنی و اجتماعیها، قواعد، فعالیتطرح      
 نهامنابع ژنتیک و اجزاء ژنتیک تشکیل دهنده آ      
 اید؟   بنیان( ثبت یا تأسیس نمودهآیا شرکت )دانشگاهی/خصوصی/دانش 

 خير     بلي 

 دسـتاورد  سـازی تحقیـق و توسـعه یـا تجـاری     بـا در ارتبـاط   ی قرارداد یا همذاکر تاکنون آیا 

 خير     بلي  اید؟ داشته

 ريال…………………ای را در بر داشته است؟یافته/ دستاورد تاکنون چه هزینه 

     طرح پژوهشي دانشگاه یافته/ دستاورد شما مستخرج از چیست ؟   بودجه شخصي 
  )درصد: ...........(

)درصااد  طاارح کاااربردي  )درصد: ...........(        گرنت  نامه: ......... ()چند پايان نامه پايان
 گذار: ...........(مالکيت سرمايه

 کارگاه/ آزمايشگاه دانشگاه    ني توليد  گرديده است ؟يافته/ دستاورد جنابعالي در چه مکا  

  کارگاه/ آزمايشگاه تجهيز شده توسط استاد    کارگاه/ آزمايشگاه بيرون از دانشگاه 
 )ساير  کر نماييد: ..........( ساير  

 شود اين ق مت توسط کارشناس کميته حق امتياز تکميل مي

 امتياز: تاريخ تصويب در کميته حق امتياز:

 تاريخ ارجاع پرونده به پارک علم و فناوري: شماره و تاريخ قرارداد حق امتياز:

 



 

 

ها و  نامه سایر آیین

 ها دستورالعمل
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ریزی و سیاستگذاری پژوهش  تشکیل و وظایف کمیسیون راهبردی برنامه نامه آیین
 و فناوری دانشگاه تهران

 مقدمه:
ب و تحقق اهداف برنامه توسعه دانشاگاه مناوط اسات باه مطالعاه،      بي ترديد دستيابي به نقطه مطلو

هاا و   و در نتيجاه عماق بخشاي باه ساطح برناماه      هاا   بررسي و تحليل خبرگاني م اائل، ماموريات  
هاي حوزه معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه. از اين رو ايجاد ساز و کااري کاه برخاوردار از     سياست

 واجد اثربخشاي بنياادين اسات، اقادامي اسات کاه       ت علميهيئتوان فکري و تجربي اعضاء محترم 
تواند نقش حلقه واسطه ميان شوراي پژوهش و فنااوري دانشاگاه و معاونات پاژوهش و فنااوري       مي

هاي تخصصي هفتگانه و معاونت پژوهشي واحدها را ايفا نماياد. بارهمين اسااس     دانشگاه، کمي يون
پژوهشي تشکيل خواهد شاد کاه اهاداف، وظاايف و      سياستگذاريريزي و کمي يون راهبردي برنامه
نامه خواهد بود. باه منظاور جلاب مشاارکت کلياه واحادهاي دانشاگاه و         ساختار آن مطابق اين آيين

هاي تخصصي هفات گاناه، ح اب     هاي پژوهشي کمي يون گيري از نقطه نظرات اعضاي کميته بهره
رح و سپس صورتجل ه کميته مرباوط  هاي مذکور مط مورد ابتدا موضوع در کميته پژوهشي کمي يون

ريازي و سياساتگذاري پاژوهش و     به منظور بررسي و تصويب در اختيار کمي ايون راهباردي برناماه   
 گيرد. مي قرار فناوري دانشگاه

 

 :اهداف -1ماده 
طرح جامع پژوهش و فناوري دانشگاه و نظارت بار ح ان   سازي  تالش براي تحقق و پياده .1

 اجراي آن

 ياستگذاري راهبردي در جهت افزايش ظرفيت پژوهش، فناوري و نوآوريريزي و س برنامه .2
 افزايش تعامالت اثربخش دانشگاه و جامعه .3

از ظرفيات کارشناساي   گياري   در حاوزه پاژوهش و بهاره   سازي  سازي فرايند تصميم چابک .4
 هاي هفت گانه کمي يون

 ايفاي نقش اتاق فکر و دستيار اجرايي براي معاون پژوهشي دانشگاه .5
 

 ساختار و وظایف کمیسیون: -2ده ما
 جایگاه کمیسیون:  -2-1

ريزي و سياستگذاري پژوهش و فناوري در راساتاي وظاايف تعياين شاده،      کمي يون راهبردي برنامه
هاي پژوهشي را مورد بررسي و اظهار نظر قرار داده و در صورت تاييد براي  ها و دستورالعمل نامه آيين

 نمايد.  و فناوري دانشگاه ارسال ميتصويب نهايي به شوراي پژوهش 
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 وظایف دبیر کمیسیون: -2-2

تنظيم و تدوين دستور کار جل ات، برگزاري جل ات کمي يون، ثبت و ضبط مصوبات کمي ايون   .1
 و ابالغ به مراجع مربوط

 هاي ادواري براي ارسال به کمي يون و مراجع  يصالح تهيه و تدوين گزارش .2

 
 ترکیب کمیسیون: -2-3

 ژوهش و فناوري دانشگاه )رئيس کمي يون(معاون پ .1

 و نظارت پژوهشي دانشگاه )نائب رئيس و دبير کمي يون(ريزي  مدير کل برنامه .2

 کاربردي دانشگاههاي  مديرکل پژوهش .3

 مديرکل خدمات پژوهشي و انتشارات دانشگاه )ح ب مورد( .4

 رئيس کتابخانه مرکزي و مرکز اسناد دانشگاه )ح ب مورد( .5

 تخصصي دانشگاههاي  پژوهشي کمي يونهاي  م ئولين کميته .6

 شود.: جل ات کمي يون هر دو هفته يک بار تشکيل مي1تبصره 
نظاارت پژوهشاي    وريازي   و سياساتگذاري پژوهشاي اداره کال برناماه    ريزي  : معاون برنامه2تبصره 

 باشد. مي اجرايي کمي يون دانشگاه دبير
 

 وظایف: -2-4

سازي ماوثر   زي و تالش براي تحقق دانشگاه کارآفرين و پيادهري هم انديشي، هم افزايي، برنامه .1
و بهينه طرح جامع پژوهش و فناوري دانشاگاه و نظاارت بار ح ان انجاام و باازنگري آن در       

 هاي زماني الزم بازه

 تالش براي تحقق اهداف برنامه سوم دانشگاه .2

راياي پاژوهش و   هاي کالن و راهکارهااي اج  هاي راهبردي، سياست تدوين پيش نويس برنامه .3
فناوري دانشگاه در چارچوب اهداف و رسالت دانشگاه در کوتاه، ميان و بلناد مادت باه منظاور     

 ارائه به شوراي پژوهش و فناوري دانشگاه

ريزي و سياستگذاري در راستاي افازايش تعامال ماؤثر و کارآماد دانشاگاه باا جامعاه و         برنامه .4
 ربردي و نشر و ترويج دانش و فناوريهاي کا ي برتر کشور در حوزه پژوهشها دانشگاه

 هاي بنيادي  ريزي و سياستگذاري در راستاي ارتقاي پژوهش برنامه .5

 هاي معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه هم فکري و ارائه مشاوره کارشناسي در مأموريت .6
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 ارائه پيشنهاد به شوراي پژوهش و فناوري دانشگاه  .7

ها و ساختار دانشگاه از طريق ارائه نامه آيينوابط، وري و اثر بخشي ض تالش براي افزايش بهره .8
 هاي بديع سازمانيها و مدلطرح

بررسي و اعالم نظر در خصوص موارد ارجاعي از سوي شوراي پژوهشي يا معاونت پاژوهش و   .9
 فناوري دانشگاه 

هااي   کالن پژوهشي در راستاي حل معضالت کشور با اتکاا باه توانمنادي   هاي  تعيين سياست .10
 ه دانشگا

