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گاه رد اهکرسی ربگزاری  انمهشیوه  طباطبائی عالمه دانش
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 :مقدمه

های های راهبردی کشور در مرکز توجه پژوهشگران و طراحان سیاستیکی از اولویت عنوانبه ،ی و تولید علم اصیلپردازنظریه مسأله

تلاش برای ، تولید علم و جابجایی مرزهای دانش است. ها در دانشگاهترین کارکردهای کرسییکی از اصلی ملی قرار گرفته است.

ردازی، نوآوری پبه شناخت دقیق و تفصیلیِ عوامل مؤثر بر فرآیند تولید علم است. نظریهسته وابعلمی مولّد و نوآور  هدستیابی به جامع

موضوع که از مطالبات مقام معظم رهبری نیز هست، زمینه را برای رشد شکوفایی و  اینو نقد، ریشه در جان و هستی آدمی دارد. 

و  نشاط علمی فراهم کردن منظوربهدانشگاه علامه طباطبائی اساس  نای کند. برهای نو در دانشگاه ایجاد میخلاقیت و ایجاد ایده

، اندیشمندان و پژوهشگران و نظرانصاحبایجاد تولید فکر، ارتقای فرهنگِ نقد و نوآوریِ علمی، سنجش کیفِی دستاوردهای علمی 

را در دستور کار خود قرار داده  ترویجیتخصصی و های دستاوردها، برگزاری کرسی اینگیری از ایجاد بسترهای مناسب برای بهره

 معرفی اهداف منظوربهپردازی، نقد و مناظره، های نظریهحمایت از کرسی هیأتهای مرتبط نامهآئین بر اساسحاضر  هنامشیوهاست. 

 جلسات تهیه شده است. اینیکسان در برگزاری  هو اجرای روی

 :تعاریف -2 هماد

ا ب و متخصصان در یک حوزه تخصصی و به پیشنهاد رئیس کرسی نظرانصاحبز مسندی است علمی، متشکل ا :کرسی -2

 کنند.شورای علمی فعالیت می تأیید

ازه های تیافته هعرضه )ارائ صورتبهدر یک جلسه  نظرانصاحبشود که هایی علمی اطلاق میبه کرسی کرسی ترویجی: -1

در کرسی  نظرانصاحبپردازند. در نهایت مدعیاتِ دعیات خود میم هعلمی یا مناظره، به ارائ هعلمی و پژوهشی( و نقد اید

شود و بدون علمی توسط دو یا حداکثر سه ناقد )داخلی، خارجی( و در مناظره توسط طرف مقابل، نقد می هعرضه و آن اید

 رسد.دهی به پایان میداوری یا نمره

در چند جلسه، در حضور شورای داوران و  ظراننصاحبشود که هایی علمی اطلاق میبه کرسی :های تخصصیکرسی -3

 :دهای تخصصی بر سه نوع هستنپردازند. کرسینظریه، نوآوری یا نقد می عنوانبهمدعیات علمی خود  هناقدان به ارائ هکمیت

علمی جدید که محصول مطالعه و پژوهش روشمند و برخوردار از وجاهت و  هنظری هارائ :پردازیکرسی نظریه -3-8

 لازم بوده، دارای مبانی، منطق، فرضیه و دلایل کافی و ساختار علمیِ منطقی باشد.سطح علمی 

روشمند هرگونه بحث علمی جدید، دیدگاه، رویکرد و یا نظریه در ساحات و سطوح مختلف  هبه ارائ :کرسی نوآوری -3-2

 شود.گفته می

نظریه یا اثِر علمی، در مسیر  محاسن و معایب یک مکتب، هاستقرای مستدل، متقن و مستندِ مجموع :کرسی نقد -3-3

علمِی مربوط و اخلاق نقد که از چارچوب نظری و ساختار  هابطال یا تکمیل آن نظریه، با رعایت ادبیات رشت

 علمیِ روشن برخوردار باشد.

ناقدان و ناظران علمی  ه)صاحب طرح(، شورای داوران، کمیت نظرصاحبای تخصصی، متشکّل از به جلسه :اجلاسیهپیش -2

گاه در دانش اجلاسیهپردازند. پیشمی ها، به نقد و ارزیابی طرحشود که طبق ضوابط و مقررات برگزاری اجلاسیهفته میگ

اصلاحات، بنیادی نباشد و امکان داوری  این، در صورتی که نظرصاحبشوند. در پایان دفاعیات عمومی برگزار می صورتبه



 

 

، یا صورت نهایی تشکیل خواهد شد. در غیر این هبعد با عنوان اجلاسی هاشد، جلسآتی فراهم ب هدهی در جلسنهایی و نمره

 شود.اجلاسیه تکرار میشود و یا تا انجام اصلاحات لازم، پیشطرح رد می

آن )عالی، خوب متوسط، ضعیف( تعیین  هاجلاسیه نوع مدعای علمی )نظریه، نوآوری و نقد( و درج ایندر  :نهایی هاجلاسی -5

 های مصوّب خواهد شد.و به تناسب درجه، مشمول حمایتشود می

شود که برای ارزیابی روشمند و علمی ای خاص اطلاق میبه جمعی از استادان و خبرگان علمی در حوزه :شورای داوران -6

شوند. یم پردازی، نقد و مناظره تعیینهای نظریهحمایت از کرسی هیأت هدبیرخان تأییدنظریه، با پیشنهاد دستگاه مجری و 

شورای داوری است. ترکیب شورا از نظر تعداد حداقل سه و حداکثر  هارزشیابی و داوری نهایی مدعای مطرح شده بر عهد

 پنج نفر است.

شود که با انتخاب کرسی علمی مربوط علمی خاص اطلاق می هبه جمعی از استادان و متخصصان رشت :ناقدان هکمیت -7

دار است. ترکیب کمیته از نظر تعداد حداقل های کرسی را عهدهشده در اجلاسیهی مطرحنقد علمی مدعاها هتعیین و وظیف

 سه و حداکثر پنج نفر است.

 :پردازی، نقد و مناظرههای نظریهشورای کرسی -1 هماد

اه، رئیس دانشگ شکل ازمت شودها یاد میعنوان شورای کرسیبعد از آن بهپردازی، نقد و مناظره که منهای نظریهشورای کرسی اعضای 

 هبیرخاند هنمایند و دانشکدههر  ه ازنمایندعنوان علمی به هیأتیک عضو  ،ربطذیکارشناس  ،دانشگاه امور پژوهشی مدیر پژوهشی، معاون

ی هاعلوم انسانی در قالب کرسی کاربردی کردنشورا با هدف  ایناست.  پردازی، نقد و مناظرههای نظریهحمایت از کرسی هیأت

 کار خود قرار داده است. هیک اصل، سرلوح عنوانبهکردن علم را بومی تخصصی و ترویجی،

 :هاشورای کرسی دانشکده در هوظایف نمایند -3ماده 

ها حضور دارد که با معرفی رئیس دانشکده و با عنوان نماینده در جلسات شورای کرسیعلمی به هیأتاز هر دانشکده یک نفر عضو 

 :شرح است اینشود. وظایف نماینده به سال منصوب می 2نشگاه به مدت حکم رئیس دا

 ها.شرکت در جلسات شورای کرسی -8

از متقاضیان برگزاری کرسی ترویجی، بررسی و در صورت ضرورت، ارائه به شورای آموزشی  دریافت عناوین و چکیده کرسی -2

 و پژوهشی دانشکده.

 ها.ی دانشکده در ابتدای هر ترم به شورای کرسیهاجلسات کرسی شدهبندیزمان هبرنام هارائ -3

 ها با هماهنگی رئیس دانشکده.ها در دانشکده و اجرای مصوبات شورای کرسینظارت، هماهنگی و حمایت از کرسی -6

ا و ههای برگزار شده به کارشناس پژوهشی دانشکده جهت نگهداری در فایل کرسیهای کرسیتحویل مستندات و گزارش -5

 .سخه به معاونت پژوهشی دانشگاهارسال یک ن

وع دانشکده تلقی شده و موض هانصراف نمایند همتناوب در یک سال، به منزل همتوالی یا چهار جلس هغیبت بیش از سه جلس :2تبصره 

 گیری و تعیین جایگزین به رئیس دانشگاه منعکس خواهد شد.جهت تصمیم

 



 

 

 :های ترویجیفرایند برگزاری کرسی -2ه ماد

متن مکتوب  همراه به، 8 هترویجی، درخواست برگزاری کرسی ترویجی خود را مطابق پیوست شمار رسیصاحب ک -8

ا هسازی مفاهیم و نظریهای و بومیای، موضوعی، روشی، نقادی نظریهای، نظریه( که حاوی نوآوری مفهومی، فرضیهنامهطرح)

دانشکده در شورای  هکلمه( به نمایند 259چکیده )حداکثر  باشد، یک ماه قبل از برگزاری کرسی ترویجی آماده و به همراه

 دهد.دانشگاه تحویل می هپردازی، نقد و مناظرهای نظریهکرسی

ر د نظرصاحبعلمی  هیأتگروه آموزشی مربوط، یک نفر عضو  اعضایاندیشی با های دانشکده، ضمن همکرسی هنمایند -2

 عنوان مدیر جلسه انتخابو یک نفر ناقد را از بیرون دانشگاه و یک نفر را بهعنوان ناقد از درون دانشکده موضوع را به هحوز

 نماید.کرسی ترویجی دعوت می هو از ایشان برای حضور در جلس

کده پوستر، بنر، سایت و تابلوی اعلانات دانش هوسیلرسانی کرسی بهیک هفته قبل از برگزاری جلسه کرسی ترویجی، اطلاع -3

 مند در جلسه شرکت نمایند.علمی علاقه هیأت اعضایشود تا دانشجویان و و دانشگاه انجام می

 شود.کرسی ترویجی در تاریخ مورد نظر، برگزار می هجلس -6

 نماید.صاحب کرسی بحث اصلی خود را با تأکید بر نوآوریِ موجود در آن، به مدت سی دقیقه ارائه می -5

 نمایند.موضوع، به مدت پانزده دقیقه مطرح می هر یک از ناقدان ارزیابی خود را از نقاط قوت و ضعف -6

 نماید.های لازم را به ناقدان ارائه میصاحب کرسی به مدت بیست دقیقه توضیحات تکمیلی و پاسخ -1

علمیِ حاضر  هیأت اعضایمقطع  ایننمایند. در های تکمیلی خود را مطرح میهر یک از ناقدان به مدت پنج دقیقه دیدگاه -1

 طرح سؤال و اظهار نظر خواهند داشت. هلسه نیز اجازو دانشجویان در ج

 نماید.بندی میصاحب کرسی ضمن پاسخ به سئوالات مطرح شده، بحث خود را جمع -0

مستندات را  هپردازد و کلی( می3بندی مطالب، تهیه و تکمیل فرم گزارش )پیوست جلسه به جمع همدیر جلسه ضمن ادار  -89

 دهد.های دانشکده تحویل مییکرس هحداکثر طی دو هفته به نمایند

ای هها، مؤسسات یا دانشگاهعلمی معرفی شده سازمان هیأتدر صورتی که استاد مدعو دانشگاه علامه طباطبائی یا عضو  :1 تبصره

الکیت شود و منامه برگزار میشیوه ایندیگر متقاضی برگزاری کرسی ترویجی در دانشگاه علامه طباطبائی باشد، کرسی ترویجی مطابق 

 معنوی آن متعلق به دانشگاه علامه طباطبائی خواهد بود.

رسانی کرسی ترویجی، طراحی پوستر، های لازم جهت برگزاری کرسی، رزرو سالن، اطلاعامور اجرایی )اعم از هماهنگی هکلی :3 تبصره

 های برگزار شده بهکرسی هآمار ماهیان هو ارسال مستندات کرسی برگزار شده، ارسال مقالات مستخرج از کرسی ترویجی و ارائ بنر

 کارشناس پژوهشی دانشکده است. بر عهدهکارشناس پژوهشی دانشگاه( 

 :ثبت، مستندسازی و انتشار -5ماده 

( حداکثر طی دو هفته پس از زمان برگزاری کرسی، گزارش اجرایی 3مدیر جلسه موظف است با تکمیل فرم )پیوست  -8

 ها تحویل دهد.شکده در شورای کرسیدان هکرسی ترویجی را به نمایند



 

 

مستندات  هها موظف است حداکثر طی سه هفته پس از زمان برگزاری کرسی، کلیدانشکده در شورای کرسی هنمایند -2

مربوط به کرسی ترویجی )گزارش اجرایی، فایل صوتی یا تصویری( را به کارشناس پژوهشی دانشکده جهت ارسال به 

 ل دهد.معاونت پژوهشی دانشگاه تحوی

مندی از امتیازات مربوط به چاپ مقالات مستخرج از کرسی ترویجی، لازم است با استفاده از منظور بهرهصاحب کرسی به -3

نامه مجموعه مقالات مرکز چاپ و انتشارات شیوهخود را مطابق  هناقدانِ حاضر در جلسه، مقال هشدمباحث و نظرات ارائه

 ،دانشگاه

دانشکده در شورای  همدیر جلسه به نمایند تأییدگزاری کرسی ترویجی نهایی کرده و پس از طی دو ماه پس از زمان بر  -6

 ها تحویل دهد.کرسی

ا ه، جهت چاپ در کتاب مجموعه مقالات کرسیتأییدفوق را پس از  هها موظف است مقالدانشکده در شورای کرسی هنمایند -5

 نشگاه ارسال نماید.از طریق کارشناس پژوهشی دانشکده به معاونت پژوهشی دا

دار ارسال گزارش برگزاری کرسی ترویجی، متن کامل مباحث کرسی ترویجی و فایل صوتی معاونت پژوهشی دانشگاه عهده -6

 پردازی، نقد و مناظره است.های نظریهحمایت از کرسی هیأت هبه دبیرخان

 اه علامه طباطبائی است.ها معاونت پژوهشی دانشگصاحب اثر در کتاب مجموعه مقالات کرسی :2تبصره 

 :های ترویجیبرگزاری کرسی ههزین -6 هماد

کده در شورای دانش هبعد از برگزاری کرسی ترویجی و ارسال مستندات )گزارش برگزاری کرسی، فایل صوتی یا تصویری( توسط نمایند

ل منابع مربوط، به حسابشان واریز صاحب کرسی، ناقدان و مدیر جلسه از مح هالزحمها به معاونت پژوهشی دانشگاه، حقکرسی

 شود.می

ریال  999/999/2های برگزاری کرسی )شامل پذیرایی، چاپ پوستر و بنر( تا سقف ها از محل تنخواه جاری هزینهدانشکده :5تبصره 

ه پژوهشی دانشگاه ب اسناد ارائه شده، هزینه مزبور در پایان هر ترم از محل بودجه بر اساسکنند. پس از برگزاری کرسی پرداخت می

 قابل افزایش است. %29مبلغ سالانه تا  اینحساب تنخواه دانشکده واریز خواهد شد. شایان ذکر است 

 :کرسی ترویجی به شرح زیر است هالزحمه به همکاران برگزارکنندپرداخت حق هنحو -7 هماد

ای، موضوعی، روشی، نقادی نظریه ای،، فرضیهبه صاحب کرسی بابت ارائه کرسی ترویجی که موضوع آن حاوی نوآوری مفهومی

علمی ایشان  هالتحقیق، متناسب با مرتبساعت حق 29ها باشد و مورد نقد قرار گیرد، معادل سازی مفاهیم و نظریهای و بومینظریه

 شود.پرداخت می

شده  مطالعه موضوع مطرحکرسی ترویجی )حداکثر سه ناقد( بابت  هبه هر یک از ناقدین داخلی و خارجی حاضر در جلس -8

ساعت  82کرسی ترویجی، معادل  نقدها به مدیر جلسه در روز برگزاری هکرسی ترویجی و نقادی دقیق و ارائ هقبل از جلس

 شود.علمی ایشان پرداخت می هالتحقیق، متناسب با مرتبحق



 

 

ها سیدانشکده در شورای کر هیندبه مدیر جلسه که متناسب با تخصص علمی و مرتبط با موضوع کرسی ترویجی توسط نما -2

 ه، متناسب با مرتبالتحقیقحقساعت  6گزارش، معادل  هبندی مطالب و تهیجمع شود، بابت مدیریت جلسه،انتخاب می

 شود.علمی ایشان پرداخت می

ز ندات بعد ارسانی، برگزاری کرسی و ارسال مستریزی، هماهنگی، اطلاعها در هر دانشکده بابت برنامهکرسی هبه نمایند -3

 شود.علمی ایشان پرداخت می هالتحقیق، متناسب با مرتبساعت حق 85کرسی ترویجی، معادل  هجلس

 :های ترویجیامتیازهای مربوط به برگزاری کرسی -4 هماد

 هبرگزاری کرسی ترویجی برای صاحب کرسی ترویجی، ناقدین و مدیر جلسه با امضای مشترک رئیس دبیرخان تأییدگواهی  -8

 شود.ها و رئیس دانشگاه صادر میحمایت از کرسی تهیأ

 شود.امتیاز پژوهانه به صاحب کرسی ترویجی اعطا می 6به ازای هر کرسی ترویجی برگزارشده  -2

امتیاز پژوهشی جهت ترفیع پایه و ارتقاء  6تا  2 هاهر کرسی ترویجی در دانشکده هکننددانشگاه برای ارائه هممیز هیأت -3

 نماید.اعطا می

امتیاز پژوهشی صرفاً جهت ترفیع پایه اعطا  2تا  8 هاترفیعات دانشگاه برای ناقدان هر کرسی ترویجی در دانشکده همیتک -6

 نماید.می

امتیاز پژوهشی  5های دانشگاه تا سقف های ترویجی در کتاب مجموعه مقالات کرسیمستخرج از کرسی هشد به مقالات چاپ -5

 شود.اعطا می

 :های تخصصیگزاری کرسیفرایند بر -9ه ماد

و ارائه به  (6پردازی، نوآوری و نقد( )پیوست توسط صاحب کرسی تخصصی )نظریه نامهطرحهای تکمیل رزومه و فرم -8

 ها؛دانشکده در شورای کرسی هنمایند

 های دانشگاه؛در شورای کرسی نامهطرحبررسی  -2

 دانشگاه؛ هایها در شورای کرسین دانشکدهتوسط نمایندگا ربطذیناقد متخصص  3و  داور 3حداقل  پیشنهاد -3

 3داور و  3صاحب کرسی و پیشنهاد  ه، رزومنامهطرح، به همراه اثر علمی )کتاب، مقاله( مرتبط با موضوع نامهطرحارسال  -6

 پردازی نقد و مناظره؛های نظریهحمایت از کرسی هیأت هها به دبیرخانناقد منتخب شورای کرسی

حمایت از  هیأتکی از شوراهای تخصصی )علوم عقلی، علوم نقلی، علوم اجتماعی، علوم رفتاری( در ی نامهطرحبررسی  -5

 پردازی، نقد و مناظره؛نظریه هایکرسی

 در شورای تخصصی مذکور؛ تأییداجلاسیه در صورت برگزاری پیش -6

 ن و مدیر جلسه؛ناقدا هدقیقه در حضور شورای داوران، کمیت 39توسط صاحب کرسی به مدت  نامهطرح هارائ -1

 دقیقه؛ 85بیان نظرات ناقدان هرکدام به مدت  -1

 دقیقه؛ 39پردازی، نوآوری و نقد( به ناقدان به مدت پاسخ صاحب کرسی )نظریه -0

 دقیقه؛ 89از سوی حضار به مدت  مسألهطرح  -89

 دقیقه؛ 89های حضار به مدت پردازی، نوآوری و نقد( به پرسشپاسخ صاحب کرسی )نظریه -88



 

 

 دقیقه؛ 5از سوی شورای داوران هرکدام به مدت طرح سؤالات  -82

 ؛دقیقه 85داوران به مدت  هایپردازی، نوآوری و نقد( به پرسشپاسخ صاحب کرسی )نظریه -83

 دقیقه؛ 89بندی، اعلام ختم جلسه از سوی مدیر جلسه به مدت مدیریت زمان، جمع -86

( توسط مدیر جلسه و تحویل به کارشناس 5و مشخصات ناقدان و داوران حاضر در جلسه )پیوست  جلسهصورتتکمیل  -85

 در دانشگاه. ربطذی

 حاضر در اجلاسیه. کنندگانشرکتتوسط  (1تکمیل فرم نظرسنجی )پیوست  -86

، ارزیابی نهایی و امتیازدهیِ طرح )نظر(، توسط شورای داوران 85الی  1گفته در بندهای نهایی با شرایط پیش هدر اجلاسی :6تبصره 

 شود.انجام می

 :امتیازدهی هنحو -22 هماد

و در قالب  تأییددهند از سوی شورای داوران ( به نظریه می6داوران و امتیازاتی که حضار طبق فرم )پیوست  همجموع امتیازات کمیت 

 نظریه، نوآوری و هشده، درجشورای مزبور خواهد رسید. بر اساس امتیاز کسب اعضای( به امضای اکثریت 5ای، )پیوست جلسهصورت

 شود.نقد به شرح زیر از سوی شورای داوران به صاحب کرسی اعطا می

 عالی :899تا  09الف( 

 خوب :10تا  19ب( 

 متوسط :60تا  59ج( 

 ضعیف :59د( زیر 

 :های تخصصیالزحمه برای کرسیپرداخت حق هنحو -22 هماد

 اجلاسیهپیش 

به همراه یک اثر علمی )کتاب، مقاله( چاپ  نامهطرح هرائپردازی، نوآوری و نقد(، بابت تدوین و ابه صاحب کرسی )نظریه -8

 شود.علمی ایشان پرداخت می هالتحقیق متناسب با مرتبساعت حق 869، معادل نامهطرحشده و مرتبط با موضوع 

تحقیق، الساعت حق 85دیدگاه انتقادی معادل  هو مستندات مربوط به آن و ارائ نامهطرحبه ناقدان، بابت مطالعه و بررسی  -2

 شود.علمی ایشان پرداخت می هبه ازای هر نفر متناسب با مرتب

التحقیق ساعت حق 29و مستندات مربوط به آن و انجام داوری و قضاوت علمی، معادل  نامهطرح هبه داوران، بابت مطالع -3

 شود.علمی ایشان پرداخت می هبه ازای هر نفر متناسب با مرتب

ه معادل اجلاسیهای مربوط به پیشو تکمیل فرم جلسهصورت هبندی مطالب و تهیه، جمعبه مدیر جلسه بابت مدیریت جلس -6

 شود.علمی ایشان پرداخت می هالتحقیق، متناسب با مرتبساعت حق 89

 

 



 

 

 نهایی هاجلاسی 

یاز عالی امت طرح نهایی، چنانچه موفق به کسب هبنابر نظر داوران و ارائ نامهطرحپردازی بابت اصلاح به صاحب کرسی نظریه -8

و چنانچه موفق  التحقیقساعت حق 859التحقیق، چنانچه موفق به کسب امتیاز خوب شود ساعت حق 299شود، معادل 

 شود.علمی ایشان پرداخت می هالتحقیق متناسب با مرتبساعت حق 899به کسب امتیاز متوسط شود، معادل 

طرح نهایی، چنانچه طرح موفق به کسب امتیاز  هر نظر داوران و ارائبناب نامهطرحبه صاحب کرسی نوآوری و نقد بابت اصلاح  -2

و چنانچه  التحقیقساعت حق 19التحقیق، چنانچه موفق به کسب امتیاز خوب شود ساعت حق 889عالی شود، معادل 

 د.شوعلمی ایشان پرداخت می هالتحقیق، متناسب با مرتبساعت حق 69موفق به کسب امتیاز متوسط شود، معادل 

 هالتحقیق به ازای هر نفر متناسب با مرتبساعت حق 89دیدگاه انتقادی معادل  هنهایی و ارائ نامهطرح هبه ناقدان بابت مطالع -3

 شود.علمی ایشان پرداخت می

التحقیق ساعت حق 89نهایی و مستندات مربوط به آن و انجام داوری و قضاوت علمی معادل  نامهطرح هبه داوران بابت مطالع -5

 شود.علمی ایشان پرداخت می هبه ازای هر نفر متناسب با مرتب

ی معادل نهای ههای مربوط به اجلاسیو تکمیل فرم جلسهصورتبندی مطالب، تهیه به مدیر جلسه بابت مدیریت جلسه، جمع -6

 شود.علمی ایشان پرداخت می هالتحقیق متناسب با مرتبساعت حق 89

 :، نوآوری، نقدپردازینظریههای زاری کرسیامتیازهای مربوط به برگ -21 هماد

 شود.اعطا می پردازینظریهاز سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی سند ملی به صاحب کرسی  -8

ردازی، پعالی، خوب و متوسط گواهی برگزاری کرسی نظریه ههای حائز رتباز سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی برای کرسی -2

 شود.نوآوری و نقد، صادر می

و اثر مکتوب از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی به بنیاد ملی نخبگان، صندوق حمایت از پژوهشگران،  هیحب نظرصا -3

 شود.های ملی و خارجی معرفی میجشنواره فارابی، جشنواره حوزه، جشنواره کتاب سال و دیگر جشنواره

ی هاحمایت از کرسی هیأترسانی ایگاه اطلاععلمی و پ ه، نوآوری و نقد در فصلنامصاحب نظریه هنتایج کرسی یا مقال -6

 شود.پردازی، نقد و مناظره منتشر مینظریه

صاحب پردازی، نقد و مناظره برگزار شود، از های نظریهحمایت از کرسی هیأتای خاص که در راستای اهداف در جشنواره -5

 شود.، نوآوری و نقد تقدیر مینظریه

، صاحب صاحب نظریهامتیاز پژوهانه به  89 ربطذیمراجع  تأییدوری و نقد برگزارشده با پردازی، نوآبه ازای هر کرسی نظریه -6

 شود.نوآوری و صاحب کرسی نقد اعطا می

امتیاز پژوهشی  82تا  1 ویژه علوم انسانی و معارف اسلامیهای علوم بهپردازی در حوزهدانشگاه برای نظریه هممیز هیأت -1

 نماید.میجهت ترفیع پایه و ارتقاء اعطا 

امتیاز پژوهشی، جهت  1تا  3 ویژه علوم انسانی و معارف اسلامیهای علوم بهممیزه دانشگاه برای نوآوری در حوزه هیأت -1

 نماید.ترفیع پایه و ارتقاء اعطا می

هشی، جهت امتیاز پژو 1تا  3 ویژه علوم انسانی و معارف اسلامیهای علوم بهممیزه دانشگاه برای نقد علمی در حوزه هیأت -0

 نماید.ترفیع پایه و ارتقاء اعطا می



 

 

زگردها ها و میپردازی در همایشهای نظریهدستاوردها و نتایج علمِی برگرفته از کرسی هترفیعات دانشگاه بابت ارائ هکمیت -89

 نماید.امتیاز پژوهشی، جهت ترفیع پایه و ارتقاء اعطا می 6

های دانشگاه تنظیم و در در شورای کرسی 26/92/8301 پیوست در تاریخ 1و تبصره  6ماده،  83نامه در شییوه این -23 هماد

 هرئیس هیأتبه تصویب  90/95/8301شد و سپس در تاریخ  تأییددر شیورای پژوهشیی دانشگاه مطرح و  88/93/8301تاریخ 

 .دانشگاه رسید

  



 

 

 درخواست برگزاری کرسی ترویجی :2پیوست 

  نام و نام خانوادگی

  رشته تحصیلی

  گروه آموزشی

  عنوان کرسی

 کلمه( 259چکیده )حداکثر  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 انتخاب ناقدان :1پیوست 

 مشخصات صاحب کرسی

  نام و نام خانوادگی

  رشته تحصیلی

  عنوان کرسی

 نام و نام خانوادگی ناقدان پیشنهادی

  ناقد داخلی

  ناقد داخلی

  ناقد خارجی

  ناقد خارجی

  نام و نام خانوادگی مدیر جلسه

 

 تاریخ و امضاء: ها:نام و نام خانوادگی نماینده کرسی

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 ترویجی گزارش پایانی برگزاری کرسی :3پیوست 

 

 موضوع و نوع کرسی ترویجی: -2

 محل برگزاری کرسی ترویجی: -1

 تاریخ و زمان برگزاری: ................ ساعت ............. -3

 درکرسی: کنندهشرکتاساتید  -2

 ردیف
دهنده یا ارائه نام و نام خانوادگی اساتید

 ناقد

 شماره تماس مدرک و گرایش علمی مرتبه و مرکز علمی

8      

2      

3      

6      

 نهاد برگزارکننده نشست:............................. -5

 مجری نشست:...........................  -6

 .............................کننده:مدعوین شرکت  -7

 )حداقل دو صفحه( گزارش محتوایی کرسی:  -4

 شرح اقدامات اجرایی:  -9
 رسانی نشست:نحوه تبلیغات و اطلاع -8-0

 طراحی و چاپ پوستر / توزیع پوستر در ................................

 ارسال پیامک/ ارسال ایمیل

 دعوت حضوری

 دهنده نشست:های پوششانهای/ نام رسپوشش رسانه -2-0

http://www. 

 نحوه پذیرایی: -3-0

 توزیع ................................................................. به تعداد حضار

  

http://www./


 

 

 

 : )لیست هزینه(میزان پرداختی -6-0

 مبلغ )ریال( نام خانوادگی نام و ردیف
ک تجارت/ شبای شماره حساب بان

 هر بانک دیگر

8    

2    

3    

6    

 

 سایر اقدامات اجرایی: )کلیه اقدامات اجرایی از ابتدا تا انتهای برگزاری کرسی( -22
 

 

 

 

 

 

 امضای ناظر محتوایی )مدیر جلسه( ها(نماینده کرسی)امضای ناظر اجرایی 

 

  



 

 

 :2پیوست 

 

 

 

 

 

 ویژه نامهطرح

 پردازیهای نظریهکرسی 

 

 

  

 

 نامه.........................................................علمی طرح هرشت

 عنوان نظریه..................................................................

 نام صاحب نظر:...............................................................

 رگزارکننده:.........................................................دستگاه ب

 کرسی علمی متولی:.........................................................

 ...نامه:......................................................تاریخ تنظیم طرح



 

 

 نامهطرحنامه تنظیم شیوه

 دستورنامه:

و سایر مدارک مرتبط را  ، کارنامه علمی )رزومه( کامل سه نسخه از کتاب یا مقاله حاوی نظریه یا نوآوری یا نقد مورد ادعانامهطرحهمراه با  -8

 قرار نخواهد گرفت. صورت، طرح در جریان بررسی اینها ارسال فرمایید. در غیر حمایت از کرسی هیأتبه دبیرخانه 

 موارد زیر را کامل و دقیق پاسخ دهید: -2

 مشخصات خود را به اختصار در زیر مرقوم فرمایید. لطفاً -3

 نام و نام خانوادگی: ..................................

 دانشگاه:                               

 سطح تحصیلات: 

 حوزه:                               

 ته تحصیلی و حوزه تخصص: .........................................................................................رش

 کرسی....................................................................................................... نامهطرحعنوان 

 وزه و مؤسسه علمی محل عضویت:....................................................................دانشگاه/ پژوهشگاه/ ح

 در آنجا به چاپ رسیده است: ترپیشمجله یا مجلات معتبر علمی که مقاله یا مقالات حاصل از تحقیق 

..................................................................................................................................................................... 

 نشانی و تلفن منزل:...........................................................................................................

 ...........................................................................................نشانی و تلفن محل کار: ...........

 ....تلفن همراه: ............................................... نمابر: ..........................................................

 ........................................................................................( ....................URL) سایتوب

 ( ..............................................................................................Email) پست الکترونیک

 معرفی نمایید: نامهطرحع و متخصصان در زمینه موضو نظرانصاحبتن از حداقل پنج -6

8- .............................................................................................................................. 

2- .............................................................................................................................. 

3- .............................................................................................................................. 

6- .............................................................................................................................. 

5- .............................................................................................................................. 

  



 

 

 خلاصه نظریه:

 خلاصه نظریه خود را در قالب چند گزاره روشن به فارسی، انگلیسی و عربی بیان فرمایید. لطفاً

 فارسی: -الف

 

 

 انگلیسی: -ب

 

 

 عربی:-ج

 

 

 صورت کامل و دقیق مرقوم فرمایید.های زیر را بهپاسخ پرسش لطفاً 

 فرمایید؟ مسأله اصلی را که نظریه، معطوف به حل آن است تبیین لطفاً  -8

 

 

 .فرماییدکلمات کلیدی نظریه را به اختصار ذکر و تعریف  -2
 

 

 پیشینه تاریخی نظریه را در حد کافی تشریح فرمایید. لطفاً  -3

 

 

 مستقل مرقوم فرمایید. بندیقالبصورت فشرده و در اصول و اجزاء نظریه )امهات مدعا( را به لطفاً -6

 

 

 رقیب و موجود: هایاشتراکات و افتراقات نظریه با نظریه  -5

 

 

 روش شما در دستیابی به نظریه: -6

 



 

 

 کارکردها و دستاورد نظریه )آثار علمی و کاربردی مترتب بر آن(: -1

 

 توضیح اجمالی ادله و شواهد نظریه:  -1

 

 مختصات کتاب یا مقاله که نظریه در آن توضیح داده شده است: -0

 

 ارجاعات دیگران به نظریه )با ذکر نشانی موارد(: -89

 

 شده بر نظریه )با ذکر نشانی موارد(شتهنقدهای نو -88

 

 مدارک اقبال و پذیرش جامعه علمی به نظریه )در صورت وجود( -82

 

 .دیدانیمنکات دیگری که ذکر آن را لازم  -83

 

 کلمه به همراه واژگان کلیدی 899چکیده نظریه در  .86

 

 

 

 

 

 

  

 نظر کمیته داوران:

 

 

 یته داوران:امضاء دبیر کم

 

 

 پردازی، نقد و مناظرههای نظریهت حمایت از کرسیأنظر دبیرخانه هی

 

 تأامضاء دبیر هی 



 

 

 :2پیوست 

 

 

 

 

 های نوآوریویژه کرسی نامهطرح

 

 

 

 

 

 

  

 ...........................علمي بحث: ........................................................... هحوز

 ..............................................:.............................................نوآوريعنوان 

 ..................................نام نوآور: ................................................................



 

 

 پردازی، نقد و مناظرههای نظریهنامه برگزاری کرسیك آیینضمیمه شماره ی

 توجه:

ر تر در دستوهرچه سریع نامهطرحکامل با مشخصات درخواستی زیر را به پیوست ارسال نمایید تا  هرزوم ی،ارسال یهانامهطرحهمراه با  لطفاً -8

 قرار گیرد.

ز ا یکیش در یا از پیها و مؤسسات علمی رسمی و معتبر باشند و ها، حوزهمی دانشگاهعل هیأت اعضاید از سوی یا بای یهای ارسالنامهطرح -2

 به همراهمجله  هشناسنام هشده و صفحچاپ های از مقالده باشند و نسخهیبه چاپ رس یترویج –یا علمیپژوهشی  –یاعتبار علم یمجلات دارا

 قرار نخواهد گرفت. یسمورد برر نامهطرح صورت این؛ در غیر ارسال گردد نامهطرح

 :بنویسیدمشخصات زیر را کامل و دقیق  لطفاً

 :............................رتبه علمی:...............................سطح تحصیلات.........................نام و نام خانوادگی:

 تخصص:ه تحصیلی و حوز هرشت

 :یکرس نامهطرحعنوان 

 ریه، نوآوری، نقد و مناظره(:)نظ نوع کرسی پیشنهادی

 ت هیأت علمی:یعلمی محل عضو هحوزه و مؤسس پژوهشگاه/ دانشگاه/

 ده است:یآنجا به چاپ رس ترپیشق یحاصل تحق هکه مقال یمعتبر علم هنام مجل

 

 معرفی نمایید: نامهطرحبه ابعاد علمی  با توجهخود را  نامهطرحموضوع  هو متخصصان در زمین نظرانصاحبحداقل پنج نفر از 

 

 

 

 نشانی منزل:

 :نشانی محل کار و تلفن

 :..................................................ثابت تلفن :........................................تلفن همراه

 .................................................................................................................فاکس: 

 ...............................................................................................(: URLسایت )وب

 ...............................................................................(: Emailپست الکترونیک )

 صورت کامل و دقیق مرقوم فرمایید.های زیر را بهرسشپاسخ پ لطفاً 

 ناظر به حل آن است تبیین فرمایید؟ اصلی را که نوآوری، مسأله لطفاً -8

 



 

 

 بحث را تشریح فرمایید. پیشینه لطفاً -2

 

 

 

 کلمات کلیدی نوآوری را به اختصار مرقوم فرمایید. -3

 

 

 مبانی فلسفی نوآوری چیست؟ به اختصار شرح فرمایید: -6

 

 

 

 مبانی مدیریتی: نگرش و بینش جوهر تدبیر و تدبیر اساس مدیریت است. -5

 

 

 

 ؟نوآوری )آثار علمی و کاربردی مترتب بر آن( چیست دستاوردعالی، پیامدها و به نظر جناب -6
 

 

 

 صورت منقح تبیین فرمایید.ادلیّه نوآوری را به لطفاً -1

 

دارای مبنای موضوعی مشترک یا واحد وجود ندارد، کدام  هاینوآوریر عالی نقطه برجسته در نوآوری شما که در دیگاز نظر جناب -1

 است؟

 

 آن( مرقوم فرمایید. عمدهالامکان با ذکر زمان و مراحل نوآوری خود را )حتی تکوینسیر تاریخی پیدایش و  -0

 

 فرمایید.(آیا این نوآوری، به اجمال یا تفصیل، در مجله یا کتابی ارائه گردیده است؟ )نشانی آن را مرقوم  -89

 

 آیا تاکنون نوآوری مورد نقد قرار گرفته است؟ )نشانی آن را مرقوم فرمایید( -88

 



 

 

 اگر نکات دیگری را لازم میدانید مرقوم نمایید. -82

 

 

 

 

 نظر كميته داوران:

 

 

 

 امضاء دبير كميته داوران:

 د و مناظرهپردازي، نقهاي نظريهحمايت از كرسي هيأت نظر دبيرخانه

 

 

 

 

هيأتمضاء دبير ا   



 

 

 :2پیوست 

 

 

 

 های نقدویژه کرسی نامهطرح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 .………………………………………..……: كرسي علمي هحوز

 .………………………………………………………عنوان نقد: 

 ......................................................نام و نام خانوادگي صاحب طرح: 



 

 

 پردازی، نقد و مناظرههای نظریهنامه برگزاری کرسیضمیمه شماره یك آیین 

 توجه:

هر چه  نامهطرحکامل با مشخصات درخواستی زیر را به پیوست ارسال نمایید تا  هشود رزومهای ارسالی تقاضا مینامهطرحهمراه با  لطفاً -8

 تر در دستور قرار گیرد.سریع

ز ا یکیش در یا از پیو معتبر باشند و ها و مؤسسات علمی رسمی ها، حوزهعلمی دانشگاه هیأت اعضاید از سوی یا بای یهای ارسالنامهطرح -2

مجله به همراه  هشناسنام هشده و صفحچاپ های از مقالده باشند و نسخهیبه چاپ رس یترویج –یا علمیپژوهشی  –یاعتبار علم یمجلات دارا

 قرار نخواهد گرفت. یمورد بررس نامهطرح صورت ایندر غیر  ؛ارسال گردد نامهطرح

 

 کامل و دقیق پاسخ دهید:مشخصات زیر را  لطفاً

 ... ... ... ... ..علمی: رتبه نام و نام خانوادگی:... ... ... ... ... ... ... ... .. سطح تحصیلات:... ... ... ..

 :... ... ... ... ... ... ...یکرس نامهطرح:... ... ... ... .. عنوان حوزه تخصصتحصیلی و  هرشت

 ، نقد و مناظره(:... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .)نظریه، نوآوری نوع کرسی پیشنهادی

 ت هیأت علمی:... ... ... ... ... ... ... ... ... ..یعلمی محل عضو هحوزه و مؤسس پژوهشگاه/ دانشگاه/

 .. ...ده است:... ... ... ... ... .یآنجا به چاپ رس ترپیشق یکه مقاله حاصل تحق یمعتبر علم هنام مجل

معرفی نمایید:... ... ... ... ... ... ... ...  نامهطرحخود را با توجه به ابعاد علمی  نامهطرحو متخصصان در زمینه موضوع  نظرانصاحبحداقل پنج نفر از 

. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 

 نشانی منزل:... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..

 کار و تلفن:... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..نشانی محل 

 تلفن همراه:... ... ... ... ... .. تلفن ثابت:... ... ... ... فاکس:... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .

 (:... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...Email.. ... ... ... ... پست الکترونیک )(:... ... ... .URLسایت )وب

 صورت کامل و دقیق مرقوم فرمایید.های زیر را بهپاسخ پرسش لطفاً 

 شناسنامه تاریخی نظر، نظریه یا مکتب مورد نقد را تبیین فرمایید. لطفاً -8

 

 

 آن را تبیین نمایید. دستاوردیه، یا مکتب مورد نقد همچنین پیشینه، جایگاه و  علاوه بر توصیف علمی نظر، یا نظرلطفا -2

 

 



 

 

 .دییفرما ارائه توضیح لازم را لطفاًو نقد اثر( است؟  ناظر به کدام جهت )نقد مکتب، نقد نظریه، نقد نظر/ شخص عالینقد جناب -3

 

 

 وش مورد نظر خود را در نقد نیز مشخص فرمایید.ضمن شرح اجمالی نقد )فهرست نقاط ضعف و قوت(، مبانی و ر لطفاً  -6

 

 

 تر در مجله یا کتابی ارائه گردیده است؟ )نشانی آن را مرقوم نمایید(آیا نقد شما پیش  -5

 

 

 اصطلاحات کلیدی نقد خود را تعریف فرمایید. لطفاً  -6

 

 

 ی دیگری اگر در نظر دارید مرقوم دارید:نکته -1
 

 

 

 

  

 نظر كميته داوران:

 

 

 امضاء دبير كميته داوران:

 

 پردازي، نقد و مناظره:هاي نظريهكرسي يت ازحما هيأتنظر دبيرخانه 

 

 

 

هيأتامضاء دبير    



 

 

 :2پیوست 

 رزومه

 تعالیسمهاب

 نام و نام خانوادگی:

  مرتبه علمی

  مرتبه استخدامی

  تحصیلات

  گروه آموزشی

  تاریخ تولد

  محل تولد

  پست الکترونیک

 

 

 مدارج علمی و تحصیلی:

 سال پایان سال شروع کشور حوزه / دانشگاه رشته تحصیلی مقطع تحصیلی ردیف

      تحصیلات حوزوی 8

      دکترا 2

      رشدکارشناسی ا 3

      کارشناسی 6

...       

 

 

  

 

 

 

 عکس



 

 

 تألیف کتاب:

 سال انتشار ناشر / محل نشر تألیف / ترجمه()نوع  عنوان کتاب ردیف

8     

2     

3     

6     

5     

6     

1     

 

 

 :(مجله، سمینار، همایش)تألیف مقاله 

 سال انتشار ناشر / محل نشر عنوان مقاله ردیف

8    

2    

3    

6    

5    

6    

1    

 

 

  



 

 

 آثار لاتین

Publication 

year Publisher/publish center Article name Row 

   1 

   2 

   3 

   4 

   5 

 

 

 آثار در دست پژوهش و چاپ:

 سال انتشار تألیف / ترجمه()نوع  مقاله عنوان ردیف

8    

2    

3    

6    

5    

6    

 

 



 

 

 :(ها / شوراهامسئولیت اجرایی و عضویت در هیأت)بق اجرایی سوا

 های() سال سازمان / موسسه مسئولیت عنوان ردیف

8    

2    

3    

6    

5    

6    

 

 

 سوابق آموزشی

 های() سال حوزه / دانشگاه مقطع عنوان درس ردیف

8     

2     

3     

6     

5     

6     

 

 

 سوابق پژوهشی

 های() سال کنندهحمایتمحل پژوهش / سازمان  عنوان پژوهش دیفر

8    

2    

3    

6    



 

 

 های() سال کنندهحمایتمحل پژوهش / سازمان  عنوان پژوهش دیفر

5    

6    

 

 

 :(افتخارات / علایق پژوهشی)توضیحات 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mail: korsi.ma@gmail.com 

 

  



 

 

 :5پیوست 

 فرم اسامی داوران و ناقدان حاضر

.... تاریخ جلسه: .............................................................................................................................: ................................نامهطرحعنوان 

 محترم:............................................ نظرصاحب ........................

 سیهاجلا) پیش اجلاسیه) عنوان جلسه

 نام و نام خانوادگی رتبه علمی داور/ ناقد شماره حساب امضاء
 ردیف

    8 

    2 

    3 

    6 

    5 

    6 

    1 

    1 

    0 

 

  



 

 

 

 :5پیوست 

 

 تعالیسمهاب
 

 

 

 
 .......................................................: ..............................................................................نامهطرحعنوان 

 محترم: ...................................................................... نظرصاحبنام 

 اجلاسیه) اجلاسیهپیش) عنوان جلسه:

 مشخصات جلسه:

 الف( مکان:

 د( ساعت پایان: ج( ساعت آغاز: ب( تاریخ:

 :( حاضرینه

 

 و( غائبین:

 

 

 دستور جلسه:

 

 

 

 الف( شرح مذاکرات جلسه:)
 

 

 

 

  

جلسهصورت  

 

 

 

 



 

 

 فرم امتیازدهی کرسی :6پیوست 

 مخصوص اجلاسیه نهائی()

 

 ..........: ...........................................................................................................................نامهطرحعنوان 

 تاریخ: ....................... محترم: ............................................................................... نظرصاحبنام 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سایر نظرات:

 قابل قبول است؟ هاکرسیشده به عنوان کدام سطح از مبحث ارائه -2

 پردازینظریه

 

 

 رديف عنوان حداقل و حداكثر امتياز

 01-1 شناسیقوت و شفافیت در مفهوم   0 

 01-1 مندیروش   2 

 01-1 هاها و زمینهفرضقوت و وضوح مبانی، پیش   3 

 01-1 لمیساختار منطقی و انسجام ع   4 

 01-1 های رقیبها و نظریهمیزان توجه به مجموعه فرضیه   5 

 01-1  6 قوت استدلال و برهان 

 01-1 های علمی یا عملیآثار و دلالت   7 

 31-1  8 میزان نوآوری 

(1-011) جمع كل امتياز   

 



 

 

 نوآوری

 نونقد 

 آیا امکان رفع برخی نقایص و برگزاری جلسه مجدد جهت ارائه وجود دارد؟ -1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 ت علمي:أعضو هي نام و نام خانوادگي:

 

 تلفن تماس: علمي: رتبه

 

امضاء:   

 

 

 

 

 



 

 

 پردازی، نوآوری، نقد و مناظرههای نظریههای تخصصی کرسیفرم نظرسنجی نشست :7پیوست 

 زمان: ....................

 مکان: ....................

  

 ضعیف متوسط خوب عالی سؤال ردیف عنوان کلی

مه
رنا

ب
 و 

ی
یز

ر

ف
دا

اه
 

     زاری نشسترسانی در خصوص برگنحوه اطلاع 8

     ضرورت برگزاری نشست 2

     تأثیر نشست بر شناسایی اهداف آن 3

ی
رای

اج
ت 

دما
خ

 

     شدهبندیزمانها طبق برنامه اجرای دقیق و منظم برنامه 6

     کیفیت سخنران علمی 5

     کیفیت بررسی ناقدان 6

     کیفیت بررسی داوران 1

ن
سال

ت 
دما

خ
 

     ن برگزاری کنفرانسکیفیت سال 1

     شرایط محیطی سالن برگزاری کنفرانس 0

     (، پرده نمایش و ...ویدئو پروژکتورابزارهای کمکی ) 89

     های نمایش داده شده در کنفرانسکیفیت کلیپ 88

ی
اه

 رف
ت

دما
خ

 

     هاکیفیت پذیرایی بین برنامه 82

     وضعیت اسکان 83

     و ذهابوسایل ایاب  86



 

 

 ........ نامهطرحاجلاسیه/ اجلاسیه: پیش

 

ای هنشست، خواهشمند است با تکمیل فرم ذیل ما را در جهت ارتقاء کیفیت برنامه اینکننده محترم ضمن قدردانی از حضور شما در شرکت

 د.واحد یاری فرمایی اینآینده 

 

 با تشکر

 پردازی، نوآوری، نقد و مناظرههای نظریهحمایت از کرسی هیأترسانی دبیرخانه مدیریت اطلاع

 ها، پیشنهادات و انتقادات:دیدگاه

 www.korsi.farhangoelm.ir سایت: 

 komite.dastgahi@chmail.irایمیل:  

 

  

http://www.korsi.farhangoelm.ir/
http://www.korsi.farhangoelm.ir/


 

 

گاه کمک اهینشست ربگزاری  ملدستورالع   کشور کالتمش  حل هب دانش

 

 

 

 

 

 

   1041بهار 

 

  



 

 

و با توجه  2/82/8303شورای پژوهش و فناوری دانشگاه مورخ  658به استناد به بند پنجم پیش از دستور جلسه شماره  -مقدمه 

اطبائی، علامه طب اجرای برنامه راهبردی دانشگاه دانشگاهاجتماعی و  منظور تحقق رسالتبه اهداف مندرج در اسناد بالادستی کشور و به

 شده است. این دستورالعمل تنظیم

 :تعریف -2ماده 

ها و ای است که با حضور اعضای هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبائی و یا سایر دانشگاهکمک به حل مشکلات کشور جلسه نشست

ات شود و به بحث و بررسی در رابطه با یکی از مشکلیک حوزه تخصصی تشکیل می های اجرایی کشور دریا نماینده دستگاه مسئولین

 پردازد. کشور و ارائه راهکار برای حل آن می

 :اهداف -1ماده 

 سازی علوم انسانیتلاش برای کاربردی -8

 های اجرائیسازی تعامل دانشگاه با بخشزمینه -2

های علمی در حل مسائل گیری از یافتهعضای هیأت علمی و بهرههای امندیها و تواناستفاده از تخصص، دانش، ظرفیت -3

 و مشکلات کشور

 گیری به منظور ارتقاء وضعیت جامعهسازی و تصمیمایجاد فضای مشارکت دانشگاهیان در تصمیم -6

 منظور نقد برای اعضای هیأت علمی دانشگاهایجاد فضای مناسب به -5

  :ضاترکیب اع -3ماده 

نظر ی از اعضای هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبائی است که در زمینه موضوع نشست صاحبدبیر یا مجری نشست: یک -8

 است. 

 ها و مراکز پژوهشی معتبر داخلیاعضای کمیته علمی نشست: اعضای هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبائی و سایر دانشگاه -2

 وضوع نشست.و خارجی و حداقل یک نماینده از  دستگاه اجرایی/ سازمان مرتبط با م

اعضای کمیته اجرایی نشست: اعضای هیأت علمی یا کارشناسان دانشگاه علامه طباطبائی که در زمینه برگزاری نشست  -3

 همکاری کرده باشند. 

 ای از دستگاه اجرایی مرتبط با موضوع نشست، الزامی است. حضور نماینده -2تبصره 
 
 

 :ضوابط اجرایی نشست -2ماده 

 ست از مسیرهای مختلف ذیل قابل ارائه است:پیشنهاد برگزاری نش -8

تواند در حوزه نظر است و میارائه پیشنهاد از سوی یکی از اعضای هیأت علمی که در زمینه موضوع نشست صاحب -8-8

های با )نشست را به عنوان موضوع نشست ارائه دهد مشکلات روز جامعهآموزشی یا پژوهشی و تخصص خود یکی از 

 ؛ی در اولویت برگزاری است(ارشتهموضوعات میان

 ارائه پیشنهاد از سوی دستگاه اجرایی/ سازمان ذیربط؛ -2-8

 دانشکده/ واحد پژوهشی.دانشگاه/پیشنهاد رئیس یا معاون پژوهشی   -3-8



 

 

ها و واحدهای پژوهشی تکمیل و پس از تصویب در ( توسط دانشکده8فرم درخواست برگزاری نشست )فرم پیوست شماره  -2

ه و واحدهای پژوهشی، حداقل یک ماه قبل از برگزاری نشست برای طرح در شورای پژوهش و شورای پژوهشی دانشکد

 شود.فناوری دانشگاه به معاونت پژوهشی دانشگاه ارسال می

ده کنننظران شرکتنتایج، نظرات و دیدگاه صاحب حداکثر طی دو هفتهدبیر/ مجری موظف است پس از پایان نشست و  -3

اجرایی / سازمان مرتبط با موضوع موضوع نشست )مطابق  های سیاستی جهت ارائه به دستگاهصیهدر نشست را در قالب تو

 ( به معاونت پژوهشی دانشگاه ارسال نماید.2فرم پیوست شماره 

 باشد. برگزاری نشست توسط یک عضو هیأت علمی، منوط به تسویه حساب نشست قبلی می -6

 است.  الزامیایی مرتبط با موضوع نشست، های اجرحضور حداقل یک نماینده از دستگاه -5

 

 :هاهزینه -5ماده 

و بر  89/92/8698شورای پژوهش و فناوری دانشگاه مورخ  510هزینه برگزاری نشست با استناد به مصوبه جلسه شماره  -8

ر ه حداکثو تأیید شورای پژوهشی و فناوری دانشگا« فرم درخواست برگزاری نشست»اساس اعلام دبیر / مجری و در قالب 

ریال از محل بودجه پژوهشی دانشگاه و در قالب قراردادی که مابین دانشگاه و دبیر / مجری نشست  5909990999تا سقف 

 شود، تأمین خواهد شد.امضاء می

برگزاری نشست به حساب تنخواه دانشکده/واحد پژوهشی واریز خواهد شد که از سوی مقام مجاز در  دانشکده/ واحد  هزینه -2

 و در موعد مقرر تخصیص خواهد یافت.  صرفاً به منظور برگزاری نشستهشی و بر اساس تأیید دبیر / مجری نشست پژو

های سیاستی مانده پس از ارائه توصیهدرصد هزینه باقی 59درصد هزینه تخصیص یافته قبل از برگزاری و  59مطابق قرارداد، -3

مرحله اول از امور مالی واحد برگزارکننده نشست به امور مالی دانشگاه، در به معاونت پژوهشی دانشگاه و ارائه اسناد مثبته 

  قالب قرارداد پرداخت خواهد شد.

های لازم برای ایاب رسانی، انعکاس خبری، دعوت از سخنرانان، هماهنگیهمه امور مربوط به برگزاری نشست از جمله اطلاع -6

های رفت و آمد و ... بر عهده رایی، تهیه ملزومات پذیرایی، هزینهو ذهاب و پرداخت حق الزحمه سخنرانان و عوامل اج

 دانشکده / واحد پژوهشی برگزارکننده نشست است.

 
توسط شورای پژوهشی دانشگاه بازنگری گردید و جایگزین دستورالعمل  89/92/8698تبصره در تاریخ  8ماده و   5این دستورالعمل در 

   شد.    86/89/8301مصوب در تاریخ 

  



 

 

 کمک به حل مشکلات کشور یهانشست یفرم درخواست برگزار

 بیان اهداف و ضرورت برگزاری نشست: -2

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

 مشخصات عمومی: -1

 عنوان نشست:

 

 

 نام دانشکده یا پژوهشکده:

 

 نام و نام خانوادگی مسئول نشست:

 مرتبه علمی و آخرین مدرک تحصیلی مسئول نشست:

 شماره تماس:

 ایمیل: 

 ی نشست:های سیاستنام و نام خانوادگی مسئول تدوین توصیه

 شماره تماس:

 ایمیل:

 تاریخ برگزاری نشست:

 

 محل برگزاری نشست:

 

 تاریخ تکمیل فرم:

 



 

 

  بیان محورهای اصلی و تخصصی نشست: -3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

یی های اجراعلمی داخل یا خارج دانشگاه و مسئولین دستگاه هیأت ایاعضاز مسئول نشست،  اندعبارتکمیته علمی  اعضایکمیته علمی:  اعضای -4

  مرتبط با موضوع نشست.

 محل خدمت مرتبه علمی رشته تحصیلی نام و نام خانوادگی سمت دانشگاهی/اجرایی ردیف

8      

2      

3      

6      

5      

6      

1      

1      

0      

89      

 

 ته اجرایی: کمی اعضای -5

 محل خدمت مرتبه علمی رشته تحصیلی نام و نام خانوادگی سمت دانشگاهی/اجرایی ردیف

8      

2      

3      

6      

5      

6      



 

 

 ته اجرایی: کمی اعضای -5

 محل خدمت مرتبه علمی رشته تحصیلی نام و نام خانوادگی سمت دانشگاهی/اجرایی ردیف

1      

1      

0      

89      

 

  های نشست:برآورد هزینه -6

 الزحمه کمیته علمی:حق -1-6

 مرتبه علمی مسئولیتنوع  نام و نام خانوادگی ردیف
جمع ساعات 

 همکاری

الزحمه در حق

 ساعت
 جمع

8       

2       

3       

6       

5       

6       

1       

1       

0       

89       

  الزحمه کمیته علمی )ریال(جمع هزینه حق

 

 الزحمه کمیته اجرایی:حق -2-6

 درجه تحصیلی نوع همکاری نام و نام خانوادگی ردیف
جمع ساعات 

 همکاری

الزحمه در حق

 ساعت
 جمع

8       

2       

3       

6       

5       

6       

1       

  الزحمه کمیته اجرایی )ریال(:جمع هزینه حق

 

  



 

 

 شهری )در صورت لزوم(: هزینه ایاب و ذهاب درون -3-6

 فرجمع هزینه س تعداد سفر شهریشرح سفر درون ردیف

8    

2    

3    

6    

5    

  های ایاب و ذهاب )ریال(:جمع هزینه

 

 افزار و ...(: افزار، کتاب، نرموسایل مورد نیاز )سایر تجهیزات مانند نوشت -4-6

 جمع هزینه  تعداد نام وسیله ردیف

8    

2    

3    

6    

5    

 های وسایل مورد نیاز )ریال(:جمع هزینه
 

 

 هزینه پذیرایی:   -5-6

 جمع هزینه  تعداد اقلام پذیرایی ردیف

8    

2    

3    

  های پذیرایی )ریال(:جمع هزینه

 

 ها )نام ببرید(:سایر هزینه -6-6 

 

 های نشست )ریال(: جمع کل هزینه -7-6

 مبلغ )ریال(  عنوان هزینه ردیف

  الزحمه کمیته علمی جمع هزینه حق 8

  الزحمه کمیته اجرایی نه حقجمع هزی 2

  های ایاب و ذهاب جمع هزینه 3

  های وسایل مورد نیازجمع هزینه 6

  های پذیراییجمع هزینه 5

  هاجمع سایر هزینه 6

  های نشست )ریال(:جمع کل هزینه



 

 

 

 از دانشگاه( های خارجمالی )نهادها و سازمان منابعاظهار نظر در مورد امکان استفاده از سایر  -8-6

 

دانشیییگییاه عییلییامییه    عضو هیأت علمی گروه آموزشی                             دانشکده     جانباین

پذیرم و گزارش نهایی نشست را به های پژوهشی و همچنین مقررات مالی دانشگاه مینامهطباطبائی مسئولیت اجرای این طرح را بر اساس نظام

 کنم. طور مشروح ارائه می

 نام و نام خانوادگی مسئول نشست:

 امضا:

 تاریخ:

  



 

 

 های کمك به حل مشکلات کشورهای سیاستی نشستتوصیه

 شناسنامه نشست:

  عنوان نشست:

  واحد برگزار کننده نشست:

  مسئول نشست: 

  تاریخ برگزاری نشست:

  علمی:  هیأت اعضای

  های اجرایی مرتبط:نمایندگان دستگاه

  شست: مسأله محوری ن

  سیاستی: های هدف توصیهسازمان

 

 ها و مشکلات پیش رو(:)مقدمه، چالش شدهچکیده مباحث طرح

 

 

 

 های سیاستی:توصیه

8-  

2- 

3-  

6-  

5- 

6-  

1- 

 

 



 

 

 اهی داخلینشست دستورالعمل ربگزاری 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 1041بهار 
 

  



 

 

 :تعریف -2ماده 

(، نشست علمی 22/89/8301مورخ  3892 -آ -های علمی وزارت عتف )شماره عتف نامه همایشس تعریف آییننشست علمی بر اسا

نظر در یک عنوان علمی برای بحث و تبادل نظر با هدف مستقلی است که با حضور تعداد محدودی کارشناس صاحب جلسه

ر دانشگاه علامه طباطبائی، این جلسات با حضور اعضای شود. دسازی اطلاعات و نقد و تحلیل موضوعی خاص برگزار میسطحهم

شود در یک حوزه تخصصی تشکیل میران ظن، پژوهشگران، صاحبیآموزش عال و مراکز  هاهیأت علمی این دانشگاه و یا سایر دانشگاه

های حاضران در جلسه سشپر بهو شود انجام میپیرامیون مبحیث ییا موضیوعی خاص و مشخص  و طی آن مباحثه، تبادل نظر و نقد

 شود.داده می پاسخنیز 

 :اهداف -1ماده 

های های اعضای هیأت علمی و اشتراک یافتهمندیها و تواناندیشی، استفاده از تخصص، دانش، ظرفیتگسترش فرهنگ هم -8

 جدید علمی؛

 تخصصی؛ های در حوزه و تبادل نظر کاربردی -اشاعه مباحث علمی -2

 ظور تقویت روحیه نقد علمی؛منایجاد فضای مناسب به -3

های سئوالات شرکت کنندگان در زمینهگویی به پاسخ و علمیبحث و بررسی و طرح مسائل  برایفراهم نمودن بسترمناسب  -6

 تخصصی نشست.

  اعضای نشست: -3ماده 

نظر حبادبیر نشست: یکی از اعضای هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبائی است که در زمینه موضوعِ تخصصی نشست ص -8

 است؛ 

ز ها و مراککمیته علمی نشست: حداقل یک عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبائی و یک عضو هیات علمیِ دانشگاه -2

 موضوع نشست هستند؛ متخصص درکه  آموزش عالی داخلی

علمی کمیته اجرایی نشست: اعضای هیأت علمی، کارشناسان پژوهشی دانشگاه علامه طباطبائی و یا اعضای انجمن  -3

 کنند. دانشجویی هستند که در زمینه برگزاری نشست و امور اجرایی همکاری می
 
 

 فرایند اجرایی:  -2ماده 

ارائه پیشنهاد برگزاری نشست داخلی )تکمیل فرم درخواست( از سوی یکی از اعضای هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبائی  -8

 شی/واحد پژوهشی؛ نظر است به گروه آموزکه در زمینه موضوع نشست صاحب

بررسی و تایید نشست در جلسه گروه آموزشی و شورای پژوهشی دانشکده/واحد پژوهشی حداقل یک ماه قبل از برگزاری  -2

 نشست و ارسال به معاونت پژوهشی دانشگاه برای طرح در شورای پژوهش و فناوری دانشگاه؛

 است برگزاری نشست، برای هماهنگی با حراست الزامی است. ذکر مشخصات دقیق مهمانان خارج از دانشگاه در فرم درخو توجه:

 بررسی و تصویب نشست در شورای پژوهشی دانشگاه؛  -3

 ابلاغ مصوبه به دانشکده/واحد پژوهشی و انعقاد قرارداد با دبیر نشست؛ -6



 

 

زارش گ ارسال گزارش برگزاری نشست توسط دبیر نشست به معاون پژوهشی دانشکده/رئیس واحد پژوهشی در قالب فرم -5

 پس از برگزاری نشست؛ حداکثر طی دو هفته

 ارسال گزارش دبیر نشست از سوی دانشکده/واحد پژوهشی به معاونت پژوهشی دانشگاه  -6

برگزاری نشست توسط یک عضو هیأت علمی )دبیر نشست(، منوط به تسویه حساب هزینه های برگزاری نشست قبلی  :2تبصره 

 است. 

در صورت نیاز به دریافت مقالات دانشگاه،  یپژوهش یشورا 20/91/8305مورخ  616 ۀشمار ۀجلس ۀمصوب 1براساس بند  :1 تبصره

 ع است.باشد، ممنو نهیشده و سفارش مقاله که مستلزم پرداخت هز افتیبه صورت فراخوان در دیمقالات بابرای برگزاری نشست، این 

 

 :هاهزینه -5ماده 

، از محل اعتبارات پژوهشی دانشگاه و در قالب قراردادی که وهشی دانشگاهبا تصویب شورای پژهزینه برگزاری نشست  -8

 شود، تأمین خواهد شد.مابین دانشگاه و دبیر نشست امضاء می

برگزاری نشست به حساب تنخواه دانشکده/واحد پژوهشی واریز خواهد شد و پس از تأیید مقام مجاز در دانشکده/  هزینه -2

 ، در موعد مقرر تخصیص خواهد یافت. صرفاً به منظور برگزاری نشستدبیر نشست  واحد پژوهشی و بر اساس تأیید

درصد هزینه  59درصد هزینه تخصیص یافته قبل از برگزاری و  59) دو مرحلههای نشست در قالب قرارداد در هزینه -3

واحد برگزارکننده نشست به امور مانده پس از ارائه گزارش نشست و پس از ارائه اسناد مثبته مرحله اول از امور مالی باقی

  مالی دانشگاه(، پرداخت خواهد شد.

های لازم رسانی، انعکاس خبری، دعوت از مهمانانِ نشست، هماهنگیهمه امور مربوط به برگزاری نشست از جمله اطلاع -6

عهده دانشکده/واحد پژوهشی الزحمه اساتید و عوامل اجرایی، تهیه ملزومات پذیرایی، ... بر برای ایاب و ذهاب و پرداخت حق

 برگزارکننده و از محل بودجه نشست است.

 

تابع ضوابط ابلاغی از سوی شورای پژوهشی دانشگاه و هیأت رئیسه دانشگاه  مجازیهای علمی گزاری نشستبرهای هزینه :3 تبصره

 خواهد بود. 

 

پژوهشی دانشگاه بازنگری گردید و جایگزین دستورالعمل  توسط شورای 89/92/8698تبصره در تاریخ  3ماده و   5این دستورالعمل در 

                                              شد.    95/96/8699مصوب در تاریخ 

  



 

 

 به نام خدا

 

 

 

 (داخلیعلمی )درخواست برگزاری نشست فرم 

 عنوان نشست:

 هدف از برگزاری نشست:

 مدت:     تاریخ برگزاری:

 بعدازظهر:    صبح:  ساعات:

 محل برگزاری:

 سایر..................  المللی بین  داخلی  نوع نشست: 

 نام دبیر نشست:

 .................................... گروه آموزشی: دانشکده: :کنندهدرخواستواحد 

    نام مسئول کمیته علمی: 

 نام مسئول کمیته اجرایی:

 

 نام اعضای کمیته علمی:

 

 

0شماره  فرم  



 

 

 کمیته اجرایی:اعضای 

 

 

 محورهای نشست:

 

 

 بینی تعداد مدعوینپیش

  سایر تعداد مهمانان تعداد سخنران

 همکاران اداری و اجرایی

 

 جمع
 آزاد دانشجو خارجی داخلی خارجی داخلی

        

        

 

 مدعوین

 کنند: رود در این نشست شرکتعنوان مسئولان مملکتی و مهمانان خارجی که احتمال می -الف

 

 کنند:های اجرایی و صنعتی که در این نشست شرکت میعنوان مسئولان سازمان -ب

 

 شروع و خاتمه نشست:

 .فرماییدمیشود؟ پیشنهاد مراسم افتتاح به چه صورت برگزار می -الف

 چه کسی جلسه را افتتاح کند؟ –



 

 

 ها ادامه پیدا کند؟ چگونه، به چه شکل و ترتیبی فعالیت –

 

 شود؟ )با ذکر نوع هدایای احتمالی(سم پایانی چگونه برگزار میمرا –ب 

 

 ها:مشارکت و همکاری سایر سازمان

نماید چگونگی همکاری را ذکر در صورتی که در برگزاری این نشست نهاد یا سازمانی )اعم از دولتی و خصوصی( با دانشگاه همکاری می

 فرمایید:

 ................نام مؤسسه...........................

 سایر.....................  مالی   نوع همکاری:  علمی 

 های مالی برآورد شده:......................................................ریالمیزان احتمالی کمک

 

 تعیین نوع همکاری مدیریت امور پژوهشی:

 مذهبی  بازدید از اماکن تاریخی   چاپ بروشور    طرح آرم 

 تشکیل نمایشگاه کتاب   وسایل پذیرایی  تهیه  آماده کردن سالن 

  برداریعکس  ویدئو  برداریفیلم    ضبط صدا

 نام ببرید. لطفاً: هاسایر برنامه

 

 د دهنده:نام و نام خانوادگی پیشنها

 تاریخ:  امضا:

  



 

 

 نظر گروه آموزشی مربوط:

 تاریخ:  امضا:

 و پژوهشی دانشکده: نظر شورای آموزشی 

 تاریخ:  امضا:

 مبلغ به ریال  های نشست:بینی هزینهپیش

  های تحقیقی )در صورتی که قرار است مقالاتی برای عرضه سفارش شود(تهیه مقاله الزحمهحق

  همکاران علمی )شرکت در جلسات و داوری مقالات( الزحمهحق

  مسئول کمیته علمی –دبیر نشست  الزحمهحق

  مالی –مسئول کمیته اجرایی و همکاران اداری  الزحمهقح

  التحریرلوازم، تایپ، تکثیر و نامهدعوتطراحی پوستر، بروشور، پلاکارد، تزئین سالن،  الزحمهحق

  و خدمات کامپیوتری  برداریفیلمعکاسی،  الزحمهحق

  غذا و پذیرایی  هزینه

  اه(اجاره سالن )موارد خارج از دانشگ هزینه

  هتل )اقامت مهمانان داخلی و خارجی( هزینه

  هواپیما )داخلی( بلیت هزینه

  پرداخت نشده باشد( الزحمهحقخرید هدایا و لوح تقدیر برای سخنرانان )در صورتی که برای تهیه مقاله 

  آگهی روزنامه  هزینه

  شهریدرونو  شهریبینرفت و آمد  هزینه

  ای فرهنگی، هنری و مذهبیهمراسم و برنامه هزینه

  های جانبی نشستها و سخنرانیتشکیل کارگاه هزینه

  برگزاری میزگردها هزینه

  مقاله( خلاصهچاپ نشریه ) هزینه



 

 

 مبلغ به ریال  های نشست:بینی هزینهپیش

  ها(درصد کل هزینه 5بینی نشده )های پیشهزینه

  های همایشجمع هزینه

  تأمین از سایر منابع با ذکر درصد

  با ذکر درصدپرداخت توسط دانشگاه: 

  نام، فروش کتاب، نشریات همایش، عکس و...(بینی درآمد نشست )حق ثبتپیش

 

 دبیر نشست:نام و امضای 

  



 

 

 

 به نام خدا

 

 

 اطلاعات پایانی نشست علمیفرم 

................................................................... که از تاریخ ................................... لغایت نظر به برگزاری نشست ................................................................................  

 شود. ............................... توسط این دانشکده برگزار شد اطلاعات مربوط به نشست مذکور به این شرح اعلام می

 :عنوان نشست -2

 د برگزار کننده:واح -1

 مقالات علمی: -3

 تعداد خلاصه مقالات پذیرفته شده    تعداد خلاصه مقالات دریافت شده

 تعداد اصل مقالات چاپ شده  تعداد اصل مقالات دریافت شده

 توسط استادان دانشگاه مجری -8 تعداد مقالاتی که در نشست به طور شفاهی ارائه شده: 

 توسط افراد خارج از کشور -3   دیگرتوسط استادان مراکز علمی  -2

 تعداد مقالات چاپ شده:

 تعداد مقالات استادان مراکز علمی دیگر -2  تعداد مقالات استادان دانشگاه مجری -8

 تعداد مقالات افراد خارج از کشور -3

  



 

 

 

 ها:میزگردها و کارگاه -2

 اعضای اداره کننده تاریخ برگزاری موضوع ردیف

    

 

 

 نان مدعو در مراسم افتتاحیه و پایانی:سخنرا -5

 زمان موضوع سخنرانی سمت نام سخنرانان ردیف

 

 

 

    

 

 :کنندگانحمایت -6

 شماره تلفن نام فرد یا افراد رابط میزان )کمک مالی( نوع حمایت کنندهحمایتنام ارگان یا نهاد  ردیف

 

 

     

 

  



 

 

 دیدارها: -7

 نوع بازدید عداد بازدیدشدگانت تاریخ نام محل بازدید شده ردیف

 

 

 

    

 

 های خبری:گزارش -4

 تلفن تماس نام نمایندگان اندهایی که همکاری نمودهخبرگزاری/ برنامه ردیف

 

 

 

  

 

 

 

 ها:مجلات و روزنامه -9

 تلفن تماس نام نمایندگان خبری نشریه ردیف

 

 

 

  

 

 

 

  



 

 

 :شدگاننامثبت -22

 خارجی کنندگانشرکت

 سمت کشور کنندهشرکتنام افراد  ردیف

 طرح مقاله

 با مقاله
بدون 

 مقاله

 

 

 

 

     

 

 (…: )اطلاعات مربوط به نمایشگاه جنبی و غیره سایر اطلاعات مهم مربوط به این همایش ـ 22

 

 

 

 

 دبیر نشست

 

 

ای از گزارش نهایی به معاون پژوهشی، ویر نسخهشود و تصهای علمی دانشگاه انجام میتوسط گروه روابط دانشگاهی و نشست هاارزشیابی

 شود. رئیس دانشکده و دبیر نشست ارائه می

  



 

 

 بندی نهایی نشست:جمع ـ 21

 

 

 

 

 آمده به دستارزیابی نتایج  ـ 23

 عنوان مقاله نام و نام خانوادگی نویسنده )ارائه دهنده( ردیف

   

  

 

  



 

 

 های سیاستی نشستتوصیه

 شناسنامه نشست:

  ن نشست:عنوا

  واحد برگزار کننده نشست:

  مسئول نشست: 

  تاریخ برگزاری نشست:

  علمی:  هیأت اعضای

  های اجرایی مرتبط:نمایندگان دستگاه

  مسأله محوری نشست: 

  سیاستی: های هدف توصیهسازمان

 

 ها و مشکلات پیش رو(:)مقدمه، چالش شدهچکیده مباحث طرح

 

 

 

 ی:های سیاستتوصیه

8-  

2- 

3-  

6-  

5- 

6-  

1- 

 

 



 

 

 همایش ربگزاری  مقررات و ضوابط تعاریف،

 

  



 

 

 «تعاریف، ضوابط و مقررات برگزاری همایش»

 

 :همایش علمی معتبر -

ها، مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و منظور، هرگونه گردهمایی علمی و پژوهشی است که به یکی از عناوین زیر توسط دانشگاه

 شود.یفناوری، برگزار م

 :کنگره -

یا  تواند در سطح ملیآیند. کنگره میگیری درباره موضیوعی ویژه گرد هم میو تصیمیم نظرتبادلکنندگان آن، برای بحث و شیرکت

وند. کنگره شسالیانه برگزار می صیورتبهالمللی و جهانی های بینبیشیتر کنگره شیود.دائمی یا موقت برگزار  صیورتبهالمللی و بین

تر از کنفرانس، سمپوزیوم و کارگاه تر و رسمیو معمولاً بزرگ است زمانهمکشد و دارای چندین جلسه برای چند روز طول می غالباً

 است.

