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شور، سند )نقشه جامع علمی ک در راستای اهدافِ اسناد باالدستی نظام علم، پژوهش و فناوری کشور نامهشیوهاین 

 منظوربه ،انشگاه(دراهبردی  کشور و برنامه یو فرهنگ یاجتماع ،یتوسعه اقتصاد سالهبرنامه پنجها، شدن دانشگاهاسالمی

آوردن امکانات الزم در جهت ارتقای فراهمد هماهنگی و نیز های پژوهشی دانشگاه، ایجاهای اجرایی سیاستفرایندتسهیل 

 است. شدهینتدوکمی و کیفی پژوهش در دانشگاه عالمه طباطبائی 

 

 : اهداف کالن پژوهشی دانشگاه1ماده 

 پژوهش در دانشگاه ۀایجاد تحول و پویایی در بینش علمی و گسترش دامن -1-1

 نشگاههای پژوهشی دافعالیت یافزایش کیفیت و هدفمندساز -2-1

 تقویت و اشاعه روح پژوهش در دانشگاه در راستای حل مشکالت جامعه -3-1

های پژوهشی به سمت تولید دانش فنی، محصول و ایجاد ارتباط دانشگاه دادن طرحایجاد بستر مناسب و سوق -4-1

 جامعهو  صنعتبا 

منظور مشارکت در نیل هشی جامعه بهبه سمت نیازهای پژو علمییئتپژوهشی اعضاء ه یهاتیهدایت فعال -5-1

 پژوهشی یهانتایج طرح یسازیبه خوداتکایی کشور و تجار

 

 : تعاریف2ماده 

علمی و نیز شناسایی  یهاتیو واقع در جهت دستیابی به حقایق افتهیسازمان یهاتیفعال مجموعهپژوهش:  -1-2

 و پاسخگویی به مسائل و نیازهای جامعه است.

ارائه  علمییئتوسط اعضاء هت پیشنهادهپژوهش است و در قالب  ۀبرنامه اجرایی و پروژ طرح پژوهشی: -2-2

شی و مراحل تصویب و اجرای آن تحت نظارت و در چارچوب قوانین و مقررات معاونت پژوه شودیم

 .گیردیدانشگاه عالمه طباطبائی انجام م

ولیت مالی طرح ئژوهشی است و مسمسئول اجرای طرح پ ،است که مطابق قرارداد علمییئتعضو ه مجری: -3-2

 را بر عهده دارد.

ها، تحلیل آوری دادهاز قبیل جمعهای پژوهشی در برخی امور اجرایی طرحفردی که  همکار )همکاران(: -4-2

ها، المه طباطبایی یا سایر دانشگاهعدانشگاه  علمییئتکند )مانند اعضاء هبه مجری کمک میها و ... داده

 کارشناسان، دانشجویان و ...(.

 دهد.طرح مشورت می پژوهش به مجری روش اجرایاست که در  علمییئتعضو ه مشاور علمی: -5-2

دانشگاهی را تأمین برون یهاشخص حقیقی یا سازمان طرف قرارداد است که اعتبار مالی طرح کارفرما: -6-2

 .کندیم
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ها و یا مراکز تحقیقاتی معتبر داخل یا خارج با حداقل مرتبه استادیاری در دانشگاه علمییئتعضو هداور:  -7-2

پیشنهادی  ۀطرحنام داوری ۀفیو وظ شتهبا موضوع طرح مطابقت دا ایشانکه تخصص  است از کشور

طرح را مورد ارزیابی  نام،یصورت ب، انتخاب و بهربطیتوسط شورای ذ ؛ داورشده را به عهده داردارائه

 .دهدیقرار م

تحقیقاتی معتبر داخل یا خارج ها و یا مراکز با حداقل مرتبه استادیاری در دانشگاه علمییئتعضو ه ناظر: -8-2

صورت تعامل با مجری، فرایند اجرای با موضوع طرح مطابقت دارد؛ و به ایشانکه تخصص  استاز کشور 

 .کندیطرح را نظارت م

 

 های پژوهشیطرح هداف: ا3ماده 

تر های علمی و درک بهتر و درستمنظور افزایش اندوختههای اصیل و بدیعی است که بهکاوش بنیادی: -1-3

 .گیردیهای طبیعی، انسانی، اجتماعی و فرهنگی صورت مپدیده

 .شودیپژوهشی است که برای استفاده و کاربست مشخص اجرا م کاربردی: -2-3

ریزی شده که با استفاده از دانش حاصل از های برنامهفعالیتعبارت است از انجام یک سلسله  :یاتوسعه -3-3

برداری تحقیقات یا تجربیات عملی قبلی منجر به تولید مواد جدید، محصوالت و ابزار جدید و نصب و بهره

ه یا اصالح و بهبود حائز اهمیتی را در موارد فوق در برداشته شدها و خدمات از فرایند جدید یا سیستم

 باشد. 