هاي نوظهور  و آينده نگاري جهت سياستگذاري پاژوهش   ها و فناوري رصد و شناسايي نوآوري .11
 و فناوري 

 هاي پژوهش و فناوري در دانشگاه  ها و سياست نظارت بر ح ن اجراي برنامه .12

 ها و مصوبات پژوهشي دانشگاه ها، دستورالعمل نامه آيينبررسي و تاييد  .13

 
تادوين   و نظارت پژوهشاي ريزي  اداره کل برنامه و دو تبصره توسط دهدو ما بر مشتمل نامه آيين اين
 در شوراي پژوهش و فناوري دانشگاه به تصويب رسيد.  26/04/1395تاريخ  در شد و
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 پژوهشی دانشجویی های  هسته نامه آیین
 

 مقدمه: 

هم آوردن در راستاي ايجاد تمهيدات الزم براي رشد و هدايت دانشجويان در حاوزه تخصصاي و فارا   
هااي   زمينه مشارکت دانشجويان جوان و خالق در عرصه پژوهش و نيز به منظاور گ اترش فعاليات   

 گردد. مي پژوهشي دانشجويي به شرح زير تدوينهاي  ه ته نامه آيينگروهي، 
 

 اهداف: -1ماده 

علماي دانشاجويان و گ اترش فرهناگ     هااي   ايجاد زمينه مناسب براي رشد و تجلي استعداد -1-1
وهش و تهيه ب تر مناساب باراي انجاام تحقيقاات گروهاي ساازمان يافتاه و هادف دار کاه باه           پژ

 مختلف نياز دارد.هاي  تخصص
برنامه محور در جهات  هاي  ترويج فرهنگ سازي و تقويت پژوهش و فناوري و انجام پژوهش -1-2

علمي نوين و هاي  فتهافزايش توان و اعتالي جايگاه علمي دانشگاه تهران و دستيابي روز افزون به يا
 ارتقاي سهم دانشگاه در گ ترش مرزهاي دانش با استفاده از توان پژوهشي دانشجويان

علمي پژوهشي و فناوري و اختراعات دانشجويان در جهت حل معضاالت  هاي  حمايت از طرح -1-3
 کشور و تجاري سازي

 تکميلي  تحصيالتهاي  زمينه سازي رشد و شناسايي دانشجويان نخبه دوره -1-4
داناش بنياان توساط دانشاجويان و جاذب      هااي   ب تر سازي براي ايجاد موس ات و شارکت  -1-5

 اعتبارات پژوهشي خارج از دانشگاه 
به منظاور  ها  تحصيالت تکميلي و نهادهاي  ايجاد ارتباط منطقي بين اساتيد و دانشجويان دوره -1-6

 پژوهشيهاي  همکاري در اجراي طرح
 

 ته پژوهشی دانشجویی:تعریف هس -2ماده 

پژوهشاي  هااي   ه ته پژوهشي دانشجويي، تيمي پژوهشي است که به منظور تمرکز و تقويت فعاليت
دانشجويان پس از تصويب در شوراي پژوهشي گروه/ دانشکده واب ته تحت نظارت معاون پژوهشاي  

 .شود مي نمايد. که از اين پس ه ته خوانده مي واحد  يربط فعاليت
 

 ان هسته:ارک -3ماده

يکي از اعضاي هيئت علمي دانشگاه تهران که باا تصاويب شاوراي    استاد راهنمای هسته:  -3-1
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پژوهشي دانشکده/ گروه و با حکم معاون پژوهشي پرديس/دانشکده م تقل/واحد پژوهشاي م اتقل   
 شود. مي منصوب

ول تحصايالت تکميلاي عضاو ه اته کاه مشام      هااي   يکي از دانشجويان دوره دبیر هسته: -3-2
 شود. مي باشد و با معرفي استاد راهنماي ه ته انتخاب مي دريافت ت هيالت از بنياد ملي نخبگان

تحصيالت تکميلي )مقطع دکتاري و کارشناساي   هاي  دانشجويان دورهپژوهشگران هسته:  -3-3
 ارشد( که توان انجام طرح پژوهشي تحت نظارت استاد راهنما را دارند. 

 
 وظایف: -4ماده 

 ظایف استاد راهنمای هسته:و -4-1

 ها اداره و هدايت امور ه ته و نظارت بر کيفيت و ح ن اجراي طرح -

پژوهشاي از بنيااد ملاي نخبگاان و سااير مناابع       هااي   کمک به تاامين مناابع ماالي طارح     -
اجراياي و هاداياي اشاخاص حقيقاي و حقاوقي و درآمادهاي ناشاي از عقاد         هاي  )دستگاه

 قراردادهاي پژوهشي(

 اجرايي بر اساس مصوبه بنياد نخبگانهاي  پژوهشي کاربردي دستگاههاي  جذب طرحتالش جهت  -

 ارائه گزارش عملکرد ساالنه ه ته به شوراي پژوهشي واحد  يربط -

 وظایف دبیر هسته: -4-2

 کمک به استاد راهنماي ه ته در اجراي تصميمات شوراي پژوهشي واحد  يربط -

 در تشکيل جل ات حداقل يک بار در ماهو هماهنگي ريزي  انجام مکاتبات، برنامه -

 ارسال دعوت نامه و تهيه صورت جل ات ه ته  -

 انجام ساير امور محوله -

 

 شرایط پژوهشگر عضو هسته: -5ماده 

 باشد ) با احت اب دبير( مي تعداد پژوهشگران حداقل سه نفر و حداکثر شش نفر -5-1
دانشجوي دانشگاه تهران( و تاييد دبير پذيرش و عضويت در ه ته با درخواست دانشجو )فقط  -5-2

 شود. مي ه ته انجام
توانند تا پايان طرح  مي دانشجوياني که در ه ته فعاليت دارند، در صورت فارغ التحصيل شدن -5-3

 به همکاري خود با ه ته ادامه دهند.
 توانند به عضويت ه ته در آيند. مي پژوهشگران پ ا دکتري نيز -5-4
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 ائه طرح پژوهشی:شرایط ار -6ماده 

پژوهشي و مورد نياز کشور در زميناه توساعه   هاي  باي ت از اولويت مي موضوع طرح پژوهشي -6-1
 و مرتبط با رشته تحصيلي مربوط باشد و به تاييد استاد راهنما برسد. ها  فناوري

 تواند ارائه دهد. مي هر ه ته هم زمان فقط يک طرح -6-2
 باشد. مي ژوهشي دانشجويي حداکثر دو سالسقف مدت زمان انجام طرح پ -6-3
 تواند حداکثر دو ه ته دانشجويي را راهنمايي نمايد. مي هم زمان هيئت علميهر عضو  -6-4
 

 نحوه تامین و هزینه کرد اعتبارهسته: -7ماده 

 "حمايت مالي از دانشجوي دبير ه ته تحت عنوان جايزه تحصيلي بنياد ملي نخبگان م تقيما -7-1
 گيرد. مي يارآن دانشجو قراردر اخت

باشد که  مي ديگر خارج از دانشگاههاي  منبع تامين اعتبار طرح، بنياد ملي نخبگان و يا سازمان -7-2
 گيرد. مي در اختيار استاد راهنماي ه ته قرار

درصاد   5درصد و حق الزحمه اساتاد راهنماا    80حق الزحمه کل دانشجويان پژوهشگر ه ته  -7-3
 باشد. يم اعتبار طرح

 مصارفي و هزيناه   اقالم خريد آزمايشگاهي، هزينه خدمات و تجهيزات خريد اعم ازها  ساير هزينه -7-4

 باشد. مي اعتبار طرح درصد 15ا  جمع ،طرح مختص پژوهشي و علمي تعامالت بمنظور م افرت انجام

درصد اعتبار درنظار  ( 15، پانزده )4-7در صورت عدم هزينه کرد براي موارد اشاره شده در بند  -7-5
 گرفته شده براي اينگونه موارد با نظارت استاد راهنما توزيع خواهد شد.

