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 های پژوهشی دانشگاه میبدنامه طرحآیین

 
 مقدمه:

 ینچنهمعلم و  یدو پژوهشگران دانشگاه در تول علمییئته یاعضا یشترامر پژوهش و جلب مشارکت هر چه ب یتتقو منظوربه
 یهکل یدر اجرا یلو تسه یمتنظ دارعهدهدانشگاه  یپژوهشآموزشی و معاونت  حوزهور گسترش پژوهش در سطح کشور، ظبه من

 یدر اجرا یو قانونمند یهماهنگ یحاضر برا نامهآیین راستا یندر ا. ستادر دانشگاه  یپژوهش یهاطرحمربوط به  یمراحل ادار
 .است هشد یمو تنظ یهته ،یپژوهش هایطرح یهکل

 : اهداف۱ماده 
 جامعه و صنعت ی،دانشگاه، مراکز پژوهش ینو تعامالت مشترک ب یفرهنگ همکار یجو ترو سازینهادینه 
 جامعه و دانشگاه یانارتباط م یتعلم به ثروت و تقو یلاز تبد حمایت 
 منطقه و کشور نیازهایناظر به حل مشکالت و رفع  هایپژوهشاز  یتگسترش و حما 
 غیردولتیبخش  یتو فعال هاگذاریسرمایهاز  یتو حما تشویق 
 در منطقه و کشور ییاجرا هایسازمانتوان پژوهش دانشگاه در حل مشکالت از امکانات و  یاستفاده حداکثر 

 
 یفتعار: ۲ماده 
 میبددانشگاه  :دانشگاه. 
 میبددانشگاه  علمیهیئت: عضو عضو. 
  دانشگاه یپژوهشآموزشی و معاونت: معاونت 
  :دانشگاه. یسازمان یواحدها یرو سا هاگروه، هادانشکده، هامعاونتواحد 
 ستادار طرح را عهده یاجرا یتاست که مسئول میبددانشگاه  علمیهیئت: عضو مجری. 
 گرددمی یینتع یانمجر / یتوسط مجر شانوظایفکه  شودمیطرح گفته  یانمجر / یمجر استثنایبه افرادی به: همکار . 
 یحقوق یتکه هو یعصناو  هاشرکت ،یا عمومی غیر دولتی یدولت ،یخصوص هایبخش یا و نهادها ،مؤسسات: کارفرما 

 .مستقل دارند
  :پژوهشیطرح یخواست اجراحد خود، دروا یتبهبود وضع یاست که برا میبددانشگاه  یاز واحدها یکیخود کارفرما 

 دهد.
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 خاص یبدون در نظر گرفتن استفاده عمل ،دانش یدر جهت گسترش مرزها عمدتا  است که  ی: پژوهشیادیپژوهش بن 
 .پردازدمی یو اصول علم ینبه کشف قوان واقع در. گیردمیانجام 

   و  هادستگاه یسم، مکانهاروشبا بهبود در  یدارد و به نوآور یجنبه تجرب عمدتا  که  تاس یپژوهش :ایتوسعهپژوهش
 . شودمیمحصوالت منجر 

 یتجرب یا یجنبه تئور غالباو  شودمیاز آن گرفته  یجنتا یبرا یخاص یاست که استفاده عمل ی: پژوهشیپژوهش کاربرد 
 است. خاص ینهچند زم یا یککاربرد در  دارایدارد و 

 
 یپژوهش هایطرحانواع : ۳ماده 

 .شودتقسیم می «مشترک»و  «یدانشگاهبرون» ،«دانشگاهیدرون»به سه دسته  هاطرح 

 دانشگاهیدرون یپژوهش هایطرح -3-1
 :شودمی یمنوع تقس دوبه  دانشگاهیدرون یپژوهش هایطرح

 اعتبار آن از تأمینو منبع  علمیهیئتعضو  ،پژوهشیطرح پیشنهاددهنده: یکنوع  دانشگاهیدرون یپژوهش هایطرح -3-1-1
 یا ISIخروجی این طرح الزاما انتشار یا ارائه گواهی پذیرش حداقل یک مقاله علمی پژوهشی،  است. یبودجه پژوهانه متقاض