 

 های پژوهشی در دانشگاه عالمه طباطبائی: انواع طرح4اده م

ها، مراکز طرحی است که در سطح دانشکده یا واحدهای پژوهشی شامل پژوهشکده :واحدیدرون -4-1

و  یپژوهش یهاهای علمی، هستههای تحقیقاتی، قطب، آزمایشگاهمستقل های پژوهشیتحقیقاتی، گروه

های پژوهشی دانشکده ها بر طبق نیاز و یا اولویتطرح گونهینگیرد. اهای مشورتی انجام مییا خوشه

 شوند.پیشنهاد و مصوب می یواحد پژوهش

پرداخته و معطوف به مسائل و  علمییئتطرحی است که به موضوعات موردعالقه اعضای ه :دانشگاهی -4-2

علمی، بهبود  یهامنظور ساختن شالودهدانشگاه است که به یهاتینیازهای پژوهشی، علمی، سازمانی و یا اولو

 .شودیها و رفع نیازهای دانشگاه اجرا مفرایندها و روش

که با هدف بازنگری و یا طراحی برنامه،  شودیگفته م ییهابه طرح :بازنگری و طراحی برنامه درسی -4-3

 گونهینپذیرد. او مقررات مرتبط انجام می نامهیینها و دروس یک رشته/گرایش خاص و بر طبق آسرفصل
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عنوان برنامه درسی بازنگری شده یا جدید در اختیار معاونت ها، پس از طی همه مراحل مختلف، بهطرح

 .گیردیآموزشی قرار م

ها به ی آنیمراحل اجرا ۀکه هم شودیگفته م ییهابه طرح :(جامعهو  صنعت)ارتباط با  ینشگاهدابرون -4-4

ها، ایجاد بستر طرح گونهینشود. هدف از اجرای اهای اجرایی کشور، به دانشگاه واگذار میسفارش سازمان

مشکل یا نیازهای کشور، حل به سمت اعضای هیئت علمی های پژوهشی مناسب و سوق دادن طرح

ساختن زمینه ، فراهمجامعهو  صنعتتولید دانش فنی، محصول و ایجاد ارتباط با ها، مشکالتی از سازمان

های آموزشی، واحدهای پژوهشی و های تحقیقاتی اساتید، گروهانجام پژوهش هدفمند در چارچوب برنامه

 است.ن کشور های کالها و سیاستمنطبق با اولویت یهانیز حمایت از انجام پژوهش

نامه و شرح خدمات مشخص و ای است که بر اساس طرحتوسعه یا کاربردیبنیادی، طرح پژوهشی  ملی: -4-5

متقاضی یا همکار خارج از دانشگاه )اما  یهامصوب در چارچوب قرارداد دانشگاه با مؤسسات یا سازمان

و بر اساس تأیید دستگاه  و هزینه آن از محل بودجه عمومی دولت شودیدر درون کشور( اجرا م

و پرداخت تأمین  ،دهنده و دبیرخانه شورای عالی عتف و مرکز تحقیقات سیاست علمی کشورسفارش

 .شودیم

شود که با همکاری دو نهاد ها، اقدامات پژوهشی، علمی و یا اجرایی را شامل میطرح گونهینا: المللیبین -4-6

و یک نهاد علمی/پژوهشی غیر ایرانی از سوی  سویکعلمی با تابعیت متفاوت )دانشگاه عالمه طباطبائی از 

همکاری ها نیازمند شوند که رسیدن به آندیگر( به شکل مشترک با هدف تحقق دستاوردهایی انجام می

 المللی و چندجانبه است.بین

تواند پس از تصویب می واحدی(های بازنگری و درون)به استثنای طرحپژوهشی  یهاهر یک از انواع طرح :1تبصرۀ 

 دانشگاه محسوب شود.پژوهشی  علمییئتموظفی اعضای هعنوان به

 

 بازنگری و طراحی برنامه درسیواحدی، دانشگاهی و درون های پژوهشی: بودجه و تعهدات طرح5ماده 

ریال )در  000/000/100ریال و حداکثر  000/000/70پژوهشی درون واحدی حداقل  یهابودجه طرح -1-5

 :( بر طبق جدول زیر محاسبه خواهد شد3یا  2صورت تحقق بند 
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نوع 

 طرح
 تعهدات

 مبلغ

از  %50و  ۀپژوهاناز  50%)

 محل اعتبار پژوهشی(

تعداد 

 ناظر

درون 

 واحدی

 گزارش )بر طبق فرمت مصوب(ارائۀ  .1

 یک مقاله در مجالت علمی داخلی با درجه الف یا ب انتشار .2

)با  های پژوهشارائه گزارش در قالب سخنرانی در خصوص یافته .3

 (واحد پژوهشی یسرئمعاونت پژوهشی دانشکده یا  تأیید

 1 ریال 000/000/70تا 

 

چاپ شود، مبلغ  Scopusا نمایه واحدی در یک مجله معتبر بمقاله مستخرج از طرح درون کهیدرصورت -2-5

