
هاي معاونت پژوهشي دانشگاهاهداف و برنامه

 شواري دانشگاه به بحث گذاشته شده و به 3/8/83 و 5/7/83اهداف و برنامه هاي معاونت پژوهشي دانشگاه در جلسات مورخ 
.تصويب رسيده است

اهداف بلندمدت
هاي مطرح دنيا توليد علم در حد دانشگاه-1

 و تعيين كننده قدرت در جهان است و كشورهايي كه از لحاظ توليد علم و ارايه تكنولوژي در سطح علم و تكنولوژي ابزار و عامل اصلي
.هاي اصلي جهان هستندبااليي باشند قدرت

براي هاي اقتصادي گويي به نيازهاي تحقيقاتي كشور ازطريق انجام تحقيقات كاربردي مورد نيازبخش پاسخ- 2
ها و فرصت(و عوامل خارجي ) نقاط قوت و ضعف در دانشگاه(تي دانشگاه با استفاده از عوامل داخلي هاي تحقيقااين منظور بايد اولويت

. ها مĤالً ساختارهاي تحقيقاتي مشخصي ايجاد شود و يا در هر صورت وجود تقويت شوندمشخص شود و با توجه به اين اولويت) تهديدها
.در كشور و منطقه سرامد باشند) هاي تحقيقاتي دانشگاهويتاول(هاي تخصصي خود اين ساختارها بايستي در زمينه

 پژوهشي با كيفيت و استانداردهاي جهاني – تربيت نيروهاي علمي -3
تواند نيروي انساني محقق تربيت دانشگاه وقتي مي. طبيعي است از اهدف اصلي دانشگاه تربيت نيروي انساني متخصص و نيز محقق است

اين نيروها شامل . اي در دانشگاه انجام شده و طي چنين فرايندهايي نيروهاي محقق تربيت شوند حرفهكند كه تحقيقات به شكل
هاي تحقيقاتي جاري به عنوان محقق در انجام طرحالتحصيلي هاي تحصيالت تكميلي دانشگاه يا افرادي كه پس از فارغالتحصيالن دورهفارغ

.باشدهاي پسا دكتري با دانشگاه همكاري دارند، ميكنند و يا در دورهري ميدانشگاه با اعضاء هيأت علمي دانشگاه همكا

:اهداف كوتاه مدت
هـاي الزم در جهـت تحقـق ايـن اهـداف      ريـزي براي رسيدن به اهداف بلندمدت، بايد اهداف كوتاه مدت دانشگاه تعريف شـده و بـا برنامـه          

.باشدتواند شامل موارد زير اهداف كوتاه مدت مي. حركت كرد
هاي گروهي و سازمان يافته مولد و هاي بنيادي و كاربردي و تقويت فعاليتاعم از پژوهش(ارتقاء كيفي و گسترش كمي پژوهش - 1

)كارآفرين
هاباال بردن كيفيت كاري در دانشگاه از طريق توجه الزم به امر پژوهش در كليه فعاليت- 2
)هاي بالقوه دانشگاهفيتتكميل ظر(هاي دانشگاه استفاده بهينه از توانمندي- 3
تأمين بخشي از اعتبارات مالي دانشگاه- 4
افزايش درآمد دانشگاهيان- 5



راهكارها
ها و ها، سازمانهاي خارج از دانشگاه باالخص استان اصفهان، وزارت علوم تحقيقات و فناوري، ساير وزارتخانهتقويت ارتباط با ارگان- 1

 پژوهشي خارج از كشور–مجامع علمي 
هـا  هـا و ارگـان   راستا بايد دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه تقويت شود و در صورت لزوم دفاتر مشترك دانشگاه با برخي از سـازمان   در اين 

.تأسيس و فعال گردد
 روانسازي فرايندهاي پشتيباني در داخل دانشگاه اعم از امور اداري و مالي- 2
هـاي پژوهـشي گروهـي، بـا برنامـه و         گسترده و مؤثر دانـشگاهيان در فعاليـت         ايجاد و يا تقويت ساختارهاي پژوهشي به منظور مشاركت        - 3

درازمدت
هـاي اطالعـاتي و منـابع    فراهم كردن كردن امكانات و ابزار الزم براي انجام پژوهش در دانـشگاه بـا توجـه بـه دسترسـي آسـان بـه بانـك               - 4

ايكتابخانه
 پژوهش در راستاي تأمين امكانات پژوهشي اعم از نيروي انساني و اعطاي درجه آزادي بيشتر به اعضاي هيأت علمي فعال در امر- 5

تجهيزات و يا فضاي كاري
 ايجاد تمهيدات الزم براي حركت به سمت مبنايي شدن پژوهش در دانشگاه- 6
هاي پژوهشي دانشگاه و تعديل مستمر مقررات موجود با توجه به نيازهاي جديدهاي فعاليتنامه به روز كردن آيين- 7
نگ سازي در سطح دانشگاه و خارج از دانشگاه به منظور تعريف و تثبيت جايگاه پژوهش دانشگاهي، اهتمام به پژوهش در  فره- 8

هاي و ايجاد درآمد از طريق انجام پژوهشفعاليت
هاريزي شده توسط دولت، مجلس و سازمانهاي پژوهشي سرگردان و يا برنامه جذب بودجه- 9

هاي تشويقي اعمال سياست-10
از جمله مسايل مهم ديگري . يهي است جهت انجام موارد فوق بايد برنامه زمانبندي شده مشخصي تدوين و به مورد اجرا گذارده شودبد

هاي جاري پژوهشي كه در فوق به آن اشاره نشد ولي بايد مورد توجه خاص قرار گيرد نظارت، ارزيابي و حمايت مستمر وجامع فعاليت
.توان جامه عمل پوشاندهاي به اين مهم ميها و پژوهشكدهقويت سازماني حوزه معاونت پژوهشي و نيز دانشكدهباشد كه با تدانشگاه مي



آئين نامه تخصيص پژوهانه به اعضاي هيأت علمي دانشگاه

: مقدمه
ن دانشگاه در راستاي توليد علـم،   و پژوهش محور شدپژوهش و فناوري  به منظورارتقاي فعاليتهاي تحقيقاتي، تسهيل و تقويت امور         

ارائه آموزش كيفي و رفع نيازهاي جامعه اتخاذ سياست هاي هماهنگ، اعمال ضوابط مدون و تفويض اختيارات بيشتر به اعضاي هيأت علمي                       
ب شـوراي دانـشگاه    بـه تـصوي  20/6/84 تبصره تدوين و در تاريخ 12 ماده و 6، اين آئين نامه در پژوهش و فناوري  درخصوص انجام فعاليتهاي    

. مجدداً به تصويب شوراي دانشگاه رسيد13/12/85پس از دوسال اجراي آزمايشي اصالحاتي درآئين نامه انجام و در تاريخ . رسيد

تعاريف: 1ماده
پژوهش و بارات  اعضاي هيأت علمي و اعتپژوهش و فناورينامه بر اساس امتيازهاي مبلغي است كه ساالنه به موجب اين آيين: پژوهانه) 1- 1

. هزينه شودپژوهش و فناوريهاي گيرد تا در ارتباط با فعاليت دانشگاه در اختيار عضو هيأت علمي واجد شرايط قرار ميفناوري
.باشد و پژوهشكده هاي دانشگاه ميپژوهش و فناوريها، گروهها، مراكز اين ساختارها شامل هسته: پژوهش و فناوريساختارهاي ) 2- 1
اعضاي اين كميته با پيشنهاد معاون پژوهش وفناوري دانشگاه و تأييد شوراي پژوهش و فناوري تعيين : يته پژوهانه و بررسي طرحهاكم) 3- 1

.شوندمي
آن دسته از اعضاي هيأت علمي هستند كه داراي مدرك دكتري بوده و بيش از دو سال از استخدام : عضو هيأت علمي جديد االستخدام) 4- 1

.انشگاه نگذشته باشدايشان در د
. منتشر شده باشدISIشود كه در مجالت نمايه شده در داده پايه  به مقاله اي اطالق ميISIمقاله ) 5- 1
.در اين آئين نامه وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، وزارت عتف ناميده مي شود) 6- 1

اهداف : 2ماده 
 و فناوري دانشگاه كاهش تمركز امور اجرايي در حوزه معاونت پژوهش) 1- 2
پژوهش و فناورياعطاي اختيارات بيشتر به اعضاي هيأت علمي در انجام امور ) 2- 2
ارتقاء كيفي دوره هاي تحصيالت تكميلي ) 3- 2
 دانشگاهپژوهش و فناوريامكان برنامه ريزي، ارزيابي و نظارت بيشتر بر فعاليتهاي ) 4- 2
پژوهش و فناوريهاي  در جهت فعاليتپژوهش و فناورياختارهاي ها و سها، پژوهشكدهتقويت دانشكده) 5- 2
 دانشگاهپژوهش و فناوريوري و استفاده بهينه از اعتبارات افزايش ميزان بهره) 6- 2
 اعضاي هيأت علمي از طريق كاهش مكاتبات، تشريفات اداري و غيره پژوهش و فناوريهاي سرعت بخشيدن به روند فعاليت) 7- 2
هاي تحقيقاتي مورد قرارداد با خارج از دانشگاه  و طرحپژوهش و فناوريهاي ق و ترغيب اعضاي هيأت علمي به انجام فعاليتتشوي) 8- 2
 دانشگاه پژوهش و فناوريهاي ارتقاء كيفي و گسترش كمي خروجي) 9- 2



نحوه اجرا : 3ماده 
هاي فرصت مطالعاتي، كتابخانه، مركز اطالع رساني و طرحهاي بودجهنامه، پس از كسر با توجه به معيارهاي مندرج در اين آيين) 1- 3

گيرد و باقيمانده  درصد اعتبارات پژوهشي دانشگاه به عنوان پژوهانه در اختيار اعضاي هيأت علمي قرار مي70گرا، در هرسال ماموريت
.يابد تخصيص ميپژوهش و فناوريارهاي  و ايجاد يا تقويت ساختپژوهش و فناوريهاي جهت ساير فعاليت)  درصد30(اعتبار 

هاي هاي مربوط به فعاليتنامه مشخص شده است هر عضو هيأت علمي متقاضي پژوهانه، فرمهر ساله بر اساس ضوابطي كه در اين آيين) 2- 3
مدارك مربوطه به  با استفاده از سيستم گلستان تكميل و همراه با تا پايان فروردين ماه دو سال قبل خود را پژوهش و فناوري

شوراي پژوهش و فناوري دانشكده و يا پژوهشكده بر اساس ضوابط . دهدمعاونت پژوهش و فناوري دانشكده و يا پژوهشكده ارائه مي
 به معاونت پژوهش و فناوري تا بيستم ارديبهشت ماهمندرج در اين آيين نامه امتيازات مربوط به عضو هيأت علمي را محاسبه و 

. داردال ميدانشگاه ارس
پژوهش و فناوريكميته پژوهانه و بررسي طرحها به منظور هماهنگ نمودن امتيازات داده شده در واحدهاي مختلف دانشگاه، امتيازات ) 3- 3

يد ريزي پژوهش و فناوري و تائمعاونت پژوهش و فناوري دانشگاه به پيشنهاد كميته برنامه. كنداعضاي هيأت علمي را بررسي و نهايي مي
شوراي پژوهش و فناوري دانشگاه در مورد ميزان حداقل و حداكثر پژوهانه براساس اعتبار تعيين شده مختص آن سال، پژوهانه اعضا 

.نمايدهيأت علمي واجد شرايط را مشخص و به ايشان ابالغ مي
و به تدريج انجام مي شود و ) ارديبهشت ماه سال بعداز ابتداي خرداد ماه تا انتهاي (پرداخت پژوهانه به اعضاي هيأت علمي در طول سال ) 4- 3

نامه مشخص شده است، صورت  كه در اين آيينپژوهش و فناوريهاي مربوط به فعاليتهاي تسويه حساب بر اساس ارائه اسناد مثبته هزينه
.گيردمي

پژوهش و فناوريامتيازهاي  : 4ماده 
: مي شود براي محاسبه امتيازهاي پژوهانه اعضاي هيأت علمي لحاظ1 مطابق جدول شمارهپژوهش و فناوريهاي فعاليت

 براي محاسبه امتيازهاي پژوهانه عضو هيأت علميپژوهش و فناوريفعاليتهاي  : 1جدول شماره 

موضوعرديف
حداكثر امتياز در 

واحد كار
حداكثر 
امتياز در 

هرموضوع 

حداكثر 
امتياز در 
چند موضوع

150-6مطابق ماده يا خارج از كشور و ثبت شده در داخل و يا ابداع  اكتشاف ،اختراع1
250-6مطابق ماده پژوهش و فناوري-مقاله چاپ شده در مجالت علمي2
210 ترويجي -مقاله چاپ شده در مجالت علمي3
-5/1 بين المللي معتبر- هاي علمي هاي كنفرانسمقاله كامل در مجموعه مقاله4
-1 ملي معتبر- هاي علمي هاي كنفرانسمقاله كامل در مجموعه مقاله5
5/03المللي معتبربين و هاي علمي مليهاي كنفرانسخالصه مقاله در مجموعه مقاله6

10



-3-6مطابق ماده اثر بخشي پژوهانه 7
مورد  خاتمه يافته پژوهش و فناوريهاي هاي علمي تأييد شده طرحگزارش8

هاي جذب شده به دانشگاهقرارداد با خارج از دانشگاه يا بودجه
 دستورالعمل مطابق

پيوست
20

410-6مطابق ماده پژوهش و فناوري و فناوريفعاليتهاي اجرايي مرتبط با امور 9
55تاليف و يا تصنيف كتاب 10

پـژوهش و   به عبارت ديگر امتياز هر فعاليـت        . ه است، نبايد مجدداً ارايه شود      كه در سال قبل ارايه شد      پژوهش و فناوري  امتيازهاي  :1تبصره
. شود فقط يكبار منظور ميفناوري

 Isfahan University of)شود كه نام كامل دانشگاه صنعتي اصفهان امتياز داده ميپژوهش و فناوري به آن دسته از فعاليتهاي :2تبصره

Technology)انشگاه صورت گرفته باشد درآن درج و با مجوز د.
 مصوب پژوهش و فناوريهاي هاي پژوهشي كه در راستاي اولويت تجربي و يا فعاليتپژوهش و فناوري به امتيازهاي مقاالت :3تبصره

. گيرد تعلق مي3/1دانشگاه باشند، ضريب 

ي شود، كه داراي گواهي شركت و يا ارائه مقاله  به مقاالت ارائه شده در مجامع علمي خارج ازكشور در صورتي امتياز داده م:4تبصره
. باشند

نحوه تخصيص پژوهانه   : 5ماده 
پژوهش و فناوريميزان پژوهانه هرساله بر اساس اعتبارات . گيردبه اعضاي هيأت علمي متناسب با امتياز كسب شده، پژوهانه تعلق مي) 1- 5

. شوددانشگاه تعيين مي
. علمي واجد شرايط، از رابطه زير تعيين مي شودپژوهانه هر عضو هيأت) 2- 5

پژوهانه =   A+B ( K-1)0.8

K عضو هيأت علمي است و پژوهش و فناوري امتياز A و B دانشگاه در پژوهش و فناوري اعداد ثابت هستند كه بر اساس اعتبار كل 
.هر سال مشخص خواهد شد

 در قالب پژوهش و فناوريتوانند فقط يك بار اعتبار اعضاي هيأت علمي در صورت عدم دريافت پژوهانه مي) 5-3
.نامه ارايه طرح تحقيقاتي داخلي طبق ضوابط مربوطه دريافت نمايندآيين

بديهي است در . به اعضاي هيأت علمي جديداالستخدام در دانشگاه پژوهانه حداكثر براي مدت دو سال تخصيص داده خواهد شد: 5تبصره
.نامه انجام خواهد شدنه اين دسته از اعضاي هيأت علمي مطابق با اين آيينپژوهاسالهاي بعد محاسبه

 درخواست پژوهانه اعضاي هيات علمي كه در ماموريت فرصت مطالعاتي بسر مي برند پس از بازگشت مطابق با آئين نامه قابل بررسي :6تبصره
.و تخصيص خواهد بود



 دو سال آخر پژوهش و فناوريز ساير دانشگاهها به اين دانشگاه منتقل شده اند؛ فعاليتهاي براي آن دسته از اعضاي هيات علمي كه ا:7تبصره
 نمي 2فعاليتهاي انجام شده عضو هيأت علمي در دانشگاه مبداء، مشمول تبصره .  بررسي و امتياز دهي مي شود2-3آنها مطابق بند 

.شوند
 يا پژوهشكده محل كار وي تعلق خواهد گرفت تا به منظور ارتقاء فعاليتهاي ده درصد از پژوهانه هر عضو هيأت علمي به دانشكده) 4- 5

 هزينه خواهد شد و تسويه حساب پژوهش و فناورياين اعتبار صرفاً در فعاليتهاي .  دانشكده يا پژوهشكده هزينه شودپژوهش و فناوري
هاي زير گيرد تا بر اساس بند عضو هيأت علمي قرار مي درصد ديگر در اختيار90آن نيز با ارائه اسناد مثبته صورت خواهد گرفت و 

. هزينه شود
2هاي پژوهشي گروهي در دانشگاه، عالوه بر اعتبارات فوق مبلغي معادل به منظور تقويت ساختارهاي پژوهشي و تشويق فعاليت : 8تبصره 

كه بايد در راستاي ارتقاء آن ساختار هزينه شود و گيرد درصد كل پژوهانه اختصاص داده شده به اعضاي فعال آن ساختارها تعلق مي
.تسويه حساب آن نيز با ارايه اسناد مثبته از طرف مسئول ساختار صورت خواهد گرفت

مبلغ پژوهانه محاسبه و % 25 مازاد برسقف موظف عضو هيات علمي حق التحقيق تا سقف پژوهش و فناوريبه ازاء واحدهاي معادل ) 5-5
 در دستورالعمل پژوهش و فناوري و محاسبه واحدهاي معادل پژوهش و فناورينحوه احصاء فعاليت هاي . پرداخت مي شود

.اي تدوين و به تصويب شوراي دانشگاه خواهد رسيدجداگانه
 را جهت اين مبلغ معادل توانند ايشان مي5-5التحقيق و يا عدم حصول بند  درصورت عدم تمايل عضوهيات علمي به دريافت حق:9تبصره

. هزينه نمايندپژوهش و فناوريانجام امور
شامل حق الزحمه ) التحقيق اعضاي هيأت علميبه غيرازحق(هاي پرسنلي تواند به صورت هزينه درصد از پژوهانه مي20حداكثر تا ) 6- 5

.دانشجويي، كارشناسي و فني هزينه شود
.باشد مجاز نميپژوهش و فناوريهزينه هاي غيرمرتبط با امورهاي پرسنلي و همچنين از محل پژوهانه پرداخت هزينه) 7- 5
هاي آموزشي معتبر از محل المللي و شركت دركارگاههاي معتبر بينهزينه مسافرت خارج از كشور به منظور ارائه مقاله در كنفرانس) 8- 5

ها بايد توسط دانشكده يا  اعتبار اين فعاليت.تواند صورت گيردنامه مربوطه ميپژوهانه حداكثر يك بار در سال مطابق با آيين
.پژوهشكده محل فعاليت عضو هيأت علمي تأييد شود

 براي اعضاء هيات علمي جديداالستخدام و همكاراني كه جمع مبلغ پژوهانه آنها كمتر از 5- 5هزينه نمودن پژوهانه در مورد بند: 10تبصره 
.مي باشد، مجاز نيستمبلغ پژوهانه اعضاء هيات علمي جديداالستخدام 

 يك بار در دو سال براي اعضاء هيات علمي جديداالستخدام و همكاراني كه جمع پژوهانه 8- 5 هزينه نمودن پژوهانه در مورد بند :11تبصره 
.آنها كمتر از پژوهانه اعضاء هيات علمي جديداالستخدام مي باشد، مجاز است

ته از طريق معاون پژوهش و فناوري واحد و به منظور خريد وسايل و تجهيزات آزمايشگاهي، مواد تسويه حساب پژوهانه با ارائه اسناد مثب) 9- 5
هاي شركت در مجامع علمي يا هاي پرسنلي، هزينهافزار، پرداختمصرفي آزمايشگاهي، كتاب و مجالت علمي، كامپيوتر، چاپگر، نرم

هاي هاي علمي و ساير امور مرتبط با فعاليتاله، حق عضويت در انجمنكارگاههاي آموزشي داخل و خارج از كشور به منظور ارائه مق
.پژوهشي صورت مي گيرد



هاي آموزشي معتبر، حداكثر هاي سفرهاي علمي خارج از كشور به منظور ارائه مقاله و يا شركت در كارگاه تسويه حساب هزينه:12تبصره 
.گيرديك ماه پس از تاريخ مراجعت از سفر صورت مي

تواند براي سالهاي بعد ذخيره در صورتي كه پژوهانه تخصيص يافته به هر عضو هيأت علمي تا پايان دوره يك ساله هزينه نشود مي) 10- 5
.شود

نحوة محاسبه امتيازات   : 6ماده 
متيـازتعلق  بـه شـرطي ا  اختـراع، اكتـشاف و ابـداع   به:يا خارج از كشورو  اختراع، اكتشاف و ابداع ثبت شده در داخل    )6-1

:گيرد كه به تأييد مراجع علمي معتبر رسيده باشدمي
 امتياز5   تا  اختراع، اكتشاف ويا ابداع ثبت شده در داخل داراي تأييديه علمي از وزارت عتف-
 امتياز10    تا  اختراع، اكتشاف و يا ابداع ثبت شده در مراجع معتبر خارج از كشور-
 امتياز20تا  اختراع، اكتشاف و يا ابداع ثبت شدة به فروش رفته و يا تجاري سازي شده از طريق دانشگاه   -

:گيردبصورت زير امتيازتعلق مي، چاپ شدهتنها به مقاالت:پژوهش و فناوري-هاي چاپ شده در مجالت علمي مقاله)6-2
. امتياز داده مي شود12 بر اساس رابطه زير و تا سقف ISIپژوهش و فناوري-  هر مقاله علمي به) 2-1- 6

)(
MIF
IF3+4=امتياز مقاله

IF ) ضريب تأثير مجله و MIF ضريب تأثير متوسط رشته بر اساس آخرين اطالعات موجود كه توسط معاونت پژوهش و فناوري اعالم 
.)شودمي
 امتياز3 تا  فارسي                                                                                 پژوهش و فناوري- مقاله علمي)2-2- 6
 امتياز4    تا ISI  به زبان انگليسي، ملي و بين المللي معتبر غير پژوهش و فناوري-مقاله علمي) 2-3- 6
 امتياز4    تا  عضو هيأت علمي باشد      پژوهش و فناوريهاي مروري كه شامل جمع بندي فعاليتهاي  مقاله)2-4- 6
.گيردها تعلق مي نصف امتياز مقاله كامل مربوط به آن نوع مقالهtechnical notes و research notes هاي كوتاهبه مقاله) 6-2-5

