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 مقدمه

تسهیل های پژوهشی و های پژوهشی و ایجاد هماهنگی، ارائه ساختار واحد در زمینه طرحبه منظور ارتقا بخشیدن به فعالیت

شایان ذکر است که اجرایی بر اساس تجربیات چند سال اخیر، آیین نامه طرح پژوهشی مورد بازنگری قرار گرفته است.  مراحل

همچنین کلیه  شود.اجرای این آیین نامه برعهده دفتر مطالعات و تحقیقات علمی است که در این آیین نامه دفتر نامیده می

دستور العمل ایی، ، کاربرگ ارزیابی گزارش پیشرفت و نه)طرحنامه(کاربرگ پرپوزال )اعم ازمربوط به این آیین نامه  کاربرگهای

 قابل دستیابی است. 1در سایت پردیس خواهرانگزارش نهایی و...( 

 

 فصل اول: کلیات

 

 اهداف -1

  های پژوهشیترغیب اعضای هیأت علمی و محققان به فعالیت -1-1

 های دانشکاهبا توجه به اهداف و اولویت های پژوهشیفعالیت کمی و کیفی توسعه -2-1

 با تأکید بر پردیس خواهران رفع نیازهای پژوهشی جامعه علمی -3-1

 افزایش یکپارچگی در فرآیندهای پژوهشی پردیس خواهران -4-1

 

 2تعاریف -2

و در های مشخص علمی پژوهشی که در چارچوب طرحنامه مصوب : مجموعه ای از مطالعات و فعالیتطرح پژوهشی -1-2

 شود.انجام میراستای اولویتهای پژوهشی دانشگاه 

فنی، -: پیشنهادی مکتوب برای انجام پژوهشی با هدف مشخص و در برگیرنده توجیه علمیطرحنامه )پروپوزال( -2-2

  اقتصادی، زمانبندی و بودجه بندی آن است

ناظر به دفتر  تائید پس از: گزارشی است که در زمانهای مشخص توسط طرف مجری طرح گزارش پیشرفت کار -3-2

بندی اعالم شده در شود و ناظر به بخشی از فعالیت پژوهشی است که می بایست طبق زمانمطالعات تحقیقات علمی ارائه می

 نامه مصوب، در موعد مقرر صورت گیرد. طرح

 اند.ا تشریح شدهها و دستاوردهای طرح که به صورت مکتوب و مدون و به تفکیک مراحل اجر: یافتهگزارش نهایی طرح -4-2

                                                                 
1 http://research.isuw.ac.ir/fa/forms  

http://research.isuw.ac.ir/fa/laws 
 
 

 اند.( تدوین شده1387تعاریف بر اساس کتاب تعاریف و مفاهیم آماری علوم، تحقیقات و فناوری، موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی ) 2

http://research.isuw.ac.ir/fa/forms/%D9%81%D8%B1%D9%85.%D9%87%D8%A7.html
http://research.isuw.ac.ir/fa/forms/%D9%81%D8%B1%D9%85.%D9%87%D8%A7.html
http://research.isuw.ac.ir/fa/laws/%D8%A2%D8%A6%DB%8C%D9%86.%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87.%D9%87%D8%A7.html
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یا شخص حقوقی که طی  موضوع پیشنهادی(متخصص در زمینه  و : شخص حقیقی )با مدرک دکتریمجری طرح  -5-2

 قرارداد مشخص هدایت و راهبری اجرای طرح پژوهشی را برعهده دارد و مسئولیت حقوقی و قانونی طرح با اوست و 

 شودطرف قرارداد محسوب می

 و متخصص در حیطه مربوطه می باشد کند ودر اجرای طرح با مجری همکاری می : پژوهشگری است کههمکار طرح -6-2

 گردد.ن برخوردار میاز مزایای آ عالوه بر سهیم بودن در مالکیت معنوی اثر به نسبت میزان همکاری، در قبال طرح مسؤولیت دارد و

 روابط مالی همکار بر عهده مجری می باشد.