، Web of Scienceپایگاه ریال و در صورت چاپ در مجله معتبر نمایه شده در  000/000/20

 ریال(. 000/000/100ریال به مبلغ طرح اضافه خواهد شد )تا سقف  000/000/30

 مرکزگواهی ثبت اختراع از واحدی منجر به ثبت اختراع شود )با ارائه نتیجه طرح درون کهیدرصورت -3-5

 معادل(، اختراع های علمی و صنعتی ایرانوهشژز سوی سازمان پاو گواهی فنی اختراع  معنویمالکیت 

ل به ریا 000/000/20شود و مبلغ تلقی می Scopusچاپ مقاله مستخرج در مجالت نمایه شده در پایگاه 

 ریال(. 000/000/100مبلغ طرح اضافه خواهد شد )تا سقف 

 :ریال و بر طبق جدول زیر خواهد بود 000/000/80پژوهشی دانشگاهی  یهاحداقل بودجه انجام طرح -4-5

 

 تعهدات نوع طرح

 مبلغ

از محل  %50و  ۀپژوهاناز  50%)

 اعتبار پژوهشی(

تعداد 

 ناظر

دانشگاهی، 

 جنوع 

 طبق فرمت( گزارش )برارائۀ  .1

 یک مقاله پژوهشی در مجالت علمی داخلی با درجه الف یا ب انتشار .2

 ارائه توصیه سیاستی )بر طبق فرمت مصوب( .3

 تأیید)با های پژوهش ارائه گزارش در قالب سخنرانی در خصوص یافته .4

 (واحد پژوهشی یسرئمعاونت پژوهشی دانشکده یا 

ریال تا  000/000/80از 

 ریال 000/000/150
1 

دانشگاهی، 

 بنوع 

 گزارش )بر طبق فرمت مصوب(ارائۀ  .1

 در مجالت علمی داخلی با درجه الف یا ب مقاله دو انتشار .2

 ارائه توصیه سیاستی )بر طبق فرمت مصوب( .3

های پژوهش )با ارائه ارائه گزارش در قالب سخنرانی در خصوص یافته .4

 (یس واحد پژوهشیرئی از جانب معاونت پژوهشی دانشکده یا گواه

تا  001/000/150از 

000/000/450 
2 
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 تعهدات نوع طرح

 مبلغ

از محل  %50و  ۀپژوهاناز  50%)

 اعتبار پژوهشی(

تعداد 

 ناظر

دانشگاهی، 

 الفنوع 

 گزارش )بر طبق فرمت مصوب(ارائۀ  .1

 در مجالت علمی داخلی با درجه الف یا ب مقاله دو انتشار .2

 Web ofیا  Scopusیک مقاله در مجالت نمایه شده در انتشار  .3

Science  ریال 000/000/100به ازای هر 

 فرمت مصوب(ارائه توصیه سیاستی )بر طبق  .4

 تأیید)با  های پژوهشارائه گزارش در قالب سخنرانی در خصوص یافته .5

 (واحد پژوهشی یسرئمعاونت پژوهشی دانشکده یا 

 3 ریال به باال 001/000/450از 

 

های های تعهد شده داخلی با مقاالتی در مجالت معتبر نمایه شده در پایگاههرکدام از مقاله کهیدرصورت -5-5

Scopus  وWeb of Science  ریال به مبلغ  000/000/30ریال و  000/000/20جایگزین شوند، به ترتیب

 کل طرح دانشگاهی اضافه خواهد شد.

گواهی ثبت اختراع از اداره مالکیت نتیجه طرح دانشگاهی منجر به ثبت اختراع شود )با ارائه  کهیدرصورت -6-5

مقاله  انتشارصنعتی ایران(، اختراع همانند  های علمی ووهشژپو گواهی فنی اختراع از سوی سازمان  معنوی

ریال به مبلغ کل طرح  000/000/20شود و مبلغ تلقی می Scopusمستخرج در مجالت نمایه شده در پایگاه 

 اضافه خواهد شد.

های درون واحدی و تواند در موارد خاص، در خصوص تغییر در تعهدات طرحمیو فناوری  پژوهش شورای :2ۀ تبصر

 گیری کند.دانشگاهی تصمیم

مستخرج از طرح درون واحدی یا دانشگاهی در مجالت علمی داخلی با درجه د،  مقاالت/مقاله انتشار -7-5

اند و نیز در مجموعه نمایه شده ISCبندی وزارت علوم حضور ندارند و فقط در پایگاه مجالتی که در رتبه

یست. )مجالت علمی با درجه ج در کمیسیون اعتبارسنجی آثار پژوهشی ها موردقبول نمقاالت همایش

 ی قرار خواهند گرفت(بررسمورد

عنوان نویسنده مستخرج از طرح درون واحدی یا دانشگاهی به مقاالت/بایست در مقالهنام مجری طرح می -8-5

 مسئول ذکر شود.