 پذيرد. مي طرح به درخواست استاد راهنماي ه ته انجامهاي  و حق الزحمهها  کليه هزينه -7-6

 

 :نامه آیینتصویب  -8ماده 

و سياساتگذاري  ريازي   دي برناماه در کمي يون راهبار  22/03/1395ماده در تاريخ  8با  نامه آييناين 
 باشد. مي پژوهش و فناوري دانشگاه مورد تصويب قرار گرفت و از همان تاريخ الزم االجرا
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 مجازی های وگروه کمیته وظایف و تشکیل نامه آیین

 تهران دانشگاه فناوری و علم( Extension) ترویج و گسترش
 

 :مقدمه

 هاا  دانشاگاه  در توليادي  هايفناوري و علوم نيامدن عمل صحنه به و ثروت به علم بهينه تبديل عدم
 مبتناي  پيشرفت و توسعه براي کشورها از ب ياري در. است جوامع يافتگي توسعه عدم داليل از يکي
 همکااري  باا  جامعه در فنون و علوم( extension) ترويج و گ ترش نام به کارامد ايسامانه علم، بر

 بار  مبتناي  فنااوري  و دانش انتقال سامانه، اين اساسي هدف. است شده عملياتي و طراحي ها دانشگاه
 مناابع  دامپزشاکي،  و کشااورزي  از اعم جامعه مختلف هايفعاليت به دانشگاهي م تند هايپژوهش
 ايان  بار  تا است اجتماعي علوم حتي و سالمت اقتصاد، و تجارت خرد، صنايع زي ت، محيط و طبيعي
 افازوده  ارزش و ياباد  ارتقاا  جامعاه  در زنادگي  سطح شود، برطرف نمتقاضيا مشکالت و نيازها مبنا،

 باه  فنااوري  و علام  ترويج و گ ترش کميته. شود ايجاد ثروت به علم کارامد تبديل سايه در پژوهش
 سياساتگذاري  منظور به که است دانشگاه تقاضاي و عرضه نظام تخصصي هايکميته از يکي عنوان
 ناماه آياين . اسات  شده اندازيراه تهران دانشگاه در وفناوري علم وترويج گ ترش براي ريزيوبرنامه
 .  نمايدمي تبيين را کميته اين وظايف و تشکيل نحوه حاضر،

 
 :تعاریف -1 ماده

 پيوناد  و دارمعناي  ارتبااط  ايجااد  براي تقاضا و عرضه نظام :فناوری و علم تقاضای و عرضه نظام
 .است شده تشکيل دانشگاه پژوهشي معاونت حوزه در جامعه و دانشگاه

 

 هااي فنااوري  و داناش  انتقاال  باراي  کارآمد ايسامانه :فناوری و علم ترویج و گسترش سامانه
 هاآن ميان سازنده تعامل و جامعه به دانشگاه در توليدي

 

 ريازي  برناماه  و اريسياساتگذ  وظيفاه  که است اي کميته :فناوری و علم ترویج و گسترش کمیته
 .دارد عهده بر دانشگاه در را فناوري و علم ترويج و گ ترش براي

 

 عضاو  چناد  از متشاکل  مجاازي  هااي  گروه :فناوری و علم ترویج و گسترش مجازی های گروه
 تارويج  و گ ترش زمينه در فعاليت به اقدام نيازمحور جامع برنامه يک حول در که است علمي هيئت
 .  کنندمي فناوري و علم
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 :اهداف -2 ماده

 :باشد مي  يل شرح به فناوري و علم ترويج و گ ترش کميته شکيلت اهداف
 ارائاه  باا  جامعاه  م اائل  و مشاکالت  حال  جهت در جامعه با فناوري و دانش گذاشتن اشتراک به .1
 (کارآفريني) نوآورانه يا کالسيک هاي حل راه

 و هاا ديادگاه  يريگ شکل به کمک و متقابل يادگيري جامعه، و دانشگاه ميان سازنده تعامل ايجاد .2
 جامعه و دانشگاه در جديد هاي بينش

 هااي حال  راه ارائه جهت در( نيازسنجي) دانشگاه به آن انتقال و جامعه مشکالت و نيازها شناخت .3
 دانشاگاه  باه  جامعاه  سنتي-بومي دانش و تجربيات انتقال و محور تقاضا هاي پژوهش تدوين و نوين
 مدرن فناوري و دانش به تبديل و ها آن از برداري بهره جهت

 فنااوري  و علام  کاربردهاي ترويج و گ ترش براي علمي هيئت اعضاي عظيم ظرفيت سازيفعال .4
  جامعه در

  فناوري و علم ترويج و گ ترش مجازي هاي گروه تشکيل .5

  فناوري و علم ترويج و گ ترش تخصصي هاي رشته اندازي راه به کمک .6

 
 :دانشگاه فناوری و علم ترویج و گسترش یتهکم وظایف و ساختار -3 ماده

 تشاکيل  دانشاگاه  فناوري و پژوهش معاونت حوزه در فناوري و علم ترويج و گ ترش کميته -3-1
 . شودمي

 
   دانشگاه فناوری و علم ترویج و گسترش کمیته اعضای -3-2

 (کميته رئيس) دانشگاه پژوهشي نظارت و ريزيبرنامه کل مدير .1

 (کميته رئيس نايب) تقاضا و عرضه نظام خانهدبير رئيس .2

 (اداري و اجرايي م ئول) کميته دبير .3

 تخصصي هايکمي يون از هريک از) دانشگاه هايواحد فناوري و علم ترويج و گ ترش م ئولين .4
 (نفر يک دانشگاه مرتبط

 عضويت به سال دو مدت به دانشگاه فناوري و پژوهشي معاون حکم با کميته اين اعضاي :1 تبصره
 .شوندمي منصوب کميته اين
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 دانشگاه فناوری و علم ترویج و گسترش کمیته دبیر -3-3

 پژوهشاي  نظاارت  و ريازي  برنامه مديرکل پيشنهاد به مجرب علمي هيئت اعضاي بين از کميته دبير
 . شود مي منصوب سال دو مدت به دانشگاه فناوري و پژوهشي معاون حکم با و دانشگاه

 
 واحدها فناوری و علم ترویج و گسترش مسئولین -3-4

 معااون  دانشاگاه،  مختلاف  مراکاز / مؤس اات / هاا  دانشاکده /ها پرديس در کميته اهداف اجراي براي
 وظيفاه  انجاام  واحاد  آن فنااوري  علام  ترويج و گ ترش م ئول عنوان به واحد هر علمي/ پژوهشي
 . کرد خواهد
 هيئات  اعضااي  از يکي تواند مي مرکز/ مؤس ه/ شکدهدان/ پرديس علمي/ پژوهشي معاون :2 تبصره
 واحاد  آن فنااوري  و علم ترويج و گ ترش م ئول و خود نماينده عنوان به را توانمند و مجرب علمي
 . نمايد منصوب سال دو مدت به و انتخاب

 
 دانشگاه فناوری و علم ترویج و گسترش کمیته وظایف -3-5

 دانشاگاه  در فنااوري  و علام  ترويج و گ ترش کلي اهبردهاير و ها مشي و خط ها، سياست تدوين .1
 تهران

 و علام  تارويج  و گ ترش با رابطه در اضطراري روندهاي و ها فرصت ها، چالش و محيط شناسايي .2
  الزم ريزي برنامه وگذاري  هدف و فناوري

 آنها هايبرنامه و دانشگاه فناوري و علم ترويج و گ ترش مجازي هاي گروه تصويب و بررسي .3

 /هاا  دانشاکده / ها پرديس در فناوري و علم ترويج و گ ترش م ئولين عملکرد بر نظارت و هدايت .4
 مراکز /مؤس ات

 فناوري و علم ترويج و گ ترش در درگير هايسازمان با همکاري .5

 
 /هـا  پـردیس  فنـاوری  و علـم  تـرویج  و گسـترش  مسـئول  اختیـارات  و وظایف -3-5-1

 مراکز/تمؤسسا /ها دانشکده

 باه  ارائه جهت واحد هر پژوهشي شوراي در اوليه تصويب و بخشي هايبرنامه و هاسياست تدوين .1
 فناوري و علم ترويج و گ ترش کميته