 سی مطابقت نتایج طرح با اهداف پژوهشی مندرج در طرح نامه مصوب و تأیید انجام: فردی که مسئولیت بررناظر طرح -7-2

مراحل اجرای طرح را برعهده دارد و متخصص در زمینه مورد نظر و دارای مرتبه علمی باالتر از مجری طرح یا دارای 

 ی شود. ناظر طرح معموال در پرپوزال طرح توسط مجری پیشنهاد م سابقه پژوهشی بیشتر  می باشد.

ت علمی است که رشته و تخصص وی با موضوع طرح تحت ارزیابی أ: متخصص و عضو هیطرحنامه/ارزیاب طرح -8-2

باالتر است یا در صورت هم رتبه بودن دارای سابقه پژوهشی و همکاران طرح  مجریمطابقت دارد و رتبه علمی وی از رتبه علمی 

کل گزارشات پیشرفت ومسئولیت بررسی و تایید پرپوزال)طرحنامه( در مرحله تصویب طرح پژوهشی  و  ارزیابی  باشد.بیشتری می

  اثر پس از پایان کار به عهده ارزیاب است.

بنیادی ترین واحد سازمانی دانشگاهی متشکل از تعدادی عضو هیات علمی است که به  :های علمیو بخش هاگروه -9-2

 حوزه تخصصی می پردازد. انتشار علم در یک تولید، ترویج، توزیع و

 

 های پژوهشی؛انواع طرح -3

 باشند:طرحهای پژوهشی بر اساس سطح و دامنه نتایج به سه نوع قابل طبقه بندی می 

نتایج  کهبا رویکرد فن آوری، نوآوری و تولید علم  نظری و بنیادین ملی در راستای رفع نیازهای طرح نوع اول: طرحی است -

  گردد.منجر  به کتاببایستی طرح پژوهشی نوع اول 

شناسایی و  بر حسب اعالم نیاز یکی از دوایر پردیس به ماهیت پژوهشی دارد و  درون سازمانی است که: طرح طرح نوع دوم -

 داخل دانشگاه می پردازد. حل مسائل

است  بصورت مشترک با پردیس دیگرنهاد های  در راستای رفع نیازهای پژوهشی بین سازمانی  است کهطرح : طرح نوع سوم -

و بررسی و تصویب طرحنامه در شورای پژوهش و اعالم همکاری برخی از اعضاء هیأت علمی بر  نهاد هاپس از درخواست آن   که

 شود. اساس قرارداد بین سازمانی انجام می

 ضمیمه آیین نامه مشخص خواهد شد.: مصادیق طرح پژوهشی نوع دوم در 1بصرهت
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 ()ان(ارزیاب ،ر)مجری، همکار)ان(، ناظ طرح پژوهشی عوامل انجاموظایف  -4

 وظایف مجری طرح؛ 

 در قالب کاربرگ مورد نظرپیشنهاد موضوع  -

 به همراه تائیدیه ناظر در قالب کاربرگ مورد نظر تهیه طرحنامه و پیگیری توجیه و تصویب آن -

 مربوطه بعنوان سفارش دهنده در طرح های نوع دوم یا سوم دایره یا نهاد  از ارائه درخواست مکتوب -

 التزام به بندهای قرارداد منعقد شده با دانشگاه -

 همکاری مستمر با ناظر طرح -

به شیوه با توجه به برنامه زمانبندی مندرج در طرح پژوهشی مصوب توسط ناظر طرح، تأیید شده ارائه گزارشهای  -

 شیوه نامه  در قالب کتوبالکترونیکی و م

 بگونه ای که نظرات هردو تامین شود. ها و ارزیاب گزارش  اعمال نظرات ناظر طرح -

 و نتایج حاصل از آن  ئه گزارش طرح پژوهشیبرگزاری نشست ارا -

 از برگزاری نشستپس   در قالب لوح فشردهارائه گزارش نهایی  -

 همکاری همکاران پس از اتمام طرح به دفترارائه گزارش تأیید شده درباره میزان و نحوه  -

 

 طرح؛ )ان(وظایف همکار 

 همکاری مستمر بر اساس تقسیم کار انجام شده  -

 ارائه گزارش میزان همکاری به مجری طرح -

 

