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وقفه در حوزۀ معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه شهيد مدني آذربایجان، اینك شاهد  ها تالش بي پس از سال   

مت هاي بنيادي و کاربردي، حرکت به س هاي پژوهش هاي پژوهش و فناوري در بخش مهيا شدن زیرساخت

 باشيم. هاي راهبردي و اقتصاد دانش مي دانشگاه کارآفرین و توسعه فناوري

دانشگاه شهيد مدني آذربایجان در دهۀ سوم فعاليت خود با گذر از دانشگاه نسل اول )آموزش محور( با خروجي 

سوم با  گرایي، در حال تبدیل شدن به دانشگاه نسل گرایي و نسل دوم )پژوهش محور( با خروجي مقاله مدرك

ها،  باشد. در این نسل از دانشگاه بنيان مي هاي دانش هاي تقاضامحور، محصوالت فناورانه و شرکت خروجي پژوهش

در سایۀ تالش، همدلي و همراهي تمامي محققان، اساتيد نخبه، دانشجویان خالق و کارکنان تالشگر، مسير 

 شود. دهي مي کارآفریني جهتپژوهش در دانشگاه به سمت و سوي توسعۀ نوآوري، فناوري و 

هاي پژوهشي  هاي پژوهشي اعضاي هيأت علمي و سوق دادن فعاليت در راستاي گسترش و تعميق فعاليت

سازي فناوري و توليد ثروت از دستاوردهاي  پژوهشگران دانشگاه به سمت حل نيازها و مشكالت جامعه و نيز تجاري

هاي اخير مورد بازنگري قرار گرفته و در شوراي  طه که در سالهاي مربو نامه پژوهش و فناوري دانشگاه، آیين

پژوهش و فناوري دانشگاه، هيأت رئيسه و هيأت امناء حسب مورد به تصویب رسيده است، به صورت کتاب 

ها و مقررات پژوهش و فناوري توسط همكاران محترم حوزه مدیریت امور پژوهشي دانشگاه  نامه مجموعه آئين

ست. اميد است این مجموعه مورد استفاده اساتيد، محققان و دانشجویان ارجمند قرار گرفته و در تدوین گردیده ا

 هاي این حوزه مورد توجه همكاران محترم باشد. نامه سازي قوانين و آیين رساني و آگاه راستاي اطالع

هادات خود را در راستاي گردد پيشن در پایان از تمامي همكاران محترم اعضاي هيات علمي دانشگاه درخواست مي

 ها به معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه ارسال نمایند. ها و شيوه نامه نامه اصالح و تكميل آیين

 

 علي عجمي                                                                                                           

 معاون پژوهش و فناوري دانشگاه                                                                                               

  



 

 

   

 

 

 

هاي دانشگاهي از منظر توليد علم و فناوري و ارائۀ راهبردهاي گوناگون، نقش بسزایي در سرنوشت  پژوهش    

قي دارد. بدیهي است نيل به این هدف، مستلزم جوامع و بهسازي زندگاني بشر و رسيدن  به کمال واقعي و حقي

کند. رعایت بایدها و  آگاهي از اصولي است که پرداختن به بایدها و نپرداختن به نبایدها را ترسيم و مشخص مي

هاي پژوهشي خواهد بود. از این رو، به منظور حفظ  نبایدها در انتشار آثار پژوهشي، موجب ارتقاي اعتبار علمي یافته

المللي و ارج نهادن به مالكيت مادي و معنوي  ژوهشگران محترم و جلوگيري از تضعيف اعتبار ملي و بينحقوق پ

هاي اجرایي قوانين و مقررات مصوب وزارت علوم، تحقيقات وفناوري، تدوین و پس از  آثار پژوهشي، دستورالعمل

دانشگاه، در مجموعه حاضر  مطالعه و بررسي و طرح و تصویب در جلسات تخصصي شوراي پژوهش و فناوري

 گيرد.  مندي در اختيار پژوهشگران گرانقدر قرار مي گردآوري شده است که جهت بهره

 

 با احترام                                                                                                                  

 اسمعيل عابدي                                                                                                              

 مدیر امور پژوهشي دانشگاه                                                                                                       
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 مقررات پژوهشی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان قوانین ومجموعه 

 

 8فصل 

 شوراهای پژوهشی و وظایف آنها دستورالعمل

 

 

 مصوب پژوهشي و فناوري عالي، آموزش مؤسسات و ها دانشگاه مدیریتنامه  جامع  به آئين نامه با توجه این آیين

و نيز بر اساس مصوبه یازدهمين  فرهنگي انقالب عالي شوراي 13/11/1080صد و هشتاد و چهار مورخ  جلسه شش

تمامي  ،نامه آئين مورد تصویب قرار گرفته است. با ابالغ این 00صورتجلسه شوراي پژوهشي و فناوري در سال 

 گردند. اثر مي هاي داخلي مصوب دانشگاه بي نامه آئين

 مصوب پژوهشي و فناوري عالي، آموزش مؤسسات و ها دانشگاه مدیریتجامع ۀ نام آیين براساس پژوهشي شوراهاي

 تدوین و تهيه منظور به فرهنگي، انقالب عالي شوراي 13/11/1080صد و هشتاد و چهار مورخ  جلسه شش

 .است گردیده تشكيل پژوهشي امكانات آوردن فراهم در اجرایي امور به فكري کمك و پژوهشي هاي رنامهب

 

 دانشگاه پژوهشی شورای

 و فناوری دانشگاه تخصصی پژوهشی وظایف و اختیارات شورای. 8ماده

 شوراي وظایفي پژوهشي و فناور عالي، آموزش مؤسسات و ها دانشگاه مدیریت جامع ۀنام آیين مندرجات براساس

 :استذیل  شرح به دانشگاه پژوهشي

 تصميمات و دانشگاه شوراي مصوبات اجرایي هاي زمينه یجاد درا پژوهشي، معاون با همكاري و کمك .1

 ؛علمي هاي پژوهش مورد در رئيسه هيأت

 :جمله از دانشگاه شوراي به پژوهشي مختلف هاي زمينه در هایي برنامه پيشنهاد و تدوین .1

 ؛دانشگاه پژوهشگران تشویق و تحقيق موانع رفع و ، بهبود شرایطمناسب طمحي ایجاد 

 ؛دانشگاه در تحقيق و تعليم زمان ساختن هماهنگ 



قوانین و مقررات پژوهشی دانشگاه شهید مدنی آذربایجانمجموعه    

 ۀ نحو تعيين و پژوهشي هاي طرح اجراي در خصوصي بخش با مشارکت منظور به ریزي برنامه

 ؛دانشگاه از خارج و داخل تحقيقاتي مراکز با مكاريه

 نيازهاي برآوردن براي مختلف هاي سازمان به دانشگاه خدمات پژوهشي ۀارائ ورمنظ  به ریزي برنامه 

 و دانشگاه طارتبا) صنعتي مراکز با دانشگاه پژوهشي همكاري چگونگي و ، منطقه و استانکشور

 تنگناهاي دررفع دولتي هاي سازمان و ها وزارتخانه، پژوهشي مؤسسات اجرایي، هاي دستگاه (،صنعت

 ؛موجود

 ؛در تدوین برنامه جامع پژوهشي دانشگاه همكاري .0

 و سمينارها ،هاي کاربردي با اولویت بخشيدن به طرح دانشگاه پژوهشي هاي طرح تصویب و بررسي .0

 ؛دانشگاه فناوري و پژوهش معاون پيشنهاد بنابه یا ها دانشكده پيشنهادي هاي کنگره

 با ارتباط ایجاد و اي هددانشك بين هاي پژوهش تشویق و دانشگاه پژوهشي هاي فعاليت در هماهنگي ایجاد .0

 پژوهشي هاي زمينه ایجاد منظور به خارجي و داخلي دانشگاهي پژوهشي و آموزشي هاي سازمان سایر

 ؛مملكتي مقررات و قوانين به باتوجه مشترك

 هاي رشته در سال ممتاز پژوهشگران و ها پژوهش انتخاب و دانشگاه در یافته پایان هاي طرح ارزشيابي .3

 ؛ها آن معنوي و مادي تشویق و مختلف

ها، اهداف و خط مشي پژوهشي و فناوري دانشگاه به منظور ارائه به شوراي  تدوین و پيشنهاد سياست  .9

 ؛دانشگاه

 ؛پژوهشي هاي کارگاه برگزاري و محقق تربيت هاي طرح پيشنهاد و تدوین تهيه، .8

ت از توسعه فعاليت مراکز رشد، کارآفریني و فناوري در دانشگاه و حمای ۀهاي توسع هم آوردن زمينهافر .0

 ؛پارك علم و فناوري دانشگاه

 گسترش و جهان دانش بيشتر هرچه شناخت منظور به تحقيقي هاي برنامه پيشنهاد و تدوین بررسي، .13

 ؛و استفاده از آخرین متدهاي پژوهشي دانش مرزهاي

 ؛کشور آموزش کيفيت ايارتق براي تحقيقات نتایج کاربرد کلي مشي خط پيشنهاد و تعيين .11

 ؛ذیربط مراجع به پژوهشي مختلف ايه نامه آیين پيشنهاد و تدوین تهيه، .11

 شوراي به دانشگاه پژوهشي معاون یا و دانشگاه شوراي توسط که ليئمساۀ دربار اظهارنظر و بررسي .10

 ؛شود مي ارجاع پژوهشي

 ؛ي واجد شرایطعلم هيأت ياعضا مطالعاتي هاي تفرصدر جهت توزیع مناسب  ریزي برنامه تصویب و .10

 المللي بين هاي کنفرانس و سمينارها در شرکت براي علمي هيأت اعضاي تقاضاي نهایي تصویب و بررسي .10

 ؛کشور از خارج

 دانشگاهي، سطح در آموزشي علمي هاي يیگردهما و ها نشست برگزاري براي رسيده پيشنهادهاي بررسي .13

 ؛ها نآ برگزاري به کمك و ملي و استاني



 

 مقررات پژوهشی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان قوانین ومجموعه 

 ؛فناوري و تحقيقات علوم، وزارتۀ نام آیين به باتوجه پژوهانهۀ نام شيوه تصویب و سيبرر .19

التحصيالن دانشگاه براي کار  هاي فارغ هاي علمي و پژوهشي و سنجش قابليت ارزیابي ميزان توانمندي  .18

 .هاي تحقيقاتي ویژه در جامعه، از طریق اجراي طرح

 شوراي به را خود اختيارات و وظایف از بخشي ضرورت برحسب تواند مي دانشگاه پژوهشي شوراي .8 بصرهت

 تفویض مصوب هاي پژوهشكده و تحقيقاتي مراکز پژوهشي شوراي و ها دانشكده پژوهشي -آموزشي

 .نماید

 

 دانشگاه پژوهشی شورای اعضای ترکیب .2ماده 

 :شوند مي منصوب دانشگاه ریاست باحكم که استذیل  اعضاي از مرکب دانشگاه پژوهشي شوراي

 ؛)رئيس شورا( دانشگاه فناوري و پژوهش معاون .1

 ؛تكميلي تحصيالت کل مدیر یا دانشگاه تكميلي تحصيالت و آموزشي معاون .1

 ؛ها/مراکز تحقيقاتي مصوب / پژوهشكدهها دانشكده پژوهشيرئيس یا معاون  .0

 معاون پيشنهاد به ارزنده و فناوري پژوهشي و آثار ها فعاليت صاحب علمي هيأت اعضاي از تندو  .0

 ؛تمدید قابل و سال دو مدت به دانشگاه رئيس تأیيد و پژوهشي

 ؛)دبير شورا( دانشگاه فناوري و پژوهش امور مدیر .0

 .دانشگاه کارآفریني و صنعت با ارتباط دفتر ریيس .3

ي فناور و پژوهش امور مدیرۀ عهد به آن دبيري و فناوري و پژوهش معاون با پژوهشي شوراي ریاست. 2تبصره 

 است.

 دانشگاه فناوري و پژوهش معاون شد. خواهد تشكيل عادي طور به بار یك هفته دو هر شورا جلسات .9تبصره 

 .نماید دعوت العاده فوق جلسات تشكيل به شورارا لزوم در موارد تواند مي

اتخاذ  ضرحا اعضاي آراي اکثریت با تصميمات و یابد مي رسميت اعضا اکثریت باحضور شورا جلسات .4تبصره 

 .شد خواهد

 

 شورای انتشارات دانشگاه

 . وظایف و اختیارات شورای انتشارات دانشگاه9ماده 

 هاي چاپ آثار براساس نظرات داوران؛ گيري در مورد رد یا قبول درخواست تصميم .1

 هاي منتشره توسط دانشگاه و دیگر ناشرین؛ گيري در مورد مبلغ تشویق چاپ کتاب تصميم .1

 الزحمۀ داوران و مسئولين مجالت دانشگاه؛  ت حقموافقت با پرداخ .0



قوانین و مقررات پژوهشی دانشگاه شهید مدنی آذربایجانمجموعه    

 ؛هاي مربوط هاي عمومي انتشارات و تدوین و اصالح دستورالعمل گيري در مورد سياست تصميم .0

 ؛ها و فرآیندهاي مرتبط با داوري آثار تدوین و اصالح فرم .0

 ؛هاي مدیر مسئول، سردبير و هيئت تحریریه دانشگاه تآیيد ابالغ .3

 ؛هاي مجموعه انتشارات دانشگاه و ارائه پيشنهادهاي اصالحي به دبير انتشارات نظارت بر فعاليت .9

 ؛هاي عمومي و کلي نشریات دانشگاه ریزي براي سياست تصميم نيازهاي کالن و برنامه .8

اندازي مجالت  هاي آموزشي براي راه هاي گروه گيري اوليه براي موافقت یا رد درخواست تصميم .0

 ؛تخصصي

 ب؛مصو ضوابط برمبناي پژوهشي و علمي هاي کتاب تدوینۀ نحوۀ نام آیين پيشنهاد .13

ایجاد انگيزه هاي مادي و معنوي به منظور ترغيب و تشویق اعضاي هيات علمي به تاليف و ترجمه   .11

 کتب، نگارش مقاالت تحقيقي و ایجاد امكانات و تسهيالت الزم براي تسریع در چاپ و نشر آثار علمي.

 

 ای انتشارات دانشگاهشور اعضای ترکیب.4ماده

 معاونت پژوهشي و فناوري دانشگاه )رئيس جلسه(؛ .1

 ریاست کتابخانۀ مرکزي )دبير شورا(؛ .1

 .از اعضاي هيأت علمي هر دانشكده )نماینده دانشكده( تنیك  .0

 

 ها دانشكده پژوهشی -آموزشی شورای

 ها دانشكده پژوهشی– آموزشی شورای پژوهشی وظایف .5ماده 

 گونه این نمودن منعكس و ها آن پژوهشي هاي زمينه و توان درمورد ها گروه ژوهشيپ هاي گزارش بررسي .1

 ؛دانشگاه پژوهشي شوراي به ها گزارش

 مدت ظرف حداکثر مختلف هاي گروهئي نها و اي مرحله هاي گزارش مصوب، هاي طرح تصویب و بررسي .1

 ؛نهائي تصميم اخذ جهت دانشگاه پژوهشي شوراي به آن نعكاس وا دریافت از پس دوهفته

 شوراي به آن انعكاس منظور به ها گروه پيشنهادي هاي کنگره و سمينارها برگزاري تأیيد و بررسي .0

 ؛دانشگاه پژوهشي

 گونه این براي الزم هماهنگي ایجاد و امكانات آوردن فراهم و گروهي بين هاي پژوهش تشویق .0

 ؛ها همكاري

 ممتاز هاي پژوهش و پژوهشگران معرفي و تعيين ه،دانشكد پژوهشي هاي فعاليت ۀساليان گزارش تنظيم .0

 ؛دانشگاه پژوهشي شوراي به



 

 مقررات پژوهشی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان قوانین ومجموعه 

 هيأت اعضاي سوي از شدهئه ارا هاي کتابۀ ترجم و تأليف پيشنهادهاياعالم نظر در خصوص  و بررسي .3

 ؛و ارسال آن به شوراي پژوهشي دانشگاه ها گروه علمي

 شوراي به آن انعكاس و دانشكده يعلم هيأت اعضاي مطالعاتي فرصت تقاضاي تصویب و بررسي .9

 ؛دانشگاه پژوهشي

 هاي کنفرانس و سمينارها در شرکت براي علمي هيأت اعضاي تقاضاي درمورد نظر اعالم و بررسي .8

 ؛کشور از خارج المللي بين علمي

 ؛پژوهشي تقاضاهاي سایر و پيشنهادها تشویقي، ليفأالت حق درخواست مورد در نظر اعالم و بررسي .0

 ؛دانشگاه پژوهشي معاونت به آن ارجاع و علمي تأهي اعضاي شي )گرنت(پژوهاعتبار  اتتيازام بررسي .13

 .دانشگاه پژوهشي شوراي از ارجاعي موارد درخصوص اظهارنظر و بررسي .11

 پژوهشي شوراي به جلساتي صورت طي را الزم موارد است موظف دانشكده پژوهشي -آموزشي شوراي .5 تبصره

 .نماید هئارا دانشگاه

 

 دانشكده پژوهشی–آموزشی شورای اعضای ترکیب.6ماده

 ؛دانشكده رئيس .1

 ؛دانشكده پژوهشي و آموزشي معاون .1

 ؛ها گروه مدیران .0

رئيس دانشكده و  پيشنهاد به (باالتر و دانشياراً ترجيح) دانشكدهۀ سابقبا علمي تأهي عضاي ازا نفریك   .0

 .هگادانش ریاست حكمبا 

معاون عهدۀ  به شورا جلسات دبيري و دانشكده يسرئ با دانشكده وهشيپژ آموزشي شوراي ریاست .6تبصره 

 . است دانشكده پژوهشي

 موارد در و شد خواهد تشكيل طورعادي به بار یك دو هفته هر دانشكده پژوهشي – آموزشي شوراي .7تبصره 

 .داشت خواهد نيز العاده فوق لزوم جلسات

با  تصميمات و یابد مي رسميت اعضا اکثریت حضور با دهدانشك پژوهشي -آموزشي شوراي جلسات. 1تبصره 

 .شد خواهد اتخاذ حاضر اعضايآراي  اکثریت

 

 ها پژوهشكده  /تحقیقاتی مراکز پژوهشی شورای

 :پژوهشكده  /تحقیقاتی مراکز پژوهشی شورای وظایف. 7ماده

 پژوهشي معاون به گزارشۀ ئارا و پژوهشكده /تحقيقاتي مرکز درازمدت هاي برنامه و ساالنهۀ برنام تدوین .1

 ؛پژوهشكده /تحقيقاتي مرکز يسئر طریق از ذیربط مراجع و



قوانین و مقررات پژوهشی دانشگاه شهید مدنی آذربایجانمجموعه    

 ؛پژوهشي هاي اولویت تعيين و بررسي .1

 ؛پژوهشكده/ تحقيقاتي مرکز خدماتۀ هزین تعيين و پژوهشي هاي طرح تصویب و بررسي .0

 ؛یافته خاتمه پژوهشي هاي طرح ارزیابي و پژوهشي هاي طرح اجراي حسن و کيفيت بر نظارت .0

 ؛کاربردي هاي طرحۀ نمون پژوهشگران و ها پژوهش انتخاب .0

/ تحقيقاتي مرکز با همكاري یا ستخدام منظورا به پژوهشگران و علمي تأهي اعضاي علمي صالحيت تایيد .3

 ؛پژوهشكده

/  تحقيقاتي مرکز هاي آزمایشگاه تجهيز و اندازي راه علمي، منابع به مربوط خریدهاي تصویب و بررسي .9

 ؛كدهپژوهش

 ؛علمي سفرهاي تصویب و بررسي .8

 ؛مقررات و ضوابط طبق علمي سيمنارهاي و پژوهشي و آموزشي هاي دوره تصویب و بررسي .0

 طبق خارج و داخل علمي مراکز سایر با علمي ارتباط براي پژوهشكده/  تحقيقاتي مرکز مشي خط تعيين .13

 ؛مقررات و ضوابط

 .پژوهشكده/ تيتحقيقا مرکز اجرایيۀ نام آیين تصویب و بررسي .11

 شوراي تصویب به منوط پژوهشي هاي درطرح نشده بيني پيش خارجي علمي سفرهاي نهائي تصویب. 3 تبصره

 .باشد مي دانشگاه پژوهشي

 

 ها تحقیقاتی/پژوهشكده مراکز پژوهشی شورای اعضای ترکیب. 1ماده

 ؛پژوهشكده /تحقيقاتي مرکز يسئر .1

 ؛(وجود درصورت) پژوهشكده یا مرکز معاون .1

 ؛پژوهشي هاي گروه مدیران .0

 .پژوهشكده /تحقيقاتي مرکز اعضاي از نفر 0 .0

 

 پژوهشی گروه شورای وظایف. 3ماده

معاون پژوهشي  به آن پيشنهاد و پژوهشي گروه درازمدت هاي برنامه و ساالنهۀ برنام تدوین .1

 ؛پژوهشكده/ حقيقاتي مرکزت يسئردانشگاه/

 ؛پژوهشي هاي اولویت تعيين و بررسي .1

 هزینه پيشنهاد و پژوهشي گروه فعاليت ۀبازمين مرتبط پيشنهادي پژوهشي هاي طرح تصویب و بررسي .0

 ؛پژوهشكده /تحقيقاتي مرکز به خدمات

 ؛یافته خاتمه پژوهشي هاي طرح ارزیابي و پژوهشي هاي طرح اجراي حسن و کيفيت بر نظارت .0



 

 مقررات پژوهشی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان قوانین ومجموعه 

 ؛کاربردي هاي طرحۀ نمون پژوهشگران و ها پژوهش انتخاب .0

 ؛پژوهشي گروه با همكاري یا استخدام منظور به پژوهشگران و علمي تأهي اعضاي علمي تصالحي تایيد .3

 ؛پژوهشي گروه هاي آزمایشگاه تجهيز و اندازي راه علمي، منابع به مربوط خریدهاي پيشنهاد و بررسي .9

 ؛علمي سفرهاي پيشنهاد و بررسي .8

 ؛مقررات و ضوابط طبق علمي سيمنارهاي و پژوهشي و آموزشي هاي دوره پيشنهاد و بررسي .0

 و ضوابط طبق خارج و داخل علمي مراکز سایر با علمي ارتباط براي پژوهشي گروه مشي خط تعيين .13

 ؛مقررات

/ تحقيقاتي مرکز سئير معاون پژوهشي دانشگاه/ از ارجاعي موارد درخصوص اظهارنظر و بررسي .11

 .پژوهشكده

 معاون پژوهشي دانشگاه/ به جلساتي صورت يط را الزم موارد است موظف گروه پژوهشي شوراي .81تبصره

 . نمایدئه ارا پژوهشكده /تحقيقاتي مرکز ریيس

 

 گروه پژوهشی شورای اعضای ترکیب.81ماده

 ؛گروه مدیر .1

 /تحقيقات مرکز سئير معاون پژوهشي دانشگاه/ حكم و گروه اعضاي پيشنهاد بنابه گروه، اعضاي از نفر 0 .1

 .پژوهشكده

مورد بازنگري قرار گرفته  1003در آبان ماه سال تبصره،  81و  ماده81در( 11/33/1000)مصوبۀ  دستورالعمل این

 .است االجرا الزماز تاریخ تصویب  و به تأیيد معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه رسيد

 

 

  



قوانین و مقررات پژوهشی دانشگاه شهید مدنی آذربایجانمجموعه    

 2فصل
 

 

اعضای هیأت  (Grant)نامۀ پژوهانه  دستورالعمل اجرایی آیین

 علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

 

ها و مؤسسات آموزش  اعضاي هيأت علمي دانشگاه (Grant)نامۀ پژوهانه  آیين»ین دستورالعمل با توجه به ا

 1001( و براساس دستورالعمل اجرایي مصوب تير ماه سال 19/33/1003مورخ  113001/0)به شمارۀ « عالي

پژوهشي و فناوري دانشگاه، در ( و مصوبات متعدد شوراي 1000دانشگاه شهيد مدني آذربایجان )ویرایش بهمن ماه

هاي داخلي مرتبط  مورد بازنگري و تصویب قرار گرفت. با ابالغ این دستورالعمل، تمامي دستورالعمل 1009مهر  ماه 

 گردند.  اثر مي مصوب دانشگاه بي

 مقدمه

توليد و توسعۀ علم و ها بایستي با اتكا به راهبردهاي کالن و با تكيه بر نوآوري و خالقيت به سمت  امروزه دانشگاه

یابي به فناوري براي ارتقاي جایگاه علمي کشور در جهان و کسب ثروت به منظور بهبود وضع زندگي مردم و  دست

رفاه عمومي حرکت نمایند. بر این اساس حوزۀ معاونت پژوهشي و فناوري دانشگاه شهيد مدني آذربایجان، عزم خود 

شي عظيم و با ایجاد فرآیندهاي علمي در جهت تبدیل پژوهش به فناوري و را جزم نموده تا با حرکتي هدفمند، تال

فناوري به ثروت ملي، با حمایت وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و مسئولين محترم استان، نقش اساسي در توسعۀ 

ایفا کند. در یابي به جایگاه علمي و فناوري در سطح منطقه  منابع انساني و سرمایۀ اجتماعي در توليد ملي و دست

دهي و همچنين به منظور ترغيب و تشویق اعضاي محترم هيأت علمي دانشگاه به انجام  این راستا، به منظور سامان

ها، دستورالعمل اجرایي  هاي دانشگاه هاي پژوهشي بنيادي و کاربردي در جهت تحقق اهداف و برنامه فعاليت

گاه، پس از بازنگري و بحث و بررسي در جلسات متعدد اعضاي هيأت علمي دانش (Grant)نامۀ پژوهانه  آیين

 گردد: شوراي پژوهشي دانشگاه، تدوین و به شرح ذیل تصویب و ابالغ مي

 . اهداف8ماده 

 اعطاي اختيارات بيشتر به اعضاي هيأت علمي در انجام امور پژوهشي؛ .1-1



 

 مقررات پژوهشی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان قوانین ومجموعه 

 تأمين اعتبار پژوهشي اعضاي هيأت علمي با رویكرد کاهش تشریفات اداري؛ .1-1

هاي پژوهشي و فراهم آوردن شرایط  غيب و تشویق اعضاي هيأت علمي به انجام هرچه بهتر فعاليتتر .1-0

 هاي دانشگاه؛ مناسب براي تحقق اهداف و برنامه

هاي سالم به منظور پشتيباني و تشویق مناسب اعضاي هيأت علمي  گذاري علمي و ایجاد رقابت ارزش .1-0

 هاي پژوهشي؛ دانشگاه در فعاليت

وري اعضاي هيأت علمي و استفادۀ بهينه از منابع مالي پژوهشي در جهت ارتقاي  ان بهرهافزایش ميز .1-0

 هاي پژوهشي دانشگاه؛ فعاليت

 هاي جاري پژوهشي اعضاي هيأت علمي و دانشجویان تحت مشاوره تسهيل فعاليت .1-3

 کمك به پژوهش محور شدن دانشگاه؛ .1-9

 خارج از دانشگاه؛هاي  تسهيل همكاري اعضاي هيأت علمي با مراکز و سازمان .1-8

 اتخاذ سياست حمایتي هماهنگ براي تمامي اعضاي هيأت علمي. .1-0

 

 . مراحل استفاده از اعتبار پژوهشی2ماده 

هاي پژوهشي خود را در سامانۀ مدیریت اطالعات پژوهشي ثبت نموده،  متقاضيان استفاده از اعتبار پژوهشي، فعاليت

کنند. مدیر گروه پس از بررسي مدارك و تعيين امتياز  رسال ميپس از ضميمه نمودن مستندات،  به مدیر گروه ا

دهد. موارد  )براساس مفاد مندرج در این دستورالعمل( به ریيس دانشكده / معاون پژوهشي دانشكده ارجاع مي

درخواستي، پس از بررسي و تعيين امتياز )از طریق سامانه( توسط دانشكده به مدیریت امور پژوهشي ارسال 

. پس از کنترل و بررسي موارد ارسالي در اداره امور پژوهشي و تخصيص امتياز مریوطه، نتيجه به اطالع گردد مي

شود. )این مراحل در بخش فرآیند اجرایي این دستورالعمل به طور کامل  عضو هيأت علمي متقاضي رسانده مي

 توضيح داده شده است.(

 

 . نحوۀ محاسبۀ پژوهانه )اعتبار پژوهشی(9ماده 

کليۀ امتيازات پژوهشي هر عضو هيأت علمي براي تعيين اعتبار پژوهشي براساس مجموعه امتيازات کسب شده از  

 شود:  هاي پژوهشي در یك سال اخير )از اول فروردین تا آخر اسفند هر سال ( به شرح ذیل محاسبه مي فعاليت

 امتیاز پژوهش= میزان اعتبار پژوهش× عدد مبنا

راي محاسبۀ اعتبار پژوهشي در ابتداي هر سال با پيشنهاد شوراي پژوهشي دانشگاه و تصویب عدد مبنا ب .8تبصره

 گردد.  هيأت رئيسۀ دانشگاه تعيين مي

 شود.  هاي بعدي ذخيره مي اعتبار پژوهشي استفاده نشده هر سال براي سال .2تبصره 

 (Grant. موارد استفاده از پژوهانه )اعتبار پژوهشی/4ماده 
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 تواند ضمن رعایت مقررات، اعتبار پژوهشي خود را در موارد ذیل هزینه نماید: يأت علمي ميهر عضو ه

هاي پژوهشي اعضاي  نامۀ نحوۀ حمایت از طرح هاي پژوهشي داخل دانشگاه براساس آیين انجام طرح .1

 هيأت علمي دانشگاه؛

م آنها سپري نشده باشد، همكاران هيأت علمي جدیداالستخدامي که بيش از دو سال از استخدا .9تبصره 

هایي  ریال ساالنه و حداکثر تا سقف دو سال جهت کليۀ هزینه 333/333/13توانند از اعتبار گرنت به مبلغ  مي

 مند شوند. هاي پژوهشي اعضاي هيأت علمي مجاز شمرده شده است، بهره نامه براي فعاليت که طبق این آیين

 ي با تأیيد گروه مربوطه؛خرید تجهيزات و لوازم آزمایشگاهي غيرمصرف .1

هاي  هاي خدمات آزمایشگاهي، ميداني، خرید مواد مصرفي جهت انجام کليۀ فعاليت پرداخت هزینه .0

هاي دکتري در طول هر  هاي کارشناسي ارشد و رساله نامه هاي مربوط به انجام پایان پژوهشي و هزینه

 درصد اعتبار پژوهشی فرد؛ 51حداکثر تا سال 

هاي علمي، هزینۀ انتشار کتاب )در صورت داشتن مجوز از  ت در مجامع و انجمنپرداخت حق عضوی  .0

در طول سال حداکثر هاي اطالعاتي و هزینۀ ثبت اختراع  افزارها، پایگاه شوراي پژوهشي(، خرید نرم

 درصد اعتبار پژوهشی فرد؛ 91تا 

ي اختراع به نام دانشگاه هاي ثبت اختراع، فقط به شرط اختصاص مالكيت فكر پرداخت هزینه. 4تبصره 

 شهيد مدني آذربایجان و از محل گرنت قابل پرداخت است. 

شود که براساس مصوبۀ شوراي انتشارات دانشگاه،  هایي مي پرداخت هزینۀ انتشار کتاب، شامل تنها کتاب .0

ند، نامۀ چاپ و نشر کتاب معاونت پژوهشي و فناوري دانشگاه، منتشر گرد داوري شده باشد و طبق شيوه

% دیگر توسط خود 03هاي مذکور از محل اعتبار پژوهشي فرد و  % هزینۀ نشر کتاب03صورت  در این

 شود.  فرد پرداخت مي

% هزینۀ انتشار کتاب )سهم دانشگاه از محل اعتبار پژوهشي فرد( براي همكاران 03پرداخت  .5تبصره 

اشد( که اعتبار پژوهشي ندارند، به عهدۀ جدیداالستخدام )بيش از دو سال از استخدام آنها سپري نشده ب

 معاونت پژوهشي و فناوري است. 

هاي علمي معتبر کشور در جلسات  ها )از محل گرنت( براي شرکت اعضاي انجمن پرداخت کل هزینه .3

 ؛بار در سال 6حداکثر تا ، با صدور حكم مأموریتها،  این انجمن

ل هزینۀ اخذ ویزا، اقامت، ایاب و ذهاب و ... هاي شرکت اعضاي هيأت علمي )شام پرداخت کمك هزینه .9

المللي خارج از کشور، براساس  هاي علمي معتبر بين باشد( در همایش که امكان ارائۀ فاکتور مقدور نمي
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ریال )حداکثر  333/333/10مصوبۀ هيأت امنا، جهت ارائۀ مقاله در طول یك سال تا سقف 

هاي با  ریال براي هزینه 333/333/0فاکتور و حداکثر  هاي بدون ارائۀ ریال براي هزینه 333/333/13

المللي خارج از کشور از محل اعتبارات پژوهشي  هاي بين نامۀ شرکت در همایش ارائۀ فاکتور( طبق آیين

 )گرنت( اعضاي هيأت علمي؛

ریال و حق ثبت نام  333/333/00هاي بليط رفت و برگشت تا سقف  الزم به ذکر است که پرداخت هزینه

 باشد. یورو از محل اعتبارات معاونت پژوهش و فناوري قابل پرداخت مي 033دالر آمریكا یا  933تا سقف 

تواند جهت ارائۀ مقاله  سال، فقط عضو هيأت علمي داراي اعتبار پژوهشي مي  براي بار دوم در یك .6تبصره 

هاي  پژوهشي خود، در همایشهاي علمي خارج از کشور، از محل اعتبار  نامۀ شرکت در همایش طبق آیين

 علمي خارج از کشور شرکت کند. 

ها و  در کنفرانس پوسترهاي قابل پرداخت براي ارائه مقاله به صورت  سقف هزینه .7تبصره 

)هفتادو پنج درصد( سقف مصوب براي ارائه مقاله به صورت  %75معادل  هایداخل کشور همایش

 سخنراني مي باشد.

براساس مصوبۀ هيأت امناي دانشگاه  المللی های بین همایشینۀ شرکت در هز . پرداخت کمك1تبصره 

 گيرد. انجام مي

هاي ثبت نام و بليط رفت و برگشت براي شرکت اعضاي هيأت علمي در  پرداخت فقط هزینه .8

حداکثر تا سقف در طول هر سال  با ارائۀ مقالهالمللي داخل کشور  هاي علمي معتبر ملي و بين همایش

 اعتبار پژوهشی فرد؛ درصد  21

هاي استاني شامل  هاي قابل پرداخت براي شرکت اعضاي هيأت علمي در همایش حداکثر هزینه .3تبصرۀ 

 باشد. ریال )دو ميليون و پانصد هزار ریال( مي 333/033/1حق ثبت نام، بليط رفت و برگشت در طول سال 

ایجان که با موافقت مدیریت امور پژوهشي، التحقيق به دانشجویان دانشگاه شهيد مدني آذرب پرداخت حق .0

نامۀ کارشناسي ارشد یا رسالۀ دکتري( با عضو هيأت علمي دارند،  همكاري پژوهشي )غير از موضوع پایان

هاي بليط رفت و برگشت و ثبت نام مربوط به شرکت دانشجویان دانشگاه شهيد مدني  و پرداخت هزینه

خارجي )با مجوز مدیریت امور پژوهشي( که همكاري پژوهشي هاي علمي داخلي و  آذربایجان در همایش

به نامۀ کارشناسي ارشد و رسالۀ دکتري( با عضو هيأت علمي دارند  )شامل مقاله، طرح پژوهشي، پایان

ریال  111/111/85ریال )سه میلیون ریال(تا سقف  111/111/9ازای هر مقاله تا 

 تبار پژوهشی فرد؛  درصد اع 25)پانزده میلیون ریال(  حداکثر تا 
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هاي محققين خارجي مدعو از طرف عضو هيأت علمي و تأیيد گروه آموزشي و  پرداخت کليۀ هزینه .13

مدت )حداکثر ده روز( با عضو هيأت علمي با ارائۀ  هاي پژوهشي کوتاه دانشكدۀ مربوط براي همكاري

ریال و  111/111/91سقف )سالیانه تا برنامه و اخذ مجوز از هيأت رئيسۀ دانشگاه قبل از اقدام 

 درصد اعتبار پژوهشی فرد(؛ 91حداکثر تا 

المللي  هاي آموزشي و پژوهشي بين هاي مدرس یا مدرسين داخلي و خارجي کارگاه پرداخت کليۀ هزینه   .11

 )شامل هزینۀ ایاب و ذهاب داخلي و هزینۀ اسكان و غذا( از محل اعتبار پژوهشي برگزار کنندۀ کارگاه؛ 

)پنجاه میلیون( 111/111/51/-بیش از علمي داراي اعتبار پژوهشي ساالنه  هر عضو هيأت .11

هاي تحصيالت تكميلي کسب  نامه مشروط به اینكه کل یا بخشي از این اعتبار از امتيازات پایان ریال

خرید از گرنت خود را براي  )سی میلیون( ریال 111/111/91/-تا سقف تواند  نشده باشد، مي

خرید کامپیوتر و  از گرنت خود را براي% 91تا سقف  ید. همچنين  مي تواندهزینه نمالپ تاپ 

هزینه نماید. توضيح اینكه خرید  )چهل میلیون( ریال 111/111/41/-لوازم جانبی تا سقف 

ساله، صرفا برای  در یک دوره زمانی پنجلپ تاپ و یا کامپيوتر و لوازم جانبي از محل گرنت، 

 امكان پذیر خواهد بود؛ لپ تاپ یا کامپیوتر و لوازم جانبی(یک بار و یكی از موارد )

هاي  در صورت عدم استفادۀ اعضاي هيأت علمي از این امتياز در سال مربوطه، امتياز در سال  .81تبصره 

 توانند با توجه به نيازشان، بعداً از این سهميه استفاده نمایند. آتي محفوظ بوده و همكاران مي

هاي مذکور تا زمان تأمين اعتبار مالي در دستور کار  ت عدم تأمين اعتبار، درخواستدر صور :88تبصره 

ماند و این امتياز براي اعضاي هيأت علمي حائز شرایط از درجۀ اعتبار  معاونت پژوهشي و فناوري باقي مي

 گردد.  ساقط نمي

 شوند.  گاه محسوب ميهاي خریداري شده جزو اموال دانش کليۀ تجهيزات، وسایل و کتاب .82تبصره 

در راستاي تسهيل استفادۀ اعضاي هيأت علمي از قرارداد پژوهانه )گرنت( براي ارتقاي .89تبصره 

هر در بازۀ توانند  اعضاي هيأت علمي مي، کارت گرافيكي، هارد و ...(، Ramکامپيوترهاي اداري )شامل 

 این منظور استفاده نمایند.خود به گرنت از محل  ریال 111/111/91/-سقف ، تا پنج ساالنه

به شرط  JCRالمللي نمایه شده در  پرداخت هزینۀ چاپ صفحات اضافه مقاالت در مجالت معتبر بين  .10

بار تا سقف  برابر ضریب تأثير متوسط، ساالنه یك 1دارا بودن ضریب تأثير بزرگتر یا مساوي 

ورد تأیيد وزارتين و نمایه شده )ده ميليون ریال( و همچنين در مجالت علمي پژوهشي م 333/333/13

) سه ميليون ریال( )الزم  333/333/0با ضریب تأثير، بدون محدودیت تعداد، ساالنه تا سقف  ISCدر 
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به ذکر است که پرداخت هزینۀ چاپ مقاالت در مجالت علمي پژوهشي مورد تأیيد وزارتين و نمایه شده 

 باشد.  ني و اجتماعي ميهاي علوم انسا مختص اعضاي هيأت علمي رشته ISCدر 

هاي علوم انساني، بجز  پرداخت هزینۀ ترجمۀ مقاله به زبان انگليسي، به اعضاي هيأت علمي رشته .10

 ,Scopus, WOSدربه شرط چاپ مقالهدر نشریات نمایه شده هاي زبان انگليسي،  رشته

JCR براي هرمقاله و ریال  333/333/0و در قبال ارائۀ فاکتور ترجمه، بعد از چاپ مقاله تا سقف

 هرسال حداکثر تا دو مقاله، از محل اعتبار پژوهشي فرد.

سالیانه  هاي خرد )از جمله لوازم تحریر، شارژ کارتریج، خرید فلش مموري و ... ( پرداخت هزینه .10

ریال، بدون ارائۀ  111/111/5/-% اعتبار پژوهشی با رعایت سقف 81حداکثر تا 

کتبي به مدیریت امور پژوهشي و با تأیيد معاون پژ.وهش و فناوري  ارسال درخواستفاکتور و صرفاً با 

 دانشگاه.

هاي  دوره کارشناسی ارشدنامه / رساله براي دانشجویان مقطع  پرداخت هزینۀ تایپ و تكثير پایان .13

 دکتریو براي دانشجویان مقطع  ریال 111/511/8/-تا سقف روزانه، شبانه و آزاد )پردیس( 

 ، از محل گرنت استاد راهنما.ریال 111/111/2/-تا سقف شبانه و آزاد )پردیس( هاي روزانه،  دوره

هاي  ها، انجمن هاي آموزشي تخصصي برگزار شده توسط دانشگاه هزینۀ شرکت در کارگاه پرداخت کمك .19

ریالدر هر سال،از بابت  111/111/9/-مبلغ علمي و مراکز پژوهشي داراي مجوز از وزارتين تا 

 و ایاب و ذهاب. نام هزینۀ ثبت

کمك هزینۀ بليط رفت و برگشت جهت اعزام به مأموریت پژوهشي، براي مأمور و خانواده   پرداخت .18

 % گرنت متقاضی.51سقف سال( بعد از انجام سفر،حداکثر تا  13)فرزندان تا حداکثر دو نفر زیر 

میلیون  25ف ماهیانه حداکثر تا سقالتحقيق پژوهشگران پسادکتري واجد شرایط،  پرداخت حق .10

درصد از محل اعتبارات  03استاد پذیرنده و  (Grant)درصد از محل اعتبار پژوهشي  03) ریال

 پژوهشي دانشگاه( از طریق عقد قرارداد.

 . نحوۀ امتیازبندی اعتبار پژوهشی ویژۀ اعضای هیأت علمی )گرنت(5ماده 

ه شهيد مدني آذربایجان، براساس مفاد هاي پژوهشي اعضاي هيأت علمي دانشگا . امتيازدهي به فعاليت0-1

هاي آموزش عالي، پژوهشي و فناوري دولتي و  نامۀ ارتقاي اعضاي هيأت علمي مؤسسه آیين»مندرج در 

شرح جدول ذیل صورت  شوراي عالي انقالب فرهنگي(، به 18/11/1000مورخ  993)مصوب جلسۀ « غيردولتي

 گيرد:  مي
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 10تا  Science 3و  Natureمقاالت علمي پژوهشي چاپ شده در نشریه هاي  .1-1

 نامحدود

با ضریب تاثير  JCRمقاله علمي پژوهشي چاپ شده در مجالت معتبر نمایه شده در   .1-1
 Q1و یا  حداقل سه برابر ضریب تأثير متوسط

 13تا  3

با ضریب   JCRمعتبر نمایه شده در  . مقاله علمي پژوهشي چاپ شده در مجالت  .1-0
 Q0یا  Q1تاثير بزرگتر از ضریب تاثير متوسط و یا 

 9تا  3

با ضریب تأثير  JCRمقاله علمي پژوهشي چاپ شده در مجالت معتبر نمایه شده در   .1-0
 Q0کوچكتر از ضریب تأثير متوسط و یا 

 3تا  3

 Web of Scienceیا  Scopusمقاله چاپ شده در مجالت معتبر نمایه شده در  .1-0

(ISI) 
 0تا  3

مقاله چاپ شده در مجالت علمي پژوهشي مورد تائيد وزارتين یا شوراي عالي  .1-3
با ضریب تاثير بزرگتر از ضریب تاثير متوسط یا  ISCهاي علميه نمایه شده در  حوزه
Q1  یاQ1 یا(A+  یاA )براساس سامانه ارزیابي نشریات وزارت علوم 

 9تا  3

چاپ شده در مجالت علمي پژوهشي مورد تائيد وزارتين یا شوراي عالي حوزه مقاله  .1-9
با ضریب تاثير کوچكتر از ضریب تاثير متوسط  یا  ISCهاي علميه  و نمایه شده در  

Q0  یاQ0 یا(B  یاC )براساس سامانه ارزیابي نشریات وزارت علوم 

 3تا  3

يد وزارتين و شوراي عالي مقاله چاپ شده در مجالت علمي پژوهشي مورد تائ .1-8
 بدون ضریب تاثير ISCهاي علميه و یا نشریات علمي پژوهشي نمایه شده در  حوزه

 0تا  3

 مقالۀ چاپ شده در مجالت عملي پژوهشي )مشترك با متخصصان خارج از کشور( .1-0
امتياز مقاله + 

13%3 

یگاه تخصصي مقاله چاپ شده در مجالت تخصصي معتبر  نمایه شده در حداقل دو پا .1-13
 معتبر مورد تایيد وزارت

 0 0تا  3

هاي دانشجویان مقاطع تحصيالت تكميلي که نتایج  ها و رساله نامه به منظور حمایت از پایان
گردند، امتيازات زیر در گرنت استاد راهنماي مربوطه  آنها در مجالت با کيفيت باال منتشر مي

 گردد. لحاظ مي
نامه/ رساله دانشجو، چاپ شده در مجالت  پایان مقاله علمي پژوهشي مستخرج از .1-11

JCR   با ضریب تأثير حداقل سه برابر ضریب تأثير متوسط یاQ1 

 نامحدود امتياز  11تا  3

2 

 10تا  Science 3و  Natureمقاالت علمي مروري چاپ شده در نشریه هاي . 1-1

 نامحدود

با ضریب تاثير  JCRمایه شده در  مقاله علمي  مروري  چاپ شده  در مجالت معتبر ن. 1-1
 Q1یا   حداقل سه برابر ضریب تأثير متوسط

 13تا  3

با ضریب تاثير  JCR. مقاله  علمي مروري  چاپ شده در  مجالت معتبر نمایه شده در  1-0
 Q0یا  Q1بزرگتر از ضریب تاثير متوسط  یا

 9تا  3

با ضریب  JCRبر نمایه شده در  مقاله علمي  مروري  چاپ شده  در  مجالت معت. 1-0
 Q0تأثير کوچكتر از ضریب تأثير متوسط  یا 

 3تا  3

 Webیا  Scopusمقاله علمي مروري  چاپ شده در مجالت معتبر نمایه شده در . 0- 1

of Science (ISI) 
 0تا  3

مقاله  علمي مروري چاپ شده  در مجالت علمي پژوهشي مورد تائيد وزارتين یا . 1-3
با ضریب تاثير بزرگتر از ضریب تاثير  ISCوراي عالي حوزه هاي علميه نمایه شده در ش

 براساس سامانه ارزیابي نشریات وزارت علوم( Aیا  +A)یا Q1یا  Q1متوسط  یا 

 9تا  3

مقاله علمي مروري چاپ شده در مجالت علمي پژوهشي مورد تأیيد وزارتين یا شوراي . 1-9
با ضریب تاثير کوچكتر از ضریب تاثير متوسط یا  ISCدرو نمایه شده  هاي علميه عالي حوزه

Q0  یاQ0 یا(B یاC )براساس سامانه ارزیابي نشریات وزارت علوم 

 3تا  3

 0تا  3مقاله علمي مروري چاپ شده در مجالت علمي پژوهشي مورد تأیيد وزارتين و شوراي . 1-8



 

 مقررات پژوهشی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان قوانین ومجموعه 

 بدون ضریب تاثير ISCایه شده در هاي علميه و یا نشریات علمي پژوهشي نم عالي حوزه

مقاله  علمي  مروري  چاپ شده در مجالت تخصصي معتبر  نمایه شده در حداقل دو . 1-0

 پایگاه تخصصي معتبر مورد تأیيد وزارت
 0 0تا  3

9 
 مقاله علمي و تحشيه چاپ شده در نشریه هاي علمي ترویجي داخلي معتبر .0-1
 ي تخصصي داخل دانشگاهمقاله چاپ شده در مجالت علم .0-1
 (”Reports”.  گزارش در حدّ یادداشت پژوهشي )گزارش علمي0-0

0تا 3  
1تا  3  

 0تا  3هر مورد 

0 
ساالنه: حداکثر 

1 
ساالنه: 
 0حداکثر

4 
ها با نظر هيأت داوري مورد تأیيد  ها و فرهنگ ها، دایره المعارف مداخل چاپ شده در دانشنامه

 هيأت مميزه
 0 1تا  3

5 

المللي داخلي  هاي علمي معتبر  ملي و بين . مقاله علمي کامل ارائه شده در همایش0-1

المللي خارجي  )ارائه مقاله کامل چاپ شده یا گواهي ارائه الزامي  ( یا بينISC)نمایه شده در 
 است(

 1تا  1
0 

9 

 1تا  0/3 هاي علمي معتبر استاني . مقاله کامل چاپ شده در مجموعه مقاالت همایش0-1

6 

. ارائۀ سمينارهاي تخصصي درون دانشگاهي و بين گروهي )مطابق با برنامه اعالم شده 3-1
 توسط دانشكده به مدیریت امور پژوهشي دانشگاه(

  1هر سمينار  

 امتياز

المللي  داخلي  هاي علمي معتبر ملي و بين خالصه مقاله علمي ارائه شده در همایش. 3-1 0
 ( یا خارجي )ارائه خالصه مقاله چاپ شده الزامي است(ISC )نمایه شده در

 1تا  0/3

هاي علمي معتبر استاني به شرط  . خالصه مقاله چاپ شده در مجموعه مقاالت همایش3-0
 ارائه مقاله کامل به کميته منتخب دانشكده

 0/3تا  3

7 

 اریخ فارغ التحصيلي باشد()تاریخ چاپ مقاله بعد از تمقاله علمی پژوهشی مستخرج از رساله

هاي موضوع این بند در صورتي به متقاضي تعلق  حداکثر امتياز هر یك از مقاله :8تبصره

گيرد که نام متقاضي به عنوان نویسنده نخست یا پس از نام استاد راهنما به عنوان  مي
 نویسنده دوم و یا به عنوان نویسنده مسئول ثبت شده باشد.

% 133آدرس دانشگاه به عنوان آدرس اول نویسنده ذکر شده باشد،  در صورتي که :2تبصره

% امتياز تعلق 33امتياز و در صورتي که به عنوان آدرس دوم نویسنده درج شده باشد، 
 گيرد.  مي

 1 1تا  3

1 

توليد دانش فني/ اختراع یا اکتشاف منجر به توليد و تجاري سازي محصول یا فرآیند با تایيد 
وزارتين و نيز هر نوآوري که براي حل مشكالت و معضالت کشور مؤثر  صالح مراجع ذي

باشد و یا منجر به توليد خدمت یا محصول جدیدي در کشور شود. نحوۀ امتيازدهي به این 
 ها به شرح موارد ذیل خواهد بود: فعاليت

ها و خدمات جدید به منظور حل معضالت آموزشي، پژوهشي،  ها، روش . طراحي سيستم8-1
 صالح وزارتين هداشتي و درماني در سطح کشور با گواهي مراجع ذيب

 3تا  1

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

تا  1)از بندهاي 

3  

 امتياز( 3 

 

 

 

ها و خدمات جدید به منظور حل معضالت آموزشي، پژوهشي،  ها، روش . طراحي سيستم8-1
 صالح در منطقه آمایشي واهي مراجع ذيبهداشتي و درماني در سطح منطقه با گ

 0تا  0/3

سازي وسایل پزشكي و آزمایشگاهي و ساخت هر قطعه که منجر به توليد دستگاه  . مدل8-0
 شود؛ با گواهي اداره کل تجهيزات پزشكي وزارت بهداشت و تأیيد هيأت مميزه مرکزي

 0تا  1

ت دارویي جدید از طریق مهندسي هاي پزشكي و توليدا . توليد مواد براي آزمایش8-0
معكوس، به ترتيب با گواهي معاونت درمان یا معاونت غذا و داروي وزارت بهداشت )حسب 

 مورد( و تأیيد هيأت مميزه مرکزي وزارت بهداشت

 3تا  1

هاي جدید پزشكي که به خودکفایي کشور کمك مؤثر کند مانند اجراي  انجام فعاليت. 8-0

درماني نوین براي اولين بار در ایران با گواهي هيأت ممتحنه رشته  –هاي تشخيصي  روش
 مربوطه و تأیيد هيأت مميزه مرکزي وزارت بهداشت

 0تا  0/3

 0تا  0/3تدوین راهنماي طبابت باليني کشور، با استناد بر پژوهش و براساس شواهد علمي با . 8-3



قوانین و مقررات پژوهشی دانشگاه شهید مدنی آذربایجانمجموعه    

  وزارت بهداشتگواهي معاونت درمان وزارت بهداشت و تأیيد هيأت مميزه مرکزي 

 

 

0 

تا  9از بندهاي 

13   

 امتياز( 0

. اختراع، اکتشاف و توليد محصوالت پژوهشي کاربردي ثبت شده در مراجع قانوني داخل 8-9
 کشور با تأیيد معاونت پژوهشي و فناوري وزارتين

 0تا  0/3

. اختراع، اکتشاف و توليد محصوالت پژوهشي کاربردي ثبت شده و دستاوردهاي فناورانه 8-8
هاي دکتري با رعایت مالكيت  ها و رساله نامه هاي کاربردي، پایان پژوهشکه در چارچوب 

سازي آن با تأیيد  بنيان یا شرکت دانشگاهي مراحل تجاري فكري در قالب شرکت دانش
 مراجع مربوطه به انجام رسيده باشد. 

رد اي باشد به یك مو المللي، به همراه چاپ مقاله چنانچه ثبت اختراع در سطح بين تبصره:

 گيرد. امتياز کامل و به مورد دیگر نصف امتياز تعلق مي

 10تا  1

. ثبت مالكيت فكري )پتنت( دستاوردهاي پژوهشي و فناوري به نام مؤسسه محل 8-0
خدمت متقاضي، به شرط اینكه به فروش رسيده و یا به صورت تحت ليسانس از آن استفاده 

 شده باشد.
 10تا  3

ن ثبت شده در مراجع قانوني یا علمي داخلي یا خارج از کشور با تأیيد . تعيين توالي ژ8-13
 صالح وزارتين مراجع ذي

 1تا  0/3

3 

هاي پژوهشي و فناوري خاتمه یافته در داخل مؤسسه با تأیيد  هاي علمي طرح . گزارش0-1

 معاون پژوهش و فناوري مؤسسه
 1 1تا  3

اوري خاتمه یافته با طرف قرارداد خارج از هاي پژوهشي و فن . گزارش هاي علمي طرح0-1
 مؤسسه

 امتياز 9(      حداکثر 0333333+ )مبلغ کل باالسري دانشگاه/ 1هاي استاني:  امتياز طرح

 امتياز 13(    حداکثر 0333333+ )مبلغ کل باالسري دانشگاه/ 0اي:  هاي منطقه امتياز طرح

 امتياز 11(         حداکثر 0333333اه/ + )مبلغ کل باالسري دانشگ0امتياز طرح هاي ملي: 

 امتياز 10(    حداکثر 0333333+ )مبلغ کل باالسري دانشگاه/ 9امتياز طرح هاي بين المللي: 

هاي علمي خارج از  ها و مؤسسه هاي تحقيقاتي مشترك با دانشگاه گزارش طرحتبصره: 

 برابر. 1/1کشور تا 

 نامحدود 10تا 

ها و صنایع از طریق  ژوهشي خارج از دانشگاه ارسالي به سازمانهاي پ . پروپوزال طرح0-0

 دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه
1 3 

 گيرد. هایي که ناشي از مسئوليت اجرایي و وظایف حقوقي متقاضي باشد یا با تخصص او مرتبط نباشد، امتيازي تعلق نمي به طرحتبصره:

 13 13تا  3 اپ شدهاثر بدیع و ارزنده هنري یا ادبي و فلسفي چ 81

 ایجاد ظرفيت فعال در جذب اعتبار پژوهشي )گرنت( داخلي یا بين المللي 88

یك امتياز به ازاي 

ميليون ریال  103هر 

گرنت داخلي و یا 

دالر گرنت  0333

 خارجي

13 

82 

 تصنیف، تالیف، دانشنامه، دایرۀ المعارف، تصحیح انتقادی وترجمه و ویراستاری کتاب

 نامحدود

صنيف کتاب )حاصل دستاوردهاي پژوهشي خود متقاضي( با تأیيد نهایي هيأت ت .11-1
 مميزه ذیربط

. انتشارات دانشگاه شهيد مدني آذربایجان، انتشارات دانشگاهي معتبر، انتشارات 11-1-1

 المللي معتبر        سمت، نشر دانشگاهي، ناشران بين

 10تا  3

 9تا  3 ات دانشگاه    بدون اخذ مجوز از شوراي انتشار. 11-1-1

. تاليف کتاب )حاصل دستاوردهاي پژوهشي خود متقاضي( با تأیيد نهایي هيأت مميزه 11-1

 ذیربط

.  انتشارات دانشگاه شهيد مدني آذربایجان، انتشارات دانشگاهي معتبر، انتشارات 11-1-1

 13تا  3



 

 مقررات پژوهشی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان قوانین ومجموعه 

 المللي معتبر        سمت، نشر دانشگاهي، ناشران بين

 0تا  3 .  بدون اخذ مجوز از شوراي انتشارات دانشگاه  11-1-1

11-1- 0 .Chapter Book 0تا  1 المللي معتبر   ناشر بين 

 0تا  3 . تأليف دانشنامه11-0

 10تا  3 . تأليف دایرۀ المعارف11-0

 9تا  3 . تصحيح انتقادي کتاب معتبر با تأیيد شوراي انتشارات11-0

 ه مرتبط با تخصص با تأیيد کميسيون تخصصي ذیربط. ترجم11-3

. انتشارات دانشگاه شهيد مدني آذربایجان، انتشارات دانشگاهي معتبر، انتشارات 11-3-1

 المللي معتبر سمت، نشر دانشگاهي، ناشران بين

 9تا  3
0 

 0تا  3 . بدون اخذ مجوز از شوراي انتشارات دانشگاه11-3-1

  امتياز 1تا  0/3 ب. ویراستاري کتا11-9

المللي چاپ شده باشد، تا  امتياز موضوع این بند براي کتاب تأليفي یا تصنيفي به زبان خارجي که توسط ناشران معتبر بين :8تبصره 

 برابر قابل افزایش است. 0/1

% از امتيازهاي تعيين شده در 03ر % تغيير در محتواي کتاب، حداکث03امتياز متقاضي براي تجدید چاپ یا ویرایش با حداقل  :2تبصره 

 این بند خواهد بود.
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 0اي یا سطح  نامه کارشناسي ارشد یا دکتري حرفه . راهنمایي پایان10-1

برابر که در جهت  0/1نامه هاي کاربردي با ضریب  حوزه )سقف براي پایان

 حل مشكالت کشور عمل نموده باشد.(

 استاد راهنما

 10 0نامه نظري   پایان

نامه تجربي   پایان
3 

03 

حوزه )سقف براي  0. راهنمایي رساله دکتري تخصصي یا سطح 10-1
برابر که در جهت حل مشكالت کشور  0/1رساله هاي کاربردي با ضریب 

 عمل نموده باشد.( 
 استاد راهنما

 10 9رساله نظري   

 10رساله تجربي  
03 
 

هر مورد در هر سال  ادکتري. پذیرش پژوهشگر دورۀ تحقيقاتي پس10-0
 امتياز 13

13 

84 
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 0تا  1 ترویجي -هاي علمي  . ارائه کرسي10-1

 نامحدود

هاي  پژوهشي برگرفته از کرسي -. ارائۀ دستاوردها و نتایج علمي1 -10

 المللي ها و ميزگردهاي مراکز  علمي ملي و بين پردازي در همایش نظریه
 0تا  3

 9تا  0 هاي علوم بویژه علوم انساني و معارف اسالمي . نقد علمي در حوزه10-0

 9تا  0 هاي علوم بویژه علوم انساني و معارف اسالمي . نوآوري در حوزه0 -10

 11تا  9 هاي علوم بویژه علوم انساني و معارف اسالمي پردازي در حوزه . نظریه0 -10

85 

المللي معتبر(،  جشنواره هاي معتبر کشوري )خوارزمي، فارابي و بين هر جایزه اخذ شده از

 دانشمند جهان اسالم )کامستك(
 3تا  3

13 
 0تا  3 . به ازاي هر کتاب برگزیده شده در جشنواره کتاب سال یا فصل کشوري10-1

 1تا  3 . به ازاي هر جایزه یا کتاب برگزیده شده در جشنواره سال استاني10-1

86 

ارزیابي، داوري و 

هاي  نظارت بر فعاليت

پژوهشي، فناوري و 

نوآوري با تأیيد نهایي 

 هيأت مميزۀ ذیربط

 . داوري مقاالت علمي پژوهشي معتبر  1

امتياز 1تا  3هر مورد   
)داوري مقاالت 
نشریات دانشگاه، 

 3.0براي هر مقاله 
 3 امتياز(

وهشي یا . داوري کتاب، داوري یا نظارت بر طرح هاي پژ1
 فناوري

 1تا  3هر مورد 
 امتياز

 امتياز  1تا  3 . داوري کتاب براي انتشارات دانشگاهي معتبر0



قوانین و مقررات پژوهشی دانشگاه شهید مدنی آذربایجانمجموعه    

 اي و ملي هاي منطقه . ارزیابي، داوري و نظارت بر طرح0
  1تا  3هر مورد  
 امتياز

 امتياز  1هر مورد   هاي داخل دانشگاه . ارزیابي، داوري و نظارت بر طرح0

)نحوۀ محاسبۀ سهم  9ماده  1هاي پژوهشي براساس جدول  سهم همكاران از امتياز مربوط به فعاليت: 84صره تب

نامۀ ارتقاي اعضاي هيأت علمي  نامۀ اجرایي آیين شيوه»هاي پژوهشي مشترك( مندرج در  پدیدآورندگان فعاليت

 شود. ( محاسبه ميوزارت عتف 38/38/1000/و مورخ 193000)مصوب شماره « آموزشي و پژوهشي

( مجري و همكاران طرح، مطابق Grantدر مقاالت مستخرج از طرح پژوهشي، امتياز پژوهانه ): 85تبصره 

 گردد. محاسبه مي« هاي پژوهشي مشترك نحوۀ محاسبه سهم پدیدآورندگان فعاليت»جدول 

 

 . سایر موارد6ماده 

علمي دانشگاه جهت اخذ پژوهانه، بایستي  هاي پژوهشي صورت گرفته توسط اعضاي هيأت در کليۀ فعاليت .1

 آدرس صحيح دانشگاه به شكل ذیل ذکر شده باشد:

 به فارسی:                                    دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

 Azarbaijan Shahid Madani Universityبه انگلیسی:               

 جامعۀ الشهید مدنی بأذربیجان      به عربی:                                

که نام دانشگاه در زمان ارسال مقاله، صحيح نوشته شود، امتياز پژوهشي و پرداخت  در صورتي :86تبصره 

 شود.  صورت کامل در نظر گرفته مي پاداش به

ياز اثر % امت33: در صورتي که آدرس دانشگاه به عنوان آدرس اول محل کار نویسنده قيد نگردد، 87تبصره 

 قابل محاسبه خواهد بود. 

. به مقاالت چاپ شده در مجالت پولي و موجود در ليست مجالت نامعتبر اعالمي توسط وزارت علوم، 1

 گيرد. تحقيقات و فناوري، امتيازي تعلق نمي

. به مقاالت چاپ شده در ليست مجالت نامعتبر و جعلي اعالمي توسط وزارت علوم، تحقيقات و فناوري 0

 گيرد. يازي تعلق نميامت

راستا بودن با برنامۀ پژوهشي مصوب و مرتبط بودن با  هاي پژوهشي عضو هيأت علمي، هم . در کليۀ فعاليت0

 هاي مذکور در نظر گرفته نخواهد شد.  رشته و تخصص فرد ضروري بوده و در موارد غير مرتبط، امتياز فعاليت

 Research note, Shortcommunication, Technical. براي مقاالت چاپ شده به صورت 3

note, Comment, Erratum 33 .امتياز قابل محاسبه خواهد بود % 



 

 مقررات پژوهشی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان قوانین ومجموعه 

ترویجي  –. براي مقاالت چاپ شده در نشریات داخل دانشگاه، )حداکثر یك مورد در هر سال( امتياز علمي 9

 گيرد.  تعلق مي

شود؛  امتياز در نظر گرفته مي  1از صفر تا . براي مقاالت مستخرج از رسالۀ دکتري اعضاي هيأت علمي، 8

اي امتياز مقالۀ  % تغيير به چاپ برسد، براي چنين مقاله03ولي چنانچه مقالۀ مستخرج از رساله با بيش از 

 شود. عادي در نظر گرفته مي

 اعضاي هيأتHالمللي  . در جدول امتيازات پژوهشگران برگزیده هفته پژوهش و فناوري، براي شاخص بين0

 شود.  علمي، حداکثر شش امتياز در نظر گرفته مي

آوردهاي پژوهشي و محصوالت  . به منظور تشویق و ترغيب اعضاي هيأت علمي جهت ارائۀ دست13

هاي استاني و ملي، براي اعضاي هيأت علمي که در این راستا و در  ها و جشنواره بنيان خود در نمایشگاه دانش

آذربایجان با حوزۀ معاونت پژوهشي و فناوري دانشگاه همكاري نمایند قالب غرفۀ دانشگاه شهيد مدني 

 شود: تسهيالت ذیل ارائه مي

 هاي انجام شده توسط این افراد از محل گرنت تسریع در پرداخت هزینه 

  ریال به عنوان گرنت تشویقي به ازاي هر سال همكاري با حوزه  333/333/0اختصاص مبلغ

 هاي فوق؛ گاه در زمينهمعاونت پژوهش و فناوري دانش

ها و مؤسسات که در مجالت معتبر  . براي مقاالت مستخرج از طرح پژوهشي انجام یافته در سایر دانشگاه11

چاپ شده باشد، به شرط درج صحيح آدرس دانشگاه، امتيازبندي همانند امتيازبندي سایر مقاالت ) چه براي 

 گيرد.  مجري طرح و چه براي همكار طرح( صورت مي

هاي تقاضامحور دانشجویان تحصيالت تكميلي دانشگاه شهيد مدني  ها و رساله نامه . براي راهنمایي پایان11

درصد مازاد بر امتيازهاي  13گيرند،  آذربایجان که مورد حمایت مالي از سوي سایر سازمانها و صنایع قرار مي

 گردد. مصوب در قرارداد گرنت اعضاي هيات علمي لحاظ مي

 مقررات اجرایی .7ماده 

دستورالعمل اجرایي استفاده از اعتبار پژوهشي پس از تصویب در شوراي پژوهشي دانشگاه و هيأت رئيسۀ دانشگاه 

 االجرا بوده و نظارت بر حسن اجراي آن به عهدۀ معاون پژوهشي و فناوري دانشگاه است.  الزم

 . تصویب1ماده 



قوانین و مقررات پژوهشی دانشگاه شهید مدنی آذربایجانمجموعه    

( 10/30/1003رمين جلسۀ شوراي پژوهش و فناوري دانشگاه )مورخ تبصره در چها 19ماده و  8این دستورالعمل در 

 (مورد بازنگري قرار گرفت. 01/31/1008به تصویب رسيده و در پنجمين جلسۀ هيأت رئيسۀ دانشگاه )مورخ 

 

 

 

 

  



 

 قوانین و مقررات پژوهشی دانشگاه شهید مدنی آذربایجانمجموعه 

 

 9فصل

 

 

نامۀ تشویق نویسندگان مقاالت منتشر شده در  شیوه»دستورالعمل اجرایی 

ها و مؤسسات آموزشی و  اخلی برای دانشگاهالمللی و د نشریات معتبر بین

«پژوهشی هیأت امنایی کشور  

 (18/13/8931مورخ  819166/9)مصوب 

 

 مقدمه

به منظور تشویق اعضاي هيأت علمي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري جهت انتشار مقاله در مجالت علمي     

ر توليد علم جهان و نيز تقویت و گسترش نشریات المللي و داخلي با هدف ارتقاي جایگاه ویژه ایران د معتبر بين

تشویق نویسندگان »نامۀ  انداز و نقشه جامع علمي کشور شيوه علمي معتبر داخلي براي تحقق اهداف سند چشم

ها و مؤسسات آموشي و پژوهشي هيأت  المللي و داخلي براي دانشگاه مقاالت منتشر شده در نشریات معتبر بين

 گردد. ي و جهت اجرا ابالغ ميبازنگر« امنایي کشور

 . تعاریف8ماده 

ها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي وابسته به وزارت علوم، تحققات و فناوري، به  کليۀ دانشگاه .1-1

 شوند.  ناميده مي« مؤسسه»اختصار 

( در یك سال مشخص، با استفاده از فرمول ذیل محاسبه IF) 1ضریب تأثير هر نشریه ضریب تأثیر: .1-1

 شود: مي

 = ضریب تأثير نشریه در سال مورد نظر     سال قبل از آن به مقاالت نشریه شده است 1هایي که در  عداد ارجاعت

 سال قبل از آن 1هاي نشریه در  تعداد مقاله

                                                      
1 .Impact Factor (IF) :ضریب تأثير هر نشریه در یك سال مشخص 



قوانین و مقررات پژوهشی دانشگاه شهید مدنی آذربایجانمجموعه    

منظور از ضریب تأثير متوسط، ميانگين ضریبتأثير گروه موضوعي است که ضریب تأثیر متوسط:  .1-0

(، از ISI)1وص براي نشریات نمایهشده در مؤسسۀ اطالعات علمينشریه در آن قرار دارد. در این خص

(،از ضریب ISC)0و براي نشریات نمایه شده در پایگاه استنادي علوم جهان اسالم 0ضریب تأثير کل

 استفاده شود.    0تأثير متوسط

اده باشد، ضریب ( نشریه را در چند گروه موضوعي قرار دJCR)3هاي استنادي نشریات در صورتي که پایگاه گزارش

 تأثير متوسط نخستين گروه موضوعي مالك است.

سال  1المللي در  هاي معتبر بين یا یكي از نمایه ISCاي است که بنابر گزارش نمایه  مقاله:  7مقالۀ داغ .1-0

هاي  قبل از سال مرجع داراي استنادهایي بيش از مقدار مشخصي در هر رشته باشد. )این مقدار در رشته

8وسيلۀ پایگاه  وت است(. این مقاالت بهمختلف، متفا
ESI  درISI0و پایگاهPESI درISC  اعالم

 شود.  مي

المللي در  هاي معتبر بين یا یكي از نمایه ISCاي است که بنابر گزارش نمایه  مقاله :81مقالۀ پراستناد .1-0

د)این مقدار سال قبل از سال مرجع داراي تعداد استنادهایي بيش از مقدار مشخصي در هر رشته باش 13

در  PESIو پایگاه  ISIدر  ESIوسيلۀ پایگاه  هاي مختلف، متفاوت است(. این مقاالت به در رشته

ISC شود. اعالم مي 

ها باید  هاي پژوهشي کاربردي استخراج شده است. این طرح اي است که از طرح مقالهمقالۀ کاربردی: .1-3

قاد قرارداد مورد تأیيد معاونت پژوهش و فناوري تقاضامحور و مبتني بر نياز کشور باشند و منجر به انع

                                                      
1 .Institute for Scientific Information (ISI) :حده که با مؤسسه اطالعات علمي )تامسون فعلي( واقع در ایاالت مت

هاي  ها و مؤسسات پژوهشي، نشریات، دانشمندان، رشته هایي مانند دانشگاه هاي مختلف عملكرد پژوهشي مؤلفه استفاده از پایگاه
 کند.  گيري مي موضوعي و کشورها را ارزیابي و اندازه

0 .Aggregated Impact Factor (AIF) 

0 .Islamic World Science Citation Center (ISC) : پایگاه استنادي علوم جهان اسالم 

0 .Average Impact Factor (AIF) 

3.Journal Citation Reports (JCR) : هاي استنادي نشریات که ضریب تأثير نشریات را محاسبه و تعيين  پایگاه گزارش
 کند. مي

9 .Hot Paper 

8 .Essential Science Indicator (ESI) :سال که از پایگاه استنادي علوم در  13هاي  راساس دادهداران علم که ب پایگاه طالیه 

ISIکند. کند و مقاالت داغ و مقاالت پراستناد را معرفي مي بندي مي ساله نشریات و دانشمندان را رتبه 0هاي  کند در دوره مي اخذ 
0 .Persian Essential Science Indicator (PESI): ساله که از پایگاه  13هاي  داران علم که براساس داده پایگاه طالیه

کند و مقاالت داغ و مقاالت پراستناد را  بندي مي ساله نشریات و دانشمندان را رتبه 0هاي  کند در دوره اخذ مي ISCاستنادي علوم در 
 کند.  معرفي مي

13. Highly Cited Paper 



 

 قوانین و مقررات پژوهشی دانشگاه شهید مدنی آذربایجانمجموعه 

مؤسسه شود و شماره قرارداد در قسمت تقدیر و تشكر گزارش طرح آورده شده باشد. مقالۀ کاربردي 

 مستخرج از یك طرح کاربردي باید به تأیيد معاونت پژوهش و فناوري مؤسسه برسد. 

 

 . افراد مشمول تشویق2ماده 

ها و مؤسسات آموزشي و پژوهشي وابسته به وزارت علوم،  مي رسمي و پيماني دانشگاه.تمامي اعضاي هيأت عل1-1

 اند.  تحقيقات و فناوري مشمول این تشویق

مند  توانند بنابه نظر مؤسسه از این تشویق بهره التدریس[ مي اعضاي هيأت علمي قراردادي ]نه حق .8تبصره 

 شوند. 

ت علمي جدید در مجله، باید بعد از تاریخ استخدام یا قرارداد آنها در تاریخ پذیرش مقاالت اعضاي هيأ. 2تبصره 

 دانشگاه شهيد مدني آذربایجان باشد. 