 در الزم ساازماني  بارون  و درون هااي هماهنگي انجام و باالدستي هايبرنامه و هاسياست اجراي .2
 راستا اين
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 و مربوطاه  تخصصاي  هااي حاوزه  در فنااوري  و علام  ترويج و گ ترش مجازي هاي گروه تشکيل .3
 هر پژوهشي شوراي به مجازي هاي گروه فناوري و علم ترويج و گ ترش جامع برنامه ارائه و بررسي
 تصويب براي واحد
 کميته به ارسال براي الزم هايگزارش تهيه و شده انجام هايفعاليت ارزيابي .4
 

 : فناوری و علم ترویج و گسترش مجازی های گروه -4 ماده

 جاامع  برناماه  يک حول آموزشي هاي گروه توسط و جامعه نياز اساس بر مجازي تخصصي هاي گروه
 مرکاز / مؤس اه / دانشاکده / پرديس فناوري و علم ترويج و گ ترش م ئول با هماهنگي با محوري
 شاوراي  در اوليه دتأيي و بررسي از پس آن محوري برنامه و پيشنهادي مجازي گروه. شوند مي تعريف

 علم ترويج و گ ترش کميته به تصويب جهت مراکز/مؤس ات/ها دانشکده/ها پرديس علمي/پژوهشي
 . شودمي ارسال دانشگاه فناوري و
 

  مجازی های گروه ترکیب -4-1

 جاامع  برناماه  يک حول که است علمي هيئت عضو چند و م ئول يک از متشکل مجازي هاي گروه
 .  پردازندمي فناوري و علم ترويج و گ ترش زمينه در فعاليت به محوري

 

 با علمي هيئت اعضاي از يکي مجازي هاي گروه اعضاي بين از :مجازی های گروه مسئول -4-1-1
 .پذيرد مي را مجازي گروه م ئوليت واحد، آن علمي/پژوهشي معاون حکم با تجربه

 

 :مجازی های گروه علمی هیئت اعضای -4-1-2

 و جاامع  برناماه  اعاالم  و آموزشاي  گاروه  همااهنگي  باا  توانناد  ماي  مند عالقه لميع هيئت اعضاي
 مجازي تخصصي هاي گروه در عضويت به فناوري و علم ترويج و گ ترش زمينه در خود توانمندهاي

 جاامع  برناماه  راساتاي  در علمي هيئت اعضاي. بپردازند فعاليت به حاضر نامه آيين با مطابق و درآيند
 گاروه  م ائول  همااهنگي  با دانشگاه از بيرون در هفته در ساعت ده حداکثر توانند مي خود پيشنهادي
 . کنند فعاليت مرکز/مؤس ه/دانشکده/پرديس پژوهشي ومعاون مربوطه، آموزشي گروه مدير و مجازي

 

  مجازی های گروه وظایف -4-2

 اعضااي  همکااري  ابا  مجاازي  گروه فناوري و علم ترويج و گ ترش محوري جامع برنامه تدوين .1
 و علام  تارويج  و گ اترش  م ائول  و آموزشاي  گروه به آن ارائه و جامعه نياز اساس بر علمي هيئت
 مربوطه واحد فناوري
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 باالدستي هايسياست و مجازي گروه جامع برنامه اجراي .2
 متقاضيان براي کارورزي و رسمي  ير آموزشي هايکارگاه يا کالس برگزاري .3

 نوآورانه و احتمالي هايحل راه کشف يا مشاوره ارائه براي متقاضيان با کوچک ايه گروه در کار .4

  دانشگاه به آن انتقال و متقاضي جامعه پژوهشي و آموزشي هايچالش و نيازها شناسايي .5

  آن سازيمدرن جهت دانشگاه به آن انتقال و ايده ک ب و جامعه سنتي دانش و تجربيات شناسايي .6

   جامعه نياز اساس بر مربوطه قراردادهاي تنظيم و پژوهشي يا آموزشي هايبرنامه تدوين به کمک .7

 جامع برنامه راستاي در مجازي هاي گروه در دانشجويان دهيسازمان و کارگيري به .8

 و علاوم  تارويج  و گ اترش  از کنناده  پشتيباني نهادهاي و هادستگاه با ارتباط برقراري و شناسايي .9
  تعامل ايجاد در ت هيل و دانشگاه به هاآن معرفي

 در علماي  هيئات  اعضااي  نظار  زيار  توانناد ماي  تکميلاي  تحصيالت هايدوره دانشجويان :3تبصره
 .بپردازند فعاليت به مجازي هاي گروه

 

 علم ترویج و گسترش مجازی هایگروه و کمیته در فعالیت مادی و معنوی مزایای -5 ماده
 :دانشگاه فناوری و
 ايان  با مرتبط وظايف انجام راستاي در دانشگاه از بيرون در علمي هيئت اعضاي حضور دتم -5-1

 . شود مي مح وب دانشگاه در خدمت زمان جزء  يربط م ئولين تأييد صورت در نامه آيين

 مبادرت دانشگاه از خارج در خدمات ارائه به حاضر نامه آيين با مطابق که علمي هيئت اعضاي -5-2
 ترفياع  باراي  اجراياي  -علماي  خادمات  امتيااز  دو تا توانند مي ساله يک دوره يک طول در ورزند، مي

 .نمايند استفاده ساالنه

 هيئات  عضاو  مياان  قارارداد  عقاد  به منجر نامه آيين اين چهارچوب در فعاليت که صورتي در -5-3
 هيئات  عضاو  به دانشگاه باالسري درصد سي ک ر از پس قرارداد مبلغ شود، متقاضي جامعه و علمي
 .شد خواهد پرداخت علمي

 زميناه  در فعاال  علماي  هيئات  اعضااي  عملکارد  سااله  هار  دانشگاه، پژوهشي معاونت حوزه -5-4
 اين در فعاليت بهترين داراي که را نفر دو حداقل و کند  مي ارزيابي را فناوري و علم ترويج و گ ترش
 بار  علماي  هيئات  اعضااي  انتخاب. مايدن مي انتخاب پژوهش جشنواره در قدرداني براي ه تند حوزه
 .شد خواهد تدوين متعاقبا که گيرد مي صورت اي نامه آيين اساس

 پژوهشاي  معاونات  تقاضااي  و عرضه نظام دبيرخانه توسط تبصره 3 و ماده 5بر مشتمل نامه آيين اين
 . رسيد تصويب به تهران دانشگاه پژوهشي شوراي در 8/4/1392  تاريخ در و تدوين دانشگاه
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 نامه اهداء جایزه شهید دکتر علیمحمدی دانشگاه تهران آیین

 به پژوهشگران برجسته کشور در زمینه فیزیک
 

 مقدمه

هااي   يکي از اهداف مهم و مورد توجه در دانشگاه، تقويت روح بررسي، تتبع و ابتکاار در تماام زميناه   
ت. از سوي ديگر از جمله علمي، فني، فرهنگي و اسالمي از طريق تشويق محققان و پژوهشگران اس

هااي علماي و صانعتي، حمايات و      هاي مهم دانشگاه کشاف و پارورش اساتعدادها در زميناه    رسالت
 باشد. پشتيباني از مخترعان، مبتکران و محققان داخلي و استفاده از استعدادهاي بالقوه کشور مي

ه شهيد دکتر عليمحمدي يکي از راههاي تحقق اهداف فوق برگزاري جوايز علمي و از آن جمله جايز
است. جايزه شهيد عليمحمدي ب تري است که زميناه تکاريم مقاام واالي انديشامندان و نخبگاان      

 سازد. عرصه علمي و فناوري در زمينه فيزيک را فراهم مي
 

 های برتر:   نحوه انتخاب پژوهش -1ماده  

باشد که به بهترين طرح  يک مياين جايزه متعلق به پژوهشگران و نوآوران ايراني در زمينه فيز -1-1
و موس ات آموزشي و پژوهشاي و بهتارين    ها دانشگاهپژوهشي اجرا شده توسط اعضاي هيئت علمي 