 اجرائی کنگره. هکمیت اعضایعلمی کنگره،  هکمیت اعضایدبیر علمی کنگره، دبیر اجرائی کنگره،  :ارکان کنگره

 :کنفرانس -

لمللی، اکنند و در سطح داخلی یا بینتر از کنگره که در آن تعداد زیادی از افراد سخنرانی میجلسیاتی با شیکل و ماهیتی تخصصی 

 شود.ادواری بر اساس موضوع خاصی برگزار می صورتبهظرف مدت یک یا چند روز و در یک نوبت یا 

 .اجرائی کنفرانس هکمیت اعضای علمی کنفرانس، هکمیت اعضایدبیر علمی کنفرانس، دبیر اجرائی کنفرانس،  :ارکان کنفرانس

 :سمینار -

ی و تخصص لۀبرای طرح یا بررسی یک یا چند مسئ نظرانصاحبشود که در آن های معمولاً یک روزه اطلاق میبه سیلسله سخنرانی

یل المللی تشکندر سیطح محلی، ملی و بی تواندمیآیند. سیمینار های جدید گرد هم میاطلاعات تازه و یافته مبادلهارائه و  منظوربه

برنامه کاری یک  کنندگان در آن محدود بوده و موضوع ارائه شده معمولاً با داوری منسجم اولیه همراه نیست.شیود و تعداد شیرکت

 شود.کننده تنظیم میهای افراد شرکتسمینار با هدف تقویت مهارت

 اجرائی سمینار. هکمیت اعضایعلمی سمینار،  هکمیت اعضایدبیر علمی سمینار، دبیر اجرائی سمینار،  :ارکان سمینار

  



 

 

 :سمپوزیوم -

د و کننیک موضوع واحد از منظرهای مختلف ارائه می دربارهشود که در آن متخصصان یک فن، دیدگاه خود را به جلساتی گفته می

اران خود و در جریان قرار پردازند. هدف نهایی آن نیز آگاه شییدن متخصییصییان فن از دیدگاه همکمی نظرتبادلدر ادامه به بحث و 

 باشد.تخصصی خود می رشتههای گرفتن از آخرین تحولات و یافته

 علمی و اجرائی سمپوزیوم. هکمیت اعضایرئیس سمپوزیوم،  :ارکان سمپوزیوم

 :نشست علمی -

ح سازی سطدر جهت هم نظرتبادلدر یک عنوان علمی برای بحث و  نظرصاحبجلسیه مسیتقلی که با حضیور معدودی متخصیص 

 اطلاعات و نقد و تحلیل یک موضوع خاص برگزار گردد.

 علمی و اجرائی نشست. هکمیت اعضایرئیس نشست،  :ارکان نشست

 :های همایش علمی معتبرشاخص -

واند تباشد و موضوعات پراکنده و نامرتبط نمی ایرشتهبینموضوع و محورهای همایش باید مرتبط با یک حوزه خاص علمی و یا  -الف

 ر یک همایش علمی قرار گیرد.د

 مرتبط و هماهنگ باشد. «دانشگاه»موضوع و محورهای همایش علمی باید با زمینه فعالیت و مأموریت  -ب

 باشد.برگزاری همایش به شیوه حضوری باشد و هرگونه همایش به شیوه مجازی نامعتبر می -ج

 شود. ثبت (ISC) همایش و مقالات آن در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام -د

 ها توسط کمیته علمی تخصصی برخوردار باشد.از فرآیند داوری مقاله -ه 

 سخنرانی یا پوستر ارائه شوند. صورتبههای علمی مقاله -و

 های همایش در مجموعه مقالات منتشر شوند.مقاله -ز

 :ادواری بودن -

و یا کشیورهای مختلف با موفقیت برگزار شده باشد در شرایطی که  منظم و ادواری در ایران صیورتبههای گذشیته همایش باید طی سیال 

 شود، شواهد و دلایل کافی برای تداوم برگزاری آن در آینده ارائه شود.یک همایش برای اولین بار برگزار می

 :پذیر بودنتوجیه -

 در جهت توسعه ملی باشد. برگزاری همایش، باید در راستای حل بخشی از نیازهای کشور و یا ارائه دستاوردهای نوین



 

 

 :کمیته علمی و اجرایی -

ش المللی باشند. دبیر علمی همایهای برجسته علمی کشور در سطح ملی و بینبایست از شخصیتعلمی همایش می هکمیت اعضای 

 در شود.اص «دانشگاه» رئیسباید فردی با سوابق علمی مرتبط و متناسب با سطح همایش باشد و پس از انتخاب، حکم وی توسط 

علمی همایش موظف اسـت جهت جلوگیری از هرگونه فعالیت در همایش که در تضاد با اصول و مبانی  هکمیت -

 نظام جمهوری اسلامی باشد تدابیر لازم را اتخاذ نماید.

 :کیفیت برگزاری -

ری مقالات، برنامه و مدیریت ها، فرآیند برگزاری همایش شییامل تهیه فراخوان و پوسییتر، داومنظور حفظ و ارتقای کیفیت همایشبه

های غیر ضییرور، بندی دقیق و به دور از تشییریفات و صییرف هزینهها و غیره باید با نظم و برنامه زمانها، میزگردها، کارگاهنشییسییت

 صورت پذیرد.

 :زمان ارائه تقاضا -

اقل نامه باید حدآیین اینر تحقق کلیه بندهای که نیاز به فراخوان مقاله دارد به همراه مدارک لازم دال ب هاییهمایشتقاضییای برگزاری 

راه ها به همکه نیاز به فراخوان مقاله ندارد مانند سیمپوزیوم و نشیست هاییهمایشقبل از تاریخ برگزاری و تقاضیای برگزاری  سـه ماه

 هشیییپژورگزاری باید به معاونت نامه و تقاضییای برگزاری آن، حداقل یک ماه قبل از بآیین اینمدارک لازم دال بر تحقق کلیه بندهای 

 ها نشست ارائه شود.ارائه شود. در تقاضا لازم است دلایل و پیشنهادۀ توجیهی برای برگزاری همایش «دانشگاه»

باشد برای برگزاری همایشی با همان عنوان و موضوع در  شدهانجاماگر همایش ملی با یک عنوان و موضیوع مشیخص در یک سیال 

 همان سال، باید دلایل و توجیه لازم ارائه شود تا در صورت تأیید، مجوز صادر شود. سایر نقاط کشور در

 :هزینه برگزاری -

دبیر  هالزحمشورای پژوهشی دانشگاه، حق 89/96/8315مورخ  388 هشمار هشورای پژوهشی دانشگاه در جلس همصوب بر اساس -الف

 هالزحمدر مجموع نباید حق) همایشکل  هاز بودج %89اجرائی نیز کل همایش و سایر عوامل  هاز بودج %89علمی همایش معادل 

 شود.همایش باشد( تعیین می هاز بودج %29دبیر علمی و سایر عوامل اجرائی بیشتر از 

فراخوان  صورتبهشورای پژوهشی دانشگاه، مقالات همایش باید  20/91/8305مورخ  616 هشمار هجلس همصوب 1بند  بر اساس -ب

 ه و سفارش مقاله که مستلزم پرداخت هزینه باشد، ممنوع است.دریافت شد

 است.های همایش، بینی هزینهپیشاعطائی از طرف دانشگاه، فقط در قالب جدول  ههزینه کرد بودج -ج

 ها، است.همایش، توسط سایر سازمان هاز بودج %69منوط به تحقق حداقل  حسابتسویه -د

در صورت موافقت و تصویب در  %899های بنیادی و همایش %39های کاربردی زاری همایشحداکثر مشارکت دانشگاه در برگ -ه

 شورای پژوهشی دانشگاه، است.



 

 

 هایپدیدهعلمی و درک بهتر  هایاندوختهافزایش  منظوربههای اصیل و بدیع از کاوشهمایش است که در آن  :بنیادی همایش 

کسب  رمنظوبه کار نظری یا تجربی که عمدتاًشود و مقالات با هدف می نظرتبادلث و غیره، بح طبیعی. انسانی اجتماعی. فرهنگی و

که هیچ کاربرد ویژه یا دقیقی برای آن در نظر شود بدون اینمی برگزار پذیرمشاهدههای پدیده یا واقعیت أهای جدید از منشآگاهی

 گرفته شده باشد.

کاربردی باید  همایشگیرد. مشکل یا معضل خاص علمی یا اجتماعی انجام میحل  منظوربهاست که  همایش :کاربردی همایش 

شود. همچنین در جهت حل برگزار  ،در جامعه ،کسب دانش علمی و فنی جدید برای کاربرد ویژه منظوربه روشن و مشخص صورتبه

 هایها از حمایت مالی سایر سازمانیشگونه همارود اینصنعتی باشد. انتظار می هیک سازمان اجرائی یا مؤسس معضلمشکل یا 

 مند شود.اجرائی و مؤسسات صنعتی، بهره
 

 :ثبت همایش و مقالات آن -

 و/819336 ابلاغی شماره به پژوهشی و آموزشی علمی هیأت اعضای مرتبه ارتقای نامهآیین اجرایی نامهشیوه 5 ماده 89 بند مطابق

 توسیییطگیرد که ( امتیاز تعلق میالمللیبیناعم از ملی و ) داخلیعتبر علمی ی مهاهمایش، به آن دسیییته از 91/91/8305 مورخ

 ثبت شده باشند. (ISC) اسلامدر پایگاه استنادی علوم جهان  «دانشگاه»

مدیریت  هنامه ثبت همایش در سیییامان، موظف اسیییت قبل از فراخوان مقاله، همایش را مطابق شییییوهدبیر علمی همایش هنمیایند

 ثبت نمایند. ISC)) ( و پایگاه استنادی علوم جهان اسلامhttp://conf.atu.ac.ir:آدرس) نشگاهداهای همایش

 ISC نامه فوق به پایگاههمچنین پس از برگزاری همایش، برگزارکنندگان بایستی مجموعه مقالات همایش را جهت ثبت، طبق شیوه

 نمایند. ارسال

های علمی معتبر، طبق ماده فوق را و سیییایر پایگاه ISCثبت همایش در پایگاه  دبیر علمی همایش باید تدابیر مقتضیییی جهت الزام

 است. ISCاتخاذ نموده و هرگونه حمایت مادی و معنوی توسط دانشگاه از برگزاری همایش، منوط به ارائه گواهی ثبت در پایگاه 



 

 

 به نام خدا 

 

 

 

 درخواست برگزاری همایش علمی ملی 

 

 

 

 :فارسی   

 :مایشعنوان ه

 :انگلیسی 

 

 □نشست علمی              □سمپوزیوم        □ سمینار           □کنفرانس         □کنگره :نوع همایش

 

 □یك روز                □نیم روز      

 □روز دو  □ یك و نیم روز                               :مدت                          :تاریخ برگزاری

 □روز از سهبیش                  □روز سه                                                                                         

 

 :بعدازظهر   :صبح  :ساعات

 

 :محل برگزاری

0فرم شماره   



 

 

 :دبیر علمی() همایشنام دبیر 

 

 :نام دبیر اجرائی همایش

 

 :(جلسهتصوربه همراه ) دانشکده/کنندهدرخواستواحد 

 :تاریخ ارائه به شورای پژوهشی دانشکده

 :(جلسهصورتبه همراه ) آموزشیگروه 

 

 :تاریخ ارائه به گروه آموزشی

 

 :تاریخ ارائه به شورای پژوهشی دانشگاه

 

 :اهداف و ضرورت برگزاری همایش -2

 

 

 

 :محورهای همایش -1

 فرم برگزاری همایش، الزامی است. وجود ارتباط بین عنوان همایش، اهداف و محورها جهت تصویب -

 

 

 :های اجرائی/مؤسسات صنعتی کشورعلمی همایش در جهت برآورده کردن نیازهای سازمان دستاوردهای -3

های توصیهبسته  هو ارائ ISCهای دانشگاه، انجام امور مربوط به همایش ههمایش در سامان نامثبتدبیر علمی همایش جهت  همعرفی نمایند -

 نهائی، الزامی است. حسابتسویه، جهت سیاستی

 

  



 

 

 

 :نام اعضای کمیته علمی ـ 2

 علمی هرتب گروه آموزشی محل خدمت نام خانوادگی نام ردیف

8      

2      

3      

6      

5      

6      

 علمی همایش، الزامی است. هعضویت معاون پژوهشی دانشکده در کمیت -

 :اعضای کمیته اجرائی -5

اه، مدیریت امور پژوهشی دانشگ هیت معاون اداری و مالی دانشکده/پژوهشکده، معاون پژوهشی دانشکده/پژوهشکده و یک نفر به عنوان نمایندعضو

 اجرائی همایش، الزامی است. هدر کمیت

 

 

 

 

 :بینی تعداد مدعوینپیش -6

  سایر تعداد مهمانان تعداد سخنران

 همکاران اداری و اجرایی

 

 آزاد دانشجو خارجی داخلی خارجی داخلی جمع

        

        

 :توضیحات

 

  



 

 

 

 :مدعوین -7

 :رود در این همایش شرکت کنندهای اجرائی و صنعتی و مهمانان خارجی که احتمال میعنوان مسئولان سیاسی، مملکتی، مسئولان سازمان

 

 :های همایشبرنامه بینی کلیپیش ـ 4

 سمت سخنران زمان تعداد عنوان برنامه ردیف

    سخنرانی عمومی 8

    تخصصی( همقال) تخصصیسخنرانی  2

    سخنرانی تخصصی موازی 3

    کارگاه 6

    نشست  5

    میزگرد 6

1 
 هنمایشگاه آخرین دستاوردهای علمی حوز

 تخصصی مرتبط با موضوع همایش
   

 

برای مثال همایش دو ) نمایدجدول زیر ارائه  بر اساستعداد روزهای همایش،  ر اساسبهای خود را بینی برنامهدبیر علمی همایش باید پیش -

 روزه(.

 

 :شروع و خاتمه همایش -4

 روز اول

 بعدازظهر صبح

 تعداد عنوان برنامه ساعت تعداد عنوان برنامه ساعت

  های تخصصیسخنرانی 86-86  افتتاحیه 89-1

  پذیرائی 86-39/86  پذیرائی 39/89-89

 39/86-39/81  سخنرانی عمومی 39/82-39/89
های تخصصی/ سخنرانی

 اختتامیه
 

 



 

 

 روز دوم

 بعدازظهر صبح

 تعداد عنوان برنامه ساعت تعداد عنوان برنامه ساعت

 86-86  سخنرانی عمومی 89-1
 هایپوستر یا سخنرانی هارائ

 تخصصی
 

  پذیرائی 86-39/86  پذیرائی 39/89-89

  اختتامیه 39/86-39/81  رانی تخصصیسخن 39/82-39/89

 

 :هامشارکت و همکاری سایر سازمان -22

 :نماید چگونگی همکاری را ذکر فرماییدای با دانشگاه همکاری میدر صورتی که در برگزاری این همایش سازمان یا مؤسسه

 ................... :نام مؤسسه

 .....سایر................)مالی )علمی  :نوع همکاری

 ریال ...................................................... :های مالی برآورد شدهمیزان احتمالی کمک

 

 :تعیین نوع همکاری انتشارات دانشگاه -22

 ام امور یادشده.های انجضوابط و مقررات انتشارات دانشگاه با پرداخت هزینه بر اساسچاپ، پوستر، بروشور، چکیده، مجموعه مقالات و ...  

 

 نام ببرید. لطفاً :هاسایر برنامه -21

 

 :نام و نام خانوادگی دبیر علمی همایش 

 :امضا 

 :تاریخ

  



 

 

 :های همایشبینی هزینهپیش

 مبلغ به ریال عنوان هزینه

 علمی

  همکاران علمی )شرکت در جلسات و داوری مقالات( الزحمهحق

  نری و مذهبیهای فرهنگی، همراسم و برنامه هزینه

  های جانبی همایشها و سخنرانیتشکیل کارگاه هزینه

  هابرگزاری نشست هزینه

 اجرائی
  کل همایش هاز بودج %89مسئول کمیته علمی( ی معادل ) همایشدبیر علمی  الزحمهحق

  کل همایش هاز بودج %89دبیر اجرائی و عوامل اجرایی ی معادل  الزحمهحق

 تبلیغات

  التحریرلوازم، تایپ، تکثیر و نامهدعوتطراحی و چاپ پوستر، بروشور، پلاکارد، تزئین سالن،  لزحمهاحق

  و خدمات کامپیوتری برداریفیلمعکاسی،  الزحمهحق

  آگهی روزنامه هزینه

 انتشارات
  کامل( همقال) مقالاتچاپ مجموعه  هزینه

  چاپ چکیده مقالات هزینه

ایاب و 

ذهاب، 

 امت واق

 پذیرائی

  غذا و پذیرایی هزینه

  موارد خارج از دانشگاه( در صورت لزوم) سالناجاره  هزینه

  اقامت مهمانان داخلی و خارجی( در صورت لزوم) هتل هزینه

  داخلی( در صورت لزوم) هواپیما بلیت هزینه

  خارجی( در صورت لزوم) هواپیما بلیت هزینه

  شهریدرونو  شهریبینرفت و آمد  هزینه

 سایر

  کنندگانشرکتخرید هدایا برای سایر 

  خرید هدایا و لوح تقدیر برای مدعوین، صاحبان مقالات و سخنرانان

  ها(درصد کل هزینه 5بینی نشده )های پیشهزینه

 جمع

  علمی

  اجرائی

  تبلیغات

  انتشارات



 

 

 مبلغ به ریال عنوان هزینه

  ایاب و ذهاب، اقامت و پذیرائی

  سایر

  جمع کل 

میزان 

 پرداخت

  های مرتبط با موضوع همایش با ذکر درصدتأمین از سازمان

  برآورد شده( هاز بودج %39حداکثر ) دانشگاهاز محل اعتبارات پژوهشی 

  نام، فروش کتاب، نشریات همایش، عکس و...(بینی درآمد همایش )حق ثبتپیش

 

 

 :نام و نام خانوادگی دبیر علمی همایش

 :امضاء 

 

 

 

 

  



 

 

 های سیاستی همایشتوصیه

 

 :شناسنامه همایش

  :همایشعنوان 

  :همایش واحد برگزار کننده

  : مسئول همایش

  :همایش تاریخ برگزاری

  : همایش علمی کمیته اعضای

  :اجرایی همایش کمیته اعضای

  اجرایی همایش: اعضای

  های اجرایی مرتبط:نمایندگان دستگاه

  : همایش وریمسأله مح

  سیاستی: های هدف توصیهسازمان

 

 :ها و مشکلات پیش رو(مقدمه، چالششده )چکیده مباحث طرح

 

 

 

 :های سیاستیتوصیه

8- 

2- 

3- 

6- 

5- 

6- 

1- 

 

 

 



 

 

 داخلی علمی اهیکارگاه ربگزاری  انمهشیوه

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 1041 بهار
 

  



 

 

ها علمی در دنیا بستر مناسبی برای ارائه و ترویج آخرین دستاوردهای علمی ها و واحدای علمی در دانشگاههبرگزاری کارگاه -مقدمه

، دهیانسازمهای پژوهشی است. دانش و بهبود کیفیت فعالیت کاربردی سازیهای موفقیت دانشگاه برای کند و یکی از راهفراهم می

منظور ایجاد رویه مشخص برای ها کمک کند. لذا بهتر آند به اجرای هر چه بهتر و غنیتوانها میبخشی و قانونمندسازی کارگاهنظم

 نامه ذیل تدوین شده است.های علمی و تسریع در فرایند اجرایی، شیوهبرگزاری کارگاه

 به خاص عیموضو در مهارت کسب و دانش انتقال هدف با که است فشرده پژوهشی برنامه یک کارگاه تعریف کارگاه: -2ماده 

موضوعات ارائه شده در کارگاه باید منطبق با آخرین  .شودمی برگزار کنندهشرکت محدودی تعداد مشارکت با عملی و نظری صورت

 دستاوردهای علمی و پژوهشی در حوزۀ مربوط باشد. 

 مخاطب(:  بر اساس) انواع کارگاه -1ماده 

 یی(افزا)دانش های ویژه اعضای هیأت علمیکارگاه -2-8

 های ویژۀ دانشجویانکارگاه -2-2

  فرایند برگزاری :  -3ماده 

دهنده)عضو هیأت علمی یا گروه( حداقل یک ماه قبل از برگزاری کارگاه تکمیل پیشنهاداز سوی کارگاه  برگزاری پرسشنامه -3-8

 شود. و به گروه آموزشی/ پژوهشی مربوط ارائه می

 پژوهشی دانشکده-آموزشی/پژوهشی  و ارسال به شورای آموزشی ه در گروهطرح پیشنهاد برگزاری کارگا -3-2

 آموزشی/پژوهشی دانشکده پیشنهاد برگزاری کارگاه در شورای تأییدبررسی و  -3-3

شورای آموزشی و پژوهشی دانشکده( را همراه  جلساتصورتمعاون پژوهشی دانشکده، پیشنهاد برگزاری کارگاه )با پیوست  -3-6

 کند تا در شورای پژوهشی دانشگاه مطرح شود.ه رسمی به مدیریت امور پژوهشی دانشگاه ارسال میبا نام

در صورت تصویب برگزاری کارگاه در شورای پژوهشی دانشگاه، قرارداد برگزاری کارگاه با مدرس/مجری کارگاه منعقد  -3-5

های دانشگاه، مدرس/مجری موظف است همکاری لازم همایششود. در صورت نیاز به برگزاری فرایند کارگاه از طریق سامانۀ می

 را جهت ثبت اطلاعات کارگاه با کارشناس مربوط در سامانۀ یاد شده انجام دهد.

پس از برگزاری کارگاه، مدرس/مجری گزارشی از کارگاه یادشده در فرمت تعیین شده را به همراه مستندات مربوط از طریق  -3-6

 نماید.به مدیریت امور پژوهشی دانشگاه ارسال میمعاون پژوهشی دانشکده 

آمیز کارگاه توسط مدیریت امور پژوهشی دانشگاه، درخواست پرداخت مبلغ قرارداد کارگاه برگزاری موفقیت تأییدپس از  -3-1

 شود.یادشده در وجه مدرس/ مجری کارگاه برای معاونت توسعه و مدیریت منابع دانشگاه ارسال می

های های ویژۀ اعضای هیأت علمی ممنوع ، اما شرکت اعضای هیأت علمی در کارگاهدانشجویان در کارگاه شرکت -تبصره

 دانشجویی بلامانع است.

  



 

 

 کارگاه اجرایی ضوابط: 2 ماده

داقل حبینی شود و در هر صورت جمعاً شود، باید فضای لازم برای حضور و فعالیت افراد پیشکارگاه در هر سطحی که برگزار  -6-8

کننده و امکاناتی همچون برقراری اتصال به اینترنت پرسرعت، تجهیزات اداری و امکان ارائه مطلب متر مربع برای هر شرکت 6

 )ویدئو پروژکتور( تأمین شود.

اه گهایی که مدرس/مدرسین، عضو هیأت علمی دانشکدۀ محل برگزاری کارگاه نباشند یا عضو هیأت علمی غیر دانشدر کارگاه -6-2

علامه طباطبائی باشند نیاز به مجری دارند. در صورتی که کارگاه نیاز به مجری داشته باشد، مجری باید یکی از اعضای هیأت 

 شود. علمی دانشکدۀ محل برگزاری کارگاه باشد که در این صورت قرارداد برگزاری کارگاه با مجری منعقد می

 .است کارگاه مدرس/مجری عهده به های مربوط به کارگاه،فعالیت سایر و مکاتبات تمامی مسئولیت -6-3

کنندگان را به منظور تسویه برای نامکنندگان در کارگاه به همراه امضاء ثبتناماست اسامی ثبت موظف مدرس/مجری کارگاه -6-6

 است.نفر  85ها کنندگان در هر کارگاهمدیریت امور پژوهشی دانشگاه ارسال نماید. حداقل تعداد شرکت

تسویه  .دهد ارائه به مدیریت امور پژوهشی دانشگاه راکارگاه  و مستندات برگزاری گزارش است موظف کارگاه مدرس/مجری -6-5

 ها و مستندات برگزاری کارگاه است.حساب با مجری/مدرس منوط به ارائه گزارش

 اساتید، آمد و رفت اسکان، نیاز، صورت در مچنینه و افزارنوشت ملزومات و نامهدعوت تهیه پوستر، چاپ رسانی،اطلاع -6-6

 .شودتأمین می کارگاه کل اعتبار از پذیرایی مدرسین و یا مدرس الزحمهحق

هیه یا تتهیه فایل صوتی و تصویری  تواند از طریقمستندسازی کارگاه توسط مدرس/مجری کارگاه لازم است. این امر می -6-1

 ذیرد. تنظیم متن چاپی از مباحث انجام پ

در صورتی که موضوع کارگاه نیاز علمی دانشگاه را برآورده نماید، مدیریت امور پژوهشی دانشگاه در تأمین مدرس و  -6-1

 الزحمه مربوط، همچنین تأمین فضای کارگاهی و انجام امور اجرایی همکاری خواهد داشت.حق

 تخصیص بودجه: -5ماده 

ده ها مشخص شار تحقیقات دانشگاه با تنظیم قرارداد مقطوع که طی آن تمامی هزینههزینه برگزاری کارگاه از محل اعتب -5-8

التحقیق مدرس/مجری کارگاه و دستیاران او، هزینه پذیرایی، تهیه های اجرای کارگاه شامل حقاست، پرداخت خواهد شد. هزینه

 افزار است. منابع و نوشت

 ساعت معادل 6های تا التدریس اعضای هیأت علمی در هر سال برای کارگاهبر اساس جدول حق مدرس کارگاه الزحمۀحق -5-2

 2ساعت به ازای هر  6های بالای محاسبه خواهد شد. برای برگزاری کارگاه  82التدریس نظری دانشیار پایه ساعت حق 86

. حداقل ساعت اضافه خواهد شد به مبلغ کارگاه  82التدریس نظری دانشیار پایه ساعت حق 6ساعت( معادل 6ساعت)علاوه بر 

 شود.ساعت تعیین می 29ساعت و حداکثر ساعت برگزاری کارگاه  6برگزاری کارگاه 

 کارگاه الزحمۀحق تعداد ساعت کارگاه ردیف

   82التدریس نظری دانشیار پایه ساعت حق 86معادل  6 2

التدریس نظری قساعت ح 6ساعت معادل  2ساعت به ازای هر  6مازاد بر    6بیش از  1

  82دانشیار پایه 



 

 

 

 التحریر اختصاص یابد.رسانی، لوازمهای اجرایی از قبیل: پذیرایی، اطلاعدرصد از بودجۀ کارگاه باید به هزینه 89حداقل  -5-3

کارگاه هزینۀ کارگاه محاسبه و از محل بودجۀ  %89مجری برابر  الزحمهحقهایی که مجری داشته باشند، برای کارگاه  -5-6

 شود. پرداخت 

ها ممنوع است. معاونت پژوهشی های کارگاه به کارشناسان پژوهشی و عوامل اجرائی در دانشکدهپرداخت از محل هزینه -5-5

 ها موظف به همکاری در برگزاری کارگاه هستند.و کارشناسان پژوهشی دانشکده

 مسئول کارگاه، در یک مرحله قابل پرداخت است.کل مبلغ پس از ارائۀ گزارش برگزاری دوره توسط مدرس/  -5-6

های واریزی به معاونت پژوهشی، از مبلغ کنندگان و ارائۀ مستندات فیشنویسی از شرکتدریافت شهریۀ نام در صورت -5-1

 به مدرس/مجری)علاوه بر مبلغ قرارداد منعقد شده( قابل پرداخت است. %29یادشده 

کنندگان در کارگاه صرفاً باید به حساب درآمدهای اختصاصی دانشگاه نویسی از شرکتنام هرگونه وجه به عنوان شهریۀ -5-1

 نام ممنوع است.واریز شود و استفاده از هر حساب دیگری برای واریز مبلغ ثبت

وسط نام تها از بیرون دانشگاه هستند با دریافت هزینۀ برگزاری و حق ثبتهایی که مخاطبان آنبرگزاری کارگاه -5-0

 دانشکده/پژوهشکده بلامانع است.

 کند.نامه مربوط به خود تبعیت میالمللی از آیینهای بیناجرای کارگاه : 2تبصره 

 گیری خواهد شد.افزایی به صورت موردی در شورای پژوهشی دانشگاه تصمیمهای دانشدر خصوص کارگاه :1تبصره 

 شوند ملزم به رعایت سقف ساعات برگزاری نیستند.یکه در قالب مدرسه برگزار م هاییکارگاه :3تبصره

 

نامه مصوب در شورای پژوهشی دانشگاه بازنگری و جایگزین شیوه 89/92/8698تبصره در تاریخ  6ماده و  5نامه در این شیوه

 شورای پژوهشی دانشگاه شد. 90/92/8306
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 مشخصات مدرس/مجری کارگاه: ـ 1

 مشخصات مدرس: -1-2

 دانشکده گروه آموزشی مرتبۀ دانشگاهی رشتۀ تحصیلی درجۀ علمی نام و نام خانوادگی مدرس

      

 

 :بر مدرس، مجری هم دارد( علاوه)در صورتی که کارگاه مشخصات مجری  1-1

 دانشکده گروه آموزشی مرتبۀ دانشگاهی رشتۀ تحصیلی درجۀ علمی نام و نام خانوادگی مجری

      

 

 های کارگاه:ویژگی ـ 3

 الزامی است(:کنندگان )شرکتتعداد  -3-8

 های علمی و کارگروهی(:نحوۀ برگزاری جلسات، بحثشامل )های اجرائی ها و تکنیکروش -3-2

 

 ر تعداد ساعت(الزامی است(: )با ذک) 8های ارائه شده در کارگاهسرفصل -3-3
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 محل اجرای کارگاه: ـ 5
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به کارگاه )و گزارش نهائی  پذیرممیپژوهشی و همچنین مقررات مالی دانشگاه را  هاینامهنظام بر اساسطباطبائی مسئولیت اجرای کارگاه را 

 ئه خواهم کرد.پس از اجرای کارگاه( ارامرحله )همراه مستندات برگزاری( به طور مشروح در یک 
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دوین ت پژوهشیبرگزاری مدرسه نامه شیوهتسریع در فرایند اجرایی،  و پژوهشیهای مدرسه منظور ایجاد رویه مشخص برای برگزاریبه

 شده است.

 به صورت تعاملی کهکارگاه است مشتمل بر چند  چند روزه پژوهشی دورۀ یک پژوهشیمدرسه  :پژوهشی مدرسهتعریف  -2ماده 

 .شودمی برگزار کنندهشرکت محدودی تعداد مشارکت با عملی و نظری صورت به خاص موضوعی در مهارت و دانش انتقال هدف با

 یریارگو به ک فرایند فراگیریو گفتگو ، تبادل نظر بر مبتنی  و  برخوردار است بیش از یک مدرس از همکاریاغلب پژوهشی  مدرسه

 است.ها مهارتو  هاتکنیک

 :مدرسه اجرایی ضوابط -1 ماده

به صورت حضوری، مجازی یا تلفیقی از این دو برگزار با نظر و موافقت شورای پژوهشی دانشگاه تواند می پژوهشیمدرسه  -2-8

 شود.

 ./ واحد پژوهشی باشدهمجری مدرسه باید یکی از اعضای هیأت علمی دانشکد -2-2

 شود. قرارداد برگزاری مدرسه با مجری منعقد می -2-3

 .است مدرسه مجری عهده به های مربوط به مدرسه،فعالیت تمامی مسئولیت -2-6

های دانشگاه، مجری موظف است همکاری لازم مدرسه از طریق سامانۀ همایش در نامرسانی و ثبتاطلاعدر صورت نیاز به  -2-5

 را برای ثبت اطلاعات مدرسه با کارشناس مربوط در سامانۀ یاد شده انجام دهد.

 ساعت است. 899حداکثر و  29یک مدرسه حداقل برگزاری تعداد ساعات  -2-6

 تواند بر اساس موضوع یا به صورت فصلی برگزار شود.مدرسه می -2-1

از  حسابکنندگان را به منظور تسویهنامکنندگان در مدرسه به همراه امضاء ثبتناماست اسامی ثبت موظف مجری مدرسه -2-1

و  85کنندگان در هر مدرسه پژوهشی دانشگاه ارسال نماید. حداقل تعداد شرکت معاونتبرای طریق دانشکده/واحد پژوهشی 

 است. نفر 39حداکثر 

به مدیریت امور پژوهشی از طریق دانشکده/واحد پژوهشی  راکارگاه  و مستندات برگزاری گزارش است موظف مدرسه مجری -2-0

 ها و مستندات برگزاری مدرسه است.تسویه حساب با مجری منوط به ارائه گزارش .دهد ارائه دانشگاه

 اساتید، آمد و رفت اسکان، نیاز، صورت در همچنین و افزارنوشت ،ملزومات ،نامهدعوت تهیه پوستر، چاپ رسانی،اطلاع -2-89

 .شودمی تأمین مدرسه کل اعتبار از پذیرایی و مجری الزحمهحق

یه یا تهتهیه فایل صوتی و تصویری  تواند از طریقاست. این امر می الزامیتوسط مجری مدرسه از مباحث مستندسازی  -2-88

 متن چاپی انجام پذیرد. 

  برگزاری : فرایند -3ماده 

 همدرسقبل از برگزاری  یک ماهحداقل  (یا گروه )عضو هیأت علمی دهندهپیشنهاد از سوی مدرسه برگزاری پرسشنامهارائۀ  -3-8

 به گروه آموزشی/ پژوهشی مربوط؛

 /واحد پژوهشی؛پژوهشی دانشکده-و ارسال به شورای آموزشی آموزشی/پژوهشی  در گروه مدرسهطرح پیشنهاد برگزاری  -3-2



 

 

 /واحد پژوهشی؛دانشکده آموزشی/پژوهشی در شورای مدرسهیید پیشنهاد برگزاری بررسی و تأ -3-3

مه همراه با نا( /واحد پژوهشیشورای آموزشی و پژوهشی دانشکده جلساتصورت)با پیوست ارسال پیشنهاد برگزاری مدرسه  -3-6

 ؛در شورای پژوهشی دانشگاه برای طرح پژوهشی  معاونتبه  واحد پژوهشیرئیس /معاون پژوهشی دانشکدهرسمی توسط 

  ؛مدرسهبا مجری  مدرسهقرارداد برگزاری و انعقاد  شورای پژوهشی دانشگاهدر  پیشنهادتصویب  -3-5

سوی معاونت پژوهشی دانشگاه به معاونت توسعه و مدیریت  زینه برگزاری مدرسه ازدرصد از ه 59پرداخت ارسال درخواست  -3-6

 منابع دانشگاه؛

و از  پس از برگزاری مدرسه توسط مجری مربوطبه همراه مستندات در فرمت تعیین شده  مدرسه برگزاری گزارشارسال  -3-1

 ؛مدیریت امور پژوهشیبه طریق دانشکده/واحد پژوهشی 

 حساب از سوی معاونت پژوهشی به معاونت توسعه و مدیریت منابعدرصد باقیمانده قرارداد و تسویه 59ارسال درخواست  -3-1

 ؛آمیز مدرسهبرگزاری موفقیتارائۀ مستندات پس از  دانشگاه

 :تخصیص بودجه -2ماده 

ها مشخص دانشگاه با تنظیم قرارداد مقطوع که طی آن تمامی هزینهات پژوهشی اعتباراز محل  مدرسههزینه برگزاری  -6-8

 مدرسه مجری/مدرس/مدرسین زحمۀالحقشامل  مدرسهی اجرای هاپرداخت خواهد شد. هزینه در دو مرحله و تأمین ،شده است

  .استافزار و دستیاران او، هزینه پذیرایی، تهیه منابع و نوشت

التدریس نظری دانشیار پایه حق معادلو عضای هیأت علمی در هر سال ا التدریسبر اساس جدول حق بودجۀ مورد نظر -6-2

  .محاسبه خواهد شدتعداد ساعات برگزاری مدرسه  × 2 × دوازده

 (تعداد ساعات برگزاری مدرسه ×2 × 82التدریس نظری دانشیار پایه حقالزحمۀ مدرسه= )حق

 شود. هزینۀ مدرسه محاسبه و از محل بودجۀ مدرسه پرداخت  %89الزحمه مجری مدرسه برابر حق -6-3

تعداد روزهای کنندگان و متناسب با تعداد شرکتدرصد مبلغ کل بودجۀ مدرسه  29تا  89 معادل هزینۀ پذیرایی مدرسه -6-6

 که به مبلغ کل اضافه خواهد شد. باشدمیمدرسه برگزاری 

صرفًا باید به حساب درآمدهای اختصاصی دانشگاه  مدرسهکنندگان در نویسی از شرکتهرگونه وجه به عنوان شهریۀ نام -6-5

 نام ممنوع است.واریز شود و استفاده از هر حساب دیگری برای واریز مبلغ ثبت

نام توسط با دریافت هزینۀ برگزاری و حق ثبت ،ها بیرون دانشگاه هستندهایی که مخاطبان آنمدرسهبرگزاری  -6-6

 بلامانع است. با تصویب شورای پژوهشی دانشگاه واحد پژوهشیدانشکده/

 ،بت به برگزاری مدرسهنام بدون دریافت بودجه از دانشگاه نستوانند با استفاده از حق ثبتمیصرفاً واحدهای پژوهشی  -6-1

تا به صلاحدید  شودقرار داده می تنخواه واحد پژوهشیدر اختیار ست مجری پس از درخوا کل مبلغاقدام نمایند. در این صورت 

شمارۀ حساب اختصاصی نام باید به بدیهی است تمامی مبلغ حق ثبت شود. هزینههای مدرسه ایشان جهت پرداخت هزینه

هزینۀ برگزاری مدارس  درصد 39معادل  ،مقدمات برگزاری مدرسه فراهم شدندر این موارد برای تسهیل در  .دانشگاه واریز شود



 

 

گیرد و پس از پایان مدرسه قرار می تنخواه واحد پژوهشیر اختیار د الحسابلیعبا بودجۀ پژوهشی دانشگاه به صورت  مشابه

 .شودت داده میحساب دانشگاه عودبه نام کسر و از حق ثبت یاد شدهمبلغ 

حق مبلغی بابت برگزاری مدرسه در شورای پژوهشی دانشگاه،  مصوب بودجه دریافتاز  پسی که مجری در صورت: 2تبصره

بلغ از کل م باشدبرگزاری مدرسه در شورای پژوهشی دانشگاه بیشتر و مبلغ دریافتی از بودجۀ مصوب  کند دریافتنام ثبت

 گیرد.مبلغ در اختیار ایشان قرار می کسر خواهد شد و الباقیاز دانشگاه بودجۀ دریافتی ، نامثبت

غ کل مبل باشددر شورای پژوهشی دانشگاه کمتر  برگزاری مدرسه از بودجۀ مصوب نامثبتدر صورتی که مبلغ حق : 1تبصره

 .بوددانشگاه خواهد  متعلق بهنام حق ثبت

 خواهد شد. تأمینپژوهشکده اختصاصی آن بودجۀ پژوهشکده اقتصاد از های برگزاری مدرسه هزینه تأمینمحل  :3تبصره

 الاجرالازمرسید و از تاریخ تصویب دانشگاه شورای پژوهشی  به تصویب 96/96/8698در تاریخ تبصره  3و  ماده 6در  نامهشیوهاین 

 .باشدمی

  



 

 

 

گاه لوگوی از استفاده هنحو دستورالعمل گاه رکتمشا شرایط و دانش  حامی عنوان هب دانش

 علمی اهیهمایش

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 1937 اتبستان
 

  



 

 

های علمی، های علمی ی آموزشی کشور، جهت برگزاری همایشها و سازماننظر به اهمیت روابط متقابل با سایر دانشگاه 

، های علمیدستورالعمل ذیل جهت صدور مجوز استفاده از لوگوی دانشگاه، برای درج در پوستر و سایر امور تبلیغاتی همایش

 تهیه شده است.

 :های دارای صلاحیت برای استفاده از لوگوی دانشگاهدانشگاه و سازمان ـ 2 هماد

های، دارای مجوز از وزارتین های تخصصی)جامع و تخصصی( و پژوهشگاه و پژوهشکده3تا  8های دولتی سطح دانشگاه -8

 علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.

دارای مجوز از وزارتین علوم، تحقیقات و اسلامی و ...،  المعارفدائرهد حکمت صدرا، بنیاد بنیادهای علمی معتبر مانند بنیا -2

 بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.فناوری و 

 های علمی کشوری معتبر، دارای مجوز از وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.انجمن -3

 نامه همکاری معتبر، دارند.که با دانشگاه تفاهم هاییسازمانهای علمیه و ا و حوزههها، فرهنگستاندانشگاه -6

 سایر موارد بنا به تشخیص معاون پژوهشی دانشگاه. -5

 المللی و ملی مانند خوارزمی، فارابی و ...های بینجشنواره -6

 ی.المللهای علمی بینتر همکاریالمللی معتبر خارجی، بنا به تشخیص دفای، بینها و مؤسسات علمی منطقهدانشگاه -1

 :شرایط اعطای لوگوی دانشگاه ـ 1 هماد

 ( باشد.ISC) همایش باید دارای مجوز برگزاری از پایگاه استنادی علوم جهان اسلام -8

 علمی دانشگاه در کمیته/ شورای علمی همایش. هیأت اعضاینفر از  8عضویت حداقل  -2

 دانشگاه در جلسات کمیته/شورای علمی همایش، توسط دبیرخانه همایش. های مترتب بر شرکت نمایندگانپرداخت هزینه -3

 درج لوگوی دانشگاه در پوستر، بروشور، فراخوان، چکیده مقالات، مجموعه مقالات و سایر امور تبلیغاتی همایش. -6

 های علمی:میزبانی( همایش) ـ شرایط مشارکت 3ماده 

 صورتزاری همایش در دانشگاه هستند باید، کمیته علمی و اجرائی بههای علمی ی آموزشی کشور که خواستار برگسازمان -8

ا شود. سپس نماینده دانشگاه ب تأییدکار ابتدا باید عنوان و سایت همایش توسط گروه مربوطه  اینمشترک اداره شود. برای 

ایش های برگزاری همود. هزینهمعرفی کتبی گروه به معاونت پژوهشی دانشگاه و از طریق دانشگاه به برگزارکنندگان اعلام ش

 با توافق معاون پژوهشی دانشگاه و نماینده سازمان علمی ی آموزشی متقاضی، تأمین خواهد شد.

 بخش نیز، الزامی است. ایندستورالعمل، در  این 2ماده  6رعایت بند  -2

 همایش از لوگوی دانشگاه، نیست. برگزارکنندگان هواگذاری محل برگزاری به متولیان همایش، به عنوان مجوز استفاد :تبصره

 :مرجع صدور مجوز استفاده از لوگوی دانشگاه ـ 2 هماد 

 مرجع صدور مجوز استفاده های علمی دانشگاه است،و مدیریت اجرائی تمامی همایش دهیسازمانکه معاونت پژوهشی متولی اینبا توجه به  

دانشگاه، بدون  هبنابراین هیچ یک از واحدهای تابع ؛وهشی دانشگاه خواهد بودهای علمی نیز معاونت پژاز لوگوی دانشگاه، برای همایش

های علمی که خارج از دانشگاه برگزاری صدور مجوز استفاده از لوگوی دانشگاه برای همایش هکسب مجوز از معاونت پژوهشی دانشگاه، اجاز

 شود را ندارند.می
 

مدیران معاونت پژوهشی دانشگاه، به تصویب رسید و از تاریخ شورای  81/96/8301مورخ  هماده، در جلس 6دستورالعمل در  این 

 .خواهد بود الاجرالازمتصویب، 



 

 

 

 

 ژپوهشی واحداهیقوانین و مقررات  :دومفصل 

  



 

 

 

  تأسیس نحوه انمهآئین

گاه ژپوهشی واحداهی  اه وزارت عتفرد دانش
 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1931زمستان 
 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 انحالل و فعالیت تأسیس، دستورالعمل

گاه ژپوهشی واحداهی  دانش
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 1931زمستان 
 



 

 

 :مقدمه

، دستورالعمل تأسیس، 1/88/8301مورخ  3893_أ_ا به شماره عتفهمه نحوه تأسیس واحدهای پژوهشی در دانشگاهنابه استناد آیین 

 نایهای واحدهای پژوهشی سازی و هماهنگی فعالیتهبهین منظوربهشی دانشگاه علامه طباطبائی فعالیت و انحلال واحدهای پژوه

 دانشگاه تهیه و تدوین شده است.

وزارت متبوع  1/88/8301نامه مورخ منظور از واحد پژوهشی، تمامی ساختارهای پژوهشی مندرج در آیین :تعریف واحد پژوهشی

 باشد.میو پژوهشکده  پژوهشی، مرکز تحقیقات، آزمایشگاه تحقیقاتیاست که شامل گروه پژوهشی، هسته 

 :پژوهشکده -2

 مرهای مستای از فعیالیتپژوهشکده یک واحد پژوهشی است که با دست کم سه گروه پژوهشی و بر پایه مجمیوعه :تعریف -

نند. کی پژوهشکده فعالیت میها در ارتباط با اهداف اصلگروه اینگیرد. تمامی در یک حوزه تحقیقاتی گسترده شکل می

های یک دانشکده و حتی دانشگاه فراتر نوع از واحدهای پژوهشی از محدوده فعالیت اینهای تحقیقاتی ها و برنامهپروژه

ای( برای رفع نیاز مشخص در صنعت یا جامعه رشتههای میان و چندویژه در حوزهها )بهکارگیری نتایج پژوهشبوده و بر به

 گویی به مباحث و موضوعات نظری و آکادمیک تأکید دارد.یا پاسخ

تأمین منابع پژوهشکده از محل منابع عمومی پژوهشی دانشگاه و درآمدهای حاصل از ارائه تحقیقات و  :امور مالی و اجرائی -

نشگاه ی داشورای پژوهش تأییدباشد. منابع مالی به پیشنهاد شورای پژوهشی پژوهشکده، خدمات پژوهشی توسط مرکز می

علمی پژوهشی و  هیأت اعضایتواند از میان گردد. همچنین پژوهشکده میرئیسه دانشگاه تعیین می هیأتو تصویب 

س رئی .کارگیری کندمستقل یا وابسته به صورتبهآموزشی با تصویب شورای پژوهشی و شورای دانشگاه اعضایی را 

 دانشگاه منصوب خواهد شد. پژوهشکده به پیشنهاد معاون پژوهشی و موافقت رئیس

 رد واحد، ساله یک برنامه در شدهبینیپیش پژوهشی هایفعالیت اجرای برای پژوهشی واحد درخواست مورد بودجه تأمین

موارد مالی و  .نماید تأمین هاسازمان با ارتباط محل از بتواند را هاهزینیه از درصد 59 کم دست که شودمی تأمین صورتی

 شود.های دارای ردیف بودجه دولتی اجرا میبند در خصوص غیر پژوهشکده اینرج در جذب نیرو مند

 :مرکز تحقیقات -1

، های پژوهشیبه لحاظ ویژگی وشود دو گروه پژوهشی تشکیل می مرکز تحقیقات یک واحد پژوهشی است که از :تعریف -

ح فعالیت و حوزه تحقیقاتی محدودتری نسبت تفاوت که دارای سط اینبا ، و مالی شبیه پژوهشکده است اداری، ساختاری

ای هموارد خاص، فاقد فعالیت جزبهگیرد و باشد. فعالیت مرکز در ارتباط با صنعت و جامعه شکل میبه یک پژوهشکده می

 نظری و بنیادی است.

 . مرکز تحقیقات مشترک2 . مرکز تحقیقات مستقل8 :توانند دو نوع باشدمرکز تحقیقات می :انواع -

 شود و بدون مشارکت واحدهایزیر نظر دانشگاه است با دو گروه پژوهشی تأسیس میکز تحقیقات مستقل که کاملاً مر -8-2

 پردازد.دیگر به فعالیت می

و نیروی انسانی دانشگاه و نیز مشارکت مادی، معنوی و  های علمی، پژوهشیمرکز تحقیقات مشترک با پشتیبانی -2-2

مراکز  نوع اینگیرد. بودجه المللی شکل میبین یاان یا نهاد اجتماعی داخلی تخصصی یک دانشگاه، پژوهشگاه، سازم



 

 

خارج  توانند در محلیمراکز تحقیقاتی می اینشود. تحقیقاتی بر طبق توافق و تصویب هر دو طرف تعیین و هزینه می

 باشند.المللی قرار داشته و مراکز پژوهشی داخلی و بین هااز دانشگاه و یا در درون دانشگاه

شورای پژوهشی و تصویب  تأییدهای تابع آن، باید به تغییر در عنوان مراکز )هر دو نوع( و یا گروه هرگونه :گذاریسیاست -

 علمی مستقل یا وابسته داشته باشد. هیأت اعضایبر طبق مقررات،  نندتوارئیسه دانشگاه برسد. هر دو نوع مرکز می هیأت

بع پژوهشکده از محل منابع عمومی پژوهشی دانشگاه و درآمدهای حاصل از ارائه تحقیقات و تأمین منا :امور مالی و اجرائی -

اه شورای پژوهشی دانشگ تأییدباشد. منابع مالی به پیشنهاد شورای پژوهشی پژوهشکده، خدمات پژوهشی توسط مرکز می

 علمی پژوهشی و آموزشی با هیأت اعضایتواند از میان گردد. همچنین مرکز میرئیسه دانشگاه تعیین می هیأتو تصویب 

رئیس  (.8کارگیری کند )پیوست شماره مستقل یا وابسته به صورتبهتصویب شورای پژوهشی و شورای دانشگاه اعضایی را 

 مرکز به پیشنهاد معاون پژوهشی و موافقت رئیس دانشگاه منصوب خواهد شد.

 رد واحد، ساله یک برنامه در شدهبینیپیش پژوهشی هایفعالیت اجرای برای پژوهشی واحد درخواست مورد بودجه تأمین

 .نماید تأمین هاسازمان با ارتباط محل از بتواند را هاهزینیه از درصد 59 کم دست که شودمی تأمین صورتی

 :گروه پژوهشی -3

موضوع پژوهشی خاصی تشکیل علمی )حداقل استادیار( برای اجرای برنامه یا  هیأت اعضایتواند با همکاری گروه پژوهشی می

 :های پژوهشی دو نوع خواهند بودشود. گروه

ص ای به تشخیو چندرشیته ایمیان دانشکدهای، رشتهگروه پژوهشی بر طبق نیازهای میان این :گروه پژوهشی مستقل -3-8

یازهای ساختن ن گیرد و هدف آن برآوردهشکل می و تصویب شورای دانشگاهمعاونت پژوهشی  تأیید، و پیشنهاد دانشکده

المللی، توانند علاوه بر کسب درآمد از مراکز داخلی و یا بینهای پژوهشی میگروه اینپژوهشی محدود و خاص است. 

دانشگاه در بودجه سالانه از کل اعتبارات  رئیسه هیأتشورای پژوهشی دانشگاه و تصویب  تأییددر صورت نیاز با 

ده را ذیل یک پژوهشک هاآنتواند بودن سه گروه پژوهشی، دانشگاه می راستاهم تحقیقاتی نیز برخوردار شوند. در صورت

 گروه در محل دانشکده پیشنهاددهنده مستقر خواهد شد. اینساماندهی کند. 

علمی برای حداقل  هیأتگروه بر طبق نیازهای مقطعی و توسط عضو  این :)هسته پژوهشی( پروژه محورگروه پژوهشی  -3-2

های مختلف علم است که به شود و هدف آن مطالعه بر روی موضوعات خاص پژوهشی در حوزهسه سال تشکیل می

ژوهشی های پنامه هستههای پژوهشی بر طبق شیوههسیته اینتصویب شورای پژوهشی دانشگاه رسییده است. تشکییل 

 (.2دانشگاه خواهد بود )پیوست شماره 

ه در برنام شدهبینیپیشهای پژوهشی ت واحد پژوهشی برای اجرای فعالیتتأمین بودجه مورد درخواس :امور مالی و اجرائی -

ها های واحد را بتواند از محل ارتباط با سازماندرصد از هزینه 59شود که دست کم یک ساله واحد، در صورتی تأمین می

اب به دانشگاه برای انتصمعاون پژوهشی  تأییدتأمین نماید. رئیس گروه پژوهشی مستقل به پیشنهاد رئیس دانشکده و 

 شود.رئیس دانشگاه معرفی می

  



 

 

 

 :آزمایشگاه تحقیقاتی -2

ا دائم )یا مقطعی( ب صورتبههای مختلف و آزمایشگاه تحقیقاتی نوعی واحد پژوهشی است که بر طبق نیاز حوزه :تعریف -

وسط گیرد و تانشگاه شکل میشورای پژوهشی دانشگاه و تصویب شورای دانشگاه زیر نظر مدیریت امور پژوهشی د تأیید

 شود.های دانشگاه و نیز کمیته راهبری آن آزمایشگاه خاص اداره میآزمایشگاه گذاریسیاستشورای 

های تحقیقاتی از محل اعتبارات پژوهشی دانشگاه و درآمد حاصل از ارائه خدمات به بودجه آزمایشگاه :امور مالی و اجرائی -

 ن تأمین خواهد شد.و دانشجویا پژوهشگران، استادان

 در واحد، ساله یک برنامه در شدهبینیپیش پژوهشی هایفعالیت اجرای برای پژوهشی واحد درخواست مورد بودجه تأمین

 .نماید تأمین هاسازمان با ارتباط محل از بتواند را هاهزینیه از درصد 59 کم دست که شودمی تأمین صورتی

 شود.اد معاون پژوهشی و موافقت رئیس دانشگاه تعیین میرئیس آزمایشگاه تحقیقاتی به پیشنه

 :الزامات ایجاد واحد پژوهشی -5

 نگرانهای و آینیدهو منطقه ای محلی، ملیهدارا بودن برنامه جیامع پژوهشی مبتنی بر اسنیاد بالادسیتی، نیاز -5-8

 عه و صنعتهای نسبی در دانشگاه برای پاسخ به نیازهای پژوهشی جامها و مزیتوجود توانمندی -5-2

 های واحد پژوهشینحوه تأمین هزینه -5-3

ها قادر به انجام آن نیستند )از لحاظ نوع پژوهش، های تخصصی و خاصی که معاونت پژوهشی دانشکدهنیاز به پژوهش -5-6

 و ...( مالی، حوزه فعالیت مسائل

 )برای واحدهای پژوهشی مشترک(های متقاضی اجرای طرح ها و دستگاهنامه یا قرارداد همکاری با سازمانانعقاد تفاهم -5-5

 . الزامی است.503 ؛ و502 ؛ و508دارا بودن سه شرط  :تبصره

 :فرایند درخواست تأسیس -6

 به معاونت پژوهشی دانشگاه 3ارائه درخواست به همراه مستندات مندرج در ماده  -6-8

پس از  یک ماها در صورت کامل بودن مستندات، بررسی و طرح درخواست در شورای پژوهشی دانشگاه حداکثر ت -6-2

 دریافت

 اقدام بر اساس مصوبه شورای پژوهشی دانشگاه -6-3

 بررسی و اعلام نتیجه نهایی توسط شورای دانشگاه -6-6

 :فعالیت و ارزیابی -7

 :شودریزی میفعالیت هر واحد پژوهشی بر اساس سه منبع زیر برنامه -1-8

 ابلاغ انتظارات رئیس دانشگاه در هر سال -1-2

 ی پژوهشی دانشگاهعلم هیأت اعضاینامه وظایف آیین -1-3

 های مصوب شورای پژوهشی دانشگاهسیاست -1-6

هر سال برنامه فعالیت خود را که به تصویب شورای پژوهشی واحد  ماهفروردینهر واحد پژوهشی موظف است تا پایان  -1-5

 رسیده است، به معاونت پژوهشی دانشگاه ارائه دهد.



 

 

 طرح در شورای پژوهشی دانشگاه آماده کند.معاونت پژوهشی موظف است برنامه واحدها را بررسی و برای  -1-6

ها در های واحدهای پژوهشی بنا به ضرورت ارائه گزارش به واحدهای دانشگاه و سایر نهادها و سازمانارزیابی فعالیت -1-1

 طول سال از سوی مدیریت امور پژوهشی دانشگاه انجام شود.

 شود.رسال میتصمیم به شورای دانشگاه ا هرگونهنتایج ارزیابی سالانه برای  -1-1

پژوهشی و عضو اداری برای هر واحد پژوهشی، لازم است به همراه درخواست، برنامه سال بعد  هیأتبرای جذب عضو  -1-0

 گذشته به معاونت پژوهشی دانشگاه ارائه شود. دو سالو عملکرد 

تا  اندمکلفحدها های ارزیابی را به واحدهای پژوهشی ابلاغ و وامدیریت امور پژوهشی دانشگاه در هر سال شاخص -1-89

 گزارش و مستندات را ارائه نمایند. ماهاردیبهشتپایان 

تأمین اعتبار از محل اعتبار تحقیقات دانشگاه در صورت قابل قبول بودن عملکرد دوره قبل منتهی به درخواست  -1-88

 پذیر است.امکان

ره منتهی به درخواست و بر طبق معرفی پژوهشگر برتر واحد پژوهشی در صورت قابل قبول بودن عملکرد واحد در دو  -1-82

پذیر است. امتیاز پژوهشگر برتر معرفی شود( امکانضوابط تعیین شده شورای پژوهشی دانشگاه )که سالانه انجام می

وقت( با ادغام با دانشکده و یا واحد وقت و نیمهعلمی )تمام هیأتعضو  85شده از سوی واحدهای پژوهشی با کمتر از 

 شود.علمی پژوهشی مقایسه می هیأتپژوهشی دارای عضو 

 های نیروی انسانی )شامل علمی و اداری( و تجهیزات باشد.کننده هزینهدرآمد واحد پژوهشی باید جبران -1-83

در برنامه یک ساله واحد،  شدهبینیپیشهای پژوهشی تأمین بودجه مورد درخواست واحد پژوهشی برای اجرای فعالیت -1-86

 ها تأمین نماید.های را بتواند از محل ارتباط با سازماندرصد از هزینیه 59ت کم شود که دسدر صورتی تأمین می

یلی های تحصتواند برابر برنامه پیشنهادی، اعضایی با رشته، واحد پژوهشی میموردنیازعلمی  هیأت اعضایدر تأمین  -1-85

علمی، رویکرد  هیأت اعضاین متفاوت و مرتبط با برنامه را به شورای پژوهشی دانشگاه پیشنهاد نماید. در تأمی

 ای اولویت دارد.رشتهمیان

ها و جامعه اختصاص های کاربردی در ارتباط با نیازهای سازمانهای علمی واحدهای پژوهشی به پژوهشعموم فعالیت -1-86

 انجام شود. هادرون دانشکدهتواند در های علمی بنیادی و نظری میدارد و فعالیت

 نامه مالی و معاملاتی دانشگاه هزینه خواهد شد.ها برابر آیینت پژوهشی سایر سازماندرآمد حاصل از جذب اعتبارا -1-81

 :انحلال -4

قبول و ضعیف ارزیابی شود، شورای دانشگاه بر طبق  قابل غیردر صورتی که سه سال پیاپی عملکرد واحد پژوهشی  -1-8

 هشی اقدام نماید.تواند نسبت به انحلال و یا ادغام واحد پژونظر معاونت پژوهشی دانشگاه می

 :های کلی انحلال واحد پژوهشی به قرار زیر استشاخص -1-2

 عدم اجرای برنامه پیشنهادی مصوب در شورای پژوهشی دانشگاه -

 عدم تطابق فعالیت با حدود انتظارات رئیس دانشگاه و شورای پژوهشی دانشگاه -

 های سالانهدرصد هزینه 59ناتوانی در تأمین دست کم  -

 ری ارتباط مؤثر با جامعه و صنعتناتوانی در برقرا -



 

 

گیرد و در صورت اموال و تجهیزات واحد منحل شده با طی تشریفات مربوط در اختیار اداره تدارکات و انبار قرار می -1-3

 شود.ادغام، تمامی امکانات به واحد جدید منتقل می

نامه ها برابر آیینا دانشکدهعلمی واحد منحل شده در صورت اعلام نیاز سایر واحدهای پژوهشی و ی هیأت اعضای -1-6

علمی پژوهشی دانشگاه فعالیت خود را ادامه خواهند داد. در صورت عدم نیاز به خدمات علمی  هیأت اعضایوظایف 

ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی رفتار علمی دانشگاه هیأت اعضاینامه استخدامی عضو پژوهشی، دانشگاه برابر آیین

 خواهد کرد.

 ارت بر شرایط و اقدام به انحلال بر عهده شورای دانشگاه است.مسئولیت نظ -1-5

 

رئیسه دانشگاه  هیأتبه تصویب  6/89/8301و در تاریخ شورای پژوهشی دانشگاه  تأییدبه  39/90/8301دستورالعمل در تاریخ  این

 را کسب کرده است.امنای دانشگاه  هیأتموافقت  6/88/8301و پس از بررسی در کمیسیون دائمی، در تاریخ رسیده 

 

  



 

 

 تعالیباسمه

 

 دانشگاه علامه طباطبائی

 معاونت پژوهشی

 

 

 دانشگاهی و یا تبدیل واحدهای پژوهشی  سیسأپرسشنامه درخواست ت

 تغییر در گروه پژوهشی مستقل هرگونهو  رای تأسیسب 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تاریخ درخواست: 

.........../..../....... 



 

 

   

 

 مورد درخواست: مشخصات واحد پژوهشی -2

 نوع واحد: 2-2

   آزمایشگاه تحقیقاتی   پژوهشکده   مرکز تحقیقات   گروه پژوهشی 

 اصلی فعالیت: زمینه -2-1 

 ای: ..................................رشته.    حوزه بین1رشتۀ علمی: .................... گرایش: .....................             .2

 نوع و درصد فعالیت: -2-3  

 درصد: ای*توسعه        درصد: *کاربردی            درصد: *بنیادی 
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دهنده دهنده نوع واحد پژوهشی است. )گروه پژوهشی یا ...........( بخش دوم نشانشود: بخش اول که نشاننام از دو بخش تشکیل می تذکر:

 موضوع فعالیت واحد پژوهشی است. )موضوع فعالیت باید محدود باشد(

 مثال:

 

 

 

 

 

 

 

 است. تأییداطلاعات مورد 

 نام خانوادگی پیشنهاددهنده:نام و 

 تاریخ و امضاء:

 

 مأموریت/موضوع فعالیت نوع واحد پژوهشی

 ... گروه پژوهشی



 

 

 فضا و امکانات واحد پژوهشی: -1

 

 اهداف -3

 عنوان گروه پژوهشی: -3-2

 مأموریت: -3-1

 

 

 ساله(گروه پژوهشی: 5) بلندمدتاهداف  -3-3

 

 

 

 

 ساله( گروه پژوهشی: 1مدت )کوتاهاهداف  -3-2

 

 

 

 

 

 است. تأییدعات مورد اطلا

 نام و نام خانوادگی پیشنهاددهنده:

  تاریخ و امضاء:

  فضای فیزیکی )متراژ(

  سایر امکانات



 

 

 پژوهشگران -2

ف
دی

ر
 

 نام و نام خانوادگی

آخرین مدرک تحصیلی و مرتبه و پایه 

 علمی

 نوع همکاری

محل خدمت 

 فعلی

عنوان گروه پژوهشی 

تمام  پیشنهادی

 وقت

پاره 

 پایه مرتبه رشته و گرایش وقت

        وهشگر شاخصپژ 2

1         

3         

2         

5         

 نامه تکمیل شود.آیین 5مطابق ماده  (2بند قسمت ) ایناطلاعات خواسته شده در تذکر: 

  توضیح:

 .با تخصص مرتبط با اهداف گروه معرفی شود پژوهشگر شاخصلازم است از میان پژوهشگران معرفی شده یک نفر به عنوان  -8

 واحد پژوهشی یا دانشگاه متبوع نیست، محل خدمت اصلی ذکر شود. هاآندر مورد پژوهشگرانی که محل کار اصلی  -3

 برای درج اسامی، در فایل الکترونیکی، سطرهای جدول را به میزان لازم افزایش دهید. -6

علمی دانشگاه که با  هیأت اعضایج شوند. در مورد وقت دروقت و پارهدر جدول فوق، به ترتیب پژوهشگر شاخص، پژوهشگران تمام -5

 ( درج شود.%59وقت )کنند، در ستون پارهحکم مأموریت از سوی رئیس دانشگاه با گروه همکاری می

 

 )فقط فایل الکترونیکی( شامل: پژوهشگران معرفی شده مدارک

فارسی )با برجسته نمودن موارد مرتبط با حوزه فعالیت  رزومه پژوهشگر به زبان -3آخرین حکم استخدامی  -2آخرین مدرک تحصیلی  -8

های مستندات رزومه )شامل: صفحه اول قرارداد/ قراردادهای پژوهشی + گواهی حسن انجام کار پروژه -word 6واحد پژوهشی( فایل 

در صورت -است، گواهی ثبت اختراع ای که مقاله را به چاپ رساندهشده از کارفرما، صفحه اول مقالات چاپ شده + صفحه اول مجلهانجام

 ارائه اختراع(

 

  



 

 

 تذکر:

مدارک اشاره شده برای هر پژوهشگر را در یك پوشه الکترونیکی به نام پژوهشگر و به تفکیك مدارک خواسته شده  .2

 ارائه نمایید.

 ارائه نمایید.  نامهمستندات رزومه هر پژوهشگر را فقط منطبق با موارد خواسته شده در آیین .1

 

 

 است. تأییداطلاعات مورد 

 نام و نام خانوادگی پیشنهاددهنده:

 تاریخ و امضاء:

 

  



 

 

 تعالیباسمه

 

 دانشگاه علامه طباطبائی

 معاونت پژوهشی

 

 

 

 

 

 دانشگاهی و یا تبدیل واحدهای پژوهشی  سیسأپرسشنامۀ درخواست ت

 آزمایشگاه/  مرکز تحقیقات/  پژوهشکده تغییر در: هرگونهبرای تأسیس و 

 

 

 

 

 

 

 

 تاریخ درخواست: 

.........../..../....... 
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 نوع واحد: 2-2

   آزمایشگاه تحقیقاتی   پژوهشکده   مرکز تحقیقات   گروه پژوهشی 

 اصلی فعالیت: زمینه -2-1  

 ای: ..................................رشته.    حوزۀ بین1.            رشتۀ علمی: .................... گرایش: .................... .1

 نوع و درصد فعالیت: -2-3  
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دهنده دهنده نوع واحد پژوهشی است )گروه پژوهشی یا ...........(. بخش دوم نشانشود: بخش اول که نشاننام از دو بخش تشکیل می تذکر:

 موضوع فعالیت واحد پژوهشی است )موضوع فعالیت باید محدود باشد(.

 مثال:

 

 

 

 های واحد پژوهشی )اصلی(:اهداف و مأموریت -2-5

 

 پژوهشی: ( گروهساله 5) بلندمدتبرنامۀ  -2-5-2

 

 پژوهشی ( گروهساله 1) بلندمدتبرنامۀ  -2-5-1

 است. تأییداطلاعات مورد 

 نام و نام خانوادگی پیشنهاددهنده:

 ء:تاریخ و امضا

 مأموریت/موضوع فعالیت نوع واحد پژوهشی

 مدیریت راهبردی گروه پژوهشی



 

 

 

 بخش باید تنظیم شود. اینتوضیح: برای هر گروه پژوهشی ذیل واحد پژوهشی اصلی، 

 

 عنوان گروه پژوهشی: -1-5

 مأموریت: -1-5-2

 

 

 پژوهشی: ( گروهساله 5) بلندمدتبرنامۀ  -1-5-1

 

 

 ساله( گروه پژوهشی: 1) مدتکوتاهبرنامۀ  -1-5-3

 

 

 :فضا و امکانات واحد پژوهشی -1

 

 

 

 است. تأییداطلاعات مورد 

 نوادگی پیشنهاددهنده:نام و نام خا

  تاریخ و امضاء:

  ها در زمینه فعالیت واحد پژوهشیتعداد کارگاه  بنا )متر مربع(کل مساحت زیر

 دارد          موقت  امکان استفاده از کتابخانۀ دانشکده  نیاز دارد               نیاز ندارد  کتابخانۀ مستقل     

  تجهیزات در اختیار  

  تجهیزات مورد نیاز



 

 

 پژوهشگران -3

 

  توضیح:

 با تخصص مرتبط با اهداف گروه معرفی شود. پژوهشگر شاخصلازم است از میان پژوهشگران معرفی شده یک نفر به عنوان  -8

 واحد پژوهشی یا دانشگاه متبوع نیست، محل خدمت اصلی ذکر شود. هاآندر مورد پژوهشگرانی که محل کار اصلی  -2

 سامی، در فایل الکترونیکی، سطرهای جدول را به میزان لازم افزایش دهید.برای درج ا -3

علمی دانشگاه که با  هیأت اعضایوقت درج شوند. در مورد وقت و پارهدر جدول فوق، به ترتیب پژوهشگر شاخص، پژوهشگران تمام -6

 ( درج شود.%59ت )وقکنند، در ستون پارهحکم مأموریت از سوی رئیس دانشگاه با گروه همکاری می

 

 )فقط فایل الکترونیکی( شامل: پژوهشگران معرفی شده مدارک

رزومه پژوهشگر به زبان فارسی )با برجسته نمودن موارد مرتبط با حوزه فعالیت  -3آخرین حکم استخدامی  -2آخرین مدرک تحصیلی  -8

های راردادهای پژوهشی + گواهی حسن انجام کار پروژهمستندات رزومه )شامل: صفحه اول قرارداد/ ق -word 6واحد پژوهشی( فایل 

در صورت -ای که مقاله را به چاپ رسانده است، گواهی ثبت اختراعشده از کارفرما، صفحه اول مقالات چاپ شده + صفحه اول مجلهانجام

 ارائه اختراع(

 

 

  

ف
دی

ر
 

 نام و نام خانوادگی

 

آخرین مدرک تحصیلی و مرتبه و پایه 

 علمی
 نوع همکاری

محل خدمت 

 فعلی

عنوان گروه 

پژوهشی 

 پایه مرتبه رشته و گرایش پیشنهادی
تمام 

 وقت

پاره 

 وقت

        پژوهشگر شاخص 2

1         

3         

2         

5         



 

 

 تذکر:

م پژوهشگر و به تفکیك مدارک خواسته شده مدارک اشاره شده برای هر پژوهشگر را در یك پوشه الکترونیکی به نا .3

 ارائه نمایید.

 ارائه نمایید.  نامهمستندات رزومه هر پژوهشگر را فقط منطبق با موارد خواسته شده در آیین .2

 

 

 است. تأییداطلاعات مورد 

 نام و نام خانوادگی پیشنهاددهنده:

 تاریخ و امضاء:

 

 

 

 

  



 

 

  یژپوهش  یواحداه تی ریمدمه انوهی ش 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 1044بهار 
  



 

 

بر  نامهشیوه اینهای مناسب برای ادارۀ هرچه بهتر و فعالیت مؤثرتر واحدهای پژوهشی، با عنایت به اهمیت تعیین فرآیندها و رویه

هر دو -ی دانشگاه علمی پژوهش هیأت اعضاینامۀ وظایف اساس دستورالعمل تأسیس، ادغام و انحلال واحدهای پژوهشی و آیین

 تنظیم شده است.   -امنای دانشگاه هیأت 96/88/8301مصوب نشست مورخ 

 :تعاریف -2مادۀ 

های دانشگاه تأسیس شده و شامل گروه اندازها و مأموریتای که با اهداف پژوهشی مرتبط با چشم: مجموعهواحد پژوهشی -2-2

ست آزمایشگاه تحقیقاتی و هسته پژوهشی نیز طبق تعریف مصوب وزارت شود. بدیهی اپژوهشی، مرکز تحقیقاتی و پژوهشکده می

مورخ  3223_أ_ها به شمارۀ عتفنامۀ نحوۀ تأسیس واحدهای پژوهشی دانشگاهمندرج در آیینعلوم، تحقیقات و فناوری 

 اینسهولت بیشتر در نامۀ مستقل دارند. واحد پژوهشی برای شوند که شیوهدر شمار واحدهای پژوهشی محسوب می 27/22/2397

  شود.نامیده می «واحد»نامه به اختصار شیوه

فردی که بر اساس احکام و یا با ابلاغ اداری و یا اجرای فعالیت مطالعاتی و پژوهشی در یک واحد به صورت  پژوهشگر: -1-2

افراد  اینحضور دارد. ان خارجی( و در صورت لزوم به صورت مجازی )صرفاً در خصوص پژوهشگروقت وقت یا تماموقت، نیمهپاره

 شوند:شامل پنج گروه زیر می

پژوهشگرانی که برای اهداف پژوهشی دانشگاه پس از طی فرآیند جذب برابر قوانین و  علمی پژوهشی: هیأت اعضای -1-2-2

 است. در احکام کارگزینیعلمی آموزشی به پژوهشی موافقت شده  هیأتاز عضو  هاآنضوابط مربوط، استخدام و یا با تغییر وضعیت 

 «عضو پژوهشی»نامه به اختصار شیوه اینگردد. برای سهولت بیشتر در افراد، واحد محل خدمت منظور می اینو یا ابلاغ اداری 

 شود.نامیده می

ی، اغ ادارهای آموزشی منصوب شده باشد، در حکم کارگزینی و یا ابلهای گروهدر صورتی که عضو پژوهشی در یکی از پست :تبصره

شود. همچنین، در صورت تشخیص ضرورت به همکاری با واحد پژوهشی دیگر و یا جایابی در دانشکده، واحد محل خدمت تصریح می

 شود.مراتب طی ابلاغ اداری اعلام می

تبر است عها و مؤسسات پژوهشی مالتحصیل یکی از مقاطع تحصیلات تکمیلی دانشگاهفردی است که فارغ آموخته:دانش -1-2-1

 نامه/ رساله ایشان نگذشته است.و بیش از سه سال از زمان دفاع از پایان

نامه/ است که بخش آموزشی دوره را با موفقیت گذرانده و طرح پایان دانشجویی دانشجوی مقاطع تحصیلات تکمیلی: -1-2-3

های پژوهشی یده باشد و یا در اجرای طرحرسالۀ او که بخشی از طرح پژوهشی مصوب واحد است، به تصویب شورای دانشکده رس

 نایشود. برای سهولت بیشتر در های ارتباط با جامعه و صنعت با مجری طرح همکاری داشته و رسمًا معرفی میدانشگاهی یا طرح

 شود.نامیده می «دانشجو»نامه به اختصار شیوه

( است که در پروژۀ یکی PhDک تحصیلی دکترای تخصصی )فردی ایرانی یا غیر ایرانی دارای مدرپژوهشگر پسادکترا:  -1-2-2

پژوهشی معتبر داخلی  -کند و دارای سابقۀ علمی مرتبط با پژوهش، حداقل دو مقالۀ علمیواحد )استاد میزبان( همکاری می اعضایاز 

 و مقررات کشور منعی ندارد. استاد میزبان است و فعالیت ایشان از نظر قوانین تأییدو  یا خارجی

های آموزشی )دانشکده( استخدام شده و پژوهشگرانی هستند که برای خدمت در گروه علمی آموزشی: هیأت اعضای -1-2-5

آوری با جذب پروژه از خارج از دانشگاه افراد در فرآیند طرح اینهای پژوهشی واحد همکاری دارند. ممکن است بنا به مورد در فعالیت

 شود.نامیده می «عضو آموزشی»نامه به اختصار شیوه این. برای سهولت بیشتر در به نام واحد، همکاری داشته باشند



 

 

فردی که عضو سازمان علمی )دانشگاه/ مؤسسۀ پژوهشی( در خارج از ایران است و ممکن است ایرانی  پژوهشگر خارجی: -1-2-6

از واحدهای پژوهشی همکاری دارند، نام و مشخصات های مورد انتظار قبیل پژوهشگران برای اجرای فعالیت اینیا غیر ایرانی باشد. 

شامل رشتۀ تحصیلی و تخصص در شمار همکاران اصلی و در زمان پیشنهاد اجرای فعالیت پژوهشی در فرم  هاآنسازمانی و علمی 

 شود.، به معاونت پژوهشی دانشگاه پیشنهاد میتأییدمربوط درج شده و برای بررسی به واحد و پس از 

تواند علاوه بر شورای گروه و شورای پژوهشی واحد، با اخذ مجوز از معاونت پژوهشی دانشگاه، واحد می ی راهبردی:شورا -3-2

کن شورا مم این اعضایو اجرا تشکیل دهد.  گذاریسیاستغیر عضو واحد، شورایی برای کمک به  نظرانصاحببرای کسب مشورت از 

 است عضو دانشگاه نباشند.