JCR  .معتبر مورد تأیید شورای پژوهشی است 
پس از تصویب در  ،کارفرماخود یازبر اساس ن هاطرح گونهاینموضوع  :نوع دو دانشگاهیدرون یپژوهش هایطرح -3-1-2

اقدام  یرانتخاب مج نسبت بهمعاونت سپس، . شودمی غالببه معاونت ا ،رئیسههیئتپژوهشی دانشگاه و تأیید نهایی در  یشورا
 . نمایدمی

 یدانشگاهبرون یپژوهش هایطرح -3-2
ا و و کارفرم دانشگاه ینآن ب یقرارداد اجرا ها،. در این نوع طرحشودمی یینتوسط کارفرما تعآن  ینههستند که کل هز یهایطرح

 .شودمیو عضو منعقد  دانشگاه ینسپس ب

 مشترک یپژوهش هایطرح -۳-۳
 تأمینبردار و یا بهرهتوسط کارفرما  اعتبار آن %51 حداقل ،کشورتوسعه  ششمقانون برنامه  64 ماده" ج"که بر اساس بند  یهایطرح

 . شودمی
بنیان و افزایش تولید و منظور پیشتازي در اقتصاد دانشدولت مجاز است بهتوسعه کشور:  ششمقانون برنامه  64ج ماده بند  -

لي اقتصاد مقاومتي، براي توسعه و انتشار فناوري و حمایت از شرکتهاي کبنیان سیاستصادرات محصوالت و خدمات دانش
ها و مؤسسات هاي تقاضامحور مشترک با دانشگاهبنیان مطابق قانون بودجه سنواتي نسبت به حمایت مالي از پژوهشهاي دانش

به اینکه حداقل پنجاه و یك  هاي علمیه در موارد ناظر به حل مشکالت کشور، مشروطآموزش عالي، پژوهشي و فناوري و حوزه
 . بردار تأمین و تعهد کرده باشد، اقدام نمایدرا کارفرما و یا بهره هاي آناز هزینه( % 51درصد )

 

 طرح یب: مراحل تصو4ماده 
 :دانشگاهیدرون یپژوهش هایطرح یبتصو یمراحل کل -4-۱
 .یبه گروه آموزش یتوسط مجر یبه زبان فارس پژوهشیطرح هپیشنهادی ارائه -4-1-1
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 گروه. یدر شورا پژوهشیطرح هپیشنهادی تأییدو  یبررس -4-1-2
 .در شورای دانشکدهو سپس تأیید  دانشکده یشورا علمی منتخب  هیئتتن از اعضای  2توسط  هپیشنهادی تأییدو  یبررس -4-1-3
 .دانشگاه یپژوهش یدر شورا هپیشنهادی نهایی تأییدو  یبررس -4-۱-4
 (. تأمین اعتبار توسط دانشگاه)در صورت  یمجرو معاونت مابین  پژوهشیطرحانعقاد قرارداد انجام  -4-1-5

 یااعضاطالع به معاونت توسط فراخوان موضوع طرح ، رئیسههیئت تأییدپس از  دونوع  دانشگاهیدرون هایطرح یبرا :۱تبصره 
 کند.  مجری را انتخاب میرسیده، شورای پژوهشی دانشگاه  هایهییشنهادپاز بین . سپس رسددانشگاه می علمیهیئت

 :یدانشگاهبرون پژوهشیطرح بیتصو فرآیند - 4-۲
ارفرما منعقد کو مابین دانشگاه  ،دانشگاه یپژوهش در شورای بیتصوتأیید کارفرما و ، پس از یدانشگاهبرون پژوهشیطرحقرارداد 

  .دگردمیمنعقد  یمجر قرارداد داخلی بین دانشگاه و. سپس شودمی

  :مشترک پژوهشیطرح بیتصوفرآیند  -4-۳ 
 .شودانجام میکشور توسعه ششم قانون برنامه 64ج ماده  بند یرخانهدب ییاجرا نامهیینآمطابق  ،مشترک یپژوهشطرحتصویب 