واحدی یا دانشگاهی نگارش صحیح نام دانشگاه به زبان انگلیسی در مقاله/مقاالت مستخرج از طرح درون -9-5

 الزامی است. «Allameh Tabataba’i University»صورت: به 
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این مقاله مستخرج از »مستخرج از طرح درون واحدی یا دانشگاهی، ذکر این نکته که  مقاالت/در مقاله -10-5

« شده استبا حمایت مادی و معنوی دانشگاه عالمه طباطبائی انجام کهطرح پژوهشی با عنوان .... است 

 الزامی است.

شده است نباید در واحدی یا دانشگاهی در آن چاپمستخرج از طرح درون مقاالت/مجله هدف که مقاله -11-5

 و دانشگاه عالمه طباطبائی باشد. ISCسیاه وزارتین، دانشگاه آزاد اسالمی،  ستیل

مرجع نهایی تشخیص اعتبار مجله و مقاله مستخرج از طرح پژوهشی درون واحدی یا دانشگاهی، معاونت  -12-5

 است.پژوهشی دانشگاه 

از محل پژوهانه  %50دانشگاهی از محل اعتبارات پژوهشی دانشگاه و  واحدی واز هزینه طرح درون 50% -13-5

 مجری تأمین خواهد شد.

تواند بر طبق گواهی پذیرش مقاالت شورای پژوهش و فناوری می ییدموارد خاص، معاونت پژوهشی با تأ در :3 ۀتبصر

 مستخرج، قرارداد طرح را تسویه نماید.

پژوهانه و یا تأمین کل ر درصد استفاده از تواند نسبت به تغییمی و فناوری موارد خاص، شورای پژوهش در :4ۀ تبصر

 گیری کند.تصمیم بودجۀ طرح از محل سایر اعتبارات دانشگاه
 

کل  ینتواند برای تأمبه موضوع پژوهش، به تشخیص معاون پژوهشی، می نادانشگاه در موارد خاص و ب -14-5

 .مکاتبه نماید ی ذی ربطهایا بخشی از هزینه انجام طرح دانشگاهی، با سازمان

شود یمی بازنگری و طراحی برنامۀ درسی از طریق معاونت آموزشی دانشگاه انجام هاطرحامور مرتبط با  -15-5

 رئیسه دانشگاه و آن معاونت است.یئتهو تابع مقررات و مصوبات 

یس نظری دانشیار پایه التدرحقدانشگاهی معادل سه ساعت ی درون واحدی و درونهانامهطرح داوریهزینه  -16-5

 است. 10

محاسبۀ هزینۀ نظارت الصاق ی درون واحدی و درون دانشگاهی مطابق با جدول هاطرحرت بر هزینه نظا -17-5

 است.نامه شیوه

 المللیدانشگاهی، ملی و مشترک بینهای پژوهشی برونو تعهدات طرح : بودجه6ماده 

شود. در این میدانشگاهی بر طبق مقررات و نیز توافق با کارفرما تعیین های برونتعهدات طرح ه وبودج -1-6

 ها، استخراج و چاپ مقاله از طرح الزامی نیست.طرح

عتف عالی ها و نیز توافق با شورای های ملی بر طبق مقررات آن دسته از طرحو تعهدات طرح بودجهمبلغ  -2-6

 شود.تعیین میهای علمی کشور یا مرکز تحقیقات سیاسات

 و فناوری شورای پژوهشبا تصویب و  نابع ذیلالمللی از مبینهای مشترک منابع مالی برای انجام پژوهش -3-6

 شود:یمتأمین دانشگاه 
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 اعتبارات پژوهشی دانشگاه -1-3-6

 علمییئتهاعتبار پژوهانه عضو  -2-3-6

 از سوی نهادهای علمی/پژوهشی )همانند کمیسیون اروپایی( یافتهیصتخصاعتبارات پژوهشی  -3-3-6

 مشترک از سوی چند نهاد علمی در قالب کنسرسیوم فتهیایصتخصاعتبارات  -4-3-6

 از محل نهادهای دولتی در کشورهای مختلف یافتهیصتخصاعتبارات  -5-3-6

های علمی و بنا به پیشنهاد مجری طرح، تأیید مدیریت همکاریالمللی های مشترک بینتعهدات پژوهش -4-6

 خواهد بود. دانشگاهالملل دانشگاه و تصویب شورای پژوهش و فناوری بین

 :صورت زیر خواهد بودها بهطرح گونهیننامه اولیه بر اطرح داوریهزینه  -5-6

 

 نامه اولیهطرح داوریهزینه  نوع طرح

 10التدریس دانشیار پایه ساعت حق 6 المللیمشترک بین

 

گیرد؛ در صورت نیاز به ناظر داخلی، المللی صورت میالمللی توسط ناظر/ناظرهای بینهای بیننظارت بر طرح -6-6

محاسبه  نامهبه پیوست شیوه وهشیژهای پبر طرح جدول محاسبۀ هزینۀ نظارتالزحمه نظارت برحسب حق

 خواهد شد.