های پژوهشی ارتباط با جامعه و صنعت )برون دانشگاهی(، در برای ایجاد فرصت پرداختن به اجرای طرح :فرجۀ پژوهشی -2-2

ه کتواند بنا به درخواست از دو واحد کسر موظف تدریس برخوردار شود؛ مشروط بر اینآور، عضو آموزشی باشد، میصورتی که طرح

 شود.نامیده می «فرجۀ پژوهشی»دت، اصطلاحًا م ایننامه رعایت شده باشد. شیوه این 1-2مفاد بند 

 :وظایف -1مادۀ 

 انتظارات دانشگاه از هر واحد پژوهشی مبتنی بر چهار سند است: وظایف واحد: -2-1

و مواردی که از سوی  سند دانشگاه اسلامیهای علم و فناوری، اسناد بالادستی شامل نقشۀ جامع علمی کشور، سیاست -8-8-2

 شود؛فناوری ابلاغ می وزارت علوم، تحقیقات و

 ها از سوی رئیس دانشگاه؛ ابلاغ مأموریت -2-8-2

 هایی که در اساسنامه و یا پرسشنامۀ تأسیس واحد ثبت و تصویب شده است؛ها و برنامهسیاست -3-8-2

 برنامۀ مصوب یک و سه سالۀ واحد.   -6-8-2

 اید:هر واحد موظف است در ابتدای سال تحصیلی نسبت به ارائۀ دو سند اقدام نم نحوۀ اجرا: -1-1

 برنامۀ یک و سه ساله -8-2-2

 میزان پیشرفت برنامۀ مصوب گزارش -2-2-2

 :فرآیند اجرای وظایف -1-3

علمی پژوهشی دانشگاه و با در نظر گرفتن برنامۀ مصوب  هیأت اعضاینامۀ وظایف عضو پژوهشی موظف است برابر آیین -8-2-3

هشی مطرح و برابر نکات مصوب، نسبت به اصلاح یا واحد، برنامۀ یک و سه سالۀ خود را در ابتدای سال تحصیلی در جلسۀ گروه پژو

  تکمیل برنامۀ خود اقدام نماید و نسخۀ کامل شده را در اختیار مدیر گروه قرار دهد. 

با برنامۀ مصوب گروه و واحد و تصویب در جلسۀ  پژوهشی اعضایموظف است پس از انطباق برنامۀ  مدیر گروه پژوهشی -2-2-3

 رئیس واحد قرار دهد.گروه، آن را در اختیار 

قرار دهد و پس از تصویب، به رئیس واحد باید پس از بررسی، برنامۀ مصوب گروه را در دستور کار شورای پژوهشی واحد  -3-2-3

 معاونت پژوهشی دانشگاه ارسال نماید. 

 کند. مصوب و ابلاغ می معاونت پژوهشی دانشگاه برنامۀ دریافت شده از واحد را در شورای پژوهشی دانشگاه مطرح، -6-2-3

  



 

 

 :ریزی واحدها و برنامهاولویت -3مادۀ 

ا هتوانند در برنامۀ واحد دیده شوند که برخی اولویت اول و اصلی محسوب شده و سایر فعالیتهای پژوهشی متعددی میفعالیت

ند. شومحسوب می« فعالیت اختیاری» هاو سایر فعالیت« فعالیت موظف»های اول و اصلی شوند. اولویتاولویت بعدی شناخته می

ه های گرواساس، فهرست اولویت اینعلمی پژوهشی دانشگاه است. بر  هیأت اعضاینامۀ وظایف ها بر اساس آیینتعیین فعالیت

 و پژوهشکده به شرح جداول پیوست تعیین شده است.  پژوهشی، مرکز تحقیقات

 ت و به شرح ذیل:برابر جداول پیوس موظف(:-اصلیاولویت اول ) -2-3

 اجرای طرح پژوهشی خارج از دانشگاه )ارتباط با صنعت و جامعه( -8-8-3

 اجرای طرح پژوهشی دانشگاهی به تشخیص واحد و یا سفارش دانشگاه -2-8-3

 علمی پژوهشی دانشگاه هیأت اعضاینامۀ وظایف آیین 6مادۀ  3و  2انتشار مقاله برابر بندهای  -3-8-3

 اختیاری(: برابر جداول پیوست و به شرح ذیل:-)فرعی اولویت بعدی -1-3

، دانشگاهی، طرح بازنگری دروس، طرح ارتباط با جامعه و درون واحدیاجرای طرح پژوهشی داخلی )شامل  -8-2-3

 صنعت، طرح کلان ملی و طرح ملی(

 برای پژوهشکده، اصلی است.  -المللیاجرای طرح پژوهشی بین -2-2-3

 برای پژوهشکده، اصلی است. -ب مرجع جدید انتشار کتا -3-2-3

 ترجمۀ کتاب -6-2-3

 انتشار فصلی از کتاب -5-2-3

 المللیبرگزاری / همکاری در برگزاری همایش بین -6-2-3

 فرصت مطالعاتی ارتباط با صنعت -1-2-3

 فرصت مطالعاتی خارجی -1-2-3

 تأسیس هستۀ پژوهشی -0-2-3

 المللیی جشنواره یا جوایز ملی/ بینفراهم نمودن زمینۀ برگزار -89-2-3

 برای پژوهشکده، اصلی است.  -المللیبرگزاری کارگاه ملی/ بین -88-2-3

 برای پژوهشکده، اصلی است.  –انتشار دو شماره از یک نشریه تخصصی  -82-2-3

  



 

 

 ها:سایر همکاری -3-3

ست بایی اصلی و بعدی مدنظر باشد، واحد پژوهشی میهاهای دیگری غیر از موارد ذکر شده در اولویتدر صورتی که فعالیت -8-3-3

صورت وظایف عضو پژوهشی شاغل در واحد ستادی انتشار  اینموضوع را در شورای پژوهشی دانشگاه مطرح نماید. در 

 علمی پژوهشی دانشگاه خواهد بود. هیأت اعضاینامه آیین 6ماده  3و  2مقاله برابر بندهای 

و  های گروهی واحد مانند همایش، نشست علمیده )غیر عضو در واحد( در برگزاری برنامهآموزشی دانشک اعضایهمکاری  -2-3-3

 هستۀ پژوهشی به عنوان فعالیت مشترک واحد و دانشکده خواهد بود. 

 

 :نیروی انسانی -2مادۀ 

 برد:واحد از همکاری علمی و اجرائی افراد زیر بهره می -2-2

 عضو پژوهشی 

 عضو آموزشی 

 راپژوهشگر پسادکت 

 آموختۀ مقاطع تحصیلات تکمیلیدانش 

 دانشجوی تحصیلات تکمیلی 

 عادی و تخصصی -دانشجویان شاغل به عنوان کار دانشجویی 

نامه برای تأمین نیروی انسانی شیوه اینهای مربوط و مندرج در تواند به شرط رعایت ضوابط و دستورالعملواحد می -2-6

 اقدام نماید. .608مورد نیاز از موارد مندرج در بند 

 نیروی انسانی تابع ضوابط دانشگاه در هر مورد است.  کارگیریبهجذب و  -3-6

 نشود. دانشکده ایجادهای آموزشی همکاری عضو آموزشی باید با اطلاع دانشکدۀ مربوط باشد تا خللی در برنامه -6-6

واحد به معاونت  تأییدمربوط مطرح و پس از هرگونه درخواست جابجایی و یا جذب عضو جدید باید در گروه پژوهشی  -5-6

تنظیم و به امضای معاون  هاآنپژوهشی دانشگاه رسماً اعلام شود تا پس از دریافت موافقت رئیس دانشگاه، ابلاغ عضویت 

علمی، معاونت  هیأت اعضایجذب  هیأتپژوهشی برسد. لازم است مرحلۀ صدور ابلاغ با هماهنگی واحدهای مربوط و از جمله 

 آموزشی و معاونت توسعه و مدیریت منابع دانشگاه انجام شود.  

معاونت پژوهشی دانشگاه، برای موافقت و  تأییدهای پژوهشی ذیل هر واحد به پیشنهاد مسئول واحد و گروه اعضای -6-6

ضای عضویت با امشوند و پس از اعلام رسمی موافقت رئیس دانشگاه، ابلاغ کسب مجوز عضویت، به رئیس دانشگاه معرفی می

 شود.معاون پژوهشی دانشگاه صادر می

ها و مرکز تحقیقات از بر اساس دستورالعمل تأسیس، فعالیت و انحلال واحدهای پژوهشی دانشگاه، رؤسای پژوهشکده -1-6

فرد  زشود. در خصوص گروه پژوهشی نیسوی معاون پژوهشی دانشگاه معرفی و با موافقت و ابلاغ رئیس دانشگاه منصوب می

واجد شرایط مدیریت گروه از سوی رئیس دانشکدۀ مربوط به معاون پژوهشی دانشگاه پیشنهاد شده تا در صورت موافقت به 

 رئیس دانشگاه برای صدور ابلاغ انتصاب معرفی شود.



 

 

دت مدیریت انقلاب فرهنگی، م شورای عالی 89/82/8310ها مصوب نامۀ مدیریت دانشگاهآیین 1بر اساس بند ب مادۀ  -1-6

 پذیر است.مدیر گروه دو سال است که تمدید آن در صورت رضایت از عملکرد، امکان

ه شود کهای پژوهشی به شرح جداول پیوست تعیین میها، مراکز تحقیقاتی و گروهحدود انتظارات از رؤسای پژوهشکده -0-6

ی پژوهشی با در نظر گرفتن شرایط هر یک از واحدها و تواند مورد بازنگری قرار گیرد. بدیهی است حمایت مالی از واحدهامی

 تواند ادامه یابد.     رئیسۀ دانشگاه می هیأتبا نظر 

 امور مالی و اموال:         -5مادۀ 

 اینبا هدف حمایت از واحدها برای رسیدن به استقلال مالی، حداکثر به مدت سه سال از تصویب  های واحد:تأمین هزینه -2-5

 های واحدها شامل موارد زیر با حمایت معاونت پژوهشی دانشگاه تأمین خواهد شد:ه و یا تأسیس واحد هزینهنامشیوه

 دانشگاه وشامل پذیرایی و هزینۀ رفت و برگشت مهمانان خارج از  -های علمی واحدبرگزاری جلسات برای پیشبرد برنامه -8-8-5

 پرداخت حق حضور در جلسات؛

 افزار، رایانه و چاپگر، گوشی تلفن، میز و صندلی جلسه، میز و صندلی اداری؛اداری شامل نوشتتهیۀ ملزومات  -2-8-5

در صورت عدم تأمین وسیلۀ نقلیه از سوی  -هزینۀ اعزام پژوهشگران واحد به شرکت در جلسات حضوری خارج از دانشگاه -3-8-5

 دانشگاه؛

 گاه؛تأمین هزینۀ ارسال گزارش )پیک( به کارفرمایان خارج از دانش -6-8-5

 رئیسۀ دانشگاه؛ هیأتالزحمۀ مدرسان و سخنرانان برابر مصوبات شورای پژوهشی یا تأمین هدایا و حق -5-8-5

 با همکاری معاونت دانشجویی دانشگاه. -تأمین سهمیۀ کار دانشجویی به تعداد مورد نیاز هر گروه پژوهشی  -6-8-5

 . جوز از مقامات مربوط تعیین خواهد شدها بر طبق مصوبات شورای پژوهشی و پس از دریافت مپرداخت سایر هزینه -1-8-5

ها بر طبق برنامۀ مصوب واحد هر سال با همفکری و بررسی رئیس واحد موظف است برای تأمین هزینه ها:رآورد هزینهب -1-5

 ود. ه مصوب شهای پژوهشی، رقم نهائی را رسماً به معاونت پژوهشی دانشگاه اعلام نماید تا در شورای پژوهشی دانشگاهای گروهبرنامه

تنخواه مورد ماده با اعلام رسمی رئیس واحد، معاونت پژوهشی دانشگاه  این 8های مندرج در بند برای انجام فعالیتتنخواه:  -3-5

ها و مراکز تحقیقاتی به حساب مسئول امور مالی معاونت نماید. مبلغ تنخواه پژوهشکدهها درخواست مینیاز را با ارائۀ ریز هزینه

کردها از محل گردد. تمامی هزینههای مربوط واریز میهای پژوهشی به حساب مسئول امور مالی دانشکدهو تنخواه گروه یپژوهش

ها، مراکز شود. بابت خدمات و کالاهای مورد نیاز پژوهشکدهنامۀ مالی و معاملاتی دانشگاه هزینه میاعتبار واریزی با رعایت آیین

های پژوهشی از سوی کارپرداز دانشکدۀ شناختی از سوی کارپرداز معاونت پژوهشی و در مورد گروهو آزمایشگاه علوم  تحقیقاتی

 شود.  مربوط اقدام می

ها، متناسب با مفاد تفویض صورت گرفته، امور مالی نسبت به افتتاح حساب تبصره: در صورت انجام تفویض مالی به رؤسای پژوهشکده

 ا اقدام خواهد کرد.  هبه نام پژوهشکده گردانتنخواه

خصوص امور مالی دانشگاه از  اینگردد. در تمامی درآمدهای هر پژوهشکده به حساب اختصاصی دانشگاه نزد خزانه واریز می -2-5

 نماید، به نحوی که تمامیهای الکترونیکی نسبت به تخصیص شناسه پرداخت برای هر پژوهشکده اقدام میطریق سامانه پرداخت

 ر پژوهشکده به تفکیک نوع درآمد و موضوع واریزی قابل شناسایی باشد. درآمدهای ه



 

 

 ها و مراکز تحقیقاتی نصب شود.برچسب ادارۀ اموال با کد مرتبط با معاونت پژوهشی دانشگاه باید بر اموال پژوهشکده -5-5

.( به شرح جدول 606ای پژوهشی )بند هو سایر فعالیت برون دانشگاهیهای پژوهشی کرد درآمد حاصل از اجرای طرحهزینه -6-5

 ذیل خواهد بود: 

 

 

 

 

 قرارداد اجرای فعالیت پژوهشی:  -6مادۀ 

های پژوهشی ارتباط با جامعه و صنعت )برون دانشگاهی( باید از طریق واحد پژوهشی مرتبط و در صورت نبود واحد طرح -2-6

 آور به معاونت پژوهشی دانشگاه ارائه شود.مرتبط رأساً از سوی طرح

شود. در صورتی که کارفرما فرم میامور حقوقی دانشگاه تنظیم  تأییدقراردادهای خارج از دانشگاه در فرمت و با متن مورد  -1-6

 امور حقوقی دانشگاه برسد. تأییدخاصی پیشنهاد دهد، باید به 

حال در صورت تشخیص ضرورت،  اینهای پژوهشی باید با امضای رئیس دانشگاه تنظیم شوند؛ با قراردادهای اجرای فعالیت -3-6

 ی دانشگاه، رئیس پژوهشکده و رئیس مرکز تحقیقات اقدام نمود. توان برای تفویض اختیار امضای قراردادها به معاون پژوهشمی

تواند درصدی از حق بالاسری اخذ شده از اجرای قراردادهای ارتباط با جامعه و صنعت را با نظر معاون واحد پژوهشی می -2-6

تبارات پژوهشی کل )معاونت پژوهشی( مانده به اعهای خود نماید. درصد باقیپژوهشی دانشگاه و به تناسب مبلغ قرارداد صرف هزینه

 افزوده خواهد شد. 

تبصره: برای حفظ مالکیت معنوی عضو پژوهشی در جذب پروژه از خارج از دانشگاه، در متن قرارداد به عنوان مجری طرح معرفی 

 وت باشند.آور و مجری دو فرد متفاکه بنا به تشخیص معاونت پژوهشی و یا درخواست پژوهشگر، طرحشود؛ مگر آنمی

 کنند. ها مانند برگزاری کرسی ترویجی، همایش و ... عیناً از ضوابط قراردادهای داخلی تبعیت میسایر فعالیت -5-6

رئیس واحد از سوی مسئول امور مالی  تأییدالتحقیق پژوهشگران پس از اعلام رسمی مجری طرح و فرآیند پرداخت حق -6-6

 شود.یری میمعاونت پژوهشی دانشگاه اجرا و پیگ

 همکاری عضو آموزشی: -7مادۀ 

واحد، معاونان آموزشی و پژوهشی  تأییدبا واحد در صورت ارائۀ درخواست رسمی عضو آموزشی، همکاری عضو آموزشی  -2-7

  پذیر است.دانشگاه و موافقت رئیس دانشگاه امکان

 کرد )درصد(سقف هزینه مصارف ردیف

 29 های علمیهای برگزاری نشستمجموع هزینه 8

 39 تأمین تجهیزات اداری 2

 29 پرداخت به دانشجویان 3

 39 تهیۀ اسناد علمی، کتاب و ... 6



 

 

باید وقت بیشتری را صرف امور پژوهشی نمایند، بنا به  های ارزنده در دست اجرا دارند ووقت آموزشی که طرحتمام اعضای -1-7

ند قسمتی توانرئیس دانشکده و تصویب شورای پژوهشی دانشگاه و موافقت معاونت آموزشی دانشگاه می تأییدپیشنهاد مدیر گروه و 

نصف میزان حداقل مندرج  از ساعات مربوط به آموزش را صرف امور پژوهشی نمایند، مشروط به اینکه ساعات موظف تدریس آنان از

ها کمتر نباشد و طرح پژوهشی به نام یکی از واحدهای پژوهشی دانشگاه علمی دانشگاه هیأت اعضاینامۀ استخدامی آیین 23در مادۀ 

 .  جذب شده باشد

 منظور از طرح ارزنده، طرحی است که یکی از شرایط زیر را داشته باشد: -3-7

 علوم، تحقیقات و فناوری واگذار شود؛طرح کلان ملی که از سوی وزارت  -

 طرح پژوهشی مشترک فرا دانشگاهی که با مشارکت چند دانشگاه اجرا شود؛ -

ها و مؤسسات صنعتی و اجرائی به طرح پژوهشی کاربردی ارتباط با جامعه و صنعت که بر اساس نیاز علمی دستگاه -

های مندرج العادهمع کل یک سال حقوق و مزایا و فوقشود و مبلغ قرارداد اجرای آن از جعلمی واگذار می هیأتعضو 

 آور کمتر نباشد. در آخرین حکم کارگزینی طرح

آوری مایل به همکاری با واحد پژوهشی هستند، پس از اخذ موارد مندرج در بند آموزشی که بدون طرح اعضایدر مورد سایر  -2-7

شود، از مدت بینی میتی که در اجرای آن همکاری عضو آموزشی پیش، پس از کسر ساعات موظف آموزشی، برابر فعالی1ماده  8

 .  در دانشکده کاسته خواهد شد هاآنحضور 

رئیسه  أتهیالمللی دانشگاه مستقر در خارج از کشور بنا به مورد در علمی دانشگاه در واحد پژوهشی بین هیأت اعضایتبصره: استقرار 

 شد.  دانشگاه مطرح و مجوز لازم صادر خواهد

 امور اداری و مکاتبات: -4مادۀ 

شود. رئیس واحد موظف است بر حسن های مربوط انجام مینامهانجام امور ترفیع سالانه و ارتقاء مرتبۀ عضو پژوهشی برابر آیین -2-4

 اجرای آن نظارت نماید. 

ضوع و رفع موانع مربوط و ارائۀ گزارش پژوهشی، رئیس واحد موظف به پیگیری مو اعضایدر صورت عدم تحقق ترفیع سالانۀ  -1-4

 به معاونت پژوهشی دانشگاه است. 

 پذیر است.و اعلام قبلی گروه پژوهشی امکان تأییدمرخصی و مأموریت علمی عضو پژوهشی با  -3-4

ضح امضای تمامی مسئولان واحدها حق امضاء دارند. لازم است بلافاصله پس از انتصاب، مسئول واحد فایل حاوی اسکن وا -2-4

 زمینۀ سفید و در اندازۀ مناسب مکاتبات اداری، در اختیار معاونت پژوهشی دانشگاه قرار دهند. خود را با پس

 نامه مکاتبات اداری به شرح جدول ذیل است:سطح مکاتبات مسئول واحدهای پژوهشی با رعایت مفاد شیوه -5-4

 سطح مکاتبات واحد ردیف

 معاونان دانشکده و مدیر امور پژوهشی دانشگاهرئیس و  مدیر گروه پژوهشی 8

 ها، مدیران ستادی معاونت پژوهشی دانشگاهرؤسای دانشکده رئیس مرکز تحقیقات 2

 ها و مدیران ستادی دانشگاه معاونان دانشگاه، رؤسا و معاونان دانشکده رئیس پژوهشکده 3



 

 

 

ها و مراکز ت و با مجوز موردی رئیس دانشگاه، رؤسای پژوهشکدهمکاتبات اداری، در صورت ضرور نامهشیوهتبصره: طبق مفاد 

 توانند مکاتبات فراتر از سطح تعیین شده داشته باشند.  تحقیقات دانشگاه می

 شود.   ذیل کد معاونت پژوهشی ایجاد می نگارینامهبرای مسئولان تمامی واحدها کارتابل اداری و کد  -6-4

 :نشگاهعضویت در شوراهای دا -9مادۀ 

و شورای پژوهشی دانشگاه منصوب و موظف به شرکت رئیس پژوهشکده به عنوان نمایندۀ واحد به عضویت شورای دانشگاه  -2-9

های علمی واحد و همکاری در انجام وظایف تعریف شده برای شورای پژوهشی دانشگاه مندرج در ها، طرح برنامهفعالانه در نشست

 ها خواهد بود.مدیریت دانشگاه نامۀ جامعآیین 5ماده  2بند 

 رئیس مرکز تحقیقات به عنوان نماینده واحد، به عضویت شورای پژوهش دانشگاه منصوب خواهد شد. -1-9

 شوند.سایر مسئولان واحدها بنا به مورد برای شرکت در شورای پژوهشی دانشگاه دعوت می -3-9

 ۀ مربوط الزامی است. عضویت مدیر گروه پژوهشی در شورای پژوهشی دانشکد -2-9

 

 مسئولان واحدها و حق مسئولیتکسر موظف تدریس  -22مادۀ 

های واحدهای آموزشی با واحدهای پژوهشی، کسر موظف سازی فعالیترئیسۀ دانشگاه و معادل هیأتبه موجب مصوبات  -8-89

 امنا اعمال خواهد شد. هیأتات تدریس مسئولان واحدها در صورتی که مسئول عضو آموزشی دانشگاه باشد، بنا به مصوب

 تأییدشورای پژوهشی دانشگاه مطرح و مورد  22/2399تبصره در جلسۀ مورخ ../ 6بند و  25ماده،  22نامه در شیوه این

 رئیسۀ دانشگاه به تصویب رسید. هیأت 24/22/2222قرار گرفت و در جلسۀ مورخ 

 



 

 

 

 

 



 

 

 از پژوهشکدۀ اقتصادحدود انتظارات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 های مختلف پژوهشکده را پوشش دهد.های پژوهشی هزینهکه جمع مبلغ طرح ایونهگبه)**( 
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 3  * انتشار کتاب مرجع جدید 9

 3  * داخلی -ی )تألیف( انتشار کتاب علم 11

 2 *  داخلی -انتشار کتاب علمی )ترجمه(  11

 1  * المللیبین –انتشار کتاب علمی  12

 2 *  انتشار فصلی از کتاب 13

 1  * برگزاری همایش ملی برای حل مسائل کشور 14

 1 *  المللیبرگزاری/همکاری در برگزاری همایش بین 15

 1  * پردازیهکرسی نظری 16

 6  * کرسی ترویجی 17

 3  * المللینشست علمی ملی/ بین 18

 3  * نشست حل مسائل کشور 19

 1 *  فرصت مطالعاتی داخلی )ارتباط با صنعت/جامعه( 21

 1 *  فرصت مطالعاتی خارجی 21

 2 *  قر(علمی پژوهشی مست هیأتتأسیس هستۀ پژوهشی )در صورت دارا بودن عضو  22

 2  * نامه و اجرای آنفراهم نمودن زمینۀ انعقاد تفاهم 23

 1 *  المللی ها یا جوایز ملی/ بیناندازی جشنوارهفراهم نمودن زمینۀ برگزاری و یا راه 24

 5 *  برگزاری کارگاه )ملی( 25

 5 *  المللی(برگزاری کارگاه )بین 26



 

 

 حدود انتظارات از پژوهشکدۀ تحول علوم انسانی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 های مختلف پژوهشکده را پوشش دهد.های پژوهشی هزینهکه جمع مبلغ طرح ایگونهبه)**( 

 فعاليت رديف

 

 نوع

 

تعداد در بازۀ زماني يک 

 ساله
 اختياري موظف

 2  * اجرای طرح پژوهشی درون پژوهشکده  1

 1  * اجرای طرح پژوهشی دانشگاهی  2

 )**(3حداقل   * آوری(  )**(اجرای طرح پژوهشی خارج از دانشگاه )طرح 3

 1 *  اجرای طرح کلان )ملی( برای حل مسائل کشور 4

 1 *  المللیاجرای یک طرح پژوهشی مشترک بین 5

   5  * انتشار مقاله در مجلات معتبر داخلی 6

 1  * یالمللانتشار مقاله در مجلات معتبر بین 7

 شماره 2  * انتشار نشریۀ تخصصی 8

 2  * انتشار کتاب مرجع جدید 9

 2  * داخلی -انتشار کتاب علمی )تألیف(  11

 1 *  داخلی -انتشار کتاب علمی )ترجمه(  11

 1 *  المللیبین –انتشار کتاب علمی  12

 1 *  انتشار فصلی از کتاب 13

 1  * ی برای حل مسائل کشوربرگزاری همایش مل 14

 1 *  المللیبرگزاری/همکاری در برگزاری همایش بین 15

 1  * پردازیکرسی نظریه 16

 6  * کرسی ترویجی 17

 3  * المللینشست علمی ملی/ بین 18

 3  * نشست حل مسائل کشور 19

 1 *  فرصت مطالعاتی داخلی )ارتباط با صنعت/جامعه( 21

 1 *  فرصت مطالعاتی خارجی 21

 2 *  علمی پژوهشی مستقر( هیأتتأسیس هستۀ پژوهشی )در صورت دارا بودن عضو  22

 1  * نامه و اجرای آنفراهم نمودن زمینۀ انعقاد تفاهم 23

 1 *  المللی ها یا جوایز ملی/ بیناندازی جشنوارهفراهم نمودن زمینۀ برگزاری و یا راه 24

 3 *  برگزاری کارگاه )ملی( 25

 1 *  المللی(برگزاری کارگاه )بین 26



 

 

 حدود انتظارات از پژوهشکدۀ فرهنگ و ارتباطات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شش دهد.های مختلف پژوهشکده را پوهای پژوهشی هزینهکه جمع مبلغ طرح ایگونهبه)**( 

 فعاليت رديف

 

 نوع

 

تعداد در بازۀ زماني يک 

 ساله
 اختياري موظف

 2  * ایاجرای طرح پژوهشی درون پژوهشکده 1

 2  * اجرای طرح پژوهشی دانشگاهی  2

 )**(4حداقل   * آوری(  )**(اجرای طرح پژوهشی خارج از دانشگاه )طرح 3

 1  * اجرای طرح کلان )ملی( برای حل مسائل کشور 4

 1  * للیالماجرای یک طرح پژوهشی مشترک بین 5

   8  * انتشار مقاله در مجلات معتبر داخلی 6

 6  * المللیانتشار مقاله در مجلات معتبر بین 7

 شماره 2  * انتشار نشریۀ تخصصی 8

 2  * انتشار کتاب مرجع جدید 9

 3  * داخلی -انتشار کتاب علمی )تألیف(  11

 2 *  داخلی -انتشار کتاب علمی )ترجمه(  11

 2  * المللیبین –انتشار کتاب علمی  12

 2 *  انتشار فصلی از کتاب 13

 1  * برگزاری همایش ملی برای حل مسائل کشور 14

 1 *  المللیبرگزاری/همکاری در برگزاری همایش بین 15

 1  * پردازیکرسی نظریه 16

 6  * کرسی ترویجی 17

 3  * مللیالنشست علمی ملی/ بین 18

 3  * نشست حل مسائل کشور 19

 1 *  فرصت مطالعاتی داخلی )ارتباط با صنعت/جامعه( 21

 1 *  فرصت مطالعاتی خارجی 21

 2 *  علمی پژوهشی مستقر( هیأتتأسیس هستۀ پژوهشی )در صورت دارا بودن عضو  22

 3  * نامه و اجرای آنفراهم نمودن زمینۀ انعقاد تفاهم 23

 1 *  المللی ها یا جوایز ملی/ بیناندازی جشنوارهفراهم نمودن زمینۀ برگزاری و یا راه 24

 5 *  برگزاری کارگاه )ملی( 25

 5 *  المللی(برگزاری کارگاه )بین 26



 

 

 حدود انتظارات از پژوهشکدۀ مطالعات ترجمه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فعاليت رديف

 

 نوع

 

تعداد در بازۀ زماني يک 

 ساله
 اختياري موظف

 2  * ایاجرای طرح پژوهشی درون پژوهشکده 1

 1  * اجرای طرح پژوهشی دانشگاهی  2

 )**(3ل حداق  * آوری(  )**(اجرای طرح پژوهشی خارج از دانشگاه )طرح 3

 1 *  اجرای طرح کلان )ملی( برای حل مسائل کشور 4

 1  * المللیاجرای یک طرح پژوهشی مشترک بین 5

 8  * انتشار مقاله در مجلات معتبر داخلی 6

 6  * المللیانتشار مقاله در مجلات معتبر بین 7

 شماره 2  * انتشار نشریۀ تخصصی 8

 2  * دانتشار کتاب مرجع جدی 9

 2  * داخلی –انتشار کتاب علمی )تألیف(  11

 2 *  داخلی –انتشار کتاب علمی )ترجمه(  11

 1  * المللیبین –انتشار کتاب علمی  12

 1 *  انتشار فصلی از کتاب 13

 1  * برگزاری همایش ملی برای حل مسائل کشور 14

 1 *  المللیینبرگزاری / همکاری در برگزاری همایش ب 15

 1  * پردازیکرسی نظریه 16

 6  * کرسی ترویجی 17

 3  * المللینشست علمی ملی/ بین 18

 3  * نشست حل مسائل کشور 19

 1 *  فرصت مطالعاتی داخلی )ارتباط با صنعت/جامعه( 21

 1 *  فرصت مطالعاتی خارجی 21

 1 *  علمی پژوهشی مستقر( هیأتبودن عضو  تأسیس هستۀ پژوهشی )در صورت دارا 22

 1  * نامه و اجرای آنفراهم نمودن زمینۀ انعقاد تفاهم 23

 1 *  المللی ها یا جوایز ملی/ بیناندازی جشنوارهفراهم نمودن زمینۀ برگزاری و یا راه 24

 5  * برگزاری کارگاه )ملی( 25

 5  * المللی(برگزاری کارگاه )بین 26



 

 

 گذاری اجتماعیحدود انتظارات از پژوهشکدۀ مطالعات و سیاست

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 های مختلف پژوهشکده را پوشش دهد.های پژوهشی هزینهکه جمع مبلغ طرح ایگونهبه)**( 

 فعاليت رديف

 

 نوع

 

تعداد در بازۀ زماني يک 

 ساله
 اختياري موظف

 2  * اجرای طرح پژوهشی درون پژوهشکده  1

 1  * اجرای طرح پژوهشی دانشگاهی  2

 )**(3حداقل   * آوری(  )**(نشگاه )طرحاجرای طرح پژوهشی خارج از دا 3

 1 *  اجرای طرح کلان )ملی( برای حل مسائل کشور 4

 1  * المللیاجرای یک طرح پژوهشی مشترک بین 5

  8  * انتشار مقاله در مجلات معتبر داخلی 6

 4  * المللیانتشار مقاله در مجلات معتبر بین 7

 شماره 2  * انتشار نشریۀ تخصصی 8

 2  * انتشار کتاب مرجع جدید 9

 2  * داخلی -انتشار کتاب علمی )تألیف(  11

 1 *  داخلی -انتشار کتاب علمی )ترجمه(  11

 1  * المللیبین –انتشار کتاب علمی  12

 1 *  انتشار فصلی از کتاب 13

 1  * برگزاری همایش ملی برای حل مسائل کشور 14

 1 *  المللیگزاری/همکاری در برگزاری همایش بینبر 15

 1  * پردازیکرسی نظریه 16

 6  * کرسی ترویجی 17

 3  * المللینشست علمی ملی/بین 18

 3  * نشست حل مسائل کشور 19

 1 *  فرصت مطالعاتی داخلی )ارتباط با صنعت/جامعه( 21

 1 *  فرصت مطالعاتی خارجی 21

 2 *  علمی پژوهشی مستقر( هیأتأسیس هستۀ پژوهشی )در صورت دارا بودن عضو ت 22

 1  * نامه و اجرای آنفراهم نمودن زمینۀ انعقاد تفاهم 23

 1 *  المللی ها یا جوایز ملی/ بیناندازی جشنوارهفراهم نمودن زمینۀ برگزاری و یا راه 24

 4  * برگزاری کارگاه )ملی( 25

 3  * المللی(رگزاری کارگاه )بینب 26



 

 

 حدود انتظارات از مراکز تحقیقاتی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 های مختلف پژوهشکده را پوشش دهد.های پژوهشی هزینهکه جمع مبلغ طرح ایگونهبه)**( 

 فعاليت رديف

 

 نوع

 

تعداد در بازۀ زماني يک 

 ساله
 اختياري موظف

 1 *  کز اجرای طرح پژوهشی درون مر 1

 2  * اجرای طرح پژوهشی دانشگاهی  2

 )**(2حداقل   * آوری(  )**(اجرای طرح پژوهشی خارج از دانشگاه )طرح 3

 1 *  اجرای طرح کلان )ملی( برای حل مسائل کشور 4

 1  * المللیاجرای یک طرح پژوهشی مشترک بین 5

   6  * انتشار مقاله در مجلات معتبر داخلی 6

 4  * المللیانتشار مقاله در مجلات معتبر بین 7

 شماره 1  * انتشار نشریۀ تخصصی 8

 1  * انتشار کتاب مرجع جدید 9

 2  * داخلی -انتشار کتاب علمی )تألیف(  11

 1  * داخلی -انتشار کتاب علمی )ترجمه(  11

 سالدر سه  1  * المللیبین –انتشار کتاب علمی  12

 1 *  انتشار فصلی از کتاب 13

 1  * برگزاری همایش ملی برای حل مسائل کشور 14

 1 *  المللیبرگزاری/همکاری در برگزاری همایش بین 15

 1  * پردازیکرسی نظریه 16

 4  * کرسی ترویجی 17

 2  * المللینشست علمی ملی/بین 18

 2  * نشست حل مسائل کشور 19

 1 *  فرصت مطالعاتی داخلی )ارتباط با صنعت/جامعه( 21

 1 *  فرصت مطالعاتی خارجی 21

 1 *  علمی پژوهشی مستقر( هیأتتأسیس هستۀ پژوهشی )در صورت دارا بودن عضو  22

 1  * نامه و اجرای آنفراهم نمودن زمینۀ انعقاد تفاهم 23

 1 *  المللی ها یا جوایز ملی/ بیناندازی جشنوارهفراهم نمودن زمینۀ برگزاری و یا راه 24

 3  * برگزاری کارگاه )ملی( 25

 2  * المللی(برگزاری کارگاه )بین 26



 

 

 تقلهای پژوهشی مسحدود انتظارات از گروه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

های مختلف گروه را پوشش دهدهای پژوهشی هزینهجمع مبلغ طرح که ایگونهبه)**( 

 فعاليت رديف

 

 نوع

 

 تعداد در بازۀ زماني يک ساله

 اختياري موظف
 1  * ای اجرای طرح پژوهشی دانشکده 1

 1  * اجرای طرح پژوهشی دانشگاهی  2

 )**(1حداقل   * آوری(  )**(اجرای طرح پژوهشی خارج از دانشگاه )طرح 3

 1 *  راجرای طرح کلان )ملی( برای حل مسائل کشو 4

 1 *  المللیاجرای یک طرح پژوهشی مشترک بین 5

   4  * انتشار مقاله در مجلات معتبر داخلی 6

 2  * المللیانتشار مقاله در مجلات معتبر بین 7

 شماره 1  * انتشار نشریۀ تخصصی 8

 1  * انتشار کتاب مرجع جدید 9

 1  * داخلی -انتشار کتاب علمی )تألیف(  11

 1 *  داخلی -انتشار کتاب علمی )ترجمه(  11

 1 *  المللیبین –انتشار کتاب علمی  12

 1 *  انتشار فصلی از کتاب 13

 1 *  برگزاری همایش ملی برای حل مسائل کشور 14

 1 *  المللیبرگزاری/همکاری در برگزاری همایش بین 15

 سه سالهر  1  * پردازیکرسی نظریه 16

 3  * کرسی ترویجی 17

 2  * المللینشست علمی ملی/ بین 18

 2  * نشست حل مسائل کشور 19

 1 *  فرصت مطالعاتی داخلی )ارتباط با صنعت/جامعه( 21

 1 *  فرصت مطالعاتی خارجی 21

 1 *  علمی پژوهشی مستقر( هیأتتأسیس هستۀ پژوهشی )در صورت دارا بودن عضو  22

 1  * نامه و اجرای آنفراهم نمودن زمینۀ انعقاد تفاهم 23

 1 *  المللی ها یا جوایز ملی/ بیناندازی جشنوارهفراهم نمودن زمینۀ برگزاری و یا راه 24

 1  * برگزاری کارگاه )ملی( 25

 1  * المللی(برگزاری کارگاه )بین 26



 

 

 

گاه ژپوهشی اهیهسته انمهشیوه  طباطبائی عالمه دانش

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1931پاییز 

 

  



 

 

 : :مقدمه

د نامه راهبردی دانشگاه در تولیها و اجرای برمنظور تحقق رسالتبه استناد اهداف مندرج در اسناد بالادستی کشور و به نامهشیوه این

های پژوهشی و اهداف توسعه علمی کشور و ایجاد و تقویت انگیزه پژوهشگران برای انجام فعالیت علم و ایفای نقش مؤثر در پیشبرد

 نایشده است. به  وزارت عتف تنظیم 91/88/8301مصوب « هانحوه تأسیس واحدهای پژوهشی در دانشگاه»نامه در راستای آیین

علمی یا پژوهشگران یک یا چند دانشکده دانشگاه  هیأت اعضایترتیب، هسته پژوهشی در حوزه تخصصی و با همکاری گروهی از 

 شود.علامه طباطبائی برای اجرای برنامه یا موضوعی پژوهشی تأسیس می

 :اهداف –ماده  

 اهمندی و هدفمندی پژوهش در دانشگایجاد ساختار لازم برای پویایی و نظام -8

 مشارکت در گسترش مرزهای دانش -2

 المللیبندی داخلی و بینهای رتبهارتقای شاخص دانشگاه در نظام -3

 سازی علوم انسانی تلاش برای کاربردی -6

 های اجرائیسازی تعامل دانشگاه با صنعت و بخشزمینه -5

 های پژوهشی دانشجویاناستفاده مؤثر از ظرفیت -6

 ن و دانشجویانهای پژوهشی استادادهی به فعالیتجهت -1

 ایرشتههای میانتقویت پژوهش -1

 :ارکان -1ماده 

 شورای پژوهشی دانشکده -8

 مدیر هسته -2

 هسته اعضای -3

 :تعریف -3ماده  

هسته پژوهشی عبارت از گروهی با حداقل سه نفر پژوهشگر است که بر اساس تخصص و سوابق علمی و پژوهشی به ارائه برنامه 

های علمی و برنامه های پژوهشی مندرج در اسناد بالادستی و قطبیکی از اولویت ترویج علم در ساله( برای تولید ومدت )سهمیان

 :تواند به شرح ذیل باشدهسته می اعضایپردازند. ترکیب است، می هاآنراهبردی دانشگاه که ضمناً مرتبط با زمینه تخصصی 

 اطبائیعلمی دانشگاه علامه طب هیأت اعضایمدیر هسته پژوهشی، یکی از  -8

 دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه علامه طباطبائی -2

شرط ارتباط علمی دانشگاه علامه طباطبائی و مراکز پژوهشی معتبر داخلی و خارجی؛ به هیأت اعضایحداقل دو نفر از  -3

 تخصصی و سابقه علمی به تعداد ضرورت به تشخیص مدیر هسته

 زمانمهبا شرط عضویت  -ها با مدارک تحصیلی کارشناسی ارشد و بالاترایر سازمانکارشناسان دانشگاه علامه طباطبائی و س -6

 فقط در یک هسته

 :بایست دارای یکی از شرایط ذیل باشدمدیر هسته پژوهشی می :2تبصره 



 

 

پژوهشی منتشر شده مرتبط با تخصص هسته پژوهشی در نشریات الف یا ب )به تشخیص مدیریت امور  -مقاله علمی  3 -8

 هشی دانشگاه(پژو

 یا

کتاب منتشر شده )تألیف یا تصنیف( در انتشارات معتبر مرتبط با تخصص هسته پژوهشی )به تشخیص مرکز چاپ و  2  -2

 انتشارات دانشگاه و مدیریت امور پژوهشی دانشگاه(

 یا

 پژوهشیانجام یافته مرتبط با تخصص هسته پژوهشی )به تشخیص مدیریت امور  برون دانشگاهیدو پروژه پژوهشی  -3

 دانشگاه(

 پژوهشگر جدید حسب درخواست و تشخیص مدیر هسته بلامانع است. اعضایافزایش یا کاهش  :1تبصره 

 هیأتدر صورتی که عضو  .است بلامانع زمانهم طوربه هسته حداکثر در دو عضو عنوانبه علمی هیأت اعضای فعالیت :3تبصره 

عضو  عنوانتواند در دو هسته دیگر بهتنها می زمانهمطور به دانشکده پژوهشی معاون تشخیص به علمی مدیر یک هسته باشد، بنا

 هسته فعالیت نماید.

 :های هسته پژوهشیقلمرو فعالیت -2ماده  

 -با رعایت فرایندهای اجرایی و تضمین کیفیت هر یک –های زیر تواند در زمینههسته پژوهشی در اجرای برنامه مصوب خود می

 :فعالیت کند

 های تحقیق در حوزه تخصصی مرتبطهای علمی، پایش تحولات علمی و بسط روشدستیابی به آخرین یافته -8

 هاآندار و انتشار های اولویتتولید مقالات علمی در زمینه -2

المللی برای پذیرش و اجرای ها و مؤسسات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ملی و بینارتباط مؤثر و هدفمند با سازمان -3

 های مطالعاتیهپروژ

 ها و کتب در دست اجرا، نشست و سخنرانی در مورد مقالهکارگاه جلسات نقد، بررسی، برگزاری -6

 پردازی تا ثبت نهاییهای نقد و نظریهثبت اختراع و اجرای کرسی -5

 ها( و تألیف کتب علمی و درسیگردآوری )به غیر از مجموعه مقالات همایش -6

 ر ایرانی داخل و خارج از کشورجلب همکاری نخبگان ایرانی و غی -1

 های قانونی مؤسسات اجرایینامهها و لوایح و آیینارائه پیشنهاد و طرح -1

 ریزی تحقیقات پیشرفته با همکاری مراکز علمی و خارج از کشورپی ومشترک تحقیقاتی  هایپروژه در اجرایمشارکت  -0

 های مرتبطسایر فعالیت -89

بنابراین مدیر هسته باید  ؛ه برای یک هسته، ممکن است اجرای تمامی وظایف ضروری نباشداهداف تعریف شد بر حسب -توضیح

 های ضروری را اعلام و توضیح دهد.در پرسشنامه پیشنهاد تأسیس هسته فعالیت

 :وظایف مدیر هسته -5ماده  

 های مصوب هستهریزی برای اجرای برنامهبرنامه -8

 هسته اعضایپیگیری و نظارت بر فعالیت  -2

 های هسته به معاونت پژوهشی دانشکدهمیزان پیشرفت برنامه ارائه گزارش -3



 

 

 هاالتحقیقموقع منابع و پرداخت حقپیگیری امور اداری و مالی برای تخصیص به -6

 :وظایف عضو هسته -6ماده  

 شدهکار انجامهای در دست اجرا مطابق برنامه مدیر هسته و تقسیمموقع و کامل فعالیتاجرای به -8

 های مصوب هستهبرنامه های درخواستی مدیر هسته ازائه گزارشار -2

 :مراحل تشکیل -7ماده 

 از طریق مدیر هسته در پرسشنامه درخواست تأسیس هسته پژوهشی 5با رعایت چهارچوب کلی مفاد ماده  سالهسهتنظیم برنامه  -8

 ارسال پرسشنامه درخواست تأسیس هسته پژوهشی به معاون پژوهشی دانشکده -2

 سی و تصویب درخواست تأسیس هسته پژوهشی مذکور در شورای پژوهشی دانشکدهبرر -3

ندی بپژوهشی مصوب از سوی معاون پژوهشی دانشکده به معاونت پژوهشی دانشگاه برای اولویت ارسال درخواست تأسیس هسته -6

 در شورای پژوهشی دانشگاه

 پژوهشی در شورای پژوهشی دانشگاه بررسی درخواست تأسیس هسته -5

 تصویب یا رد هسته پژوهشی -6

 انعقاد قرارداد هسته پژوهشی )در صورت تصویب( -1

 صدور حکم مدیر هسته توسط معاون پژوهشی دانشگاه پس از انعقاد قرارداد -1

ز ا، باید برنامه سال اول، دوم و سوم خود را نیز تنظیم و ارائه نماید. پس سالهسهمدیر هسته پژوهشی علاوه بر ارائه برنامه  :2تبصره 

 شود.تصویب نهایی هسته پژوهشی قراردادهایی برای اجرای برنامه هر سال تنظیم می

 اعضایاز آن حتی اگر است. هسته مذکور پس سال  3دوره فعالیت هسته پژوهشی از تاریخ صدور حکم مدیر آن به مدت  :1تبصره 

 یناجدید ادامه فعالیت دهد. در  اعضایتواند با باشند، میالتحصیل یا بنا به دلایلی از هسته پژوهشی جدا شده آن بازنشسته، فارغ

 حساب با عضو قبلی و معرفی عضو جدید الزامی است.صورت ارائه تسویه

ای متشکل از مدیر امور پژوهشی دانشگاه، معاون پژوهشی است، کمیته بینی نشدهنامه پیشموارد زیر که در شیوه در :3تبصره 

 :گیری خواهند نمودشورای پژوهشی به انتخاب معاون پژوهشی دانشگاه تصمیم اعضایاز  و یک نفر ربطذیدانشکده 

 های پژوهشی،با مدیران بازنشسته هسته حسابتسویهنحوه  -8

های پژوهشی که تمامی تعهدات خود را پس از سه سال )مدت زمان مصوب تعیین تکلیف در خصوص ادامه فعالیت هسته -2

 اند؛ها( به اتمام نرساندههسته

های پژوهشی که تمامی تعهدات خود را پس از سه سال های دریافت شده توسط مدیران هستهپرداختتعیین تکلیف پیش -3

 اند؛ها( به اتمام نرسانده)مدت زمان مصوب هسته

شی ههای پژواند )هستهگزارشی از فعالیت خود ارائه نداده گونههیچهای پژوهشی که تعیین تکلیف ادامه فعالیت هسته -6

 راکد(؛

 مواجه هستند؛ شدهانجامهای پژوهشی که با محدودیت اعتبار پژوهانه برای پرداخت تعهدات تعیین تکلیف هسته -5

 نامه بر حسب مورد.بینی نشده در آیینسایر موارد پیش -6

 



 

 

 :های پژوهشیهای هستهعنوان فعالیت -4ماده 

اید بنابراین ب ؛شونداز طریق چاپ مقاله یا تألیف کتاب تأسیس میهای پژوهشی برای ارتقای سطح علمی و رتبه دانشگاه هسته

یا  علمی دانشگاه علامه طباطبائی( یا تألیف هیأت اعضاینامه پژوهانه و تشویق آثار پروپوزالی مبنی بر چاپ مقاله )طبق ضوابط آیین

)شورای پژوهشی دانشکده و  ربطذیمراجع گردآوری کتاب )طبق ضوابط و مقررات مرکز انتشارات دانشگاه( تنظیم و به تصویب 

 دانشگاه( برسانند.

 ای/دانشگاهی باشد.دانشکده مقاله چاپ شده نباید برگرفته از طرح پژوهشی درون :2 تبصره

 Scopus) المللیهای معتبر بین/رساله دانشجویان تحصیلات تکمیلی مشروط به نشر در نمایهنامهمقالات مستخرج از پایان :1 تبصره

& WOSباشند.(، نیز شامل تعهدات هسته پژوهشی می 

مقالات مشمول  اینالزحمه پرداخت خواهد شد. به مقاله چاپ شده در قالب هسته پژوهشی بر اساس قرارداد، حق :3تبصره 

 علمی دانشگاه نیز خواهند بود. هیأت اعضایهای تشویق آثار و پژوهانه نامهشیوه

انجامد، در صورت عدم تطابق تاریخ انتشار با تاریخ ها و مقالات گاهی به طول میفرایند چاپ کتابکه با توجه به این -2تبصره 

 گیرند.مراحل سه گانه قرارداد هسته پژوهشی، موارد ارسالی در صورت موافقت معاونت پژوهشی دانشگاه مورد پذیرش قرار می

ت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش المللی که در فهرسمقالات چاپ شده در مجلات بین -5تبصره 

 یا Sciences Citationیا  Social Sciences Citation Indexهایکم در یکی از پایگاهپزشکی قرار داشته باشند و مجلاتی که دست
Humanities Citiation Index گیرندحمایت قرار میشده باشند؛ با اولویت مندرج در جدول زیر، مورد  هینما: 

 مقاله علمیجدول میزان حمایت از انتشار 

 مبلغ )ریال( نوع کتاب ردیف

 89التحقیق معادل دانشیار پایه ساعت حق Web of Science 259مقالات نمایه شده در پایگاه  8

 89التحقیق معادل دانشیار پایه ساعت حق Scopus – Q1 259مقالات نمایه شده در پایگاه  2

 89التحقیق معادل دانشیار پایه ساعت حق Scopus – Q2 825مقالات نمایه شده در پایگاه  3

 89التحقیق معادل دانشیار پایه ساعت حق Scopus – Q3 899مقالات نمایه شده در پایگاه  6

 89التحقیق معادل دانشیار پایه ساعت حق Scopus – Q4 59مقالات نمایه شده در پایگاه  5

 89التحقیق معادل دانشیار پایه ساعت حق Emerging Sources Citation Inde 15قالات نمایه شده در پایگاه م 6

 89التحقیق معادل دانشیار پایه ساعت حق 69 پژوهشی -مقالات علمی 1

 

پژوهشی داخلی  –ت علمی اند، مورد پذیرش نیست به جز مجلا( ثبت شدهQ4) Scopusهای با نمایه مقالاتی که در مجله :5تبصره 

 اند.نمایه شده Scopusکه در 

 شود.عنوان نمایه اصلی محسوب میای در بیش از یک پایگاه نمایه شده باشد، بالاترین نمایه بهاگر نشریه :6تبصره 



 

 

  :شده در مجلات داخلی و خارجیشرایط تخصیص اعتبار به مقالات چاپ :7تبصره 

 شده در مجله باشد.تخصصی اعلام هایمقاله باید در زمینه :الف

 مقاله نباید در لیست سیاه وزارتین باشد. :ب
3-8-  

 باشند.در تعهدات خود می المللیمقاله بین 1حداقل های پژوهشی موظف به ارائه هسته :4تبصره 

 جدول میزان حمایت از انتشار کتاب

 مبلغ )ریال( نوع کتاب ردیف

 المللیتبیین نظریات بومی در انتشارات بین منظوربهی تألیف یا تصنیف کتاب به زبان خارج 8
التحقیق ساعت حق 819

 89معادل دانشیار پایه 

 المللیتبیین نظریات بومی در انتشارات بین منظوربهتألیف یا تصنیف کتاب به زبان خارجی  2
التحقیق ساعت حق 825

 89معادل دانشیار پایه 

 .شود رمنتش داخلی معتبر ناشرین و دانشگاهی و علمی مراکز سطتو که تخصصی کتاب از فصلی تألیف 3
التحقیق ساعت حق 825

 89معادل دانشیار پایه 

 مرجع کتاب تصنیف یا تألیف 6
التحقیق ساعت حق 899

 89معادل دانشیار پایه 

 درسی کتاب تصنیف یا تألیف 5
التحقیق ساعت حق 65

 89معادل دانشیار پایه 

 یانسان علوم تحول هایسرفصل با متناسب یا و بومی نگاهی با تخصصی کتاب تصنیف یا تألیف 6
التحقیق ساعت حق 65

 89معادل دانشیار پایه 

 (هاهمایش مقالات مجموعه از غیر به و ضوابط طبق) گردآوری 1
التحقیق ساعت حق 59

 89معادل دانشیار پایه 

 .شود رمنتش جهانی معتبر ناشرین و دانشگاهی و علمی مراکز توسط که تخصصی کتاب از فصلی تألیف 1
التحقیق ساعت حق 25

 89معادل دانشیار پایه 

 

، مدیر هسته پژوهشی موظف است در خصوص «کتاب انتشار از تیحما زانیم»پس از نهایی شدن آثار مندرج در جدول  :9تبصره 

طابق با مقررات مرکز انتشارات و عدم پذیرش در شورای انتشارات چاپ اثر ابتدا در انتشارات اقدام لازم را انجام دهد. در صورت عدم ت

 بایست مجوز مرکز انتشارات مبنی بر موافقت با چاپ اثر توسط هر ناشر معتبر دیگری را نیز اخذ نماید.دانشگاه، می

یسه قابل رئ هیأت تأییدی و به حمایت از انتشار مقالات و کتب سالیانه با درخواست معاونت پژوهش یافتهتخصیصمبالغ  :22تبصره 

 تغییر است.

اه علامه علمی دانشگ هیأت اعضاینامه تشویق آثار و پژوهانه المللی، به آیینتعیین امتیاز انتشارات معتبر بین منظوربه :22تبصره 

 طباطبائی استناد خواهد شد.

های مندرج در ماده الزحمه سایر فعالیتداخت حقهای پژوهشی انتشار مقالات علمی یا کتاب است. پرتعهد اصلی هسته :21تبصره 

 گیرد.خصوص صورت می ایننامه و سایر مصوبات موجود در دانشگاه در ، دستورالعمل، آییننامهنامه طبق شیوهشیوه این 6

 



 

 

 :های پژوهشینحوه تأمین منابع مالی و پرداخت هسته -9ماده 

الزحمه به شرح جدول نامه، پرداخت حقشیوه این 1های پژوهشی در چارچوب ماده توسط مدیران هسته شدهانجامپس ارائه تعهدات 

 :ذیل است

 

 

 نوع آثار  

 نحوه پرداخت

چاپ مقاله در مجلات معتبر 

 المللی )مقالات خارجی(بین

چاپ مقاله در مجلات معتبر 

داخلی )مقالات علمی 

 پژوهشی(

چاپ کتاب تألیفی و یا 

 گردآوری

تبار درصد پرداخت از اع

 هسته( اعضایپژوهانه )مدیر/
69% 19% 19% 

درصد پرداخت از اعتبار 

 معاونت پژوهشی دانشگاه
69% 29% 29% 

 

از محل پژوهانه به مدیر هسته پژوهشی پرداخت خواهد شد و  پرداختپیشعنوان تعهد هنگام انعقاد قرارداد، به %85 :2تبصره 

 پرداخت است. الذکر قابلمبلغ مطابق جدول فوق ماندهیباق

 %29پرداخت( قابل پرداخت و مبلغ )پس از کسر پیش %19در صورت ارائه گواهی چاپ معتبر برای چاپ کتاب یا مقاله،  :1تبصره 

 مانده، پس از چاپ مقاله/کتاب و همراه با سایر تعهدات مراحل بعد قابل پرداخت است.باقی

 یراب خود پژوهانه اعتبار از توانندیم دارند، تیعضو یپژوهش هسته در که یطباطبائ علامه دانشگاه یعلم هیأت اعضای :3تبصره 

 .ندینما استفاده قرارداد در مندرج تعهدات پرداخت

 یالمللنیب معتبر مجلات در مقاله چاپالزحمه کفاف پرداخت حق که پژوهانه مدیر یا عضو هسته پژوهشیدر صورتی :2تبصره 

 شود.دانشگاه پرداخت می یپژوهش الزحمه مربوط از محل اعتبارحق %899را ندهد،  (یخارج مقالات)

 یهااستیس یاجرامنظور هبو  دانشگاه یپژوهش معاونت سفارش به وهای پژوهشی اولویت اساس برپژوهشی  اگر هسته :5تبصره 

 .شدخواهد  پرداختدانشگاه  یپژوهش محل اعتبار از آن بودجه %899 شود، لیتشک معاونت این

پژوهشی در راستای اجرای یک یا چند قرارداد طرح پژوهشی ارتباط دانشگاه با صنعت تشکیل شود، اعتبار  اگر هسته :6بصره ت

دهنده طرح از طریق انعقاد قرارداد با معاونت پژوهشی دانشگاه و با رعایت سایر های اجرائی و صنعتی سفارشآن از دستگاه موردنیاز

 ژوهشی خارج از دانشگاه تأمین خواهد شد.های پضوابط و مقررات طرح

 :نظارت بر عملکرد هسته -22ماده 

بق را ط عهده معاونت پژوهشی دانشکده است. معاونت پژوهشی دانشکده گزارش عملکرد هسته نظارت بر عملکرد هسته بر -

به معاونت پژوهشی دانشگاه طور منظم از طریق مدیر هسته دریافت و شده است، به بندی که برای آن تصویببرنامه زمان

 ارسال خواهد کرد.



 

 

 است. ملاک بررسی در خصوص تداوم یا توقف فعالیت هسته گزارش ارسالی از دانشکده -

 

به  20/91/8301به تصویب شورای پژوهشی دانشگاه و در تاریخ  81/82/8301تبصره در تاریخ  25ماده و  89نامه در شیوه این

 د.رئیسه دانشگاه رسی هیأتتصویب 

  



 

 

 تعالیباسمه

 

 

 

 

 پرسشنامه

 پژوهشی درخواست تأسیس هستۀ

را به  پرسشنامه اینهای پژوهشی دانشگاه علامه طباطبائی برای آغاز فعالیت، مدیر هسته باید نامه هستهشیوه 1ماده  8با استناد بند 

شود. بدیهی است انعقاد قرارداد ای تنظیم مینهها، قراردادهای جداگاشوراهای مربوط برساند و برای اجرای هر یک از برنامه تأیید

 گیرد.های هسته صورت میو تطابق با برنامه ربطذیها و واحدهای پژوهشی اجرای هسته تنها با نظارت معاونت پژوهشی دانشکده

 

 

 

  هسته:عنوان 

 : مدیر هسته و نام خانوادگی نام

    : / پژوهشی گروه آموزشی

      :مرکز پژوهشی / دانشکده

 تاریخ تکمیل فرم:

 



 

 

 عنوان هسته:  -0

 به فارسی: –الف 

 های خارجی:به یکی از زبان –ب 

 

 هسته: دیرمشخصات م -1

 دانشکده / پژوهشیگروه آموزشی دانشگاهی مرتبه تحصیلی رشته نام خانوادگینام و 

     

 

 هسته: همکارانیا  همکارمشخصات  -3

 نام

 خانوادگی و نام 

 وابستگی  لوضعیت اشتغا

 سازمانی

 محل

 عضو  کارشناس دانشجو ءامضا 

کارشناسی  کارشناسی علمیهیأت
 ارشد

کارشناسی  دکتری
 ارشد

 دکتری

         

         

         

         

 

  



 

 

 : برنامه سه ساله هسته -2

 های پژوهشی دانشگاه در جدول زیر ارائه نماید:هستهنامه شیوه 6مفاد ماده  تیرعاهای کلی هسته را با مدیر هسته باید برنامه

 سال ردیف
 و تعداد فعالیت موضوع

 کتاب مقاله

8 
 

 سال اول

 Web Of Scienceمقاله نمایه شده در پایگاه »...« چاپ 

  Scopusنمایه شده در پایگاه  مقاله»...« چاپ 

 ISCچاپ مقاله علمی ی پژوهشی نمایه شده در پایگاه 

 Emerging Sources پایگاه در نمایه شده شده مقاله« »...چاپ 

Citation 
 Index 

 المللیینب انتشارات در بومی نظریات تبیین منظور به خارجی زبان به کتاب»...«  تصنیف یا تألیف

 اخلید انتشارات در بومی نظریات تبیین منظور به خارجی زبان به کتاب »...«تصنیف  یا تألیف

 مرجع کتاب...« » تصنیف یا تألیف

 درسی کتاب»...«  تصنیف یا تألیف

 انسانی لومع تحول هایسرفصل با متناسب یا و بومی نگاهی با تخصصی کتاب»...«  تصنیف یا تألیف

 (هاهمایش مقالات مجموعه از غیر به و ضوابط طبق) گردآوری کتاب»...« 

 یجهان معتبر ناشرین و اهیدانشگ و علمی مراکز توسط که تخصصی کتاب از فصل »...«تألیف 

 .شود منتشر

 یداخل معتبر ناشرین و دانشگاهی و علمی مراکز توسط که تخصصی کتاب از فصل»...«  تألیف

 .شود منتشر

 سال دوم 2

 Web Of Scienceمقاله نمایه شده در پایگاه »...« چاپ 

  Scopusنمایه شده در پایگاه  مقاله»...« چاپ 

 ISCپژوهشی نمایه شده در پایگاه چاپ مقاله علمی ی 

 Emerging Sources پایگاه در نمایه شده شده مقاله»...« چاپ 

Citation 
 Index 

 المللیینب انتشارات در بومی نظریات تبیین منظور به خارجی زبان به کتاب»...«  تصنیف یا تألیف

 اخلید انتشارات در بومی نظریات تبیین منظور به خارجی زبان به کتاب »...«تصنیف  یا تألیف

 مرجع کتاب»...«  تصنیف یا تألیف

 درسی کتاب»...«  تصنیف یا تألیف

 انسانی لومع تحول هایسرفصل با متناسب یا و بومی نگاهی با تخصصی کتاب»...«  تصنیف یا تألیف

 (هاهمایش مقالات مجموعه از غیر به و ضوابط طبق) گردآوری کتاب»...« 

 یجهان معتبر ناشرین و دانشگاهی و علمی مراکز توسط که تخصصی کتاب زا فصل »...«تألیف 

 .شود منتشر

 یداخل معتبر ناشرین و دانشگاهی و علمی مراکز توسط که تخصصی کتاب از فصل»...«  تألیف

 .شود منتشر

 سال سوم 3

 Web Of Scienceنمایه شده در پایگاه  مقاله« »...چاپ 

  Scopusشده در پایگاه نمایه  مقاله»...« چاپ 

 ISCچاپ مقاله علمی ی پژوهشی نمایه شده در پایگاه 

 Emerging Sources پایگاه در نمایه شده شده مقاله»...« چاپ 

Citation 
 Index 

 المللیینب انتشارات در بومی نظریات تبیین منظور به خارجی زبان به کتاب»...«  تصنیف یا تألیف

 اخلید انتشارات در بومی نظریات تبیین منظور به خارجی زبان به ابکت »...«تصنیف  یا تألیف

 مرجع کتاب»...«  تصنیف یا تألیف

 درسی کتاب»...«  تصنیف یا تألیف

 انسانی لومع تحول هایسرفصل با متناسب یا و بومی نگاهی با تخصصی کتاب»...«  تصنیف یا تألیف

 (هاهمایش مقالات موعهمج از غیر به و ضوابط طبق) گردآوری کتاب»...« 

 یجهان معتبر ناشرین و دانشگاهی و علمی مراکز توسط که تخصصی کتاب از فصل »...«تألیف 

 .شود منتشر

 یداخل معتبر ناشرین و دانشگاهی و علمی مراکز توسط که تخصصی کتاب از فصل»...«  تألیف

 .شود منتشر



 

 

 و اختراع ثبتهای هسته اعم از اجرای تعهدات موضوع قرارداد موظف است آمار سایر فعالیتی مدیر هسته برای تقویت هسته و در راستای 6ی 8

 بازنگری، سخنرانی ،المللیبینملی/  کارگاه، المللیبین پروژه، اجرایی هایدستگاه با نشست، نشریه اندازیراه، نقد جلسات، نقد یهاکرسی اجرای

تحقیقاتی را که  هایپروژه اجرای در مشارکت، دانشجویی نامهپایان هدفمندکردن، نخبگان همکاری و جلب، همایش در شرکت، دروس سرفصل

را در پایان هر مرحله به صورت کتبی به  گیردمیهای آن طبق ساز وکارهای قانونی دانشگاه صورت قرارداد نیست و پرداخت اینجزء موضوع 

 معاونت پژوهشی ارائه دهد.

 جانبی هسته:  هایفعالیت

  اختراع ...«»ثبت  ی

 نقد کرسی »...« ی اجرای

 اجرایی هایدستگاه با نشست»...« ی برگزاری 

 المللیبین کارگاه/  کارگاه»...« ی ایجاد 

 سخنرانی»...« ی برگزاری 

 همایش »...«در  ی شرکت

 ها به تفکیك سال:نحوه اجرای برنامه -5

 جرای هسته آورده شود.قسمت باید شرح مختصری از پیشنهاد ا ایندر  توضیح:

  : هابرنامههای اجرای اهداف، اهمیت و ضرورت

  مورد استفاده:  هایتکنیکها و ترین روشعمده

  ترین منابع پژوهشی )داخلی و خارجی(:عمده

 

 ماه( 36فعالیت هسته: ............... )حداکثر بینی زمان لازم برای پیش -6

  



 

 

 کار:جدول زمانی مراحل پیشرفت  -7

 مدت به ماه شرح پیشرفت کار مراحل

  ... مقاله، ... کتاب اولسال 

  ... مقاله، ... کتاب دوم سال

  ... مقاله، ... کتاب سوم سال

 محل اجرای هسته:  -4

 

 

 هسته: اعضایو سایر  دیرم الزحمهحق -9

ًا به مدیر هسته مستقیم تأییداساس درصد تعیین شده، پرداخت را پس از  هسته مشخص شود تا دانشگاه بر اعضایقسمت باید سهم ریالی هر یک از  ایندر 

 حساب اعضاء واریز شود. 

 نام 

 و نام خانوادگی

 مرتبه مسئولیت در هسته

 علمی 

 کل 

 ساعات کار

 درصد 

 مشارکت

 شماره 

 عضو مدیر حساب

       

       

       

       

       

       

 

 تعهد: -22

ی مسئولیت اجرای این ئدانشگاه علامه طباطبا  دانشکده/ پژوهشی                عضو هیأت علمی گروه آموزشی   جانباین

 .فتیاخواهد  انتشار صرفاً با نام دانشگاهاین هسته فعالیت دارم نتایج پذیرم و اعلام میو مقررات مالی دانشگاه می نامه مربوطشیوههسته را بر اساس 

 خانوادگی مجری هسته: نام و نام

 امضا:

 تاریخ:

 امضای معاون پژوهشی دانشکده/ مرکز پژوهشی:                                            



 

 

 تاریخ:

 پیوست: مصوبه شورای پژوهشی دانشکده/ مرکز پژوهشی

 

 

 

  

 تاریخ تصویب نام شورا

  شورای پژوهشی دانشکده



 

 

تشکیل انمهآیین
 فوزارت عت  علمی قطب 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1937پاییز 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

  



 

 

 

 

 

 

 ژپوهشیتسهیالت قوانین و مقررات  :سومفصل 

  



 

 

گاه علمی أتهی اعضای انمه ژپواههن )گرنت(آیین اجرایی دستورالعمل  دانش
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1939بهار 
 

  



 

 

 :مقدمه

/ 21/6و مؤسسات آموزش عالی مورخ  هادانشگاهعلمی  هیأت اعضایمصوب پژوهانه  نامهآئین 6ستناد به ماده دستورالعمل با ا این

 حسن اجرای آن در دانشگاه علامه طباطبائی تهیه شده است. منظوربهو  8309

 :نحوه تخصیص پژوهانه -2 ماده

اساس امتیازات حاصل از  اعتبارات پژوهشی دانشگاه براز  %25هر سال ، نامهآئین اینبا توجه به معیارهای تعیین شده در  -8

گیرد. معاونت پژوهشی علمی متقاضی دانشگاه قرار می هیأت اعضایدستورالعمل به عنوان پژوهانه در اختیار  این 2ماده 

 دستورالعمل، میزان اعتبار این 2 مادهمطابق  علمی متقاضی، هیأتدانشگاه بر اساس امتیازات کسب شده هر عضو 

 .نمایدمیرئیس دانشگاه، به دانشکده و امور مالی دانشگاه ابلاغ  تأییداز  و پسبه وی را در هر سال تعیین  یافتهتخصیص

ای از اعتبارات پژوهشی با رعایت مقررات جاری اداری و مالی دانشگاه و رعایت دستورالعمل اجرایی آن و انجام هرگونه هزینه -2

 رد.گیرئیس دانشگاه صورت می تأیید

 علمی در هرسال تحصیلی به پیشنهاد شورای پژوهشی دانشگاه و تصویب رئیس دانشگاه هیأت اعضایباقیمانده اعتبار ویژه  -3

اعتبار قبلی  حسابتسویهسال( منتقل خواهد شد. بدیهی است تخصیص اعتبار جدید منوط به  1به سال بعد )حداکثر تا 

 است.

امتیاز کسب شده در یک عدد ثابت با سقف معین  ضربحاصلعلمی از طریق  هیأت یاعضامیزان ریالی اعتبار ویژه سالیانه  -6

دانشگاه برای هر سال، به پیشنهاد  هایسیاست سالانه و هشود. میزان عدد ثابت و سقف پرداختی بر اساس بودجمحاسبه می

 شود.رئیسه دانشگاه تعیین و اعلام می هیأت تأییدشورای پژوهشی و 

دستورالعمل، بر عهده  اینعلمی مشمول  هیأت اعضایاستفاده از اعتبار پژوهشی و انجام تعهدات  بر حسنمسئولیت نظارت  -5

 معاون پژوهشی دانشگاه است.

 :معیارهای تخصیص پژوهانه -1ماده 

 :دستور محاسبه امتیاز -2

 :شودمیدستور زیر حاصل  بر اساسپژوهشی  هایفعالیت امتیازدهیاساس ارزیابی و  

89R+0R+( )( . )1 1 1 2 3 4 5 6 7 8P A B R R R R R R R R         

 :دستور محاسبه ضرایب -1

A: ( 802(، دانشیار )808(، استادیار )8امتیاز رتبه علمی مربی ،)(803) استاد 

B: امتیاز همکاری با تحصیلات تکمیلی: 

. ( . )0 02 0 5B a b  

a: نفر. 6 حداکثر، کارشناسی ارشدنامه دانشجویان تعداد راهنمایی یا مشاوره پایان 

b: نفر. 2 حداکثرداد راهنمایی یا مشاوره رساله دانشجویان دکتری، تع 



 

 

0. :توجه 1B  

 .یابدمینفر افزایش  1دانشجویان ارشد به  حداکثر ، تعدادباشندنمیدکتری  هایدورهکه مجری  هاییگروه-

 پژوهشی هایفعالیتجدول محاسبه امتیازات  -2جدول 

 :شوندمیاز جدول امتیازدهی زیر حساب  ,R1 ،R2...، R10 ضرایب

 نوع فعالیت بند
 حداکثر
امتیاز 
 فعالیت

 ضریب پیشنهادی

سقف کل 
امتیاز 

کسب شده 
 فعالیت

 توضیحات

 R1 مقالات چاپ شده در مجلات علمی 

R1-1 

مقالات چاپ شده در مجلات 
WOS 

 IF 1دارای 

.1 5 2IF 

برای  تراضافه 5.8 ضریب و
مستخرج از  WOS مقالات
 برون دانشگاهی هایطرح

برای  تراضافه 2.8 ضریب و
مشترک با مراکز  WOSمقالات 

 المللیبینعلمی معتبر 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

- 

R1-2  بدونIF 5/5 

برای  تراضافه 6.8ضریب 
پژوهشی –مقالات علمی 

برون  هایطرح مستخرج از
 دانشگاهی

- 

R1-3 Emerging 5/6 

برای  تراضافه 6.8ضریب 
پژوهشی –مقالات علمی 

برون  هایطرح مستخرج از
 دانشگاهی

- 

R1-4 

 Scopusمقالات چاپ شده در مجلات 

Q1 = 6 

برای  تراضافه 6.8ضریب 
پژوهشی –مقالات علمی 

برون  هایطرح مستخرج از
 دانشگاهی

- 

R1-5 Q2 = 5/5 - 

R1-6 Q3 = 5 - 

R1-7 Q4= 4/5 - 

R1-8 
پژوهشی معتبر -های علمیپ شده در مجلهمقاله چا

 دارای رتبه الف و ب داخلی
5 

برای  تراضافه 2.8ضریب 
پژوهشی –مقالات علمی 

برون  هایطرح مستخرج از
 دانشگاهی

- - 

R1-9 
پژوهشی معتبر -های علمیمقاله چاپ شده در مجله

 دارای رتبه ج داخلی
6 - - - 



 

 

R1-10 
پژوهشی معتبر -های علمیمقاله چاپ شده در مجله

 ددارای رتبه  داخلی
2 - - - 

R1-11 
که درجۀ  ISCمقاله منتشر شده در مجلات نمایه شده در 

 وزارتی ندارند.
2 - - - 

R1-12 

 Shortیادداشت پژوهشی و مقاله کوتاه )

Communication, Book Review, ... در مجلات )
 Scopus یا WOS یاعلمی با درجه الف تا ج، 

3 - 6 - 

R2 مقاله در هر همایش( 1ها )حداکثر مقالات همایش 

R2-1  هایهمایشمجموعه مقالاتِ مقاله کامل چاپ شده در 

 )برگزار شده در خارج از کشور( المللیبین علمی معتبر
2 - 

- 

- 

R2-2  های همایشمجموعه مقالاتِ  درمقاله کامل چاپ شده

 )برگزار شده در داخل( المللیبین
15/8 - - 

R2-3  های همایشمجموعه مقالاتِ  درمقاله کامل چاپ شده

  ایعلمی معتبر ملی و منطقه
5/8 - - 

R2-4  های همایشمجموعه مقالاتِ  درخلاصه مقاله چاپ شده

 برگزار شده در خارج از کشور() یالمللبین علمی معتبر
8 - - 

R2-5  های همایشمجموعه مقالاتِ  درخلاصه مقاله چاپ شده

 برگزار شده در داخل(**) یالمللبین ی معتبرعلم
15/9 - - 

R2-6  های همایشمجموعه مقالاتِ  درخلاصه مقاله چاپ شده

 ایعلمی معتبر ملی و منطقه
5/9 - - 

 دارای مجوز رسمی از مراجعهای علمی که توسط موسسه یا انجمن گیردمی( امتیاز تعلق المللیبینمعتبر داخلی )اعم از ملی و  هایهمایشبه آن دسته از 
 .ثبت شده باشند (ISC) در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام یابرگزار  صلاحذی

R3 سازی محصول یا فرآیندتولید دانش فنی/ اختراع یا اکتشاف منجر به تولید و تجاری 

R3-1 
علمی  تأییدبا ) اختراع یا اکتشاف ثبت شده در داخل

 متبوع( ایهوزارتخانهمراجع ذیصلاح 
5 805 - - 

R3-2 

 یالمللبیناختراع یا اکتشاف ثبت شده معتبر در سطح 

 متبوع( هایوزارتخانهعلمی مراجع ذیصلاح  تأییدبا )
89 8 - - 

R3-3 805 6 اثر بدیع و ارزنده هنری - - 

R4 
نامه تشویق آثار مصوب امنا و شیوه هیأت)بر اساس دستورالعمل پایه تشویقی مصوب  پژوهشی -علمی هاینشاندریافت جوایز یا 

 رئیسه دانشگاه( هیأت

R4-1 

 ترازهمو موارد  Nobel المللیبینجایزه  کنندگاندریافت

یا  Nature درآن و نویسندگان برتر معرفی شده 
Science 

899 - - - 

R4-2 39 )فقط برای یک بار در طول خدمت( استاد ممتاز دانشگاه - - - 

R4-3 29 نواره فارابیرتبه اول جش - - - 



 

 

R4-4 85 رتبه دوم جشنواره فارابی - - - 

R4-5 89 رتبه سوم جشنواره فارابی - - - 

R4-6 29 رتبه اول جشنواره خوارزمی - - - 

R4-7 85 رتبه دوم جشنواره خوارزمی - - - 

R4-8 89 رتبه سوم جشنواره خوارزمی - - - 

R4-9 85 علوم انسانی اسلامی کننده جایزه جهانی کنگرهدریافت - - - 

R4-10 85 کننده جایزه علامه طباطبائی بنیاد نخبگاندریافت - - - 

R4-11  39 علمی نمونه کشوری هیأتعضو - - - 

R4-12  85 علمی نمونه دانشگاه هیأتعضو - - - 

R4-13  89 علمی نمونه دانشکده هیأتعضو - - - 

R4-14 39 جمهوری اسلامی ایرانجشنواره کتاب سال  برگزیدگان - - - 

R4-15 
جمهوری اسلامی  شایستگان تقدیر جشنواره کتاب سال

 ایران
85 - - - 

R4-16 29 دهخدا رتبه اول جشنواره - - - 

R4-17 29 جایزه مصطفی کنندهدریافت - - - 

R4-18  69 فقط یک بار در طول خدمت() کشوریپژوهشگر برگزیده - - - 

R4-19  29 برگزیده دانشگاهپژوهشگر - - - 

R4-20 89 پژوهشگر برتر دانشکده - - - 

R4-21 
 هایپایگاه معرفی شده از سوی استناد پرعلمی  هیأت

 المللیبین بندیرتبه معتبر
59 - - - 

R4-22 
 هایپایگاه معرفی شده از سوی پر استنادعلمی  هیأت

 /جهان اسلامایمنطقه بندیرتبهمعتبر 
39 - - - 

R5 پژوهشی خاتمه یافته هایطرح 

R5-1 5 یدانشگاه - 
- - 

R5-2 )3 درون واحدی )درون دانشکده یا واحد پژوهشی - 
- 

- 

R5-3  599تا سقف  - - 10 ارتباط با جامعه و صنعت() یدانشگاهبرون 

 میلیون ریال



 

 

R5-4  12 ارتباط با جامعه و صنعت() یدانشگاهبرون - 
 599 بین -

ا ت میلیون ریال

 میلیارد ریال 8

R5-5  اردیلیم 8بالای  - - 14 ارتباط با جامعه و صنعت() یدانشگاهبرون 

 ریال

R5-6 8 بازنگری و تدوین دروس - - - 

R5-7 

 ملیکلان 

 8تا سقف  - - 89

 میلیارد ریال

R5-8 82 - -  میلیارد  8بالای

 ریال

R5-9 المللیبین 
29 - - - 

 .شوددرصد اضافه می 89هر سال  R5وضیحات قسمت تبه مبالغ ذکر شده در 

R6 هاکتاب 

R6-1  85  برگزیده سال جمهوری اسلامی ایرانتصنیفی کتاب - - - 

R6-2 82 خارجی چاپ شده توسط ناشر معتبر تصنیفی کتاب - - - 

R6-3 89 داخلی چاپ شده توسط ناشر معتبر تصنیفی کتاب - - - 

R6-4 داخلی یا  سایر ناشرانچاپ شده توسط  تصنیفی کتاب

 خارجی
5 - - - 

R6-5 89  برگزیده سال جمهوری اسلامی ایران تألیفی کتاب - - - 

R6-6 1 خارجی چاپ شده توسط ناشر معتبر تألیفی کتاب - - - 

R6-7 1 داخلی چاپ شده توسط ناشر معتبر تألیفی کتاب - - - 

R6-8 یا داخلی  چاپ شده توسط سایر ناشران تألیفی کتاب

 خارجی
3 - - - 

R6-9 1 برگزیده سال جمهوری اسلامی ایران ترجمه - - - 

R6-10 6 خارجی چاپ شده توسط ناشر معتبر ترجمه - - - 

R6-11 5 داخلی چاپ شده توسط ناشر معتبر ترجمه - - - 

R6-12 6 داخلی/خارجی(ناشران )چاپ شده توسط سایر  ترجمه - - - 

R6-13  5 ل جمهوری اسلامی ایرانبرگزیده ساگردآوری - - - 

R6-14 6 خارجی چاپ شده توسط ناشر معتبر گردآوری - - - 

R6-15  3 داخلی چاپ شده توسط ناشر معتبرگردآوری - - - 

R6-16  2 داخلی/خارجی(ناشران )چاپ شده توسط سایر گردآوری - - - 

R6-17  کتاب چاپ شده توسط ناشر معتبرفصل ارائه شده در 

 خارجی

6 - - - 



 

 

R6-18  کتاب چاپ شده توسط ناشر معتبرفصل ارائه شده در 

 داخلی

5 - - - 

R6-19  ناشران کتاب چاپ شده توسط سایر فصل ارائه شده در

 داخلی/خارجی()

3 - - - 

R6-20 
چه به عنوان فصل چه  المعارفدائرهمقاله چاپ شده در 

 به عنوان مدخل
6 - 

- - 

مرکز نشر دانشگاهی و مراکز نشر سمت، ، )از جمله انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی( دولتی هایدانشگاه خلی، مراکز انتشاراتدامعتبر منظور از ناشر  -
 است. معتبر پژوهشی و آموزشی مؤسساتوابسته به 

 اونت پژوهشی دانشگاه است.المللی معتبر شامل موارد زیر هستند. ملاک تشخیص اعتبار ناشران، کمیسیون اعتبارسنجِی معناشران بین -

3-1- Elsevier, Springer, John Wiley, Taylor & Francis, Blackwell, McGrow Hill, Oxford University Press, 
Routledge, Pearson, Prentis Hall, Cambridge University Press, Sage Palgrave McMillan, Thomson Reuters 

3-3-  
 نیست. ربطذی هایگروهعلمی  هیأت اعضاینسوی، روسی، اسپانیایی و... تهیه شده توسط بند شامل آثار عربی، فرا این -
 گیرد.ها امتیازی تعلق نمیبه گردآوری مجموعه مقالات همایش -

R7  دانشگاهاعتبار ویژه معاونت پژوهشی 

R7-1 
علمی جدید الاستخدام در بازه فراخوان  هیأتعضو 

 پژوهانه
29 - - - 

R7-2 
علمی جدید الاستخدام در سال فراخوان  أتهیعضو 

 پژوهانه
29 - - - 

R7-3 )5 پژوهشگر برتر واحد پژوهشی )نفر اول - - - 

R7-4 استاد میزبان پژوهشگر پسادکتری 
 59استاد 

 69دانشیار 
- - - 

R7-5 85 های یونسکو در دانشگاهرئیس کرسی - - - 

R7-6 85 های مشورتیرئیس خوشه - - - 

R7-7 89 های یونسکواجرایی کرسی سئولم - - - 

R7-8 89 های مشورتیاجرایی خوشه مسئول - - - 

R8 حوزه 2ای/ دکتری تخصصی/ سطح ارشد / دکتری حرفهنامه کارشناسیراهنمایی و مشاوره پایان 

R8-1 1 راهنمایی رساله دکتری - 

 تا سقف

 امتیاز 25

- 

R8-2 6 مشاوره رساله دکتری - - 

R8-3 3 نامه ارشدراهنمایی پایان - - 

R8-4 5/8 نامه ارشدپایان مشاوره - - 

R9 هایکرس 

R9-1 89 پردازیکرسی نظریه - 
- 

ارائه گواهی 
معتبر از شورای 

های کرسی
R9-2 0 کرسی نوآوری - 



 

 

R9-3 شورای عالی  - 1 کرسی نقد
انقلاب فرهنگی 

 کرسی ترویجی R9-4 الزامی است.
6 - 

 

 یأتهنامه پژوهانه، مصوب علامه طباطبائی )الحاقی دستورالعمل اجرایی آیین علمی دانشگاه هیأت اعضایالمللی های بینامتیازات فعالیت

 رئیسه دانشگاه(
R10 

 ردیف شاخص سقف امتیاز توضیحات

 

دانشجو  التحصیلیفارغامتیاز پس از 

 .شودمیاعمال 

الزامی  گواهی انجام راهنمایی یا مشاوره

 است.