 وظایف ناظر طرح؛ 

 رعایت دقت، امانتداری و ارائه نظرات کارشناسی در فرآیند تدوین طرح پژوهشی -

 ی به دفتر یپاسخگوو ارتباط مستمر با مجری  -

 گزارشهای تدوین شده از سوی مجری و ارائه مشاوره در جهت بهتر شدن طرحطرحنامه و بررسی دقیق  -

ظرف مدت یک  به دفتر گزارشهای تهیه شده توسط مجری و همکار)ان( و اعالم نظرات تکمیلیطرحنامه و تأیید  -

 ماه پس از ارسال توسط مجری یا دفتر

بگونه ای که نظرات ارزیاب نیز تامین  های مرحله ای و نهایی راهنمایی مجری در اعمال نظرات ارزیاب در گزارش  -

 شود.

 و نتایج آن نشست ارایه گزارش طرح پژوهشی پروپزال و  در جلسه دفاعیه حضور -
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  تخصصی (انارزیاب)وظایف 

 تصویب .1:ژوهشیپتمام مراحل طرح  در طرح پژوهشیرعایت دقت، امانتداری و ارائه نظرات کارشناسی در ارزیابی  -

 نهاییگزارش تائید .3تائید گزارش های پیشرفت . 2پروپزال 

 پژوهشی با توجه به پروپزال تصویب شده و نوع طرح مراحل تمامدر  تکمیل تمام موارد کاربرگ ارزیابی -

 دفتر اعالم نظر مکتوب به مسئول پیگیری -

 

 

 اجرایی طرح پژوهشی فصل دوم:  گردش کار و مراحل

 

 ؛مرحله ورودی  -1ماده 

 روز کاری خواهد بود. 90 مدت زمان این مرحله حداکثر 

 پیشنهادی با تأیید ناظر دریافت طرحنامه از مجری طرح -

 توسط دفتر مطالعات و تحقیقات علمیدر قالب کاربرگ  موضوعات پیشنهادی یبررس -

نرخنامه  توسط دفتر مطالعات و تحقیقات علمی با مشارکت کارشناس مسئول بررسی موارد مالی پروپزال و مطابقت آن با  -

 برنامه و بودجه پژوهش

 بررسی و تأیید اولیه پروپزال در شورای پژوهشی پردیس قبل از ارسال به ارزیابی -

پژوهشی دانشگاه ،  های )از تمام جوانب از جمله: مطابقت با نیازها و اولویتنوع طرح را  موضوع و شورای پژوهش :2 تبصره

همراه سقف هزینه به و به  های پژوهشی قبلی و... ( بررسیبازاریابی برای طرح پژوهشی نوع اول، سابقه پیشنهاددهنده در طرح

 مجری اعالم خواهد کرد.

پس از بررسی در شورای پژوهشی توسط دفتر مطالعات و تحقیقات  طرحنامهتکمیل اعالم نتایج به پیشنهاددهنده جهت  -

 علمی

 آماده سازی کاربرگهای ارزیابی  و فرم تاییدیه ناظر برای تصویب طرح توسط دفتر -

 دو ارزیابحداقل توسط  طرحنامه ارزیابی -

 شود. انتخاب میو اداره کل و دفتر مطالعات و تحقیقات علمی بصورت محرمانه به تشخیص معاون پژوهشی  انارزیاب :3 تبصره

بصورت محرمانه انتخاب ارزیابان در طرح نوع سوم توسط نهاد مربوطه یا بر اساس توافق صورت گرفته بین دو نهاد :4 تبصره

 شود.می

 از نام هم آگاه نخواهند شد. )ان(ارزیاب -امری محرمانه است و دو طرف مجریطرح نامه  ارزیابی :5تبصره 

 ارزیاب سوم تعیین کننده نتیجه خواهد بود. چنانچه نتایج ارزیابی دو ارزیاب با هم کامال متفاوت باشد، :6تبصره
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 به مجری طرح (ان)ارزیابانعکاس نظر  -

حداکثر تا دو شد، اصالحات را اعمال کند و چنانچه مواردی را نپذیرفته با (ان)ارزیابمجری موظف است بر اساس نظر : 7 تبصره

 پاسخ دهد. مستدلهفته 

 های ارائه شده در شورای پژوهشیو پاسخ )ان(ارزیاببررسی طرحنامه به همراه نظر  -

: همزمان با تصویب پروپزال طرح پژوهشی در شورای پژوهشی طرح  با  یک ناظر و یک ارزیاب انجام خواهد شد. اما 8 تبصره

ارزیاب از ابتدای  2بجای یک ناظر و یک ارزیاب،  در صورت درخواست مجری طرح ،  ضرورت موضوع و تائید شورای پژوهشی،

 کار در کنار مجری طرح قرار خواهد گرفت.