 واحدی و دانشگاهیپژوهشی درونهای طرح و فرایندشرایط : 7ماده 

 نامهطرحۀ ارائ -1-7

 طرح است. ، مجریطرح یشنهاددهندهپ -1-1-7

 دانشگاه عالمه طباطبائی باشد. علمییئتطرح باید عضو ه مجری -2-1-7

توانند در چارچوب های دیگر هستند میدانشگاه علمییئتهای علمی دانشگاه که عضو هقطب اعضای :5رۀ تبص

 گونهینرئیس قطب، تقاضای اجرای طرح پژوهشی ارائه نمایند. هزینه ا ییدها با هماهنگی و تأهای مصوب قطببرنامه

 علمی قابل پرداخت است. هایبه قطب یافتهعتبار اختصاصاها از محل طرح

 

 هایا معادل آن یا دکتریدارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد  بایستمیهمکاران اصلی طرح  -3-1-7

 باشند.

مجری یک طرح درون  زمانطور همبه تواندیم در هرسال تحصیلی علمییئتهر عضو ه -4-1-7

المللی باشد به شرطی که بازنگری و طراحی برنامه درسی و یک طرح دانشگاهی یا بینا یواحدی 

های مذکور با انجام یک طرح ملی یا یک یا طرح یزمانطرح تسویه نشده دیگری نداشته باشد. هم

 چند طرح برون دانشگاهی )ارتباط با صنعت و جامعه( بالمانع است.
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صورت کتبی بایست مراتب را بهرائه نماید، میا ای رامحرمانه هنام، طرحمجری طرح کهیدرصورت -5-1-7

سد. تعهدات ضمیمه طرح نامه نماید و به تأیید شورای پژوهش و فناوری دانشگاه یا معاون پژوهشی بر

 است. ییرتغناوری قابلفها با نظر شورای پژوهش و طرح گونهینا

ها باشد؛ اخذ گواهی ها و رسالهنامهشده قبلی و پایانانجام هایارسالی نباید مشابه طرح یهانامهطرح -6-1-7

شابهت با سایر م)بررسی میزان نامه همانندجویی طرح)عدم تکراری بودن موضوع( و  نامهطرح ۀنیشیپ

 است.الزامی از ایرانداک منابع علمی( 

و  پژوهشانشگاهی به عهده شورای واحدی و ددرون پژوهشی یهاتصویب نهایی طرح -7-1-7

 و معاون پژوهشی دانشگاه است. فناوری

از بررسی و پس  ربطیه آموزشی/پژوهشی ذواحدی در گرودرونهای پژوهشی طرح -8-1-7

در ، مطرح و شورای پژوهشی دانشکده/واحد پژوهشی در ،ناشناس صورتبهداوری 

ژوهش و پدر شورای شوند تا پژوهشی دانشگاه ارسال می معاونتطرح به  تأییدصورت 

 قرار گیرند.فناوری دانشگاه مطرح و مورد تصویب شورا 

را بررسی  نامهطرح، ناشناس صورتبه واحدی یک داورهای پژوهشی دروندر طرح -9-1-7

 کنند.می

بررسی و سپس  ربطیدر گروه آموزشی/پژوهشی ذ دانشگاهینهای پژوهشی دروطرح -10-1-7

طرح در  أییدصورت تشوند و دربه شورای پژوهشی دانشکده/واحد پژوهشی ارسال می

های یشوند تا پس از بررسپژوهشی دانشگاه ارسال می عاونتدانشکده/واحد پژوهشی، به م

 وند.دانشگاه، جهت اجرا ابالغ ش و فناوری و تأیید شورای پژوهشناشناس ، داوری اولیه

را دانشگاهی طرح نامه ، ناشناس صورت( بهج از دانشگاهدو داور )داخلی و خار حداقل -11-1-7

تواند از داوران بیشتری نیز می و فناوری صورت نیاز، شورای پژوهش کنند. دربررسی می

 استفاده کند.

رون واحدی یا درون دانشگاهی، د، پس از تصویب هر طرح و فناوری شورای پژوهش -12-1-7

نظارت بر  ی را برای اجرای، ناظر یا ناظراننامهشیوهاین  5ماده  4و  1به استناد بندهای 

 کند.را انتخاب می طرح

ماده بر اساس  علمییئتپژوهشی قابل پرداخت به اعضای ه الزحمه فعالیتحقحداکثر  -13-1-7

الزحمه اعضای هیئت علمی و غیرهیئت علمی التحقیق و حقان حقمیز 1یک آیین نامه

ساعت  16نباید از ( علوم، تحقیقات و فناوریمؤسسات پژوهشی تهران )وابسته به وزارت 

طرح اجرای مجری موظف است هزینه پیشنهادی تجاوز نماید. ساعت در ماه(  64)در هفته 

                                                           
 هران رسیده است.به تصویب هیئت امنای منظقه یک )مؤسسات پژوهشی( ت 09/08/1370ماده و یک تبصره تهیه و در تاریخ  5. این آیین نامه در  1
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یس نظری بر اساس سال مرتبط، التدرحقیس نظری مطابق با جدول التدرحق ۀیپارا بر 

 محاسبه و پیشنهاد نماید.