 گيرد.  رساله دکتري تعلق مي
 گردد.  اين جايزه به صورت سالي يک بار و در جشنواره پژوهش دانشگاه تهران اهداء مي -1-2
 

 ر:  شرط انتخاب طرح پژوهشی برت -2ماده  

 طرح حداکثر تا پايان اسفند ماه سال قبل از انتخاب خاتمه يافته باشد.  -2-1
تا روز برگزاري جشنواره پژوهش، بيش از سه سال از تاريخ اختتام طرح )باا احت ااب آخارين     -2-2

 مهلت تمديد( نگذشته باشد. 
 طرح باشد. بايد منحصرأ م تخرج از دستاوردهاي علمي ارائه شده توسط پژوهشگر مي -2-3
 المللي از طرح حاصل گرديده باشد.  مقاله چا  شده با نمايه معتبر بين  3حداقل  -2-4
 

 شرط انتخاب رساله دکتری برتر:   -3ماده  

 تا پايان شهريور ماه سال انتخاب بيش از دو سال از تاريخ دفاع رساله دکتري نگذشته باشد. -3-1
 و بايد منحصرأ م تخرج از رساله باشد. هاي ارائه شده توسط دانشجفعاليت -3-2
 باشد.   16معدل کتبي دانشجو بايد حداقل  -3-3
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مقاله چا  شده با نماياه معتبار     2المللي يا حداقل مقاله چا  شده با نمايه معتبر بين  3حداقل  -3-4
 پژوهشي از رساله حاصل گرديده باشد.  -مقاله چا  شده علمي   2المللي و بين

ثبت اختراع، اکتشاف، آثار بديع هنري ثبت شده و ارائه نظرات نوين م تخرج  : 3و  2های  ادهتبصره م 
المللي و ياا داخلاي   از طرح پژوهشي يا رساله دکتري به شرط دارا بودن گواهينامه از مراجع معتبر بين

 تواند جايگزين مقاله شود. مي
  

 معیارهای ارزیابی:   -4ماده 
 گيرد.  هاي طرح بر اساس جدول  يل صورت ميارزيابي دستاورد -4-1
 گردد.  دستاوردهاي طرح و رساله بدون احت اب تعداد نوي ندگان محاسبه مي -4-2
گردند، پذيرش چاا  حاداکثر ياک     از بين مقاالتي که افزون بر شرط حداقل مقاالت ارائه مي -4-3

 باشد.  مقاله مورد قبول مي
 

 امتیاز دستاوردهای پژوهشی ردیف

 WOS 10المللي هاي معتبر بينهر مقاله چا  شده در مجله 1

) يار از   ISIهااي اطالعااتي    هاي معتبر نمايه شده در ساير پايگااه هر مقاله چا  شده در مجله  2
WOS و يا )Scopus 

7 

الملال و   المللي، ساير باين پژوهشي داراي ايندکس بين -هاي علمي هر مقاله چا  شده در مجله 3
 ISCيا 

6 

پژوهشي داخلي معتبر وزارت علوم، تحقيقات و فناوري  -هاي علمي هر مقاله چا  شده در مجله  4
 و وزارت بهداشت، درمان و آموزشي پزشکي

5 

 2 هاي علمي ترويجيهر مقاله چا  شده در مجله 5

، Letterقبيال:    ( از Full Paperهااي مختلاف اماا  يار از مقالاه کامال )      باه مقااالتي کاه باه صاورت      تبصره: 

Technical note Short Communication  ،Rapid publication  ،Case report   و يا هر عناوان
 گيرد  درصد امتياز مقاله کامل تعلق مي  80ديگري که مقاله را از يک مقاله کامل متمايز سازد، منتشر شود تا

 2 المللي هاي بينهمايش )کامل( CDها يا هر مقاله کامل چا  شده در مجموعه مقاله 6
 1 الملليهاي بين ها( همايش)خالصه مقاله CDهر خالصه مقاله چا  شده در مجموعه يا  7

 JCRالمللاي  المللي که در نشريات باين هاي بينامتياز خالصه مقاالت و مقاالت کامل ارائه شده در کنفرانس  تبصره: 

   شود.يدر نظر گرفته م  5/1چا  شده باشند، با ضريب 
 1 هاي داخلي)کامل( همايش CDها يا هر مقاله کامل چا  شده در مجموعه مقاله 8

 5/0 هاي داخليها( همايش)خالصه مقاله CDهرخالصه مقاله چا  شده در مجموعه يا   9

 باشد. امتياز مي  15المللي هاي داخلي و بينهاي کامل کنفرانسسقف امتياز مقاله تبصره:

   باشد.امتياز مي  5المللي هاي داخلي و بينهاي کنفرانسسقف امتياز خالصه مقاله تبصره: 
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 15 هاي تاليفي چا  شده توسط ساير مراکز معتبر علمي دانشگاهيکتاب 10

 10 هاي تاليفي چا  شده توسط ساير مراکز نشرکتاب 11

 گيرد.از مربوط تعلق ميهاي چا  مجدد با تجديدنظر حداکثر يک پنجم امتيبه کتاب تبصره:

 هاي تاليفي محاسبه خواهد شد. متياز کتاب ا %50هاي ترجمه شده : امتياز کتابتبصره

 محاسبه خواهد شد.  5/1هاي برگزيده سال جمهوري اسالمي ايران با ضريب کتاب تبصره:

 20 صيهاي چا  شده در خارج از کشور پس از ارزيابي کميته تخصامتياز مربوط به کتاب 12
 شود  هاي تخصصي واگذار ميهاي چند جلدي با توجه به تنوع در حجم و موضوع به کميتهبررسي امتياز کتاب تبصره: 

ناماه ارتقااء    ها با توجه به تعداد مولفين و بر اساس ضريب امتياازات آياين  ها و کتابنحوه محاسبه امتياز مقاله تبصره:

 .زه دانشگاه تهران محاسبه خواهد شداعضا هيئت علمي و يا مصوبات هيئت ممي
 المللاي و داخال کشاور   هاي علمي معتبر بينپژوهشي در جشنواره -هاي علمي دريافت جوايز يا نشان 13

 )جشنواره خوارزمي، شيخ بهايي، رازي و يا فارابي( پس از ارزيابي کميته تخصصي 
10 

 20 المللياراي گواهينامه از مراجع معتبر بينثبت اختراع ، کشف، نوآوري يا اثر بديع علمي هنري د  14

ثبت اختراع، نوآوري يا اثر بديع علمي هنري داراي گواهينامه از مراجع معتبر داخلي ماورد تايياد.    15
 هاي اعالم شده توسط وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ها و پايگاه سازمان 

10 

 20 لمللياارائه نظريه جديد با تاييد مراجع  يربط بين 16

 10 ارائه نظريه جديد با تاييد مراجع  يربط داخلي  17

 10 احراز کرسي نظريه پردازي با تاييد شوراي عالي انقالب فرهنگي  18

 10 توليد ارقام زراعي جديد با تاييد مراجع معتبر کشور 19

   باشد.المللي با کميته تخصمي ميتشخيص مراجع  يربط بينتبصره:  

 
 کمیته تخصصی:  - 5ماده  

 باشند: اعضاي کميته تخصصي به شرح  يل مي 
 رئيس شوراي پژوهشي کمي يون علوم پايه دانشگاه تهران -1
 معاون پژوهشي دانشکده فيزيک دانشگاه تهران  -2
 دو نفر از اعضاي هيئت علمي دانشکده فيزيک به پيشنهاد معاون پژوهشي دانشکده فيزيک -3
 ان علم فيزيک به پيشنهاد معاون پژوهشي دانشگاه دو نفر از صاحبنظر -4
 دبير کمي يون علوم پايه معاونت پژوهشي دانشگاه )بدون حق راي(  -5