 
 

راهنمایی دکتری 

 امتیاز 1

مشاوره دکتری 

 امتیاز 1

راهنمایی 

کارشناسی ارشد 

 امتیاز 3

مشاوره 

کارشناسی ارشد 

 امتیاز 3

المللی دانشگاه علامه طباطبائی در نامه یا رساله دانشجویان بینراهنمایی یا مشاوره پایان

 های تحصیلات تکمیلیدوره
8 

یا مشاوره الزامی  گواهی انجام راهنمایی

 است.
 

راهنمایی دکتری 

 امتیاز 89

مشاوره دکتری 

 امتیاز 1

راهنمایی 

کارشناسی ارشد 

 امتیاز 3

مشاوره 

کارشناسی ارشد 

 امتیاز 3

های تحصیلات تکمیلی در یا رساله دانشجویان دوره نامهپایانراهنمایی یا مشاوره 

 های معتبر خارج از کشوردانشگاه
2 

 آموزشی الزامی است.معاونت  تأیید

دانشجو  التحصیلیفارغامتیاز پس از 

 .شودمیاعمال 
 

راهنمایی دکتری 

 امتیاز 6

 دکتریمشاوره 

 امتیاز 3

راهنمایی 

کارشناسی ارشد 

 امتیاز 3

مشاوره 

کارشناسی ارشد 

 امتیاز 2

خارج از کشور به عنوان استاد راهنمای دوم یا استاد  علمی دانشگاه هیأتجذب عضو 

نامه یا رساله دانشجوی دوره تحصیلات تکمیلی دانشگاه علامه ر دوم در پایانمشاو

 علمی، استاد راهنمای اول آن است. هیأتطباطبائی که عضو 

3 

 معاونت آموزشی الزامی است. تأیید -

 ارائه گواهی الزامی است.-

 امتیاز 5دکتری 

کارشناسی ارشد 

 امتیاز 2

معتبر خارج از  تحصیلات تکمیلی در دانشگاه دورهی یا رساله دانشجو نامهپایانداوری 

 کشور
6 

 ارائه گواهی تدریس الزامی است.
امتیاز در هر  2

 نیمسال تحصیلی

المللی در دانشگاه علامه به دانشجویان بین المللیبین تدریس درس/ دروس به زبان

 طباطبائی
5 



 

 

 ارائه گواهی تدریس الزامی است.

 2به ازای هر 

 واحد درسی

امتیاز در هر  3

 نیمسال تحصیلی

 6 معتبر خارج از کشور تدریس در دانشگاه

ارائه گواهی معتبر از سوی دانشگاه میزبان 

 الزامی است.

امتیاز در هر  3

 نیمسال تحصیلی
 1 المللیبیناستاد وابسته در دانشگاه معتبر 

امتیاز پس از خاتمه طرح پژوهشی  -

 .شودمیاعمال 

به ازای هر طرح 

 5پژوهشی 

 امتیاز

پژوهشی  های خارج از کشور در اجرای طرحعلمی دانشگاه هیأت اعضای/ عضو باهمکاری 

 خارج از کشور
1 

امتیاز پس از خاتمه طرح پژوهشی  -

 شودمیاعمال 

به ازای هر طرح 

 5پژوهشی 

 امتیاز

 0 علمی خارج از کشور در اجرای طرح پژوهشی داخل کشور هیأت اعضایجذب عضو/ 

امتیاز پس از خاتمه طرح پژوهشی  -

 .شودمیاعمال 
 89 در داخل کشور المللیبینپژوهشی  اجرای طرح امتیاز 29

امتیاز پس از خاتمه طرح پژوهشی  -

 .شودمیاعمال 
 88 اجرای طرح پژوهشی در خارج از کشور امتیاز 29

امتیاز پس از خاتمه دوره اعمال  -

 .شودمی
 82 استاد میزبان() پسادکتریر غیر ایرانی در دوره پذیرش پژوهشگ امتیاز 89

 ارائه نامه پذیرش دانشجو الزامی است.
 5هر دانشجو 

 امتیاز

یا مؤسسات  هادانشگاهجذب اعتبار برای اعزام دانشجوی دوره تحصیلات تکمیلی به 

جهت انجام پژوهش یا فرصت مطالعاتی خارج از سهمیه رسمی دانشگاه  تخصصی -علمی

 استفاده از بودجه دانشگاه و بدون

83 

 ارائه گواهی تدریس الزامی است. -

 امتیاز 5دانشگاه: 

 3مؤسسه/شرکت:

 امتیاز

 86 ساعت تدریس( 1حداقل )آموزشی خارج از کشور  -علمی تدریس در دوره / کارگاه

 85 وی دانشگاهبه عنوان مأمور از س علمی شرکت در نمایشگاه امتیاز 2 ارائه حکم مأموریت الزامی است.

 86 المللی خارج از کشورمعتبر بین عضویت در کمیته علمی یا اجرایی کنفرانس امتیاز 3 ارائه گواهی عضویت الزامی است.

 معاونت پژوهشی الزامی است. تأیید

به ازای هر 

دانشگاه در سال 

 امتیاز 2

لمللی خارج از انامه علمی بین دانشگاه و مؤسسات علمی بینهمکاری جهت عقد تفاهم

 کشور و تلاش برای اجرای آن
81 

 معاونت پژوهشی الزامی است. تأیید
به ازای هر 

 امتیاز 2کارگاه 
 

/ مدرسان خارج از مدرس حضورالمللی با آموزشی بین هماهنگی برای برگزاری کارگاه

علمی یا متخصصین  هیأت اعضایکشور یا هماهنگی برگزاری سخنرانی علمی توسط 

 وبینار() دورکشور در دانشگاه یا برگزاری کنفرانس از راه  خارج از

81 

 امتیاز 2 ارائه مستندات الزامی است.
 علمی المللی و یا سازمانالمللی یا انجمن علمی بیننمایندگی در اجلاس علمی بین

 المللیبین
80 

 ارائه مستندات الزامی است.
به ازای هر سال 

 امتیاز 2
 29 تبر علمی جهانیمع عضویت در آکادمی

بر اساس لیست نشریات معتبر وزارت 

 متبوع
 امتیاز 89

های معتبر خارج از کشور در نمایه علمی دانشگاه هیأت اعضایچاپ مقاله مشترک با 

 المللیبین
28 

ارائه  -3-2

مستندات 

الزامی 

 است.

به ازای هرسال 

 امتیاز 3
 22 رج از کشورالمللی در خاتحریریه مجله معتبر بین هیأتعضویت در 



 

 

بر اساس لیست نشریات معتبر وزارت  -

 متبوع

 ارائه مستندات الزامی است.-

 23 المللیسردبیر نشریه معتبر بین امتیاز 5هر سال 

 26 و...( هاکرسی ،هاشبکه ،هاانجمن) المللیتأسیس نهاد معتبر علمی بین امتیاز 5 ارائه مستندات الزامی است.

 امتیاز 3هر سال  می استارائه مستندات الزا

المللی زیرمجموعه دانشگاه علامه طباطبائی در داخل یا تأسیس نهاد معتبر علمی بین

 خارج از کشور

 های آنو تلاش برای پیشبرد برنامه

25 

 26 المللیسرپرستی تیم دانشجویی برای شرکت در المپیاد علمی بین امتیاز 3 ارائه مستندات الزامی است.

 21 المللیدبیری علمی یا اجرایی همایش بین امتیاز 3 ندات الزامی است.ارائه مست

 21 (Keynote Speaker) المللیسخنران کلیدی در مجمع و همایش بین امتیاز 5 الزامی است. نامهدعوتارائه 

 20 (Invited Speakerالمللی )در مجمع و همایش بین سخنران مدعو امتیاز 3 الزامی است. نامهدعوتارائه 

 ارائه گواهی تدریس الزامی است.
 3هر نیمسال 

 امتیاز
 39 المللیی بینهادانشگاهالمللی دانشگاه با مشترک بین تدریس در دوره

بر اساس لیست نشریات معتبر وزارت 

 متبوع
 38 المللینشریه معتبر بین امتیازصاحبمدیر مسئول یا  امتیاز 1

 

ات دانشگاه های انتشارمنتشر شده توسط انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی است، لذا باید تفاوت محسوسی بین کتاب هایابکتامتیاز فقط برای  حداکثر* 

 :، وجود داشته باشد. ترتیب زیر رعایت شودسایر انتشاراتعلامه طباطبایی با 

 انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی -الف

 یدانشگاه -انتشارات مراکز معتبر علمی -ب
 سایر مراکز نشر -ج

 نام دانشگاه علامه طباطبایی به صراحت در فصل مربوط، در کتاب ذکر شده باشد. -**

 اصلی کتاب باشد )خلاصه فصل قابل قبول نخواهد بود(. هایفصلعنوان یکی از های مذکور به فصل یا فصل -

 :شاملبند  این*** امتیاز 

 هایدوره یا (که از طریق دانشگاه برگزار شده است )به شرط حضور مهمان خارجی المللیبینکارگاه یا کنفرانس  علمی از قبیل هایدورهمجریان برگزاری  -

 های خارجی.برگزار شده مشترک با یکی از دانشگاه

 اند.ی خارجی معرفی شدههادانشگاهعلمی که به عنوان نماینده دانشگاه، جهت عقد قرارداد با  هیأت اعضای -

 .ی خارجی همکاری پژوهشی داشته باشندهادانشگاهعلمی که با  یأته اعضای -

 :توزیع امتیازات هنحو -3

صورت،  نایشود، در غیر در مواردی که افراد سهم خود را در پدید آوردن اثر تعیین کرده باشند، امتیاز به نسبت اعلام شده تقسیم می 

 :گرددامتیازات کسب شده مطابق جدول زیر توزیع می

  



 

 

 جدول توزیع امتیازات -1ل جدو

 تعداد همکاران
 امتیاز مربوط ازسهم هریک از همکاران 

 درصد() بیضرامجموع 
 سایر نفرات نفر اول

8 

2 

3 

6 

5 

6 ≥ 

899% 

09% 

19% 

19% 

69% 

59% 

- 

69% 

59% 

69% 

35% 

39% ≥ 

899 

859 

819 

809 

299 

 259حداکثر 

 

 است. 89حداقل امتیاز دریافت گرنت،  -6

 بعد مجموع امتیازات هایسالگذشته و برای  دو سالعلمی برای اولین بار بر اساس مجموع امتیازات  هیأت اعضایمتیاز محاسبه ا  -5

 سال گذشته است.

، نام دانشگاه علامه طباطبائی به عنوان سازمان متبوع ذکر هاآنشوند که در گزارش نهایی ی مشمول دریافت امتیاز میهایفعالیت  -6

 شده است.

امتیاز آن در اعتبار ویژه سال قبل منظور شده، مورد  قبلاً شود و فعالیت پژوهشی که الیت پژوهشی فقط یک بار محاسبه میهر فع  -1

 گیرد.بررسی قرار نمی

 از زمان برگزاری همایش نظرصرفهای علمی، های مربوط به همایشمحدوده زمانی مورد پذیرش جهت تخصیص امتیاز به مقاله  -1

 قبل، به چاپ رسیده باشند. در سالزمانی مورد نظر و  هها بوده و شامل مواردی خواهد بود که در دورو کتاب هالهسایر مقامشابه 

 :بندیروش درخواست پژوهانه و برنامه زمان -3ماده 

هشی را به استفاده از اعتبار پژو هایفرمهر سال در فراخوانی، دستورالعمل اجرایی و  ماهدیمعاونت پژوهشی دانشگاه، اول  -8

 کند.دانشکده/پژوهشکده/پردیس، ابلاغ می

 لاغاب علمی هیأت اعضایمربوط را به  هایفرممعاونت پژوهشی دانشکده/پژوهشکده/ پردیس، بلافاصله دستورالعمل اجرایی و  -2

 کند.آوری میتکمیل شده و مستندات مربوط را، جمع هایفرمنموده و تا آخر دی همان سال، 

کیل آموزشی را تش هایگروهگرنت، منتخب از معاون دانشکده و نمایندگان  دانشکده/پژوهشکده/پردیس، کمیته معاونت پژوهشی  -3

علمی مربوطه را بررسی، ارزیابی و بر  هیأت اعضایهمان سال، مدارک ارسالی توسط  ماهبهمنکمیته تا پانزدهم  ایندهد، می

 کند.می جلسهصورتازات مربوط را محاسبه و دستورالعمل، امتیاز داده و امتی این 2اساس ماده 

 یأته اعضایتمامی مدارک ارائه شده توسط  محاسبه امتیازات، فرم و جلسهصورتمعاونت پژوهشی دانشکده/پژوهشکده/پردیس،  -6

 کند.علمی را، به معاونت پژوهشی دانشگاه ارسال می

 علمی را معین و تا پایان بهمن، هیأتمبلغ ریالی هر عضو  گرنت، امتیاز نهایی و همعاونت پژوهشی دانشگاه با تشکیل کمیت  -5

 کند.قراردادهای متقاضیان را تنظیم می



 

 

نسبت به ارسال نامه به امور مالی دانشگاه، جهت پرداخت مرحله اول اعتبار  معاونت پژوهشی دانشگاه تا دهم اسفند همان سال، -6

 دستورالعمل، اقدام این 6پژوهشی تعریف شده مطابق ماده  هایالیتفعکرد در راستای به پژوهشگر، برای هزینه یافتهتخصیص

 نماید.می

 

 :موارد استفاده از پژوهانه -2 ماده

 :کرد اعتبار پژوهانه به شرح زیر بوده و هرگونه هزینه کردی خارج از موارد زیر ممنوع استموارد هزینه 

 :، به شرح ذیلهای پژوهشی بر اساس دستورالعمل اجرایی حاضرانجام طرح  -2

ها، انجام خواهد پژوهشی پیشنهادی درون دانشگاهی با عقد قرارداد و بر اساس روال جاری در خصوص سایر طرح هایطرحاجرای  -الف 

 گرفت.

 پژوهشی حداکثر تا سقف اعتبار ویژه قابل پرداخت است. هایطرحسقف بودجه  -ب 

 سال(. 3حداکثر ) شودمیرا و قرارداد آن مشخص مدت اجرای هر طرح پژوهشی، در فرم پیشنهاد اج -ج 

 دستورالعملبر اساس ) پژوهشی هایطرح نظارت بر اجرای الزحمهحقهای پژوهشی و داوری، ارزیابی پیشنهاد اجرای طرح الزحمهحق -د 

 شد.پژوهشی( از بودجه معاونت پژوهشی کسر و در وجه ذینفع، پرداخت خواهد  هایطرحنظارت بر اجرای  هنحو

های پژوهشی دانشگاه علامه طباطبائی، ارائه گزارش نهایی طرح هدستورالعمل نحو بر اساسهای پژوهشی باید گزارش نهایی طرح -ه 

 تنظیم شود.

 .شودمیپایه و کاربردی که منجر به تولید مقاله  هایپژوهشکمك به انجام   -1

 محصول سازیتجاریفنی، انعقاد قرارداد، تولید و  که منجر به تدوین دانش تقاضامحور هایپژوهشکمك به انجام  -3

 .شودمی

خدمات آزمایشگاهی و میدانی و خرید مواد مصرفی  هایهزینهخرید تجهیزات و لوازم آزمایشگاهی، تحقیقاتی، پرداخت  -2

 پژوهشی. هایفعالیتجهت انجام 

، فاکتورپیشارائه  سال یک بار با 5هر  هاآناست و هزینه خرید  علامه طباطبائی تمامی لوازم غیر مصرفی خریداری شده، جزو اموال دانشگاه 

معاونت پژوهشی دانشکده/پژوهشکده/پردیس و تا سقف اعتبار ویژه، قابل پرداخت خواهد  تأییدپس از تحویل لوازم مستعمل قبلی، با 

نین و همچ حسابتسویهرائه اصل فاکتور جهت گیرد. اعلمی قرار می هیأتامانی در اختیار عضو  صورتبهلوازم  اینبود. بدیهی است 

 نصب برچسب اموال دانشگاه بر روی اموال خریداری شده، الزامی است.

 است. Book Readerو  Tablet( و Lab-Top) دستی خرید کامپیوترعلمی بر اساس ضوابط فوق، مجاز به  هیأتعضو  :توجه 

-نمایشگاه آموزشی و هایکارگاه، هاهمایشع، هزینه شرکت در پرداخت حق عضویت در مجامع علمی، هزینه ثبت اخترا -5

 مدتکوتاههای تخصصی داخلی و خارجی و سایر سفرهای علمی 



 

 

تخصصی غیر از آن چه که دانشگاه در  هایسایتوبیا  المللیبینهای علمی و خواهند در انجمنحق عضویت متقاضیانی که می -الف

 پذیر است.ها پس از ارائه پذیرش/ رسید امکانشوند، قابل پرداخت خواهد بود. پرداخت هزینهعضو  تنهاییبهعضویت دارد  هاآن

ها، سمینارهای علمی خارجی یا داخل کشور پس ها، همایشارائه مقاله در کنفرانس منظوربهتوانند علمی متقاضی می هیأت اعضای -ب

ارائه مقاله در  منظوربهعلمی  هیأت اعضایعلمی  مدتکوتاهعلمی اجرایی سفرهای  نامهشیوهاز صدور حکم مأموریت و مطابق 

، مربوط پس از ارائه اسناد هاهزینهخارج از کشور دانشگاه علامه طباطبائی، شرکت کنند. پرداخت  المللیبینی علمی هاهمایش

 است. پذیرامکان

رئیسه دانشگاه، از امتیاز شرکت  هیأترجی کارکنان دولت و نظارت بر سفرهای خا هیأتتوانند در صورت کسب مجوز از متقاضیان می -ج

، به شرط ارائه گزارش مکتوب و اسناد نامثبت ههزین و بلیت هو نیز پرداخت هزین از کشورخارج  هایکارگاهآموزشی یا  هایدورهدر 

 هزینه استفاده نمایند.

، به مناثبت و هزینه بلیتآموزشی داخل کشور و نیز پرداخت هزینه  هایدورهیا  هایکارگاهتوانند از فرصت شرکت در متقاضیان می -د

 ب و اسناد هزینه استفاده نمایند.شرط ارائه گزارش مکتو

و هزینه چاپ مقالات در  هادادهاطلاعاتی  هایپایگاهعضویت در  ه، هزینافزارهانرمخرید کتب، نشریات،  هپرداخت هزین -6

 پزشکیوزارت متبوع یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش  تأیید تبر موردمعمجموعه مقالات و نشریات علمی 

 و ارائه اسناد هزینه، میسر است. معاونت پژوهشی دانشگاه تأییدپس از  افزارهانرم، نشریات تخصصی و خرید کتب هپرداخت هزین -الف

 میسر است. ربطذیر کتابخانه د هاآنمعاونت پژوهشی دانشکده و ثبت و  تأییدتخصصی پس از  هایکتابخرید  -ب

 اهآنتخصصی، غیر از آنچه که دانشگاه در  هایسایتوبو یا  هادادهاطلاعاتی  هایپایگاهخواهند در حق عضویت متقاضیانی که می -ج

اخت خواهد قابل پردعضو شوند،  تنهاییبهانجمن کتابداران ایفلا(  المللیبینو اتحادیه  هادانشگاه المللیبیناتحادیه ) داردعضویت 

 است. پذیرامکانها پس از ارائه پذیرش/رسید بود. پرداخت هزینه

و مجلات معتبر علمی داخلی، پس از ارائه رسید/  ISC و ISI( در مجلات مندرج در فهرست Page Chargeچاپ مقاله ) هپرداخت هزین -د

 است. پذیرامکانپذیرش 

 پذیرامکانپس از ارائه پذیرش/ رسید  هاهزینهارجی موارد مذکور با رعایت ضوابط پرداخت های حق اشتراک مجلات داخلی و خهزینه -ه

 است.

ت مربوط به شرک هایهزینهو  اندداشتهعلمی همکاری  هیأتبه دانشجویان دانشگاه که با عضو  التحقیقحقپرداخت  -7

 ی داخلی و خارجی.هاهمایشدر  هاآن

تقویت کار گروهی علاوه بر پرداخت پژوهانه فردی، بخشی از اعتبار  منظوربه تواند بر اساس ضوابطی،دانشگاه می -4

 هایفعالیتعلمی همکار در  هیأت اعضایدانشگاه را به عنوان پژوهانه گروهی، صرف پرداخت پژوهانه به  پژوهشی

 .شودمی( انجام تحقیقاتی هایهسته)مشترک  صورتبهپژوهشی نماید که 

های علمی آن دانشگاه )در قالب طرح مشترک هدفمند( از پژوهانه را برای حمایت از قطب تواند بخشیدانشگاه می -9

 هزینه کند.



 

 

 :هادانشکدهتعهدات معاونت پژوهشی  -5 ماده

مربوط، بررسی و ارزیابی در کمیته منتخب گرنت دانشکده، محاسبه،  هعلمی دانشکد هیأت اعضایآوری مدارک ارسالی توسط جمع -8

 علمی، به معاونت پژوهشی دانشگاه. هیأت اعضایتمامی مدارک ارائه شده توسط  هت و ارائاعلام امتیازا

 پژوهشی هعلمی مشمول طرح اعتبار ویژ هیأت اعضایپیگیری و نظارت بر انجام تعهدات  -2

 علمی دانشکده به معاونت پژوهشی دانشگاه هیأت اعضای هگزارش عملکرد سالیان هارائ -3
 ج

 :ضوابط پرداخت -6ماده 

 شود.علمی افتتاح می هیأت اعضایبرای واریز اعتبار گرنت، حسابی صرفاً به همین منظور، برای  -8

گردد و مبلغ هر علمی واریز می هیأت اعضایماهه، به حساب هر یک از  6متمرکز در دو قسط  طوربهگرنت، هر ساله  بخشی از اعتبار -2

 علمی است. هیأتعضو درصد گرنت تخصیصی سالیانه  25اقساط، برابر  اینیک از 

 ها( واریز خواهد شد.مالی و معاملاتی دانشگاه نامهآیینمبلغ هر قسط، پس از کسر کسورات قانونی )برابر  -3

 .نمایدمیامور مالی دانشگاه، واریز هر مرحله از پرداخت را به معاونت پژوهشی ابلاغ  -6

نخواه ت حسابتسویهشود و پرداخت مرحله بعد منوط به ان تلقی میگردعلمی، به عنوان تنخواه هیأتاولین مرحله پرداخت به هر عضو  -5

 دریافتی مرحله قبل است.

 .شودمیمالی دانشگاه، محاسبه  هاینامهآیینبه هر پرداخت، بر اساس  متعلقهکسورات  -6

 ست.مربوط به خرید تجهیزات غیر مصرفی، الزامی ا هایپرداخت حسابتسویهفاکتور و قبض انبار، برای  ارائه -1

درصد پرداخت شده در آن مرحله را  25ماهه، اسناد هزینه  6علمی، قبل از پایان هر یک از مراحل  هیأت اعضایچنانچه هر یک از  -1

 اسناد هزینه کرد در آن مرحله، استفاده نماید. ارائهاز گرنت تخصیصی با  درصد 59تواند تا سقف نماید، می ارائه

کرد مغایر با ضوابط و مقررات پژوهشی و ، هر یک از اقلام هزینهربطذیگاه/ دانشکده/ پردیس چنانچه از نظر معاونت پژوهشی دانش -0

محاسبه قرار گرفته و از حقوق عضو  علمی مورد هیأتگرنت پرداختی به عضو  حسابتسویهمالی دانشگاه تشخیص داده شود، در 

 علمی، کسر خواهد شد. هیأت

 

در  21/98/8303و در تاریخ  ، در شورای پژوهشی دانشگاه89/82/8302در تاریخ  بند 69 وماده  1دستورالعمل مشتمل بر  این -7ماده 

ی هادستورالعمل، تمامی دستورالعمل این. با ابلاغ مورد بازنگری قرار گرفت 26/96/8699و در تاریخ  شد رئیسه دانشگاه، تصویب هیأت

 گردد.می بلااثرمغایر لغو و 

 

  



 

 

گاه علمی هیأت اعضای المللیبین اهیفعالیت امتیازات جدول  عالمه دانش

 (اههنژپو انمهآیین اجرایی دستورالعمل الحاقی) طباطبائی

 

 

 

 

 

 0011بهار 
 

 



 وهانه )اعتبار پژوهانه یا کارت پژوهانه(کرد از محل پژجدول عنوان هزینه/ اسناد لازم  برای هزینه

 ها باید به تأیید معاونت پژوهشی دانشکده برسد.درخواست پرداخت هزینه 

  (از محل کارت پژوهانه ممنوع است.و چهارمای )ردیف های اول، دوم، سوم بر اساس اعلام مدیریت امورمالی دانشگاه، خرید هرنوع کالای سرمایه 

 ردیف

 اسناد لازم عنوان 

8 
 222/222/322و کامپیوتر معمولی جمعاً تا سقف  Laptop, Tablet, Book reader خرید

 سال یك بار 2، در صورت نیاز هر الیر

کد با درج کد اقتصادی فروشگاه یا  ممهورفاکتور -2علمی هیأتدرخواست عضو -8

 اداره اموال دانشگاه تأیید-6وجه  رسید واریز -3فروشنده ملی

2 
سال یك  2ریال در صورت نیاز هر  222/222/252خرید پرینتر و اسکنر جمعاً تا سقف 

 بار

کد کد اقتصادی فروشگاه یا  با درج ممهورفاکتور -2علمی هیأتدرخواست عضو -8

 اداره اموال دانشگاه تأیید-6وجه  رسید واریز-3فروشنده  ملی

3 
 افزارهای تخصصی، قلم و پد نوری، قلم تبلت،خرید لوازم آزمایشگاهی/ تحقیقاتی، نرم

 سال یك بار 2ریال، در صورت نیاز هر  222/222/252تاپ، جمعاً تا سقف قلم لپ

کد با درج کد اقتصادی فروشگاه یا  ممهورفاکتور -2لمی عهیأتدرخواست عضو -8

آزمایشگاه  رئیس تأیید-5اداره اموال دانشگاه  تأیید-6وجه  رسید واریز-3فروشنده ملی

 مرکزی دانشگاه برای خرید لوازم آزمایشگاهی الزامی است.

 ها مورد نیاز استخرید تجهیزات تخصصی که به صورت خاص در بعضی از رشته 6

دانشکده/واحد پژوهشی و شورای پژوهشی  تأیید-2علمی هیأترخواست عضو د-8

فروشنده             کد ملیبا درج کد اقتصادی فروشگاه یا  ممهورفاکتور  -3دانشگاه 

 اداره اموال دانشگاه تأیید-5وجه  رسید واریز-6

 خرید هارد اکسترنال 5
 کد ملیکد اقتصادی فروشگاه یا با درج  ممهورفاکتور -2علمی هیأتعضو درخواست -8

رعایت مصوبه سالانه حدنصاب معاملات برای خرید کالای -6وجه  رسید واریز-3فروشنده 

 مصرفی

 رسید واریز وجه از طرف آزمایشگاه مربوط-2علمی هیأترضایت کتبی عضو -8 هاهای درسی/تحقیقاتی سایر دانشگاههزینه استفاده دانشجویان از آزمایشگاه 6

1 

التحریر، فلش مموری، کارتریج و لوازم جانبی تجهیزات خرید لوازم مصرفی شامل: لوازم

هزینه تعمیر  -کم خریداری شده مانند باتری، حافظه جانبی، شارژر، تبدیل، وب

 تجهیزات خریداری شده

 کد ملیبا درج کد اقتصادی فروشگاه یا  ممهورفاکتور -2علمی هیأتعضو  درخواست-8

رعایت مصوبه سالانه حدنصاب معاملات برای خرید کالای -6وجه  رسید واریز-3فروشنده 

 مصرفی

 ریال  222/222/7هدست )میکروفون به همراه هدفون( تا سقف  خرید 1
کد با درج کد اقتصادی فروشگاه یا  ممهورفاکتور -2علمی هیأتدرخواست عضو -8

 وجه رسید واریز-3فروشنده  ملی

 هزینه هاست و دامین 0
با درج کد اقتصادی فروشگاه/شرکت             ممهورفاکتور -2علمی هیأتدرخواست عضو -8

 وجه رسید واریز-3

 سازی هریكو بهینه سایتوبهزینه طراحی سایت،  89
با درج کد اقتصادی فروشگاه/شرکت                ممهورفاکتور -2علمی هیأتدرخواست عضو 

 وجه رسید واریز-3

 اندازی سامانهپشتیبانی و راههزینه  88
با درج کد اقتصادی فروشگاه/شرکت             ممهورفاکتور -2علمی هیأتدرخواست عضو -8

 رسید واریز وجه-3

 رسید واریز وجه-3فاکتور معتبر-2علمی هیأتدرخواست عضو -8 ریال 222/222/6هزینه اشتراک اینترنت یك ساله تا سقف  82

83 
های سایتوبالمللی، بین -های علمیدر مجامع علمی، انجمن پرداخت حق عضویت

 های اطلاعاتیتخصصی و پایگاه

وجه  رسید واریز-3تصویر کارت یا گواهی عضویت -2علمی هیأتدرخواست عضو 

 مربوط به حق عضویت

 هزینه ثبت اختراع 86
ه هزینه رسید واریز وج–3اختراع  تأییدارائه گواهی -2علمی هیأتدرخواست عضو -8

 شورای پژوهشی دانشگاه تأیید -6ثبت اختراع 

85 
پرداخت هزینه خرید کتاب تولید ناشر داخلی/ خارجی، به زبان فارسی/غیرفارسی، به 

 صورت چاپی/ الکترونیکی
 رسید واریز وجه-2علمی هیأتدرخواست عضو  -8

 رسید واریز وجه-2لمی عهیأتدرخواست عضو -8 پرداخت هزینه خرید نشریات چاپی یا آنلاین 86

 رسید واریز وجه-2علمی هیأتدرخواست عضو -8 های مربوط به انتشار مقالات در نشریات معتبر داخلی/خارجیپرداخت همه هزینه 81



 

 
 

18 

 های پژوهشی دانشگاه به شرح زیر:هزینه اجرای طرح

  

 

 های اولویت پژوهشی دانشکدههزینه اجرای طرح %52 -الف

 

تصویب گروه  -2 یپژوهشعلمی دانشکده/واحد هیأتاجرای طرح از سوی عضو  پیشنهاد-8

تصویب شورای پژوهشی  -/واحد پژوهشی6تصویب شورای پژوهشی دانشکده -3 یآموزش

 دانشگاه

 های پژوهشی دانشگاهیهزینه اجرای طرح %52 -ب

هاد پیشن-2علمی دانشکده/واحد پژوهشی هیأتپیشنهاد اجرای طرح از سوی عضو -8

تصویب گروه  -3واحد پژوهشی/دانشگاه  علمی از سوی دانشکده/هیأتاجرای طرح به عضو 

تصویب شورای پژوهشی  -5تصویب شورای پژوهشی دانشکده/واحد پژوهشی-6آموزشی

 دانشگاه

 دار پژوهشی دانشگاهی اولویت هایطرحهزینه اجرای  %12 -ج

پیشنهاد -2انشکده/واحد پژوهشی علمی دهیأتپیشنهاد اجرای طرح از سوی عضو -8

 هایسازمانعلمی از سوی دانشکده/ واحد پژوهشی/دانشگاه/ هیأتاجرای طرح به عضو 

تصویب شورای پژوهشی  -5تصویب شورای پژوهشی دانشکده/واحد پژوهشی -6اجرایی

 دانشگاه

 های پژوهشی دانشگاههنامه هستشیوه 1بر اساس ماده  های پژوهشی هزینه تأمین اعتبار فعالیت هسته 19

 های داخلی/ خارجیهزینه شرکت در همایش 21

، ویزا، هزینه بلیت، نامثبترسید واریز وجه مربوط به حق -2علمی هیأتدرخواست عضو -8

تصویر صفحه گذرنامه ممهور به مهر -3های تهیه غذا و رفت و آمد رسید هزینه، رزرو هتل

 گزارش سفر–5گواهی شرکت در همایش -6خروج و ورود 

21 
های تخصصی و سایر سفرهای علمی ها/ نمایشگاهها/ دورههزینه شرکت در کارگاه

 داخلی/ خارجی مدتکوتاه

تخصصی بودن دوره توسط معاونت پژوهشی  تأیید-2علمی هیأتدرخواست عضو -8

ل، هزینه رزرو هت ، ویزا،بلیت، نامثبترسید مربوط به واریز حق -3دانشکده/واحد پژوهشی

تصویر صفحه گذرنامه منضم به مهر خروج و ورود    -6های تهیه غذا و رفت و آمد هزینه

 گزارش سفر-6/دوره یا نمایشگاهدر کارگاهگواهی شرکت -5

 آموزشی خارج از کشور -ها و مؤسسات علمیهزینه بازدید علمی از دانشگاه 22

، بلیت، نامثبتداخت حق وجه مربوط به پر رسید واریز-2علمی هیأتدرخواست عضو -8

تصویر صفحه گذرنامه ممهور به -3های تهیه غذا و رفت و آمد ویزا، هزینه رزرو هتل، هزینه

 گزارش سفر-5گواهی بازدید  -6مهر خروج و ورود 

 نامه دستیار پژوهشی دانشگاهبر اساس شیوه دستیاران پژوهشی  الزحمهحقپرداخت  23

 ها مقاطع تحصیلات تکمیلی دانشگاهنامهپایاننامه حمایت از بر اساس شیوه های تحصیلات تکمیلی دانشگاه له دانشجویان دوره/ رسانامهپایانحمایت از  24

 های داخلی و خارجیهای مربوط به شرکت دانشجویان در همایشپرداخت هزینه 25

ژوهشی معاونت پ تأیید-3علمی هیأتموافقت کتبی عضو -2علمی هیأتدرخواست عضو -8

، بلیت، نامثبتفاکتور/رسید واریز وجه مربوط به پرداخت حق -/واحد پژوهشی6دانشکده

تصویر صفحه گذرنامه -5های تهیه غذا و رفت و آمد ویزا، هزینه رزرو هتل، رسید هزینه

 گزارش سفر-1گواهی شرکت در همایش -6ممهور به مهر خروج و ورود 

 



 

 
 

گاه  جهیزات و لوازم بازنگری رد سقف خرید ت رد خصوص مصوهب هیأت رئیسه دانش

 مصرفی از محل اعتبار ژپواههن اعضای هیأت علمی 

 

  



 

 
 

  



 

 
 

گاه عالمه طباطبائ  للیالم بین یآورندگان آاثر ژپوهش  دیپد قی تشو انمهشیوه  یدانش
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 0011بهار 



 

 
 

 :هدف

نشجویان و کارکنان دانشگاه علامه طباطبائی برای پدید آوردن آثار پژوهشی علمی، دا هیأت اعضایتشویق به منظور ایجاد انگیزه و 

نامه شیوه یناآثار به شرح مندرج در  اینپدیدآورندگان المللی، بندی بینهای رتبهو تقویت جایگاه دانشگاه در نظام المللی معتبربین

( تدوین شده است؛ از سوی معاونت پژوهشی دانشگاه تشویق 98/90/8309نامه تشویق مقالات وزارت علوم )مورخ آیین بر اساسکه 

 خواهند شد.

 :تعاریف -2ماده 

سال قبل از سال مرجع دارای  2المللی در های معتبر بینیا یکی از نمایه ISCبر گزارش نمایه که بنااست ای مقاله داغ مقاله -8-8

ه وسیلهمقالات ب اینهای مختلف، متفاوت است. مقدار در رشته نایتعداد استنادهایی بیش از مقدار مشخصی در هر رشته باشد. 

 شود.اعلام می ISCدر  PESIو پایگاه WOS در  ESIپایگاه 

سال قبل از سال مرجع  89المللی در های معتبر بینیا یکی از نمایه ISCکه بنا بر گزارش نمایه  است ایمقاله پر استنادمقاله  -8-2

وسیله همقالات ب اینهای مختلف، متفاوت است. مقدار در رشته اینی بیش از مقدار مشخصی در هر رشته باشد. دارای تعداد استنادهای

 شوند.اعلام می ISCدر  PESIو پایگاه  WOSدر  ESIپایگاه 

ب موضوع شود که برحسمنتشر می WOSای است که در مجلات نمایه شده در مقاله (:Research front) مقاله جبهه پژوهش -8-3 

 .شودپایش می هاآنبندی و استناد به دسته (subject matter)مطالعاتی 

درخواست کارفرما  بر اساسای که در هر مرحله از اجرای طرح برون دانشگاهی، مقاله برگرفته از طرح برون دانشگاهی: مقاله -8-6

 شود. و یا تشخیص محقق، تنظیم می

8-5- Research note: ی اای هستند که به دنبال گسترش ایدهمقاله کامل دانشگاهی نیستند اما متون مباحثه صورتبهه هایی کمقاله

 ای در مطالعات هستند.شناسانهاندازی نظری، برنامه تحقیقاتی با رویکرد روشجدید، چشم

8-6- Short communication: طالعه قرار گرفته و نویسنده به منظوربار مورد مکه برای اولین هستندکننده موضوعی مقالاتی که بیان 

 کند.منتشر می Short communication ثبت آن موضوع به نام خود، پیش از چاپ نتیجه پژوهش، موضوع مورد نظر را در قالب

افراد (، اختراع نتیجه فکر فرد یا 8316های صنعتی و علائم تجاری )قانون ثبت اختراعات، طرح 8طبق ماده : Patentاختراع  -8-1

 حل هاآنکند و مشکلی را در یک حرفه، فن، فناوری، صنعت و مانند ای خاص را ارائه میبار فرایند یا فرآوردهاست که برای اولین

 .تشویق و حمایت از مخترعان دانشگاه علامه طباطبائی( نامه)ارجاع به شیوه کندمی

منتشر شده است که قصد دارد، رویکرد و  ترپیشها و منابع ی داده: متنی علمی بر مبنا(Review article)مقالات مروری  -8-1

های امدر بیشتر نظ کهاینهای پژوهشی و برآیندی از نتایج مطالعات پیشین را ارائه دهد. با توجه به گرایش، نقاط قوت و ضعف، خلاء

دهند، ها را به خود اختصاص میامتیازات شاخص درصد( از 39المللی، اعتبار استنادها درصد قابل توجهی )بیش از بندی بینرتبه

 ای برخوردارند.گونه از مقالات با توجه به قابلیت جذب استنادهای بالا، از جایگاه و اهمیت ویژهاین



 

 
 

های آن : شکلی از نقد است که یک کتاب را بر مبنای محتوا، سبک و ساختار و ویژگی(Book review)معرفی و نقد کتاب  -8-0

تحریریه مجلات یا دبیر ویژه بخش نقد کتاب  هیأتمعمولاً با هماهنگی  کهایننماید. نقدهای کتاب، به علت و تحلیل میتوصیف 

 شوند، دارای شانس بالایی برای پذیرش در مجلات معتبر هستند.تدوین می

 :افراد مشمول تشویق - 1ماده 

 هستند.نامهشیوه اینکارکنان دانشگاه علامه طباطبائی مشمول علمی شاغل، وابسته، دانشجویان و  هیأت اعضایتمامی  -2-8

گیرد که نام دانشگاه علامه طباطبائی به صورت مصوب در آثار پژوهشی درج شده تشویقی به آن دسته از نویسندگانی تعلق می -2-2

 (Allameh Tabataba'i University)باشد. 

ویژه  ،المللی معتبرتی دیگر )مانند طرح حمایت از تولیدکنندگان مقالات بینهای حمایعلمی که در قالب طرح هیأت اعضای -2-3

 شوند.نامه نمیشیوه ایناند، مشمول تشویق شده (91/91/8300رئیسه مورخ  هیأتمصوبه  ،Scopusمقالات معتبر نمایه شده در 

  :های پژوهشی و آثار واجد شرایط تشویقنحوه محاسبه امتیاز فعالیت -3ماده 

 گیرند:بر اساس جدول زیر مورد تشویق قرار می 2دانشگاه، به شرط احراز شرایط ماده  اعضایآثار پژوهشی  

 پژوهشی هایفعالیتجدول محاسبه امتیازات 

 Wضریب  حداکثر امتیاز نوع فعالیت ردیف

8 

مقالات منتشر شده در مجلات دارای ضریب 

 (IF)تأثیر 

 Web of Science 

 

6 

(5/8+ IF2)× 5/8 

برگرفته  ISIتر برای مقالات اضافه 5/8و ضریب 

  برون دانشگاهیهای از طرح

 ISIتر برای مقالات اضافه 2/8و ضریب 

 المللیمشترک با مراکز علمی معتبر بین

 پر استنادتر برای مقالات اضافه 3/8و ضریب 

 تر برای مقالات داغاضافه 3/8و ضریب 

 شبرای مقالات جبهه پژوه 3/8و ضریب 

 

2 
 ضریب تأثیر بدونمقالات منتشر شده در مجلات 

(IF) 
Web of Science 

5 5/8 

 Scopus  استنادی مقالات نمایه شده در پایگاه 3

Q1=5 (5/8+SJR)× 5/8 

 تر برای مقالات داغاضافه 3/8و ضریب 

 برای مقالات جبهه پژوهش 3/8و ضریب 

Q2=4 
Q3=3 

Q4=2 

6 
مختلف غیر از  هایصورته به مقالات منتشر شد

 ,Letterاز قبیل (Full Paper)مقاله کامل

Research note, Short communication 

 مقاله کامل 1/9 2



 

 
 

 پژوهشی هایفعالیتجدول محاسبه امتیازات 

 Wضریب  حداکثر امتیاز نوع فعالیت ردیف

5 

 پر استنادمقالات 
Highly Cited 

Paper 

)به جز خود 

 ارجاعی(

الف( در مجلات معتبر 

 المللیبین
6 

(5/8+SJR)× 5/8 

 اغتر برای مقالات داضافه 3/8و ضریب 

 
ب( در مجلات داخلی به 

 ISCگزارش 

6 
چاپ شده در  (Review Article)مقالات مروری 

 Scopusو  WOSمجلات 
6 5/8 

1 
 های چاپ شده توسط ناشرین معتبرکتاب

 المللی بین

89 2×5/8 

1 
فصلی از کتاب چاپ شده توسط ناشرین معتبر 

 8المللیبین

6 
5/8 

0 
چاپ شده  (Book Review)نقد کتاب معرفی و 

 Scopusو  WOSدر مجلات 
2 5/8 

89 
ثبت شده  (Patent)اختراعات و ابداعات 

 المللی*بین

حقوق مرتبه 

   5/8×پایه
5/8 

 

 تشویق: نحوه محاسبه مبلغ -2ماده 

 نحوه محاسبۀ مبلغ تشویق هر فعالیت به صورت زیر است: -6-8

 برای هر فعالیت مجموع ضرایب محاسبه شده = مبلغ تشویق ×رقم ریالی 

 )ضریب پیشنهادی نوع موضوع( W× *مبلغ نهایی تشویق به ریال= مبلغ حقوق مرتبه پایه )ردیف اول حکم کارگزینی( 

 جدول توزیع امتیازات: -6-2

نامه آئین بر اساس 2983ضریب امتیاز هر یک از پدیدآورندگان آثار پژوهشی با توجه به تعداد مؤلفین و همکاران، از ابتدای سال 

 ارتقاء )طبق جدول زیر( محاسبه خواهد شد.

 تعداد همکاران

با احتساب مؤلف 

 اصلی )نفر(

مجموع 

 ضرایب

 مبنای امتیاز اولیه سهم هر یک از همکاران از امتیاز بر

 نفر پنجم نفر چهارم نفر سوم نفر دوم نفر اول

8 899% 899%     

2 859% 09% 69%    

3 819% 19% 59% 59%   

 

 به صراحت در فصل مربوط، در کتاب ذکر شده باشد.الف( نام دانشگاه علامه طباطبائی با املای مصوب )فارسی یا انگلیسی(  8 

 اصلی کتاب باشد. )خلاصه فصل قابل قبول نیست(. یهافصلمذکور به عنوان یکی از  یهافصلب( فصل یا  



 

 
 

 تعداد همکاران

با احتساب مؤلف 

 اصلی )نفر(

مجموع 

 ضرایب

 مبنای امتیاز اولیه سهم هر یک از همکاران از امتیاز بر

 نفر پنجم نفر چهارم نفر سوم نفر دوم نفر اول

6 809% 19% 69% 69% 69%  

5 819% 69% 39% 39% 39% 39% 

 ≤%21 ≤%21 ≤%21 ≤%21 %59 %869 و بالاتر 6

 

  Allamehدر صورتی که پدیدآورنده اول اثر، دانشجوی دانشگاه علامه طباطبائی )مشروط به ذکر نام مصوب دانشگاه:  -6-3
Tabataba'i University) هیأتمی دانشگاه علامه طباطبائی باشد، امتیاز نفر اول به عضو عل هیأتآورنده دوم، عضو و پدید 

 گیرد.علمی )نفر دوم( تعلق می

دانشگاه  علمی هیأتعلمی دانشگاه علامه طباطبائی نباشد و نویسنده مسئول عضو  هیأتدر صورتی که نویسنده اول اثر، عضو  -6-6

 گیرد. تعلق میعلامه طباطبائی باشد، امتیاز نفر اول به نویسنده مسئول 

علمی باشد، پاداشی تعلق  هیأتمستخرج از رساله عضو  %899صورت هعلمی جدیدالاستخدام که ب هیأت اعضایبه آثار  -6-5

 گیرد.نمی

علمی وابستۀ دانشگاه علامه طباطبائی که با وابستگی سازمانی دانشگاه علامه طباطبائی به عنوان وابستگی  هیأت اعضای -6-6

 شوند.نامه میشیوه اینهای المللی نمایند، مشمول دریافت پاداشخود اقدام به چاپ آثار پژوهشی بین سازمانی اول

های معتبر خارج از کشور باشد و نام دانشگاه علامه طباطبائی به عنوان آدرس دوم ذکر که آدرس اول یکی از دانشگاهدر صورتی-6-1

که نام دانشگاه علامه طباطبائی به عنوان آدرس سوم و بعد از آن ذکر شود، امتیاز و در صورتی  5/9شود، امتیاز مربوطه با ضریب 

 منظور خواهد گردید. 2/9مربوطه با ضریب 

 شود.در صورتی که یک مجله دارای چندین نوع نمایه باشد، بالاترین نوع نمایه به عنوان نمایه اصلی محسوب می: 2 تبصره

علمی از محل گرنت و کتب و مقالات دانشجویان و کارکنان از محل اعتبارات  هیأت اعضایت بودجه تشویق کتب و مقالا :1 تبصره

علمی فاقد امتیاز گرنت نیز، از اعتبارات پژوهشی دانشگاه تأمین  هیأت اعضایشود. بودجه تشویق مقالات پژوهشی دانشگاه تأمین می

 شود.می

طباطبائی به عنوان آدرس دوم و به بعد قرار گیرد و آدرس اول یکی از سایر مراکز نام دانشگاه علامه  هاآنبه آثاری که در  :3تبصره 

 علمی یا مؤسسات داخل کشور باشد، امتیازی تعلق نخواهد گرفت.

 های مستقیم، تشویق مقالات از مالیات معاف است.قانون مالیات 866طبق ماده  :2تبصره 

 %899ده دانشجویان دوره کارشناسی، ارشد و دکتری و کارکنان دانشگاه معادل میزان مبلغ تشویقی در اختراعات ثبت ش :5تبصره 

 شود. و بدون در نظر گرفتن جدول سهم نویسندگان، محاسبه می 8مبلغ استادیار پایه 

 



 

 
 

 :مدارک مورد نیاز برای بررسی آثار پژوهشی حائز شرایط تشویق -5ماده 

 ارائه متن کامل مقاله یا کتاب چاپ شده -5-8

 ارائه مدارک و مستندات مربوط به اعتبار علمی و ضریب تأثیر نشریه -5-2

 ارائه تصویر نمایه مقالات خارجی -5-3

علمی دانشگاه علامه  هیأت اعضایالمللی در سامانه مدیریت اطلاعات پژوهش و فناوری )ویژه ثبت اطلاعات آثار پژوهشی بین -5-6

 وابسته(. اعضایطباطبائی و 

 :تعیین امتیازها و ضرایب مرجع -6ماده 

بینی نشده، معاونت پژوهشی نامه حاضر و اتخاذ تصمیم در موارد خاص و پیشمرجع تعیین امتیازها، ضرایب و تفسیر مفاد شیوه

 دانشگاه است.

 :فرایند اجرایی -7ماده 

را به دانشکده/واحد پژوهشی ابلاغ دستورالعمل اجرایی  معاونت پژوهشی دانشگاه، نیمه دوم فروردین هرسال، در فراخوانی -1-8

 کند. می

 علمی، دانشجویان هیأت اعضایبه  های مربوط رامعاونت پژوهشی دانشکده/واحد پژوهشی بلافاصله دستورالعمل اجرایی و فرم -1-2

ر همراه با مستندات ذک ها را تکمیل وتوانند فرمنماید. دانشجویان و کارکنان تا پایان اردیبهشت همان سال میو کارکنان ابلاغ می

توانند مستندات مربوط در علمی نیز می هیأت اعضاینامه به کارشناس پژوهشی دانشکده تحویل دهند. شیوه این 5شده در ماده 

 بارگذاری و درخواست تشویق را در سامانه مذکور فعال نمایند. ماهاردیبهشتمدیریت اطلاعات پژوهش و فناوری را تا پایان  سامانه

 ایندهد. به منظور بررسی آثار پژوهشی تشکیل می را 8معاونت پژوهشی دانشکده/واحد پژوهشی کارگروه تخصصی تشویق -1-3

از داده نامه امتیشیوه این بر اساسهمان سال مدارک ارسالی توسط نویسندگان را بررسی و ارزیابی کرده و  خردادماهکارگروه تا پایان 

 کند.می جلسهصورتو و امتیازات مربوط را محاسبه 

ارائه شده توسط نویسندگان را  محاسبه امتیازات، فرم و تمامی مدارک جلسهصورتمعاونت پژوهشی دانشکده/واحد پژوهشی،  -1-6

 کند.به معاونت پژوهشی دانشگاه ارسال می

امتیاز نهایی و مبلغ ریالی  تیرماهن تا پایا به منظور بررسی آثار پژوهشی 2معاونت پژوهشی دانشگاه با تشکیل کمیته تشویق -1-5 

 نماید.دانشگاه جهت پرداخت مبالغ تشویقی، اقدام می هر نویسنده را مشخص و نسبت به ارسال نامه به امور مالی

در مواردی که اعتبارسنجی مقاله نیاز به بررسی بیشتر داشته باشد؛ در کمیسیون اعتبارسنجی نشریات دانشگاه بررسی : 6تبصره  

 د شد.خواه

 

 

 ی آموزشی، کارشناس پژوهشی دانشکده/ واحد پژوهشی است.هاگروهاز معاون پژوهشی دانشکده، رؤسای  کارگروه تخصصی تشویق متشکل 1 
 .شودیمبررسی  ربطیذپژوهشی در کارگروه تخصصی دانشکده  یهاگروهآثار پژوهشی اعضای    2
 کمیته تشویق متشکل از مدیر امور پژوهشی دانشگاه، معاون پژوهشی دانشکده، رئیس واحد پژوهشی، کارشناس پژوهشی دانشگاه است. 3



 

 
 

شورای پژوهشی دانشگاه و جلسه مورخ  96/92/8300مورخ  561تبصره در جلسه شماره  6ماده و  1شامل  نامهشیوه این

د و قابل اجرا شونامه قبلی تشویق مقالات میرئیسه دانشگاه به تصویب رسید و از تاریخ تصویب جایگزین شیوه هیأت 81/98/8699

 است.

 نمونه محاسبه شده

 پایگاه استنادی پایهمرتبه/ 
 مبلغ تشویق

 )ریال(
 مشخصات نحوه محاسبه

استادیار پایه 

8 
WOS 509/191/10 6*5/8+26/8*2*5/8*5290599 26/8=IF 

استادیار پایه 

8 
Scopus 161/266/55 6*5/8+91/8*5/8*5290599 

91/8=SJR        

6=Q2 
دانشیار پایه 

89 
WOS 832/518/838 6*5/8+26/8*2*5/8*1669699 26/8=IF 

دانشیار پایه 

89 
Scopus 563/921/18 6*5/8+91/8*5/8*1669699 

91/8=SJR        

6=Q2 
استاد پایه 

85 
WOS 301/522/866 6*5/8+26/8*2*5/8*1591159 26/8=IF 

استاد پایه 

85 
Scopus 356/236/09 6*5/8+91/8*5/8*1591159 

91/8=SJR        

6=Q2 
استاد پایه 

39 
WOS 802/316/808 6*5/8+26/8*2*5/8*88883699 26/8=IF 

استاد پایه 

39 
Scopus 121/150/881 6*5/8+91/8*5/8*88883699 

91/8=SJR        

6=Q2 
 

 

 

 



 

 
 

گاه ژپوهشی خدمات واحد» اجرائی دستورالعمل  «دانش
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 :مقدمه

ارتقای سطح کمی و کیفی  با هدف کشورها، ضرورت دارد تادر پیشرفت وزش عالی ها و مؤسسات آمبه دلیل اهمیت نقش دانشگاه 

 نایاز  بندی، با معیارهای مختلف مورد سنجش و ارزیابی قرار گیرد.های رتبهنظامدر  هاآنهای آموزشی و پژوهشی، عملکرد فعالیت

ها و مؤسسات بندی دانشگاههای رتبهمی و یکی از نشانگرهای نظامرو، دانشگاه علامه طباطبائی، انتشار مقاله را به عنوان یک برونداد عل

یکی از اهداف دائمی معاونت پژوهشی  کهاینبا توجه به . المللی، مد نظر قرار داده استای و بیندر سطح ملی، منطقه آموزش عالی

م تقا جایگاه و توسعه نقش دانشگاه در تولید علار منظوربههایی در راستای ارتقای سطح کمی و کیفی مقالات دانشگاه، اتخاذ سیاست

علمی و دانشجویان  هیأت اعضایویژه « واحد خدمات پژوهشی دانشگاه»اقدام به تأسیس  اینالمللی است؛ ملی و بین در سطح

ها و دهشکهای علمی و اجرایی دانفعالیت سازیفعالو  بخشیانسجامطریق فرصت سازی،  اینتحصیلات تکمیلی نموده است تا از 

 تضمین شود. المللیبینپژوهشی در سطح -دانشگاه و افزایش کمیت و کیفیت انتشار مقالات علمی

های روانشناسی اندازی واحد خدمات پژوهشی در دانشکدهدر مرحله نخست، با عنایت به امکانات و شرایط موجود، مرحله پایلوت راه

 بدنی و علوم ورزشی و الهیاتهای خارجی، مدیریت و حسابداری، تربیتسی و زبان، ادبیات فارعلوم سیاسی، حقوق و علوم تربیتیو 

ها پژوهشی دانشکده هایمعاونتزیر نظر « واحد خدمات پژوهشی»های مربوط به اجرا شد. در آن مرحله، فعالیت معارف اسلامیو 

ه بود تا پس از نه ماه پایش، نظارت و بازخوردگیری در دستورالعمل مقرر شد ایناولیه  نویسپیشدر  کهاینمدیریت شد. با توجه به 

جامع صورت گیرد؛  صورتبههای اجرایی و ساختاری گذاریسیاستها، فرایندها، مسائل و پیامدهای واحد مذکور و نیز مورد فعالیت

حد وا» عنوانمتمرکز با  صورتبهها دستورالعمل اجرائی مورد بازنگری قرار گرفت. اکنون مقرر است واحد خدمات پژوهشی دانشکده

 به فعالیت ادامه دهد.« خدمات پژوهشی دانشگاه

 :هدف -2ماده 

علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی در نشریات معتبر هیأت اعضایبخشی و تسهیل فرایند انتشار مقالات هدایت، انسجام -

 المللیبین

 المللیت تکمیلی در نشریات معتبر بینعلمی و دانشجویان تحصیلا هیأت اعضایارتقای کیفیت مقالات  -

 المللیعلمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی در نشریات معتبر بین هیأت اعضایافزایش فراوانی مقالات  -

 اهالمللی دانشگها در افزایش تولیدات علمی و پژوهشی بینایفای نقش تأثیرگذارتر برای معاونین پژوهشی دانشکده -

 المللیعلمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی در نشریات معتبر بین هیأت اعضایی به ارائه مشاوره فنی و نگارش -
 

 :نیروی انسانی -1ماده 

 است.« دانشگاه خدمات پژوهشی مسئول واحد» مدیریت امور پژوهشی دانشگاه -

 وهشکده مطالعاتها و پژکتابخانه مرکزی، دانشکده نیروهای انسانی موردنیاز از بین کارشناسان مدیریت امور پژوهشی، -

 ترجمه انتخاب خواهند شد.

 علمی و واحد خدمات پژوهشی دانشگاه است. هیأتمعاون پژوهشی هر دانشکده رابط بین عضو  -

یک نفر از کارشناسان پژوهشی مسئول انجام امور مربوط در هر دانشکده است که از سوی معاون پژوهشی دانشکده انتخاب  -

 شود.و معرفی می

 است. کتابخانه و مرکز اسناد دانشگاهرار واحد خدمات پژوهشی دانشگاه، محل استق: تبصره
 

 فرایند واحد خدمات پژوهشی دانشگاه :3ماده 

علمی/ دانشجوی دانشگاه هیأتعضو  کهآننویسنده/ نویسندگ از سوی paper.atu.ac.ir سایت در مقاله فایل بارگذاری -8

 علامه طباطبائی است.



 

 
 

 بررسی نامهالذکر و بررسی آن بر اساس شیوهسان واحد خدمات پژوهشی دانشگاه از سایت فوقدریافت مقاله توسط کارشنا -2

شورای  28/92/8301مورخ  520جلسه شماره  2که در راستای مصوبه شماره ) اولیه مقالات در واحد خدمات پژوهشی

 بر اساس آنهای تابعه ابلاغ شده است( و اقدام پژوهش و فناوری دانشگاه تهیه و به دانشکده

 اطلاع به نویسنده()مقاله  تأیید -الف-2-8

 اطلاع به نویسنده و اقدام مقتضی تا حصول نتیجه()اصلاحات  -ب -2-2

 اعلام به نویسنده()رد مقاله  -ج -2-2

شده برای داوری تخصصی )حداقل یک نفر متخصص( معرفی شده از سوی معاون پژوهشی دانشکده  تأییدارسال مقاله  -3

 ربطذی

 اطلاع به نویسنده()مقاله  تأیید -الف -3-8

 اطلاع به نویسنده و اقدام مقتضی تا حصول نتیجه()اصلاحات  -ب -3-2

 اعلام به نویسنده()رد مقاله  -ج -3-3

 هدف مجلهویراستاری/ ترجمه به زبان  شده به پژوهشکده مطالعات ترجمه برای تأییدارسال مقاله   -6

 شده به نویسنده مسئول، دریافت بازخورد و اقدام مقتضی تا حصول نتیجهارسال مقاله ویراستاری/ ترجمه  -5

 دانشکدهالمللی به پیشنهاد نویسنده مسئول و معاونت پژوهشی تعیین نشریه معتبر بین -6

 المللی مورد نظربارگذاری )آپلود( مقاله در وبگاه نشریه منتخب معتبر بین -1

بق دستورالعمل اجرایی نحوه پرداخت هزینه فرایند چاپ مقالات ارائه شده های انتشار مقاله طپیگیری پرداخت کلیه هزینه -1

رئیسه دانشگاه از سوی  هیأتدر  82/93/8301ها مصوب جلسه مورخ به واحد خدمات پژوهشی دانشکده

 نویسنده/نویسندگان

 پیگیری امور، ارائه بازخورد به نویسنده مسئول و رفع اشکالات احتمالی تا حصول نتیجه -0
 

 :شرح وظایف واحد خدمات ترجمه و ویراستاری پژوهشکده مطالعات ترجمه -2ه ماد

 دریافت مقاله و بررسی اولیه توسط مسئول -8

 تشکیل تیم ترجمه/ ویراستاری تخصصی -2

با هماهنگی معاونت پژوهشی دانشکده ) انتخاب مترجم/ ویراستار متخصص مرتبط با موضوع مقاله و ارسال مقاله برای وی -3

 رت نیاز(مربوط در صو

دریافت مقاله ترجمه/ ویراستاری شده و ارسال به واحد خدمات پژوهشی دانشگاه، دریافت بازخورد و اقدام مقتضی تا حصول  -6

 نتیجه

انعقاد قرارداد با مترجم/ویراستار متخصص که باید به امضای وی، رئیس پژوهشکده مطالعات ترجمه و معاون پژوهشی  -5

 دانشگاه، برسد.

 :تبصره

 حسن انجام کار از سوی نویسنده و مدیریت امور پژوهشی، مقدور است. تأییدالزحمه مترجم/ ویراستار پس از حقپرداخت 

 28/1/8300مورخ  00-81شماره  جلسهو  شورای پژوهشی دانشگاه 95/91/8300مورخ  555 شماره جلسه دستورالعمل در این

 بل اجرا است.رئیسه دانشگاه به تصویب رسید و از تاریخ تصویب قا هیأت

  



 

 
 

 اهکدهدانش  ژپوهشی خدمات واحد رد مقاالت اولیه ربرسی انمهشیوه
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دستورالعمل »واصله است. ضمن ارسال یک نسخه از  سازی مقالاتیکی از وظایف کارشناسان واحد خدمات پژوهشی بررسی و آماده

 :خواهشمند است موارد زیر نیز مورد بررسی قرار گیرند« نحوه بررسی تخلفات پژوهشی

 (Allameh Tabataba’i University)نوشتن املای درست نام لاتین دانشگاه علامه طباطبائی  -8

 پژوهشی در رشته مربوط-رعایت چهارچوب نگارش مقاله علمی -2

 ترنتیهمانندجو و جستجوی این افزارنرمبا استفاده از  رایتکپیضرورت رعایت قانون  -3

 (Corresponding Author) مسئولتعیین نویسنده  ،هاآنذکر اسامی همه نویسندگان و آدرس  -6

نامه/رساله دانشجویان توسط استاد راهنما/مشاور بدون درج رعایت حقوق مادی و معنوی نویسندگان در نشر مقالات پایان -5

 نام دانشجو یا بر عکس

 هاآنها بر روی مقاله بدون کسب مجوز از سازمان عدم استفاده از نام، عنوان و آرم مؤسسات و -6

 در یک نشریه چاپی یا الکترونیکی به چاپ رسیده است قبلاً  کهآنهایی از عدم چاپ مجدد یک مقاله یا بخش -1

 استفاده از منابع علمی به روز -1

ده محترم از مقالات و منابع منتشر شتسهیل در فرایند اخذ، پذیرش و نشر مقاله، توصیه اکید شود که نویسندگان  منظوربه :توجه

 در نشریه مورد نظر برای بارگذاری، استفاده نمایند.

 

پژوهش و فناوری دانشگاه تنظیم شده  شورای 28/92/8301مورخ  520شماره  جلسهصورت 2اجرای مصوبه  منظوربه نامهشیوه این

 و قابل اجرا است.

  



 

 
 

 از طریق واحد خدمات ژپوهشی دانشکده المللیعتبر بینسازی و نشر مقاله رد نشریات م فرایند آماده

اقدامات ، هایا ارائه مقاله به کارشناسان واحد خدمات پژوهشی دانشکده paper.atu.ac.ir سایتمقاله در  Wordپس از بارگذاری فایل 

 :لازم بر اساس فرایند پیوست صورت خواهد گرفت

 :توجه

 )با توجه به های آموزشیاز رؤسای گروه معاون پژوهشی دانشکده و یک نفر :از اندتعبارکمیته تخصصی دانشکده  اعضای –الف 

 علمی ثابت. رئیس کمیته تخصصی، معاون پژوهشی دانشکده است. هیأتموضوع مقاله( و یک نفر عضو 

 .شودیمسنده مسئول و انتخاب نوی تأییدکه مقرر است مقاله مورد نظر در آن به چاپ برسد با هماهنگی و  المللیبیننشریه معتبر  -ب

علمی  هیأتعلمی، منظور از نویسنده، همان نویسنده مسئول یا عضو  هیأت/رساله دانشجو با عضو نامهپایاندر مقالات مستخرج از  -ج

 دانشگاه است.

کارشناسی ارشد  یان دورهنامه دانشجومنظور از مقاله دانشجو، کلیه مقالات دانشجویان دوره دکتری یا مقاله مستخرج از پایان -د

 است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 از طریق واحد خدمات پژوهشی المللیبینسازی و نشر مقاله در نشریات معتبر فرایند آماده

  

ارسال به كميته تخصصي دانشکده براي بررسي و  ريافت مقاله ترجمه /ويراستاري شده از نويسندهد -7

ربوط م ذاري مقاله در سايتگبار انتخاب نشريه علمي معتبر بين المللي با هماهنگي نويسنده مسئول و -8

 نهايي تأييد

 مقاله

مقاله پيشنهاد اصلاح  

تخصصي با امضاي معاون پژوهشي دانشکده به كارشناسان واحد خدمات پژوهشي و اقدام لازم تهينظر كماعلام  -4  

توسط نويسنده پيشنهاديات اعمال اصلاح از طريق معاون پژوهشي دانشکده /ويراستاري تخصصيرسال مقاله براي ترجمها -5  

 يدبراي بررسي و تأيارسال به نويسنده  و شده /ويراستاريفت مقاله ترجمهدريا -6

ارجاع مقاله به معاون پژوهشي دانشکده براي طرح در كميته تخصصي مربوط -3  

بررسي اوليه و آماده سازي مقاله توسط كارشناسان واحد خدمات پژوهشي دانشکده  -2

 paper.atu.ac.ir بصورت حضوري يا از طريق سايت وسط واحد خدمات پژوهشيت عضو هيأت علمي/ دانشجو دريافت مقاله -0

مقاله به كميته تخصصيارسال مجدد    



 

 
 

 ی وزارت عتفپسادکتر  ژپوهشگران انمه پذریشآیین
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 اتی پسادکتری انمه اجرایی دورۀ تحقیقشیوه
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وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و  91/89/00مورخ  286098/0نامۀ پذیرش پژوهشگران پسادکتری شمارۀ در اجرای آیینمقدمه: 

ر می و پژوهشی کشوهای دانشگاه در خصوص ارتقای سهم دانشگاه در زمینۀ حل مشکلات و رفع نیازهای علبه منظور تحقق مأموریت

های بالقوه موجود )بر اساس راهبردهای نقشه جامع علمی کشور(، گسترش تعاملات دانشگاه با جامعه و صنعت با استفاده از ظرفیت

نامه اجرایی دورۀ تحقیقاتی پسادکتری دانشگاه های پژوهشی علوم انسانی و اجتماعی، شیوهو نیز تربیت نیروهای متخصص در حوزه

 باطبائی به شرح ذیل تدوین شده است. علامه ط

 دورۀ پسادکتری برای تحقق اهداف ذیل ایجاد خواهد شد: هدف: -2ماده 

 های تحقیقاتی در موضوعات خاص برای پژوهشگران پسادکتری؛ایجاد فرصت ارتقای سطح علمی و مهارت -8-8

 ارتقای سطح کیفی و کمی تولیدات علمی دانشگاه؛ -2-8

های داخلی و خارجی در جهت حل مشکلات جامعه و پژوهشی پژوهشگران و دانشگاه-های علمیز توانمندیگیری ابهره -3-8

 های پژوهشی پژوهشگران؛ارتقای اندوختۀ علمی و مهارت

آموختگان مقطع دکتری برای اجرای تحقیقات مستقل و های تخصصی پژوهشگران و دانشارتقای توانمندی و مهارت -6-8

 تخصصی؛مؤثر در حوزۀ 

 دادهای علمی؛علمی دانشگاه در راستای ارتقای برون هیأت اعضایایجاد انگیزه و کمک به  -5-8

 تعاریف:  -1ماده  

 منظور دانشگاه علامه طباطبائی است.دانشگاه:  -8-2

 به صورتدرجۀ دکترای تخصصی  اخذدورۀ پژوهشی رسمی با برنامۀ مدون است که پژوهشگران پس از دورۀ پسادکتری:  -2-2

های سال با موافقت شورای پژوهشی دانشگاه( برای مشارکت در اجرای پروژه 3سال و حداکثر  8حداقل ) نیمعبا زمان  وقتتمام

 شود. دورۀ پسادکتری ازهای تخصصی پژوهشگر تحت نظر استاد میزبان برگزار میمصوب و تقاضامحور دانشگاه و ارتقای مهارت

 شود.نمیمقاطع رسمی تحصیلی محسوب 

شود فردی ایرانی یا غیر ایرانی دارای مدرک دکترای تخصصی پس پژوهشگر نامیده می این که ازپژوهشگر پسادکتری:  -3-2

.(Ph.dاست که با استاد میزبان همکاری می ) باشد.نامه میشیوه این 3کند و دارای شرایط مندرج در مادۀ 

نامه است که مسئولیت هدایت و نظارت بر شیوه این 6علمی دانشگاه با شرایط مندرج در مادۀ  هیأتعضو استاد میزبان:  -6-2

 دارد. عهده برهای پژوهشگر را فعالیت

ای هفت نفره است متشکل از معاون پژوهشی دانشگاه، مدیر امور پژوهشی دانشگاه، : کمیتهکمیتۀ پسادکتری دانشگاه -5-2

المللی دانشگاه، دو نفر از رؤسای واحدهای پژوهشی دانشگاه )به انتخاب شورای پژوهشی دانشگاه(، های علمی و بینمدیر همکاری

)به انتخاب شورای پژوهشی دانشگاه( و معاون  صنعت وهای ارتباط با جامعه علمی دارای سابقه در انجام طرح هیأتیک عضو 

ن و استاد میزبا تأییدپروندۀ متقاضی، تعیین و  أییدتپژوهشی دانشکده/رئیس واحد پژوهشی مربوطه که وظیفۀ بررسی و 

 گیری در خصوص دانشکده/واحد پژوهشی محل خدمت متقاضی را بر عهده دارد.تصمیم



 

 
 

 

 شرایط پژوهشگرِ متقاضی: -3ماده 

اتمام سال از تاریخ  5های معتبر داخلی و خارجی که بیش از ( از دانشگاه.Ph.dداشتن مدرک دکترای تخصصی مرتبط ) -8-3

 تحصیلات ایشان نگذشته باشد. 