هر نوع طرح پژوهشی را پیشنهاد عنوان مجری، توانند بهوابسته می علمییئتاعضای ه -14-1-7

 ارائه و انجام دهند.

 ارائه، مجاز به برندیکه در فرصت مطالعاتی به سر م علمییئتآن دسته از اعضای ه -15-1-7

 از خاتمه فرصت مطالعاتی نیستند.پیش  ،یشپژوهطرح

 پژوهشی  یهااجرای طرح -2-7

قراردادی بین مجری و دانشگاه منعقد  ،پس از تصویب پیشنهاد اجرای طرح پژوهشی -1-2-7

 .شودیم

موارد مربوط به نحوه پرداخت، تعهدات مجری، حقوق ناشی از اجرای طرح، فسخ قرارداد،  -2-2-7

 .شودیدر قرارداد اجرای طرح ذکر م یلتفصاختالف به حسن اجرای طرح و حل

 مجری ملزم به رعایت کلیه مفاد مندرج در قرارداد اجرای طرح پژوهشی است. -3-2-7

 شود.اریخ امضای قرارداد، تاریخ شروع طرح محسوب میت -4-2-7

 مدت اجرای طرح پژوهشی در پیشنهاد طرح و به درخواست مجری و تصویب شورای -5-2-7

طرح پژوهشی در موعد مقرر به  کهیشود. درصورتدانشگاه تعیین می یپژوهش و فناور

زمان اجرای ای رسمی تقاضای تمدید مدتاتمام نرسیده باشد، الزم است مجری در نامه

زمان اجرای آن به همراه نظر ناظر به معاونت طرح را حداقل یک ماه قبل از اتمام مدت

ایشان آن را به معاونت پژوهشی احد پژوهشی ارسال کند تا رئیس ویا  پژوهشی دانشکده

در مورد آن دانشگاه،  و فناوری پس از طرح در شورای پژوهشدانشگاه ارسال کند و 

سال( قابل  2تا حداکثر  تبه)هر مر تبهمر 2زمان انجام هر طرح تا شود. مدت گیرییمتصم

مشمول مفاد مندرج در قرارداد در صورت عدم تصویب شورا یا عدم اطالع،  تمدید است.

 شود.یم

اجرای طرح پژوهشی در هر مرحله و به هر دلیل متوقف شود، مجری موظف  کهیدرصورت -6-2-7

است مراتب را به اطالع معاون پژوهشی دانشکده یا رئیس واحد پژوهشی مربوطه برساند 

 معاونته تا موضوع پس از بررسی، به همراه نظر شورای پژوهشی دانشکده/واحد ب

 پژوهشی دانشگاه جهت تصمیم مقتضی ارسال شود.

هرگونه تغییر در عنوان و محتوای طرح پژوهشی منوط به درخواست و توجیه کتبی مجری  -7-2-7

دانشگاه  و فناوری )از طریق دانشکده/واحد پژوهشی مربوطه( و تصویب شورای پژوهش

 خواهد بود.
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یید شورای پژوهش و فناوری تأبه نظر ناظر طرح و چنانچه گزارش نهایی طرح پژوهشی  -8-2-7

از  %25تا سقف  دانشگاه، با کیفیت علمی باالتر از حد انتظار )پروپوزال مصوب( اجرا شود

شود. یممبلغ کل قرارداد، با تصویب شورای پژوهش و فناوری دانشگاه به مجری پرداخت 

 .استور قانونی این پرداخت نیز حسب قوانین و مقررات مربوطه، مشمول کس

عنوان مجری طرح معرفی شوند اما به توانندیمأمور به دانشگاه نم علمییئتاعضای ه -9-2-7

 دانشگاه بالمانع است. علمییئتپژوهشی اعضای ه یهاهمکاری ایشان در اجرای طرح

 پژوهشیهای خاتمه طرح -3-7

دانشکده/واحد  اجرای موارد مندرج در طرحنامه و مصوبات شورای پژوهشی -1-3-7

 طرح الزامی است. ، برای اعالم خاتمهو قرارداد پژوهشی/دانشگاه

)در طرح درون واحدی از  ۀ طرح و اخذ تأیید ناظر/ناظرانخاتممجری موظف است پس از  -2-3-7

شده از یمعرفدانشکده و در طرح درون دانشگاهی از سوی ناظران  موردنظرجانب ناظر 

از طریق معاونت پژوهشی دانشکده یا واحد پژوهشی به معاونت دانشگاه(،گزارش نهایی را 

 پژوهشی دانشگاه ارسال نماید.