 شود. احکام اعضاي کميته تخصصي توسط معاون پژوهشي دانشگاه صادر مي تبصره: 
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 کمیته عالی:  -6ماده  
 باشد:اعضاي کميته عالي به شرح  يل مي 
 )م ئول کميته(  انشگاه  ي دمعاون پژوهش -1
 و نظارت پژوهشي )دبير کميته( ريزي  مديرکل برنامه -2
 فيزيک  انشکده  معاون پژوهشي د -3
 :شوند از افراد  يل انتخاب مي پنج نفر از اعضاي کميته عالي به پيشنهاد معاون پژوهشي دانشگاه  -4

 اند.  تهران انتخاب شده  گاه پژوهش دانش ک اني که در زمينه علوم پايه در جشنواره  -
 پژوهشگران برج ته کشور در زمينه علم فيزيک  -
 )دبير اجرايي کميته(  و سياستگذاري پژوهشي دانشگاه ريزي  معاون برنامه -5
 

 نحوه اجرا:   -7ماده  
دکتاري در زميناه فيزياک باه      هاي دانشجوي دوره هاي تحقيقاتي و رسالهفراخوان ارائه طرح -7-1

 ها و موس ات آموزشي و تحقيقاتي در ابتداي شهريور ماه  گاه دانش
 هرسال  ارسال مدارک توسط متقاضيان تا پايان مهرماه  -7-2
تکميل و ارسال فارم و جاداول مربوطاه باه هماراه مادارک و م اتندات الزم، باه دبيرخاناه           -7-3

 تهران توسط متقاضي  هاي دانشگاه  جشنواره
 توسط دبيرخانه و مدارک ارسال شده  هابررسي اوليه فرم -7-4
  ها در کميته تخصصيها و رسالهبررسي و ارزيابي طرح -7-5
 هاي برتر ارائه شده در کميته عالي ها و رسالهانتخاب نهايي طرح -7-6
 تهران پژوهش دانشگاه  ر جشنواره هاي برتر دها و رسالهتقدير از طرح -7-7
 

 جرای طرح برتر و رساله برتر:  نحوه تشویق مسئول ا - 8ماده  
اعطاي لوح تقدير در مراسم جشنواره پژوهش دانشگاه تهران به م ئول اجاراي طارح برتار و     -8-1

 دانشجوي داراي رساله برتر 
 سکه بهار آزادي به م ئول اجراي طرح برتر  3اعطاي  -8-2
 سکه بهار آزادي به دانشجوي داراي رساله برتر   2اعطاي  -8-3

 شود. اعتبارات مورد نياز از محل اعتبارات معاونت پژوهشي دانشگاه تهران تامين مي :تبصره 
 

تبصره در هيئت منتخب دانشگاه به تصويب رسيد و از تاريخ   13ماده و   9نامه در آيين آيين -9ماده 
 باشد. االجرا ميالزم  17/5/1390
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 تهران لی دانشگاه الملهای بیننامه دفتر ارتقاء و گسترش مقاله آیین

 
 هدف: -1ماده  

هااي  هيئت رئي ه دانشگاه تهران، به منظور ايجاد امکان ارائه مقالاه   6/7/83در اجراي مصوبه مورخ  
هااي  المللاي دفتار ارتقااء و گ اترش مقالاه      درنشاريات باين   هاا  دانشگاهعلمي اعضاي هيئت علمي 

تهاران در محال دانشاکده     فنااوري دانشاگاه    تهران زير نظر معااون پژوهشاي و   دانشگاه  المللي  بين
 گردد مي هاي خارجي، تشکيل زبان 

 نام التين دفتر و اصطالح کوتاه آن بدين قرار است.  تبصره: 

University of Tehran Office for Promoting International Articles (UTOPIA) 
 

 ارکان دفتر: -2ماده 

 رئیس دفتر   -2-1

 يس دفتر هاي رئويژگي -2-1-1
هاي علمي معتبر در مرتبه استادي يا دانشياري باشد، به پيشنهاد دانشکده رئيس دفتر بايد از شخصيت 

 هاي زبان
 . شودتهران منصوب مي انشگاه  خارجي و با حکم معاون پژوهشي و فناوري د 
 وظايف رئيس دفتر  -2-1-2
  3نظارت بر فرم ظاهري مقاله بر اساس بندهاي ماده  -
 نظارت بر امر ترجمه  -
 هاي الزم بين مترجم و مؤلفتنظيم جل ات براي هماهنگي -
 اد تنظيم قرارد -
 هاي الزم نظارت بر ارسال مقاله و دستور پيگيري -
 مترجم   -2-2

 هاي مترجم ويژگي -2-2-1
باان  هاي علمي معتبر و يا دانشجويان دوره دکتري باا اشاراف کامال باه ز    مترجم بايد از شخصيت -

 گردد. انگلي ي باشد و با پيشنهاد رئيس دفتر معرفي مي
 وظايف مترجم  -2-2-2
 ترجمه مقاله در حداقل زمان ممکن  -
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 هاي الزم و پيوسته با مؤلف هماهنگي -
 تحويل مقاله تايپ شده و ويراستاري شده به رئيس دفتر  -

 رسد. و به امضاء طرفين ميدر ابتدا قراردادي بين مؤلف، مترجم و دفتر تنظيم  :1تبصره 
تواند به عنوان نوي نده همکارمؤلف يا مؤلفان در مقاله  کار  نام مترجم، با توافق مؤلف، مي :2تبصره 

گردد که در اين صورت هزينه اي بابت ترجمه و ويرا ستاري که توسط خود مترجم انجام شده باشاد  
 پرداخت نخواهد شد.

 کارشناس  -2-3
 ارشناس هاي کويژگي -2-3-1
کارشناس بايد داراي مدرک کارشناسي به باال با اشراف به علم رايانه و زباان انگلي اي باشاد و از     -

 شود. طرف رئيس دفتر انتخاب و به حکم رئيس دانشکده منصوب مي
 وظايف کارشناس  -2-3-2
از مترجم و انجاام  پيگيري الزم در ارتباط با تحويل مقاله به مترجم، تنظيم مکاتبات، دريافت مقاله  -

 گردد. کليه وظايفي که ازطرف رئيس دفتر به نامبرده ارجاع مي
 
 مشخصات مقاله: -3ماده  

 مقاله داراي عنوان فارسي و انگلي ي باشد. -3-1
 مقاله داراي چکيده با محتوي  ني باشد.  -3-2
لکترونيکي نوي نده ياا  مقاله بايد چارچوب کلي از قبيل عنوان، چکيده، واژگان کليدي، آدرس ا -3-3

که در آن م ئله با ديدگاهي جديد يا باازنگري مجادد و    -نوي ندگان، مقدمه، نتايج، بحث و بروسي 
بنادي  به همراه جماع  -نتيجه گيري کلي  -المللي به تفصيل بررسي شود تناسب با سطح علمي بين

 د امکان به روز، را دارا باشد. منابع علمي معتبر و در ح -آنچه در مقاله راجع به آن بحث شده است 
مقاله بايد از نظر انشايي و امالياي و مرجاع نوي اي بادون اياراد باشاد و در مرجاع نوي اي،          -3-4

 اي که بايد مقاله بدان ارسال گردد، رعايت شود. استاندارد مجله
 
 تعهدات مؤلف:  -4ماده  

خلي يا خارجي يا در سايتي اينترنتي منتشر اي دامؤلف بايد تعهد نمايد که مقاله قبال  در نشريه -4-1
 نشده باشد.

 مقاله به روز و داراي نوآوري باشد.  -4-2
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علي ر م کوششهاي دفتر به علت عدم نوآوري ياا داليال ديگار     چنانچه مقاله ترجمه شده  :1تبصره
بازگرداناده   به مؤلف هاي انجام شده المللي معتبر پذيرفته نشود، هزينهتوسط هيچ يک از مجالت بين

 نخواهد شد. 
 را براي دفتر ارسال کند.  پس از چا  مقاله، مؤلف موظف است يک ن خه از مقاله چا  شده  : 2تبصره 

 
 های ترجمه:  هزینه -5ماده  

و برابر حاق التادريس بار ح اب      ل د ( معادA4کلمه )يک صفحه   450هزينه ترجمه بابت هر  -5-1
 رتبه علمي پرداخت خواهد شد.