 با درجۀ خیلی خوب و بالاتر از رسالۀ دکترای تخصصی دفاع کرده باشد؛ -2-3

 سال باشد؛ 69سن پژوهشگر نباید بیش از  -3-3

 مرتبط بودن سابقه علمی پژوهشگر با موضوع پژوهش؛ -6-3

رتبط )تشخیص اعتبار مجلات به عهده کمیسیون پژوهشی معتبر داخلی یا خارجی م -مقالۀ علمی 2داشتن حداقل  -5-3

 اعتبارسنجی نشریات دانشگاه است(؛

ل در دانشگاه میزبان مشغو وقتتمامدر طول دوره، به صورت رسمی اشتغال به کار دیگری نداشته باشد و بتواند به صورت -6-3

 به فعالیت شود؛

 ویژۀ آقایان(؛کشور )کشور از جمله قوانین نظام وظیفۀ بلامانع بودن فعالیت پژوهشگر از نظر قوانین و مقررات  -1-3

 پسادکترینداشتن منع قانونی و رعایت همه قوانین و مقررات موسسه میزبان در طول مدت حضور به عنوان پژوهشگر  -1-3

م خارج یآموختگان مقطع تحصیلی دکترای تخصصی ایرانی و غیر ایرانی مقپذیرش پژوهشگر پسادکتری از میان دانش تبصره:

ی لازم هاصورت تمامی هماهنگی اینرئیسۀ دانشگاه بلامانع است. در  هیأتاز کشور با رعایت ضوابط و مقررات کشور و تصویب 

  المللی دانشگاه انجام خواهد شد.های علمی و بینبا مراجع ذیصلاح توسط دفتر همکاری

 شرایط استاد میزبان: -2ماده 

 دانشگاه علامه طباطبائی با مرتبۀ علمی حداقل دانشیاری؛ وقتتمامعلمی  هیأتعضو  -8-6

انشگاه دهای دورۀ پسادکتری به تشخیص شورای پژوهشی برای تأمین هزینه برون دانشگاهیدارا بودن یک طرح تحقیقاتی  -2-6

 ویژۀ متقاضیان ورود از طریق طرح پژوهشی ارتباط با جامعه و صنعت(؛ )

 زیر: دارا بودن یکی از شرایط  -3-6

کمیسیون  تأییدسال گذشته )به  3المللی در موضوع مرتبط در مقالۀ معتبر بین 2چاپ یا پذیرش حداقل  -8-3-6

 اعتبارسنجی نشریات دانشگاه(؛ 

سال  3های خاص( در المللی )در خصوص رشتهارائۀ گواهی ثبت اختراع در صورت ثبت اختراع داخلی یا بین -2-3-6

 گذشته؛

 های شورای عالی انقلاب فرهنگی رسیده باشد؛حمایت از کرسی هیأت تأییدپردازی که به رسی نظریهدارای ک -3-3-6



 

 
 

های ایگاهپ تأییدجهان، جهان اسلام یا کشوری به  پر استنادبرگزیده شدن به عنوان دانشمند/پژوهشگر و یا نویسنده  -6-3-6

 (؛ISCاسلام ) المللی یا پایگاه استنادی علوم جهانبندی بینمعتبر رتبه

 های فارابی و خوارزمی؛برگزیده شدن به عنوان رتبه اول جشنواره -5-3-6

 برگزیده شدن به عنوان استاد نمونه کشوری یا پژوهشگر برتر کشوری؛ -6-3-6

 دارای کرسی استاد ممتازی در دانشگاه.  -1-3-6

کمیسیون اعتبارسنجی نشریات  تأییدال گذشته )به س 3مقالۀ معتبر داخلی در موضوع مرتبط در  6دارا بودن حداقل  -6-6

 دانشگاه(؛

بایست قرارداد اجرای یک طرح استاد میزبانی که قصد استفاده از طرح پژوهشی ارتباط با جامعه و صنعت را دارد، می -5-6

 یاد شده با توجه به با مشخصات مندرج در جدول زیر را با دانشگاه منعقد کرده باشد. به مبلغ طرح برون دانشگاهیپژوهشی 

های درصد اضافه خواهد شد. مبلغ طرح پژوهشی یادشده هزینه 29تا  5تورم سالیانه هر ساله با نظر شورای پژوهشی دانشگاه بین 

ضوابط و مقررات قانونی موجود(  بر اساسخدمات دانشگاه، کسورات قانونی و دستمزد پژوهشگر و دستمزد استاد میزبان را )

 . کندتأمین می

 مرتبه استاد ردیف

سقف تعداد پذیرش 

پژوهشگر به صورت 

 زمانهم

حداقل مبلغ طرح پژوهشی ارتباط 

با جامعه و صنعت برای جذب یك 

 متقاضی

 افزایش سالیانه

بر  %29تا  5بین  ریال 999/999/599 2 دانشیار 8

طبق نظر شورای 

 پژوهشی دانشگاه
 ریال 999/999/159 3 استاد 2

 رکزم نامۀ پسادکتری صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور، بنیاد ملی نخبگان،وهشگرانی که در اجرای آیینبرای پژ -6-6

شوند و نیز آن دسته از پژوهشگران به عنوان بورسیه معرفی می ی و دیگر موارد مشابهجمهور استیر یفناور و علم یالمللنیب تعاملات

دوره هستند، ارائۀ طرح پژوهشی ارتباط با صنعت الزامی نیست و آنان تابع  ایناضی ورود به المللی که با هزینۀ شخصی متقبین

 باشند.مقررات سازمان مربوطه می

های دیگر و یا حمایت مالی سازمان برون دانشگاهیدرصد مبلغ کل طرح پژوهشی  89حق نظارت استاد میزبان حداکثر  -1-6

، ...( یجمهور استیر یفناور و علم یالمللنیب تعاملات مرکز ن کشور، بنیاد ملی نخبگان،)صندوق حمایت از پژوهشگران و فناورا

جانبه میان دانشگاه، استاد میزبان و پژوهشگر پسادکتری به آن پس از کسر کسورات قانونی و بر طبق قرارداد سه ماندهباقیاست و 

 شود.  پژوهشگر پرداخت می

  



 

 
 

 در دوره:مراحل و فرایند شرکت  -5ماده 

 ویژۀ متقاضیان ورود با طرح پژوهشی ارتباط با جامعه و صنعت -2-5

درخواست و اعلام نیاز استاد میزبان واجد شرایط به معاونت پژوهشی دانشگاه پس از انعقاد قرارداد طرح پژوهشی  -8-8-5

 ارتباط با جامعه و صنعت؛

طبق درخواست استاد بر  postdoc.atu.ac.irپسادکتری به نشانی  اعلام فراخوان جذب پژوهشگر در سامانۀ پذیرش دورۀ -2-8-5

 میزبان؛

های متقاضیان دورۀ پسادکتری از طریق سامانۀ پذیرش دورۀ دریافت مشخصات، مستندات، مدارک و پروپوزال -3-8-5

 پسادکتری؛ 

 د پژوهشی مرتبط؛ بررسی تقاضاهای رسیده در کمیتۀ پسادکتری دانشگاه و تعیین استاد میزبان/واح -6-8-5

 /دانشکدۀ مربوط؛واحد پژوهشیاعلام پذیرش به استاد میزبان، پژوهشگر پسادکتری و  -5-8-5

 انعقاد قرارداد بین استاد میزبان، پژوهشگر و دانشگاه؛  -6-8-5

اون ی مشترک معاستاد میزبان، گواهی مربوطه با امضا تأییدپس از پایان دوره، ایفای تعهدات پژوهشگر پسادکتری و  -1-8-5

 شود. پژوهشی دانشگاه، رئیس واحد پژوهشی/دانشکدۀ مربوط و استاد میزبان صادر می

 ویژۀ متقاضیان ورود با حمایت صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور -1-5

های کارگروهو تصویب نهایی موضوع در  تأییدپژوهشگر به معاونت پژوهشی دانشگاه توسط صندوق پس از  معرفی -8-2-5

 مربوطۀ صندوق از طریق ارسال نامه رسمی و کاربرگ مربوط؛

 ارسال درخواست صندوق به دانشکده/ واحد پژوهشی مربوط جهت طرح؛ – 2-2-5

طرح درخواست متقاضی و نظر دانشکده/واحد پژوهشی در کمیته پسادکتری دانشگاه جهت بررسی و صدور نامه  -3-2-5

 پذیرش/عدم پذیرش؛

 نامه به صندوق؛کاربرگ ارائه شده توسط متقاضی و ارائۀ معرفی تأیید – 6-2-5

 هگونهیچشود و دانشگاه علامه طباطبائی تمامی تعهدات و فرایندهای جاری مورد نیاز از سوی صندوق پیگیری می – 5-2-5

 دخالتی در خصوص طرح و مسائل مالی آن نخواهد داشت.

  



 

 
 

 

 بنیاد ملی نخبگان ویژۀ متقاضیان ورود از طریق -3-5

های و تصویب نهایی موضوع در کارگروه تأییدپژوهشگر به معاونت پژوهشی دانشگاه توسط صندوق پس از  معرفی -8-3-5

 مربوطۀ بنیاد از طریق ارسال نامه رسمی و کاربرگ مربوط؛

 ارسال درخواست بنیاد به دانشکده/ واحد پژوهشی مربوط جهت طرح؛ – 2-3-5

خواست متقاضی و نظر دانشکده/واحد پژوهشی در کمیته پسادکتری دانشگاه جهت بررسی و صدور نامه طرح در -3-3-5

 پذیرش/عدم پذیرش؛

 نامه به بنیاد؛کاربرگ ارائه شده توسط متقاضی و ارائۀ معرفی تأیید – 6-3-5

 گونههیچشگاه علامه طباطبائی شود و دانتمامی تعهدات و فرایندهای جاری مورد نیاز از سوی بنیاد پیگیری می – 5-3-5

 دخالتی در خصوص طرح و مسائل مالی آن نخواهد داشت.

 یجمهور استیر یفناور و علم المللیبین ویژۀ متقاضیان ورود از طریق حمایت مرکز تعاملات -2-5

 طرح سامانه رد خود، کشور دانشگاه در یپسادکتر دوره گذراندن یمتقاض میمق ریغ یرانیا یپسادکتر پژوهشگر -8-6-5

 ؛کندمی یبارگذار را مدارک و ثبت را خود اطلاعات م،یمق ریغ یرانیا نیمتخصص با یهمکار

 علامه دانشگاه) گاهیپا رابط مخصوص سامانه در پژوهشگر درخواست و نام تعاملات، مرکز موافقت و یبررس از پس -2-6-5

 ؛شودمی مشاهده قابل و ثبت تقاضا کی عنوان به (یطباطبائ

میتۀ ک بررسی و اعلام نظر دانشکده/واحد پژوهشی، به از پس گاهیپا رابط توسط پژوهشگر درخواست و پروپوزال، مدارک -3-6-5

 ؛شودمی ارسال پسادکتری دانشگاه

 پژوهشگر به سامانه در را خود موافقت عدم ای موافقت اعلام و یبررسرا  جهینت یکار روز 29 ظرف دارد فرصت دانشگاه -6-6-5

 ؛کند اعلام

 نسخه کی و شودمی منعقد زبانیم استاد و پژوهشگر دانشگاه، نیب یقرارداد ،کمیته پسادکتری موافقت اعلام صورت در -5-6-5

 ارسال یجمهور استیر یفناور و علم المللیبین تعاملات مرکز به قرارداد وجه زیوار درخواست با همراه گاهیپا رابط توسط آن

 .شودمی

 هرماه بایستمی زین دانشگاه و برساند انجام به را خود تعهدات سال کی مدت در دارد فرصت یپسادکتر شگرپژوه -6-6-5

 تعاملات مرکز یبرا یمال سال هر انیپا در را آن گزارش و رسانده انجام به پژوهشگر به نسبت را خود یمعنو و یمال تعهدات

 . دینما ارسال یفناور و علم المللیبین

  



 

 
 

 تعهدات استاد میزبان: : 6ماده 

 توسعهی برا هاتیفعال نظارت بر و تیریمد و منظم و منسجم برنامه کی قالب در پژوهشگر یریکارگهب تیمسئول رشیپذ -8-6

 پژوهشگر؛ شناسانهروش یهامهارت

 به معاونت پژوهشی دانشکده/واحد پژوهشی؛ ماههسه یهاگزارش ارائه -2-6

 ؛پژوهشگر ی دانشگاه ومعنو تیکمال و یماد حقوق تیرعا -3-6

نامۀ پسادکتری صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران، بنیاد ملی نخبگان، مرکز اساتید میزبانی که در اجرای آیین تبصره:

ت کنند باید نسبالمللی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و دیگر موارد مشابه اقدام به جذب پژوهشگر میتعاملات بین

  یفای تعهدات سازمان مربوطه اقدام نمایند. به ا

 : تعهدات پژوهشگر پسادکتری:7ماده 

 انجام منظم و دقیق پژوهش با رعایت اخلاق دانشگاهی و رعایت مقررات دانشگاه زیر نظر استاد میزبان؛ -8-1

 های پژوهش به استاد میزبان؛ارائه مستمر گزارش-2-1

 ساعت در هفته؛ 39اقل به میزان حضور در دانشکده/واحد پژوهشی حد-3-1

 تأیید( )بنا به SCOPUSیا  WOS) یالمللدر مجلات معتبر بین نمایه شدهپذیرش یا چاپ حداقل یک مقاله علمی  -6-1

در مجلات معتبر داخلی توسط  نمایه شدهکمیسیون اعتبارسنجی مجلات دانشگاه( و پذیرش یا چاپ حداقل یک مقاله علمی 

( Allameh Tabataba’i Universityاستاد میزبان( در پایان دوره با ذکر نام صحیح دانشگاه علامه طباطبائی ) پژوهشگر )به همراه

 در قسمت وابستگی سازمانی؛

 رکزم نامۀ پسادکتری صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور، بنیاد ملی نخبگان،پژوهشگرانی که در اجرای آیین تبصره:

شوند باید نسبت به ایفای به عنوان بورسیه معرفی می ی و دیگر موارد مشابهجمهور استیر یفناور و علم المللیبین تعاملات

 باشند.نامه نمیآیین این 1-6تعهدات خود نسبت به سازمان مربوطه اقدام نمایند و مشمول بند 

 تعهدات دانشگاه: -4ماده  

 صدور کارت شناسایی موقت؛  -8-1

 در صورت نیاز() یابگاهخوارائۀ خدمات  -2-1

 های اطلاعاتی علمی؛دسترسی به اینترنت و پایگاه -3-1

 های دانشگاه؛عضویت در کتابخانه -6-1

 صدور کارت تغذیه؛ -5-1

 اختصاص فضای لازم برای مطالعه و پژوهش در دانشکده/واحد پژوهشی مرتبط/کتابخانۀ مرکزی دانشگاه؛ -6-1



 

 
 

برای انجام مطالعات میدانی و تحقیقات مربوط/ شرکت در رویدادهای پژوهشی  ربطذیمعرفی پژوهشگر به نهادهای  -1-1

 بدون تعهد مالی(؛) یخارج

 بدون تعهد مالی(؛) یخارجهای داخلی و تسهیل فرایند شرکت پژوهشگر در همایش -1-1

نامه باشد، دانشگاه علامه د تفاهمکننده نیاز به انعقادر صورتی که برای استفاده از تسهیلات هر یک از مراجع حمایت -0-1

 نامه با آن سازمان اقدام نماید.تواند بر طبق مقررات و نظر دفتر حقوقی دانشگاه نسبت به انعقاد تفاهمطباطبائی می

 های فارسی و انگلیسی(.ارائه گواهی پایان دوره )نه مدرک یا دانشنامه( بر طبق مقررات )به زبان -89-1

 د میزبان، پژوهشگر و دانشگاه:روابط استا -9ماده 

چارچوب و ضوابط قراردادهای بسته شده میان دانشگاه، استاد میزبان و پژوهشگر پسادکتری توسط شورای پژوهشی  -8-0

راردادها ق اینشود و معاونت پژوهشی دانشگاه بر اجرای دانشگاه/کمیتۀ پسادکتری و دفتر حقوقی دانشگاه تعیین می

 نظارت خواهد کرد.

عمال بینی و امراحل و فرآیند پرداخت به پژوهشگر پسادکتری، در قرارداد میان دانشگاه، استاد میزبان و پژوهشگر پیش -2-0

 خواهد شد.

کند و دانشگاه نسبت به استخدام و تعهد حقوقی و استخدامی برای دانشگاه ایجاد نمی گونههیچ: دورۀ پسادکتری 2تبصره 

ندارد. همچنین، استفاده از پژوهشگر پسادکتری برای تدریس و یا انجام امور اجرایی و اداری پرداخت بیمۀ پژوهشگر تعهدی 

ای برای تضمین موارد یادشده از پژوهشگر توسط دفتر حقوقی دانشگاه دریافت باشد. در ابتدای دوره، تعهدنامهممنوع می

 .شودمی

 و پژوهشگران از تیحما صندوق یپسادکتر ۀنامنییآ یجراا در که یپژوهشگران ماده شامل این 2و  8: بندهای 1تبصره 

ی یا از محل دیگر شوندیم یمعرف یجمهور استیر یعلم معاونت المللی، بنیاد ملی نخبگان و مرکز تعاملات بینفناوران

 شود.نمی ،اندبورسیۀ پسادکتری دریافت نموده

 

 تأییدبه  90/96/8699 شورای پژوهشی دانشگاه، در تاریخ تأییدبه  95/96/8699تبصره در تاریخ  5و  ماده 0نامه در شیوه این

 26/92/8301 نامۀ مصوبامنای دانشگاه رسید و جایگزین شیوه هیأت تأییدبه  93/95/8699 رئیسۀ دانشگاه و در تاریخ هیأت

 شود. رئیسه دانشگاه می هیأت

 



 

 
 

گاه یژپوهش  اریدست  کارگیری انمه هبآیین آموزشی عالی و  اتاه و مؤسسرد دانش

 وزارت عتف ژپوهشی
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 «RA» یژپوهش  اریدست  انمهوهی ش 
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 مقدمه:

ها و هتحصیلات تکمیلی در پیشبرد برنام هآموختگان شایستهای دانشجویان و دانشها و توانمندیگیری از ظرفیتبهره منظوربه

نامه دستیار پژوهشی دانشگاه علامه طباطبائی علمی کشور، شیوه هراهبردهای سند جامع نقش بر اساسهای پژوهشی دانشگاه فعالیت

 تدوین شده است.

 :هدف -2ماده 

 آموختگان مقاطع تحصیلات تکمیلی دانشگاه؛دانشجویان و دانش ههای بالقوگیری از استعدادها و توانمندیبهره -8-8

 المللی؛در سطح بین خصوصبهارتقای سطح کمی و کیفی تولیدات علمی دانشگاه  -2-8

 های پژوهشی؛منظور انجام فعالیتعلمی دانشگاه به هیأت اعضایافزایش توان اجرائی  -3-8

 المللی دانشگاه؛بندی بینکمک به ارتقای رتبه -6-8

 تعاریف: -1ماده  

 ه طباطبائی است.منظور دانشگاه علام :دانشگاه -8-2

 یناسکارش)ی لیتکم لاتیتحص مقاطع هستیشا هآموختیا دانش دانشجو ،یپژوهش اریدست از منظور :دستیار پژوهشی -2-2

 المللی،ها و مقالات معتبر داخلی و بین)از قبیل تدوین و تألیف کتاب یپژوهش یهاتیفعال که است دانشگاه( یدکتر و ارشد

 علمی هیأتکه از سوی عضو  ها( راالمللی و استفاده از ظرفیت پژوهشی آزمایشگاهخلی و بینی داپژوهش یهاطرح یاجرا

 دهد.انجام می نیمع زمان مدت یبرا وقت پاره صورتبهشود مشخص می

سال سابقه که مسئولیت هدایت و نظارت بر  3علمی شاغل دانشگاه با حداقل  هیأت اعضایعضوی از  :استاد میزبان -3-2

گرنت( برای تأمین ) یپژوهشدارد و باید دارای حداقل اعتبار  بر عهدههای پژوهشی دستیار/دستیاران پژوهشی را تفعالی

 های مربوط به اجرای دوره طبق جدول هزینه کرد گرنت باشد.هزینه

 کارگیریبهنسبت به ( که استاد میزبان سال 8 ماه و حداکثر 2منظور از دوره، مدت زمانی است )حداقل  :دوره دستیاری -6-2

 کند.دستیار پژوهشی اقدام می

 :کارگیریشرایط ورود به دوره، مدت زمان، نوع به -3ماده 

اه آموختگان مقاطع تحصیلات تکمیلی دانشگدانش دانشجویان مقطع دکتری و کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبائی و -8-3

 یخ فراغت از تحصیل ایشان نگذشته باشد؛سال از تار 2 دستیاری بیش از هکه در ابتدای دور

 معرفی حداکثر دو دستیار پژوهشی از سوی استاد میزبان در هر زمان از سال تحصیلی؛ -2-3

 قبل. هدستیار/دستیاران دور حسابتسویهمعرفی دستیار/دستیاران جدید صرفاً پس از  -3-3

 ساله به عنوان دستیار پژوهشی فعالیت کند.کی هتواند حداکثر برای دو دورالتحصیل میدانشجو یا فارغ-6-3



 

 
 

 دستیار پژوهشی: کارگیریبهفرایند  -2ماده 

آموختگان مقاطع تحصیلات تکمیلی توسط استاد میزبان و انتخاب دستیار/دستیاران پژوهشی از بین دانشجویان و دانش -8-6

 درخواست یادشده به معاونت پژوهشی دانشکده؛ هارائ

 مصوب(؛ هنامعلمی متقاضی توسط معاون پژوهشی دانشکده )بر طبق شیوه هیأتت عضو بررسی درخواس -2-6

دستیار پژوهشی توسط دانشکده به معاونت  کارگیریبهمرتبط و اعلام  هعلمی در سامان هیأتثبت درخواست عضو  -3-6

 پژوهشی دانشگاه؛

 دستیار کارگیریبهعلام موافقت متقاضی با علمی توسط معاونت پژوهشی دانشگاه و ا هیأتبررسی درخواست عضو  -6-6

 علمی؛ هیأتپرداخت به دستیار پژوهشی از محل کارت پژوهانه عضو  هپژوهشی و نیز صدور تأییدی

 با راهنمایی و نظارت استاد میزبان؛ یپژوهش اریدست توسط قیتحق ندیفرا انجام -5-6

استاد  یدتأیتوسط دستیار پژوهشی به انضمام فیش واریزی و  یدستیار پژوهش کاربرگ لیمگزارش کار از طریق تک هارائ -6-6

 میزبان و معاونت پژوهشی دانشکده؛

 ارسال کاربرگ تکمیل شده و فیش واریزی از دانشکده به معاونت پژوهشی دانشگاه؛ -1-6

 پژوهشی توسط استاد میزبان پس از پایان دوره؛ -دستیاری علمی یگواه صدور -1-6

 :ری و تعارض منافعمالکیت فک -5ماده 

کری شود، حقوق مالکیت فدر مواردی که فعالیت دستیار پژوهشی با استاد میزبان به نحو مؤثری منجر به تولید محتوای اثر می

 دستیار پژوهشی تابع قوانین و مقررات مربوط است.

 حل و فصل اختلافات: -6ماده 

 حل اختلاف هه بین استاد میزبان و دستیار پژوهشی، یک کمیتحل از طریق مذاکر غیر قابلاختلاف  هرگونهبروز  در صورت

 مربوط، استاد میزبان و دستیار پژوهشی همتشکل از معاون پژوهشی دانشگاه، مدیر امور پژوهشی دانشگاه، معاون پژوهشی دانشکد

 الاجراست.کنند و رأی صادره توسط کمیته برای طرفین، قطعی و لازمبه مورد اختلاف رسیدگی می

 امور مالی: -7ماده 

ریال در سال( مستقیماً  999/999/39استاد میزبان )تا سقف  هدستیار/ دستیاران پژوهشی از محل کارت پژوهان هالزحمحق -8-1

هشی نهایی مدیریت امور پژو تأییدشود. واریز مبلغ تعیین شده به حساب دستیار منوط به به حساب دستیار پژوهشی واریز می

کاربرگ مربوط و فیش واریزی ممهور توسط بانک جزء اسناد مثبته پرداخت به دستیار/دستیاران پژوهشی تلقی دانشگاه است. 

 شود.می

های دورکاری، پژوهش صورتبهقانون مدنی است و دستیار  89 هدستیار پژوهشی با استاد میزبان در چارچوب ماد هرابط -2-1

د و حضور در دانشگاه، حسب مورد و به قدر نیاز و صلاحدید استاد میزبان است. لذا دهمیلازمه را زیر نظر استاد میزبان انجام 



 

 
 

ه پرداخت از جانب استاد میزبان ب هرگونهاستخدامی با دانشگاه یا استاد میزبان ندارد. بدیهی است  هدستیار پژوهشی هیچ رابط

 انجام موضوع امور ارجاعی پژوهشی است. تأییددستیار پژوهشی مستلزم 

 

رئیسه دانشگاه رسیده و  هیأتبه تصویب  98/89/8305 شورای پژوهشی و در تاریخ تأییدبه  81/92/8305نامه در تاریخ شیوه ینا

مورخ  560 هشمار هبه تصویب شورای پژوهشی و پس از بازنگری دوم، در جلس 81/82/8301پس از بازنگری اول در تاریخ 

تصویب  دانشگاه تصویب شده است که از تاریخ هرئیس هیأت 96/96/8300مورخ  هشورای پژوهشی دانشگاه و جلس 81/93/8300

 الاجرا است.لازم

 

 

 

 

 

  

 (RA)کارگیری دستیار پژوهشیبهفرایند 

 کدهبه معاونت پژوهشی دانش زبانیم استاد مستعد  توسط نایدانشجو نیب از یپژوهش ارانیدست معرفی

نامهوهیبراساس ش یپژوهش ت ارانیسقف تعداد دست تی/ رعاماندهیاعتبار پژوهانه باق زانیاز لحاظ م زبانیاستاد م طیشرا یبررس  

و پرداخت حق الزحمه  یپژوهش اریبا دست یهمکار ۀدور انیبر پا یدانشکده مبن یبا معاونت پژوهش زبانیاستاد م ینگارنامه

پژوهانه فقدان اعتبار کارت ایمستندات(  یاز کارت پژوهانه)بارگذار  

حق الزحمه زیبر وار یدانشکده مبن یدانشکده با مسئول مال یمعاونت پژوهش ینگارنامه  

 طی دوره همکاری دستیار/دستیاران با استاد میزبان

دانشگاه یپژوهش امور  تیریمد یارسال رونوشت برا  



 

 
 

 ژپوهشی  اهیطرحمربوط هب قوانین و مقررات : چهارمفصل 

  



 

 
 

گاه اهیطرح انمهشیوه  عالمه طباطبائی ژپوهشی دانش
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1044زمستان   



 

 
 

 شدن)نقشه جامع علمی کشور، سند اسلامی تای اهدافِ اسناد بالادستی نظام علم، پژوهش و فناوری کشوردر راس نامهشیوه این

جرایی منظور تسهیل فرایندهای ا، بهکشور و برنامه راهبردی دانشگاه( یو فرهنگ یاجتماع ،یساله توسعه اقتصادبرنامه پنجها، دانشگاه

امکانات لازم در جهت ارتقای کمی و کیفی پژوهش در دانشگاه  فراهم آوردنو نیز  های پژوهشی دانشگاه، ایجاد هماهنگیسیاست

 است. شدهینعلامه طباطبائی تدو
 

 :اهداف کلان پژوهشی دانشگاه -2ماده 

 پژوهش در دانشگاه ۀایجاد تحول و پویایی در بینش علمی و گسترش دامن -8-8

 ی دانشگاههای پژوهشفعالیت یافزایش کیفیت و هدفمندساز -2-8

 تقویت و اشاعه روح پژوهش در دانشگاه در راستای حل مشکلات جامعه -3-8

 نعتصهای پژوهشی به سمت تولید دانش فنی، محصول و ایجاد ارتباط دانشگاه با طرح سوق دادنایجاد بستر مناسب و  -6-8

 جامعهو 

منظور مشارکت در نیل به خوداتکایی هشی جامعه بهبه سمت نیازهای پژو علمیهیأت پژوهشی اعضاء  یهاتیهدایت فعال -5-8

 پژوهشی یهانتایج طرح یسازیکشور و تجار

 

 :تعاریف -1ماده 

علمی و نیز شناسایی و  یهاتیدر جهت دستیابی به حقایق و واقع افتهیسازمان یهاتیفعال مجموعهپژوهش:  -8-2

 پاسخگویی به مسائل و نیازهای جامعه است.

و  شودیارائه م علمیهیأت توسط اعضاء  پیشنهادهپژوهش است و در قالب  ۀبرنامه اجرایی و پروژ ی:طرح پژوهش -2-2

مراحل تصویب و اجرای آن تحت نظارت و در چارچوب قوانین و مقررات معاونت پژوهشی دانشگاه علامه طباطبائی 

 .گیردیانجام م

ولیت مالی طرح را بر ئل اجرای طرح پژوهشی است و مسمسئو ،است که مطابق قرارداد علمیهیأت عضو  مجری: -3-2

 عهده دارد.

ها و ... ها، تحلیل دادهآوری دادهاز قبیل جمعهای پژوهشی فردی که در برخی امور اجرایی طرح همکار )همکاران(: -6-2

 کارشناسان، دانشجویانها، دانشگاه علامه طباطبایی یا سایر دانشگاه علمیهیأت کند )مانند اعضاء به مجری کمک می

 و ...(.

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

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

 ها و یا مراکز تحقیقاتی معتبر داخل یا خارج از کشوره استادیاری در دانشگاهبا حداقل مرتب علمیهیأت عضو داور:  -1-2

 ؛شده را به عهده داردپیشنهادی ارائه نامۀطرح داوری ۀفیو وظ شتهبا موضوع طرح مطابقت دا ایشانکه تخصص  است

 .دهدیطرح را مورد ارزیابی قرار م نام،یصورت ب، انتخاب و بهربطذیتوسط شورای  داور

ها و یا مراکز تحقیقاتی معتبر داخل یا خارج از کشور با حداقل مرتبه استادیاری در دانشگاه علمیهیأت عضو  ناظر: -1-2

صورت تعامل با مجری، فرایند اجرای طرح را نظارت با موضوع طرح مطابقت دارد؛ و به ایشانکه تخصص  است

 .کندیم

 

  



 

 
 

 :های پژوهشیطرح هدافا -3ماده 

ای هتر پدیدههای علمی و درک بهتر و درستمنظور افزایش اندوختههای اصیل و بدیعی است که بهکاوش نیادی:ب -8-3

 .گیردیطبیعی، انسانی، اجتماعی و فرهنگی صورت م

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

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

برداری از فرایند جدید یا یا تجربیات عملی قبلی منجر به تولید مواد جدید، محصولات و ابزار جدید و نصب و بهره

 ه یا اصلاح و بهبود حائز اهمیتی را در موارد فوق در برداشته باشد. شدها و خدمات سیستم

 

 :های پژوهشی در دانشگاه علامه طباطبائیانواع طرح -2اده م

ها، مراکز تحقیقاتی، طرحی است که در سطح دانشکده یا واحدهای پژوهشی شامل پژوهشکده :درون واحدی -8-6

های مشورتی و یا خوشه یپژوهش یهاهای علمی، هستههای تحقیقاتی، قطب، آزمایشگاهمستقل های پژوهشیگروه

پیشنهاد و مصوب  یهای پژوهشی دانشکده واحد پژوهشها بر طبق نیاز و یا اولویتطرح گونهینگیرد. امیانجام 

 شوند.می

پرداخته و معطوف به مسائل و نیازهای پژوهشی،  علمیهیأت  اعضایطرحی است که به موضوعات موردعلاقه  :دانشگاهی -2-6

ها و رفع علمی، بهبود فرایندها و روش یهامنظور ساختن شالودهبه دانشگاه است که یهاتیعلمی، سازمانی و یا اولو

 .شودینیازهای دانشگاه اجرا م

ها و که با هدف بازنگری و یا طراحی برنامه، سرفصل شودیگفته م ییهابه طرح :بازنگری و طراحی برنامه درسی -3-6

ها، پس از طی طرح گونهینپذیرد. انجام میو مقررات مرتبط ا نامهییندروس یک رشته/گرایش خاص و بر طبق آ

 .گیردیعنوان برنامه درسی بازنگری شده یا جدید در اختیار معاونت آموزشی قرار مهمه مراحل مختلف، به

به سفارش  هاآنی یمراحل اجرا ۀکه هم شودیگفته م ییهابه طرح :(جامعهو  صنعت)ارتباط با  برون دانشگاهی -6-6

ها، ایجاد بستر مناسب و سوق طرح گونهینشود. هدف از اجرای ایی کشور، به دانشگاه واگذار میهای اجراسازمان

تولید ها، نیازهای کشور، حل مشکل یا مشکلاتی از سازمانبه سمت علمی  هیأت اعضایهای پژوهشی دادن طرح

پژوهش هدفمند در چارچوب زمینه انجام  فراهم ساختن، جامعهو  صنعتدانش فنی، محصول و ایجاد ارتباط با 

منطبق با  یهاهای آموزشی، واحدهای پژوهشی و نیز حمایت از انجام پژوهشهای تحقیقاتی اساتید، گروهبرنامه

 است.های کلان کشور ها و سیاستاولویت

در  و شرح خدمات مشخص و مصوب نامهطرحای است که بر اساس توسعه یا کاربردیبنیادی، طرح پژوهشی  ملی: -5-6

متقاضی یا همکار خارج از دانشگاه )اما در درون کشور( اجرا  یهاچارچوب قرارداد دانشگاه با مؤسسات یا سازمان

دهنده و دبیرخانه شورای عالی دستگاه سفارش تأییدو هزینه آن از محل بودجه عمومی دولت و بر اساس  شودیم

 .شودیم و پرداختتأمین  ،عتف و مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

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

و یک نهاد علمی/پژوهشی غیر ایرانی از سوی دیگر( به شکل  سویکتابعیت متفاوت )دانشگاه علامه طباطبائی از 

المللی و چندجانبه نیازمند همکاری بین هاآنشوند که رسیدن به میمشترک با هدف تحقق دستاوردهایی انجام 

 است.



 

 
 

 موظفیعنوان تواند پس از تصویب بهمی (درون واحدیهای بازنگری و )به استثنای طرحپژوهشی  یهاهر یک از انواع طرح :2تبصرۀ 

 دانشگاه محسوب شود.پژوهشی  علمیهیأت  اعضای

 

 :، دانشگاهی و بازنگری و طراحی برنامه درسیدرون واحدیهای پژوهشی بودجه و تعهدات طرح -5ماده 

ریال )در صورت  999/999/899ریال و حداکثر  999/999/19پژوهشی درون واحدی حداقل  یهابودجه طرح -8-5

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

نوع  -3-5

 طرح
 تعهدات

 مبلغ

از  %52و  ۀاز پژوهان 52%) -3-6

 اعتبار پژوهشی(محل 

تعداد  -3-7

 ناظر

درون  -3-1

 واحدی

 گزارش )بر طبق فرمت مصوب(ارائۀ  .8

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

 دتأییهای پژوهش )با ارائه گزارش در قالب سخنرانی در خصوص یافته .3

 (واحد پژوهشی یسمعاونت پژوهشی دانشکده یا رئ

 8 -89-3 ریال 999/999/19تا  -3-0

 

 999/999/29چاپ شود، مبلغ  Scopusدر یک مجله معتبر با نمایه  درون واحدیمقاله مستخرج از طرح  کهیرصورتد -2-5

ریال به مبلغ طرح  Web of Science ،999/999/39پایگاه ریال و در صورت چاپ در مجله معتبر نمایه شده در 

 ریال(. 999/999/899اضافه خواهد شد )تا سقف 

 ویمعنمالکیت  مرکزگواهی ثبت اختراع از منجر به ثبت اختراع شود )با ارائه  درون واحدییجه طرح نت کهیدرصورت -3-5

چاپ مقاله مستخرج در  معادل(، اختراع های علمی و صنعتی ایراناز سوی سازمان پژوهشو گواهی فنی اختراع 

ه مبلغ طرح اضافه خواهد شد )تا ریال ب 999/999/29شود و مبلغ تلقی می Scopusمجلات نمایه شده در پایگاه 

 ریال(. 999/999/899سقف 

 :ریال و بر طبق جدول زیر خواهد بود 999/999/19پژوهشی دانشگاهی  یهاحداقل بودجه انجام طرح -6-5

 تعهدات نوع طرح -3-88

 مبلغ

از  %52و  ۀاز پژوهان 52%)

 محل اعتبار پژوهشی(

 تعداد ناظر

دانشگاهی،  -3-82

 نوع ج

 فرمت( گزارش )بر طبقارائۀ  .8

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

 ارائه توصیه سیاستی )بر طبق فرمت مصوب( .3

 تأییدهای پژوهش )با ارائه گزارش در قالب سخنرانی در خصوص یافته .6

 (واحد پژوهشی یسمعاونت پژوهشی دانشکده یا رئ

ریال تا  999/999/19از 

 ریال 999/999/859
8 

گاهی، دانش -3-83

 نوع ب

 گزارش )بر طبق فرمت مصوب(ارائۀ  .8

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

 ارائه توصیه سیاستی )بر طبق فرمت مصوب( .3

های پژوهش )با ارائه ارائه گزارش در قالب سخنرانی در خصوص یافته .6

 (یس واحد پژوهشیرئی از جانب معاونت پژوهشی دانشکده یا گواه

تا  998/999/859از 

999/999/659 
2 



 

 
 

 تعهدات نوع طرح -3-88

 مبلغ

از  %52و  ۀاز پژوهان 52%)

 محل اعتبار پژوهشی(

 تعداد ناظر

دانشگاهی،  -3-86

 نوع الف

 گزارش )بر طبق فرمت مصوب(ارائۀ  .8

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

 Web of Scienceیا  Scopusیک مقاله در مجلات نمایه شده در انتشار  .3

 ریال 999/999/899به ازای هر 

 صوب(ارائه توصیه سیاستی )بر طبق فرمت م .6

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

 (واحد پژوهشی یسمعاونت پژوهشی دانشکده یا رئ

ریال به  998/999/659از 

 بالا
3 

 

و  Scopusهای های تعهد شده داخلی با مقالاتی در مجلات معتبر نمایه شده در پایگاههرکدام از مقاله کهیدرصورت -5-5

Web of Science  ریال به مبلغ کل طرح دانشگاهی  999/999/39ریال و  999/999/29جایگزین شوند، به ترتیب

 اضافه خواهد شد.

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

مقاله مستخرج در مجلات  انتشارصنعتی ایران(، اختراع همانند  ی علمی وهاپژوهشگواهی فنی اختراع از سوی سازمان 

 ریال به مبلغ کل طرح اضافه خواهد شد. 999/999/29شود و مبلغ تلقی می Scopusنمایه شده در پایگاه 

دانشگاهی  های درون واحدی وتواند در موارد خاص، در خصوص تغییر در تعهدات طرحمیو فناوری  شورای پژوهش :1ۀ تبصر

 گیری کند.تصمیم

مستخرج از طرح درون واحدی یا دانشگاهی در مجلات علمی داخلی با درجه د، مجلاتی که در  /مقالاتمقاله انتشار -1-5

ها موردقبول اند و نیز در مجموعه مقالات همایشنمایه شده ISCبندی وزارت علوم حضور ندارند و فقط در پایگاه رتبه

 ی قرار خواهند گرفت(موردبررسی با درجه ج در کمیسیون اعتبارسنجی آثار پژوهشی یست. )مجلات علمن

عنوان نویسنده مسئول ذکر مستخرج از طرح درون واحدی یا دانشگاهی به /مقالاتبایست در مقالهنام مجری طرح می -1-5

 شود.

ت: صوریا دانشگاهی به  درون واحدیطرح نگارش صحیح نام دانشگاه به زبان انگلیسی در مقاله/مقالات مستخرج از  -0-5

«Allameh Tabataba’i University ».الزامی است 

مقاله مستخرج از طرح پژوهشی  این»نکته که  اینمستخرج از طرح درون واحدی یا دانشگاهی، ذکر  /مقالاتدر مقاله -89-5

 الزامی است.« شده استجامبا حمایت مادی و معنوی دانشگاه علامه طباطبائی ان کهاست  ...با عنوان 

سیاه  ستیشده است نباید در لیا دانشگاهی در آن چاپ درون واحدیمستخرج از طرح  /مقالاتمجله هدف که مقاله -88-5

 و دانشگاه علامه طباطبائی باشد. ISCوزارتین، دانشگاه آزاد اسلامی، 

شی درون واحدی یا دانشگاهی، معاونت پژوهشی مرجع نهایی تشخیص اعتبار مجله و مقاله مستخرج از طرح پژوه -82-5

 دانشگاه است.

از محل پژوهانه مجری  %59دانشگاهی از محل اعتبارات پژوهشی دانشگاه و  و درون واحدیاز هزینه طرح  59% -83-5

 تأمین خواهد شد.

واهی پذیرش مقالات مستخرج، تواند بر طبق گشورای پژوهش و فناوری می تأییددر موارد خاص، معاونت پژوهشی با  :3 ۀتبصر

 قرارداد طرح را تسویه نماید.



 

 
 

پژوهانه و یا تأمین کل بودجۀ طرح از تواند نسبت به تغییر درصد استفاده از می و فناوری در موارد خاص، شورای پژوهش :2ۀ تبصر

 گیری کند.تصمیم محل سایر اعتبارات دانشگاه
 

 کل یا بخشی از ینتواند برای تأمپژوهش، به تشخیص معاون پژوهشی، می به موضوع نادانشگاه در موارد خاص و ب -86-5

 .مکاتبه نماید ربطذیی هاهزینه انجام طرح دانشگاهی، با سازمان

شود و تابع یمی بازنگری و طراحی برنامۀ درسی از طریق معاونت آموزشی دانشگاه انجام هاطرحامور مرتبط با  -85-5

 سه دانشگاه و آن معاونت است.رئیهیأتمقررات و مصوبات 

 است. 89یس نظری دانشیار پایه التدرحقدانشگاهی معادل سه ساعت ی درون واحدی و درونهانامهطرح داوریهزینه  -86-5

نامه ی درون واحدی و درون دانشگاهی مطابق با جدول محاسبۀ هزینۀ نظارت الصاق شیوههاطرحهزینه نظارت بر  -81-5

 است.

 :المللی، ملی و مشترک بینبرون دانشگاهیهای پژوهشی و تعهدات طرح ودجهب -6ماده 

ها، طرح اینشود. در بر طبق مقررات و نیز توافق با کارفرما تعیین می برون دانشگاهیهای تعهدات طرح ه وبودج -8-6

 استخراج و چاپ مقاله از طرح الزامی نیست.

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

 شود.تعیین میهای علمی کشور تتحقیقات سیاس

گاه دانشو فناوری  شورای پژوهشبا تصویب و  نابع ذیلالمللی از مهای مشترک بینمنابع مالی برای انجام پژوهش -3-6

 شود:یمتأمین 

 شگاهاعتبارات پژوهشی دان -8-3-6

 علمیهیأت اعتبار پژوهانه عضو  -2-3-6

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

 مشترک از سوی چند نهاد علمی در قالب کنسرسیوم یافتهیصاعتبارات تخص -6-3-6

 رهای مختلفاز محل نهادهای دولتی در کشو یافتهیصاعتبارات تخص -5-3-6

ملل الهای علمی و بینمدیریت همکاری تأییدبنا به پیشنهاد مجری طرح، المللی های مشترک بینتعهدات پژوهش -6-6

 خواهد بود. دانشگاه و تصویب شورای پژوهش و فناوری دانشگاه

 :صورت زیر خواهد بودها بهطرح گونهیناولیه بر ا نامهطرح داوریهزینه  -5-6

 نامه اولیهطرح داوریینه هز نوع طرح

 89التدریس دانشیار پایه ساعت حق 6 -85-3 المللیمشترک بین
 

لزحمه اگیرد؛ در صورت نیاز به ناظر داخلی، حقالمللی صورت میالمللی توسط ناظر/ناظرهای بینهای بیننظارت بر طرح -6-6

 نامه محاسبه خواهد شد.شیوههای پژوهشی به پیوست نظارت برحسب جدول محاسبۀ هزینۀ نظارت بر طرح

 :و دانشگاهی درون واحدیهای پژوهشی طرح و فرایندشرایط  -7ماده 

 :نامهطرحۀ ارائ -2-7

 طرح است. ، مجریطرح یشنهاددهندهپ -8-8-1

 دانشگاه علامه طباطبائی باشد. علمیهیأت طرح باید عضو  مجری -2-8-1



 

 
 

 های مصوبتوانند در چارچوب برنامههای دیگر هستند میدانشگاه علمیهیأت های علمی دانشگاه که عضو قطب اعضای :5رۀ تبص

عتبار اها از محل طرح گونهینرئیس قطب، تقاضای اجرای طرح پژوهشی ارائه نمایند. هزینه ا تأییدها با هماهنگی و قطب

 علمی قابل پرداخت است. هایبه قطب یافتهاختصاص

 هاآنیا دکتری یا معادل دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد  ستبایمیهمکاران اصلی طرح  -3-8-1

 باشند.

مجری یک طرح درون واحدی  زمانطور همبه تواندیم در هرسال تحصیلی علمیهیأت هر عضو  -6-8-1

المللی باشد به شرطی که طرح تسویه نشده ا بازنگری و طراحی برنامه درسی و یک طرح دانشگاهی یا بینی

های مذکور با انجام یک طرح ملی یا یک یا چند طرح برون دانشگاهی طرح یزماناشته باشد. همدیگری ند

 )ارتباط با صنعت و جامعه( بلامانع است.

صورت کتبی بایست مراتب را بهارائه نماید، می ای رانامه محرمانهمجری طرح، طرح کهیدرصورت -5-8-1

 ونهگینپژوهش و فناوری دانشگاه یا معاون پژوهشی برسد. تعهدات اشورای  تأییدنماید و به  نامهطرحضمیمه 

 است. ییرتغها با نظر شورای پژوهش و فناوری قابلطرح

ها باشد؛ اخذ گواهی ها و رسالهنامهشده قبلی و پایانهای انجامارسالی نباید مشابه طرح یهانامهطرح -6-8-1

)بررسی میزان مشابهت با سایر منابع نامه همانندجویی طرحو  )عدم تکراری بودن موضوع( نامهطرحۀ نیشیپ

 است.الزامی از ایرانداک علمی( 

و  پژوهشی درون واحدی و دانشگاهی به عهده شورای پژوهش یهاتصویب نهایی طرح -1-8-1

 و معاون پژوهشی دانشگاه است. فناوری

از بررسی و پس  ربطیذهای پژوهشی درون واحدی در گروه آموزشی/پژوهشی طرح -1-8-1

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

در شورای پژوهش و فناوری دانشگاه مطرح و شوند تا پژوهشی دانشگاه ارسال می معاونتطرح به 

 مورد تصویب شورا قرار گیرند.

را بررسی  نامهطرحناشناس،  صورتبه های پژوهشی درون واحدی یک داوردر طرح -0-8-1

 کنند.می

بررسی و سپس  ربطذیدانشگاهی در گروه آموزشی/پژوهشی های پژوهشی درونطرح -89-8-1

طرح در  تأییدشوند و در صورت به شورای پژوهشی دانشکده/واحد پژوهشی ارسال می

، های اولیهیا پس از بررسشوند تپژوهشی دانشگاه ارسال می عاونتدانشکده/واحد پژوهشی، به م

 دانشگاه، جهت اجرا ابلاغ شوند. و فناوری شورای پژوهش تأییدو ناشناس داوری 

را دانشگاهی  نامهطرحناشناس،  صورت( بهج از دانشگاهحداقل دو داور )داخلی و خار -88-8-1

ی نیز استفاده تواند از داوران بیشترمی و فناوری کنند. در صورت نیاز، شورای پژوهشبررسی می

 کند.

، پس از تصویب هر طرح درون واحدی یا درون دانشگاهی، به و فناوری شورای پژوهش -82-8-1

را انتخاب  ی را برای اجرای نظارت بر طرح، ناظر یا ناظراننامهشیوه این 5ماده  6و  8استناد بندهای 

 کند.می



 

 
 

ماده بر اساس  علمیهیأت  اعضای پژوهشی قابل پرداخت به الزحمه فعالیتحقحداکثر  -83-8-1

علمی مؤسسات  هیأتعلمی و غیر  هیأت اعضایالزحمه التحقیق و حقمیزان حق 8نامهیک آیین

ساعت  66)ساعت در هفته  86نباید از پژوهشی تهران )وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری( 

یس نظری التدرحقیۀ پاطرح را بر  مجری موظف است هزینه پیشنهادی اجرایتجاوز نماید. در ماه( 

 یس نظری بر اساس سال مرتبط، محاسبه و پیشنهاد نماید.التدرحقمطابق با جدول 

هر نوع طرح پژوهشی را پیشنهاد عنوان مجری، توانند بهوابسته می علمیهیأت  اعضای -86-8-1

 ارائه و انجام دهند.

 ارائه، مجاز به برندیت مطالعاتی به سر مکه در فرص علمیهیأت  اعضایآن دسته از  -85-8-1

 از خاتمه فرصت مطالعاتی نیستند.پیش  ،طرح پژوهشی

 :پژوهشی یهااجرای طرح -1-7

 .شودیقراردادی بین مجری و دانشگاه منعقد م ،پس از تصویب پیشنهاد اجرای طرح پژوهشی -8-2-1

شی از اجرای طرح، فسخ قرارداد، حسن موارد مربوط به نحوه پرداخت، تعهدات مجری، حقوق نا -2-2-1

 .شودیدر قرارداد اجرای طرح ذکر م یلتفصاجرای طرح و حل اختلاف به

 مجری ملزم به رعایت کلیه مفاد مندرج در قرارداد اجرای طرح پژوهشی است. -3-2-1

 شود.اریخ امضای قرارداد، تاریخ شروع طرح محسوب میت -6-2-1

ی در پیشنهاد طرح و به درخواست مجری و تصویب شورای پژوهش و مدت اجرای طرح پژوهش -5-2-1

طرح پژوهشی در موعد مقرر به اتمام نرسیده باشد،  کهیشود. درصورتدانشگاه تعیین می یفناور

زمان اجرای طرح را حداقل یک ماه قبل از ای رسمی تقاضای تمدید مدتلازم است مجری در نامه

رئیس واحد پژوهشی یا  مراه نظر ناظر به معاونت پژوهشی دانشکدهزمان اجرای آن به هاتمام مدت

 پس از طرح در شورای پژوهشایشان آن را به معاونت پژوهشی دانشگاه ارسال کند و ارسال کند تا 

 تبه)هر مر تبهمر 2زمان انجام هر طرح تا شود. مدت گیرییمتصمدر مورد آن دانشگاه،  و فناوری

در صورت عدم تصویب شورا یا عدم اطلاع، مشمول مفاد مندرج  تمدید است.سال( قابل  2تا حداکثر 

 شود.یمدر قرارداد 

اجرای طرح پژوهشی در هر مرحله و به هر دلیل متوقف شود، مجری موظف است  کهیدرصورت -6-2-1

مراتب را به اطلاع معاون پژوهشی دانشکده یا رئیس واحد پژوهشی مربوطه برساند تا موضوع پس 

پژوهشی دانشگاه جهت تصمیم  معاونتبررسی، به همراه نظر شورای پژوهشی دانشکده/واحد به  از

 مقتضی ارسال شود.

هرگونه تغییر در عنوان و محتوای طرح پژوهشی منوط به درخواست و توجیه کتبی مجری )از  -1-2-1

 خواهد بود.دانشگاه  و فناوری طریق دانشکده/واحد پژوهشی مربوطه( و تصویب شورای پژوهش

شورای پژوهش و فناوری دانشگاه،  تأییدچنانچه گزارش نهایی طرح پژوهشی به نظر ناظر طرح و  -1-2-1

از مبلغ کل قرارداد، با  %25تا سقف  علمی بالاتر از حد انتظار )پروپوزال مصوب( اجرا شود باکیفیت

پرداخت نیز حسب قوانین  اینشود. یمتصویب شورای پژوهش و فناوری دانشگاه به مجری پرداخت 

 .استو مقررات مربوطه، مشمول کسور قانونی 

 
 یک )مؤسسات پژوهشی( تهران رسیده است. منطقهامنای  هیأتبه تصویب  09/91/8319ماده و یک تبصره تهیه و در تاریخ  5در  نامهنییآ. این 8



 

 
 

عنوان مجری طرح معرفی شوند اما همکاری به توانندیمأمور به دانشگاه نم علمیهیأت  اعضای -0-2-1

 دانشگاه بلامانع است. علمیهیأت  اعضایپژوهشی  یهاایشان در اجرای طرح

 :پژوهشیهای خاتمه طرح -3-7

، و قرارداد و مصوبات شورای پژوهشی دانشکده/واحد پژوهشی/دانشگاه نامهطرحاجرای موارد مندرج در  -8-3-1

 طرح الزامی است. برای اعلام خاتمه

)در طرح درون واحدی از جانب ناظر  ناظر/ناظران تأییدۀ طرح و اخذ خاتممجری موظف است پس از  -2-3-1

نهایی  گزارش شده از دانشگاه(،یمعرفاز سوی ناظران دانشکده و در طرح درون دانشگاهی  موردنظر

 را از طریق معاونت پژوهشی دانشکده یا واحد پژوهشی به معاونت پژوهشی دانشگاه ارسال نماید.

گزارش نهایی از نظرات ناظران طرح  تأییددانشگاه برای خاتمه طرح یا  و فناوری شورای پژوهش -3-3-1

 کند.استفاده می

طبق پیوست فرم گزارش صورت الکترونیکی گزارش نهایی، ارائه گزارش نهایی به تأییدت در صور -6-3-1

 الزامی است. های پژوهشی،طرح

موافقت شورای  بامجری بنا به دلایلی موجه، انصراف خود را از اجرای پروژه اعلام کند،  کهیدرصورت -5-3-1

به مجری )بر اساس میزان را شده در قرارداد تواند بخشی از مبلغ تعهد ، دانشگاه میو فناوری پژوهش

 و مطابق قرارداد پرداخت نماید.پیشرفت کار( 

 موعد قانونی ارائه گزارش نهایی، تاریخ مندرج در جدول مراحل اجرای طرح است. -6-3-1

نهایی منوط  حسابیهتسو والزحمه اجرای طرح پس از ارائه گزارش مربوط به هر مرحله پرداخت حق -1-3-1

 به انجام کلیه تعهدات مندرج در قرارداد طرح پژوهشی است.

 

 :برون دانشگاهی )ارتباط با صنعت و جامعه(های پژوهشی طرح و فرایندشرایط  -4ماده 

 :پژوهشیهای شرایط طرح -2-4

 در صورت)تواند از طریق یک واحد پژوهشی دانشگاه علامه طباطبائی می علمیهیأت هر عضو  -8-8-1

)در صورت نبود واحد پژوهشی مرتبط  کدهپژوهشی دانش عاونتو یا محد پژوهشی مرتبط( وجود وا

 با موضوع/تخصص( طرحی پژوهشی که با یک سازمان بیرونی توافق شده است را ارائه نماید.

 (،86/96/8306رئیسۀ دانشگاه، مورخ  هیأت 8052369)بر طبق مصوبۀ هزینه بالاسری دانشگاه  -2-8-1

 .شوداز مبلغ کل قرارداد کسر میات بیمه و مالی

 مجری یک یا چند طرح ارتباط با صنعت و جامعه باشد. زمانطور همبه تواندیم علمیهیأت هر عضو  -3-8-1

ارتباط با صنعت و جامعه نماید،  نامۀطرحها اقدام به ارائۀ علمی سایر دانشگاه هیأت اعضایکه یکی از  یدر صورت -6-8-1

 گیری خواهد کرد.فناوری دانشگاه در مورد موافقت یا مخالفت با آن تصمیم شورای پژوهش و

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

 الزامی است.و منابع دانشگاه توسعه 

 :پژوهشیهای فرایند و اجرای طرح -1-4

 پژوهشیعاونت دانشگاه و از طریق یک واحد پژوهشی/م علمیهیأت از سوی عضو  نامهطرحارائه  -8-2-1

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

 دهندهتوسط سازمان سفارش نامهطرحتصویب  -2-2-1

 دهندهسفارش قرارداد توسط سازمان نویسیشتهیه و ارسال پ -3-2-1



 

 
 

 قرارداد توسط دفتر حقوقی دانشگاه نویسیشپ تأیید -6-2-1

 دانشگاه و فناوری طرح و تصویب موضوع طرح پژوهشی در شورای پژوهش -5-2-1

 و مجری دهندهسازمان سفارشعقد قرارداد با  -6-2-1

دهنده زمان سفارشمرحله تعهدات توسط مجری بر طبق قرارداد و اطلاع به سابهانجام مرحله -1-2-1

 به حساب دانشگاه شدهبینییشالغ پبجهت واریز م

با هماهنگی معاونت توسعه و مدیریت منابع  التحقیق مجری از سوی دانشگاه به مجریواریز حق -1-2-1

 دانشگاه

امور مربوط به مالیات و مفاصا انجام وزارت علوم، تحقیقات و فناوری )در صورت نیاز( و  تأیید -0-2-1

 از سوی معاونت پژوهشی دانشگاه سابح

 دهنده()مطابق فرمت مصوب دانشگاه و سازمان سفارشارائه گزارش نهایی  -89-2-1

 

 :المللیمشترک بین های پژوهشیطرح و فرایندشرایط  -9ماده 

 :شیپژوههای طرحشرایط اجرای  -2-9

 (علمیهیأت )بر اساس پیشنهاد عضو  نوع اول: -8-8-0

هایی که از مسیر دانشگاه به تصویب رسیده و در شورای پژوهش و فناوری طرح در -8-8-8-0

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

از زمان امضای قرارداد  طرحرا بر عهده خواهد داشت و  نامهطرحدر  شدهبینییشپ

 وارد مرحله اجرا خواهد شد.

 شدهبینییشپ یبندجدول زمان وبق موارد مندرج در قرارداد اطممالی های پرداخت -2-8-8-0

 و قرارداد نهایی است. نامهطرحدر 

شوند و نظارت دانشگاه تعیین می و فناوری ناظر/ناظران طرح توسط شورای پژوهش -3-8-8-0

 (.5ماده  6بر حسن اجرای تعهدات را بر عهده دارند )بند 

مفاد قرارداد منوط به موافقت ناظر و شورای پژوهش و فناوری در هرگونه تغییر  -6-8-8-0

 دانشگاه است.

شده از سوی نهادهای مختلف المللی اعلامینبیا پیشنهادهای  هافراخوانبر اساس  نوع دوم: -2-8-0

 علمی/پژوهشی

 یعلم هیأت اعضایاز  ،دهنده طرح به دانشگاه شنهادیپ ای یمجرها طرح ایندر  -8-2-8-0

 هیأتغیر  اعضایتواند از ها میطرح گونهاینمجری  بدیهی است است؛ گاهدانش

 عنوان همکار استفاده نماید.علمی به

ها و مؤسسات پژوهشی، نهادهای حاکمیتی، )شامل دانشگاه نهاد ثالث هاطرح ایندر  -2-2-8-0

 با)اصلی( از طریق یک قرارداد  المللی(های بینها، سازمان NGOو  هاانجمن

طبق  طرحوارد همکاری شده و تمامی مراحل اجرای دانشگاه(  رئیس)دانشگاه 

 .شودیمپرداخت تعیین و  ،قرارداد

و دانشگاه، جهت  (نهاد ثالثدهنده )سازمان سفارش انیقرارداد م یپس از امضا -3-2-8-0

د منعق یدانشگاه و مجر مابینفی ایهی، قرارداد ثانوبه مجری مفاد قرارداد یواگذار



 

 
 

واگذار  یآن قرارداد به مجر قبتعهدات دانشگاه ط یآن تمام ید که طشویم

 .شودیم

رگونه تغییر در مفاد و از سوی نهاد ثالث تعیین شده و ه قراردادزمان اجرا طبق  -6-2-8-0

 قرارداد منوط به موافقت نهاد ثالث است.

 خواهد شد. ینه تأمدهندهای نوع دوم از سوی نهاد سفارشمنابع مالی طرح -5-2-8-0

 هایپرداخت بودجه طرح نامهشیوهمطابق با  هاطرح گونهاین ین بودجهتأم طیشرا -6-2-8-0

ه مورخ سئیر هیأت ۀمصوب)است  سهئیر هیأتمصوب  یالمللنیب یپژوهش

23/96/8699.) 

 :ی پژوهشیهاطرحفرایند  -1-9

 ر است:پذیامکان طریقالمللی به دو های مشترک بینپیشنهاد طرح

 : نوع اول -8-2-0

های دانشگاهی انجام ها مطابق شرایط و فرایند مندرج در بخش طرحگونه طرحاین -8-8-2-0

 شود.می

در بند سوم مادۀ شده المللی نوع اول مانند شرایط درجهای پژوهشی بیناتمام طرح -2-8-2-0

 است. 1

 :ع دومنو -2-2-0

 المللی از سوی معاونت پژوهشیهای پژوهشی بیناندر خصوص فراخو یرسانطلاعا -8-2-2-0

 دانشگاه

از سوی دانشگاه به نهاد  هاآنمربوط توسط متقاضیان و ارسال  یهاتکمیل فرم -2-2-2-0

 دهندهسفارش

 دهنده و اعلام نتایج به دانشگاههای ارسالی توسط نهاد سفارشبررسی و داوری طرح -3-2-2-0

 نامهطرحدهنده و دانشگاه در صورت تصویب یان نهاد سفارشانعقاد قرارداد م -6-2-2-0

 متناسب با پیشرفت کار دهندهسفارشپرداخت هزینه انجام طرح از سوی نهاد  -5-2-2-0

 دهندهسفارشارسال گزارش نهایی طرح به نهاد  -6-2-2-0

  دهندهسفارشنهایی نهاد  تأیید -1-2-2-0

 اتمام پروژه -1-2-2-0

انصراف و  گونهیچ)نوع دوم(، ه شودیالمللی منعقد مالمللی که از سوی دانشگاه با نهادهای بینبین یهاارداد طرحدر قر: 6تبصرۀ 

احدید را به صلمادی و معنوی نبوده و در صورت بروز چنین وضعیتی، دانشگاه هرگونه زیان  قابل قبولتخطی از قرارداد از سوی مجری 

 خود از مجری مطالبه خواهد کرد.

. به تصویب رسید و از 23/82/8300مورخ  561و جلسۀ  90/82/8300مورخ  566جلسۀ تبصره در  6و  ماده 0در  نامهشیوه این

 های پژوهشی خواهد شد.الاجراست و جایگزین همه مصوبات کلی و جزئی مربوط به طرحلازم 8699ابتدای سال 

  



 

 
 

گاهی( یردون واحداهی )مختص طرح انمهطرح  و دانش
 

 

  نوان به فارسی:ع

  نام پژوهشگر:

  گروه:

  دانشکده/واحد پژوهشی:

  تاریخ تکمیل فرم:



 

 
 

 عنوان طرح: -2

 به فارسی: –الف 

 

 های خارجی:به یکی از زبان –ب 

 

 مشخصات مجری طرح: -1

 دانشکده گروه مرتبۀ دانشگاهی تحصیلی رشته علمی درجه نام خانوادگینام و 

      

 

 ور یا مشاوران طرح:مشخصات مشا -3

 امضای مشاور مرتبه دانشگاهی گروه  تحصیلی رشته علمی درجه نام خانوادگینام و 

      

      

      

      

      

 

 آخرین درجات علمی و سوابق همکاران طرح: -2

 همکاران علمی: -6-8

 محل امضا دانشگاه تحصیلی رشته علمی درجه نام خانوادگینام و 

     

     

     

     

     

 

 همکاران اجرایی و اداری:  -6-2

 نوع همکاری محل خدمت فعلی تحصیلی رشته علمی درجه نام خانوادگینام و 

     

     

     

     

     

 

  



 

 
 

 

 های طرح: ویژگی -5

-ها و تناقضشکاف ،تبط با موضوعمر هایو پژوهش کردهایرو م،یروشن مفاه حیورود به موضوع، توض) مسألهمقدمه و بیان  -2-5

 (روشن مسأله انیشده است، ب مسأله شیدایکه موجب پ نهیزم ییها

 

 اهمیت و ضرورت موضوع: -1-5

 

 تعاریف نظری و عملیاتی مفاهیم و اصطلاحات: -3-5

 

 اهداف پژوهش: -2-5

 

 پژوهش:  سؤالات -5-5

 

 :تحقیق هایفرضیه -6-5

 

 طمربو نهیشیو پ اتیمرور ادب -7-5

 

 پژوهش:روش  -4-5

 

 جامعۀ آماری پژوهش: -2-4-5

 

 (:داشته باشدگیری )در صورتی که تحقیق نیاز به نمونه گیری و حجم نمونهنمونه، روش نمونه -1-4-5

 

 آوری اطلاعاتهای جمعابزارها و روش -3-4-5

 

 شیوۀ انجام پژوهش: -2-4-5

 

  هاداده و تحلیلتجزیه شیوۀ  -5-4-5

 

 علمی طرح و فهرست منابع:سابقه  -5-9

  در ایران: ویژهبهبا ذکر مأخذ  شدهانجامهای سابقه علمی طرح و پژوهش 

 :فهرست برخی منابع و مأخذ که در اجرای این طرح مورد استفاده قرار خواهند گرفت 

 



 

 
 

 بینی زمان لازم برای ارائه گزارش کامل تحقیق و فهرست اجمالی مندرجات مطالب نهایی:پیش -6

 82 88 89 0 1 1 6 5 6 3 2 8 مدت فرد مسئول فعالیت عنو

                             و ادبیات پژوهش مسألهبیان  -8
                             هاآوری دادهجمع -2
                             تجزیه و تحلیل دادها -3
                             و گزارش نهایی یریگجهینتبحث و  -6

 

 جدول زمانی مراحل پیشرفت کار: -7

 مدت به ماه شرح پیشرفت کار مراحل

 مرحله اول
ها، تعریف ، اهمیت و ضرورت پژوهش، اهداف، فرضیه و پرسشمسألهمعرفی پژوهش )بیان 

 پژوهش  پیشینهمفاهیم و اصطلاحات( بررسی 
  

   ها آماری و گروه نمونه، گردآوری داده هجامعمعرفی ابزار پژوهش، روش تحقیق و  مرحله دوم
   گیری، بحث و تفسیر و ارائه پیشنهاد )ارائه گزارش نهایی(ها، نتیجهتجزیه و تحلیل داده مرحله سوم

 

 محل اجرای طرح:  -4

 

تگاه فایده آن برای دس طور دقیق کاربرد نتیجه طرح وبه لطفاً )های دولتی و غیردولتی، کاربرد نتایج طرح در نهادها و ارگان -9

 های موردنظر ذکر شود(.یا سازمان
 

 های اجرایی طرح:بینی محدودیتپیش -22

 

 مجری طرح، مشاوران و همکاران علمی و اداری(: الزحمهحقهای طرح )برآورد هزینه -22

 *همکاران علمی –مشاوران  –التحقیق مجری حق -8-88

نام و نام 

 خانوادگی

نوع مسئولیت در 

 حطر

 درجه

 تحصیلی
 ساعات کارکل 

الزحمه در حق

 ساعت
 جمع )ریال(

      

      

      

      

  الزحمه علمی )ریال(حق هزینهجمع 

 نوع مسئولیت و میزان همکاری دقیقاً تعیین شود.  *

  



 

 
 

 الزحمۀ همکاران اجراییحق -2-88

نام و نام 

 خانوادگی

نوع مسئولیت در 

 طرح

 درجه

 تحصیلی
 ات کارساعکل 

الزحمه در حق

 ساعت
 جمع )ریال(

      

      

      

      

      

      

      

  الزحمه علمی )ریال(حق هزینهجمع 

 

 التحقیق مجری و همکاران اجرایی طرح* محاسبۀ حق

 التحقیق مجریمحاسبۀ حق

-محاسبۀ حق

 الزحمۀ مجری

در ماه(  ساعت 66گرفته شده )حداکثر  نظر میزان ساعت در

 التدریس واحدهای نظری مجری* یک ساعت حق

 

 التحقیق همکار اجراییمحاسبۀ حق

 دانشجوی دکتری
میزان ساعت همکاری *

3
2

التدریس یک ساعت حق 

 واحدهای نظری استادیار پایه یک

 

دانشجوی 

 کارشناسی ارشد

میزان ساعت همکاری * 
3
2

التدریس ساعت حق یک 

 واحدهای نظری مربی پایه یک

 

دانشجوی 

 کارشناسی

میزان ساعت همکاری * 
3
2

التدریس یک ساعت حق 

 واحدهای نظری مربی آموزشیار پایه یک

 

 کارمند اداری

 میزان ساعت همکاری *
75
1

حقوق و مزایای مستمر ماهانه  

 عت در ماه سا 15تا سقف 

 )مشروط به انجام همکاری در خارج از ساعت اداری(

 

 

 افزار و ...(:افزار و نرم)سایر تجهیزات برای اجرای طرح، نشریات، کتاب، نوشت هاآن هزینهوسائل مورد نیاز و  -21

 قیمت تقریبی )ریال( تعداد نام وسیله

   

  



 

 
 

 رت لزوم(:مسافرت یا ایاب و ذهاب )در صو هزینهبرآورد  -23

 )رفت و آمد محقق، همکاران علمی و اداری در شهر محل اجرای طرح( – شهریدرون -8-83

 جمع هزینه )ریال( رهر سف هزینهبینی پیش هنقلی وسیله تعداد سفر شهر مقصد ردیف

      

 

 بیرون شهری -2-83

 )ریال( جمع هزینه رهر سف هزینهبینی پیش هنقلی وسیله تعداد سفر شهر مقصد ردیف

      

 اقامت )هتل( در شهرستان: هزینه -22

 

 ریال               های تایپ و تکثیر:هزینه -25

 )ریال( مبلغ عنوان هزینه

  ها:تکثیر پرسشنامه هزینه -8-85

  تایپ و ویرایش: هزینه -2-85

  سازی پرسشنامۀ آنلاین:آماده هزینه -3-85

  مورد لزوم: تهیه نشریات و کتب هزینه -6-85

  جمع )ریال(

 

 نام ببرید: ها:سایر هزینه -26

 )ریال( مبلغ عنوان هزینه

  

  

  ریال(جمع )

 

 های طرح:جمع کل هزینه -27

 )ریال( مبلغ عنوان هزینه

  (88-8های حقوق و دستمزد مجری و همکاران و مشاوران علمی )جمع هزینه -81-8

  ( 88-2ی و اداری )همکاران اجرای الزحمهحق -81-2

  82های تهیه وسایل و مواد: ردیف جمع هزینه -81-3

  (83-8) شهریدرونهای سفرهای جمع هزینه -81-6

  (83-2های سفر بیرون شهری )جمع هزینه -81-5

  (86اقامت ) هزینه -81-6



 

 
 

 )ریال( مبلغ عنوان هزینه

  (85های تایپ و تکثیر )هزینه -81-1

  (86ها )سایر هزینه -81-1

 ها:ینهجمع کل هز

 ریال  جمع        

 

 مبلغی که از طرف دانشگاه تأمین خواهد شد: -24

 

های این طرح از محل اعتبارات تحقیقاتی وزارتخانه / درصد از هزینه  شود مبلغ بینی میپیش -29

 تأمین و به دانشگاه پرداخت شود.    سازمان / نهاد / 

دانشگاه علامه طباطبایی مسئولیت اجرای این طرح را بر اساس _________عضو هیأت علمی گروه _____________جانباین

و همچنین مقررات  23/82/8300مورخ  561و جلسۀ  90/82/8300مورخ  566های پژوهشی دانشگاه مصوب جلسۀ نامۀ طرحشیوه

این طرح در صورت موافقت دانشگاه  به محل دیگری ارائه نشده و نتایج قبلاًدارم که چنین طرحی پذیرم و اعلام میمالی دانشگاه می

 در اختیار مراکز دیگر قرار خواهد گرفت.

 نام و نام خانوادگی مجری طرح:

 امضا:                           تاریخ:

 

  



 

 
 

 المللی(اهی بین)مختص طرح انمهطرح
 

 

 

  عنوان طرح به فارسی:

  های خارجی:عنوان طرح به یکی از زبان

  نام پژوهشگر:

  وه:گر

  دانشکده/واحد پژوهشی:

  دانشگاه یا نهاد علمی همکار:

  تاریخ ارائه:

  بودجه پیشنهادی )ریال(:

 

  



 

 
 

 مشخصات طرح پیشنهادی: -2

 واژه( 8999ای از طرح خود شامل موارد زیر را تشریح نمایید )تا خلاصه لطفاً -8-8

 نکات اساسی و کلیدی مندرج در طرح  -

 جام طرح برای دانشگاهزمینه و توجیه انپیش -

 هدف از اجرای طرح -

 

 

 گیرد )امکان انتخاب چند گزینه میسر است(:های زیر جای میبندییک از طبقهطرح پیشنهادی شما در کدام -2-8

-افزایی، تبادل اطلاعات و تجربیات و ایجاد تعاملات جدید در یک حوزه مشخص علمیطرح پیشنهادی در راستای دانش ☐

 ست.پژوهشی ا

سازی، بهبود و توسعه فرآیندهای موجود یا ایجاد ساختار، فرآیندها و نهادهای جدید طرح پیشنهادی برای تقویت، بهینه ☐

 در یک حوزه مشخص است.