 مقالۀ چاپ شده باید در زمينۀ رشتۀ تخصصي فرد باشد.  .9تبصره 

اي نامه / رسالۀ اعضاي هيأت علمي  دانشگاه شهيد مدني آذربایجان، بر در مقاالت مستخرج از پایان. 4تبصره 

گيرد ولي براي سایر نویسندگان مقاله در صورتي که به عنوان استادان  خود عضو هيأت علمي تشویقيتعلق نمي

نامه / رساله، از اعضاي هيأت علمي دانشگاه شهيد مدني آذربایجان باشند، همچون  سایر  راهنما و مشاور پایان

 شود. مقاالت تشویقي پرداخت مي

% مستخرج از  03اي به تشخيص شوراي گروه آموزشي و دانشكده، بيشتر از  هچنانچه مطالب مقال. 5تبصره 

 شود.   نامه / رسالۀ عضو هيأت علمي باشد ، تشویقي پرداخت نمي پایان

هشي، چه براي مجري طرح و چه براي همكاران طرح )چه در وبراي مقاالت مستخرج از طرح پژ. 6تبصره 

 گیرد تشویقی تعلق نمیها و مؤسسات (  افته باشد و چه در سایر دانشگاهدانشگاه شهيد مدني آذربایجان انجام ی

 333/333/03/-)حداکثر تا  های پرسنلی مبلغ تشویق مقاله، باالتر از سقف مصوب هزینهچنانچه ولي 

ن آ مابه التفاوتباشد،  (هاي پژوهشي نامه نحوۀ حمایت از طرح آیين 0مندرج در ماده )ریال(بر حسب اعتبار مجله 

 شود. پرداخت مي

 گيرد. ن غيرایراني مقاالت تعلق نميمبلغ تشویقي به نویسندگا. 7تبصره

المللي  که موفق به چاپ مقاله در مجالت معتبر بين اعضای هیأت علمیبازنشسته دانشگاهبه .1تبصره 

ط ذکر آدرس شرشوند، به  هاي استنادي مورد تأیيد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري  نمایه شده در پایگاه



قوانین و مقررات پژوهشی دانشگاه شهید مدنی آذربایجانمجموعه    

، طبق ضوابط و مقررات موجود در دستورالعمل دانشگاه به عنوان آدرس اول نویسندهصحیح 

 رد.  يگ مي تعلقتشویقي،حاضر

 . نویسندگان مقاالت موظف هستند در ذکر آدرس محل خدمت به موارد ذیل توجه نمایند:1-1

يرد که نام دانشگاه را دقيقاً )بدون جابجایي گ تشویقي صرفاً به آن دسته از اعضاي هيأت علمي تعلق مي -1-1-1

 حتي یك حرف از نام دانشگاه( با عبارت ذیل در مقاله درج نمایند: 

 به فارسی:                            دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

 Azarbaijan Shahid Madani Universityبه انگلیسی:           

 ذربیجانبه عربی:جامعۀ الشهید مدنی بأ

، آدرس دانشگاه شهيدمدني آذربایجان به عنوان آدرس دوم نویسنده درج  که در مقالۀ چاپ شده در صورتي-1-1-1

 گيرد. % تشویقي تعلق مي 33گردد  

تواند آدرس دانشگاه یا مؤسسۀ دیگري را به عنوان آدرس دوم خود  عضو هيأت علمي در صورتي مي -1-1-0

(Affiliation) هاي دولتي باشد. هاي خارج از کشور یا دانشگاه ه آن دانشگاه جزو دانشگاهدرج نماید ک 

هاي فارسي، انگليسي و عربي داشته  در صورتي که عضو هيأت علمي قصد چاپ مقاله به زباني غير از زبان -1-1-0

 باشد، موظف است پيش از چاپ مقاله، معادل عبارت نام دانشگاه را در زبان مقصد از مدیریت امور

 پژوهشي استعالم نماید.

اگر نویسندۀ اول دانشجو باشد، در پرداخت مبلغ تشویقي مقاله، ترتيب نویسندگان از نفر دوم محاسبه  .3تبصره

 گردد. مي

 باشد. پرداخت تشویقي، شامل مقاالت چاپ شدۀ دانشجویان خارج از دانشگاه نمي. 81تبصره 

انشجویان دانشگاه شهيد مدني آذربایجان، در صورتي پرداخت تشویقي به مقاالت چاپ شدۀ د .88تبصره 

 پذیر خواهد بود که فقط نام دانشگاه شهيد مدني آذربایجان را به عنوان آدرس درج نموده باشند. امكان

 گردد.  نویسندۀ مسئول به عنوان نویسندۀ اول منظور مي .82تبصره 

معلوم نباشد، نام نویسندۀ اول به  (corresponding author)که مسئول مكاتبات در صورتي:89تبصره 

شود یعني  به ترتيب نگارش اسامي افراد، سهم هر یك تعيين  عنوان مسئول مكاتبات در نظر گرفته مي

 گردد. مي



 

 قوانین و مقررات پژوهشی دانشگاه شهید مدنی آذربایجانمجموعه 

هاي روزانه، شبانه و پردیس دانشگاه در مجالت  براي مقاالت چاپ شدۀ دانشجویان دوره: 84تبصره 

و مجالت علمي JCR, Web of Science, Scopus (Q1, Q1)علمي پژوهشي نمایه شده در

حداکثر تا ، ISCهاي علميه و نمایه شده در  پژوهشي مورد تأیيد وزارتين یا شوراي عالي حوزه

 شود.  تشویقي پرداخت مي ریال 111/111/9/-سقف

 .شرایط مقاالت قابل تشویق9ماده 

 باشد:  شرح ذیل مي نامه شامل مقاالت منتشر شده به این شيوه

PJCR)و  (JCR).  مقاالت منتشر شده در مجالت تحت پوشش پایگاه گزارش استنادي مجالت 0-1
11) 

 0-0طبق بند  Scopus (Q1, Q1)و  Web of Scienceهاي استنادي  .   مقاالت نمایه شده در پایگاه0-1

 نامه این شيوه 0ماده 

 ISCدر  PESIو  ISIدر  ESIهاي  .   مقاالت داغ و پراستناد براساس گزارش پایگاه0-0

تشویق مقاالت حداکثر تا دو سال پس از انتشار مقاله قابل پرداخت است و مالك پرداخت نيز انتشار   .85تبصره 

 نهایي مقاله است.  

 

 . نحوۀ محاسبۀ میزان تشویق هر مقاله4ماده 

 :JCR. مبلغ تشویق برای هر مقاله در مجالت نمایه شده در 4-8

IF 

K  0( = مبلغ تشویق براي هر مقاله                 ---*    0،333،333* )ریال ≥K≥ 8 
AIF    

ریال است؛ هر چند ميزان  JCR  .1،333،333حداقل مبلغ تشویقي براي هر مقاله نمایه شده در .86تبصره 

 تشویق محاسبه شده کمتر از آن باشد.

و حوزۀ علوم اجتماعي و  1نر با ضریب هاي علوم انساني و ه مبلغ تشویق مقاالت نشریات حوزه .87تبصره 

 شود.  محاسبه مي 0/1رفتاري با ضریب 

                                                      
11 .Persian Journal Citation Reports (PJCR): شریات فارسي که ضریب تأثير نشریات هاي استنادي ن پایگاه گزارش

 کند.  فارسي را محاسبه و تعيين مي
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ریال است؛ هرچند  JCR 13،333،333حداکثر مبلغ تشویقي براي هر مقاله در مجالت نمایه شده در . 81تبصره 

 ميزان تشویق محاسبه شده بيشتر از آن باشد. 

هشی دارای مجوز از وزارتین و  نمایه . مبلغ تشویق برای هر مقاله در مجالت ]علمی پژو4-2

 :[ISCشده در 

K  ریال( *0،333،333 ( *10/3  +IF 0/1 ))=          1مبلغ تشویق براي هر مقاله ≥k≥ 1 

K: مقدار این ضریب براي دانشگاه شهيد مدني آذربایجان توسط هيأت محترم امناي دانشگاه، براي مجالتJCR 

 گردیده است. تعيين 0/1و  0/1به ترتيب  ISCو 

ریال است؛ هرچند  ISC 13،333،333حداکثر مبلغ تشویقي براي هر مقاله در مجالت نمایه شده در  .83تبصره 

 ميزان تشویق محاسبه شده بيشتر از آن باشد. 

 :ISCو   JCR. مبلغ تشویق برای هر مقاله به غیر از مجالت نمایه شده در 4-9

 Scopusو  Web of SCIENCEهای استنادی  اهپایگ در نشریات نمایه شده در -0-0-1

(Q8,Q2) باشد.  ریال مي 1،333،333مبلغ 

و حوزۀ علوم اجتماعي و رفتاري  1هاي علوم انساني و هنر با ضریب  مبلغ تشویق مقاالت نشریات حوزه.21تبصره 

 شود.  محاسبه مي 0/1با ضریب 

هاي استنادي داراي  نشریات معتبر نمایه شده در پایگاه با توجه به اهميت و تأثير مقاالت منتشر شده در  -0-0-1

ها و به منظور تشویق و ترغيب اعضاي محترم  بندي و تخصيص اعتبارات دانشگاه در رتبه Q1و  Q1رتبه 

، 1318هيأت علمي به چاپ دستاوردهاي علمي و پژوهشي خود در این نوع نشریات، از ابتداي سال 

و  Scopusهاي  قاالت چاپ شده در نشریات نمایه شده در پایگاهبه م، پرداختتشویقی چاپ مقاله

Web of Science  ،( 8به شرط قرار داشتن در نشریات دارای چارك اول و دومQ  و

Q2)گيرد. الزم به ذکر است که تشویقي مقاالت چاپ شده در نشریات نمایه شده در  ، صورت ميJCR  و

هاي علميه نمایه شده در  و شوراي عالي حوزهنشریات علمي پژوهشي مورد تایيد وزارتين 

ISCتشویق نویسندگان مقاالت منتشر شده در نشریات معتبر بين المللي و »نامۀ  السابق مطابق شيوه في کما

 پرداخت خواهد گردید.  1/0/03مورخ  180833/0مصوب وزارت متبوع به شماره « داخلي
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پایگاه نمایه شده باشد، در تشویق مقاالت آن، مبلغ باالتر اي در بيش از یك  که نشریه در صورتي .28تبصره 

 مالك است.

)این مقاالت براساس باشد  برای هر مقاله منتشره که به صورت مقاله کامل نمی ی. مبلغ تشویق4-4

 درصد تشویق مقاله کامل خوهد بود.  93شود( حداکثر  در نمایه تعيين مي11اطالعات نوع مدرك 

صورت  ویق با مقاالت کامل است. ليكن در صورت وجود اعتبار، مقاالتي که بهاولویت تش .22تبصره 

Communications صورت نقد  درصد و مقاالتي که به 93شوند  منتشر مي(Comment, Rapid 

Communication, Note)صورت  درصد و مقاالتي که به 03شوند  منتشر ميErratum  منتشر

 باشند. کامل در همان مجله قابل تشویق مي درصد مبلغ تشویق مقاله 03شوند  مي

در صورتي که مقاله داراي بيش از یك نویسنده باشد سهم . نحوۀ تشویق برای مقاالت با چند مؤلف: 4-5

 شود. نامۀ ارتقاء محاسبه مي تشویقي هرکدام از نویسندگان مقاله براساس جدول آیين

 (18/18/8936ریخ نامۀ ارتقاء )قابل اجرا از تا جدول مندرج در آیین

 0ستون  1ستون  (1ستون )

 مجموع ضرایب سهم هریك از همكاران از امتياز مربوط تعداد همكاران

 بقيۀ همكاران اول

1 133 % -------- 133 % 

1 03 % 33 % 103 % 

0 83 % 03 % 183 % 

0 93 % 03 % 103 % 

0 33 % 00 % 133 % 

 % 103 حداکثر ≤% 03 % 03 3

 شود. ميزانحداقل و حداکثر مبلغ تشویقي مقاالت، قبل از اعمال درصد سهم همكاران محاسبه مي:29تبصره 

عالوه بر مبلغ دریافتي بابت تشویق یك مقاله مطابق با این دستورالعمل، نسبت به مقاالت ذیل تشویقي  . 4-6

 گيرد:  ویژه تعلق مي

 مقاالت منتشر شده در مجلهNature ( و نشریه 1121-1196با شماره شاپا )

Science ( 1196 -1175با شماره شاپای:) که مبلغ تشویق  گونه مقاالت در صورتي براي این

                                                      
11.Document Types  



قوانین و مقررات پژوهشی دانشگاه شهید مدنی آذربایجانمجموعه    

شود  برابر سقف پرداخت تعيين مي 0( باشد به ميزان 18محاسبه شده بيش از سقف مجاز پرداخت )تبصره 

برابر  0( باشد به ميزان 18که مبلغ تشویق محاسبه شده کمتر از سقف مجاز پرداخت )تبصره  و در صورتي

 باشد. مبلغ محاسبه شده مي

 :که مبلغ تشویق محاسبه شده  گونه مقاالت در صورتي براي این مقاالت با عنوان مقاالت پراستناد

شود و در  برابر سقف پرداخت تعيين مي 0( باشد به ميزان 18بيش از سقف مجاز پرداخت )تبصره 

برابر مبلغ  0( باشد به ميزان 18تر از سقف مجاز پرداخت )تبصره که مبلغ تشویق محاسبه شده کم صورتي

 باشد.  محاسبه شده مي

 که مبلغ تشویق محاسبه شده بيش از  گونه مقاالت در صورتي : براي اینمقاالت با عنوان مقاالت داغ

ه مبلغ ک شود و در صورتي برابر سقف پرداخت تعيين مي 1( باشد به ميزان 18سقف مجاز پرداخت )تبصره 

برابر مبلغ محاسبه شده  1( باشد به ميزان 18تشویق محاسبه شده کمتر از سقف مجاز پرداخت )تبصره 

 باشد.  مي

  که مبلغ تشویق محاسبه شده  گونه مقاالت در صورتي : براي این10های پژوهش جبههمقاالت با عنوان

شود و در  پرداخت تعيين مي برابر سقف 0/1( باشد به ميزان 18بيش از سقف مجاز پرداخت )تبصره 

برابر  0/1( باشد به ميزان 18که مبلغ تشویق محاسبه شده کمتر از سقف مجاز پرداخت )تبصره  صورتي

 شود(. معرفي مي ESIباشد. )این مقاالت توسط پایگاه  مبلغ محاسبه شده مي

 المللی معتبر با ضریب تأثیر باال  مقاالت منتشر شده در نشریات بین 

% 5تأثیرجزو  براساس ضریبأت علمي که موفق به چاپ مقاله در نشریاتي که اعضاي هي .8

مبلغ هاي موجود،  نامه ، شوند، عالوه بر تشویق مادي براساس آیيناول گروه موضوعی باشد

 شود.  آنان افزوده می ریال )پنج میلیون تومان( به گرنت ساالنه  111/111/51/

% 81تأثیر جزو  براساس ضریبه در نشریاتي که اعضاي هيأت علمي که موفق به چاپ مقال .2

مبلغ هاي موجود،  نامه شوند، عالوه بر تشویق مادي براساس آیين اول گروه موضوعی باشد،

 شود. آنان افزوده می  ریال )سه میلیون تومان( به گرنت ساالنه 111/111/91/

يأت علمي، نویسنده مسئول یا الزم به ذکر است که مقاالتي مشمول این تشویق خواهند بود که عضو ه

 نفر اول باشد. 

  مقاالت منتشر شده در پایگاه استنادیJCR  درصد برتر رشتۀ موضوعی 8-81و 

درصد  8-5وJCRدر نشریات نمایه شده در پایگاه استنادي  مبلغ تشویق مقاالت چاپ شده

، تحقيقات و فناوري( نامۀ تشویق مقاالت وزارت علوم رشتۀ موضوعي )محاسبه شده براساس شيوه برتر

                                                      
10 .Research Fronts 
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محاسبه و  5/2با ضریب رشتۀ موضوعي  درصد برتر 5 -81و در نشریات  1/2با ضریب 

 گردد. پرداخت مي

 . مقررات اجرایی5ماده 

بيني نشده  و هرگونه ابهام این دستورالعمل، شوراي پژوهشي و فناوري دانشگاه مرجع  در صورت بروز موارد پيش

 االجرا است. اهد بود و مصوبۀ آن الزمگيري و رفع ابهام خو تصميم

 

 . نظارت بر اجرا6ماده 

 نامه بر عهدۀ معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه است. نظارت بر حسن اجراي این شيوه

 

 . تصویب7ماده 

تاریخ تبصره در  10ماده و  9شوراي پژوهش و فناوري دانشگاه( مشتمل بر  31/30/1001این دستورالعمل )مصوبۀ 

االجراست. با ابالغ این  بازنگري و به تأیيد معاون پژوهش و فناوري رسيده است و از تاریخ ابالغ الزم19/30/1008

 گردد.  هاي مغایر، لغو و بالاثر مي ها و دستورالعمل نامه نامه، کليۀ شيوه شيوه
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 4فصل 

 

های  مطالعاتی برای اعضای هیأت علمی  نامۀ استفاده از فرصت آیین

 ا و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشیه دانشگاه

وزارت علوم تحقيقات و فناوري با الحاق اصالحيه )شماره  03/33/1080مورخ  18003/0)مصوبۀ شمارۀ 

 (11/33/1003مورخ  133081/0

 

 مقدمه

ها و مؤسسات  نامۀ استخدامي اعضاي هيأت علمي دانشگاه آیين 3اصالحي پيوست شماره  0در اجراي ماده       

قانون اهداف، وظایف و تشكيالت وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، به  1ي کشور و موضوع بند ب ماده پژوهش

ها و مؤسسات علمي و پژوهشي معتبر داخلي و  منظور ارتباط پيوسته و هدفمند اعضاي هيأت علمي با سایر دانشگاه

نامۀ اجرایي  الملي، شيوه علمي بينهاي  خارجي با هدف اعتالي موقعيت علمي و فناوري کشور و حضور در عرصه

ها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي   هاي مطالعاتي براي اعضاي هيأت علمي دانشگا نامۀ استفاده از فرصت آیين

 شود.: به شرح ذیل تدوین مي

 

 . تعاریف8ماده 

 تعاریف کلی .1-1

ها و مؤسسات آموزش  هشگاهها، پژو ها و مراکز آموزش عالي و پژوهشي، کليۀ دانشگاه منظور از  دانشگاه -1-1-1

 شود.  ناميده مي« مؤسسه»عالي و پژوهشي دولتي است که به اختصار 

باشد که به  هاي تحقيقاتي، اجتماعي، اجرایي، توليدي و خدماتي مي منظور از سازمان، کليۀ سازمان -1-1-2

 شود. ناميده مي« سازمان»اختصار 
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 ت که عضو هيأت علمي در آن مشغول است.منظور از گروه علمي اعم از گروه آموزشي یا پژوهشي اس -1-1-3

فرصت مطالعاتي مأموریتي است که به اعضاي هيأت علمي واجد شرایط منتخب یك مؤسسه داده  -1-1-4

ها و مراکز  شود که براي مدتي معين به منظور انجام مطالعات و تحقيقات مشترك در سایر دانشگاه مي

 یابند.  علمي یا تحقيقاتي برجستۀ داخل یا خارج از کشور حضور

 

 های مطالعاتی تعریف انواع فرصت .1-2

 فرصت مطالعاتی خارج از کشور -8-2-8

در این نوع فرصت مطالعاتي، عضو هيأت علمي منتخب براي تحقيق و مطالعه در مورد یك موضوع خاص که 

ج از کشور نظران و اساتيد شاغل در خار باشد و یا انجام کار مشترك با صاحب امكان انجام آن در داخل کشور نمي

 -اخذ پذیرش از یک دانشگاه یا مرکز علمیو  کسب حداقل امتیازاتضروري باشد، براساس 

ذیربط به خارج از کشور  یموافقت هیأت امنامعتبر مورد تأیيد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و  پژوهشی

 شود.  اعزام مي

عاتي )مقرري ارزي( به صورت کلي در جلسه ]منظور از موافقت هيأت امنا این است که مسائل مالي فرصت مطال

 ([11/33/1003مورخ  133081/0شود. )اصالحيه  ساليانه هيأت امنا موافقت مي

 فرصت مطالعاتی کوتاه مدت خارج از کشور-8-2-2

براي انجام مطالعه و تحقيقي  ماه 2حداکثر به مدت این نوع فرصت مطالعاتي در مدت تعطيالت تابستان و 

مورد تأیيد وزارت اي علمي در خارج از کشور که  جام کارهاي عملي و آزمایشگاهي با همكاري مؤسسهمعين و یا ان

 گيرد.  باشد، انجام مي علوم، تحقيقات و فناوري

 فرصت مطالعاتی داخل کشور -8-2-9

یا  هاي پژوهش و در این نوع فرصت مطالعاتي، عضو هيأت علمي منتخب براي تقویت و افزایش توانمندي     

انجام مطالعه و تحقيق در یك موضوع خاص در سایر مؤسسات و مراکز تحقيقاتي و صنعتي معتبر به تشخيص 

موافقت پردازد. در این نوع فرصت مطالعاتي باید  مؤسسه و یا در دانشگاه محل خدمت خود به مطالعه و تحقيق مي

 براي انجام فرصت مطالعاتي کسب گردد.  مؤسسۀ میزبان
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 اهداف. 2ماده 

آوردهاي علمي و دانش فني  . توسعه و گسترش تجارب علمي اعضاي هيأت علمي و آشنایي بيشتر آنها با دست1-1

 جدید؛

.  کمك به رفع مشكالت علمي و تخصصي کشور با انتقال تجربيات مراکز علمي برجسته از خارج به داخل 1-1

 کشور؛

 زاتي و آزمایشگاهي مراکز علمي برتر داخل و خارج از کشور؛.  استفادۀ مؤثر و مفيد از امكانات علمي، تجهي1-0

.  انجام کارهاي تحقيقاتي مشترك با دانشمندان و پژوهشگران سایر مراکز علمي برجستۀ داخل و خارج از 1-0

 المللي؛ هاي بين کشور به منظور اعتالي موقعيت علمي و فناوري کشور و حضور مؤثر در همكاري

 المللي؛ اي و بين هاي علمي منطقه و تقویت همكاري.  کمك به توسعه 1-0

 .  به روز شدن دانش تخصصي اعضاي هيأت علمي و افزایش توانمندي علمي و کارایي آنان.1-3

هاي علم و  بایست در اولویت چنانچه در دورۀ فرصت مطالعاتي نياز به انجام طرح پژوهشي باشد، طرح مي. 8تذکر 

 انجام اجراي آن مشخص باشد. فناوري کشور بوده، درنتيجه 

کشورهایي براي اعزام جهت فرصت مطالعاتي در اولویت خواهند بود که وزارت علوم، تحقيقات و فناوري . 2تذکر 

 نامۀ همكاري داشته و در تبادل استاد و دانشجو باشد.  با آنها تفاهم

 

 . شرایط عضو هیأت علمی در استفاده از فرصت مطالعاتی9ماده 

هاي مؤثر و  توجه به اینكه فرصت مطالعاتي امتيازي است ویژه که براساس کسب امتيازات الزم از فعاليتبا      

شود، الزم است عضو هيأت علمي شرایط ذیل را  پژوهشي به اعضاي هيأت علمي مؤسسات داده مي -مفيد علمي

 براي استفاده از این فرصت دارا باشد: 

 . شرایط عمومی9-8

 ن مرتبۀ علمي استادیاري و باالتردارا بود -0-1-1

استفاده از فرصت مطالعاتي براي مربياني که برابر ضوابط مربوطه از نظر آموزشي و پژوهشي برجسته  .8تبصره 

 نامه بيان خواهد شد.  نامۀ اجرایي این آیين شوند، بالمانع است. کيفيت برجستگي در شيوه محسوب مي



 

 قوانین و مقررات پژوهشی دانشگاه شهید مدنی آذربایجانمجموعه 

% حداقل  80و  1% امتياز ماده  133مطالعاتي، براساس داشتن حداقل  ]کيفيت برجستگي مربيان متقاضي فرصت

شود.  نامۀ ارتقا با نظر کميتۀ تخصصي هيأت مميزه مؤسسه تعيين و اعالم مي )پژوهشي( آیين 0بندهاي ماده 

 ([11/33/1003مورخ  133081/0)اصالحيه 

هاي آموزشي و پژوهشي که امتيازهاي  کسب حداقل امتيازهاي تعيين شده توسط مؤسسه براي فعاليت -0-1-1

 نامۀ اجرایي تبيين خواهد گشت؛ الزم جهت استفاده از فرصت مطالعاتي طي شيوه

هاي ریاست دانشگاه، ریاست پژوهشگاه و  . آن دسته از اعضاي هيأت علمي که تصدي یكي از سمت2تبصره 

پزشكي و باالتر را براي یك دورۀ چهارساله  معاونت وزارتين علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش

 را دارند؛ 1-1-0اند، حق استفاده از فرصت مطالعاتي بدون رعایت بند  به عهده داشته

و تأیيد  1ارائۀ یك برنامۀ مطالعاتي یا یك طرح تحقيقاتي مشخص با توجه به اهداف مندرج در ماده  -0-1-0

و کسب نظر مساعد و پذیرش از یك مؤسسۀ معتبر داخل یا  اي که عضو هيأت علمي در آن شاغل است مؤسسه

 خارج از کشور )که مورد تأیيد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در همۀ ابعاد علمي، اجتماعي باشد(؛

موافقت رئيس دانشگاه با استفادۀ عضو هيأت علمي از فرصت مطالعاتي مبني بر عدم ایجاد خلل در  -0-1-0

 پژوهشي در زمان استفادۀ عضو هيأت علمي از فرصت مطالعاتي؛هاي آموزشي و  فعاليت

 برخورداري از صالحيت عمومي و اخالقي و نداشتن منع قانوني دیگر. -0-1-0

 

 . شرایط فرصت مطالعاتی خارج از کشور9-2

 دارا بودن وضعيت استخدامي رسمي قطعي؛ -0-1-1

نظر هيأت امناي مؤسسه، عضو هيأت علمي با وضعيت  در شرایط خاص و براي انجام تحقيقاتي ویژه با .9تبصره 

 تواند از فرصت مطالعاتي خارج از کشور استفاده کند.  رسمي آزمایشي نيز مي

خدمت تمام وقت در  پنج سالو حداقل  براي بار اولخدمت تمام وقت  پنج سال سابقۀدارا بودن حداقل  -0-1-1

 فعات بعد. براي د پس از پایان فرصت مطالعاتي قبليمؤسسه 

هاي تازه تأسيس و در حال توسعه طبق تأیيدیۀ  حداقل مدت مذکور براي اعضاي هيأت علمي مؤسسه .4تبصره 

 وزارت علوم، تحقيقات و فناوري چهار سال خواهد بود. 

 

 



قوانین و مقررات پژوهشی دانشگاه شهید مدنی آذربایجانمجموعه    

 . شرایط فرصت مطالعاتی کوتاه مدت خارج از کشور9-9

 دارا بودن وضعيت استخدامي رسمي؛ -0-0-1

وقت در مؤسسه پس از پایان فرصت  تمام سه سال خدمتخدمت و حداقل  سه سال سابقۀدن دارا بو -0-0-1

 مطالعاتي قبلي براي دفعات بعد. 

 

 . شرایط فرصت مطالعاتی داخل کشور9-4

 دارا بودن حداقل وضعيت استخدامي رسمي آزمایشي؛ -0-0-1

ؤسسه پس از پایان فرصت مطالعاتي خدمت تمام وقت در مچهار سال خدمت و حداقل  چهار سال سابقه-0-0-1

 قبلي براي دفعات بعد.  

 

 . تعهدات و تسهیالت مؤسسه4ماده 

 . فرصت مطالعاتی خارج از کشور4-8

مؤسسه مكلف است براساس نوع فرصت مطالعاتي، تسهيالتي را در اختيار عضو هيأت علمي خود به شرح ذیل قرار 

 دهد:

های فرد و خانواده توسط  تأمین کامل هزینه فرصت مطالعاتی خارج از کشور با -4-8-8

 مؤسسه

 درصد 0حداکثر بيني و تأمين اعتبار مورد نياز در بودجۀ تفصيلي ساالنۀ مؤسسه براي استفادۀ . پيش-0-1-1-1

هایي که  اعضاي هيأت علمي متقاضي و واجد شرایط خود جهت گذراندن دورۀ فرصت مطالعاتي براساس اولویت

 هد کرد. تعيين و اعالم خوا

باشد؛ یعني  درصد کل اعضاي هيأت علمي مؤسسه مي 0درصد اعضاي هيأت علمي متقاضي،   0]منظور از حداکثر 

عضو هيأت علمي را به شرط آنكه شرایط الزم  0تواند  عضو هيأت علمي دارد، مي 133اي  اگر به طور مثال مؤسسه

 را احراز کرده باشند، به فرصت مطالعاتي اعزام کند. 

% کل اعضاي هيأت علمي را به انواع فرصت مطالعاتي  13تواند براي هر ترم تحصيلي حداکثر  چنين مؤسسه ميهم

 1-1-0( اعزام کند که در نوع 1-1-0و نوع  1-1-0، نوع 0-1-0، نوع 0-1-0، نوع 1-1-0، نوع 1-1-0)نوع 



 

 قوانین و مقررات پژوهشی دانشگاه شهید مدنی آذربایجانمجموعه 

ماند. )اصالحيه  % سهم باقي مي 9مجموعاً  % اعزام شود براي سایر انواع فرصت مطالعاتي 0%( اگر مثالً  0)حداکثر 

 ([11/33/1003مورخ  133081/0

حداکثر دو و  همسر، عضو هيأت علميهاي ریالي و ارزي مترتب بر انجام فرصت مطالعاتي  هزینه -0-1-1-1

شامل بهای بلیط رفت و برگشت و اقامت در کشور مقصد، بیمه و سال(  13)حداکثر سن فرزند  فرزند

اي که به تصویب هيأت  تا سقف تعرفه پزشكی و هزینۀ اخذ ویزا و عوارض خروج از کشور های هزینه

و براساس  از محل تأمين حقوق و مزایاي )حقوق و مزایاي مرتبه و پایه( عضو هيأت علميرسد  امناي ذیربط مي

فصيلي مؤسسه پرداخت بيني شده و در بودجۀ ت پيش التفاوت آن از اعتبارات پژوهشي مابهچنين  آخرین حكم و هم

 خواهد شد. 

 تواند به دو روش انجام گيرد: ] نحوۀ پرداخت مي

جاي آن کالً مقرري ارزي پرداخت شود. در صورتي که حقوق  حقوق عضو هيأت علمي قطع شود و به .1

صورت  التفاوت به گفته شد مابه 0-1-1-0گونه که در بند  فرد از ميزان مقرري ارزي بيشتر باشد، همان

 شود.  ي به عضو هيأت علمي پرداخت ميریال

حقوق عضو هيأت علمي پرداخت شود؛ چنانچه مقرري ارزي محاسبه شده از حقوق عضو هيأت علمي  .1

 گيرد. صورت ارز در اختيار هيأت علمي قرار مي التفاوت به بيشتر باشد، مابه

صورت متعارف(،  گشت )بههمچنين عالوه بر پرداخت حقوق )به عنوان مقرري ارزي( بهاي بليت رفت و بر

بيني شدۀ  بيمه، هزینه اخذ ویزا و عوارض خروج از کشور با تأیيد هيأت رئيسه از اعتبارات پژوهشي پيش

 ([11/33/1003مورخ  133081/0مؤسسه پرداخت خواهد شد. )اصالحيه 

ري و تصویب سقف ميزان مقرري ارزي براساس آخرین جدول پيشنهادي وزارت علوم، تحقيقات و فناو .9تذکر

 گردد.   هيأت امناي ذیربط تعيين مي

در صورتي که مبلغ ریالي ارز تخصيص یافته به عضو هيأت علمي از ميزان حقوق مزایاي )حقوق و  -0-1-1-0

مزایاي مرتبه و پایه( وي کمتر باشد، پس از کسر مبلغ ریالي ارز از حقوق و مزایاي )حقوق و مزایاي مرتبه و 

 شود.  التفاوت آن به عضو هيأت علمي برگردانده مي پایه(متقاضي، مابه

 هاي مصروفه طبق ضوابط جاري خواهد بود. کسر کسورات قانوني حقوق و هزینه -0-1-1-0

نامه جزء سابقۀ خدمت دانشگاهي  مدت استفاده از فرصت مطالعاتي به شرط رعایت مفاد مواد این آیين -0-1-1-0

 عضو هيأت علمي محسوب خواهد شد. 

 



قوانین و مقررات پژوهشی دانشگاه شهید مدنی آذربایجانمجموعه    

 ها توسط مؤسسه فرصت مطالعاتی خارج از کشور با تأمین بخشی از هزینه -4-8-2

بيني شده  ( که با توجه به محدودیت اعتبارات پيش0آن عده از اعضاي هيأت علمي واجد شرایط )موضوع ماده     

مایل در بودجۀ مؤسسه امكان استفاده از تسهيالت کامل در یك سال مشخص را نداشته باشند، در صورت ت

توانند با حكم مأموریت پژوهشي صرفاً با دریافت کامل حقوق و مزایاي مرتبه و پایۀ خود، از فرصت مطالعاتي  مي

 خارج از کشور استفده نمایند. 

فرصت مطالعاتی خارج از کشور با تقاضا و حمایت مرکز علمی پژوهشی خارج از  -4-8-9

 مؤسسه

نمودن یك نياز پژوهشي و یا حل مشكل یك سازمان و بنابه درخواست این نوع فرصت مطالعاتي براي برطرف      

گيرد. در این حالت عضو هيأت علمي با حكم مأموریت پژوهشي،  هاي تحقيقاتي کشور انجام مي مراکز و یا سازمان

تأمين بخش یا کل کند و  )حقوق و مزایاي مرتبه و پایه(خود را از مؤسسه دریافت مي صرفاً حقوق و مزایاي

 بيرون دانشگاه خواهد بود.  هاي دیگر توسط سازمان حامي هزینه

 فرصت مطالعاتی کوتاه مدت خارج از کشور -4-8-4

حقوق و مزایاي )حقوق و مزایاي مرتبه و مؤسسه در طول مدت فرصت مطالعاتي کوتاه مدت خارج از کشور، 

 نماید.  را پرداخت ميرزي و بيمه التفاوت ا پایه(عضو هيأت علمي، بليط رفت و برگشت هيأت علمي، مابه

 

 . فرصت مطالعاتی داخل کشور4-2

 ها توسط مؤسسه فرصت مطالعاتی داخل کشور با تأمین کامل هزینه -4-2-8

% )مجموعه فرصت مطالعاتي داخل و خارج از  13تواند براي هر ترم تحصيلي حداکثر  مؤسسه مي -0-1-1-1

 طالعاتي اعزام کند. کشور( کل اعضاي هيأت علمي را به فرصت م

 کسب موافقت سازمان متقاضي براي تأیيد فرصت مطالعاتي داخل توسط مؤسسه الزامي است.  -0-1-1-1

مؤسسه در طول مدت فرصت مطالعاتي داخل کشور، مكلف است حقوق و مزایاي )حقوق و مزایاي  -0-1-1-0

 مرتبه و پایه(عضو هيأت علمي را به طور کامل پرداخت کند.

تواند نسبت به پرداخت حق مأموریت به  مؤسسه عالوه بر تسهيالت این بند با تصویب هيأت امنا مي .5 تبصره

 عضو هيأت علمي در طول فرصت مطالعاتي اقدم نماید. 



 

 قوانین و مقررات پژوهشی دانشگاه شهید مدنی آذربایجانمجموعه 

تواند به اعضاي هيأت علمي که در طول فرصت مطالعاتي داخل از ارائۀ واحد آموزشي معاف  مؤسسه مي .6تبصره 

هاي کارشناسي ارشد )حداکثر تا سقف  نامه هاي دکتري و پایان دریس واحدهاي آموزشي و رسالهالت خواهند بود، حق

 نامه در ترم( را پرداخت نماید. مجاز پایان

اي براساس قرارداد منعقده بين مؤسسه و سازمان به عضو هيأت علمي  الزحمه تواند حق سازمان مي -0-1-1-0

 پرداخت نماید.

 

داخل کشور با تقاضا و حمایت مالی علمی پژوهشی خارج از  فرصت مطالعاتی -4-2-2

 مؤسسه

مؤسسه مكلف است براي عضو هيأت علمي داوطلب، با حكم مأموریت پژوهشي نسبت به پرداخت  -0-1-1-1

 کامل حقوق و مزایاي )حقوق و مزایاي مرتبه و پایه(وي، اقدام نماید. 

قرارداد منعقده بين عضو هيأت علمي و سازمان به عضو هيأت  اي براساس الزحمه تواند حق سازمان مي -0-1-1-1

 علمي پرداخت نماید.

سازمان امكانات و تسهيالت الزم از جمله منابع علمي، اتاق کار و ... را براي استفاده کننده از فرصت  -0-1-1-0

 نماید. مطالعاتي تأمين مي

کننده از فرصت  تحقيقات انجام شده توسط استفاده تواند در صورت امكان براي نشر نتایج سازمان مي -0-1-1-0

 المللي با هزینۀ خود اعزام نماید.  مطالعاتي، وي را براي شرکت در مجامع بين

به انجام دورۀ فرصت مطالعاتي داخل کشور  شویق اعضاي هيأت علميتواند به منظور ت مؤسسه مي -0-1-1-0

به  یك پایۀ تشویقيندن هر دورۀ شش ماهۀ فرصت مطالعاتي داخل،تمهيداتي فراهم آورد؛ از جمله اینكه براي گذرا

 عضو هيأت علمي اعطا نماید.

 ([11/33/1003مورخ  133081/0حذف گردید. )اصالحيه . 4تذکر 

 

 . مدت استفاده از فرصت مطالعاتی 5ماده 

باشد.  ال تحصيلي ميس نيم 1. مدت استفاده از فرصت مطالعاتي داخل و خارج از کشور حداقل یك و حداکثر 0-1

تواند از مدت زماني فصل تابستان در آغاز یا ميانه یا  عضو هيأت علمي بنابه تشخيص شوراي پژوهشي مؤسسه مي

 پایان مدت فرصت مطالعاتي به عنوان بخشي از فرصت استفاده نماید. 



قوانین و مقررات پژوهشی دانشگاه شهید مدنی آذربایجانمجموعه    

ي مدت فرصت مطالعاتي ] در صورتي که عضو هيأت علمي از مدت زمان فصل تابستان در ابتدا، بين و یا انتها

شود.  استفاده کند، هزینۀ پرداختي در فصل تابستان مشابه بقيۀ زمان فرصت مطالعاتي براي هيأت علمي محاسبه مي

طور مثال اگر عضو هيأت علمي از ابتداي ترم دوم فرصت مطالعاتي خود را آغاز کند و تا تابستان ادامه دهد،  به

مورخ  133081/0گردد. )اصالحيه  يأت علمي مشابه ترم قبلي محاسبه ميهزینۀ پرداختي تابستان براي عضو ه

11/33/1003]) 

 باشد.  ماه در تابستان مي 1. مدت استفاده از فرصت مطالعاتي کوتاه مدت خارج از کشور حداکثر 0-1

از استفاده  بعد یا قبلبالفاصله در حين استفاده یا درخواست هرگونه مرخصي استحقاقي یا بدون حقوق  .7تبصره 

 باشد.  از دورۀ فرصت مطالعاتي ممنوع مي

در صورتي که استفاده عضو هيأت علمي از فرصت مطالعاتي از نوع تقاضا و حمایت مالي مراکز علمي  .1تبصره 

پژوهشي خارج از مؤسسه براساس نياز خارج از مؤسسه باشد و حضور بيشتر عضو هيأت علمي در فرصت مطالعاتي 

با بررسي  سال تحصیلی تكرار و تمدید دوره تا سه نیمضروري تشخيص داده شود،  براي حل مسأله

پذیر خواهد  عملكرد و تأیيد مؤسسه و موافقت معاونت پژوهشي و فناوري وزارت علوم، تحقيقات و فناوري امكان

 بود.

 

 نامۀ اجرایی . شیوه6ماده 

هاي امتيازدهي و تعيين حداقل  ي مشتمل بر شاخصنامۀ استفاده از فرصت مطالعات نامۀ اجرایي آیين شيوه    

امتيازات الزم براي پذیرش درخواست، ميزان و نحوۀ سپردن تعهد خدمت عضو هيأت علمي برخوردار از تسهيالت 

هاي پژوهشي کشور، نحوۀ ارائۀ  فرصت مطالعاتي، مشخصات و مختصات برنامۀ عضو هيأت علمي براساس اولویت

ۀ فرصت مطالعاتي و نحوۀ تأثير آن در استفاده از ترفيع، ارتقا و استفادۀ بعدي از فرصت گزارش نهایي پایان دور

مطالعاتي، ... توسط معاونت پژوهشي و فناوري وزارت علوم، تحيقات و فناوري تدوین و به تصویب وزیر علوم، 

 شود.  تحقيقات و فناوري خواهد رسيد و جهت اجرا به کليۀ مؤسسات تابعه ابالغ مي

هاي علم و  بایست در اولویت چنانچه در دورۀ فرصت مطالعاتي نياز به انجام طرح پژوهشي باشد، طرح مي .5ذکر ت

 فناوري کشور بوده و خروجي آن مشخص گردد.

کشورهایي براي اعزام عضو هيأت علمي به فرصت مطالعاتي در اولویت خواهند بود که وزارت علوم، . 6تذکر 

 نامۀ همكاري داشته و در تبادل استاد و دانشجو باشد. ها تفاهمتحقيقات و فناوري با آن



 

 قوانین و مقررات پژوهشی دانشگاه شهید مدنی آذربایجانمجموعه 

المللي پس از انجام فرصت مطالعاتي خارج  چاپ حداقل یك مقاله در نشریات معتبر با نمایۀ استنادي بين .7تذکر 

پژوهشي داخلي پس از انجام فرصت مطالعاتي داخل  -از کشور و چاپ حداقل یك مقاله در نشریات معتبر علمي

هاي مطالعاتي و سفرهاي علمي بعدي،  کشور الزامي است. در صورت عدم رعایت آن، عالوه بر محروميت از فرصت

 گردد.  هاي مصروفه اعم از حقوق و غيره به عنوان خسارت از عدم انجام تعهد رسمي تعيين مي معادل هزینه

 

 . تضمین استفاده از فرصت مطالعاتی 7ماده 

بال استفاده از فرصت مطالعاتي اعم از داخل و خارج از کشور باید به موجب سند رسمي عضو هيأت علمي در ق    

 در مؤسسۀ متبوع خدمت کند. به مدت سه برابر زمان استفاده از فرصتتعهد نماید که 

صدور حكم استفاده از فرصت مطالعاتي منوط به توثيق سند ملكي )غيرمنقول( یا تعهد کارمندي محضري توأم با 

باشد که قرار است در طول مدت  هاي مصروفه اعم از ریالي و ارزي مي د تجاري به ميزان دوبرابر کل هزینهاسنا

استفاده از فرصت دریافت گردد و مبلغ آن توسط مؤسسه تعيين خواهد شد تا در صورت تخلف از مفاد سند تعهد 

م به دفترخانه، از طریق صدور اجرائيه به ميزان رسمي، مؤسسه بتواند فارغ از هرگونه الزام به تشریفات و یا با اعال

هاي مصروفه بابت وجه التزام و دیون خسارات دولت از متعهد و ضامن یا ضامنين وي به نحو  دوبرابر کليۀ هزینه

 انفرادي یا اشتراکي )مسئوليت تضامني( اخذ نماید.

ند مأخوذه اعم از تضمين ملكي یا تعهد مسئوليت اخذ سند تعهد رسمي و اتخاذ تصميم راجع به کيفيت س. 1تذکر 

 باشد.  کارمندي توأم با توثيق اسناد تجاري با مؤسسه مي

 

 . نظارت بر حسن اجرا1ماده 

 نامه برعهدۀ معاونت پژوهشي و فناوري وزارت علوم، تحقيقات و فناوري است. نظارت بر حسن اجراي این آیين

 

 . تصویب3ماده 

به  03/33/1080تذکر در تاریخ  8تبصره و  8ماده،  0العاتي خارج از کشور مشتمل بر نامۀ استفاده از فرصت مط آیين

 تأیيد وزیر علوم، تحقيقات و فناوري رسيده است و از تاریخ ابالغ الزم االجراست.

 دد. گر هاي فرصت مطالعاتي موجود لغو و بال اثر اعالم مي ها و دستورالعمل نامه نامه کليۀ آیين با ابالغ این آیين

  



قوانین و مقررات پژوهشی دانشگاه شهید مدنی آذربایجانمجموعه    

 

 

ها و  فرصت مطالعاتی اعضای هیأت علمی دانشگاه»نامۀ دستورالعمل اجرایی شیوه

« مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی  

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری(17/16/8931مورخ  32372/9)مصوب شمارۀ   

 

  

 مقدمه

أت علمی های مطالعاتی برای اعضای هی نامۀ استفاده از فرصت آیین»در راستاي اجراي     

وزیر محترم علوم، تحقيقات و  03/33/80مصوب « ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی دانشگاه

نامۀ اجرایي به  نامه، شيوه این آیين 3و  با استناد به ماده  03901/0به شمارۀ   10/39/80فناوري و اصالحيۀ مورخ 

 شود: شرح ذیل اصالح و ابالغ مي

 

 ش درخواست انواع فرصت مطالعاتی. شرایط الزم برای پذیر8ماده 

شرایط الزم برای پذیرش درخواست انواع فرصت مطالعاتی خارج از کشور و کوتاه مدت  .1-1

 خارج از کشور

 عدم توقف بيش از هفت سال در مرتبۀ علمي فعلي به استثناي رتبۀ علمي استاد تمامي؛ -1-1-1

ميتۀ منتخب دانشكده تصویب مبناي محاسبه هفت سال، زماني است که درخواست متقاضي در کتوضیح: 

 شود.  مي

 ارتقاي مرتبۀ علمي تا حد استاد تمامي براي استفاده از نوبت بعدي؛ -1-1-1

منظور از ارتقاي مرتبۀ علمي تا حد استاد تمامي براي استفادۀ نوبت بعدي، این است که در نوبت بعدي توضیح: 

مثالً اگر هيأت علمي در زمان استفاده از فرصت  بایستي یك مرحله ارتقا پيدا کند؛ یعني رتبۀ علمي هيأت علمي مي

 مطالعاتي استادیار باشد، باید براي دورۀ بعدي دانشيار باشد. 
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عدم استفاده بيش از سه بار از فرصت مطالعاتي خارج از کشور و پنج بار از هر نوع فرصت مطالعاتي در  -1-1-0

 طول خدمت؛

 مشخص نمودن نوع فرصت مطالعاتي از ابتداي درخواست؛ -1-1-0

کنندگان فرصت مطالعاتي پس از تصویب فرصت مطالعاتي متقاضي در هيأت رئيسه دانشگاه،  استفاده .8بصره ت

گردد. تبدیل فرصت مطالعاتي از خارج به کوتاه مدت خارج و یا داخل با موافقت  یك نوبت براي وي محسوب مي

 شود.  محسوب ميپذیر بوده، ولي به عنوان یك نوبت فرصت مطالعاتي خارج  دانشگاه امكان

پذیر  اي نمودن مأموریت پس از اعزام امكان تغيير کشور محل مأموریت فرصت مطالعاتي و یا دو مرحله .2تبصره 

 باشد. نمي

عالوه بر شيوۀ فرصت مطالعاتي بلند مدت مصوب وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، متقاضيان واجد  .9تبصره 

هاي متواتر از مأموریت فرصت  ماهۀ تابستاني در سال 0هاي  ند در نوبتتوان شرایط فرصت مطالعاتي بلند مدت مي

ها و یا مؤسسات تحقيقاتي با اعتبار و  مطالعاتي استفاده نمایند مشروط به اینكه هر بار باید پذیرش معتبر از دانشگاه

اپ یك مقاله در نشریات المللي ارائه شود. الزم به ذکر است که ارائۀ یك مقالۀ چاپ شده و یا پذیرش چ شهرت بين

المللي و یا علمي پژوهشي داخلي داراي مجوز از وزارتين، به ازاي هر نوبت سه ماهه فرصت مطالعاتي  معتبر بين

 باشد.  استفاده شده تا قبل از فرصت مطالعاتي بعدي الزامي مي

بستاني فرصت مطالعاتي ماهۀ تا 0سال از زمان اتمام آخرین نوبت  0حداقل فاصلۀ بين دو فرصت مطالعاتي  -

 باشد.  مي

هاي ریالي و ارزي مترتب بر انجام فرصت مطالعاتي عضو هيأت علمي )به همراه خانواده( در هر  کليۀ پرداخت -

باشد؛ الزم به ذکر است که در  مطالعاتي بلند مدت وزارت مي  نامۀ فرصت نوبت سه ماهۀ تابستاني مطابق با آیين

ستاني نوبت دوم فقط هزینۀ بليط رفت و برگشت خود متقاضي از محل گرنت عضو ماهۀ تاب 0فرصت مطالعاتي 

 گردد.  هيأت علمي پرداخت مي

 

 شرایط الزم برای پذیرش درخواست انواع فرصت مطالعاتی داخل کشور .1-2

 عدم استفادۀ بيش از پنج بار از هر نوع فرصت مطالعاتي در طول خدمت، -1-1-1

 ه سال در مرتبۀ علمي فعلي به استثناي رتبۀ علمي استاد تمامي.عدم توقف بيش از دوازد -1-1-1

مبناي محاسبه دوازده سال، زماني است که درخواست متقاضي در کميتۀ منتخب دانشكده تصویب توضیح: 

 شود. مي



قوانین و مقررات پژوهشی دانشگاه شهید مدنی آذربایجانمجموعه    

 باشد. پذیر مي موارد استثناي این ماده با موافقت رئيس دانشگاه امكان .4تبصره 

 ن متقاضي براي تأیيد فرصت مطالعاتي داخل توسط مؤسسه الزامي است. کسب موافقت سازما .5تبصره 

تواند به اعضاي هيأت علمي که در طول فرصت مطالعاتي داخل از ارائۀ واحد آموزشي معاف  دانشگاه مي .6تبصره 

ر تا سقف هاي کارشناسي ارشد )حداکث نامه هاي دکتري و پایان التدریس واحدهاي آموزشي و رساله خواهند بود، حق

 نامه در ترم( را پرداخت نماید. مجاز پایان

اي براساس قرارداد منعقده بين مؤسسه و سازمان به عضو هيأت علمي  الزحمه تواند حق سازمان مي .7تبصره 

 پرداخت نماید.

 

 . حداقل امتیازات الزم برای پذیرش درخواست2ماده 

نامۀ  ( آیين0از حداقل امتياز بندهاي ماده پژوهشي ) % 11( و 1از حداقل امتياز ماده آموزشي ) % 811. کسب1-1

 ارتقاي اعضاي هيأت علمي داراي مرتبۀ علمي استادیار از ابتداي اشتغال در دانشگاه؛

% 80( و 1% حداقل امتياز ماده آموزشي ) 133براي مربيان  برجسته از نظر آموزشي و پژوهشي، کسب  .1تبصره 

 نامۀ ارتقا با نظر کميتۀ تخصصي هيأت مميزۀ دانشگاه الزامي است. ( آیين0ژوهشي)حداقل امتياز بندهاي ماده پ

هاي آموزشي و پژوهشي دانشگاه به تشخيص هيأت رئيسۀ  . ارتباط موضوع فرصت مطالعاتي با اهداف و برنامه1-1

 دانشگاه؛

 مقاله 5داشتن حداقل ياستاددر مرتبۀ علمي  از دفعات دوم به بعد. براي استفاده از فرصت مطالعاتي 1-0

شود، ضروري است. در تمامي این  اي که امتيازات محاسبه مي المللي در طول دوره در نشریات علمي معتبر بين

 مقاالت متقاضي باید پس از حذف دانشجو نویسندۀ اول باشد. 

 

 بندی متقاضی های الزم برای اولویت . شاخص9ماده 

هاي ذیل  لعاتي بيش از سقف اعتبارات و سهميۀ دانشگاه باشد، شاخصدر صورتي که تعداد متقاضيان فرصت مطا

 شود: بندي متقاضيان منظور مي براي اولویت

 ارتقاي اعضاي هيأت علمي؛ 0. امتياز کسب شده از ماده 0-1
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. استادان نمونه و پژوهشگران برتر و مدیران پژوهشي برتر کشوري، آن دسته از اعضاي هيأت علمي که 0-1

خانه عتف را براي  هاي معاون دانشگاه، معاون پژوهشگاه و مسئوليت مدیریتي در سطح وزارت ي از سمتتصدي یك

 اند، پژوهشگران، مدرسان و مدیران برتر دانشگاهي؛ حداقل یك دورۀ سه ساله به عهده داشته

 موده باشند؛. افرادي که در سه سال منتهي به درخواست فرصت مطالعاتي امتياز پژوهشي بيشتري کسب ن0-0

 گيرند؛ . در صورت امتياز یكسان، افراد با مرتبۀ علمي و پایۀ بيشتر در اولویت قرار مي0-0

. براي افرادي که از شرایط مساوي برخوردارند، اولویت با افرادي است که براي اولين بار متقاضي فرصت 0-0

 مطالعاتي هستند؛

ن خاتمه یافته و یا در دست اقدام که در حل مشكالت هاي صنعتي کال هاي ملي و پروژه . صاحبان طرح0-3

 اند؛ اساسي کشور مؤثر واقع شده

هاي پژوهشي، آموزشي، فرهنگي و خدمات اجرایي دانشگاه به  . ميزان مشارکت عضو هيأت علمي در فعاليت0-9

 تشخيص هيأت رئيسه؛

 . کيفيت تدریس و رعایت بهتر قوانين آموزشي و اخالقي؛0-8

وقت آموزشي و پژوهشي داوطلب از تاریخ استخدام و یا از زمان آخرین فرصت  ي فعاليت تمامها . سال0-0

 مطالعاتي؛

. خدمت در مراکز تحقيقاتي، صنعتي، توليدي و خدماتي در مناطق محروم کشور که به صورت مأموریت 0-13

 وقت باشد؛ تمام

 دار کشور؛ . انجام پژوهش و ارائۀ خدمت در رابطه با نيازهاي اولویت0-11

 هاي ملي کشور. . درجۀ اولویت موضوع تحقيق در برنامه0-11

 0مادۀ  1هاي متقاضيان استفاده از فرصت مطالعاتي، امتياز مربوط به بند  در صورت تعدد پرونده .3تبصرۀ 

هاي خاص علوم انساني )که هر سال توسط شوراي  نامۀ ارتقاي اعضاي هيأت علمي براي متقاضيان رشته آیين

 گيرد. مورد بررسي قرار مي 0/1شوند( با ضریب  پژوهشي تعيين مي

هاي متقاضيان استفاده از فرصت مطالعاتي خارج از کشور مشروط به این خواهد بود که  بررسي پرونده .81تبصرۀ 

سال در دانشگاه تعهد خدمت مربوط به فرصت  0متقاضي پس از بازگشت از فرصت مطالعاتي بتواند حداقل 
 تي خود را انجام دهد. مطالعا
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 . مشخصات و مختصات برنامۀ عضو هیأت علمی4ماده 

 داوطلب استفاده از فرصت مطالعاتي باید مدارك ذیل را در ارتباط با برنامۀ خود به معاونت پژوهشي ارائه نماید:

بندي ارائۀ  ن. برنامۀ مورد مطالعه براي فرصت مطالعاتي شامل عنوان، هدف، سوابق، روش انجام کار، زما0-1

 هاي پژوهشي دانشگاه یا کشور؛ گزارشات و محور اصلي و ارتباط موضوعي آن با اولویت

هاي مربوط به درخواست فرصت مطالعاتي مخصوص دانشگاه شامل سوابق استخدامي و  . تكميل پرسشنامه0-1

ت اجراي متقاضي و ارتباط آنها هاي تحقيقاتي پایان یافته و در دس خدمتي، فهرست انتشارات، مقاالت علمي و پروژه

 با موضوع تحقيق در فرصت مطالعاتي؛

. ارائۀ موافقت یكي از مؤسسات آموزشي یا پژوهشي داخل یا خارج از کشور که مورد تأیيد هيأت رئيسۀ دانشگاه 0-0

 است، در اجراي برنامۀ مورد نظر؛

پذیر  طالعاتي با تأیيد رئيس دانشگاه امكانهاي اجرایي براي انجام مأموریت فرصت م انتخاب دستگاه .88تبصره 

 باشد. مي

هاي  نام و ادامۀ تحصيل در دوره عضو هيأت علمي در طي دورۀ فرصت مطالعاتي مجاز به ثبت .82تبصره 

 باشد. تحصيلي براي اخذ مدرك دانشگاهي نمي

تي خارج از کشور مورد آن دسته از اعضاي هيأت علمي متقاضي استفاده از فرصت مطالعا درخواست  .89تبصرۀ 

و امتياز  1333بندي تایمز یا شانگهاي، زیر  گيرد که رتبۀ دانشگاه مقصد آنان در مؤسسۀ رتبه بررسي قرار مي

 باشد.  13، باالي  Scopusاستاد پذیرنده براساس پایگاه  H (Hindex)المللي  شاخص بين

ح پژوهشي باشد، درخواست اجراي طرح، به شرط چنانچه در دورۀ فرصت مطالعاتي نياز به انجام طر .84تبصرۀ 

 باشد: پذیر مي رعایت موارد ذیل امكان

 هاي پژوهشي دانشگاه انجام گيرد؛ نامۀ نحوۀ حمایت از طرح با رعایت مفاد آیين -

هاي پژوهش و فناوري کشور  ها و اولویت هاي پژوهش و فناوري کشور )سياست در راستاي اولویت -

هاي تخصصي  شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري و توسط کميسيون ساله توسط دبيرخانۀ همه

هاي پژوهشي اعالم شده از سوي  شوند( و یا براساس اولویت مختلف این دبيرخانه مشخص و اعالم مي

 معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه باشد.

 خروجي آن مشخص گردد.  -
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 ای هیأت علمی دانشگاه. مراحل ارائۀ درخواست دورۀ فرصت مطالعاتی اعض5ماده 

 . ارائۀ درخواست توسط عضو هيأت علمي دانشگاه )متقاضي( به گروه مربوطه به همراه برنامۀ پيشنهادي؛0-1

تقاضاي استفاده از فرصت مطالعاتي اعضاي هيأت علمي، هر سال در دو نوبت )اردیبهشت  و آبان  -0-1-1

ها و مدارك الزم  بعد از طرح در شوراي  باید به همراه فرم متقاضيان  گيرد، بنابر این درخواست ماه( انجام مي

 گروه و دانشكده، در اول اردیبهشت ماه و اول آبان ماه،  به مدیریت امور پژوهشي ارسال شود.

سال تحصيلي  بایست زماني باشد که رفت و برگشت عضو در بين نيم عزیمت به خارج از کشور مي  -0-1-1

 نباشد.

یب درخواست متقاضي مبني بر استفاده از فرصت مطالعاتي و برنامۀ تحقيقاتي پيشنهادي در . بررسي و تصو0-1

 شوراي گروه؛

بررسي و تصویب درخواست متقاضي مبني بر استفاده از فرصت مطالعاتي و برنامۀ تحقيقاتي پيشنهادي در  .0-0

 کميتۀ منتخب یا شوراي پژوهشي دانشكده؛

قاضي مبني بر استفاده از فرصت مطالعاتي و برنامۀ تحقيقاتي پيشنهادي در . بررسي و تصویب درخواست مت0-0

 شوراي آموزشي دانشگاه؛

هاي تكميل شده و سایر مدارك به معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه به همراه برنامۀ  . ارسال پرسشنامه0-0

 پيشنهادي و تعيين محل ميزبان؛

استفاده از فرصت مطالعاتي و برنامۀ تحقيقاتي پيشنهادي در  . بررسي و تصویب درخواست متقاضي مبني بر0-3

 شوراي پژوهش و فناوري دانشگاه؛

 . بررسي و تصویب تقاضاي مأموریت فرصت مطالعاتي در هيأت رئيسۀ دانشگاه؛0-9

علوم، المللي دانشگاه و وزارت  هاي علمي بين هاي الزم براي اخذ روادید توسط دفتر همكاري نامه . تهيۀ معرفي0-8

 تحقيقات و فناوري؛

 . صدور حكم مأموریت توسط رئيس دانشگاه پس از تكميل مراحل و ارائۀ روادید الزم؛0-0

خرید ارز از بانك و خرید بليت رفت و برگشت متقاضي هاي مأموریت، معرفي متقاضي براي  . پرداخت هزینه0-13

 ؛ الحساب به صورت عليتوسط دانشگاه  و همراهان
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گيري امور مربوط به  متقاضي با هماهنگي معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه و معرفي وکيل جهت پي . اعزام0-11

 متقاضي در طول مأموریت.

نامه/ رساله در دورۀ تحصيالت تكميلي را  در صورتي که عضو هيأت علمي متقاضي، راهنمایي پایان .85تبصره 

نامه/ رساله را به معاونت پژوهشي معرفي  راهنماي مشترك پایان بایستي قبل از اعزام استاد بر عهده داشته باشد، مي

 نماید. 

 

 .  نحوۀ پرداخت مقرری ارزی به عضو هیأت علمی و خانوادۀ وی6ماده 

 های فرد و خانواده توسط دانشگاه . فرصت مطالعاتی خارج از کشور با تأمین کامل هزینه6-8

% مقرري براي  33گيرد و  عضو هيأت علمي تعلق مي به جدول مصوبميزان مقرري ارزي براساس  -3-1-1

 شود. سال( به آن اضافه مي 13% براي هر فرزند )حداکثر تا دو فرزند و کمتر از  03همسر و 

گيرد که همراه عضو هيأت علمي  پرداخت مقرري ارزي به افرادي از خانوادۀ عضو هيأت علمي تعلق مي -3-1-1

 در آن کشور سكونت داشته باشند. 

از آنجا که برابر مقررات، ارز مربوط به مأموریت فرصت مطالعاتي به افراد براساس مدت زمان حضور  .86تبصره

شود، در  متقاضي و آن دسته از اعضاي خانواده که قرار است به کشور محل مأموریت اعزام شوند پرداخت مي

جعت نمایند و یا همراه متقاضي سفر ننمایند، صورتي که یك یا تمامي همراهان متقاضي، قبل از اتمام مأموریت مرا

 متقاضي ملزم به استرداد ارز دریافتي مربوطه خواهد بود.

 شود. روز اول و آخر سفر به علت اضطرارهاي ناشي از مسافرت مشمول این بند نمي 13عدم همراهي همراهان در 

بهاي بليت رفت و برگشت، در صورت عدم وجود سفارت کشور محل فرصت مطالعاتي در ایران،  -3-1-0

هاي اخذ ویزا و عوارض خروج از کشور عضو هيأت علمي و خانوادۀ وي به کشور ثالث براي یك بار جهت  هزینه

 اخذ ویزا قابل پرداخت است. 

. آن دسته از متقاضيان فرصت مطالعاتي که جهت اخذ ویزا مجبور به سفر به کشور ثالث )کشورهاي 87تبصره 

( ریال و هزینۀ بليط رفت و 333/333/0/-ند، تنها براي یك بار از کمك هزینه پنج ميليون )باش همسایه ( مي

ميليون ریال(  03ميليون ریال براي خود و در صورت همراهي خانواده حداکثر تا سقف  13برگشت )حداکثر تا سقف 

 گردند.   از محل گرنت براي سفر مذکور برخوردار مي

 ي که نياز به ویزاي ورود به یك کشور را ندارند، الزامي نيست.اخذ ویزا براي کسان -3-1-0
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گيرد که در  پرداخت بهاي بليت رفت و برگشت فقط به افرادي از خانوادۀ عضو هيأت علمي تعلق مي -3-1-0

محدودۀ زماني حداکثر سه ماه قبل و بعد از مدت مأموریت فرصت مطالعاتي از ایران به مقصد محل فرصت 

 برگشت اقدام نموده باشند. مطالعاتي و 

دالر ماهانه براي هر خانواده با ارائۀ مدرك مثبته براي تمام  033پرداخت هزینۀ بيمۀ خانواده تا سقف  -3-1-3

 افراد خانواده.

 

 فرصت مطالعاتی خارج از کشور با تقاضا و حمایت مراکز علمی پژوهشی خارج از دانشگاه -6-2

قوق و مزایاي عضو هيأت علمي توسط دانشگاه به انضمام تأمين بخش یا کل هاي ح پرداخت کليۀ ردیف -3-1-1

هاي دیگر شامل بليت رفت و برگشت عضو هيأت علمي و خانواده )با رعایت محدودیت تعداد و سن(، هزینۀ  هزینه

 التفاوت ارزي توسط سازمان حامي بيرون دانشگاه. اخذ ویزا و عوارض خروج از کشور و مابه

چنانچه درخواست فرصت مطالعاتي خارج از کشورعضو هيأت علمي با تقاضا و حمایت مراکز علمي  .81تبصره 

پژوهشي خارج از دانشگاه صورت گيرد، اعزام متقاضي در اولویت خواهد بود. در این صورت حداقل فاصلۀ بين دو 

 سال کاهش خواهد یافت.   0سال  به  0فرصت مطالعاتي از 

 

 تاه مدت خارج از کشورفرصت مطالعاتی کو -6-9

براي انجام مطالعه و تحقيقي معين  ماه 2به مدت این نوع فرصت مطالعاتي در مدت تعطيالت تابستان و حداکثر 

اي علمي در خارج از کشور که مورد تأیيد وزارت علوم،  و یا انجام کارهاي عملي و آزمایشگاهي با همكاري مؤسسه

 رد.گي تحقيقات و فناوري باشد، انجام مي

 التفاوت ارزي؛ هاي حقوق و مزایاي عضو هيأت علمي، بليت رفت و برگشت عضو هيأت علمي، مابه کليۀ ردیف -3-0-1

 دالر ماهانه با ارائۀ مدرك مثبته. 033پرداخت هزینۀ بيمه تا سقف  -3-0-1

 

 .  تمدید دورۀ فرصت مطالعاتی7ماده

اید حداقل یك ماه قبل از اتمام فرصت مطالعاتي، عضو هيأت علمي متقاضي تمدید دورۀ فرصت مطالعاتي، ب

گيري نهایي در مورد  کند. تصميم هاي انجام یافته به گروه مربوطه ارسال  درخواست خود را به همراه گزارش فعاليت

درخواست تمدید بر عهدۀ هيأت رئيسه دانشگاه است که در صورت موافقت، حكم تمدید مأموریت فرصت مطالعاتي 

 شود. هاي قانوني وي پرداخت مي ي صادر شده و مقرريبراي متقاض
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در صورتي که استفادۀ عضو هيأت علمي از فرصت مطالعاتي از نوع تقاضا و حمایت مالي مراکز علمي .83تبصره 

پژوهشي خارج از مؤسسه براساس نياز خارج از مؤسسه باشد و حضور بيشتر عضو هيأت علمي در فرصت مطالعاتي 

سال تحصيلي با بررسي عملكرد و تأیيد  نيم 0روري تشخيص داده شود، تكرار و تمدید دوره تا براي حل مسأله ض

 پذیر خواهد بود.   مؤسسه و موافقت معاونت پژوهشي و فناوري وزارت علوم، تحقيقات و فناوري امكان

 

 . نحوۀ ارائۀ گزارش نهایی پایان دورۀ فرصت مطالعاتی1ماده 

بار توسط هيأت علمي از طریق پست یا پست الكترونيكي به  ماه یك 0لعاتي هر . گزارش دورۀ فرصت مطا8-1

شود و معاون پژوهشي ذیربط با کسب نظر تخصصي  معاونت پژوهشي گروه، دانشكده/ پژوهشكده ارسال مي

عضو گزارش را ارزیابي و نتيجه را به معاون پژوهشي دانشگاه اعالم و در نهایت نظر معاون پژوهشي دانشگاه به 

 شود؛ هيأت علمي اعالم مي

عضو هيأت علمي استفاده کننده از دورۀ فرصت مطالعاتي موظف است حداکثر تا یك ماه پس از  .21تبصره 

 عزیمت، شروع به کار خود را از طریق گروه آموزشي دانشگاه ميزبان، به معاون پژوهشي دانشگاه اعالم کند.