 در مورد دانشجويان دکتري ميزان پرداخت بر اساس مرتبه مربي محاسبه خواهد شد :1صره تب
درصد هزينه ترجمه مقاله و ويراستاري از اعتباار وياژه مؤلاف )باه شارطي کاه از ساقف         50 -5-2

درصد به صورت يارانه اضاافه بار اعتباار وياژه      25ريال نجاوز نکند( پرداخت خواهد شد  5،000،000
درصد باقي مانده جزء هزيناه شخصاي مؤلاف    25معاونت پژوهشي پرداخت خواهد شد و  زه توسط حو 

 حواهد بود. 
چنانچه مؤلف تقاضاي ويراستاري مقاله توسط يک ويراستار مادري زباان را نماياد، هزيناه     : 2 تبصره

 مازاد بر عهده خود اوست.
مختلاف را باه دفتار پرداخات      هاي انجام شده در مراحلدرصد کل هزينه15مؤلف ملزم است  -5-3

 نمايد. 
بار  هاا   باشد کليه هزينه ها دانشگاهچنانچه مقاله ارسالي از طرف اعضاي هيئت علمي ديگر  : 1 تبصره
 مؤلف است.  عهده 
تواند هزينه پرداخت شده را در صورت عدم تحويل به موقع ترجمه توسط مترجم، مؤلف مي : 2 تبصره

 از مترجم مطالبه نمايد. 
 
به تصويب هيئت رئي اه دانشاگاه تهاران      21/3/1386تبصره در تاريخ    11ماده و  5نامه در  ين آيينا 

 باشد. االجرا ميرسيد و از اين تاريخ الزم
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های تحقیقاتی / خرید کتب و اندازی آزمایشگاه توسعه و راه  دستورالعمل تجهیز،  

 و مراکز ها و مراکز پژوهشیهای مورد نیاز کتابخانهنشریه
 
 رسانی   اطالع 

درصاد از اعتباارات    30ماي توانناد حاداکثر تاا      هاي پژوهشي دانشگاه ها و مراکز و مؤس هدانشکده 
 يربط و شوراي  ( پس از تصويب شوراي پژوهشي گروه  پژوهشي ساالنه خود را )بر مبناي اعتبار ويژه

هااي تحقيقااتي / خرياد کتاب و      يشاگاه  اندازي آزما جهت تجهيز، توسعه و يا راه  پژوهشي دانشکده 
هاي مراکز هاي پژوهشي و سي تمها / کارگاه ها و مراکز پژوهشي، موزههاي مورد نياز کتابخانه نشريه

  يربط( هزينه نمايند.  اطالع رساني،خود )گروه 

از آن  ده هاي تجهيزاتي و سرمايه اي داشته و اساتفا اعتبار مذکور صرفا  اختصاص به هزينه :1تبصره  

 باشد. هاي پرسنلي مجاز نميبراي پرداخت هزينه

ها و مراکز بايد پيشنهادات خود را به طور مشروح و مبتناي بار ماوارد  يال ارائاه      دانشکده :2تبصره  

 نمايند:
 مشخصات کلي آزمايشگاه / کتابخانه / موزه / کارگاه / مرکز اطالع رساني  -1
 تجهيز / کتابخانه / موزه / کارگاه / مرکز اطالع رساني  اندازي يا ضرورت و اهميت راه  -2
 هدف  -3
 کاربرد -4
 سابقه -5
 هاي استفاده کنندهحوزه و سازمان -6
 مراحل برنامه راه اندازي يا تکميل  - 7
 مدت اجرا و برنامه زمان بندي راه اندازي يا تکميل -  8
 لي ت تجهيزات و لوازم مورد نياز  -9
 ار ميزان اعتب -10
 مجري  -11
 
 ي دانشگاه مورد تصويب قرار گرفت.شوراي پژوهش 20/7/1381اين دستورالعمل در جل ه مورخ  
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 تهران  نامه عضویت هیئت علمی وابسته در دانشگاه  آیین  
 

آموزشاي منادرج در    هااي  گاروه در راستاي تحقق ماده دو مقررات مربوط به طرز تشکيل و اختيارات 
و مؤس ات آموزش عاالي و   ها دانشگاهنامه استخدامي هيئت علمي ت اول آيينق م 3پيوست شماره 

وزارت فرهنگ و آموزش عالي )علوم، تحقيقاات و فنااوري( باه     15/2/1366پژوهشي کشور مصوب 
هاي علمي دانشگاه تهران با اعضاي هيئات علماي توانمناد داخال و خاارج از      منظور ارتقاء همکاري

هاي تحقيقاتي بين رشته اي در دانشگاه تهران در قالاب عضاويت   ليتکشور و همچنين گ ترش فعا
ها و مراکز تحقيقاتي دانشگاه تهاران ماي  گردد. دانشکدهنامه تدوين ميآيين هيئت علمي وب ته اين 

توانند اعضاي هيئت علمي واب ته را از ميان اعضاي هيئت علمي و محققاان داخال و خاارج کشاور     
 پيشنهاد نمايند. 

 
 ف:تعری

شود، افراد برج ته عضو واب ته ناميده مي نامه آييناعضاي هيئت علمي واب ته که از اين پس در اين 
علمي ه تند که به درخواست دانشکده يا مؤس ه و تصاويب کميتاه جاذب و اساتخدام و ياا حکام        

 شوند. رياست دانشگاه براي انجام وظايف آموزشي و پژوهشي برگزيده مي
 
 عضویت شرایط - 1ماده  

 شرایط عمومی -الف

 اعالم نياز واحد مربوط.  -1
 (Ph.D)کتري تخصصي  ن مدرک د ارا بود د -2

 نياز واحد  يربط.  هاي علمي مورد ارتباط تخصصي با زمينه -3

 باشد. عضو واب ته مي اخذ موافقت و مجوزهاي الزم از محل خدمت اوليه بعهده تبصره: 

 
 ئت علمی دانشگاه تهران شرایط خاص برای اعضای هی -ب 

نامه کارشناسي ارشد يا دو رساله دکتري را سرپرستي نموده و به پايان رساانده  حداقل چهار پايان -1
 باشد. 

خاارجي و هار     Patentياا دو   ISI تواند هر رساله دکتارا را باا دو مقالاه   عضو واب ته مي : 1تبصره 
 خارجي جايگزين نمايد.   Patentا يک ي ISIنامه کارشناسي ارشد را با يک مقاله  پايان
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( و چهاار مقالاه در   ISI( و يا حداقل سه مقاله )ISIالمللي )حداقل پنج مقاله در نشريات معتبر بين -2
 باشد.  پژوهشي داخلي به چا  رسانده  -نشريات معتبر علمي 

انتشاار مقالاه   شارط   هايي که از نظار هيئات مميازه دانشاگاه     در موارد خاص براي رشته : 2تبصره 
 عمل خواهد شد.  ( الزامي نباشد، طبق ضوابط هيئت مميزه دانشگاه ISIالمللي ) بين
 حداقل دو طرح پژوهشي را سرپرستي و به پايان رسانده باشد. -3 
 

 و مراکز علمی کشور   ها دانشگاهشرایط خاص برای اعضای هیئت علمی سایر  -ج

 حداقل داراي مرتبه دانشياري باشد.  - 1
کارشناسي ارشد و يا چهار رساله دکترا را سرپرستي نموده و به پايان رسانده  نامه پايانحداقل ده  - 2

 باشد. 
خاارجي و هار    ( Patent( ياا دو ) ISIتواند هر رساله دکترا را با دو مقاله )عضو واب ته مي :1تبصره 
 خارجي جايگزين نمايد.  ( Patent( يا يک )ISIکارشناسي ارشد را با يک مقاله ) نامه پايان
( و ISIالمللاي ) ( و يا حداقل پنج مقالاه باين  ISIالمللي )حداقل هشت مقاله در نشريات معتبر بين -3