-آوری اطلاعات جدید در راستای تأمین نیازهای علمیطرح پیشنهادی دارای ابعاد تحقیقاتی نوین، داده سازی و جمع ☐

 حوزه مشخص است. پژوهشی در یک

ها و اطلاعات علمی، تاریخی و پژوهشی موجود در خارج یا ورود اطلاعات های مرتبط با ترویج و گسترش دادهفعالیت ☐

 یک حوزه مشخص علمی به داخل کشور است. تازه در

 مشخص نمایید( لطفاًسایر ) ☐

 

 واژه( 8999در بالا، تشریح نمایید )تا شده ابعاد طرح خود را با توجه به موارد انتخاب لطفاً -3-8

 های عینی و ملموس حاصل از اجرای طرح را طبق جدول زیر مشخص نمایید:نتایج و خروجی -6-8

 

 



 

 
 

 شرح عنوان ردیف

8   

2   

3   

6   

5   

 

 مشخصات مشاور یا مشاوران طرح: -5-8

 ایمیل تلفن کشور دانشگاهی مرتبه گروه آموزشی رشته تحصیلی درجه علمی نام و نام خانوادگی

        

        

        

        

        

 

 آخرین درجات علمی و سوابق همکاران طرح: -6-8

 همکاران علمی: -8 -6-8

 ایمیل تلفن کشور محل خدمت فعلی رشته تحصیلی درجه علمی نام و نام خانوادگی

       

       

       

 

 ی و اداری: همکاران اجرای -2 -6-8

 نام و نام خانوادگی
درجه 

 علمی

رشته 

 تحصیلی

محل خدمت 

 فعلی

نوع 

 همکاری
 کشور

 ایمیل تلفن

        

        

        
 

 

  



 

 
 

 اطلاعات مختصری از سوابق علمی و اجرایی همکاران طرح مرتبط با موضوع پیشنهادی ارائه کنید: لطفاً -1-8

 بطسوابق علمی مرت نام و نام خانوادگی

  

 

واژه( دانشگاه یا نهاد علمی همکار در طرح پیشنهادی خود را معرفی نمایید )نام کامل به  599)تا  اختصاربه لطفاً  -1-8

 همراه نام اختصاری، حوزه فعالیت، گروه آموزشی یا بخش همکار در طرح پیشنهادی و ...(

 

 

 بندیسازوکار و مراحل انجام طرح و بودجه -1

-مراحل انجام طرح پیشنهادی خود را با ذکر جزئیات دقیق ازجمله آغاز و مراحل مقدماتی، فازهای عملیاتی لطفاً -8-2

ر ارتباط هر بخش با بودجه پیشنهادی طرح را )د لطفاًبندی و انتشار نتایج تشریح کنید. وتحلیل، جمعتحقیقاتی، تجزیه

بط با هر بخش )کنفرانس، همایش، کارگاه، ...( را نیز ذکر های مرتصورت لزوم به شکل تقریبی( مشخص کرده و فعالیت

 واژه(: 2999کنید )تا 

 

 های طرح:ویژگی -3

ها و شکاف ،های مرتبط با موضوعو پژوهش کردهایرو م،یروشن مفاه حیورود به موضوع، توض) مسألهمقدمه و بیان  -8-3

 (مسأله روشن انیشده است، ب مسأله شیدایکه موجب پ نهیزم ییهاتناقض

 

 اهمیت و ضرورت موضوع: -2-3

 

 تعاریف نظری و عملیاتی مفاهیم و اصطلاحات: -3-3

 

 اهداف پژوهش: -6-3

 

 



 

 
 

 پژوهش:  سؤالات -5-3

 

 :تحقیق هایفرضیه -6-3

 

 مربوط نهیشیو پ اتیمرور ادب -1-3

 

 پژوهش:روش  -1-3

 

 جامعۀ آماری پژوهش: -8-1-3

 

 گیری داشته باشد(:)در صورتی که تحقیق نیاز به نمونه م نمونهگیری و حجنمونه، روش نمونه -2-1-3

 

 آوری اطلاعاتهای جمعابزارها و روش -3-1-3

 

 شیوۀ انجام پژوهش: -6-1-3

  هاداده و تحلیلتجزیه شیوۀ  -5-1-3

 

 سابقه علمی طرح و فهرست منابع: -0-3

  در ایران: ویژهبههای انجام شده با ذکر مأخذ سابقه علمی طرح و پژوهش 

 :فهرست برخی منابع و مأخذ که در اجرای این طرح مورد استفاده قرار خواهند گرفت 

 زمان و بودجه -2

 

 بینی زمان لازم برای ارائه گزارش کامل تحقیق و فهرست اجمالی مندرجات مطالب نهایی:پیش -8-6
 82 88 89 0 1 1 6 5 6 3 2 8 مدت فرد مسئول فعالیت نوع

                             و ادبیات پژوهش همسألبیان  -8
                             هاآوری دادهجمع -2
                             تجزیه و تحلیل دادها -3
                             گیری و گزارش نهاییبحث و نتیجه -6

 

  



 

 
 

 جدول زمانی مراحل پیشرفت کار: -2-6

 مدت به ماه پیشرفت کار شرح مراحل

 مرحله اول
ها، تعریف مفاهیم و ، اهمیت و ضرورت پژوهش، اهداف، فرضیه و پرسشمسألهمعرفی پژوهش )بیان 

   اصطلاحات( بررسی پیشینه پژوهش 

   ها معرفی ابزار پژوهش، روش تحقیق و جامعه آماری و گروه نمونه، گردآوری داده مرحله دوم
   گیری، بحث و تفسیر و ارائه پیشنهاد )ارائه گزارش نهایی(ها، نتیجهتحلیل داده تجزیه و مرحله سوم

 

 محل اجرای طرح:  -3-6

 

طور دقیق کاربرد نتیجه طرح و فایده آن به لطفاً )های دولتی و غیردولتی، کاربرد نتایج طرح در نهادها و ارگان -6-6

 های موردنظر ذکر شود(.برای دستگاه یا سازمان
 

 های اجرایی طرح:بینی محدودیتپیش -5-6
 

 الزحمه مجری طرح، مشاوران و همکاران علمی و اداری(:های طرح )حقبرآورد هزینه -6-6

 *همکاران علمی –مشاوران  –الزحمه مجری حق -8-6-6

 ل(جمع )ریا الزحمه در ساعتحق کل ساعات کار درجه تحصیلی نوع مسئولیت در طرح نام و نام خانوادگی

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

  الزحمه علمی )ریال(جمع هزینه حق

 نوع مسئولیت و میزان همکاری دقیقاً تعیین شود.  *

  



 

 
 

 

 الزحمه همکاران اجراییحق -2-6-6

 جمع )ریال( الزحمه در ساعتحق کار کل ساعات درجه تحصیلی نوع مسئولیت در طرح نام و نام خانوادگی

      

      

      

      

  الزحمه علمی )ریال(جمع هزینه حق
 

 

 
 

 

 التحقیق مجری و همکاران اجرایی طرح* محاسبۀ حق

 التحقیق مجریمحاسبۀ حق

-محاسبۀ حق

 الزحمۀ مجری

ساعت در  66گرفته شده )حداکثر  نظر میزان ساعت در

 التدریس واحدهای نظری مجریحقماه( * یک ساعت 

 

 التحقیق همکار اجراییمحاسبۀ حق

 دانشجوی دکتری
میزان ساعت همکاری* 

3
2

التدریس یک ساعت حق 

 واحدهای نظری استادیار پایه یک

 

دانشجوی 

 کارشناسی ارشد
میزان ساعت همکاری* 

3
2

التدریس یک ساعت حق 

 دهای نظری مربی پایه یکواح

 

دانشجوی 

 کارشناسی
 *میزان ساعت همکاری

3
2

التدریس یک ساعت حق 

 واحدهای نظری مربی آموزشیار پایه یک

 

 کارمند اداری
میزان ساعت همکاری* 

75
1

حقوق و مزایای مستمر  

 ساعت در ماه  15ماهانه تا سقف 

 نجام همکاری در خارج از ساعت اداری()مشروط به ا

 

 

اید؟ در صورت مثبت بودن پاسخ طبق های مالی دانشگاه برخوردار شدهالمللی از کمکهای بیندر قالب طرح قبلاًآیا  -1-6

 جدول زیر اطلاعات مربوط به طرح مربوطه را ذکر کنید:

 ☐بلی   

 ☐خیر  



 

 
 

 بودجه دریافتی )ریال( ریخ پایان طرحتا تاریخ شروع طرح المللیعنوان طرح بین

    

 

آیا نهاد دیگری در داخل یا خارج از کشور به شکل جداگانه از طرح پیشنهادی شما حمایت خواهد کرد؟ در صورت  -1-6

 مثبت بودن پاسخ، نام نهاد و مبلغ بودجه دریافتی را ذکر کنید:

 ☐بلی  

 ☐خیر 

 مبلغ بودجه دریافتی )ریال( نام نهاد

  

 

 افزار و ...(:افزار و نرم)سایر تجهیزات برای اجرای طرح، نشریات، کتاب، نوشت هاآنوسائل مورد نیاز و هزینه  -0-6

 قیمت تقریبی )ریال( تعداد نام وسیله

   

 

 برآورد هزینه مسافرت یا ایاب و ذهاب )در صورت لزوم(: -89-6

 جمع هزینه )ریال( زینه هر سفربینی هپیش وسیله نقلیه تعداد سفر مقصد ردیف

8      

2      

      

 

 هزینه اقامت )هتل(: -88-6

 

 ریال               های تایپ و تکثیر:هزینه -82-6



 

 
 

 )ریال( مبلغ عنوان هزینه

  ها:هزینه تکثیر پرسشنامه -8-85

  هزینه تایپ و ویرایش: -2-85

  سازی پرسشنامۀ آنلاین:هزینه آماده -3-85

  هزینه تهیه نشریات و کتب مورد لزوم: -6-85

  جمع

 

 نام ببرید: ها:سایر هزینه -83-6

 )ریال( مبلغ عنوان هزینه

  

  

  جمع

 

 های طرح:جمع کل هزینه -86-6

 )ریال( مبلغ عنوان هزینه

  6-6-8های حقوق و دستمزد مجری و همکاران و مشاوران علمی: ردیف جمع هزینه -81-8

  6-6-2الزحمه همکاران اجرایی و اداری: ردیف حق -81-2

  0-6های تهیه وسایل و مواد: ردیف جمع هزینه -81-3

  89-6های مسافرت و ایاب و ذهاب: ردیف: جمع هزینه -81-6

  88-6هزینه اقامت: ردیف  -81-6

  82-6های تایپ و تکثیر: هزینه -81-1

  83-6ها: سایر هزینه -81-1

 

 ها:کل هزینهجمع 

 ریال  جمع        

 

  



 

 
 

 بخش ج( ضمایم

 تعهدنامه مجری طرح

 

دانشگاه علامه طباطبایی مسئولیت اجرای این طرح _________عضو هیأت علمی گروه _____________جانباین

 23/82/8300مورخ  561و جلسۀ  90/82/8300مورخ  566های پژوهشی دانشگاه مصوب جلسۀ نامۀ طرحرا بر اساس شیوه

به محل دیگری ارائه نشده و نتایج این  قبلاًدارم که چنین طرحی پذیرم و اعلام میو همچنین مقررات مالی دانشگاه می

 طرح در صورت موافقت دانشگاه در اختیار مراکز دیگر قرار خواهد گرفت.

 

 

 امضا:

 تاریخ:

 

  



 

 
 

گاهی و بینردون واحدیانمه )طرحداوری فرم   المللی(، دانش

 
 ان: عنو

 تاریخ شروع:

 نام و نام خانوادگی داور: 

 مدت اجرای: 

 سمت و مرتبه علمی:

 آدرس کامل: 

 تلفن محل کار:                                           تلفن همراه: 

 ها:شماره شبای یکی از بانک

  کد ملی:                                                    نام پدر:

 
 

 



 

 

 مشخصات همکاران طرح -2

 

ف
بسیار ضعی

 

ف
ضعی

ط 
متوس

ب 
خو

 

ب
بسیار خو

ت 
توضیحا

 

  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  همکاران برای اجرای هر یک از مراحل و عملیات طرح مناسب است. تخصص

 مرحله چگونه است؟ اینارزیابی کلی از 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 :مسألهموضوع و طرح  -1

 تیازی به ترتیب زیر در نظر گیرید( )کلی و یا برای هر جزء به طور مستقل(برای هر گزینه ام لطفاً)

ف
 ردی

 سؤالات

ف )
بسیار ضعی

8)
 

ف )
ضعی

ط ) (2
متوس

3) 

ب )
خو

ب ) (6
بسیار خو

5) 

 

  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ روشنی بیان شده است.به مسأله 8

  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ دارای اهمیت است. مسأله 2

  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ اند.روشنی توضیح داده شدهبه همسألهای مفروضه 3

  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ خوبی بیان شده است.های پژوهش بههدف 6

 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ خوبی بیان شده است.های پژوهش بهسؤال 5
 فاقد سؤال

 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ها مناسب است.پذیری سؤالمیزان پاسخ 6

 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ژوهش به خوبی بیان شده است.های پفرضیه 1
 فاقد فرضیه

 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ها مناسب است.پذیری فرضیهمیزان آزمون 1

  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ تعاریف نظری مفاهیم و اصطلاحات به خوبی بیان شده است. 0

  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ تعاریف عملیاتی مفاهیم و اصطلاحات به خوبی بیان شده است. 89

  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ مسئلۀ پژوهش، به روز است. 88

 ، نظرات و پیشنهادات اصلاحی خود را با توجه به جدول بیان کنید.مسأله**ضمن نقد نحوه بیان  
 

 
 

  



 

 

 

 چارچوب نظری تحقیق() مربوط نهیشیو پ اتیمرور ادب -3
ف

 ردی

 سؤالات

ف
بسیار ضعی

 

ف
ضعی

ط 
متوس

ب 
خو

 

بسی
ب

ار خو
ت 

توضیحا
 

  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ های قبلی روشن شده است.با پژوهش مسألهرابطۀ  8

  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ اند.ها را در برگرفتهترین پژوهشآثار مرور شده، روزآمد و جدید هستند و تازه 2

  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ منابع مرتبط با موضوع، بررسی. نقد شده است. 3

  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ها برخوردار است.( برای ارائۀ بحثهاآنی )مثلاً موضوعی، تاریخی، مکانی و مانند منطقه از روال پیشین 6

  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ درستی استفاده شده است.متنی بهها و استنادهای دروناز ارجاع 5

 نامۀ دانشگاه شیکاگو،از یک استاندارد معتبر علمی )مانند شیوههای دیگران در متن پیشینه شیوۀ استناددهی به آثار و پژوهش 6

  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ کند.ها( پیروی مینامۀ انجمن روانشناسان آمریکا و مانند اینشیوه

 بهتر شدن تحقیق یبراصورت چه چارچوبی را  ایناند؟ در غیر تحقیق به درستی انتخاب شده اینآیا مبانی نظری پیشنهادی محقق برای اجرای  

 نمایید؟پیشنهاد می
 

 

 
 

 



 

 

 روش پژوهش -2

ف
 ردی

 سؤالات

ف
بسیار ضعی

 

ف
ضعی

ط 
متوس

ب 
خو

 

ب
بسیار خو

ت 
توضیحا

 

  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ مناسب است. مسألهطرح تحقیق، برای حل  8

  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ طور کامل شرح داده شده است.طرح تحقیق، به 2

  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ی مشخص شده است.جامعه و نمونۀ آمار 3

  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ گیری، مناسب است.روش نمونه 6

  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ برآورد حجم نمونه مناسب است. 5

  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ها یا روش اجرای تحقیق توصیف شده است.آوری دادهشیوۀ جمع 6

  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ مناسب است. مسألهی تحقیق، برای حل ها یا روش اجراآوری دادهشیوۀ جمع 1

  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ها مناسب است.ابزارهای گردآوری داده 1

  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ها انتخاب مناسب است.ها و آزمون فرضیههای تجزیه و تحلیل دادهروش 0

ش
در پژوه

ی
ی کیف

ها
  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ خوبی بررسی کرده است.ثیرگذاری در پژوهش را بهمحقق نقش خود و احتمال سوگیری و تأ 

  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ روشنی ترسیم شده است.چارچوب تحلیلی به

  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ اند.تفصیل ارائه شدههای تحلیل بهفرآیندها و روش

  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ها یا ادبیات پژوهش، بحث کافی انجام شده است.در مورد چگونگی استنتاج موضوعات، طبقات یا مفاهیم از داده

  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ خوبی توضیح داده شده است.موضوعات اخلاقی مانند رضایت آگاهانه در مطالعه به

 کنید؟روش پژوهش را در دستیابی به اهداف طرح چگونه ارزیابی می 
 

 

 

 



 

 

 کنید؟توجه به روش تحقیقات مشابه انجام شده، چگونه ارزیابی میتحقیق را با  اینشناسی روش 

 

 

 

 

 

 

 یک از مراحل نیاز به اصلاح بیشتری دارد؟تحقیق با توجه در کدام اینشناسی روش 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 فهرست منابع -5
ف

 ردی

 سؤالات

ف
بسیار ضعی

 

ف
ضعی

ط 
متوس

ب 
خو

 

ب
بسیار خو

ت 
توضیحا

 

  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ل و جامع است.فهرست منابع و مآخذ پایانی کام 1

ناسان نامۀ انجمن روانشنامۀ دانشگاه شیکاگو، شیوهفهرست منابع و مآخذ پایانی بر اساس یک استاندارد معتبر علمی )مانند شیوه 0

 شده است. نینوها( آمریکا و مانند این
☐ ☐ ☐ ☐ ☐  

 نظر کلی دربارۀ فهرست منابع

 

 

 

 جرای طرحهزینۀ ا -6

 

ف
بسیار ضعی

 

ف
ضعی

ط 
متوس

ب 
خو

 

ب
بسیار خو

ت 
توضیحا

 

  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ امکانات لازم برای اجرای هر یک از مراحل و عملیات طرح مناسب است.

  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ اجرای هریک از مراحل طرح مناسب است. بندیجدول زمان

  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ هزینه پیشنهادی برای اجرای طرح

 های پیشنهادی اعلام فرمایید.نظر خود را در مورد هزینه

 
 

  



 

 

 

 اظهارنظر نهایی: -7

  

بسیارکم
 

کم
ب 
مناس

 

زیاد
 

ی زیاد
خیل

ت 
توضیحا

 

            ا مأموریت کلان پژوهشی دانشگاه بمیزان اولویت طرح پژوهشی در تطابق 

 

 پذیرش  
پذیرش با اصلاحات 

 جزئی

اصلاحات کلی و 

به  مجددل ارسا

 داور

 رد

         نظر نهایی 

 

 ها، نظر نهایی خود را در صورت لزوم با توضیح اعلام فرمایید.پس از جمع امتیازهای گزینه لطفاً

 

 

 

 امضا

 تاریخ



 

 

گاه) انمهطرحه ی ربرسی اول فرم   (پیش از طرح رد شورای ژپوهشی دانش

 عنوان: 

 کد:

 تاریخ شروع:

 ری: نام و نام خانوادگی مج

 سمت و مرتبه علمی:

 گروه:

 دانشکده:

 ☐ای توسعه                                       ☐کاربردی                          ☐نوع طرح:     بنیادی 

 

 توضیحات خلاصه  ردیف

   اهداف پژوهش 8

   ضرورت پژوهش 2

   های پژوهشپرسش 3

   های پژوهشفرضیه 6

   تحقیق طرح 5

   چگونگی انجام پژوهش 6

   جامعه و نمونه آماری 1

   گیرینمونهروش  1

   ابزار پژوهش 0

   پژوهش کیفی

   پژوهش آمیخته

   منطقی بودن( از نظربندی کلی )زمان 89

   هزینه پژوهش 88

   میزان ساعت 82

   تعداد همکاران و میزان تحصیلات 83

   های دانشگاهولویتمتناسب بودن با ا 86

 

  



 

 

 

   بندی کارگروه:جمع

   به دانشکده برای اصلاح برگشت

   طرح در شورای پژوهشی دانشگاه

 
 
 
 

 نام و نام خانوادگی

 امضا  

 



 

 
 

گاه فرم گزارش نظارت رب اجرای طرح  یعالمه طباطبائ اهی ژپوهشی دانش

  عنوان:

 کد:

 تاریخ شروع:

 : حطر ناظرنام و نام خانوادگی 

 مدت اجرا: 

 :ناظر سمت و مرتبه علمی

 آدرس کامل: 

 همراه:                                     پست الکترونیک: تلفنتلفن محل کار:                   

 ها:شبای یکی از بانکشماره 

 کد ملی:                                               نام پدر: 

  



 

 
 

 است: تأییدمورد بررسی قرار گرفت و در موارد زیر مورد »  « طرح پژوهشی خانم/ آقای دکتر ...................... با عنوان  گزارش نهایی

 
  ارزیابی  

 

 8ویژگی شماره

ف
ی ضعی

خیل
 

ف
ضعی

ط 
متوس

ب 
خو

ی 
عال

ت 
توضیحا

 

 هاتمامی طرح

  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ است یطرح پژوهش یااجر ینامه مصوب و در راستاشده مطابق با طرحاقدامات انجام الف

  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ صورت گرفته است.طرح  یمراحل اجرا یبندجدول زمان تیرعا ب

 ☐فاقد فرضیه  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ روشنی بیان شده است.به مسأله 8

 ☐فاقد فرضیه  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ اند.روشنی بیان شدهها بهفرضیه 2

  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ اند.روشنی توضیح داده شدهبه مسألههای مفروضه 6

  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ اند.های تحقیق توضیح داده شدهمحدودیت 5

  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ اند.بیان شده عملیاتیتعاریف مفهومی و  6

  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ های قبلی روشن شده است.با پژوهش مسألهرابطۀ  1

  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ های موضوعی مورد انتظار، توجه شده است.در پیشینه به همۀ جنبه 1-8

  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ها برخوردار است.( برای ارائۀ بحثهاآنموضوعی، تاریخی، مکانی و مانند  مثلاً) منطقیپیشینه از روال  1-2

  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ دارد.طور شفاف مقصود را بیان میروشنی و بهته در متن بهرف به کارهای ها و عبارتجمله 1-3

  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ صورت صحیح و مناسب استفاده شده است.رفته در متن به به کار هایقولنقلاز  1-6

  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ درستی استفاده شده است.متنی بهها و استنادهای دروناز ارجاع 1-5

1-6 

نامۀ یوهنامۀ دانشگاه شیکاگو، ششده )مانند شیوههای دیگران در متن پیشینه از یک استاندارد شناختهبه آثار و پژوهش استناددهیشیوۀ 

 کند.ها( پیروی میانجمن روانشناسان آمریکا و مانند این
☐ ☐ ☐ ☐ ☐  

  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ غیربومی مرتبط با موضوع را پوشش داده است.پیشینه تا حد امکان همۀ نظرات بومی و  1-1

  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ اند.ها را در برگرفتهترین پژوهشآثار مرور شده، روزآمد و جدید هستند و تازه 1-1

 

معیارهای ( و فتاحی )  اللهرحمت(، راهنمای نگارش مرور نوشتارها و پیشینۀ پژوهش تألیف مهری پریرخ و 8306ها برگرفته از کتاب راهنمای تحقیق و ارزشیابی در روانشناسی و علوم تربیتی ترجمۀ علی دلاور )شاخص. 8 

 باشند.( می8311، پژوهش مجید صدوقی )ویژه ارزیابی پژوهش کیفی



 

 
 

  ارزیابی  

 

 8ویژگی شماره

ف
ی ضعی

خیل
 

ف
ضعی

ط 
متوس

ب 
خو

ی 
عال

ت 
توضیحا

 

  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ها و آثار مرور شده از رویکرد انتقادی نیز استفاده شده است.برای ارزیابی پژوهش 1-0

  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ بندی و استنتاج قوی از آنچه مرور شده، وجود دارد.در پایان پیشینۀ پژوهش، یک جمع 1-89

  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ فهرست منابع و مآخذ پایانی کامل و جامع است. 1-88

1-82 

آمریکا  نامۀ انجمن روانشناساننامۀ دانشگاه شیکاگو، شیوهانند شیوهفهرست منابع و مآخذ پایانی بر اساس یک استاندارد معتبر علمی )م

 ها( تدوین شده است.و مانند این
☐ ☐ ☐ ☐ ☐  

  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ در مجموع، پیشینه پژوهش، به هدف خود در مرور تحلیلی و انتقادی متون موجود دست یافته است. 1-83

  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ل شرح داده شده است.طور کامطرح تحقیق، به 1

  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ مناسب است. مسألهطرح تحقیق، برای حل  0

  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ اند.خوبی تعریف شدهجامعه و نمونه به 89

  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ گیری مناسب است.روش نمونه 88

  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ تحقیق توصیف شده است. ها یا روش اجرایداده آوریجمعشیوۀ  82

  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ مناسب است. مسأله، برای حل تحقیقها یا روش اجرای آوری دادهشیوۀ جمع 83

  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ برده شده است. به کاردرستی ها یا روش اجرای تحقیق بهآوری دادهشیوۀ جمع 86

  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ آوری اطلاعات تعیین شده است.زار جمعاعتبار و پایایی اب 85

  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ها انتخاب شده است.تحلیل دادهوهای مناسبی برای تجزیهروش/ روش 86

  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ اند.برده شده به کاردرستی ها بهو تحلیل داده های تجزیهروش 81

  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ اند.روشنی ارائه شدهیل بهو تحل نتایج تجزیه 81

مختص پژوهش 

 کیفی

  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ خوبی بررسی کرده است.محقق نقش خود و احتمال سوگیری و تأثیرگذاری در پژوهش را به 29

  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ روشنی ترسیم شده است.چارچوب تحلیلی به 28

  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ اند.تفصیل ارائه شدهحلیل بههای تفرآیندها و روش 22

  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ها یا ادبیات پژوهش، بحث کافی انجام شده است.در مورد چگونگی استنتاج موضوعات، طبقات یا مفاهیم از داده 23



 

 
 

  ارزیابی  

 

 8ویژگی شماره

ف
ی ضعی

خیل
 

ف
ضعی

ط 
متوس

ب 
خو

ی 
عال

ت 
توضیحا

 

  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ است. پذیری )پایایی( انجام شده تأییدکنند بندی میروش طبقه به همانها را برای اینکه مشخص شود آیا دیگران هم داده 26

  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ کند، مشخص کرده است.های جایگزینی را برای نتایج جستجو می، تبیینهاآنپژوهشگر سازوکارهایی را که از طریق  25

  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ شده است.خوبی توضیح داده موضوعات اخلاقی مانند رضایت آگاهانه در مطالعه به 26

 هاتمامی طرح

  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ روشنی ارائه شده است.ها بهبحث پیرامون یافته 21

  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ اند.روشنی بیان شدهگیری و تفسیر بهنتیجه 21

  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ گیری و تفسیر با مدارک و شواهد ارائه شده است.نتیجه 20

  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ روشنی نوشته شده است.گزارش تحقیق به 39

  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ طور منطقی، سازمان یافته است.گزارش تحقیق به 38

  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ گزارش تحقیق بدون سوگیری تدوین شده است. 32

مختص پژوهش 

 کیفی

  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ روشنی برجسته ساخته است.پژوهشگر نقش خود در فرآیند پژوهش را به 33

  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ شده، توضیح کافی داده است.های ارائهارتباط آن با یافته یچگونگشناختی و پژوهشگر دربارۀ رویکرد روش 36

  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ نتایج پژوهش باورکردنی و مناسب بوده و با پرسش پژوهش و مرور ادبیات ارتباط دارد. 35

  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ شده سازگاری دارد.های ارائهتدوین نظریه با داده در خصوصادعاهای صورت گرفته  36

  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ها مفید، کاربردی و قابل اجرا هستند.یافته 31

 نظر نهایی: -

ی، جامعه آماری و ریگنمونهابزارسازی، ارزشیابی ابزار، )مرحله دوم   ☐ تحقیق( مطالعه مقدماتی، منابع و ارائه چارچوب نظریمرحله اول ) گزارش -

 است. تأییدمورد   ☐( شده چاپ، ارائه گزارش نهایی و مقاله شدهیآورجمعاطلاعات  لیوتحلهیتجزاجرا و نهایی )  ☐ ارائه نمونه(

ی، جامعه آماری و ریگنمونهابزارسازی، ارزشیابی ابزار، )مرحله دوم   ☐ ظری تحقیق(مطالعه مقدماتی، منابع و ارائه چارچوب نمرحله اول ) گزارش -

 :است تأییدبا اعمال اصلاحات زیر مورد  ☐( شدهچاپ، ارائه گزارش نهایی و مقاله شدهیآورجمعاطلاعات  لیوتحلهیتجزاجرا و نهایی )  ☐ ارائه نمونه(
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 پذیرش  
یرش با پذ

 اصلاحات جزئی

اصلاحات کلی و 
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       نظر نهایی 

 

 

نام و نام خانوادگی    

 امضا
 

            



  

 
 

 اهی ژپوهشیانمه تحويل طرحشیوه
 پژوهشگر گرامی؛

 :ییدنما عایتر را به دقت یلذ اردمو پژوهشی هایطرح تحویل ایبر لطفاً

 ؛طرح مذکور PDFو  Word فایل ویحا ده،فشر حلویک  اههمر به طرح پژوهشی چاپی نسخه تحویل -

 قتقرار گیرد. د PDFو  Word تمامی صفحاتی که در نسخه چاپی وجود دارد باید به صورت یکپارچه در داخل یک فایل -

 ؛باشد شتهدا همخوانی چاپی نسخه با کاملاً ه،شد ئهارا یفایلها صفحه رهشما دشو

 جداگانه قرار گیرد؛ PDFو  Wordشود، هر جلد در داخل یک فایل ز یک جلد ارائه میهایی که در بیش ادر مورد طرح -

 1باید همخوان با اطلاعات روی جلد و صفحه عنوان باشد؛ PDFو  Wordصفحه اول فایل  -

 Adobe Acrobat اربزا از دهستفاا با باید تنها طرح پژوهشی PDF لفای -

3-86- 2015 Professional DC  خت د )مراحل ساشو تهیهPDF  با استفاده از ابزار یاد شده در پیوست شماره دو

 ؛(ارائه شده است

 انعنو مجری طرح و گیادخانو منا و منا آن روی بر و باشد افزوده هاینشانه و شکل ونبد ،شنرو نگر به باید دهفشر حلو -

 دد؛گر درج طرح

 ؛باشد انگلیسی و سیرفا نباز به انعنو صفحه دارای باید طرح پژوهشی نیکیولکترا و چاپی نسخه -

 ؛باشد انگلیسی و سیرفا هاینباز به واژهکلید و هچکید دارای باید طرح پژوهشی نیکیولکترا و چاپی نسخه -

 گردد:آن به ترتیب موارد زیر درج  جلد روی و طرح پژوهشی انعنو صفحه در -

 هنشگادا آرم -

 هنشگادا منا -

 «معاونت پژوهشی دانشگاه»عنوان  -

 ان طرحعنو -

 نام خانوادگی مجری طرحنام و  -

 دانشکده -

 گروه -

 های خارج از دانشگاه(برای طرحکارفرما )نام  -

 سال اجرا -

 های چند جلدی(شماره جلد )برای طرح -

  «کلیه اعتبار مالی طرح پژوهشی حاضر توسط معاونت پژوهشی دانشگاه علامه طباطبائی تأمین شده است»ذکر عبارت  -

 (مراجعه شود 2شود. )پیوست شماره عبارت در صفحه عنوان طرح آورده نمی اینکارفرما دارند  های خارج از دانشگاه کهبرای طرح *

 

 عنوان طرح، مجری و سال باید در عطف گزارش طرح نیز درج گردد؛ -

 

 با صفحه عنوان آغاز گردد. PDFو  Wordصفحه اول فایل . 1 



 

 

 رتصو به باید د،شومی آورده نخست فصل از قبل کهآن آغازین یهاصفحه و هچکید از غیر به طرح پژوهشی یهاصفحه کلیه -

 ؛باشد ور دو

و  BNazaninها برای متن فارسی از قلم ها و پاورقیهای فرعی )تیترها(، شماره صفحهدر متن اصلی طرح پژوهشی، عنوان -

 استفاده شود؛ Times New Romanبرای متن انگلیسی از قلم 

 ترتیب مطالب و صفحات به شرح زیر باشد: -

 ؛شرح روی جلد -8

 ؛صفحه بسم ا... الرحمن الرحیم -2

 ؛شرح روی جلد(با  همخوان) فارسی صفحه عنوان -3

و تدوین ی طرح افرادی که در اجرا تمامیاز توانید میصفحه  ایندر  .و قدردانی سپاسگزاریبرای  ایصفحه اختصاص -6

 ،اندهایی که به صورت مالی یا تجهیزاتی در اجرای طرح همکاری داشتهیا سازمان ،اندگزارش نهایی پژوهشگر را یاری نموده

طرح در  اجراکنندهو واحد  علامه طباطبائیکامل به نام دانشگاه  (Affiliation). همچنین درج وابستگی نمایید قدردانی

 ؛این صفحه ضروری است

 ؛(تهیه شود BNazaninو با قلم  Wordپرداز حتماً به صورت خودکار توسط واژه) مندرجاتفهرست  -5

 ؛1گیریو نتیجه هایافته، سیشناروش، هدف پژوهششامل  :چکیده -6

 ؛شروع فصل در یک صفحه جداگانه باشد .بندی گزارشفصل -1

  ند؛در متن در جای مناسب جانمایی شو هاآننمودارها با حداکثر کیفیت بلافاصله پس از اشاره به و  هاشکل ،هاجدول -1

. استناد شده است هاآندر متن گزارش به  همه مراجعی است که اطلاعات کتابشناختیفهرست منابع و مأخذ )شامل  -0

 (نامه دانشگاه علامه طباطبائی آماده شودفهرست باید بر اساس شیوه این

 گیرند و به شرح زیر است:ضمائم: بعد از آخرین صفحه فهرست منابع قرار می -89 

 شود(؛ها اجرا میهایی که با حمایت سایر سازمانذکر منابع مالی طرح )برای پژوهش -

 (؛هاآنو نظیر  عناوین نتایج حاصل از اجرای طرح )گواهی چاپ مقاله، کتاب -

های محاسباتی های خود ساخته، روشها و پرسشنامهها، آزمونها، نمودارها، شکلشامل جدولها )پیوست -

 و جز آن( ایهای رایانهو برنامه

 ؛چکیده انگلیسی -88

 صفحه عنوان به انگلیسی؛ -82

 انگلیسی )شامل معادل انگلیسی اطلاعات روی جلد(. بهپشت جلد  -83
  

 

 نامه دانشگاه علامه مراجعه کنید.برای آگاهی بیشتر در مورد چکیده به شیوه. 8 



 

 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

 



 

 

 تمپلیت طرح

  



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

گااهی ژپوهشی )مختص طرحاهی سیاستی طرحتوصیه  هی(اهی دانش

 

 عنوان طرح:

 کد طرح:

 تاریخ شروع طرح:

 مجری طرح:

 رح:تاریخ اجرای ط

 همکاران طرح:

 های اجرایی مرتبط:دستگاه

 های هدف توصیه سیاستی:سازمان

 

 0عنوان: 

 خلاصۀ اجرایی یا چکیده 

 مقدمه 
 (مسأله، پیشینۀ مسأله)ماهیت  موردنظر مسأله توصیف 

 های مرتبطو پژوهش مسأله یاهشیبر علل ر یخیکوتاه و تار یمرور 

 ؟شودیو چگونه انجام م ستیچ یفعل استیس 

 ست؟یچ یفعل یهااستیس یامدهایپ 

 ستند؟یکارآمد ن یفعل یهااستیس چرا 

 است؟ یضرور نیگزیجا استیس افتنی چرا 

 شدهبر طبق پژوهش انجام هاحلو راه پیشنهادات انیب 

  / ییحل نهاراهتوصیۀ سیاستی 

 

 منابع 

 مهیضم
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 .3، شمارۀ 3، دورۀ عمومی یگذاراستیسنویسی در مطالعات راهبردی،  نامهاستیس یهاوهیش(. 8306غرایاق زندی، داوود. )



 

 

 اهی ژپوهشینهایی طرحگزارش ربرسی  کارربگ
 

 توضیحات عناوین ردیف

 شخصات طرحم

  عنوان

  کد

  تاریخ شروع

ای توسعه       ☐کاربردی           ☐بنیادی  نوع طرح

☐ 

 مشخصات مجری طرح

  نام و نام خانوادگی

  رتبۀ علمی

  پایه

  گروه

  دانشکده/ واحد پژوهشی

-نامه )درجمشخصات طرح

 شده در قرارداد(

  وضعیت تعهدات 

  مبلغ

  زمانیبازۀ 

 نظرات

  نام و نظرات ناظر اول

  نام و نظرات ناظر دوم

  نظر کمیته )در صورت نیاز(

  نظر نهایی شورای پژوهشی دانشکده/واحد پژوهشی

  نظر نهایی شورای پژوهشی دانشگاه

 

 



 

 

 یقات ی تحق  یاهطرح ی محاسبه رنخ باالسر  انمهآیین
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 1930 اتبستان

 

  



 

 

ابلاغی و اجرایی کشور، ضرورت توسعه فرهنگ تحقیقات دانشگاهی و برقراری تعاملات علمی با صنایع و  هایسیاستدر راستای توجه به 

 حاضر، تدوین و تنظیم گردیده است. نامهآیینهای کاربردی، ایجاد تسهیلات لازم جهت انجام پژوهش منظوربهجامعه و 

 

 :اهداف -2ماده 

 های اجرایی؛های پژوهشی مرتبط با سازماند یکنواخت برای محاسبه نرخ بالاسری طرحایجاد فرآین 8-8

 ایجاد انگیزه بیشتر بین پژوهشگران دانشگاهی؛ 8-2

 کاربردی و بسط تعاملات علمی بین دانشگاه و صاحبان صنایع و سرمایه؛ هایپژوهشگسترش فرهنگ  8-3

 کشور؛های اجرایی تحقیقاتی دستگاه –پاسخ به نیازهای علمی  8-6

 های پژوهشی.های دانشگاه در طرحتأمین هزینه 8-5

 

 :نرخ بالاسری -1ماده 

های اجرایی کشور پیگیری های پژوهشیی مشیترک که شیخصیاً توسط مجری با دستگاهحق بالاسیری دانشیگاه از اجرای طرح 2-8

در  نامهآیین اینوجه به مفاد شود که با تتعیین می %85های واگذاری دانشگاه به مجری، گردد و طرحتعیین می %89شود،می

 شود.قرارداد اصلی یا متمم آن، لحاظ می

های اجرایی، حق بالاسیری دانشیگاه به تشخیص معاون مشیترک دانشیگاه با سیازمان نامهتفاهمدر موارد خاص همچون انعقاد  2-2

 قابل افزایش است. %39 تا سقف پژوهشی دانشگاه

شفاف و دقیق  طوربههای مذکور شامل کسر بالاسری نخواهد بود. لازم است هزینهبه عنوان اموال دانشگاهی( ) زاتیتجهخرید  2-3

 قرار گیرد. تأییددر پیشنهاد اولیه طرح، اعلام و در قرارداد نهایی توسط کارفرمای اصلی طرح مورد 

 .های مذکور از طرف مجری برای محاسبه بالاسری الزامی استارائه اسناد مثبته در خصوص هزینه :تبصره

 

رئیسیه دانشگاه علامه طباطبائی، به تصویب  هیأتدر  26/96/8306تبصیره، تهیه و تنظیم شیده و در تاریخ  6 ماده و 2در  نامهآئین این

 .الاجراستلازمرسیده و از تاریخ مذکور 

 

  



 

 

گ اهیطرحالعمل تعیین حق نظارت رب اجرای دستور   اه عالمه طباطبائیژپوهشی دانش
 شورای پژوهش و فناوری دانشگاه 12/1/47 مورخ 321مصوب جلسه 

 

الزحمه ناظران های پژوهشی پیشنهادی جدول تعیین حقمنظور اتخاذ رویه یکسان و حسن نظارت بر اجرای طرحبه

 گردد:های پژوهشی به شرح پیوست پیشنهاد میطرح
از حق نظارت طرح قبل  9/ %8ریال مبلغ  999/999/299 ریال تا سقف 999/999/85هایی با مبالغ بالاتر * برای محاسبه حق نظارت طرح

 شود.کسر می

 حق ناظر به ریال حق نظارت به درصد مبلغ طرح به ریال

999/999/85  89  999/599/8 

999/999/29 0/0 999/019/8 

999/999/25 1/0 999/659/2 

999/999/39 1/0 999/089/2 

999/999/35 6/0 999/369/3 

999/999/69 5/0 999/199/3 

999/999/65 6/0 999/239/6 

999/999/59 3/0 999/659/6 

999/999/55 2/0 999/969/5 

999/999/69 8/0 999/669/5 

999/999/65 0 999/159/5 

999/999/19 0/1 999/239/6 

999/999/15 1/1 999/699/6 

999/999/19 1/1 999/069/6 

999/999/15 6/1 999/389/1 

999/999/09 5/1 999/659/1 

999/999/05 6/1 999/019/1 

999/999/899 3/1 999/399/1 



 

 

 حق ناظر به ریال حق نظارت به درصد مبلغ طرح به ریال

999/999/895 2/1 999/689/1 

999/999/889 8/1 999/089/1 

999/999/885 1 999/299/0 

999/999/829 0/1 999/199/0 

999/999/825 1/1 999/159/0 

999/999/839 1/1 999/989/89 

999/999/835 6/1 999/269/89 

999/999/869 5/1 999/599/89 

999/999/865 6/1 999/139/89 

999/999/859 3/1 999/059/89 

999/999/855 2/1 999/869/88 

999/999/869 8/1 999/369/88 

999/999/865 1 999/559/88 

999/999/819 0/6 999/139/88 

999/999/815 1/6 999/099/88 

999/999/819 1/6 999/969/82 

999/999/815 6/6 999/289/82 

999/999/809 5/6 999/359/82 

999/999/805 6/6 999/619/82 

999/999/299 3/6 999/699/82 

ریال افزایش  999/999/59ریال به ازاء هر  999/999/599ریال تا  999/999/299با مبلغ  هاییبرای محاسبه حق نظارت طرح *

 شود.قبل کسر میاز حق نظارت طرح  % 2/9مبلغ کل طرح، مبلغ 

999/999/259 8/6 999/259/85 

999/999/399 0/5 999/199/81 

999/999/359 1/5 999/059/80 

999/999/699 5/5 999/999/22 

999/999/659 3/5 999/159/23 

999/999/599 8/5 999/599/25 



 

 

 حق ناظر به ریال حق نظارت به درصد مبلغ طرح به ریال

ریال افزایش  999/999/59ریال به ازاء هر  999/999/8999ریال تا  999/999/599هایی با مبالغ * برای محاسبه حق نظارت طرح

 شود.از حق نظارت طرح قبل کسر می % 8/9مبلغ کل طرح، مبلغ 

999/999/559 5 999/599/21 

999/999/699 0/6 999/699/20 

999/999/659 1/6 999/299/38 

999/999/199 1/6 999/099/32 

999/999/159 6/6 999/599/36 

999/999/199 5/6 999/999/36 

999/999/159 6/6 999/699/31 

999/999/099 3/6 999/199/31 

999/999/059 2/6 999/099/30 

999/999/8999 8/6 999/999/68 

 شود.از طرح به عنوان حق نظارت کسر می %6ربال مبلغ  999/999/8999های پژوهشی با مبلغ بالاتر از * در مورد طرح

 

  



 

 

 المللیاهی مشترک بینقرارداداهی طرح انمه رپداخت بودجهشیوه 



 

 

 



 

 

 



 

 

 
 



 

 

 ردون واحدیاهی کارتکس طرح
 

 دانشکده/واحد پژوهشی: گروه: نام و نام خانوادگی متقاضی:

      

 

 

 تاریخ: بررسی طرحنامه پیشنهادی در جلسۀ گروه-8

 ☐ رد ☐ پذیرش با اصلاحات ☐ تأیید نتیجۀ بررسی گروه

 

 

 توسط کارشناس پژوهشی دانشکده/واحد پژوهشیبررسی طرحنامه -2

-صورت -الف

 جلسۀ گروه

مانده پژوهانه عضو  -پ

 علمی متقاضی طرح هیأت

گواهی استعلام پیشینه -ت

پژوهشی از ایرانداک مبنی بر 

 عدم تکراری بودن موضوع

گواهی استعلام از  -ث

ایرانداک جهت میزان 

 همانندجویی

استعلام پیشینه پژوهشی از  -ج

ر دانشگاه مبنی ب یمرکزبخانۀ کتا

 عدم تکراری بودن موضوع

 ☐ دارد ☐ دارد ☐ دارد )میزان(: ☐ دارد ☐ دارد

 ☐ ندارد ☐ ندارد ☐ ندارد ☐ ندارد ☐ ندارد

 

 

 تاریخ: های پژوهشی دانشکده(طرح در شورای دانشکده/واحد پژوهشی )بررسی بر مبنای اولویت-3

 ☐ رد ☐ پذیرش با اصلاحات ☐ تأیید انشکده/واحد پژوهشینظر شورای د

 

 

 بایست بدون نام برای داور ارسال شود.()داوری محرمانه است و طرحنامه می / واحد پژوهشیتعیین داور/داوران در شورای دانشکده-6

   آقای/خانم داور/داوران

 

  



 

 

 

 /داوران توسط دانشکده )مهلت داوری حداکثر دو هفته(قرارداد داوری به داور به انضمامارسال طرحنامه -5

 تاریخ ارسال:

 

 

 نظرات داور/داوران:-6

 ☐ پذیرش

 ☐ پذیرش با اصلاحات

 ☐ رد
 

 

 تاریخ: بررسی نظرات داور یا داوران دربارۀ طرحنامه در شورای دانشکده/واحد پژوهشی-1

 ☐ رد ☐ رش با اصلاحاتپذی ☐ تأیید نظر شورای دانشکده/واحد پژوهشی

 

 

صورتجلسۀ شورای  به همراه، 2نظرات داور/داوران و مدارک مندرج در جدول  به همراهارسال طرحنامه )در صورت پذیرش(، -1

 دانشکده/ واحد پژوهشی و معرفی دو ناظر به معاونت پژوهشی دانشگاه 

 تاریخ: 
 

 

 تاریخ: طرح تقاضای دانشکده در شورای پژوهشی دانشگاه-0

 ☐ رد ☐ پذیرش با اصلاحات ☐ تأیید نظر شورای دانشکده/واحد پژوهشی
 

 
 

 تاریخ: شمارۀ جلسه: اعلام مصوبۀ شورای پژوهش دانشگاه جهت شروع طرح-89

 

 

انعقاد قرارداد با مجری و ناظر و ارسال به طرفین جهت امضا و عودت به مدیریت امور پژوهشی دانشگاه توسط -88

 ناس معاونت پژوهشی دانشگاهکارش
 تاریخ:

 

 

 قید شده در قرارداد توسط کارشناس دانشکده بندیزمانتطبیق مراحل اجرای طرح مطابق با جدول -82

 

  



 

 

 فرایند اجرای طرح ژپوهشی پس از انعقاد قرارداد:
 

 تاریخ: های نظارتمراه با فرمشده توسط کارشناس دانشکده و ارسال به ناظر، های طرح انجامدریافت گزارش مرحله-83

 

 

 تاریخ: ای طرح توسط کارشناس دانشکده و ارسال به مجری برای اعمال اصلاحاتدریافت نظرات ناظر دربارۀ گزارش مرحله-86

 

 

 تاریخ: ارائۀ گزارش نهایی توسط مجری به دانشکده-85

 

 

 تاریخ: ☐ درخواست اصلاحات ☐ تأیید طرح گزارش در شورای دانشکده-86

 

 
ر، ناظ گزارش طرح، افدیپیارسال فایل ورد و  به همراه حسابتسویهمکاتبه با معاونت پژوهشی دانشگاه جهت -81

 شورای پژوهشی دانشکده، مقاله/مقالات جلسهصورت
 تاریخ:

 

 

 تاریخ تسویه طرح: با مجری و ناظر توسط کارشناس پژوهشی دانشگاه حسابتسویه-81

 

 

 زارش نهایی طرح به کتابخانه مرکزی و کتابخانۀ دانشکده توسط کارشناس دانشگاهارسال گ-80

 

  



 

 

گاهیکارتکس طرح  اهی دانش

 دانشکده/ واحد پژوهشی گروه: نام و نام خانوادگی متقاضی:

      
 

 

 

 تاریخ: بررسی طرحنامه پیشنهادی در جلسۀ گروه-8

 ☐ رد ☐ پذیرش با اصلاحات ☐ تأیید نتیجۀ بررسی گروه
 

 

 

 بررسی طرحنامه توسط کارشناس پژوهشی دانشکده/واحد پژوهشی-2

-صورت -الف

 جلسۀ گروه

مانده پژوهانه عضو  -پ

 علمی متقاضی طرح هیأت

گواهی استعلام پیشینه -ت

پژوهشی از ایرانداک مبنی بر 

 عدم تکراری بودن موضوع

گواهی استعلام از  -ث

ایرانداک جهت میزان 

 همانندجویی

استعلام پیشینه پژوهشی از  -ج

کتابخانۀ مرکزی دانشگاه مبنی بر 

 عدم تکراری بودن موضوع

 ☐ دارد ☐ دارد ☐ دارد )میزان(: ☐ دارد ☐ دارد

 ☐ ندارد ☐ ندارد ☐ ندارد ☐ ندارد ☐ ندارد
 

 

 

 تاریخ: نشگاه(های داطرح در شورای دانشکده/واحد پژوهشی )بررسی بر مبنای اولویت-3

 ☐ رد ☐ پذیرش با اصلاحات ☐ تأیید نظر شورای دانشکده/واحد پژوهشی
 

 

 

به همراه صورتجلسۀ شورای دانشکده/واحد پژوهشی و معرفی دو ناظر به  2و مدارک مندرج در جدول  ارسال طرحنامه )در صورت پذیرش(-6

 معاونت پژوهشی دانشگاه

 تاریخ:
 

 

 

 «دانشگاه یپژوهش یاز طرح در شورا شیطرحنامه پ هیاول یابیفرم ارز»تکمیل -5

 تاریخ:
 

 



 

 

 

 بررسی طرحنامه ارسالی در کارگروه پژوهشی دانشگاه-6

 در کارگروه تأیید

 در کارگروه تأییدعدم 

 

 

 تاریخ: بررسی طرحنامه ارسالی در شورای پژوهشی دانشگاه-1

 ☐ رد ☐ حاتپذیرش با اصلا ☐ تأیید نظر شورای پژوهشی
 

 

 

 طرح تأییدمعرفی داور/داوران در شورای پژوهشی دانشگاه در صورت -1

   آقای/خانم داور اول اصلی/ذخیره
 از دانشگاه:

 :شماره تلفن

   آقای/خانم داور دوم اصلی/ذخیره
 از دانشگاه:

  :شماره تلفن

   آقای/خانم داور سوم )در صورت لزوم(
 از دانشگاه:

  :شماره تلفن
 
 

 

 تاریخ: ارسال طرحنامه به همراه قرارداد داوری به داوران توسط کارشناس مدیریت امور پژوهشی دانشگاه-0

 پیگیری دریافت نظرات داور در قالب فرم داوری توسط کارشناس دانشکده
 

 

 

   نظرات داور/داوران:-6

اعمال اصلاحات با نظارت معاون -1  پذیرش

کده/رئیس واحد پژوهشی دانش

 پژوهشی
  پذیرش با اصلاحات

  رد

 
 

 تاریخ: بررسی مجدد طرحنامه و نظرات داوران در شورای پژوهشی دانشگاه-1

 ☐ رد ☐ تصویب نظر شورای پژوهشی دانشگاه
 

  



 

 

 

 معرفی ناظر/ناظران در شورای پژوهشی دانشگاه-0

   آقای/خانم ناظر اول اصلی/ذخیره
 از دانشگاه:

 :شماره تلفن

   آقای/خانم ناظر دوم اصلی/ذخیره
 از دانشگاه:

  :شماره تلفن
 

 
تنظیم قرارداد مجری، ناظر و ارسال به طرفین قرارداد جهت امضا و عودت به مدیریت امور پژوهشی دانشگاه توسط -89

 کارشناس پژوهش دانشگاه

 تاریخ:

 

  



 

 

 

 

 دانشجویانشگران / ژپوه مربوط هب قوانین و مقررات : فصل پنجم

  



 

 

تخصص  ی دوره دکتر  یآموزش  انمهنیی آ
 وزارت عتف ی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1931 



 

  



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 وزارت عتف محورژپوهش ی دکتر  هدور ینظارت  ی وی اجرا  انمهشیوه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1939 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

  



 

 

 



 

 

ص  هی بورس  انمهوهی ش 
تح

صص  کارشناسان یل ی  متخ
ص  یکارربد ربا  یاهوزهح  نی و 

تح
 رد مقطع لی 

 وزارت عتف ژپوهش محور ی دکتر 

 

 

 

 

 

  



 

 

 



 

 

  



 

 

ص  یا  ریا انینقل و انتقال دانشجو انمهنیی آ
تح

گاه لی شاغل هب  خارج از  یاهرد دانش

گاه  اخل کشورد یو مراکز ژپوهش  یاه، مؤسسات آموزش عال کشور هب دانش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1913 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

ص شا یا  ریا انینقل و انتقال دانشجو انمهنیی آاصالحیه 
تح

گاه لی غل هب   یاهرد دانش

گاه  داخل کشور یو مراکز ژپوهش  یاه، مؤسسات آموزش عال خارج از کشور هب دانش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1937 



 

 

 

  



 

 

 غیر اریا ی انیدانشجو یمحور ربا ژپوهش ی مجوز دوره دکتر 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1937 



 

 

 



 

 

و  ارشدیکارشناس  یاهانمهانیپا ی و مشاوره و داور ییراهنما طی دستورالعمل شرا

 ی دکتر  یاهرساله
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1939 پاییز



 

 

ن داگردتکمیلى خوت یس تحصیالدپرو  هادانشکدهى در کترى دسالههاو رشد ارشناسى رکاى نامههانیت پایااکیفى هدء تقاار منظوربه

 و 39/93/8311رخ موب مصوى کترى دییننامهها)آورى فنات و تحقیقام، علووزارت بالغى ى اییننامههاب آچورچاه، در نشگادا
، هنماد راستااتعیین ک مالو ست ه العمل حاضر تنظیم شدراستود( 85/98/8311رخ موب شد مصوارشناسى رکا نامهآیینو  91/91/8310

 د.هد بوایخ تصویب خورتااز مقاطع  ینن انشجویااى دابرور و داور مشا

 

 :یفرتعا -2ده ما

ن ندراگذ ازشد پس ارشناسى رکاب برنامه مصواى آن در جراست که ى امندمهش نظاوشد پژارشناسى رنامه کانپایا نامه:نپایا-2-2 

 .ستاهش وین پژامیز آموفقیتاى جرابه ط منون دوره پایارک مدى عطاد. امىشوز غاآشى زموآموظف ى حدهاوا

د. مىشوز غاآجامع ن موآزمیز آموفقیتن ندراگذاز پس  آن رسماًاى جراست که ى امندمهش نظاوپژى کتردساله ر ساله:ر -2-1

ثبت و تحلیل ، سالهرقع . در واکندمیمشخص را نشجو داعالیق علمى و ساله تخصص ع رموضو، نامهنپایا یهایژگیوبر وه عال

 .انجامدیمنین جدید اقول و صوط استنباابه ه گاو  هانظریهن ندوراست که به پراتى امنظم مشاهدو قعى وا

ع میز موضوآموفقیتاى جرب و انتخاو اشناسایى را در نشجو داست که ط اشته مربورعلمى متخصص ت عضو هیأهنما: را-2-3

هش وحل پژامراى جرا یهایگواهئه و اراهش وپژاز تنظیم مقاله برگرفته ور، مشاد ستاب انتخاارى، اغیرتکرو شمند ارزهشى وپژ

 .کندمیهى اهمر
 

هنما حالت تکمیلى د راستاانشجو نسبت به تخصص داهش وپژع تخصص علمى با موضوط تباظ ارست که به لحادى افرور: مشا-2-2

 د.مىشول عمااهنما رافقت اموو گاهى آبا ور مشادى پیشنهاارد موو ست اهنما راهش وصلى پژایتگر این هدابنابردارد. 
 

 ست(.اهشى وپژ /شىزمووه آست )مرجع تشخیص گرامتخصص د در آن ستااشته تحصیلى که رط: شته مربور-2-5
 

هشى وکز پژامرو در یس دتکمیلى پرت تحصیالراى شو، یسدپره، در نشکدداتکمیلى ت تحصیالراى شوه نشکددر دارا: شو -2-6

 ست.اهشى مرکز وپژراى شو
 

 ست.ط امربوهشى وپژ /شى زمووه آگرراى شووه: گر -2-7

 

 :شدارشناسى رنامه کانهنمایى پایارا -1ده ما

از  یکى قلاحده و شدع فادنامه نپایا 2قل احدوره سابقه مشاط، شته مربوى در رکتررک دشتن مدداعلمى با ت هر عضو هیأ -2-8 

 ست:اشد ارشناسى رنامه کانهنمایى پایارابه ز یر مجازیط اشر

 ل.نیمسادو قل احدت شد به مدارشناسى رمقطع کادر یس رتد -8
 

نامه نپایاع موضوط تباورت ارنشگاهى )ضردایا اى هنشکددرون داتحقیقاتى ح یا طرو  بیا ترجمه کتاو شتن یک تألیف دا -2

شى زمووه آبا تأیید گرن، یشات امقاالو کتب ه، یس شدرتددروس با توجه به ، هنماد راستااهشى وپژ -شىزموآبق ابا سو

 ست(.ط امربو
 

 گذشته. ل یک سادر هشى وپژ -اله علمىمقدو شتن دا -3

 ل.نیمسا 6قل احدت شناسى به مدرکادر دوره یس رتد -6
 

دو دوره تا ، باشندیم کارشناسی ارشدى دوره مجرر اول بااى که بر ییهاگروهاى نامه برنپایا 2قل احدور سابقه مشاط شر :هتبصر

 هد شد.انخوا جرا
 

 ست.ورودى اهر در یل ول ذجدس ساانامه بر نهنمایى پایااى رانشجو برب دانتخاابه ز علمى مجات هر عضو هیأ - 2-2

 



 

 

 دورهیك ورودى تحصیلى  یهارشتهکل در نامه نهنمایى پایاش راسقف پذیر -2ول جد

 استاد دانشیار استادیار مرتبه علمی

 5 6 3 نامهتعداد پایان

 

 شدهرهیذخز متیاو اتبه ربه نسبت  تواندیموه گر، نشجون داباقى ماندرت صو، در 8ره شماول تکمیل ظرفیت جداز پس  :2ه تبصر

ترفیع م فردر هشى وپژه خیرز ذمتیاا 29هر ازاى علمى به ت ین هر عضو هیأابر وه هد. عالدیش افزاتب علمى امرم تمااى بررا ظرفیت 

هد اخوف حذو ثر ابعد بالز در دوره تیاماین د. ابپذیررا نامه نهنمایى پایاق، رافوول بر سقف جدوه یک سهمیه عال تواندیمساالنه 

 شد.
 

و هنما د راستااست اخودرننماید به ع فاد دنامه خونپایال( از نیمسا 6تحصیل )ز مجاات سنودر نشجو داتى که رصودر  :1ه تبصر

هنما د راستاق امر نافى حقواین اکه ون آنبد؛ هد شداخواد خالى قلمد ربطذیى نشجورد دامودر هنما د راستااظرفیت وه فقت گرامو

 باشد.

 : تأییداز پس و هنما د راستاد انامه به پیشنهانپایاور شد مشاارشناسى رنامه کانپایاوره مشا -3ده ما

 د:یر تعیین مىشوزیط ابا شررا تصویب شوط و مربووه گر
 

 ه.نشگادا دریس رسابقه تدل سادو قل احدط به شرط شته مربوى در رکتررک دشتن مددایا و علمى ت هیأدر عضویت  -8

 خیرل اسادر دو هشى خاتمه یافته وپژح قل یک مقاله یا طراشتن حددا -2

بر ابردو کثر احدان به میز زمانهم طوربهها ورودىکل و در تحصیلى ى شتههام رتمادر نامه نپایاوره مشااد کثر تعداحد :8ه تبصر 

 د.هد بواخو -8ول جد

خشانى درهشى وفعالیت پژداراى که وه باسابقه گرن به مربیارا نامه نپایاوره لیت مشامسئو تواندمیوه گر، ستثنایىارد امودر  :2ه تبصر

 نماید.ار گذ، واهستند

 :سالهرهنمایى را -2ده ما

 د:بگیره به عهدط شته مربوى را در رکتردساله رهنمایى رامسئولیت  تواندمییر باشد زیط اجد شرواعلمى که ت هر عضو هیأ -لفا 

 تکمیلىت مقاطع تحصیالدر یس رسابقه تدل سا 3با رى یادستاامرتبه دن بودارا یا دى ستاایا رى نشیاداتبه مردن بودارا  -6-8

 ىکترى دوره اول دمجر هایگروهى ستثناابه ه شدع فادیا ا جرل احاى در کتردساله وره رمشارد مو 2قل اشتن حددا -6-2

 شد.ارشناسى رنامه کانپایا 3قل اهنمایى حدرا -6-3
 

 باشد: نشجوداشته تحصیلى رتى که مرتبط با رصودر یر زیط اشراز قل یکى اشتن حددا -6-6

 تألیفىب شتن یک کتادا -8

 یا ملى خاتمه یافتهو نشگاهى دایا  یادانشکدهدرون تحقیقاتى وژه قل سه پراشتن حددا -2
 

 باشد. تقاضامحورهش وباید پژ هاطرحین وعنااز قل یکى احد :هتبصر

منتهى به پذیرفتن ل ساه( در دو شد پیا چاش معتبر )پذیر ISIمقاله دو هشى یا وپژ -اله علمىمق 3قل اشتن حددا -3

 ىکترى دنشجوداهنمایى را
 

ین ایط اجد شرواعلمى ت هیأى عضااز ابا یک نفر  تواندمیند ارندرا  6-6یط بند اعلمى که شرت هیأى عضااز اهر یک  :2ه تبصر

 د.بگیره به عهدرا نشجو داساله یک ریت ادمسئولیت هک مشتر طوربه، نامهآیین
 

د ستااست اخودربه  ،ننمایدع فاد دخوى کتردساله ل( از رنیمسا 0تحصیل )ز مجاات سنودر نشجو داتى که رصودر  :1ه تبصر

ق حقومر نافى این اکه ون آنبد؛ هد شداخواد خالى قلمد ربطذیى نشجورد دامودر هنما د راستااظرفیت وه فقت گراموو هنما را

 هنما باشد.د راستاا
 



 

 

ى اول هنمارا عنوانبهن را نشجویاداهنمایى رایر ول زجدس ساابر  تواندمیباشد  6ده یط مااجد شرواعلمى که ت هر عضو هیأ -ب

 د.بپذیر
 

 دوره یكورودى  تحصیلى ىشتههار کلدر  ىکترد ىسالههااول ر هنمایىرا شپذیر سقف -1ول جد

 استاد اردانشی استادیار مرتبه علمی

 3 2 8 رسالهتعداد 

 

اى بررا ظرفیت  2ره شماول جدس سااتبه بر ربه نسبت  تواندمیوه گر، نشجون داباقى ماندو تکمیل ظرفیت رت صودر  :2ه تبصر

 هد.دیش افزاتب علمى امرم تما
 

هنمایى ق رابر ظرفیت فوزاد ما واندتمیترفیع سالیانه م فردر هشى وپژه خیرز ذمتیاا 39هر ازاى علمى به ت هر عضو هیأ :1ه تبصر

 هد شد.اخوف حذو  بلااثربعد ز در دوره متیااین د. ابپذیرى را کتردساله رکثر یک احد

 :ىکتردساله وره رمشا - 5ده ما

 ست:ا ریپذامکانیر زیط ابا شررا تصویب شووه و با تأیید گرى کتردساله وره رمشا 
 

 طشته مربوى در رکتررک دشتن مددا -8

 سالهع رموضودر خصص شتن تدا -2

و در تحصیلى ى شتههام رتمادر ساله وره رمشااد کثر تعداحده: تبصرل نیمسادو قل احدت به مدى کتردر دوره دیس رتد -3

 ست.ا - 2ول بر جدابران دو به میز زمانهم طوربهها ورودىکل 

 :سالههاو رنامهها نپایااد تعدع مجمو - 6ده ما

 6و  2 هایمادهه در شد مشخصاد عایت تعدربا را دارد لعمل راستودین ا 6و  2 هایمادهیط اعلمى که شرت هر عضو هیأ 6-8 

 دازد.ها بپرورودىکل ن از مازیک ن در نشجویاداهنمایى رایر به ول زجده در شد مشخصاد کثر به تعداحد تواندمی
 

 سالهو ر نامهنپایا هنمایىرا شپذیر سقف -3ول جد

 استاد دانشیار استادیار مرتبه علمی

 89 1 6 رسالهو  نامهپایان تعدادحداکثر مجموع 
 

 ى:کتردساله اى داورى ربرب نتخاایط اشر -7ده ما

ب نتخاى اکتردساله اى داورى رنند برایر مىتوزیط اشراز قل یکى اشتن حددابا ، سالهربه ط شته مربودر رتخصصى اى کترن دندگادار

 شوند:

 یر باشد:زیط اشراز حائز یکى باید ى کتردساله رجى رخاداور  -1-8

 ست(.امى الزط اجى شررخااز داوران یکى اى قل برابه باال )حدرى نشیادامرتبه علمى  -1-8-8
 

 .تکمیلىت مقاطع تحصیالدر یس رسابقه تدل سا 3قل احد +ه شدع فااى دکتردساله رقل سه اهنمایى حدرا -1-8-2

 یر باشد:زیط اشراز باید حائز یکى ى کتردساله رخلى داور دا -1-2
 

 ه.شدع فااى دکتردساله رقل یک اهنمایى حدرا -1-2-8

 ه.شدع فااى دکتردساله رقل سه احدوره مشا -1-2-2 
 

دوره تا سه  2-2-1بند دوره و تا یک  8-2-1خلى بند اى داور دالتأسیس باشد براجدیدى کتردشته رمربوطه وه گردر گر ا :هتبصر

 مى نیست.الزا



 

 

 :رهش محووپژى کترى دهادان و دورهگردیس خودپروره در مشاو هنمایى ش راظرفیت پذیر -4ده ما

 ورهمشاو هنمایى راظرفیت ه، نشگاداتکمیلى ت یس تحصیالدپررد مودر لعمل راستودین د اقیق مفادعایت رضمن  -1-8 
 

ه نشگادان داگردیس خودپرو ر( هش محووپژو هشى وپژ -شىزمو)آها هنشکدى در داکترى دسالههاو رشد ارشناسى رکاى نامههانپایا

 د.هم محاسبه مىشواز مستقل  طوربهده و بون یکسا
 

 هد شد.اخوام قدا هادورهین قبیل اى ابره شد تنظیم نامهوهیشس ساابر ر هش محووپژى کترص دخصودر  -2- 1

 :اجراتضمین  -9ده ما

 یناتفسیر را و شوو تکمیلى ت تحصیالى هاهى دورمجر هایگروهان مدیره لعمل بر عهدراستودین اقیق اى دجرامسئولیت  

ه نشگاداهشى وپژو شى زموآ یهامعاونترت تکمیلى با نظات تحصیالى هازى دورههدفمندساو کمیته ساماندهى ه لعمل بر عهدراستود

 د.هد بواخو
 

و  81و  6و  81/93/8303و  88رخ موت جلساه در تبصر 82ء و جز 83و بند  28ده، ما 89در لعمل راستودین ا -22ده ما

)مرکب ه نشگاداتکمیلى ت تحصیالى هادوره یهدفمندسازو کمیته ساماندهى  96/91/8303و  21/91/8303و 85و  25/96/8303

مدیر ون معارات، نتشاپ و امرکز چا رئیس، سنجشرت و نظاو شى زموآ یزیربرنامهفتر دمدیر ، تکمیلىت مدیر تحصیال، هشىوپژ رموامدیر از 

که ه شد تنظیمجامعه( و با صنعت ه نشگاط داتبار ارمول امسئوو سنجش رت و نظاو شى زموآ ریزیبرنامهفتر دمدیر ون امع، تکمیلىت تحصیال

 ست.ا االجرازم( ال81/91/8303رخ )موه نشگاداتکمیلى ت تحصیالراى شو جلسهدر یخ تصویب رتااز 

 

 

  



 

 

ص  ندی و فرا  شریپذ انمهوهی ش 
تح

گ محوروهشژپ ی دکتر  یدانشجو یل ی   یعالمه طباطبائ  اهدانش
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1931 پاییز

  



 

 

پذیرش و  نامهشیوهمحور به استناد پژوهش دکتری هاندازی دوردر اجرای تصمیمات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مبنی بر راه

 21/82/8308رخ مو 265233/2کشور به شماره  و پژوهشیو مؤسسات آموزشی  هادانشگاهدکتری تخصصی  هظرفیت دانشجو در دور

آموزش عالی وزارت متبوع )شماره  ریزیبرنامه شورای 91/91/8310مورخ  115دوره دکتری مصوب جلسه شماره  نامهآیینو 

رویه پذیرش دانشجو و ایفای مسئولیت دانشگاه در برابر جامعه و پاسخگویی  سازیهمسان منظوربه( و 81/90/8310مورخ  51290/5

های پژوهشی، نحوه پذیرش و فرایند و توانمندی هامهارتبا  آموختگاندانشاجرایی از طریق پرورش  هایسازمانبه نیاز علمی 

ئیسه ر هیأتتحصیلی دانشجویان دکتری پژوهش محور دانشگاه علامه طباطبائی به شرح مفاد زیر برای اجرا از تاریخ تصویب در 

 گردد.دانشگاه ابلاغ می

 :تعاریف و اختصارات -2 هماد

 منظور وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است :وزارت -8

 منظور دانشگاه علامه طباطبائی است. :دانشگاه -2

 دکتری پژوهش محور است. همنظور دانشجوی دور :دانشجو -3

 تحصیلات تکمیلی دانشگاه است. هایدورهمنظور پردیس  :پردیس -6

 

 :شرایط عمومی داوطلبان -1 هماد

 ورود به آموزش عالیبرخورداری از صلاحیت عمومی  -8-2

 نداشتن منع قانونی ادامه تحصیل از لحاظ خدمت نظام وظیفه عمومی برای متقاضیان مرد -2-2

 وزارت تأییدی داخل یا خارج از کشور مورد هادانشگاهداشتن دانشنامه کارشناسی ارشد مرتبط از یکی از  -3-2

 بودن کارشناسی ارشد به عهده شورای پژوهشی دانشگاه خواهد بود. در مواردی که ابهام وجود داشته باشد، تشخیص مرتبط :تبصره

شی نهایی معاونت پژوه تأییدداشتن صلاحیت علمی به تشخیص کمیته تخصصی پذیرش داوطلبان دکتری پژوهش محور و  -6-2

 (6موضوع ماده ) دانشگاه

 نداشتن منع قانونی ادامه تحصیل از لحاظ قوانین و مقررات کشور -5-2

 :معرفی داوطلبان به دانشگاه هشیو -3 هماد

 :توانند برای ورود به دوره اقدام نمایندداوطلبان به چند شیوه می

از سازمان امور دانشجویان وزارت و تعهدنامه کتبی مبنی  نامهمعرفیارائه  :های کاربردداوطلبان استفاده از بورسیه حوزه -2-3

بر  دسته از متقاضیان ایننحوه پذیرش )طبق اعلام دانشگاه از سوی سازمان مربوطه  های تحصیلی و شهریهبر پرداخت تمامی هزینه

های کاربرد برای تحصیل در مقطع دکتری پژوهش محور مورخ نامه بورسیه تحصیلی کارشناسان و متخصصین حوزهمبنای شیوه

 .(باشدمی 98/92/8302



 

 

نامه انتقال دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در ال بر اساس آییناحراز تمامی شرایط انتق :داوطلبان انتقال از خارج -1-3

/و مورخ 66860 ها، مؤسسات آموزشی عالی و مراکز پژوهشی داخل کشور به شمارههای خارج از کشور به دانشگاهدانشگاه

 باشد.وزارت الزامی می تأییدبه  96/89/8310

 نامه از سوی وزارت به دانشگاه مبنی بر قبول پرداخت شهریه تحصیلی.عرفیم ارائه :داوطلبان استفاده از بورسیه وزارت -3-3

 :پذیرش داوطلبان شرایط -2 هماد

لازم است داوطلبان پس از معرفی رسمی از سوی سازمان امور دانشجویان وزارت، به معاونت پژوهشی دانشگاه مراجعه نموده و مدارک 

 (، رزومه علمی و اجرایی و کپی مدارک شناساییریزنمراتکارشناسی ارشد به همراه  تصویر مدارک تحصیلی کارشناسی و)اولیه شامل 

 را تسلیم نمایند تا مدارک و مستندات ایشان در کمیته تخصصی پذیرش داوطلبان دکتری پژوهش محور مورد بررسی قرار گیرد.

 :است ازکمیته تخصصی پذیرش داوطلبان دکتری پژوهش محور عبارت  اعضایترکیب  :2تبصره 

  (کمیته رئیس)معاون پژوهشی دانشگاه 

 (عضو کمیته) معاون آموزشی دانشگاه 

  (دبیر کمیته)مدیر امور پژوهشی دانشگاه 

  (علمی هیأت اعضایاز )دانشگاه  رئیسنماینده 

  علمی به انتخاب معاون پژوهشی دانشگاه هیأتدو عضو 

  (بدون حق رأی)کارشناس دانشجویان پژوهش محور 

 :معیار ذیل بررسی خواهد کرد 5میته تخصصی پذیرش، مدارک داوطلبان را بر مبنای ک :1تبصره 

 تناسب رشته مورد تقاضا با رشته تحصیلی حداقل یکی از مقاطع کارشناسی یا کارشناسی ارشد -8

 سطح علمی دانشگاه محل تحصیل مقطع ارشد -2

 معدل دوره کارشناسی ارشد -3

 پژوهشی –رزومه علمی  -6

 رزومه اجرایی -5

برای پذیرش دانشجویان نیمه دوم سال  آذرماهبرای پذیرش دانشجویان نیمه اول و  مردادماهکمیته دو بار در سال )در  این :3تبصره 

به معاونت پژوهشی دانشگاه تحویل  آبان ماه 85و  تیرماه 85تحصیلی( برگزار خواهد شد. متقاضیان باید مدارک خود را حداکثر تا 

 نمایند.

 :ل دانشجوشرایط تحصی -5 هماد

، دانشجو با مدارک و نامثبت( و اعلام زمان 6ماده  2پس از پذیرش داوطلبان از سوی کمیته تخصصی پذیرش )موضوع تبصره 

 :نمایدمی اولیه به روش ذیل مراجعه نامثبتمستندات اعلامی معاونت پژوهشی دانشگاه در موعد مقرر برای 



 

 

 طلب و تحویل آن به همراه مدارک و مستندات لازم به کارشناس پژوهشی مربوطهنامه توسط داوشیوه این 8تکمیل فرم شماره  -8

 نامه و واریز وجوه مربوطه به حساب دانشگاه و اخذ تأییدیه از امور مالی دانشگاهشیوه این 2تکمیل فرم شماره  -2

 مراجعه به مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه و دریافت شماره دانشجویی -3

دانشکده )حسب مورد و به تشخیص کمیته تخصصی پذیرش( و پیگیری فرایند تحصیلی مربوط به تعیین مراجعه به پردیس یا  -6

 اساتید راهنما و مشاور

 و شروع فرایند تحصیلی نامهطرحتصویب  -5

 است. نامهشیوه اینمالی پیوست  دستورالعملمبالغ شهریه برای دانشجویان و نحوه پرداخت آن بر اساس  :2تبصره 

آموزشی در پردیس یا دانشکده پس از تعیین اساتید راهنما و مشاور مراتب را جهت صدور  هایگروهروری است مدیر ض :1تبصره 

 حکم راهنما و مشاور به معاونت پژوهشی دانشگاه اعلام نمایند.

نظیم دانشجو را تگزارش تحصیلی  هایفرمپردیس یا دانشکده حسب مورد بایستی با هماهنگی معاونت پژوهشی دانشگاه  :3تبصره 

 دفاع از رساله ادامه دهد. نموده و نظارت مستمر بر کیفیت تحصیلی دانشجو را تا آخرین مرحله

ها و مراکز پژوهشی دانشگاه با نظر معاونت پژوهشی دانشگاه امور تحصیل دانشجویان دکتری پس از آمادگی پژوهشکده :2تبصره 

 د.محول خواهد ش هاآنپژوهش محور به تدریج به 

 :تعداد واحدها - 6ماده 

واحد آموزشی مصوب در مقطع دکتری است که متناسب با نیاز رساله، از  24واحد از مجموع  6تعداد واحدهای آموزشی دانشجویان 

های آموزشی . کلاسشودمیواحد تعیین  32دانشجویان  اینشود و تعداد واحدهای رساله سوی استاد/ استادان راهنما تعیین می

های دانشگاه معرفی به دانشکده های آموزشیشود، مگر در شرایط خاص که توسط مدیران گروهجویان در پردیس تشکیل میدانش

 شوند.می

دروس هر رشته توسط استاد/ان راهنما انتخاب  سرفصلعنوان درسی مطابق با  3 یال 2واحد آموزشی مذکور در قالب  6 :2تبصره 

 .شوندمی

روش تحقیق بگذرانند که محتوی آن ضرورتاً بایستی  نیازپیش واحد 2ویان موظف هستند در نیمسال اول تمامی دانشج :1تبصره 

 باشد. نویسیرسالهناظر بر اصول و آیین 

ارائه مدرک آموزش تسلط به یک زبان خارجی )به تشخیص دانشگاه( قبل از ورود به نیمسال دوم تحصیلی برای تمامی  :3تبصره 

 شود.مربوطه تعیین می هاینامهو آییناست و نمره آن بر اساس ضوابط آموزشی  دانشجویان ضروری

 :شرایط رساله تحصیلی -7 هماد

و اخذ شماره دانشجویی و معرفی به پردیس یا دانشکده، حداکثر ظرف مدت  نامثبتدانشجو موظف است پس از  :موضوع رساله -2

از سوی وزارت متبوع به دانشگاه اعلام شده  قبلاًحوزه کاربرد عنوان کلی آن که در مورد داوطلبان )یک ماه موضوع رساله خود را 



 

 

کلیات موضوع، اساتید راهنما و مشاور را با در  تأییدنهایی کرده و به گروه مربوطه ارائه نماید. گروه بایستی پس از بررسی و  (است

 ام نماید.نظر گرفتن پیشنهاد خود دانشجو به معاونت پژوهشی برای صدور حکم اعل

ن( ااستاد )ان( راهنما و عنداللزوم استاد )دانشجو بایستی در جلسه گروه با حضور دانشجو و  نامهطرح :نامهطرحفرایند اجرای   -1

 اعضایمورد بررسی قرار گرفته و پس از انجام اصلاحات و پیشنهادات  (در مورد دانشجویان مربوطه)مشاور و نماینده حوزه کاربرد 

رسمی  طوربهکه هدف اصلی حوزه کاربرد مخدوش یا منحرف نشود، اصلاح و فعالیت علمی دانشجو در چارچوب آن  ایهگونبهگروه 

 آغاز شود.