اثر بخشي پژوهانه)3- 6
هانه عبارت از چگونگي هزينه نمودن پژوهانه براي خريد تجهيزات غير مصرفي ماندگارآزمايشگاهي و يا تقويت كتابخانـه                  اثر بخشي پژو  

به ازاء هزينه نمودن معادل ريالي سه امتياز از پژوهانه در هرسـال يـك   . شودباشد كه توسط كميته منتخب شوراي دانشكده ارزيابي مي   مي
.شودامتياز در نظر گرفته مي

پژوهش و فناوريفعاليتهاي اجرايي مرتبط با امور )4- 6
كنند در موارد زيـر امتيـاز تعلـق        كه با موافقت دانشگاه بوده و حق مديريت دريافت نمي          پژوهش و فناوري  صرفا ًبه آن دسته از فعاليتهاي       

:گيردمي



 امتياز در سال5             تا  دبيري كنفرانس هاي معتبر                                         -
 امتياز در سال1 تا  معتبر                           پژوهش و فناوري-هاي علمي عضويت در هيأت تحريريه مجله-
 امتياز در سال2  تا  معتبر                      پژوهش و فناوري-  سردبيري مجله هاي علمي-
 امتياز در سال2     تا هاي      هاي تخصصي دانشگاه و انجمن فعال، كميتهپژوهش و فناوري مسئوليت ساختارهاي -

علمي وابسته به وزارت عتف  
 امتياز در سال2 تا دانشگاه                                  در پژوهش و فناوري مسئوليت برگزاري نمايشگاه هاي -

 محاسـبه مـي     2ضريب مشاركت همكاران دركليه فعاليتهاي فوق براساس آيين نامه ارتقاء و جـدول               :ضريب مشاركت همكاران  ) 6-5
.شود

دانشجو بايد به عنوان همكار اول درج شود، ولي امتياز مربوط به همكار     در مواردي كه مقاله مستخرج از پايان نامه يا رساله دانشجو باشد، نام              
 به همكار بعد از دانشجوي مذكور در ترتيب اسامي تعلق مي گيرد و امتياز ساير همكاران مطـابق معمـول محاسـبه مـي     2اول در جدول شماره  

چنانچـه دانـشجو از   . به عنوان همكار تلقي مي شـوند  ... . در صورت مشاركت بيش از يك دانشجو در يك مقاله دانشجويان دوم، سوم و          .شود
.دانشگاه يا مؤسسه ديگري باشد در هر صورت به عنوان همكار در نظر گرفته مي شود

  نحوه محاسبه ضريب مشاركت همكاران2جدول 
سهم هريك از همكاران از امتياز مربوط

ناتعداد همكار
همكاراناول                   هريك از بقيه 

1
2
3
4
5
6≥

100                                   %-
85                                   %45                               %
75                                   %40        %
70                                   %35                               %
60                                   %30                               %
% )140در مجموع  ( ≥% %28                                   50



)نامه ارتقاء آيين9-2ماده (هاي تحقيقاتي با خارج از دانشگاه نحوه امتيازدهي به گزارشات كامل طرح

هـاي  هـاي طـرح  گزارش.نامه زير تدوين شده است    هاي تحقيقاتي آيين  به منظور قانونمند كردن نحوه امتيازدهي به گزارشات علمي طرح         
.تحقيقاتي بايد داراي شرايط زير باشند

. گزارش علمي حاصل يك طرح تحقيقاتي با موافقت دانشگاه باشد- الف
. گزارش علمي حاوي نتايجي منجر به شناخت و يا حل مؤثر يكي از مسائل مورد ابتال در كشور باشد- ب
.ها چاپ نشده باشد نتايج مندرج درگزارش علمي به صورت مقاله در مجالت و يا كنفرانس-ج

همكـاران   و كيفيـت طـرح  ،  اعتبار طرحقاتي مورد قرارداد با خارج از دانشگاه براساس ضـرايب   هاي تحقي امتياز گزارش طرح  
.شود به شرح زير تعيين ميطرح

 ضرايب طرح- 1
:شوداين ضريب براساس اعتبار اسمي طرح به شرح زير محاسبه مي):I(ضريب اعتبار طرح : الف

اعتبار اسمي طرح= 5/0) مبلغ كل قرارداد + (4)ار در دانشگاههاي خريد تجهيزات ماندگهزينه+ باالسري دانشگاه (

ميليون ريال250 ميليون ريال150 ميليون ريال70 تا 20اعتبار اسمي طرح
I235

ر اسمي مثالً طرحي كه اعتبا. شود ميليون ريال است براساس جدول فوق و به صورت خطي محاسبه مي70هايي كه باالتر از ضريب اعتبار طرح  
.شود ميليون ريال باشد، ضريب امتيازش به شرح زير محاسبه مي200آن 

)3-5 (150-250
150-200+3 =I

 در نظر 5 ميليون ريال، طرح به شكل زير فازبندي شده و هر فاز مانند يك طرح جداگانه با ضريب           250هاي با اعتبار اسمي باالتر از       براي طرح 
. شودگرفته مي

 ميليون ريالي معادل دو فاز500 طرح �
 ميليون ريالي معادل سه فاز1500 طرح �
 ميليون ريالي معادل چهار فاز4500 طرح �
.شود  ريال به باال يك فازاضافه مي000/000/000/5 ميليارد ريالي معادل پنج فاز و به ازاء هر 10 طرح �

.شودارقام فوق باشد به صورت خطي محاسبه ميها بين هايي كه اعتبارات اسمي آن ضريب اعتبار طرح
:ضريب كيفيت طرح برابر يك است مگر در موارد زير): a(ضريب كيفيت طرح : ب

: ضريب كيفيت بين صفر تا يك است در صورتي كه:1-ب



 يا عدم انجام مناسب بخشي يا تمام كار  دانشگاه يا كارفرما عدم رضايت خود را به داليلي نظير تأخير در انجام كار، پايين بودن    كيفيت كار و                -
.اعالم نمايد
.بيني نشده باشد اعتبار طرح درست پيش-
. درمواردي كه بين كارفرما و مجري اختالف وجود داشته باشد، معاونت پژوهشي دانشگاه تصميم خواهد گرفت: تبصره

:تي كه است در صور5/1 تا 1بين ) b( ضريب رضايتمندي دانشگاه و كارفرما :2-ب
.  از طرف كارفرما يا ناظر طرح، نسبت به حسن انجام طرح تقدير شده باشد-
. طرح داراي ارزش افزوده بوده و ايجاد درآمد براي دانشگاه داشته باشد و يا انتقال دانش فني صورت گيرد-

ارزيابي گزارش علمي بين صفر تا      نامه نحوه تدوين و     به اين ضريب براساس آيين    ) c( ضريب كيفيت گزارش طرح تحقيقاتي       :3-ب
.گيرديك امتياز تعلق مي

.باشداين ضرايب حسب تشخيص هيأت مميزه دانشگاه بين صفر تا يك امتياز مي): d( ضريب كيفيت طرح تحقيقاتي:4-ب
باشـند، امتيـاز    در مواردي كه اعضاء هيات علمي سهم خود را در فعاليتهـاي پژوهـشي مـشترك تعيـين كـرده       ):e( ضريب همكاران    -ج

شود و صرفاً  آيين نامه ارتقاء محاسبه مي1شود در غير اينصورت ضريب همكاران براساس جدول شماره فعاليت به نسبت اعالم شده تقسيم مي
به عبارت ديگر دانشجويان و كارشناسـان در محاسـبه ضـريب همكـاران در نظـر گرفتـه      . باشدبر اساس تعداد اعضاي هيأت علمي در طرح مي        

.شودنمي

 امتياز طرح-2
.شود امتياز طرح براساس ضرايب فوق به شرح زير محاسبه مي

e × d ×c×b×a×I = امتياز طرح
.يابد تقليل مي5 باشد، امتياز به 5در صورتي كه امتيازهر فازطرح بيش از .  خواهد بود5ا درهرصورت امتياز هر فاز طرح بين صفر ت



 اختراع و اكتشاف- 1جدول 
*محل ثبت محل انجام اختراع يا نام و موضوع اختراع يا اكتشافرديف

خارج كشورداخل كشوراكتشاف

اسامي همكاران به ترتيب تاريخ ثبت
اولويت شامل نام متقاضي

اط با سمت در ارتب
فعاليت

نام واحد يا سازمان 
استفاده كننده

امتيازدانشكده
10حد اكثر 

امتياز

امتياز كميته 
تخصيص اعتبار 

دانشگاه

جمع امتيازات

:امضاء معاون پژوهش و فناوريدانشكده:ميامضاء عضو هيات عل

.را ضميمه فرمائيدلطفاً تائيديه سازمان هاي ذيربط  *

.ايد توافق نامه با امضاء همكاران ضميمه گردداگر خارج از جدول شماره يك آئين نامه ارتقاء به توافق رسيده**



المللي  مقاالت منتشر شده در مجالت معتبر بين-1- 2جدول 
مشخصات نشريهنوع فعاليت متياز كميته ا

تخصيص 
اعتبار دانشگاه

امتياز 
دانشكده

اسامي همكاران به ترتيب 
اولويت شامل نام 

تاريخ انتشارسال چندمشمارهغير تجربيتجربي++متقاضي
رديف*عنوان مقالهنام نشريه

:امضاء عضو هيات علمي:پژوهش و فناوريدانشكدهامتيازء معاون جمعجمع

.هاي قديم به جديد نوشته شودلطفاً مقاالت بر مبناي تاريخ انتشار به ترتيب از سال*
.نامه يا رساله دانشجو است زير نام دانشجو خط كشيده شود در صورتي كه مقاله مستخرج از پايان**



 معتبر پژوهشي داخلي به زبان فارسي مقاالت منتشر شده در مجالت-2- 2جدول 
مشخصات نشريهنوع فعاليت

نام نشريه*عنوان مقالهرديف
تجربي

غير
تجربي

تاريخ انتشارسال چندمشمارهمحل انتشار
اسامي همكاران به ترتيب 
اولويت شامل نام متقاضي

امتياز دانشكده
امتياز كميته 

تخصيص اعتبار 
دانشگاه

جمعجمعامضاء معاون پژوهش و فناوريدانشكده:امضاء عضو هيات علمي



 مقاالت علمي مروري يا ترويجي منتشر شده در مجالت معتبر پژوهشي - 3جدول 
مشخصات نشريهنوع فعاليت

نام نشريه*عنوان مقالهرديف
تاريخ انتشارسال چندمشمارهمحل انتشارغير تجربيتجربي

اران به ترتيب اسامي همك
امتياز دانشكده++اولويت شامل نام متقاضي

امتياز كميته 
تخصيص 

اعتبار دانشگاه

عجمجمعامضاء معاون پژوهش و فناوريدانشكده:امضاء عضو هيات علمي

.هاي قديم به جديد نوشته شودلطفاً مقاالت بر مبناي تاريخ انتشار به ترتيب از سال•



ها به زبان غيرفارسي  مقاالت كامل چاپ شده در مجموعه مقاالت كنفرانس- 4جدول 
مشخصات مجموعه مقاالت امتياز كميته 

تخصيص اعتبار 
دانشگاه

امتياز 
دانشكده

اسامي همكاران به ترتيب اولويت شامل 
تاريخ انتشارسال چندمشمارهمحل انتشار++نام متقاضي

رديف*عنوان مقاله

امضاء عضو هيات علميدانشكدهامضاء معاون پژوهش و فناوريجمعجمع

.هاي پاييه به باال نوشته شوداز ساللطفاً مقاالت بر مبناي تاريخ انتشار به ترتيب *
.نامه يا رساله دانشجو است زير نام دانشجو خط كشيده شود در صورتي كه مقاله مستخرج از پايان**



سيها به زبان فار مقاالت كامل چاپ شده در مجموعه مقاالت كنفرانس- 5جدول 
مشخصات نشريه

عنوان مقالهرديف
تاريخ انتشارسال چندمشمارهمحل انتشار

ت اسامي همكاران به ترتيب اولوي
امتياز دانشكده++شامل نام متقاضي

امتياز كميته 
تخصيص اعتبار 

دانشگاه

جمعجمعامضاء عضو هيات علميامضاء معاون پژوهش و فناوريدانشكده

.نامه يا رساله دانشجو است زير نام دانشجو خط كشيده شودله مستخرج از پايان در صورتي كه مقا**



هاي بين المللي خالصه مقاالت چاپ شده در مجموعه مقاالت كنفرانس- 6جدول 
التمشخصات مجموعه مقا امتياز كميته تخصيص 

اعتبار دانشگاه
امتياز 
دانشكده

اسامي همكاران به ترتيب 
سال شمارهمحل انتشار++اولويت شامل نام متقاضي

چندم
تاريخ انتشار

رديف*عنوان مقاله

امضاء عضو هيات علميدانشكدهامضاء معاون پژوهش و فناوريجمعجمع

.هاي پاييه به باال نوشته شودلطفاً مقاالت بر مبناي تاريخ انتشار به ترتيب از سال*
.نامه يا رساله دانشجو است زير نام دانشجو خط كشيده شودتي كه مقاله مستخرج از پاياندر صور++ 



ها به زبان فارسي مقاالت چاپ شده در مجموعه مقاالت كنفرانس  خالصه- 7جدول 
مشخصات نشريه

نام همايشعنوان مقالهرديف
تاريخ انتشارسال چندمشمارهمحل انتشار

اسامي همكاران به ترتيب اولويت شامل نام 
متقاضي

هامتياز دانشكد
امتياز كميته 

تخصيص اعتبار 
دانشگاه

جمعجمعامضاء معاون پژوهش و فناوريدانشكدهعضو هيات علميامضاء 



قرار داد با خارج از دانشگاههاي تحقيقاتي مورد  گزارشات علمي طرح- 8جدول 

نوع فعاليت
عنوان طرح تحقيقاتيعنوان گزارشرديف

غير تجربيتجربي
سال انتشار

اسامي همكاران به ترتيب اولويت
)شامل نام متقاضي(

امتياز دانشكده
امتياز كميته تخصيص 

اعتبار دانشگاه

جمعجمعامضاء معاون پژوهش و فناوريدانشكده:مضاء عضو هيات علميا

.لطفاً گزارشات مربوط به يك عنوان طرح تحقيقاتي همراه با يكديگر و زير هم نوشته شود



 تأليف يا تصنيف كتاب- 9جدول 

مربوط به درسعنوان كتابرديف
نوع كتاب

درسي، كمك درسي، پايه
ناشرچاپ چندم

شامل نام (كاران به ترتيب اسامي هم
)متقاضي

امتياز دانشكده
امتياز كميته تخصيص 

اعتبار دانشگاه

جمعجمع:امضاء معاون پژوهش و فناوريدانشكده:امضاء عضو هيات علمي



صنيفي تجديد چاپ كتاب تأليفي يا ت- 10جدول 

مربوط به درسعنوان كتابرديف
نوع كتاب

درسي، كمك درسي، پايه
ناشرچاپ چندم

شامل نام (اسامي همكاران به ترتيب 
)متقاضي

امتياز دانشكده
امتياز كميته تخصيص 

اعتبار دانشگاه

جمعجمع:دانشكدهوهش و فناوريامضاء معاون پژ:امضاء عضو هيات علمي



 بررسي و نقد و ويرايش علمي كتاب- 11جدول 

مربوط به درسنويسندگان اصلي كتابعنوان كتابرديف
نوع كتاب

درسي، كمك درسي، پايه
امتياز دانشكدهچاپ چندمناشر كتاب

امتياز كميته تخصيص 
اعتبار دانشگاه

جمعجمعامضاء عضو هيات علميدانشكدهامضاء معاون پژوهش و فناوري



 فعاليت هاي اجرايي مرتبط با امور پژوهش و فناوري- 12جدول 
تاريخ انجام فعاليتمشخصات ابالغ

محلنوع فعاليترديف
تا تاريخاز تاريختاريخشماره

مدت برحسب 
ساعت

امتياز دانشكده
ص امتياز كميته تخصي
اعتبار دانشگاه

جمعجمع:معاون پژوهش و فناوري دانشكدهامضاء : عضو هيات علميامضاء



دستور العمل نحوه تشويق همكاران اعضاي هيأت علمي
بر اساس ارجاعات وضرايب تأثير مجالت علمي 

يق و قدرداني از فعاليتهاي پژوهشي ارزنده اعضاي هيأت علمي و با هدف شناسائي توانمنديهاي علمي دانشگاه و برنامه به منظور تشو
 به مقاالت چاپ شده  *(citations)ريزي در راستاي وارد شدن به مجموعه دانشگاههاي برتر دنيا دستورالعمل حاضر بر اساس ارجاعات 

.  به تصويب شوراي پژوهش و فناوري دانشگاه رسيد18/7/1385تاريخ و ضرائب تأثير مجالت تهيه و در 

:امتيازات ) 1
در اين دستور العمل ارجاعات غير .   ارجاعات، يكي از معيارهاي بين المللي براي بررسي كيفيت توليد علم در دانشگاهها مي باشد-1- 1

 ، بررسي و امتيازدهي ISI پژوهشي نمايه شده درداده پايه -يخودي به مقاالت عضو هيأت علمي، منتشر شده در مجالت معتبر علم
.مي شود

 عضو ISI به مقاله هاي نمايه نشده در داده پايه ISI به ارجاعاتي كه در مقاالت چاپ شده در مجله هاي نمايه شده در داده پايه :1تبصره
. امتياز تعلق مي گيرد2هيئت علمي انجام مي شود، 

  امتياز منظور مي 3كه بر اساس استفاده از مقاله مورد نظر، منجر به ارائه نظريه ها و راه حل هاي جديدي شده اند  براي ارجاعاتي -2- 1
.تهيه مستندات الزم به عهده عضو هيأت علمي متقاضي مي باشد. شود

.  امتياز تعلق مي گيرد2الت مروري  به ارجاعاتي كه در آنها صرفاً نام مقاله مورد نظر ذكر شده است و نيز به ارجاعات در مقا-3- 1
. امتياز تعلق مي گيرد5 و تا سقف25/0 به ارجاعاتي كه به مقاالت مستخرج از پايان نامه عضو هيأت علمي انجام مي شود هر كدام -4- 1

:نحوه اجرا)2
 كميته پژوهانه و تشويق همكاران درميزان نهايي و ارزيابي . ميته منتخب شوراي دانشكده مي باشدامتيازات، كارزيابي اوليه مرجع -1- 2

.انجام مي شودبررسي طرحهاي معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه  
.به معاون پژوهش و فناوري واحد جهت بررسي تحويل دهند الزم است متقاضيان يك نسخه از مدارك زير را -2- 2

. صفحه اول مقاله هاي متقاضي كه به آن ارجاع صورت گرفته است-
.ه اول از مقاله هائي كه در آن ارجاع انجام شده است صفح-
.صفحه اي از هر مقاله كه در آن ارجاع ذكر شده است-
.صفحه مراجع كه در آن ارجاع ثبت شده است-

ه پايه ها  در صفحه وب كتابخانه دانشگاه تحت عنوان دادISI (ISI web of knowledge)ارجاعات خارجي از طريق شبكه دانش بانك اطالعاتي *
 )Databases ( پس از وارد شدن به اين پايگاه تحت عنوان. در دسترس مي باشدCited reference search جستجو را شروع و پس از وارد كردن نام 

.بل دسترس مي باشد نيز قاScholar google.comعنوان اين اطالعات از طريق پايگاه . خود در محل مناسب، فهرست ارجاعات به مقاالت آورده مي شود



:امتيازدهي مي شود سال گذشته بصورت زير  ارجاعات به مقاله هاي متقاضيان در بازه زماني ده-3- 2

∑∑ +××× PDCBA كل امتياز =)(

A = امتياز7مقاله، هر مورد تا امتياز 
B = آئين نامه ارتقاء1-1مشاركت همكاران هر مقاله طبق جدول ضريب 
C =تياز ارجاعات به هر مقاله مجموع ام
D =  نسبتIF به MIFآخرين سال موجود در هر رشته 
P= پس از اعمال ضريب مشاركت همكاران1- 1 بند 1 و تبصره 4-1 امتياز مربوط به بند هاي 

.علق مي گيرد به ارجاعات متقاضيان تنها يك بار امتياز تعلق مي گيرد اما به ارجاعات جديد در سالهاي بعد امتياز ت:2تبصره 

.دتوسط كميته پژوهانه و بررسي طرح هاي معاونت پژوهش و فناوري  دانشگاه تعيين مي شوو مبلغ تشويقي الزم حداقل امتياز –4- 2
. تشويقي تعلق گرفته و طبق آئين نامه پژوهانه هزينه مي شودبه پژوهشگران برگزيده مبلغي بعنوان پژوهانه-5- 2
.ز تاريخ تصويب به مدت دو سال اجرا مي شود و با توجه به نتايج و در صورت نياز بازنگري خواهد شد اين دستور العمل ا-6- 2



نامه طرحهاي تحقيقاتي داخلي آيين
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هاي طرح و نحوه پرداختهاهزينه.9
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مقدمه .1
دراين راستا نقش . نيروي انساني و تربيت محقق، انجام تحقيق و پژوهش استيكي از رسالتهاي دانشگاه عالوه بر تعليم و آموزش 

دانشگاهها و مراكز تحقيقاتي در توسعه كشورها از طريق تربيت نيروي انساني متخصص، ايجاد روحيه تحقيق و تفحص و در نهايت 
.انجام پژوهش بركسي پوشيده نيست

شود و دانشگاه روريات توسعه صحيح فرهنگ اجتماعي و اقتصادي محسوب مي يكي از ضپژوهش و فناوريهدفداربودن فعاليتهاي 
 و از جمله تدوين پژوهش و فناوريريزي امور نيز تشكيالت و نظام تحقيقاتي خود را بر اين اساس پايه نهاده و در همين راستا برنامه

.هاي طرحهاي تحقيقاتي صورت گرفته استنامهآئين
هاي تحصيالت تكميلي شود به طرحهاي تحقيقاتي داخلي، خارجي، ملي و پروژهانشگاه انجام ميطرحهاي تحقيقاتي كه در د

طرحهاي تحقيقاتي . نامه ضوابط مربوط به طرحهاي تحقيقاتي داخلي دانشگاه تدوين شده استدراين آئين. بندي شده استتقسيم
.شود دانشگاه تامين ميپژوهش و فناوري اعتبارات داخلي آن دسته از طرحهاي تحقيقاتي هستند كه بودجه آنها از طريق