 اعالم نتایج شورای پژوهشی به مجری طرح -

تواند درخواست بررسی : چنانچه طرحنامه در شورای پژوهشی و یا در مرحله ارزیابی اولیه پروپزال رد شود، مجری می9تبصره

 مجدد را به همراه دالیل متقن و اصالحیه پروپزال تا حداکثر دو ماه ارائه نماید. 

 دادو عقد قرار ، صدور ابالغیهدریافت طرحنامه نهایی -

 .جاز است حداکثر مجری دو طرح پژوهشی و ناظر یک طرح پژوهشی باشدهر عضو هیأت علمی همزمان م -

بندی، پذیرش طرح پژوهشی اعضای هیأت علمی سایر با توجه به اهمیت همکاری بین دانشگاهی و تاثیر آن در رتبه  -

 باشد. در اینصورت، مراحل گزینش و اخذ موافقت رییس پردیس خواهران، الزامی است. دانشگاهها مناسب می

 

 تا پایان آنمالحظات در حین انجام طرح  -2ماده 

و ارائه گزارش الکترونیکی به دو صورت توسط مجری طرح به دفتر با توجه به کاربرگ  های پیشرفت کارارائه گزارش -

Word  وPdf  

 به شرح زیر است: طی سه مرحلهبا توجه به نوع طرح های پیشرفت کار گزارش -

 تجربی پژوهش و توضیحات نظری الزمپیشینه نظری و  -گزارش نخست 

 حاوی مدل مفهومی و ارائه نتایج بدست آمده  -گزارش دوم 

 گزارش نهایی براساس چارچوب نظری مصوب -گزارش سوم 

 و ارائه به دفتر توسط مجریمراحل تعیین شده تمام ناظر در و نهایی کار  پیشرفت گزارشتأیید اخذ  -

 ارزیاب یکتوسط حداقل  نهایی طرح پژوهشیهای پیشرفت و گزارش گزارش ارزیابی  -

 ارزیاب)ان( از نام هم آگاه نخواهند شد. -نیز امری محرمانه است و دو طرف مجری ها: ارزیابی گزارش 10تبصره

 جهت اعمال اصالحات  به مجری طرح ابیرائه نظرات ارزا -

 توسط مجری طرح صالحات درخواستی ارزیاب در گزارش ها اعمال ا -



 بسمه تعالی

 دانشگاه امام صادق )ع( پردیس خواهران آیین نامه اجرایی طرح پژوهشی

 معاونت پژوهشی و فناوری-دفتر مطالعات و تحقیقات علمی

 

6 
PJ.RSRCH-PRC01(02)991029 

 به نحو حداکثری هر دو را وجود داشت ؛ مجری موظف است نظراتاختالف  نظرات ناظرو مجری و ارزیابچنانچه بین  -

  کسب نماید. هانماید بگونه ای که بلحاظ کمی حداقل نمره مطابق با بند ذیل را در گزارش  تامین

 .ب را کسب نمایدناظر  و ارزیا از درصد را  70گزارشهای پیشرفت و گزارش نهایی می بایست حداقل نمره  -

: چنانچه در مرحله ارزیابی گزارش مربوطه رد شود و حداقل نمره را کسب نکند ؛ گزارش به ارزیاب دوم نیز ارسال 11تبصره

خواهد شد و نظر ارزیاب دوم تعیین کننده هست. اگر به هر دلیلی ارزیاب دوم نیز گزارش را رد نماید؛ ادامه طرح منتفی 

 مرحله و مراحل بعدی نیز صورت نمی پذیرد. خواهد بود و پرداخت آن

دریافت نسخه  برگزاری نشست و ،ناظر  ،تائیدیه ارزیاب بعد از ها طرح انمجریبا  یینها حساب هیتسوصدور گواهی و  -