 .شودمرحله انجام می 6و محتوای رساله در  موضوع سمینارهای دفاع از عنوان، :سمینارها -3

 :نامهطرحدفاع از  :2سمینار 

 نامهطرحتشریح  ان( راهنما و مشاور ضمناستاد )ز سوی گروه آموزشی مربوطه به همراه دانشجو موظف است در زمان تعیین شده ا

 اینخود بپردازد. بدیهی است گزارش  نامهطرحو ... به دفاع از  شناختیروشنظری و  هایچارچوبخود با محوریت سؤال، فرضیه، 

 شود.سمینار بایستی از سوی گروه به معاونت پژوهشی ارسال می

 :پژوهشی هایقابلیتارزیابی  :1ر سمینا

پژوهشی دانشجو است که در پایان هر دو نیمسال تحصیلی از  هایفعالیتپژوهشی دانشجو بر اساس روند پیشرفت  هایقابلیتاحراز 

ا مسوی گروه آموزشی مربوطه مورد بررسی قرار گرفته و گزارش پیشرفت تحصیلی وی بایستی به معاونت پژوهشی و نماینده کارفر

 )در مورد دانشجویان مربوطه( ارسال شود.

ر و دانشجو د شودمیسنجیده  «قبول غیر قابل»و  «قابل قبول» صورتبهپژوهشی دانشجو  هایفعالیتمیزان پیشرفت  :2تبصره 

ن مربوطه( )در مورد دانشجویا معاونت پژوهشی و نماینده کارفرما تأییدسوی گروه مربوطه و  از« قابل قبول»درجه صورت احراز 

 تواند به فعالیت پژوهشی خود ادامه دهد.می

ل به یک نیمسا تنها سنجیده شود، «قبول غیر قابل»پژوهشی دانشجو از سوی گروه  هایفعالیتچنانچه میزان پیشرفت  :1تبصره 

ادامه تحصیل  از صورت، اینپژوهشی خود را به سطح قابل قبول ارتقاء دهد و در غیر  هایفعالیتتا روند  شودمیوی فرصت داده 

 محروم خواهد شد.

 :پیش دفاع از رساله :3سمینار 

ان( راهنما و مشاور آخرین دفاع خود از رساله را در جلسه دفاع رسمی با حضور استاد ) تأییددانشجو پس از تهیه نهایی رساله با 

 کند.استادان مذکور، داوران و گروه آموزشی مربوطه برگزار می

  



 

 

 :فاع از رسالهد :2سمینار 

مستخرج از موضوع  المللیبینپژوهشی چاپ شده در مجلات دارای نمایه معتبر  -مقاله علمی 2دفاع نهایی از رساله مشروط به ارائه 

 انجام خواهد شد. (در مورد دانشجویان مربوطه)داوری و نماینده حوزه کاربرد  اعضایرساله با حضور 

های معتبر له و پس از چاپ حداقل یک مقاله پژوهشی مرتبط با رساله در مجلات و فصلنامهپیش از دفاع نهایی از رسا :2تبصره 

شفاهی و توسط کمیته ارزیابی جامع )شامل مدیر یا نماینده گروه مربوطه، استادان راهنما و  صورتبهپژوهشی، دانشجو  –علمی 

 یناگیرد. نتیجه دروس گذرانده شده مورد ارزیابی جامع قرار می مشاور و نماینده حوزه کاربرد( پیرامون موضوعات مرتبط با رساله و

قبول بودن نتیجه، حداکثر یک نیمسال به وی  غیر قابلشود و در صورت ارائه می «قبول غیر قابل»و  «قابل قبول» صورتبهارزیابی 

صورت، از ادامه تحصیل  اینماید. در غیر فرصت داده خواهد شد تا در ارزیابی جامع دوم شرکت کند و امتیاز قابل قبول را کسب ن

 محروم خواهد شد.

اختراع، اکتشاف  نامه دکتری، چنانچه دانشجو از تولید دانش فنی، ثبتآیین 1ماده  ،85در شرایط خاص، مطابق تبصره  :1تبصره  

ردار باشد، دستگاه متقاضی برخو أییدتعلمی، خلق آثار بدیع هنری و یا کتب تألیفی و تصنیفی با  صلاحذیمراجع  تأییدو نوآوری با 

 شود.داوران و گروه مربوطه از ارائه مقاله معاف می تأییدپس از 

 :مدرک تحصیلی -4 هماد

 شود.صادر می «شیوه پژوهش محور»مدرک تحصیلی دانشجویان با عنوان دانشگاه علامه طباطبائی و با قید 

 :مدت تحصیل -9 هماد

سال است و در صورت ضرورت به پیشنهاد  6سال و حداکثر  3محور حداقل ی به شیوه پژوهشمدت مجاز تحصیل در دوره دکتر

 توان حداکثر تا یک نیمسال تحصیلی به آن اضافه کرد.گروه می تأییدان( راهنما و استاد )

 :استادان الزحمهحق -22 هماد

 واحد رساله 39معادل  :استاد راهنما -8

واحد و اگر سه استاد مشاور  3واحد هر کدام  6استاد مشاور داشته باشد،  2تی که دانشجو در صور واحد 3معادل  :استاد مشاور -2

 .شودمیتقسیم  هاآنواحد میان  2واحد به میزان هرکدام  6 اینباشند، 

 التحقیقحقساعت  39معادل  :داور -3

 التحقیقحقساعت  89 :نماینده معاونت آموزشی -6

 لتحقیقاحق ساعت 89 :نماینده معاونت پژوهشی -5

استاد/ان راهنما و مشاور در چهار مرحله و قبل از شروع هر سمینار و با ارائه گزارش تحصیلی دانشجو  الزحمهحقپرداخت  :2تبصره 

 .شودمیبه معاونت پژوهشی انجام 

 شود.های مذکور از محل درآمدهای اختصاصی دانشگاه تأمین میاعتبار مربوطه برای پرداخت :1تبصره 



 

 

 :حسابتسویه -22 هماد

. چنانچه باشدمی دانشجو موظف به رعایت تمامی مقررات و ضوابط آموزشی و پژوهشی و انضباطی مربوطه در طول دوران تحصیل

استادان راهنما و مشاور متناسب با پیشرفت کار  الزحمهحقدانشجو به هر علتی از ادامه تحصیل انصراف بدهد و یا اخراج شود، 

 شود.راف یا اخراج محاسبه و از دانشجو و یا از محل وثایق مربوطه اخذ میدانشجو تا مقطع انص

رئیسه دانشگاه قرار گرفت و از تاریخ  هیأتتصویب  مورد 91/8302/ 81تبصره تنظیم و در تاریخ  81 و ماده 88نامه در شیوه این

 ابلاغ قابل اجرا است.

  



 

 

گاه عالد محورژپوهش ی دکتر  هدور ینظارت رب اجرا  انمهشیوه  مه طباطبائیانش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1931 زمستان



 

 

نامه پذیرش و فرایند تحصیلی دانشجویان دکتری شیوه»در جهت نظارت شفاف بر اجرای دوره دکتری پژوهش محور مطابق با 

 91/91/8310مورخ  115نامه دکتری مصوب جلسه شماره آیین»رئیسه دانشگاه و  هیأت 81/91/8302مصوب مورخ  «محورپژوهش 

 شود.نامه نظارت بر اجرای دوره دکتری پژوهش محور مطابق با مفاد زیر تدوین میشیوه، «وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 

 :تعاریف -2ماده 

 نامه است.شیوه این 3منظور کمیته راهبری رساله طبق موضوع ماده  :کمیته

 ردیس و پژوهشکده است.منظور شورای آموزشی و پژوهشی دانشکده، پ :شورا

 منظور شورای گروه آموزشی و پژوهشی دانشکده، پردیس و پژوهشکده است. :شورای گروه

 

 :استاد راهنما -1ماده 

دکتری پژوهش محور بر عهده استاد راهنما است که به درخواست دانشجو،  همسئولیت راهنمایی دانشجو از ابتدای ورود به دور 

تورالعمل دس»استاد راهنما باید علاوه بر احراز شرایط ذکر شده در شود. شورای گروه و شورا تعیین می أییدتعلمی و  هیأتموافقت عضو 

 «های دکتری مصوب شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاههای کارشناسی ارشد و رسالهنامهشرایط راهنمایی، مشاوره و هدایت پایان

 :باشد پژوهشی زیر را داشته -یکی از شرایط علمی حداقل

ترویجی  -پژوهشی، علمی -راهنما باید حداقل یک مقاله چاپ شده در موضوع رساله در مجلات علمی استاد :مقاله چاپ شده -2-8

 مروری داشته باشد. -یا علمی

وضوع مای، دانشگاهی یا برون دانشگاهی مرتبط با استاد راهنما باید حداقل یک پروژه تحقیقاتی دانشکده :تحقیقاتی پروژه -2-2

 رساله دکتری انجام داده باشد.

 به چاپ رسانده باشد. دکتری استاد راهنما باید حداقل یک کتاب در موضوع مرتبط با رساله :کتاب-2-3

نامه منعقدشده با استاد راهنما باید حداقل یک کار پژوهشی مرتبط با موضوع رساله بر اساس تفاهم :ادر دست اجر پژوهش -2-6

 ی و اجتماعی در دست اجرا داشته باشد.های صنعتدستگاه

 

 :کمیته راهبری رساله -3ماده 

 ینانماینده حوزه کاربرد در مورد دانشجویان بورسیه حوزه کاربرد )، ( مشاوراناستاد )ان( راهنما، استاد )کمیته راهبری متشکل از  

و  ، نماینده معاونت آموزشیشود(وزه کاربرد معرفی میصورت کتبی از طرف حتواند یکی از استادان دانشگاه باشد که بهنماینده می

علمی متخصص در موضوع رساله از  هیأتداور عضو  3دانشگاه و ، نماینده معاونت پژوهشی دانشگاهتحصیلات تکمیلی 

 حداقل استادیار و یک نفر از خارج دانشگاه و حداقل دانشیار باشد. هاآندانشکده/پژوهشکده/پردیس که دو نفر از 

 :زیر خواهد بود صورتبه نامه، در مراحل مختلفشیوه این 5 کمیته راهبری رساله مطابق با ماده اعضایرکیب ت

نماینده حوزه کاربرد و  ( مشاوراناستاد )ان( راهنما، استاد )کمیته متشکل از  اعضای ل:مرحله تهیه پروپوزال و ارزیابی او در -8

 ود.در مورد دانشجویان حوزه کاربرد خواهد ب

 عضایامرحله نماینده معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه و نماینده معاون پژوهشی دانشگاه به  این در دوم:در ارزیابی  -2

 کمیته اضافه خواهند شد.

 کمیته اضافه خواهند شد. اعضایبه  مرحله داوران رساله این در(: نهاییسوم )در ارزیابی  -3



 

 

 

زمان برگزاری جلسات تصویب و دفاع از پروپوزال و پیشرفت تحصیلی دانشجو با پیگیری دانشجو و بر  مسئولیت هماهنگی :2تبصره 

 اساس فرم تعیین شده بر عهده استاد راهنما است.

 :کمیته حکم صادر خواهد شد و مبنای پرداخت ارائه تصویر حکم مذکور خواهد بود اعضای یبرا :1تبصره 

 شود.و پیشنهاد شورا توسط معاون پژوهشی دانشگاه صادر می تأییدمعاون پژوهشی دانشگاه پس از حکم استاد راهنما و نماینده  -

 شود.حکم نماینده تحصیلات تکمیلی دانشگاه به پیشنهاد رئیس دانشکده/پژوهشکده/پردیس توسط معاون آموزشی دانشگاه صادر می -

توسط رئیس دانشکده/پژوهشکده/پردیس صادر  ربطذیشورای  أییدتکمیته به پیشنهاد مدیر گروه مربوطه و  اعضایحکم سایر  -

 شود.می

 

 :محل اجرای دوره -2ماده 

ها و پردیس تحصیلات تکمیلی دانشگاه محول شده است و رئیس به دانشکدهمحور تصدی مدیریت اجرایی دوره دکتری پژوهش 

 زشیهای آمودانشگاه وظیفه هدایت دانشجویان به سمت گروه دانشکده/پردیس پس از دریافت پرونده دانشجویان از معاونت آموزشی

 نامه حاضر را به شکلها جهت تعیین استاد/ان راهنما، مشاور، تصویب عنوان رساله و ادامه فرایند تحصیلی طبق شیوهو پژوهشکده

 :ذیل به عهده دارد

رند، پس های وابسته به دانشگاه داپژوهشی در پژوهشکدهآن دسته از دانشجویانی که بنا بر رشته تحصیلی مصوبشان گروه فعال  -الف

 اینشوند. لذا فرایند تحصیلی ها معرفی میبه پژوهشکدهمحور کمیته ساماندهی دوره دکتری پژوهش از تعیین از سوی 

 :دانشجویان به ترتیب ذیل خواهد بود

  با نامه رسمی از سوی رئیس پردیس/دانشکده معرفی دانشجو از سوی معاونت آموزشی دانشگاه به پردیس/دانشکده و سپس

 به پژوهشکده

 نامه( توسط شیوه این 2های پژوهشی پژوهشکده جهت تعیین استاد راهنما )موضوع ماده هدایت دانشجو به سمت گروه

 رئیس پژوهشکده و ابلاغ نتیجه به معاونت پژوهشی دانشگاه جهت صدور حکم استاد راهنما

 نامه شیوه اینعنوان رساله در شورای گروه پژوهشکده طبق  تأییدشجو توسط استاد راهنما و تعیین واحدهای آموزشی دان

 و ارسال مصوبات شورای گروه و شورای پژوهشکده توسط رئیس پژوهشکده به پردیس جهت برگزاری واحدهای آموزشی

 تعیین شده و درج در پرونده دانشجو

باشد، اما فرایند پژوهشی دانشجو طبق ویان کاملًا در اختیار پردیس/دانشکده میدانشج اینبدیهی است فرایند آموزشی  :3تبصره 

 نامه در اختیار پژوهشکده خواهد بود.شیوه این

ای از گزارشات الاجرا بوده و رئیس پژوهشکده نسخههای شورای گروه و شورای پژوهشکده در دانشکده/پردیس لازممصوبه :2تبصره 

اجرا و درج در پرونده دانشجو به دانشکده/پردیس دانشگاه و برای نظارت بر حسن انجام کار به  را را برایکمیته، شورای گروه و شو

 معاونت پژوهشی دانشگاه و رونوشت به معاونت آموزشی دانشگاه ارسال خواهد کرد.

ستادان راهنما و مشاور، های آموزشی دانشکده/پردیس جهت تعیین اسایر دانشجویان توسط رئیس دانشکده/پردیس به گروه -ب

 شوند.نامه معرفی میشیوه اینتصویب عنوان رساله و ادامه فرایند تحصیلی طبق 

 :اجرای دورهبندی برنامه زمان -5ماده 



 

 

بندی زیر را تا مرحله شود، برنامه زمانزمان با پذیرش دانشجو تعیین میموضوع رساله که هم دانشجو موظف است پس از انتخاب 

 ایی رعایت کند.دفاع نه

 :ماه بعد از شروع دوره( 6حداکثر تا )تهیه و تصویب پروپوزال  -2

 :کمیته اعضایتعیین   -

تعیین و شروع به کار  نامهشیوه این 3رساله مطابق بند یک ماده  راهبری کمیته اعضایباید  عنوان نخستین گاممرحله به ایندر 

 .کند

 :گذراندن درس روش تحقیق -

 مرحله الزامی است. این در نیازپیش عنوانبه قیقروش تح گذراندن درس

 :تصویب عنوان رساله -

 دانشجو باید تلاش کند که عنوان رساله خود را بر اساس اسناد بالادستی کشور و در قالب طرح پژوهشی تقاضامحور نهایی کرده و 

 ویب رساند.به تص در شورای گروه مربوطهو موضوع رساله  راهنما کاربرگ تعیین استاد قالب در

 :تصویب پروپوزال -

و با الهام از مباحث درس روش تحقیق فرم پروپوزال مصوب دانشگاه خود را در قالب  مرحله باید پروپوزال رساله ایندانشجو در 

 ایضاعای متشکل از آن در جلسه تأییدبه روش دقیق علمی و بر اساس نیازهای اعلامی کارفرما تهیه کند و پس از دفاع از رساله و 

 نیز به تصویب رساند. شورای گروه و کمیته راهبری رساله، آن را در شورا

 :اخذ مدرک زبان -

امه نمرحله باید از عهده آزمون زبان انگلیسی برآمده و مدرک معتبر زبان انگلیسی خود را مطابق با اصول و آیین ایندانشجو در 

 ند از زبان فراگرفته خود در تدوین رساله بهره گیرد.آموزشی به دانشکده/پژوهشکده/پردیس ارائه نماید تا بتوا

 :تهیه گزارش -

کاربرگ تعیین موضوع رساله و ( 8مرحله )شامل ) اینتا  شدهانجاممرحله دانشجو باید با پیگیری خود گزارش اقدامات  ایندر 

برای نظارت بر حسن انجام کار پس رسانده و س شورا تأییدرا به  ( مدرک زبان(3( فرم تصویب پروپوزال و )1) استاد راهنما،

دانشکده/پژوهشکده/پردیس به  رسمی از طریق رئیس طوربهجلسات شورای گروه و شورا های مذکور را به همراه صورتکاربرگ

ارسال کند. بدیهی است ادامه فعالیت علمی دانشجو مستلزم  معاونت پژوهشی دانشگاه و رونوشت آن را به معاونت آموزشی دانشگاه

 ز سوی معاونت پژوهشی دانشگاه است.گزارش ا این تأییدریافت و د
 

 :ماه بعد از تصویب پروپوزال( 9ارزیابی اول )حداکثر  -1

 :گذراندن حداقل یك درس -

توسط استاد راهنما در  قبلاًمرحله دانشجو باید حداقل یکی از دروس موظف تخصصی مرتبط با موضوع رساله خود را که  ایندر 

 استاد راهنما و موضوع رساله دکتری درج شده است، بگذراند.کاربرگ تعیین 

  



 

 

 :اول و دوم رساله هایگزارش فصل -

 أییدتکمیته ارائه و به  اعضایاستاد راهنما به سایر  تأییدهای اول و دوم رساله خود را پس از مرحله دانشجو باید گزارش فصل ایندر 

 رساند.

 :موظف اولین مقالهتدوین  -

های پژوهشی خود تا آن مرحله از رساله، بر اساس اصول علمی خود را بر اساس یافته مرحله باید اولین مقاله موظف ایندانشجو در 

پژوهشی تدوین و برای چاپ به یکی از نشریات معتبر بسپارد )شایان ذکر است دانشجو موظف است در طول تهیه  -مقالات علمی

 مرحله باید منتشر نماید(. اینرساند که اولین آن را در پژوهشی را به چاپ ب-مقاله علمی 2رساله خود 

 :مقاله در کنفرانس ارائه -

و باید تلاش  المللی یا ملی تخصصی ارائه کندمرحله دانشجو باید علاوه بر مقاله نخست، مقاله دیگری را به یک کنفرانس بین ایندر 

 دریافت کند. صی خود، از کنفرانس نامبردهحوزه تخص نظرانصاحبکند تا بازخورد فعالیت پژوهشی خود را از 

 :شورای مربوطه تأییدو  اول ارزیابیتهیه گزارش از پیشرفت کار در و دفاع  -

 جلسهرتصوکمیته دفاع کند و  اعضایهای پیشرفت رساله دکتری خود در مقابل مرحله دانشجو بایستی از نتایج و دستاورد ایندر  

و کاربرگ ارزیابی اول را که  جلسهصورتشورا رساند. سپس  تأییدکمیته و پس از آن به  اعضای تأییدرا به  کاربرگ ارزیابی اولو 

رسمی از طریق رئیس دانشکده/پژوهشکده/پردیس به معاونت پژوهشی دانشگاه و رونوشت  طوربهکمیته و شورا رسیده است  تأییدبه 

 قبول غیر قابلهای پژوهشی دانشجو از سوی شورا یشرفت فعالیتچنانچه میزان پ .آن را به معاونت آموزشی دانشگاه ارسال کند

های پژوهشی خود را به سطح قابل قبول ارتقا دهد، شود تا روند فعالیت( به وی فرصت داده میماه 6سال )ارزیابی شود، تنها یک نیم

 صورت از ادامه تحصیل محروم خواهد شد. ایندر غیر 

 :گزارش ارزیابی اول( تأیید ماه بعد از 9حداکثر ) دومارزیابی  -3

 :کمیته اعضای تکمیل -

طور نامه بهشیوه این 3ماده  2مرحله نمایندگان معاونت پژوهشی و معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه موضوع بند  ایندر  

 بعد با ترکیب جدید تشکیل جلسه خواهد داد.رسمی به کمیته راهبری اضافه شده و کمیته من

 :یك درسداقل حگذراندن  -

توسط استاد  قبلاًمرحله دانشجو باید حداقل یک درس دیگر از دروس موظف تخصصی مرتبط با موضوع رساله خود را که  ایندر 

 راهنما در کاربرگ تعیین استاد راهنما و موضوع رساله دکتری درج شده است، بگذراند.

 :اول گواهی چاپ مقالهارائه  -

دارنده نتایج آزمایشات محاسباتی یا برهی پذیرش چاپ مقاله برآمده از رساله خود را )ترجیحاً درمرحله دانشجو باید گوا ایندر 

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت،  تأییددار و مورد پژوهشی نمایه-های معتبر علمیاعتبارسنجی( از یکی از نشریه

بایستی  اینتحریریه باشد. علاوه بر  هیأته باید مستند به شماره و تاریخ جلسه درمان و آموزش پزشکی ارائه نماید. گواهی چاپ مقال

 و صدور مجوز دفاع ارسال تأییدای از مقاله پس از چاپ از طریق دانشکده/پژوهشکده/پردیس به معاونت پژوهشی دانشگاه جهت نسخه

 شود.

  



 

 

 :موظف مقاله دومتدوین  -

های پژوهشی خود تا آن مرحله از رساله، بر اساس ز مقالات موظف خود را بر اساس یافتهمرحله باید مقاله دوم ا ایندانشجو در  

 پژوهشی تدوین و برای چاپ به یکی از نشریات معتبر بسپارد. -اصول علمی مقالات علمی

 :چهارمو سوم  هایگزارش فصل -

کمیته ارائه و به  اعضایاستاد راهنما به سایر  أییدتهای سوم و چهارم رساله خود را پس از مرحله دانشجو باید گزارش فصل ایندر 

 رساند. تأیید

 :شورای مربوطه تأییدو  دوم ارزیابیتهیه گزارش از پیشرفت کار در و دفاع  -

 جلسهتصورکمیته دفاع کند و  اعضایهای پیشرفت رساله دکتری خود در مقابل مرحله دانشجو بایستی از نتایج و دستاورد ایندر 

ا که و کاربرگ ارزیابی دوم ر جلسهصورتشورا رساند. سپس  تأییدکمیته و پس از آن به  اعضای تأییدرا به  رزیابی دومکاربرگ او 

رسمی از طریق رئیس دانشکده/پژوهشکده/پردیس به معاونت پژوهشی دانشگاه و رونوشت  طوربهکمیته و شورا رسیده است  تأییدبه 

ول قب غیر قابلهای پژوهشی دانشجو از سوی شورا ال کند. چنانچه میزان پیشرفت فعالیتآن را به معاونت آموزشی دانشگاه ارس

های پژوهشی خود را به سطح قابل قبول ارتقا دهد، شود تا روند فعالیت( به وی فرصت داده میماه 6) نیمسالارزیابی شود، تنها یک 

 صورت از ادامه تحصیل محروم خواهد شد. ایندر غیر 
 

 :گزارش ارزیابی دوم( تأییدماه بعد از  9وم یا نهایی )حداکثر س ارزیابی -2

 :تعیین داوران-کمیته اعضایتکمیل  -

بعد با ترکیب کامل همه اعضا تشکیل نامه به کمیته اضافه شده و کمیته راهبری منشیوه این 3ماده  3مرحله داوران طبق بند  ایندر 

 خواهد شد.

 :شی دومپژوه -گواهی پذیرش مقاله علمیارائه  -

مرحله دانشجو باید گواهی پذیرش چاپ مقاله دوم برآمده از رساله خود را )ترجیحاً دربردارنده نتایج آزمایشات محاسباتی یا  ایندر 

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت،  تأییددار و مورد پژوهشی نمایه -های معتبر علمیاعتبارسنجی( از یکی از نشریه

بایستی  اینتحریریه باشد. علاوه بر  هیأتآموزش پزشکی ارائه نماید. گواهی چاپ مقاله باید مستند به شماره و تاریخ جلسه درمان و 

 و صدور مجوز دفاع ارسال تأییدای از مقاله پس از چاپ از طریق دانشکده/پژوهشکده/پردیس به معاونت پژوهشی دانشگاه جهت نسخه

 شود.

 :تدوین کامل رساله -

ی نهایدفاع و دفاع ور کامل تدوین کرده و آن را برای ارزیابی نهایی در دو مرحله پیشطمرحله دانشجو باید رساله خود را به ینادر 

مربوطه  جلسهصورتبه همراه نهایی( سوم )کاربرگ ارزیابی کمیته و شورای مربوطه را در قالب  اعضایآماده کرده و تأییدیه 

دانشکده/پژوهشکده/پردیس برای دریافت مجوز دفاع نهایی به معاونت پژوهشی دانشگاه و رونوشت آن رسمی از طریق رئیس  طوربه

 را به معاونت آموزشی دانشگاه ارسال دارد.

 :نهایی() سومدفاع و تهیه گزارش پیشرفت کار در ارزیابی شیپ ارزیابی واحدهای آموزشی، -

 صورتبهشفاهی و از نتیجه نهائی رساله خود  صورتبهروس گذرانده شده مرحله دانشجو پس از طی تشریفات اداری از د ایندر 

کاربرگ  کند و در انتهادفاع می کمیته اعضایای با اطلاع رسمی دانشکده/پژوهشکده/پردیس در برابر کتبی و شفاهی در جلسه

ربرگ دفاع و کا جلسهصورتاند. سپس بایستی رسکمیته می اعضای تأییدنامه به شیوه این 6با رعایت ماده  ( رانهاییسوم )ارزیابی 



 

 

رسمی از طریق رئیس دانشکده/پژوهشکده/پردیس به معاونت پژوهشی دانشگاه و رونوشت به  طوربهشورا  تأییدارزیابی سوم پس از 

یر غی شورا های پژوهشی دانشجو از سومیزان پیشرفت فعالیت چنانچه معاونت آموزشی دانشگاه جهت صدور مجوز دفاع ارسال شود.

های پژوهشی خود را به سطح قابل قبول شود تا روند فعالیت( به وی فرصت داده میماه 6) نیمسالقبول ارزیابی شود، تنها یک  قابل

 صورت از ادامه تحصیل محروم خواهد شد. اینارتقا دهد، در غیر 

 :دفاع نهایی -

 شود که در یکبه دانشجو اجازه داده می ف معاونت پژوهشی دانشگاهکه همه مراحل بالا با موفقیت طی شده باشد، از طر در صورتی

های جلسه رسمی منطبق با شیوه و سیاست دانشگاه، در مقابل کمیته راهبری از رساله خود دفاع کند. چنانچه میزان پیشرفت فعالیت

اخته شده و پس از طی تشریفات اداری التحصیل شنپژوهشی دانشجو از سوی کمیته راهبری قابل قبول ارزیابی شود دانشجو فارغ

قبول، ارزیابی شود، تنها یک  غیر قابلمحور خواهد شد؛ ولی چنانچه رساله او موفق به اخذ گواهینامه موقت دوره دکتری پژوهش

صورت  یناهای پژوهشی خود را به سطح قابل قبول ارتقا دهد، در غیر شود تا روند فعالیتماه( به وی فرصت داده می 6) نیمسال

 دانشجوی اخراجی شناخته خواهد شد.

 

 :صدور مجوز دفاع نهایی شرط -6ماده 

های مربوط و ارسال آن از طریق رئیس دانشکده/پژوهشکده/پردیس در قالب فرم ذیل تهیه و تصویب گزارشات -2

 :به معاونت پژوهشی دانشگاه و رونوشت به معاونت آموزشی دانشگاه

 نامهشیوه این 5بند یک ماده  موضوع :گزارش تهیه و تصویب پروپوزال 

 نامهشیوه این 5موضوع بند دو ماده  :گزارش ارزیابی اول 

 نامهشیوه این 5موضوع بند سه ماده  :گزارش ارزیابی دوم 

 )نامهشیوه این 5موضوع بند چهار ماده  :گزارش ارزیابی واحدهای آموزشی، پیش دفاع و گزارش پیشرفت ارزیابی سوم )نهایی 

 ئه مدرک معتبر زبانارا -1

 وزارتین تأییدپژوهشی نمایه دار مورد -های علمیدر یکی از نشریه مقاله 1چاپ حداقل  -3

در شرایط خاص و در صورتی که دانشجو  81/0/10مورخ  51290/28نامه دکتری به شماره آیین 1ماده  85مطابق تبصره  :5تبصره 

صلاح علمی و کتاب تألیفی و تصنیفی در راستای مراجع ذی تأییدبا ارزیابی و  از تولید دانش فنی، ثبت اختراع، اکتشاف و نوآوری

کمیته و شورا از ارائه فقط یک مقاله از دو مقاله موظف  تأییددستگاه متقاضی برخوردار باشد، پس از  تأییدموضوع رساله و مورد 

 معاف خواهد شد.

 پرونده آموزشی و مالی دانشجواستعلام از معاونت آموزشی دانشگاه جهت تکمیل مستندات  -2

 :صدور گواهینامه موقت دوره -7ماده 

رئیس دانشکده/پژوهشکده/پردیس طی نامه رسمی فراغت از تحصیل دانشجو را جهت صدور گواهینامه موقت به معاونت آموزشی  

لیه قوانین و مقررات مدارک مورد دانشگاه و رونوشت آن به معاونت پژوهشی دانشگاه اعلام خواهد کرد. معاونت آموزشی با رعایت ک

 نیاز را صادر خواهد کرد.



 

 

 :کمیته راهبری اعضایالزحمه حق -4ماده 

، زمان پرداخت 81/1/02رئیسه دانشگاه مورخ  هیأتمحور مصوب نامه پذیرش دانشجویان دکتری پژوهششیوه 89طبق ماده  

 زیر خواهد بود: صورتبهکمیته  اعضایالزحمه حق

 الزحمه پرداخت خواهد شد.درصد حق 25توسط معاون پژوهشی دانشگاه،  گزارش ارزیابی اول تأیید پس از -

 الزحمه پرداخت خواهد شد.درصد حق 25توسط معاون پژوهشی دانشگاه،  گزارش ارزیابی دوم تأیید پس از -

 اهد شد.الزحمه پرداخت خودرصد حق 59توسط معاون پژوهشی دانشگاه،  گزارش ارزیابی سوم تأیید پس از -

 کمیته پس از دفاع نهایی انجام خواهد شد. اعضایالزحمه سایر پرداخت حق -

محور، مازاد بر سقف واحدهای و مشاور دانشجویان دکتری پژوهش راهنماواحدهای درسی محاسبه شده برای استادان  :6تبصره 

 .خواهد بود موظف

 

شورای پژوهشی دانشگاه به تصویب رسید و از تاریخ  26/82/8302ورخ م 636تبصره در جلسه شماره  6ماده و  1نامه در آیین این

 مذکور قابل اجراست.

  



 

 

 هدور ینظارت رب اجرا  انمهشیوه 1)ماده  دوره یاجرا  یبندزمانجدول ربانمه 

محور(ژپوهش ی دکتر 
 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

  

1
(ماه بعد از شروع دوره6حداکثر تا ) تهیه و تصویب پروپوزال •

2
(ماه بعد از تصویب پروپوزال0حداکثر )ارزیابی اول •

3
(تأیید گزارش ارزیابی اولماه بعد از0حداکثر )ارزیابی دوم•

4
(ماه بعد از تأیید گزارش ارزیابی دوم0حداکثر )ارزیابی سوم یا نهایی •

ورود

تهیه و تصویب پروپوزال

واحد پیش نیاز روش تحقیق1

یلیتحصارائه گزارشات ارزیابی پیشرفت

واحد درسی موظف6

پژوهشی-مقاله علمی1



 

 

 پژوهش محور( یردکت هدور ینامه نظارت بر اجراوهی: ش5)ماده  دوره یبندی اجرابرنامه زمان

 زمان شرح وظایف دانشجو مرحله

و  هیته

 بیتصو

 پروپوزال

 کمیته اعضایپیگیری برای تعیین  -

 3کمیته راهبری رساله مطابق بند یک ماده  اعضایمرحله به عنوان نخستین گام باید  ایندر 

 .تعیین و شروع به کار کند نامهشیوه این

 

 گذراندن درس روش تحقیق -

 مرحله الزامی است. ایننیاز در عنوان پیشبه  روش تحقیقگذراندن درس 

 
 

 تصویب عنوان رساله -

رح کشور و در قالب ط بالادستیدانشجو باید تلاش کند که عنوان رساله خود را بر اساس اسناد 

 قالب کاربرگ تعیین استاد راهنما و موضوع رسالهنهایی کرده و در  تقاضامحورپژوهشی 

 به تصویب رساند. در شورای گروه مربوطه
 

 تصویب پروپوزال -

 وفرم پروپوزال مصوب دانشگاه مرحله باید پروپوزال رساله خود را در قالب  ایندانشجو در 

با الهام از مباحث درس روش تحقیق به روش دقیق علمی و بر اساس نیازهای اعلامی کارفرما 

 تهیمو کشورای گروه  اعضایاز  ای متشکلآن در جلسه تأییدتهیه کند و پس از دفاع از رساله و 

 به تصویب رساند.راهبری رساله، آن را در شورا نیز 
 

 اخذ مدرک زبان -

و مدرک معتبر زبان انگلیسی  برآمدهمرحله باید از عهده آزمون زبان انگلیسی  ایندانشجو در 

تواند از ا بنامه آموزشی به دانشکده/پژوهشکده/پردیس ارائه نماید تخود را مطابق با اصول و آیین

 زبان فراگرفته خود در تدوین رساله بهره گیرد.
 

 تهیه گزارش -

( 8مرحله )شامل ) اینتا  شدهانجاممرحله دانشجو باید با پیگیری خود گزارش اقدامات  ایندر 

( مدرک 3( فرم تصویب پروپوزال و )1) کاربرگ تعیین موضوع رساله و استاد راهنما،

های مذکور را به کاربرگبرای نظارت بر حسن انجام کار ده و سپس رسان شورا تأیید( را به زبان

 رئیسرسمی از طریق  طوربهشورای گروه و شورا  جلساتصورتهمراه 

دانشکده/پژوهشکده/پردیس به معاونت پژوهشی دانشگاه و رونوشت آن را به معاونت آموزشی 

گزارش  این تأییدتلزم دریافت و ارسال کند. بدیهی است ادامه فعالیت علمی دانشجو مس دانشگاه

 معاونت پژوهشی دانشگاه است. از سوی

 

ماه  6حداکثر 

پس از شروع 

 دوره

 



 

 

 پژوهش محور( یدکتر هدور ینامه نظارت بر اجراوهی: ش5)ماده  دوره یبندی اجرابرنامه زمان

 زمان شرح وظایف دانشجو مرحله

ارزیابی 

 اول

 ارزیابی اولگزارش -تکمیل کاربرگ پیشرفت تحصیلی

 

 گذراندن حداقل یك درس -

مرحله دانشجو باید حداقل یکی از دروس موظف تخصصی مرتبط با موضوع رساله خود را  ایندر  

توسط استاد راهنما در کاربرگ تعیین استاد راهنما و موضوع رساله دکتری درج شده  قبلاً که 

 است، بگذراند.
 

 اول و دوم رساله هایگزارش فصل -

استاد راهنما  تأییدهای اول و دوم رساله خود را پس از حله دانشجو باید گزارش فصلمر ایندر  

 رساند. تأییدکمیته ارائه و به  اعضایبه سایر 

 

 موظف اولین مقالهتدوین  -

های پژوهشی خود تا آن مرحله مرحله باید اولین مقاله موظف را بر اساس یافته ایندانشجو در  

پژوهشی تدوین و برای چاپ به یکی از نشریات  -علمی مقالات علمیاز رساله، بر اساس اصول 

-مقاله علمی 2شایان ذکر است دانشجو موظف است در طول تهیه رساله خود بسپارد )معتبر 

 .مرحله باید منتشر نماید( اینپژوهشی را به چاپ برساند که اولین آن را در 
 

 مقاله در کنفرانس ارائه -

لمللی یا اید علاوه بر مقاله نخست، مقاله دیگری را به یک کنفرانس بینمرحله دانشجو با ایندر  

فرایند باید تلاش کند تا بازخورد فعالیت پژوهشی خود را  اینملی تخصصی ارائه کند. دانشجو در 

 حوزه تخصصی خود، از کنفرانس نامبرده دریافت کند. نظرانصاحباز 

 شورای مربوطه تأییدو  اول بیارزیا تهیه گزارش از پیشرفت کار درو دفاع  -

های پیشرفت رساله دکتری خود در مقابل مرحله دانشجو بایستی از نتایج و دستاورد ایندر  

پس  کمیته و اعضای تأییدرا به  کاربرگ ارزیابی اولو  جلسهصورتکمیته دفاع کند و  اعضای

ه و شورا کمیت تأییدرا که به و کاربرگ ارزیابی اول  جلسهصورتشورا رساند. سپس  تأییداز آن به 

دانشکده/پژوهشکده/پردیس به معاونت پژوهشی دانشگاه  رئیسرسمی از طریق  طوربهرسیده است 

ژوهشی های پو رونوشت آن به معاونت آموزشی دانشگاه ارسال کند. چنانچه میزان پیشرفت فعالیت

( به وی فرصت داده ماه 6) لمساینقبول ارزیابی شود، تنها یک  غیر قابلدانشجو از سوی شورا 

 صورت از اینهای پژوهشی خود را به سطح قابل قبول ارتقا دهد، در غیر شود تا روند فعالیتمی

 ادامه تحصیل محروم خواهد شد.

 

ماه  9حداکثر 

پس از 

تصویب 

 پروپوزال

  



 

 

 ش محور(پژوه یدکتر هدور ینامه نظارت بر اجراوهی: ش5)ماده  دوره یبندی اجرابرنامه زمان

 زمان شرح وظایف دانشجو مرحله

ارزیابی 

 دوم

 گزارش ارزیابی دوم-ارائه کاربرگ پیشرفت تحصیلی

 کمیته اعضای تکمیل -

مرحله نمایندگان معاونت پژوهشی و معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه  ایندر  

عد بفه شده و کمیته منطور رسمی به کمیته راهبری اضانامه بهشیوه این 3ماده  2موضوع بند 

 با ترکیب جدید تشکیل جلسه خواهد داد.

 یك درسحداقل گذراندن  -

مرحله دانشجو باید حداقل یک درس دیگر از دروس موظف تخصصی مرتبط با موضوع  ایندر  

توسط استاد راهنما در کاربرگ تعیین استاد راهنما و موضوع رساله دکتری  قبلاًرساله خود را که 

 ت، بگذراند.درج شده اس

 اول گواهی چاپ مقاله ارائه -

-برمرحله دانشجو باید گواهی پذیرش چاپ مقاله برآمده از رساله خود را )ترجیحاً در ایندر  

ژوهشی پ -های معتبر علمیدارنده نتایج آزمایشات محاسباتی یا اعتبارسنجی( از یکی از نشریه

اوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وزارت علوم، تحقیقات و فن تأییددار و مورد نمایه

بر  تحریریه باشد. علاوه هیأتارائه نماید. گواهی چاپ مقاله باید مستند به شماره و تاریخ جلسه 

ای از مقاله پس از چاپ از طریق دانشکده/پژوهشکده/پردیس به معاونت بایستی نسخه این

 ل شود.و صدور مجوز دفاع ارسا تأییدپژوهشی دانشگاه جهت 

 موظف مقاله دومتدوین  -

های پژوهشی خود تا آن مرحله باید دومین مقاله موظف خود را بر اساس یافته ایندانشجو در  

پژوهشی تدوین و برای چاپ به یکی از  -مرحله از رساله، بر اساس اصول علمی مقالات علمی

 نشریات معتبر بسپارد.

 چهارمو سوم  هایگزارش فصل -

استاد  تأییدهای سوم و چهارم رساله خود را پس از انشجو باید گزارش فصلمرحله د ایندر  

 رساند. تأییدکمیته ارائه و به  اعضایراهنما به سایر 

 شورای مربوطه تأییددوم و  ارزیابیتهیه گزارش از پیشرفت کار در و دفاع  -

ل خود در مقاب های پیشرفت رساله دکتریمرحله دانشجو بایستی از نتایج و دستاورد ایندر  

کمیته و پس  اعضای تأییدرا به  کاربرگ ارزیابی دوم و جلسهصورتکمیته دفاع کند و  اعضای

یته و کم تأییدو کاربرگ ارزیابی دوم را که به  جلسهصورتشورا رساند. سپس  تأییداز آن به 

وهشی ژدانشکده/پژوهشکده/پردیس به معاونت پ رئیسرسمی از طریق  طوربهشورا رسیده است 

دانشگاه و رونوشت آن به معاونت آموزشی دانشگاه ارسال کند. چنانچه میزان پیشرفت 

 6) مسالینقبول ارزیابی شود، تنها یک  غیر قابلشورا  از سویهای پژوهشی دانشجو فعالیت

های پژوهشی خود را به سطح قابل قبول ارتقا شود تا روند فعالیت( به وی فرصت داده میماه

 ت از ادامه تحصیل محروم خواهد شدصور اینغیر دهد، در 

ماه  9حداكثر 

 تأييدپس از 

گزارش 

 ارزيابي اول

  



 

 

 پژوهش محور( یدکتر هدور ینامه نظارت بر اجراوهی: ش5)ماده  دوره یبندی اجرابرنامه زمان

 زمان شرح وظایف دانشجو مرحله

 ارزیابی

سوم یا 

 نهایی

 نهایی -ش ارزیابی سومگزار-ارائه کاربرگ پیشرفت تحصیلی
 

 تعیین داوران-کمیته اعضایتکمیل  -

 با ترکیب بعدمنبه کمیته اضافه شده و کمیته راهبری  نامهشیوه این 3ماده  3مرحله داوران طبق بند  ایندر  

 .شودمیاعضا تشکیل  هکامل هم

 پژوهشی دوم -گواهی پذیرش مقاله علمی ارائه -

نتایج  دربردارندهپذیرش چاپ مقاله دوم برآمده از رساله خود را )ترجیحاً مرحله دانشجو باید گواهی  ایندر  

زارت و تأییددار و مورد پژوهشی نمایه -های معتبر علمیآزمایشات محاسباتی یا اعتبارسنجی( از یکی از نشریه

ه باید مستند علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ارائه نماید. گواهی چاپ مقال

ای از مقاله پس از چاپ از طریق بایستی نسخه اینتحریریه باشد. علاوه بر  هیأتبه شماره و تاریخ جلسه 

 و صدور مجوز دفاع ارسال شود. تأییددانشکده/پژوهشکده/پردیس به معاونت پژوهشی دانشگاه جهت 

 تدوین کامل رساله -

ر کامل تدوین کرده و آن را برای ارزیابی نهایی در دو مرحله وطمرحله دانشجو باید رساله خود را به ایندر  

وم سکاربرگ ارزیابی کمیته و شورای مربوطه را در قالب  اعضاینهایی آماده کرده و تأییدیه دفاع و دفاع پیش 

دانشکده/پژوهشکده/پردیس برای دریافت  رئیسرسمی از طریق  طوربهمربوطه  جلسهصورتبه همراه نهایی( )

 ز دفاع نهایی به معاونت پژوهشی دانشگاه و رونوشت آن را به معاونت آموزشی دانشگاه ارسال دارد.مجو

 نهایی(سوم )دفاع و تهیه گزارش پیشرفت کار در ارزیابی  شیپ ارزیابی واحدهای آموزشی، -
ه نهائی شفاهی و از نتیج صورتبهمرحله دانشجو پس از طی تشریفات اداری از دروس گذرانده شده  ایندر 

 ایاعضای با اطلاع رسمی دانشکده/پژوهشکده/پردیس در برابر کتبی و شفاهی در جلسه صورتبهرساله خود 

 اعضای تأییدنامه به شیوه این 6را با رعایت ماده  نهایی(سوم )کاربرگ ارزیابی کند و در انتها کمیته دفاع می

رسمی  ورطبهشورا  تأییدنهایی( پس از سوم )رزیابی دفاع و کاربرگ ا جلسهصورترساند. سپس باید کمیته می

دانشکده/پژوهشکده/پردیس به معاونت پژوهشی دانشگاه و رونوشت آن به معاونت آموزشی  رئیساز طریق 

ورا ش از سویهای پژوهشی دانشجو میزان پیشرفت فعالیت چنانچه دانشگاه جهت صدور مجوز دفاع ارسال شود.

های پژوهشی شود تا روند فعالیت( به وی فرصت داده میماه 6) مسالینود، تنها یک قبول ارزیابی ش غیر قابل

 صورت از ادامه تحصیل محروم خواهد شد. اینخود را به سطح قابل قبول ارتقا دهد، در غیر 

 دفاع نهایی -

جو اجازه به دانش که همه مراحل بالا با موفقیت طی شده باشد، از طرف معاونت پژوهشی دانشگاه در صورتی

شود که در یک جلسه رسمی منطبق با شیوه و سیاست دانشگاه، در مقابل کمیته راهبری از رساله خود داده می

کمیته راهبری قابل قبول ارزیابی شود  از سویهای پژوهشی دانشجو دفاع کند. چنانچه میزان پیشرفت فعالیت

ری موفق به اخذ گواهینامه موقت دوره دکتری التحصیل شناخته شده و پس از طی تشریفات ادادانشجو فارغ

ماه( به وی  6) مسالینقبول، ارزیابی شود، تنها یک  غیر قابلمحور خواهد شد؛ ولی چنانچه رساله او پژوهش

صورت  این در غیرهای پژوهشی خود را به سطح قابل قبول ارتقا دهد، شود تا روند فعالیتفرصت داده می

 واهد شد.دانشجوی اخراجی شناخته خ

ماه  9حداکثر 

 تأییدپس از 

گزارش ارزیابی 

 دوم



 

 

 شرط صدور مجوز دفاع نهایی توجه:

 636دکتری پژوهش محور مصوب جلسه  هنظارت بر اجرای دور نامهشیوه 5ماده تهیه و تصویب گزارشات زیر مطابق با  -8

 26/82/8302شورای پژوهشی دانشگاه مورخ 

 گزارش تهیه و تصویب پروپوزال 

 ارزیابی اول گزارش 

 گزارش ارزیابی دوم 

  نهایی(سوم )گزارش ارزیابی واحدهای آموزشی، پیش دفاع و تهیه گزارش پیشرفت کار در ارزیابی 

 ارائه مدرک معتبر زبان -2

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت  تأییدپژوهشی نمایه دار مورد -علمی هاینشریهدر یکی از  مقاله 2چاپ حداقل  -3

 رمان و آموزش پزشکیبهداشت، د

 استعلام از معاونت آموزش دانشگاه جهت تکمیل مستندات پرونده آموزشی و مالی دانشجو -6

  



 

 

گاه عالمه طباطبائی  محورژپوهش ی دکتر  انیدانشجو هیرپداخت شهر یدستورالعمل مال   دانش
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نامه پذیرش و فرایند تحصیلی دانشجویان دکتری پژوهش محور، دستورالعمل وهشی 5ماده  8رئیسه دانشگاه در اجرای تبصره  هیأت

 مالی نحوه دریافت شهریه تحصیلی از دانشجویان مزبور را به شرح ذیل به تصویب رساند.

ون ریال میلی 199معادل  02-03های سال تحصیلی هزینه تحصیلی دانشجویان برخوردار از بورسیه حوزه کاربرد برای ورودی: 2ماده 

 شود:باشد که به شرح ذیل دریافت میمی

 صورت نقدیپرداخت در زمان انعقاد قرارداد بهعنوان پیشبه %59معادل  -8

پیش  حوزه کاربرد تأییدپس از پایان اولین سال تحصیلی و ارائه گزارش پیشرفت تحصیلی از سوی استاد راهنما و  %25معادل  -2

 از ورود به ترم سوم تحصیلی

 پس از موفقیت در ارزیابی جامع و قبل از ارسال نتیجه تحصیلی دانشجو به حوزه کاربرد %25معادل  -3

 

شگاه رئیسه دان هیأتهزینه تحصیلی دانشجویان حوزه کاربرد هرساله متناسب با شرایط اقتصادی و اجتماعی با تصویب  :2تبصره 

 قابل تغییر است.

اخذ  هاآنصورت ذیل از باشد که بهمیلیون ریال می 615از خارج به داخل معادل هزینه تحصیلی دانشجویان ایرانی انتقال  :1ماده 

 شود:می

 نامنقدی زمان ثبت %25معادل  -8

 پیش از ورود به ترم سوم تحصیلی %25معادل  -2

 پیش از ورود به ترم پنجم تحصیلی %25معادل  -3

 قبل از دفاع نهایی از رساله %25معادل  -6

 

، در چهارچوب (تبدیل به داخل و مربیان خاص)انشجویان بورسیه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری هزینه تحصیلی برای د: 3ماده 

 شود:صورت ذیل دریافت میباشد که بهمیلیون ریال می 659ضوابط وزارتخانه معادل 

 های مربوطهنامهمیلیون ریال توسط وزارت متبوع طی دوران تحصیلی و بر اساس موافقت 399معادل  -8

 ناممیلیون ریال توسط دانشجو در زمان ثبت 859معادل  -2

دسته از دانشجویان  این( کماکان به قوت خود باقی است، ولی نحوه پرداخت 08-02های تحصیلی )های اعلامی برای سالرقم :2ماده 

 نامه است.شیوه ایننیز تابع 

 رئیسه قرار گرفت و از همین تاریخ قابل اجرا است. هیأتمورد تصویب  98/91/8302ماده تنظیم شده و در تاریخ  6نامه در شیوه این

  



 

 

  محورژپوهش ی ساله دکتر ر ی راهبر  تهی کم  اعضایالزحمه العمل رپداخت حقدستور

گاه عالمه طباطبائی  مدعو( دیاسات -یعلم  هیأت اعضای) دانش
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رئیسه  هیأت 24/24/2391محور مصوب نشجویان دکتری پژوهشنامه پذیرش و فرایند تحصیلی داشیوه 22ماده در اجرای 

العمل فرآیند پرداخت ، دستور12/21/2391محور مصوب نامه نظارت بر اجرای دوره دکتری پژوهششیوه 4دانشگاه و ماده 

 شود.محور به شرح ذیل ابلاغ میکمیته راهبری رساله دکتری پژوهش اعضایالزحمه حق

 

دستورالعمل است.  اینالزحمه ایشان طبق تنظیم و فرآیند پرداخت حقنسخه  6کمیته راهبری در  اعضایشگاه با قرارداد دان: 2ماده 

 رد.گیصورت نمیاستاد/اساتید راهنما/مشاور/داور و نمایندگان معاونت آموزشی و پژوهشی هنگام انعقاد قرارداد پرداختی به  ،روازاین

کمیته راهبری، اساتید مشاور/داور و  اعضایهنما در نیمسال اول تحصیلی دانشجو و قرارداد با سایر قرارداد با استاد/اساتید را: 1ماده 

 شود.نمایندگان معاونت آموزشی و پژوهشی در نیمسال تحصیلی که جلسه دفاع دانشجو ثبت گردیده است، منعقد می

ارزیابی پیشرفت تحصیلی رساله دکتری دانشجو صورت گ سه مرحله و پس از تکمیل سه کاربرالزحمه استاد راهنما در حق :3ماده 

واحد و در مرحله سوم )دفاع نهایی دانشجو(  39واحد از  5/1درصد معادل  25که در مرحله اول و دوم هر کدام طوریپذیرد. بهمی

 شود.واحد پرداخت می 39واحد از  85درصد معادل  59

درصد،  69واحد و به استاد راهنمای دوم  81درصد معادل  69تاد راهنمای اول در صورت وجود دو استاد راهنما، به اس تبصره:

 شود.واحد پرداخت می 82معادل 

 التدریس است.واحد حق 3الزحمه استاد مشاور معادل حق: 2ماده 

 است. التدریسواحد حق 6التدریس و جمعاً واحد حق 3الزحمه هر استاد در صورت وجود دو استاد مشاور، حق تبصره:

الزحمه نمایندگان معاونت آموزشی و پژوهشی التحقیق و حقساعت حق 39الزحمه داوران داخلی و خارجی معادل حق: 5ماده 

 التحقیق است.ساعت حق 89دانشگاه، هر کدام معادل 

 الزحمه استاد/اساتید راهنما به شرح ذیل است:حقفرآیند پرداخت : 6ماده 

 ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانشجو از طرف استاد/اساتید راهنما به شورای دانشکده/پردیسکاربرگ  تأییدارائه و  الف(

 گزارش تأییدب( ارسال گزارش و مستندات کاربرگ از شورای دانشکده/پردیس به معاونت پژوهشی دانشگاه جهت 

 پوششی معاونت پژوهشی به معاونت اداری و مالی هپ( ارسال تأییدیه کاربرگ به انضمام نام

 ت( ارسال دستور پرداخت معاونت اداری و مالی به مدیریت امور مالی

 ث( ارسال تأییدیه پرداخت از طرف مدیریت امور مالی به معاونت پژوهشی جهت ثبت در سوابق دانشجو و استاد راهنما

 گاه به شرح ذیل است:الزحمه اساتید مشاور/داور و نمایندگان معاونت آموزشی و پژوهشی دانشفرآیند پرداخت حق :7ماده 

 دفاع نهایی دانشجو از طرف معاونت پژوهشی به معاونت اداری و مالی جلسهصورتالف( ارسال 

 ب( ارسال دستور پرداخت معاونت اداری و مالی به مدیریت امور مالی

اساتید مشاور/داور و ج( ارسال تأییدیه پرداخت از طرف مدیریت امور مالی به معاونت پژوهشی جهت ثبت در سوابق دانشجو و 

 نمایندگان معاونت آموزشی و پژوهشی



 

 

علمی و یا آخرین  هیأتمنوط به ارائه آخرین حکم کارگزینی عضو الزحمه استاد/اساتید راهنما/مشاور/داور مدعو پرداخت حق: 4ماده 

 الزحمه است.مدرک تحصیلی برای گروه آزاد جهت پرداخت حق

، واحدهای درسی محاسبه شده برای 26/82/8302امه نظارتی معاونت پژوهشی دانشگاه مصوب نشیوه 6مطابق با تبصره  :9ماده 

التدریس است و اعتبار آن از محل درآمدهای نامه حقکمیته راهبری رساله، مازاد بر ساعات تدریس استاد، مطابق با آئین اعضایتمامی 

 شود.ن میمحور تأمیاختصاصی دانشگاه حاصل از شهریه دانشجویان پژوهش

 رئیسه دانشگاه علامه طباطبائی رسید. هیأتبه تصویب  81/90/8306ماده و دو تبصره در تاریخ  0دستورالعمل در  این

 

  



 

 

معتبر یعلم  هیانتخاب نشر یربا  انیدانشجو یراهنما
 

 

 

 

 

 
  



 

 

 :مقدمه

دانشجویان مقطع دکتری( در جهت شناسایی مجلات معتبر برای ارسال راهنمای حاضر با هدف کمک به دانشجویان )به خصوص 

احی طور خاص( طرنشجویی برای دانشجویان دکتری )بهمقالات )برای تمامی دانشجویان( و همچنین تسهیل فرایند درخواست دفاع دا

پژوهشی دانشگاه و مصوبات رای شده است. این راهنما برگرفته از دستورالعمل بررسی تخلفات پژوهشی وزارت عتف، مصوبات شو

باشد و در سه بخش اصلی تعاریف، مجلات مورد تأیید دانشگاه و فرآیند درخواست دفاع های اعتبارسنجی دانشگاه میکمیسیون

 دانشجویی )با کمک کارتکس( طراحی شده است.

 

 تعاریف: -الف
 (wos) Web of science 

Web of Science  توسط تامسون رویترز(Thomson Reuters) ای با سوابق چندین رشتهر شده است و یک پایگاه داده میانمنتش

عنوان مثال، نیز وجود دارد، به wosپایگاه داده کتابشناختی است؛ علاوه بر جستجو بر اساس موضوع، امکان جستجوی استنادی در 

 .یک نویسنده یا اثر خاص استناد شده است میزان بهتا چه اینکه 

Web of Science Core Collection™  شامل نمایه استنادی Science Expanded™ (SCIE) ،Social Sciences Citation Index™ 

(SSCI) ،Arts & Humanities Citation Index™ (AHCI)و ، Emerging Sources Citation Index™ (ESCI) ؛باشدمی 

 Web of Science Core Collection  رین عملکرد ویراستاری را مجلاتی را شامل می شود که سطوح بالایی از سختگیری و بهت فقط

دانلود هر فهرست مجموعه شامل عنوان مجله،  .است  SSCI و SCIE شامل مجلاتی از ™Journal Citation Reports .دهندنشان می

ISSN/eISSN8، نام و آدرس ناشر، زبان و دسته است.  

نیاز دارید و پس از آن امکان دسترسی به عنوان  Master Journal Listیل های دانلودی به یک ثبت نام رایگان برای دسترسی به فا

 مجلات فراهم می شود.

 
 مجلات مورد تأیید دانشگاه: -ب

  مجلات دارای نمایۀWOS  درصورتی معتبر محسوب می شوند که دارایJCR  بوده و در لیستSSCI  نمایه شده باشند )در

و  master journal listنظیر  WOSنیز مورد قبول است(. سایر لیست های مربوط به  SCIرشته های علوم پایه فهرست 

 
1 Web of Science Core Collection, Last Updated: February 23, 2022, Web of Science Master Journal List - 

Collection List Downloads (clarivate.com) 

https://mjl.clarivate.com/collection-list-downloads
https://mjl.clarivate.com/collection-list-downloads


 

 

emerging sources citation index فرض جهت اخذ مجوز دفاع، معتبر محسوب نشده و هر مورد نیازمند طور پیشبه

 مستندات و بررسی بیشتر است.

 ت علمی دارای رتبه الف و ب وزارت عتف )نمایه شده در سایتمجلاhttps://journals.msrt.ir/   مورد تأیید دانشگاه بوده و

  مجلات دارای رتبۀ ج در صورت تأیید کمیسیون اعتبارسنجی نشریات دانشگاه، مورد تأیید واقع می شوند.

  تأیید دانشگاه بوده و جهت انجام صدور مجوز دفاع دانشجویی مجلات معتبر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مورد

 ای را قبلا اعلام کرده باشد.اردی که دانشگاه، عدم پذیرش مجلهمورد پذیرش دانشگاه هستند به جز مو

  مجلات علمی پژوهشی معتبر حوزۀ علمیه، مورد تأیید دانشگاه بوده و جهت انجام صدور مجوز دفاع دانشجویی مورد پذیرش

 انشگاه هستند.د

 ته عنوان مجلۀ معتبر پذیرفمجلات علمی پژوهشی دانشگاه آزاد در صورتی که در لیست نشریات معتبر وزارتین باشند، به

 می شوند.

  مجلات دارای نمایۀISC فرض جهتطور پیشمی پژوهشی حوزۀ علمیه نباشند، بهکه در لیست معتبر وزارتین و مجلات عل 

 و در هر مورد نیازمند مستندات و بررسی بیشتر است.حسوب نشده اخذ مجوز دفاع معتبر م

 شده در در مورد مجلات نمایهscopus .به شرط آنکه در لیست سیاه وزارتین قرار نگرفته باشند مورد تأیید هستند 

 و چاپ مقالات ه پذیرش اهر و شکل مجلات معتبر که اقدام ببا ظ 8های جعلی و ربوده شدهبا توجه به وجود مجلات و سایت

حاصل نمایند.  اند شخصا از صحت آدرس مجله و غیرجعلی بودن آن اطمینانکنندگان مقالات موظفکنند، ارسالمی

تواند در هر مرحله ای فرآیند دفاع را متوقف نموده و یا امتیازات حاصل از میبودن مجله، دانشگاه درصورت اثبات جعلی

 مقاله ارائه شده را سلب نماید.

 یت ارتباط موضوعی مقاله با مجله الزامی است.رعا 

  در مواردی که معاونت پژوهشی دانشکده مربوط و یا دانشگاه برای اعتبارسنجی مجلات و مقالات، مستندات بیشتری را

ده شها و همچنین اصلاحات انجامبوط به ارسال مقاله، نتایج داوریبایست علاوه بر مستندات مرواست نماید، دانشجو میدرخ

 نویس مقاله را ارائه نماید.روی پیش

 أیید تون پژوهشی دانشکده بررسی و طور دقیق توسط کارشناس دانشکده بررسی و توسط معااعتبار و اصالت نشریات به

 شود.می

 بایست با نام دانشگاه علامه طباطبایی )با دو املای مصوب فارسی خرج از رساله دانشجویان دکتری میکلیه مقالات مست

( برای مجلات ارسال شده و پس از چاپ در  Allameh Tabataba’iو املای انگلیسی  «علامه طباطبایی و علامه طباطبائی»

وبسایت مجلات نمایه شوند و در متن مقالات نیز در صورت استفاده از افیلیشن انگلیسی باید با این املای مصوب چاپ 

 شوند.

 

 رشیپذ یکه گواه یانیبه دانشجو دفاعشیپ یصدور مجوز برگزار، 23/91/8698اه مورخ شورای پژوهشی دانشگ 506بر اساس مصوبۀ 

وان تاند بلامانع است؛ بدیهی است که از مقالۀ مذکور نمیباشند دریافت نمودههای دانشگاه که دارای رتبۀ علمی نمیفصلنامه ازمقاله 

منظور، مقاله برگرفته از رساله در یکی از مجلات دارای رتبۀ علمی بدین برای دفاع نهایی یا تسویۀ پژوهشی استفاده نمود و لازم است

 پذیرش/چاپ شود.

 

 
1 hijacked 



 

 

 فرایند: -ج

 :عمومی

 تحویل مدارک پژوهشی )مطابق با کارتکس دفاع دانشجویی پیوست راهنما( به کارشناسان دانشکده 

  توسط دانشکده برای ارسال به معاونت داری کارتکس نگهتکمیل کارتکس دفاع دانشجویی توسط کارشناس دانشکده و

 پژوهشی دانشگاه در صورت درخواست ارائۀ گزارش

 8/5/8301 مورخ 130 شماره ضروری است نام اساتید راهنما و مشاور به عنوان نویسندگان در مقاله ذکر گردد؛ طبق رأی 

 وجود ندارد.اداری ضرورتی بر نویسنده مسئول بودن استاد راهنما  عدالت دیوان عمومی هیأت

  مقرر گردید که دانشجویان مقطع دکتری  29/89/8300 مورخ دانشگاه کمیسیون اعتبارسنجی نشریات 61 جلسۀ مطابق با

ند و به بعد جهت دریافت مجوز دفاع، مقالات موظف خود را در مجلات دارای رتبه الف و ب چاپ کن 8301ورودی سال 

کرده  از آن در صورتی که مقالات خود را در مجلات دارای رتبه ج چاپتر های پیشدرخصوص دانشجویان ورودی سال

 علمی قرار گیرد. همچنیناعتبارسنجی نشریات مورد ارزیابی بایست در جلسات کمیسیون باشند اعتبار این مجلات می

 مقالات دارای رتبه د نیز مورد پذیرش نمی باشند.

 : اختصاصی

 مجوز صدور جهت 8دانشجویان از دریافتی مقالات خصوص در 8300/82/23 مورخ دانشگاه پژوهشی شورای 561 جلسۀ مطابق با

 دارد:می اعلام دفاع/دفاعپیش

 گاهدانش پژوهشی معاونت جانب از معتبر پذیرش یک با دفاع و دفاعپیش برای دانشجویان شیوۀ آموزشی و پژوهشی مجوز 

 .است پژوهشی مقررات و ضوابط تمامی رعایت و مقاله چاپ به منوط مدرک صدور و حساب تسویه و شودمی داده

 داده دانشگاه پژوهشی معاونت جانب از معتبر پذیرش دو با دفاع و دفاعپیش محور، مجوزبرای دانشجویان شیوۀ پژوهش 

 .است پژوهشی مقررات و ضوابط تمامی رعایت و مقاله دو هر نهایی چاپ به منوط مدرک صدور حساب تسویه و شودمی

 

 
  

 

 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری 82/88/8300مورخ  8216دادنامه شماره با استناد به 8 



 

 

 ارزیابی اول-کاربرگ گزارش پیشرفت تحصیلی دانشجویان دکتری پژوهش محور
 گزارش از تاریخ..................تا..............

 . مشخصات دانشجو2

 ...................دانشکده/پژوهشکده/پردیس.............................................شماره دانشجویی........ نام و نام خانوادگی........................

تاریخ تصویب طرح پیشنهادی .................رساله:...................................................................................................................... عنوان گروه آموزشی ..........................

 دانشکده/پژوهشکده/پردیس........................................... رساله.....................تاریخ دفاع از پروپوزال در شورای

 کمیته راهبری رساله: اعضای

 اهنمای دوم..................................................... استاد راهنمای اول..................................... استاد ر

 ....... استاد مشاور اول..........................................نماینده حوزه کاربرد...............................................

 صویب پروپوزال(تهیه گزارش ارزیابی اول )حداکثر نه ماه بعد از ت دستورالعمل. 1

به معاونت پژوهشی دانشگاه و رونوشت آن به  دانشکده/پژوهشکده/پردیس سیرئگزارش پس از تکمیل باید طی نامه رسمی از طریق  این

 معاونت آموزشی دانشگاه ارسال شود.

 گذراندن حداقل یك درس -

توسط استاد راهنما در کاربرگ تعیین استاد راهنما  قبلاً اله خود را که مرحله دانشجو باید حداقل یکی از دروس موظف تخصصی مرتبط با موضوع رس ایندر 

 و موضوع رساله دکتری درج شده است، بگذراند.

 اول و دوم رساله  هایگزارش فصل -

 رساند. تأییده کمیته ارائه و ب اعضایاستاد راهنما به سایر  تأییدهای اول و دوم رساله خود را پس از مرحله دانشجو باید گزارش فصل ایندر 

 موظف  اولین مقالهتدوین  -

ی پژوهش -های پژوهشی خود تا آن مرحله از رساله، بر اساس اصول علمی مقالات علمیمرحله باید اولین مقاله موظف خود را بر اساس یافته ایندانشجو در 

پژوهشی را به چاپ -مقاله علمی 2ر طول تهیه رساله خود تدوین و برای چاپ به یکی از نشریات معتبر بسپارد )شایان ذکر است دانشجو موظف است د

 مرحله باید منتشر نماید(. اینبرساند که اولین آن را در 

 مقاله در کنفرانس ارائه -

ند باید تلاش فرای اینالمللی یا ملی تخصصی ارائه کند. دانشجو در مرحله دانشجو باید علاوه بر مقاله نخست، مقاله دیگری را به یک کنفرانس بین ایندر 

 حوزه تخصصی خود، از کنفرانس نامبرده دریافت کند. نظرانصاحبکند تا بازخورد فعالیت پژوهشی خود را از 

 شورای مربوطه  تأییدو  تهیه گزارش از پیشرفت کار در مرحله اولو دفاع  -

بی اول کاربرگ ارزیا و جلسهصورتکمیته دفاع کند و  اعضایبل های پیشرفت رساله دکتری خود در مقامرحله دانشجو بایستی از نتایج و دستاورد ایندر 

ور کمیته و شورا رسیده است به ط تأییدو کاربرگ ارزیابی اول را که به  جلسهصورتشورا رساند. سپس  تأییدکمیته و پس از آن به  اعضای تأییدرا به 

اه و رونوشت آن به معاونت آموزشی دانشگاه ارسال کند چنانچه میزان پیشرفت دانشکده/پژوهشکده/پردیس به معاونت پژوهشی دانشگ رئیسرسمی از طریق 

های پژوهشی شود تا روند فعالیت( به وی فرصت داده میماه 6سال )قبول ارزیابی شود، تنها یک نیم غیر قابلشورا  از سویهای پژوهشی دانشجو فعالیت

 ت از ادامه تحصیل محروم خواهد شد.صور اینخود را به سطح قابل قبول ارتقا دهد، در غیر 

 

  



 

 

 

 . فرم گزارش دروس3

 نام درس تعداد واحد سال گذراندن درس-ترم

 
 

  

 

 

  

 

 های اول و دوم. گزارش فصل2

 عنوان و چکیده فصل اول:

 

 

 

 

 عنوان و چکیده فصل دوم:

 

 

 
 

 موظف اولین مقالهتدوین  .5 -3-81

3-24-  

 عنوان پیشنهادی مقاله:

 

 

 ن:اسامی همکارا

 

 کلمات کلیدی:

 

 

 تاریخ احتمالی ارسال به مجله:

 

 چکیده مقاله:

 

 

 

 

 

 های پژوهشی. سایر فعالیت6



 

 

 محل اجرا زمان و تاریخ  عنوان فعالیت

8   
 

 

2    

3    

 

 های پژوهشی مرحله اول. گزارش فعالیت7

 را بیان کنید؟ تاکنون شدهانجامهای شرح مختصری از فعالیت (2

 

 ن از طرح پژوهشی رساله پیشرفت داشته است؟چه میزا (1

 

 های آتی شما در انجام رساله چیست؟برنامه فعالیت (3

 

 

 ؟ایدشدهآیا در اجرای تحقیق با مشکل خاصی مواجه  (2

 

 زمان مورد نیاز برای انجام موارد را بیان کنید.  حداقل مرحله را انجام ندادید چرا؟ ایناز بندهای  یكکدام (5

 

 نام و نام خانوادگی دانشجو:                                                                                                  

 امضا و تاریخ:                                                  

 . ارزیابی استاد راهنما4

 ته است؟آیا دانشجو به طور منظم در دانشکده/پژوهشکده/پردیس حضور داش (2

 توضیح:



 

 

 

 های دانشجو مطابق طرح پژوهشی رساله پیشرفت کرده است؟آیا فعالیت (1

 توضیح:

 

 کنید؟ بسیار خوب         خوب          متوسط            ضعیفدر مجموع پیشرفت دانشجو را چگونه ارزیابی می (3

 توضیح:

 

 : نام و نام خانوادگی استاد راهنما                                                                                      

                    تاریخ و امضا:                                                                                                                                                                                       

 

 فرم را تکمیل خواهد کرد. این*در صورتی که دانشجو دو استاد راهنما داشته باشد، هر کدام به طور مجزا 

 

  



 

 

 

 نام و نام خانوادگی

 استاد راهنمای اول:

 

.................................. 

 

 

 نام و نام خانوادگی

 استاد راهنمای دوم:

 

...................................... 

 نام و نام خانوادگی

 استاد مشاور اول:

 

...................................... 

 نام و نام خانوادگی

 استاد مشاور دوم:

 

...................................... 

 نام و نام خانوادگی

 نماینده حوزه کاربرد:

 

...................................... 

 جه ارزیابی:نتی

o قابل قبول 

o قبول غیر قابل 
 تاریخ: 

 امضا: 

 توضیحات:

 نتیجه ارزیابی:

o قابل قبول 

o قبول غیر قابل 
 تاریخ: 

 امضا: 

 توضیحات:

 نتیجه ارزیابی:

o قابل قبول 

o قبول غیر قابل 
 تاریخ: 

 امضا: 

 توضیحات:

 نتیجه ارزیابی:

o قابل قبول 

o قبول غیر قابل 
 تاریخ: 

 امضا: 

 توضیحات:

 رزیابی:نتیجه ا

o قابل قبول 

o قبول غیر قابل 
 تاریخ: 

 امضا: 

 توضیحات:

 

 نظر شورای گروه آموزشی: .

رشته....................................در جلسه گروه آموزشی ..... دانشجوی دکتری پژوهش محور ارزیابی اول خانم/آقای.......................-گزارش پیشرفت تحصیلی

 کده/پژوهشکده/پردیس......................در تاریخ .....................مطرح و با آن موافقت شد..........موافقت نشد.......................دانش

 عدم موافقت دلیل آن بیان شود:     در صورت

 

 :یر گروهتاریخ و امضا مد                                                                             

                                                                              گروه ضمیمه شود(                                                                                                               جلسهصورت)

  



 

 

 

  /پردیس. نظر شورای دانشکده/پژوهشکده22

رشته....................................در جلسه شورای  ارزیابی اول خانم/آقای............................ دانشجوی دکتری پژوهش محور-گزارش پیشرفت تحصیلی

 و با آن موافقت شد..........موافقت نشد.........در تاریخ .....................مطرح  ..............دانشکده/پژوهشکده/پردیس...........................

 عدم موافقت دلیل آن بیان شود:   در صورت

 

 دانشکده/پژوهشکده/پردیس: رئیستاریخ و امضا                                                                                                  

 شورا ضمیمه شود( جلسهصورت)  

  



 

 

 ارزیابی دوم -کاربرگ گزارش پیشرفت تحصیلی دانشجویان دکتری پژوهش محور
 گزارش از تاریخ..................تا.................

 . مشخصات دانشجو2

 .......................................شماره دانشجویی........................... دانشکده/پژوهشکده/پردیس........... نام و نام خانوادگی........................

 .........................................گروه............................عنوان رساله:.................................................................................

 ...............گزارش ارزیابی اول.................... تأییدتاریخ 

 کمیته راهبری رساله: اعضای

...استاد مشاور دوم................................نماینده معاونت استاد راهنمای اول........................... استاد راهنمای دوم............................. استاد مشاور اول .................

دانشگاه.............................. نماینده حوزه  ..............................نماینده معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلیپژوهشی دانشگاه..........

 کاربرد.....................................................

 ابی اول(گزارش ارزی تأییدتهیه گزارش ارزیابی دوم )حداکثر نه ماه بعد از  دستورالعمل. 1

دانشکده/پژوهشکده/پردیس به معاونت پژوهشی دانشگاه و رونوشت آن به  رئیسگزارش پس از تکمیل باید طی نامه رسمی از طریق  این

 معاونت آموزشی دانشگاه ارسال شود.

 کمیته  اعضای تکمیل -

طور رسمی به کمیته نامه بهشیوه این 3ماده  2موضوع بند مرحله نمایندگان معاونت پژوهشی و معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه  ایندر  

 بعد با ترکیب جدید تشکیل جلسه خواهد داد.راهبری اضافه شده و کمیته من

 یك درسحداقل گذراندن  -

ین هنما در کاربرگ تعیتوسط استاد را قبلاًمرحله دانشجو باید حداقل یک درس دیگر از دروس موظف تخصصی مرتبط با موضوع رساله خود را که  ایندر  

 استاد راهنما و موضوع رساله دکتری درج شده است، بگذراند.