:اهداف.2
:اهداف عمده انجام طرحهاي تحقيقاتي داخلي عبارتند از

اي براي گرفتن طرحهاي خارج مقدمه(پذيري انجام طرح رشد و توسعه تحقيقات، انجام طرحهاي بنيادي، طرحهاي مطالعاتي و امكان
هاي تحقيقاتي، بهره برداري يقاتي مورد عالقه اساتيد، فراهم كردن زمينه براي ايجاد هسته، حمايت از فعاليتهاي تحق)از دانشگاه

هاي تحصيالت تكميلي ، حمايت از پروژهپژوهش و فناوريهدفدار از تجهيزات و منابع موجود در دانشگاه ، توسعه و تامين امكانات 
.ايع از طريق جهت دهي تحقيقاتو فراهم آوردن بستر مناسب براي ايجاد و ارتباط سالم با صن

:تعاريف.3
:نامه به شرح زيراستتعاريف و اختصارات بكاررفته دراين آئين

 دانشگاه تامين پژوهش و فناوريهاي اعتبار اين طرحها از طريق بودجه. منظوراز طرح، طرحهاي تحقيقاتي داخلي دانشگاه است:طرح
. آمده است4هاي طرح در بند ويژگي. شوندمي

مجري . نمايد سرپرست و مسئول اجراي طرح و طرف مكاتبات اداري است و در تمام مراحل انجام طرح، طرح را سرپرستي مي:جريم
.هر طرح تنها يك نفر بوده و از اعضاي هيات علمي دانشگاه است

كه در طول ) ه درشرايط خاصو يا اعضاي هيات علمي خارج از دانشگا(افرادي از اعضاي هيات علمي دانشگاه ):همكاران(همكار
.مراحل انجام طرح، به عنوان همكار مجري طرح، وظيفه و مسئوليتي عمده به عهده دارند

.كه در اجراي طرح همكاري دارند) و در شرايط خاص خارج از دانشگاه( افراد غير هيات علمي داخل دانشگاه : طرحپرسنل
.باشند پرسنل دانشگاه مي شامل اعضاي هيات علمي و ساير:كاركنان دانشگاه

دار  دانشگاه است كه به عنوان نماينده اين شورا عهدهپژوهش و فناورياي از شوراي  زير كميته:طرحهاي تحقيقاتيكميته بررسي
.رسيدگي، ارزيابي و پي گيري امور طرحها است

پژوهش و فناورينياز و نوع طرح توسط شوراي  دو تا سه نفر از صاحب نظران و متخصصين در زمينه طرح هستند كه برحسب :داوران
.شوندواحدها براي ارائه نظرات تخصصي در مراحل مختلف تصويب و خاتمه طرح انتخاب مي

. هاي دانشگاه استها و پژوهشكده شامل دانشكده:واحدها



)  و توسعهتحقيق(ده و يا شوراي دانشك) آموزشي–پژوهش و فناورييا  (پژوهش و فناوريشوراي :واحدپژوهش و فناوريشوراي
. پژوهشكده است

. دانشكده يا معاون پژوهشكده استمعاون پژوهش و فناوري:معاون پژوهش و فناوري واحد
.شامل صنعت، كشاورزي و خدمات است:بخشهاي اقتصادي

:هاي طرحويژگي.4
.اي كشور را برطرف نمايدطرح بايد به نحوي سبب ارتقاء علمي دانشگاه شده و يا يكي از نيازه)الف
در صورتي كه طرح به لحاظ تعريف، ماهيت و امكانات مورد نياز نتواند در چارچوب پروژه هاي تحصيالت تكميلي انجام شود، ) ب 

.نامه انجام گرددتواند در قالب اين آئينمي
درگير در طرح نيز ترجيحاً از كاركنان دانشگاه همكاران و پرسنل . مجري طرح بايد عضو هيات علمي دانشگاه صنعتي اصفهان باشد) ج 

در صورت نياز به همكار يا پرسنل خارج از دانشگاه، بايستي مجري با ذكر داليل موجهف نظرموافق واحد . صنعتي اصفهان باشند
. مربوطه و كميته بررسي طرحهاي تحقيقاتي را جلب نمايد

.احدي كه مجري آن در آن واحد است به تصويب رسيده و كنترل و نظارت شوددرمورد طرحهاي بين واحدها بايد طرح از طريق و) د 
هاي دانشگاه طرح را به تصويب رسانده و كنترل ونظارت برعهده توان از طريق يكي از پژوهشكدهدر مورد خاص مي: 1تبصره

.پژوهشكده باشد
بخش مربوطه حمايت شود و تمام يا قسمتي از اعتبارات آنها طرحهايي كه مورد نياز يك بخش خاص اقتصادي بوده بايستي از طريق ) ه  

نامه نامه نبوده و از طريق آئيناين طرحها در قالب اين آئين. توسط اين بخش و يا منابع خارج از دانشگاه تامين اعتبار شوند
.طرحهاي تحقيقاتي خارج از دانشگاه عمل خواهد شد

شرايط مجري و همكاران طرح.5
توانند همكاران طرح در شرايط خاص مي(ان طرح بايد از اعضاي هيات علمي پيماني يا رسمي دانشگاه باشند مجري و همكار

توانند از مزاياي طرح داخلي استفاده نمايند فقط آن دسته از اعضاء هيات علمي دانشگاه مي. از اعضاي هيات علمي ساير دانشگاهها باشند
به .  به بعد طرح داخلي نداشته باشند1384 به طور همزمان استفاده ننمايند، ثانياً از تاريخ مهر وريپژوهش و فناكه اوالً از اعتبار ويژه 

تواند يك بار از طرح داخلي استفاده نمايند آن هم مشروط به اينكه در  به بعد فقط مي1384عبارت ديگر هر عضو هيات علمي از مهرماه 
. استفاده نكنندپژوهش و فناورياي اعتبار ويژه زمان استفاده از مزاياي طرح داخلي از مزاي

نحوه تصويب طرح .6
 واحد مربوطه ارائه معاون پژوهش و فناورينامه، فرم پيشنهاد طرح را تكميل و به پيشنهاد دهنده طرح بايد با توجه به مفاد اين آئين

گيري در شوراي  نظرات داوري، طرح براي تصميمپس از اخذ. شودطرح مزبور از طريق واحد مربوطه به داوراني ارسال مي. نمايد
معاون  واحدمطرح و در صورت موافقت، نظرات مساعد واحد، همراه با فرم پيشنهاد طرح و نظريات داوران از طريق پژوهش و فناوري
احياناً اصالحات موارد مذكور پس از بحث و بررسي و . شود دانشگاه ارسال ميمعاون پژوهش و فناوري واحد به پژوهش و فناوري

ابالغ طرح پس از تصويب در . شود دانشگاه منعكس ميپژوهش و فناوريالزم در كميته بررسي طرحها مطرح و نتايج آن به شوراي 
 واحد، مجري و همكاران طرح معاون پژوهش و فناوري دانشگاه به معاون پژوهش و فناوري از طريق پژوهش و فناوريشوراي 



اي در صورت عدول از اين شرط، كميته.  ماه به طول انجامد3مان بررسي طرح در واحد نبايد بيش از مدت ز. پذيردصورت مي
.نمايندگيري مي دانشگاه دراين خصوص تصميممعاون پژوهش و فناوريمركب از نمايندگان واحد، كميته بررسي طرحها و 

.شوند تكميلي تقسيم ميطرحهاي تحقيقاتي به سه دسته نوع اول، نوع دوم و طرحهاي تحصيالت

):كم هزينه يا كوتاه مدت(طرحهاي نوع اول ) الف
.مدت زمان اجراي اين طرحها حداكثر دو نيمسال تحصيلي است.1
به هرحال ساعات تحقيق هفتگي هر محقق در .  ساعت است12مجموع ساعات تحقيق هفتگي مجري و همكاران طرح حداكثر .2

.باشد ساعت بيشتر 6هر طرح نبايد از 
به منظور تشويق . است)  ريال6،500،000(الزحمه مجري حداكثر شش ميليون و پانصد هزار ريال هاي طرح، به غير از حقسايرهزينه.3

تواند تا التحقيق مجري و همكاران ميطرحهاي تحقيقاتي مشترك بين اعضاي هيات علمي سقف اعتبار طرح به غير از حق
. ريال افزايش يابد8،500،000

.راي تصويب اين گونه طرحهاف نظر دو داور از داخل و يا خارج از دانشگاه كافي استب.4

)پرهزينه(طرحهاي نوع دوم) ب 
.مدت طرح حداكثرسه نيمسال است.1
به هرحال ساعات تحقيق هفتگي هرمحقق .  ساعت است16مجموع ساعات تحقيق هفتگي مجري و همكاران طرح حداكثر .2

.اعت تجاوز نمايد س9تواند درهرطرح از نمي
همچنين به منظور تشويق طرحهاي .  ريال است13،000،000الزحمه مجري مبلغ حداكثر سقف ريالي اينگونه طرحها به غير از حق.3

تواندتا مي) ق مجري و همكارانالتحقيبه غيراز حق(تحقيقاتي مشترك اعضاي هيات علمي سقف اعتبار طرحهاي پرهزينه 
. يابد ريال افزايش000،600،15

.براي تصويب اين گونه طرحها، نظر حداقل سه داور كه الاقل يكي از آنها ازخارج دانشگاه باشد، ضروري است.4
هاي مربوط به اين بند درمورد طرحهاي نوع اول و دوم كه از نوع تجربي است ونياز به مواد اوليه يا ساخت دستگاه دارند، هزينه:تبصره

بيني قبلي مجري طرح در پيشنهاديه بديهي است كه هزينه كردن اين مبلغ منوط به پيش.  افزايش يابد برابر5/1تواند تا حداكثر مي
.طرح و تصويب آن است

طرحهاي تحصيالت تكميلي) ج 
.منظور آن دسته از طرحهاي تحقيقاتي است كه دانشجويان تحصيالت تكميلي نيز درآن مشاركت دارند.1
تواند از مزاياي مندرج در اين ح شامل يك پروژه تحصيالت تكميلي باشد اين طرح مي درصد طر50كه حداكثر در صورتي.2

 واحد و كميته بررسي پژوهش و فناوريتشخيص اين ميزان براساس اظهار نظر مجري طرح و تائيد شوراي . نامه استفاده نمايدآئين
.طرحها است

.تواند جزء طرحهاي تحقيقاتي داخلي قرارگيرداشد ميكه طرحي شامل بيش از يك پروژه تحصيالت تكميلي بدر صورتي.3
. با مجري خواهد بود3- ج- 5 و 2-ج-5مسئوليت اجراي كامل طرحهاي مطرح شده در بند :1تبصره



هزينه اين طرحها پس از . تواند برحسب مورد جزء طرحهاي نوع اول يا نوع دوم محسوب شودطرحهاي تحصيالت تكميلي مي:2تبصره
.گرددمجري و همكارانش و سهم دانشجويان پروژه و برهمين اساس تعيين ميمشخص شدن سهم 

. تواند با موافقت واحد مربوطه از بودجه ارزي تجهيزاتي آن واحد استفاده نمايدهاي ارزي، مجري ميدرصورت نياز به هزينه:3تبصره
.ل پرداخت استهاي ريالي خريد تجهيزات خارجي از محل اعتبارات طرح قابدراين صورت هزينه

.هاي طرح اعم از نوع اول و دوم و طرحهاي تحصيالت تكميلي قابل افزايش نيستهزينه:4تبصره
تواند حداكثر دريك هر محقق مي. تصويب هرطرح جديد منوط به اتمام طرحهاي ناتمام قبلي مجري و يا همكاران وي است:5تبصره

مگر در مواردي كه طرح قبلي مجري به . به صورت همزمان فعاليت نمايدطرح به عنوان مجري و در طرح ديگر به عنوان همكار
استفاده . (تواند در دو طرح همزمان به عنوان مجري فعاليت كندعنوان طرح موفق شناخته شده باشد كه دراين صورت محقق مي

.)از امتياز طرحهاي موفق منوط به اتمام طرحهاي ناتمام قبلي مجري طرح با همكاران وي است
 واحد معاون پژوهش و فناوريرسند الزم است  واحد به تصويب نميپژوهش و فناوريدر مورد طرحهاي داخلي كه در شوراي :6تبصره

.نظر شوراي واحد را صورت مكتوب حداكثر ظرف مدت سه ماه از تاريخ ارائه طرح به ارائه دهنده پيشنهاد طرح ابالغ نمايد
.شودتحصيلي پرداخت نميالتحقيق در خارج از نيمسالهايشود و حقسال تحصيلي محاسبه ميمدت اجراي طرح براساس نيم:7تبصره
العاده ماموريت طبق ضوابط مربوطه هاي فوقمنظور از ساعات تحقيق، ساعت مفيد و علمي تحقيق است و براي مسافرتها، هزينه:8تبصره

.شوداز اعتبارات طرح كسر مي
تواند ضمن ارائه كل طرح آن را گنجد، مجري مي طوالني مدت كه در قالب موارد فوق نميدرخصوص طرحهاي بزرگ و:9تبصره

.نامه به تصويب رسانده و انجام دهدفازبندي نموده و هرفاز را جداگانه مطابق اين آئين

وظايف مجري طرح.7
.مجري طرح مسئوليت كامل در قبال انجام طرح را دارد) الف
يب مراحل اوليه طرح الزم است فرم تكميل شده پيشنهاد طرح، حداقل سه ماه قبل از نيمسال شروع اجراي به منظورتسريع در تصو) ب 

.  واحد متبوع تحويل شودمعاون پژوهش و فناوريطرح، جهت بررسي به 
.ي طرح استدرخواست هرگونه تنخواه، پرداخت كاردانشجويي، تهيه مواد و وسايل مورد نياز جهت انجام طرح از وظايف مجر) ج 

معاون پژوهش و  دانشگاه به پژوهش و فناوريرونوشت كليه پرداختهاي مالي مندرج در قسمت ج اين بند از طريق معاونت :1تبصره
گردش كار ساير مكاتبات مربوط به طرح تحقيقاتي اعم از ارائه پيشنهاد طرح، ارائه گزارشات و . گردد دانشكده ارسال ميفناوري

. دانشكده انجام گيردپژوهش و فناوريغيير در طرح بايد از طريق معاونت درخواست هرگونه ت
هاي پرسنلي و هرگونه هزينه تجهيزات و مواد مصرفي صرفاً در قالب طرح و درطول مدت الزحمهكليه پرداختها اعم از حق:2تبصره

.پذيراستطرح امكان
رج از دانشگاهارئه حداقل يك سمينار در مورد طرح در دانشگاه و يا خا) د 

 واحد نسبت به ارائه سمينار در حداكثر يك ترم پس از مهلت معاون پژوهش و فناوريتواند از طريق هماهنگي با مجري مي:3تبصره
.قانوني انقضاي طرح اقدام نمايد

ايد داراي ويژگيهاي كامل گزارش ب. تهيه يك گزارش كامل به زبان فارسي درحدي كه بتوان آن را مستقيماً براي داوري ارسال كرد) ه 
.يك گزارش علمي از قبيل چكيده، مقدمه، هدف، روش كار، نتيجه و مراجع باشد



اي كه اهداف اصلي طرح را بپوشاند و دريكي از مجالت معتبر داخلي يا خارجي به چاپ رسيده باشد به جاي ارائه مقاله:4تبصره
.تواند ارائه شودگزارش كامل مي

 اين بند آمده مشروط براينكه ساير ملزومات اتمام طرح انجام شده باشد، براي 4ش يا مقاله به شكلي كه در تبصره ارائه گزار:5تبصره
.الذكر استاختتام طرح مشروط به تائيد گزارش كامل و يا پذيرش مقاله با مشخصات فوق. ارائه طرح جديد كافي است

.ر ارائه نتايج حاصله از طرحهاي مصوب در صفحه اول مقاله الزامي استذكروابستگي سازماني به دانشگاه صنعتي اصفهان د) و 
در . حداكثر زمان جهت روشن شدن قبول يا رد مقاله در مجله مورد نظر يك سال پس از انقضاي مدت قانوني طرح است:6تبصره

اون پژوهش و فناوريمعصورت عدم پذيرش مقاله ظرف اين مدتف الزم است مجري طرح گزارش كامل قابل داوري را به 
.واحد ارائه نمايد

كه گزارش طرح براساس نظر داوران نياز به اصالحاتي داشته باشدمجري طرح موظف است اصالحات مذكور را در درصورتي:7تبصره
.گزارش اعمال نمايد

 انقضاي طرح از طرف مجري شود گزارش كامل و چكيده مبسوط، حداكثر تا دوهفته قبل از شروع ترم بعد از مدتتوصيه مي:8تبصره
. واحد تحويل گرددمعاون پژوهش و فناوريبه 

ارائه گزارش پيشرفت كار در پايان هر ترم تحصيلي) ز 
اين چكيده بايد .  دانشگاهپژوهش و فناوري كلمه جهت درج در كارنامه 300 تا 200تهيه چكيده حداكثر دريك صفحه و در حدود )ح 

. ، نتايج، روش انجام كار باشداي ا زاهدافمشتمل بر خالصه
شود كه مجري زماني را براي نوشتن و ارائه گزارشهاي الزم در طرح منظوركند به نحوي كه پس از اتمام مدت توصيه مي:9تبصره

.قانوني طرح، گزارشات نيز آماده باشند
 واحد معاون پژوهش و فناوريز طريق مجري طرح مظوف است در صورت متوقف شدن طرحف موضوع راكتباً با دكرداليل توقف ا)ي 

.به كميته بررسي طرحهاي تحقيقاتي ارسال نمايد
چنانچه پژوهش انجام شده منجر به اختراع يا اكتشاف شود، نحوه استفاده از حقوق حاصله، طبق ضوابط مربوطه و يا موارد )ك 

.د بود دانشگاه خواهمعاون پژوهش و فناورينامه تنظيمي مجري با مذكوردرموافقت

داوري، نظارت و كنترل طرح.8
 واحد مربوطه انجام خواهد پژوهش و فناوري واحد و شوراي پژوهش و فناورينظارت و كنترل براجراي طرحها از طريق معاونت ) الف

.شد
آنها برعهده  واحد مربوطه است مسئوليت نظارت و كنترل براجراي معاون پژوهش و فناوريدر مورد طرحهايي كه مجري آنها : 1تبصره

.رئيس واحد مربوطه خواهد بود
.شود انجام مي4-ب-5 و 4-الف-5ها طبق بندهاي داوري طرح) ب 
توانند از متخصصين و محققين خارج از دانشگاه نيز انتخاب داوران طرح مي. داوران هرطرح نبايد مجري يا همكاران طرح باشند) ج 

.شوند
.نامه آمده استحقيقاتي به پيوست اين آئينالزحمه داوري طرحهاي تميزان حق) د 



هاي طرح و نحوه پرداختهاهزينه.9
.هاستهاي پرسنلي، تجهيزاتي و ساير هزينههزينه هاي طرح شامل سه بخش هزينه

: هاي پرسنليهزينه)الف
وبات هيات امناي دانشگاهها الزحمه پرسنل طرح است كه بر اساس مصالتحقيق مجري و همكاران و حقهاي پرسنلي شامل حقهزينه

.الذكر به شرح زيراستهاي پرسنلي براساس مصوبات فوقنحوه پرداخت هزينه. و مصوبات هيات وزيران قابل پرداخت است
التحقيق كاركنان دانشگاه اعم از اعضاي هيات علمي رسمي، پيماني و يا اعضاي غير هيات علمي داراي مدارك تحصيلي حق.1

16التدريس و به ميزان حداكثرنامه حق آئين2التدريس واحدهاي نظري موضوع ماده  و يا ليسانس بميزان حقليسانسدكتري، فوق
التحقيق بايدعالوه برساعات درمورد اعضاي هيات علمي رسمي و يا پيماني، ساعات حق. (ساعت در هفته قابل پرداخت است

). آنان باشدپژوهش و فناوريخدمت موظف آموزشي و يا 

120الزحمه ساير كاركنان دانشگاه كه فاقد مدارك دانشگاهي باشند درازاء هرساعت همكاري حداكثر به ميزان حق.2
 حقوق و 1

الزحمه نبايستي سقف اين حق. باشدمزاياي مستمر آنان بشرط انجام خدمت در خارج از ساعات اداري و با تائيد رئيس دانشكده مي
.ماه تجاوز كند ساعت در 64از 

 شاغل نيستند و حسب مورد پژوهش و فناوريبه منظور استفاده از خدمات افرادي كه در دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و .3
الزحمه توسط هيات رئيسه دانشگاه تعيين و طبق قرارداد شوند، ميزان حقمتناسب با تخصص و كارآئي آنها، دعوت به همكاري مي

.التدريس افراد مشابه در دانشگاه خواهد بودالتحقيق اين افراد مشابه با حقهرحال ميزان حقدر . شودپرداخت مي
. ساعت است60حداكثرساعت كاركرد هر دانشجو درهرماه و براي هرطرح، .4
بديهي است. پذيردالزحمه استفاده از خدمات دانشجو و پرسنل فعال در طرح براي هرنيمسال تحصيلي صورت ميپرداخت حق.5

.باشدهاي گذشته، درصورت عدم گزارش به موقع مجري، قابل پرداخت نميهاي مربوط به نيمسالالزحمهحق
 ساعت در هفته بوده و رقم ساعتي آن به 16سقف ساعت فعاليت پرسنل غير هيات علمي درطرح كه خارج از دانشگاه هستند .6

.نامه استپيوست اين آئين
24 دانشگاه تا ميزان معاون پژوهش و فناوريتواند با تصميم كميته بررسي طرحها و تائيد وق ميسقف ساعت فعاليت پرسنل ف:1تبصره

.ساعت در هفته افزايش يابد
.شودالتحقيق در طول زمان اجراي طرح، در پايان هرترم تحصيلي و در صورت انجام تعهدات طرح انجام مي پرداخت حق:2تبصره
 مجري و همكاران وي در طول ترمهاي تحصيلي كه طرح در حال انجام است مطابق با وريپژوهش و فنا واحد معادل :3تبصره

. تدوين و قابل پرداخت استپژوهش و فناوريمندرجات فرم فعاليتهاي آموزشي و 
گاه توانند به طور همزمان در طرحهاي خارج از دانشگاه نيز فعاليت داشته و طبق ضوابط دانش مجري و همكاران وي مي:4تبصره

.الزحمه دريافت نمايندحق
هاي مندرج در بندهاي هزينه% 25هاي پرسنلي طرحهاي نوع اول و دوم، به غير از حق التحقيق مجري و همكاران،  سقف هزينه:5تبصره