و تأیيد گروه، دانشكده/ پژوهشكده به معاون پژوهشي  وریپس از دا. گزارش نهایي فرصت مطالعاتي 8-1

 گردد؛ دانشگاه ارائه مي

 فرصت مطالعاتي با امضاي استاد پذیرنده؛ گواهی انجام مطلوب. ارائۀ 8-0

 ماه پس از مراجعت؛ 0در گروه/ دانشكده حداکثر  سخنرانی. ایراد یك 8-0

خواهند بود که حداکثر تا سه ماه پس از بازگشت از سفر، افراد اعزام شده به فرصت مطالعاتي موظف  .28تبصره 

صورت سمينار( ارائه دهند و از طرف معاون  گزارش کار انجام شده را طي فراخوان عمومي در گروه و دانشكده )به

صورت  پژوهشي دانشكده گواهي ارائه براي ایشان صادر گردد و این گواهي را همراه با خالصه گزارش نهایي )به

 ب( و مستندات الزم جهت تسویه حساب به معاونت پژوهشي دانشگاه ارائه نمایند.مكتو

تحقيقاتي فرصت مطالعاتي مبني بر مفيد و مؤثر بودن فرصت مطالعاتي توسط گروه /  -. تأیيد گزارش علمي8-0

 ماه پس از مراجعت؛ 0دانشكده / پژوهشكده حداکثر 

 ماه بعد از انجام دورۀ فرصت مطالعاتي؛ 0هشي وزارت حداکثر . ارئۀ خالصه گزارش نهایي به معاونت پژو8-3

عدم ارائۀ گزارش قابل قبول موجب محروميت از سفرهاي علمي و فرصت مطالعاتي بعدي خواهد  .22تبصره 

 شد.
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. اخذ پذیرش حداقل یك مقاله در نشریات معتبر علمي حداکثر تا یك سال پس از خاتمۀ فرصت مطالعاتي 8-9

 هاي فرد و خانواده توسط دانشگاه  ر با تأمين کامل هزینهخارج از کشو

المللي پس از انجام فرصت مطالعاتي  چاپ حداقل یك مقاله در نشریات معتبر با نمایۀ استنادي بين .29تبصره 

خارج از کشور و چاپ حداقل یك مقاله در نشریات معتبر عملي پژوهشي داخلي پس از انجام فرصت مطالعاتي 

هاي مطالعاتي و سفرهاي علمي  الزامي است. در صورت عدم رعایت آن عالوه بر محروميت از فرصت داخل کشور

 گردد.  هاي مصروفه اعم از حقوق و غيره به عنوان خسارت از عدم انجام تعهد رسمي تعيين مي بعدي، معادل هزینه

چاپ یامدني آذربایجانبين دانشگاه مقصد با دانشگاه شهيد  یک طرح پژوهشی مشتركاجراي .24تبصره 

فراهم نمودن استفاده از یا،  2Qیا  8Qبا رتبه   JCRدر مجالت معتبر نمایه شده در مقالهعلمی پژوهشی  9

، پس از انجام فرصت مطالعاتي دانشجوي دکتري 8دورۀ تحقيقاتي فرصت مطالعاتي خارج از کشور براي حداقل 

هاي مطالعاتي و سفرهاي  ، عالوه بر محروميت از فرصتخارج از کشور الزامي است. در صورت عدم رعایت آن

هاي مصروفه اعم از حقوق و غيره به عنوان خسارت از عدم انجام تعهد رسمي تعيين  علمي بعدي، معادل هزینه

 گردد.                             مي

 . نحوۀ تأثیر فرصت مطالعاتی در ترفیع و یا ارتقای عضو هیأت علمی3ماده 

ظور تشویق اعضاي هيأت علمي به انجام دورۀ فرصت مطالعاتي موفق و مؤثر در داخل کشور براي یك دورۀ به من

 تواند یك پایۀ تشویي به عضو هيأت علمي اعطا نماید.  حداقل شش ماهه، دانشگاه مي

 

 .  سایر موارد81ماده 

نامۀ فرصت مطالعاتي  نامه و شيوه نهاي مورد نياز براي درخواست فرصت مطالعاتي براساس آیي . پرسشنامه13-1

 گردد. توسط دانشگاه تهيه مي

نامه ذکر نشده است با موافقت معاون پژوهشي وزارت علوم،  . سایر جزئيات و مواردي که در این شيوه13-1

 گيرد. تحقيقات و فناوري و براساس دستورالعمل اجرایي دانشگاه انجام مي

 . تصویب88ماده 

جلسۀ شوراي تخصصي پژوهشي و فناوري دانشگاه مورخ  تبصره در  دهمين  10ماده و  11این دستورالعمل در 

 االجرا است. به تصویب رسيد و از تاریخ تصویب الزم« 11/30/1009»
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 5فصل

 

 

 های پژوهشی نحوۀ حمایت از طرح دستورالعمل اجرایی

 

 مقدمه

تدوین و  1001در تير ماه سال « و فناوري کشورهاي پژوهش  ها و الویت سياست»که باتوجه به  دستورالعملاین 

نامۀ  آیين» 1003اجرایي مصوب سال  دستورالعملمورد تصویب قرار گرفته است، با درنظر گرفتن مفاد 

مورخ  113001/0ها و مؤسسات آموزش عالي )شماره   اعضاي هيأت علمي دانشگاه  (Grant)پژوهانه

هاي مختلف، در آبان ماه  اي پژوهش و فناوري دانشگاه در سالو مصوّبات جلسات مختلف شور(« 19/33/1003

اثر  داخلي مرتبط مصوب دانشگاه بي هاي دستورالعمل، تمامي دستورالعملبازبيني و تنظيم شد. با ابالغ این  1003

 به عهدۀ معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه خواهد بود. دستورالعملگردند. نظارت بر حسن اجراي این  مي

هاي هدفمند متناسب و نيز حمایت از انجام  به منظور فراهم ساختن زمينۀ انجام پژوهش دستورالعملاین 

هاي شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري تدوین شده و هدف از آن  ها و سياست هاي منطبق با اولویت پژوهش

اي کشور جمهوري اسالمي ه هاي اعضاي هيأت علمي منطبق با نيازمندي دهي مناسب به پژوهش هدایت و جهت

 باشد.  ایران مي



 

 قوانین و مقررات پژوهشی دانشگاه شهید مدنی آذربایجانمجموعه 

 . اهداف8ماده 

 سازماني هاي درون سازي فرآیند تصویب و اجراي پژوهش شفاف .1

 هاي پژوهشي روز براي طرح نامۀ پژوهشي منسجم و به تهيه و تنظيم آیين .1

 هاي پژوهشي افزایش کيفيت و هدفمندسازي فعاليت .0

 ج مطلوب پژوهشيیابي به نتای گذاري بهينه براي دست سرمایه .0

 توليد دانش فني و محصول .0

 

 . تعریف طرح پژوهشی2ماده 

 طرح پژوهشي مورد نظر دانشگاه، طرحي است که مصداق یكي از موارد ذیل باشد:       

کرد حل مسأله با هدف تقویت  هاي کاربردي تقاضامحور با روي از پژوهش طرح پژوهشی صنعتی: .1

اشد. )این طرح توسط دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه عقد قرارداد ارتباط مؤثر ميان صنعت و دانشگاه ب

 هاي مستقيم مادي نيست.( شود و مشمول حمایت مي

هاي ملي  هاي بين دستگاهي براي اجراي پروژه : در راستاي همكاريطرح پژوهشی ملی صنعتی .1

ود و مشمول ش تحقيقاتي باشد. )این طرح توسط دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه عقد قرارداد مي

 هاي مستقيم مادي نيست.( حمایت

: طرحي است که براي فراهم ساختن زمينۀ ارتباط دانشگاه با صنعت طرح پژوهشی محصول محور .0

یابي به دانش فني یا  شود و مجري از ابتدا به قصد دست هاي علمي تعریف مي و کاربردي کردن پژوهش

بار این طرح با تأیيد داور و تصویب در شوراي پژوهش و دهد. )اعت توليد محصول، نمونۀ آن را پيشنهاد مي

 شود.( عضو هيأت علمي تأمين مي   (Grant)فناوري دانشگاه از محل اعتبار پژوهشي

سازي  در راستاي گسترش انتقال فناوري از دانشگاه به صنعت با تجاري سازی محصول: تجاری  .0

همين ماده( باشد. )این طرح  0شي بند سازي نمونه محصول طرح پژوه محصول طرح پژوهشي )تجاري

 هاي مستقيم مادي نيست.( شود و مشمول حمایت توسط دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه عقد قرارداد مي

هاي  ها و اولویت هاي پژوهش و فناوري کشور )سياست : در راستاي اولویتطرح پژوهشی داخلی .0

الي علوم، تحقيقات و فناوري و توسط ساله توسط دبيرخانۀ شوراي ع پژوهش و فناوري کشور همه

هاي  شوند( و یا براساس اولویت هاي تخصصي مختلف این دبيرخانه مشخص و اعالم مي کميسيون

پژوهشي اعالم شده از سوي معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه باشد. )اعتبار این طرح در صورت 

 شود.( ميعضو هيأت علمي تأمين   (Grant)تصویب از محل اعتبار پژوهشي 

پژوهشي است  ،پژوهش بنيادي: طرح پژوهشی بنیادی داخلی )گسترش مرزهای دانش( .3

یا واقعيت ها انجام  ها هاي بنيادینِ پدیده بيشترِ جنبه جدید و و درك محض که به منظور کسب شناخت 
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عضو هيأت علمي   (Grant)مي شود. )اعتبار این طرح در صورت تصویب از محل اعتبار پژوهشي 

 شود.( مين ميتأ

 

 های پژوهشی داخل دانشگاه . هزینۀ پرسنلی و اعتبار کلی طرح9ماده 

عضو هيأت  (Grant)هاي پژوهشي از محل اعتبار پژوهشي  که براساس مقررات موجود، طرح با عنایت به این   

، 1008ویرایش سال  -(Grant)نامۀ پژوهانه دستورالعمل اجرایي آیين 0علمي قابل اجرا است و نيز باتوجه به ماده 

شود و سقف  ، سقف هزینۀ پرسنلي در این ماده مشخص مي(Grant)در خصوص موارد مصرف اعتبار پژوهشي 

 کند.  عضو هيأت علمي تبعيت مي  (Grant)هاي تجهيزاتي از سقف اعتبار پژوهشي  هزینه

 ریال( 111/111/41/-ای )حداکثر هزینۀ پرسنلی  های یک مقاله الف. طرح

 ر هزینۀ پرسنلي در صورت چاپ مقالۀ مستخرج از طرح در ليست مجالت نمایه شده در حداکثJCR  با

 باشد.  ریال )چهل ميليون ریال( مي 333/333/03/-ضریب تأثير بزرگتر از ضریب تأثير ميانگين، برابر 

  حداکثر هزینۀ پرسنلي در صورت چاپ مقالۀ مستخرج از طرح در ليست مجالت نمایه شده درJCR  با

 باشد.  ریال )سي ميليون ریال( مي 333/333/03/-ضریب تأثير کوچكتر از ضریب تأثير ميانگين، برابر 

  حداکثر هزینۀ پرسنلي در صورت چاپ مقالۀ مستخرج از طرح در ليست مجالت مورد تأیيد وزارتين و

)بيست ميليون و  ریال 333/333/13/-، برابر  Bیا   Aیا  Q1 یا Q1داراي رتبۀ  ISCنمایه شده در 

 باشد.  پانصد هزار ریال( مي

  حداکثر هزینۀ پرسنلي در صورت چاپ مقالۀ مستخرج از طرح در ليست مجالت مورد تأیيد وزارتين و

 باشد.  ریال )پانزده ميليون ریال( مي 333/333/10/-، برابر Cیا  Q0داراي رتبۀ   ISCنمایه شده در 

 قالۀ مستخرج از طرح در ليست مجالت مورد تأیيد وزارتين و حداکثر هزینۀ پرسنلي در صورت چاپ م

و همچنين مجالت علمي پژوهشي مورد تأیيد وزارتين و حاضر  Dیا  Q0داراي رتبۀ  ISCنمایه شده در 

وزارت علوم، تحقيقات و فناوري به « بندي نشریات علمي سامانۀ رتبه»در 

 باشد.  ریال )ده ميليون ریال( مي 333/333/13/-، برابر )p://journals.msrt.irhtt (آدرس

  حداکثر هزینۀ پرسنلي در صورت چاپ مقالۀ مستخرج از طرح در ليست مجالت علمي پژوهشي مورد

  باشد. ریال )هفت ميليون و پانصد هزار ریال( مي 333/033/9/-تأیيد وزارتين به غير از موارد فوق، برابر 

  حداکثر هزینۀ پرسنلي در صورت چاپ مقالۀ مستخرج از طرح در ليست مجالت نمایه شده درScopus 

 باشد.  ریال )بيست ميليون ریال( مي 333/333/13/-برابر   Q1وQ1داراي رتبۀ 

  حداکثر هزینۀ پرسنلي در صورت چاپ مقالۀ مستخرج از طرح در ليست مجالت نمایه شده درScopus  داراي

 باشد.   ریال )ده ميليون ریال( مي 333/333/13/-، برابر Web of Scienceو همچنين مجالت   Q0وQ0رتبۀ 

http://journals.msrt.ir/
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 ریال( 111/111/11/-ای )حداکثر هزینۀ پرسنلی  های دومقاله ب. طرح

 بندي  اي برابر مجموع هزینۀ پرسنلي هر یك از مقاالت براساس دسته هاي دومقاله حداکثر هزینۀ پرسنلي در طرح

 گردد. محاسبه ميفوق 

 ریال( 111/111/251/-محور مراحل )حداکثر هزینۀ طرح  های محصول ج. طرح

 باشد. درصد مبلغ کل طرح مي 03ها برابر  حداکثر هزینۀ پرسنلي این طرح

 نامه ثبت  محور داراي تأیيدیه از مراجع ذیصالح علمي و گواهي هاي محصول حداکثر هزینۀ کل طرح

 باشد. )دویست و پنجاه ميليون( ریال مي 333/333/103/-ابر اللملي؛ بر اختراع بين

 نامۀ ثبت  محور داراي تأیيدیه  از مراجع ذیصالح علمي و گواهي هاي محصول حداکثر هزینۀ کل طرح

 باشد. )یكصد و پنجاه ميليون( ریال مي 333/333/103/-اختراع داخلي؛   برابر 

 مشارکت بخش خارج از دانشگاه انجام گرفته شده باشد؛ محور که با  هاي محصول حداکثر هزینۀ کل طرح

 باشد. )یكصد ميليون( ریال مي 333/333/133/-برابر 

 21)محور در صورت اعالم نظر مثبت داوران با نمره ميانگين بين  هاي محصول حداکثر هزینۀ کل طرح-

 باشد. )پنجاه ميليون( ریال مي 333/333/03/-برابر ( ؛ 81

  81)محور در صورت اعالم نظر مثبت داوران با نمره ميانگين بين  هاي محصول طرححداکثر هزینۀ کل-

 باشد. )سي و سه ميليون( ریال مي 333/333/00/-؛ برابر ( 86

% هزینۀ طرح از محل اعتبار پژوهشي )گرنت( مجري طرح و 03هاي یادشده  ضمناً در هرکدام از طرح

هاي  محور هزینه هاي مقاله گردد. درخصوص طرح ت مي% هزینه از اعتبار پژوهشي دانشگاه پرداخ03

 باشد.  مواد مصرفي و خدمات آزمایشگاهي و عمليات ميداني از محل گرنت مجري قابل پرداخت مي

باشد که هر ماه توسط وزارت علوم، تحقيقات و « اعتبار ليست مجالت بي»مجلۀ مورد نظر نبایستي در  .8تبصره

 شود. مربوط به آن نيز منتشر مي فناوري اعالم شده و در سایت

تواند در طول خدمت، حداکثر دو طرح پژوهشي از بند الف با شرط چاپ دو  هر عضو هيأت علمي مي .2تبصره 

 مقالۀ معتبر علمي ترویجي ارائه نماید.

رح توانند یك ط سال مي 1اعضاي هيأت علمي دانشگاه از تاریخ صدور حكم کارگزیني حداکثر تا مدت  .9تبصره 

ریال هزینۀ پرسنلي )خارج از گرنت(  333/333/13/-ریال شامل حداکثر  333/333/03/-پژوهشي با اعتبار کل 

 ارائه دهند.
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ریال )دو میلیون ریال( از  111/111/2/-تا سقف هاي پژوهشي  هزینۀ تایپ و تكثير طرح .4تبصره 

 گردد. پژوهشي پرداخت ميهاي  مندرج در قرارداد انجام طرح «هزینۀ تجهیزات و سایر»محل 

مبلغ تشویق ولي چنانچه  گیرد تشویقی تعلق نمیهشي، وبراي مقاالت مستخرج از طرح پژ. 5تبصره 

ریال( بر حسب اعتبار مجله  333/333/03/-)حداکثر تا  های پرسنلی مقاله، باالتر از سقف مصوب هزینه

 شود. آن پرداخت مي مابه التفاوتباشد، 

 

 های پژوهشی داخل دانشگاه که در هر دورۀ ارتقاء قابل ارائه است . تعداد طرح4ماده 

 تواند نسبت به ارائۀ طرح پژوهشي داخل دانشگاه اقدام نماید: هر عضو هيأت علمي با مقررات ذیل مي

سه طرح پژوهشي )در طول تواند  حداکثر مي مربي، استادیاري و دانشياريهر عضو هيأت علمي با مرتبۀ  الف.

 اشته باشد. د مرتبه(

 داشته باشد.  در هر سال یك طرح پژوهشيتواند  حداکثر مي استاديهر عضو هيأت علمي با مرتبۀ  ب.

هاي قابل ارائۀ هر عضو هيأت علمي بعد از هر ارتقاي مرتبه برداشته شده و  . محدودیت تعداد طرح6تبصره 

 گردد. مند هاي قابل ارائه در مرتبۀ جدید بهره تواند از تعداد طرح مي

هاي پژوهشي قابل ارائۀ هر عضو هيأت علمي در مرتبۀ مربي، استادیاري و  محدودیت تعداد طرح .7تبصره 

دانشياري در صورت ارائۀ یك طرح پژوهشي تقاضامحور )عقد قرارداد از طریق دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه( 

 مند شود.  قابل ارائۀ همان مرتبه بهره هاي پژوهشي تواند از تعداد طرح شود و وي مجدداً مي برداشته مي

هر عضو هيأت علمي در مرتبۀ استادي در صورت ارائۀ یك طرح پژوهشي تقاضامحور )عقد قرارداد از  .1تبصره 

تواند از ارائۀ دو طرح پژوهشي جدید، عالوه بر سهميۀ یك طرح پژوهشي  طریق دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه( مي

 مند شود. به ازاي هر سال، بهره

ها امكان عقد قرارداد از طریق دفتر ارتباط با صنعت  در صورتي که براساس سياست برخي از سازمان .3تبصره 

مقدور نباشد و سازمان تنها با عضو هيأت علمي قرارداد ببندد، در این صورت طرح پژوهشي مذکور بعد از اخذ 

اتمام آن طرح(، به عنوان طرح پژوهشي تقاضامحورتلقي  باالسري از طریق دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه )بعد از

 شود.   مي

 1از ماده  3و  0، 0زمان بيش از دو طرح پژوهشي از بندهاي تواند هم هر عضو هيأت علمي نمي .81تبصره 

 دردست اجرا داشته باشد. 
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 . موارد مربوط به مقاالت مستخرج5ماده 

ي پيشنهادي در شوراي پژوهش و فناوري دانشگاه تاریخ شروع قرارداد، تاریخ تصویب طرح پژوهش .1

 باشد. مي

از هر مقاله یا مقاالت مستخرج از یك طرح پژوهشي صرفاً براي تسویه حساب همان طرح پژوهشي  .1

 توان استفاده کرد.  مي

تاریخ ارسال مقاله یا مقاالت مستخرج از طرح پژوهشي بایستي حداقل یك ماه بعد از تصویب آن طرح  .0

 شد.پژوهشي با

 (Corresponding author)نام مجري طرح پژوهشي بایستي به عنوان نفر اول یا مؤلف مسئول  .0

 در فهرست اسامي نویسندگان مقاله چاپ شده، درج شود. 

اسامي درج شده در مقاالت مستخرج از طرح بایستي با اسامي همكاران ذکر شده در پيشنهادطرح  .0

به هرگونه تغيير در اسامي همكاران، مجري موظف است  پژوهشي مطابقت داشته باشد. درصورت نياز

هاي  هاي پژوهشي مقاله محور( یا آماده نشدن محصول خروجي )در طرح قبل از چاپ مقاله )در طرح

پژوهشي محصول محور(، درخواست خود را به حوزۀ معاونت پژوهشي دانشگاه ارسال نماید تا در شوراي 

 پژوهشي تصویب گردد.  

 رعایت این موارد، طرح پژوهشي قابل تسویه حساب نخواهد بود.بدون توجه: 

 به عنوان آدرس محل کار مجري طرح به شرح ذیل ضروري است: کامل و صحیح نام دانشگاهذکر  .3

 به فارسي: دانشگاه شهيد مدني آذربایجان

 Azarbaijan Shahid Madani Universityبه انگليسي: 

 جانبه عربي: جامعۀ الشهيد مدني بأذربي

 در مقاله یا مقاالت منتج از طرح پژوهشي به شرح ذیل ضروري است: حمایت مالیذکر  .9

 به فارسی:

این مقاله مستخرج از نتایج طرح تحقيقاتي اجرا شده به شماره قرارداد ................ از محل اعتبار ویژۀ 

 باشد. دانشگاه شهيد مدني آذربایجان مي (Grant)پژوهشي 

 به انگلیسی:

This Work has been financially Supported by Azarbaijan Shahid 

Madani Uniyersity Under the grant number … . 
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 به عربی:

 هذه المقالۀ مدعومۀ مالياً من قِبَل جامعۀ الشهيد مدني بأذربيجان و حصلت األئتمان البحثي رقم .. .

مجري در   (Affiliation)ژوهشي به عنوان آدرس دانشگاه باید به عنوان تنها محل انجام طرح پ .8

دیگر به غير از آدرس دانشگاه، طرح پژوهشي قابل  Affiliationمقاله درج شود. در صورت افزودن هر 

 تسویه نخواهد بود. 

ذکر و نيز  عدم ذکر حمایت مالی و یا درج ناکامل و ناصحیح نام دانشگاهدر صورت  توجه:

در متن آن، طرح پژوهشي قابل تسویه  ها ها و دانشگاه نحمایت مالی سایر مؤسسات، سازما

 نخواهد بود.

 گيرد. به مقاله یا مقاالت مستخرج از طرح پژوهشي مبلغ تشویقي تعلق نمي .88تبصره 

 

 . استقالل محتوای طرح پژوهشی6ماده 

ميلي هاي تحصيالت تك هاي پژوهشي ارائه شده از سوي اعضاي هيأت علمي فعّال دوره محتواي طرح .1

هاي دکتري  هاي کارشناسي ارشد یا رساله نامه )استادان راهنما و استادان مشاور( نباید با محتواي پایان

، یكسان و منطبق با آن باشد. چه داخل و چه خارج از دانشگاهتحت راهنمایي یا مشاورۀ ایشان، 

راهنمایي یا مشاوره،  هاي تحت ها یا رساله نامه عدم تطبيق محتواي طرح پژوهشي با محتواي پایان

 بایستي توسط استاد راهنما یا استاد مشاور )مجري( و گروه آموزشي مربوطه تأیيد گردد.

چنانچه در هر مرحله از انجام طرح پژوهشي مشخص شود که محتواي آن منطبق با محتواي  .1

ه داخل و چه هاي دکتري تحت راهنمایي یا مشاورۀ مجري، چ هاي کارشناسي ارشد یا رساله نامه پایان

هاي صرف شده توسط  باشد، آن طرح پژوهشي ملغي اعالم شده، بایستي تمام هزینه خارج از دانشگاه، مي

استاد راهنما یا استاد مشاور )مجري( مسترد شود. در ضمن موضوع جهت بررسي بيشتر به شوراي 

 شود.  پژوهش و فناوري دانشگاه ارجاع داده مي

که از ابتدا  زمان توسط دو یا چند دستگاه مورد حمایت قرار گيرد مگر این تواند هم یك طرح پژوهشي نمي .0

 آن طرح به صورت مشترك بين دانشگاه و دستگاه مورد نظر تعریف شده باشد. 

 

 . موارد مربوط به مجری طرح پژوهشی7ماده 

هاي تحت  هها یا رسال نامه اعضاي هيأت علمي عالوه بر دو طرح پژوهشي مستقل غير منطبق با پایان .1

هاي دانشجویان  ها و رساله نامه نامۀ تأمين اعتبار پایان شيوه»راهنمایي یا مشاورۀ خود، با رعایت 
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هاي دکتري  هاي کارشناسي ارشد و رساله نامه توانند از حمایت مالي پایان مي« کارشناسي ارشد و دکتري

 نيز برخوردار باشند. 

و تصویب شوراي پژوهش و فناوري دانشگاه، تسویه حساب هر طرح پژوهشي پس از تأیيد توسط داوران  .1

 گردد. شده تلقي شده و جزو دو طرح پژوهشي در دست اقدام عضو هيأت علمي محسوب نمي

تواند نسبت به ارائۀ طرح پژوهشي  عضو هيأت علمي در حال مأموریت، تحصيل یا فرصت مطالعاتي نمي .0

 جدید اقدام نماید. 

هاي پژوهشي و صنعتي خارج از دانشگاه( فقط یك مجري  غير از طرحطرف قرارداد طرح پژوهشي ) .0

 پذیر نيست. باشد؛ انجام طرح پژوهشي توسط دو مجري امكان تواند  مي

هاي پژوهشي و صنعتي خارج از دانشگاه که بيش از یك مجري داشته باشند، سهم امتياز  براي طرح .0

هم امتياز نویسندگان مقاالت چاپ شده اعمال بندي مربوط به س هاي مذکور مشابه تقسيم مجریان طرح

 شود.   مي

هاي پژوهشي باید نتایج حاصل از طرح خود را در قالب یك سمينار در گروه آموزشي ارائه  مجریان طرح .3

نمایند. بدیهي است ارائۀ گواهي برگزاري این جلسه جزو مدارك الزم جهت انجام تسویه حساب نهایي 

 ضروري است. 

توانند مطابق دستورالعمل حاضر و بعد از تصویب در جلسۀ  مي بازنشسته دانشگاه مياعضاي هيأت عل .9

 هاي پژوهشي اقدام نمایند.  هيأت رئيسه دانشگاه، از طریق عقد قرارداد نسبت به اجراي طرح

 

 .  مدت اجرا، تمدید یا لغو قرارداد1ماده 

است مجري و تصویب شوراي پژوهش و مدت اجراي طرح پژوهشي در ابتداي پيشنهاد طرح و به درخو    

گردد. در صورتي که طرح پژوهشي در موعد مقرر به اتمام نرسيده باشد، تمدید مدت  فناوري دانشگاه تعيين مي

فرم تمدید »زمان اجراي آن، با درخواست کتبي حداقل یك ماه قبل از اتمام مدت زمان اجراي آن و پر کردن 

 ایت مفاد ذیل قابل تمدید خواهد بود. و با رع« هاي پژوهشي قرارداد طرح

با تكميل فرم درخواست مربوطه و ارائۀ  یک سالحداکثر به مدت  بار اولدرخواست تمدید براي  .1

 پذیر خواهد بود.  گزارش پيشرفت کار و ارائۀ دالیل توجيهي و با تأیيد مدیر کل پژوهشي دانشگاه امكان

با تكميل فرم درخواست مربوطه، ارائۀ  یک سالحداکثر به مدت  بار دومدرخواست تمدید براي  .1

مقاله یا مقاالت طرح پژوهشي و ارائۀ دالیل  (PrePrint)گزارش پيشرفت کار و ارائۀ نسخۀ آماده شده 

 پذیر خواهد بود.  توجيهي و با تأیيد مدیر کل پژوهشي دانشگاه امكان



قوانین و مقررات پژوهشی دانشگاه شهید مدنی آذربایجانمجموعه    

دليل درخواست تمدید طرح پژوهشي : در صورتي که مدیر کل پژوهشي دانشگاه به هر الزم به ذکر است

تواند ارجاع آن را به شوراي پژوهش و فناوري  مجري را )چه در بار اول و چه در بار دوم( نپذیرد، مجري مي

 دانشگاه درخواست کند. تصميم شوراي پژوهشي و فناوري دانشگاه در این مورد قطعي خواهد بود. 

با ارائۀ دالیل متقن و  یک سال داکثر به مدت( و حآخرین بار) بار سومدرخواست تمدید براي  .0

 پذیر خواهد بود.  گزارش پيشرفت کار صرفاً با تأیيد شوراي پژوهش و فناوري دانشگاه امكان

در صورتي که مجري با رعایت تمدیدهاي فوق، نتواند طرح پژوهشي خود را به اتمام برساند، آن طرح  .0

 ملغي اعالم خواهد شد.

هاي پژوهشي، مجري موظف است بنابه تشخيص شوراي پژوهش و فناوري  طرحدر صورت لغو قرارداد  .0

الزحمۀ دریافتي و خسارات وارده به دانشگاه را به صورت جریمه، نقداً  دانشگاه تمام یا قسمتي از حق

 شود. صورت از حقوق ماهيانۀ مجري کسر و به حساب دانشگاه واریز مي پرداخت نماید، در غير این

صورتي که مدّت زمان اجراي طرح پژوهشي به پایان رسيده باشد و مجري درخواست کتبي . در 82تبصره 

براي تمدید زمان اجراي آن، ارائه نكرده باشد، مدیریت امور پژوهشي دانشگاه، آن طرح را لغو کرده و مطابق 

 عمل خواهد کرد. 8ماده  0بند 

نوط به درخواست و توجيه کتبي مجري )از . هرگونه تغيير در عنوان و محتواي طرح پژوهشي م89تبصره 

 طریق گروه آموزشي و دانشكدۀ مربوطه( و تصویب شوراي پژوهش و فناوري دانشگاه خواهد بود.

. هرگونه تغيير در سایر مفاد قرارداد منوط به درخواست و توجيه کتبي مجري و تصویب آن در 84تبصره 

 شوراي پژوهش و فناوري دانشگاه خواهد بود.

 

 نحوۀ پرداخت مبلغ قرارداد. 3ه ماد

 باشد:  نحوۀ پرداخت مبلغ قرارداد به شرح ذیل مي

التحقيق مجري و همكاران طرح پژوهشي پس از ارائۀ گزارش نهایي و تأیيد نتایج حاصل از آن  حق .1

( و نيز تأیيد شوراي پژوهش و فناوري دانشگاه، پس از کسر 9توسط دو داور متخصص ذیربط )طبق ماده 

 ات قانوني قابل پرداخت خواهد بود. کسور

هزینۀ مسافرت شامل بهاي بليط رفت و برگشت مجري یا همكاران از محل اشتغال به مقصد و  .1

العاده روزانه مأموریتي براي اعضاي هيأت علمي یا معادل آن براي سایر همكاران طرح پژوهشي  فوق

هر یك از همكاران را همراه با دالیل  خواهد بود. الزم است مجري طرح درخواست انجام سفر خود یا

توجيهي ده روز قبل از مبادرت به انجام سفر به مدیریت امور پژوهشي دانشگاه ارسال دارد. بدیهي است 
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سفرهایي که بدون هماهنگي با مدیریت امور پژوهشي و بدون صدور حكم مأموریت انجام پذیرند، 

 مشمول اعتبار هزینۀ سفر نخواهند بود.

ح پژوهشي بایستي گزارش پيشرفت کار و نتایج حاصل از آن را در هر مرحله، تهيه و پس از مجري طر .0

تأیيد گروه آموزشي و دانشكدۀ مربوطه یا ناظر آن طرح، جهت بررسي به شوراي پژوهش و فناوري 

دانشگاه باشد بدون اطالع  دانشگاه ارائه نماید و حق ندارد نتایج حاصل از آن را که متعلق به دانشگاه مي

 در اختيار اشخاص حقيقي و حقوقي خارج از دانشگاه قرار دهد. 

التحقيق مجري و همكاران و دستياران آن با  % از کل حق03در صورت درخواست مجري طرح پژوهشي،  .0

باشد و تصویب آن  توجه به ارائۀ گزارش در موعد مقرر و جدول قرارداد طرح پژوهشي که قابل تغيير نمي

 هش و فناوري دانشگاه، قابل محاسبه و پرداخت خواهد بود. در شوراي پژو

هاي پژوهشي داخل دانشگاه، کسب مجوز از  اي از محل اعتبار طرح قبل از خرید تجهيزات سرمایه .0

 معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه توسط مجري طرح پژوهشي الزامي خواهد بود.

فاکتور، فاکتور و سایر اسناد  قابل ارائۀ پيشهزینۀ خرید کليۀ وسایل مورد نياز طرح پژوهشي، در م .3

مربوطه، به شرط تأمين اعتبار از طریق عامل مالي معاونت پژوهشي و فناوري دانشگاه انجام خواهد 

 گرفت. 

% از مبلغ حق پرسنلي در جریان اجراي آن و بعد 03در صورت درخواست مجري طرح پژوهشي  .85تبصره 

بندي ارائه شده در پيشنهاد آن طرح( به شرط ارائۀ گزارش  )طبق زماناز گذشت یك سوم زمان اجراي آن 

الحساب قابل پرداخت خواهد  مكتوب پيشرفت کار و تصویب شوراي پژوهش و فناوري دانشگاه به صورت علي

 بود.

 شوند، به دانشگاه تعلق خواهد داشت.  تجهيزاتي که در روند اجراي طرح پژوهشي خریداري مي .86تبصره 

گيري در خصوص نحوۀ واگذاري یا فروش نتایج حاصل از طرح پژوهشي به عهدۀ  تصميم. 87ه تبصر

 شوراي پژوهش و فناوري دانشگاه خواهد بود.

 

 .ارزیابی طرح پژوهشی81ماده 

پيشنهاد طرح پژوهشي قبل از ارائه به شوراي پژوهش و فناوري دانشگاه، توسط گروه آموزشي و  .1

صورت تأیيد آن، به شوراي پژوهش و فناوري دانشگاه ارجاع داده خواهد  دانشكدۀ مربوطه بررسي و در

 شد.

تواند براي نظارت بر حسن اجراي طرح پژوهشي، یك نفر ناظر  شوراي پژوهش و فناوري دانشگاه مي .1

 براي آن انتخاب نماید.
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ضمام دو براي ارزیابي موقت، مجري بایستي دو نسخۀ پانچ شده گزارش نهایي طرح پژوهشي را به ان .0

نسخه از مقالۀ پذیرش شده )همراه با نامۀ پذیرش( به همراه مستندات و محصوالت، از طریق گروه 

آموزشي و دانشكدۀ مربوط، به مدیریت امور پژوهشي ارائه و درخواست تسویه حساب آن را نماید. 

د شرایط ماده هاي آن طرح را به دو داور متخصص )داخلي و خارجي( واج مدیریت امور پژوهشي گزارش

کند. در صورتي که داوران، گزارش نهایي آن طرح و ارتباط مقاله یا مقاالت مستخرج را با  ارسال مي 11

موضوع آن تأیيد نمایند، آن طرح همراه با نظر داوران براي تسویه حساب موقت به شوراي پژوهش و 

 شود.  فناوري دانشگاه ارجاع داده مي

ها از خارج  توسط سه داور متخصص ذیربط )که دو نفر از آن حورم طرح پژوهشی محصولارزیابي  .0

 پذیرد.  شود( به صورت حضوري انجام مي از دانشگاه انتخاب مي

تاریخ اتمام طرح پژوهشي، تاریخ تصویب نهایي آن در شوراي پژوهش و فناوري دانشگاه است و در  .0

 گردد.  گواهي اتمام طرح نيز تاریخ مذکور درج مي

، تسویه حساب نهایي با ارائۀ نسخۀ 1از ماده  3و  0هاي پژوهشي مربوط به بندهاي  درخصوص طرح .3

پذیر خواهد بود. در  نهایي چاپ شده مقاله یا مقاالت تا مدت دو سال پس از تسویه حساب موقت امكان

صورتي که به هر دليلي، مقاله یا مقاالت در مدت دو سال بعد از تسویه حساب موقت، چاپ نشود، 

 شود. وع براي کسب تكليف به شوراي پژوهش و فناوري دانشگاه ارجاع داده ميموض

، براي تسویه حساب، مجري بایستي بجز گزارش نهایي آن، نمونۀ محصول محوردر طرح پژوهشي  .9

 محصول قابل عرضه به بخش صنعت را نيز ارائه نماید. 

ساله در شوراي پژوهش و فناوري  هاي پژوهشي که هر الزحمۀ داوري طرح ميزان مبلغ حق .81تبصره 

 شود.  رسد، از محل گرنت مجري طرح پرداخت مي دانشگاه به تصویب مي

 

 های پژوهشی . مالكیت حقوق مادی و معنوی طرح88ماده 

هاي پژوهشي در چارچوب قوانين، متعلق به دانشگاه شهيد  مالكيت حقوقي مادي و معنوي حاصل از طرح .1

 مدني آذربایجان است. 

ها و نتایج حاصل از آن محرمانه بماند،  ورتي که پژوهشگر، طرحي را ارائه نماید که الزم باشد روشدر ص .1

 صورت کتبي[ با معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه در ميان بگذارد.  باید مراتب را ]به

ها  چنانچه دانش فني حاصل از طرح پژوهشي محصول محور، توسط بخش صنعت یا یكي از سازمان .0

برداري برسد، درصدي از سود حاصل از آن متعلق به مجري  ري شود یا به مرحلۀ توليد و بهرهخریدا

 شود.  خواهد بود. این درصد توسط هيأت رئيسۀ دانشگاه تعيين مي



 

 قوانین و مقررات پژوهشی دانشگاه شهید مدنی آذربایجانمجموعه 

در صورت تمایل مجري یا معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه به چاپ گزارش نهایي طرح پژوهشي به  .0

 سازي و چاپ کتاب را طي کند.  گزارش نهایي آن بایستي مراحل آماده شكل کتاب در انتشارات دانشگاه،

اي بخواهد گزارش نهایي آن را در خارج از دانشگاه به چاپ برساند،  در صورتي که مجري طرح پژوهشي .0

 باید رسماً از معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه مجوز کسب نماید. 

حفظ منافع دانشگاه و با هماهنگي مجریان طرح معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه مجاز است با  .3

 ها و نهادهاي متقاضي قرار دهد.  پژوهشي، گزارش نهایي مصوب آن را در اختيار سایر سازمان

 

 . شرایط داوران طرح پژوهشی82ماده 

عمل خواهد  13ماده  0براي داوري هر طرح پژوهشي )جز طرح پژوهشي محصول محور که طبق بند  .1

شود. در  تخصص ذیربط )یكي از داخل دانشگاه و دیگري از خارج دانشگاه( انتخاب ميشد(، دو داور م

صورتي که به تشخيص مدیریت امور پژوهشي دانشگاه، در داخل دانشگاه داور متخصص ذیربط موجود 

شود. همچنين چنانچه نظر دو  نباشد، آن طرح به دو داور متخصص ذیربط در خارج از دانشگاه ارسال مي

گيري را مشكل  اي خالف هم بوده و تصميم متخصص ذیربط در مورد تسویه حساب طرح پژوهشيداور 

 گردد.  گيري نهایي به داور سوم ارسال مي نماید، آن طرح براي تصميم

 داور هر طرح پژوهشي باید حداقل داراي مرتبۀ استادیاري باشد. .1

تواند از  محصول محور، داور ميهاي پژوهشي  در شرایط خاص و خصوصاً در مورد طرح .83تبصره 

 ميان افراد شاخص رشته و بدون در نظر گرفتن مرتبۀ استادیاري انتخاب شود.

نامه/ رساله کارشناسي ارشد /ا  داور طرح پژوهشي نباید از بين استادان راهنما یا مشاور پایان :21تبصره 

 رسالۀ دکتري مجري طرح ارسال گردد. 

 

 . سایر موارد89ماده 

هایي را که بر اثر رعایت نكردن مفاد هر یك از مواد قرارداد  طرح پژوهشي مكلف است خسارتمجري  .1

 شود، جبران نماید.  به دانشگاه وارد مي

چنانچه مجري طرح پژوهشي گزارش نهایي آن را در مهلت مقرر )با احتساب تمدیدهاي مربوطه( ارسال  .1

يل موجه انجام ندهد، طرح پژوهشي پيشنهادي جدید از نكند، یا سایر تعهدات ناشي از قرارداد را بدون دل

 سوي او پذیرفته نخواهد شد. 



قوانین و مقررات پژوهشی دانشگاه شهید مدنی آذربایجانمجموعه    

شود و انجام آن  نامه پيشنهاد مي هاي پژوهشي که خارج از چارچوب این آیين گيري در مورد طرح تصميم .0

 ضروري است با شوراي پژوهش و فناوري و هيأت رئيسۀ دانشگاه خواهد بود. 

اي با مبالغ باالتر، مبلغ باالسري دانشگاه طبق جدول  قيقاتي، صنعتي و مشاورهبراي عقد قراردادهاي تح .0

 گردد:  هاي پرسنلي قراردادهاي مذکور، اخذ مي ذیل از هزینه

 نوع قرارداد               
 مبلغ

 اي مشاوره تحقيقاتي

  %13 ميليون ریال 033زیر 

 %0 ميليون رایل 833تا  033از  % 9

 %8 يليون ریالم 1333تا 833از

 %9 ميليون ریال 1333بيش از 

نامه مرجع تفسير آن شوراي پژوهش و فناوري دانشگاه  در صورت بروز هرگونه ابهام در مفاد این آیين .0

 خواهد بود.

کليۀ مصوبات شوراي پژوهش و فناوري دانشگاه براي طرفين قرارداد )مجري طرح پژوهشي و  .28تبصره 

 باشد.  مي االجرا دانشگاه( الزم

 

 . تصویب84ماده 

( با در نظر گرفتن مصوّبات جلسات مختلف شوراي پژوهش و فناوري دانشگاه 1001این دستورالعمل )مصوبۀ تيرماه 

مورد بازبيني قرار گرفت و به تصویب شوراي پژوهش و فناوري  10/30/1008هاي مختلف، در تاریخ  در سال

 دانشگاه و هيأت رئيسه دانشگاه رسيد.  

  



 

 قوانین و مقررات پژوهشی دانشگاه شهید مدنی آذربایجانمجموعه 

 

 تدوین و تنظیم گزارش نهایی طرح پژوهشی راهنمای

 

 مقدمه

هاي علمي و پژوهشي خود، آشننایي   یافته ئۀپژوهان در نحوه ارا در راستاي توسعه مرزهاي دانش و تقویت بنيه دانش

با نحوه نگارش و تنظيم مطالب علمي از اهمينت فراوانني برخنوردار اسنت. چگنونگي تنظنيم و تندوین یكنواخنت         

مستلزم رعاینت نكناتي اسنت کنه در اینن       ،اي واحد در سطح دانشگاه هاي تحقيقاتي و اتخاذ رویه هاي طرح شگزار

هاي تحقيقاتي دانشگاه،  راهنما شرح داده شده است. این راهنما در چهار بخش تحت عناوین، مشخصات اصلي طرح

نویسي منابع  س از متن و فهرستنحوه تنظيم صفحات مقدماتي، مشخصات متن اصلي طرح، نحوه تنظيم صفحات پ

 تنظيم شده است.

 د.گردبه دقت مطالعه  ،ها قبل از شروع به نگارش یافته ،گردد این راهنما توصيه مي

 

 های تحقیقاتی دانشگاه  مشخصات اصلی طرح -الف

الگوي ارائه شنده از سنوي مندیریت امنور پژوهشني )      بر اساس   رنگ جلد،و متر  سانتي 11*0/10طرح  قطع .1

انشكده علوم پایه : آبي. دانشكده کشاورزي : سبز، دانشكده ادبيات و علوم انساني: قرمز ماینل بنه زرشنكي.    د

دانشكده الهيات و معارف اسالمي: سرمه اي، دانشكده فني و مهندسي: قهنوه اي، دانشنكده علنوم تربيتني و     

 روانشناسي: طوسي )نوك مدادي( ( خواهد بود.

 دو زبان فارسي یا انگليسي نوشته شود.تواند به یكي از  گزارش مي .1

 يتنظيم گردد.پيوستفرم الف مطابق  فارسي طرح، جلدموارد مندرج بر روي  .0

و  کليه حقوق طنرح بنراي معاوننت پژوهشني     »عبارت  پيوستي،« ب»،مطابق فرم داخل جلدصفحۀ عنوان در  .0

 درج گردد.« باشد آذربایجان محفوظ مي شهيد مدنيدانشگاه  فناوري

 رش متن، موارد ذیل رعایت گردد:در نگا .0

ینا بناالتر    Word 1339در محنيط  ، 10شماره B Nazaninیا  B Lotusیا  B Zarنگارش متن با قلم  -

 يرد.گصورت 



قوانین و مقررات پژوهشی دانشگاه شهید مدنی آذربایجانمجموعه    

توانند جهت نگارش گزارش نهایي طرح از  و علوم کامپيوتر مي ، فيزیكهاي ریاضي رشته -

 ند.نمایاستفاده XePersianبرنامه

 .خط( 10)تایپ شوداز هم تر م سانتي 1با فاصله  خطوط -

 0/1متر و از پایين:  سانتي 1متر، از چپ:  سانتي 0متر، از راست:  سانتي 0/1: بندي صفحات، از سمت باال حاشيه -

 تنظيم گردد. متر سانتي

 گزارش نهایي طرح بایستي به صورت صفحات دورویه مجلد شود. -

 وشته شود.عنوان، نام مجریان و سال اجرا ن ،طرحجلد در قسمت عطف  -

آن و چكيده فارسي  wordو pdfدر قالب  (CDح فشرده )، به همراه لوگزارش نهایي طرحنسخۀ مجلد یادآوری:

 د.شو داده ميپژوهشي دانشگاه تحویل یتامور مدیر ، جهت تسویه حساب به wordدر قالب 

 

 پزارش نهایی طرحنحوه تنظیم صفحات  -ب

 «(الف»جلد فارسي )فرم . 1

 («ب»سي )فرم عنوان فار. 1

 بسم ا... الرحمن الرحيم. 0

 «(ج». مشخصات طرح )فرم 0

 «(د». چكيده فارسي طرح )فرم 0

 (تقدیم )در صورت لزوم. 3

 (تشكر )در صورت لزومو تقدیر . 9

هاي هر  ها و زیربخش ، بخشها ل، عناوین فصاشكال و تصاویرنمودارها،   جداول،  فهرست مطالب: شامل فهرست. 8

شروع  ۀبا قيد شماره صفح ها عالئم اختصاري، نمایهگيري، نظرات و پيشنهادات، فهرست منابع و مآخذ،  هنتيجفصل، 

، «(ه»نسخۀ نهایي مقالۀ چاپ شدۀ مستخرج از طرح پژوهشي، چكيدۀ انگليسي طرح )مطنابق فنرم   ها،  پيوست ،آنها

 باشد. مي«(و»عنوان انگليسي طرح )مطابق فرم 

بنراي   ،رست مطالب بایستي عيناً با عناوین متن مطابقت داشته باشد. در فهرسنت مطالنب  عناوین ذکر شده در فه -

کنه ینك عننوان از     چين درج شنود. در صنورتي   نقطه  جلوگيري از خطاي چشم، بين عنوان و شماره صفحه مربوطه،

 چين و شماره صفحه مربوطه در خط دوم ذکر گردد.  از یك سطر تشكيل شده باشد، نقطه تربيش

 فهرست جداول )در صورت وجود( .0

 فهرست نمودارها و تصاویر )در صورت وجود(. 13

 ل و تصاویر )در صورت وجود( اشكافهرست . 11

 ها ها و بخش . متن گزارش طرح: شامل مقدمه و فصل11



 

 قوانین و مقررات پژوهشی دانشگاه شهید مدنی آذربایجانمجموعه 

 گيري،  . نتيجه10

 . نظرات و پيشنهادات، 10

 . فهرست منابع و مآخذ10

 فهرست عالئم اختصاري. 13

 ه )در صورت لزوم(نمای. 19

ها، مطالب مكمل، آمار و ارقام و... که به نحنوي در طنرح منورد     ها، بررسي نامه ها، نمونه پرسش نامه :ها پيوست. 18

ها داراي موضنوعات   که این پيوست شوند. در صورتي مي الصاقهاي جداگانه  اند به صورت پيوست استفاده قرار گرفته

شوند. اگر در موقع نگارش متن طرح الزم  حت عنوان پيوست الف، ب ... آورده ميبندي شده و ت دسته ،مختلفي باشد

درج شماره پيوست در داخل ) ( الزامي است. آرایش صنفحات پيوسنت    ،ها اشاره یا مراجعه گردد باشد به این پيوست

 گيرد. همانند بقيه صفحات متن صورت مي

 ، «(ه». چكيدۀ انگليسي طرح )مطابق فرم 10

 «(و»ان انگليسي طرح )مطابق فرم . عنو13

 «(ز». جلد التين )فرم 11

 

 چكیده طرح

نگارش شده و در عنين اختصنار، اصنل مطلنب را بنه      و انگليسي زبان فارسي دو چكيده بخشي از طرح است که به 

ك ینا دو  نماید. چكيده بایستي به عبارات روشن و روان مزین بوده و به تنهایي گوینا باشند. در ین    خواننده منتقل مي

کار در یكي دو جمله آورده  روش ،ترین نكات جمله ابتدایي چكيده، اهميت و هدف تحقيق ذکر شده و پس از آن مهم

 دهند.  شوند. مهمترین نتایج اخذ شده و در نهایت نتيجه کلي تحقيق، چند جمله انتهایي چكيده را تشكيل مي مي

براطالعنات   اینن منوارد  به جاي . بهتر است ي بدیهي ذکر شوندها تحقيق و تكنيك ۀدر چكيده نباید تاریخچه، زمين

 کلمه باشد. 133در یك پاراگراف و حداکثر شامل  باید ها و نتایج تأکيد گردد. چكيده جدید، فرضيه

باید در حند امكنان کلمناتي انتخناب      ؛بنابر اینهاي کليدي، راهنماي نكات مهم موجود در طرح است کلمات یا واژه

 (دت و محتواي آن را بوضوح روشن نماید. )پيوست فرم شوند که ماهي

 طرح ساختار اصلیمشخصات  -ج

باشد که با درنظر  ات و فهرست منابع و مآخذ ميپيشنهاد ، نظرات وگيري نتيجه، بحث ساختار طرح شامل مقدمه،    

 شود   یا انگليسي نوشته ميبه زبان فارسي  گرفتن اصول پذیرفته شده در رشته مربوطه،

 باشد.  مي کار هدف، بررسي منابع )مرور بر تحقيقات انجام شده(، مواد و روشبيان شامل : مقدمه 



قوانین و مقررات پژوهشی دانشگاه شهید مدنی آذربایجانمجموعه    

به زباني ساده و را ذهني خواننده بایستي موضوع تحقيق  ۀبا هدف آماده نمودن زمين بخشدر این پژوهشگر،  هدف:

سنازد. در   ده و اهميت موضوع را آشكار ميد. مقدمه مطلوب، خواننده را مجذوب نموکنیافته به خواننده معرفي  جهت

 ويبه سن  ه،جهت داد ،خوانندهبه ذهن شواهد تحقيق و اطالعات موجود )با ذکر مأخذ(  بایستي با ارائه سوابق، ،مقدمه

 د.نموهدف تحقيق هدایت 

ط با استفاده از منابع موجود و مطالعات انجنام شنده توسن   : بررسی منابع )مروری بر تحقیقات انجام شده(

 قسنمت، گيرند. در نگارش اینن   موضوع تحقيق، مورد مطالعه قرار مي ارتباط باهاي موجود در  سایر محققين، دانسته

 روي خودداري نمود و صرفاً به توضيح مطالب مربوط به موضوع مورد مطالعه پرداخت. بایستي از حاشيه

زنده و نينز منواد اسنتفاده شنده بنا ذکنر       وسایل مورد استفاده با ذکر مدل، شرکت و کشنور سنا  : مواد و روش کار

از بهتر است در بينان روش کنار،   شوند.  نظير شرکت و کشور سازنده و روش تحقيق توضيح داده مي ،مشخصات آن

هناي جدیند بایسنتي     ها بسنده گنردد. روش  گونه روش تنها به ذکر مأخذ این، هاي معمول خودداري نموده ذکر روش

 دقيقاً شرح داده شوند.

 

 گیری  و نتیجهبحث 

هنا ضنمن رعاینت اصنل      هنا و زینربخش   ها و بخنش  ترین قسمت طرح است مطالب فصل این قسمت که پراهميت

هناي سنایر محققنين     هاي تحقيق به تفكينك بنا یافتنه    یافتهگيرد.  مي داري با دقت مورد تجزیه و تحليل قرار  امانت

 شوند. منابع علمي توضيح داده مي در صورت وجود اختالف، دالیل آن با استفادهاز، مقایسه شده

شدن موضوع از جنداول،   تر توان براي روشن ميشود،  مياخذ شده از تحقيق دقيقاً توضيح داده  گيري، نتایج نتيجهدر 

 نمودارها و تصاویر استفاده نمود.

 نظرات و پیشنهادات 

ینا هندایت تحقيقنات بعندي     خود و با هندف روشنن شندن زوایناي تارینك آن       ۀهاي مطالع محقق بر اساس یافته

 دهد. پيشنهادات خود را ارائه مي

 فهرست منابع و مآخذ

صنورت  بعندي اینن راهنمنا     الگوهاي ارائه شده درصفحاتبر اساس  ،ابع علمي استفاده شدهنحوۀ ارجاع دادن به من

 .گيرد مي
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 رعایت نكات کلی در نگارش متن 

از افعال مجهول استفاده گردد. براي مثال بنه جناي    ،معلومالمقدور در نگارش به جاي افعال  شود حتي توصيه مي .1

 استفاده شود. « سي داروي ... تزریق گردید دو سي»از جمله « سي داروي ... تزریق نمودم دو سي»

تایپ، تمينز و مرتنب بنودن منتن، امنالي صنحيح        نحوۀنویسنده بایستي در مواردي از قبيل انتخاب کاغذ و  .1

 گذاري و عالمات دیگر توجه کافي مبذول نماید. نگارش و دستور زبان، نقطه نآیيکلمات، رعایت قواعد و 

 حروف بایستي رعایت گردد.سایز فونت و  کلي و فرعي تناسب بين اندازه عناوین .0

 کاراکتر فاصله خالي درج شود. 8اولين سطر هر پاراگراف با رعایت  .0

 شد.فاصله بين دو پاراگراف برابر فاصله معمولي بين دو سطر با .0

 اليه سمت راست و اولين سطر مانند شروع پاراگراف آورده شود. تقسيمات فرعي در منتهي .3

 هاي متنوع یك واژه در متن خودداري نمود. از به کار بردن معادل .9

 

 گذاری صفحات شماره

 شوند. گذاري نمي یك از صفحات قبل از فهرست مطالب، شماره هيچ .1

و، ز، ...( ینا نمادهناي رومني      بجند )النف، ب، ج، د، هنن ،   فارسني بنا حنروف ا     صفحات اولينه و چكينده   .1

 شوند. گذاري مي شماره

 یابد. شروع شده و تا آخرین صفحه ادامه مي ،مقدمه ۀگذاري با عدد از اولين صفح شماره .0

هاي عددي در متن اصنلي بناالي صنفحه     هاي حروفي صفحات مقدماتي در پایين صفحه و شماره شماره .0

 درج گردد.

 ری عناوینگذا شماره

هنا   گذاري عناوین زیر بخش هاي هر فصل از حروف ابجد و براي شماره گذاري عناوین بخش براي شماره .1

 گردد.  مياز اعداد استفاده 

 . فيزیولوژي توليد مثل1-مثل الف 

. 1-1-1-1 -نبایستي از چهار عدد بيشتر باشد مثل جفرعي حداکثر ارقام استفاده شده در شماره عناوین   .1

 هيپوفيزنقش 

 تر از متن تایپ نمود. را کمي درشت عناوین فرعيتوان  بندي بيشتر مي در صورت نياز به تقسيم .0
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 استفاده از جداول، نمودارها و تصاویر

براي استفاده از جداول، نمودارها و تصاویر بایستي ابتدا اختصنارًا در منتن بنه آنهنا اشناره نمنود ینا بنه           .1

اشاره کنرد. در اینن صنورت     ،ز آن جدول، نمودار یا تصویر استنباط نمودتوان ا اي که مي مهمترین نتيجه

 د.گرددرج  ذیل توضيحاتبایستي جدول یا نمودار یا تصویر را در 

 ،هنر جندول  هاي موجود  اطالعات و یافتهنمودارها و تصاویر بایستي خوانا، دقيق و مرتب باشند.   جداول،  .1

 قابل تجزیه و تحليل باشند. ،اجعه به متننمودار یا تصویر بایستي بدون نياز به مر

 باشد. هر جدول، نمودار یا تصویر داراي شماره و عنوان مي  .0

 باشد. شماره جدول، نمودارها و تصاویر مستقل از یكدیگر مي  .0

 مفيد و کامل باشد. ها بایستي در عين اختصار، عناوین جداول، نمودارها یا عكس  .0

 ها و عناوین نمودارها و تصاویر در زیر آنها درج گردد. ي آنها و شمارهها و عناوین جداول در باال شماره  .3

 سطر در نظر گرفته شود. 0/1فاصله باال نویسي جدول و زیرنویسي نمودار و تصویر برابر   .9

داراي مأخذ باشند. الزم است شماره مأخنذ هنر    بایستيهاي موجود در جمالت متن اصلي طرح  قول نقل  .8

هناي مننابع چنند     توان شماره گردد. مي منابع درج فهرستر داخل پرانتز و بر اساس جمله در انتهاي آن د

در پرانتز انتهاي پاراگراف ذکر نمود البته اینن قاعنده شنامل جمنالت مهنم و       ،جمله را با هم جمع کرده

 الًمگردد. در صورت ذکر شماره منابع با یكدیگر این اعداد از چپ به راست مرتب شده و با کا کليدي نمي

 از هم جدا شوند.

 ها منابع آنها را ذکر نمود. ترجيحاً بایستي در انتهاي هر یك از پاراگراف  .0

سنال انتشنار مقالنه در     بالفاصنله  بایستي پس از ذکر آنهنا  ،در صورت نياز به ذکر نام محقق یا محققين  .13

ولني در منورد    شنود؛  مني دا ج "و"که محققين دو نفر باشند نام آنها با  داخل پرانتز آورده شود. در صورتي

 .شود نوشته مي"و همكاران"با ذکرمحققين بيش از دو نفر فقط نام محقق اول 

 ها: مثال

 (1001( تامسون و همكاران )1081(، تامسون و جاویتز )1098تامسون )

 

 )پاورقي ها(ها پانویس

حات التين بایستي همراه بنا پنانویس   اصطال ها و ازواژه التين خودداري نمود. هاي واژهاز درج بایستي در متن طرح 

نشنان   شماره عطف کنه کنار معادل یا تلفظ فارسي مناسب آن،  متن، در مربوطه استفاده گردند. به این ترتيب که در

صورت خودکار  بهها  شود. پانویس ، کلمه التين با امالي صحيح نوشته ميپانویسدر  ،درج شدهاست، دهنده پانویس 

 شوند.  جدا مي از متنتوسط خط افقي 
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المللي چه به شكل فارسي و به شكل التنين )در پنانویس ینا در ليسنت مننابع(       هاي علمي براساس مقررات بين نام

 بایستي به صورت ایتاليك نوشته شده یا زیر دو جزء آنها خط افقي جداگانه کشيده شود. 

 

 منابع

از منابعي نظير مجالت غير علمي و درسنامه  و  ار باشندالزم است منابع مورد استفاده در طرح از اعتبار علمي برخورد

 ، استفاده نگردد.یا جزوه فاقد وجاهت علمي است

 باشد: در نوشتن منابع رعایت نكات ذیل ضروري مي

 در ليست منابع ابتدا منابع فارسي و سپس منابع خارجي آورده شوند. -الف

نویسنده اول، انجام گيرد. در صورت اسنتفاده از دو منبنع    مرتب نمودن منابع بر اساس حرف اول نام خانوادگي -ب

منبع جدیدتر درج گردد. در صورت مشابه بودن نام  سپستر و  تهيه شده توسط یك نویسنده واحد، ابتدا منبع قدیمي

یك نویسنده بين چند مقاله، ترتيب قرار گرفتن مقاالت بر اساس حرف اول نام نویسنده دوم یا نویسنندگان صنورت   

 ي پذیرد.م

 شیوه نگارش منابع

 کتب و مقاالت فارسی .8

 کتب: .8-8

خانوادگي، نام مؤلف )سال انتشار( . عنوان کامل کتاب. در صورت ترجمه نام خانوادگي و نام مؤلف، جلند، شنماره    نام

 چاپ، ناشر، محل انتشار، صفحه:

 مثال:

أليف: و اینن ودانينل. چناپ اول، انتشنارات     هاي آمنار زیسنتي. تن    (. اصول و روش1030آیت الهي، سيد محمدتقي )

 اميرکبير، تهران.

 مقاالت: .8-2

 نام خانوادگي، نام نویسنده )سال انتشار(. عنوان کامل مقاله، نام مجله، دوره، شماره، صفحه

 مثال:
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 .09-08صفحه  11(1-0مجله علوم دامپزشكي ایران، شماره ) هاي تعيين بيالن آب،  (. روش1099اسماعيل ) مالكي، 

و « کامنا »، اسامي نفنرات دوم بنه بعند، بنه وسنيلۀ      در صورت مشارکت چند نفر در تأليف کتاب یا مقاالت  تبصره:

 شوند. از هم جدا مي« و»وسيلۀ حرف عطف  آخرین نفر با نفر ماقبل به

 ها  نامه پایان .2

ي ینا تخصصني از دانشنگاه...، شنماره     نامه دکتراي عموم نام خانوادگي، نام نویسنده )سال دفاع(. عنوان کامل. پایان

 نامه. پایان

 مثال:

هاي ایمني در کلينه گناو بنا اسنتفاده از روش      (. بررسي ضایعات ناشي از رسوب کمپلكس1091زاده، صالح) اسماعيل

 .010ایميونوپراکسيداز مستقيم. پایان نامه دکتراي عمومي از دانشگاه شيراز، شماره 

 کتب و مقاالت خارجی .9

 بکت .9-8

نام خانوادگي، حرف اول نام نویسنده. سال انتشار. عنوان کامل کتاب)لغات اصلي با حروف بزرگ شروع شوند(. جلد، 

 چاپ، محل انتشار، نام انتشارات.

Example: 

Barone, E.J. 1003. Diagnostic and Clinical Biochemistry. Vol. 1, 8th
 ed. 

London, W.B. Saunders Company. 

 

اگر فصول کتب تاليف شده، خود، داراي نویسنده جداگانه باشد در صورت نياز به استناد بنه آنهنا بنه روش     .0-1-1

 گردند. ذیل درج مي

: نام خانوادگي، حرف اول نام INنام خانوادگي، حرف اول نام نویسنده فصل )سال انتشار کتاب(. عنوان کامل فصل. 

 فر(. مشخصات کتاببراي یك نفر یا چند ن Edsیا  Edمولف کتاب)

Example: 
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Palmer, N. 1000. Bones and Joints. In: Jubb, K.V.F. Kennedy, P.C. and Palm-

er, N. (Eds). Pathology of Domestic Animals. Vol. 1, 0th ed. Academic Press, 

London. 

 

Kuret JA, and Murad F. 1003. Adenohypophyseal hormones and related sub-

stances. In: Gilman AG, Rall TW, Nies AS, Taylor P, editors. The pharmaco-

logical basis of therapeutics. 8th ed. New York: Pergamon. P 1000-33. 

 مقاالت .9-2

 نام خانوادگي، نام نویسنده.)سال انتشار(. عنوان کامل مقاله. عنوان کامل ژورنال، شماره: صفحات.

Example: 

Elegble, I. A., Juba, A. and Adebay, A. 1088. Species and serotypes of cam-

pylobacter from domestic animals in Nigeria. Veternary Bulletin, 08 (9): 03-00. 

 

Johnson DL, Lynch WE Jr. 1001. Panfish use of and angler success at ever-

green tree, brush, and stak-bed structures. N Am J Fish Manage 11(1): 111-0 

 

باشد پس از ذکر مشخصات مقاله، مشخصات بولتن، سال  يها قابل دسترس اگر فقط خالصه مقاله در بولتن .0-1-1

 شود. انتشار بولتن، شماره، صفحه و شماره خالصه مقاله هم آورده مي

Example: 

Al- Sultan, I. I., Dawood, K. A. and Mehran, E. M. (1089). A study of renal 

diseases in sheep and cattle in Iraq. Veterinary Bulletin, (1088), 11(0): 010-010, 

Abstract: 0001. 

Mendez MF, Manon-Espaillat R, Lanska DJ, Burstine TH. 1080. Epilepsy and 

suicide attempts [abstract]. In: American Academy of Neurology 01st annual 
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meeting program; 1080 Apr 10-10; Chicago. Cleveland (OH): Edgell Commu-

nications. P 100. Abstract nr pp030. 

 ها چاپ شده باشد: اگر مقاله بطور کامل در مجموعه مقاالت کنفرانس .0-1-1

Meyer B, Hermanns K. 1080. Formaldehyde release from pressed wood prod-

ucts. In: Turoski V, editor. Formaldehyde: analytical chemistry and toxicolo-

gy. Proceedings of the symposium at the 189th meeting of the American 

Chemical Society; 1080 Apr 8-10; St Louis, Mo. Washing ton: American 

Chemical Society. P 131-13. 

 

احتنراز نمنود. در    يالمقدور از منابع خارج از دسترسن  استفاده کرد و حتي يدسترس قابل. در نگارش بایستي از منابع 0

مشخصنات مرجعني    :Quoted byمنبعي که در دسترس نيست پس از ذکر  موارد اجباري پس از ذکر مشخصات

 شود. آورده مي ،در آن ذکر شده است ين باراول ،که منبع

Example: 

Boeder, W.A. and ward, H.I. (1010). International of membranous nephropa-

thy in rabbits. Journal of Clinical Investigation, 30(1): 001-103. Quoted by: 

Wright, N. G. (1080). Experimental immune complex glomerulonephritis in 

dogs. Research in Veterinary Science, 08: 011-018. 

 . مقاالت تهیه شده از اینترنت4-8

 نام خانوادگي، نام نویسنده، سال انتشار. عنوان کامل مقاله. مشخصات سایت اینترنت.

Slater PJB, Jones AE. Timing of song and distance call learning in zebra finch-

es. Anim Behav [serial online] 1000; 00(1): 110-108. Available from: OhioLINK 

Electronic Journal Center via the internet (http://journals. Ohiolink. Edu/ 

etext/). 

http://journals/


 

 قوانین و مقررات پژوهشی دانشگاه شهید مدنی آذربایجانمجموعه 

 «الف»فرم 

 

 دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

 معاونت پژوهشی و فناوری

 دانشكده ........................

 )شماره طرح(

 

 

 (عنوان دقيق مصوب) عنوان

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

 

 مجری )مجریان( طرح

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

 

 همكار )همكاران( طرح

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

 

 

 سال/ ماه اتمام طرح

 

  



قوانین و مقررات پژوهشی دانشگاه شهید مدنی آذربایجانمجموعه    

 «ب»فرم 
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 6فصل 

 

 المللی های مشترك بین مایتاز طرححدستوالعمل اجرایی

 

 مقدمه

هاي متخصصان جهان،  گيري از توانمندي المللي و بهره اوري بينفراهم نمودن زمينه ارتباط و همكاري علمي و فن

، در افزایش کيفيت پژوهش و رشد و شكوفایي «ها مدیریت چرخش ذهن»بویژه ایرانيان مقيم خارج از کشور و 

 هاي جدید بسيار تأثيرگذاراست. یكي از راهكارهاي مناسب براي و آشنایي استادان و دانشجویان با یافته  دانشگاه

صورت دو یا چند جانبه  هاي پژوهشي و کاربردي مشترکبه المللي، انجام طرح هاي بين افزایش تعامالت و همكاري

جویي  سازي، تحرك و پویایي پژوهشگران کشور، صرفه تواند در انتقال دانش فني، تسهيل فرایند تجاري است که مي

 ها و ...مؤثر واقع شود. در هزینه

 . تعاریف8ماده 

 در این دستورالعمل، دانشگاه شهيد مدني آذربایجان است. «دانشگاه»ز منظور ا .1

% اعتبار مالي آن از طریق 03طرح پژوهشي است که حداقل  «المللی طرح مشترك بین»منظور از  .1

شود و دستيابي به هدف یا اهداف آن منوط به همكاري محققيناز یك یا  منابع خارج از کشور تأمين مي

اي در  المللي است که نقش مؤثرو تعيين کننده ژوهشكده / مرکز تحقيقاتي بينبيش از یك مؤسسه/ پ

 کنند.  اجراي تحقيق ایفا مي

 . اهداف2ماده 

 المللي براي ارتقاي پژوهش و فناوري داخل کشور. هاي بين توسعۀ فعاليت .1

مدیریت  مندي از توان علمي و اجرایي متخصصان خارجي بویژه ایرانيان مقيم خارج از کشور، بهره .1

 توانمندي نخبگان ایراني و تسهيل تحقق فرایند اقتصاد مقاومتي. 



 

 قوانین و مقررات پژوهشی دانشگاه شهید مدنی آذربایجانمجموعه 

 هاي پيشرفته و مؤسسات پژوهشي سایر کشورها. اندازهاي دانشگاه ها و چشم آگاهي از اهداف، سياست .0

 مرزي در عرصۀ فناوري، پژوهشي و کاربردي. توسعه نگاه برون .0

 بنيان. شفراهم آوردن زمينه صادرات محصوالت و خدمات دان .0

 شناساندن جایگاه، موقعيت و توان علمي دانشگاه به جامعه علمي خارج از کشور. .3

 گرا. محور و مأموریت هاي بنيادي اصيل و کاربردي هدفمند، مسأله انجام پژوهش .9

 ها. سازي نتایج و دستاورد طرح کمك به تجاري .8

 

ر و ایرانیان مقیم خارج از . شرایط الزم برای همكاری استادان و متخصصان خارج از کشو9ماده 

 کشور

هاي مورد تأیيد  ها)دانشگاه استادان و متخصصان مشمول این دستورالعمل باید عضو هيأت علمي یكي از دانشگاه   

 وزارت علوم، تحقيقات و فناوري( یا مراکز علمي پژوهشي معتبر جهان باشند.

سازي آن و همچنين  یرانيان مقيم خارج و معادلتشخيص مرتبۀ علمي استادان و متخصصان خارجي یا ا .8تبصره 

 است. « شوراي پژوهش و فناوري دانشگاه»تعيين حائز شرایط بودن یا نبودن افراد، بر عهدۀ 

 باشند.  استادان و متخصصان ایراني بازنشسته مقيم خارج از کشور نيز مشمول این دستورالعمل مي. 2تبصره 

ز کشور مشمول این دستورالعمل با تقاضاي کتبي خود و یا با پيشنهاد کتبي استادان و متخصصان خارج ا .9تبصره 

یكي از اعضاي هيأت علمي دانشگاه و موافقت گروه و دانشكده یا پژوهشكده مربوط )همراه با شرح آثار علمي 

اجراي شوند و پس از تأیيد در شورا براي همكاري در  نامبرده( به شوراي پژوهش و فناوریدانشگاه معرفي مي

 شوند. هاي پژوهش و فناوري دعوت مي طرح

 

 . حوزۀ فعالیت4ماده 

ها،  هاي مشترك با آزمایشگاه هاي ذیل، نسبت به تعریف پروژه تواند با در نظر گرفتن اولویت دانشگاه مي .1

 ها و مراکز تحقيقاتي دنيا اقدام نموده و به مرحله عمل درآورد: دانشگاه

 کنند و ارزش افزوده معيني را در  هاي نو به کشور کمك  دانش و فناوري هایي که به انتقال مستقيم طرح

 توليد نمایند. ها  این همكاري

 ها مستلزم همكاري  هایي که امكان اجراي آنها در کشور وجود نداشته باشد و عملياتي کردن آن طرح

 پژوهشگران خارجي باشند. 

 هاي مرتبط با حل مشكالت کالن کشور. پروژه 

 شرح ذیل( انتخاب شوند: هایپژوهش و فناوري دانشگاه )به که در راستاي اولویت هایي طرح 

 انرژي و محيط زیست -

 هاي حجيم هاي هوشمند و پردازش داده سامانه -



قوانین و مقررات پژوهشی دانشگاه شهید مدنی آذربایجانمجموعه    

 هاي زیستي و غيرزیستي در گياهان شناسایي راهكارهاي مدیریت تنش -

 هاي دیني و عقلي هاي نوین از سنت قرائت -

اني از طریق معرفي و بازخواني زندگي و آثار مشاهير علمي، ادبي و ایر -هاي اسالمي احياي ارزش -

 فرهنگي آذربایجان

 هاي پویا و بنيادي سازي سيستم سازي و مدل شبيه -

 هاي رواني، اجتماعي و تربيتي و بهبود سالمت جسماني شناسي پدیده آسيب -

دو کشور صورت گيرد و یا محققان هاي  نامه مابين دانشگاه هاي مشترکي که برمبناي تفاهم پروژه. 4تبصره 

 گيرند. ایراني مقيم خارج از کشور در آن نقش داشته باشند، در اولویت قرار مي

تواند در دو کشور انجام یابد و منجر به اعزام محققين براي مدت  هاي مشترك مي عملياتي نمودن پروژه .1

 قان دیگر کشورها شود. مشخص چند ماهه در محل تحقيقاتي طرف خارجي یا بالعكس پذیراي محق

 هاي پژوهشي باید در چارچوب برنامۀ پژوهشي پنج ساله مجري باشد.  طرح. 5تبصره 

المللي باید داراي رویكرد انتشار آثار علمي از جمله: پتنت، محصول، کتاب یا مقاله  هاي مشترك بين پروژه .0

 ) به صورت مشترك( باشد. 

 المللی ین. موارد مربوط به مجریطرح مشترك ب5ماده 

المللي، داراي یك مجري از طرف دانشگاه و یك مجري از طرف مؤسسه خارج از  هاي مشترك بين طرح .1

 گيرد.    باشد و براي مجري داخل دانشگاه، امتياز کامل تعلق مي کشور مي

هاي پژوهشي مشترك که بيش از یك مجري ) از طرف هر کدام از طرفين( داشته باشند، سهم  طرح .1

 شود.  ریان، براساس توافق صورت گرفته بين مجریان تقسيم ميامتياز مج

تواند  المللي مي هر عضو هيأت علمي، در صورت ارائه و انجام موفق یك طرح پژوهشي مشترك بين .0

هاي پژوهشي داخل دانشگاه، از ارائۀ دو  نامۀ اجراي طرح هاي مشخص شده در شيوه عالوه بر ظرفيت

 مند شود.    ه نيز بهرهطرح پژوهشي جدید داخل دانشگا

المللي، پس از تأیيد توسط ناظر، داوران و تصویب شوراي پژوهش و  هر طرح پژوهشي مشترك بين .0

فناوري دانشگاه، خاتمه یافته تلقي شده و طرح پژوهشي در دست اقدام عضو هيأت علمي محسوب 

 گردد. نمي

برند،  سر مي أموریت یا تحصيل بهآن دسته از اعضاي هيأت علمي که در مرخصي بدون حقوق یا در م .0

 باشند. مجاز به درخواست انجام طرح پژوهشي نمي

هاي پژوهشي باید نتایج حاصل از طرح خود را در قالب یك سمينار در گروه آموزشي ارائه  مجریان طرح .3

نمایند. بدیهي است ارائۀ گواهي برگزاري این جلسه از طرف دانشكدۀ مربوطه، جزو مدارك الزم جهت 

 نجام تسویه حساب نهایي ضروري است. ا
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هر نوع تغيير )مجري، همكار، ناظر، بودجه و ...( در اجراي یك طرح باید با مجوز شوراي پژوهش و  .9

 فناوري دانشگاه انجام شود.

تغيير مجري طرح، با اعالم رضایت کتبي مجري/ مجریان فعلي طرح و در صورتي که ناظر پيشرفت  .8

نكنند، با تأیيد شوراي پژوهش و فناوري دانشگاه و مؤسسه طرف دوم صورت پروژه را مناسب ارزیابي 

 گيرد.   مي

 ها . نحوۀ حمایت از طرح6ماده 

(، ميزان حمایت مالي دانشگاه شهيد مدني 11/30/1009طبق مصوبه چهاردهمين نشست هيأت رئيسه محترم )مورخ 

مابين دانشگاه و مؤسسۀ خارج از  که قرارداد آن فيالمللي  آذربایجان براي اجراي هر طرح تحقيقاتي مشترك بين

 تعيين شده است.  ریال )پنجاه میلیون تومان( 111/111/511سقف /کشور منعقد شده باشد، تا 

ریال طرح  333/333/033/1/-مورد و یا تا سقف  0الزم به ذکر است که در هر سال حداکثر در کل دانشگاه 

طرح پژوهشي توسط اعضاي هيأت  0یب است. درصورت درخواست بيش از پژوهشي مشترك از این نوع قابل تصو

 شود.  علمي، موضوع براي اخذ مجوز به هيأت رئيسه دانشگاه ارجاع داده مي

%  و در 95های علوم نظری تا  های مذکور در رشته های پرسنلی طرح هزینهمبلغ اختصاص یافته براي 

 باشد. ميوب دانشگاه% مبلغ حمایت مص21های علوم تجربی تا  رشته

مبلغ حمایت، بسته به پيشنهادۀ طرح مشترك تعریف شده بين همكار دانشگاهي و خارج از کشور و نيز با  .6تبصره 

 نظر داوران و شوراي پژوهش و فناوري دانشگاه متغير خواهد بود. 

 باشد: سقف مبلغ پرداختی براساس نوع خروجی طرح به شرح ذیل می. 6-8

 محور پژوهشی محصولهای  طرح -الف

اي از محصول با اخذ گواهي از مراجع  محور، دستيابي به دانش فني، توليد نمونه هاي پژوهشي محصول خروجي طرح

 ها به شرح ذیل است: باشد. سقف حمایت دانشگاه از این نوع طرح ذیصالح مي

 ریال 333/333/033/-سازي شدن محصول:  تا سقف  در صورت تجاري -

 ریال 333/333/033/-المللي معتبر :   تا سقف  المللي یا اخذ استاندارد بين ختراع بيندر صورت ثبت ا -

 ریال 333/333/103/-در صورت ثبت اختراع داخلي یا اخذ استاندارد داخلي معتبر:   تا سقف  -

 ریال 333/333/103/-در صورت توليد نمونه محصول با اخذ گواهي از مراجع ذیصالح:     -

الذکر  هاي فوق هاي علمي معتبر به هر یك از سقف یزه )رتبه اول تا سوم( در جشنوارهدر صورت اخذ جا -

 گردد.  ریال به عنوان پاداش پژوهشگران اضافه مي 333/333/03/-مبلغ 



قوانین و مقررات پژوهشی دانشگاه شهید مدنی آذربایجانمجموعه    

 

 های پژوهشی مرز دانشی طرح -ب

حمایت مالي باشد. سقف  هاي پژوهشي مرز دانشي، چاپ مقاالت مستخرج از طرح در مجالت معتبر مي خروجي طرح

 ها به شرح ذیل است: دانشگاه از این نوع طرح

هاي علوم پایه و فني و مهندسي، به ازاي چاپ هر مقاله مستخرج از طرح پژوهشي در مجالت  در رشته -

-با ضریب تأثير بزرگتر از ضریب تأثير ميانگين رشته مربوطه مبلغ  JCRنمایه شده در پایگاه استنادي 

هاي تجربي،  ریال براي رشته 333/333/103/-هاي نظري و مبلغ  ي رشتهریال برا 333/333/103/

 ریال. 333/333/033/-حداکثر تا سقف 

هاي علوم انساني، به ازاي چاپ هر مقاله مستخرج از طرح پژوهشي در مجالت نمایه شده در  در رشته -

 333/333/033/-ف ریال حداکثر تا سق 333/333/90/-مبلغ  (Q1)با چارك  Scopusپایگاه استنادي 

 ریال.

 نحوۀ پرداخت مبلغ قرارداد. 7ماده 

هاي سفر و اقامت محقق مدعو و مجري  حمایت مالي دانشگاه شامل هزینۀ پرسنلي، تجهيزات آزمایشگاهي و هزینه

 شود.  مي

هزینۀ پرسنلي مجري و همكاران طرح پژوهشي پس از ارائۀ گزارش نهایي و تأیيد نتایج حاصل از آن  .9

و داور متخصص ذیربط و نيز تأیيد ناظر و تصویب شوراي پژوهش و فناوري، پس از کسر توسط د

 کسورات قانوني قابل پرداخت خواهد بود. 

هزینۀ مسافرت، شامل بهاي بليط رفت و برگشت مجري/ مجریان یا همكاران از محل اشتغال به مقصد  .8

ر یك از همكاران را همراه با دالیل خواهد بود. الزم است مجریطرح، درخواست انجام سفر خود یا ه

توجيهي ده روز قبل از مبادرت به انجام سفر به مدیریت امور پژوهشي دانشگاه ارسال دارد. بدیهي است 

سفرهایي که بدون هماهنگي با مدیریت امور پژوهشي و بدون صدور حكم مأموریت انجام پذیرند، 

 مشمول اعتبار هزینۀ سفر نخواهند بود.

ستي گزارش پيشرفت کار و نتایج حاصل از آن را در هر مرحله، تهيه و پس از تأیيد گروه مجري، بای .0

آموزشي و دانشكدۀ مربوطه یا ناظر آن طرح، جهت بررسي در شوراي پژوهش و فناوري از طریق سامانۀ 

صل از مدیریت امور پژوهشي )ژیرو( به کارتابل مدیریت امور پژوهشي ارسال نماید و حق ندارد نتایج حا

آن را که متعلق به دانشگاه شهيد مدني آذربایجان و دانشگاه/ مرکز / مؤسسۀ پژوهشي خارج از کشور 

 باشد، بدون اطالع دانشگاه در اختيار اشخاص حقيقي و حقوقي خارج از دانشگاه قرار دهد.  مي

سسۀ خارج از کشور هاي پرسنلي بعد از اتمام قرارداد، تأیيد ناظر و شوراي پژوهشي و تأیيد مؤ هزینه .13

 )طرف دوّم قرارداد( قابل پرداخت است.
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المللي دانشگاه، کسب مجوز از  هاي مشترك بين اي از محل اعتبار طرح قبل از خرید تجهيزات سرمایه .11

 معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه توسط مجري طرح الزامي است.