 یپژوهش هایطرحاعتبار : ۵ماده 
توسط  در صورت تأمین اعتبار)از محل پژوهانه متقاضی  دانشگاهی نوع یکدرون پژوهشیطرحدرصد اعتبار  100 -۵-۱

 دتوانعضو نمی میلیون ریال باشد. 60نباید بیش از  ،طرحاین نوع مجموع اعتبار  هر صورت، در. شودمی پرداخت دانشگاه(
   در حال اجرا داشته باشد.  دانشگاهیدرونپژوهشی طرحبیش از یک همزمان 

 شود.پرداخت میو تأمین پژوهشی دانشگاه،  اتمحل اعتباراز  ،2نوع یدانشگاهدرون پژوهشیطرحاعتبار درصد  ۱00  -۵-۲
 شود. از سوی کارفرما تأمین می یدانشگاهبرون پژوهشیطرحاعتبار درصد  ۱00 -5-3
 شود.می تأمینتوسعه کشور  ششمقانون برنامه  64بند ج ماده  یرخانهدب ییاجرا نامهیینمطابق آمشترک  پژوهشیطرحاعتبار  -5-4
 

 یپژوهش هایطرح: نحوه پرداخت اعتبار مصوب 6ماده 
 :شودیپرداخت م لیذ صورتبه 1نوع  دانشگاهیدرون یپژوهش هایطرحاعتبار مصوب  -6-۱
  .انعقاد قرارداددرصد مبلغ در زمان  25 ف(ال

  دانشگاه. یشگروه، دانشکده و پژوه یتوسط شوراها آنو تائید  نهایی گزارشارائه درصد بعدی، پس از  25 (ب
 یتوسط شورا دیأیتو  مقاله چاپ شده مستخرج از طرح و یا گواهی پذیرش آنئه اراطرح، پس از  ماندهیدرصد مبلغ باق ۵0 ج(

 .دانشگاه یدانشکده و پژوهش ،گروه
 :شودیپرداخت م لیصورت ذبه 2نوع  دانشگاهیدرون یهای پژوهشاعتبار مصوب طرح -6-۲
  .انعقاد قرارداددرصد مبلغ در زمان  25 ف(ال

  .دانشگاهو هیئت رئیسه شی پژوه یتوسط شورادرصد طرح  75گزارش پیشرفت  تأیید درصد بعدی، پس از 25 (ب
 .دانشگاه هیسو هیئت رئشی پژوه یشوراتوسط  دأییتخاتمه طرح، ارائه گزارش نهایی و طرح، پس از  ماندهیدرصد مبلغ باق ۵0ج( 

 :شودیپرداخت م لیصورت ذبهی دانشگاهبرون یهای پژوهشاعتبار مصوب طرح -6-۳
یمانده کسورات قانوني، باق ریو سا یبعد از کسر باالسر ،حساب دانشگاهبه توسط کارفرمااز مبلغ قرارداد هر مرحله  زیپس از وار

 .شودمی واریز مجری حساببه روز کاری،  10حداکثر ظرف مدت توسط دانشگاه 
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 کردنهیموارد هز: ۷ماده 

خرید  -۳ ؛ییعوامل اجرا الزحمهحق -۲ ؛یقالتحقحق -۱: یک نوع دانشگاهیدرون پژوهشیطرحاعتبار مصوب کرد نحوه هزینه
  .یکسورات قانون -5 ؛سفر هایهزینه -4 ؛یشگاهیو آزما یمواد مصرف ،تجهیزات اموالي

پرداخت ساعت مبلغ حق التدریس مجری  50حداکثر معادل  کینوع  دانشگاهیدرون یپژوهش هایطرح یقالتحقحق -۷-۱
 . شودمی

 یدکترا ،ارشد یبا درجه کارشناس یمجرریهمکاران غ الزحمهحق: (علمیهیئت ریغ)مجري  ریهمکاران غ الزحمهحق -۷-۲
 :شودمیمحاسبه  ریبه صورت ز یتخصص یو دکترا ایحرفه