.يابد ميافزايش% 40در موارد استثنايي اين رقم با نظر واحد مربوطه و تائيد كميته بررسي طرحها تا . باشد مي3-ب-5 و 3-الف- 5
.الزحمه از بودجه طرح، مشمول كسورات قانوني استالتحقيق و حق پرداخت حق:6تبصره



هاي تجهيزاتهزينه) ب
هاي خريدف ساخت تجهيزات، مواد وسايل مورد نياز هرطرح، تابع ضوابط مالي دانشگاه بوده و اقدام دراين مورد بايد پرداخت هزينه

هزينه استفاده از امكانات آزمايشگاهي داخل دانشگاه طبق .  دانشگاه انجام شودپژوهش و فناوريبا اطالع و هماهنگي بامعاونت
.گيردهاي موجود در دانشگاه با درنظر گرفتن حداكثر تخفيف صورت ميتعرفه

هاسايرهزينه) ج 
.ها شامل هزينه سفر، تايپ، تكثير، تهيه نشريات و غيره استساير هزينه

گيرد تابع آوري اطالعات و انجام امور طرح صورت ميهاي ماموريت براي سفرهاي داخلي كه به منظور جمع هزينهپرداخت:1تبصره
هاي آن از  اداري دانشگاه است و اقدام به سفر بايد با اطالع و هماهنگي واحد مربوطه صورت گرفته و هزينه-ضوابط مالي

.اعتبارطرح كسر خواهد شد
تواند در هاي سفرهاي خارج و داخل از كشور جهت شركت در كنفرانسها كه مرتبط با موضوع طرح است ميبخشي از هزينه:2تبصره

.باشد مي3-ب-5 و 3-الف-5هاي مندرج در بندهاي  درصد هزينه30ها حداكثرسقف اين هزينه. اعتبارات طرحها منظور شود
پژوهش و فناوريد بخشي از اين درآمد كه ميزان آن را معاونت چنانچه نتايج حاصله از طرح براي دانشگاه درآمدزا باش:3تبصره

گيرد تا در انجام طرح از رسد، در اختيارمجري طرح قرارمي دانشگاه ميپژوهش و فناوريدانشگاه پيشنهاد و به تصويب شوراي 
.آن استفاده شود

خاتمه طرح.10
ارائه گزارش ) 2(ت خود را طبق پيشنهاديه طرح انجام داده باشد مجري كليه تعهدا) 1(شود كه طرحهايي خاتمه يافته تلقي مي) الف

سمينار ) 4(ح ارائه شود-6تهيه چكيده طبق بند) 3(اي كه اهداف اصلي طرح را بپوشاند نهايي داوري شده و يا مقاله پذيرفته شده
.مربوط به طرح نيز ارائه شود

 تلقي " اتمام يافته "ايي و يا پذيرش قطعي مقاله انجام شده باشد، طرح كه كليه موارد فوق به جزء داوري گزارش نهدر صورتي) ب 
. گرددپس از تكميل اين دو مورد اختتاح طرح اعالم مي. شودمي
. تلقي شود" اتمام طرح "تواند جايگزين سمينار انجام شده در ريزي شده ميسمينار برنامه: 1تبصره

. ان با درخواست مجري و با تائيد واحد مربوطه و كميته بررسي طرحها طرح را متوقف نمودتودر صورت بروز حوادث غيرمترقبه مي) ج 
. در صورت رفع مانع مجري موظف به تكميل طرح است

توان با درخواست مجري و واحد مربوطه و بررسي داليل توجيهي در كميته بررسي طرحها، طرح چنانچه طرح شروع نشده باشد، مي) د 
.متوقف نمودرا بطور كامل 

طرحهاي موفق .11
طرحها هر ساله يكبار در پايان . طرحهاي موفق شامل آن دسته از طرحهايي است كه با توجه به معيارهاي زير حائز امتياز قابل قبولي باشد

.شوندتابستان مورد بررسي قرارگرفته و طرحهاي موفق از ميان آنها تعيين مي
نامه ارتقاء از آئين2-4 تا 2-1كسب امتياز از بندهاي ) الف
.انجام طرح منجر به عقد قرارداد باخارج از دانشگاه شود) ب 



.از طرق داوران با ذكر دليل معرفي و به تائيد كميته بررسي طرحها رسيده باشد) برتر(طرح به عنوان طرح شاخص ) ج 

طرحهاي محرمانه.12
هاي محرمانه مطابق با اين آئين نامه نبوده و اين گونه طرحها مستقيماً از بررسي پيشنهاد طرح، كنترل پروژه و مراحل اختتام طرح) الف

.شوندگيري مي دانشگاه پيمعاون پژوهش و فناوريطريق 
:شودشود كه جنبه محرمانه دارد به صورت زير عمل ميدرخصوص طرحهايي كه حين انجام، به نتايجي منجر مي) ب 
 واحد، مجري و همكاران از سه نفر داور دعوت به عمل آمده و داوري به صورت  و فناوريمعاون پژوهشبا توافق : نحوه داوري. 1

. واحد مربوطه انجام خواهد شدمعاون پژوهش و فناوريحضوري و پس از ارائه گزارش نهايي و چكيده مبسوط طرح در معيت 
.تواند به جاي سمينارمورد قبول واقع شودجلسه داوري مي:1تبصره

پژوهش و فناورياز طريق معاونت (نتايج طرح مورد موافقت هيئت داوران قرارگيرد حق استفاده از نتايج طرح با دانشگاهچنانچه . 2
.و مجري طرح است) دانشگاه

.شودگزارشات طرح محرمانه تلقي مي. 3

نهاييفرمت تهيه گزارش.13
نامه نحوه تدوين و ارزيابي  و مراجع بوده و براساس آئينكار، نتايج، بحثگزارش كامل بايد شامل خالصه، مقدمه، هدف، روش) الف

.هاي علمي باشدگزارش
5/2 ،3،2حاشيه در سمت راست، چپ، باال و پائين به ترتيب . گزارش بايستي با رعايت حاشيه گذاري به صورت كامل تايپ شود) ب 
. سانتيمتر خواهد بود5/2،
يك نسخه از گزارش نهايي در پرونده طرح و يك نسخه جلد نشده جهت استفاده در . دنهايي بايد در سه نسخه تحويل گردگزارش) ج 

.كتابخانه مركزي و نسخه سوم در واحد مربوطه نگهداري خواهد شد

ساير ضوابط و مقررات طرحها.14
.خريد كامپيوتر و تجهيزات آن با استفاده از بودجه طرح بايد طبق مقررات دانشگاه انجام شود) الف
فتن فاكتور خريد تجهيزات و مواد الزامي بوده و الزم است كه در فاكتورهاي خريد بيش از يك ميليون ريال كد اقتصادي قيد گر)ب 

.گردد
. الزم است اصل فاكتور، حواله انبارو قبض انبار كاال ارائه شودپژوهش و فناوريدر موقع تسويه حساب با امورمالي ) ج 

قاتيالزحمه داوري طرحهاي تحقيحق.15
 به ازاء هر طرح 10التحقيق استاديار پايه  ساعت حق4الزحمه داوري پيشنهاد اوليه طرح براي داوران داخل و خارج از دانشگاه معادل حق
 واحد تا معاون پژوهش و فناوريداوري گزارش نهايي طرح براي داوران داخل و خارج از دانشگاه بسته به كيفيت انجام داوري با نظر حق
 به ازاء هر طرح 10التحقيق استاديار پايه اعت حق س6

.باشند به قرارزير استالزحمه پرسنل طرح كه از خارج از دانشگاه ميحق.16



10التحقيق استاديار پايه نرخ حق36/0حداكثردكترا
10التحقيق استاديار پايه نرخ حق26/0حداكثرليسانسفوق

10التحقيق استاديار پايه رخ حقن23/0حداكثرليسانس
10التحقيق استاديار پايه نرح حق15/0حداكثرزيرليسانس



فرم خالصه اطالعات طرحهاي پيشنهادي پژوهش و فناوري داخلي 
:خواهشمنداست قبل از تكميل فرم به نكات ذيل توجه فرمائيد

.يپ شده پاسخ دهيداالمكان تاسواالت را به صورت كامل و حتي.1
.مجري طرح عهده دار مسئوليت كامل براي انجام طرح است.2
به منظور تسريع در تصويب مراحل اوليه طرح، الزم است فرم تكميل شده، حداقل سه ماه قبل از نيمسال شروع اجراي طرح، جهت .3

. دانشكده تحويل گرددمعاون پژوهش و فناوريبررسي به 
 دانشگاه پژوهش و فناورينشگاه صنعتي اصفهان در ارائه نتايج حاصله از طرحهاي مصوب در شوراي ذكر وابستگي سازماني به دا.4

.ضروري است
معاون پژوهش و مجري طرح موظف است در صورت متوقف شدن طرح به هردليل، موضوع را كتباً با ذكردليل توقف از طريق .5

.نمايد دانشگاه ارسال پژوهش و فناوري دانشكده به معاونت فناوري
شود كه مجري زماني را براي نوشتن و ارائه گزارشهاي الزم در طرح منظور كند به نحوي كه پس از اتمام مدت قانوني پيشنهاد مي.6

.طرح گزارشها نيز آماده باشند
. مراجعه فرمائيد"نامه نحوه تصويب طرحهاي تحقيقاتيآئين"براي كسب اطالعات بيشتر لطفاً به .7
 دانشكده، مجري و يا همكارطرح باشد، كليه امور مربوط به طرح از قبيل ارسال براي ون پژوهش و فناوريمعادر صورتي كه .8

 دانشگاه از سوي رئيس پژوهش و فناوري دانشكده جهت بررسي و ارسال به معاونت پژوهش و فناوريداوري، تشكيل كميته 
.دانشكده انجام شود

!!!!لطفاً در اين قسمت چيزي ننويسيد لطفاً در اين قسمت چيزي ننويسيد لطفاً در اين قسمت چيزي ننويسيد لطفاً در اين قسمت چيزي ننويسيد 

طالعات و نتايج بررسي در كميته بررسي طرحهاي معاونت پژوهش و ا
فناوري 
تاريخ 

:تاريخ بررسي
:نتيجه

:تاريخ ابالغ



 عنوان طرح:قسمت اول
به فارسي) الف

به التين) ب 

اي توسعهكاربردي     بنيادي     نوع طرح     )ج 

ري و همكاران طرح  اطالعات مربوط به مج:قسمت دوم
به ترتيب) اعضاي هيات علمي(مشخصات مجري و همكاران طرح )الف

سمت در طرح آخرين درجه نام ونام خانوادگي
تحصيلي

رشته 
تحصيلي

سازمان / دانشكدهمرتبه علمي
همكارمجريمتبوع

محل امضاء

هاي طبيعي، انساني، اجتماعي و فرهنگيهاي علمي و درك بهتر پديدهر افزايش اندوختهكاوشهاي اصيل و بديع به منظو: بنياديتحقيقات*
هرنوع كاوش اصيل به منظور كسب دانش علمي و فني جديد به منظور كاربرد ويژه: تحقيقات كاربردي

ها، وسايل، ابزار، فرآيندها و روشهاي كه به منظور توليد مواد، فرآوردههرگونه فعاليت منظم مبتني بر دانش موجود حاصل از تحقيقات و يا تجربيات است :ايتحقيقات توسعه
.جديد و يا بهبود

:چنانچه بخشي از طرح حاضر قرار است به عنوان پايان نامه يا رساله دانشجوي تحصيالت تكميلي انجام شود، جدول زير تكميل گردد)ب 
مقطع تحصيلي 

رديف
 تكميلي هاي تحصيالتعناوين پايان نامه يا رساله دوره

ارشدكارشناسدكتريمربوط به اين طرح 

واحدآموزش
ي معادل

درصد تقريبي از 
طرح حاضر

معاون پژوهش ه كه بعد از تصويب طرح بخشي از اين طرح به صورت پايان نامه يارساله دانشجوي تحصيالت تكميلي انجام شود، الزم است جدول فوق تكميل و بدر صورتي:تبصره
. ارسال شودپژوهش و فناوري دانشكده تحويل گردد تا به معاونت و فناوري



:   مصوب داخل و خارج از دانشگاه به تفكيك براي مجري و همكاران ����� ����� ����� �����طرحهاي در دست ) ج 

سمت در طرح  كد طرح عنوان طرح نام و نام خانوادگي 
همكارمجري

مجري

همكار



 مجري و همكاران طرح **خاتمه يافتة  / *ة آخرين دو طرح مصوب داخلي تمام شد) د 
نتيجه طرحسمت درطرحوضعيت طرح عنوان طرح

اختتاماتمام 
كدطرح

بدون مقالهبامقالههمكارمجري 
محل چاپ مقاله

يمجر

همكار

.به انجام رسيده باشد) شامل ارائه سمينار، چكيده مبسوط و گزارش كامل فارسي(طرح تمام شده طرحي است كه وظايف مجري * 
 طرح خاتمه يافته طرحي است كه عالوه برانجام وظايف مجري طرح، جواب داوري گزارش كامل يا جواب پذيرش مقاله نيز واصل شده باشد**



اطالعات مربوط به طرح:ومقسمت س

 كلمه شامل تعريف مسئله، اهداف اصلي، ضرورت اجراي طرح و توجيه 400 كلمه و حداكثر در 150حداقل در (خالصه طرح )الف
): علمي، اقتصادي طرح

:الملليسابقه علمي طرح و پژوهشهاي انجام شده دراين زمينه با ذكر مراجع در سطح ملي و بين) ب



:روش اجراي طرح) ج 

:مراحل اجراي طرح همراه با برنامه زمانبندي) د 
)ماه(زمان اجراء عنوان مرحلهرديف
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)به هزارريال(هاعات مربوط به هزينهاطال:قسمت چهارم

        خير بله            آيا غير از دانشگاه، سازمان ديگري هزينه طرح را تقبل كرده است؟        )الف



.      در صورت مثبت بودن پاسخ، نام سازمان و نحوه همكاري شرح داده شود

 خير            بله           توانند از نتايج اين تحقيق استفاده نمايند؟  اتي ميها يا موسسآيا سازمان) ب
.ها و يا موسسات ذكر شود     در صورت مثبت بودن پاسخ، نام سازمان

التحقيق مجري و همكاران هيات علمي طرححق) ج
!دراين قسمت چيزي ننويسيد

گاهيمرتبه دانششرح مسئوليت
تعدادساعات تحقيق 

براي هرترم
كل ساعات تحقيق 

الزحمه درحقدر طرح
ساعت

جمع

مجري

1همكار

2همكار

جمع

الزحمه كليه افراد غير هيات علميحق) د
جهت مبلغ تقريبي مورد نظر كل ساعات كار براي طرح تعداد افرادنحوه همكاري

پرداخت

جمع



.وسائل، تجهيزات و خدمات آزمايشگاهي مورد نياز كه از محل اعتبارات طرح بايد تهيه گردد) ه
)به تفكيك فاز     (

قيمت كلقيمت واحدتعدادمصرفي ياغيزمصرفيخدمات آزمايشگاهي/مواد/هادستگاه

هاجمع هزينه

:زات و خدمات آزمايشگاهي كه توسط سازمان مجري در اختيار قرارخواهد گرفتوسائل، تجهي) و

:بيني شده در رابطه با طرحكل هزينه ماموريتها، مسافرتها و شركت در سمينارهاي پيش) ز

هاسايرهزينه) ح 
تكثيراوراق) 1.ح
 هزينه تهيه نشريات و كتب مورد لزوم)2.ح
) نام ببريد( موارد ديگر )3.ح

):حداكثرده درصد كل هزينه طرح(بيني نشده هاي پيشهزينه) ط 

" ط " تا " د "هاي قسمت چهارم بندهاي جمع هزينه) ي 



اين قسمت توسط دانشكده تكميل گردد
نتايج بررسي طرح :قسمت پنجم

 دانشكدهپژوهش و فناورينظر شوراي )الف
 دانشكده مطرح و با توجه به نظر داوران پژوهش و فناوري         شوراي اين طرح در جلسه مورخ            

.كه به پيوست ضميمه است
        به شرح زير ومرد تصويب قرار گرفت 

:تعداد ترم و واحد معادل به تفكيك براي مجري و همكاران طرح

).ل عدم تصويب طرح قيد گردددالي(          مورد تصويب قرار نگرفت 

: دانشكدهمعاون پژوهش و فناوري  نام و نام خانوادگي 
:                           امضاء



فرم نظرخواهي طرحهاي پژوهش و فناوري داخلي   

:همكارمحترم
:با احترام به پيوست خالصه اطالعات طرح پژوهش و فناوري باعنوان

اين طرح به مدت . گردديكي از اعضاء هيات علمي اين دانشكده پيشنهاد شده است، به همراه فرم نظر خواهي مربوطه ارسال ميكه توسط 
. الزحمه مجري و همكاران هيات علمي طرح پيشنهاد گرديده استريال به غير از حقترم و به هرينه كل 

احد در هر ترم پيشنهاد           ودر هر ترم و براي همكاران طرح معادل    واحد تعداد واحد پيشنهادي براي مجري طرح برابر
جهت . به اين دانشكده عودت فرمائيدخواهشمنداست در صورت امكان فرم تكميل شده را حداكثر تاتاريخ . گرديده است

.اسگزارماز همكاري و بذل توجه جنابعالي سپ. اطالع، اين ارزيابي محرمانه تلقي خواهد شد

شكربات
معاون پژوهش و فناوري دانشكده

 معاونت پژوهش و فناوري –ه صنعتي اصفهان خواهشمنداست پس از ارزيابي به موارد زير پاسخ داده و قسمت زير به آدرس دانشگا
.ارسال فرمائيددانشكده 

مطرح شود؟) در صورت لزوم(آيا مايليد نظرات جنابعالي با ذكر نام شما با پيشنهاد دهنده طرح -
                 آري                      خير

ابي نمائيد؟آيا مايليد گزارشهاي نهايي اين طرح را پس از انجام ارزي-
                 آري                      خير

.الزحمه داوري طرح، مشخصات بانكي خود را مرقوم فرمائيدخواهشمند است جهت واريز حق-

:كدبانك:شماره حساب بانكي:نام بانك و شهرستان

:رتبه علمي:نام و نام خانوادگي داور
:تاريخ

:امضاء

2فرم شماره
معاونت پژوهش و فناوري



ادامه فرم نظرخواهي طرحهاي پژوهش و فناوري داخلي 

:عنوان طرح به زبان فارسي

:عنوان طرح به زبان انگليسي

:اگر جنابعالي از تحقيقات انجام شده دراين زمينه اطالع داريد، آيا اين طرح نسبت به طرحها و تحقيقات انجام شده.1
   خيرآريدهد؟رائه ميايده جديدي را ا) الف
 خير آريدهد؟جديدي را ارائه مي) روش بررسي(متدلوژي ) ب 
 خير آريداراي نتايج جديدي خواهد بود؟) ج 
خير آريداراي كاربردهاي جديدي خواهد بود؟) د 
خير آريمشابه طرحهاي انجام شده قبلي است ولي ) ه 

  خير آريگردد؟    در شرايط جديد اجرا مي
 خير آريكند؟يكي از نيازهاي ضروري كشور را رفع مي) و 
   خيرآريباشد؟دانش ميبراي پيشبرد مرزهاي ) ز 

. داريد مرقوم فرمائيد1 خواهشمنداست هرگونه نظر ديگري درمورد بند 

براي انجام موفق اين طرح شرايط علمي و تجربي الزم براي پژوهشگر بايد در چه حدي باشد؟.2

  متوسط خوب    از نظر اطالعات نظري             بسيارباال      ) الف
  متوسط خوب          بسيارباال         هاي تجربي          از نظر جنبه) ب 

.لطفاً ساير توانائيهاي الزم را ذكر فرمائيد
آيا روش پيشنهادي اجراي طرح براي رسيدن به اهداف طرح مناسب است؟.3

        خير تاحدودي    آري    
فرمائيد؟     در صورتي كه جواب مثبت نيست چه روشي را توصيه مي



دانيد؟آيا جدول زماني اجراي مراحل مختلف طرح را مناسب مي.4
         خير             تاحدودي    آري   

فرمائيد؟     در صورتي كه جواب منفي است چه پيشنهادهايي را ارائه مي

آيا مدت زمان پيشنهادي توسط مجري و همكاران طرح براي انجام طرح كافي است؟.5
          خير      آري   

فرمائيد؟     در صورت منفي بودن پاسخ چه چه پيشنهادي را ارائه مي

دانيد؟آيا وسائل و تجهيزات مورد نياز و هزينه هاي الزم جهت اجراي طرح را مناسب مي.6
 خير     آري        

فرمائيد؟     در صورت منفي بودن پاسخ چه چه پيشنهادهاي خودرا ذكر

كنيد؟آيا جنابعالي انجام طرح فوق را توصيه مي.7
آري، بدون تغيير                               ) الف
آري، با اعمال اصالحات                        ) ب 
 خير                                                )ج 

!ريات داور به مجريان طرح الزم است اين قسمت حذف شوددرصورت لزوم ارائه نظ: پژوهشكده/معاون پژوهش و فناوريقابل توجه 

: نام خانوادگي داورنام و
:امضاء

:آدرس كامل داور
:تاريخ



3فرم شماره
معاونت پژوهش و فناوري

:تاريخ
:               شماره طرح

فرم نظرخواهي گزارش طرحهاي پژوهش و فناوري داخلي 

:همكارمحترم
: باعنوانپژوهش و فناوريمصوب به همراه خالصه اطالعات طرح پژوهشي با احترام به پيوست گزارش طرح 

اين طرح به . گرددهاد شده است، به همراه فرم نظر خواهي مربوطه ارسال ميكه توسط يكي از اعضاء هيات علمي اين دانشكده پيشن
الزحمه مجري و همكاران هيات علمي طرح پيشنهاد ريال به غير از حقترم و به هرينه كل مدت 

واحد در هر ادل    واحد در هر ترم و براي همكاران طرح معتعداد واحد پيشنهادي براي مجري طرح برابر.گرديده است
آدرس دانشگاه ه     بخواهشمنداست در صورت امكان فرم تكميل شده را حداكثر تاتاريخ . ترم پيشنهاد گرديده است

جهت اطالع، اين ارزيابي محرمانه تلقي .  ارسال فرمائيدپژوهش و فناوريمعاونت  دانشكده -صنعتي اصفهان 
.ل توجه جنابعالي سپاسگزارممكاري و بذهاز . خواهد شد

باتشكر
 دانشكدهمعاون پژوهش و فناوري

–ر، فرم نظرخواهي تكميل شده را به آدرس دانشگاه صنعتي اصفهان خواهشمنداست پس از مطالعه و بررسي طرح، با پاسخ به موارد زي