 در قالب لوح فشرده نهایی

نیز ضرورت وهشی ژحاصل از طرح پارائه گواهی چاپ کتاب  چاپ کتاب یا ،الوه بر موارد فوقعطرح نوع اول تسویه  : برای12تبصره

 .دارد

عوامل همکار و ناظر گفتگوی شفاهی بین  ،تایید ناظر ، عالوه بر دریافت کاربرگهایکاردر تمامی مراحل در صورت لزوم  -

 جهت شفافیت بحث صورت می پذیرد.اجرایی در پژوهش 

همکاران پروژه داشته باشد الزم است مراتب چنانچه مجری طرح پس از تصویب طرحنامه به دالیل موجه تصمیم به تغییر  -

 .گرفته می شودحضور مجری و ناظر طرح  باشورای پژوهش در این مورد در  را با نامه به دفتر اعالم نماید. تصمیم نهایی

شود، اعضای هیأت علمی و اساتید ارزیابی نهایی دایر می تائیدیه در نشستی که جهت ارائه نتایج طرح پس از اتمام کار و -

الزم است  و ناظرطرح متخصص نظرات اصالحی خود را عنوان خواهند کرد. نظرات اصالحی مورد توافق اعضای نشست

 تائید اعمال نظرات اصالحی ارائه شده در نشست به تشخیص ناظر طرح می باشد. در طرح اعمال گردد.

ای از طرح، تحقیق متوقف شود یا با مشکلی مواجه شود، مجری طرح موظف است مراتب را به دفتر لهچنانچه در هر مرح -

 اطالع دهد تا پس از بررسی در شورای پژوهشی، نتیجه جهت اخذ تصمیم مقتصی اعالم گردد.

ه پایان رساند، الزم در صورتیکه مجری طرح بنا به دالیل قانع کننده نتواند طرح پژوهشی را در تاریخ پیش بینی شده ب -

و مدت آن تمدید است درخواست تمدید را به صورت مکتوب به دفتر ارائه نماید تا در شورای پژوهش درباره پیشنهاد 

 تنها یکبار امکانپذیر است. برای گزارش نهایی قابل ذکر است که تمدید طرح پژوهشی  تصمیم گرفته شود.

یا ارائه رائه گزارش پیشرفت کار و تحویل به موقع گزارش نهایی قصور نماید، در صورت تمدید قرارداد، چنانچه مجری در ا -

 آمده است. سوممیزان جریمه در فصل  جریمه نقدی دریافت خواهد شد.با تاخیر صورت گیرد،  یا ارزیاب نظرات ناظر

در حال )با قید طرح  در صورتی که ناظر و مجری طرح در حین انجام تدوین طرح گواهی درخواست نمایند صدور گواهی -

 بالمانع است. (انجام

 

 



 بسمه تعالی

 دانشگاه امام صادق )ع( پردیس خواهران آیین نامه اجرایی طرح پژوهشی

 معاونت پژوهشی و فناوری-دفتر مطالعات و تحقیقات علمی

 

7 
PJ.RSRCH-PRC01(02)991029 

 مرحله پس از اتمام طرح پژوهشی -3ماده 

توسط معاون پژوهشی و فناوری به  با شرایط مذکور در این آیین نامه با توجه به نوع طرح پژوهشی، طرح پایان یافته -

 پردیس به دفتر نشر آثار علمیدر وهله اول  (کتاب )تعهد به چاپ  گردد؛ خروجی طرح نوع اولمرجع ذیصالح ارجاع می

ای که سند برای حل مسأله یا ارائه راهکار آن حوزه تدوین شده است ارائه خواهد و طرح نوع دوم و سوم به دفتر و حوزه

  شد.