فاکتور، فاکتور و سایر اسناد  ۀ پيشهزینۀ خرید کليۀ وسایل مورد نياز طرح پژوهشي، در مقابل ارائ .11

 گيرد.  مربوطه، به شرط تأمين اعتبار از طریق عامل مالي معاونت پژوهشي و فناوري دانشگاه انجام مي

 شوند، به دانشگاه تعلق خواهند داشت.  تجهيزاتي که در روند اجراي طرح پژوهشي خریداري مي. 7تبصره 

ذاري یا فروش نتایج حاصل از طرح پژوهشي به عهدۀ شوراي گيري در خصوص نحوۀ واگ تصميم. 1تبصره 

 باشد. پژوهش و فناوري دانشگاه مي

 

 . مدارك مورد نیاز و نحوۀ ارسال تقاضا1ماده 

 تكميل فرم طرح پيشنهاده .1

 سوابق علمي عضو هيأت علمي متقاضي. .1

 سوابق علمي فرد، دانشگاه یا مرکز خارجي همكار با مجري داخلي طرح. .0

ز تمایل طرف مورد نظر در خارج از ایران جهت همكاري در طرح و اعالم رسمي براي پذیرفتن نامۀ ابرا .0

 هاي طرح. بخشي از هزینه

 نامۀ تأیيدیۀ رسمي معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه.  .0

 لطفاً مدارك الزم را از طریق سامانه مدیریت امور پژوهشي ارسال فرمایيد.  یادآوری.

 ارزیابی . بررسی، نظارت و3ماده 

ميليون ریال یك ناظر توسط شوراي پژوهش و فناوري دانشگاه انتخاب  133براي هر طرح باالي  .1

رتبه بودن )در موارد  شود. ناظر طرح از نظر رتبۀ علمي باید باالتر از مجریطرح باشد و در صورت هم مي

 استثنایي و شرایط خاص( باید فعاليت و سوابق پژوهشي بيشتري داشته باشد.

 % بودجۀ طرح و مستقل از آن است.13حق نظارت ناظر هر طرح،  .3بصره ت

بندي طرح، توسط مجریهمزمان در اختيار ناظر و دبيرخانه  اي و نهایي باید طبق برنامۀ زمان گزارش دوره .1

 قرار گيرد و مجریموظف است پس از گرفتن تأیيدیه آن را به دبيرخانه ارائه دهد. 

 

 

 المللی ای مشترك بینه .ارزیابی طرح81ماده 

پيشنهاد طرح پژوهشي قبل از ارائه به شوراي پژوهش و فناوري، توسط گروه آموزشي و دانشكدۀ مربوطه  .1

 بررسي و در صورت تأیيد آن، به شوراي مذکور ارجاع داده خواهد شد.
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و  0اده م 1شوراي پژوهش و فناوري دانشگاه،  براي نظارت بر حسن اجراي طرح پژوهشي، با رعایت بند  .1

 نماید. تبصره آن، یك نفر ناظر براي آن انتخاب مي

براي ارزیابي موقت، مجري بایستي دو نسخۀ پانچ شده گزارش نهایي طرح پژوهشي را به انضمام دو  .0

نسخه از مقالۀ پذیرش شده )همراه با نامۀ پذیرش( به همراه مستندات و محصوالت، از طریق گروه 

ئه و درخواست تسویه حساب نماید. رئيس دانشكده/ معاون پژوهش آموزشي به دانشكدۀ مربوط ارا

دهد.  دانشكده، مستندات را به همراه نامۀ اعالم نظر ناظر طرح، به مدیریت امور پژوهشي ارجاع مي

هاي آن طرح را به دو داور متخصص )داخلي و خارجي( واجد شرایط  مدیریت امور پژوهشي، گزارش

داوران، گزارش نهایي آن طرح و ارتباط مقاله یا مقاالت مستخرج را با  کند. در صورتي که ارسال مي

موضوع آن تأیيد نمایند، آن طرح همراه با نظر داوران براي تسویه حساب موقت به شوراي پژوهش و 

 شود.  فناوري ارجاع داده مي

که دو نفر از ارزیابي طرح پژوهشي مشترك با رویكرد پتنت یا محصول توسط سه داور متخصص ذیربط ) .0

 پذیرد.  شوند( به صورت حضوري انجام مي ها از خارج از دانشگاه انتخاب مي آن

 داور هر طرح پژوهشي باید حداقل داراي مرتبۀ استادیاري باشد..81تبصره 

هاي پژوهشي مشترك محصول محور، داور  در شرایط خاص و خصوصاً در مورد طرح .88تبصره 

 ص در صنعت و بدون در نظر گرفتن مرتبۀ استادیاري انتخاب شود.تواند از ميان افراد شاخ مي

نامه/ رساله کارشناسي ارشد /  داور طرح پژوهشي نباید از بين استادان راهنما یا مشاور پایان :82تبصره 

 رسالۀ دکتري مجري/ مجریان طرح انتخاب گردد. 

ش و فناوري دانشگاه است و در تاریخ اتمام طرح پژوهشي، تاریخ تصویب نهایي آن در شوراي پژوه .0

 شود.  گواهي اتمام طرح نيز تاریخ مذکور درج مي

تواند با ارئۀ گواهي پذیرش مقاله یا مقاالت مستخرج از طرح پژوهشي در نشریات  حساب مالي مي تسویه .3

ال معتبر، انجام گيرد. تسویه حساب نهایي با ارائۀ نسخۀ نهایي چاپ شده مقاله یا مقاالت تا مدت دو س

سال،  1پذیر خواهد بود. در صورت عدم چاپ مقاله حداکثر بعد از  پس از تسویه حساب مالي امكان

هاي  در مورد طرح شود. موضوع براي کسب تكليف به شوراي پژوهشي و فناوري دانشگاه ارجاع داده مي

 لزامي است.براي تسویه حساب ا 1-3محور ارائۀ گواهي تأیيد از مراجع مربوطه، مطابق بند  محصول

 

 . روش اجرا88ماده 

پيشنهادۀ طرح پژوهشي مشترك، به انضمام موافقت کتبي مجري و مسئوالن دو طرف با انجام طرح  .1

پژوهشي مشترك از طریق سامانۀ مدیریت امور پژوهشي )ژیرو( به کارتابل مدیریت امور پژوهشي ارسال 

 شود.  مي
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 شود. از دانشگاه ارسال ميپيشنهادۀ طرح، جهت ارزیابي به دو داور خارج  .1

 شود.  در صورت تأیيد توسط داوران، موضوع در شوراي پژوهش و فناوري دانشگاه مطرح مي .0

 گردد.  پس از تصویب موضوع در شوراي پژوهش و فناوري دانشگاه، نسبت به عقد قرارداد اقدام مي .0

ش و فناوري، یك نفر ناظر پس از انعقاد قرارداد، جهت نظارت بر روند اجرایي طرح، در شوراي پژوه .0

 شود. تعيين مي

هاي طرح باید به  آدرس دانشگاه شهيد مدني آذربایجان به عنوان آدرس مؤسسۀ مجري، در کليۀ خروجي .3

هاي طرح باید قبالً به  صورت صحيح نوشته شود. درج نام افراد غير از همكاران طرح در کليۀ خروجي

 تأیيد شوراي پژوهش و فناوري رسيده باشد.

هاي انجام شده، از سوي مجري، جهت ارزیابي اثربخشي از طریق  اي و نهایي فعاليت هاي دوره گزارش .9

شود و مدیر گروه مراتب را ز طریق  سامانۀ مدیریت امور پژوهشي )ژیرو( به مدیر گروه مربوطه ارسال مي

 دهد. سامانه به رئيس دانشكده/ معاون پژوهشي دانشكده ارجاع مي

معاون پژوهشي دانشكده در صورت تأیيد و پس از ضميمه نمودن اعالم نظر ناظر طرح، رئيس دانشكده/  .8

 دهد.    مراتب را به مدیریت امور پژوهشي دانشگاه ارجاع مي

پس از دریافت مستندات توسط مدیریت امور پژوهشي، گزارش نهایي طرح با توجه به رویكرد آن جهت  .0

 شود. داور ارسال مي 0یا  1ارزیابي به 

 شود. الزحمه داوران طبق دستورالعمل مربوط و در چارچوب مقررات دانشگاه پرداخت مي حق .89بصره ت

پس از طرح و بررسي نظرات داوران در شوراي پژوهش و فناوري دانشگاه، مجوز الزم جهت تسویه  .13

 گردد.  حساب براي مجري صادر مي

پذیر  يۀ تعهدات قيد شده در قرارداد امكان: تسویه حساب طرح پژوهشي مشترك، پس از انجام کلنكتۀ مهم

 خواهد بود.

 . اعالم خاتمه طرح82ماده 

گزارش نهایي طرح باید تا تاریخ خاتمه مندرج در قرارداد، توسط مجري داخل دانشگاه به مدیریت امور  .1

 پژوهشي ارائه شود تا شامل جریمه دیرکرد نشود.

% از کل مبلغ قرارداد )منهاي حق نظارت( به 1ش نهایي، به ازاي هر ماه تأخير در ارائۀ گزار .84تبصره 

 شود.  عنوان جریمه دیرکرد کسر مي

هرگونه تغيير در عنوان، رویكرد و سایر مفاد قرارداد )فقط یك بار(، با درخواست و توجيه کتبي مجري )از  .1

 د بود.طریق گروه آموزشي و دانشكدۀ مربوطه( و تصویب شوراي پژوهش و فناوري دانشگاه خواه
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/  ماه فرصت دارد تا تعهدات طرح را )مقاله 10مجري، پس از پایان تاریخ اتمام قرارداد طرح، حداکثر  .0

مقاالت چاپ شده در مجالت معتبر یا ارائۀ تأیيدیه از داور مورد نظر براساس رویكرد طرح(، به همراه فرم 

 برگزاري سخنراني به مدیریت امور پژوهشي تحویل دهد. 

شود و به این  زمان انتظار به منظور چاپ مقاله، به عنوان مدت اجراي طرح محسوب نمي .85تبصره 

 منظور نيازي به تمدید قرارداد نيست. 

الزحمه ناظر به مدیریت  هاي پرداخت شده حق اي و نهایي و فيش هاي دوره هاي گزارش ارسال تأیيدیه .0

 امور پژوهشي ضروري است. 

شده به   عهدات خود عمل نماید، ملزم به بازپرداخت کل مبلغ هزینهچنانچه مجري طرح نتواند به ت .0

هاي بعدي  باشد. در این صورت طرح دانشگاه بوده و مجاز به ارائۀ آن به عنوان سابقه پژوهشي خود نمي

 مجري با اعمال محدودیت در بودجه، در شوراي پژوهش و فناوري دانشگاه قابل بررسي است.  

 تمدید یا لغو قرارداد.  مدت اجرا، 89ماده 

مدت اجراي طرح پژوهشي حداکثر یك سال است. در صورتي که طرح پژوهشي در موعد مقرر به اتمام نرسيده     

باشد، تمدید مدت زمان اجراي آن، با درخواست کتبي حداقل یك ماه قبل از اتمام مدت زمان اجراي آن و 

 رعایت مفاد ذیل قابل تمدید خواهد بود. و با « هاي پژوهشي فرم تمدید قرارداد طرح»تكميل 

با تكميل فرم درخواست مربوطه و ارائۀ شش ماه حداکثر به مدت  بار اولدرخواست تمدید براي  .3

 پذیر خواهد بود.  گزارش پيشرفت کار و ارائۀ دالیل توجيهي و با تأیيد مدیر کل پژوهشي دانشگاه امكان

با تكميل فرم درخواست مربوطه، ارائۀ  شش ماهت حداکثر به مد بار دومدرخواست تمدید براي  .9

مقاله یا مقاالت طرح پژوهشي و ارائۀ دالیل  (PrePrint)گزارش پيشرفت کار و ارائۀ نسخۀ آماده شده 

 پذیر خواهد بود.  توجيهي و با تأیيد مدیر کل پژوهشي دانشگاه امكان

ر دليل درخواست تمدید طرح پژوهشي : در صورتي که مدیر کل پژوهشي دانشگاه به هالزم به ذکر است

تواند ارجاع آن را به شوراي پژوهش و فناوري  مجري را )چه در بار اول و چه در بار دوم( نپذیرد، مجري مي

 دانشگاه درخواست کند. تصميم شورا در این مورد قطعي خواهد بود. 

به اتمام برساند، آن طرح در صورتي که مجري با رعایت تمدیدهاي فوق، نتواند طرح پژوهشي خود را  .8

 ملغي اعالم خواهد شد.

هاي پژوهشي، مجري موظف است بنابه تشخيص شوراي پژوهش و فناوري،  در صورت لغو قرارداد طرح .0

الزحمۀ دریافتي و خسارات وارده به دانشگاه را به صورت جریمه، نقداً پرداخت  تمام یا قسمتي از حق

 شود. انۀ مجري کسر و به حساب دانشگاه واریز ميصورت از حقوق ماهي نماید، در غير این
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. در صورتي که مدّت زمان اجراي طرح پژوهشي به پایان رسيده باشد و مجري درخواست کتبي براي تمدید 6

زمان اجراي آن، ارائه نكرده باشد، مدیریت امور پژوهشي دانشگاه، آن طرح را لغو کرده و مطابق بند 

 همين ماده عمل خواهد کرد.0

 های پژوهشی مشترك . مالكیت حقوق مادی و معنوی طرح84ماده 

ها و تحقيقات مشترك )اعم از  مالكيت حقوقي مادي و معنوي دانش فني و نتایج حاصل از اجراي طرح .9

پتنت، محصول، کتاب، مقاله و ...( در چارچوب قوانين، به نسبت آورده طرف ایراني و طرف خارجي، به 

 .گيرد هر دو طرف تعلق مي

ها و نتایج حاصل از آن محرمانه بماند،  در صورتي که پژوهشگر، طرحي را ارائه نماید که الزم باشد روش .8

 صورت کتبي[ با معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه در ميان بگذارد.  باید مراتب را ]به

چنانچه دانش فني حاصل از طرح پژوهشي مشترك محصول محور، توسط بخش صنعت یا یكي از  .0

برداري برسد، سود حاصل از آن براساس توافق دو  ها خریداري شود یا به مرحلۀ توليد و بهره مانساز

گردد. الزم به ذکر  طرف قرارداد بين دانشگاه و مؤسسۀ خارج از کشور )طرف دوّم قرارداد( تقسيم مي

 د گرفت. است که بخشي از سود مربوط به سهم دانشگاه به مجري طرح در داخل دانشگاه تعلق خواه

در صورت تمایل مجري یا معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه به چاپ گزارش نهایي طرح پژوهشي به  .13

 سازي و چاپ کتاب را طي کند.  شكل کتاب در انتشارات دانشگاه، گزارش نهایي آن بایستي مراحل آماده

شگاه به چاپ برساند، اي بخواهد گزارش نهایي آن را در خارج از دان در صورتي که مجري طرح پژوهشي .11

 باید رسماً از معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه مجوز کسب نماید. 

 . تصویب85ماده 

به تصویب شوراي پژوهش و فناوري  10/38/1009تبصره در تاریخ  10ماده و   10در یك مقدمه و  دستورالعملاین 
قابل اجرا  در هيأت رئيسه د و از تاریخ تصویبرسيبه تصویب هيأت رئيسه دانشگاه  10/13/1009و در تاریخ دانشگاه 

 است.
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 7فصل 

 

های پژوهش و فناوری تعریف  حمایتاز طرحدستوالعمل اجرایی

 های دانشگاه شده در راستای اولویت

 

 مقدمه

دانشگاه شهيد مدني آذربایجان براساس هفتمين مصوبۀ جلسۀ شوراي پژوهش و با توکل و استعانت از خداوند متعال،
هاي کاربردي  ،از اعضاي هيأت علمي خالق و نوآور، به منظور اجراي پروژه13/30/1009ناوري دانشگاه در مورخه ف

هاي پژوهش و فناوري دانشگاه بوده و براي رفع  محور و بنيادي مرز دانشي که در راستاي اولویت و محصول
 نماید. هاي منطقه و کشور تعریف شده باشند، حمایت مي چالش

ها  هاي پژوهش و فناوري دانشگاه براساس اسناد باالدستي شامل نقشه جامع علمي کشور، سياست اولویت .8ماده 

 هاي پژوهش و فناوري کشور و نيازهاي منطقه به شرح ذیل تدوین شده است:  و اولویت

 انرژي و محيط زیست 

 هاي حجيم هاي هوشمند و پردازش داده سامانه 

 هاي زیستي و غيرزیستي در گياهان شناسایي راهكارهاي مدیریت تنش 

 هاي دیني و عقلي هاي نوین از سنت قرائت 

 ایراني از طریق معرفي و بازخواني زندگي و آثار مشاهير علمي، ادبي و  -هاي اسالمي احياي ارزش
 فرهنگي آذربایجان

 هاي پویا و بنيادي سازي سيستم سازي و مدل شبيه 

 و تربيتي و بهبود سالمت جسمانيهاي رواني، اجتماعي  شناسي پدیده آسيب 
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 .اهداف2ماده 

گيري از دانش ملي براي تبدیل علم به ثروت در راستاي تحقق اهداف دانشگاه کارآفرین، نقشه  بهره -
  1030جامع علمي کشور و همچنينسند چشم انداز 

 هاي دانش بنيان  کمك به توسعه فناوري -
 کمك به توانمند سازي علمي و فني بخش خصوصي کشور -
کمك وحمایت از طرح هاي فناورانه ونوآورانه محصول محور مشترك دانشگاه وصنعت منطبق  -

 بر نيازهاي منطقه و کشور

 ها و هدایت به سمت کارآفریني سازي اوليه طرح کمك به نمونه -

 ها  .مشخصات طرح9ماده 
 هاي ذیل باشند: نامه بایستي داراي ویژگي هاي ارائه شده در قالب این شيوه طرح

 نجر به کسب یا توسعه دانش فني در داخل کشور شود. م -
مندي از  هاي متوسط وپيشرفته استفاده کند و قلمرو بكارگيري و بهره ماهيت علمي داشته و از فناوري -

 نتایج آن در مقياس ملي و فرا ملي باشد.
 امكان توليد در حد نيمه صنعتي و صنعتي داشته باشد. -

 اشته باشد. صرفه بودن د ارزش اقتصادي و به -
هاي دانش  ها، صنایع و دانشگاه باشد )با اولویت با شرکت اجراي طرح با همكاري کامل بين سازمان -

 بنيان(
 المللي را دارا باشد. قابليت اخذ استانداردهاي الزم ملي و بين -

محور، توليد نمونه محصول و اخذ تأیيدیه از مراجع  هاي محصول هاي مورد انتظار از طرح خروجي -
 صالح.ذی

هاي مرز دانشي، چاپ مقاله یا مقاالت مستخرج از طرح در نشریات  هاي مورد انتظار از طرح خروجي -
برابر ضریب تأثير  0با ضریب تأثير بزرگتر از  JCRالمللي معتبر نمایه شده در پایگاه استنادي  بين

 ميانگين رشته.
 بازار داخل کشور باشد. داراي فناوري و نوآوري کافي درمقایسه با محصوالت موجود در  -
 مدت رشد و توسعه کشورباشد.  مدت و دراز هاي ميان پاسخگوي نيازهاي فناورانه برنامه -
 المللي شوند. هاي ارائه شده منجر به ثبت اختراع داخلي یا بين طرح -
 طرح ارائه شده بایستي کامالً مرتبط با تخصص مجري باشد. -
المللي شده  هاي معتبر داخلي و بين کسب جایزه از جشنوارهاالمكان موفق به  هاي ارائه شده حتي طرح -

 باشد.

 هاي مرز دانشي باشند. هاي نظري ارائه شده جزو طرح طرح -

ها و مراکز علمي معتبر داخل  ها، صنایع یا دانشگاه هایي خواهد بود که با مشارکت سازمان اولویت با طرح -
 ه از طرف سازمان خارج از دانشگاه تأمين گردد(.% مبلغ پروژ01یا خارج از کشور تعریف شوند )حداقل 
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 ها .نحوه ارسال طرح4ماده 

 تكميل فرم پيشنهادۀ طرح پژوهشي و ارسال از طریق سامانه مدیریت امور پژوهشي دانشگاه    -
 بررسي اوليه طرح در گروه و دانشكده و در صورت تأیيد ارسال به مدیریت امور پژوهشي دانشگاه -
 داور خارج از دانشگاه ارجاع طرح به دو -
 بررسي نظرات داوران در شوراي پژوهشي و تصویب طرح -
 انتخاب ناظر -

 هاي مشترك با صنایع، باید ناظر با توافق دانشگاه و صنعت تعيين شوند. در پروژه نكته:

 

 ها .نحوه حمایت از طرح5ماده 
و مرز دانشي، براساس مصوبه مورخ محور  دار محصول هاي پژوهشي اولویت ميزان حمایت مالي دانشگاه از طرح

ریال )پنجاه میلیون  111/111/511/-تا سقف شوراي پژوهشي و فناوري دانشگاه، 03/30/1009

 باشد. ميتومان(

 % مبلغ مصوب به عنوان هزینه پرسنلي خواهد بود. 13حداکثر  .8 تبصره

 باشد: سقف مبلغ پرداختی براساس نوع خروجی طرح به شرح ذیل می. 5-8

 محور های پژوهشی محصول طرح -فال

اي از محصول با اخذ گواهي از مراجع  محور، دستيابي به دانش فني، توليد نمونه هاي پژوهشي محصول خروجي طرح

 ها به شرح ذیل است: باشد. سقف حمایت دانشگاه از این نوع طرح ذیصالح مي

 ریال 333/333/033/-سازي شدن محصول:  تا سقف  در صورت تجاري -

 ریال 333/333/033/-المللي معتبر :  تا سقف  المللي یا اخذ استاندارد بين صورت ثبت اختراع بين در -

 ریال 333/333/033/-در صورت ثبت اختراع داخلي یا اخذ استاندارد داخلي معتبر:   تا سقف  -

 ریال 333/333/103/-در صورت توليد نمونه محصول با اخذ گواهي از مراجع ذیصالح:     -

الذکر  هاي فوق هاي علمي معتبر به هر یك از سقف ورت اخذ جایزه )رتبه اول تا سوم( در جشنوارهدر ص -

 گردد.  ریال به عنوان پاداش پژوهشگران اضافه مي 333/333/03/-مبلغ 

عنوان سهم  % به10سازي و فروش محصول و یا دانش فني، از درآمد حاصله به ميزان  در صورت تجاري .2 تبصره

 گردد. به دانشگاه پرداخت مي دانشگاه

 های پژوهشی مرز دانشی طرح -ب

هاي پژوهشي مرز دانشي، چاپ مقاالت مستخرج از طرح در مجالت معتبر نمایه شده در پایگاه  خروجي طرح

باشد. سقف حمایت مالي  برابر ضریب تأثير ميانگين رشته مربوطه مي 0با ضریب تأثير بزرگتر از  JCRاستنادي 

 ها به شرح ذیل است: ز این نوع طرحدانشگاه ا
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با  JCRبه ازاي چاپ هر مقاله مستخرج از طرح پژوهشي در مجالت نمایه شده در پایگاه استنادي  -

ریال براي  333/333/133/-برابر ضریب تأثير ميانگين رشته مربوطه مبلغ  0ضریب تأثير بزرگتر از 

-هاي تجربي، حداکثر تا سقف  هریال براي رشت 333/333/133/-هاي نظري و مبلغ  رشته

 ریال. 333/333/033/

با  JCRبه ازاي چاپ هر مقاله مستخرج از طرح پژوهشي در مجالت نمایه شده در پایگاه استنادي  -

ریال براي  333/333/33/-برابر ضریب تأثير ميانگين رشته مربوطه مبلغ  0ضریب تأثير بزرگتر از 

-هاي تجربي، حداکثر تا سقف  ریال براي رشته 333/333/113/-هاي نظري و مبلغ  رشته

 ریال. 333/333/033/

 .نكات مهم 6ماده  

% به عنوان 13سازي و فروش محصول و یا دانش فني، از مبلغ فروش به ميزان  در صورت تجاري -
 گردد.  باالسري به حساب دانشگاه واریز مي

دانشگاه و مؤسسه خارج از دانشگاه اجرا  مابين بایست از طریق عقد قرارداد في هاي مشترك مي کليه طرح -
 شوند. 

اي خواهد بود که به توانمندي  ها به گونه هاي مصوب براي اجرا بر اساس نوع طرح اولویت واگذاري طرح -
 بخش خصوصي بيانجامد.

ها و افرادي که در قرارداد به عنوان همكار مشخص  مجري موظف است که درانجام طرح از تمام دستگاه -
 استفاده نماید. اند، شده

گيرد و گزارش پيشرفت کار از نظر مالي، فني  اي توسط ناظر طرح صورت مي ها بازدید دوره از تمام طرح -
و اجرایي و همچنين گزارش ميزان تدوین مستندات علمي و اجرایي طرح باید به تأیيد ناظر و داوران 

 نهایي طرح برسند. 

نجام طرح را حسب نظر و درخواست معاونت پژوهش و مجري باید اطالعات الزم و گزارش پيشرفت ا -
 فناوري دانشگاه به ناظر ارائه نماید. 

ها در چارچوب اعتبار مصوب،پس از پایان هر مرحله از اجراي طرح و براساس ارزیابي ناظر و  پرداخت -
نهایي در خصوص پيشرفت طرح پس از تأیيد توسط شوراي پژوهش و فناوري بشرح ذیل صورت  داوري 

 گيرد: مي

 10 ها بعد از تأیيد فاکتورها توسط ناظر پرداخت  پرداخت و مابقي هزینه درصد کل مبلغ طرح به عنوان پيش
گردد. مبلغ مربوط به هزینۀ پرسنلي بعد از اتمام طرح و تأیيد ناظر و داوران نهایي و تصویب شوراي  مي

 گردد. پژوهش و فناوري پرداخت مي

 درصد کل اعتبار طرح  0و فناوري دانشگاه تعيين و حق الزحمه ناظر طرح  ناظر طرح توسط شوراي پژوهش
 خواهد بود که پس از تائيد گزارش پيشرفت و گزارش نهایي پرداخت خواهد شد. 

عنوان طرح  0، برابر 09نامه و قابل حمایت از طرف دانشگاه در سال  هاي مشمول این شيوه تعداد طرح -
هاي دریافت شده و مورد تأیيد داوران بيشتر از این تعداد باشد اولویت با  حکه تعداد طر باشد. در صورتي مي

 باشد.  محور مي هاي مشترك با صنایع و سازمان و محصول طرح



قوانین و مقررات پژوهشی دانشگاه شهید مدنی آذربایجانمجموعه    

 

 . مدت زمان اجرای طرح7ماده 
مدت زمان پيش بيني شده براي اجراي یك سال و حداکثر شش ماه با تایيد ناظر طرح و تصویب شوراي پژوهش 

 قابل تمدید مي باشد. و فناوري

در هر یك از مواردي که فسخ قرارداد ناشي از عملكرد ناموفق مجري باشد، مجري باید کل مبالغ  نكته مهم:

 دریافتي از دانشگاه از بابت قرارداد طرح را بصورت یكجا به دانشگاه پرداخت نماید. 

 : تصویب1ماده 
به تصویب شوراي پژوهش و فناوري  10/38/1009در تاریخ تبصره  1و ماده  8در یك مقدمه و  دستورالعملاین 

 االجرا است. دانشگاه رسيد و از تاریخ تصویب الزم
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 1فصل 

 

 مأموریت پژوهشی خارج از کشور اجرایی دستورالعمل

 

المللي دانشگاه، شرایط  هاي بين به منظور ارتقاي توان پژوهشي اعضاي هيأت علمي دانشگاه و افزایش همكاري

 باشد: هاي پژوهشي به شرح ذیل مي فاده از مأموریتاست

 . تعریف مأموریت پژوهشی8ماده 

شود که عضو هيأت علمي جهت انجام دادن پروژۀ تحقيقاتي خود، فقط با  مأموریت پژوهشي به مأموریتي اطالق مي

 هاي خارج از کشور صورت پذیرد. دریافت حقوق و مزایاي ریالي و به دعوت یكي از دانشگاه

 . اهداف مأموریت پژوهشی2ماده 

 المللي توليد دانش و ارتقاي تجارب اعضاي هيأت علمي و اعتالي جایگاه دانشگاه در سطح بين -

 هاي تخصصي کمك به حل مشكالت علمي و فني کشور از طریق تحقيق در زمينه -

 قاتيهاي نوین آموزشي و تحقي آشنایي و استفاده از دستاوردها، دانش فني، امكانات و روش -

 المللي در روابط بين دانشگاهي اي و بين هاي علمي منطقه نهادینه کردن همكاري -

 . شرایط استفاده از مأموریت پژوهشی9ماده 

%  5درهر سال،معادل سهيمه دانشگاه براي استفادۀ اعضاي هيأت علمي از مأموریت پژوهشي،  -

 است.  تعداد کل اعضای هیأت علمی دانشگاه

هاي تحقيقاتي به مدت حداقل سه ماه  تواند جهت شرکت در پروژه یا پيماني مي عضو هيأت علمي رسمي -

 و حداکثر یك سال در هر پنج سال با مأموریت پژوهشي به خارج از کشور اعزام گردد. 
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هاي پژوهشي، فناوري( در  نامۀ ارتقاي اعضاي هيأت علمي )فعاليت آیين 0%  امتياز از ماده 133کسب  -

 پنج سال گذشته 

 0و  1امتياز از بندهاي  10براي هر عضو هيأت علمي با سابقۀ کمتر از پنج سال، به ازاي هر سال . 8صره تب

 ضروري است.  0ماده   0-1جدول 

بایست براساس چك ليست ذیل به تصویب گروه و دانشكده و  موضوع و طرح تحقيقاتي متقاضيان مي -

 شوراي پژوهش و فناوري دانشگاه برسد.

  با تخصص فرد متقاضي تطابق داشته باشد.موضوع تحقيق 

 هاي بنيادي یا کاربردي  موضوع تحقيق باید رافع بخشي از نيازهاي کشور باشد یا در پژوهش

 هاي آموزشي و پژوهشي نقش مؤثر داشته باشد.  دانشگاه دستاوردهاي علمي داشته و در نوآوري

 وه ميزبان یا استاد ميزبان( ارتباط بين موضوع تحقيق پيشنهادي متقاضي و دانشگاه پذیرنده )گر

 منطقي وجود داشته باشد.

اعضاي هيأت علمي با وضعيت استخدامي پيماني حداقل یك ماه قبل از تاریخ انقضاي قرارداد  .2تبصره

استخدامي باید به محل کار خود در دانشگاه شهيد مدني آذربایجان مراجعت و نسبت به تمدید آن اقدام 

 نمایند.

گردد  مدت صرفاً براي فصل تابستان و حداکثر به مدت سه ماه اعطا مي مأموریت پژوهشي کوتاه .9تبصره 

 سال تحصيلي خواهد بود. و شروع مأموریت پژوهشي بلند مدت از ابتداي نيم

گردند،  هاي پژوهشي مشترك به خارج اعزام مي نامه اعضاي هيأت علمي که در چارچوب تفاهم .4تبصره

 تعهدات این دستورالعمل خواهند بود. مشمول تسهيالت و 

هاي پژوهشي حداقل سه ماه و حداکثر یك سال نافذ است و  . این دستورالعمل درخصوص مأموریت5تبصره 

 جایگزین فرصت مطالعاتي نيست.

شود( تقسيم  ماه تابستان را نيز شامل مي 0تواند به چهار نوبت سه ماهه )که  مأموریت پژوهشي مي.6تبصره 

 مذکور ارائه گردد.  همان دانشگاهکه هر بار، پذیرش معتبر از   شرط آن شود به

براي استفاده از هر نوبت سه ماهۀ بعدي، ارائۀ گزارش سه ماهۀ قبلي که مورد تأیيد شوراي گروه و  -

المللي نمایه شده در  دانشكده باشد و ارائۀ گواهي مبني بر چاپ یا پذیرش یك مقاله در مجالت بين

 الزامي است.JCR تناديپایگاه اس
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درخواست هرگونه مرخصي استحقاقي یا بدون حقوق، در حين استفاده، قبل و بالفاصله بعد از استفاده از  -

 مأموریت پژوهشي ممنوع است. 

 . شرایط عمومی4ماده 

بایست واجد کليۀ شرایط الزم باشند و با  عضو هيأت علمي متقاضي استفاده از مأموریت پژوهشي مي -

امل ضوابط، درخواست خود را به همراه پرسشنامۀ تكميل شده، نامۀ پذیرش از دانشگاه مورد رعایت ک

نظر در کشور محل مأموریت و موافقت شوراي گروه )با ذکر معرفي جایگزین تدریس دروس متقاضي در 

 زمان غيبت عضو هيأت علمي( به رئيس دانشكده ارسال نماید.

رنامۀ پژوهشي متقاضي از سامانۀ مدیریت اطالعات پژوهشي و گيري کا رئيس دانشكده پس از گزارش 

المللي  هاي علمي و بين بررسي و طرح و امتيازدهي در کميتۀ منتخب، مستندات را به دفتر همكاري

 نماید.  دانشگاه ارسال مي

ها و مدارك متقاضيان در شوراي تخصصي پژوهش و فناوري دانشگاه بررسي و جهت تصویب  درخواست

 شود. به جلسه هيأت رئيسه دانشگاه ارائه مي نهایي

هاي مشخص شده توسط دفتر حقوقي  بایست نسبت به سپردن ضمانت عضو هيأت علمي متقاضي مي -

   دانشگاه اقدام نماید.

 

 . تعهدات مأمور5ماده 

از نتایج کار تحقيقاتي   JCRدر مجالت نمایه شده در پایگاه استنادي  Q1یا  Q1چاپ یك مقاله  -

ك )با نام دانشگاه شهيد مدني آذربایجان به عنوان آدرس اول( حداکثر پس از یك سال از خاتمۀ مشتر

المللي معتبر یا انعقاد طرح پژوهشي مشترك با  مأموریت یا چاپ یك کتاب مشترك در انتشارات بين

 گيري براي مأموریت / فرصت مؤسسه / دانشگاه پذیرنده. بدیهي است این عملكرد مبناي تصميم

 مطالعاتي بعدي خواهد بود.

ارائۀ گزارش سفر و گواهي حضور و حسن انجام کار از استاد پذیرنده یا دانشگاه مقصد، پس از پایان دورۀ  -

 مدت یا بلندمدت خارج کشور  به معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه مأموریت پژوهشي کوتاه

اي با حضور  شت از مأموریت، در جلسهارائۀ گزارش علمي مأموریت، حداکثر  طي سه ماه پس از بازگ -

هاي دانشكده و تسليم گواهي آن )با تأیيد رئيس دانشكده( به معاونت پژوهش  اساتيد و دانشجویان گروه

 و فناوري دانشگاه

تواند از مأموریت دانشگاهي براي شرکت و ارائۀمقاله در  عضو هيأت علمي مأمور، در خالل دوره نمي .7تبصره 

 للي استفاده نماید.الم مجامع بين
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مأموریت پژوهشي بيشتر از یك سال با موافقت گروه آموزشي و دانشكده / پژوهشكده و تصویب در  .1تبصره 

 هيأت رئيسه دانشگاه به صورت ساالنانه ميسر خواهد بود. 

 های قابل پرداخت . هزینه6ماده 

ت به صورت ماهانه به حساب پرداخت حقوق و مزایاي کامل عضو هيأت علمي که در طول مدت مأموری -

 جاري مأمور واریز خواهد شد.

دریافت کمك هزینۀ بليط رفت و برگشت از محل گرنت شخصي براي مأمور و خانواده  )فرزندان تا  -

 سال( بعد از انجام سفر به شرح جدول ذیل: 13حداکثر دو نفر زیر 

کمک هزینۀ بلیط رفت و  نام کشور

 برگشت برای هر نفر
ریكاي جنوبي، آمریكاي شمالي، استراليا و نيوزیلند، اقيانوسيه، کشورهاي آم

 ژاپن، کره
 ریال 333/333/133/-

کشورهاي اروپایي ) بغير از کشورهاي تازه استقالل یافتۀ روسيه در اروپاي 
 مرکز شرقي و بالتيك( و آفریقاي جنوبي

 ریال 333/333/33/-

وان، ویتنام، فيليپين و کشورهاي چين، مغولستان، مالزي، سنگاپور، تایلند، تای
 قاره آفریقا )بغير از آفریقاي جنوبي(

 ریال 333/333/03/-

هاي تازه استقالل یافتۀ شوروي سابق، کشورهاي حاشيۀ  روسيه، جمهوري
 خليج فارس، ترکيه، قبرس، عربستان، لبنان، هند و پاکستان

 ریال 333/333/03/-

پذیر  امكانفقط یک بارر براي هر مأموریت)سه ماهه یا یك ساله(هاي مذکو هزینه دریافت کمك. 3تبصره 

 است.

% گرنت 51سقف هاي قابل پرداخت از محل گرنت براي تهيۀ بليط حداکثر تا  هزینه. 81تبصره 

 پذیر است. امكان متقاضی

پرداخت کمك هزینۀ ماهانۀ بيمه، هزینۀ روادید و عوارض خروج از کشور ازمحل گرنت شخصي به  -

 )بعد از انجام سفر( دالر آمریكا 811معادل ریالي  ميزان

معرفي به بانك جهت دریافت ارز براساس سقف مقرري ارزي فرصت مطالعاتي کشور پذیرنده به هزینۀ  -

 ریالي شخصي.
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 . تصویب 7ماده 

تبصره در هجدهمين جلسۀ شوراي پژوهش و فناوري دانشگاه )مورخ  13ماده و  9این دستورالعمل در 

( به تصویب رسيد و از تاریخ 10/13/1009( و بيست و هشتمين جلسۀ هيأت رئيسۀ دانشگاه )مورخ 11/13/1009

 تصویب در هيأت رئيسه قابل اجراست. 
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 3فصل 

 

ت أدستورالعمل اجرایی نحوۀ حمایت از شرکت اعضای هی

 های داخل و خارج از کشور علمیدر همایش

 

گيري  المللي براي بهره ضاي هيأت علمي دانشگاه در مجامع علمي ملي و بينبا توجه به اهميت حضور فعال اع       

هاي داخل و خارج از  ها و کنفرانس هاي شرکت و ارائۀ مقاله در همایش از تحقيقات رایج، شرایط پرداخت هزینه

« زش عاليها و مؤسسات آمو نامۀ اعتبار پژوهشي اعضاي هيأت علمي دانشگاه آیين» 0ماده  0-0کشور طبق بند 

دستورالعمل اجرایي آن، به شرح  0وزارت علوم، تحقيقات و فناوري( و مفاد مندرج در ماده  19/33/1003)مصوب 

 باشد: ذیل مي

ها و  شرایط پرداخت هزینۀ شرکت و ارائۀ مقاله توسط اعضای هیأت علمی دانشگاه در کنفرانس

 های داخل کشور همایش

شود که  هاي تخصصي مي شرکت در همایش فقط مشمول آن همایشهاي  صدور مأموریت و پرداخت هزینه .8

هاي علمي داراي  هاي دولتي وابسته به وزارتين، مراکز علمي و پژوهشي و انجمن برگزارکنندگان، از دانشگاه

ها و  هاي آزاد اسالمي مراکز استان باشد؛ مشروط بر اینكه این همایش مجوز از وزارتين و نيز دانشگاه

 ثبت شده باشند. (ISC)در پایگاه استنادي علوم جهان اسالم ها  کنفرانس

هزینۀ شرکت اعضاي هيأت علمي در همایش ها و کنفرانس هاي نامعتبر داخل کشور قابل پرداخت   توجه:

 باشد. نمي
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هاي علمي معتبر  هاي ثبت نام و بليط رفت و برگشت براي شرکت اعضاي هيأت علمي در همایش فقطهزینه .2

درصد اعتبار  21سقف حداکثر تا  هر سالدر طول )با ارائه مقاله(  لمللي داخل کشورا ملي و بين

 قابل پرداخت است. پژوهشی فرد

توسط اعضاي هيأت علمي و  مقاالت ارائه شده به صورت پوستر حمایت مالي دانشگاه از:8تبصره

شده به صورت سخنراني هاي قابل پرداخت براي مقاالت ارائه  هزینه% 75معادل دانشجویان دانشگاه، 

 گردد.  محاسبه و پرداخت مي

قابل بدون ارائۀ مقاله  هاي داخلي،  ها و کارگاه هزینۀ شرکت اعضاي هيأت علمي در همایش :2تبصره

 باشد.  پرداخت نمي

هاي استاني شامل حق ثبت نام،  هاي قابل پرداخت براي شرکت اعضاي هيأت علمي در همایش حداکثر هزینه .9

 باشد. ریال )دو ميليون و پانصد هزار ریال( مي 333/033/1برگشت و هزینۀ اقامت در طول سال  بليط رفت و

سال مي توانند در صورت نداشتن اعتبار پژوهشي )گرنت(،  1اعضاي هيأت علمي جدید االستخدام حداکثر تا  .4

ي داخلي استفاده از اعتبارات معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه جهت شرکت و ارائۀ مقاله در همایش ها

 نمایند.

بار در طول دورۀ تحصيل و هر دانشجوي دکتري با  حداکثر یك با ارائۀ مقالههر دانشجوي کارشناسي ارشد  .5

ها،  تواند در همایش بار در هر سال )و حداکثر چهار بار در طول تحصيل دکتري( مي ارائۀ مقاله حداکثر یك

هاي  سات علمي و تخصصي داخلي شرکت نماید و صرفاً هزینههاي علمي و جل هاي آموزشي، نمایشگاه کارگاه

ثبت نام، رفت و برگشت و هزینه اقامت به دانشجوي شرکت کننده در همایش قابل پرداخت خواهد بود. 

بدیهي است موافقت استاد راهنماي دانشجو براي شرکت در همایش و تائيد گروه و دانشكدۀ مربوطه و ارائه 

الۀ چاپ شده صرفاً با ذکر نام کامل دانشگاه و فاکتورهاي مربوطه براي دانشجو گواهي حضور، تصویر مق

 ضروري مي باشد.

حداکثر مبلغ قابل پرداخت به دانشجویان کارشناسي ارشد و دکتري براي هر بار شرکت در همایش . 9تبصره 

-  ارائه مقاله ، هاي علمي معتبر )شامل هزینه هاي ثبت نام، بليط رفت وبرگشت اتوبوس و اقامت( با

 باشد. )سه ميليون ریال( مي 333/333/0/

دانشكده و اعالم کتبي دانشكده،  ها منوط به درخواست کتبي دانشجوي ذینفع از کليه پرداخت. 4تبصره 

 خطاب به حوزه معاونت پژوهش و فناوري است.

-مجموع تا سقف  ریال و در 333/033/-هزینه قابل پرداخت براي هر شب اقامت حداکثر  .5تبصره 

 ریال )هشت صد هزار ریال( مي باشد. 333/833/
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ها  شرایط پرداخت هزینۀ شرکت و ارائۀ مقاله توسط اعضای هیأت علمی دانشگاه، در کنفرانس

 المللی خارج از کشور های بین و همایش

صي معتبر خارجي المللي، همایشي است که با مشارکت یك یا چند دانشگاه، سازمان یا انجمن تخص همایش بين .8

هاي علمي توسط  ها و مقاله المللي باشد. همچنين بخشي از سخنراني برگزار گردد و داراي هدف و موضوع بين

 % اعضاي کميتۀ علمي از سایر کشورها انتخاب شده باشند.   03شرکت کنندگان خارجي ارائه شود و حداقل

المللي خارج از کشور صرفاً مربوط  هاي بين همایشها و  حمایت مالي از شرکت اعضاي هيأت علمي در کنفرانس .2

هاي معتبر علمي شناخته  ها، مراکز تحقيقاتي و یا انجمن به مواردي خواهد بود که برگزارکنندگان آنها دانشگاه

 شده باشند.

جهت ارائۀ مقاله به  یک باردر طول سالتوانند با رعایت تشریفات اداري،  اعضاي هيأت علمي دانشگاه مي .9

 المللي، به خارج از کشور اعزام شوند. هاي بين ت شفاهي یا پوستر در همایشصور

المللي خارج از کشور باید  هاي بين ها و همایش اعضاي هيأت علمي در هنگام درخواست شرکت در کنفرانس .4

 داراي حداقل دو سال سابقۀ خدمت در دانشگاه باشند.

المللي خارج از کشور، باید بين دو سفر  هاي بين همایشها و  هر عضو هيأت علمي متقاضي شرکت در کنفرانس .5

و یا یك طرح خاتمه یافته  JCRعلمي خارج از کشور، حداقل یك مقاله چاپ شده در نشریات نمایه شده در 

 333/333/103خارج از دانشگاه و عقد قرارداد شده از طریق معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه، حداقل به مبلغ 

هاي علوم انساني حداقل یك مقالۀ چاپ شده در نشریات علمي  شد. شرط مقاله براي رشتهریال داشته با

)داراي ضریب تأثير( و یك مقالۀ چاپ شده به زبان  ISCپژوهشي داراي مجوز از وزارتين نمایه شده در 

 باشد.  انگليسي مي

زبان انگليسي، مقالۀ چاپ  براي اعضاي هيأت علمي گروه زبان عربي، به جاي مقالۀ چاپ شده به :6تبصره

 شده به زبان عربي مورد قبول است. 

ها  المللي براي بخشي از هزینه هاي بين حمایت مالي دانشگاه از اعضاي هيأت علمي شرکت کننده در همایش .6

شرح ذیل  شامل: هزینۀ بليط رفت و برگشت، هزینۀ اسكان، هزینۀ اخذ ویزا به تفكيك کشورهاي مختلف به

اي و پس از انجام مأموریت و در قبال تسليم  دد که به صورت معادل ریالي براساس نرخ ارز مبادلهگر تعيين مي

%(  و از محل اعتبارات 03گزارش و مدارك و اسناد مثبته از محل اعتبار پژوهانه )گرنت( عضو هيأت علمي )

 باشد. %( قابل پرداخت مي33پژوهش و فناوري دانشگاه )
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 دانشگاه مبلغ حمایت نام کشور
 ریال 333/333/80/- کشورهاي آمریكاي جنوبي، آمریكاي شمالي، استراليا و نيوزیلند

 ریال 333/333/90/- کشورهاي ژاپن، کره جنوبي و آفریقاي جنوبي

 ریال 333/333/30/- کشورهاي اروپاي غربي، روسيه

و کشورهاي اروپاي شرقي، یونان، چين، مالزي، سنگاپور، تایلند، تایوان 
 کشورهاي قاره آفریقا

 ریال 333/333/00/-

هاي تازه استقالل یافته  کشورهاي حاشيه خليج فارس، اوکراین، جمهوري
 شوروي سابق، ترکيه، قبرس، عربستان، لبنان، هند، پاکستان و مراکش

 ریال 333/333/03/-

صورت موردي در سقف حمایت مالي قابل پرداخت براي شهرهاي مرزي کشورهاي همایش به  :7 تبصره

 گردد. ریال( تعيين مي 333/333/03/-شوراي پژوهش و فناوري دانشگاه) حداکثر تا 

المللي،  علمي به خارج از کشور جهت ارائۀ مقاله در مجامع بين تدر کليه موارد اعزام عضو هيأ :1 تبصره

در مقابل  نام حق ثبت یورو( 033دالر آمریكا ) یا  933عالوه بر سقف تعيين شده معادل ریالي حداکثر 

 تسليم گواهي رسمي شرکت و ارائۀ مقاله در همایش به صورت جداگانه به شرکت کننده پرداخت خواهد شد. 

)پنجاه درصد( مبالغ % 51پوستر سقف حمایت مالي قابل پرداخت براي ارائۀ مقاله به صورت :3تبصره 

 باشد. جدول فوق مي

اعالم شده توسط بانك مرکزي « اي مبادلهارز نرخ »الذکر  لغ فوقامبریالي  معادلمعيار محاسبۀ  :81تبصره 

 باشد. ميدر تاریخ صدور مأموریت جمهوري اسالمي ایران 

 مدارك الزم برای تائید انجام سفر و پرداخت هزینه ها

 ارائۀ گزارش همایش  .1

 تصویر گواهي شرکت و ارائه مقاله .1

 الشه بليط رفت و برگشت .0

 ناماصل رسيد حق ثبت  .0

 یك نسخه از مقاله ارائه شده در همایش .0

 برنامۀ همایش .3

 تصویب

مورد بازنگري قرارگرفت و به تصویب شوراي پژوهش و فناوري دانشگاه  13/39/1009این دستورالعمل در تاریخ 

رسيد.



قوانین و مقررات پژوهشی دانشگاه شهید مدنی آذربایجانمجموعه    

 
 81 فصل

 های علمی نامۀ همایش آیین

 مشخصات سند

 هاي علمي نامۀ همایش آیينعنوان سند: 

 0131-آ-عتفشمارۀ سند:  نامه نآیينوع سند: 

 13صفحه:  31ویرایش: 

 

 کنندگان اقدام 

 واحد سازمانی نام و نام خانوادگی مسئولیت
کننده)گان( تهيه گذاري و  مدیر کل دفتر سيساست محسن شریفي 

 ریزي امور پژوهشي برنامه

 معاون پژوهش  فناوري مسعود برومند تأیيدکننده

 وزیر علوم، تحقيقات و فناوري يمنصور غالم کننده تصویب

 

 شماره و تاریخ صورتجلسه نام و نام خانوادگی دبیر مرجع تأیید سند
 شمارۀ جلسه: بخش مسعود شمس جلسۀ شوراي معاونان

 11/13/09تاریخ: 

 

تاریخ و شمارۀ ابالغ  قسمت پرونده مرجع نگهداری سند

 سند
  1 0 دفتر وزارتي
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 مقدمه

، نقش مهمي در تقویت ارتباط ميان اعضاي جامعۀ ي از فرآیند مدیریتبخشبعنوان  ،هاي علمي شبرگزاري همای   

نامۀ حاضر براي ایجاد همسویي و  آیينعلمي، تبادل اندیشه و اشاعۀ دستاوردهاي پژوهشي در جامعه دارد. 

لمللي، همچنين به منظور ا اي، ملي و بين هاي علمي داخلي، اعم از منطقه مندي در برگزاري و ثبت همایش نظام

درخصوص نحوۀ برگزاري  13/1/00مورخ  00018/ت/0911اجراي تصویب نامۀ هيأت وزیران به شمارۀ 

هاي امنا  ي و فناوري تابع ضوابط هيأتشها، مؤسسات آموزش عالي، پژوه المللي توسط دانشگاه هاي بين همایش

توانند نسبت به  نامه مي یت ضوابط مندرج در این آیيننامه با رعا هاي مشمول این آیين تدوین شده است. مؤسسه

نامه نباشند، امتيازي تعلق  هایي که منطبق بر ضوابط این آیين هاي علمي اقدام نمایند. به همایش برگزاري همایش

 گيرد.  نمي

 . تعاریف و اختصارات8مادۀ 

 وزارت علوم، تحقيقات و فناوريوزارت: 

 وزارت علو، تحقيقات و فناوري معاونت پژوهش و فناوري معاونت:

ها، مؤسسات آموزش عالي، پژوهشي و فناوريِ داراي موافقت قطعي از شوراي گسترش آموزش  دانشگاهمؤسسه: 

هاي علمي تحقيقاتي داراي مجوّز فعاليت  هاي علم و فناوري، مراکز رشد و شهرك هاي علمي و پارك عالي، انجمن

 ازوزارت علوم، تحقيقات و فناوري 

ها، مؤسسات آموزش عالي، پژوهشي و  که دانشگاه هرگونه گردهمایي علمي،  پژوهشي و فناوري مایش علمی:ه

هاي علمي و تحقيقاتي آن را با یكي از عناوین زیر  هاي علم و فناوري و شهرك هاي علمي، پارك فناوي، انجمن

 برگزار کنند: 

 گيري دربارۀ موضوعي ویژه گرد هم  مکنندگان آن براي بحث و تبادل نظر و تصمي : شرکتکنگره

هاي  شود. بيشتر کنگره المللي و بصورت دائمي یا موقّت برگزار مي در سطح ملي یا بين کنگرهآیند.  مي

کشد و داراي چندین جلسۀ  شوند. کنگره غالباً چند روز طول مي المللي و جهاني  ساالنه برگزار مي بين

 همزمان است.

  :مقاله تر از کنگره که در آن تعداد زیادي  شكل و ماهيتي تخصصي باعلمي جلساتي کنفرانس

المللي، ظرف مدّت یك یا  سطح داخلي یا بينشود. کنفرانس در  بصورت سخنراني یا پوستر ایراد مي

ها معموالً در دو  کنفرانس د.شو خاص برگزار مي يچند روز و در یك نوبت یا ادواري براساس موضوع



قوانین و مقررات پژوهشی دانشگاه شهید مدنی آذربایجانمجموعه    

هاي  بر جنبۀ آموزشي در موضوعات پيشرفته و تخصصي یا با تكيۀ بيشتر بر جنبهقالب، با تكيۀ بيشتر 

 شوند.  پژوهشي و نوآورانۀ موضوعي تخصصي برگزار مي

 :جلساتي علمي که در آن کارشناسان یك فن، دیدگاه خود را دربارۀ موضوعي واحد از  سمپوزیوم

پردازند. هدف نهایي سمپوزیوم، آگاه شدن  کنند و به بحث و تبادل نظر مي هاي متفاوت بيان مي نگاه

هاي رشتۀ تخصصي خود است.  هاي همكاران و آخرین تحوّالت و یافته کارشناسان فن از دیدگاه

 شود.  ها درخصوص مسائل مورد بحث راهكارهایي پيشنهاد مي معموالً در سمپوزیوم

  :براي طرح یا بررسي یك یا نظران  هاي معموالً یك روزه که در آن صاحب سلسله سخنرانيسمینار

آیند. سمينار در سطح محلي، ملّي و  هاي جدید گرد هم مي چند مسألۀ تخصصي و ارائه و مبادلۀ یافته

معموالً با داوري منسجم آن و موضوع  استکنندگان آن محدود  تعداد شرکت ؛المللي تشكيل شود بين

 شود. کننده تنظيم مي هاي افراد شرکت رتاوليه همراه نيست. برنامۀ کاري سمينار با هدف تقویت مها

 نظر در یك عنوان  صاحب کارشناسدودي حمتعداد با حضور  است : جلسۀ مستقلينشست علمی

خاص برگزار  يسازي اطّالعات و نقد و تحليل موضوع سطح همبا هدف علمي براي بحث و تبادل نظر 

 د.شو مي

)غير از حاميان و مؤسساتي که لوگو  همایشي است که توسط بيش از یك مؤسسه همایش مشترك:

هاي  شود. مشارکت مؤسسات در همایش شود( برگزار مي در مستندات همایش ذکر ميها  واره( یا نام آن )نشان

رئيس «/ مؤسسه»هاي داخلي به تأیيد معاونت پژوهش و فناوري  المللي به تأیيد هيأت امنا و در همایش بين

 رسد.  انجمن مي

توانند  ها مي شود )این نوع همایش ایشي است که توسط فقط یك مؤسسه برگزار ميهم همایش مستقل:

 ها را در مستندات همایش درج نمایند.( حاميان و مؤسسات همكار داشته باشند و نام آن

اي علمي به منزلۀ مشترك بودن آن مؤسسه در برگزاري  برگزاري همایش در اماکن مربوط به مؤسسه .8تبصرۀ 

 اجازۀ استفاده از عنوان و لوگوي مؤسسۀ علمي را ندارد.  هناخته شدن آن همایش نيست و برگزارکنندیا معتبر ش

 . اهداف2ماده 

 هاي علمي  ارتقاي سطح کيفي و اثربخشي همایش .2-8

( ISCها در پایگاه استنادي علوم جهان اسالم ) و مقاالت آنها  دن همایشکرمند  دهي و نظام سامان .2-2

 علمي کشور منظور تقویت شبكۀ هب

 چرخۀ مدیریت دانش کشور  هاي علمي در افزایش نقش همایش .2-9
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 علمی سطح همایش. 9ماده 

منطقۀ جغرافيایي در بارۀ موضوعات  نظران علمي که با شرکت صاحب يهمایش ای: همایش منطقه .9-8

ن منطقه را آها و تبادالت علمي  یا نوآوريئل شود و مسا ي در داخل کشور یا کشورهاي منطقه برگزار ميخاص

 ند.ک ميبررسي 

همایشي است که با هدف بررسي موضوعات علمي در سطح ملي و یا شرکت همایش ملی:  .9-2

 شود. نظران از سراسر کشور به زبان فارسي برگزار مي صاحب

المللي و مشارکت یك یا چند سازمان یا  اي و بين همایشي که با هدف فرامنطقه المللی: همایش بین .9-9

هاي علمي آن باید به  ها و مقاله شود و همه یا شماري از سخنراني مي ي برگزار انجمن تخصصي خارج

 هاي غيرفارسي ایراد شود.  زبان

 های همایش علمی . ویژگی4ماده 

 های کلی . ویژگی4-8

اي مرتبط باشد. موضوعات  رشته . موضوع و محورهاي همایش علمي باید با یك حوزۀ خاص علمي یا بين0-1-1

 شود. نامرتبط در همایش علمي پذیرفته نميپراکنده و 

 مرتبط و هماهنگ باشد. « مؤسسه». موضوع و محورهاي همایش علمي باید با زمينۀ فعاليت و مأموریت 0-1-1

 . مؤسسۀ برگزارکننده باید در موضوع همایش علمي داراي جایگاه علمي و عضو هيأت علميِ مرتبط باشد. 0-1-0

 و غيرحضوري برگزار شود. . همایش نباید مجازي0-1-0

 . همایش باید داراي وبگاه اختصاصي باشد که همۀ اطالعات مربوط به همایش در آن ارائه شود. 0-1-0

 ثبت شود.   (ISC). همایش و مقاالت آن در پایگاه استنادي علوم جهان اسالم 0-1-3

 . کارگروه علمي تخصصي مقاالت همایش را داوري کند. 0-1-9

 کنفرانس ارائه شود.  -هاي علمي بصورت سخنراني حضوري/ پوستر یا از طریق ویدئو  ه. مقال0-1-8

 هاي همایش در مجموعۀ چكيده مقاالت/ مقاالت بصورت الكترونيكي یا چاپي منتشر شود.  . مقاله0-1-0

زات، تواند کارگاه اقماري، نمایشگاه تجهي هاي علمي براساس موضوع همایش مي در کنار همایش .2 هتبصر

 بنيان برگزار شود.  هاي دانش و نمایشگاه شرکت نمایشگاه منابع علمي، نمایشگاه صنایع مرتبط
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 المللی داخل کشور های علمی بین های همایش . ویژگی4-2

و حمایت مالي یك یا چند انجمن تخصصي خارجي یا نهاد علميِ خارجي که . همایش با مشارکت علمي0-1-1

 شي و فناوري باشد، برگزار شود. داراي فعاليت علمي، پژوه

 کنندگان خارجي ایراد کنند.  ها و مقاالت را شرکت . شماري از سخنراني0-1-1

 المللي را داشته باشد یا با مشارکت سایر مؤسسات . مؤسسۀ متقاضي سابقۀ برگزاري حداقل یك همایش بين0-1-0

اند، همایش را برگزار کند. مشارکت  لمي را داشتهالمللي ع که سابقۀ برگزاري حداقل یك همایش بيند شرایط واج

المللي که معموالً با همكاري چند  ایبين هاي دوره باید به تأیيد هيأت امناي مؤسسۀ برگزار کننده برسد. همایش

 شوند، از این قاعده مستثني هستند. کشور برگزار مي

 ارسي و یك زبان خارجي )انگليسي و ... ( باشند. ها، پوسترها، بنرها و بروشورها به زبان ف . تمام فراخوان0-1-0

. به ازاي هر موضوع حداقل یك سخنران مدعو خارجي از مراکز علمي خارج از ایران با رعایت تنوع 0-1-0

 درصد ایرادکنندگان مقاالت از مراکز علمي سایر کشورها باشند.  10جغرافيایي شرکت کند. حداقل 

 همایش علمی های برگزارکنندۀ . مؤسسه5ماده 

هاي  هاي آموزش عالي، پژوهشي و فناوري داراي موافقت قطعي از شوراي گسترش آموزش عالي، پارك مؤسسه

هاي علميِ داراي مجوّز فعاليت از وزارت،  هاي علمي تحقيقاتي و انجمن علم و فناوري، مراکز رشد و شهرك

 توانند طبق جدول ذیل اقدام به برگزاري همایش کنند.  مي

 های قابل برگزاری های علمی و نوع همایش های برگزارکنندۀ همایش . مؤسسه8ل جدو

 شرایط برگزاري همایش مؤسسه ردیف

ها و مؤسسات  دانشگاه 8
 آموزش عالي و پژوهشي

المللي را در صورت دارا بودن شرایط ذیل  اي، ملي و بين هاي منطقه توانند همایش مي
 برگزار نمایند.

 ریزي آموزش عالي از شوراي گسترش و برنامه« مؤسسه»ي دارا بودن مجوز قطع .1

با استعالم « مؤسسه»دایر بودن رشتۀ تخصصي مرتبط با موضوع همایش در آن  .1
 ریزي آموزش عالي از شوراي گسترش و برنامه

دارا بودن گروه پژوهشي و یا آموزشي در رشتۀ تخصصي مرتبط با موضوع  .0
 «مؤسسه»همایش درآن 

با مدرك دکتري « مؤسسه»وقت همان  ضو هيأت علمي تمامنفر ع 0دارا بودن  .0
در حوزۀ تخصصي مرتبط باموضوع همایش براي برگزاري همایش در سطح 

 «اي و ملي منطقه»
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با مدرك دکتري « مؤسسه»وقت همان  نفر عضو هيأت علمي تمام 13دارا بودن  .0
در حوزۀ تخصصي مرتبط با موضوع همایش براي برگزاري همایش در سطح 

 «المللي ينب»

 هاي الزم امكانات و تجهيزات کافي براي برگزاري همایش دارا بودن زیرساخت .3

براساس مجوز قطعي شوراي « مؤسسه»سال قدمت تأسيس  13دارا بودنحداقل  .9
 ریزي آموزش عالي گسترش و برنامه

 Bو  Aهاي علمي بارتبۀ  الف. انجمن هاي علمي انجمن 2

 المللي برگزار نمایند.  ملي و بيناي،  هاي منطقه توانند همایش مي 

 Dو  Cهاي علمي با رتبۀ  ب. انجمن

 اي و ملي برگزار نمایند. هاي منطقه توانند همایش . مي1
هاي علمي با  ال یكي از انجمنالمللي فقط باهمكاري فع . براي برگزاري همایش بين1

 Bو   Aۀ رتب

 توانند اقدام کنند.  مي

، هاي علم و فناوري پارك 9
هاي  مراکز رشد و شهرك

 علمي تحقيقاتي

 هاي علمي تحقيقاتي و شهرك 1هاي علم و فناوري، مراکز رشد سطح الف. پارك

 المللي برگزار نمایند.  اي، ملي و بين هاي منطقه توانند همایش مي 

 هاي علم و فناوري و مراکز رشد ب. سایر پارك
 ر نمایند. اي و ملي برگزا هاي منطقه توانند همایش . مي1
هاي  المللي فقط با همكاري فعال حداقل یكي از پارك . براي برگزاري همایش بين1

توانند اقدام  مي 1هاي علمي تحقيقاتي سطح  علمو فناوري، مراکز رشد و شهرك
 کنند. 

ها و نيز سامانۀ  مؤسسه مكلّف است سطح همایش علمي را در کليۀ مكاتبات رسمي، بنرها، گواهي .9تبصره

 صورت بدون اعتبار است. رساني ذکر کند درغير این اطالع

توانند بصورت مستقل یا مشترك نسبت  نامه مي آیين 1مؤسسات مشمول و واجد شرایط براساس جدول . 4تبصره 

 به برگزاري همایش اقدام نمایند. 

 . مجوّز برگزاری6ماده 

 . مجّوز برگزاری همایش مالی6-8

با  0و  0مندرج در مواد احراز شرایط را در صورت  ز برگزاري همایش مليمجوّ «سسهمؤ»پژوهش و فناوري معاونت 

 د. کن صادر مي« مؤسسه»شوراي پژوهشي تصویب در 

هاي علمي پس از تصویب همایش در هيأت مدیرۀانجمن و بررسي و احراز  مجوّز برگزاري همایش ملي انجمن

 شود.  صادر مي«وزارت»هاي علمي  نامه توسط کميسيون انجمن شرایط آیين
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یا تصویب شوراي «مؤسسه»، رئيس «مؤسسه»در صورت نبودِ معاونت پژوهش و فناوري در ساختار  .5تبصره 

هاي آزاد اسالمي، دانشگاه فرهنگيان، پيام  هاي ملي دانشگاه کند. صدور مجوّز همایش مؤسسه مجوّز را صادر مي

 هاست.  معاونت پژوهش و فناوري سازمان مرکزي آن اي برعهدۀ کاربردي، فني و حرفه-نور، جامع علمي

 المللی همایش بینبرگزاری مجوز .6-2

ها و مؤسسات آموزش  معاون اول رئيس جمهوري، دانشگاه 13/1/00مورخ 00018/ت0911به استناد نامۀ شمارۀ 

قوانين و مقررات عمومي قانون برنامۀ پنجم توسعهملزم به رعایت  13عالي و پژوهشيكه به استناد مفاد بند ب مادۀ 

هاي امنا هستند، در صورت احراز شرایط این  هاي اجرایينيستند و تابع قوانين و مقررات هيأت حاکم بر دستگاه

هاي  نامه و تأیيد شوراي پژوهشي مؤسسه، پس از تصویب هيأت امناي ذیربط نسبت به برگزاري همایش آیين

 کنند.  المللي اقدام مي بين

هاي  اي علمي پس از تصویب همایش در هيأت مدیرۀ انجمن، در صورت تأیيد کميسيون انجمنه . انجمن3-1-1

 کنند.  المللي اقدام مي نسبت به برگزاري همایش بين«وزارت»علمي 

هاي علم و فناوري و مراکز رشد واحدهاي فناور مجاز به برگزاري سمپوزیوم، سمينار، نشست علمي و  . پارك3-1-0

المللي  ها و اهداف خود هستند. مجوّز برگزاري همایش ملي و بين و فناوري با موضوع فعاليترویدادهاي علمي 

ها توسط  ها، پس از تصویب در شوراي پژوهشي و هيأت امناي دانشگاه هاي وابسته به دانشگاه مراکز رشد و پارك

 شود.  ناي پارك صادر ميهاي مستقل استاني توسط هيأت ام معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه و مجوّز پارك

 . ضوابط برگزاری همایش7ماده 

 . دوش ميبرگزار اي  دورهبه صورت منظّم و  متماديهاي  سال هاي علمي معموالً در همایش .ادواری بودن:7-8

شود، شواهد و دالیل کافي براي تداوم برگزاري آن در  براي اولين بار برگزار مي ي ادواريدر شرایطي که همایش

 وجود داشته باشد. آینده 

حل بخشي از نيازهاي کشور یا ارائۀ دستاورهاي نوین  به منظوربرگزاري همایش باید  پذیر بودن: . توجیه7-2

 براي توسعۀ کشور، مبتني بر اسناد باالدستي یا به منظور گسترش مرزهاي دانش یا فناوري باشد. 

ي مشخص در یك سال برگزار شده باشد، برگزاري آن المللي با عنوان و موضوع اگر همایش ملي و بين .6تبصره 

 در همان سال ممكن نيست. 

 



 

 قوانین و مقررات پژوهشی دانشگاه شهید مدنی آذربایجانمجموعه 

هاي برجستۀ  از شخصيت بایدبرگزارکننده، اجرایي و علمي  کارگروهاعضاي : علمی و اجرایی. کارگروه 7-9

اسب با نتممرتبط و همایش باید فردي با سوابق علمي علمي المللي باشند. دبير  علمي کشور در سطح ملي و بين

یا رئيس انجمن « مؤسسه»معاون پژوهش و فناوري رئيس/ سطح همایش باشد و پس از انتخاب، حكم وي توسط 

 صادر شود. 

دبير علمي باید داراي حداقل مرتبۀ دانشياریو سابقۀ عضویت در کارگروه علمي همایش معتبر علمي یا . 7تبصره 

ري مقاالت مجالت معتبر باشد. در موارد خاص، دبير علمي با المللي یاسابقۀ عضویت در هيأت تحریریه و داو بين

 تصویب شوراي پژوهشي استادیار خواهدبود.

درصد از  33ها و مؤسسات آموزش عالي، پژوهشي و فناوري باید حداقل  در برگزاري همایش توسط دانشگاه .7-4

 ژوهشي کشور باشند. ها، مؤسسات آموزش عالي و پ اعضاي کارگروه علمي همایش از سایر دانشگاه

هاي علمي توزیع  اعضاي کارگروه علمي باید به صورت مناسب از  در صورت برگزاري همایش توسط انجمن .7-5

هاي مختلف  ها و سازمان ها، مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي، اعضاي هيأت علمي بازنشسته، دستگاه دانشگاه

 حوزۀ صنعت و یا تخصص مرتبط باشد. 

شامل تهيۀ فراخوان و ها،  آنها، فرآیند برگزاري  به منظور حفظ و ارتقاي کيفيت همایش زاری:کیفیت برگ. 9-3

شدۀ بندي  ها باید با نظم و برنامۀ زمان ها، ميزگردها، کارگاه مدیریت نشستریزي و  پوستر، داوري مقاالت، برنامه

 هاي غيرضرور صورت پذیرد. به دور از تشریفات و صرف هزینه، دقيق

نامه  : تقاضاي برگزاري همایش به همراه مدارك الزم دال بر تحقق کليه بندهاي این آیينزمان تقاضا .7-7

یا  «مؤسسه»از تاریخ برگزاري به معاونت پژوهش و فناوري  ، پيش«مؤسسه»تعيين شده توسط زماني  ۀباید در باز

 در متن تقاضا ضروري است.اري همایش دالیل توجيهي براي برگزذکر اهداف و ارائه شود.  «هيأت مدیرۀ انجمن»

المللي، مؤسسه موظف است پس از تصویب همایش، بهمنظور هماهنگي در  هاي بين در ارتباط با همایش. 7-1

 رساني نماید.  المللي وزارت متبوع اطالع هاي علمي و بين الملل، به مرکز همكاري امور بين

ري از تخلفات علمي ساز و کارهایي نظير استفاده از برگزارکننده موظف است به منظور جلوگي. 1تبصره 

یاب را به کار گيرد. همچنين تدابير الزم را براي جلوگيري از هرگونه فعاليت متضاد بااصول و  افزارهاي تشابه نرم
 مباني نظام جمهوري اسالمي در همایش اتخاذ کند. 

نامه توسط برگزارکنندگان همایش برعهدۀ  نآیينمسئوليت حفظ کيفيت علمي همایش و رعایتكاملمفاد ای. 3تبصره 

 است. « رئيس انجمن»یا « معاونت پژوهش و فناوري موسسه»

 



قوانین و مقررات پژوهشی دانشگاه شهید مدنی آذربایجانمجموعه    

 همایش برگزاری های . هزینه1ماده 

تواند بخشي از هزینۀ همایش را در  شود. مؤسسه مي نام و حاميان ماليتأمين مي هزینۀ برگزاري همایش از محل ثبت

اند  هاي علمي موظف ها و هيأت مدیرۀ انجمن«مؤسسه»د. معاونت پژوهش و فناوري بيني نمای بودجۀ ساالنهپيش

 هاي علمي نظارت داشته باشند.  هاي همایش کرد دبيرخانه برميزان مبالغ دریافتي و هزینه

 

 . ثبت همایش و مقاالت آن 3ماده 

نامۀ اجرایي آن، به آن دسته از  وهنامۀ ارتقاي مرتبۀ اعضاي هيأت علمي آموزشي و پژوهشي و شي مطابق آیين .3-8

هاي علمي داراي مجوّز رسمي  یا انجمن« مؤسسه»گيرد که توسط  هاي معتبر علمي داخلي امتياز تعلق مي همایش

 ( ثبت شده باشند. ISCصالح برگزار و در پایگاه استنادي علوم جهان اسالم ) از مراجع ذي

ند قبل از فراخوان مقاله، همایش خود ا موظّفنامه  مول این آیينمشهاي علمي  برگزارکنندگان همایش براین اساس،

همچنين ( ثبت کنند. ISCاستنادي علوم جهان اسالم )پایگاه سامانۀ مربوط در در نامۀ ثبت همایش  مطابق شيوهرا 

 یا، در صورت تهيه و گردآوري،همایش  «مقاالتچكيدۀ مجموعه »دپس از برگزاري همایش، برگزارکنندگان بای

ارسال ( ISCاستنادي علوم جهان اسالم) به پایگاهمذکور نامۀ  ثبت، طبق شيوه برايرا « مجموعۀ مقاالت همایش»

 د.کنن

ها را در کارگروه علمي مربوطه بررسي و در صورت احراز  ( درخواستISCپایگاه استنادي علوم جهان اسالم). 3-2

 0مادۀ  13ند. بدین منظور، پایگاه مذکور مطابق بند ک ها اقدام مي شرایط و رعایت مقررات نسبت به ثبت آن

هاي علمي را  نامۀ ثبت همایش نامه، شيوه نامۀ ارتقاي مرتبۀ اعضاي هيأت علمي و این آیين نامۀ اجرایي آیين شيوه

 کند.  تدوین و اعالم مي

هاي علمي ثبت  هایي را در سامانۀ ثبت همایش فقط همایش (ISCپایگاه استنادي علوم جهان اسالم). 3-9

 اند.  هاي علمي حائز شرایط نامۀ ثبت همایش نامه و شيوه کند که براساس مفاد این آیين مي

الزام ثبت را براي انجمن موظف است تدابير مقتضي  ۀهيأت مدیر« / مؤسسه»معاونتپژوهش و فناوري .3-4

گونه حمایت مادي و معنوي از هریادشده بيندیشد و طبق مادۀ  ISCهمایش توسط برگزارکنندگان در پایگاه 

 د. کنISCبرگزاري همایش را منوط به ارائۀ گواهي ثبت در پایگاه 

اي را که گواهي ثبت در این پایگاه را  هاي علمي ( عناوین همایشISCپایگاه استنادي علوم جهان اسالم ). 3-5

برداري ایرادکنندگان مقاله در آن  هاي علمي براي بهره اند، به تفكيك سال در سامانۀ ثبت همایش دریافت کرده

 دهد.  ها قرار مي همایش
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 . نظارت بر حسن اجرا81ماده

برعهدۀ معاونت « مؤسسه»و در « وزارت»معاونت پژوهش و فناوري نامه بر عهدۀ  نظارت بر حسن اجراي این آیين

هاي  و در پارك« توزار»هاي علمي  هاي علمي برعهدۀ کميسيون انجمن ، در انجمن«مؤسسه»پژوهش و فناوري 

 است. «  وزارت»ریزي و سياستگذاري امور فناوري  علم و فناوري و مراکز رشد واحدهاي فناور برعهدۀ دفتر برنامه

رسيد و به تصویب وزیر علوم، تحقيقات و فناوري 11/130/09تبصره در تاریخ  0ماده و  13درنامه  این آیين

و بخشنامۀ  11/30/00مورخ  138113/0ها به شماره  هي همایشد نامۀ نحوۀ برگزاري و سامان جایگزین آیين

 شود و از  مي 10/30/00مورخ  88983/10به شماره « وزارت»هاي مميزه  هاي امناو هيأت ابالغي از مرکز هيأت

نامۀ اجرایي آن را  در صورت نياز، شيوه« وزارت»است. همچنين معاونت پژوهش و فناوري االجرا  تاریخ ابالغ الزم

 نماید.  هيه و ابالغ ميت
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های علمی و مقاالت آن نامۀ ثبت، پردازش و اشاعۀ گردهمایی شیوه  

 (89/15/13مورخ  88233/9)شماره 

 

 مقدمه .8

ریزي کالن،  رساني علم و فناوري، این کميسيون مسئوليت برنامه نامۀ کميسيون نظام اطالع براساس آیين  

دهي و اشاعۀ اطالعات و منابع اطالعاتي علم  ي و ثبت، سازمانگذاري و تدوین ضوابط در امر گردآور سياست

 هاي ارتباطي شامل: و فناوري و زیرساخت

 سازي نظام استانداردها و ضوابط نظام طراحي و پياده 

 ها در اجراي نظام تعيين حدود وظایف زیرمجموعه 

 ایجاد نظام ثبتي اطالعات علمي، تحقيقاتي و فناوري 

 را برعهده دارد. 