. ارسال فرمائيدپژوهش و فناوري معاونت دانشكده 
مطرح شود؟) در صورت لزوم(آيا مايليد نظرات جنابعالي با ذكر نام شما با انجام دهنده طرح -

                 خيرآري     
پس از انجام ارزيابي كنيد؟) درصورت وجود(مايليد گزارش فازهاي بعدي اين طرح را آيا -

 خير آري    
.الزحمه داوري گزارش طرح خواهشمند است مشخصات بانكي خود را مرقوم فرمائيدجهت واريز حق-

:بانككد:شماره حساب بانكي:نام بانك و شهرستان
:رتبه علمي:نام و نام خانوادگي داور

:تاريخ
:مضاءا



ادامه فرم نظرخواهي گزارش طرحهاي پژوهش و فناوري داخلي 

:شماره طرح
:عنوان طرح به زبان فارسي

:عنوان طرح به زبان انگليسي
دهد؟ ا پوشش مي، اهداف پيشنهاد شده در طرح رپژوهش و فناوريآيا نتايج حاصل از طرح .1

)ميزان پوشش برحسب درصد        (تا حدودي   خير آري
دانيد؟آيا جنابعالي نتايج حاصل از اجراي طرح را مفيد مي.2

         خير    آري
.سازدورهاي ذيل را بيشتر برآورده ميكه پاسخ پرسش فوق مثبت است، نتايج حاصل كداميك از منظدر صورتي

هاي جديد يا ساده تربراي استفاده دانشجويان، مهندسين و يا متخصصين ارائه راه حل
    رفع يكي از نيازهاي ضروري و يا معضالت كشور 

صرفاً پيشبرد مرزهاي دانش 
طرح توسط مجري وهمكاران هيات علمي طرح مناسب است؟آيا زمان مصروفه براي انجام .3

)ميزان پوشش برحسب درصد        (       تا حدودي           خير  آري
خواني دارد؟الزحمه افراد غير هيات علمي و نتايج حاصله همآيا زمان مصروفه با توجه به حق. 4

)ميزان پوشش برحسب درصد        ( تا حدودي           خير           آري
آيا گزارش طرح روشن و منطقي است؟. 5

)ميزان پوشش برحسب درصد        (     تا حدودي           خير    آري
.تان را ذكر فرمائيدهاي   چنانچه گزارش طرح نياز به بازنويسي دارد، توصيه

پذيرد و فازهايي از آن باقي مانده است، آيا با انجام فازهاي بعدي طرح موافق هستيد؟اگر اين طرح در چند فاز انجام مي.  6
با اعمال اصالحات خير  آري         

.ظريات خود را اعالم فرمائيد   در صورت مثبت نبودن پاسخف لطفاً ن

.هرگونه نظري داريد، ذكر فرمائيد) روش بررسي(لطفاً در رابطه با اين طرح و گزارش آن اهداف و متدلوژي . 7

!مجريان طرح الزم است اين قسمت حذف شود به درصورت لزوم ارائه نظريات داور: پژوهشكده/معاون پژوهش و فناوريقابل توجه 

:امضاء:نام و نام خانوادگي داور
:تاريخ:آدرس كامل داور



4فرم شماره
معاونت پژوهش و فناوري

اختتامفرم پيشنهاد                       طرحهاي پژوهش و فناورياتمام 
دانشكده : از
 دانشگاهپژوهش و فناوريمعاونت : به

با عنوان آقاي / با مسئوليت خانم احتراماً در مورد طرح تحقيقاتي شماره 

پژوهش و فناوري در شوراي مدارك ارسالي زير در تاريخ : رساندبدينوسيله به اطالع مي
.دانشكده مورد بررسي قرار گرفت

تهيه شدهقاله متعداد 
يك نسخه گزارش كوتاه فارسي
يك نسخه گزارش كامل فارسي

فرم تكميل شده نظر خواهي داورانتعداد 

سمينار مربوطه به اين طرح در تاريخ .  طرح فوق را داردو اين دانشكده پيشنهاد                اتمام  در       اختتام 
.                                               ارائه گرديده است .                                               ارائه خواهد گرديدمحل 

  پذيرش مقاله در مجله دليل تقاضاي     
  نظريه داوران گزارش نهايي طرح 

:     معاون پژوهش و فناوري دانشكده
:تاريخ



5فرم شماره
معاونت پژوهش و فناوري

فرم پرداخت حق الزحمه داوري طرحهاي پژوهش و فناوري داخلي

 دانشگاهپژوهش و فناوريمعاونت محترم : به

.الزحمه داوري طرح تحقيقاتي به شرح ذيل اقدام شوددستور فرمائيد تا نسبت به پرداخت حقاحتراما، خواهشمنداست 
آقاي / ريال در وجه خانم مبلغ 

عضو هيات علمي دانشكده 
دانشگاه 

:   وانپيشنهاد طرح تحقيقاتي با عن
بابت اظهار نظر داوري             

:گزارش نهايي طرح تحقيقاتي با عنوان
             چك 

عضو هيات علمي دانشكده متبوع به صورت .............................................. آقاي / و با مسئوليت خانم
 حواله بانكي 

.پرداخت شود

مشخصات حساب بانكي داور به شرح زيراست

:نام و نام خانوادگي

                    جاريشماره حساب       
.............                                        .........

........................................................       شهرستان ..............................................................نام بانك و شعبه 
:                      معاون پژوهش و فناوري دانشكده

:                                                 تاريخ

محترم دانشگاهمديرمالي 

باسالم،
.خواهشمنداست دستور فرمائيد مبلغ فوق از محل اعتبارات تحقيقاتي در وجه نامبره پرداخت گردد

فناوري دانشگاهمعاون پژوهش و 



داخلي پژوهش و فناوري گزارش پيشرفت طرحهاي فرم 

:نام مجري:                                            كـد طرح
:                                      نـام طرح
:                      مهلت انجام طرح:                ترم شروع:                                             دانشكده

اي بنيادي               كاربردي               توسعه:                           طرحنوع
.تعاريف نوع طرح در پشت صفحه آمده است

:                         درصد پيشرفت كار از ابتداي شروع طرح.١
                    گزارش نهايي به دانشكده تحويل شده             جاري                :        وضعيت طرح.٢

 متوقف  طرح به اتمام رسيده ولي گزارش نهايي تحويل دانشكده نشده         
:مشكالت موجود و يا احتمالي.٣

انجام طرح     كافي نبودن مهلت       كمبود تجهيزات و مشكل تهيه آن       مشكالت فني         
مشكالت وجود ندارد       كمبود نيروي انساني                        كندي كار                       

 اداري – مشكالت مالي   كمبود منابع اطالعات كافي              ودن بودجه طرح         كافي نب
)   توضيح دهيد(ساير

.شرح مختصري از پيشرفت طرح از ابتدا تاكنون را به صورت خالصه بنويسيد


:ارزيابي دانشكده از پيشرفت طرح.
 پيشرفت خوب بوده ولي در مهلت معين شده تمام نشده است�.        رضايت بخش است و مطابق با برنامه پيش مي رود�
. به دليل عدم حضور مجري، طرح متوقف است�رود            نميريزي پيشخوب نيست و مطابق با برنامه�
.  نظري نيست�
:نظر دانشكده در خصوص مشكالت.�

.با تالش بيشتر قابل حل است� با بكارگيري نيروي بيشتر قابل حل است  �باصرف وقت بيشتر قابل حل است  �
.  نظري نيست�.                                قابل رفع نيست�.           استباصرف هزينه قابل حل �

: در صورت نيايز توضيح دهيد

تاريخ و امضاء معاون پژوهش و فناوري دانشكده

%



طرحهاي تحقيقات (نامه طرحهاي تحقيقاتي مورد قرارداد با خارج از دانشگاه آيين
)خارجي

:فهرست مطالب
مقدمه . 1
اهداف .2
تعاريف .3
هاي طرح ويژگي.4
انواع طرحها.5
گيري روند شكل.6
روند اجراي طرح.7
امورمالي طرح .8
وظايف مدير طرح .9
)دانشگاه(وظايف مجري.10
نظارت و كنترل طرح .11
ادي و معنوي طرح مالكيت م.12
طرحهاي محرمانه .13
خاتمه طرح .14
گزارش نهايي .15
تشويق مديران و همكاران طرحهاي خارجي.16
فسخ قرارداد.17



مقدمه . 1
دراين راستا نقش . يكي از رسالتهاي دانشگاه عالوه بر تعليم و آموزش نيروي انساني و تربيت محقق، انجام تحقيق و پژوهش است

قيقاتي در توسعه كشورها از طريق تربيت نيروي انساني متخصص، ايجاد روحيه تحقيق و تفحص و در نهايت انجام دانشگاهها و مراكز تح
.پژوهش بركسي پوشيده نيست

شود و دانشگاه نيز هدفداربودن فعاليتهاي پژوهشي يكي از ضروريات توسعه صحيح فرهنگ اجتماعي و اقتصادي محسوب مي
هاي نامهريزي امور پژوهشي و از جمله تدوين آئين را بر اين اساس پايه نهاده و در همين راستا برنامهتشكيالت و نظام تحقيقاتي خود

.طرحهاي تحقيقاتي صورت گرفته است
هاي تحصيالت تكميلي شود به طرحهاي تحقيقاتي داخلي، خارجي، ملي و پروژهطرحهاي تحقيقاتي كه در دانشگاه انجام مي

طرحهاي تحقيقاتي خارجي . نامه ضوابط مربوط به طرحهاي تحقيقاتي خارجي دانشگاه تدوين شده استدراين آئين. بندي شده استتقسيم
.شودآن دسته از طرحهاي تحقيقاتي هستند كه بودجه آنها از طريق اعتبارات خارج از دانشگاه تامين مي

:اهداف.2
.به شرح زير است) طرحهاي خارجي(ز دانشگاه اهداف عمده انجام طرحهاي تحقيقاتي مورد قرارداد با خارج ا

رشد و توسعه تحقيقات در دانشگاه و جهت دار كردن آن ) الف
ايفاي نقش موثر در جهت رفع نيازهاي علمي و فني كوتاه مدت و بلند مدت كشور به عنوان يك رسالت اساسي دانشگاه) ب 
در ارتباط با تحقيقات كاربردي مورد نياز كشورهاي تحصيالت تكميلي فراهم نمودن زمينه انجام پروژه) ج 
اي آنانالتحصيالن براي ايفاء نقش موثرتري در زمينه شغلي و حرفهسازي فارغارتقاء سطح آموزش در دانشگاه و آماده) د 
ي در دانشگاهها، گروهها و مراكز تحقيقاتفراهم كردن زمينه براي انجام تحقيقات گروهي و سازمان يافته و ايجاد هسته) ه 
فراهم نمودن زمينه الزم در به ثمر رساندن نتايج تحقيقات ) و 
حمايت از فعاليتهاي تحقيقاتي مورد عالقه اعضاي هيات علمي دانشگاه) ز 
برداري هدفدار و موثر از منابع و تجهيزات موجود و نيز توسعه و تامين امكانات و منابع پژوهشي و ايجاد و تجهيز بهره)ح

شگاههاي تحقيقاتي در دانشگاه آزماي
جذب منابع مالي خارج از دانشگاه با اولويت دادن به رفع نيازهاي پژوهشي و تقويت يا ايجاد سيستم هاي پشتيباني پژوهشي در )ط 

دانشگاه

:تعاريف.  3
هاي خارج از دانشگاه تامين هاعتبار اين طرحها از طريق بودج. منظور از طرح، طرحهاي تحقيقاتي خارجي دانشگاه است:  طرح)الف

شودمي
.كند شخصيت حقيقي يا حقوقي طرف قرارداد است كه اعتبار طرح را تامين مي: كارفرما)ب 
 دانشگاه صنعتي اصفهان است كه به نمايندگي از آن رياست يا معاون پژوهشي دانشگاه قرارداد را امضاء خواهد :طرح مجري)ج 

.كرد



مسئول اجراي طرح و مكاتبات اداري با دانشگاه است و در تمام مراحل انجام طرح، طرح را سرپرستي سرپرست و :  مديرطرح)د 
.در هر طرح، مدير طرح تنها يك نفر بوده و بايستي از اعضاي هيات علمي دانشگاه باشد.نمايدمي

اجراي طرح با مدير طرح همكاري  اعضاي هيات علمي و يا پرسنل داخل و خارج از دانشگاه هستند كه در : همكاران طرح)ه 
.نمايندمي

. فرد يا واحدي از دانشگاه است كه به منظور انجام طرح با كارفرما به توافق رسيده است: آورنده طرح)و 
) كارفرما( اطالعاتي در حد يك صفحه كه در آن صورت مسئله تبيين شده و مورد توافق كاربر خارجي : پيشنهاد اوليه طرح)ز 

.ته باشدقرار گرف
ها و نتايج انجام همان پيشنهاد تفصيلي طرح است كه شامل موضوع، مراحل انجام كار، زمانبندي، هزينه:  پيشنهاد نهايي طرح)ح 

. طرح بوده و مورد توافق كارفرما و مجري قرار گرفته است
. هاي دانشگاه استها و پژوهشكده شامل دانشكده: واحد)ط 
شود كه بخش اعظم فعاليتهاي مربوط به طرح در آن  محل اجراي طرح به محلي اتالق مي:انشگاه محل اجراي طرح در د)ي 

.گيردمحل صورت مي
.هاي تحقيقاتي در دانشگاه هستندها، گروههاي پژوهشي و هستهپژوهشكده:  واحدهاي پژوهشي)ك 

:هاي طرحويژگي.  4
.اي يا آزمايشگاهي و كارگاهي باشد خدمات مشاورهاي، بنيادي و ياطرح مي تواند كاربردي، توسعه) الف
.طرحها بايستي از لحاظ كيفي از سطح علمي الزم برخوردار باشند) ب 
.اعتبار طرح از منابع خارج از دانشگاه تامين شود) ج 
.تواند از منابع داخل دانشگاه تامين شوددر موارد خاص بخشي از اعتبار طرح نيز مي: 1تبصره

:حهاانواع طر.�
.اي و يا خدمات آزمايشگاهي و كارگاهي به شرح زير استطرحها شامل طرحهاي تحقيقاتي، خدمات مشاوره

عبارت است از يك پروژه مشخص تحقيقاتي كه از طريق عقد قرارداد با خارج از دانشگاه تعريف و :  طرحهاي تحقيقاتي)الف
.باشدتواند داراي خصوصيات زير اين طرحها مي. شودانجام مي

a.بخشي از بودجه طرحها از خارج از دانشگاه تامين شود.
b.بخش يا كل طرح پروژه دانشجويي باشد.
c.طرحهايي است كه طرحهاي بزرگ . شودطرحها براساس اعتبار آنها به سه دسته بزرگ، متوسط و كوچك تقسيم مي

اعتبار بين سي تا يكصد ميليون ريال بوده داراي كلطرحهاي متوسط . كل اعتبار آنها از يكصد ميليون ريال بيشتر باشد
در صورتي كه تجهيزات خريداري شده از محل اعتبار طرح پس . شوندمحسوب ميطرحهاي كوچك و در ساير موارد 

.شوداز اتمام طرح در دانشگاه باقي نماند، اعتبار مربوط از كل اعتبار طرح كسر و سپس نوع طرح تعيين مي
d.ن واحدي باشداي يا بيطرحها بين رشته.



 در patentاند و يا حاصل آنها بصورت آن دسته از طرحهاي تحقيقاتي كه در جشنواره رسمي كشور جايزه دريافت كرده: 1تبصره
.اند جزء طرحهاي بزرگ محسوب خواهد شدآمده

اي خدمات مشاوره)ب 
ي بوده و شامل مواردي از قبيل بررسي و تحليل شود كه در سطح فعاليتهاي دانشگاهاي را شامل ميآن دسته از خدمات مشاوره

هاي تحقيقاتي، تدوين استانداردها و هاي تحقيقاتي، نظارت برانجام پروژهمسائل و مشكالت بخشهاي اقتصادي و تعريف پروژه
.شودآوري موسسات خارج از دانشگاه ميهمكاري با بخشهاي پژوهش و فن

: يوتري خدمات آزمايشگاهي، كارگاهي و كامپ)ج 
شود كه بنا به درخواست سازمانهاي خارج از اين موارد شامل آن بخش از خدمات آزمايشگاهي، كارگاهي و كامپيوتري مي

.شودگيرد و به تحليل و بررسي نتايج نيز نياز دارد را شامل ميدانشگاه و با استفاده از امكانات موجود در دانشگاه صورت مي

گيري طرحروند شكل.٧
: يشنهاد اوليه پ)الف

يك عضو هيات ) 3يك واحد دانشگاه و يا  ) 2كاربران خارج از دانشگاه، ) 1: تواند توسطپيشنهاد اوليه طرحهاي خارجي مي
.شوددر هر صورت اين پيشنهاد به واحد مربوط ارائه مي. ارائه شود) آورنده طرح(علمي اين دانشگاه 

 تعيين مدير طرح)ب 
.دهد اوليه همراه با معرفي مدير طرح را جهت تائيد به معاون پژوهشي دانشگاه ارائه ميواحد مربوط پيشنهاد

.اولويت در انتخاب مدير طرح با آورنده طرح است: 1تبصره
در . گيرد نحوه انتخاب مدير طرح در واحد به اين صورت است كه پيشنهاد اوليه در اختيار اعضاي هيات علمي قرار مي:2تبصره

يل بيش از يك نفر از اعضاي هيات علمي، با توجه به سوابق و نزديكي موضوع طرح با تخصص عضو هيات علمي، صورت تما
.شودمدير طرح توسط شوراي پژوهشي واحد پيشنهاد و به وسيله رئيس واحد معرفي مي

تواند مستقيماً نسبت به تعيين مدير  باشد، معاونت پژوهشي دانشگاه مي2 و 1 در مواردي كه مشكالتي در اجراي تبصره هاي :3تبصره
.طرح اقدام نمايد

. موضوع طرح بايستي در كل با فعاليتهاي علمي مدير طرح مرتبط باشد:4تبصره

 تنظيم پيشنهاد نهايي و متن قرارداد)ج 
رارداد و پيشنهاد نهايي بايد متن ق. آيد تهيه نمايدمدير طرح بايستي متن قرارداد و پيشنهاد نهايي طرح را كه در ضميمه قرارداد مي

.با توافق كارفرما و براساس مقررات دانشگاه باشد
شود مدير طرح جهت تهيه پيشنهاد نهايي از طريق مشاوره با كارشناسان مربوط در حوزه معاونت پژوهشي نسبت به توصيه مي: 1تبصره

.ها، زمان و شرح خدمات طرح اقدام نمايدتعيين هزينه
.خواني داشته باشدارداد بايستي با متون قراردادهاي نمونه دانشگاه هم متن قر:2تبصره
ها اين هزينه. هاي طرح به طور جداگانه در اختيار معاونت پژوهشي دانشگاه قرار گيرد همراه با متن قرارداد بايستي هزينه:3تبصره

، هزينه مواد و لوازم مصرفي، هزينه )ج از دانشگاهالزحمه پرسنل داخل و خارالتحقيق و حقاعم از حق(هاي پرسنليشامل هزينه



، هزينه انجام آزمايشات در داخل و خارج از دانشگاه، )شامل خريد كتاب و تهيه مقاالت و غيره(تجهيزات و اطالعات علمي 
.و باالسري دانشگاه است) ماموريتها، تايپ، تكثير، اياب و ذهاب و غيره(هاي متفرقههزينه

قرارداد طرح نحوه تائيد )د 
متن قرارداد و پيشنهاد نهايي تهيه شده پس از تائيد اجمالي كارفرما در حوزه معاونت پژوهشي از لحاظ تناسب حجم مالي و 

.گيردپذيري آن مورد بررسي و تائيد قرار ميزماني قرارداد با شرح خدمات و همچنين امكان
. مدير طرح استگيري به قرارداد رساندن طرح بامسئوليت پي: 1تبصره
اي با  در صورتي كه نظر مدير طرح در خصوص تعهدات طرح توسط حوزه معاونت پژوهشي تائيد نشود، موضوع در جلسه:2تبصره

.گرددنهايي اتخاذ ميحضور ايشان مطرح و تصميم
 موافقت مديرطرح)ه 

) طبق فرم ضميمه( اجراي آن را طبق مفاد قرارداد كتباً مدير طرح بايد مفاد قرارداد را پذيرفته و پذيرش مسئوليت آن و موافقت با
.به معاونت پژوهشي دانشگاه اعالم نمايد

 امضاء و مبادله قرارداد)و 
رئيس يا معاونت پژوهشي دانشگاه است و قرارداد پس از امضاء طرفين ) مجري طرح(طرف امضاء كننده قرارداد در دانشگاه 

.االجرا خواهد بودمعتبر و الزم) مجري و كارفرما(
هاي ذيربط ارسال كپي قرارداد به محل)ز 

اي از قرارداد امضاء شده بايستي از طريق معاون پژوهشي دانشگاه براي واحد مربوط، ذيحسابي دانشگاه و مدير طرح ارسال نسخه
.شود

 محل اجراي طرح)ح 
.شودعاونت پژوهشي دانشگاه تعيين ميقبل از شروع طرح، محل اجراي طرح به پيشنهاد مديرطرح و تائيد م

مراحل اجراي طرح.٨
شروع طرح) الف

.شروع طرح منوط به تامين اعتبار مربوط است
معرفي مدير طرح) ب 

.شودمدير طرح از طرف معاون پژوهشي دانشگاه رسماً به كارفرما معرفي مي
جزئيات اجرايي طرح ) ج 

ريزي طرح و سازمان اجراي طرح را پس از يكماه از امضاء قرارداد جزئيات برنامهمدير طرح بايستي در اولين فرصت و حداكثر 
.به معاون پژوهشي دانشگاه كتباً ارائه دهد

گزارش پيشرفت كار) د 
.دهدمدير طرح گزارش پيشرفت طرح را در فرمهاي مربوط هرسه ماه يكبار دراختياردانشگاه قرار مي

گيري امورمالي طرح پي)ه 



گيري امورمالي مربوط به طرح اعم از دريافت اعتبارات طرح از كارفرما، دريافت تنخواه، گزارش رح بايستي پيمدير ط
.الزحمه مدير و پرسنل طرح، خريد تجهيزات و ارائه اسناد تسويه حساب مطابق مقررات دانشگاه را انجام دهدحق

آوردكمك به مدير طرح در انجام امور فوق فراهم مي حوزه معاونت پژوهشي دانشگاه تمهيدات الزم را براي :تبصره
 ارائه گزارش پيشرفت كار به كارفرما)و 