 می تواند مجری رد شود؛ به هر دلیلی در مرحله ارزیابی دفتر نشر پردیس طرح پایان یافته نوع اول : در صورتی که13 تبصره

 ارائه نمایدبا مجوز کتبی از معاونت پژوهش پردیس و با حفظ حقوق مالکیت معنوی پردیس به نشریه یا انتشارات دیگری 

به این مطلب اشاره شود که این خروجی برگرفته شده از طرح پژوهشی .... در زم است در خروجی طرح در حین چاپ ال -

 خواهران است.پردیس  -السالمدانشگاه امام صادق علیه

 باشد. در این مرحله، همکاری برای بازاریابی جهت نشر عالوه بر دفتر نشر متون علمی، برعهده مجری نیز می -

یا ارائه گواهی چاپ شده مجری طرح های بنیادی موظف هستند حداکثر یک سال پس از ارائه گزارش نهایی ، کتاب  -

ماید. در صورتی که نیاز به زمان بیشتری داشت بایستی یک ماه قبل چاپ را به دفتر مطالعات و تحقیقات علمی ارائه ن

وهش این ژاز اتمام مدت؛ درخواست خود را کتبا به دفتر مطالعات و تحقیقات علمی ارائه نماید. در صورت تائید شورای پ

 مدت فقط برای یک بار قابل تمدید است.

 

 : محاسبات مالیسومفصل 

 

 های پژوهشی: پرداخت طرح -1ماده 

 باشد:می به شرح ذیل  مجری  به پرداخت طرحهای پژوهشی -1-1

 و گزارش نهایی  ارائه شده پیشرفت  هایگزارش بر اساس درصد60 -2-1

 تعهد به خروجی برای طرح های بنیادی کهدرصد از مبلغ کل قرارداد پس از چاپ آن یا ارائه گواهی چاپ صرفا  40 -3-1

 .طرح دارندحاصل از نتایج کتاب 

 : برای طرح های پژوهشی پیش پرداختی صورت نمی پذیرد.14تبصره

و پرداخت  تعهدی به چاپ یپژوهشمعاونت  خواهد بود و ذیربططبق روال نشریه و یا انتشارات  کتاب ارزیابی برای چاپ: 15تبصره

قرار دفتر نشر  و چاپدر اولویت ارزیابی کتابهای برگرفته از طرحهای پژوهشی  .نخواهد داشتبرای هزینه چاپ و...  مبلغ جداگانه

 .داشتخواهد 

 همکاران و ناظر طرح مبلغی جداگانه پرداخت نخواهد شد. ،برای برگزاری نشست ارائه طرح پژوهشی نیز برای مجری -4-1
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 پرداخت حق نظارت:  -2ماده 

 بق قرارداد بر اساس گزارش پیشرفت کاراطمباشد که طرح پژوهشی میقرارداد مجری درصد  10حق نظارت  -1-2

 گردد. پرداخت می

  شروع و تا دو ماه پس از پایان قرارداد مجری ادامه دارد.قرارداد مجری همزمان با قرارداد ناظر  -2-2

 

 پرداخت حق ارزیابی:  -3ماده  

  گردد.پرداخت میهای پژوهشی بر اساس نرخنامه دانشگاه حق الزحمه ارزیابی طرح -1-3

 شود.به همراه حق الزحمه ارزیابی، گواهی همکاری به ارزیابان نیز داده می -2-3

 

 جریمه:   –4ماده 

 0.5به مجری طرح جریمه تعلق بگیرد، میزان جریمه به ازای هر روز کاری دیرکرد، فصل دوم  2طبق ماده  چنانچه -1-4

 درصد کل قرارداد خواهد بود.

 شود.برابر کل زمان تعیین شده باشد، قرارداد از سوی مدیر طرح، لغو شده محسوب میدر صورتی که زمان دیرکرد  -2-4

ها )از جمله پرداخت حق الزحمه ارزیابان و ناظر دلیل قرارداد فسخ شود، پرداخت کلیه خسارت در صورتیکه به هر -3-4

 .میزان خسارات به تشخیص شورای پژوهش می باشد باشدطرح( برعهده مجری می

 

 مورد بازنگری قرار گرفت. 29/10/99در تاریخ تبصره  15ماده و  7 فصل، مشمل بر سهنامه این آیین

 

 

 
 پردیس خواهران ریاست

 

 

 معاون پژوهشی و فناوری دکتر صدیقه مهدوی کنی 

 مدیرکل پژوهش

 

 مدیر دفتر مطالعات و تحقیقات علمی

 

کارشناس مسئول برنامه و بودجه 

 پژوهش

 

 مرکز طرح و برنامهکارشناسان مسئول 

 

 