دانشگاه برای خاتمه طرح یا تأیید گزارش نهایی از نظرات ناظران  و فناوری شورای پژوهش -3-3-7

 کند.طرح استفاده می

پیوست فرم طبق ونیکی صورت الکترگزارش نهایی، ارائه گزارش نهایی به ییددر صورت تأ -4-3-7

 الزامی است. های پژوهشی،گزارش طرح

 بامجری بنا به دالیلی موجه، انصراف خود را از اجرای پروژه اعالم کند،  کهیدرصورت -5-3-7

را تواند بخشی از مبلغ تعهد شده در قرارداد ، دانشگاه میو فناوری موافقت شورای پژوهش

 و مطابق قرارداد پرداخت نماید. به مجری )بر اساس میزان پیشرفت کار(

 موعد قانونی ارائه گزارش نهایی، تاریخ مندرج در جدول مراحل اجرای طرح است. -6-3-7

 حسابیهتسو والزحمه اجرای طرح پس از ارائه گزارش مربوط به هر مرحله پرداخت حق -7-3-7

 .نهایی منوط به انجام کلیه تعهدات مندرج در قرارداد طرح پژوهشی است

 

 برون دانشگاهی )ارتباط با صنعت و جامعه(های پژوهشی طرح و فرایندشرایط  :8ماده 

 پژوهشیهای شرایط طرح -1-8

تواند از طریق یک واحد پژوهشی دانشگاه عالمه طباطبائی می علمییئتهر عضو ه -1-1-8

)در صورت  کدهپژوهشی دانش عاونتو یا م)درصورت وجود واحد پژوهشی مرتبط( 
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نبود واحد پژوهشی مرتبط با موضوع/تخصص( طرحی پژوهشی که با یک سازمان بیرونی 

 توافق شده است را ارائه نماید.

هیئت رئیسۀ دانشگاه، مورخ  1952340)بر طبق مصوبۀ هزینه باالسری دانشگاه  -2-1-8

 .شوداز مبلغ کل قرارداد کسر میبیمه و مالیات  (،16/06/1394

مجری یک یا چند طرح ارتباط با صنعت و  زمانطور همبه تواندیم علمییئتهر عضو ه -3-1-8

 جامعه باشد.

ها اقدام به ارائۀ طرحنامۀ ارتباط با صنعت درصورتی که یکی از اعضای هیئت علمی سایر دانشگاه -4-1-8

گیری و جامعه نماید، شورای پژوهش و فناوری دانشگاه در مورد موافقت یا مخالفت با آن تصمیم

 خواهد کرد.

-موافقتدانشگاه اقدام به ارائه طرح برون دانشگاهی نماید، ارائه  ادارییکی از کارکنان  کهیدرصورت -5-1-8

 الزامی است.و منابع دانشگاه توسعه  نمعاونامۀ 

 پژوهشیهای فرایند و اجرای طرح -2-8

عاونت دانشگاه و از طریق یک واحد پژوهشی/م علمییئتارائه طرح نامه از سوی عضو ه -1-2-8

)در صورت نبود واحد پژوهشی مرتبط با موضوع/تخصص( به  دانشکده  پژوهشی

 دهندهسازمان سفارش

 دهندهتصویب طرح نامه توسط سازمان سفارش -2-2-8

 دهندهقرارداد توسط سازمان سفارش نویسیشتهیه و ارسال پ -3-2-8

 رارداد توسط دفتر حقوقی دانشگاهق نویسیشپ ییدتأ -4-2-8

 دانشگاه و فناوری طرح و تصویب موضوع طرح پژوهشی در شورای پژوهش -5-2-8

 و مجری دهندهسازمان سفارشعقد قرارداد با  -6-2-8

مرحله تعهدات توسط مجری بر طبق قرارداد و اطالع به سازمان بهانجام مرحله -7-2-8

 به حساب دانشگاه شدهبینییشالغ پبدهنده جهت واریز مسفارش

با هماهنگی معاونت توسعه و  التحقیق مجری از سوی دانشگاه به مجریواریز حق -8-2-8

 مدیریت منابع دانشگاه

امور مربوط به مالیات انجام وزارت علوم، تحقیقات و فناوری )در صورت نیاز( و  ییدتأ -9-2-8

 از سوی معاونت پژوهشی دانشگاه و مفاصا حساب

 دهنده()مطابق فرمت مصوب دانشگاه و سازمان سفارشارائه گزارش نهایی  -10-2-8
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 المللیمشترک بین های پژوهشیطرح و فرایندشرایط  :9ماده 

 شیپژوههای طرحشرایط اجرای   -1-9

 علمی(یئته)بر اساس پیشنهاد عضو  نوع اول: -1-1-9

هایی که از مسیر دانشگاه به تصویب رسیده و در شورای پژوهش و در طرح -1-1-1-9

ولیت تمامی ئقرارداد، مس مطابقشوند، مجری، فناوری دانشگاه مصوب می

از زمان  طرحدر طرح نامه را بر عهده خواهد داشت و  شدهبینییشاقدامات پ

 امضای قرارداد وارد مرحله اجرا خواهد شد.