گزارشات پيشرفت كار براساس مفاد قرارداد منعقده به كارفرما و نيز گزارشات فني حسب درخواست كارفرما از طرف مدير 
.شودطرح به كارفرما تحويل مي

 گزارش هاي طرح)ز 
اي و نهايي طرح را به معاونت پژوهشي دانشگاه جهت ارسال به كارفرما تحويل هاي مرحلهت كليه گزارشمدير طرح موظف اس

.نمايد
. اي و نهايي طرح بايستي براساس فرمت ارائه شده از طرف دانشگاه تهيه شودگزارشات مرحله: 1تبصره
ري در حوزه معاونت پژوهشي از طرف مدير طرح به اين اي و نهايي طرح بايستي جهت نگهدايك نسخه از گزارشات مرحله: 2تبصره

.معاونت تحويل شود
 خاتمه طرح)ح 

. انجام گيرد14انجام امور مربوط به خاتمه طرح براساس ماده 

امورمالي طرح )ظ
ختصاصي دانشگاه ها بايستي از طريق معاونت پژوهشي دانشگاه به حساب درآمدهاي اهاي طرحكليه دريافتهاي مربوط به قرارداد)الف

.واريز شود
امورمالي كل مبلغ فوق را در اسرع وقت به حساب خزانه واريز كرده و اقدام الزم را جهت دريافت مجدد آن از حساب خزانه : 1تبصره

.آوردبه عمل مي
و كيفيت گزارش ) الف-5بزرگي و كوچكي طرح، براساس ماده (هاي طرح ها، بسته به هزينهحق الزحمه تهيه پيشنهاد نهايي طرح)ب 

الزحمه به تهيه كننده يا تهيه كنندگان پيشنهاد طرح و نيز ارائه اين حق. باشدالتحقيق مي ساعت حق25تهيه شده، معادل حداكثر 
.شوددهنده ايده اوليه طرح تخصيص داده مي

.از دانشگاه پرداخت نشده باشدشود كه از خارج هاي دانشگاه پرداخت ميحق الزحمه فوق در صورتي از بودجه: 1تبصره
.شودالزحمه فوق صرفاً به اعضاي هيات علمي پژوهشي پرداخت نمي حق:2تبصره

بيني شده در مبلغ قرارداد به آورندگان هاي پرسنلي پيش درصد هزينه5در صورتي كه طرح منجر به عقد قراردادا شود تا سقف )ج 
.شوداند، پرداخت مينهاد دهندگان و ساير افرادي كه در عقد قرارداد همكاري داشتهطرح شامل ارائه كننده ايده اوليه طرح، پيش

هاي باالسري طرح به نسبت مساوي از سهم دانشگاه و واحد مربوط، الزحمه پرداخت شده در بند ج از هزينهميزان حق: 1تبصره
.شودكسرمي

هاي پرسنلي قرارداد به پيشنهاد مدير طرح و تائيد معاونت غ هزينه درصد فوق براساس ميزان فعاليت آورندگان طرح و مبل:2تبصره
.گرددپژوهشي تعيين مي

. در هر صورت سقف پرداخت مربوط به اين بند به هر نفر نبايستي از ده ميليون ريال بيشتر باشد:3تبصره



گيرد تا به نحو ار رئيس واحد قرار ميدر صورتي كه يك واحد پژوهشي طرحي را به قرارداد برساند درصد فوق در اختي: 4تبصره
.مقتضي در آن واحد هزينه نمايد

هاي سازمان مديريت و فوق شامل طرحهايي كه از محل اعتبارات متمركز و يا هر طرحي كه از محل بودجهج  و بهاي بند: 5تبصره
.نخواهد شدشود، ريزي و يا وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مستقيماً تامين اعتبار ميبرنامه

هاي استفاده از كتابخانه، كامپيوتر، آب، اين مبلغ مربوط به هزينه. مبلغ غير تجهيزاتي قرارداد است% 30مبلغ باالسري طرح معادل )د 
.، فضا و غيره در حد متعارف است)داخل كشور(برق، تلقن و فاكس 

.ور نمايدمدير طرح موظف است مبلغ باالسري را در اعتبارات طرح منظ: 1تبصره
.  در موارد استثنايي درصد باالسري به تائيد معاونت پژوهشي دانشگاه قابل تغيير است:2تبصره

، پس از خاتمه آن، به عنوان پاداش حسن انجام كار به تشخيص )پس از كسر باالسري(درصدي از اعتبارات باقي مانده طرح )ه 
.شودرداخت ميمعاونت پژوهشي دانشگاه، به مدير طرح و همكارانش پ

اين . گيردباشد كه در اختيار رئيس واحد قرارقرار ميباالسري طرح مي% 50سهم واحد محل اجراي طرح از باالسري، معادل )و 
هاي غيرپرسنلي در اختيار رئيس اعتبارات بايستي به منظور تجهيز و تقويت امور پژوهشي در واحد مربوط و به صورت هزينه

.گيردواحد قرارمي
.شودباالسري باقي مانده از طريق مديريت دانشگاه در جهت تقويت امورپژوهشي دانشگاه هزينه مي% 50)ز 
هزينه كردن اعتبارات دريافتي طرح با ارائه اسناد و گزارشات مالي و مطابق قرارداد براساس درخواست مدير طرح و تائيد معاونت )ح 

شود درخواست مجري بايستي از حهايي كه در واحدهاي پژوهشي انجام ميدر خصوص طر. گيردپژوهشي دانشگاه صورت مي
.طريق مسئول واحد پژوهشي و با تائيد وي ارسال شود

با درخواست مدير طرح و تائيد رئيس واحد ) شامل مصالح مصرفي، نمونه سازي، انجام آزمايش و دستمزد(هزينه انجام آزمايشات )ط 
گيرد تا براي تامين اين اعتبار در اختيار واحد مربوط قرار مي. ارات طرح قابل پرداخت استمحل انجام آزمايش از محل اعتب

.االمكان اين اعتبارات براي تجهيز آزمايشگاه مربوط هزينه شودشود حتيتوصيه مي. هاي پرسنلي و تجهيزاتي مصرف شودهزينه
ها از محل اعتبارات طرح به واحد  طرح موظف به پرداخت هزينهدر صورت استفاده از مواد مصرفي موجود دانشگاه، مدير: 1تبصره

.نظارت برانجام اين امر بر عهده رئيس واحد مربوط است. مربوط است
شود با ارائه اسناد مربوط و تائيد مجري از محل اعتبارات طرح قابل هزينه انجام آزمايشاتي كه در خارج از دانشگاه انجام مي)ي 

.پرداخت است
ها بايد محاسبه و ازطريق جمعدار شود، هزينهاستفاده مي...) نظير زيراكس، نقليه، ماموريت و (ر مواردي كه از امكانات دانشگاه د)ك 

.شودها از بودجه طرح كسر مياين هزينه. واحد مربوط تنظيم و به اطالع معاونت پژوهشي دانشگاه برسد
پژوهشي انجام شود، اسناد و گزارشات مالي از طريق مسئول آن واحد پژوهشي به در صورتي كه طرح در يكي از واحدهاي : 1تبصره

.شودمعاونت پژوهشي ارسال مي
 مدير طرح بايستي كليه پرداختهاي پرسنلي به كاركنان غير عضو هيات علمي دانشگاه را از طريق هماهنگي با مسئولين :2تبصره

.مستقيم پرسنل مزبور به عمل آورد



اختهاي پرسنلي بايستي از طريق امورمالي دانشگاه انجام گردد براي اين منظور بايستي مدير طرح به طور ماهانه گزارش كليه پرد)ل 
ها بايستي براساس مقررات مالي دانشگاه ساير هزينه. كاركرد خود و همكاران طرح را به معاونت پژوهشي دانشگاه ارسال كند

.مربوط به طرحهاي پژوهشي صورت پذيرد
التحقيق براي  ساعت حق64الزحمه آنان ماهانه تا سقف الزحمه به پرسنل دانشگاه نياز به عقد قرارداد ندارد و حقپرداخت حق )م

75الزحمه با نرخ ساعت حق50اعضاي هيات علمي و 
.باشد حقوق و مزايا براي ساير كاركنان دانشگاه قابل پرداخت مي1

. قابل افزايش است5/1التحقيق با ضريب ول سه ماهه تابستان سقف ساعت حقدر ط: 1تبصره
 درصد قابل افزايش 50التحقيق تا  به شرط وجود اعتبار و با تائيد رئيس واحد مربوط و يا معاون پژوهشي دانشگاه نرخ حق:2تبصره

.است
يشنهاد رئيس واحد و موافقت هيات رئيسه دانشگاه نرخ  در مورد طرحهاي بسيار موفق و در صورت وجود اعتبار طرح، به پ:3تبصره

تواند بيش التحقيق پرداختي با توجه به اين سه تبصره نميدر هر صورت ميزان حق.  درصد قابل افزايش است100التحقيق تا حق
.التحقيق معمول باشداز دو برابر حق

مبناي . ساعتي با هريك از طرف معاونت پژوهشي منعقد شودبراي پرداخت به پرسنل خارج از دانشگاه الزم است قرارداد )ن 
.شودالتحقيق افراد هم رديف در دانشگاه و برمبناي توافق طرفين تعيين ميالتحقيق ساعتي قرارداد تا سقف حقحق

اد، الزم است تسويه و بعد از دريافت آخرين قسط قرارد) پس از ارائه گزارشهاي نهايي و تائيد كارفرما(در پايان هم قرارداد )س 
.حساب نهايي بين مدير طرح و دانشگاه انجام پذيرد

.هرگونه پرداخت مربوط به طرحهاي منوط به وجود اعتبار در طرح مربوط خواهد بود)ع 
.هر قرارداد از نظر امورمالي مستقل از ساير قراردادهاست)ف 
ليتهاي گروهي پژوهشي وارتباط با صنعت از طريق واحدهاي دانشگاه، با توجه به سياستهاي پژوهشي دانشگاه مبني برگسترش فعا)ظ

.نامه خاص خود اجرا خواهد شدنامه با تائيد معاونت پژوهشي دانشگاه براساس آئينموارد استثنايي مغاير با موضوع اين آئين

وظايف مدير طرح . 9
 دانشگاه را به دقت مطالعه و از گردش كار انجام طرح، نحوه هزينه هاي مربوط درنامهمدير طرح موظف است مفاد قرارداد و آئين)الف

ريزي مناسب طرح را به نحوي گيري صحيح از امكانات و برنامهكردن اعتبارطرح، قوانين و مقررات آگاهي يافته و با بهره
ر طرح در قبال تعهدات طرح به مدي. بيني شده و با كيفيت مطلوب به انجام برساندهدايت كند كه در زمان مقرر و هزينه پيش

.عنوان نماينده دانشگاه در مقابل كارفرما مسئول است
آيد پاسخگوي دانشگاه و كارفرما بوده و بايد مشكالت اجراي طرح را مدير طرح در قبال نواقص و اشتباهاتي كه در عمل پيش مي)ب

.در اسرع وقت به اطالع دانشگاه برساند
.نمايد را از افراد واجد شرايط با رعايت شئونات دانشگاهي انتخاب ميمدير طرح همكاران خود)ج 
. دهدمدير طرح گزارش پيشرفت طرح را در فرمهاي مربوط هر سه ماه يكبار در اختيار دانشگاه قرار مي)د 
ي از طريق معاونت پژوهشي كليه مكاتبات مربوط به طرح كه در ارتباط با امورمالي بوده و يا تعهدات جديدي در بردارد بايست)ه 

تواند از طريق مدير طرح مستقيماً با كارفرما صورت پذيرد و يك نسخه از آن جهت دانشگاه صورت گيرد و ساير مكاتبات مي
.اطالع به معاونت پژوهشي دانشگاه ارسال شود



نشگاه جهت ارسال به كارفرما تحويل اي و نهايي طرح را به معاونت پژوهشي داهاي مرحلهمدير طرح موظف است كليه گزارش)و 
.نمايد

.گرددالتحقيق همكاران طرح ماهانه با رعايت مقررات از سوي مدير طرح تعيين و اعالم ميحق)ز 
گيريهاي الزم در امور مربوط به وصول اعتبارات و ساير امورمالي و اداري طرح را با همكاري دانشگاه به عمل مدير طرح پي)ح 

. اين خصوص دانشگاه تمهيدات الزم را فراهم خواهد كرددر. آوردمي
مدير طرح بايستي هرگونه استفاده از نتايج حاصل از طرح را با مجوز دانشگاه صورت دهد و در مقاالت منتشر شده در رابطه با )ط 

.طرح، نام دانشگاه و صنعت مربوطه به عنوان حاميان طرح ذكر نمايد
تواند قرارداد را فسخ نمايد و فسخ قرارداد از طرف مدير طرح و به طور يك  شرايط فسخ قرارداد ميمدير طرح صرفاً براساس)ي 

.طرفه مستلزم پرداخت كليه خسارات وارده به مجري است
مدير طرح، درصورت نياز به استفاده از امكانات و دستگاههاي داخل دانشگاه، موظف است، هنگام تنظيم قرارداد نظر مساعد ) ك 

.سئولين واحد مربوط را جهت استفاده از اين دستگاهها اخذ نمايدم

)دانشگاه( وظايف مجري. 10
نظارت بر اجراي مفاد قراردادها)الف
تعيين مدير طرح يا نماينده دانشگاه هنگام تنفيذ قرارداد در صورت نياز)ب 
رت بروز مشكالت معرفي نماينده و يا مدير جديد طرح براي ادامه انجام طرح در صو)ج 
.در صورت بروز مشكالت بين مدير طرح و همكاران حكميت با معاون پژوهشي دانشگاه است)د 
فراهم نمودن تمهيدات الزم براي انجام مناسب و به موقع امورمالي و اداري طرح و در اختيار قراردادن امكانات و رفع مشكالت )ه 

.موجود طرح در چهارچوب قرارداد
هاي تحقيقاتي خاتمه يافته و تشويق مجريان موفقبي طرحارزيا)و 

 نظارت و كنترل طرح. 11
.گيردها صورت ميها توسط حوزه معاونت پژوهشي از طريق معاونين پژوهشي واحدنظارت اجرايي طرح)الف
در غير اين . ي خواهد بودشود، نظارت علمي طرح برعهده آن واحد پژوهشدرمواردي كه طرح دريك واحد پژوهشي انجام مي)ب 

.در هرصورت مواردي كه دانشگاه صالح بداند نظارت علمي را نيزانجام خواهد داد. باشدصورت صرف نظارت كارفرما كافي مي
.باشدمسئوليت امورمالي طرح بر عهده مدير طرح بوده و نظارت مالي بر طرح برعهده معاونت پژوهشي دانشگاه مي)ج 

 و معنوي طرحمالكيت مادي. 12
مالكيت معنوي نتايج پژوهش به مدير طرح و همكارانش است و چنانچه نتايج پژوهشي قابل ثبت باشد بايستي به نام مدير طرح و )الف

ارائه نتايج . همكاران و دانشگاه ثبت شود و چنانچه قابل ثبت نباشد اعتبار علمي آن براي مدير طرح و همكارانش محفوظ خواهد بود
ذكر نام دانشگاه به عنوان محل انجام . باشدبعهده مدير طرح و همكاران مي...  مقاله كامل و – سمينار –به صورت سخنراني پژوهش 

.باشدتحقيقات و نام كارفرما به عنوان منبع تامين مالي الزم مي



گردد يا مي) انبوه( كه منجر به توليد صنعتي ايهاي توسعهپروژه. حق استفاده از نتايج پژوهشي در اختيار كارفرما و دانشگاه است)ب 
شود، منافع مادي كسب شده توسط دانشگاه متعلق به مديرطرح، هايي كه اجراي نتايج آن منجر به منافع مادي جنبي ميپروژه

.باشدهمكاران، دانشگاه و مواردي كه در قرارداد ذكر شده است مي

طرحهاي محرمانه. 13
نامه نبوده و اين گونه طرحها مستقيماً از ح، كنترل پروژه و مراحل اختتام طرحهاي محرمانه مطابق اين آئينبررسي پيشنهاد طر)الف

.شوندگيري ميطريق معاون پژوهشي دانشگاه پي
.شودها محرمانه تلقي ميگزارشات اين طرح)ب 

خاتمه طرح.15
.شوددر صورت احراز كليه شرايط زير طرح خاتمه يافته تلقي مي

اي و نهايي مطابق فرمت تعيين شدههاي مرحلهارائه گزارش)الف
موافقت كتبي كارفرما با انجام تعهدات قرارداد)ب 
ارائه چكيده طرح مطابق فرمت تعيين شده جهت درج در كارنامه پژوهشي دانشگاه)ج 

.شوددر صورت عدم اخذ موافقت كارفرما طبق مفاد قرارداد عمل مي : 1تبصره

اي و نهاييهاي مرحلهگزارش.15
.گزارش نهايي بايد شامل خالصه، مقدمه، روش كار، نتايج، بحث و مراجع باشد)الف
.ها بايستي مطابق فرمت تعيين شده از طرف دانشگاه و به صورت تايپ شده تهيه شودگزارش)ب 
نسخه از آنها در پرونده مربوط در حوزه معاونت يك . اي و نهايي بايد حداقل در دو نسخه تحويل گرددهاي مرحلهگزارش)ج 

.پژوهشي و يك نسخه براي كارفرما ارسال خواهد شد

 خارجيتشويق مديران و همكاران طرحهاي.16
از آنجا كه طرحهاي خارجي عموماً سبب رفع نيازها و معضالت جامعه و صنعت شده و زمينه فعاليت و مشاركت اعضاي محترم 

آورد و نيز اين طرحها بخشي از منابع مالي مورد ان تحصيالت تكميلي را در حل مسايل صنعتي و جامعه بوجود ميهيات علمي و دانشجوي
هاي كامپيوتري و تكميل ساختارهاي پشتيباني تحقيقات نياز دانشگاه براي تجهيز آزمايشگاههاي تحقيقاتي، كتابخانهف آرشيو فني، شبكه

.م است به منظور ترغيب اعضاي محترم هيات علمي مواردي به صورت تشويقي در نظر گرفته شودنمايد، الزدر دانشگاه را تامين مي
: نحوه محاسبه امتيازات)الف

اين امتيازات به .  برابر تعداد همكاران فعال طرح استn است كه n3+8حداكثر جمع امتياز مربوط به هر طرح خاتمه يافته برابر 
در هر . شود و يا امتيازات باتوافق و نظر مدير طرح و همكاران بين آنها تقسيم شودن تقسيم ميشرح زير بين مدير طرح و همكارا

.صورت نبايستي حداكثر امتياز مدير طرح و هريك از همكارانش از مقادير زير بيشتر باشد
 امتياز 8حداكثر مدير طرح خاتمه يافته)1- الف
 امتياز 3حداكثر تههمكارطرح خاتمه ياف)2-        الف
. طرح خاتمه يافته طرحي است كه كارفرما موافقت خود را كتباً با خاتمه آن به دانشگاه اعالم كرده باشد: 1تبصره



:شودالف به شرح زير طرح محاسبه مي-5 امتياز طرحها براساس بزرگي و كوچكي آنها مطابق ماده :2تبصره
حداكثر امتياز درصد 100 طرحهاي بزرگ )        الف
 درصد حداكثر امتياز75طرحهايي متوسط )ب 
 درصد حداكثر امتياز50طرحهاي كوچك )ج 
به اين ترتيب كه اگر يك عضو هيات علمي در يك دوره از اين ماده . شودامتياز مربوط به هر طح يكبار بيشتر محاسبه نمي: 3تبصره

.ده وي در دوره بعدي منظور نخواهد شداستفاده نمود امتيازات محاسبه ش
:نحوه اجرا) ب 

 نفر از اعضاي هيات علمي دانشگاه كه داراي باالترين امتياز در دوره زماني سه ساله گذشته هستند توسط 12در هر سال حداكثر 
اين . شودوان اعتبار داده مي ريال در سال بعد به عن8،000،000نامه انتخاب شده و به هر يك معادل اي براساس اين آئينكميته

اعتبار نقداً در اختيار عضوهيات علمي قرار گرفته تا صرف خريد كتاب، مجله، تجهيزات آزمايشگاه، تجهيز كامپيوتر، كمك 
اعتبار . تواند از مبلغ فوق كامپيوتر شخصي متعلق به خود خريداري نمايدعضو هيات علمي مي. هزينه سفر به خارج از كشور شود

.يص داده شده در هرسال بايستي در همان سال هزينه شودتخص

فسخ قرارداد. 17
.تواند به دليل عدم علم و آگاهي از شرايط كار درخواست فسخ قرارداد نمايدمدير طرح پس از امضاء قرارداد نمي)الف
ارتهاي وارده به طرح براساس محاسبات درصورتي كه مدير طرح نسبت به فسخ قرارداد به صورت يك طرفه اقدام نمايد، كليه خس)ب 

.كارفرما به عهده مدير طرح خواهد بود
.فسخ قرارداد بايد با توجه به مفاد قرارداد منعقده بين كارفرما و دانشگاه صورت گيرد)ج 



معاون محترم پژوهش و فناوري دانشگاه

تعهدنامه: موضوع

احتراماً و باسالم،
 ..............................................................................."رساند با توجه به قرارداد به استحضار مي

............................................................................................................................................"