هاي علمي کشور و  دهي ثبت گردهمایي سازي نظام استانداردها و سامان نامۀ حاضر، به منظور پياده شيوه

 ها تهيه شده است.  دهي و اشاعۀ مقاالت ارائه شده در این گردهمایي همچنين ثبت سازمان

 
 

 تعاریف و اختصارات .2

 : وزارت علوم، تحقيقات و فناوريوزارت

 ساني علم و فناورير : کميسيون نظام اطالعکمیسیون

هاي علمي و  دهي و اشاعۀ گردهمایي اي است براي استانداردسازي ساز و کار ثبت، سازمان : سامانهسامانه

نامۀ حاضر و تحت نظارت کميسيون توسط سازمان متولي مدیریت و اجرا  مقاالت آن که براساس شيوه

 رود.  ار ميبه ک« سامانه»نامه، به اختصار، واژه  شود و در این شيوه مي

: سازماني که توسط کميسيون و براساس استانداردها و ضوابط تعيين شده براي اجراي طرح سازمان متولی

 هاي علمي و مقاالت مربوطه حائز صالحيت شناخته شود.  ثبت، پردازش و اشاعۀ گردهمایي
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آن مقاالتِ  نظران در یك زمينۀ علمي است که طي اندیشي صاحب : نشستي براي همگردهمایی علمی

داوري شده و منتخب از سوي هيأت داوران در یك زمينۀ علمي، ارائه شود و مورد نقد و بررسي یا پرسش و 

نامه  پاسخ قرار گيرد و سپس در قالب یك مجموعه مقاالت )الكترونيك یا چاپي( قابل ارائه باشد. در این شيوه

 رود.  به اختصار، واژۀ گردهمایي به کار مي

 

 ام کارروند انج .9

شود. با ابالغ آن توسط رئيس  هاي متولي توسط کميسيون تعيين مي نامه، سازمان پس از تصویب این شيوه

بندي مشخص، شرایط فني الزم براي حصول به  کميسيون، سازمان متولي موظّف است ضمن اعالم زمان

ن کميسيون و گرفتن ها و استانداردهاي مصوب کميسيون را فراهم آورد و تحت نظارت مستمر ای شاخص

بازخوردها براي بهبود و ارتقاي سيستم، فعاليت نماید. همزمان، دستورالعمل اجرایي در خصوص نحوۀ ارسال و 

 شود.  ها و مقاالت، توسط سازمان متولي تهيه مي ثبت گردهمایي

هاي علمي  یياندرکاران برگزاري گردهما  طراحي راهكارهاي مناسب براي ترغيب و الزام پژوهشگران و دست

هاي بعدي در دستور کار کميسيون و نهادهاي مرتبط در وزارت قرار خواهد  نامه، در گام در عمل به این آیين

 گرفت.    

 

 گردهمایی  .4

 . شرایط الزم گردهمایی برای ثبت در سامانه4-8

 التزام به داوري؛ -0-1-1

 ارائۀ مقاالت به همراه پرسش و پاسخ یا نقد؛ -0-1-1

 رائۀ مجموعه مقاالت به صورت الكترونيكي یا چاپي؛ا -0-1-0

 دارا بودن متولي حقوقي؛ -0-1-0

 ارائۀ مشخصات گردهمایي شامل: -0-1-0

 عنوان گردهمایي؛. أ

 تاریخ برگزاري گردهمایي؛. ب

 موضوع گردهمایي؛. ت

 مشخصات برگزارکنندگان گردهمایي )مؤسسه، سازمان، ...(؛. ث
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 لمي، داوران(؛مشخصات ساختار علمي گردهمایي )کميتۀ ع. ج

 کنندگان گردهمایي؛ تعداد شرکت. ح

 تعداد مقاالت پذیرفته شده؛. خ

 تعداد مقاالت ارسال شده به گردهمایي.. د

پس از برگزاري گردهمایي و به منظور تكميل « د»، «خ»، «ح»اطالعات مربوط به بندهاي  تبصره:

 شوند.  اطالعات گردهمایي، دریافت مي

 گردهمایی سایت . نحوۀ تخصیص شناسه و وب4-2

اي منحصر به فرد است و به ترتيب، شناسه  شناسۀ )کد ثبتي( تخصيص یافته به گردهمایي، شناسه -0-1-1

شوند، به نحوي که  مربوط به مجموعه مقاالت و شناسۀ هریك از مقاالت در مراحل بعدي به آن اضافه مي

 ربوطه( باشد. مجموعۀ آن معرف یك مقاله مشخص از یك گردهمایي )و مجموعۀ مقاالت م

سایت اختصاصي به  سازمان متولي موظف است در صورت درخواست برگزارکنندگان گردهمایي، وب -0-1-1

سایت، نمایش اعالنات،  که انجام کليۀ امور مربوط به گردهمایي شامل: وب گردهمایي تخصيص دهد به طوري

ونيكي، ثبت نام شرکت در گردهمایي و فراخوان مقاالت، داوري الكترونيكي، پذیرش مقاالت به صورت الكتر

 االمكان( به صورت الكترونيكي قابل انجام باشد.  سایت )و حتي توليد مجموعه مقاالت از طریق آن وب

ارسال تقاضاي ثبت گردهمایي به سازمان متولي قبل از فراخوان مقاالت توسط برگزارکننده  -0-1-0

 گردهمایي

سایت اختصاصي گردهمایي )در صورت تمایل( از سازمان متولي  وب دریافت شناسۀ ثبتي و دسترسي -0-1-0

 توسط برگزارکنندۀ گردهمایي صورت گيرد. 
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دهی و اشاعه در  . شرایط الزم مجموعه مقاالت گردهمایی علمی برای ثبت و سازمان5-8

 سامانه

 طي کردن فرآیند داوري و همترازخواني؛ -0-1-1

 رد ذیل به صورت الكترونيكي: ارائۀ موا -0-1-1

 شناسۀ گردهمایي براي بازخواني اطالعات کامل گردهمایي؛. أ



 

 قوانین و مقررات پژوهشی دانشگاه شهید مدنی آذربایجانمجموعه 

 اطالعات کامل پدیدآورنده )پدید آورندگان(؛. ب

 عنوان کامل مقاله، کليدواژه، چكيده به زبان فارسي و زبان دیگر؛. ت

 شناختي منابع و مآخذ؛ اطالعات کامل کتاب. ث

 سایت تخصيص یافته سازمان متولي؛ استفاده از وب مجموعه مقاالت گردهمایي )در صورت عدم. ج

 بروشور، پوستر و فراخوان گردهمایي.. ح

. رعایت استانداردهاي مربوط به فرمت ثبت مقاله براي بارگذاري در سامانه )مطابق استاندارد اعالم 0-1-0

 شده توسط سازمان متولي(.

 

 دهی و اشاعۀ مقاالت در سامانه ثبت، سازمان .6

 قاله. مالكیت م6-8

مخاطب سازمان متولي و کميسيون در بحث حقوق مالكيت فكري مربوط به مقالۀ گردهمایي علمي، منحصراً 

باشد و حل و فصل مسائل مربوط به تعيين مالك حقوق مادي و معنوي مقاله به  برگزارکنندۀ گردهمایي مي

 شود.  توافق ميان برگزارکننده و مؤلفان مربوط مي

 لهثبت و شناسۀ مقا. 3-1

سازمان متولي موظّف است پس از دریافت مجموعه مقاالت، اقدام به تخصيص شناسۀ ثبتي براي هر یك از 

 مقاالت نماید. 

 دهی . سازمان6-9

 نویسی سازی و چكیده نمایه -6-9-8

 سازي سازي در عنوان، چكيده و در صورت الزم، متن مقاالت و با استفاده از واژگان کنترل شده و نمایه نمایه

 گيرد.  تخصصي انجام مي

 فهرست عناصر اطالعاتی -6-9-2

 الف. اطالعات گردهمایي

 عنوان 

 موضوع 
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 برگزارکننده 

 تاریخ برگزاري 

 ب. اطالعات مقاله

 عنوان 

 ها کليدواژه 

 زبان ارائه 

 )... ،نوع ارائه )شفاهي، پوستر، مجموعه مقاالت 

 چكيده 

 )... ،نمایۀ موضوعي )طبيعي، کنترل شده 

 دينمایه استنا 

 چكيده به زبان دیگر 

 فهرست منابع و مآخذ 

 . اشاعه6-4

 تعیین سطح اشاعه-6-4-8

شناختي، نمایۀ موضوعي و چكيده به زبان اصلي و به زبان دیگر، برمبناي استاندارد و  الف. ارائۀ اطالعات کتاب

 به صورت رایگان الزامي است.

هم انجام شده با برگزارکنندۀ گردهمایي به ب. مشاهده و دریافت تمام متن، براي اشخاص و برمبناي تفا

 منظور استفادۀ شخصي و فقط براي اهداف پژوهشي و آموزشي ميسر خواهد بود.

ج. براي جلوگيري از استفادۀ فراتر از قالب تعریف شده، ساز و کار فني و نظارتي سيستم مشاهده با ضریب 

هاي قانوني  گيري هاي احتمالي و پي سوء استفاده که امكان تشخيص و پایش طوري امنيتي باال طراحي شود؛ به

 را ممكن سازد.

 تعیین نحوۀ فروش تمام متن -6-4-2

گذاري و تقسيم درآمد  سازي نحوۀ تعامل سازمان متولي و برگزارکننده در مورد نحوۀ قيمت به منظور شفاف

طراحي و پس از تصویب در  نامۀ حقوقي توسعۀ سازمان متولي حاصل از فروش مقاالت، قرارداد و یا تفاهم

 کميسيون اجرایي شود. 
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 نحوۀ تسهیم درآمد -6-4-9

درآمد ناشي از ارائۀ تمام متن، براساس قراردادي که بين برگزارکننده و سازمان متولي تنظيم شده تقسيم 

 باشد.   السهم نویسنده)گان( مقاله برعهده برگزارکننده مي شود؛ مسئوليت تعيين و پرداخت حق مي

 

 قوق، توسعه و نظارت سامانهح .7

 نامه در سامانه را به عهده دارد. گذاري و نظارت بر اجراي این شيوه کميسيون، سياست -9-1-1

 ها به سامانه بررسي شود.  الزم است تسهيالت قانوني یا تشویقي براي الحاق گردهمایي -9-1-1

 ت.  سامانۀ فوق متعلق به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري اس -9-1-0

رساني علم و فناوري به  در کميسيون نظام اطالع 31/30/80تبصره، در تاریخ 1بند و  9نامه در  این شيوه

 االجرا خواهد بود.  تصویب رسيد و از تاریخ ابالغ الزم
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 المللی های علمی و فناوری استانی، ملی و بین ضوابط حمایت از برگزاری همایش

 (17/15/38مورخ  23314/88)شماره 

 

نقشۀ  0و  0برنامۀ پنجم توسعه و راهبرد کالن  13و بند الف ماده  18به استناد بندهاي ز، ح، ط، ك، و، ل ماده  

جامع علمي کشور و در راستاي انجام وظایف و تحقق اهداف معاونت علمي و فناوري ریاست جمهوري، ضوابط 

گردد که پس از ابالغ، قابل  ي به شرح ذیل تدوین ميالملل هاي علمي و فناوري استاني، ملي و بين حمایت از همایش

 اجراست.

 

 . اهداف8ماده 

 هاي علمي، پژوهشي و فناوري؛ ارائۀ توانمندي -

 فراهم آوردن محيط مناسب تبادل نظر بين دانشمندان و متخصصان داخل و خارج کشور؛ -

 جي و مسأله محوري؛گسترش و تعميق همكاري صنعت و دانشگاه به منظور ارتقاي اصل نيازسن -

 ها در چرخۀ مدیریت دانش؛ ارتقاي نقش همایش -

 ترویج و توسعه علم و فناوري. -

 

 ف. تعاری2ماده 

 معاونت علمي و فناوري ریاست جمهوري معاونت:

هاي دولتي با مشارکت مراکز و  انجمن علمي، پژوهشگاه، دانشگاه، سازمان تحقيقاتي و یا سازمان برگزارکننده:

 علمي و مراکز علمي و صنعتي بخش خصوصي برتر. نهادهاي

نظران و دانشمندان یك یا چند حوزۀ علمي، به  بنيان، که با مشارکت صاحب فعاليتي است دانش همایش علمی:

منظور تبادل دانش و اطّالعات و ارائۀ آخرین دستاوردها، توسط نهادها و مراکز علمي و صنعتي دولتي و خصوصي 

 دد.گر برتر برگزار مي
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هاي علمي همان استان  همایشي است که در سطح یك استان و با همكاري مراکز و سازمان همایش استانی:

 گردد. برگزار مي

 گردد. همایشي است که توسط یك یا چند سازمان یا مرکز علمي ملي در داخل کشور برگزار مي همایش ملی:

المللي در  سازمان و یا مرکز علمي ملي و بينهمایشي است که با مشارکت یك یا چند  المللی: همایش بین

 گردد. داخل یا خارج از کشور برگزار مي

 

 . ارائه تقاضا9ماده 

 ماه قبل از تاریخ برگزاري، به دفتر معاونت ارسال شود. 1بایست حداقل  تقاضاي حمایت از همایش، مي

وگوي معاونت در پوسترهاي تبليغاتي صرف ارسال تقاضا، حقي را مبني بر حمایت و یا استفاده از ل. 8تبصره 

 کند. همایش متقاضي ایجاد نمي

 

 های ارزیابی . شاخص4ماده 

 . مجوز برگزاری4-8

هاي معاونت توسعۀ مدیریت و  دهي همایش بایست مجوز برگزاري همایش را از کميتۀ سازمان برگزارکنندگان مي    

 یند.سرمایۀ انساني رئيس جمهور اخذ و به معاونت ارائه نما

شوند؛ از طرف دیگر اخذ مجوز برگزاري، به خودي خود داللت بر  هاي بدون مجوز، حمایت نمي . همایش2تبصره 

 حمایت معاونت ندارد.

 . جایگاه برجستۀ علمی4-2

گردد و اعضاي  همایش توسط یك نهاد علمي و یا مشترکاً توسط چند نهاد علمي و صنعتي معتبر کشور برگزار     

کنندگان، تعداد مقاالت ارائه  باشند. تعداد شرکت نظران کشور  علمي و راهبردي آن، دانشمندان و صاحبهاي  کميته

 باشند. هاي همایش نيز تعيين کنندۀ جایگاه علمي همایش مي شده و موضوعات و گرایش

نعت برگزار ها و ص المللي مانند دانشگاه هایي که مشترکاً توسط نهادهاي علمي ملي و بين همایش .9تبصره 

 گردد، در اولویت حمایت خواهند بود. مي
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 . فراگیر بودن4-9

 هاي برگزارکننده، راهبردي، علمي و داوران، از مراکز علمي داخل وخارج کشور انتخاب شده باشند. اعضاي کميته

 . سابقۀ همایش4-4

برگزار شده باشد و از  هاي مشخص و ادواري و ترجيحاً در شهرهاي مختلف کشور با موفقيت همایش در تاریخ

 لحاظ جایگاه علمي در مسير ارتقاء باشد.

 . دبیرخانه4-5

 گذاري، هدایت، نظارت و انتقال تجربيات، همایش ترجيحاً داراي دبيرخانۀ دائمي باشد. به منظور سياست

 . ارائۀ گزارش4-6

 ت اطالع، به معاونت ارسال شود.یك نسخه از انتشارات همایش از قبيل کتابچۀ مقاالت، گزارش برگزاري و ... جه

نامه، بيانيه و...، داراي نتایج مفيد و علمي در حوزۀ  ها در قالب قطع هایي که نتایج برگزاري آن همایش .4تبصره

هاي آتي به عنوان یك شاخص داراي  تخصصي خود باشند، در صورت ارسال اثرات آن به معاونت، در حمایت

 گردد.  اولویت، منظور مي

 

 های همایش . هزینه5ماده 

هاي  % هزینه03بایست حداقل  هاي غير ضروري، مي برگزارکننده ضمن پرهيز از کارهاي تجمالتي و هزینه   

 همایش را از محل درآمدهاي آن )ثبت نام، کارگاه، نمایشگاه و...( تأمين نماید.

 کند. باشد، افزایش پيدا مي ال ميهایي که سابقه و استمرار برگزاري آنها با درصد فوق براي همایش .5تبصره 

باشد و به عنوان کمك  هاي همایش مي هاي مالي معاونت، تأمين کننده بخشي از هزینه حمایت.6تبصره 

گيرد و در صورتي که همایش به هر دليلي برگزار نگردد، دبير یا رئيس  بالعوض در اختيار برگزارکننده قرار مي

 باشد. ایتي به معاونت ميهمایش، ملزم به بازگرداندن مبلغ حم
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 . نظارت6ماده 

 کند. معاونت، کيفيت همایش را در حين اجرا ارزیابي مي

تنظيم و به تایيد معاون علمي و فناوري رئيس جمهور رسيده  19/30/01تبصره در تاریخ  3ماده و  3این ضوابط با 

 باشد. است و از این تاریخ قابل اجرا مي
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در عنوان « استانی»، «کشوری»، «ملی»، «المللی بین» ضوابط استفاده از عبارت

 ها همایش و جشنواره

 (83/81/8913مورخ  54191/211)بخشنامۀ شمارۀ 

قانون مدیریت خدمات کشوري و مؤسسات  0هاي اجرایي موضوع ماده  از تاریخ ابالغ این بخشنامه کليه دستگاه

نمایند، ملزم به  المللي، ملي و استاني مي سطوح بين بخش غيردولتي، که اقدام به برگزاري هرگونه همایش در

 باشند. رعایت موارد ذیل مي

 

و « ملي»، «المللي بين»هاي اجرایي و بخش غيردولتي موظّفند براي استفاده از عبارت  کليۀ دستگاه .8ماده 

ها و براي  مایشدهي ه جهت برگزاري هرگونه همایش در سطح کشور، مجوز الزم را از کارگروه سامان« کشوري»

 ریزي و توسعه استان اخذ نمایند. مجوز الزم را از شوراي برنامه« استاني»استفاده از عبارت 

و سایر « سمينار، کنفرانس، کنگره، گردهمایي، سمپوزیوم، مجمع، جشنواره»به تمامي عناویني همچون .2ماده 

 شود. عناوین مشابه، در این بخشنامه همایش گفته مي

 ها عبارتند از:  دهي همایش کيب اعضاي کارگروه سامانتر .9ماده 

 نمایندۀ معاونت توسعه مدیریت و سرمایۀ انساني رئيس جمهور؛ 

 ریزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور؛ نمایندۀ معاونت برنامه 

 نمایندۀ وزارت کشور؛ 

 نمایندۀ وزارت اطّالعات؛ 

 نمایندۀ وزارت علوم، تحقيقات و فناوري؛ 

 امور خارجه؛ نمایندۀ وزارت 

 نمایندۀ وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي؛ 

 نمایندۀ دستگاه اجرایي یا بخش غيردولتي متقاضي برگزاري همایش )حسب مورد(؛ 

ها در معاونت توسعۀ مدیریت و سرمایۀ انساني رئيس  دهي برگزاري همایش دبيرخانۀ کارگروه سامان تبصره.

 گردد. جمهور تشكيل مي
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رساني و تبليغات  هاي تصویري، دیجيتالي و مكتوب موظفند هنگام اطالع مجالت و سایر رسانه ها، روزنامه .4ماده 

المللي، ملي و استاني موضوع این بخشنامه، شماره مجوز صادره توسط کارگروه  هاي بين براي هریك از همایش

 .ریزي و توسعۀ استان را در آگهي درج نمایند ها یا شوراي برنامه دهي همایش سامان

 

 باشد. شوند و تابع قوانين و مقررات خاص خود مي موارد ذیل مشمول این بخشنامه نمي. 5ماده 

 المللي یا به  ها و مجامع بين ها، سازمان هایي که به واسطۀ عضویت کشور در برخي از انجمن همایش

و پاسداري از  اي و یا براي کسب واسطه ارائۀ هویّت ملي به جهانيان، وقوع یك بحران جهاني و منطقه

 شود. اي با شرکت مقامات رسمي از کشورها برگزار مي المللي و منطقه منافع ملي در سطح بين

 هاي ملي، مذهبي، موضوعات سياسي و امنيتي و حفظ منافع ملي برگزار  هایي که به مناسبت گردهمایي

 شود. مي

 هاي مدیریتي درون سازماني. جلسات آموزشي و نشست 
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 های علمی دهی همایش برگزاری و ساماناجرایی  دستورالعمل

 دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

 

 مقدمه

المللي دانشگاه با سایر نهادها و  هاي علمي و بين به منظور ارتقاي سطح کيفي پژوهش و آموزش و گسترش فعاليت

توانند با شرایط و  مي هاي دانشگاه یابي به آخرین دستاوردهاي علمي، هر یك از دانشكده مؤسسات علمي و دست

المللي  اي، ملي و بين هاي علمي منطقه ها و کنفرانس ضوابط مندرج در این دستورالعمل اقدام به برگزاري همایش

 نمایند.

 

 . تعاریف8ماده 

منظور از مؤسسه، دانشگاهها، موسسات آموزش عالي و پژوهشي و فناوري داراي موافقت  مؤسسه: .1-1

اي مجوز فعاليت از وزارت علوم، تحقيقات و فناوري یا وزارت بهداشت و قطعي و انجمن هاي علمي دار

 همچنين دانشگاههاي آزاد جامع مي باشند.

نظران و خبرگان  منظور، هرگونه گردهمایي علمي و پژوهشي توسط صاحب همایش علمی معتبر: .1-1

 مي شود. برگزار 1-1هاي مختلف علمي است که با عناوین ذیل توسط مؤسسات مشمول بند  رشته

گيري دربارۀ موضوعي ویژه گرد هم  کنندگان آن، براي بحث و تبادل نظر و تصميم شرکت کنگره: .1-0

صورت دائمي یا موقت برگزار شود. بيشتر  المللي و به تواند در سطح ملي یا بين آیند. کنگره مي مي

 شوند.  صورت ساليانه برگزار مي هاي بين المللي و جهاني به کنگره

تر از کنگره، که در آن تعداد زیادي از افراد سخنراني  لساتي با شكل و ماهيتي تخصصيج کنفرانس: .1-0

کنند و در سطح داخلي یا بين المللي، ظرف مدت یك یا چند روز و در یك نوبت یا به صورت ادواري  مي

 گردد. بر اساس موضوع خاصي برگزار مي

نظران براي طرح  گردد که در آن صاحب ميهاي معموالً یك روزه اطالق  به سلسله سخنراني سمینار: .1-0

هاي جدید گرد هم  یا بررسي یك یا چند مسئلۀ تخصصي و به منظور ارائه و مبادلۀ اطالعات تازه و یافته

کنندگان در آن  المللي تشكيل شود و تعداد شرکت تواند در سطح محلي، ملي و بين آیند. سمينار مي  مي

والً با داوري منسجم اوليه همراه نيست. برنامۀ کاري یك سمينار با محدود بوده و موضوع ارائه شده معم

 شود. کننده تنظيم مي هاي افراد شرکت هدف تقویت مهارت
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شود که در آن متخصصان یك فن، دیدگاه خود را دربارۀ یك موضوع  به جلساتي گفته مي سمپوزیوم: .1-3

پردازند. هدف نهایي آن نيز  تبادل نظر ميکنند و در ادامه به بحث و  واحد از منظرهاي مختلف ارائه مي

هاي  آگاه شدن متخصصان فن از دیدگاه همكاران خود و در جریان قرار گرفتن از آخرین تحوالت و یافته

 باشد. رشته تخصصي خود مي

نظر در یك عنوان علمي براي  جلسۀ مستقلي که با حضور معدودي متخصص صاحب نشست علمی: .1-9

 سازي اطالعات و نقد و تحليل یك موضوع خاص برگزار گردد. سطح همبحث و تبادل نظر در جهت 

 

 . سطح همایش2ماده 

نظران یك واحد جغرافيایي خاص برگزار  همایشي علمي است که با شرکت صاحبهمایش محلی: . 1-1        

 دهد. شود و معموالً مسائل آن واحد ) شهر، شهرستان و ...( را مورد بررسي قرار مي مي

نظران یك منطقۀ جغرافيایي خاص  همایشي علمي است که با شرکت صاحبای:  همایش منطقه. 1-1        

 دهد. شود و معموالً مسائل آن منطقه را مورد بررسي قرار مي برگزار مي

نظران از سراسر کشور و به زبان فارسي  همایشي علمي است که با شرکت صاحبهمایش ملی: . 1-0        

 د.گرد برگزار مي

همایشي علمي است که با مشارکت یك یا چند دانشگاه یا انجمن تخصصي همایش بین المللی: . 1-0        

ها و  المللي باشد. همچنين بخشي از سخنراني معتبر خارجي برگزار گردد و داراي هدف و موضوع بين

از اعضاي کميتۀ درصد  03کنندگان خارجي ارائه شود. در ضمن حداقل  هاي علمي توسط شرکت مقاله

 باشند. علمي از اساتيد کشورهاي خارجي مي

 

 . اهداف9ماده

 هاي دانشگاه؛ مند نمودن برگزاري همایش دهي و نظام .سامان0-1

 .ارتقاي کيفيت عملكرد و بهبود نحوۀ ارتباط دانشگاه و نيازهاي جامعه؛0-1

 (.ISCاسالم)ها و مقاالت آنها در پایگاه استنادي جهان  سازي همایش .نمایه0-0

 

 . ضوابط برگزاری همایش4ماده 

 هاي برجستۀ علمي و اعضاي هيأت علمي دانشگاه باشند.  . برگزارکنندگان اصلي همایش باید از شخصيت0-1
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. برگزاري همایش باید در راستاي حل بخشي از نيازهاي دانشگاه یا کشور و یا ارائۀ دستاوردهاي نوین در 0-1

 جهت توسعۀ ملي باشد.

هاي برجستۀ علمي دانشگاه و  بایست از شخصيت هاي برگزار کننده، اجرایي و علمي مي اعضاي کميته .0-0

کشور در سطح ملي باشند. دبير علمي همایش باید فردي با سوابق علمي مناسب با سطح همایش باشد. 

 شود. پس از تأیيد شوراي پژوهش، حكم وي توسط رئيس محترم دانشگاه صادر مي

ضاي برگزاري همایش به همراه مدارك مربوطه به منظور تحقق کليۀ بندهاي این دستورالعمل باید در تقا .0-0

ماه( قبل از تاریخ برگزاري همایش به حوزۀ معاونت پژوهشي دانشگاه ارائه  0بازۀ زماني کافي)حداقل 

 شود. در تقاضا الزم است موارد ذیل قيد شود:

 خصوص برگزاري همایشدالیل توجيهي الزم در  -0-0-1     

 معرفي حاميان مالي و معنوي همایش -0-0-1

گذاري، دبير علمي، دبير اجرایي، کميتۀ علمي و  معرفي ارکان برگزاري همایش شامل شوراي سياست -0-0-0 

 اجرایي، داوران مقاالت علمي و محل استقرار جلسات

 زمان و مكان دقيق برگزاري همایش -0-0-0

 د و هزینه هاي برگزاري همایشبرآورد درآم -0-0-0

 باشد. صورت مجازي نامعتبر مي صورت حضوري باشد و برگزاري هرگونه همایش به . برگزاري همایش به0-0

 صورت سخنراني یا پوستر یا چاپ مقاله کامل ارائه شوند. هاي علمي به . مقاله0-3

علمي/ اجرایي/ مراحل داوري حضور کنندگان در برگزاري همایش، باید در کميتۀ  . هر یك از مشارکت0-9

 فعال و مؤثر داشته باشند.

صورت منظم و ادواري در ایران و یا کشورهاي مختلف با موفقيت  هاي گذشته به . همایش باید طي سال0-8

شود، دالیل کافي براي تداوم  برگزار شده باشد و در صورتي که همایش براي اولين بار برگزار مي

 ارائه شود. برگزاري آن در آینده

 الزامي است. (ISC). ثبت برگزاري همایش در سامانۀ مربوطه در پایگاه استنادي علوم جهان اسالم 0-0

 

 . مراحل اجرایی5ماده

 جلسۀ تأیيد برگزاري همایش توسط گروه مربوطه به دانشكده؛ ارائۀ صورت.0-1
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 به معاونت پژوهشي؛ جلسۀ تأیيد برگزاري همایش توسط دانشكدۀ مربوطه، . ارائۀ صورت0-1

 . طرح و تصویب پيشنهاد برگزاري همایش در شوراي پژوهشي دانشگاه؛0-0

 . تصویب حمایت مالي دانشگاه از برگزاري همایش توسط هيأت رئيسه دانشگاه؛0-0

هاي آن از محل  صورت خودگردان بوده و الزم است تا حد امكان کليۀ هزینه ها به برگزاري همایش .8تبصره 

 کنندگان مالي فراهم گردد. هاي ثبت نام و حمایتدرآمد

 

 . چارت همایش6ماده 

 .رئيس همایش؛3-1

 دبير علمي همایش و دبير اجرایي همایش؛. 3-1

الملل، کميتۀ روابط عمومي، کميتۀ  . کميتۀ علمي،کميتۀ اجرایي، کميتۀ ارتباط با صنعت، کميتۀ امور بين3-0

 فناوري اطالعات و کميتۀ امور مالي.

بایست دو نفر از اعضاي هيأت علمي شاخص و برجستۀ گروه  براي هر یك از دبيران علمي و اجرایي مي.2تبصره 

 مربوطه از طرف دانشكده معرفي گردد.

دبير علمي همایش از بين دو نفر معرفي شده از طرف دانشكدۀ مربوطه و با حكم ریاست محترم  .9تبصره 

 گردد. دانشگاه منصوب مي

 گردد. ها توسط معاون محترم پژوهش و فناوري صادر مي كام دبير اجرایي و رؤساي کميتهاح.4تبصره 

 

 . وظایف ریاست همایش7ماده 

 . تصویب کلي برنامۀ همایش؛9-1

 . معرفي دبير علمي همایش جهت صدور حكم؛9-1

 افتتاح رسمي همایش؛ .9-0

 اند؛ ي شده. تأیيد اعضاي پيشنهادي کميتۀ علمي که از طرف دبير معرف9-0

 . امضاي گواهي پایان همایش؛9-0

 . پذیرش کامل مسئوليت برگزاري همایش و نظارت بر رعایت و انجام تمام مفاد دستورالعمل.9-3
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 . وظایف دبیرعلمی همایش1ماده 

 . انتخاب و پيشنهاد اعضاي کميتۀ علمي و معرفي آنها به ریاست همایش؛8-1

 يتۀ علمي؛ .تشكيل و هدایت جلسات مستمر کم8-1

 صورت الكترونيكي(؛ . تأیيد نهایي پوستر همایش، بروشور و کتابچۀ مجموعه مقاالت )به8-0

 هاي علمي همایش و سخنرانان منتخب کميتۀ علمي؛ تصویب نهایي برنامه .8-0

 انجام مكاتبات و دعوت از مهمانان خارجي؛ .8-0

 . امضاي گواهي شرکت.8-3

 

 ایش. وظایف دبیراجرایی هم3ماده 

 . برآورد هزینۀ کلي همایش؛0-1

 هاي مجوز برگزاري شوراي پژوهشي؛ .تكميل فرم0-1

 . پذیرش مسئوليت کامل مالي، اداري و حقوقي همایش؛0-0

 . ارائه جدول زماني عمليات اجرایي همایش؛0-0

 تعيين محل برگزاري همایش؛ .0-0

 کننده؛ ها و مؤسسات حمایت . انتخاب شرکت0-3

 الملل دانشگاه. رساني همایش از طریق روابط عمومي دانشگاه و روابط بين ریزي جهت اطالع برنامه .0-9

 

 . وظایف کمیتۀ علمی81ماده 

 . پيشنهاد و تصویب محورهاي علمي همایش؛13-1

 ها؛ . دعوت و هماهنگي با نمایندگان دانشكده13-1

 .دریافت مقاالت و بررسي اوليه خالصه مقاالت؛13-0

 هيأت داوران و تهيۀ فرم ارزشيابي و روش ارزیابي مقاالت رسيده؛. تعيين 13-0

 . تعيين و پيشنهاد کميتۀ ارزیابي و تهيۀ فرم ارزیابي همایش پس از اختتام با هماهنگي کميتۀ اجرایي؛13-0

 گيري نهایي در مورد پذیرش مقاالت؛ . تصميم13-3
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 ها؛ . تعيين سخنرانان مدعو و اساتيد کارگاه13-9

کنندگان، تعداد مقاالت رسيده، تعداد مقاالت پذیرفته شده، تعداد  ارائۀ گزارش کار همایش )تعداد شرکت. 13-8

 مقاالت ارائه شده و...( بعد از اختتام؛

. گردآوري و ویرایش مقاالت علمي ارائه شده جهت تهيۀ کتابچۀ همایش با هماهنگي کميتۀ روابط 13-0

 عمومي. 

هاي کشور انتخاب  ي کميتۀ علمي بایستي ازاعضاي هيات علمي سایر دانشگاه% از اعضا33حداقل .5تبصره 

 گردد.

 

 . وظایف کمیتۀ اجرایی88ماده 

هاي فرعي شامل واحد روابط عمومي و اطالع رساني، واحد انتشارات و تبليغات، واحد  . تشكيل کميته11-1

یفات و امور بين الملل، واحد ثبت نام و صدور کارت، واحد صدور گواهي شرکت در همایش، واحد تشر

 پشتيباني و تدارکات؛

. مدیریت برگزاري همایش )پيشنهاد و تشكيل کميته ها، پيشنهاد راهكارهاي اجرایي به کميته هاي 11-1

 مختلف(؛

 . چاپ پوستر و کتاب همایش، بروشور و برنامۀ روزانه؛11-0

 هاي فرعي؛ هماهنگي و نظارت بر کميته. 11-0

ليۀ امور مقدماتي شامل عقد قرارداد سالن، سمعي و بصري، پذیرایي و غذا با هماهنگي واحد . انجام ک11-0

 پشتيباني و تدارکات؛

 ها و مؤسسات حامي، جهت حضور؛ . دعوت از شرکت11-3

 روابط عمومي؛  رساني کامل برنامه از طریق کميته . اطالع11-9

 کنندگان و حضور و غياب آنان؛ نام شرکت . ثبت11-8

 . صدور کارت و گواهي شرکت در همایش.11-0

 

 . وظایف کمیتۀ ارتباط با صنعت و جامعه82ماده 

 . شناسایي و پيشنهاد افراد مؤثر در رابطه با صنعت و جامعه و دانشگاه بسته به موضوع همایش؛11-1
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 کنندگان مالي. شناسایي و تهيه ليست حمایت .11-1

 

 . وظایف کمیتۀ امور بین الملل89ماده 

 هاي خارجي در رابطه با همایش؛ ها و شخصيت . شناسایي سازمان10-1

 هاي آنان؛ . برقراري ارتباط با مراکز خارج از کشور به منظور معرفي همایش و تا حد امكان جلب حمایت10-1

 نظران خارجي در همایش علمي مرتبط، با هماهنگي کميتۀ علمي. . شناسایي و دعوت از صاحب10-0

 

 ظایف کمیتۀ روابط عمومی. و84ماده 

 کنندگان معمولي و خاص؛ دهي امور مربوط به شرکت . سازمان10-1

 هاي همایش؛ دهي امور سمعي و بصري و ضبط برنامه . سازمان10-1

 هاي فرهنگي و فوق برنامه؛ . تدارك فعاليت10-0

 هاي برگزاري کنفرانس و سایر اماکن مرتبط؛ سازي سالن . تدارك و آماده10-0

 هاي تبليغاتي راهنماي محل برگزاري همایش؛ .خطاطي پالکاردها و پرده10-0

 خبر برگزاري همایش؛  هاي جمعي براي تهي ارتباط با روزنامه، تلویزیون و رسانه .10-3

 هاي افتتاحيه و اختتاميه؛ دهي و هماهنگي جهت برنامه . سازمان10-9

 خبرنامه همایش؛  . تهيۀ10-8

 و هدایا.. تهيۀ لوح تقدیر 10-0

 

 . وظایف کمیتۀ فناوری اطالعات85ماده 

 .  درج پوستر در سایت همایش؛10-1

 نام بر اساس نوع پذیرش؛ نام همایش همراه با مبلغ ثبت درج فرم ثبت .10-1

 رساني و دریافت فایل پاورپوینت مقاالت )ارائۀ شفاهي و پوستر(؛ . اطالع10-0

 کامپيوتر و ویدئو پروژکتور و تنظيم آنها؛هاي ارائۀ مقاالت به  تجهيز سالن .10-0

 نامه؛ کنندگان از سایت و ارائه به کميتۀ پذیرش جهت صدور گواهي نام . دریافت ليست ثبت10-0
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 دهندگان مقاالت از سایت و ارسال به کميتۀ علمي و پژوهشي؛ دریافت اصل مقاالت و ليست کلي ارائه .10-3

 اعالم نتایج داوري؛  .10-9

 تيباني سایت؛. پش10-8

 افزارهاي مورد نياز همایش؛ تهيۀ نرم  .10-0

 نام کنندگان از طریق سایت؛ دریافت مقاالت و مشخصات ثبت. 10-13

 

 . وظایف کمیتۀ مالی86ماده 

 . تعيين گردش امور مالي همایش با هماهنگي معاونت محترم پژوهشي و کميتۀ اجرایي؛13-1

 اي خرید خدمات و تجهيزات؛کرد آن بر .تخصيص بودجه و هزینه13-1

گيري جهت وصول امكانات مالي و تدارکاتي از مؤسساتي که جهت حمایت مالي اعالم آمادگي  . پي13-0

 اند؛ نموده

 . ارائۀ گزارش تراز مالي همایش به دبير همایش بعد از اختتام همایش.13-0

 

 ها . ترکیبات اعضای ثابت کمیته87ماده 

، مدیرگروه آموزشي برگزارکننده، چند نفر از اعضاي اجرایيت محترم دانشكده، دبير . کميتۀ اجرایي: ریاس19-1

 هاي مرتبط گروه یا گروه

تن از اعضاي هيأت علمي برجسته ترجيحاً از گروه آموزشي  0. کميتۀ علمي: دبير همایش و حداقل 19-1

ۀ علمي بایستي از سایر % اعضاي کميت33شود که  مربوطه و با مرتبه حداقل دانشياري )یادآوري مي

 هاي کشور انتخاب گردد.( دانشگاه

 . کميتۀ روابط عمومي: مدیر دفتر روابط عمومي، رئيس مؤسسه چاپ و انتشارات دانشگاه19-0

 اجرایي و دبير علميالمللي دانشگاه، دبير  هاي علمي و بين الملل: مدیر دفتر همكاري . کميتۀ روابط بين19-0

ا صنعت: مدیر دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه، دبير اجرایي و دبير علمي، چند نفر از . کميتۀ ارتباط ب19-0

 اعضاي گروه و مهندسين صنعتي خارج از دانشگاه 

 

 نظارت برحسن اجراي این دستورالعمل بر عهدۀ معاونت محترم پژوهشي دانشگاه است.. 81ماده 
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دومين شوراي پژوهشي و فناوري دانشگاه )مورخ تبصره، در  0ماده و  10این دستورالعمل در  .83ماده 

 ( به تصویب رسيد.10/31/1003
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 88 فصل

 

 های پژوهشی تشكیل هستهنامۀ آیین

 

 مقدمه 

هاي پژوهشي و انجام   هاي دانشگاه به منظور ایجاد و تقویت هسته این آیين نامه در جهت اجراي سياست

هاي آموزشي مستعد و واجد شرایط تنظيم و به اجرا  دار در گروه هاي گروهي در راستاي موضوعات اولویت پژوهش

، به معاونت «معاونت»نامه، براي اختصار، به معاونت پژوهشي و فناوري دانشگاه،  شود.در این آیين گذاشته مي

 اطالق مي شود.« گروه»و به گروه آموزشي، « دانشكده»پژوهشي دانشكده، 

 

 . تعریف هسته پژوهشی 8ماده 

اند و بر محور یك  اي متشكل از اعضاي هيأت علمي یك گروه که داراي سابقه و تجربۀ پربار پژوهشي جموعهبه م

 شود.  هاي علمي دارند، هسته پژوهشي گفته مي برنامه پژوهشي مصوب فعاليت

يز هاي آموزشي ن توانند از اعضاي هيأت علمي دیگر گروه اي مي هاي بين رشته ها در فعاليت هسته .8تبصره

 مند شوند.  بهره

هاي پژوهشي  نياز تشكيل گروه هاي پژوهشي و داشتن یكسال عملكرد مطلوب پيش تشكيل هسته. 2تبصره

 باشد.  مي

 . اهداف و وظایف 2ماده

 اهداف و وظایف هستۀ پژوهشي عبارت است از: 



قوانین و مقررات پژوهشی دانشگاه شهید مدنی آذربایجانمجموعه    

یابي  ي دانشگاه و دستالف( انجام دادن پژوهش هاي برنامه محور، درجهت افزایش توان و اعتالي جایگاه علم

 هاي علمي نوین و ارتقاي سهم دانشگاه در گسترش مرزهاي دانش؛ روزافزون به یافته

کند و جذب اعتبارات پژوهشي از  هایي که به حل معضالت اساسي کشور کمك مي ب( انجام دادن پژوهش

 خارج از دانشگاه؛

 ج( مهيا کردن محيط علمي پویا و مولد علم و برنامه محور؛

 هاي مشترك پژوهشي.  هاي پژوهشي و تقویت فعاليت دهي گروه ( سازماند

 

 . شرایط تشكیل هستۀ پژوهشی9ماده 

 گردد:  هستۀ پژوهشي بنابه تقاضاي اعضاي هيأت علمي و با شرایط زیر تشكيل مي

توسعه دار کشور و در جهت  الف( هدف و عنوان هستۀ پژوهشي، متناسب با نيازهاي علمي و موضوعات اولویت

 هاي علمي یا علمي کاربردي باشد؛  علمي دانشگاه در یكي از زمينه

 ب( هستۀ پژوهشي، برنامۀ سه سالۀ پژوهشي مدرن و مصوب داشته باشد؛

 ج( تقاضاي تشكيل هستۀ پژوهشي و برنامۀ آن به تأیيد شوراي پژوهشي دانشكده رسيده باشد. 

 صویب شوراي پژوهشي دانشگاه رسيده باشد. د( تقاضاي تشكيل هستۀ پژوهشي و برنامۀ آن به ت

 

 . شرایط اعضای اصلی هستۀ پژوهشی 4ماده 

هستۀ پژوهشي با حداقل سه عضو هيأت علمي از یك گروه در مرتبۀ استادیاري و باالتر که شرایط زیر را دارا باشند 

 شود. تشكيل مي 0و با در نظر گرفتن شرایط موضوع ماده 

 ه حداقل سه دانشجوي کارشناسي ارشد؛نام الف( راهنمایي پایان

 ب( به انجام رساندن حداقل دو طرح پژوهشي؛

 ج( انتشار حداقل سه مقالۀ علمي پژوهشي در مجالت علمي معتبر در سه سال گذشته؛

را دارا باشند و نفر « ج»تا « الف»حداقل دو تن از اعضاي هر هستۀ پژوهشي باید دو شرط از شرایط  .9تبصره 

 یكي از شرایط فوق الذکر را دارا باشد. سوم حداقل

اي،  تواند در بيش از یك هستۀ پژوهشي در دانشكده و یك هستۀ بين رشته یك عضو هيأت علمي نمي .4تبصره 

 گيرد، شرکت داشته باشد. به عنوان عضو اصلي که با آن هسته شكل مي



 

 قوانین و مقررات پژوهشی دانشگاه شهید مدنی آذربایجانمجموعه 

 ته باشد.تواند عضو غير اصلي از خارج از دانشگاه نيز داش هسته مي.5تبصره 

 

 های پژوهشی  . پشتیبانی از هسته5ماده 

هستۀ پژوهشي بر مبناي برنامه و عملكرد پژوهشي که ساالنه توسط معاونت بررسي خواهد شد، از اعتبارات ریالي و 

 اختيارات الزم براي انجام فعاليت ذیل برخوردار است: 

 ه علمي دانشگاه؛ هاي تحقيقاتي نوآورانه در جهت اعتالي جایگا الف( اجراي طرح

 عنوان دستيار پژوهشي؛ ب( پذیرش داوطلبان داخلي و خارجي در چهارچوب اهداف و برنامه هستۀ پژوهشي به

 ج( اعطاي اعتبارات پژوهشي ویژه به اعضاي هيأت علمي عضو هسته بر اساس عملكرد پژوهشي؛

 هاي پژوهشي مزیت دار ارائه امتيازات ویژه به هسته. 6تبصره 

صورت مشترك توسط اعضاي هسته و در راستاي  طرح پژوهشي داخل دانشگاه در هر سال به 1نجام امكان ا -

هاي  نامه نحوۀ حمایت ازطرح اهداف مصوب هسته از محل اعتبارات معاونت پژوهشي دانشگاه مطابق آیين

 پژوهشي اعضاي هيأت علمي دانشگاه شهيد مدني آذربایجان 

صورت مشترك  هاي پژوهشي اعضاي هسته که به ۀ امتيازات فعاليتدر محاسب 1/1در نظر گرفتن ضریب  -

 توسط اعضاي هسته و در راستاي اهداف مصوب هسته باشد براي دریافت اعتبار پژوهشي )گرنت(

 

چنانچه معاونت، پس از بررسي ساالنه، عملكرد هسته را نامطلوب تشخيص داد، موضوع لغو هسته از . 6ماده 

 پژوهشي دانشگاه مطرح خواهد شد. سوي معاونت، در شوراي 

تبصره  6ماده و 6بازبيني و  در  1003شوراي پژوهشي دانشگاه( در آبان ماه  13/11/1001نامه )مصوبۀ  این آیين

 تنظيم شد. 

  



قوانین و مقررات پژوهشی دانشگاه شهید مدنی آذربایجانمجموعه    

 های پژوهشی دانشجویی تشكیل هستهاجرایی دستورالعمل 

 

 مقدمه

بر فراهم آوردن زمينۀ مشارکت دانشجویان در انجام در راستاي اجراي عمل به توصيۀ مقام معظم رهبري مبني      

هاي پژوهشي، به منظور استفاده از نيروهاي جوان و خالق در عرصۀ پژوهش و سرعت بخشيدن به  فعاليت

 گردد. هاي دانشجویي پژوهش محور ارائه مي نامۀ تأسيس هسته هاي پژوهشي کشور، آیين فعاليت

 

 . تعاریف8ماده 

هاي پژوهشي  واحد پژوهشي است که به منظور تمرکز و تقویت فعاليتی: هستۀ پژوهشی دانشجوی .1-1

دانشجویان پس از تصویب در شوراي پژوهشي دانشكده به عنوان یكي از واحدهاي تابعه، تحت نظارت 
 نماید. معاون پژوهشي و فناوري دانشگاه فعاليت مي

که حسب نظر معاون  عضو هيأت علمي دانشكده یا پژوهشكده استاستاد راهنمای پژوهشی:  .1-2

پژوهشي و فناوري، توانایي تخصصي و مدیریتي همكاري با دانشجویان را در قالب اجراي طرح تحقيقاتي 
 دارد.

دانشجوي مقطع دکتري، کارشناسي ارشد و یا کارشناسي که توان انجام طرح تحقيقاتي پژوهشگر:  .1-3

 تحت نظارت استاد را دارد.

 

 .  اهداف2ماده

 ي و تقویت پژوهش و فناوري در کشور با استفاده از توان پژوهشي دانشجویان کشورساز ترویج و فرهنگ .2-8

 هاي پژوهشي دانشجویان سازي براي فعاليت ظرفيت .2-2

 سازي رشد و شناسایي نخبگان زمينه .2-9

 هاي پژوهشي و فناوري بسترسازي براي ایجاد واحدهاي فناوري، مؤسسات و شرکت .2-4

 

 .  ارکان هسته 9ماده 

 ؛.    سرپرست0-1

 .    دبير؛0-1

 .    پژوهشگر.0-0
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 . سرپرست هسته4ماده 

باشد که  با تصویب شوراي پژوهشي دانشگاه و  سرپرست هسته از ميان اعضاي هيأت علمي گروه مربوطه مي    

 باشد. شود. سرپرست هسته نمایندۀ قانوني هسته مي با حكم معاونت پژوهشي منصوب مي

 

 . وظایف سرپرست هسته5ماده 

 .    اداره و هدایت امور هسته و نظارت بر کيفيت و حسن اجراي طرح ها0-1

 هاي پژوهشي .    کمك به تأمين منابع مالي طرح0-1

 هاي اجرایي هاي پژوهشي کاربردي دستگاه .    تالش در جهت جذب طرح0-0

 هاي اجرایي .    جلب کمك دستگاه0-0

 ریت پژوهشي دانشگاه.    ارائۀ گزارش عملكرد ساالنه هسته به مدی0-0

 .    اجراي تصميمات شوراي پژوهشي دانشگاه، مرتبط با هسته0-3

 

 . دبیر هسته6ماده 

 شود. یكي از دانشجویان عضو هسته که با معرفي سرپرست و با حكم مدیر پژوهشي منصوب مي    

 

 . وظایف دبیر هسته7ماده 

 وهشي دانشگاه.   کمك به سرپرست هسته در اجراي تصميمات شوراي پژ9-1

 جلسات هسته نامه ها و ثبت و ضبط صورت ریزي، تشكيل جلسات و ارسال دعوت . انجام مكاتبات، برنامه9-1

 .   هماهنگي در تشكيل جلسات9-0

 

 . پژوهشگر) عضو( هسته1ماده 

 را دارد.دانشجوي مقطع دکتري، کارشناسي ارشد و یا کارشناسي که توان انجام طرح تحقيقاتي تحت نظارت استاد 

 باشد. پژوهشگر مي 0هسته، متشكل از حداقل . 8تبصره 

نامه داخلي شوراي پژوهشي دانشگاه  هرگونه تغيير در نحوۀ پذیرش و عضویت در هسته، توسط آیين.2تبصره 

 شود. تعيين مي
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 توانند به عضویت هسته درآیند. اعضاي هيأت علمي در صورت تمایل مي.9تبصره 

توانند تا پایان  التحصيل شدن مي ه در هسته داراي طرح پژوهشي هستند، در صورت فارغدانشجویاني ک.4تبصره 

 طرح به همكاري خود ادامه دهند.

عضویت پژوهشگر جدید در هسته، با نظر سرپرست هسته انجام و بعد از تأیيد ایشان به امور پژوهش  .5تبصره 

 گردد. اعالم مي

 

 . نحوه تایید طرح پژوهشی3ماده 

رح پژوهشي هسته، در صورت تأیيد مدیریت پژوهشي و تصویب شوراي پژوهشي دانشگاه و تأمين اعتبار قابل ط    

 اجراست.

 

 . تامین منابع مالی هسته و مرجع دریافت و پرداخت81ماده 

 .   درآمدهاي ناشي از عقد قراردادهاي پژوهشي13-1

 اههاي اجرایي و موسسات بيرون از دانشگ .   کمك دستگاه13-1

 .   گرنت اساتيد13-0

 هاي مالي معاونت پژوهشي و فناوري دانشگاه .   کمك13-0

هاي علمي هرساله به پيشنهاد شوراي پژوهشي و فناوري دانشگاه  هاي پژوهشي هسته سقف مالي طرح.6تبصره 

 شود. در هيأت رئيسه مشخص مي

منعقد و با نظارت سرپرست هسته اجرا تمامي قراردادهاي طرح هاي پژوهشي توسط معاونت پژوهشي . 7تبصره 

 خواهند شد.

 

 . مراحل پیشنهاد و تصویب تشكیل هسته88ماده 

نامۀ پيوستي که اعضا آن را تكميل  .   ترکيب اعضاي هسته پژوهشي و برنامه پيشنهادي هسته در پرسش11-1

بوطه براي تأیيد به اند، بعد از تصویب در شوراي گروه و شوراي دانشكده توسط رئيس دانشكده مر کرده

 گردد. مدیریت امور پژوهشي ارسال شده و در شوراي پژوهشي مطرح مي

اي با امضاي مدیریت پژوهشي  .   پس از بررسي و تأیيد هسته و برنامۀ آن، مجوز تشكيل هسته طي نامه11-1

 شود. دانشگاه به سرپرست هسته ارسال مي
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 ها و وظایف . برنامه ها، فعالیت82ماده 

 .    عنوان هسته باید مشخص کنندۀ موضوع فعاليت هسته باشد.11-1

 هاي آموزشي مرتبط باشد. اي باید عنوان هسته با گروه هاي ميان رشته .    در هسته11-1

 .    هستۀ پژوهشي باید برنامۀ مدون و مصوب داشته باشد.11-0

 را و نتایج آن قابل ارائه باشد.سال قابل اج 1.    برنامۀ پيشنهادي هسته باید در مدت حداکثر 11-0

.    سرپرست هسته موظف است گزارش عملكرد ساالنۀ هسته را براي بررسي به شوراي پژوهشي واحد 11-0

 ارسال نماید.

ها و نتایج تحقيقاتي و محصول  .   جهت ارزیابي و تأیيد گزارش نهایي این طرح، گزارش جامعي از فعاليت11-3

شود و براي تصویب نهایي موضوع در  ، و به مدیریت پژوهشي تحویل ميپژوهشي توسط سرپرست تهيه

 شود. شوراي پژوهشي دانشگاه مطرح مي

هاي تحقيقاتي پيشنهادي از سوي اعضاي هسته، باید با برنامۀ هسته مرتبط و هزینۀ آن با اعتبار  .    طرح11-9

 هسته متناسب باشد.

هاي  ستۀ عضو اصلي باشد و در صورت تمایل به همكاري در هستهتواند در یك ه .   هر عضو هسته تنها مي11-8

 دیگر، به عنوان عضو همكار فعاليت نماید.

 

 . تصویب89ماده 

، 10/31/1003در تاریخ  در دومين جلسۀ شوراي پژوهش و فناوري دانشگاهتبصره، 9ماده و  11در این دستورالعمل 

 . االجرااست به تصویب رسيد و از تاریخ تصویب الزم
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 82 فصل

 

 های تحقیقاتی پسادکتری دستورالعمل اجرایی دوره

 

 مقدمه

هاي مورد  هاي تحقيقاتي پسادکتري و در راستاي تقویت تخصص این دستورالعمل به منظور ایجاد و گسترش دوره

يد علم و المللي، ارتقاي توان علمي و باال بردن ظرفيت تحقيقاتي پژوهشگران، تول هاي ملي و بين نياز در عرصه

آوري و ایجاد ارتباط بين پژوهشگران و فناوران، به شرح ذیل در دانشگاه شهيد مدني  گسترش مرزهاي دانش و فن

 شود، تدوین شده است. نام برده مي« دانشگاه»آذربایجان که از آن به عنوان 

 

 . تعاریف پسادکتری8ماده 

در طي آن پژوهشگر پسادکتري به منظور ارتقاي  اي تقاضامحور، موقت و معين است که دوره :دورۀ پسادکتری

 پردازد.  هاي پژوهشي مستقل در حوزۀ تخصصي خود مي هاي تخصصي خود به فعاليت مهارت

بوده و  (Ph.D)پژوهشگر پسادکتري فردي است که داراي مدرك دکتري تخصصي پژوهشگر پسادکتری: 

اي تخصصي و انجام تحقيقات مستقل در حوزۀ ه داوطلب ورود به دورۀ پسادکتري به منظور ارتقاي مهارت

 باشد. تخصصي خود مي

استاد پذیرش دهنده دورۀ پسادکتري عضو هيأت علمي رسمي دانشگاه است که مسئوليت استاد پذیرنده: 

 گيرد.  برگزاري دوره را به عهده مي

 های پسادکتری شرایط پذیرش طرح.2ماده 

 ل باشند:هاي ذی هاي پسادکتري باید واجد ویژگي طرح



 

 قوانین و مقررات پژوهشی دانشگاه شهید مدنی آذربایجانمجموعه 

 مسئول طرح پسادکتري داراي سوابق و برنامۀ منسجم و تعریف شده پژوهشي باشد. .1

 سوابق تحصيلي و شغلي مسئول و پژوهشگر پسادکتري با طرح ارائه شده مرتبط باشد. .1

 اهداف تعریف شده در طرح، قابل حصول باشد. .0

 دار و هدفمند باشد و موجب توسعه مرزهاي دانش شود.  جهت .0

 رایط پژوهشگر پسادکتری. ش9ماده 

 توانند براي دورۀ پسادکتري درخواست ارائه نمایند که واجد شرایط ذیل باشند: پژوهشگراني مي

  داراي مدرك دکتري در رشتۀ تحصيلي مرتبط و مورد تأیيد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري یا وزارت
 تحصيلي وي گذشته باشد.ال سال از زمان فارغ 0بهداشت، درمان و آموزش پزشكي که حداکثر 

  مقاله  0داشتن حداقلJCR   3.3ضریب تأثير باالي با ( ضریب تأثير ميانگينIF/MIF ≥3.3 در سه سال )

هاي  مقاله علمي پژوهشي مورد تأیيد وزارتين یا شوراي عالي حوزه 0)در حوزۀ علوم انساني حداقل  اخير
المللي  ضریب تأثير متوسط(. ارائۀ هر مورد ثبت بين با ضریب تأثير بزرگتر از ISCعلميه و نمایه شده در 

 شود. محسوب مي JCRمقاله  0اختراع معادل با 

 حضور تمام وقت براي انجام فعاليت پژوهشي در دانشگاه در دورۀ اجراي طرح 

 برخورداري از صالحيت عمومي و عدم منع قانوني 

 وسط مسئول دورۀ پسادکتريانطباق سوابق پژوهشي با برنامه و طرح پژوهشي ارائه شده ت 

 .اخذ پذیرش از یكي از استادان واجد شرایط دانشگاه به عنوان استاد پذیرنده 

 نامه صالحيت انجام پژوهش از استادان راهنما و مشاور رساله دکتري.  داشتن توصيه 

 شود. هاي عادي محاسبه مي هاي مستخرج از رساله مشابه مقاله امتياز مقاله .8تبصره 

پژوهشگر بایستي حداقل در دو مقاله نویسنده مسئول یا نفر اول باشد. مقاالت مستخرج از رساله، .2تبصره 

 شود. نظر از ترتيب نویسندگان و نویسنده مسئول، جزو این بند محسوب مي صرف

نامۀ  گيري از مزایاي آیين متقاضياني که در چارچوب ضوابط بنياد ملي نخبگان، براي بهره .9تبصره 

نامه از بنياد ملي نخبگان در  اند، در صورت ارائۀ معرفي آموختگان ممتاز( اقدام نموده دهاي برتر )دانشاستعدا

 اولویت قرار دارند.

متقاضيان داراي دستاوردهاي فناورانه همچون توليد دانش فني، ثبت پتنت و ساخت نمونه محصول  .4تبصره 

 در اولویت قرار دارند.

 ش دهنده. شرایط استاد پذیر4ماده 
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 وقت دانشگاه عضو هيأت علمي تمام .1

 ترجيحاً داراي رتبۀ علمي استادي و حداقل دانشيار .1

 گيري راهبردي  داشتن سوابق و برنامۀ پژوهشي منسجم و مبتني بر جهت .0

سال اخير در مجالت علمي معتبر  0)نویسندۀ اول یا نویسندۀ مسئول( در  JCRمقاله  0داشتن حداقل  .0

مقاله علمي پژوهشي مورد تأیيد وزارتين یا  0)در حوزۀ علوم انساني حداقل رشتۀ تخصصي مربوطه 

با ضریب تأثير( و یا مجري دو طرح تحقيقاتي خاتمه  ISCهاي علميه و نمایه شده در شوراي عالي حوزه

مقاله  0المللي اختراع معادل با  هاي اجرایي. ارائۀ هر مورد ثبت بين یافته با مشارکت صنعت یا دستگاه

JCR شود.  محسوب مي 

التحصيل شده باشد  راهنمایي حداقل یك نفر دانشجوي دورۀ دکتري که از رسالۀ خود دفاع کرده و فارغ .0

را به عهده گرفته باشد و یا یك کتاب تصنيفي و یا تأليفي چاپ شده مرتبط با تخصص خود در انتشارات 

  معتبر داشته باشد.

نفر دانشجوي کارشناسي  8التحصيل  ۀ دکتري باشند راهنمایي و فارغهایي که فاقد دور براي گروه .5تبصره 

  شود. التحصيل یك نفر دانشجوي دکتري مي ارشد جایگزین راهنمایي و فارغ

هاي پژوهش پژوهشگر پسادکتري را از محل اعتبار  التحقيق و کليۀ هزینه % حق03قابليت تأمين  .3

 پژوهشي داشته باشد.

 اخذ کرده باشد. موافقت گروه و دانشكده را .9

 اعضاي هيأت علمي داراي شرایط ذیل، در پذیرش پژوهشگر پسادکتري در اولویت خواهند بود. .5تبصره 

هاي پژوهشي معتبر مورد تأیيد وزارت علوم، تحقيقات و  . اعضاي هيأت علمي برگزیده جشنوارهالف

 فناوري و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي.

هاي پژوهشي کاربردي خاتمه یافته و دستاوردهاي فناورانه همچون  داراي طرحاعضاي هيأت علمي  ب.

 توليد دانش فني، ثبت پتنت و ساخت نمونه محصول. 

 مسئول طرح پسادکتري، استاد راهنماي رسالۀ دکتري پژوهشگر نباشد.  ج.

 . مدارك ضروری برای ارزیابی درخواست داوطلبان پژوهشگری دورۀ پسادکتری5ماده 

نامه، صالحيت عمومي و علمي داوطلب پژوهشگري دورۀ  این آیين 1الوه بر حداقل الزامات مندرج در ماده ع

پسادکتري برمبناي موارد ذیل مورد ارزیابي قرار خواهد گرفت. داوطلب پژوهشگري دورۀ پسادکتري موظف است 

 ارسال نماید.  researchmgr@azaruniv.ac.irمدارك ذیل را از طریق ایميل به آدرس 

 تصویر تمام صفحات شناسنامه؛ -

 تصویر کارت ملي؛  -

mailto:researchmgr@azaruniv.ac.ir


 

 قوانین و مقررات پژوهشی دانشگاه شهید مدنی آذربایجانمجموعه 

التحصيلي وي گذشته  سال از زمان فارغ 0التحصيلي( که حداکثر   تصویر مدرك دکتري )یا مدرك موقت فارغ -
 باشد. 

 (؛1)فرم شماره  0*0تكميل فرم مشخصات پژوهشگر پسادکتري با الصاق عكس  -

 (؛1وقت )فرم شماره  تكميل فرم تعهد حضور تمام -

 (؛0تكميل فرم پيشنهادۀ طرح تحقيقاتي پسادکتري )فرم شماره  -

رزومه متشكل از مدارك شامل: مشخصات کامل فردي، مدارك تحصيلي، فهرست تحقيقات، انتشارات،  -

 هاي علمي؛ ها و انتصاب فعاليت

 هاي پژوهشي خاتمه یافته، ثبت اختراعات، کتب؛ رحیك نسخه از مقاالت چاپ شده، ط -

 المللي؛ گواهي آشنایي با حداقل یك زبان بين -

هر مدرك و گواهي دیگري که در قضاوت دانشگاه براي پي بردن به توانایي داوطلب براي استفادۀ مؤثر از  -
 پذیرش وي در دوره کمك نماید؛

 لل متقاضيان خارج از کشور باشد؛الم هر مدرك و گواهي دیگري که مربوط به امور بين -

 ها.  نامه از استاداني که شناخت کامل از فرد متقاضي دارند به همراه اطالعات تماس آن توصيه 1ارائۀ  -

 گردد.  ارسال researchmgr@azaruniv.ac.irها، توسط استاد مربوطه به ایميل  نامه لطفاً توصيه

 . زمان دورۀ پسادکتری6ماده 

و با تصویب  که در صورت نياز با پيشنهاد توجيهي استاد پذیرندهباشد  زمان دورۀ پسادکتري حداکثر یك سال مي

تا یك سال دیگر قابل افزایش  و اخذ موافقت دانشكده و معاونت پژوهش و فناوري دانشگاهکارگروه تخصصي 

ت گزارش پيشرفت طرح و عملكرد پژوهشگر پسادکتري و تحقق اهداف مربوطه، است. تمدید آن منوط به دریاف

 براساس تعهدات طرح مصوب خواهد بود.

 . مراحل درخواست، تأیید و ثبت نام پژوهشگر پسادکتری7ماده 

 ارسال درخواست کتبي متقاضي پژوهشگري پسادکتري به همراه کليۀ مدارك الزم؛ .1

 دهنده؛ درخواست متقاضي پژوهشگري پسادکتري توسط استاد پذیرش بررسي و اعالم نظر کتبي در مورد .1

بررسي جهت تأیيد و یا رد درخواست متقاضي پژوهشگري پسادکتري توسط شوراي گروه و شوراي  .0

 دانشكده؛

 ارسال تأیيدیۀ دانشكده به انضمام مدارك به معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه؛ .0

 یت امور پژوهشي دانشگاه؛ارسال طرح به دو داور تخصصي توسط مدیر .0

 بررسي نتایج ارزیابي و تصویب نهایي در شوراي پژوهش و فناوري دانشگاه؛ .3

 هاي عمومي؛ معرفي پژوهشگر پسادکتري به مراجع ذیصالح جهت تأیيد صالحيت .9

mailto:researchmgr@azaruniv.ac.ir


قوانین و مقررات پژوهشی دانشگاه شهید مدنی آذربایجانمجموعه    

دهنده و دانشكدۀ  عقد قرارداد و فرآیندسازي اداري و ابالغ به پژوهشگر پسادکتري، استاد پذیرش .8

 مربوطه.

 . تعهدات پژوهشگر پسادکتری1ده ما

 . اهتمام به امور پژوهشي در طول دوره با نظارت و هماهنگي استاد پذیرش دهنده.1 -8

 . رعایت کليۀ قوانين و مقررات آموزشي، پژوهشي و اداري دانشگاه در طول دوره.8-1

وه و شوراي دانشكده به معاونت ماهه با تأیيد استاد پذیرش دهنده، شوراي گر 0اي  هاي دوره . ارائۀ گزارش8-0

 پژوهش و فناوري دانشگاه. 

 ماهه از نتایج تحقيقات انجام یافته، در دانشكده مربوطه. 0اي  هاي دوره . ارائۀ سمينار8-0

. ارائۀ سمينار از نتایج نهایي تحقيقات انجام یافته، در دانشكده مربوطه و تسليم گواهي آن با تأیيد رئيس 8-0

 یریت امور پژوهشي.دانشكده به مد

با رتبۀ   JCR. ارائۀ یك مقالۀ چاپ شده )یا گواهي پذیرش مقاله( در مجالت معتبر نمایه شده در پایگاه 8-3

Q1  چاپ شده )یا گواهي پذیرش مقاله( در مجالت معتبر نمایه شده در پایگاه و همچنين یك مقالۀJCR   با

ل دوره. پرداخت حقوق سه ماهۀ آخر پژوهشگر پسادکتري هاي پژوهشي خود در طو مستخرج از فعاليت Q1رتبۀ

ها، گزارش و گواهي ارائۀ سمينار از نتایج نهایي تحقيقات انجام یافتهبا تأیيد استاد  منوط به ارائۀ پذیرش مقاله

 پذیرنده، گروه و دانشكدۀ مربوطه خواهد بود.

هاي زبان و ادبيات فارسي و زبان و ادبيات  هاي دانشكدۀ الهيات و گروه براي پژوهشگران تمام گروه.6تبصره 

مقاالت چاپ شده در  JCRعربي از دانشكدۀ ادبيات و علوم انساني به جاي مجالت نمایه شده در پایگاه 

براساس   Aیا  +A)یا  Q1یا  Q1 با چارك (ISC)مجالت نمایه شده در پایگاه نشریات علمي جهان اسالم 

 ، تحقيقات و فناوري( نيز قابل قبول است. سامانۀ ارزیابي نشریات وزارت علوم

در شرایط خاص که فعاليت پژوهشي منجر به توليد فناوري جدید، ثبت اختراع، توليد دانش فني و یا  .7تبصره 

تواند جایگزین  ساخت محصول جدید شود، دستاوردهاي مذکور با تأیيد شوراي پژوهش و فناوري دانشگاه مي

 چاپ مقاله شود. 

پذیرش شده  JCRنمایه شده در  پایگاه  Q1چنانچه هر دو مقالۀ پژوهشگر پسادکتري در مجالت .  3-1 -8

به عنوان پاداش از محل اعتبارات معاونت پژوهش و فناوري  ده میلیون ریالباشد، پس از انتشار، مبلغ 

 دانشگاه به پژوهشگر پسادکتري تعلق خواهد گرفت. 
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ماه  3در بازۀ زماني حداکثر ،  3 -8 شتر از موارد قيد شده در بند. در صورت اخذ پذیرش مقاالت بي8-3-1

نمایه شده در پایگاه  Q1پس از پایان قرارداد )بدون تمدید( به ازاي هر مقاله چاپ یا پذیرش شده در مجالت 

JCR  عنوان پاداش از محل اعتبارات معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه به  به بیست میلیون ریالمبلغ

 گر پسادکتري تعلق خواهد گرفت. پژوهش

ها در مقاالت مستخرج از این قرارداد مجاز  کار گيري دانشجویان تحصيالت تكميلي و درج نام آن . به8-3-0

 باشد. نمي

. امتيازات مقاالت مستخرج از این قرارداد بعد از ثبت در سامانۀ مدیریت اطالعات پژوهشي )ژیرو(، در 8-3-0

)گرنت( استاد پذیرنده در نظر گرفته شده و همچنين مبلغ پاداش چاپ مقاله نيز  محاسبۀ اعتبار پژوهشي

 گردد.  هاي موجود پرداخت مي نامه براساس شيوه

 مقاله بایستي به شماره قرارداد مطابق متن نمونه زیر اشاره گردد:« تقدیر و تشكر»در بخش . 8-3-0

 دهیبا شماره قرارداد ...................استخراج گرد یجانشهیدمدنی آذربادانشگاه  پسادکتریمقاله از طرح  نیا

 است.
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مؤلفان داخلي و خارجي نباشد. بدیهي است در صورت وجود هر گونه مشابهت یا تكراري بودن مقاالت منتشر 

نده و پژوهشگر پسادکتري پاسخگو بوده و خسارات مربوطه را جبران شده در هر نقطه از جهان، استاد پذیر

 خواهند نمود.
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.استاد پذیرنده و پژوهشگر پسادکتري مؤظفند در پایان دوره نتایج حاصل از طرح را در قالب گزارش 8-0

مكتوب و لوح فشرده به معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه تسليم نمایند. همچنين الزم است چكيده 

اي که براي عامه مردم قابل درك باشد به معاونت پژوهش و  در قالب یك صفحه به گونه آورد طرح دست

 فناوري دانشگاه تحویل گردد.

 . تعهدات دانشگاه 3ماده 

 . تعهدات معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه3-8

 ضي. . بررسي صالحيت داوطلب پژوهشگر پسادکتري و طرح پيشنهادي ارائه شده و ارائۀ پاسخ مقت0-1-1

ریزي امور مربوط به ورود و استقرار پژوهشگر از طریق مدیریت امور پژوهشي براي متقاضي  . برنامه0-1-1

 المللي براي متقاضي خارج کشور. هاي علمي و بين داخل کشور و از طریق مدیریت گروه همكاري

معاونت پژوهش و ماهه ارسال شده به  0اي  هاي سمينارهاي دوره ها و گواهي . بررسي گزارش0-1-0

 فناوري دانشگاه.

نامۀ پایان دورۀ تحقيق پسادکتري بنابر درخواست کتبي پژوهشگر پسادکتري و  . صدور گواهي0-1-0

براساس اعالم اتمام دوره توسط استاد پذیرش دهنده، با سه امضاي معاون پژوهشي دانشگاه، رئيس 

 دانشكده و استاد پذیرش دهنده.

ریال(  333/333/10صورت ماهانه )تا سقف  بهقپژوهشگريالتحق حق. پرداخت 0-1-0

 دأیيتسمينار ارائه شده از نتایج تحقيقات انجام یافته با  و گواهي شرفتطرحيباارائهگزارشپهسهماهیها دربازه

 ۀ مربوطه.گروهودانشكداستاد پذیرنده،

 امتياز.  13وهشگر پسادکتري . اعمال امتياز در اعتبار پژوهشي )گرنت( استاد پذیرنده به ازاي هر پژ0-1-3

تواند همزمان حداکثر از دو پژوهشگر پسادکتري براساس تسهيالت این  . هر عضو هيأت علمي مي0-1-9

هاي دورۀ پسادکتري را از محل  دستورالعمل پذیرش نماید. در صورتي که استاد پذیرنده کليۀ هزینه

 دودیت نخواهد بود.دانشگاهي خود تأمين نماید، مشمول این مح هاي برون طرح

 . تعهدات دانشكده3-2

. ارائۀ امكانات اتاق، کامپيوتر، اینترنت، پست الكترونيكي، اتوماسيون، آزمایشگاه، کتابخانه، مرکز 0-1-1

 کامپيوتر، سرویس ایاب و ذهاب کارکنان و اقدام براي صدور کارت شناسایي.
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پسادکتري در هر نيمسال تحصيلي در  براي پژوهشگرواحد موظفی آموزشی 9. ارائۀ حداکثر 0-1-1

 با صالحدید گروه آموزشي مربوطه.طول مدت قرارداد 

 . تعهدات استاد پذیرندۀ پژوهشگر پسادکتری3-9

 هاي پژوهش پژوهشگر پسادکتري.  التحقيق و کليۀ هزینه % حق03. تأمين و پرداخت 0-0-1

اسب و حداقل امكانات الزم براي پژوهش . همكاري با دانشكدۀ مربوطه براي تأمين فضاي کار من0-0-1

 پژوهشگر پسادکتري.

. اعالم پایان دورۀ یك ساله به دانشكده مربوطه و ارائۀ پيشنهاد توجيهي براي تمدید دوره )در 0-0-0

 صورت نياز( حداکثر تا یك سال دیگر.

سال از  0مدت آميز نباشد، استاد پذیرنده به  در صورتي که خروجي طرح پسادکتري موفقيت.1تبصره 

 پذیرش پژوهشگر پسادکتري محروم خواهد بود.