 یو برا کی هیپا یمربدریس التحق دو ـ سوم یک ساعتمعادل  ایحرفه یدکترا یا ارشد یکارشناس هافراد با درج یبرا -۷-۲-۱ 
 .ستا کی هیپا اریاستاددریس التحق دو ـ سوم یک ساعتمعادل  یصصتخ یافراد با درجه دکترا

یک ساعت درصد  75، معادل (علمیهیئت ریغ)مجري  ریهمکاران غسایر  یهر ساعت کار برا الزحمهحق انیزم - ۷-۲-۲
 .شودمی توسط وزارت کار در همان سال محاسبه شدهاعالمحقوق حداقل 

 .ستاساعت  150 ،عوامل اجراییتمام  الزحمهحقحداکثر  :2تبصره 
، شدهیداریخر یشگاهیو آزما یمصرف ،یموالا زاتیلوازم و تجه هیکل :یشگاهیو آزما یمصرف ،یاموال زاتیلوازم و تجه -۷-۳

 داده خواهد شد. لیطرح تحو یانبار و ثبت شماره اموال به مجر لیپس از تحو
 خدمات، استفاده از زیمربوط به سفر، آنال هایهزینه شامل یو مصرف یخدمات هایهزینه: یو مصرف یخدمات هایهزینه -۷-4

 ریو تکث یخدمات مشاوره، کپ ،یو کشاورز ینعتص زاتیو تجه آالتینماشخارج از دانشگاه،  ایداخل  یواحدها یشگاهیآزما
 . باشدمی

 .شودمی دیو در قرارداد ق گرددمیمحاسبه  هادانشگاه یجار نیبر اساس ضوابط و قوان یکسورات قانون -7-5
 یدرآمدها حساببه کسر و ،مربوطه هاینامهبراساس آیینو مشترک  یدانشگاهبرون یپژوهش هایطرح یباالسر -۷-6

 .شودمی زیدانشگاه وار یاختصاص

 طرح تیمالک -8ماده 
ل ها و نتایج حاصسایر طرحمالکیت دانشگاهی، متعلق به دانشگاه میبد است. درون پژوهشیطرحمالکیت مادی و معنوی  -8-1

 .شودتعیین می مابینیفدر قرارداد  ورطبق ضوابط مذکاز آن، 
 Meybod) «میبددانشگاه »وابستگی سازمانی مجری، به صورت  دیحاصل از طرح، با یپژوهش جیدر هنگام انتشار نتا -8-2

University)  .درج شود 

 طرح مهلت اجرای دیتمد: 9ماده 
 یدرخواست کتب ،داشته باشدمهلت اجرا  دیبه تمد ازین ،به هر علت پژوهشیطرح کهدرصورتی: دانشگاهیدرون هایطرح -9-۱ 

گیری و پژوهشی دانشگاه بررسی و تصمیم دانشکده ،گروهدر شوراهای  ،یو ارائه دالیل کاف پیشرفت گزارشبه همراه  طرح یمجر
 خواهد شد. 

ارفرما ک تعیین شده توسط مطابق با ضوابطها، تمدید مهلت اجرای این دسته از طرح :و مشترک یدانشگاهبرون هایطرح -9-۲
 .شودمیانجام 
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 فسخ قرارداد -۱0ماده 

 نماید. در این صورت، اقدام ،دانشگاهیدرون هایطرحنسبت به فسخ قرارداد  جانبهیک طوربه تواندمی لیانشگاه در موارد ذد
  است: ی دریافتی هاهزینه هیملزم به عودت کل ،انیمجر/  یمجر

در  گرید هر شکل ایو  پژوهشیطرح، نامهیانپابه شکل  یکسانی یمشخص شود موضوع طرح با محتوا کهدرصورتی -۱0-۱
 . ستادر حال انجام  ایو  شدهانجام محقق توسط نهادها و مؤسسات ریسا ایدانشگاه و 

 . و بدون عذر موجه یبندزمانطبق جدول ای پیشرفت دوره هایارائه گزارشمانند عدم و مقررات  نیقوان یعدم اجرا -۱0-۲
 

 و انجام تعهدات حسابتسویه -۱۱ماده 
 دانشگاهی: های درونروند تسویه حساب و انجام تعهدات طرح -11-1
دور صخواهد شد.  هیتسو یمال همثبتکرد طرح با ارائه مدارک  نهیمطابق با جدول هز شدهبینییشپ هایهزینه یتمام -11-1-1