 اول گواهی چاپ مقاله ارائه -

دارنده نتایج آزمایشات محاسباتی یا اعتبارسنجی( از یکی از برمرحله دانشجو باید گواهی پذیرش چاپ مقاله برآمده از رساله خود را )ترجیحًا در ایندر  

و آموزش پزشکی ارائه نماید. گواهی چاپ  درمان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، تأییددار و مورد پژوهشی نمایه -تبر علمیهای معنشریه

/پردیس به های از مقاله پس از چاپ از طریق دانشکده/پژوهشکدبایستی نسخه اینبر  علاوه تحریریه باشد. هیأتمقاله باید مستند به شماره و تاریخ جلسه 

 و صدور مجوز دفاع ارسال شود.  تأییدمعاونت پژوهشی دانشگاه جهت 

 موظف  مقاله دومتدوین  -

 -های پژوهشی خود تا آن مرحله از رساله، بر اساس اصول علمی مقالات علمیمرحله باید مقاله دوم از مقالات موظف خود را بر اساس یافته ایندانشجو در  

 پ به یکی از نشریات معتبر بسپارد.پژوهشی تدوین و برای چا

 چهارمو سوم  هایگزارش فصل -

 رساند. تأییدکمیته ارائه و به  اعضایاستاد راهنما به سایر  تأییدهای سوم و چهارم رساله خود را پس از مرحله دانشجو باید گزارش فصل ایندر  

 بوطهشورای مر تأییدو  دوم ارزیابیتهیه گزارش از پیشرفت کار در و دفاع  -

یابی کاربرگ ارز و جلسهصورتکمیته دفاع کند و  اعضایهای پیشرفت رساله دکتری خود در مقابل مرحله دانشجو بایستی از نتایج و دستاورد ایندر  

یده است یته و شورا رسکم تأییدو کاربرگ ارزیابی مرحله دوم را که به  جلسهصورتشورا رساند. سپس  تأییدکمیته و پس از آن به  اعضای تأییدرا به  دوم

دانشکده/پژوهشکده/پردیس به معاونت پژوهشی دانشگاه و رونوشت آن به معاونت آموزشی دانشگاه ارسال کند. چنانچه میزان  رئیسبه طور رسمی از طریق 

های شود تا روند فعالیترصت داده می( به وی فماه 6سال)قبول ارزیابی شود، تنها یک نیم غیر قابلشورا  از سویهای پژوهشی دانشجو پیشرفت فعالیت

 صورت از ادامه تحصیل محروم خواهد شد. اینپژوهشی خود را به سطح قابل قبول ارتقا دهد، در غیر 

 

  



 

 

 

 . فرم گزارش دروس3
 

 نام درس تعداد واحد سال گذراندن درس-ترم

 
 

  

 

 

  
 

  
 

 

 

 

 موظف مقاله دومتدوین  .5

 عنوان پیشنهادی مقاله:

 

 

 

 اسامی همکاران:

 

 

 

 کلمات کلیدی:

 یخ احتمالی ارسال به مجله:تار

 

 اولگواهی چاپ مقاله  ارائه. 2
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 موظف مقاله دومتدوین  .5

 چکیده مقاله:

 

 

 

 

 

 

 

 

 و چهارم سوم هایفصل. گزارش 6

 عنوان و چکیده فصل سوم:

 

 

 

 عنوان و چکیده فصل چهارم:

 

 

 
 

 

 های پژوهشی. سایر فعالیت7

 محل اجرا زمان و تاریخ  عنوان فعالیت
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 مهای پژوهشی مرحله دو. گزارش فعالیت4

 است؟ شدهانجامپژوهشی شما در جهت عنوان انتخابی رساله  هایفعالیت تاکنونآیا  (6

 

 برنامه شما برای افزایش کیفیت مرحله نهایی تدوین رساله چیست؟ (7

 

 

 اید؟هآیا در اجرای پروژه با مشکل خاصی مواجه شد (4

 

 

 

 د نیاز برای انجام موارد را بیان کنید. زمان مور حداقل اید چرا؟مرحله را انجام نداده ایناز بندهای  یكکدام (9

 

 

 نام و نام خانوادگی دانشجو:                          امضا و تاریخ:



 

 

 . ارزیابی استاد راهنما9

 آیا دانشجو به طور منظم در دانشکده/پژوهشکده/پردیس حضور داشته است؟ (2

 توضیح:

 

 

 ت کرده است؟های دانشجو مطابق طرح پژوهشی رساله پیشرفآیا فعالیت (5

 توضیح:

 

 

 ؟ بسیار خوب         خوب          متوسط            ضعیفکنیدمیدر مجموع پیشرفت دانشجو را چگونه ارزیابی  (6

 توضیح:

 

                                                                               نام و نام خانوادگی استاد راهنما:                                                                                             

 :تاریخ و امضا

 فرم را تکمیل خواهد کرد. اینمجزا *در صورتی که دانشجو دو استاد راهنما داشته باشد، هر کدام به طور 

 

 



 

 

نام و نام 

 خانوادگی

استاد راهنمای 

 اول:

....................... 

 

 ام و نام خانوادگین

استاد راهنمای 

 دوم:

........................ 

نام و نام 

 خانوادگی

 استاد مشاور اول:

............................ 

نام و نام 

 خانوادگی

 استاد مشاور دوم:

........................ 

نام و نام 

 خانوادگی

نماینده معاونت 

پژوهشی 

 دانشگاه:

............................. 

 نام و نام خانوادگی

نماینده معاونت 

آموزشی و تحصیلات 

 تکمیلی دانشگاه:

................................ 

 

 

نام و نام 

 خانوادگی

نماینده حوزه 

 کاربرد:

............................. 

 

 نتیجه ارزیابی:

 

 □ قابل قبول

 □ قبول غیر قابل

 

 تاریخ: 

 امضا:

 توضیحات:

 

 

 

 

 

 

 نتیجه ارزیابی:

 

 □ قابل قبول

 □ قبول غیر قابل

 

 تاریخ: 

 امضا:

 توضیحات:

 

 نتیجه ارزیابی:

 

 □ قابل قبول

 □ قبول غیر قابل

  

 تاریخ: 

 امضا:

 توضیحات:

 

 نتیجه ارزیابی:

 

 □قابل قبول

 □ قبول غیر قابل

  

 تاریخ: 

 امضا:

 توضیحات:

 

 نتیجه ارزیابی:

 

 □ قابل قبول

 □ قبول غیر قابل

  

 تاریخ: 

 امضا:

 توضیحات:

 

 نتیجه ارزیابی:

 

 □ قابل قبول

 □ قبول غیر قابل

  

 تاریخ: 

 امضا:

 توضیحات:

 

 نتیجه ارزیابی:

 

غیر  □قابل قبول

 □ قبول قابل

 

 تاریخ: 

 امضا:

 توضیحات:

 

 نظر شورای گروه آموزشی: .22

رشته....................................در جلسه گروه  ..... دانشجوی دکتری پژوهش محورارزیابی دوم خانم/آقای.......................-گزارش پیشرفت تحصیلی

 ..موافقت نشد.........آموزشی ..............دانشکده/پژوهشکده/پردیس......................در تاریخ .....................مطرح و با آن موافقت شد........

 ن بیان شود:    عدم موافقت دلیل آ در صورت

 

 :تاریخ و امضا مدیر گروه                                                                             

                                                                              گروه ضمیمه شود(                                                                                                               جلسهصورت)

  



 

 

 

  . نظر شورای دانشکده/پژوهشکده/پردیس22

لسه شورای رشته....................................در ج ارزیابی دوم خانم/آقای............................ دانشجوی دکتری پژوهش محور-گزارش پیشرفت تحصیلی

 ..موافقت نشد.......................دانشکده/پژوهشکده/پردیس...........................  در تاریخ .....................مطرح و با آن موافقت شد........

 عدم موافقت دلیل آن بیان شود:   در صورت

 

 دانشکده/پژوهشکده/پردیس: رئیستاریخ و امضا                                                                                                  

 شورا ضمیمه شود( جلسهصورت)  

  



 

 

 ارزیابی سوم )نهایی(-کاربرگ گزارش پیشرفت تحصیلی دانشجویان دکتری پژوهش محور
 گزارش از تاریخ..................تا.................

 . مشخصات دانشجو2

 ........ام و نام خانوادگی........................   شماره دانشجویی........................... دانشکده/پژوهشکده/پردیس.................ن

 ............................................گروه............................عنوان رساله:..............................................................................

 گزارش ارزیابی دوم....................................................... تأییدتاریخ 

 کمیته راهبری رساله: اعضای

.................استاد مشاور دوم ..................نماینده معاونت پژوهشی استاد راهنمای اول......................... استاد راهنمای دوم......................استاد مشاور اول.. 

.....................................................داور داور اولدانشگاه.......................نماینده معاونت آموزشی دانشگاه..........................

 ..........................نماینده حوزه کاربرد.......................................................................داور سوم......................................................................دوم.............................

 گزارش ارزیابی دوم( تأییدس از ماه پ 9نهایی )حداکثر  -سوم  ارزیابی تهیه گزارش دستورالعمل. 1

دانشکده/پژوهشکده/پردیس به معاونت پژوهشی دانشگاه و رونوشت آن به  رئیسگزارش پس از تکمیل باید طی نامه رسمی از طریق  این

 معاونت آموزشی دانشگاه ارسال شود.

 تعیین داوران-کمیته اعضایتکمیل  -

 .شودیمبه کمیته اضافه شده و کمیته راهبری من بعد با ترکیب کامل همۀ اعضا تشکیل  نامهشیوه این 3ماده  3مرحله داوران طبق بند  ایندر  

 پژوهشی دوم -گواهی پذیرش مقاله علمی ارائه -

کی ی( از ینتایج آزمایشات محاسباتی یا اعتبارسنج دربردارندهمرحله دانشجو باید گواهی پذیرش چاپ مقاله دوم برآمده از رساله خود را )ترجیحًا  ایندر  

و آموزش پزشکی ارائه نماید. گواهی  درمان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، تأییددار و مورد پژوهشی نمایه -های معتبر علمیاز نشریه

ردیس پ از طریق دانشکده/پژوهشکده/پای از مقاله پس از چابایستی نسخه اینبر  علاوه تحریریه باشد. هیأتچاپ مقاله باید مستند به شماره و تاریخ جلسه 

 و صدور مجوز دفاع ارسال شود. تأییدبه معاونت پژوهشی دانشگاه جهت 

 تدوین کامل رساله -

 هنهایی آماده کرده و تأییدی دفاع و دفاعور کامل تدوین کرده و آن را برای ارزیابی نهایی در دو مرحله پیش طمرحله دانشجو باید رساله خود را به ایندر 

 رئیسمربوطه به طور رسمی از طریق  جلسهصورتهمراه  ( بهنهاییسوم )کاربرگ ارزیابی کمیته و شورای مربوطه را در قالب  اعضای

 د.دانشکده/پژوهشکده/پردیس برای دریافت مجوز دفاع نهایی به معاونت پژوهشی دانشگاه و رونوشت آن را به معاونت آموزشی دانشگاه ارسال دار

 حدهای آموزشی، پیش دفاع و تهیه گزارش پیشرفت کار در ارزیابی سوم )نهایی(ارزیابی وا -
مرحله دانشجو پس از طی تشریفات اداری از دروس گذرانده شده به صورت شفاهی و از نتیجه نهائی رساله خود به صورت کتبی و شفاهی در  ایندر 

 این 6ه را با رعایت ماد نهایی(سوم )کاربرگ ارزیابی کند و در انتها می دفاع تهیکم یاعضاای با اطلاع رسمی دانشکده/پژوهشکده/پردیس در برابر جلسه

 ئیسرشورا به طور رسمی از طریق  تأییددفاع و کاربرگ ارزیابی سوم پس از  جلسهصورترساند. سپس بایستی کمیته می اعضای تأییدنامه به شیوه

 میزان چنانچه اه و رونوشت آن را به معاونت آموزشی دانشگاه جهت صدور مجوز دفاع ارسال شود.دانشکده/پژوهشکده/پردیس به معاونت پژوهشی دانشگ

های شود تا روند فعالیت( به وی فرصت داده میماه 6سال )قبول ارزیابی شود، تنها یک نیم غیر قابلشورا  از سویهای پژوهشی دانشجو پیشرفت فعالیت

 صورت از ادامه تحصیل محروم خواهد شد. اینتقا دهد، در غیر پژوهشی خود را به سطح قابل قبول ار

 دفاع نهایی -
شود که در یک جلسه رسمی منطبق با به دانشجو اجازه داده می همه مراحل بالا با موفقیت طی شده باشد، از طرف معاونت پژوهشی دانشگاه کهیدرصورت

ری کمیته راهب از سویهای پژوهشی دانشجو د دفاع کند. چنانچه میزان پیشرفت فعالیتشیوه و سیاست دانشگاه، در مقابل کمیته راهبری از رساله خو

واهد محور خالتحصیل شناخته شده و پس از طی تشریفات اداری موفق به اخذ گواهینامه موقت دوره دکتری پژوهشقابل قبول ارزیابی شود دانشجو فارغ

های پژوهشی خود را به سطح شود تا روند فعالیتماه( به وی فرصت داده می 6سال )شود، تنها یک نیم قبول، ارزیابی غیر قابلشد؛ ولی چنانچه رساله او 

 صورت دانشجوی اخراجی شناخته خواهد شد. این ریدر غقابل قبول ارتقا دهد، 

 



 

 

 

 های پژوهشی. سایر فعالیت2

 محل اجرا زمان و تاریخ  عنوان فعالیت
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 ای از کل رساله. خلاصه5

 

 

 

 

 
 

 

 دوم یپژوهش -یمقاله علم رشیپذ یگواه ارائه .3
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 نهایی(سوم )پژوهشی مرحله  هایفعالیتش . گزار6

 را بیان کنید؟ تاکنون شدهانجامپژوهشی  هایفعالیتشرح مختصری از  (8

 

 کنید؟را چگونه ارزیابی می روند پیشرفت رساله و نحوه هدایت فرایند انجام رساله (2

 

 ؟دیانمودهمشکلات را مرتفع  اینو چه تعداد از  ایدشدهطی فرایند انجام پروژه پژوهشی از ابتدا تا مرحله نهایی با چه مشکلاتی مواجه  (3

 

 مستندات ذکر کنید. ارائهتعداد و وضعیت مقالات چاپ و پذیرفته شده را با  (6

 

 

 نام و نام خانوادگی دانشجو:                                                                                                                                                                

 امضا و تاریخ:                                                                                                                                             



 

 

 . ارزیابی استاد راهنما7

 سه پیش دفاع آمادگی دارد؟آیا دانشجو برای انجام جل

 توضیح:

 

 در راستای عنوان رساله و مطابق با اصول علمی بوده است؟ تاکنونهای دانشجو آیا فعالیت

 توضیح:

 

 

 قبول بیان کنید؟ غیر قابلنتیجه ارزیابی شفاهی از دروس گذرانده را به صورت قابل قبول و یا 

 ن کنید:قبول بودن ارزیابی علت را بیا غیر قابلدر صورت 

 

 

 □ ضعیف            □ متوسط          □ خوب         □ بسیار خوب کنید؟ در مجموع پیشرفت دانشجو را چگونه ارزیابی می

 توضیح: 

 

 خانوادگی استاد/ان راهنما:       نام و نام                                                                                                                     

 تاریخ و امضا                                                                                                                                              

 فرم را تکمیل خواهد کرد. این*در صورتی که دانشجو دو استاد راهنما داشته باشد، هر کدام به طور مجزا 

 

  



 

 

نام و نام 

 خانوادگی

استاد راهنمای 

 اول:

....................... 

 

 نام و نام خانوادگی

استاد راهنمای 

 دوم:

........................ 

نام و نام 

 خانوادگی

 استاد مشاور اول:

............................ 

نام و نام 

 خانوادگی

 م:استاد مشاور دو

........................ 

نام و نام 

 خانوادگی

نماینده معاونت 

پژوهشی 

 دانشگاه:

............................. 

 نام و نام خانوادگی

نماینده معاونت 

آموزشی و تحصیلات 

 تکمیلی دانشگاه:

................................ 

 

 

نام و نام 

 خانوادگی

نماینده حوزه 

 کاربرد:

............................. 

 

 نتیجه ارزیابی:

 

 □ قابل قبول

 □ قبول غیر قابل

 

 تاریخ: 

 امضا:

 توضیحات:

 

 

 

 

 

 

 نتیجه ارزیابی:

 

 □ قابل قبول

 □ قبول غیر قابل

 

 تاریخ: 

 امضا:

 توضیحات:

 

 نتیجه ارزیابی:

 

 □ قابل قبول

 □ قبول غیر قابل

  

 تاریخ: 

 امضا:

 توضیحات:

 

 نتیجه ارزیابی:

 

 □ابل قبولق

 □ قبول غیر قابل

  

 تاریخ: 

 امضا:

 توضیحات:

 

 نتیجه ارزیابی:

 

 □ قابل قبول

 □ قبول غیر قابل

  

 تاریخ: 

 امضا:

 توضیحات:

 

 نتیجه ارزیابی:

 

 □ قابل قبول

 □ قبول غیر قابل

  

 تاریخ: 

 امضا:

 توضیحات:

 

 نتیجه ارزیابی:

 

غیر  □قابل قبول

 □ قبول قابل

 

 تاریخ: 

 امضا:

 ت:توضیحا

 

 

  



 

 

 نام و نام خانوادگی

 نماینده حوزه کاربرد:

....................... 

 

 نام و نام خانوادگی

 داور اول:

........................ 

 نام و نام خانوادگی

 :داور دوم

............................ 

 نام و نام خانوادگی

 :داور سوم

............................ 

 ی:نتیجه ارزیاب

 

 □ قابل قبول

 □ قبول غیر قابل

 

 تاریخ: 

 امضا:

 توضیحات:

 

 

 

 

 

 نتیجه ارزیابی:

 

 □ قابل قبول

 □ قبول غیر قابل

 

 تاریخ: 

 امضا:

 توضیحات:

 نتیجه ارزیابی:

 

 □ قابل قبول

 □ قبول غیر قابل

  

 تاریخ: 

 امضا:

 توضیحات:

 نتیجه ارزیابی:

 

 □ قابل قبول

 □ قبول غیر قابل

  

 تاریخ: 

 :امضا

 توضیحات:

 

 نظر شورای گروه آموزشی: .4

رشته....................................در جلسه گروه  ارزیابی سوم خانم/آقای............................ دانشجوی دکتری پژوهش محور-گزارش پیشرفت تحصیلی

 اریخ .....................مطرح و با آن موافقت شد..........موافقت نشد.........آموزشی ..............دانشکده/پژوهشکده/پردیس......................در ت

 عدم موافقت دلیل آن بیان شود:     در صورت

 

 :تاریخ و امضا مدیر گروه                                                                             

 گروه ضمیمه شود( جلسهصورت)

  



 

 

  شورای دانشکده/پژوهشکده/پردیس . نظر9

رشته....................................در جلسه شورای  ارزیابی سوم خانم/آقای............................ دانشجوی دکتری پژوهش محور-گزارش پیشرفت تحصیلی

 ...................مطرح و با آن موافقت شد..........موافقت نشد.......................دانشکده/پژوهشکده/پردیس...........................  در تاریخ ..

 عدم موافقت دلیل آن بیان شود:   در صورت

 

 دانشکده/پژوهشکده/پردیس: رئیستاریخ و امضا                                                                                                  

 شورا ضمیمه شود( جلسهصورت) 

  



 

 

 محورفرم گزارش ارزیابی دوم پیشرفت رساله دانشجوی دکتری پژوهش

 ............................عنوان رساله:.................................................................................................................

 دانشجو:                                   رشته تحصیلی:                                      نام و نام خانوادگی

 تاریخ برگزاری دفاع دانشجو از مرحله دوم پیشرفت رساله در شورای گروه:                                      شورای دانشکده/پردیس:

 و مستنداتپاسخ  نظارت بر نحوه چاپ مقاله اول -الف

آییا انتخاب عنوان مقاله به شیییکلی طراحی  -8

را در بر  نییامییهطرحهییای شیییده کییه کلییید واژه

 گیرد؟ می

بردارنده نتایج آزمایشیییات آییا مقیاله اول در -2

 محاسباتی یا اعتبارسنجی است؟

هایی از عنوان رساله چه شیاخص یا شیاخص -3

در تییدوین مقییالییه اول بکییار رفتییه و آیییا نحوه 

ها در ارتباط با عنوان شیییاخص این یریگکاربیه

 رساله هدفمند است؟

آیا نشیییریه دارای نمایه معتبر علمی و مورد  -6

 وزارتین است؟ تأیید

آیا نام دانشییجو به عنوان دانشییجوی دکتری  -5

وابسیییتگی  هرگونهعلامه طباطبائی و بدون ذکر 

 سازمانی دیگر در مقاله قید شده است؟

نما و یا مشییاور که عضو آیا نام اسیتاد/ان راه -6

علمی دانشگاه نیز هستند، در ردیف بعد از  هیأت

 نام دانشجو قید شده است؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 و مستنداتپاسخ  نظارت بر نحوه چاپ مقاله اول -الف

( PDFنسخه مقاله ) نیآنلاآیا سیند چاپی یا  -1

موجود است؟ )در صورت ارائه گواهی چاپ مقاله، 

آن بایسیتی نسیخه اصییل و مسییتند به شماره و 

 تحریریه نشریه باشد( هیأتتاریخ 

 

 پاسخ و مستندات                                                          نظارت بر نحوه تدوین مقاله دوم  -ب

هیای بیه کیار رفتیه در مقیاله دوم آییا کلیید واژه -8

 شود؟های اصلی در عنوان رساله را شامل میشاخص

های آییا چیارچوب مقیالیه دوم بر اسیییاس ییافته -2

های تحقیق ها و یا فرضیییهرسییشپژوهشییی، بیان پ

 برآمده از رساله تنظیم شده است؟

نتایج بررسیییی و نقد منابع در  یریکیارگبیهنحوه  -3

 کنید؟تدوین مقاله دوم را چگونه ارزیابی می

آیا نشیییریه مورد نظر برای چاپ مقاله دوم دارای  -6

 وزارتین است؟ تأییدنمایه معتبر علمی و مورد 

 

 

ــاله ارزیابی علمی  -ج ــی رس ــص )به و تخص

سیؤالات ذیل با توجه به روش نگارش رساله و در 

 صورت وجود پاسخ دهید(

 اریبس

 فیضع
 عالی بسیار خوب خوب متوسط ضعیف

میزان ارتبیاط روش تحقیق انتخاب شیییده با  -8

 هدف تحقیق موضوع و

      



 

 

ــاله ارزیابی علمی  -ج ــی رس ــص )به و تخص

سیؤالات ذیل با توجه به روش نگارش رساله و در 

 صورت وجود پاسخ دهید(

 اریبس

 فیضع
 عالی بسیار خوب خوب متوسط ضعیف

 پذیریآزمونها یا پرسش پذیریپاسیخمیزان  -2 

 ها  فرضیه

 آماری مناسب بودن جامعه -3

 گیرینمونهتناسب روش  -6

 برآورد حجم نمونه -5

 هامورد استفاده در گردآوری داده هایفن -6

منیاسیییب جهت تجزیه و  یهیاروشانتخیاب  -1

 هاها و آزمون فرضیهتحلیل داده

چگونگی ارائه دفاعیه دانشیجو از دستاوردها و  -1

 نتایج حاصله از رساله

 

 :نتیجه ارزیابی نهایی -د

o  است تأییدمورد.  

o  است تأییدبا انجام اصلاحات پیشنهادی مورد. 

o قبول است غیر قابل.    

 در صورت نیاز به اصلاحات، موارد پیشنهادی خود را مرقوم بفرمایید: 

 

 نام و نام خانوادگی نماینده پژوهشی:

امضا و تاریخ:                                                                                                                                                                 

 



 

 

 محورفرم گزارش ارزیابی سوم پیشرفت رساله دانشجوی دکتری پژوهش

 ..........................................................عنوان رساله:...................................................................................

 نام و نام خانوادگی دانشجو:                                   رشته تحصیلی:                                     

 شورای دانشکده/پردیس:                  تاریخ برگزاری دفاع دانشجو از مرحله سوم پیشرفت رساله در شورای گروه:                    

 پاسخ و مستندات نظارت بر نحوه چاپ مقاله دوم -الف

آییا انتخاب عنوان مقاله به شیییکلی طراحی  -8

را در بر  نییامییهطرحهییای شیییده کییه کلییید واژه

 گیرد؟ می

بردارنده نتایج آزمایشیییات آییا مقیاله دوم در -2

 محاسباتی یا اعتبارسنجی است؟

هایی از عنوان رساله خص یا شیاخصچه شیا -3

در تییدوین مقییالییه دوم بکییار رفتییه و آیییا نحوه 

ها در ارتباط با عنوان شیییاخص این یریکارگبیه

 رساله هدفمند است؟

آیا نشیییریه دارای نمایه معتبر علمی و مورد  -6

 وزارتین است؟ تأیید

آیا نام دانشییجو به عنوان دانشییجوی دکتری  -5

وابسیییتگی  هرگونهذکر علامه طباطبائی و بدون 

 سازمانی دیگر در مقاله قید شده است؟

آیا نام اسیتاد/ان راهنما و یا مشییاور که عضو  -6

علمی دانشگاه نیز هستند، در ردیف بعد از  هیأت

 نام دانشجو قید شده است؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 پاسخ و مستندات نظارت بر نحوه چاپ مقاله دوم -الف

( PDFنسخه مقاله ) آنلاینآیا سیند چاپی یا  -1

موجود است؟ )در صورت ارائه گواهی چاپ مقاله، 

بایسیتی نسیخه اصییل و مسییتند به شماره و آن 

 تحریریه نشریه باشد(. هیأتتاریخ 

 

ارزیابی علمی و تخصـصی جلسه پیش دفاع از رساله )گزارش مختصری از نحوه ارائه دانشجو در جلسه پیش دفاع را در ذیل مرقوم  -ب

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                بفرمایید(                                                     

 

 

 

  

 

 

 نتیجه ارزیابی نهایی: -د

o  است تأییدمورد.  

o است تأیید با انجام اصلاحات پیشنهادی مورد. 

o قبول است غیر قابل.    

 

 در صورت نیاز به اصلاحات، موارد پیشنهادی خود را مرقوم بفرمائید: 

 

 

:نام و نام خانوادگی نماینده پژوهشی  

امضا و تاریخ:    



 

 

 

 

 

 

 اخالق رد ژپوهشقوانین و مقررات : ششمفصل 

 

 

  



 

 

 

 

 

 یژپوهش  تخلفات بخش اول:

  



 

 

 ب رد تهیه آاثر علمیاقنون پیشگیری و مقابله با تقل 

 

 

 

 

  



 

 

 



 

 

 



 

 

 انمه اجرایی اقنون پیشگیری و مقابلهآیین

 انوزری هیأتانمه تصویب -با تقلب رد تهیه آاثر علمی  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1931 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

با تقلب رد تهیه آاثر  انمه اجرایی اقنون پیشگیری و مقابلهنیی آ 1دستورالعمل ماده 

 علمی وزارت عتف
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1931 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 دستورالعمل نحوه ربرسی تخلفات ژپوهشی وزارت عتف
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1939 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 اهی زیست زپشکیبخش دوم: ژپوهش

گاه عالمه طباطبائ  تهی کم    یاخالق دانش



 

 

ر دفتر مدیریت امور پژوهشی برگزار شد و طی مذاکرات مربوط به کمیته اخلاق د گیریتصمیماولین جلسات  8301 از مهرماه مقدمه:

 تأسیسمدیریت امور پژوهشی موفق به دریافت مجوز برای  2/88/8301زیست پزشکی در تاریخ  هایپژوهشبا کمیته ملی اخلاق در 

 شد IR.ATU.RECکمیته اخلاق در دانشگاه با شناسه کمیته: 

 

 

 



 

 

 شگاهدان علمی هیأت اعضای تحقیقاتی هایطرح و دکتری هایرساله ها،نامهپایان ازجمله اتیتحقیق هایپروژه تمامباید  اساس اینبر 

 نامهشیوه در موجود حقوقی و اخلاقی موازین و استانداردها با مطابق دارند، سروکار حیوانی-انسانی آزمودنی و حساس موضوعات با که

 اخلاق کمیته تصویب به باید تصویب و کار شروع از قبل موردنظر پژوهشی موضوعات ترتیب، بدین برسند. انجام به پژوهش در اخلاق

ز پیش ا پس از تصویب پروپوزال در گروه آموزشی مربوطه و صرفاً و اعطای کد اخلاق هادرخواستبررسی  .برسد دانشگاه پژوهش در

شورای تحصیلات تکمیلی  مصوب شده در هایپروپوزال بنابراین، میسر است. طرح آن در شورای تحصیلات تکمیلی

 کمیته به شرح زیر است: اعضای. گیرندنمیمورد بررسی قرار  دانشکده دیگر

 وظایف کمیته اخلاق در پژوهش دانشگاه

 هاها و پژوهشکدهتخصصی اخلاق در پژوهش دانشکده هایکمیته تا سیس تأییدی بررسی و 8

 هاپژوهشکدهها و ب شده دانشکدههای پیشنهادی تحقیقاتی تصویارائه کد اخلاق به طرح ی2

 هاها و پژوهشکدههای تخصصی دانشکدهسازی کمیتهها و حمایت و توانمندبه پرسشی پاسخ 3

 هاها و پژوهشکدهتخصصی دانشکده هایکمیتههای بر فعالیتی نظارت 6

 هاو نشست هاکارگاههش از طریق برگزاری علمی و دانشجویان در زمینه اخلاق در پژو هیأت اعضای توانمندسازیو ریزی ی برنامه5

 عملیاتی برای توسعه اخلاق در پژوهش در محیط دانشگاه هایبرنامهو  هاسیاستو اجرای ی تدوین 6

 ها در صورت عدم رعایت مقررات و استانداردهای لازمها و یا پژوهشکدهکمیته دانشکدهانحلال  -1

 هاها و پژوهشکدههای تخصصی دانشکدهتهی رسیدگی به اعتراض نسبت به تصمیمات کمی1

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 ژپوهشی قوانین و مقررات ساری : هفتم فصل

  



 

 

 یژپوهش  یعلم  هیأت اعضای فی وظا هانمنیی آ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1931 پاییز
 



 

 

 :مقدمه

 ایاعض یاستخدامنامه وظایف یینو در اجرای آ علمی پژوهشی دانشگاه هیأت اعضایوظایف و ارزیابی عملکرد  سازیشفاف منظوربه

 علمی هیأت اعضایوزارت علوم، تحقیقات و فناوری( که به  21/82/8309ی )مصوب ها و مؤسسات آموزش عالدانشگاه یعلم هیأت

و برای اجرا به همه  نییتع نامهآیین ایندانشگاه به شرح مندرج در  یپژوهش یعلم هیأت اعضای فیوظا مربوط است، یپژوهش

 شود.ی تابع دانشگاه ابلاغ میواحدها

 :تعاریف و اختصارات-2فصل 

 :گرفته شده به شرح زیر است به کارنامه آیین اینمنظور از اصطلاحات و اختصاراتی که در  -2ماده 

دانشگاه در چارچوب مقررات و ضوابط  یبرنامه پژوهش یکه در اجرا شودیاطلاق م یبه فرد :یپژوهش یعلم هیأتعضو  -8-8

و عض»اختصاراً  نامهنییآ اینکه در  پردازدیم تیدانشگاه به فعال یواحدهااز  یکیبه استخدام درآمده و در  یعلم هیأت اعضایجذب 

 .شودیم دهینام «پژوهشی

 مصوب دانشگاهها، واحدهای پژوهشی و واحدهای ستادی دانشکده شامل تمامی :علمی پژوهشی هیأتواحد متبوع عضو  -8-2

 شود.نامیده می« واحد متبوع»نامه اختصاراً آیین اینپردازد که در به ارائه خدمت می هاآنژوهشی در است که عضو پ

که مشخصات ، پیشنهاده، پروپوزال و ...( نامهطرح)سندی اجرای برنامه پژوهش در باب یک موضوع بر اساس  :طرح پژوهشی -8-3

 ربوط به موضوع تحقیق را در بردارد.ها و امور متحقیق، برنامه اجرایی و جزئیات فعالیت

شود که با همکاری دو نهاد علمی با تابعیت اقدامات پژوهشی، علمی و اجرایی را شامل می :المللیطرح پژوهشی بین -8– 8-3

ی سمتفاوت )دانشگاه علامه طباطبائی از یک سو و یک نهاد علمی پژوهشی غیر ایرانی از سوی دیگر( به شکل مشترک و برای دستر

شوند که رسیدن به ها معمولاً با هدف تحقق دستاوردهایی انجام میطرح اینشوند. به اهداف تعیین شده در طرح، ارائه و انجام می

 المللی و چند جانبه است.آن نیازمند همکاری بین

رارداد دانشگاه با و شرح خدمات مشخص و مصوب در چارچوب ق نامهطرحنوع طرح بر اساس  این :طرح پژوهشی ملی -2 -8-3

شود و هزینه آن از محل بودجه عمومی دولت و بر کشوری خارج از دانشگاه اجرا میهای متقاضی یا همکار درونمؤسسات یا سازمان

 شود.دهنده و دبیرخانه شورای عالی عتف و مطابق میزان پیشرفت پروژه تأمین میدستگاه سفارش تأییداساس 

نوع طرح با هدف ایجاد زمینه مناسب و هدایت  این :)ارتباط با صنعت و جامعه( نشگاهیبرون داطرح پژوهشی  -8-3-3

های پژوهشی به سمت تولید دانش فنی، محصول و ایجاد ارتباط با صنعت، فراهم ساختن زمینه انجام پژوهش هدفمند در طرح

ی هاها و سیاستهای منطبق با اولویتز انجام پژوهشهای آموزشی و پژوهشی، حمایت اهای تحقیقاتی استادان و گروهچارچوب برنامه

علمی به سمت نیازهای کشور و حل مشکل یا مشکلاتی  هیأت اعضایهای پژوهشی و هدایت فعالیت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

های اجرایی کشور، به سازماننوع طرح به سفارش  اینشود. همه مراحل اجرایی ها و ارائه راهکارها و پیشنهادها، انجام میاز سازمان

 شود.دانشگاه واگذار می

علمی پژوهشی بر حسب تخصص و با هدف ساختن  هیأت اعضاینوع طرح،  ایندر  :طرح پژوهشی درون دانشگاهی -8-3-3

ت به بررسی ها و راهکارهای اجرایی برای حل مشکلاهای ارتباط با جامعه و یا تعیین کاربستهای علمی و ایجاد زمینه طرحشالوده

 پردازند.و نیازهای دانشگاه می مسائل



 

 

درصد حجم آن را  29 قلاحد که)در قالب مقاله یا کتاب( مشخص  عموضو یک دربارهاز مطالب علمی اى مجموعه :تصنیف -8-6

ر مورد آن موضوع د انیگرد هایدیدگاه نقد یا تحلیل باو  هدد تشکیل ننویسندگا/  هنویسند علمى ىهاآورىنوو  جدید ىهاهیدگاد

 باشد. اههمر

 یا نقد با که نهامبتکر ترکیب یا تحلیل بر اساس هشد پذیرفته تنظریاو  علمى هایدادهاى از مجموعه ساماندهی :تألیف -8-1

 .)در قالب یک مقاله یا کتاب(ست ا اههمر گیرینتیجه

)در قالب کتاب یا مقاله( بدون افزوده مجموعه  یکدر  لفمخت منابعاز  منسجمو  هدفمند هایداده یا مطالب دآوریگر :تدوین -8-1

 .(شودمینامیده « مقاله ترویجی»خاصی از سوی صاحب اثر )چنین اثری اگر در قالب مقاله تنظیم شده باشد 

 :1ماده 

وم، تحقیقات وزارت عل 21/82/8309علمی آموزشی و پژوهشی )مصوب  هیأت اعضاینامه خدمت موظف آیین 0با توجه به مفاد ماده 

 :علمی آموزشی و به شرح ذیل است هیأت اعضایعلمی پژوهشی متناظر با  هیأت اعضایو فناوری( مراتب علمی 

 مربی پژوهشیار -8

 مربی پژوهشی -2

 استادیار پژوهشی -3

 دانشیار پژوهشی -6

 استاد پژوهشی -5

 

 :وظایف عضو پژوهشی :1فصل 

 :3ماده 

ساعت در هفته است که ساعات حضور  69ها، ساعت خدمت اعضا علمی دانشگاه هیأت اعضاینامه استخدامی آیین 28بر اساس ماده 

 .گرددآنان در طول روزهای کاری هفته توزیع می

 روز کاری توزیع شود. 6 درحداقل  دیبا یساعات موظف حضور عضو پژوهش :تبصره

 :2ماده  

 :اهم وظایف عضو پژوهشی به شرح زیر است

 دانشگاهیو درون دانشگاهی برونهای تحقیقاتی اجرای پروژه -8

 تخصصی -های علمی تألیف مقالات و تألیف و ترجمه کتاب -2

 افزائیهای دانشهای آموزشی و پژوهشی و دورهبرگزاری یا مشارکت در کارگاه -3

 تخصصی -های علمی ها و نشستبرگزاری سمینارها، کنفرانس -6

 خارج از آن به نمایندگی از دانشگاههای علمی اعم از داخل دانشگاه و شرکت در شوراها و کمیته -5

 ای و کارشناسی به دانشگاه و واحدهای تابعارائه خدمات علمی، مشاوره -6

 های دانشجوییها و رسالهنامهتدریس دروس، راهنمایی، مشاوره و داوری پایان -1

 پژوهشی هایطرحعناوین و  بهآن  تبدیل های تخصصی خود ودر حوزه دىبررکاعلمی و  ىهاچالشو  مسائل شناسایى -1



 

 

پژوهشی دانشگاه  دانشگاه یا معاونت ئیسریا پژوهشکده متبوع و  هنشکددا ئیسر، وهگر مدیر فطراز  که ظایفىو سایر منجاا -0

 .دشومى لمحو عضو به

هشی پژو های ابلاغی معاونتهای عضو پژوهشی در چارچوب اهداف و برنامهها و تعیین موارد وظایف و فعالیتتشخیص اولویت :تبصره

 آید به عضو پژوهشی اعلام یا ابلاغ خواهد شد.نامه میآیین ایندانشگاه به عهده واحد متبوع است و به نحوی که در مواد بعدی 

 :5ماده 

با هماهنگی مدیر گروه پژوهشی خود را و روزهای حضور موظف های فعالیت عناوین یلیهر سال تحص یدر ابتدا دیبا یعضو پژوهش

مورد بررسی و  واحد متبوع یپژوهش یمهرماه در شورااول  مهیحداکثر در ن و دیارائه نمامربوط  هاینامهطرحو  برگدر قالب کار

 تصویب قرار گیرد.

 :6ماده 

 یناخود را با رعایت ضوابط  سالهسههای پژوهشی واحد مربوط، برنامه پژوهشی عضو پژوهشی موظف است با توجه به اهداف و برنامه

تصویب شورای پژوهشی واحد و سپس شورای پژوهشی دانشگاه برساند. برنامه پژوهشی عضو بایستی به نحوی تنظیم شود ماده به 

 :های زیر باشدکمینه دربردارنده خروجی صورتبههای پژوهشی عضو، های سالانه و فعالیتکه انجام موظفی

 برون دانشگاهیحداقل یک طرح  -6-8

یا چهار مقاله  Q2یا سه مقاله چاپ یا پذیرش شده در نشریات  Q1یالمللپذیرش شده در نشریات بین حداقل دو مقاله چاپ یا -6-2

 Q3چاپ یا پذیرش شده در نشریات 

 «ب»یا « الف»یک مقاله چاپ یا پذیرفته شده در مجلات علمی معتبر داخلی با درجه  -6-3

های موظف خود را )مطابق طرح مصوب( شی و یا دیگر فعالیتهای پژوهپیشرفت طرح عضو پژوهشی موظف است گزارش :2تبصره 

 گروه را در ادامه کار خود مورد توجه قرار دهد. اعضایدر شورای گروه مربوط ارائه دهد و پیشنهادهای 

 هناظران( تعیین شده در مصوبه طرح است و در صورتی ک)های مصوّب عضو پژوهشی به عهده ناظر ارزیابی گزارش طرح :1تبصره 

ناظران( را )ناظر  تأییدناظران( اصلاحاتی را ضروری تشخیص دهد، مجری طرح باید در فرصت مقرر اصلاحات لازم را اعمال و )ناظر 

 کسب کند.

ای موظف خود را در دو های پژوهشی یا متون تألیفی و ترجمهشده طرح تأییدمجری طرح موظف است گزارش نهایی و  :3تبصره 

 شده به همراه نسخه الکترونیکی آن، در اختیار واحد متبوع قرار دهد.نسخه تایپ و صحافی 

 :7ماده  

های مدیریتی در مسئولیت های سیاسی و کشوری شود؛ یامقررات مربوط متصدی سِمت چارچوبدر صورتی که عضو پژوهشی در 

ررات داشته باشد، طبق مق بر عهدهی خاص خانوادگی هادانشگاه و خارج از دانشگاه به عهده گرفته باشد؛ یا جانباز باشد؛ و یا مسئولیت

 -امنای دانشگاه هیأت 22/5/8301مصوب جلسه مورخ  -هاعلمی دانشگاه هیأت اعضاینامه استخدامی آیین 21اصلاح ماده )مربوط 

 پیوست( مشمول کاهش میزان فعالیت موظف و ساعات حضور خواهد شد.



 

 

و تقلیل ساعت حضور او در واحد متبوع، در هر صورت و به هر میزان، شرط نگارش  های موظف عضو پژوهشیکاهش فعالیت :تبصره

 ها( را منتفی نخواهد کرد.علمی دانشگاه هیأت اعضاینامه استخدامی آیین 26ماده  2سالانه )موضوع تبصره  و چاپ حداقل یک مقاله

 :های موظف عضو پژوهشیارزشیابی فعالیت -3فصل 

 :4ماده 

 دو برابربه میزان حداقل  برون دانشگاهی، انجام یک یا چند طرح پژوهشی تقاضامحور برون دانشگاهیهای طرحنصاب پذیرش 

 علمی آموزشی در مرتبه و پایه مشابه در همان سال است. هیأتالتدریس واحدهای موظف عضو حق

عوض عضو پژوهشی در طول یک سال کمتر از های پژوهشی درآمدزا یا بلادر صورتی که مبلغ اکتسابی حاصل از فعالیت :2تبصره 

های موظف است و در صورتی که بیشتر از معادل موظفی او باشد، ملزم به جبران کسری موظفی خود از طریق دیگر عناوین فعالیت

و رات به عضبا کارفرما، طبق مقر حسابتسویهمازاد بر موظف او محاسبه و پس از پایان طرح و  التحقیقحقمعادل موظفی او باشد، 

 پژوهشی پرداخت خواهد شد.

اتی های تحقیقنامه محاسبه نرخ بالاسری طرحمندرج در آیین -هاقبیل طرح اینحق بالاسری دانشگاه برابر درصد متعارف  :1تبصره 

ی از نیازها و تواند بنا به مورد از جمله تأمین بخشمیزان می اینشود. از جمع هزینه اجرای آن کسر می -26/6/8306مصوب مورخ 

 امکانات لازم برای اجرای طرح از سوی دانشگاه به تشخیص شورای پژوهشی دانشگاه افزایش یابد.

تواند شود، میکننده دانشگاه به عضو ارجاع میدانشگاهی که بنا به نیاز و سفارش واحد درخواستهای دروناجرای طرح :3تبصره 

 ود.موظف ش برون دانشگاهیجایگزین طرح پژوهشی 

 :9ماده 

تخصصی انجام دهد،  -کتب و متون علمی هدر صورتی که عضو پژوهشی فعالیت موظف خود را در قالب تصنیف، تألیف یا ترجم

 :فعالیت موظفی سالانه او به شرح زیر خواهد بود

 تأییدکلمه(، با کیفیت مورد  650999صفحه متعارف )معادل  859تخصصی، حداقل -برای تصنیف و تألیف متون علمی -8

 شورای انتشارات دانشگاه تأییدناظر طرح یا داور منتخب واحد متبوع به 

ناظر طرح  تأییدکلمه(، با کیفیت مورد  690999صفحه متعارف )معادل  299تخصصی، حداقل -برای ترجمه متون علمی -2

 شورای انتشارات دانشگاه تأییدیا داور منتخب واحد متبوع به 

 نامهآیین این 1های تحقیقاتی عضو پژوهشی، طبق ماده پژوهشی مستخرج از مطالعات یا طرح-میمقاله یا مقالات عل :2تبصره 

فعالیت موظف سالانه عضو است و در محاسبه حجم متون تصنیفی و تألیفی موظف منظور نشده و صرفًا در اعطای  تأییدشرط پیش

 بوط لحاظ خواهد شد.ترفیعات سالانه و ارتقاء درجه علمی عضو پژوهشی طبق معیارهای مر

 تألیف یا ترجمه باید ابتدا به تصویب شورای گروه پژوهشی عضو پژوهشی برسد. :1تبصره 

 :22ماده 

و توسط رئیس واحد متبوع یا  های جاری یا در قالب قراردادهای مربوطهای عضو پژوهشی در چارچوب مقررات و رویهدیگر فعالیت

 و لحاظ خواهد شد.واحد واگذارکننده آن فعالیت ارزیابی 



 

 

تخصصی( در طول -های اصلی عضو پژوهشی )اجرای طرح و تألیف و ترجمه متون علمیدر صورتی که مجموعه فعالیت :2تبصره 

رئیس واحد متبوع، کسری آن با لحاظ کردن بخشی  تأییدیک سال کمتر از میزان موظف باشد، بنا به تشخیص مدیر گروه پژوهشی و 

 آن عضو جبران خواهد شد. علمی و اجرائی ها و خدماتاز فعالیت

 تأییدپژوهشی عضو پژوهشی در طول سال بیشتر از میزان موظف باشد، با -های علمیدر صورتی که مجموعه فعالیت :1تبصره 

 التحقیق مازاد بر موظف خواهد شد.رئیس واحد متبوع و در چارچوب مقررات مربوط مشمول پرداخت حق

 :22ماده  

دانشگاه مجاز است در  معاونت پژوهشی تأییدواحد متبوع خود و  فقتامو باو  واحدهای تابع دانشگاه در صورت نیاز هشىوپژ عضو

 .نماید یسرتد ىنظر حدوا «6» انمیز به کثراحد هر نیمسال

های فعالیت انجام تأییدهای موظف او لحاظ نخواهد شد و طبق مقررات مربوط در صورت تدریس عضو پژوهشی جزو فعالیت :تبصره

بنابراین واگذاری واحد برای تدریس، منوط به کسب ؛ خواهد بود التدریسحقموظف پژوهشی در نیمسال قبل مشمول پرداخت 

 مجوز از معاونت پژوهشی دانشگاه است.

 :21ماده 

دو مورد  کثراحدزمانی هر برهه  واحد متبوع خود مجاز است در فقتامو باو  واحدهای تابع دانشگاه در صورت نیاز هشىوپژ عضو 

 نامه کارشناسی ارشد و یک مورد راهنمایی رساله دکتری را بر عهده داشته باشد.راهنمایی پایان

 های دانشجویان به عضو پژوهشی محدودیتی وجود ندارد.ها و رسالهنامهدر مورد واگذاری وظیفه مشاوره و داوری پایان :2تبصره 

های موظف عضو پژوهشی های دکتری جزو فعالیتهای کارشناسی ارشد و رسالهنامهوری پایانراهنمایی، مشاوره و دا :1تبصره 

 های مازاد بر موظف خواهد شد.نخواهد بود و طبق مقررات، مشمول پرداخت

رفیت ر ظباشد، ب شدهبینیپیشنامه و رساله مازاد بر موظف اجرای پایان برون دانشگاهیدر صورتی که در طرح پژوهشی  :3تبصره 

 شود.راهنمایی عضو پژوهشی افزوده می

 :23ماده 

دانشگاه شود.  موردنیازدانشگاهی درون غیرموظفهای تواند داوطلب اجرای طرحهای موظف، میعضو پژوهشی علاوه بر اجرای طرح

 صورت، پس از تصویب طرح پیشنهادی، در چارچوب مقررات با او قرارداد منعقد خواهد شد. ایندر 

 را پیشنهاد و اجرا کند. غیرموظفبیش از یک طرح پژوهشی درون دانشگاهی  زمانهم طوربهتواند عضو پژوهشی نمی :هتبصر

 :شرایط و نحوه اعطای ترفیع، ارتقاء و تبدیل وضعیت استخدامی -2فصل 

 :22ماده 

 :فرایند بررسی تقاضای ترفیعات سالانه عضو پژوهشی به ترتیب زیر است 

پژوهشی توسط متقاضی و ارائه آن به مدیر گروه به همراه مدارک و مستندات در  اعضایه ترفیعات سالانه تکمیل فرم ویژ -8

 موعد مقرر



 

 

 کمیته اینبررسی پرونده متقاضی از سوی کمیته ترفیعات واحد متبوع و تخصیص امتیازات پیشنهادی توسط  -2

 ای طرح و بررسی در کمیته ترفیعات دانشگاهارسال فرم تکمیل شده و مستندات برای معاونت پژوهشی دانشگاه بر -3

 

 :25ماده 

علمی آموزشی و پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات  هیأتنامه ارتقای شرایط و نحوه اعطای ترفیعات سالانه عضو پژوهشی طبق مفاد آیین

 :( و به شرح زیر است81/82/8306و فناوری )مصوب 

دو عنوان در مجلات  –های پژوهشی موظف به همراه سه مقاله پژوهشی تنامه )فعالیآیین این 6های موضوع ماده فعالیت -8

ماده  2 و 8بندهای  هایفعالیتپژوهشی و یک عنوان دیگر در مجلات معتبر خارجی( برای عضو پژوهشی معادل  -علمی

ه ب هافعالیت اینعلمی آموزشی محسوب و ارزیابی خواهد شد بنابراین، عناوین و امتیازهای  هیأت اعضایفرم ترفیعات  2

 فرم ترفیعات و حدنصاب امتیازات پژوهشی برای اعطای ترفیعات سالانه لحاظ نخواهد شد. 3هیچ وجه جزو موارد ماده 

 3مندرج در ذیل ماده  2-3 پژوهشی طبق جدول شماره عضونامه ارتقا برای اعطای ترفیعات سالانه آیین 3امتیازات ماده  -2

 خواهد شد.نامه محاسبه و لحاظ آن آیین

 امتیاز خواهد بود. 5عضو پژوهشی برای یک پایه ترفیع سالانه  3های پژوهشی موضوع ماده حداقل امتیازات فعالیت -3

های آموزشی عضو پژوهشی در ترفیعات سالانه منظور نخواهد شد و صرفاً در بررسی پرونده ارتقاء طبق جدول شماره فعالیت -6

 لحاظ خواهد شد. عضو پژوهشی هایفعالیته و به عنوان بخشی از نامه ارتقاء محاسبآیین 2ماده  -2-2

نامه مربوط علمی آموزشی و طبق آیین هیأت اعضایهای علمی، پژوهشی و اجرائی عضو پژوهشی همانند سایر فعالیت -5

 و ارزیابی خواهد شد.منظور 

ابلاغی وزارت علوم،  هاینامهینعلمی پژوهشی در چارچوب آی هیأت اعضایتبدیل وضعیت استخدامی و ارتقای مرتبه  -6

 تحقیقات و فناوری صورت خواهد گرفت.

به تصویب شورای پژوهشی دانشگاه، در تاریخ  81/1/8301پیوست در تاریخ  3تبصره و  81ماده و  86نامه در یک مقدمه، آیین این

امنای دانشگاه رسید که از ابتدای سال  تهیأبه تصویب در  95/88/8301و در تاریخ  دانشگاه هرئیس هیأتبه تصویب  29/0/8301

 نامه منوط به تصویب در مراجع مربوط خواهد بود.آیین اینقابل اجراست. هر نوع اصلاحات یا الحاقاتی به  8300-8699تحصیلی 

  



 

 

گاه یعلم  اتینشر یاعتبارسنج  ونی س ی کم  ییدستورالعمل اجرا   دانش
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های هدفمند دانشگاه جهت نامه نظارت بر اجرای دوره دکتری تخصصی مصوب دانشگاه و در اجرای برنامهشیوه 88ده به استناد ما

ی های معتبر علمعلمی، اداری، پژوهشگران و دانشجویان برابر شاخص هیأت اعضایدهی فرایند اعتبارسنجی بروندادهای علمی سامان

 شود:اضر بر اساس تعاریف به شرح ذیل ابلاغ میالمللی، دستورالعمل حدر سطوح ملی و بین

 تعاریف: -2ماده 

 دانشگاه علامه طباطبائی است. دانشگاه:

-آموزشی»های روزانه، شبانه و پردیس به شیوه در دوره غیر ایرانیپذیرفته شده دوره دکتری تخصصی اعم از ایرانی و  دانشجو:

 باشد.می« محورپژوهش» و« پژوهشی

برونداد علمی ماحصل و نتیجه نهایی پژوهش و تحقیق پژوهشگران در قالب تدوین و چاپ مقالات برآمده از رساله،  برونداد علمی:

 للیالمبیندر نشریات علمی معتبر داخلی و  زی، نشست علمی، طرح پژوهشی و ...پرداهسته پژوهشی، قطب علمی، کرسی نظریه

 است.

 شود.یارتقا و ... م، تشویق، منجر به اخذ گرنت )پژوهانه( که نابروندادهای علمی پژوهشگرامتیاز حاصل از ارزشیابی  امتیاز پژوهشی:

ب دستور و حس المللیبینهای معتبر ملی و کمیسیون اعتبارسنجی نشریات علمی دانشگاه است که بر اساس شاخص کمیسیون:

 تشکیل شد. در معاونت پژوهشی دانشگاه 81/91/8305ریاست محترم دانشگاه در تاریخ 

 معاون پژوهشی دانشگاه است. کمیسیون: رئیس

 مدیر امور پژوهشی دانشگاه است. دبیر کمیسیون:

میسیون ک رئیسکارشناس علمی و یا اداری کمیسیون است که با معرفی دبیر کمیسیون و اعطای حکم از سوی  عضو کمیسیون:

 شود.به عضویت منصوب می

 :ات علمی دانشگاهکمیسیون اعتبارسنجی نشری -1ماده 

و با  المللیبینهای معتبر ملی و حقوقی، حقیقی و کارشناسان پژوهشی است و به استناد شاخص اعضایکمیسیون مرکب از  این

دانشجویان و پژوهشگران برگزار -اداری-علمی هیأت اعضایهدف انسجام در فرایند ارزیابی بروندادهای علمی و امتیازات پژوهشی 

 شود.می

 حقوقی کمیسیون: عضایا -2-1

 کمیسیون: معاون پژوهشی دانشگاه رئیس -2-2-1

 : مدیر امور پژوهشی دانشگاهدبیر کمیسیون -1-2-1

 مدیر تحصیلات تکمیلی دانشگاه -3-2-1

 مدیر مرکز چاپ و انتشارات -2-2-1

 کتابخانه مرکزی دانشگاه رئیس -5-2-1

 انشگاهریزی آموزشی، نظارت و سنجش دمدیر برنامه -6-2-1

 وند.شمی ت اجرایی به عضویت کمیسیون منصوبحقوقی با حکم معاون پژوهشی دانشگاه تا پایان دوره مسئولی اعضایتبصره: 



 

 

 حقیقی کمیسیون: اعضای -1-1

 شوند.علمی دانشگاه که در زمره پژوهشگران برتر و اساتید ممتاز دانشگاه شناخته می هیأتنفر عضو  3 -2-1-1

 شوند.می سال به عضویت منصوب 2کمیسیون به مدت  رئیس تأییدیقی کمیسیون با معرفی دبیر کمیسیون و حق اعضای تبصره:

دیگری خارج از دانشگاه و متخصص در ارزیابی علمی نشریات ملی و  علمی یکی از داخل دانشگاه و هیأتنفر عضو  2 -1-1-1

 شوند.در جلسات معرفی میکه در موارد خاص از سوی دبیر کمیسیون جهت شرکت  المللیبین

 اجرایی کمیسیون: اعضای -3-1

های مصوب تحصیلات تکمیلی دانشگاه و مکانیزم اعتبارسنجی نشریات که به تشخیص نامهنفر کارشناس پژوهشی آشنا با مفاد شیوه 2 

 شوند.کمیسیون به عضویت منصوب می رئیسو حکم  تأییددبیر کمیسیون و 

ممیزه دانشگاه آشنا با مفاد  هیأتعلمی، حضور دو کارشناس از حوزه  هیأت اعضایندادهای علمی در زمان بررسی برو تبصره:

علمی و متخصص در فرایند ارزیابی بروندادهای علمی ایشان در جلسه کمیسیون  هیأت اعضایهای ارتقای مرتبه علمی نامهآیین

 کند.اعتبار سنجی ضرورت پیدا می

 شرح وظایف کمیسیون: -3ماده 

 شرکت در جلسات هفتگی. -2-3

 بررسی گزارشات حاصل از تحلیل استنادی بروندادهای علمی دانشگاه. -1-3

 دانشجویان و پژوهشگران.-اداری-علمی هیأت اعضایاعتبارسنجی بروندادهای علمی  -3-3

 .سنجیعلمهای تعیین شاخص -2-3

 .المللیبینارائه آخرین اطلاعات مربوط به نشریات علمی داخلی و  -5-3

 المللی و شناساییهای برتر ملی و بینبررسی ساختار و روند تولید بروندادهای علمی در دانشگاه در مقایسه با دانشگاه -6-3

 های مؤثر در رشد کمّی و کیفی آن.مؤلفه

زبان ، ان اسپانیولیزب، های خاص همانند زبان روسیالمللی معتبر مربوط به رشتهاعتبارسنجی و تهیه لیست نشریات بین -7-3

 عربی و ... زبان ،زبان چینی، زبان آلمانی، زبان فرانسه، ترکی استانبولی

دانشجویان و پژوهشگران ، اداری، علمی اعضایهای مربوطه برای های تخصصی در حوزهریزی برای برگزاری کارگاهبرنامه -4-3

 دانشگاه.

 بارسنجی و ارزیابی بروندادهای علمی متقاضیان ورود به آزمون دکتری.تعیین کارگروهی از کارشناسان پژوهشی جهت اعت -9-3

 

 است. الاجرالازمشورای پژوهشی دانشگاه تصویب شد و  26/88/8301 در جلسه مورختبصره  2ماده و  3دستورالعمل در  این

  



 

 

گاه راهنمای گاهدا  نشریات اعتبارسنجی و استنادی اهیپای  طباطبائی عالمه نش
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است که با هدف گسترش ارتباطات علمی، هدفمندسازی پژوهش و فناوری، پیشرفت و  اینشریه: Science Journalنشریه علمی 

های علمی در دوره و شمارگان را در قالب مقاله ایتوسعهبنیادی، کاربردی و  هایپژوهشهای تازه و دستاوردهای ترویج علم، یافته

 باشد.می (ISSN)نماید و دارای شماره شاپا منتشر می منظم

سازی علمی است که های پژوهشی اصیل، فناوری و یا ترویج و عمومیگزارشی دقیق از فعالیت :Science Articleمقاله علمی 

دف پیش برد مرزهای علم و است. مقاله باید از دو ویژگی اصالت و ابداع برخوردار بوده و با ه شدهانجامتوسط یک یا چند پژوهشگر 

 ارائه شود. بردارانبهرههای پژوهش و فناوری یا ارتقای سطح دانش فناوری، انتشار یافته

ناد است است. در پژوهش استفاده شده هاآننتایج است که از وابسته  به منابع و مراجعیاثر پژوهشی عتبار یک : اCitationاستناد 

می جدید و آثار علمی سابق در هر موضوع علمی. بدین معنا که وقتی یکی از تولیدات علمی به راهی است برای اتصال بین آثار عل

دارای اهمیت دانست. تعداد استناد به تولید علمی با اعتبار یک اثر  را باید اثر این کهآنکند یعنی تولیدات علمی دیگر استناد می

های که انجام هر فعالیت علمی در وهله اول مستلزم کسب آگاهی از فعالیتاهمیت استناد از آن جهت است  علمی آن در ارتباط است.

منابع ، مطلبی از اثر علمیهرگاه در  .دهنده نفوذ و تأثیر علمی آن استنشان ،استناد به یک اثر ،مرتبط پیشین است. از نگاه دیگر

 شود، باید آن را مستند ساخت. آورده به صورت مستقیم یا غیر مستقیم،  دیگر

 اهمیت استناد: 

 اشاره به پیشینه موضوع 

 معرفی منابع علمی در حوزه موضوع مورد بحث به منظور راهنمایی جهت استفاده بیشتر خوانندگان 

 ارائه شواهدی به منظور تقویت ادعای علمی پژوهشگر/ نویسنده 

   هاآنعلمی بر مبنای میزان استناد به  مقالات و مجلاتارزیابی 

 نماید. نحوه استفاده از آثار یا تولیدات علمی دیگران را در موضوع، معرفی می :Reference ارجاع

 مطلب ارائه شده است. تأییدتفاوت استناد و ارجاع: ارجاع به منظور هدایت به سوی منابع علمی دیگر و استناد مبنی بر 

 .ها و مراجع علمی استدرسایر ژورنال ،ات آن ژورنالمقال (citations)بیانگر میانگین تعداد استنادها : Impact factorضریب تأثیر 

بالاتر اهمیت بیشتری  IF با ژورنالی. )است هاژورنال سایر میان در خود، پژوهشی زمینه در ژورنال آن اعتبار بیانگر واقع در ضریب این

 JCR (Journal Citation ده در فهرستهای ایندکس شهر ساله برای ژورنال 8015تر دارد(. از سال پایین IF نسبت به ژورنالی با

) Reportsدر  ،سسه تامسون رویترزؤها با وجود ایندکس شدن در سایت مبرخی از ژورنال .دشومحاسبه و اعلام می هاآنثیر أضریب ت

  .اندقرار گرفته JCR ها در لیست انتظار یا لیست احتمالیژورنال ایناست که  اینسالانه حضور ندارند. علت  JCR گزارش

H-index: برای  .اندتعداد مقالاتی از آن ژورنال است که حداقل همان تعداد به آن مقالات استناد و ارجاع داده شده دهندهنشان

ایندکس بالا هستند؛ چراکه مجلات با ایندکس بالا، -بهتر است مقالات خود را در مجلاتی چاپ کنید که دارای اچ ،افزایش ایندکس

معنی است که مقالات چاپ شده در آن مجلات  اینبه  اینها بیشتر است. هایی هستند که تعداد استناددهی به آن ژورنالژورنال

 .توانید اچ ایندکس خود را افزایش دهیدشما می صورتبدینسایتیشن دارند.  شانس زیادی برای

 ایها و دیگر مطالب موجود در یک سند یا مجموعه اسناد و مدارک است که به شیوهها، موضوععبارت است از فهرستی از نام نمایه:

 کند.نام یا موضع در آن جا آمده است، هدایت می این)معمولاً الفبایی( مرتب شده و از طریق جای نماها، کاربر را به محلی که 

http://impactfactor.ir/%D8%B6%D8%B1%DB%8C%D8%A8-%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F/#question2


 

 

های رسیدن به اطلاعات مورد نیاز در خصوص موضوع را در حداقل زمان مدیریت اطلاعات است به نحوی که راه یسازهینماهدف از  

 آید.  به دستبا حداقل تلاش 

 شوند.المللی تقسیم مینشریات به دو دسته داخلی و بینانواع نشریه: 

 الف( نشریه داخلی

ای است که از وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یا شورای عالی معتبر داخلی، نشریه نشریه

 فهرست در حال عین در و شوندمی بندیرتبهبه صورت خیلی خوب )الف(، خوب )ب(، متوسط )ج( و ضعیف )د( های علمیه حوزه

  باشد. نداشته قرار شده اعتبار لغو خلیدا هاینشریه

 و  ودشوزارت علوم توسط دبیرخانه کمیسیون نشریات علمی کشور منتشر می های معتبر و لغو اعتبار شدهفهرست نشریه

  است.در دسترس   Journals.msrt.ir در وبگاه

  و در د شوتوسط دبیرخانه کمیسیون نشریات علوم پزشکی کشور منتشر میبر علوم پزشکی های معتنشریهفهرست

 است.در دسترس  http://journals.research.ac.ir وبگاه

 المللی:ب( نشریه بین

 ای است که در فهرست پایگاه المللی نشریهنشریه معتبر بینJCR های استنادیباشد یا در نمایه Scopus  یاWeb of 

Science های حائز درجهQ1  تاQ4 .شده باشد 

  هاینشریهفهرست دسترسی به Jcr, Wos, Scopus وزارت علوم شده از طریق وبگاه  تأییدهای تخصصی و فهرست نمایه

 .است پذیرامکان https://rppc.msrt.irنشانی با  تحقیقات و فناوری

   نشریه معتبر خارجی که در فهرست JCR  انتخاب شود توصیه میو  استقرار گرفته باشد دارای امتیاز پژوهشی بیشتری

 .ها در اولویت قرار گیرداین نشریه

   پایگاه استنادی علوم جهان اسلامISC 

 :Citation index databasesهای استنادیپایگاه نمایه

 Web of science 

 Scopus 

 Google Scholar 

Web of science 

 Web of Science  هاژورنال و مقالات به دهیاستناد و دهیرفرنس میزان و کردن نمایه رویکرد با که است آنلاین علمی پایگاه یک 

تحت  سپس و تأسیس شد ation (ISI)Scientific Inform Institute یا علمی اطلاعات ۀموسس توسط پایگاه این. است آمده بوجود

 Chinese Science :هایی غیر از انگلیسی هم هستای به زبانهای منطقهدارای دیتابیس WOS. گرفت قرار Clarivate مالکیت

Index Citation Database, SciELO Citation Index, Korea Citation  

هایی که برای ایندکس کردن مجلات دارد بسیار معتبر و مورد قبول است بدلیل شرایط و استاندارد WOS Core Collectionپایگاه 

 و شامل پنج ایندکس است.

http://journals.msrt.ir/
http://journals.msrt.ir/
http://journals.research.ac.ir/
https://rppc.msrt.ir/


 

 

 Science Citation Index Expanded 

 Social Sciences Citation Index 

 Arts & Humanities Citation Index 

 Conference Proceedings Citation Index-Science 

 Conference Proceedings Citation Index- Social Science & Humanities 

 Web of scienceانواع جستجو در پایگاه  

 Basic Searchجستجوی ساده  .2

 

 

 



 

 

 Cited Reference Searchجستجوی استنادی  .1

 

 

 



 

 

 Advance Search جستجوی پیشرفته .3

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

Scopus 

ان نشنیز را علاوه بر چکیده مقالات، فهرست منابع هر مقاله  که جهان است« تنادیاس»و « چکیده»ترین پایگاه اطلاعاتی بزرگ 

همچنین مؤثرترین کشورها، نشریات، مؤسسات پذیر است. امکانهر مقاله  رایامکان محاسبه تعداد استنادات ب پایگاه، ایندهد. در می

اندازی راهبه نام الزویر  ناشر هلندیتوسط یک  2996ر سال شوند. اسکوپوس اواخعلمی، آثار و دانشمندان از این طریق مشخص می

ود که بر اساس شگیرند مجلات اسکوپوس گفته میپایگاه اطلاعاتی قرار می اینبه مجلاتی که در ود. ششد. این پایگاه روزانه آپدیت می

در  Q4تا  Q1گیرند امتیازی بین قرار می بر اساس هر طبقه که مجلات در آن شوند.بندی میشود رتبهمشخص می Qای که با نمره

بندی خودش است که ارزش خاص آن امتیاز عملکردی هر مجله در دسته Quartile Scores یا Q در حقیقت شود.نظر گرفته می

 این برای دسترسی به .دهدکمترین رتبه را نشان می Q4 بهترین نوع و بالاترین رتبه و Q1 شود کهمشخص می Q4 تا Q1 مجله با

ای اطلاعاتی ههای اطلاعاتی در قسمت خدمات الکترونیکی در سایت دانشگاه علامه طباطبائی وارد پایگاهتوانید از طریق پایگاهپایگاه می

 المللی و در ادامه وارد سایت رسمی اسکوپوس شوید.اشتراک شدۀ بین



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
Google Scholor 

ی موردنیاز تواند اکثر منابع مطالعاتمی ،است که با دارا بودن منابع بسیار زیاد گان و تقریباً جامعیرای یک موتور جستجوی الرگوگل اسک

  .سرویس را بهترین موتور جستجوی مقالات علمی دانست اینتوان ها باز هم نمیرا فراهم کند. با همۀ این

 های گوگل اسکالر:امکانات و قابلیت

 نمقالات و نویسندگا سنجش اعتبار 

 پیشرفته های عالی برای جستجویآپشن 

 های مختلفزبان امکان مشاهده مقالات خود به 

 آوری شدهها و منابع جمعسرچ ذخیره 

 ای از وضعیت پژوهشی نویسندگانبررسی خلاصه 

Use operators: 

OR, (W/n, 
PRE/n), AND, 
AND NOT 



 

 

 اسناد و مقالات علمی در فضای وب متن کامل پیدا کردن 

 و آمار استنادات تعداد مشاهده 

 تدر اینترنمقالات  ورژن مختلف یافتن 

 جستجو بین تمامی منابع علمی 

 جستجوی مقالات بر اساس سال انتشار 

 هاآنهای مقالات و جستجو بر اساس مشاهده رفرنس 

 برای هر نویسنده ساخت پروفایل شخصی 

 ها خودتوانایی پیدا کردن استنادات به مقاله 

 محاسبه H-Index بوطهبر اساس تعداد استنادات و مقالات و رسم نمودار مر 

 و نویسندگان شاخص مشخصات پژوهشگران نمایش اطلاعات و 

 ها، ارجاعات، آثار مرتبط، نویسندگان و انتشاراتقولپیدا کردن نقل 

 های مختلفدر زمینه های علمیترین پیشرفتتازه آگاهی از 

/http://scholar.google.com 

 

ISC 

پذیر است. در بخش امکان http://mjl.isc.gov.irپایگاه اطلاعاتی از طریق آدرس  اینپیدا کردن مجلات نمایه شده در 

 توان به جستجو پرداخت.می ISSNبا وارد کردن نام نشریه یا « کلیدواژه»

http://scholar.google.com/
http://scholar.google.com/
http://scholar.google.com/
http://mjl.isc.gov.ir/


 

 

 

 قابل دسترسی است. https://jcr.isc.gov.ir/main.aspxآدرس  اینمانه نشریات علمی جهان اسلام از طریق سا

 

PubMed 

 حوزه است.  اینها در پایگاه تخصصی علوم پزشکی متعلق به کتابخانه ملی پزشکی آمریکا و از معتبرترین نمایه

 وارد صفحه اصلی فهرست نشریات کتابخانه ملی آمریکا شوید. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalogز طریق آدرس اصلی ا

نشریه به اطلاعات ارائه  توان به جستجو پرداخت. پس از نمایش ناممی ISSNبا وارد کردن نام نشریه یا  NLM Catalogدر قسمت 

 پایگاه نمایه شده است. ایننشریه از چه تاریخی در  اینشده در صفحه مشخصات نشریه توجه کنید تا مشخص شود 

https://jcr.isc.gov.ir/main.aspx
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog


 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 تفاهم انمه اه

  



 

 

 

 میعل همکاری زآغا هایراه از یکیهای علمی دانشگاه و برقراری ارتباط با صنعت و جامعه و های کاربردی شدن فعالیتیکی از زمینه

برای بیان همگرایی در دانشگاه نوع سند  اینهای علمی است. نامه همکاریتنظیم و انعقاد تفاهم هانهادها و سازمان با دانشگاه

اغلب در مواردی نامه رود. تفاهمبه کار می علمیهای های طرفین و توافق مقامات اجرایی به منظور افزایش همکاری در زمینهاراده

نمایند و  آوری ایجادیی دارد که طرفین قصد ایجاد تعهدات حقوقی را ندارند یا در موقعیتی نیستند که بتوانند تعهد حقوقی الزامکارا

 اینهای بعدی و حدود اختیارات و تعهدات طرفین تعیین نمایند؛ هرچند مایلند محورهای همکاری را برای اجرای برنامهصرفاً 

 و متفاوتی باشند. بیشتر هایمشارکتموجب قراردادها و  توانندیمدر آینده  هانامهتفاهم

چهار ماده دارد: محورهای همکاری، تعهدات هر یک از طرفین )دو ماده( و نحوه و مدت اجرا. هدف از انعقاد  کمدستنامه هر تفاهم 

هداف در یک ماده مستقل را بدهند. از آنجا که ممکن است پیشنهاد درج ا اماها شود، سازماننامه عموماً در مقدمه نوشته میتفاهم

امه را ننویس ملاحظه شده است، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با تنظیم پروتکل، حدود شکلی تفاهمتنوع بسیاری در تنظیم پیش

 را رعایت نماید.نامه و قواعد شکلی ابلاغ شده های تفاهمکند نظیرات طرفاساس دانشگاه تلاش می اینتعیین کرده است. بر 

 :است شرح ذیل به نامهتفاهم انعقاد تا پیشنهاد معمول بررسی فرایند

 نامه؛تفاهم انعقاد برای هاسازمان و نهادها درخواست بررسی .1

 های همکاری متقابل؛مشترک نمایندگان طرفین برای بررسی انتظارات و ظرفیت برگزاری نشست .2

 نامه؛طرف تفاهم به ارسال و نویس بر مبنای مذاکراتپیش تنظیم .3

 موضوع از طریق مدیریت حقوقی دانشگاه؛ حقوقی جوانب بررسی .4

 نامه؛تفاهم مبادله و امضاء جلسه برگزاری .5

 نامه؛معرفی رسمی نمایندگان طرفین برای تشکیل کمیته مشترک اجرائی تفاهم .6

 ؛هاآن مصوبات ابلاغ و جلساتصورت تنظیم .7

 نامه.تفاهم طرف با مشترک جلسات در دانشگاه به شدهواگذار هایمسئولیت اجرای .8

  



 

 

 

 

 

 مرکز/موسسه/انجمن...............همکاری علمی و پژوهشی میان دانشگاه علامه طباطبایی و  نامهفرم تفاهم

 نامهتفاهمطرفین  -ماده یك

 ،دکتر .....آقای  نمایندگی هب، 688316650311ی اقتصاد و کد 86993822195به شناسه ملی  دانشگاه علامه طباطبایی،و بین  نامهتفاهم این

دانشگاه نامه که در این تفاهم 8610616588: یکد پست، سازمان مرکزی، تقاطع بزرگراه شهید همت ،بلوار دهکده المپیک ،تهران :به نشانی

: به نشانی ................، د اقتصادی...............، ک.. ، شناسه ملی.............. به شماره ثبت شرکت ............شود، از یک طرف؛ و نامیده می

 اینکه در ، فرزند ..................، با کد ملی ................... به سمت .................، دکتر ...... :به نمایندگی ..............، کد پستی................................................. 

 د.منعقد گردیاز طرف دیگر؛ به شرح زیر  شود،خوانده می ..................، مهناتفاهم

 

  نامهتفاهمماده دو: موضوع 

 های .............................................های فیمابین در حوزههمکاریعبارت است از 

 

  نامهتفاهمماده سه: مدت 

 ........ تا ................. به مدت .......... سال شمسی است.......... از تاریخ نامهتفاهم اینمدت 

 

 محورهای همکاری :ماده چهار

8-6-  

2-6  

3-6-  

6-6 - 

5-6-  

 

 اختلاف   حل ماده پنج:

 شد. اعم از انعقاد، تفسیر و چگونگی اجرا، از طریق مذاکره میان طرفین، حل و فصل خواهد نامهتفاهم اینتمامی اختلافات در خصوص 



 

 

 

 نامهتفاهمماده شش: فسخ 

 ، به طرف دیگر ابلاغ کتبی نماید.نامهتفاهمرا حداقل از یک ماه پیش از فسخ  نامهتفاهماراده خویش مبنی بر فسخ  تواندمیهر یک از طرفین 

 

 اقامتگاه طرفین: هفتماده 

 ابلاغ دیگر به طرفر ظرف بیست روز از زمان تغییر نشانی، کتباً حداکثتغییر یابد، بایستی  نامهتفاهمچنانچه نشانی هر یک از طرفین در مدت 

 .گرددمیابلاغ شده تلقی  ،شودمیارسال  نامهتفاهم این صدرنشانی مندرج در به اسناد یا مکاتباتی که  ،صورت ایند. در غیر کن

 

دو نسخه برای دانشگاه و دو نسخه برای همشهری( تنظیم، ماده و در چهار نسخه واحد و با اعتبار یکسان )هفت در تهران و در  نامهتفاهم این

 امضا و مبادله شد و طرفین ملزم به اجرای آن شدند.

 

 مرکز/موسسه/انجمن................ دانشگاه علامه طباطبایی

 نماینده: دکتر.............

 معاون/مدیر پژوهشی دانشگاه

 امضا، تاریخ، مهر

 نماینده: دکتر.........

.................................. 

 امضا، تاریخ، مهر

 

 