 های مربوط به دورۀ پسادکتری . محل تأمین هزینه81ماده 

 به مبلغ  جمعاٌ، از طریق عقد قرارداد با دانشگاه،طیواجدشرایقپژوهشگرانپسادکتريالتحق حق. 1 -13

حل اعتبار درصد از م 51](ریال111/111/25هر ماه)از قرار  ریال 111/111/911

درصد از محل اعتبارات معاونت پژوهش و فناوری  51استاد پذیرنده و   (Grant)پژوهشی

 . باشد ميدانشگاه[

اي بين استاد پذیرش دهنده و  نامه ها قبل از شروع دوره، طي توافق التحقيق و سایر هزینه .ميزان حق13-1
 شود. دانشگاه تعيين ميپژوهشگر پسادکتري و نيز با اطالع معاونت پژوهش و فناوري 

استاد  دأیيتو گواهي سمينار ارائه شده باشرفتطرحيگزارشپارسالباهسهماهیها قپژوهشگردربازهيالتحق حق.13-0
 .قابلپرداختخواهدبودۀ مربوطه به مدیریت امور پژوهشي،گروهودانشكدپذیرنده،

ست حداقل داراي قرارداد پژوهانه به بای . استاد پذیرنده در هنگام پذیرش پژوهشگر پسادکتري الزاماً مي13-0
% مبلغ یاد شده به هنگام عقد قرارداد از 03سالۀ پژوهشگر پسادکتري باشد که  % مبلغ قرارداد یك133ميزان 

 التحقيق پژوهشگر بلوکه خواهد شد.  اعتبار گرنت استاد پذیرنده کسر و به منظور حق

 استاد پذیرنده تأمين خواهد شد. هاي مرتبط با اجراي پروژه از محل گرنت هزینه.13-0

 اي دریافت نخواهد کرد. . استاد پذیرنده از بابت پذیرش و راهنمایي پژوهشگر پسادکتري هزینه3 -13
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نامه صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران  براساس تفاهم.اعتبار مالي قراردادهایي که 9 -13

بصورت مشترك توسط طرفین شود،  ( منعقد مي10/31/09مورخ  09/ص/308)به شماره  کشور

 تأمين و هزینه خواهد شد.  % دانشگاه،91% صندوق و 71)صندوق و دانشگاه( به نسبت 

 . سایر موارد88ماده 

ماه قابل  10ماه است که با درخواست استاد پذیرنده حداکثر تا  11طور معمول طول دورۀ پسادکتري  به .1

 شود.( اي به پژوهشگر پرداخت نمي زحمهال تمدید خواهد بود. )در مدت تمدید هيچ حق

دورۀ پسادکتري یك همكاري علمي و پژوهشي مقطعي بين پژوهشگر پسادکتري و استاد پذیرنده است  .1

 گونه تعهد استخدامي و همكاري ندارد.  و پس از پایان دوره، دانشگاه شهيد مدني آذربایجان هيچ

 شود. نشگاه محسوب نميدر  طول دورۀ پسادکتري، پژوهشگر عضو هيأت علمي دا .0

نامه و قرارداد پژوهشي مربوطه  تعامل پژوهشگر با دانشگاه در دورۀ پسادکتري در چارچوب این آیين .0

 باشد. مي

 پژوهشگر در شوراهاي دانشگاه عضویت نخواهد داشت. .0

 گونه تعهد و مسئوليتي ندارد.  دانشگاه درخصوص بيمۀ پژوهشگر هيچ .3

داد بين معاون پژوهش و فناوري دانشگاه و استاد پذیرنده و پژوهشگر دورۀ پسادکتري، پس از عقد قرار .9

 پسادکتري شروع خواهد شد. 

صورت تمام وقت در دانشگاه شهيد  پژوهشگر پسادکتري در طول دوره، زیر نظارت استاد پذیرنده و به .8

 مدني آذربایجان حضور داشته و مشغول به انجام فعاليت پژوهشي تعيين شده خواهد بود.

 هاي دولتي و خصوصي را ندارد.  ژوهشگر پسادکتري در طول دوره، حق استخدام و یا قرارداد با دستگاهپ .0

نتایج تحقيقات در دورۀ پسادکتري و درآمدهاي مالي ناشي از آنها متعلق به دانشگاه بوده و پژوهشگر  .13

توليدات علمي،  پسادکتري موظف است در انتشار نتایج علمي، مقاالت، کتب، ثبت اختراعات و سایر

 مالكيت مادي و معنوي دانشگاه را محفوظ بدارد.

نامه لحاظ نشده است یا مواردي که نياز به بررسي و تفسير دارد،  درخصوص سایر موارد که در این آیين .11

 نظر شوراي پژوهش و فناوري دانشگاه مالك عمل خواهد بود.

 

 . تصویب 82ماده 

شوراي پژوهش و فناوري دانشگاه  11/30/1000ه که در جلسۀ مورخۀ تبصر 8ماده و  11این دستورالعمل در 

 هيأت رئيسۀ دانشگاه مورد بازنگري قرار گرفت.  10/30/1008به تصویب رسيده، در جلسۀ مورخۀ 
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ها و مراکز آموزش  نامۀ دستیار آموزشی، پژوهشی و فناوری در دانشگاه شیوه

 عالی، پژوهشی و فناوری

  مشخصات سند 

 ها و مراکز آموزش عالي، پژوهشي و فناوري نامۀ دستيار آموزشي، پژوهشي و فناوري در دانشگاه شيوهعنوان سند: 

 نوع سند: دستورالعمل شماره سند: عتف- ش- 2218

 ویرایش: 31 صفحه : 0

 

 واحد سازمانی نام و نام خانوادگی اقدامات

 محمدرضا آهنچيان گان( تهیه کننده)
 شریفيمحسن 

 ریزي آموزش عالي مدیر کل دفتر برنامه
 ریزي امور پژوهشي مدیر کل دفتر برنامه

 مجتبي شریفي نياسر تأییدکننده
 مسعود برومند

 معاون آموزشي
 معاون پژوهشي و فناوري

 وزیر علوم، تحقيقات و فناوري منصور غالمي کننده تصویب

 

 بالغ سندتاریخ و شماره ا قسمت پرونده مرجع نگهداری سند
  - - ریزي آموزش عالي دفتر برنامه
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 مقدمه

بخش آموزش عالي در سند برنامۀ ششم توسعه، به منظور ایجاد انگيزه و  1در راستاي تحقق هدف کالن 

مندي از توان و ظرفيت این دسته از  ها و با هدف بهره توانمندسازي دانشجویان تحصيالت تكميلي دانشگاه

توانند با مراعات شرایط  دستيار آموزشي، پژوهشي و فناوري، مؤسسات آموزش عالي مي دانشجویان به عنوان

ها در دروس آزمایشگاهي، کارگاهي، حل  هاي دانشجویان و همكاري آن نامه، از توانمندي تصریح شده در این شيوه

ب اعضاي هيأت هاي پژوهش و فناوري مصو هاي عملي مطابق برنامۀ درسي مصوب و طرح تمرین، و سایر درس

 علمي برخوردار شوند. 

 . اهداف1ماده 

هاي تحصيالت تكميلي با هدف ارتقاي کيفيت آموزش و  گيري از توانمندي دانشجویان دوره بهره .1

 هاي پژوهشي فعاليت

 توانمندسازي دانشجویان واجد شرایط تحصيالت تكميلي در امر آموزش و پژوهش .1

هاي  اي هيأت علمي در ارتقاي کيفيت آموزش و فعاليتایجاد انگيزه و کمك به توان اجرایي اعض .0

 پژوهش و فناوري

 هاي درسي دورۀ کارشناسي هاي عملي برنامه بهبود کيفي در اجراي جنبه .0

 . تعاریف2ماده

 منظور وزارت علوم، تحقيقات و فناوري است. وزارت:

 اوري است. هر مؤسسۀ آموزش عالي مجري برنامۀ دستياري آموزشي و پژوهش و فن دانشگاه:

 منظور معاونت آموزشي و تحصيالت تكميلي و یا پژوهش و فناوري دانشگاه است.  معاونت:

دانشجویان دکتري تخصصي و دانشجویان کارشناسي ارشد استعداد درخشان داراي شرایط همكاري،  دستیار:

نامه  ه در این آیينشد که در انجام امور آموزشي یا پژوهش و فناوري مشروط به دارا بودن ضوابط تعيين

 10نمایند. همكاري مي

 کارگیری دستیار .شرایط به9ماده 

                                                      
توان ازدانشجویان  اي وجود نداشته باشد، مي در صورت لزوم، در شرایطي که به تأیيد معاونت آموزشي، دانشجوي دورۀ دکتري تخصصي در رشته.14

اسي ارشد که در سال دوم تحصيل خود هستند، به عنوان دستيار استفاده کرد.استعداد درخشان دورۀ کارشن
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انتخاب دستيار باید با مالحظه مقررات عملكردي، الزامات حقوقي و سایر ضوابط قانوني حضور دانشجو  .1

 فناوري دانشگاه انجام شود.  –عنوان دستيار در فضاي آموزش و پژوهش  به

 نوان دستياري به دانشجویان تحصيالت تكميلي مجاز نيست. واگذاري تدریس دروس نظري تحت ع .1

کارگيري دستيار در قالب ضوابط موجود براي کار دانشجویي و یا مصوبات  در صورت تأمين اعتبار، به .0

 التحقيق و یا آموزانه قابل انجام است. هاي امنا براي پرداخت حق هيأت

 پذیر است.  كميلي همان دانشگاه امكانانتخاب دستيار صرفاً از ميان دانشجویان تحصيالت ت .0

 گونه تعهدي براي استخدام در دانشگاه ایجاد نماید.  عنوان دستيار، نبایستي هيچ کارگيري دانشجو به به .0

 . شرایط و وظایف دستیار4ماده 

 الف( شرایط 

ئوليت رسمي استفادهاز دستيار، نباید به انجام وظایف سایر افرادي که در اجراي جنبۀ عملي یك درس، مس .1

شوند )استاد درس، مسئول آزمایشگاه، کارشناس آموزش و سایر  دارند و بابت آن از حقوق و مزایا برخوردار مي

 مشاغل مرتبط( لطمه وارد کند. 

آن باشد و در این رابطه استاد مربوطه، مسئوليت تأیيد عملكرد « کيفيت»تأیيد انجام کار باید همراه با تضمين  .1

 ه دارد.دستيار را برعهد

 ماه و قابل تمدید تا یك سال است. 3طول هر دورۀ دستياري  .0

 آموختگي دستيار باشد.  در هر صورت طول دوره نباید بيشتر از یك سال با مالحظۀ زمان باقيمانده تادانش تبصره:

 ب( وظایف

 ؛مل رعایت کندطور کا . دستيار موظف است در دورۀ دستياري شرح وظایف زیر را متعهد شود و با دقت و به0

 ؛هاي پژوهشي و فناوري طبق ضوابط دانشگاه تر دروس و یا انجام طرح . کمك به اجراي اثربخش0-1

مباالتي وي به سرمایه  هایي که ممكن است در اثر بي هاي دانشگاه و خسارت . تعهد در قبال اموال و دارایي0-1

 دانشگاه وارد شده باشد؛

 وران دستياري. . عدم اشتغال به کار در طول د0-0

 . نحوۀ پرداخت5ماده 
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التحقيق و یا  خدمت دستيار براساس ضوابط دانشگاه درچارچوب ضوابط مربوط به پرداخت کاردانشجویي، حقجبران 

 پذیرد: آموزانه مصوب هيأت امناي هر دانشگاه با مراعات قواعد زیر صورت مي

 باشد.  ساعت در ماه مي 03عت در هفته وسا 13حداکثر زمان دستياري قابل پرداخت براي هر دانشجو  .1

الزحمه دروس عملي دستياران براي دانشجوي مقطع دکتري تخصصي برابر با آموزانه  حداکثر حق .1

و براي دانشجویان کارشناسي ارشد استعداد درخشان برابر با آموزانۀ مربي آموزشيار  1التدریس( مربي پایه  )حق

 باشد.  مي 1پایه 

کنند، براساس ضوابط پژوهشي  هاي پژوهش و فناوري همكاري مي دستياراني که در طرحالزحمۀ  پرداخت حق .0

التحقيق، اعتبار گرنت، اعتبار طرح مصوب پژوهش و فناوري و یا سایر درآمدهاي  هر دانشگاه از محل حق

 مربوطه با رعایت ضوابط قابل پرداخت خواهد بود. 

 . نظارت6ماده

نامه و  ناوري مؤسسه به ترتيب حسب مورد مسئول حسن اجراي این آیينهاي آموزشي و پژوهش و ف معاونت

 باشند.  ربط و تفسير آن مي گوي نتایج آن به سایر مراجع ذي پاسخ

 . رسمیت و ابالغ7ماده 

به تصویب وزیر علوم، تحقيقات و فناوري رسيد و  1009بهمن ماه  13ماده در تاریخ  9نامه با یك مقدمه و  این شيوه

 یخ ابالغ قابل اجرا است. از تار
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 8931دستورالعمل اجرایی  نحوۀ انتخاب پژوهشگران برگزیده سال 

 دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

 

 

 مقدمه

گران عرصۀ تحقيق و پژوهش و در جهت  هاي بي شائبۀ تالش این دستورالعمل به منظور ارج نهادن به تالش

هاي تحقيقاتي از سوي معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه تنظيم  به انجام فعاليتترغيب و تشویق هرچه بيشتر آنان 

آن شورا به تصویب رسيده  18/39/1000گردیده و پس از بررسي در شوراي پژوهش و فناوري دانشگاه در جلسه 

روزسازي  شوراي پژوهش و فناوري مورد بازنگري، به 30/39/1003است. دستورالعمل حاضر در نهمين جلسه مورخ 

هاي قبلي  االشاره جایگزین دستورالعمل و تصویب قرار گرفته است. بر این اساس، دستورالعمل حاضر از تاریخ فوق

 گردد. مي

 

 .  تعاریف8ماده 

به آن دسته از اعضاي محترم هيات علمي رسمي و پيماني دانشگاه اطالق  اعضای هیات علمی جوان:

 ه و بيش از سه سال سابقه خدمت به عنوان عضو هيات علمي نداشته باشند.سال بود 00گردد که حداکثر داراي  مي

مجالت معتبر علمي در این دستورالعمل شامل مجالت نمایه شده در پایگاه هاي استنادي  مجالت معتبر علمی:

، نشریات نمایه شده در حداقل دو پایگاه تخصصي معتبر مورد تائيد JCR ،web of science ،Scopusمعتبر 

مصوب شوراي راهبردي، نشریات علمي پژوهشي داراي  ISCوزارت، نشریات علمي پژوهشي نمایه شده در پایگاه 

 باشد.  مجوز از وزارتين، نشریات علمي ترویجي و علمي مروري مي
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فرم انتخاب »هاي تحقيقاتي اعضاي هيات علمي در قالب  : منظور فعاليتساله های پژوهشی یک فعالیت

در فاصله زماني یك سال اخير )اول مهرماه سال اول تا « زیده سال دانشگاه شهيد مدني آذربایجانپژوهشگران برگ

 باشد. پایان شهریور سال دوم( مي

 

 . شرایط عمومی2ماده 

حداقل سه مقاله چاپ شده در جدول امتيازدهي و دارا بودن  1از بند حداقل بیست و دو امتیازکسب 

ردیف هاي تقاضی در آنها مؤلف اول یا نویسنده مسئول باشد )مجالت معتبر علمی پژوهشی که م

باشد. در  مي پژوهشگر برگزیده دانشكدهشرط الزم براي شرکت در انتخاب  (جدول امتيازدهي 1-9الي  1-1

براي شرکت در انتخاب % از بیست و دو امتیاز11حداقل  کسب  های الهیات و ادبیات دانشكدهمورد 

 کند. کفایت مي دهپژوهشگر برگزیده دانشك

ازحداقل امتيازهاي مذکور در ماده دو، مي تواند از محل تصنيف یا تأليف یك کتاب از % 41. حداکثر 8تبصره 

طریق انتشارات معتبر به تشخيص شوراي پژوهش و فناوري )که فرآیند داوري آن از طریق معاونت پژوهشي انجام 

 دانشگاه با تایيد دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه کسب شود.گرفته باشد( و یا از محل طرح پژوهشي خارج از 

مجموع امتياز کسب شده داوطلبين شرکت در انتخاب پژوهشگر دانشگاه در طول یك سال تحصيلي . 2تبصره 

 باشد. نباید از سی امتیاز کمتر

عضو هيات علمي، هاي قبل از استخدام به عنوان  هاي پژوهشي انجام یافته داوطلب در سال فعاليت. 9تبصره 

 باشد. مشمول دریافت امتياز نمي

شرط الزم براي  مجالت معتبر علمی و پژوهشیاز چاپ مقاله در  حداقل هفت امتیازکسب :4تبصره 

باشد. مجموع کل امتياز کسب شده داوطلبين پژوهشگران  مي پژوهشگر برگزیده کارمندشرکت در انتخاب 

 باشد. نباید از دوازده امتیاز کمترتحصيلي  برگزیده کارمند دانشگاه در طول یك سال
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 . نحوه امتیاز دهی9ماده 

 هاي پژوهشي براي جشنواره تجليل از پژوهشگران برگزیده دانشگاه جدول امتياز دهي فعاليت

 موضوع ردیف
 سقف امتياز

 
حداکثر امتياز 
 در هر موضوع

8 

و  Natureهاي  مقاالت علمي پژوهشي چاپ شده در نشریه. 1-1

Science 
10تا  3  

 نامحدود

مقاله علمي پژوهشي چاپ شده در مجالت معتبر نمایه شده در  .  1-1

JCR(Q1) 
13تا  3  

. مقاله علمي پژوهشي چاپ شده در مجالت معتبر نمایه شده در  1-0

JCR(Q1) 
9تا  3  

. مقاله علمي پژوهشي چاپ شده در مجالت معتبر نمایه شده در  1-0

JCR(Q0) 
3تا  3  

. مقاله علمي پژوهشي چاپ شده در مجالت معتبر نمایه شده در  1-0

JCR)(Q0 
0تا  3  

0تا  Scopus(Q1) 3. مقاله چاپ شده در مجالت معتبر نمایه شده در1-3  
 

0تا  Scopus (Q1,Q0)  3. مقاله چاپ شده در مجالت معتبر نمایه شده در1-9  

یا Scopus(Q0)معتبر نمایه شده در. مقاله چاپ شده در مجالت 1-8

Webof Science(ISI) 
0تا  3  

. مقاله چاپ شده در مجالت علمي پژوهشي مورد تائيد وزارتين یا 1-0

یا  +Aیا )Q1)یا  (ISCQ1شوراي عالي حوزه هاي علميه نمایه شده در 

A)براساس سامانه ارزیابي نشریات وزارت علوم 

 هاي در رشته
و  هاي ادبيات دانشكده

 9تا  3 الهيات    
0تا  3ها  در بقيۀ رشته  

. مقاله چاپ شده در مجالت علمي پژوهشي مورد تائيد وزارتين یا 1-13
یا  B)ایQ0)یا  ISC)Q0شوراي عالي حوزه هاي علميه  و نمایه شده در  

C)براساس سامانه ارزیابي نشریات وزارت علوم 

هاي  در رشته
هاي ادبيات و  دانشكده

  3تا  3   الهيات 
ها در بقيه رشته  

0تا  3   

. مقاله چاپ شده در مجالت علمي پژوهشي مورد تائيد وزارتين و 1-11
شوراي عالي حوزه هاي علميه و یا نشریات علمي پژوهشي نمایه شده در 

ISC بدون ضریب تاثير 

هاي  در رشته
هاي ادبيات و  دانشكده

 الهيات
  0تا  3 

ها در بقيه رشته  
0تا  3   

.  مقالۀ چاپ شده در مجالت عملي پژوهشي معتبر )مشترك با 1-11
 متخصصان خارج از کشور(

1/1با ضریب   

. مقاله چاپ شده در مجالت تخصصي معتبر  نمایه شده در حداقل دو 1-10
 پایگاه تخصصي معتبر مورد تایيد وزارت

0تا  3  0 

2 

و  Natureمقاالت علمي مروري چاپ شده در نشریه هاي . 1-1

Science 
10تا  3  

 
13تا  3. مقاله علمي  مروري  چاپ شده  در مجالت معتبر نمایه شده در  1-1  
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JCR(Q1) 

. مقاله  علمي  مروري  چاپ شده   در مجالت معتبر نمایه شده در  1-0

JCR) (Q1 
9تا  3  

. مقاله علمي  مروري  چاپ شده  در مجالت معتبر نمایه شده در  1-0

JCR(Q0) 
3تا  3  

. مقاله علمي  مروري  چاپ شده  در مجالت معتبر نمایه شده در  1-0

JCR(Q0) 
0تا  3  

 (Q1)  .مقاله  علمي  مروري  چاپ شده در مجالت معتبر نمایه شده در1-3

Scopus 
0تا  3  

 . مقاله  علمي  مروري  چاپ شده در مجالت معتبر نمایه شده در 1-9

(Q1,Q0) Scopus 
0تا  3  

. مقاله  علمي  مروري  چاپ شده در مجالت معتبر نمایه شده در 1-8
Scopus(Q0) یاWeb of Science(ISI) 

0تا  3  

. مقاله  علمي مروري چاپ شده  در مجالت علمي پژوهشي مورد تائيد 1-0
 ISC(Q1, Q1)وزارتين یا شوراي عالي حوزه هاي علميه نمایه شده در  

هاي  در رشته
هاي ادبيات و  دهدانشك

 9تا  3الهيات   
ها در بقيۀ رشته  

0تا  3   

مقاله علمي مروري چاپ شده در مجالت علمي پژوهشي مورد تأیيد . 1-13
 ISC(Q0,Q0)درهاي علميه و نمایه شده  وزارتين یا شوراي عالي حوزه

هاي  در رشته
هاي ادبيات و  دانشكده

  3تا  3الهيات   
ها در بقيه رشته  

0تا  3   

مقاله علمي مروري چاپ شده در مجالت علمي پژوهشي مورد تأیيد . 1-11
هاي علميه  و یا نشریات علمي پژوهشي نمایه  وزارتين و شوراي عالي حوزه

 بدون ضریب تاثير ISCشده در 

هاي  در رشته
هاي ادبيات و  دانشكده

  0تا  3الهيات  
ها در بقيه رشته  

0تا  3   

مروري  چاپ شده در مجالت تخصصي معتبر  نمایه  . مقاله  علمي 1-11
 شده در حداقل دو پایگاه تخصصي معتبر مورد تأیيد وزارت

0تا  3  0 

9 

. مقاله علمي و تحشيه چاپ شده در نشریه هاي علمي ترویجي داخلي 0-1

 معتبر

 . مقاله چاپ شده در مجالت علمي تخصصي داخل دانشگاه0-1

 (”Reports”ت پژوهشي )گزارش علمي.  گزارش در حدّ یادداش0-0

 0تا 3
 1تا  3

0تا  3هر مورد   

0 

ساالنه: 

1حداکثر   

ساالنه: 

 0حداکثر

ها با نظر هيأت  ها و فرهنگ ها، دایره المعارف مداخل چاپ شده در دانشنامه 4
 داوري مورد تأیيد هيأت مميزه

1تا  3  0 

5 

لمي معتبر  ملي و هاي ع . مقاله علمي کامل ارائه شده در همایش0-1
المللي خارجي  )ارائه  ( یا بينISCالمللي  داخلي )نمایه شده در  بين

 مقاله کامل چاپ شده یا گواهي ارائه الزامي است(

1تا  1  

0 0 

هاي علمي  . مقاله کامل چاپ شده در مجموعه مقاالت همایش0-1
 معتبر استاني

1تا 0/3  
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6 

هاي علمي معتبر ملي  ر همایش. خالصه مقاله علمي ارائه شده د3-1
( یا خارجي)ارائه خالصه ISCالمللي  داخلي )نمایه شده در  و بين

 مقاله چاپ شده الزامي است(

 1تا  0/3
1  

هاي علمي  . خالصه مقاله چاپ شده در مجموعه مقاالت همایش3-1
 معتبر استاني به شرط ارائه مقاله کامل به کميته منتخب دانشكده

 0/3تا  3

7 

مقاله علمي پژوهشي مستخرج از رساله )تاریخ چاپ مقاله بعد از تاریخ فارغ 
 التحصيلي باشد(

هاي موضوع این بند در صورتي به  حداکثر امتياز هر یك از مقاله تبصره:

گيرد که نام متقاضي به عنوان نویسنده نخست یا پس از نام  متقاضي تعلق مي
و یا به عنوان نویسنده مسئول ثبت شده استاد راهنما به عنوان نویسنده دوم 

 باشد.

 1 1تا  3

1 

توليد دانش فني/ اختراع یا اکتشاف منجر به توليد و تجاري سازي محصول یا 
صالح وزارتين و نيز هر نوآوري که براي حل  فرآیند با تایيد مراجع ذي

مشكالت و معضالت کشور مؤثر باشد و یا منجر به توليد خدمت یا محصول 
ها به شرح موارد ذیل  ي در کشور شود. نحوۀ امتيازدهي به این فعاليتجدید

 خواهد بود:
ها و خدمات جدید به منظور حل معضالت  ها، روش . طراحي سيستم8-1

آموزشي، پژوهشي، بهداشتي و درماني در سطح کشور با گواهي مراجع 

 صالح وزارتين ذي

 3تا  1

3 

 1)از بندهاي 
 امتياز 3  3تا 

ها و خدمات جدید به منظور حل معضالت  ها، روش راحي سيستم. ط8-1
آموزشي، پژوهشي، بهداشتي و درماني در سطح منطقه با گواهي مراجع 

 صالح در منطقه آمایشي ذي

 0تا  0/3

سازي وسایل پزشكي و آزمایشگاهي و ساخت هر قطعه که منجر  . مدل8-0
زات پزشكي وزارت بهداشت و به توليد دستگاه شود؛ با گواهي اداره کل تجهي

 تأیيد هيأت مميزه مرکزي

 0تا 1

هاي پزشكي و توليدات دارویي جدید از طریق  . توليد مواد براي آزمایش8-0
مهندسي معكوس، به ترتيب با گواهي معاونت درمان یا معاونت غذا و داروي 

 وزارت بهداشت )حسب مورد( و تأیيد هيأت مميزه مرکزي وزارت بهداشت

 3تا  1

هاي جدید پزشكي که به خودکفایي کشور کمك مؤثر کند مانند  انجام فعاليت. 8-0

درماني نوین براي اولين بار در ایران با گواهي هيأت  –هاي تشخيصي  اجراي روش
 ممتحنه رشته مربوطه و تأیيد هيأت مميزه مرکزي وزارت بهداشت

 0تا  0/3

ور، با استناد بر پژوهش و براساس . تدوین راهنماي طبابت باليني کش8-3
شواهد علمي با گواهي معاونت درمان وزارت بهداشت و تأیيد هيأت مميزه 

 مرکزي وزارت بهداشت

 0تا  0/3

 

. اختراع، اکتشاف و توليد محصوالت پژوهشي کاربردي ثبت شده در 8-9

 مراجع قانوني داخل کشور با تأیيد معاونت پژوهشي و فناوري وزارتين
 0تا  0/3

0 

 9)از بندهاي 
  13تا

 (امتياز 0  

. اختراع، اکتشاف و توليد محصوالت پژوهشي کاربردي ثبت شده و 8-8
ها و  نامه هاي کاربردي، پایان دستاوردهاي فناورانه که در چارچوب پژوهش

بنيان یا  هاي دکتري با رعایت مالكيت فكري در قالب شرکت دانش رساله
سازي آن با تأیيد مراجع مربوطه به انجام  اريشرکت دانشگاهي مراحل تج

 رسيده باشد. 

اي باشد  المللي، به همراه چاپ مقاله چنانچه ثبت اختراع در سطح بين تبصره:

 گيرد. به یك مورد امتياز کامل و به مورد دیگر نصف امتياز تعلق مي

 10تا  1
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به نام . ثبت مالكيت فكري )پتنت( دستاوردهاي پژوهشي و فناوري 8-0
مؤسسه محل خدمت متقاضي، به شرط اینكه به فروش رسيده و یا به صورت 

 تحت ليسانس از آن استفاده شده باشد.

 10تا  3

. تعيين توالي ژن ثبت شده در مراجع قانوني یا علمي داخلي یا خارج از 8-13
 صالح وزارتين کشور با تأیيد مراجع ذي

 1تا  0/3

3 

رح هاي پژوهشي و فناوري خاتمه یافته در داخل . گزارش هاي علمي ط0-1
 مؤسسه با تأیيد معاون پژوهش و فناوري مؤسسه

 1 1تا  3

هاي پژوهشي و فناوري خاتمه یافته با طرف  . گزارش هاي علمي طرح0-1
 قرارداد خارج از مؤسسه

(           0333333+ )مبلغ کل باالسري دانشگاه/ 1هاي استاني:  امتياز طرح
 امتياز 9ثر حداک

(       0333333+ )مبلغ کل باالسري دانشگاه/ 0امتياز طرح هاي منطقه اي: 
 امتياز 13حداکثر 

(             0333333+ )مبلغ کل باالسري دانشگاه/ 0امتياز طرح هاي ملي: 
 امتياز 11حداکثر 

(     0333333+ )مبلغ کل باالسري دانشگاه/ 9امتياز طرح هاي بين المللي: 
 امتياز 10اکثر حد

هاي  ها و مؤسسه هاي تحقيقاتي مشترك با دانشگاه گزارش طرحتبصره: 

 برابر. 1/1علمي خارج از کشور تا 

 نامحدود 10تا 

 13 13تا  3 اثر بدیع و ارزنده هنري یا ادبي و فلسفي چاپ شده 81

 ایجاد ظرفيت فعال در جذب اعتبار پژوهشي )گرنت( داخلي یا بين المللي 88
 103امتياز به ازاي هر  یك

ميليون ریال گرنت داخلي و 
 دالر گرنت خارجي 0333یا 

13 

82 

 

 تصنیف، تالیف، دانشنامه، دایرۀ المعارف، تصحیح انتقادی وترجمه کتاب

 

تصنيف کتاب )حاصل دستاوردهاي پژوهشي خود متقاضي( با تأیيد  .11-1
 نهایي هيأت مميزه ذیربط

شهيد مدني آذربایجان، انتشارات دانشگاهي معتبر،  . انتشارات دانشگاه11-1-1
 المللي معتبر انتشارات سمت، نشر دانشگاهي، ناشران بين

 10تا  3

 9تا  3 . بدون اخذ مجوز از شوراي انتشارات دانشگاه  11-1-1

. تاليف کتاب )حاصل دستاوردهاي پژوهشي خود متقاضي( با تأیيد 11-1
 نهایي هيأت مميزه ذیربط

.  انتشارات دانشگاه شهيد مدني آذربایجان، انتشارات دانشگاهي 11-1-1
 المللي معتبر        معتبر، انتشارات سمت، نشر دانشگاهي، ناشران بين

 13تا  3

 0تا  3 .  بدون اخذ مجوز از شوراي انتشارات دانشگاه  11-1-1

11-1- 0 .Chapter Book 0تا  1 المللي معتبر   ناشر بين 

 0تا  3 . تأليف دانشنامه11-0

 10تا  3 . تأليف دایرۀ المعارف11-0

 9تا  3 . تصحيح انتقادي کتاب معتبر با تأیيد شوراي انتشارات11-0

 . ترجمه مرتبط با تخصص با تأیيد کميسيون تخصصي ذیربط11-3
تبر، . انتشارات دانشگاه شهيد مدني آذربایجان، انتشارات دانشگاهي مع11-3-1

 المللي معتبر انتشارات سمت، نشر دانشگاهي، ناشران بين

 9تا  3
0 

 0تا  3 . بدون اخذ مجوز از شوراي انتشارات دانشگاه11-3-1



 

 قوانین و مقررات پژوهشی دانشگاه شهید مدنی آذربایجانمجموعه 

  1تا  0/3 . ویراستاري کتاب11-9

المللي چاپ  امتياز موضوع این بند براي کتاب تأليفي یا تصنيفي به زبان خارجي که توسط ناشران معتبر بين :8تبصره 

 برابر قابل افزایش است. 0/1شده باشد، تا 

% از امتيازهاي 03% تغيير در محتواي کتاب، حداکثر 03امتياز متقاضي براي تجدید چاپ یا ویرایش با حداقل  :2تبصره 

 تعيين شده در این بند خواهد بود.
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 0تا  1 ترویجي -هاي علمي  . ارائه کرسي10-1

 نامحدود

پژوهشي برگرفته از  -. ارائۀ دستاوردها و نتایج علمي1 -10
ها و ميزگردهاي مراکز  علمي  پردازي در همایش هاي نظریه کرسي

 المللي ملي و بين
 0تا  3

هاي علوم بویژه علوم انساني و معارف  . نقد علمي در حوزه10-0
 اسالمي

 9تا  0

علوم بویژه علوم انساني و معارف هاي  . نوآوري در حوزه0 -10
 اسالمي

 9تا  0

هاي علوم بویژه علوم انساني و معارف  پردازي در حوزه . نظریه0 -10
 اسالمي

 11تا  9

. ارائۀ سمينارهاي تخصصي درون دانشگاهي و بين گروهي 3 -10
 )مطابق با برنامه اعالم شده توسط دانشكده به مدیریت امور پژوهشي دانشگاه(

  امتياز 1هر سمينار  
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هر جایزه اخذ شده از جشنواره هاي معتبر کشوري )خوارزمي، فارابي و 
 المللي معتبر(، دانشمند جهان اسالم )کامستك( بين

 3تا  3
13 

 0تا  3 . به ازاي هر کتاب برگزیده شده در جشنواره کتاب سال یا فصل کشوري10-1

 1تا  3 . به ازاي هر جایزه یا کتاب برگزیده شده در جشنواره سال استاني10-1
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ارزیابي، داوري و نظارت 
هاي پژوهشي،  بر فعاليت

فناوري و نوآوري با تأیيد 
نهایي هيأت مميزۀ 

 ذیربط

 امتياز 1تا  3هر مورد  . داوري مقاالت علمي پژوهشي معتبر1

0 

نظارت بر طرح هاي . داوري کتاب، داوري یا 1
 پژوهشي یا فناوري

 امتياز 1تا  3هر مورد 

 امتياز  1تا  3 . داوري کتاب براي انتشارات دانشگاهي معتبر0

هاي  . ارزیابي، داوري و نظارت بر طرح0
 اي و ملي منطقه

  1تا  3هر  مورد  
 امتياز

هاي داخل  . ارزیابي، داوري و نظارت بر طرح0
 دانشگاه

 امتياز  1مورد   هر 

 

هاي پژوهشي صورت گرفته توسط اعضاي هيأت علمي دانشگاه جهت احتساب امتياز  .  در کليه فعاليت5تبصره 

 مربوطه، بایستي آدرس صحيح دانشگاه به یكي از اشكال ذیل ذکر شده باشد: 

 

 دانشگاه شهید مدنی آذربایجان:فارسی

 Azarbaijan Shahid Madani Universityانگلیسی:                

 الشهید مدنی بأذربیجان جامعۀعربی:                                    

 با این فرمول محاسبه مي شود:  Scopusبر اساس پایگاه  Hامتياز شاخص بين المللي . 6تبصره 

امتياز*  6   
شاخص   متقاضي

شاخصباالترین آموزشيگروهدر
 



قوانین و مقررات پژوهشی دانشگاه شهید مدنی آذربایجانمجموعه    

 رك و امتیازدهی از طریق دانشكده مربوط.  فرآیند بررسی مدا4ماده 

متقاضيان شرکت در انتخاب پژوهشگر برگزیده دانشكده، درخواست خود را به ریاست دانشكده ذیربط تسليم 

هاي پژوهشي متقاضيان و امتيازدهي در کميتۀ منتخب متشكل از  نمایند. پس از انجام مراحل بررسي فعاليت مي

و دو نفر عضو هيأت علمي متخصص گروه، از بين متقاضياني که باالترین امتياز در رئيس دانشكده، معاون دانشكده 

شرح ذیل(، تعدادي را به عنوان  اند ) با توجه به سهميه در نظر گرفته براي دانشكده به دانشكده را کسب نموده

و فناوري دانشگاه  پژوهشگران برگزیده دانشكده ذیربط انتخاب و به همراه کليه مستندات، به معاونت پژوهشي

 معرفي خواهند کرد.

 

ها، هر سال در شورای پژوهشی  . سهمیه پژوهشگران برگزیده به تفكیک دانشكده5ماده 

 گردد. دانشگاه تعیین می

توانند نامزد انتخاب به  اعضاي هيات علمي جوان با ارائه درخواست خود به ریاست دانشكده مربوط، مي. 7تبصره

هاي پژوهشي و امتيازدهي در کميته منتخب  جوان دانشگاه شوند. پس از بررسي فعاليت عنوان پژوهشگربرگزیده

 گردد. دانشكده، مدارك متقاضيان یادشده به معاونت پژوهش و فناوري ارسال مي

، براساس تصميم دوازدهمين 09-08هابراي سال پژوهشي  سهميه پژوهشگران برگزیده به تفكيك دانشكده.5-8

 ( به شرح ذیل تعيين شد:19/39/1009ش و فناوري دانشگاه )مورخ جلسۀ شوراي پژوه

 نفر 0دانشكدۀ علوم پایه                                              -

 نفر 0دانشكدۀ فني و مهندسي                                       -

 نفر 1دانشكدۀ ادبيات و علوم انساني                                -

 نفر 1انشكدۀ الهيات                                                د -

 نفر 1دانشكدۀ کشاورزي                                             -

 نفر 1دانشكدۀ فناوري اطالعات                                    -

 نفر 1شناسي                         دانشكدۀ علوم تربيتي و روان -

 نفر 1شناسي(   هاي علوم انساني )ادبيات و علوم انساني، الهيات، علوم تربيتي و روان سهميه مشترك دانشكده -

 

 . فرآیند انتخاب از طریق شورای پژوهش و فناوری دانشگاه6ماده 

ان شوراي پژوهش و فناوري دانشگاه، پس از بررسي امتيازات کسب شده، به ترتيب ذیل نسبت به انتخاب پژوهشگر

برگزیده، پژوهشگران برگزیده جوان و در نهایت پژوهشگران برتر دانشگاه اقدام و نتيجه را به معاونت پژوهش و 

 فناوري دانشگاه منعكس خواهد نمود.



 

 قوانین و مقررات پژوهشی دانشگاه شهید مدنی آذربایجانمجموعه 

 ها با باالترین امتياز  از بين تمام پژوهشگران دانشكده پژوهشگران برتر دانشگاهبه عنوان  سه نفر

 کسب شده

 بر اساس ماده چهار و ماده پنج دستورالعمل حاضر ها هنفرات برگزیده دانشكد 

توانند براي سال جاري جزو پژوهشگران برتر  اند نمي پژوهشگران برتري که در سال قبل انتخاب شده. 1تبصره 

برابر امتياز پژوهشي آخرین پژوهشگران برگزیده دانشكدۀ  5/8حداقلانتخاب شوند؛ مگر اینكه امتياز پژوهشي آنان 

توانند بر اساس امتياز کسب شده خود با سایر متقاضيان  صورت این افراد مي هدر سال جاري باشد. در اینمربوط

 انتخاب شوند.در هر رتبه اي رقابت نموده و بدون هيچ محدودیت جزو پژوهشگران برتر دانشگاه 

 و  جدول 8 از بند 81حداقل امتیاز ها که با کسب  از بين متقاضيان جوان کليه دانشكده یک نفر

باالترین امتياز را بين  متقاضيان کسب نموده  از مجموع امتیازات جدول، 21حداقل امتیاز کسب 

 پژوهشگر برگزیده جوانباشد، به عنوان 

 از اعضاي محترم هيات علمي دانشگاه با باالترین قرارداد طرح پژوهشي خاتمه یافته خارج از  دو نفر

( به انتخاب دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه به عنوان ریال 111/111/411دانشگاه )حداقل /

 پژوهشگران ارتباط با صنعت

 پژوهشگران برگزیده از دانشجویان دانشگاه به تفكيك  هر مقطع تحصيلي به عنوان  سه نفر

 به  شرح زیر: دانشجو

  از کل امتيازات جدول امتیاز 1حداقل و  1از بند  امتیاز 2حداقل نفر با  1کارشناسي 

 از کل امتيازات جدول امتیاز 87حداقل و  1از بند  امتیاز 3حداقل نفر با  1شناسي ارشد کار 

  از کل امتيازات جدول امتیاز 25حداقل و  1از بند  امتیاز 86حداقل نفر با  1دکتري 

 پژوهشگران برگزیده کارمنداز بين کارمندان دانشگاه به عنوان  دو نفر 

مان به عنوان پژوهشگر برگزیده جوان یا پژوهشگر برگزیده ارتباط با صنعت در صورتي که یك نفر همز .3تبصره 

تواند پژوهشگر برتر دانشكده نيز انتخاب شود. در این موارد شخص برگزیده )به  انتخاب شده باشد، همزمان نمي

 شود. زین ميانتخاب خود( به عنوان برگزیده در یكي از موارد مذکور انتخاب و در سایر موارد شخص دیگري جایگ

 

 .  مقررات اجرایی7ماده 

دستورالعمل نحوه انتخاب پژوهشگران برگزیده سال دانشگاه پس از تصویب در شوراي پژوهشي دانشگاه و هيأت 

 االجرا بوده و نظارت بر حسن اجراي آن به عهده معاون پژوهشي و فناوري دانشگاه است.  رئيسه دانشگاه الزم



قوانین و مقررات پژوهشی دانشگاه شهید مدنی آذربایجانمجموعه    

 . تصویب 1ماده 

تبصره با توجه به دستورالعمل نحوه انتخاب پژوهشگران برگزیده سال دانشگاه  0ماده و  8رالعمل در این دستو  

روزسازي  هشوراي پژوهش و فناوري مورد بازنگري، ب 10/39/1008در یازدهمين جلسه مورخ  18/39/1000مصوب 

هاي قبلي  گزین دستورالعملو تصویب قرار گرفته است. بر این اساس دستورالعمل حاضر از تاریخ تصویب جای

 گردد. مي

 

 

 



 قوانین و مقررات پژوئهشی دانشگاه شهید مدنی آذربایجانمجموعه 

 

 

 58فصل 

 

های علمی ترویجی، نقد علمی،  یوه نامۀ برگزاری کرسیش

 نوآوری و نظریه پردازی

 )ویژۀ علوم انسانی، معارف دینی و هنر(

 

 مقدمه

ها، فرصتي است براي پژوهشگران جهت ارائۀ نتيجۀ تحقيقات علمي خود باصاحب نظران و  برگزاري کرسي

هاي علمي و   هاي متخصصان و راهكاري است مناسب براي ارزیابي نتایج تالش مندي از نقدها و داوري هبهر

 تشخيص ارزش و اعتبار حاصل از تحقيق. 

در این راستا، دانشگاه شهيد مدني اذربایجان به منظور افزایش رونق و نشاط علمي، ایجاد زمينۀ ارتقاي فرهنگ نقد 

گيري از این  ي دستاوردهاي علمي پژوهشگران و ایجاد بسترهاي مناسب براي بهرهو نوآوري علمي، سنجش کيف

پردازي اهتمام نموده و اميدوار  هاي علمي ترویجي، نقد علمي، نوآوري و نظریه دستاوردها، نسبت به برگزاري کرسي

 است با مساعدت پژوهشگران ارجمند به ثمر برسد.

 . تعاریف8ماده 

نظر براي دفاع از نظر خود  تي علمي با ارائۀ متن مكتوب )چاپشده یا نشده( صاحب: نشسکرسی علمی ترویجی

نظر رقيب داراي متن مكتوب در مدعایي خاص که  یا نظر غير به همراه نقد ناقد یا ناقدان یا مباحثۀ علمي دو صاحب

، تقویت فضاي «گفتگو و نقد»بدون داوري و براساس اخالق، منطق علميو آزادي بيان با هدف بسط فرهنگ 

سازي علمي، توسط مراکز علمي و آموزش در دو قالب ذیل  هاي مختلف و گفتمان عقالني، ترویج و بررسي دیدگاه

 گردد:  برگزار مي



قوانین و مقررات پژوهشی دانشگاه شهید مدنی آذربایجانمجموعه    

گردد که هدف  به نشستي نوآورانه، روشمند و علمي اطالق ميهای علمی: عرضه و نقد دیدگاه -

جریان، ارزیابي و سنجش نقاط ضعف و قوت و اصالح  تبيين و معرفي نظریه یا مكتب یا ایده یا بينش یا

 کند. و بهبود آن را دنبال مي

شود که به  نظر اطالق مي اي رو در رو، روشمند و منطقي ميان دو صاحب به مباحثهمناظرۀ علمی: -

 کشند.  ها و نظرات یكدیگر را در بارۀ مدعاي علمي خاص به چالش مي اي نقادانه، دیدگاه گونه

ارائۀ روشمند هرگونه نظریه، دیدگاه، رویكرد و بحث علمي جدید، در ساحات و سطوح مختلف اطالق  به نوآوری:

 شود. مي

ارائۀ نظریۀ علمي جدید که محصول مطالعه و پژوهش روشمند و برخوردار از وجاهت و سطح  پردازی: نظریه

 باشد. علمي الزم بوده، داراي مباني، فرضيه و دالیل کافي و ساختار علمي منطقي

شود که با انتخاب کميتۀ دانشكده تعيين  به جمعي از استادان و متخصصان رشتۀ علمي اطالق مي کمیتۀ ناقدان:

 دار است. هاي کرسي را عهده و وظيفۀ نقد علمي و روشمند مدعاهاي مطرح شده در اجالسيه

د که براي ارزیابي روشمند و شو به مجمعي از استادان و خبرگان علمي در حوزۀ خاص اطالق مي کمیتۀ داوری:

شود. کميتۀ داوري،پس از شنيدن  علمي نظریه جدید، نظر و یا نقد تازه، با پيشنهاد شوراي دانشكده مجري، تعيين مي

نظر، پس از اخذ نظرات مخاطبان خاص به اعتبارسنجي و امتيازدهي  نقد ناقدان و تبيين علمي و دفاعيات صاحب

 پردازد.   مي

 پردازي، نقد و نوآوري است. هاي نظریه ور، دبيرخانۀ هيأت حمایت از کرسيمنظ دبیرخانه:

 . اهداف 2ماده 

 بسط و گسترش فرهنگ آزاداندیشي در دانشگاه، -

هایشان مستلزم  ها براي آن دسته از صاحبان اندیشه که اندیشه ایجاد امكان ارائۀ نظریات، نقدها و مناظره -

 تكميل، توسعه یا بازآفریني است.

 سازي فرهنگ تضارب آراء، رش فضاي عقالنيت و نهادینهگست -

 بسط نشاط علمي، شجاعت نوآوري، نقد و مناظره، -

 پردازي و استعدادهاي نهفته، هاي نوآوري و نظریه شناسایي ظرفيت -

هاي  هاي داراي شایستگي پرورش جهت طرح در قالب کرسي ها و اندیشه دعوت از صاحبان ایده -

 پردازي. نظریه
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 های کلی در برگزاری جلسات ط مشی. خ9ماده 

نظر و طرفين مناظره براي طرح در  مسئوليت تشخيص ارزشمندي متن علمي ارائه شده توسط صاحب .1

هاي  هاي ترویجي و نيز نظارت بر فرآیند برگزاري، بر عهدۀ دبيرخانۀ هيأت حمایت از کرسي قالب کرسي

 پرازي، نقد و مناظره است. نظریه

 علمي و معتبر در برگزاري جلسات،رعایت استانداردهاي  .1

 سرلوحه قرار دادن سه اصل اخالق، منطق و آزادي بيان در نقد و نقل آرا، اشخاص و آثار، .0

 هاي غير علمي و شخصي در مباحثات، پرهيز از ورود به نزاع .0

 رعایت الزامات اجرایي از قبيل: .0

 ها از طریق اعالم عمومي توسط مجري، رساني کرسي اطالع 

 نظران، طالب و دانشجویان، مندان اعم از صاحب لني و ایجاد امكان حضور عالقهبرگزاري ع 

 مندان را دارا باشد.  گيري از فضایي مناسب با ظرفيت ميزباني جمع قابل توجهي از عالقه بهره 

ها فقط با حضور اساتيد و متخصصان از طریق ارسال  با تأیيد دبيرخانه هيأت، برخي از کرسي .8تبصره

شود و نياز به اعالن عمومي و شرکت دانشجویان و طالب  رساني بهمراکز علمي برگزار مي امه و اطالعن دعوت

 باشد.  نمي

 ها  . فوائد و آثار کلی مترتب بر برگزاری کرسی4ماده 

 ایجاد فرصت مناسب براي طرح نظریات و نقدهاي جدید در فضاي علمي و تخصصي، .1

 ها و نظریات نو از سوي جامعۀ علمي مربوط، دیدگاهایجاد زمينۀ نقد عالمانه و منصفانۀ  .1

 ایجاد زمينۀ الزم براي گسترش فرهنگ نقد و نوآوري در کشور، .0

کمك به حل مسائل و معضالت علمي و گسترش مرزهاي دانش و معرفت در قلمرو مباحث قابل طرح  .0

 هاي علمي و مدیریتي در عرصۀ پژوهش، ها و کاستي ها و نيز شناخت نقص در کرسي

 پرداز، هاي علمي نقاد و نظریه حمایت معنوي، تشویق و تكریم شخصيت .0

ها و  ها و ایجاد امكان شناسایي استعدادهاي علمي ناشناخته و نوآوري سازي ظرفيت کمك به شفاف .3

 هاي جدید، نظریه

ها  سازي خاستگاه هاي تحقيقي و شفاف هاي پژوهش، ارتقاي کيفيت پروژه کمك به استانداردسازي روش .9

 مراجع علمي، و

 برداري از دستاوردهاي علمي در کشور، هاي مناسب براي بهره فراهم سازي فرصت .8

 افزایش رونق و نشاط علمي در کشور. .0
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 ها های صاحبان کرسی . ویژگی5ماده 

 برخورداري از اثر علمي و رشتۀ تحصيلي یا تحقيقاتي مرتبط با موضوع کرسي، .1

 مطرح در زمينۀ موضوع مورد بحث، هاي آشنایي و اشراف به نظریات و دیدگاه .1

 داشتن قدرت تجزیه و تحليل علمي در رشتۀ مورد بحث. .0

به منظور تشخيص صالحيت علمي صاحبان نوآوري یا نظریه و نيز قابليت نوآوري و نظریه جهت . 2تبصره

نامه از  ي طرحنماید. پس از بررس نامه  طرح در کرسي، صاحب نوآوري یا نظریه باید ابتدا اقدام به تكميل طرح

سوي کميتۀ داوران و در صورت لزوم بررسي دقيق محتواي آن در نشستي متشكل از کميتۀ داوران و صاحب 

 نوآوري یا نظریه، با تأیيد دبيرخانۀ هيأت، کرسي برگزار خواهد شد. 

 . اهداف تشكیل کمیتۀ داوری و کمیتۀ ناقدان6ماده 

 يت کرسي تضمين وجاهت علمي و ارزیابي دقيق و با کيف .1

 جانبه و نقادي طرح تحقيقاتي و علمي مورد ادعا بررسي همه .1

 . شرایط و ترکیب کمیتۀ داوری و کمیتۀ ناقدان7ماده 

 نفع بودن، هاي اخالقي الزم و غيرذي برخورداري از صالحيت .1

 شود. کميتۀ داوران براي هر نظریه به صورت جداگانه تشكيل مي .1

پردازي از حيث تعداد،با معرفي دبيرخانه هيأت   وآوري و نظریههاي نقد، ن ترکيب کميتۀ داوري کرسي .0

 باشد.  حداقل سه نفر مي

اي و مشترك بين دو گروه علمي باشد به حسب  رشته در صورتي که طرح ارائه شده ميان .9تبصره

 تواند عضوي معرفي گردد. تناسب، از گروه مربوطه نيز مي

ي کميتۀ داوران )نصف باضافه یك( اعضا الزامي است، داشتن رتبه علمي استادي براي اکثریت اعضا .0

مگر در مواردي که به تشخيص کرسي علمي مربوط، داوري با رتبه دانشياري واجد رزومه علمي قوي و 

 قابل قبول در موضوع نوآوري یا نظریه باشد.

 یابد.  با حضور نصف باضافه یك اعضاي کميتۀ داوري اجالسيه کرسي رسميت مي .4تبصره

پردازي( حداقل چهار نفر   هاي نقد، نوآوري و نظریه کيب کميتۀ ناقدان در هر سه نوع اجالسيه )کرسيتر .0

 یابد.   باشد و یكي از ناقدان از سوي دبيرخانه در اجالسيه حضور مي با معرفي دبيرخانه هيأت مي

است؛   یك( الزاميداشتن رتبۀ علمي حداقل دانشياري براي اکثریت اعضاي کميتۀ ناقدان )نصف باضافه  .3

مگر در مواردي که به تشخيص کرسي علمي مربوط، فرد ناقد داراي رزومه علمي قوي بوده، توانمندي 

 تواند ناقد اجالسيه کرسي باشد. نقادي باالیي داشته باشد که در آن صورت با رتبه استادیاري نيز مي
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الف شخصي با ایشان یا منافع و ورزي و اخت در صورتي که افرادي از نظر صاحب طرح، به دليل غرض .9

 اغراض در ترکيب ناقدان یا داوران قرار گيرند، رعایت خواستۀ صاحب طرح ضروري است.

در صورتي که پس از اعالم نتيجه و یا در فرایند دفاع و داوري، براساس اسناد و مدارك، دخالت اغراضي  .8

به جایگزیني افراد و برگزاري مجدد نشست  نفياً و اثباتاً محرز گردد،مدیر کرسي مربوطه الزم است نسبت

 اقدام نماید.

 نامه، داراي اثر علمي بوده باشند.  اعضاي کميتۀ ناقدان باید در یكي از ابعاد حوزۀ تخصصي طرح .0

در صورت عدم وجود فرد صاحب اثر علمي، اشتهار فردي در آن حوزه در مجامع علمي کافي  .5تبصره

 است. 

 داوری . شرح وظایف کمیتۀ1ماده 

 پرداز نامه و تأیيد صالحيت نوآور یا نظریه بررسي و تصویب طرح .1

 بررسي صالحيت نقادانه نظریه .1

 تأیيد صالحيت مدیر کرسي و تعيين نحوۀ مدیریت آن .0

 نظارت علمي و فراگير بر روند برگزاري اجالسيه کرسي .0

 د و ...ارائۀ پيشنهادات علمي به صاحب طرح به منظور تكميل اثربخش نظریه و یا نق .0

تواند از صاحب نوآوري یا نظریه و ناقدان آن جهت حضور در  در صورت لزوم، کميتۀ داوري مي.6تبصره

 نامه( دعوت به عمل آورد.  جلسۀ داوري )به منظور ارائۀ توضيحات تكميلي در بارۀ طرح

 بندي و ارزیابي نوآوري یا نظریه در زمان برگزاري کرسي جمع .3

 امتيازدهي .9

تواند حين برگزاري کرسي، بدون هرگونه داوري و قضاوت، به طرح سؤاالتي از  داوران مي کميتۀ .7تبصره

 صاحب نوآوري یا نظریه مبادرت نماید.

گيري، تهيۀ صورتجلسات و ابالغ  هاي کميته، انجام رأي وظيفۀ دبير کميتۀ داوران، برگزاري نشست .1تبصره

 مصوبات خواهد بود.

 ضاي کميتۀ داوران برعهدۀ معاونت پژوهش و فناوري خواهد بود. پرداخت حقوق مادي اع .3تبصره

 . شرح وظایف اعضای کمیتۀ داوری1-8

 نامه. مطالعه طرح به منظور آمادگي و آگاهي دقيق از محتواي طرح .1

 ایفاي نقش اثربخش در فرایند برگزاري اجالسيه کرسي .1

 مشارکت فعال در جلسه ارزشيابي کرسيو امتيازدهي .0

 فظ بر راي نهایي جلسه کرسيرازداري و تح .0



قوانین و مقررات پژوهشی دانشگاه شهید مدنی آذربایجانمجموعه    

 . شرح وظایف اعضای کمیتۀ ناقدان1-2

مطالعه و بررسي طرح مورد ادعا پيش از برگزاري اجالسيه به منظور ارزیابي و آگاهي دقيق از محتواي  .1

 نامه و طرح مدعا طرح

 مشارکت فعال و تمام وقت در اجالسيه کرسي .1

 پایۀ منطق نقادي و اخالقالتزام به نقد علمي و روشمند طرح مورد ادعا بر  .0

 اعالم نظر مكتوب در خصوص ابهامات و اشكاالت وارد بر طرح .0

اعضاي کميتۀ ناقدان با لحاظ منطق علمي و اخالق نقد در طرح آزاد سؤاالت و استفاده از هر  .81تبصره

 اي در نقد مدعا مختار است. شيوه

 های ترویجی . فرایند درخواست برگزاری کرسی1-9

 نامه توسط صاحب طرحو ارسال به گروه مربوطه تكميل طرح .1

 نامه در شوراي گروه و دانشكده طرح طرح .1

 تأیيد برگزاري کرسي با ذکر اسامي ناقدان و مدیر کرسي در کميتۀ دانشكده .0

نامۀ پيشنهادي، کميتۀ دانشكده موظف است علت عدم پذیرش را  . در صورت عدم تصویب طرح88تبصره

 د دهنده ارائه دهد.مستدل به دالیل به پيشنها

 نامه با ذکر اسامي ناقدان و مدیر کرسي به مدیریت امور پژوهشي ارسال طرح .0

 نامه در شوراي تخصصي پژوهش و فناوري دانشگاه تصویب طرح .0

نامه با ذکر اسامي صاحب طرح و ناقدان به دبيرخانه توسط معاونت پژوهش و فناوري  ارسال طرح .3

 کرسي دانشگاه، جهت اخذ مجوز برگزاري 

 تأیيد برگزاري کرسي توسط دبيرخانه برگزاري اجالسيه کرسي .9

 برگزاري اجالسيه کرسي  .8

ثبت اطالعات و ضمایم مربوط به اجراي کرسي توسط صاحب طرح در سامانۀ مدیریت امور پژوهشي  .0

 )ژیرو( و ارسال به معاون پژوهشي/ رئيس دانشكده 

و ارسال به مدیر امور پژوهشي از طریق سامانۀ  بررسي و تأیيد توسط معاون پژوهشي/ رئيس دانشكده .13

 مدیریت امور پژوهشي )ژیرو(

 ثبت امتياز و تأیيد نهایي توسط مدیر امور پژوهشي. .11

 پردازی های نقد، نوآوی و نظریه . فرآیند درخواست برگزاری کرسی3ماده 

 نامه توسط صاحبان نوآوري یا نظریه و ارسال به گروه مربوطه تكميل طرح .1

 نامه در شوراي گروه و دانشكده حطرح طر .1

 تأیيد برگزاري کرسي با ذکر اسامي ناقدان، داوران و مدیر کرسيپيشنهادي در کميتۀ دانشكده .0
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 نامه به داوران جهت ارزیابي صالحيت برگزاري کرسي توسط مدیریت امور پژوهشي  ارسال طرح .0

 دانشگاهنامه و نتيجه ارزیابي در شوراي تخصصي پژوهش و فناوري  طرح طرح .0

پردازي به همراه رزومۀ علمي و مقاله یا کتاب چاپ شده  هاي نقد، نوآوري و نظریه نامه کرسي ارسال طرح .3

صاحب طرح در موضوع طرح با ذکر اسامي صاحب طرح، مدیر کرسي، داوران و ناقدان پيشنهادي به 

 دبيرخانه توسط معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه

پردازي، بایستي داراي حداقل یك مقاله چاپ  هاي نقد، نوآوري و نظریه ي: صاحب طرح در کرسنكته مهم

 شده یا یك کتاب چاپ شده در موضوع طرح باشد.  

نفر ناقد  1نفر ناقد +  0نفر داور و  0تأیيد برگزاري کرسي توسط دبيرخانه )پس از ارزیابي اوليه(و معرفي  .9

از دبيرخانه توسط معاونت پژوهش و فناوري  از سوي دبيرخانه )جهت حضور در اجالسيه کرسي( کرسي

 دانشگاه

 برگزاري اجالسيه کرسي .8

 تكميل برگۀ امتيازدهي توسط کميتۀ داوري و ارسال آن به معاون پژوهشي/ رئيس دانشكده  .0

ثبت اطالعات و ضمایم مربوط به اجراي کرسي توسط صاحب طرح در سامانۀ مدیریت امور پژوهشي  .13

 پژوهشي/ رئيس دانشكده )ژیرو( و ارسال به معاون 

بررسي و تأیيد توسط معاون پژوهشي/ رئيس دانشكده و ارسال به مدیر امور پژوهشي از طریق سامانۀ  .11

 مدیریت امور پژوهشي )ژیرو(

 ارسال برگۀ نتيجۀ ارزیابي به صورت محرمانه و فيزیكي به مدیریت امور پژوهشي  .11

 ارسال نتيجه ارزیابي به دبيرخانه و دریافت پاسخ .10

 ثبت امتياز و تأیيد نهایي توسط مدیر امور پژوهشي. .10

 

 های علمی ترویجی  . برگزاری کرسی81ماده 

 های علمی . ساختار و وظایفكرسی عرضه و نقد دیدگاه81-8

 هاي علمي داراي سه رکن ذیل است: الف( کرسي عرضه و نقد دیدگاه

 صاحب کرسي .1

 یك ناقد .1

 مدیر جلسه .0

 هاي علمي گاهشرایط اختصاصي عرضه ونقد دید ب(

اند را جهت عرضه و نقد  بندي الزم رسيده نظر، باید دیدگاهي که درخصوص آن به جمع افراد صاحب .1

 پيشنهاد کنند.
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ارائه دهنده الزم است اثر مكتوب )چاپ شده یا نشده( دیدگاه علمي خود را قبل از جلسه براي ناقد یا  .1

 ناقدان ارسال کند.

 گيرد. ط ناقدین و حاضرین مورد نقد و سؤال قرار ميدیدگاه ارائه دهنده در جلسه، توس .0

باشند، نياز به  هاي تخصصي مي هاي علمي که مقدمه کرسي هاي عرضه و نقد دیدگاه کرسي. 82تبصره 

 سه ناقد یا سه فرم ارزیابي ناقدان دارد.

ند از قالب توان دانشجویان مستعد و توانمند دوره دکتري با تأیيدیه گروه علمي مربوط مي .89تبصره 

 کرسي عرضه و نقد دیدگاه علمي )به عنوان حاضر در جلسه( استفاده کنند.

 های علمی . فرآیند برگزاری کرسی عرضه و نقد دیدگاه81-2

 قرائت آیاتي از کالم ا... مجيد .1

 بندي مباحث خير مقدم، اعالم برنامه و زمان .1

 شروع جلسه دعوت از ارائه دهنده و ناقدین جهت قرار گرفتن در جایگاه و .0

 ارائۀ دیدگاه علمي توسط ارائه دهنده  .0

 نقد ناقد یا ناقدین .0

 پاسخ به نقدها .3

 نقدهاي حاضرین .9

 پاسخ به نقدهاي حاضرین .8

 بندي علمي جلسه جمع .0

 مناظرهعلمی . ساختار و وظایف کرسی 81-9

 الف( کرسي مناظرۀ علمي داراي دو رکن ذیل است:

 دو صاحب نظر .1

 مدیر جلسه .1

 کرسي مناظره علميب( شرایط اختصاصي 

هر یك از طرفين باید اثر مكتوب )چاپ شده یا نشده( دیدگاه علمي خود را قبل از جلسه براي طرف مقابل  .1

 ارسال کند. 

 شایسته است طرفين این نوع کرسي جهت انجام مناظره، با رعایت دو اصل ذیل پيشنهاد شوند: .1

 طرازي طرفين مناظره هم –

 تخصص در موضوع –

 گزاری کرسی مناظره علمی. فرآیند بر4- 81



 

 قوانین و مقررات پژوهشی دانشگاه شهید مدنی آذربایجانمجموعه 

 قرائت آیاتي از کالم ا... مجيد –

 بندي مباحث خير مقدم، اعالم برنامه و زمان –

 دعوت از طرفين مناظره جهت قرار گرفتن در جایگاه  –

 شروع مناظره –

 سؤاالت حاضرین از طرفين مناظره –

 گویي به سؤاالت از سوي مناظره کنندگان جواب –

 بندي علمي جلسه جمع –

 یادآوری

 باشد. هاي ترویجي فاقد داوري مي کرسي .1

هاي حاضران نيز پاسخ  گویي به انتقادات ناقدان به پرسش صاحب کرسي موظف است افزون بر پاسخ .1

 گوید.

 مدیر موظف به مدیریت پرسش و پاسخ حاضران از صاحب کرسي است.  .0

 هاي ترویجي به عهده کميتۀ دانشكده است. تنظيم برنامۀ برگزاري کرسي .0

 رساني شود. ترویجي باید از طریق اعالم عمومي اطالع يبرگزاري کرس .0

 مندان در آن آزاد خواهد بود. هاي ترویجي علني بوده و شرکت عالقه برگزاري کرسي .3

 ثبت و مستندسازی  -. اقدامات اجرایی 81-5

 باشد. مجري موظف به ثبت جریان کرسي و ارائۀ گزارش کرسي طبق اسناد درخواستي، در سامانۀ ژیرو مي .1

 مجري موظف است اثر متن پياده شده کرسي ترویجي را به دبيرخانه ارائه دهد. .1

مجري موظف است صوت یا فيلم جلسه )با کيفيت عالي( را به مدیریت امور پژوهشي جهت ارسال به  .0

 دبيرخانه ارائه دهد.

رنوشته جهت تبليغات محيطي باید قبل از برگزاري کرسي به صورت پوستر و در زمان برگزاري به صورت ب .0

 سازي و تقویت فضاي نقد و تضارب آراء صورت پذیرد.  گفتمان

 ترویجی -های علمی . حمایت از کرسی81-6

 هاست. هاي معنوي و حقوقي از کرسي هاي ترویجي مشمول حمایت کرسي

 . صدور گواهی کرسی ترویجی81-7

، جدول 3از ماده  10و بند  1-0ماره هاي پژوهشي و فناوري( جدول ش )فعاليت 3از ماده  10الف( براساس بند 

ها گواهي  نامۀ ارتقاي مرتبه اعضاي هيأت علمي، براي ارائه دهنده و مناظره کنندگان جلسات کرسي آیين 0-1

 شود. صادر مي



قوانین و مقررات پژوهشی دانشگاه شهید مدنی آذربایجانمجموعه    

 شود: پس از طي مراحل اداري و تأیيد مستندات، گواهي کرسي براساس جدول ذیل صادر مي .1

حداکثر امتياز  موضوع ردیف
 الدر نيمس

حداکثر امتياز 
 در هر موضوع

حداقل امتياز 
الزم در هر دوره 

 ارتقاء

هاي  کرسي 10
 پردازي نظریه

   0تا  1 هاي علمي ترویجي ارائۀ کرسي .1
ارائۀ دستاوردها و نتایج علمي  .1

هاي  پژوهشي برگرفته از کرسي
ها و  پردازي در همایش نظریه

ميزگردهاي مراکز علمي ملي و 
 المللي بين

 
0 

  

نامه ارتقاي مرتبه  آیين 1تربيتي و اجتماعي( جدول شماره  -هاي فرهنگي )فعاليت 0از ماده  8ب( براساس بند 

 شود. ها گواهي صادر مي اعضاي هيأت علمي براي تمامي ناقدان و مدیران جلسات کرسي

 د:شو .  پس از طي مراحل اداري و تأیيد مستندات، گواهي کرسي براساس جدول ذیل صادر مي1

حداکثر امتياز  موضوع ردیف
 در نيمسال

حداکثر امتياز 
 در هر موضوع

حداقل امتياز الزم 
 در هر دوره ارتقا

هاي نقد و  طراحي و مشارکت فعاالنه در برگزاري کرسي 8
 صالح پردازي با تأیيد مرجع ذي نظریه

  3 1تا  1

 

 پردازی های نوآوری و نظریه . کرسی88ماده 

ها،  ازي، استعدادهاي علمي و پژوهشي پژوهشگراني است که به طرق مختلف اعم از کتابپرد نوآوري و نظریه

ها، نظرهاي مؤکد و مستمر ارائه شده ولي به هر دليل در  ها، ایده ها، ابداع هاي پژوهشي، اختراع ها، طرح مقاله

 ین منظر را دارد. پردازي قرار نگرفته و شایستگي طرح و پيگيري از ا جایگاه و مقام نوآوري و نظریه

 پردازی . فرایند برگزارینوآوری و نظریه88-8

درخواست و فراخوان عمومي کميتۀ دانشكده جهت ارسال آثار اعضاي هيأت علمي که داراي قابليت  .1

 گيري و طرح در قالب کرسي را دارد. پي

در کميتۀ  ها بررسي اوليه و مقدماتي کليۀ سوابق علمي پژوهشي و آثار اعضاي هيأت علمي گروه .1

 دانشكده

ها و سایر منابعي که شایستگي بيشتري براي طرح در قالب یك اثر  ها، اثرها، تأليف شناسایي اوليه مقاله .0

 پردازي را دارد با مساعدت متخصصين مورد تأیيد کميته دانشكده نوآورانه و نظریه

ص دارا بودن شایستگي بندي نهایي درخصو مطالعه و بررسي دقيق منابع منتخب در مرحلۀ قبل و جمع .0

 پردازي یا عدم آن گيري و طرح شدن به عنوان ظرفيت نوآوري و نظریه پي



 

 قوانین و مقررات پژوهشی دانشگاه شهید مدنی آذربایجانمجموعه 

هاي شناسایي شده به مدیریت امور پژوهشي در قالب فرم مربوطه از سوي کميتۀ  معرفي ظرفيت .0

 دانشكده با امضاي معاون پژوهش/ رئيس دانشكده

پردازي و نوآوري  هاي نظریه طرح در قالب کرسيدعوت از پژوهشگر و ظرفيت شناسایي شده جهت ارائۀ  .3

 پردازي، نقد و مناظره پردازي از طرف نظریه هاي مقدماتي نظریه یا گروه

 . نظارت88-2

پردازي را در  هاي نوآوري و نظریه گروه آموزشي موظف است موضوع کشف استعدادها و ظرفيت -

 انشكده گزارش نماید.جلساتگروه )دو هفته یكبار( بررسي نموده و نتيجه را به د

هاي داراي استعداد و ظرفيت  دانشكده موظف است در زودترین زمان ممكن از پژوهشگران و طرح -

 پردازي یا تشكيل گروه مقدماتي نماید.  گيري طرح و تشویق به ارائۀ کرسي نظریه دعوت به پي

 پردازی های نوآوری و نظریه . نحوۀ برگزاری کرسی88-9

 ها به شرح ذیل خواهد بود: برنامۀ جلسات کرسي

 الف( قرائت آیاتي از کالم اهلل مجيد

 بندي مباحث ب( خير مقدم، اعالم برنامه و زمان

 ج( دعوت از صاحب نوآوري یا نظریه و نيز کميتۀ داوران و ناقدان جهت قرار گرفتن در جایگاه

 هاي ذیل: د( سخنراني صاحب نوآوري یا نظریه در سرفصل

 يديتعریف اصطالحات کل .1

 مسألۀ اصلي .1

 فرضيه .0

 مباني .0

 دالیل .0

 تفاوت فرضيه با فرضيه رقيب .3

 شرح و تبيين نوآوري یا نظریه .9

 گيري و اعالم آثار و نتایج نوآوري یا نظریه نتيجه .8

 هاي ذیل: هن ( سخنراني نقّاد اول و دوم در بخش

 شناسي نقد و منابع و مآخذ تبيين روش .1

 تبيين صورت مسأله .1

 تبيين نقاط قوت .0

 ط ضعفتبيين نقا .0

 گيري بندي و نتيجه جمع .0
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 هاي ذیل: و( پاسخ صاحب نوآوري یا نظریه به ناقدان براساس بخش

 شناسي اشكاالت روش .1

 اشكاالت مربوط به فهم نوآوري یا نظریه .1

 اشكاالت مربوط به نقاط ضعف .0

 گيري نتيجه .0

 ز( طرح پرسش کتبي یا شفاهي از سوي حضّار

 اي حضّاره پرداز به پرسش ح( پاسخ نوآور یا نظریه

 ط( طرح سؤاالت از سوي کميتۀ داوران

 ي( پاسخ به صاحب نوآوري یا نظریه به سؤاالت کميتۀ داوران

 ك( اعالم پایان جلسه از سوي مدیر کرسي.

. براي ادارۀ کرسي مدیر توانایي از سوي شوراي دانشكده)پس از تأیيد کميتۀ داوران( به کار گرفته 84تبصره

 باشد. يين و اجراي ضوابط، تنظيم و نگهداري وقت و اعالم سؤاالت کتبي حضّار ميشود. وظيفۀ مدیر، تب مي

کميتۀ دانشكده نسبت به شناسایي و معرفي دو نقاد جهت نقد نوآوري یا نظریه در کرسي به .85تبصره

این هاي صاحب نظریه مندرج در  هاي علمي نقادان با ویژگي کند. ویژگي کميتۀ داوران جهت تأیيد، اقدام مي

 دستورالعمل یكسان خواهد بود. 

ها صرفاً طي دعوت رسمي و با حضور جمعي از استادان و دانشجویان برحسب تخصص یا  کرسي .86تبصره

شوند و امكان طرح سؤاالت کتبي یا شفاهي حضّار منوط به ثبت نام  رشتۀ مربوط به موضوع نظریه برگزار مي

 قبلي است.

 . نحوۀ امتیاز دهی88-4

 دهند،به ترتيب ذیل لحاظ خواهد شد: امتيازاتي که کميتۀ داوران طبق فرم نظرخواهي به نظریه مي جمع جمع

 خواهد بود. 133جمع امتياز کميته داوران براساس فرم نظرخواهي محرمانه و معتبر همراه با امضا، نمره  .1

امضاي اکثریت اعضاي  اي به تبصره. مجموع امتيازات از سوي کميتۀ داوران تأیيد و در قالب صورتجلسه

 کميتۀ مزبور خواهد رسيد.

 امتياز، درجۀ نوآوري یا نظریه به شرح ذیل از سوي کميتۀ داوران اعطا خواهد شد: 133از مجموع  .1

 : عالي 133تا  03الف( 

 : خوب  03تا  93ب( 

 :  متوسط  93تا   03ج( 

 :  ضعيف 03د( زیر  
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 . نحوۀ تأیید و حمایت از سوی هیأت88-5

هاي  از اعطاي امتياز از سوي کميتۀ داوران، معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه، صرفاً براي کرسيپس  .1

 حائز رتبۀ عالي، خوب و متوسط، گواهي صادر خواهد نمود. 