مکتوب و انجام تعهدات نسخه یک  یالوح فشرده  صورتبه ییبه ارائه گزارش نها منوط دانشگاهیدرون هایطرح گواهی خاتمه
 ود. خواهد ب (دانشگاه یپژوهش یشورامورد تأیید  JCR یا ISI، یپژوهش ـ یمقاله علم کیطرح )انتشار  یمجر

 دیجد یشنهادیپ هایطرح رشیمنجر به عدم پذ و تسویه حساب نهایی، در مهلت مقرر ییعدم ارسال گزارش نها -11-1-2
 ۲حداکثر تا  ،یپژوهش یطرح در شورا بیو تصو ییپس از ارسال گزارش نها شودمیمهلت داده  ی. به مجرشدخواهد  یمجر
. دیااقدام نم از جمله انتشار مقاله معتبر مستخرج از طرح تعهدات خود هیاز مهلت مجاز اتمام طرح، نسبت به انجام کل پس سال

 پس از مهلت فوق، منجر به استرداد تمامی مبالغ دریافتی از مجری خواهد شد.  یعدم انجام تعهدات مجر
 گیرد. دانشگاهی، پژوهانه و تشویقی مقاله تعلق نمیهای پژوهشی درونبه مقاالت مستخرج از طرح -۱۱-۱-۳

 : و مشترک دانشگاهیبرونهای روند تسویه حساب و انجام تعهدات طرح -11-2
  .است یضروربرای تسویه حساب نهایی و صدور گواهی خاتمه طرح، کارفرما  تأییدو مشترک،  یدانشگاهبرون هایطرحدر 

 طرح ازیامت -12 ماده
 . گیردمیتعلق  انیمجر / یبه مجرصرفا  های مصوبنامهشیوهبر اساس  دانشگاهی،های درونطرح ازیامت -12-1
 شود. های مصوب تعیین مینامهدانشگاهی بر اساس شیوههای پژوهشی برونامتیاز مجری / مجریان و همکار طرح -12-2

 موارد خاص -۱۳ماده 
 .پذیر نیستمفاد قرارداد آن، امکاندر  رییتغ هرگونه ،دانشگاهیدرون طرح بیپس از تصو -۱۳-۱
آموزشی و تأیید نهایی معاونت،  روهگپیشنهاد شورای با  در حال اجرا، و مشترک   یدانشگاهبرون هایطرح انیبه مجر -۱۳-۲

)مشروط به تکمیل  اجرای طرح را پیگیری کند ،خارج از دانشگاه( در ریز ضابطهدر ماه )بر اساس  یساعات شودمیمجوز داده 
 :واحد موظف عضو(

تعداد ساعت در ماه =
مبلغ باالسری ماهیانه بر حسب تومان

سی و دو هزار
 

در موارد استثناء به تشخیص روز در هفته است.  ۲حداکثر معافیت حضور هفتگی در دانشگاه برای عضو مشمول بند فوق،  -۱۳-۳
 قابل افزایش است.  ،روز در هفته ۳ریاست دانشگاه، این معافیت تا 
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 .دانشگاه مرجع حل اختالف خواهد بود یپژوهش یشورا ،داوران طرح/و داور یمجر نیب نظراختالفدر صورت بروز  -13-4
 است.  اهدانشگ رئیسههیئت دییأو ت یپژوهش یبا شورا گیریتصمیم، نامهآیین بینی نشده در اینپیش موارد ریدر سا -۱۳-۵

 
فروردین  20 مورخ هیئت رئیسهدر جلسه  و ۱۷/۱۱/۱400 دانشگاه مورخ یپژوهش یتبصره در جلسه شورا ۲ماده و  ۱۳در  نامهآیین این-

 یپژوهش یشورا تأییدمستلزم  نامهآیین نیا یدر بندها رییتغ هرگونه. ستاجراقابل یشیآزما طوربهسال  ۵و به مدت  دیرس بیه تصوب 1401
  است. هیئت رئیسهو 