به عنوان كارفرما امضاء گرديده است، از آنجا .............................................................  دانشگاه صنعتي اصفهان به عنوان مجري و كه بين
به عنوان مسئول ...............................................عضو هيات علمي دانشكده ..........................................................................كه اينجانب 

گردم كه مطابق، مفاد قرارداد نسبت به اجراي كليه مواد و طرح پژوهشي مسئوليت اجراي آنرا به عهده دارم، لذا بدينوسيله متعهد مي
بديهي است قبل از . خاتمه به عهده اينجانب خواهد بودهاي مندرج در قرارداد اقدام نموده و مسئوليت انجام قرارداد از زمان شروع تا تبصره

.هرگونه تغيير در مفاد قرارداد موافقت كتبي معاونت پژوهشي دانشگاه و كارفرما اخذ خواهد شد

نام و نام خانوادگي مديرطرح
امضاء 
تاريخ 



پيشرفت فيزيكي طرحهاي تحقيقاتي خارجي فرم 

ناوريمعاونت محترم پژوهش و ف

احتراماً و باسالم،
/بدينوسيله پيشرفت فيزيكي طرح

پژوهشكده / دانشكده طرحهاي خارجي از داراي كد 
به سال در طول مدت زمان 
.گرددشرح زير اعالم مي

نام مجري .1
درصد پيشرفت كار.2
شرخ مختصري از كارهاي انجام شده در فاصله زماني مربوط به اين مقطع.3

مشكالت احتمالي و عامل آن .4
علتمشكل

)الف
)ب 
)ج 
)د  

تاريخ و امضاء مجري
ارزيابي دانشكده از پيشرفت .5

نظر دانشكده درخصوص مشكالت .6

معاون پژوهش و فناوري واحد
امضاء و تاريخ



رج از دانشگاههاي تحقيقات منعقد شده با خافرم تنظيم قرارداد پروژه

.خواهشمند است اطالعات فرم ذيل را براساس متن قرارداد و ضوابط دانشگاه تنظيم فرمائيد
: عنوان پروژه.1

:نام مجري.2
:نام همكاران.3
نام دستگاه مورد قرارداد.4
:تاريخ شروع پروژه.5
:مهلت انجام پروژه.6
:محل اجراي پروژه.7
اي                         كاربردييادي                            توسعهبن:                                نوع پروژه.8
رشته طرح         علوم پايه           فني و مهندسي           علوم انساني        كشاوري و منابع طبيعي.9
..............................................مبلغ كل قرارداد ريال .10

)                                 ريال(يز به دانشگاه مبلغ قابل وار.11
)                                                            دالر(اعتبارارزي.12
)                                   ريال(بيني شده پرسنلي مبلغ پيش.13
)                       ريال(بيني شده تجهيزاتيمبلغ پيش.14
)                                       ريال(بيني شده ساير مبلغ پيش.15

هاي تحقيقاتي خارجي نامه طرحدرهرصورت باالسري دانشگاه براساس ضوابط مصوب دانشگاه مندرج درآئين
.شودمحاسبه مي) 8بنددماده(

                                امضاء مجري
                                                                             تاريخ

:تعاريف
.گيرداي است كه جهت گسترش مرزهاي دانش فني بدون درنظر گرفتن استفاده علمي خاص براي آن انجام ميپروژه:پروژه بينادي

.شود و غالباً جنبه تئوري، تجربي دارد پروژه اي است كه اسفاده عملي خاصي براي نتايج حاصل از آن در نظر گرفته مي: كاربرديپروژه
تگاه ها، مكانيزم ها، دسپروژه اي است كه مبتني بر دانش موجود حاصل ازتجربيات و يا تحقيقات پيشين باشد و در جهت نوآوري يا بهبود روش:ايپروژه توسعه

.ها و محصوالت است



)بالك(آيين نامه نحوه انعقاد قرارداد بصورت كلي با مديريان طرح 

طبق )هاي تحقيقاتي و گروههاي پژوهشيهسته(به منظور تسهيل در انجام امور پژوهشي و تقويت ساختارهاي پژوهشي رسمي دانشگاه 
هاي تحقيقاتي خارجي در صورت تمايل مديران طرح بصورت  شوراي پژوهشي دانشگاه مقرر شد قرارداد29/9/79مصوبه مورخ 

.دراين رابطه الزم است موارد زير در اين نوع قراردادها مد نظر قرار گيرد. منعقد گردد) بالك(كلي

.طرح از نوع خارجي باشد) الف
.ودكليه تعهدات دانشگاه در قبال كارفرما از طريق عقد قرارداد با مدير طرح به وي منتقل ش) ب 
به معاونت پژوهشي دانشگاه ) بصورت چك معادل مبلغ قرارداد(مدير طرح در هنگام عقد قرارداد با دانشگاه بايستي ضمانت نامه الزم ) ج 

.ارائه نمايد
. خواهد بود، منهاي باالسري دانشگاه )قرارداد بين كارفرما و دانشگاه(مبلغ قرارداد كلي با مدير طرح معادل مبلغ كل قرارداد مادر ) ه 

.كسورات قانوني برعهده مدير طرح است
هاي خريد تجهيزات و انجام آزمايشات بايستي مطابق قرارداد صورت گرفته و كپي فاكتورهاي خريد تجهيزات و پرداخت: 1تبصره

.مربوطه به آزمايشات بايستي به معاونت پژوهشي ارائه گردد
تواند شامل اعتبارات غير تجهيزاتي عمده طرح باشد و رداد منعقد شده با وي مي در صورت تمايل مدير طرح، مبلغ كل قرا:2تبصره

.اعتبارات تجهيزاتي طرح مستقيماً از طريق دانشگاه هزينه شود
ق ها طبهرگونه استفاده از پرسنل اداري دانشگاه در طرح بايستي با اطالع و مجوز رئيس مستقيم واحدهاي مربوطه بوده و بايستي هزينه) و 

.عرف معمول پرداخت گردد
انجام كليه تعهدات مندرج در قرارداد منجمله خريد تجهيزات و انجام آزمايشات الزم بايستي توسط مدير طرح انجام و كپي اسناد ) ح 

.مربوطه به معاونت پژوهشي ارائه شود
شود، متعلق به دانشگاه است، ولي اولويت ميكه از محل طرح خريداري شده و به كارفرما تحويل ن) غيرمصرفي(هرگونه تجهيزات ) ط 

.استفاده از آنها با مدير طرح است
مدير طرح موظف است هرسه ماه يكبار گزارش پيشرفت طرح و نيز قبل از دريافت مبلغ فازبعدي، گزارش مالي طرح را به معاونت ) ي 

.    پژوهشي ارائه نمايد



شهاي علمي نامه نحوه تدوين و ارزيابي گزارآئين
طرحهاي تحقيقاتي 

هدف )الف
مطالبي كه تاكنون تحت عنوان گزارشهاي علمي و فني ارائه شده است داراي فرمتهاي مختلف و محتواي متفاوت چه از نظر كمي و چه 

ه ارزيابي اين گونه هدف از اين آئين نامه ارائه چارچوب مناسبي براي تعريف و تدوين گزارش علمي و نيز نحو. از نظر كيفي بوده است
.گزارشها جهت امتيازات ارتقاء است

هدف )ب
شود كه در رابطه با مسائل مورد ابتالي كشور باشد و منجر به شناخت و حل موثر مسئله و يا گزارش علمي به گزارشي اطالق مي
تواند عاليت علمي كامل بوده و نميدر هرحال يك گزارش علمي بايستي گزارش يك ف. باعث ارتقاء سطح علمي و فرهنگي جامعه شود

.اي از يك كارباشدگزارش مرحله

فرمت گزارش علمي )ج 
در تدوين ) نظير نحوه ارائه شكلها، جدولها ومراجع(گزارش علمي بايستي به طور كامل تايپ شده باشد و استانداردهاي معمول 

:ارش بايستي به شكل زير باشدهاي اصلي گزترتيب صفحات و مطالب و محتواي بخش. آن رعايت شود
حاوي آرم و نام دانشگاه، واحد محل انجام پژوهش، عنوان پژوهش، شماره گزارش، اسامي نويسندگان گزارش و : صفحه عنوان.1

. تاريخ تهيه گزارش
 انجام حداكثر دريك صفحه بدون ذكر فرمول، جدول، شكل يا مرجع و حاوي اطالعاتي د رمورد تعريف مسئله، كارهاي: خالصه.2

.شده و نتايج به دست آمده در پژوهش
) طبقه4حداكثر( شامل فصلها، بخشها، زير بخشها و زيرزيربخشها: فهرست مطالب.3
 شامل مطالبي از جمله تاريخچه كارهاي انجام شده توسط ديگران، ارتباط موضوع پژوهش با كارهاي انجام شده قبلي، هدف :مقدمه.4

.و نتايج مورد انتظار) اي كاربردي، بنيادي، توسعهنظري،(و اهميت موضوع، نوع پژوهش
شامل عناويني ازجمله موضوعها و مفاهيم علمي و فني مرتبط با موضوع پژوهش، روشهاي به كارگرفته شده، نتايج به : متن اصلي.5

عتي و صنعتي نمودن در موارد الزم روند ساخت، روشهاي پيشنهادي براي نيمه صن. دست آمده و تجزينه و تحليل اين نتايج است
. حاصل پژوهش و روند انتقال دانش فني نيز بايد ارائه شود

بندي كلي نتايج به دست آمده، ارزيابي روشهاي تئوريك و عملي به كارگرفته شده، و  شامل مواردي از جمله جمع:گيرينتيجه.6
.پيشنهاد براي ادامه پژوهش در آينده

ها  نامه با رعايت قواعد مربوط به پايان:مراجع.7
هاي شامل جدولها و شكلهاي مفصل، پرسشنامه ها و نتايج آنها، فرهنگ لغات و اصطالحات و برنامه): در صورت نياز(پيوستها.8

كامپيوتري به صورت ديسكت
.شود موارد زير در هنگام تايپ كردن گزارش رعايت شودتوصيه مي

. باشد(single space) و خطوط تك فاصله 12اندازه فونت متن اصلي ••••
. استفاده شود16،14،12هاي فونت تيترها همه بولد باشد و از اندازه••••



. باشد12توضيح جدولها در باال و توضيح شكلها در پائين شكل و هر دو با اندازه ••••
.گذاري مجزا باشندشماره صفحات از اولين صفحه فصل اول شروع و تا آخر ادامه يابد و صفحات اوليه داراي شماره••••

3 سانتمتر باشد مگر اولين صفحه هر فصل كه 5/2 چهار طرف كاغذ حاشيه••••
 صفحه در باال و حاوي شماره و اسم فصل 1

.باشد
هاي التين در بين متن استفاده نشود و در موارد ضروري كالً از حروف كوچك با رعايت فاصله در االمكان از كلمهحتي••••

.دو طرف آن استفاده شود
.دلهاي التين به صورت زير نويس باشدمعا••••
.شكلها و جدولها در نزديكترين محل به اولين رجوع به آنها گذاشته شود••••

نحوه تائيدوارزيابي گزارش )ج 
قرارگرفته و گزارشات مربوط به آنها توسط داور يا ) دانشگاه يا كارفرما(طرحهاي پژوهشي كه انجام آنها مورد تائيد يك مرجع 

براي اين منظور ازپرسشنامه ارزيابي . در غيراين صورت بايد گزارش داوري شود. ئيد شده باشد، نيازي به داوري مجدد ندارندكارفرما تا
.شود پيوست استفاده مي1گزارشات علمي طبق فرم شماره 

اند، امتياز گزارش رائه كردههاي ارتقاء دانشكده ها با توجه به نظر داوران و امتياز احتمالي كه براي گزارش ادرهرصورت كميته
.نمايند تا صفر تعيين مي3علمي را بين 
.را نيز تكميل و ارائه نمايند)  پيوست2فرم شماره (گزارش به هنگام تحويل آن بايستي فرم مشخصات گزارش ) گان(ارائه كننده

اليتهاي رسمي دانشگاه و يا با مجوز دانشگاه صورت كنند كه مربوط به فعصرفاً آن دسته از گزارشات علمي امتياز ارتقاء را دريافت مي
.پذيرفته باشد



پرسشنامه ارزيابي گزارشهاي علمي 
1فرم شماره 

:عنوان گزارش علمي

:نام مجري و همكاران

:آشنايي شما با زمينه گزارش علمي موجود در چه حدي است. 1
   تاحدودي                     هيچ        خيلي زياد        

آري              خيرمطابقت دارد؟     ) نامه پيوستآئين(آيا گزارش حاضر با تعريف گزارش علمي. 2

آري          خير.        آيا اين گزارش كامل است. 3

     آري         خير. .  آيا گزارش واضح است. 4

    خير   آري             .      دانيدآيا روش مطالعه انجام شده را مناسب مي. 5
.در صورتي كه جواب منفي است توضيح دهيد

:كندنتايج حاصل مندرج در گزارش كداميك از منظورهاي زير را برآورده مي. 6
     ارائه راه حلهاي جديد و ساده

 رفع يكي از نيازهاي ضروري منطقه يا كشور
     پيشبرد مرزهاي دانش

     ساير خواهشمنداست توضيح دهيد

       خيرآري    :   آيا در تهيه گزارش رعايت ضوابط تهيه گزارشات علمي شده است. 7
.د رعايت نشده را مشخص فرمائيددر صورتي كه جواب منفي است موار

.درصورتي كه نظر ديگري در خصوص اين گزارش داريد مرقوم فرمائيد.8



. مشخص فرمائيد3 تا 0با توجه به جميع جهات امتياز اين گزارش را بين . 9

. مطرح شود) درصورت لزوم(آيا مايليد نظرات جنابعالي با ذكر نام شما با تهيه كننده گزارش .10
          خيرري            آ

در پايان ضمن سپاسگزاري از بذل توجه آن همكار گرامي خواهشمنداست هرگونه نظري در رابطه با اين گزارش علمي داريد دراين قسمت 
.مرقوم فرمائيد

تاريخ نام و نام خانوادگي 
امضاء

نشاني بانك، كد بانك و شماره حساب 



فرم مشخصات گزارشهاي علمي 
2فرم شماره 

:عنوان طرح پژوهشي. 1

:نام مجري و همكاران همراه با درصد مشاركت هريك. 2

نوع طرح               . 3

:تاريخ شروع و خاتمه طرح. 4

:واحد محل انجام طرح. 5

: مدت زمان اجراي طرح. 6

مبلغ بودجه ريالي و ارزي طرح و منابع تامين آن به نسبت مبلغ. 7

:كارفرما. 8

.رفرما تائيد شده است نتيجه آن ضميمه شوددرصورتيكه گزارش داوري شده يا توسط كا. 9

دا237        17ر25           234 /1 و/.-     دا237          17ر25          234 /1 و/.- 



9-2ماده (هاي تحقيقاتي با خارج از دانشگاه نحوه امتيازدهي به گزارشات كامل طرح
)نامه ارتقاءآيين

هـاي  هاي طرحگزارش.نامه زير تدوين شده استهاي تحقيقاتي آيينبه منظور قانونمند كردن نحوه امتيازدهي به گزارشات علمي طرح      
.تحقيقاتي بايد داراي شرايط زير باشند

. گزارش علمي حاصل يك طرح تحقيقاتي با موافقت دانشگاه باشد-الف
. گزارش علمي حاوي نتايجي منجر به شناخت و يا حل مؤثر يكي از مسائل مورد ابتال در كشور باشد-ب
.ها چاپ نشده باشد نتايج مندرج درگزارش علمي به صورت مقاله در مجالت و يا كنفرانس-ج

بـه  اعتبار طـرح، كيفيـت طـرح و همكـاران طـرح     هاي تحقيقاتي مورد قرارداد با خارج از دانشگاه براساس ضرايبامتياز گزارش طرح  
.شودشرح زير تعيين مي

ضرايب طرح.١
:شوداين ضريب براساس اعتبار اسمي طرح به شرح زير محاسبه مي):I(ضريب اعتبار طرح : الف

اعتبار اسمي طرح= 5/0) مبلغ كل قرارداد + (4)هاي خريد تجهيزات ماندگار در دانشگاههزينه+ ري دانشگاه باالس(

ميليون ريال250 ميليون ريال150 ميليون ريال70 تا 20اعتبار اسمي طرح
I���

مـثالً طرحـي كـه اعتبـار     . شـود ه صورت خطي محاسبه مـي  ميليون ريال است براساس جدول فوق و ب70هايي كه باالتر از     ضريب اعتبار طرح  
.شود ضريب امتيازش به شرح زير محاسبه مي، ميليون ريال باشد200اسمي آن 

)3-5(
150-250
150-200+� =I

 در 5د يك طـرح جداگانـه بـا ضـريب      و هر فاز مانن فازبندي شده به شكل زير، طرح ميليون ريال250هاي با اعتبار اسمي باالتر از    براي طرح 
. شودنظر گرفته مي
 ميليون ريالي معادل دو فاز500 طرح �
 ميليون ريالي معادل سه فاز1500 طرح �
 ميليون ريالي معادل چهار فاز4500 طرح �
.اضافه مي شود  ريال به باال يك فاز000/000/000/5 ميليارد ريالي معادل پنج فاز و به ازاء هر 10 طرح �

.شودها بين ارقام فوق باشد به صورت خطي محاسبه ميهايي كه اعتبارات اسمي آن ضريب اعتبار طرح



:ضريب كيفيت طرح برابر يك است مگر در موارد زير): a(ضريب كيفيت طرح : ب
: ضريب كيفيت بين صفر تا يك است در صورتي كه:1-ب
ظير تأخير در انجام كار، پايين بودن    كيفيت كار و يـا عـدم انجـام مناسـب               دانشگاه يا كارفرما عدم رضايت خود را به داليلي ن          -

.بخشي يا تمام كار اعالم نمايد
.بيني نشده باشد اعتبار طرح درست پيش-
. در مواردي كه بين كارفرما و مجري اختالف وجود داشته باشد، معاونت پژوهشي دانشگاه تصميم خواهد گرفت: تبصره

: است در صورتي كه5/1 تا 1بين ) b(مندي دانشگاه و كارفرما  ضريب رضايت:2-ب
.  از طرف كارفرما يا ناظر طرح، نسبت به حسن انجام طرح تقدير شده باشد-
.طرح داراي ارزش افزوده بوده و ايجاد درآمد براي دانشگاه داشته باشد و يا انتقال دانش فني صورت گيرد-
نامه نحوه تدوين و ارزيابي گزارش علمي بين صـفر   به اين ضريب براساس آيين    ) c(قاتي   ضريب كيفيت گزارش طرح تحقي     :3-ب

.گيردتا يك امتياز تعلق مي
.باشداين ضرايب حسب تشخيص هيأت مميزه دانشگاه بين صفر تا يك امتياز مي): d( ضريب كيفيت طرح تحقيقاتي:4-ب

مي سهم خود را در فعاليتهاي پژوهشي مـشترك تعيـين كـرده باشـند، امتيـاز       در مواردي كه اعضاء هيات عل ):e( ضريب همكاران    -ج
 آيين نامه ارتقاء محاسـبه  1شود در غير اينصورت ضريب همكاران براساس جدول شماره          فعاليت به نسبت اعالم شده تقسيم مي      

يان و كارشناسـان در محاسـبه   بـه عبـارت ديگـر دانـشجو    . باشـد شود و صرفاً بر اساس تعداد اعضاي هيأت علمي در طرح مي        مي
.شودضريب همكاران در نظر گرفته نمي

 امتياز طرح-2
.شود امتياز طرح براساس ضرايب فوق به شرح زير محاسبه مي

e × d ×c×b×a×I = امتياز طرح
.يابد تقليل مي5 باشد، امتياز به 5در صورتي كه امتيازهر فازطرح بيش از .  خواهد بود5درهرصورت امتياز هر فاز طرح بين صفر تا 



هاي تحقيقاتي نمونه دانشگاه نامه انتخاب طرحآئين

به منظور تشويق مجريان طرحهاي تحقيقاتي مخصوصاً . دانشگاه تدوين شده استنامه براي انتخاب طرحهاي تحقيقات نمونه اين آئين
آن دسته از طرحها كه به صورت گروهي انجام شده و دستاوردهاي علمي و كاربردي قابل توجهي دارد، هرسال از بين طرحهاي تحقيقاتي 

ها تعلق تواند به پژوهشكدهرد از اين طرحها حداكثر دو طرح ميگي طرح انتخاب و به مجريان آنها امتيازاتي تعلق مي3خاتمه يافته حداكثر 
.گيرد

.گيردنامه صورت ميانتخاب طرح نمونه براساس امتيازات بندالف اين آئين

:امتيازبندي طرح) الف
 مي باشد و 45وري آن است حداكثر اين امتياز كه نشان دهنده اهميت طرح به لحاظ مبلغ، تعداد همكاران و بهره: امتيازمبلغ قرارداد طرح.1

.به شرح زير بستگي داردC3وC1،  C2به سه ضريب 

)C1، C2وC3 =امتياز مبلغ طرح(
سازي ارزش آن در طي سالهاي آينده با اين ضريب تابع مبلغ كل قرارداد است كه به جهت يكسان): C1(ضريب مبلغ خام قرارداد طرح -

.شودار پايه يك نرماليزه ميحقوق عضو هيات علمي با مرتبه استادي

C1 )= 5/1×مبلغ كل قرارداد ) / (12×مبلغ كل حقوق ماهانه استاديار پايه يك (

به لحاظ پيچيدگي اين ضريب نشان دهنده تعداد متوسط افراد مشغول در طرح بوده و هرچه تعداد افراد شاغل بيشتر باشد : C2ضريب نفرات -
.باشد مي2 و حداكثر 1حداقل اين ضريب . مديريت طرح اين ضريب بيشتر است

C2)=1+ مبلغ پرسنلي هزينه شده ) / (1 حقوق كل ماهانه استاديار پايه × تعداد ماه واقعي انجام طرح ×10(

.گردد است به طريق زير محاسبه مي1/1 و حداكثر آن 5/0كه حداقل آن اين ضريب  : C3وريضريب بهره-

C3) = مبلغ كل طرح / مبلغ هزينه شده درطرح  (–1/0

.شود بوده و براساس اسناد طرح توسط كميته داوري تعيين مي5حداكثر اين امتياز ): I(امتياز نوآوري.2
.شوداس جدول زير توسط كميته داوري تعيين مي است و براس15حداكثراين امتياز): P(امتيازانتشارات.3

نوعحداكثرامتيازهرواحدحداكثرامتياز
10

10

3
6
2

گزارشات طرح
مقاالت ژورنالي
مقاالت كنفرانسي



مقدار حداكثر . گردداين امتياز با توجه به عوامل زير بر اساس اسناد طرح توسط كميته داوري تعيين مي): T( اقتصادي طرح-اهميت فني.4
. است20اين امتياز 

ارزش افزوده طرح •
ارزش اقتصادي حاصل از طرح•
 فني كشور–حل معضالت علمي •

گذاري طرح براي توسعه امكانات دانشگاه و براساس تائيديه ارائه اين امتياز با توجه به ميزان سرمايه): D(توسعه فضاي پژوهشي دانشگاه.5
. است5حداكثر امتيازاين ماده . شوداوري تعيين ميشده از سوي معاونت پژوهشي توسط كميته د

هايي كه منجر به ساخت نمونه شده و يا بعد از انجام و خاتمه طرح، مراحل تدوين تكنولوژي طرح): P(توليد و انتقال دانش فني و ساخت.6
.كنند مي امتياز از اين رديف كسب10را گذرانيده براساس اسناد ارائه شده و نظر كميته داوري تا سقف 

براي اينكارفرم پيوست توسط . شودهمزمان با انتخاب پژوهشگر نمونه دانشگاه، طرحهاي نمونه دانشگاه درهرسال انتخاب مي: نحوه اجراء) ب
ه مجريان طرح تكميل و پس از بررسي در شوراي پژوهشي دانشكده يا پژوهشكده از طريق معاونت پژوهشي دانشكده به معاونت پژوهشي دانشگا

اي در كميته تعيين محقق نمونه براساس ضوابط اين آئين نامه از بين طرحهاي رسيده سه طرح نمونه را انتخاب و به هريك جايزه. شودارسال مي
.شودجايزه اعطايي براساس درصد مشاركت مجري و همكاران بين آنان تقسيم مي. گيردحد ده ميليون ريال تعلق مي