ها در ارتقاي اعضاي هيأت علمي دانشگاه به شرح ذیل محسوب خواهد  هاي کسب شده در اجالسيه رتبه .1

 شد:

امتياز براي کرسي هاي   9پردازي؛  تا  هاي نظریه امتياز براي کرسي  11الي: تا هاي حائز رتبه ع اجالسيه -

 نقد علمي و نوآوري

امتياز براي کرسي هاي   0پردازي؛  تا  هاي نظریه امتياز براي کرسي 0هاي حائز رتبه خوب: تا  اجالسيه -

 نقد علمي و نوآوري

امتياز براي کرسي هاي  0پردازي؛  تا  هاي نظریه امتياز براي کرسي 3هاي حائز رتبه متوسط: تا  اجالسيه -

 نقد علمي و نوآوري

 پس از تعيين امتياز هر کرسي، به شرح ذیل از صاحب نوآوري یا نظریه حمایت به عمل خواهد آمد:  .0

 ، جهت اعطاي امتيازات قانوني هاي مميزه دانشگاه الف(  معرفي رسمي به هيأت

 هاي مادي و معنوي بنياد برابر مقررات جهت برخورداري از حمایت ب( معرفي رسمي به بنياد ملي نخبگان

 رساني ج( انتشار نتایج کرسي یا مقاله صاحب نوآوري یا نظریه در فصلنامۀ علمي و پایگاه اطالع

 پردازی .صدور گواهی کرسی نوآوری و نظریه88-6

 1-0، جدول 3از ماده  10و بند  1-0اره هاي پژوهشي و فناوري( جدول شم )فعاليت 3از ماده  10الف( براساس بند 

ها گواهي صادر  نامۀ ارتقاي مرتبه اعضاي هيأت علمي، براي ارائه دهنده و مناظره کنندگان جلسات کرسي آیين

 شود. مي

 شود: پس از طي مراحل اداري و تأیيد مستندات، گواهي کرسي براساس جدول ذیل صادر مي .1

حداکثر امتياز  موضوع ردیف
 در نيمسال

حداکثر امتياز 
 در هر موضوع

حداقل امتياز 
الزم در هر 

 دوره ارتقاء

10  
 

هاي  کرسي
 پردازي نظریه

ویژه  هاي علوم به نقد علمي در حوزه .0
 علوم انساني و معارف اسالمي

   9تا  0

ویژه علوم  هاي علوم به نوآوري در حوزه .0
 انساني و معارف اسالمي

   9تا  0

ویژه  هاي علوم به پردازي در حوزه نظریه .0
 علوم انساني و معارف اسالمي

   11تا  9



قوانین و مقررات پژوهشی دانشگاه شهید مدنی آذربایجانمجموعه    

نامه ارتقاي مرتبه  آیين 1تربيتي و اجتماعي( جدول شماره  -هاي فرهنگي )فعاليت 0از ماده  8ب( براساس بند 

 شود. ها گواهي صادر مي اعضاي هيأت علمي براي تمامي ناقدان، داوران و مدیران جلسات کرسي

 شود: ل اداري و تأیيد مستندات، گواهي کرسي براساس جدول ذیل صادر مي.  پس از طي مراح1

حداکثر امتياز  موضوع ردیف
 در نيمسال

حداکثر امتياز 
 در هر موضوع

حداقل امتياز الزم 
 در هر دوره ارتقا

هاي نقد و  طراحي و مشارکت فعاالنه در برگزاري کرسي 8
 صالح پردازي با تأیيد مرجع ذي نظریه

  3 1تا  1

 

 . تصویب82ماده 

به تصویب شوراي پژوهش و فناوري  10/38/1009تبصره در تاریخ  13ماده و  11در یك مقدمه و نامه  این شيوه 

 االجراء است. دانشگاه رسيد و از تاریخ تصویب الزم

 

 

 

 

 

 

 



 

 قوانین و مقررات پژوهشی دانشگاه شهید مدنی آذربایجانمجموعه 

 

 68فصل 

 

دستورالعمل اعطای تسهیالت تشویقی به دانشجویان مقطع 

 عد از آن  و ب 36دکتری تخصصی ورودی سال 

 

 

(، به آن دسته از 11/11/1000مصوبۀ سي و یكمين نشست هيأت رئيسه محترم دانشگاه )مورخۀ  براساس

و بعد از آن که حداقل امتياز پژوهشي الزم را براساس جدول ذیل کسب  03دانشجویان مقطع دکتري ورودي 

 شود: نموده باشند، تسهيالتي به شرح ذیل اعطا مي

 هاي علمي و پژوهشي. ميليون ریال براساس امتيازات فعاليت 13 -10زان اختصاص گرنت به مي 

 هاي علمي و پژوهشي  اختصاص پهناي باند اینترنت مشابه اعضاي هيأت علمي براساس ميزان فعاليت

 دانشجو.

 هاي آموزشي و پژوهشي برجسته جهت تدریس در دورۀ  امكان استفاده از دانشجویان دکتري با فعاليت
  کارشناسي.

ف
دی

ر
 

 نوع فعالیت
حداکثر امتیاز 

 هر مورد
 نحوۀ ارزیابی 

امتیاز 

 مكتسبه

1 

مقاالت علمي پژوهشي 
)داخلي و خارجي( مرتبط 

با رشته تحصيلي یا 
 نامه پایان

 

 امتياز 9تا 

. مقاالت علمي پژوهشي چاپ شده در 1-1
 10تا   Scienceو  Natureهاي  نشریه
 امتياز

شده  در  . مقاله علمي پژوهشي چاپ1-1
با ضریب  JCRمجالت معتبر نمایه شده در  

و یا  تاثير حداقل سه برابر ضریب تأثير متوسط
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Q1    امتياز  13تا 
. مقاله  علمي پژوهشي چاپ شده  در 1-0

با ضریب  JCRمجالت معتبر نمایه شده در  
یا Q1تاثير بزرگتر از ضریب تاثير متوسط و یا 

Q0   امتياز  9تا 
لمي پژوهشي چاپ شده  در . مقاله  ع1-0

با ضریب  JCRمجالت معتبر نمایه شده در  
تاثير کوچكتر از ضریب تاثير متوسط و  و یا در 

 امتياز  3تا   Q0دسته 
. مقاله چاپ شده در مجالت معتبر نمایه 1-0

 Web of Scienceیا  Scopusشده در 

(ISI)   امتياز  0تا 
. مقاله چاپ شده در مجالت علمي 1-3

شي مورد تائيد وزارتين یا شوراي عالي پژوه
با ضریب  ISCحوزه هاي علميه نمایه شده در 

یا   Q1تاثير بزرگتر از ضریب تاثير متوسط و یا 
Q1  امتياز  9تا 

. مقاله چاپ شده در مجالت علمي 1-9
پژوهشي مورد تائيد وزارتين یا شوراي عالي 

با  ISCحوزه هاي علميه  و نمایه شده در  
ثير کوچكتر از ضریب تاثير متوسط و یا ضریب تا

Q0  یاQ0  امتياز  3تا 
مقاله چاپ شده در مجالت علمي پژوهشي . 1-8

مورد تائيد وزارتين و شوراي عالي حوزه هاي 
علميه و یا نشریات علمي پژوهشي نمایه شده در 

ISC  امتياز  0بدون ضریب تاثير تا 
.  مقالۀ  چاپ شده در مجالت عملي 1-0

)مشترك با متخصصان خارج از کشور(      پژوهشي
 3%13امتياز مقاله + 

. مقاله چاپ شده در مجالت تخصصي 1-13
معتبر نمایه شده در حداقل دو پایگاه تخصصي 

 امتياز  0معتبر مورد تایيد وزارت   تا 

1 

مروري  -مقاالت علمي
)داخلي و خارجي( مرتبط 

با رشته تحصيلي یا 
 نامه پایان

 

 زامتيا 9تا 

.  مقاالت علمي مروري چاپ شده در 1-1
  10تا   Scienceو  Natureنشریه هاي 

 امتياز
. مقاله علمي  مروري  چاپ شده  در 1-1

با ضریب  JCRمجالت معتبر نمایه شده در  
و یا  تاثير حداقل سه برابر ضریب تأثير متوسط

Q1    امتياز  13تا 
. مقاله  علمي  مروري  چاپ شده  در 1-0

با ضریب  JCRت معتبر نمایه شده در  مجال
یا Q1تاثير بزرگتر از ضریب تاثير متوسط و یا 

Q0    امتياز  9تا 
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. مقاله علمي  مروري  چاپ شده  در 1-0
با ضریب  JCRمجالت معتبر نمایه شده در  

تأثير کوچكتر از ضریب تأثير متوسط و یا در 
 امتياز  3تا   Q0دسته 

چاپ شده در  . مقاله  علمي  مروري 1-0
یا  Scopusمجالت معتبر نمایه شده در 
Web of Science(ISI)   امتياز  0تا 

. مقاله  علمي مروري چاپ شده  در 1-3
مجالت علمي پژوهشي مورد تائيد وزارتين یا 

شوراي عالي حوزه هاي علميه نمایه شده در  
ISC  با ضریب تاثير  بزرگتر از ضریب تاثير

 امتياز  9تا  Q1یا  Q1متوسط و یا 
مقاله علمي مروري چاپ شده . 1-9

درمجالت علمي پژوهشي مورد تأیيد وزارتين 
هاي علميه و نمایه شده  یا شوراي عالي حوزه

با ضریب تاثير کوچكتر از ضریب  ISCدر
 امتياز  3تا  Q0یا   Q0تاثير متوسط و یا 

مقاله علمي مروري چاپ شده در . 1-8
یيد وزارتين و مجالت علمي پژوهشي مورد تأ

هاي علميه و یا نشریات  شوراي عالي حوزه
بدون  ISCعلمي پژوهشي نمایه شده در 

 امتياز  0ضریب تاثير   تا 
. مقاله  علمي  مروري  چاپ شده در 1-0

مجالت تخصصي معتبر  نمایه شده در حداقل 
دو پایگاه تخصصي معتبر مورد تأیيد وزارت    

 امتياز 0تا 

0 
ترویجي  -مقاالت علمي

مرتبط با رشته تحصيلي  
 نامه یا پایان

امتياز مطابق آئين نامۀ  0هر مقاله تا  امتياز 0تا 
 ارتقاءمرتبۀ علمي

 

مقاالت کامل چاپ شده  0
 هاي معتبر   در کنفرانس

 امتياز  1تا 

. مقاله علمي کامل ارائه شده در 0-1
المللي   هاي علمي معتبر  ملي و بين همایش

المللي  ( یا بينISCشده در  داخلي )نمایه
 امتياز  1تا   1خارجي   

.  مقاله کامل چاپ شده در مجموعه 0-1
 3.0هاي علمي معتبر استاني   مقاالت همایش

 امتياز  1تا 

 

0 
خالصه مقاالت چاپ 

هاي  شده در کنفرانس
 معتبر  

 امتياز  1تا 

.  خالصه مقاله علمي ارائه شده در 0-1
المللي   ملي و بين هاي علمي معتبر همایش

  3.0( یا خارجي  ISCداخلي )نمایه شده در 
 امتياز  1تا 
.  خالصه مقاله چاپ شده در مجموعه 0-1
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 توجه: 

 .امتياز از جدول فوق الزامي است 10جهت استفاده از اعتبار پژوهشي کسب حداقل  -1

 ميليون ریال است. 10هزار ریال، درمجموع تا سقف  033شي به ازاي هر امتياز  اعتبار پژوه -1

 امتياز در یك سال گذشته ضروري است. 10براي استفاده از اعتبار پژوهشي در سالهاي بعد، کسب حداقل  -0

پژوهشي از  اعتبار پژهشي تخصيص یافته صرفا با نظر و تایيد استاد راهنماي دانشجو در راستاي فعاليت هاي -0

 جمله خرید مواد مصرفي آزمایشگاهي، تجهيزات و شرکت در همایش ها و کارگاهها قابل هزینه کرد است.

تا  3هاي علمي معتبر استاني   مقاالت همایش
 امتياز  3.0

3 

گواهي ثبت اختراع مورد 
تأیيد سازمان 

هاي علمي و  پژوهش
 صنعتي ایران

و داخلي تا  9المللي تا  اع بينگواهي ثبت اختر امتياز  9تا 
 امتياز  0

 

تأليف یا ترجمۀ کتاب  9
 مرتبط با رشتۀ تحصيلي

 امتياز 10تا 

 امتياز 10تصنيف تا 
 امتياز 13تأليف تا 

 امتياز 9تصحيح انتقادي تا 
 امتياز 9ترجمه مرتبط با تخصص  تا 

 

8 

هر جایزه اخذ شده از 
جشنواره هاي معتبر 
کشوري )خوارزمي، 

المللي  ابي و بينفار
معتبر(، دانشمند جهان 

 (اسالم )کامستك

  امتياز 0، داخلي تا  3برگزیدگي خارجي تا  امتياز  3تا 

0 

هاي پژوهشي طرح
 تقاضا محور خاتمه یافته 

)سهم همكار طرح 
براساس جدول تقسيم 
بندي سهم مولفان در 

آیين نامه ارتقا مشخص 
 مي گردد(

 امتياز 10تا

هاي پژوهشي و فناوري  مي طرحهاي عل گزارش 
خاتمه یافته با طرف قرارداد خارج از مؤسسه 

 )دانشگاه محل تحصيل(
 امتياز 9هاي استاني تا  امتياز طرح

 امتياز 13اي تا  امتياز طرح هاي منطقه
 امتياز 11امتياز طرح هاي ملي تا 

 امتياز 10امتياز طرح هاي بين المللي:  تا 

يقاتي مشترك با هاي تحق گزارش طرحتبصره: 

هاي علمي خارج از کشور تا  ها و مؤسسه دانشگاه
 برابر. 1/1

 

13 
کيفيت پایان نامه 

 کارشناسي ارشد
  امتياز 1و بسيارخوب تا  1عالي تا  امتياز 1تا

  جمع
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 های بدون فاکتور  نامۀ نحوۀ پرداخت هزینه شیوه

  به دانشجویان تحصیالت تكمیلی

 

 مقدمه 

دورۀ پنجم هيأت امناي دانشگاه شهيد مدني  اولين نشست عادي از 18نامۀ حاضر براساس مصوبۀ دستور   شيوه     

هاي دانشجویان تحصيالت تكميلي و  ها/ رساله نامه منظور حمایت از انجام پایان ، به19/30/1008آذربایجان مورخ 

حمایتي هماهنگ   باشد و اتخاذ سياست هایي که امكان تهيۀ فاکتور نمي در راستاي تسهيل پرداخت برخي از هزینه

 انشجویان تحصيالت تكميلي تدوین شده است.  براي تمامي د

 . مبنای زمانی درخواست پرداخت هزینه 8ماده 

نامه/رساله در شوراي تحصيالت تكميلي دانشگاه تا حداکثر شش  از تاریخ تصویب پيشنهادۀ طرح پایان -

 نامه/رساله. ماه پس از تاریخ دفاع از پایان

 کرد . مبلغ و نحوۀ هزینه2ماده 

 باشد: رداخت براي دانشجویان مقاطع تحصيالت تكميلي به شرح جدول ذیل ميمبلغ قابل پ .13

 سقف مبلغ قابل پرداخت ماهیت رشتۀ تحصیلی مقطع

 ریال 333/033/1/- نظري -تجري  کارشناسی ارشد

 ریال 333/333/0/- تجري دکتری

 ریال 333/333/0/- نظري دکتری

 گردد. هيأت رئيسه دانشگاه تعيين ميسقف مبالغ قابل پرداخت هر ساله توسط  تبصره.
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نامه/ رساله، ایاب و ذهاب، تایپ و  کرد: مواد مصرفي جهت انجام امور مربوط به پایان موارد قابل هزینه .11
 و ... با تأیيد استاد راهنما A4نامه/ رساله، خرید کاغذ  تكثير پایان

نما، در صورت وجود اعتبار، با تأیيد مدیر در قبال ارائه فرم تكميل شده و تأیيد استاد راه مبلغ هزینه شده .11
استاد راهنما قابل ( Grant)امور پژوهشي و معاون پژوهش و فناوري دانشگاه، از محل اعتبار پژوهشي 

 پرداخت است.

 . شیوۀ اجرا9ماده

ملي، شماره تلفن همراه و شماره  کرد با ذکر عنوان و مبلغ هزینه شده و درج کد تكميل فرم ليست هزینه -

 (، توسط دانشجو، با تأیيد استاد راهنما بانك تجارت ترجیحاًملي یا دانشجو )بانك  خودي اب بانكحس

 استاد راهنما (Grant)ضميمه نمودن قرارداد امضا شدۀ اعتبار پژوهشي  -

 ارائه به عامل مالي حوزۀ معاونت پژوهش و فناوري -

 طهکنترل و کسر مبلغ از گرنت استاد راهنما، توسط کارشناس مربو -

 تأیيد مدیر امور پژوهشي و معاون پژوهش و فناوري دانشگاه -

 پرداخت توسط عامل مالي معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه به حساب خود دانشجو. -

نامه، مصوبات قبلي دانشگاه درخصوص پرداخت هزینۀ تایپ و تكثير پایان نامه /  . با تصویب این شيوهتبصره

 گردد.  رساله بالاثر مي

 تصویب .4ماده 

در شوراي پژوهش و فناوري دانشگاه و در  10/38/1008تبصره در تاریخ  1ماده و  0نامه در یك مقدمه و  این شيوه
در هيأت رئيسۀ دانشگاه به تصویب رسيد و از تاریخ تصویب در هيأت رئيسه قابل اجرا  13/38/1008تاریخ  

 باشد.  مي
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 ها ژوهشی در دانشگاهنامۀ نحوۀ تأسیس واحدهای پ آیین

 (83/18/8931مورخ  5952)شماره 

 مشخصات سند

 ها نامۀ نحوۀ تأسيس واحدهاي پژوهشي در دانشگاه آیينعنوان سند: 

 0130 _آ  _عتف شمارۀ سند:  نامه آیيننوع سند: 

 0صفحه:  31ویرایش: 

 

 اقدام کنندگان

 واحد سازمانی نام و نام خانوادگی مسئولیت 

گذاری و  مدیر کل دفتر سیاست محسن شریفی ه/ تهیه کنندگانتهیه کنند

 ریزی امور پژوهشی برنامه

 معاون پژوهش و فناوری مسعود برومند تأیید کننده

 وزیر علوم، تحقیقات و فناوری منصور غالمی تصویب کننده
 

 شماره و تاریخ صورتجلسه نام و نام خانوادگی دبیر مرجع تأیید سند

 شورای گسترش و

 ریزی آموزش عالی برنامه

 شمارۀ جلسه:  مجتبی شریعتی نیاسر

 87/88/8937تاریخ: 

 

 تاریخ و شمارۀ ابالغ سند قسمت پرونده مرجع نگهداری سند

  8 9 دفتر معاونت آموزشی

 



قوانین و مقررات پژوهشی دانشگاه شهید مدنی آذربایجانمجموعه    

 

 مقدمه

ها  تحقق آن هایي برعهده دارند که ها، به مثابۀ واحدهاي آموزشي، پژوهشي و فناوري، اهداف و مأموریت دانشگاه

هاست. بدین منظور و براي تسهيل فرآیند ایجاد واحدهاي پژوهشي و  نيازمند فراهم کردن ملزومات و زیرساخت

نامه در چارچوب آن، با رعایت قوانين باالدستي و سایر  هاي مشمول این آیين هاي پژوهشي، دانشگاه اجراي مأموریت

حدهاي پژوهشي خواهند کرد. ایجاد واحد پژوهشي اقدامي مقطعي ضوابط و مقررات، اقدام به ایجاد یا انحالل وا

 بر است.  نيست بلكه فرآیندي زمان

هاي پژوهشي هدفمند که از راهبردهاي مهم وزارت  از سوي دیگر، به منظور فراهم آوردن زمينۀ توسعۀ گروه     

ها سپرده شده است. فعاليت  دانشگاه نامه تشكيل واحدهاي پژوهشي به علوم، تحقيقات و فناوري است، در این آیين

دهد، با اجراي  واحد پژوهشي، به مثابۀ ساختاري که به نيازهاي حال یا آینده و نهان یا آشكار کشور پاسخ مي

 یابد.  مأموریت و برطرف شدن نياز خاتمه مي

 . تعاریف8مادۀ 

 وزارت علوم، تحقيقات و فناوري وزارت: .1-1

 وزارت علوم، تحقيقات و فناوريمعاونت پژوهش و فناوري  معاونت: .1-1

کليۀ مؤسسات آموزش عالي که تحت عنوان دانشگاه داراي موافقت قطعي از شوراي  دانشگاه: .1-0

 باشند.  ریزي آموزش عالي وزارت یا سایر مراجع قانوني مي گسترش و برنامه

 نامه انواع ساختارهاي پژوهشي مندرج در این آیين واحد پژوهشی: .1-0

 واحدهای پژوهشی . اهداف ایجاد2مادۀ 

 هاي پژوهشي و فناوري کشور هاي پژوهشي به سمت اولویت . هدایت فعاليت1-1

 اي رشته هاي کالن و ميان . ایجاد زمينۀ پژوهش1-1

 هاي راهبردي مصوّب هاي پژوهشي و فناوري براي تحقق اهداف برنامه افزایي فعاليت . ارتقاي کيفيت و هم1-0

 هاي پژوهشي کارآمد انساني متخصص براي تشكيل گروه . استفادۀ بهينه از نيروي1-0

گویي به نيازهاي جامعه و  منظور پاسخ ها در راستاي ایجاد فناوري به . بسترسازي مناسب براي هدایت پژوهش1-0

 کاربردي شدن دستاوردهاي پژوهشي

 و فناوري هاي پژوهشي بخشي به منابع مالي دانشگاه، با اولویت کسب ثروت از فعاليت . تنوع1-3
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 هاي بنيادین، پایدار و ایجاد دانش در یك یا چند حوزه منظور انجام پژوهش افزایي به . ایجاد هم1-9

 . انواع واحدهای پژوهشی9مادۀ 

هر سه عنوان مفهوم مشابه دارند؛ از . آزمایشگاه تحقیقاتی / گروه پژوهشی / هستۀ پژوهشی: 9-8

شوند. آزمایشگاه  دانشگاه و متناسب با نوع فعاليت آن انتخاب مي اند و با تصميم لحاظ ساختاري در یك سطح

هاي انجام یك یا چند  پژوهشي نوعي واحد پژوهشي در حوزۀ علوم تجربي است که شرایط، امكانات و زیرساخت

کند و در آن چند عضو هيأت علمي با محوریت مسأله یا محصولي خاص به همراه  برنامۀ پژوهشي را فراهم مي

کنند. گروه یا  گران، پژوهشگران ارشد، دکتري و پسادکتري و دانشجویان تحصيالت تكميلي فعاليت ميپژوهش

هاي مختلف علوم با همكاري گروهي از اعضاي هيأت علمي یا پژوهشگران یك یا چند  هستۀ پژوهشي در حوزه

 شود.  دانشكده براي اجراي برنامه یا موضوعي پژوهشي تأسيس مي

اي است که  اي یا بين دانشكده رشته نوعي واحد پژوهشي با ماهيت بينات )پژوهشكده(: . مرکز تحقیق9-2

شود و براساس یك یا چند برنامۀ پژوهشي فعاليت  از دو یا چند آزمایشگاه/ گروه/ هستۀ پژوهشي تشكيل مي

شوند. براي تأمين  اد ميهاي اجرایي نيز ایج ها و دستگاه کند. این واحدها با مشارکت دانشگاه با سایر دانشگاه مي

تواند در صورت موافقت هيأت رئيسۀ دانشگاه، از اعضاي هيأت  نيروي انساني مورد نياز واحد پژوهشي دانشگاه مي

 هاي واحد پژوهشي استفاده نماید.  هاي آموزشي براي انجام مأموریت علمي و غير هيأت علمي موجود در گروه

مستقل با مدت زمان محدود با هدف فراهم کردن بسترهاي الزم واحدهاي پژوهشي یا به صورت  .8تبصرۀ 

هاي پژوهشي دانشگاه ایجاد  هاي راهبردي و مأموریت هاي پژوهشي تقاضامحور و اجراي برنامه منظور انجام طرح به

مين هاي پژوهشي تأ ها در قالب روال معمول طرح ها براي انجام این قبيل فعاليت شوند و اعتبار مورد نياز آن مي

هاي اجرایي، نهادها و مؤسسات عمومي دولتي و غيردولتي و با هدف  شود، یا به صورت مشترك با دستگاه مي

اندازي و اجراي  گيرند. در این حالت، اعتبارات مورد نياز براي راه ها شكل مي گویي به نيازهاي پژوهشي آن پاسخ

شارکتي با تأمين منابع مالي از سوي دستگاه اجرایي و نامه و قرارداد همكاري به صورت م ها در قالب موافقت طرح

 شود.  ارائۀ خدمات علمي از سوي دانشگاه فراهم مي

ها، از طریق معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه  هرگونه عقد قرارداد واحدهاي پژوهشي با سایر دستگاه .2تبصرۀ 

 شود.  انجام مي

 . الزامات ایجاد واحدهای پژوهشی4مادۀ 

 نگرانه اي و آینده را بودن برنامۀ جامع پژوهشي مبتني بر اسناد باالدستي، نيازهاي محلي، ملي و منطقه. دا0-1

 هاي نسبي در دانشگاه براي پاسخ به نيازهاي پژوهشي جامعه ها و مزیت . وجود توانمندي0-1
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طرح )براي واحدهاي پژوهشي هاي متقاضي اجراي  ها و دستگاه نامه یا قرارداد همكاري با سازمان . عقد تفاهم0-0

 هاي اجرایي، نهادها و مؤسسات عمومي دولتي و غيردولتي( مشترك با دستگاه

 . شیوۀ تأسیس و فعالیت واحدهای پژوهشی5مادۀ 

هاي مورد تأیيد هيأت  ها و دستورالعمل نامه ها، آیين . واحدهاي پژوهشي از هر نوعي که باشند براساس سياست0-1

ند. از آنجایي که انعقاد قرارداد با واحدهاي پژوهشي از طریق دانشگاه است، از این به بعد نيازي شو امناء تأسيس مي

 ریزي آموزش عالي نخواهد بود.  به کسب مجوّز از شوراي گسترش و برنامه

 توانند از محل درآمدهاي اختصاصي، در . واحدهاي پژوهشي دانشگاه، به منظور اجراي قراردادهاي پژوهشي مي0-1

نامه اداري و استخدامي از خدمات سایر پژوهشگران استفاده  نامه مالي و معامالتي دانشگاه و آیين چارچوب آیين

 نمایند. 

 نامه . انطباق واحدهای پژوهشی موجود با این آیین6مادۀ 

و ساله، خود را با اند، در بازۀ زماني د ها که قبالً مجوز تأسيس اخذ کرده . آن دسته از واحدهاي پژوهشي دانشگاه3-1

ها بدون ایجاد  دهند و در صورت وجود پژوهشگران داخلي در این واحدها، ادامۀ قرارداد با آن نامه تطبيق مي این آیين

 باشد.  پذیر مي تعهد استخدامي و تا رفع نيازهاي پژوهشي امكان

نامۀ  عي از این پس تابع آیينها که داراي مجوّز اصولي و قط . کليۀ واحدهاي پژوهشي وابسته به دانشگاه3-1

 مصوّب هيأت امناي دانشگاه مربوطه خواهند بود. 

ریزي آموزش عالي که در حال حاضر به صورت  . واحدهاي پژوهشي داراي مجوز از شوراي گسترش و برنامه3-0

مي مطابق با مثابۀ بخشي از ساختار رسمي و قطعي دانشگاه بوده و داراي اعضاي هيأت عل محور )نوع یك( به عرضه

نامۀ مصوّب  هاي سازماني مصوب هستند، مانند گذشته به فعاليت خود ادامه خواهند داد و از این پس تابع آیين پست

 هيأت امناي دانشگاه خواهد بود. 

 . نظارت و ارزیابی7مادۀ 

رو، دانشگاه . مسئوليت نظارت بر ایجاد و فعاليت واحدهاي پژوهشي بر عهدۀ رئيس دانشگاه است. از این 9-1

نامۀ اجرایي براي تأسيس، فعاليت، نظارت و ارزیابي، نحوۀ حمایت و انحالل واحدهاي پژوهشي  موظّف است آیين

 خود را تهيه و در هيأت امناء به تصویب برساند. 

 ها که . به منظور پشتيباني از تشكيل واحدهاي پژوهشي، وزارت از واحدهاي پژوهشي برتر و پيشتاز دانشگاه9-1

کند. بدین منظور، در  الملل اعتبار کسب کنند، حمایت مي اي ایفا و در سطح بين نقش اساسي در توسعۀ ملي و منطقه
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هاي عملكردي  اندازي خواهد شد، واحدهاي پژوهشي براساس شاخص راه 1008سامانۀ ارزیابي وزارت، که از سال 

 گردد، ارزیابي خواهند شد. يکه هرساله در وبگاه معاونت پژوهش و فناوري وزارت تعيين م

ها در سامانۀ ارزیابي وزارت اختياري است و وزارت از واحدهایي  . حضور واحدهاي پژوهشي مورد تأیيد دانشگاه9-0

 هاي ساالنه در رتبۀ برتر قرارگيرند، حمایت خواهد کرد. که در ارزیابي

 . انحالال1مادۀ 

گيرند و با پایان یافتن برنامه، نبودِ نياز به تداوم  شكل مي هاي پژوهشي . واحدهاي پژوهشي براساس برنامه8-1

ها تغيير کرده و یا منحل خواهند  ها یا عملكرد ضعيف، پس از تأیيد هيأت امناي دانشگاه، مأموریت آن فعاليت آن

ها و  نامۀ مصوّب هيأت امناء، اعضاي هيأت علمي و کارکنان به سایر بخش شد. در این شرایط، با توجه به آیين

کارگيري  واحدهاي پژوهشي دانشگاه انتقال خواهند یافت. بنابراین، بایسته است در زمان تأسيس واحد پژوهشي و به

 افراد بدین موضوع توجه شود.

 

به تصویب شورای گسترش و  7/88/8937تبصره در تاریخ  2ماده و  1نامۀ حاضر در  آیین

شورای گسترش  7/9/8931نامۀ مصوّب   گزین آیین ریزی آموزش عالی رسیدو جای برنامه

 آموزش عالی شد. 
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 دستورالعمل اجرایی تأسیس و ارزیابی واحدهای پژوهشی

وابسته به دانشگاه شهید مدنی آذربایجان   

 

 مقدمه

با توجه به لزوم گسترش مرزهاي دانش در جهت ارتقاي سطح علمي جامعه و عملياتي نمودن نقشه جامع علمي 

هاي اجرایي و  و ایجاد بستر مناسب تعامل بادستگاه 1030انداز ایران  ن به اهداف سند چشمکشور جهت رسيد

اي، دستورالعمل  اي یا چندرشته رشته هاي تقاضامحور و تحقيقات بين هاي توليدي و خدماتي و انجام پژوهش بخش

نامۀ  یجان، با استناد به آیينتأسيس، ارزیابي، مدیریتو تبدیل وضعيت واحدهاي پژوهشي دانشگاه شهيد مدني ذربا

 به شرح ذیل تدوین شده است.  10/31/1008مورخ  0001شماره 

 . اهداف8ماده 

 گرا در دانشگاه هاي تخصصي و مأموریت دهي ساختارهاي پژوهشي در زمينه سامان -

 هاي پژوهشي در دانشگاه باال بردن کيفيت انجام تحقيقات و مدیریت بهينۀ دانش و یافته -

 اي در دانشگاه جهت رفع نيازهاي کشور رشته هاي پژوهشي کالن و ميان حانجام طر -

 هاي پژوهشي گروهي و تيمي بسترسازي براي انجام فعاليت -

 تقویت ارتباط دانشگاه با صنعت و جامعه -

 سازي دستاوردهاي پژوهشي بسترسازي مناسب جهت تجاري -

 . انواع واحدهای پژوهشی 2ماده 

 0تواند براي اخذ مجوز  عریف شده توسط وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، دانشگاه ميبراساس شرایط و معيارهاي ت

 نوع واحد پژوهشي مشروح ذیل اقدام نماید. 

اند که در زمينۀ  آزمایشگاه تحقيقاتي / گروه پژوهشي / هستۀ پژوهشي: کوچكترین واحد پژوهشي .8

ابه دارند؛ از لحاظ ساختاري در یك شوند. هر سه عنوان، مفهوم مش تخصصي معين و مشخص ایجاد مي

شوند. آزمایشگاه پژوهشي نوعي  اند و با تصميم دانشگاه و متناسب با نوع فعاليت آن انتخاب مي سطح
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هاي انجام یك یا چند  هاي علوم تجربي است که شرایط، امكانات و زیرساخت واحد پژوهشي در حوزه

هيأت علمي با محوریت مسأله یا محصولي خاص به  کند و در آن چند عضو برنامۀ پژوهشي را فراهم مي

همراه پژوهشگران، پژوهشگران ارشد، دکتري، پسادکتري و دانشجویان تحصيالت تكميلي فعاليت 

هاي مختلف علوم با همكاري گروهي از اعضاي هيأت علمي یا  کنند. گروه یا هستۀ پژوهشي در حوزه مي

 شود.  برنامه یا موضوعي پژوهشي تأسيس ميپژوهشگران یك یا چند دانشكده براي اجراي 

 آزمایشگاه/ گروه/ هستۀ پژوهشي مرتبط با مأموریت مرکز است.  1مرکز پژوهشي: داراي حداقل  .2

 آزمایشگاه/ گروه/ هستۀ پژوهشي مرتبط با مأموریت پژوهشكده است.   0پژوهشكده: داراي حداقل  .9

پژوهشكدۀ مرتبط با مأموریت  1تۀ پژوهشي یا آزمایشگاه/ گروه/ هس 3مؤسسۀ پژوهشي: داراي حداقل  .4

 مؤسسه است.

 هاي مأموریت دانشگاه است.  پژوهشكده با مجوز قطعي در حوزه 0پژوهشگاه: داراي حداقل  .5

کنند. این واحدها با مشارکت  واحدهاي پژوهشي براساس یك یا چند برنامۀ پژوهشي فعاليت مي .8تبصره

شوند. براي تأمين نيروي انساني مورد نياز واحد  هاي اجرایي نيز ایجاد مي اهها و دستگ دانشگاه با سایر دانشگاه

تواند در صورت موافقت هيأت رئيسۀ دانشگاه، از اعضاي هيأت علمي و غير هيأت علمي  پژوهشي دانشگاه مي

 هاي واحد پژوهشي استفاده نماید.  هاي آموزشي براي انجام مأموریت موجود در گروه

اي پژوهشي یا به صورت مستقل با مدّت زمان محدود با هدف فراهم کردن بسترهاي الزم واحده .2تبصره 

هاي پژوهشي دانشگاه  هاي راهبردي و مأموریت هاي پژوهشي تقاضامحور و اجراي برنامه منظور انجام طرح به

هاي پژوهشي  عمول طرحها در قالب روال م ها براي انجام این قبيل فعاليت شوند و اعتبار مورد نياز آن ایجاد مي

هاي اجرایي، نهادها و مؤسسات عمومي دولتي و غيردولتي و با  صورت مشترك با دستگاه شود، یا به تأمين مي

اندازي و  گيرند. در این حالت، اعتبارات مورد نياز براي راه ها شكل مي گویي به نيازهاي پژوهشي آن هدف پاسخ

صورت مشارکتي با تأمين منابع مالي از سوي دستگاه  ارداد همكاري بهنامه و قر ها در قالب موافقت اجراي طرح

 شود.  اجرایي و ارائۀ خدمات علمي از سوي دانشگاه فراهم مي

ها، از طریق معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه  هرگونه عقد قراداد واحدهاي پژوهشي با سایر دستگاه .9تبصره 

 شود.  انجام مي

 حدهای پژوهشی.الزامات ایجاد وا9ماده 

 نگرانه اي و آینده دارا بودن برنامۀ جامع پژوهشي مبتني بر اسناد باالدستي، نيازهاي محلي، ملي و منطقه .9-8

 هاي نسبي در دانشگاه براي پاسخ به نيازهاي پژوهشي جامعه ها و مزیت وجود توانمندي .9-2
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هاي متقاضي اجراي طرح )براي واحدهاي  اهها و دستگ نامه یا قرارداد همكاري با سازمان عقد تفاهم .9-9

 هاي اجرایي، نهادها و مؤسسات عمومي دولتي و غيردولتي(  پژوهشي مشترك با دستگاه

 . شرایط صدور مجوز و ادامه فعالیت واحدهای پژوهشی4ماده 

 . شرایط صدور مجوز گروه پژوهشی4-8    

 پذیر در یك زمينۀ تخصصي ارائۀ برنامۀ پژوهشي توجيه -

اهم نمودن امكانات الزم شامل نيروي انساني، فضاي فيزیكي و تجهيزات آزمایشگاهي در زمينۀ فر -

 تخصصي مورد تقاضا

نفر پژوهشگر شامل اعضاي هيأت علمي تخصصي دانشگاهي، کارشناسان صنایع و  0معرفي حداقل  -

نفر  1ا مدرك دکترا و نفر ب 0هاي دولتي و غيردولتي و کارکنان مورد نياز گروه پژوهشي )حداقل  سازمان

 با مدرك کارشناسي ارشد(

 معرفي یك نفر به عنوان پژوهشگر شاخص براي هر گروه پژوهشي -

دستاورد پژوهشي )شامل  0طرح پژوهشي خاتمه یافته و  0پژوهشگر شاخص باید حداقل داراي .4تبصره 

 چاپ شده در نشریات معتبر( باشد. صالح یا مقاله علمي پژوهشي  اختراع یا اکتشاف داراي تأیيدیه از مراجع ذي

دستاورد  1طرح پژوهشي خاتمه یافته و حداقل  1براي سایر پژوهشگران ارائۀ مدارك انجام  .5تبصره 

صالح یا مقاله علمي پژوهشي چاپ شده در  پژوهشي ) شامل اختراع یا اکتشاف داراي تأیيدیه از مراجع ذي

 الزامي است.  نشریات معتبر( در حوزۀ فعاليت پژوهشي گروه

وقت در واحد پژوهشي فعاليت  حداقل یك تن از اعضاي هيأت علمي دانشگاه به صورت تمام. 6تبصره 

% خدمت موظف 03توانند در شروع فعاليت به صورت مأمور )حداقل  نماید و سایر پژوهشگران مي مي

 پژوهشي( براي هر گروه پژوهشي معرفي شوند. 

سال است. پس از طي مدت مذکور و در  1موافقت اصولي از تاریخ صدور حداکثر زمان اعتبار . 7تبصره 

 صورت تبدل نشدن به موافقت قطعي، موافقت اصولي واحد پژوهشي خود بخود از درجه اعتبار ساقط است.

چنانچه طرح پژوهشي در چارچوب یك طرح ملي کالن انجام شده باشد، به تشخيص معاونت  .1تبصره 

 گاه، به عنوان دو طرح پژوهشي قابل قبول است. پژوهش و فناوري دانش

 



 

 قوانین و مقررات پژوهشی دانشگاه شهید مدنی آذربایجانمجموعه 

 . شرایط ادامه فعالیت گروه پژوهشی4-2

طرح پژوهشي براي هر گروه پژوهشي توسط واحد پژوهشي در طي  0ارائۀ مدارك الزم مبني بر اتمام حداقل 

ا مأموریت واحد ربط و مرتبط ب هاي یاد شده باید به نام واحد پژوهشي ذي دو سال فعاليت واحد پژوهشي. طرح

 پژوهشي باشد و گواهي حسن انجام کار را نيز داشته باشد.

 . مجوز فعالیت سایر واحدهای پژوهشی4-9

غير از پژوهشگاه( منوط به داشتن  ) به 1صدور مجوز فعاليت براي سایر واحدهاي پژوهشي مندرج در ماده 

 باشد.  مي 0مذکور و احراز شرایط ماده  هاي الزم مطابق با تعریف هر واحد پژوهشي در ماده تعداد گروه

 . مراحل اجرایی صدور مجوز تأسیس وتبدیل وضعیت واحدهای پژوهشی5ماده 

 بررسي تقاضاي تأسيس یا تبدیل وضعيت واحد پژوهشي در شوراي پژوهشي دانشكده؛ -

 ارسال تقاضا توسط رئيس دانشكده به معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه، پس از موافقت شوراي -

 پژوهشي دانشكده

 بررسي تقاضا در شوراي پژوهش و فناوري دانشگاه -

 بررسي تقاضا در هيأت رئيسه دانشگاه -

 صدور مجوز توسط معاون پژوهش و فناوري براي مدت یك سال،پس از موافقت هيأت رئيسه دانشگاه -

سنجش  ارزیابي فعاليت واحد پژوهشي توسط معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه، براساس معيارهاي -

 (8تعریف شده براي کارآمدي واحد پژوهشي )موضوع ماده 

  0بررسي تقاضا در هيات رئيسه دانشگاه و تأیيد احراز شرایط مندرج در ماده  -

 ارسال آن با امضاي رئيس دانشگاه براي اخذ موافقت اصولي به هيأت امناي دانشگاه -

 واحد پژوهشي ارائۀ مصوبۀ هيأت امناي دانشگاه مبني بر موافقت با تأسيس -

اعالم مصوبۀ هيأت امناي دانشگاه مبني بر موافقت با تأسيس واحد پژوهشي با امضاي معاون پژوهش و  -

 فناوري دانشگاه به معاونت پژوهش و فناوري وزارت علوم، تحقيقات و فناوري

سال پس از صدور موافقت اصولي توسط معاونت پژوهش و  1ارزیابي فعاليت واحد پژوهشي حداکثر  -

 فناوري دانشگاه

بررسي تقاضاي اخذ موافقت قطعي توسط شوراي پژوهشي و هيأت رئيسه دانشگاه جهت صدور موافقت  -

( و ارسال آن به هيأت امناي دانشگاه با  0قطعي )پس از بررسي و تأیيد احراز شرایط مندرج در ماده 

 امضاي رئيس یا معاون پژوهش و فناوري دانشگاه



قوانین و مقررات پژوهشی دانشگاه شهید مدنی آذربایجانمجموعه    

دانشگاه مبني بر موافقت قطعي با تأسيس واحد پژوهشي با امضاي معاون  اعالم مصوبۀ هيأت امناي -

 پژوهش و فناوري دانشگاه به معاونت پژوهش و فناوري وزارت علوم، تحقيقات و فناوري

 . تشكیل و فعالیت پژوهشگاه دانشگاهی6ماده  

 . شرایط تأسیس6-8

هاي مأموریت  ش آموزش عالي در حوزهپژوهشكده با مجوز قطعي شوراي گستر 0الف. دارا بودن حداقل 

 دانشگاه

 هاي تحصيالت تكميلي مرتبط با حوزۀ فعاليت پژوهشگاه در دانشگاه ب. وجود دوره

ها و  ج. دارا بودن برنامۀ جامع پژوهشي مصوب هيأت امنا، مبتني بر نقشه جامع علمي کشور و اولویت

 هاي مصوب  سياست

ها و مؤسسات دولتي و  ها، سازمان فع نيازهاي پژوهشي و فناوري دستگاهتواند به منظور ر دانشگاه مي.3تبصره 

نامه با آنها، نسبت به ایجاد واحد پژوهشي مشترك ذیل پژوهشگاه و یا به صورت مستقل  غيردولتي با تنظيم تفاهم

اي برخوردار  و امتياز ویژه  به تشخيص هيأت امناي دانشگاه اقدام نماید. وجود واحد پژوهشي مشترك از اولویت

 بندي دانشگاه مورد توجه خواهد بود.  است و در ارزیابي و رتبه

 . ارکان واحدهای پژوهشی7ماده 

 . هیأت امنا8

 هيأت امناي واحد پژوهشي همان هيأت امناي دانشگاه است. -

 . رئیس واحد پژوهشی2

ون پژوهش و فناوري رئيس پژوهشگاه با حكم رئيس دانشگاه و رئيس سایر واحدهاي پژوهشي با حكم معا

شود. ضمن اینكه حسب مورد به تشخيص معاون پژوهش و فناوري وزارت با تصویب  دانشگاه منصوب مي

معاون پژوهش و فناوري و رئيس »تواند با عنوان  مي« معاون پژوهش  فناوري دانشگاه»هيأت امنا پست 

پژوهشگاه و معاونت پژوهش و فناوري  تغيير نام یافته و مسئوليت کليه امور مربوط به مدیریت« پژوهشگاه

تواند جهت حسن اجراي امور  دار گردد. در صورت تصویب هيأت امنا، رئيس پژوهشگاه مي دانشگاه را عهده

 داراي قائم مقام باشد.

ساله شوراي پژوهشي و هيأت رئيسه  . حكم رئيس واحد پژوهشي براي واحدهاي با مجوز یك81تبصره 

 سال است.  1براي واحدهاي پژوهشي با مجوز اصولي یا قطعي هيأت امناء  دانشگاه براي یك سال و



 

 قوانین و مقررات پژوهشی دانشگاه شهید مدنی آذربایجانمجموعه 

 . وظایف و اختیارات رئیس واحد پژوهشی2-8

هاي آن در چارچوب ضوابط و  اداره و هدایت امور واحد پژوهشي و نظارت بر حسن اجراي فعاليت  .8

 مقررات مربوط 

هش و فناوري به رئيس دانشگاه و هيأت پيشنهاد تشكيالت و ساختار پژوهشگاه از طریق شوراي پژو  .2

 امنا براي تصویب

صدور احكام رؤسا و مدیران واحدهاي تابع پژوهشگاه براساس تشكيالت مصوب پس از تأیيد رئيس   .9

 دانشگاه

 امضاي اسناد مالي و اداري و قراردادها در چارچوب ضوابط و مقررات دانشگاه  .4

جلسات به  قل به صورت ماهيانه( و ارسال صورتبرگزاري منظم جلسات شوراي پژوهشي واحد )حدا .5

 معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه

هاي آموزشي، ارائۀ خدمات  دانشگاهي، برگزاري کارگاه هاي پژوهشي برون نظارت بر حسن انجام طرح .6

 اي آزمایشگاهي و خدمات مشاوره

 وري دانشگاهساله فعاليت واحد پژوهشي به معاونت پژوهش و فنا ارائۀ گزارش عملكرد یك .7

ایجاد بستر مناسب جهت همكاري با مراکز پژوهشي و فناوري داخل و خارج از کشور در چارچوب  .1

 مقررات دانشگاه

تالش براي تأمين منابع مالي واحد پژوهشي از طریق فراهم آوردن زمينۀ مناسب براي عقد قراردادهاي  .3

 پژوهشي

انع است.الزم به ذکر است در شرایط خاص تمدید دوره بالم 0انتصاب مجدد رئيس مرکز براي  .88تبصره 

حكم رئيس مرکز با موافقت معاون پژوهش و فناوري و شوراي پژوهشي دانشگاه براي بيش از چهار دوره 

 پذیر است.   امكان

 . شورای پژوهش و فناری9

 . ترکیب شورای پژوهش و فناوری پژوهشگاه9-8

 رئيس دانشگاه )رئيس شورا( .8

 ایب رئيس شورا(رئيس پژوهشگاه )ن .2

 هاي علمي و مرکز رشد ها، مؤسسات پژوهشي، قطب رؤساي پژوهشكده .9

دو تن از اعضاي هيأت علمي خارج از دانشگاه به پيشنهاد دانشگاه و تأیيد و حكم معاون پژوهش و  .4

 فناوري دانشگاه



قوانین و مقررات پژوهشی دانشگاه شهید مدنی آذربایجانمجموعه    

 شوند و انتخاب مجدد آنان بالمانع است. سال منصوب مي 0به مدت  0اعضاي بند  .82تبصره 

 . ترکیب شورای پژوهش و فناوری سایر واحدهای پژوهشی9-2

 1اعضاي شوراي پژوهشي با پيشنهاد رئيس واحد پژوهشي و حكم معاون پژوهش و فناوري دانشگاه به مدت 

 شوند و انتخاب مجدد اعضا بالمانع است.  سال منصوب مي

 . اعضای گروه پژوهشی 9-2-8

 رئيس گروه پژوهشي -

 ضاي گروه پژوهشينفر از اع 0حداکثر  -

 . اعضای مرکز پژوهشی9-2-2

 رئيس مرکز -

 هاي پژوهشي )پژوهشگران شاخص( مسئولين گروه -

 هاي پژوهشي نفر از اعضاي گروه 0حداکثر  -

 . اعضای شورای پژوهشكده9-2-9

 رئيس پژوهشكده  -

 هاي پژوهشي رؤساي مراکز یا گروه -

 هاي پژوهشي نفر از اعضاي گروه 0حداکثر  -

 

 رات شورای پژوهشیوظایف و اختیا .4

ساله و همچنين برنامۀ جامع پژوهش و فناوري پژوهشگاه و  0هاي ساالنه و  تنظيم اهداف و برنامه .4-8

 پيشنهاد آن به هيأت امنا جهت تصویب از طریق رئيس دانشگاه

 تعيين خط مشي و تدوین برنامۀ راهبردي واحد پژوهشي براساس اهداف تعيين شده .4-2

 هاي پژوهشي ارت بر کيفيت و حسن اجراي طرحتصویب و نظ .4-9

  -هاي مقاطع تحصيالت تكميلي )اعم از آموزشي  ها و رساله نامه مدیریت و نظارت بر محتواي پایان. 4-4

 هاي پژوهشي پژوهشگاه  هاي پسادکتري و طرح محور( و دوره پژوهشي یا پژوهش



 

 قوانین و مقررات پژوهشی دانشگاه شهید مدنی آذربایجانمجموعه 

 تشاراتي و پژوهشي واحدبررسي و تصویب نيازهاي مالي، اداري، تجهيزاتي، ان .4-5

بایست با موافقت مدیر گروه،  حضور رئيس و اعضاي شوراي پژوهشي در واحدهاي پژوهشي مي .89تبصره 

معاون / رئيس دانشكده، معاون آموزشي و تحصيالت تكميلي در برنامۀ هفتگي هر ترم درج گردد و رونوشت 

 دانشگاه ارسال گردد. آن به معاونت پژوهشي دانشكده و معاونت پژوهش و فناوري 

 . شرایط استمرار عضویت اعضاء در پژوهشكده 1ماده 

 دانشگاهي(  پروپوزال برون 0هاي تحقيقاتي )ارسال حداقل  .  همكاري در تدوین پروپوزال1

سال، با عنوان نویسندۀ اول یا  .ارائۀ حداقل یك مقاله علمي پژوهشي در راستاي اهداف گروه در طول یك1

 هنویسند(Affiliation)ول و با ذکر نام صحيح پژوهشكده به عنوان نشانينویسندۀ مسئ

 هاي آموزشي و تخصصي .برگزاري سمينارها و کارگاه0

دانشگاهي عقد قرارداد شده از طریق معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه در  . داشتن حداقل یك طرح برون0

 سال عضویت در پژوهشكده 1طي 

 سال عضویت در پژوهشكده 0دانشگاهي در طي  تمه یافتۀ برون. داشتن حداقل یك طرح خا0

 . معیارهای سنجش کارآمدی واحدهای پژوهشی3ماده 

 امتياز(  0مدت و بلندمدت )حداکثر  مدت، ميان . داشتن برنامۀ راهبردي کوتاه3-8

به ازاي  -امتياز  33هاي پژوهشي و قرارداد برون دانشگاهي از نظر تعداد و مبلغ قرارداد )حداکثر  طرح .3-2

 امتياز منظور خواهد شد(  1ميليون تومان  13امتياز و به ازاي هر   0هر قرارداد 

و علمي پژوهشي مورد تأیيد وزارتين و نمایه  Scopus ,ISI (WOS),JCRتأليف کتاب، مقاالت  .3-9

 امتياز(  13)حداکثر  ISCشده در 

اليت واحد پژوهشي که در آنها حمایت آن واحد ذکر شده به کتاب و مقاالت مرتبط با موضوع فع .84تبصره 

 گيرد. باشد، امتياز تعلق مي

هاي مرتبط با موضوع واحدهاي پژوهشي بدون حمایت مالي  اندازي و تجهيز آزمایشگاه احداث، راه .3-4

 امتياز منظور خواهد شد.(  0ميليون تومان  133به ازاي هر  -امتياز  13دانشگاه )حداکثر 

هاي  نامه هاي مرتبط با موضوع واحدهاي پژوهشي و حمایت از پایان ها یا بخش تعامل با دانشكده .3-5

 امتياز(  0دانشجویان دکتري و کارشناسي ارشد )حداکثر 

ها و فضاي پژوهشي و اداري مورد نياز بدون حمایت مالي دانشگاه )حداکثر  احداث و بهسازي ساختمان .3-6

 امتياز(  13



قوانین و مقررات پژوهشی دانشگاه شهید مدنی آذربایجانمجموعه    

هاي  مينۀ مناسب جهت مشارکت اعضاي هيأت علمي دانشگاه شهيد مدني آذربایجان از بخشایجاد ز.3-7

مختلف دانشگاه و خارج از دانشگاه شهيد مدني آذربایجان با تخصص مرتبط با موضوع واحدهاي پژوهشي 

 امتياز(  0)حداکثر 

 امتياز(  13اندازي و انتشار مجلۀ تخصصي مرتبط )حداکثر  راه .3-1

هاي برگزار شده بدون  هاي مرتبط با تخصص واحد پژوهشي یا مشارکت در همایش زاري همایشبرگ .3-3

 امتياز(  8نياز به حمایت مالي دانشگاه )حداکثر 

الملل  نامه با مراکز مشابه در کشور، منطقه و در سطح بين ایجاد زمينۀ مناسب براي عقد تفاهم .3-81

 امتياز(  0)حداکثر 

هاي شغلي براي دانشجویان تحصيالت  يأت علمي پژوهشي و فراهم کردن فرصتکارگيري ه به .3-88

  امتياز(   13تكميلي بدون حمایت مالي دانشگاه )حداکثر 

هاي پسادکتري بدون حمایت مالي دانشگاه  فراهم کردن بستر مناسب براي پذیرش و گذراندن دوره .3-82

 امتياز(  0ي به ازاي هر پژوهشگر پسادکتر -امتياز  13)حداکثر 

 امتياز(  0برگزاري منظم جلسات شوراي پژوهشي و اجراي مصوبات شورا )حداکثر .3-89

 امتياز(  8پيشبرد علمي موضوع مرکز از طریق ثبت امتياز اختراع )حداکثر  .3-84

  0سنجي )حداکثر  برخورداري از سایت مناسب و فعال ویژه واحد پژوهشي براساس معيارهاي وب .3-85

 از(امتي

 . تأمین منابع مالی81ماده 

 شوند. هاي دانشگاه در موارد خاص اداره مي واحدهاي پژوهشي به صورت خودگردان و کمك .81-8

 تواند از طریق ذیل تأمين شود: منابع مالي واحد پژوهشي مي .81-2

 درآمد حاصل از قراردادهاي پژوهشي .81-2-8

 يا . ارائۀ خدمات آزمایشگاهي و مشاوره81-2-2

 هاي آموزشي ها و کارگاه برگزاري همایش .81-2-9

 درآمدهاي حاصل از انتشارات علمي .81-2-4

 هاي نقدي و غيرنقدي افراد حقيقي و حقوقي کمك .81-2-5

 هاي مالي دانشگاه در موارد خاص کمك .81-2-6



 

 قوانین و مقررات پژوهشی دانشگاه شهید مدنی آذربایجانمجموعه 

د مدني کليۀ درآمدهاي واحد پژوهشي باید به حساب درآمدهاي اختصاصي دانشگاه شهي .85تبصره 

الزم به ذکر گيرد. آذربایجان واریز شود و پس از کسر حق باالسري دانشگاه در اختيار واحد پژوهشي قرار مي

 باشد.  سال از تاریخراه اندازي از پرداخت حق باالسري معاف مي 1است که واحد پژوهشي به مدت 

پژوهشي توسط شوراي پژوهش و حق باالسري دانشگاه، ساالنه با توجه به نوع فعاليت واحد  .86تبصره 

 گردد. فناوري دانشگاه تعيين مي

هاي پسادکتري پس از  هاي دانشجویي تحصيالت تكميلي و دوره نامه کمك مالي به پایان .87تبصره 

 پذیر است. تصویب شوراي واحد پژوهشي و موافقت معاون پژوهش و فناوري دانشگاه امكان

یشگاهي )مصرفي و غيرمصرفي( باید به تصویب شوراي واحد خرید تجهيزات و وسایل آزما .81تبصره 

 پژوهشي برسد و گزارش آن به معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه ارسال گردد.

 . امور اداری واحد پژوهشی88ماده 

هاي مورد نياز براي حقوق و مزایاي اعضاي  با توجه به خودگردان بودن واحدهاي پژوهشي، تأمين بودجه

 ارکنان باید از محل درآمدهاي واحد پژوهشي تأمين شود که شامل موارد ذیل است:هيأت علمي و ک

 هاي مختلف دانشگاه اعضاي هيأت علمي دانشكده .8

 اعضاي هيأت علمي واحد پژوهشي که فقط در آن واحد فعاليت دارند.  .2

 کارشناسان .9

 منشي .4

 نيروي خدماتي .5

باشد و باید به تأیيد  شوراي آن واحد مي کارگيري و استخدام نيروهاي انساني به تشخيص و تصویب به .6

 معاون پژوهش و فناوري دانشگاه برسد.

ها و سایر واحدهای آموزشی و پژوهشی  . نحوۀ ارتباط واحدهای پژوهشی با دانشكده82ماده 

 دانشگاه

 ها . واحدهای پژوهشی مستقر در دانشكده82-8

 شكده تعلق گيرد.بخشي از حق باالسري واحد پژوهشي باید به دان. 8 -8 -82

نامه با امضاي رئيس  نحوۀ ارتباط واحد پژوهشي با گروه یا دانشكده باید در قالب یك تفاهم .2 -8 -82

 واحد پژوهشي، رئيس دانشكده و معاون پژوهش و فناوري دانشگاه باشد.
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 . واحدهای پژوهشی مستقر در خارج از دانشكده82-2

نامه با معاونت پژوهش و  لي و اداري باید در قالب تفاهمتعيين حق باالسري و خدمات ما .8 -2 -82

 فناوري دانشگاه باشد.

 . گزارش عملكرد89ماده 

واحد پژوهشي موظف است گزارش عملكرد سه ماهه و ساالنه و همچنين در مقاطع زماني مورد نياز که 

 ند، ارسال نماید. ک معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه یا وزارت علوم، تحقيقات و فناوري اعالم مي

 . لغو مجوز فعالیت واحد پژوهشی84ماده 

گيرند و با پایان یافتن برنامه، نبودِ نياز به تداوم  هاي پژوهشي شكل مي . واحدهاي پژوهشي براساس برنامه1 -10

خواهند ها تغيير کرده و یا منحل  ها یا عملكرد ضعيف، پس از تأیيد هيأت امناي دانشگاه، مأموریت آن فعاليت آن

ها و  نامۀ مصوّب هيأت امنا، اعضاي هيأن علمي و کارکنان به سایر بخش شد. در این شرایط با توجه به آیين

کارگيري  واحدهاي پژوهشي دانشگاه انتقال خواهند یافت. بنابراین، بایسته در زمان تأسيس واحد پژوهشي و به

 افراد بدین موضوع توجه شود. 

نامه و یا در صورت عدم کسب حداقل امتيازات الزم براي ادامه فعاليت واحد پژوهشي با . با پایان یافتن بر1 -10

 تصویب در شوراي پژوهش و فناوري و تایيد هيات رئيسه محوز فعاليت واحد پژوهشي لغو مي گردد.

هاي آن طبق روال قبل از ایجاد پژوهشگاه، براساس  . در صورت انحالل پژوهشگاه، زیرمجموعه83تبصره 

 ضوابط مرتبط، به فعاليت خود ادامه خواهند داد.

 . وظایف و تعهدات معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه85ماده 

 ها نظارت بر فعاليت واحدهاي پژوهشي و ارزیابي آن .85-8

 گيري تقاضاي اخذ مجوز اصولي یا قطعي واحدهاي پژوهشي در هيأت امناء پي. 85-2

هاي خارج از  ها، نهادها یا شرکت اط واحدهاي پژوهشي با سازمانایجاد بستر مناسب جهت ارتب .85-9

 دانشگاه

 بار( برگزاري منظم جلسات با رؤساي واحدهاي پژوهشي )هر سه ماه یك .85-4

نامه  هاي پژوهشي که در قالب تفاهم اولویت دادن به واحدهاي پژوهشي هنگام واگذاري طرح. 85-5

 باشد. هاي خارج از دانشگاه مي ، نهادها یا شرکتها ها، سازمان دانشگاه با وزارتخانه
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 ها بشرح ذیل: هاي تشویقي در مورد واحدهاي پژوهشي فعال و حمایت از آن اتخاذ سياست .85-6

روز در هفته  1روز در هفته در سایت اصلي دانشگاه و  0حضور و فعاليت اعضاي پژوهشكده به مدت  .1

 در محل پژوهشكده

ژوهشكده از باالسري دانشگاه )به مدت دو سال( به شرطي که در طي دو معاف بودن  اعضاي فعال پ .1

 سال حداقل در یك طرح برون دانشگاهي همكاري داشته باشند.

هاي فوق برنامه پژوهشي  نامۀ ارتقا در قالب فعاليت آیين 0ماده  1تخصيص امتياز اجرایي مطابق بند  .0

 براي اعضاي فعال )براي هر سال یك امتياز(

رصدي از درآمدهاي پژوهشكده رئيس پژوهشكده براساس شيوه نامه مصوب هيات رئيسه تخصيص د .0

 نامۀ مصوب پژوهشكده ها، براساس شيوه و به مدیران گروه

 هاي تحقيقاتي داخل دانشگاهي براي اعضاي پژوهشكده درصدي سهميۀ طرح 03افزایش  .0

فروش محصول، به  سازي و محور جهت تجاري هاي پژوهشي محصول مساعدت در اجراي طرح .3

 هاي اوليه با تصویب هيأت رئيسه منظور پوشش دادن هزینه

 معرفي و تقدیر از واحد پژوهشي برتر دانشگاه در مراسم ساالنه هفته پژوهش و فناوري .85-7

هاي تخصصي و حل مشكالت در صورت  ها و بخش نظارت بر روابط واحدهاي پژوهشي با دانشكده .85-1

 بروز اختالف

به منظور پشتيباني از تشكيل واحدهاي پژوهشي، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري از واحدهاي  .21تبصره 

الملل اعتبار  اي ایفا و در سطح بين ها که نقش اساسي در توسعۀ ملي و منطقه پژوهشي برتر و پيشتاز دانشگاه

اندازي خواهد  راه 1008از سال  کند. بدین منظور، در سامانۀ ارزیابي وزارت متبوع، که کسب کنند، حمایت مي

هاي عملكردي که هر ساله در وبگاه معاونت پژوهش و فناوري  شد، واحدهاي پژوهشي، براساس شاخص

 گردد، ارزیابي خواهند شد.  وزارت تعيين مي

هاي  حضور واحدهاي پژوهشي در سامانۀ ارزیابي وزارت اختياري است و وزارت از واحدهایي که در ارزیابي

 ه در رتبۀ برتر قرار گيرند، حمایت خواهد کرد. ساالن

 . تصویب86ماده 

تبصره در بيست و یكمين جلسۀ شوراي پژوهش و فناوري دانشگاه  13ماده و  13این دستورالعمل در یك مقدمه، 

( به تصویب رسيد و از تاریخ 10/30/1008( و ششمين جلسه هيأت رئيسه دانشگاه )مورخ 03/11/1009)مورخ 

 در هيات امناء قابل اجراست. تصویب 
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نامۀ تشكیل قطب علمی آیین  

 

 مشخصات سند

 نامۀ تشكيل قطب علمي آیينعنوان سند: 

 0130 _آ_عتف شمارۀ سند:  نامه آیيننوع سند: 

 13صفحه:  31ویرایش: 

 

 اقدام کنندگان

ریزي  گذاري و برنامه مدیر کل دفتر سياست
 امور پژوهشي

 کننده)گان( هیهت محسن شریفي

 تأیید کننده مسعود برومند معاون پژوهش و فناوري

 تصویب کننده منصور غالمي وزیر علوم، تحقيقات و فناروي

 

 مرجع تأیید سند نام و نام خانوادگی دبیر شماره و تاریخ صورتجلسه

 جلسۀ شوراي معاونان بش مسعود شمس شمارۀ جلسه:

 39/39/1009تاریخ: 

 

 مرجع نگهداری سند پرونده قسمت مارۀ ابالغ سندتاریخ و ش

 دفتر وزارتی 0 1 
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 مقدمه

هاي ابالغي مقام معظم رهبري در حوزۀ علم و فناوري، جایگاه جهاني کشور در علم و فناوري باید  براساس سياست

دیل شود. ارتقا یابد و جمهوري اسالمي با کسب مرجعيت علمي به قطب علمي و فناوري در جهان اسالم تب

هاي اجرایي بخش آموزش عالي قانون برنامۀ سوم توسعۀ اقتصادي، اجتماعي و  هاي علمي به استناد راهكار قطب

برنامۀ چهارم توسعۀ اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري  00فرهنگي جمهوري اسالمي ایران، بند ج ماده 

رنامۀ پنجم توسعۀ اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي بخش دوم قانون ب –فصل دوم  10اسالمي ایران و بند هن ماده 

اند. براي تحقق  هاي مصوّب فعاليت کرده نامه جمهوري اسالمي ایران تشكيل شده و در سه دورۀ مبتني بر آیين

 3از راهبرد کالن شمارۀ  11هاي کالن در حوزۀ علم و فناوري و اقدام ملي شمارۀ  بيني شده در سياست اهداف پيش

هاي علمي در دورۀ چهارم به منظور  نقشۀ جامع علمي کشور قطب 13از راهبرد کالن شمارۀ  0شمارۀ و اقدام ملي 

 شود.  نامه تشكيل مي افزایي برمبناي این آیين پژوهشي عالي کشور و هم -استفادۀ بهينه از ظرفيت آموزشي

 . تعاریف و اختصارات8ماده 

 : وزارت علوم، تحقيقات و فناوريوزارت .1-1

 ها و مراکز آموزشي و پژوهشي نشگاه: دامؤسسه .1-1

 هاي علمي : شوراي قطبشورا .1-0

 هاي علوم پایه، فني مهندسي، کشاورزي و منابع طبيعي، دامپزشكي و علوم انساني و هنر : گروهگروه علمی .1-0

 هاي علمي : دبيرخانۀ شوراي قطبدبیرخانه .1-0

ریق تمرکز و انسجام : گروهي از اعضاي هيأت علمي برجستۀ یك یا چند مؤسسه که از طقطب علمی .1-3

 کنند. سال فعاليت مي 0فناوري به مدت  -هاي خود براي انجام یك برنامۀ مدوّن پژوهشي بخشيدن به فعاليت

 . اهداف قطب علمی2ماده 

 . گسترش مرزهاي دانش و فناوري براي ارتقاي جایگاه علمي کشور1-1

 علمي و فناوريهاي  هاي گروهي و ایجاد شبكه . فراهم ساختن زمينۀ فعاليت1-1

 . کسب مرجعيت علمي و فناوري در زمينۀ تخصصي خاص1-0

 ریزي علمي و اجرایي سازي در برنامه . مشاوره و تصميم1-0

المللي در مسير توليد علم و  هاي مناسب براي مشارکت مراکز علمي در سطح ملي و بين . فراهم نمودن زمينه1-0

 توسعۀ فناوري در داخل کشور

 اي و توليد علم بومي رشته تقویت مطالعات ميان. توسعه و 1-3
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 . ترکیب و اختیارات شورا9ماده 

 . ترکیب شورا9-8

 . وزیر علوم، تحقيقات و فناوري )رئيس شورا(0-1-1

 . معاون پژوهش و فناوري وزارت )نایب رئيس(0-1-1

 . معاون آموزشي وزارت0-1-0

 مور پژوهشي )دبير شورا(ریزي ا گذتري و برنامه . مدیر کل دفتر سياست0-1-0

 . پنج نفر عضو حقيقي از اعضاي هيأت علمي برجستۀ کشور0-1-0

ها ترجيحاً داراي مرتبۀ استادي و صاحب تأليفات و  اعضاي حقيقي از بين اعضاي هيأت علمي مؤسسه .8تبصرۀ 

هاي آموزش عالي  هاي علمي یا مدیریت مؤسسه هاي پژوهشي یا داراي تجربۀ مدیریت یا عضویت در قطب فعاليت

ساله  0و پژوهشي با پيشنهاد معاون پژوهش و فناوري و حكم وزیر علوم، تحقيقات و فناوري براي یك دورۀ 

 ها بالمانع است. شوند و انتخاب مجدد آن منصوب مي

 شود. هاي علمي زیر نظر معاونت پژوهش و فناوري وزارت تشكيل مي دبيرخانۀ شوراي قطب. 2تبصرۀ 

یابد و تصميمات آن با راي موافق نصف به عالوۀ یك  سات شورا با حضور دوسوم اعضا رسميت ميجل .9تبصرۀ 

 اعضاي حاضر در جلسه به تصویب رسيد.

 . اختیارات شورا9-2

 هاي باالدستي کشور ها و اولویت هاي علمي هماهنگ با سياست گذاري براي ایجاد و توسعۀ قطب . سياست0-1-1

 هاي علمي سایي، ارزیابي و حمایت از قطب. تعيين ضوابط شنا0-1-1

 ها و نيازهاي کشور هاي علمي براساس اولویت . بررسي و تصویب قطب0-1-0

 هاي علمي با رعایت ضوابط و مقررات مرتبط . انحالل قطب0-1-0

 االجراست. تصميمات شورا پس از تنفيذ رئيس شورا الزم. 4تبصرۀ 

 بخشي از اختيارات خود را به نایب رئيس شورا تنفيذ کند.تواند تمام یا  رئيس شورا مي .5تبصرۀ 

 . ترکیب و وظایف دبیرخانه4مادۀ 

 . ترکیب دبیرخانه 4-8

 . دبير شورا0-1-1
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 گانۀ علمي  هاي پنج . گروه0-1-1

 هاي تخصصي . کارگروه0-1-0

ۀ بررسي اوليۀ شوند که وظيف هاي علمي تشكيل مي گانۀ علمي در دبيرخانۀ قطب هاي پنج گروه .6تبصرۀ 

ها از  هاي علمي گروه را برعهده دارند و اعضاي آن ها و راهبري قطب ها و گزارش ها، تعيين داوري برنامه درخواست

 شوند.  ها به پيشنهاد دبير شورا و با حكم معاون پژوهش و فناوري منصوب مي ميان اعضاي هيأت علمي مؤسسه

ها و  شوند و وظيفۀ ارزیابي برنامه هاي علمي تشكيل مي روههاي تخصصي ذیل هریك از گ کارگروه .7تبصرۀ 

هاي تخصصي را از  هاي علمي اعضاي کارگروه هاي علمي در حوزۀ تخصصي را برعهده دارند. گروه عملكرد قطب

هاي تخصصي موجود در وزارت  کنند، یا از کارگروه ها به دبيرخانه پيشنهاد مي ميان اعضاي هيأت علمي مؤسسه

 شود.  مياستفاده 

 . وظایف دبیرخانه4-2

 گانۀ علمي و ارائه به شورا هاي پنج . بررسي پيشنهاد متقاضيان تشكيل قطب علمي توسط گروه0-1-1

 هاي اسناد باالدستي . بررسي و تطابق برنامۀ قطب علمي با اولویت0-1-1

ب علمي بعد از شروع فعاليت هاي قط ها براي تغيير در اعضا و برنامه . بررسي و تأیيد پيشنهاد مؤسسه0-1-0

  هاي علمي و ارائه به شورا قطب

 هاي علمي . هدایت برنامۀ قطب علمي و ایجاد هماهنگي بين قطب0-1-0

 ها هاي علمي براساس عملكرد آن . پيشنهاد در بارۀ تخصيص اعتبارات قطب0-1-0

 هاي علمي . ابالغ ضوابط و معيارهاي ارزیابي ساالنه و نهایي قطب0-1-3

 هاي علمي دهي امور مربوط به قطب هاي اجرایي براي سامان نامه ها و آیين نویس دستورالعمل . تدوین پيش0-1-9

 هاي متقاضي براي تشكيل قطب علمي هاي مؤسسه . بررسي و اعالم نظر دربارۀ درخواست0-1-8

 هاي علمي براساس گزارش عملكرد و بازدید دبيرخانه . ارزیابي ساالنۀ قطب0-1-0

 هاي علمي براساس گزارش عملكرد و بازدید دبيرخانه . ارزیابي نهایي )پنج ساله( قطب0-1-13

 هاي علمي سازي قطب ریزي براي شبكه . برنامه0-1-11

هاي  هاي پژوهشي، فراخوان،  و بررسي پيشنهادها به منظور حمایت در قالب ستاپ قطب . تهيۀ اولویت0-1-11

 علمي
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 علمی . نحوۀ تشكیل قطب5ماده 

هاي نسبي خود در  ها و مزیّت هاي کشور در اسناد باالدستي، توانمندي تواند براساس اولویت هر مؤسسه مي

تخصصي راهبردي براي  -هاي مورد نياز کشور، و نيز در صورت دارا بودن شرایط زیر در هر زمينۀ علمي زمينه

 تشكيل قطب علمي درخواست کند.

تخصصي به عنوان اعضاي قطب  -يأت علمي برجستۀ فعال در یك زمينۀ علمينفر عضو ه 9.  معرفي حداقل 0-1

 علمي، مشروط به اینكه اکثر اعضاي قطب علمي مؤسسۀ متقاضي باشند. 

شود که جمع امتيازات  عضو هيأت علمي برجستۀ فعال، اعم از شاغل یا بازنشسته، به فردي اطالق مي .1تبصره 

نامه از حدنصابي  پيوست این آیين 1و 1منتهي به شروع دوره، براساس جداول سال  0حاصل از عملكرد علمي او در 

 شود، کمتر نباشد و در تحقق اهداف برنامۀ پيشنهادي نقش و سهم مؤثري برعهده داشته باشد. که تعيين مي

 تواند عضو یك قطب علمي باشد. هر عضو هيأت علمي برجستۀ فعال فقط مي .3تبصرۀ 

تواند در صورت نياز پس از شروع فعاليت خود افراد دیگري را با احراز شرایط مندرج  ميقطب علمي  .81تبصرۀ 

هاي علمي براي بررسي و  همين ماده  و با تأیيد مؤسسه به عنوان عضو قطب علمي به دبيرخانۀ قطب 8در تبصرۀ 

 تأیيد نهایي معرفي کند. 

تواند از افراد متخصص و  نامۀ مصوّب خود ميبيني شده در بر قطب علمي براي تحقق اهداف پيش .88تبصرۀ 

 توانمند واحد شرایط به عنوان همكار قطب علمي دعوت کند.