 پژوهشي داخلي به چا  رسانده باشد.  -شش مقاله در نشريات معتبر علمي 
مقالاه باين   هاي که از نظر هيئت مميزه دانشگاه شارط انتشاار  در موارد خاص براي رشته : 2تبصره 
 الزامي نباشد ، طبق ضوابط هيئت مميزه دانشگاه عمل خواهد شد.  (ISIالمللي )

 حداقل چهار طرح پژوهشي را سرپرستي نموده و به پايان رسانده باشد.  -4
که داراي تأليفات، انتشارات و سوابقي علمي مورد تأيياد   هيئت علميمحققان برج ته  ير :3تبصره 

 توانند به عنوان عضو واب ته دانشگاه تهران پذيرفته شوند.  مي باشندکميته جذب دانشگاه 
 
 شرایط خاص برای محققان مقیم خارج ازکشور -د

 انشياري باشد.  اراي مرتبه د حداقل د -1
 ارشد و چهار رساله دکترا را سرپرستي نموده و به پايان رسانده باشد.  نامه پايانحداقل ده  -2

خاارجي و هار    ( Patent( ياا دو ) ISIتواند هر رساله دکترا را با دو مقاله )ميعضو واب ته  :1تبصره 
 خارجي جايگزين نمايد.  ( Patent( يا يک )ISIکارشناسي ارشد را با يک مقاله ) نامه پايان
 به چا  رسانده باشد.  ISIي الملل بينحداقل دوازده مقاله در نشريات  -3

که داراي تأليفات ، انتشارات و سوابقي علمي مورد تائيد  لميهيئت عمحققان برج ته  ير :2تبصره 
 توانند به عنوان عضو واب ته دانشگاه تهران پذيرفته شوند. جذب دانشگاه باشند مي کميته 
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تصميم گيري در مورد شرايط اعضاي هيئت علمي )بنادهاي ب ،ج، د ( در ماوارد خااص     :3تبصره  
 باشد. مي بعهده کميته جذب و استخدام دانشگاه

 
 های فعالیت عضو وابسته: زمینه -2ماده  

  : يل فعاليت نمايدهاي  تواند در زمينهعضو واب ته مي 
 هاي تحصيالت تکميلي.  وره ر د نامه و رساله دپايان راهنمايي و مشاوره  -1
 تهران. پژوهشي در مجالت علمي و پژوهشي بنام دانشگاه  -انتشار مقاالت علمي  -2
 هاي تحقيقاتي. نجام فعاليتا -3
 هاي تحصيالت تکميلي. تدريس در دوره -4
 هاي علمي و راهبردي مورد درخواست گروه )يا مرکز تحقيقاتي(.ارائه مشاوره -5
 هاي تخصصي مورد نياز دانشگاه. ساير فعاليت -6
 

يارد در صاورتيکه   گ دو ساله مورد ارزيابي قارار ماي  هاي  عملکرد عضو هيئت علمي در دوره -3ماده  

عملکرد عضو توسط کميته جذب و استخدام مثبت ارزيابي گردد ، عضاويت فارد در دانشاگاه تهاران     
 يابد.  مي ادامه
 
 مزایا:   -4ماده  

 تواند از مزاياي  يل برخوردار شود:  مي عضو واب ته 
 دانشگاه تهران.  ( بر طبق مقررات حوزه معاونت پژوهشي Grantاستفاده از اعتبار ويژه پژوهشي ) -1
 ي طبق مقررات مربوط. الملل بيناستفاده از پاداش چا  مقاالت  -2
پرداخت حق التدريس به اعضاي هيئت علمي خارج از دانشگاه معادل اعضاي هيئت علماي هام    -3

 رتبه خود در دانشگاه.
واحاد    6تاا ساقف    ناماه  پاياان به اعضاي هيئت علمي دانشگاه تهران جهت راهنمايي و مشااوره   -4

 باشد. اضافي قابل پرداخت مي التدريس  حق
 

در مورد محققين  ير هيئت علمي خارجي و داخلي با پيشنهاد معاون آموزشاي و تصاويب    :1تبصره 
 التحقيق فرد مشخص خواهد شد.  التدريس و حق جذب و استخدام ميزان حق کميته 

 اعضاي هيئت علمي با هماهنگي واحد  يربط. امکان استفاده از ساير امکانات دانشگاه مشابه ساير  -5



 

 رانهای پژوهش و فناوری دانشگاه ته ها و دستورالعمل نامه آیین 484

در مورد عضو واب ته که محل خدمت اصلي ايشان خارج از کشاور باشاد دانشاگاه در حاد      : 2تبصره 
 نمايد.  امکان ت هيالت الزم براي اسکان و  يره ... را فراهم مي

 
 مراحل تصویب و صدور حکم عضو وابسته:  -5ماده  

 انشکده )يا مراکز تحقيقاتي(. ا شوراي دتصويب کميته استخدام ي -1 
 انشگاه.  تصويب در کميته جذب و استخدام د -2
 صدور حکم توسط رياست دانشگاه.  -  3
 

 به تصويب هيئت رئي ه دانشگاه رسيد.  4/2/1382تبصره در تاريخ  11ماده و  5نامه در اين آيين
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 تهران دانشگاه الملل بین های پژوهش دفتر اجرائی نامه آیین

 
 : هدف

 در پژوهشاي  هااي فعاليات  ساماندهي هدف با پژوهشي معاونت حوزه در المللبين هايپژوهش دفتر
 مراکاز  و هاا  دانشاگاه  خاارجي،  محققاين  با الملليبين موثر ارتباط ايجاد دانشگاه، در المللي بين حوزه

 علمي هيئت اعضاي زا حمايت و تشويق و الملليبين پژوهشي مشارکت هايفرصت جذب تحقيقاتي،
 .گرددمي تاسيس  کشور از خارج با پژوهشي هايهمکاري هايفرصت ايجاد جهت در

 
 دفتر وظایف

 پژوهشي هايخروجي بر تفاهم و مطالعاتي فرصت/ ماموريت عازم استاد با مذاکره -1
 در هايين گزارش و مطالعاتي فرصت/ ماموريت  زمان در استاد پژوهشي فعاليت بر م تمر نظارت -2
 المللبين روابط شوراي در طرح جهت المللبين معاونت به مورد هر
 مربوطه عناوين پيشنهاد و الملليبين تحقيقات راهبردي برنامه تدوين -3
 مصاوب  بودجاه  اساس بر مذکور هايپروژه در مشارکت جهت دانشگاه الملليبين اساتيد فراخوان -4

 مربوطه ساالنه
 معاونات  همااهنگي  باا ) خاارجي  نهادهااي  همچنين و داخلي علمي ادهاينه مالي حمايت جلب -5
 ( لملل ا بين
 شاوراي  مصاوبه  و گردياده  الملليبين هايپروژه اخذ به موفق که دانشگاه اساتيد از مالي حمايت -6

 .دارند را دانشگاه المللبين روابط
 دبيرخاناه  طرياق  از الملليبين شيپژوه هايپروژه با دانشگاه المللبين روابط شوراي موافقت اخذ -7

 الملل بين روابط شوراي
  کر وظايف و اهداف تحقق و الملليبين هايپژوهش کيفيت و کميت از فصلي هايگزارش ارائه -8

 .دانشگاه المللبين روابط شوراي به شده

 
 دفتر ترکیب

 .است تخصصي کارگروه و دفتر اعضاي از متشکل دفتر
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 دفتر اعضای

 :است زير شرح به ردفت اعضاي
  دفتر م ئول

 کارشناس دو 
 

 دفتر مسئول

 دانشگاه علمي هيئت اعضاي بين از که است دانشگاه پژوهشي معاونت المللبين مشاور دفتر، م ئول
 تخصصاي  کاارگروه  رئايس  دفتر م ئول. گرددمي منصوب دانشگاه رياست حکم و معاونت معرفي با

 .بود خواهد المللبين هايپژوهش
 
 .گرديد مصوب 18/10/1391 مورخ دانشگاه المللبين شوراي جل ه دوازدهمين در نامهآيين ينا

 

  