 نمونه دانشگاهفرم انتخاب طرح

مشخصات طرح) الف
:عنوان طرح

:مبلغ كل قرارداد
):بيني شده در طرحبراساس مبالغ هزينه شده و پيش(مبلغ پرسنلي قرارداد
:زمان شروع و خاتمه طرح:مدت زمان قرارداد

:مشخصات مجري و همكاران طرح) ب
ميزان تقريبي دريافتي  مشاركتدرصدمسئوليتنام مجري و همكاران رديف

از طرح

:دستاوردهاي طرح) ج 
)لطفاً دراين خصوص توضيح دهيد(نوآوري طرح. 1

انتشارات شامل مقاالت و گزارشات. 2
مقالهگزارشعنوان مقاله يا گزارشرديف

كنفرانسي
مقاله

ژورنالي
نام مجله يا
كنفرانس

زمان
چاپ



)شامل ارزش افزوده طرح، ارزش اقتصادي حاصل از اجراي طرح، حل معضالت علمي فني كشور(  فني طرح–اهميت اقتصادي . 3

)ميزان سرمايه گذاري طرح در توسعه امكانات پژوهشي دانشگاه(توسعه فضاي پژوهشي دانشگاه . 4

توليد و انتقال دانش فني و ساخت. 5
. توليد دانش فني شده است؟ توضيح دهيد آيا طرح منجر به-

. آيا انتقال دانش فني به خارج از دانشگاه رسماً صورت گرفته است؟ توضيح دهيد-

. آيا نتايج تحقيقات منجر به ساخت نمونه شده است؟ توضيح دهيد-



سهم دانشگاه و محققين از نتايج فروش طرحها

شوند و نتيجه آن به صورت ز محل اعتبارات دانشگاه و يا از محل اعتبارات درآمدهاي اختصاصي اجرا ميكليه طرحهايي كه ا
دانش فني، توليد نمونه نيمه صنعتي يا توليد انبوه و يا هر شكل ديگري قابل فروش باشد، براساس اين دستورالعمل سهم دانشگاه و محقق 

.گرددتعيين مي) محققين(

: گرددم دانشگاه از رابطه زير محاسبه ميدرصد سه: 1ماده

حق التحقيق پرداخت شده   +    اعتبارات هزينه شده 
درصد سهم دانشگاه = ]3/0    +    [                                                                             ×100

                                                        ارزش كل طرح 

 درصد اين مبلغ زير نظر معاونت پژوهشي دانشگاه صرف گسترش امورپژوهشي 50.  درصد است70سقف سهم دانشگاه : 1تبصره
.درصد بقيه در جهت توسعه امور تحقيقاتي كلي دانشگاه هزينه خواهد شد50دانشكده يا پژوهشكده مربوطه و 

. سقف سهم هر محقق سه برابر حقوق و مزاياي وي ضربدر تعداد ماههاي فعاليت ايشان در طرح است:2تبصره

 پژوهشي دانشگاه صرف  باشد باقيمانده درصد زير نظر معاونت100در صورتيكه مجموع درصد سهم دانشگاه و محققين كمتر از : 2ماده
.تقويت واحد پژوهشي مربوطه خواهد شد

 در موارد خاصي كه بخشي يا تمام سرمايه گذاري طرح بر عهده دستگاههاي اجرايي خارج از دانشگاه باشد درصد سهم دانشگاه :3ماده
.شودبرحسب مورد به پيشنهاد معاونت پژوهشي دانشگاه و تصويب هيئت رئيسه تعيين مي

نامه به پيشنهاد شوراي پژوهشي دانشكده به معاونت پژوهشي دانشگاه و تصويب آن در هيئت كليه موارد مربوط به اجراي اين آئين:4ماده
.رئيسه دانشگاه قابل اجرا است

. مدت اجراي اين طرح از تاريخ تصويب به مدت يك سال است:5ماده



التحقيق التدريس و حقضوابط پرداخت حق

.التحقيق از فرمول زير محاسبه مي شودالتدريس و يا حقرخ حقن.1

)دورديف اول حكم كارگزيني(جمع حقوق مرتبه و پايه و فوق العاده مخصوص 
=نرخ حق التدريس يا حق التحقيق 

50

. واحد است12فعال هستند) تدريس(التدريس به آن دسته از اعضاي هيات علمي كه صرفاً در امور آموزشي سقف پرداخت حق.2

هاي تحصيالت التدريس به آن دسته از اعضاي هيات علمي كه عالوه بر تدريس، استاد راهنما و يا مشاور پروژهسقف پرداخت حق.3
. واحد است18 فوق 2تكميلي نيز هستند با رعايت بند 

.باشد واحد مي16) طرحهاي داخلي(التحقيق از محل اعتبارات پژوهشي دانشگاه سقف پرداخت حق.4
. واحد بيشتر شود24التدريس نبايستي از التحقيق و حقدر هرحال سقف كل پرداخت حق:1تبصره
.  التحقيق منوط به انجام امورمحوله آموزشي از طرف رئيس واحد مربوطه استپرداخت هرگونه حق التدريس و ياحق:2تبصره



حمه كارآموزي الزحقنحوه محاسبه و پرداخت نامه آئين

 كيلـومتر و وسـيله نقليـه جهـت         65 طبق روال جـاري هزينـه ايـاب و ذهـاب و حـق مأموريـت بازديدكننـدگان در بازديـدهاي بـيش از                          -1
. كيلومترتأمين ميگردد65بازديدهاي در مسافت كمتر از 

 جهت قرائت گزارش ،  -2
18
.علمي حق التدريس پرداخت ميشود واحد بازاء هر گزارش به عضو هيأت 1

 كيلومتر، بازاء هـر دانـشجو   65 ريال و بازديدهاي بيش از 70 ,000هر دانشجو مبلغ كيلومتر ، بازاء 65 جهت بازديدهاي در محدوده -3
. ريال بعنوان هزينه به عضو هيأت علمي پرداخت ميگردد150  ,000مبلغ 

.اتوبوس با ارائه الشه بليط پرداخت خواهد شد هزينه تهيه بليط هواپيما يا -4

 در موارد خاص با توجه به دوري محل كارآموزي از مراكز شهري و افزايش هزينه ها، با صالحديد رئيس اداره ارتباط بـا صـنعت ، بـه                        -5
رصـد اضـافي منظـور     د20در همه مـواردي كـه از وسـيله شخـصي جهـت بازديـد اسـتفاده شـده،         .  در صد اضافه ميگردد20مبالغ فوق   
.ميگردد

. ريال پرداخت ميگردد20000 جهت بازديد از كارآموزان داخل دانشگاه ، بازاء هر دانشجو -6

.صورت پذيردبيستم تيرماه تا بيست و نهم مرداد ماه  كليه بازديدها بايد در فاصله زماني -7

. پرداخت حق الزحمه مشمول كسورات قانوني است-8



نحوه انتخاب پژوهشگر نمونه 

:شرايط عمومي) الف
افرادي كه قبالً به عنوان پژوهشگر . گيردفعاليتهاي پژوهشي اعضاي محترم هيات علمي دانشگاه در سه سال اخير مورد ارزيابي قرار مي.1

مورد ارزيابي قرارخواهد ) سه سالبا رعايت حداكثر(اند اي كه انتخاب شدهاند فعاليتهايشان پس از آخرين دورهنمونه انتخاب شده
.گرفت

كسب نموده و ) نامه ارتقاءاساس آئينبر( امتياز از مقاالت منتشر شده در مجالت معتبر 9فرد متقاضي بايد در سه سال گذشته حداقل .2
باشند حداقل هاي كاربردي موفق ميبراي افرادي كه داراي پروژه. المللي به چاپ رسيده باشدحداقل يكي از مقاالت وي در سطح بين

.احراز نمايند) 3-الف(يابد، ليكن الزم است بقيه امتياز را از بند بعدي  امتياز كاهش مي3الزم به 
براي فردي كه درگيرطرحهاي كاربردي مورد قرارداد دانشگاه با دستگاههاي اجرايي است و اينگونه طرحها موجب حل معضالت .3

 امتياز به ازاي 7بستگي به نقش فرد در طرح و ميزان وقت صرف شده حداكثر ) هاي استراتژيك مليطرح(شود عمده كشور مي
اين امتياز مشروط به اين است كه بابت همين فعاليت قبالً امتيازي براي وي منظور شده باشد در غير اين . (هرسال قابل احتساب است

).صورت امتياز قبلي از آن كسر خواهدشد

:وميشرايط عم) ب
.شودنامه ارتقاء امتياز داده ميبه هرمقاله چاپ شده يا پذيرش شده براساس آئين.1
نامه المللي تنها در صورتيكه درمجموعه مقاالت به چاپ رسيده باشد براساس آئينبه مقاله ارائه شده در سمينارهاي معتبر داخلي و بين.2

.ارتقاء امتياز داده خواهد شد
 امتياز 3 تا 2اه و هر طرح مورد قرارداد با دستگاههاي اجرايي كه درسه سال گذشته خاتمه يافته است بين بازاء هرطرح مصوب دانشگ.3

اي به چاپ برسد امتياز جداگانه آن براساس چنانچه از طرح مقاله. براي هر فرد بسته به كم هزينه يا پرهزينه بودن طرح منظور ميگردد
 كاربردي براساس مكتوبات، نظرهيئت داوران، ساعات كارصرف شده، بودجه جذب شده امتياز طرحهاي.  لحاظ خواهد شد1-بند ب

.نمايدو اهميت كاربردي بودن طرح كسب امتياز مي
.شودنامه ارتقاء امتياز داده ميبه هراختراعي و اكتشاف ثبت شده براساس آئين.4
 امتياز در اختيار كميته انتخاب پژهشگرنمونه 3ست حداكثربيني نشده االذكر پيشجهت ملحوظ نمودن امتيازاتي كه دربندهاي فوق.5

.باشد كه براساس ميزان فعاليت فرد در پيشبرد امور پژوهشي دانشگاه اختصاص داده شودمي



پرسشنامه انتخاب پژوهشگر نمونه

ي پژوهشي سه سال گذشته عضو هيات اين پرسشنامه به منظور تعيين پژوهشگران نمونه دانشگاه تدوين شده و الزم است فعاليتها
نحوه امتياز بندي براساس . بندي و به معاونت پژوهشي دانشگاه ارسال شودعلمي در جداول پيوست ارائه و در شوراي پژوهشي واحد امتياز

. باشد مي3 و 1ارد نامه تشويقي فعاليتهاي پژوهشي اعضاي هيات علمي دانشگاه بدون احتساب حداقل امتياز در موموارد مندرج درآئين

رتبه علمي. 2نام و نام خانوادگي. 1
دانشكده محل كار. 4رشته تخصصي. 3
سابقه. 5

مقاالت چاپ شده در مجالت. 1جدول شماره 
اسامي نويسندگان به عنوان مقاله چاپ شدهرديف

ترتيب
مشخصات

مجله
امتياز سال انتشار

دانشكده
امتياز
كميته

.مقاالت ارائه شده در كنفرانسها كه در مجموعه مقاالت چاپ شده است. 2جدول شماره
اسامي نويسندگان به عنوان مقاله رديف

ترتيب
مشخصات
كنفرانس 

امتياز رائه سال ا
دانشكده

امتياز
كميته

چاپ شده كتب تاليفي . 3جدول شماره 
امتيازامتياز اسامي نويسندگان به ترتيب تاريخ انتشارناشركتاب عنوان رديف



كميتهدانشكده

.كه از طريق دانشگاه انجام شده است) ملي يا خارجي(طرحهاي تحقيقاتي . 4جدول شماره 
نام موسسه تامين عنوان طرحرديف

كننده اعتبار
مدت ح اعتبار طر

طرح 
زمان اختتام 

طرح
سمت متقاضي

در طرح 
)مجري يا همكار(

امتياز
هدانشكد

امتياز
هدانشكد

امتياز 
كميته 

جايزه از مجامع علمي و رسمي داخل يا خارج كشور. 5جدول شماره 
محل اعطاي نوع فعاليترديف

جايزه
نوع

 جايزه
درصد ننام همكارازمان

مشاركت 
امتياز
هدانشكد

امتياز 
كميته

اختراع، اكتشاف و ابداع . 6جدول شماره 
امتياز امتيازدرصد نام همكارانزمانمحل محل انجام نوع فعاليترديف



كميتههدانشكدمشاركت ثبت فعاليت 

ارشد در مجامع علمي معتبر داخل و خارج كشورعضويت . 7جدول شماره 
امتيازتاريخ عضويت نام مجمع نوع عضويت رديف

هدانشكد
امتياز
كميته

كمك در گسترش و ارتقاء تحقيقات در دانشگاه و جامعه . 8جدول شماره 
تاريخ انجام مشخصات ابالغ محلنوع فعاليترديف

فعاليت
فعاليت بر مدت يا ساعت 

اساس آئين نامه ارتقاء
امتياز
هدانشكد

امتياز
كميته

جدول امتيازات پژوهشگرنمونه



امتيازكسب حداكثر امتيازموضوع رديف
شده در واحد

امتيازكميته

-مقاالت در مجالت معتبر داخل و خارج 1
مقاالت به چاپ رسيده مقاالت ارائه شده در كنفرانسها كه درمجموعه 2

است
-

براي هرمورد10حداكثركتب تاليفي چاپ شده3
كه از طريق دانشگاه انجام ) خارجي يا ملي(اجراي طرحهاي تحقيقاتي4

شده است
*

 براي هر مورد5حداكثر دريافت جوايزعلمي، نشان و مدال از مجامع داخل يا خارج از كشور5
براي هر مورد10حداكثربداع ثبت شده از مجامع داخل يا خارج از كشوراختراع، اكتشاف و ا6
داكثرحخارج از كشور عضويت ارشد در مجامع علمي معتبر داخل يا خارج از كشور7

 امتياز و داخل كشور 8
 امتياز4حداكثر 

15حداكثر فعاليت اجرايي به منظورگسترش و ارتقاء تحقيقات در دانشگاه و جامعه 8

)پسا دكتري(طرح فرصت پژوهشي 



مقدمه
در اين ميان اعضاي هيئت علمي قوي و شايسته نقش كليدي در . نيروي انساني كارآمد، ستون فقرات يك مجموعه را تشكيل مي دهد

گاه وارد شوند تا دانشگاه پويايي خود را حفظ اين نيروها بايد همواره و بصورت مستمر در بافت علمي دانش. توسعه و پيشرفت دانشگاه دارند
از طرفي استخدام اعضاي هيئت علمي . نموده و با افت كمي كادر هيئت علمي مجرب روبرو نشده و به مرتبه علمي آن آسيبي وارد نشود

 واحد 10بايد ده حداقل از آنجا كه يك استاديار تازه استخدام ش. جديد كه تازه فارغ التحصيل شده اند عمال داراي مشكالتي است
آموزشي تدريس كند، فرصت پژوهش و يا ساختن زيربناي پژوهشي خود را نداشته و پس از يك يا دو سال در ارزيابي پژوهشي ضعيف 

بنيه چنانچه مرسوم همه جوامع علمي پيشرفته است، ابتدا بايد به داوطلب فرصتي داده شود كه فارغ از امر آموزش به تقويت . دنظاهر مي شو
بنيه در اين صورت است كه آرام آرام .پژوهشي خود بپردازد و با تمركز، برنامه ريزي و جذب امكانات، زمينه درخشش خود را فراهم نمايد

 و مي توان بار آموزشي نيز از آن خواست و آنگاه ساير مسئوليتهاي عضو هيئت علمي را علمي عضو هيئت علمي تازه وارد تقويت مي شود
داوطلب براي ايفاي  بين فارغ التحصيلي تا آماده شدن  پركردن خألدر اين راستا طرح اعطاي فرصت پژوهشي جهت. حول نمودبه وي م

.شده است يك عضو هيئت علمي ارايه نقش

ف طرحااهد
. خود جهت ادامة تحقيقاتا آموختگان برتر دوره هاي دكترفراهم نمودن بستر و شرايط الزم براي دانش- 1
 تحقيقاتي همكار اساتيد مجرببعنوانالتحصيالن پرپتانسيل، جوان و خالق با مدرك دكتري گيري فارغبه كار- 2
.بكارگيري بيشتر پتانسيل دانشگاه و افزايش ظرفيت پژوهشي و جذب پروژه هاي بيروني بيشتر- 3
.اندكردهانتقال تجربه اساتيدي كه ساليان زيادي صرف تحقيق و راهنمايي دانشجويان تحصيالت تكميلي- 4
.تحقيقاتي- علميآنها از نظرها و پژوهشكده ها و فعال ترشدن افزايش غناي علمي دانشكده- 5
.تربيت نيروهاي كيفي و شايسته و آماده كردن آنها براي پيوستن به دانشگاه به عنوان عضو هيات علمي- 6
.جهت دهي نيروهاي آينده دانشگاه به پژوهش- 7

كليات طرح
در صورت دارا بودن شرايط الزم بعنوان ز دفاع از پايان نامه خود وپس ادورة گذار يك  در ادكتروختة دورةدر اين طرح دانش آم
پس از پايان .مي نمايديكي از اساتيد مجرب دانشگاه زير نظر طرح پژوهشي اصفهان اقدام به اجراي يكصنعتي پژوهشگر در دانشگاه 

 و با توجه به ساير شايستگي ها به در خواست دانشكده مي تواند بعنوان عضو باشددر سطح عالي دوره فعاليتهاي وي ارزيابي شده و چنانچه 
. آزمايشي تغيير وضعيت دهد- كار شود و در صورت دارا بودن امتيازهاي الزم به وضعيت رسميهيات علمي مشغول ب

شرايط متقاضي طرح 
. يا خارج از كشور باشدو  معتبر داخل  متقاضي بايستي داراي مدرك دكتري از يكي دانشگاههاي- 1
 در ارتباط  طرح پژوهشي داراي خط مشي تحقيقاتي معين و برنامه مشخص بوده و در اين راستا يكمتقاضي بايستيعضو هيئت علمي -2

.با خارج دانشگاه داشته كه بتواند هزينه هاي متقاضي را پرداخت نمايد

پذيرشاجرايي روند 



مدارك ديگر مورد نياز تحويلفوق الذكر درخواست خود را به همراه طرح پژوهشي كه داراي متقاضي بايستي ي و يا عضو هيئت علم-1
. نمايد مي انشكده مربوطه درييس

دارك الزم، درخواست متقاضي جهت انجام ارزيابي علمي به گروه مربوطه ارسال و گروه هاي آموزشي حداكثر ظرف م پس از وصول - 2
 خود را در  و نهايينظر صريح نموده و سپس تخصصي برگزاري سميناردعوت به  و با توجه به بررسي هاي تخصصي  روز10مدت

. اعالم خواهد نمودو امكان عملي بودن آن  صالحيت علمي متقاضي ،ارتباط با كيفيت و اهميت طرح پژوهشي پيشنهادي
ظف است اصالحات وتغييرات احتمالي خواسته شده از سوي گروه آموزشي  پس از ارسال نظر موافق گروه آموزشي مربوطه متقاضي مو- 3

.  تحويل نمايددانشكده مربوطه روز اعمال و طرح پيشنهادي اصالح شدة خود را مجددا جهت ارسال به 10را حداكثر ظرف مدت 
عالم نظر موافق كميته استخدام پس از اانجام سر  و  مجدد به گروه مربوطه ارجاع پس از وصول طرح آن را جهت بررسيدانشكده 
.پژوهشي دانشگاه ارسال ميدارد معاونت  را به آندانشكده 

 اقدام به عقد قرارداد با متقاضي نموده و متقاضي جهت انجام امور مربوطه و اين حوزه پژوهشي ، معاونتنهايي در  در صورت تائيد - 4
. تحويل مدارك الزم حداكثر يك هفته مهلت خواهد داشت

عيين استاد همكارت
. استاد همكار بايستي از دانشگاه صنعتي اصفهان بوده و حداقل داراي مرتبه دانشياري باشد- 1
.همخواني داشته باشد) استاد همكار( زمينه تحقيقاتي پيشنهادي متقاضي بايستي با زمينه تخصصي عضو هيات علمي - 2
.ا گروه مربوطه و توسط رييس دانشكده تعيين شود استاد همكار مي تواند به پيشنهاد خود متقاضي و ي- 3
صورتي كه متقاضي قرارداد برون دانشگاهي در . اي دريافت نخواهد كردالزحمه استاد همكار بابت راهنمايي و همكاري با متقاضي، حق- 4

.داشته باشد از محل اعتبار آن به استاد همكار قابل پرداخت است
.كندمي  را تامين متقاضي يا بودجه طرح خارجي خود هزينه هاي طرح پيشنهادي  استاد همكار از محل پژوهانه- 5

شرح وظايف و حقوق متقابل
مشغوليت پژوهشگر به هـر  . اصفهان به تحقيق تعريف شده در طرح پژوهشي بپردازد     صنعتي  پژوهشگر بايد به طور تمام وقت در دانشگاه         -1

. طرح پژوهشي باشد، مجاز نيست و منجر به فسخ قرارداد مي گرددشغل ديگري كه مغاير با اهداف مشخص شده در
سال دوم بنا به درخواست گروه مربوطه حداكثر پس از موفقيت در لكن، .  آموزشي بر عهده نداردههيچگونه وظيفدر سال اول    پژوهشگر   -2

.دهدمي ر زمينه تخصصي خود ارائه ديك درس 
 گروه از پيشرفت كار و موفقيت پژوهشيرضايت شوراي . مربوط به پژوهشگر پرداخت خواهد شد  در قبال ارائه يك درس، حق الزحمه         -3

.تحقيق پژوهشگر شرط اساسي براي ارائه اين درس خواهد بود
، يك دستگاه رايانه و خط تلفن مـوازي در  ي دانشگاه عالوه بر فضاي آزمايشگاهي و پژوهشي متناسب، يك محل مطالعه با امكانات دفتر           -4

 فـضاي  .اين امكانات از روز اول دوره تا يكمـاه پـس از اتمـام دوره دراختيـار پژوهـشگر خواهـد بـود           . اختيار پژوهشگر قرار خواهد داد    
.آزمايشگاهي و پژوهشي مورد نياز با هماهنگي استاد همكار تعيين ميشود

وي مي تواند از كليـه امكانـات   . هان برخوردار مي شوداصفصنعتي  پژوهشگر در طول دوره خود، از مزاياي اعضاي هِيأت علمي دانشگاه           -5
.عمومي دانشگاه استفاده نموده و براي وي كارت شناسايي معتبر موقت براي دو سال صادر مي گردد