 یبندجدول زمان وبق موارد مندرج در قرارداد اطمهای مالی پرداخت -2-1-1-9

 نامه و قرارداد نهایی است.در طرح شدهبینییشپ

شوند دانشگاه تعیین می و فناوری ناظر/ناظران طرح توسط شورای پژوهش -3-1-1-9

 (.5ماده  4و نظارت بر حسن اجرای تعهدات را بر عهده دارند )بند 

در مفاد قرارداد منوط به موافقت ناظر و شورای پژوهش و ه تغییر هرگون -4-1-1-9

 فناوری دانشگاه است.

 

شده از سوی نهادهای المللی اعالمینبیا پیشنهادهای  هافراخوانبر اساس  نوع دوم: -2-1-9

 مختلف علمی/پژوهشی

هیئت  یاز اعضا ،دهنده طرح به دانشگاه شنهادیپ ای یمجرها در این طرح -1-2-1-9

تواند از ها میاست مجری این گونه طرحبدیهی است؛ دانشگاه یعلم

 عنوان همکار استفاده نماید.اعضای غیرهیئت علمی به

ها و مؤسسات پژوهشی، نهادهای )شامل دانشگاه نهاد ثالث هااین طرحدر  -2-2-1-9

از طریق یک  المللی(های بینها، سازمان NGOحاکمیتی، انجمن ها و 

وارد همکاری شده و تمامی )رییس دانشگاه( با دانشگاه )اصلی( رداد قرا

 .شودیمپرداخت تعیین و  ،طبق قرارداد طرحمراحل اجرای 

و دانشگاه،  (نهاد ثالثدهنده )سازمان سفارش انیقرارداد م یپس از امضا -3-2-1-9

دانشگاه  نیماب یف ایهی، قرارداد ثانوبه مجری مفاد قرارداد یجهت واگذار

آن قرارداد  قبتعهدات دانشگاه ط یآن تمام ید که طشویمنعقد م یو مجر

 .شودیواگذار م یبه مجر

رگونه تغییر در و از سوی نهاد ثالث تعیین شده و ه قراردادزمان اجرا طبق  -4-2-1-9

 مفاد قرارداد منوط به موافقت نهاد ثالث است.
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 خواهد شد. یندهنده تأمسوی نهاد سفارش های نوع دوم ازمنابع مالی طرح -5-2-1-9

نامه پرداخت بودجه  وهیگونه طرح ها مطابق با ش نیا ین بودجهتأم طیشرا -6-2-1-9

هیئت  ۀاست ) مصوب سهئی( مصوب هیئت ریالمللنیب یپژوهش هایطرح

 (.23/04/1400ه مورخ سئیر

 

  ی پژوهشیهاطرحفرایند  -2-9

 پذیر است:امکان طریقالمللی به دو های مشترک بینپیشنهاد طرح

 : نوع اول -1-2-9

های دانشگاهی ها مطابق شرایط و فرایند مندرج در بخش طرحگونه طرحاین -1-1-2-9

 شود.انجام می

در بند شده المللی نوع اول مانند شرایط درجهای پژوهشی بیناتمام طرح -2-1-2-9

 ت.اس 7سوم مادۀ 

 :ع دومنو -2-2-9

المللی از سوی معاونت های پژوهشی بیندر خصوص فراخوان یرسانطالعا -1-2-2-9

 دانشگاه پژوهشی

ها از سوی دانشگاه به مربوط توسط متقاضیان و ارسال آن یهاتکمیل فرم -2-2-2-9

 دهندهنهاد سفارش

دهنده و اعالم نتایج سفارشهای ارسالی توسط نهاد بررسی و داوری طرح -3-2-2-9

 به دانشگاه

دهنده و دانشگاه در صورت تصویب طرح انعقاد قرارداد میان نهاد سفارش -4-2-2-9

 نامه

متناسب با پیشرفت  دهندهسفارشپرداخت هزینه انجام طرح از سوی نهاد  -5-2-2-9

 کار

 دهندهسفارشارسال گزارش نهایی طرح به نهاد  -6-2-2-9

  دهندهسفارشتأیید نهایی نهاد  -7-2-2-9

 اتمام پروژه -8-2-2-9

 گونهیچ)نوع دوم(، ه شودیالمللی منعقد مالمللی که از سوی دانشگاه با نهادهای بینبین یهاقرارداد طرح در: 6 ۀتبصر

مادی قبول نبوده و در صورت بروز چنین وضعیتی، دانشگاه هرگونه زیان انصراف و تخطی از قرارداد از سوی مجری قابل

 را به صالحدید خود از مجری مطالبه خواهد کرد.و معنوی 



 

15 
 

تصویب رسید . به 23/12/1399مورخ  567و جلسۀ  09/12/1399مورخ  566جلسۀ تبصره در  6و  ماده 9در  نامهشیوهاین 

 های پژوهشی خواهد شد.االجراست و جایگزین همه مصوبات کلی و جزئی مربوط به طرحالزم 1400و از ابتدای سال 