 پيوست( 1. کسب حد نصاب مجموع امتيازات اعضاي قطب علمي )براساس جدول شمارۀ 0-1

رساني براي  اطالع افزاري و ها از تجهيزات پژوهشي و آزمایشگاهي، کتابخانه و امكانات نرم . برخورداري مؤسسه0-0

 تحقق اهداف قطب علمي

گویي به نيازهاي اساسي علمي کشور  تخصصي براي پاسخ -اي هدفمند در یك زمينۀ علمي . ارائه برنامه0-0

 هاي اسناد باالدستي در حوزۀ علم و فناوري براساس اولویت

 . برنامۀ قطب علمی6ماده 

 -باشند، موظف به ارائۀ یك برنامۀ مدوّن پژوهشي 0ماده  هاي علمي پيشنهادي که داراي شرایط هر یك از  قطب

گویي به نيازهاي علمي راهبردي کشورند.  هاي اسناد باالدستي و براي پاسخ فناوري پنج ساله منطبق با اولویت

 نامه( تهيه و تنظيم شود.  آیين 0فنوري )پيوست شمارۀ  –برنامه باید در چارچوب برنامۀ پژوهشي 
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 های قطب علمی قعالیت. قلمرو 7ماده 

 کند: هاي زیر فعاليت مي قطب علمي براي اجراي برنامۀ مصوّب خود در زمينه

هاي پژوهش،  هاي علمي و فناوري، بررسي و پایش تحوالت علمي، گسترش روش یابي به آخرین یافته . دست9-1

 افزارهاي تخصصي در زمينۀ مربوط و توسعۀ نرم

ها و مؤسسات علمي، صنعتي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ملي  ند با سازمان. همكاري پژوهشي مؤثر و هدفم9-1

 المللي  و بين

 هاي علمي نخبگان ایراني و غيرایراني داخل و خارج از کشور . جذب همكاري9-0

 اي جدید مورد نياز کشور رشته هاي ميان . طراحي و همكاري در اجراي دوره9-0

 ربط ي درسي و آموزشي براي پيشنهاد به مراجع ذيها . مشارکت در بازنگري برنامه9-0

 هاي دانشجویان تحصيالت تكميلي نامه ها و پایان . هدفمند ساختن موضوع رساله9-3

 هاي پسادکتري پژوهان نخبه در دوره . تربيت دانش9-9

ها و  هاي علمي از طریق پيشنهادهاي تخصصي، طرح سازي ها و تصميم گذاري . مشارکت در سياست9-8

 هاي قانوني نامه آیين

 . فرآیند تصویب قطب علمی1ماده 

شود. بدین منظور،  اعطا مي 3و در صورت تأیيد برنامۀ پيشنهادي موضوع ماده  0عنوان قطب علمي براساس مادۀ 

هاي  تخصصي راهبردي همراه با نتایج بررسي -ها براي تشكيل قطب علمي در یك زمينۀ علمي درخواست مؤسسه

هاي علمي در شورا مطرح و پس از تأیيد شورا مجوز موافقت تشكيل قطب علمي با حكم رئيس  روهدبيرخانه و گ

شود. عملكرد قطب علمي در دو سال متوالي ارزیابي و در صورت کسب حد نصاب فعاليت آن تا پایان  شورا ابالغ مي

 یابد.  دوره ادامه مي

بيل فضا مناسب، نيروي انساني، و امكانات شود امكانات کافي، از ق . هر مؤسسه متعهد مي82تبصره 

 هاي علمي خود قرار دهد.  افزاري و آزمایشگاهي را در اختيار قطب افزاري، نرم سخت

 . ارزیابی عملكرد قطب علمی3ماده 

هاي علمي هستند. ارزیابي عملكرد ساالنۀ  هاي علمي ملزم به گزارش عملكرد ساالنانه به دبيرخانۀ قطب قطب

( و منطبق 9و  1هاي قطب علمي )مواد  اساس معيارهاي عملكردي مبتني بر اهداف و قلمرو فعاليتقطب علمي بر

 شود. نامه انجام مي این آیين 0ماده  13-1-0و  0-1-0با بندهاي 
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 . انحالل قطب علمی81ماده 

 شود: موارد زیر منجر به انحالل قطب علمي مي

 هاي علمي سال متوالي در شوراي قطب . تأیيد نشدن عملكرد قطب علمي در طول دو13-1

 0. از دست دادن شرایط الزم براي تشكيل قطب علمي براساس ماده 13-1

 . مدیر قطب علمی و وظایف آن88ماده 

یكي از اعضاي قطب علمي به پيشنهاد اعضاي قطب علمي و حكم رئيس مؤسسه براي پيشبرد امور، به عنوان مدیر 

 شود. مدیر قطب علمي داراي وظایف زیر است: معرفي مي قطب علمي تعيين و به دبيرخانه

 کارگيري امكانات براي تحقق اهداف برنامۀ مصوب دهي و ایجاد هماهنگي و به . جهت11-1

 . تشكيل مستمر و هدفمند جلسات اعضاي قطب علمي11-1

 . ارسال گزارش عملكرد قطب علمي به دبيرخانه11-0

 ا دبيرخانه. ایجاد ارتباط مستمر و پویا ب11-0

 فكري و همكاري اعضاي قطب علمي کرد اعتبارات با هم . هزینه11-0

 های علمی . تخصیص اعتبارات قطب82ماده 

 های علمی . رویكردهای کلی در تخصیص اعتبارات قطب82-8 

 هاي فناورانه و حمایت از آنان هاي علمي به پژوهش . هدایت قطب11-1-1

ویژه در حوزۀ علوم انساني و  هاي بنيادي، به ياز در مرزهاي دانش و پژوهشهاي مورد ن . حمایت از طرح11-1-1

 علوم پایه

 هاي علمي هاي مدوّن قطب . ایجاد شرایط مناسب براي حمایت کافي از برنامه11-1-0

 هاي تخصصي و مورد نياز کشور هاي علمي گروهي در حوزه . ایجاد شبكه11-1-0

 های علمی . منابع مالی قطب82-2

ها خواهد بود.  هاي علمي براساس ارزیابي عملكرد ساالنه و گزارش پيشرفت کار آن . حمایت مالي از قطب11-1-1

هاي  هاي علمي در الیحۀ بودجۀ هر سال، براي اجراي برنامه %  اعتبارات مربوط به ردیف قطب03به این منظور 

 0 -11% باقيمانده مطابق بند 03گيرد و  يهاي علمي از طریق مؤسسه در اختيار قطب مربوطه قرار م مصوّب قطب

 یابد. هاي علمي اختصاص مي هاي برگزیدۀ قطب نامه در قالب فراخوان به پروژه این آیين
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شود حداقل  . هر مؤسسه که درخواست تشكيل قطب علمي آن به تأیيد شورا رسيده باشد، متعهد مي11-1-1

هاي علمي در اختيار قطب علمي  هاي مصوب قطب نه به برنامهاعتباري برابر اعتبار تخصيص یافته از سوي دبيرخا

 ربط قرار دهد. ذي

هاي اجرایي نسبت به  ها و دستگاه توانند در قالب قراردادهاي پژوهشي با سازمان هاي علمي مي . قطب11-1-0

 آورد.  ه عمل ميها حمایت ب جذب اعتبار، اقدام نمایند. در این صورت معاونت پژوهش و فناوري وزارت از این قطب

 های علمی( های علمی )ستاپ قطب . ساز و کار تأمین اعتبار پژوهشی قطب9 -82

% 03هاي علمي،  دار در مرزهاي دانش توسط قطب هاي پيشران و الویت . به منظور اجراي پژوهش11-0-1

هاي علمي به  هاي علمي در الیحۀ بودجه، در قالب فراخواني در سطح قطب اعتبارات مربوط به ردیف قطب

نگرانه توسط  هاي پژوهشي کليدي و آینده شود. این موضوعات براي شناسایي حوزه هاي برگزیده واگذار مي پروژه

 هاي علمي خواهد بود.  قطب

یابد در  هاي علمي اختصاص مي ها براي حمایت از قطب ها و سازمان وجوهي که از طرف دستگاه .89تبصره 

 گيرد. ار ميهاي علمي قر بودجۀ ستاپ قطب

ها،  هاي علمي با بررسي اسناد باالدستي، نقشۀ جامع علمي کشور، نيازهاي کشور و سازمان . شوراي قطب11-0-1

 کند. هاي پيشران را مشخص مي هاي علمي، موضوعات پژوهش هاي شوراي عالي عتف و برنامۀ قطب اولویت

 رساند. هاي علمي مي و نيازها را به اطالع قطب ها هاي علمي اولویت هاي علمي اولویت . دبيرخانۀ قطب11-0-0

هاي مورد نظر با برآورد اعتبارات در قالب  هاي علمي پيشنهادهاي خود را براي اجراي پروژه . قطب11-0-0

 کنند.  هاي استاندارد ارسال مي فرم

 کند. ري ميگي هاي علمي پيشنهادها را بررسي و سپس تصميم هاي تخصصي دبيرخانۀ قطب . کارگروه11-0-0

نامه بين  شود و اجراي آن در قالب توافق هاي علمي رسانده مي هاي مصوّب به اطالع قطب . پروژه11-0-3

 شود. بندي و شرح خدمات و اعتبار هر مرحله واگذار مي هاي علمي با زمان هاي علمي و دبيرخانۀ قطب قطب

ش هر مرحله در صورت تأیيد کارگروه از محل . اعتبار کافي براي اجراي هر پروژه پس از ارسال گزار11-0-9

 شود. هاي علمي پرداخت مي ردیف اعتبار قطب

نامه و مقررات دانشگاه با نظارت معاون  هاي علمي در چارچوب مقررات این آیين منابع مالي قطب .84تبصره 

 گيرد. ها قرار مي پژوهش و فناوري مؤسسه در اختيار آن
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هاي مصوّب پيشنهادي خود را به  هاي پژوهشي مرتبط با برنامه توانند اولویت يهاي علمي م همۀ قطب .85تبصره 

هاي مرتبط با تخصص خویش پس از تأیيد معاونت پژوهش و فناوري مؤسسه به دبيرخانه ارسال  منظور اجراي طرح

 کنند.

اس ضوابط اي که حداقل دو قطب علمي براس هاي علمي از قراردادهاي پژوهشي دبيرخانۀ قطب .86تبصره 

 کند.  هاي آن را تقبل کرده باشند، حمایت مي هاي اجرایي هزینه مؤسسه در انعقاد آن مشارکت داشته و دستگاه

 ها های انتخاب پروژه . شاخص82-4

 . حداقل در یكي از اسناد باالدستي بر اولویت آن تأکيد شده باشد.11-0-1

 ف قطب علمي و تخصص اعضاي قطب علمي باشد.. موضوع پروژه و شرح خدمات آن مطابق با اهدا11-0-1

 . موضوع پروژه با برنامۀ مصوّب قطب علمي همخواني داشته باشد.11-0-0

 . نتيجۀ پروژه، مورد نياز و تقاضاي سازمان یا نهاد باشد. 11-0-0

ت هاي جدید در سطح تحصيال هاي آن به پروژه هاي بنيادي باشد و یافته . موضوع پروژه در پژوهش11-0-0

 تكميلي منجر گردد.

 هاي پژوهشي برخوردار باشد. . اهداف و روش اجراي پروژه از استانداردهاي علمي طرح11-0-3

 . اجراي پروژه به صورت مشترك از جانب دو یا چند قطب علمي پيشنهاد شود. 11-0-9

حقيقات و فناوري رسيد و به تصویب وزیر علوم، ت 39/39/1009تبصره در تاریخ  13ماده و  11نامه در  این آیين

اجرا است. نظارت بر حسن  شد و از تاریخ ابالغ الزم 39/13/1000هاي علمي مصوّب  نامۀ قطب جایگزین آیين

نامۀ  نامهدر مؤسسه برعهدۀ معاون پژوهش و فناوري وزارت است و معاونت مذکور در صورت نياز شيوه اجراي آیين

 کند.  اجرایي تهيه و ابالغ مي
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 های علمی عضو هیأت علمی فعال . امتیازات فعالیت8پیوست 

 حداکثر امتیاز نوع فعالیت
 )برای هر مورد(

 13 (13، استاد 10، دانشيار 13، استادیار 0مرتبۀ علمي عضوي هيأت علمي )مربي .1

و خارجي با نمایۀ استنادي معتبر  ISCپژوهشي داخلي  -مقاالت علمي چاپ شده در مجالت علمي .1
 10المللي بين

9 

 1 ترویجي داخلي -مقاالت علمي چاپ شده در مجالت علمي .0

 1 13هاي معتبر داخلي و خارجي  مقاالت علمي چاپ شده در همایش .0

 1 المللي نقد مقاالت در مجالت معتبر بين .0

 0 المعارف درج مقاالت در دایره .3

 امتياز  13حداکثر  امتياز( 1ارجاع  13ارجاعات رسمي به مقاالت )به ازاي هر .9

 10 19یافته به سفارش خارج از مؤسسه  هاي پژوهشي مصوّب پایان رحط .8

 13 18هاي پژوهشي کالن ملي طرح .0

 0 هاي پژوهشي مشترك المللي در اجراي طرح همكاري با مراکز علمي بين .13

 10 (13،  نشر داخلي تا  10المللي تا  تأليف یا تصنيف کتاب )نشر بين .11

 1 اي گروه علوم انساني(ه نقد و ویرایش علمي کتاب )براي رشته .11

 9 هاي گروه علوم انساني( تصحيح انتقادي کتاب معتبر )براي رشته .10

 13 صالح پردازش نظریۀ جدید با تأیيد مراجع ذي .10

 - (10، تأیيد داخلي تا 13المللي تا  اختراع و اکتشاف با تأیيد مراجع علمي )تأیيد بين .10

 11 هاي هنري( اثر بدیع و ارزندۀ هنري )براي رشته .13

 - امتياز(  13هاي خاص گروه علوم انساني تا  ترجمۀ کتاب )براي رشته .19

 1 اي نامه کارشناسي ارشد یا دکتراي حرفه راهنمایي پایان .18

 0 نامۀ دکتري تخصصي راهنمایي پایان .10

 3 10هاي علمي و هنري کسب شده با ارائۀ گواهي معتبر نشان .13

 0 امتياز(  1/3ه ازاي هر مجله هر سال عضویت در هيأت تحریریۀ نشریات علمي معتبر )ب .11

 8 امتياز(  1سردبيري نشریات علمي معتبر )به ازاي هر مجله هر سال  .11

 0 امتياز(  1هاي علمي و هنري )به ازاي هر همایش  مدیریت علمي همایش .10

 0 امتياز((  1امتياز( و افتخاري )  0امتياز(، وابسته )  0ها )پيوسته ) عضویت در فرهنگستان .10

 0 امتياز(  0امتياز و رئيس انجمن   1هاي علمي )به ازاي هر انجمن  اعضاي فعال هيأت مدیرۀ انجمن .10

  1امتياز و مدیر قطب به ازاي هر سال   1سابقۀ فعاليت افراد در هستۀ قطب علمي به ازاي هر سال  .13
 امتياز 

13 

                                                      
 ( به عنوان نویسندۀ مسئول باشد.1مقالۀ علمي )ردیف  8. هر عضو قطب علمي باید در 10

 شود. امتياز اضافه مي  1. در صورتي که مقاله به عنوان سخنراني کليدي یا مدعو ارائه شده باشد 13

 امتياز  10امتياز با سقف مجموع   1مان ن توميليو 13تحقيقاتي به ازاي هر هاي  . امتياز طرح19

بر سطح ملي به وسيلۀ یكي از مراجع مدیریتي مرتبۀ اول کشور یا حداقل معاون وزیر تأیيد یا تصویب شده  ن. طرحي است که تأثير آ18
 باشد.

امتياز،   0امتياز، پژوهشگر نمونۀ کشور   0امتياز، استاد نمونۀ کشوري   1و ملي  از امتي  0المللي  هاي علمي و هنري بين . جوایز جشنواره10
 امتياز  1نامۀ رسمي  هاي برتر با ارائۀ گواهي ناه امتياز، راهنماي رساله و پایان  1ها  پژوهشگر نمونۀ دانشگاه
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 . امتیازات هریک ازاعضای قطب علمی برای احراز شرایط الزم2پیوست 

حداقل  نام گروه یا رشته ردیف

امتیاز از 

 2ردیف 

 8جدول 

حداقل امتیاز 

های  از ردیف

 3و  1، 2

 8جدول 

حداکثر 

امتیاز از 

 4ردیف 

 8جدول 

حداقل 

امتیاز کل 

هر عضو 

 قطب علمی

حداقل 

مجموع 

امتیازات 

 قطب علمی

 1118 100 13 80 90 فني مهندسي 1

 1301 113 13 90 30 دامپزشكي 1

 1301 113 13 90 30 زي و منابع طبيعيکشاور 0

                                        013 133 13 00 00 علوم انساني 0

 918 83 10 00 10 هنر 0

 
 
3 

 
 

علوم 
 پایه

 1180 103 13 93 33 فيزیك

 1180 103 13 93 33 ریاضي و آمار

 1180 103 13 03 03 شناسي زمين

 1180 103 13 103 103 شيمي

 1180 103 13 93 33 شناسي زیست

 1180 103 13 93 33 شيمي فيزیك

 فناروی پیشنهادی متقاضیان قطب علمی –. چارچوب برنامۀ پژوهشی 9پیوست 

 فناوري پيشنهادي متقاضيان قطب علمي باید دربرگيرندۀ موارد زیر باشد: -برنامۀ پژوهشي

 فناوري -عنوان برنامۀ پژوهشي .1

 هاي کشور نامه و ضرورت اجراي آن و ذکر اسناد باالدستي و اولویتتوجيه بر .1

 نامۀ تشكيل قطب علمي آیين  1اهداف کلي و جزئي برنامه با توجه به مقدمه و مادۀ  .0

 مراحل و نحوۀ اجراي برنامه براي تحقق اهداف .0

 افزاري مورد نياز براي اجراي برنامه افزاري و نرم اعالم تجهيزات سخت .0

 يت هریك از اعضاي قطب علمي در اجراي آنتعيين مسئول .3

 بندي اجراي برنامه جدول زمان .9

                                                                                                                                                       هاي اجراي برنامه، شامل تجهيزات، نيروي انساني، خدمات و ...                                                                     برآورد هزینه .8

 نحوۀ تأمين منابع مالي مورد نياز براي اجراي برنامه .0

 ها هاي نسبي موجود در استان و منطقه و نحوۀ استفاده از آن مزیت .13

 نامههاي استفاده کننده از نتایج بر ها و شرکت سازمان .11

 نامۀ تشكيل قطب علمي. دستاوردهاي مورد نظر برنامه با توجه به اهداف آیين .11
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 21فصل 

 

 (Innovation Centerشیوه نامه مرکز نوآوری )

 دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

 

 

 مقدمه

 این تکنند. موفقيمي ایفا ثروت به آن تبدیل درنهایت و بنيادي هايدانش توسعۀ در مهمي نقش نوآوري مراکز

 جهت در تحقيقاتي مراکز و صنعت دولت، دانشگاهي، مراکز همكاري و کاربردي هايپژوهش مراکز مستلزم

 جدید، محصول خلق و باشند. نوآوري راداشته بازار به ارائه قابليت که است جدیدي محصوالت و خلق شناسایي

 یا فرآیند طرح، اوليه هاينمونه ساخت و وسعه وت تحقيق مرحله در پذیرریسك گذاريسرمایه حمایت و نيازمند

 درزمينه مقام معظم رهبري فرامين اجراي شهيد مدني آذربایجان درجهت دانشگاه مرکز نوآوري جدید است. خدمت

 این به پا دانشگاه در تبدیل شدن به دانشگاه کارآفرین، ماموریت راستاي در و همچنين بنيان دانش اقتصاد تقویت

 فناور هاي دانشگاه ميان در را خود نوآورانه، هايطرح توسعه و تحقيق هاي مراحلریسك قبول اب و گذارد مي عرصه

 دهد.مي قرار کشور

 

 تعاریف .8ماده 

 و حمایتي خدمات ارائۀ با که است مرکزي شهيد مدني آذربایجان، دانشگاه نوآوري : مرکزنوآوری مرکز. 1

-ایده صاحبان توسط فني دانش انتقال یا نوآوري و آوريفن بر مبتني محصوالت توسعه و از ساخت پشتيباني

 اهداف با مهندسي و علوم مختلف هايدرزمينه نوآور واحدهاي قالب در ي دانشگاهشوراي فناور تأیيد مورد هاي

 کند.مي حمایت و فن دانش بر مبتني اقتصادي



قوانین و مقررات پژوهشی دانشگاه شهید مدنی آذربایجانمجموعه    

 طرف از مرکز این راهبري ن است.شهيد مدني آذربایجا دانشگاه نوآوري، مرکز : مؤسسمؤسس سازمان. 1

پژوهشي  هايبودجه از آن اعتبارات تأمين لذا است؛ شده تفویض دانشگاه پژوهشي معاونت دانشگاه به ریاست

 شود. مي انجام طرح همكار حقيقي یا حقوقي هايشرکت و اشخاص مالي هايحمایت و دانشگاه

قرارداد  براساس باشندکهمي دانشگاه از مستقل يحقوق /حقيقي هویت داراي واحدهاي نوآور: واحدهای. 0

 اي،و توسعه کاربردي تحقيقات زمينۀ در دانشگاه پژوهشي معاونت و طرح مجري ميان منعقد شده پژوهشي

 و فعاليت تخصصي خدمات ارائۀ دانشگاه، نيازهاي رفع نوآوري، انتقال معكوس، مهندسي مهندسي، طراحي

 نمایند.مي فعاليت ات،تحقيق نتایج سازيتجاري درجهت

 پژوهشي معاونت و طرح مجري مابين في قرارداد عقد تاریخ از ساله یك حداکثر ايدوره نوآوری: دوره. 0

 از آن از و پس یافته دست طرح نتایج به غيرمستقر بایستي یا مستقر نوآور واحدهاي آن طي که است دانشگاه

 قابل ماه 3 تا فناوري دانشگاه شوراي تشخيص به خاص شرایط در دوره شوند. اینميخارج  نوآوري مرکز

توانند در مرکز رشد واحدهاي در ضمن در صورت اجراي موفقيت آميز طرح و تشكيل شرکت مي. است تمدید

 نامه، پذیرش و مستقر شوند.فناور براساس شيوه

 

 اهداف. 2ماده 

 دانشگاه در نوآورانه هاي فعاليت پایدار توسعه و گيريشكل به کمك.  1

محصول  توليد و کاربردي هايپژوهش به نظري هايپژوهش از رویه تغيير جهت در انگيزه ایجاد و . تشویق1

 نوآورانه

 نوآورانه هاي طرح اجراي و تصویب فرآیند . تسهيل0

 ارزش به دانش تبدیل و محصول به ایده تبدیل مسير . هموارسازي0

 صنعتي نيمه به آزمایشگاهي هاينمونه تبدیل و نوآورانه هاي طرح لوتپای یا اوليه هاينمونه ساخت به . کمك0

معاونت  فناوران و پژوهشگران از حمایت صندوق حمایت و تأیيد مورد نوآوري مرکز الزامات ساختن . فراهم3

 جمهوري ریاست فناوري و علمي

 دانشگاه رشد مرکز الزامات ساختن . فراهم9

 خارجي و ملي اختراع ثبت زمينه در . همكاري8

 نوآورانه مباحث در دانشگاه برندسازي طریق از دانشگاه و صنعت ارتباط . تقویت0

 نوآوري و علمي هايسياست راستاي در نوآورانه هايفعاليت هدایت و مقاومتي اقتصاد اهداف به . رسيدن13

 کشور

 اشتغال ایجاد و مسيرکارآفریني . تسهيل11
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طرح باعث تسهيل و اولویت در پذیرش آن  یك در دانشگاه علمي هيأت عضو یاچند دو همكاري .8تبصره 

 طرح خواهد شد.

 باشد.  دانشگاه مأموریت یا آزمایشگاهي از اعم دانشگاه نيازهاي درراستاي طرح بهتر است موضوع.2تبصره 

 کار و کسب طرح یا (Feasibility Plan)سنجي طرح اگر براي طرح ارائه شده، اسناد امكان. 9تبصره 

(Business Plan)  .ارائه شود، آن طرح داراي اولویت خواهد بود 

 باشد. دانشجویي هايپروژه شدن کاربردي راستاي در بهتر است طرح ارائه شده. 4تبصره 

 ارائه مرکز در استقرار براي طرح توانندنمي دارند تحقيقاتي آزمایشگاه که علمي هيأت اعضاي. 5تبصره 

 هاي خود را در قالب واحدهاي غير مستقر ارائه نمایند. ها و ایدهطرح تواننددهند؛ ولي مي

 

 وظایف .9ماده 
 گيرد: مي نظر در را زیر حمایتي غيرمستقر( خدمات یا شده )مستقر پذیرفته واحدهاي براي مرکز این

 یك تا رایگان صورت به خالي فضاي وجود و مجري درخواست صورت در نوآوري مرکز در کار محل .تأمين1

 سال؛

 رساني؛آزمایشگاهي،کارگاهي و اطالع . خدمات1

 عقد )گرنت( به صورت بالعوض )درقالب اعتبار تحقيقاتيارائه شده توسط گروه فناور،  ۀجهت اجراي اید. 0

واحد آن به  نوآوريدر مرکز  فناور در مدت حضور واحدو اي  به صورت مرحلهر . این اعتباشودارائه مي قرارداد(

 ميليون تومان(؛ 0)حداکثر تا مبلغ  گردد خت ميپردا

 مشاوره؛ و تخصصي هاي . آموزش0

 هاي الزم از قبيل خدمات دفتري )اینترنت، برق، گاز، تلفن، ....( و تجهيزات اداري؛. ارائۀ زیر ساخت0

مرکز ر موافقت دانشگاه با حضور اعضاي هيئت علمي در برخي از ساعات پيش تعيين شده در وقت اداري د. 3

 نوآوري؛

 هاي فناورانه مستقر در مرکز نوآوري؛ها و طرح. تعيين و تدوین استراتژي حفاظت از مالكيت فكري ایده9

 هاي منتخب؛ گذاري بر روي ایده هاي حقوقي مناسب براي انتقال فناوري و سرمایه . ایجاد چارچوب8

كري و انتقال فناوري دانشگاه براي ثبت اختراع . ارتباط مستمر واحدهاي مستقر در مرکز نوآوري با مالكيت ف0

در بانك ایده و فناوري دانشگاه جهت ارتباط  داخلي و خارجي و همچنين معرفي دستاوردهاي مرکز نوآوري

 هاي فناور مستقر در مرکز نوآوري.گذاران با گروهبيشتر سرمایه

 

 اجزایمرکزنوآوری .4ماده 
دانشگاه  پژوهش و فناوري معاونت جموعۀم زیر و بوده مدني آذربایجانشهيد  دانشگاه مرکز این مؤسس سازمان

 باشد. مي
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 است: ذیل اجزاي داراي این مرکز
 نوآوري؛ نوآوري و کارشناس مرکز شامل: مدیر ستادي و مدیریت .بخش1

 مرکز؛ در غيرمستقر یا مستقر نوآوري . واحدهاي1

 خود و دارد عهده به را مرکز در پذیرش جهت پيشنهادي هايطرح ارزیابي وظيفۀ که نوآوري مرکز . شوراي0

 :باشد مي ذیل اجزاي شامل

 جلسه(؛ نوآوري )رئيس مرکز مدیر -

 رأي(؛ حق بدون جلسه نوآوري )دبير مرکز کارشناس -
 ها؛دانشكده رؤساي تشخيص به هادانشكده نمایندگان عنوان به علمي هيأت اعضاي از نفر سه -

 نوآوري؛ مرکز مدیر تشخيص به پيشنهادي موضوع با مرتبط دانشگاه علمي هيأت عضو یك -

 نوآوري؛ مرکز مدیر تشخيص به کارآفریني مباحث به مسلط علمي هيأت عضو یك -

 استان؛ فناوري و علم پارك رشد مرکز مدیر -
 رئيس دفتر ارتباط با صنعت. -

 

 مدیرمرکزنوآوری وظایف .5ماده 
 اجرائي؛ۀ نامشيوه و نامه نامه،آیين اساس برطبق نوآوري مرکز امورۀ کلي ادارۀ. 1

 مجري؛ درخواست صورت در نوآوري مرکز در شورا توسط شده تأیيد احدهاي و دهي . سامان1

دستاوردهاي  و هافعاليت از اطمينان حصول براي مرکز در مستقر نوآوري واحدهاي فعاليت بر مستمر . نظارت0

 کميته؛ در مصوب پيشنهادي طرح با منطبق

 مشروحه؛ خدمات ارائۀ ازطریق نوآوري واحدهايۀ توسع و ارتقاء براي الزم هايزمينه د. ایجا0

 نوآوري؛ مرکز براي امكانات جذب و مالي بنيۀ تقویت و  بودجه تأمين در الزم تدابير اتخاذ و ریزي. برنامه0

 مستقر؛ دهايواح رشد روند در تسریع جهت دانشگاهي برون هايحمایت آوردن فراهم جهت در . تالش3

 مرکزنوآوري؛ شوراي به ارائه و نياز مورد ساالنه بودجۀ تنظيم و . تهيه9

 نوآوري. مرکز شوراي به مرکز ساليانه عملكرد گزارش . ارائه8

 

 

 نوآوری مرکز شورای اختیارات و وظایف .6ماده 
 نوآوري؛ مرکز اجرائي نامۀشيوه و نامه آیين بازنگري و سازي آماده.1

بررسي و اعالم  همچنين و مرکز در استقرار نياز درصورت و پذیرش جهت نوآور واحدهاي صالحيت . بررسي1

 معاونت به ارسال جهت ادواري دریافت گزارش از پس مرکز در نوآور نظر در خصوص ادامۀ استقرار واحدهاي

 پژوهش و فناوري دانشگاه؛

 نوآوري. مرکز ساالنه عملكرد . بررسي0
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 نوآوری مرکز یمال منابع .7ماده 

 از: عبارتند نوآوري مرکز مالي منابع
 نوآوري؛ مرکز مؤسس سازمان عنوان به دانشگاه مالي . حمایت1

 طرح؛ همكار حقيقي/ حقوقي هاي شرکت یا اشخاص مالي . حمایت1

 عملياتي( اي )درآمدمشاوره و آموزشي هايهزینه شامل نوآوري مرکز هايفعاليت از حاصل . درآمد0

 باشد. مي هادانشگاه معامالتي و مالي نامه آیين مشمول مالي مقررات نظر از نوآوري مرکز .6 تبصره

 

 نحوۀ پذیرش .1ماده 
هاي تنظيم رساني به صاحبان ایده براي ارائۀ پروپوزال به مرکز نوآوري )طبق فرمفراخوان عمومي و اطالع. 1

 شده(؛

ن فرصت و دفاع پژوهشگر از طرح خود در حضور اعضاي . تشكيل جلسۀ شوراي فناوري دانشگاه در اولي1

 شورا؛

گيري در جلسه شوراي فناوري دانشگاه در مورد مدت زمان استقرار و ميزان کمك مالي به واحد . تصميم0

 فناور؛

 قرارداد با شرکت یا فرد فناور جهت استقرار در مرکز نوآوري دانشگاه. . عقد0

درتاریخ  و دانشگاه فناوري شوراي تصویب به 10/33/03 تاریخ در صرهتب 3 و ماده 8 در دستورالعمل این
 است.  اجرا قابل تصویب تاریخ از شهيد مدني آذربایجان رسيد و دانشگاه رئيسۀ به تصویب هيأت 13/8/1003
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 82 فصل

 
 نشریات علمینامۀ  آیین

 (13/12/8931مورخ  25615/88)شماره 

 مشخصات سند

 نشریات علمينامۀ  آیينعنوان سند: 

 0130 _آ  _عتف شمارۀ سند:  نامه آیيننوع سند: 

 9صفحه:  31ویرایش: 

 

 اقدام کنندگان

 واحد سازمانی نام و نام خانوادگی مسئولیت 

گذاری  مدیر کل دفتر سیاست محسن شریفی تهیه کننده)گان(

 ریزی امور پژوهشی و برنامه

 ش و فناوریمعاون پژوه مسعود برومند تأیید کننده)گان(

 وزیر علوم، تحقیقات و فناوری منصور غالمی تصویب کننده
 

 شماره و تاریخ صورتجلسه نام و نام خانوادگی دبیر مرجع تأیید سند

 شمارۀ جلسه:  بخش مسعود شمس جلسۀ شورای معاونان

 12/12/8931تاریخ: 

 

 تاریخ و شمارۀ ابالغ سند قسمت پرونده مرجع نگهداری سند

  8 9 وزارتی دفتر
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 مقدمه

مجلس  18/30/1080قانون اهداف، وظایف و تشكيالت وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مصوّب  1به استناد مادۀ 

نامه با هدف  شوراي اسالمي و در چارچوب اختيارات و و ظایف قانوني وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، این آیين

ها تدوین شده است. بدین  ي کيفي نشریات علمي و نظارت بر عملكرد آنریزي براي ارتقا گذاري و برنامه سياست

هاي دولت مبني بر تمرکززدائي، از این پس به جاي  منظور، براي تسهيل در انجام امور نشریات و اجراي سياست

شود. از تاریخ  قلمداد مي« اعتبار نشریه»ها به عنوان  صدور گواهي اعتبار علمي براي نشریات، رتبۀ نشریه در ارزیابي

ترویجي، تمامي نشریات  -پژوهشي یا علمي -بندي نشریات به صورت علمي نامه به جاي دسته ابالغ این آیين

 شوند.  شناخته مي« نشریۀ علمي»نامه با عنوان یكسان  مشمول این آیين

 . اهداف8مادۀ 

 نظارت و ارتقاي کيفي نشریات علمي .1-1

 استانداردسازي نشریات علمي داخلي .1-1

 المللي هاي بين المللي، در نمایه هاي بين به حضور نشریات علمي داخلي به زبان فارسي و زبان کمك .1-0

 وري و کاربردي شدن دستاوردهاي پژوهشي کشور افزایش نقش نشریات در ارتقاي بهره .1-0

 افزایش رقابتِ سازنده ميان نشریات در راستاي بهبود کيفيت انتشارات علمي .1-0

 ها . اختصارها و تعریف2مادۀ 

 شود.  خوانده مي« وزارت»نامه، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري به اختصار  در این آیين وزارت: .1-1

نامه، در حوزۀ معاونت پژوهش  منظور کميسيون نشریات علمي است که به منظور اجراي آیين کمیسیون: .1-1

 شود.  و فناوري وزارت تشكيل مي

طات علمي، هدفمندسازي پژوهش و فناوري، اي است که با هدف گسترش ارتبا : نشریهنشریۀ علمی .1-0

اي را در قالب  هاي بنيادي، کاربردي و توسعه هاي تازه و دستاورد پژوهش پيشرفت و ترویج علم، یافته

 باشد. مي (ISSN)نماید و داراي شمارۀ شاپا  هاي علمي در دوره و شمارگان منظم منتشر مي مقاله

سازي علمي است  پژوهشي اصيل، فناوري و یا ترویج و عموميهاي  : گزارشي دقيق از فعاليتمقالۀ علمی .1-0

که توسط یك یا چند پژوهشگر انجام شده است. مقاله باید از دو ویژگي اصالت و ابداع برخوردار بوده و 

هاي پژوهش و فناوري یا ارتقاي سطح دانش  برد مرزهاي علم و فناوري، انتشار یافته با هدف پيش

 .برداران ارائه شود بهره
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، 10شناسي ، روش10، مطالعۀ موردي11، کوتاه11، مروري13: مقالۀ پژوهشيانواع مقالۀ علمی عبارتند از .1-0

 و ترویجي.  18، فني19، مفهومي13نظر ، نقطه10کاربردي

تواند  پذیرد. نشریۀ علمي مي حوزۀ تخصصي است که نشریه در آن، مقاله مي:10اهداف و حوزۀ موضوعی .1-3

هاي قابل انتشار خود را  را منتشر نماید و باید نوع مقاله 0-1بند یك یا بيش از یك نوع مقاله براساس 

 تعيين و در وبگاه نشریه درج و اعالم نماید. در صفحۀ اول هر مقالۀ منتشر شده، نوع آن مقاله درج شود.

و عنوان نشریه باید مرتبط با یك حوزۀ علمي خاص و غيرتكراري باشد. همچنين عنوان باید با اهداف . 8تبصرۀ 

 حوزۀ موضوعي کامالً مرتبط باشد. 

 . اعضای کمیسیون9مادۀ 

 . معاون پژوهش و فناوري وزارت )رئيس(0-1

 .      معاون فرهنگي و اجتماعي وزارت )یا نمایندۀ وزارت در شوراي مطبوعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي(0-1

 ي )دبير(ریزي امور پژوهش گذاري و برنامه .      مدیر کل دفتر سياست0-0

 (ISC).     رئيس پایگاه استنادي علوم جهان اسالم 0-0

ها و مؤسسات پژوهشي و سردبيران نشریات علمي یا اعضاي  .    هفت نفر از اعضاي هيأت علمي دانشگاه0-0

نظر در زمينۀ نشریات علمي با رتبۀ استادي به پيشنهاد  هاي علمي صاحب هيأت علمي مدیرۀ انجمن

 هش و فناوري و معاون آموزشي وزارت. مشترك معاون پژو

 ها بالمانع است. شوند و انتصاب مجدد آن سال منصوب مي 0اعضاي حقيقي با حكم وزیر براي مدت  .2تبصرۀ 

ها  نظر و متخصص براي شرکت در جلسات و کسب نظر آن رئيس کميسيون حسب مورد از افراد صاحب .9تبصرۀ 

 و حق رأي نخواهند داشت. کند. در این حالت افراد مدع دعوت مي

                                                      
20 . Research/Original/Regular Article 
21 . Review Article 
22 . Short Paper 
23 . Case-study 
24. Methodologies  
25 . Applied Article 
26 . Viewpoint/Perspective/Opinion 
27 . Conceptual Paper 
28. Technical Paper  
29 . Aims & Scope 
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هاي  دبير کميسيون در صورت لزوم براي تسهيل و تسریع در بررسي و ارزیابي نشریات علمي، کارگروه .4تبصرۀ 

 دهد. تخصصي تشكيل مي

شود و وظيفۀ برگزاري  ریزي امور پژوهشي تشكيل مي گذاري و برنامه دبيرخانۀ کميسيون در دفتر سياست .5تبصرۀ 

گيري مصوّبات کميسيون برعهدۀ دبير  دستور جلسه، ضبط صورتجلسات، ابالغ و پيجلسات، تعيين 

یابد و تصميمات آن با رأي موافق  کميسيون است. جلسات کميسيون با حضور دوسوم اعضا رسميت مي

 رسد.  عالوۀ یك اعضاي حاضر در جلسه به تصویب مي نصف به

 . وظایف و اختیارات کمیسیون4مادۀ 

 نامۀ نشریات علمي  اجراي آیين.         0-1

 ریزي براي توسعۀ کمّي و ارتقاي کيفي نشریات علمي .        برنامه0-1

 بندي نشریات علمي ریزي براي بررسي، ارزیابي و رتبه گذاري و برنامه .       سياست0-0

 شریات از فرآیند ارزیابي.       تدوین و تصویب سازوکار  و ضوابط ورود نشریات به فرآیند ارزیابي یا حذف ن0-0

 بندي نشریات علمي .      تدوین و تصویب سازوکار نظارت بر عملكرد و رتبه0-0

ویژه براي نشریات  المللي به .      ایجاد سازوکار توسعۀ جایگاه جهاني نشریات علمي و حضور در عرصۀ بين0-3

 فارسي

 ها المللي شدن آن  ویژه براي بين یات بهریزي و ایجاد سازوکار پشتيباني از نشر .      برنامه0-9

 نامۀ نشریات علمي نویس براي اصالح و بازنگري آیين .      تهيۀ پيش0-8

 . ارکان نشریۀ علمی5مادۀ 

 صاحب امتیاز. 0-1

علوم، تحقيقات و »هاي  خانه هاي علمي وزارت هاي علمي داراي مجوّز از کميسيون انجمن : انجمنانجمن. 0-1-1

 «بهداشت، درمان و آموزش پزشكي»ا ی« فناوري

هر یك از مراکز آموزش عالي، پژوهشي و فناوري که داراي موافقت قطعي از شوراي گسترش  مؤسسه:. 0-1-1

یا « بهداشت، درمان و آموزش پزشكي»یا « علوم، تحقيقات و فناوري»هاي  خانه آموزش عالي وزارت
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هاي انتشاراتي دولتي یا غيردولتي که از  مچنين مؤسسهسایر مراجع قانوني مورد تأیيد کميسيون باشد. ه

هاي زیرساختي برخوردار  که از سابقه و توانمندي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي مجوز دارند، در صورتي

ها در حوزۀ پژوهش و فناوري از لحاظ کمي و کيفي به تأیيد کميسيون  هاي عملكرد آن باشند و شاخص

 شوند.  ي ميبرسد، به عنوان مؤسسه تلق

 شود.  هاي انتشاراتي توسط کميسيون اعالم مي ضوابط و شرایط مؤسسه .6تبصرۀ 

عنوان  صورت مشترك توسط انجمن علمي )به ها انجمن علمي است یا به نشریاتي که صاحب امتياز آن .7تبصرۀ 

 ياز ویژه دارند. ها امت صاحب امتياز( و یك یا چند مؤسسه )به عنوان همكار( منتشر شوند، در ارزیابي

هاي حقوقي و اجرایي نشریه را برپایۀ قوانين و مقررات کشور  . مدیرمسئول: شخصي است که کليۀ مسئوليت5-1

شود و فرآیند تأیيد آن در وزارت فرهنگ و ارشاد  برعهده دارد. مدیرمسئول توسط صاحب امتياز تعيين مي

 گيرد.  اسالمي صورت مي

حوزۀ موضوعي نشریه است که مسئوليت اداره و هدایت امور علمي و محتوایي . سردبير: شخصي خبره در 5-0

منظور تصویب در گروه  ها، به ها و بررسي و ارزیابي اوليۀ آن نامۀ تدوین مقاله نشریه، از جمله تهيۀ شيوه

 ها را برعهده دارد. دبيران و ارائۀ گواهي پذیرش یا ردّ مقاله

نظر در حوزۀ موضوعي نشریه که در امور علمي  : حداقل هفت نفر از افراد صاحب. گروه دبيران )هيأت تحریریه(5-0

هاي پيشنهادي را بررسي و با موضوع و اهداف نشریه مطابقت  گيرند. گروه دبيران، مقاله نشریه تصميم مي

 بيران است. ها، و تأیيد نهایي یا ردّ مقاله از وظایف گروه د دهند. تعيين داوران هر مقاله، بررسي داوري مي

ها  نامه توسط صاحب امتياز تعيين و حكم آن این آیين  9سردبير و اعضاي گروه دبيران براساس مادۀ  .1تبصرۀ 

شوند. در صورت عدم رعایت شرایط سردبير  شود. اعضاي گروه دبيران توسط سردبير پيشنهاد مي صادر مي

 یند ارزیابي وارد شود. تواند به فرآ ، نشریه نمي9و گروه دبيران مندرج در مادۀ 

 نامه . ضوابط کلی آیین6مادۀ 

ها در  نامه، از این پس به جاي صدور گواهي اعتبار علمي براي نشریات، رتبه و امتياز آن . براساس این آیين6-1

 گيرد.  ارزیابي نشریات براساس استانداردها و ضوابط علمي مالك عمل قرار مي

از اخذ مصوّبۀ رسمي از شوراي مؤسسه /هيأت مدیرۀ انجمن علمي و تأیيد تواند پس  . هر نشریۀ علمي مي6-1

باالترین مقام مؤسسه / انجمن، و دریافت مجوّز انتشار از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي، براساس 

 نامه منتشر شود. استانداردهاي مندرج در این آیين
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نامه به فرآیند ارزیابي راه  این آیين 9مندرج در مادۀ نامه و احراز شرایط  . نشریات علمي در صورت رعایت آیين6-0

 شود. ها تعيين و اعالم مي ن یابند، و پس از بررسي و ارزیابي، رتبه یا امتياز ساالنۀ آ مي

ترویجي از  -پژوهشي یا علمي –نامه، داراي گواهي اعتبار علمي  همۀ نشریاتي که پيش از این آیين. 3تبصرۀ 

ها مجدداً  یابند و امتياز یا رتبۀ آن ها پابرجا است، به فرآیند ارزیابي راه مي عتبار آناند و ا کميسيون بوده

 رسد. نامه تعيين و به آگاهي همگان مي براساس ضوابط این آیين

شود. در صورتي که  صورت خيلي خوب )الف(، خوب )ب(، متوسط )ج( و ضعيف )د( تعيين مي . رتبۀ نشریات به6-0

تواند به فرآیند  مدت دو سال نمي شود و به )د( کسب نماید، از فرآیند ارزیابي خارج مينشریه رتبۀ ضعيف 

 را کسب نماید. 9ارزیابي ورود نماید و پس از آن براي ورود مجدد به فرآیند ارزیابي باید شرایط مادۀ 

03اگر نشریه در فهرست پایگاه  .81تبصرۀ 
 JCR  هاي استنادي  باشد یا در نمایهWeb of Science  یا 

Scopus هاي  حائز درجهQ1  تاQ0  شده باشد، پس از ثبت نام اوليه و خارج از فرآیند ارزیابي، در گروه

 گيرد.  المللي قرار مي نشریات معتبر بين

بندي نشریات که پيش از این صورت گرفته است، براي بازۀ  نامه، نتایج رتبه پس از ابالغ این آیين .88تبصرۀ 

 معتبر و رسميت دارد. زماني مربوطه

ترویجي از کميسيون  -پژوهشي یا علمي -همۀ نشریاتي که پيش از این داراي گواهي اعتبار علمي .82تبصرۀ 

هاي مربوط به قبل  نامه داراي تأخير در انتشار باشند، الزم است شماره اند، اگر در زمان ابالغ این آیين بوده

 اعتبار، دوره و شمارۀ مربوط به همان سال منتشر نمایند.نامه را با درج نوع  از تصویب این آیين

ترویجي از کميسيون  -پژوهشي یا علمي –همۀ نشریاتي که پيش از این داراي گواهي اعتبار علمي  .89تبصرۀ 

« ترویجي -علمي»یا « پژوهشي –علمي »نامه از درج عنوان  اند، الزم است از زمان ابالغ این آیين بوده

استفاده نمایند و ظرف مدت یك سال « نشریۀ علمي»ها از عنوان یكسان  و به جاي آنخودداري کنند 

 نامه از جمله شرایط سردبير و گروه دبيران منطبق کنند.  شرایط خود را با ضوابط این آیين

ج آن در موقع )ابتداي هر دورۀ انتشار( نشریه در وبگاه اختصاصي نشریه و در . صاحب امتياز موظف به انتشار به6-0

 وبگاه مربوط به ارزیابي است.
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هاي  طور منظم و به یكي از صورت . تعداد شمارگان یا توالي انتشار هر نشریۀ علمي در طول سال باید به6-3

 11شماره در سال( یا ماهنامه ) 3شماره در سال(، دو ماهنامه ) 0دوفصلنامه )دو شماره در سال(، فصلنامه )

 باشد. و خارج از آن مجاز نميشماره در سال( منتشر شود 

 مقالۀ علمي منتشر نماید. 3مقالۀ علمي و در هر شماره حداقل  10. هر نشریه باید در سال حداقل 6-9

نامۀ  گيري و مقابله با تقلب در تهيۀ آثارعلمي و آیين . صاحب امتياز نشریه موظف است براي اجراي قانون پيش6-8

جلوگيري از تخلف و حفظ حقوق مالكيت معنوي نویسندگان و احراز اجرایي آن، تمهيدات کافي را براي 

هاي مندرج در قانون  کار گيرد. در صورت اثبات تخلف یا تقلب، موضوع تابع مجازات اصالت علمي آثار، به

تواند منجر به حذف موقت یا  مذکور است و هرگونه تخلف توسط ارکان نشریه یا ناشي از قصور آنان، مي

بندي شود. براي تمامي مقاالت، نویسنده مسئول در هنگام ارسال مقاله به  آیند ارزیابي و رتبهدائمي از فر

ها و رعایت اخالق علمي را امضا و  نامه چاپ حاوي صحت داده نشریه جهت داوري، باید فرم ضمانت

مهر فاقد ارسال نماید. نشریه موظف است در هر زمان که عدم رعایت تعهدات احراز شود، مقاله را با 

 اعتبار اعالم نماید. 

. صاحب امتياز نشریه موظف است پس از یك بار ثبت نشریه و حضور در فرآیند ارزیابي نشریات، براي هرگونه 3-0

نامه عمل کند و تغييرات  تغييرات بعدي مانند تغيير سردبير یا هریك از اعضاي گروه دبيران، مطابق آیين

 ي )براي تأیيد( و وبگاه نشریه درج نماید. را در وبگاه کميسيون نشریات علم

المللي شدن نظير داشتن افراد شاخص از سایر کشورها در ترکيب  . نشریاتي که با رعایت شرایط و رویكرد بين3-13

ها و مؤسسات پژوهشي خارجي )مورد تأیيد  المللي یا مشترك با دانشگاه گروه دبيران، زبان انتشار بين

 نام نمایند، داراي امتياز هستند.  المللي ثبت هاي بين و در نمایهوزارت( ایجاد شوند،  

شوند و براي  نامه را رعایت نكنند، پس از تأیيد کميسيون از فرآیند ارزیابي خارج مي . نشریاتي که مفاد آیين3-11

فرآیند  توانند به فرآیند ارزیابي وارد شوند. این دسته از نشریات براي ورود مجدد به مدت دو سال نمي

 را داشته باشند. 9ارزیابي، باید شرایط مادۀ 

 الكترونيك متنشر شود.  –تواند به دو صورت الكترونيك یا چاپي  . نشریه مي3-11 

 . ضوابط ورود نشریه به فرآیند ارزیابی7مادۀ 

را باشد و هر زمان که یكي نامه، کليۀ شرایط زیر را دا این آیين 3هر نشریه براي ورود به ارزیابي، باید با رعایت مادۀ 

 شود.  از شرایط ورود را از دست دهد، از فرآیند ارزیابي خارج مي
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 شرایط نشریه .7-8

( و نيز پروانۀ انتشار از وزارت فرهنگ و 0. مصوبۀ صاحب امتياز )مؤسسه/ هيأت مدیرۀ انجمن مطابق مادۀ 9-1-1

 ارشاد اسالمي داشته باشد. 

يابي به ارزیابي، باید حداقل یك سال )از تاریخ پروانۀ انتشار وزارت فرهنگ و ارشاد . در زمان درخواست راه9-1-1

از مادۀ  9-3و  3-3طور منظم منتشر شده باشد )با رعایت بندهاي  موقع و با رعایت توالي و به اسالمي( به

3.) 

ن نشریه به زبان فارسي . عنوان نشریه باید تخصصي و با حوزۀ موضوعي نشریه مطابقت داشته باشد. عنوا9-1-0

)یا زبان اصلي( و به زبان انگليسي، باید برگردان یكدیگر باشند و نباید عيناً در داخل یا خارج از کشور 

 کند. صورت آوانگاري درج مي وجود داشته باشد. در اسامي خاص، متقاضي عنوان فارسي نشریه را به

نحوي که کليۀ فرآیندهاي دریافت، بررسي،  دارد باشد به.  نشریه داراي وبگاه اختصاصي، فعال و استان9-1-0 

داوري، پذیرش و انتشار بر خط نشریه با الگوي استاندارد در وبگاه نشریه انجام شود. متن کامل مقاالت 

هر شماره از نشریه از ابتداي انتشار، بر روي وبگاه نشریه فراهم باشد. همچنين در مورد نشریات 

به مقاالت در اختيار کميسيون نشریات قرار گيرد. فهرست مقاالت پذیرفته  امكان دسترسي 01اشتراکي

 (.01ها نرسيده است در وبگاه باشد ) در دست انتشار شده که هنوز زمان انتشار آن

هاي منتشر شده )در صورت انتشار چاپي(  اي نشریه در وبگاه نشریه و در تمام شماره . اطالعات شناسنامه9-1-0

 هاي زیر باشد: ي بخشدرج شود و دارا

معرفي نشریه، صاحب امتياز و عنوان به دو زبان فارسي وانگليسي )یا زبان اصلي نشریه(، زبان انتشار 

نشریه، تناوب انتشار )ماهنامه، دوماهنامه، فصلنامه، دوفصلنامه(، دستورالعمل نگارش و ویرایش، اهداف و 

الكترونيك(، اصول اخالق نشر و حقوق مادي و  –حوزۀ موضوعي، قالب انتشار )الكترونيك یا چاپي 

هاي نمایه شده، معرفي سردبير و اعضاي گروه دبيران، اطالعات تماس  معنوي نویسندگان، فهرست پایگاه

نشریه )نشاني وبگاه، نشاني پستي، تلفن(، چگونگي فرآیند داوري، نسبت تعداد مقاالت پذیرش شده به 

 االت در وبگاه(.مقاالت دریافتي )درج نرخ پذیرش مق

طور منظم داراي طرح روي  ها به اي که در همۀ شماره گونه . نشریه باید از شكل مناسب برخوردار باشد، به9-1-3

جلد و پشت جلد، فهرست مطالب، دوره و شماره، شماره شاپاي رسمي )چاپي و الكترونيك(، نشاني پستي 

 دبيران باشد. و وبگاه، اسامي و تخصص مدیر مسئول، سردبير و گروه 
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. از هر عضو گروه دبيران در هر سال نباید بيش از یك مقاله به عنوان نویسندۀ مسئول و یك مقاله به 9-1-9

 عنوان همكار منتشر شده باشد. 

هاي هر شماره از نشریه باید از نویسنگان خارج از مؤسسه یا هيأت مدیرۀ انجمن صاحب  %  مقاله93. حداقل 9-1-8

 امتياز باشد.

 باشد.  00. نشریه باید داراي فرآیند داوري تخصصي9-1-0

یابي براي بررسي مقاالت و حصول اطمينان از صحّت مالكيت و نداشتن تشابه با  افزارهاي مشابهت . از نرم9-1-13

 طور رسمي در وبگاه نشریه اعالم شود. دیگر مقاالت استفاده شود و این موضوع به

اي که در  گونه ها الگوي همانند داشته باشند، به )چاپي و الكترونيك(، همۀ مقاله. در هر شماره از نشریه 9-1-11

صفحۀ نخست هرمقاله باید عنوان مقاله، نام و آدرس نویسندگان، نویسنده مسئول و نشاني رایانامه، دوره 

ان اصلي، و و شماره نشریه، شمارۀ صفحۀ آغاز و پایان مقاله، تاریخ دریافت و پذیرش، چكيدۀ مقاله به زب

 کلمات کليدي ثبت شده باشد. 

. هر مقاله باید عالوه بر چكيده و کلمات کليدي به زبان اصلي، داراي چكيده و کلمات کليدي به زبان 9-1-11

توانند چكيده و کلمات کليدي به زبان فارسي نيز داشته  زبان مي هاي غيرفارسي انگليسي نيز باشد. نشریه

 باشند.

متني به منابع )ذکر نام مؤلف و سال انتشار منابع استفاده شده( در تمام مقاالت نشریه  تناد درون. نحوۀ اس9-1-10 

 باشد.  یكسان و استاندارد

 . نحوۀ نگارش و فهرست منابع در پایان هر مقاله در تمام مقاالت از یك الگوي استاندارد برخوردار باشد. 9-1-10

 ن، اهداف و حوزۀ موضوعي نشریه کامالً مرتبط باشند. هاي منتشر شده با عنوا . مقاله9-1-10

 . شرایط سردبیر7-2

 . سردبير عضو هيأت علمي و داراي مرتبۀ استادي باشد.9-1-1
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مهندسي، کشاورزي، منابع طبيعي، دامپزشكي و  -هاي علوم پایه، فني  هاي مربوط به حوزه . در رشته9-1-1

لۀ علمي در نشریات داخلي یا خارجي داراي نمایۀ معتبر مقا 03اي، سردبير داراي حداقل  رشته بين

 ها نویسندۀ مسئول باشد(. % آن03المللي باشد )که در  بين

مقالۀ علمي  13هاي هنر حداقل  مقالۀ علمي و در رشته 13هاي علوم انساني، سردبير داراي حداقل  . در رشته9-1-0

باشد( که در نشریات داراي ضریب تأثير در پایگاه ها نویسندۀ مسئول  % آن03در موضوع نشریه باشد )در 

 منتشر شده باشند.  (ISC)استنادي علوم جهان اسالم 

 . در صورتي که نشریه به زبان غيرفارسي منتشر شود، حداقل نيمي از مقاالت سردبير به آن زبان باشد.9-1-0

ي به مسئوليت سردبيري در انتشارمقاله سال منته 0تواند هيأت علمي بازنشسته باشد ولي در  . سردبير مي9-1-0

 فعال بوده باشد.

 نشریۀ علمي باشد.  1زمان سردبير بيش از  تواند هم . هر فرد نمي9-1-3

 . رشته و تخصص سردبير با عنوان و حوزۀ موضوعي نشریه مرتبط باشد.9-1-9

اد اعضاي هيأت علمي آن با هاي علوم انساني و هنر که به تشخيص کميسيون تعد در بعضي از رشته .84تبصرۀ 

تواند با رتبۀ  براساس سوابق علمي، مي 0-1-9رتبۀ استادي کم است، سردبير نشریه با حفظ شرایط بند 

 دانشياري انتخاب شود.

 . شرایط اعضای گروه دبیران7-9

ا( و دانشيار % اعض33نفر با مرتبۀ علمي استاد )حداقل  9. تعداد اعضاي گروه دبيران نشریات علمي حداقل 9-0-1

 در رشتۀ تخصصي مربوط به موضوع نشریه باشد.

مقالۀ منتشر شده  03هاي غير از علوم انساني و هنر، عضو گروه دبيران نشریۀ علمي داراي حداقل  . در رشته9-0-1 

 هاي معتبر علمي باشد.  در نشریات داخلي یا خارجي نمایه شده در نمایه

هاي هنر  مقاله و در رشته 13هاي علوم انساني، داراي حداقل  ي در رشته. عضو گروه دبيران نشریۀ علم9-0-0

 مقالۀ چاپ شده در نشریات معتبر داخلي یا خارجي باشد. 13حداقل 

تواند  نشریه مي 0نشریه و با مرتبۀ دانشياري حداکثر در  0. هر عضو گروه دبيران با مرتبۀ استادي حداکثر در 9-0-0

 عضویت داشته باشد. 
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نفر از اعضاي گروه دبيران نشریه باید عضو هيأت علمي مؤسسۀ  0. در نشریات وابسته به مؤسسه، حداقل 9-0-0

امتياز  درصد اعضاي گروه دبيران باید خارج از مؤسسۀ صاحب 03صاحب امتياز نشریه باشند و حداقل 

ها و مراکز پژوهشي  اههاي علمي اعضاي گروه دبيران باید از دانشگ باشند. در نشریات وابسته به انجمن

 سراسر کشور و خارج کشور انتخاب شوند. 

اي که از آن بازنشسته شده است، محسوب  عنوان هيأت علمي مؤسسه عضو هيأت علمي بازنشسته به .85تبصرۀ 

اي دیگر، عضو مؤسسۀ جدید محسوب  وقت با مؤسسه شود و در صورت داشتن قرارداد همكاري تمام مي

 شود.  مي

نفر از  1، بيشتر کاربردي یا ترویجي است، تا 0-1ها براساس بند  هاي آن هاي علمي که نوع مقاله نشریه . در9-0-3

نظران غيرهيأت علمي با سابقۀ علمي و اجرایي قوي و  توانند از نخبگان و صاحب اعضاي گروه دبيران مي

 مرتبط انتخاب شوند. 

 رآیند ارزیابی. فرآیند اعالم درخواست و ورود نشریات به ف1مادۀ 

نامه، ابتدا به آدرس  منظور ورود نشریه به فرآیند ارزیابي، پس از رعایت مفاد این آیين . مدیرمسئول هر نشریه به8-1

نام اوليه نسبت به اخذ نام کاربري و رمز عبور اقدام  مراجعه و پس از ثبت وبگاه کميسيون نشریات علمي

 نماید. 

 نحوي که در وبگاه آمده است، تكميل و ارسال شود.  نامه و به آیين 9و  3عایت مواد نام نشریه با ر . مراحل ثبت8-1

روز بررسي و امكان یا عدم امكان ورود نشریه به فرآیند ارزیابي، به  03. اطالعات بارگذاري شده، در مدت 8-0

یه موظف به اطالع مدیریت نشریه خواهد رسيد. در صورت نياز به تكميل یا رفع نواقص، مدیریت نشر

 یابد.  صورت، نشریه به فرآیند ارزیابي راه نمي انجام آن است، در غير این

 . فرآیند ارزیابی3مادۀ 

( و 9، داشتن حداقل شرایط راهيابي نشریه به فرآیند ارزیابي )مادۀ 3. نشریات علمي در صورت رعایت مادۀ 0-1

( آمده است، ارزیابي 0-13ي ارزیابي )موضوع بند نامۀ اجرای تكميل آخرین اطالعات و الزاماتي که در شيوه

 شوند. مي

ماه پس از تكميل آخرین اطالعات و سایر الزامات، نتيجۀ ارزیابي و رتبۀ نشریه را به  0. کميسيون ظرف مدت 0-1 

 رساند.  به آگاهي مي 1شرح جدول 

                                                      
آدرسوبگاهکمیسیوننشریاتعلمی journals.msrt.ir 
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ت به نتيجۀ ارزیابي درخواست بررسي تواند نسب روز مي 03پس از اعالم نتيجۀ ارزیابي، مدیر مسئول ظرف مدت  -0

 شود.  روز درخواست را بررسي و نتيجۀ نهایي اعالم مي 03مجدد نماید. کميسيون ظرف مدت 

اند و  ترویجي بوده –پژوهشي یا علمي  -کليۀ نشریات اعم از نشریاتي که پيش از این با عنوان علمي .86تبصرۀ 

و داشتن حداقل شرایط  3یابند، در صورت رعایت مادۀ  نشریات جدیدي که به فرآیند ارزیابي راه مي

شوند.  هاي اعالم شده، ارزیابي مي (، ساالنه بر پایۀ شاخص9راهيابي نشریه به فرآیند ارزیابي )مادۀ 

(، 9و  3نامۀ نشریات علمي )مواد  صاحب امتياز/ مدیر مسئول موظف است الزامات ارزیابي را برپایۀ آیين

 شود.  صورت، ارزیابي نشریه متوقف مي این فراهم نماید. در غير

 . معیارهای کلی ارزیابی نشریات علمی8جدول 

سقف  معیارهای کلی ارزیابی نشریات علمی ردیف

 امتیاز
 133 نامۀ نشریات موقع و ضوابط آیين انتشار به 1

 193 اي نشریه ها و اطالعات شناسنامه داشتن وبگاه استاندارد، زیرساخت 1

 193 نگارش، ساختار و کيفيت مقاالت  یينرعایت آ 0

 83 رعایت فرآیند پذیرش مقاالت و داوري تخصصي 0

 103 هاي استنادي، تخصصي و اجتماعي وضعيت نشریه در نمایه 0

افزاري براي رعایت اخالق  افزاري و نرم کارگيري مقررات و امكانات سخت به 3
 علمي نشر و جلوگيري از بروز تخلفات علمي
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 . چگونگی تعیین رتبۀ نشریات علمی2جدول 

های نمایه  های ارزیابی یا پایگاه امتیاز کسب شده از شاخص ردیف

 شده

 رتبه

 المللي بين Scopus (Q1-Q0),Wos (Q1-Q0), JCRهاي  نشریات پایگاه 1

 الف امتياز 1333تا  831کسب  1

 ب امتياز 833تا  331کسب  0

 ج امتياز 333تا  031کسب  0

 د تر امتياز و پایين 033کسب  0
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 . سایر موارد81مادۀ 

نامه برعهدۀ کميسيون است و مسئوليت اجراي آن در مؤسسه/ انجمن علمي بر  . تشخيص کليۀ مصادیق آیين13-1

 عهدۀ رئيس/ معاون پژوهش و فناوري مؤسسه/ هيأت مدیرۀ انجمن علمي است.

 -پژوهشي یا علمي -نامۀ پيشين بابت انتشار مقاالت علمي اشخاص به موجب آیين . کليۀ امتيازاتي که13-1

 اند، به قوت خود باقي است. ترویجي احراز نموده

ماه پس از تصویب و ابالغ این  0بندي نشریات علمي حداکثر  ها و نحوۀ رتبه نامۀ ارزیابي، شاخص . شيوه13-0

 شود. نامه، توسط کميسيون اعالم مي آیين

در وبگاه کميسيون نشریات علمي آغاز  31/30/1008نامه، ازتاریخ  نام نشریات جدید براساس این آیين . ثبت13-0

 آغاز خواهد شد. 31/33/1008شود و فرآیند ارزیابي نشریات علمي از  مي

رسيد و از  به تصویب وزیر علوم، تحقيقات و فناوري 31/31/1008تبصره در تاریخ  13ماده و  13نامه در  این آیين

 شود.  مي 38/11/1003نامۀ تعيين اعتبار علمي نشریات مصوّب  این تاریخ جایگزین آیين
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 22فصل 
 

 بندی نشریات علمی نامۀ ارزیابی و رتبه شیوه

 

 

  مشخصات سند 

 بندي نشریات علمي نامۀ ارزیابي و رتبه شيوهعنوان سند: 

 نامه شيوهنوع سند:  9815 -ش -عتفشماره سند: 

 1ویرایش:  3-8صفحه : 

 

 واحد سازمانی نام و نام خانوادگی اقدامات

ریزي امور  گذاري و برنامه مدیر کل دفتر سياست محسن شریفي گان تهیه کنند
 پژوهشي

سرپرست پایگاه استنادي علوم جهان اسالم  محمدجواد دهقاني

ISC 
 معاون پژوهشي و فناوري مسعود برومند تأییدکننده

 وزیر علوم، تحقيقات و فناوري منصور غالمي نندهک تصویب

 

شماره و تاریخ  نام و نام خانوادگی دبیر مرجع تأیید سند

 صورتجلسه
 شمارۀ جلسه: بخش مسعود شمس شوراي معاونان

 31/33/1008تاریخ: 

 

 تاریخ و شماره ابالغ سند قسمت پرونده مرجع نگهداری سند
  1 0 دفتر وزارتي
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 مقدمه

 18/30/1080مصوّب « قانون اهداف، وظایف و تشكيالت وزارت علوم، تحقيقات و فناوري» 1ساس مادۀ برا

نامۀ  آیين( »0-13)بند  13، به منظور ارتقاي کيفي نشریات علمي و با استناد به مادۀ مجلس شورای اسالمی

مورخ  10380/11رۀ که طي نامۀ شما 31/31/1008مصوّب  0130 -آ –به شماره سند عتف « نشریات علمي

به شرح « بندي نشریات علمي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري نامۀ ارزیابي و رتبه شيوه»ابالغ گردید،  30/31/1008

 ذیل تدوین شده است. 

 . اهداف8ماده 

 بندي نشریات علمي ارزیابي و رتبه .0

 کمك به استانداردسازي و ارتقاي کيفي نشریات علمي .3

 ساالنۀ نشریات علمی. فرآیند ارزیابی 2ماده

یابي  نامۀ نشریات علمي، داشتن حداقل شرایط راه آیين 3. کليۀ نشریات علمي در صورت رعایت مادۀ 2-1

هاي اعالم شده در  ( و تكميل آخرین اطالعات، ساالنه بر پایۀ شاخص9نشریه به فرآیند ارزیابي )مادۀ 

نامۀ  موظف است الزامات ارزیابي را بر پایۀ آیينشوند. صاحب امتياز/ مدیرمسئول  نامه، ارزیابي مي شيوه

 نامه فراهم نماید.  ( و مواد مندرج در این شيوه9و  3نشریات علمي )مواد 

. صاحب امتياز/ مدیرمسئول نشریه هرساله به منظور ارزیابي به وبگاه کميسسيون نشریات علمي به 2-1

کند و با استفاده از نام کاربري و رمز عبوري که  مراجعه مي journals.msrt.irhttps//:آدرس 

هاي ارزیابي  نامۀ نشریات علمي دریافت کرده است، اطالعات مربوط به شاخص آیين 1-8براساس بند 

د کند. تنشریه، هرساله در صورت احراز شرایط ورود به فرآیند ارزیابي و تأیي نامه را تكميل مي شيوه

 شود.  کميسيون نشریات علمي، به فرآیند ارزیابي وارد مي

نامۀ نشریات  آیين 9و  3امتياز نشریه موظف است هرگونه تغيير در موارد مربوط به مواد  صاحب .8تبصرۀ 

نامۀ نشریات علمي در وبگاه  آیين 0-3علمي )نظير تغيير سردبير یا اعضاي گروه دبيران( را مطابق بند 

 و ارسال نماید. کميسيون ثبت 

یابي  نامۀ نشریات علمي، از دست دادن حداقل شرایط راه آیين 3در صورت رعایت نكردن مادۀ  .2تبصرۀ 

هاي ارزیابي، ثبت نكردن  (، تكميل نكردن اطالعات مربوط به شاخص9نشریه به فرآیند ارزیابي )مادۀ 

 11-3ون نشریات علمي، مطابق بند تغييرات در وبگاه کميسيون یا تأیيد نشدن تغييرات توسط کميسي

https://journals.msrt.ir/
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شود و  نامۀ نشریات علمي، فرآیند ارزیابي نشریه متوقف و تا دو سال از فرآیند ارزیابي خارج مي آیين

باشد. درصورت درخواست مجدّد، نشریه  بندي مي هاي نشریه در آن بازۀ زماني فاقد اعتبار و رتبه شماره

 نامه( را احراز کند. آیين 9و  3اد باید شرایط ورود به فرآیند ارزیابي )مو

امتياز نشریه باید هرساله هزینۀ ارزیابي آن را براساس مبلغي که پس از تصویب کميسيون  . صاحب2-0

شود، به مجري یا مؤسسۀ ارزیابي  بندي نشریات علمي اعالم مي نشریات علمي در وبگاه ارزیابي و رتبه

 کننده پرداخت نماید. 

 1ت علمي در صورت کامل بودن آخرین اطالعات، نتيجۀ ارزیابي را به شرح جدول . کميسيون نشریا2-0

 رساند.  نامۀ نشریات علمي به آگاهي مي آیين

تواند درخواست ارزیابي  روز مي 03امتياز/ مدیرمسئول ظرف مدت  . پس از اعالم نتيجۀ ارزیابي، صاحب2-0

 کند.  سي و نتيجۀ نهایي را اعالم ميروز درخواست را برر 03مجدّد کند. کميسيون ظرف مدت 

روز در وبگاه نشریه در  صورت به هاي منتشر شدۀ نشریه را به امتياز نشریه موظف است شماره . صاحب2-3

 نامۀ نشریات علمي(. آیين 3دسترس قرار دهد )مطابق مادۀ 

ي نشریه بایسته است براي . با توجه به اهميت کيفيت مقاالت و استفاده از افراد برجسته در حوزۀ موضوع2-9

متوسط  (index-h)انتخاب سردبير و اعضاي گروه دبيران براساس تعداد استنادات و نيز شاخص هرش 

 در حوزۀ موضوعي نشریه عمل شود. 

 . اختصارات9مادۀ 

 AHCI: Arts & Humanities Citation Index 

 CC: Creative Commons 

 COPE: Committee on Publication Ethies 

 DOAJ: Directory of Open Access Journals 

 DOI: Digital Object Identify 

 DOR: Digital Object Recognition 

 ESCI: Emerging Sources Citation Index 

 IF: Impact Factor 

 ISSN: International Standard Serial Number 

 H-index: Hirsch Index 

 JCR: Journal Citation Reports 

 Q: Quartile 

 RICeST: Regional Information Center for Science and Technology 
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 SCIE: Science Citation Index Expanded 

 SID: Scientific Information Database 

 SSCI: Social Sciences Citation Index 

 SJR: SCImago Journal Rank (Scientific Journal Rankings) 

 WOS: Web of Science 

 XML: Extensible Markup Language 

 ها . معیارهای کلی ارزیابی نشریات علمی و امتیاز آن8جدول 

 سقف امتیاز معیارهای کلی ارزیابی نشریات علمی ردیف
 133 نامۀ نشریات موقع و رعایت ضوابط آیين انتشار به 1

 83 رعایت فرآیند پذیرش مقاالت و داوري تخصصي 1

اي کامل نشریه  ها و اطالعات شناسنامه ستاندارد، زیرساختداشتن وبگاه ا 0
 نامۀ نشریات علمي مطابق با آیين

193 

 193 رعایت آیين نگارش، ساختار و کيفيت مقاالت 0

 103 هاي استنادي، تخصصي و اجتماعي وضعيت نشریه در نمایه 0

ایت افزاري براي رع افزاري و نرم کارگيري مقّررات و امكانات سخت به 3
 اخالق علمي نشر وجلوگيري از تخلفات علمي
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 . چگونگی تعیین رتبۀ نشریات علمی2جدول 

 رتبه های نمایه شده های ارزیابی یا پایگاه امتیاز کسب شده از شاخص

 المللي بين 1Q-1),WOS* (JCR Q1Q-1Scopus (Q(هاي  نشریات پایگاه

 الف امتياز 1333تا  831کسب 

 ب امتياز  833تا  331کسب 

 ج امتياز  333تا  031کسب 

 د تر امتياز و پایين 033کسب 

سال حضور پياپي و حفظ جایگاه  1قرار دارند پس از گذشت  WOSاز پایگاه  AHCI*  نشریاتي که در گروه 

 گرند.  المللي قرار مي خود جزو گروه بين
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 یابی نشریات علمیهای سنجش معیارهای کلی ارز . شخص9جدول 

حداکثر  نامۀ نشریات موقع و رعایت ضوابط آیین . انتشار به8-9 ردیف

 امتیاز
موقع هر شماره از نشریه در  انتشار به 1

دورۀ مربوطه در طول یك سال 
 *)ابتداي دورۀ انتشار(

که هر شماره از نشریه در  در صورتي
ابتداي دوره مربوطه منتشر شود، سهم 

امتياز کل یك سال با آن شماره را از 
 نماید. توجه به تناوب کسب مي

33 

امتياز انجمن یا همكاري با  صاحب 1
 انجمن

 D 03وCوBو Aهاي رتبۀ  انجمن

 13 استاد مرتبۀ علمي سردبير 0

 دانشيار )علوم انساني(

تعداد اعضاي گروه دبيران از افراد  0
شاخص علمي مؤسسه/ کشورهاي 

 مختلف

 03 به ازاي هر عضو

 روز باشند. هاي نشریه در زمان ارزیابي به ضروري است شماره*    

حداکثر  . رعایت فرآیند پذیرش مقاالت و داوری تخصصی2-9 ردیف

 امتیاز
بازۀ زماني بررسي اوليۀ مقاالت دریافتي )اعالم نظر  1

 به نویسنده یا آغاز فرآیند داوري(
 13 روز 13تا 

 روز 13بيشتر از 

 0 داور براي هر مقاله 1الكترونيكي حداقل داوري  1

 0 صورت فلودیاگرام درج مراحل داوري به 0

 ,Mendeleyها )مانند  المللي و استفاده از آن هاي بي اشتراك داوران در پایگاه 0

Publons ) 
13 

 13 درج ساالنۀ اسامي داوران 0

 13 هر مؤسسه/ کشور توزیع جغرافيایي و سازماني داوران 3

 13 یاب در بررسي و داوري مقاالت افزارهاي مشابه استفاده از نرم 9

 13 ماه 3کمتر از  ميانگين بازۀ زماني فرآیند داوري پذیرش مقاله 8

 ماه 3بيش از 
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ای  ها و اطالعات شناسنامه . داشتن وبگاه استاندارد، زیرساخت9-9 ردیف

 نشریه

 حداکثر امتیاز

 13 زبان اصلي (*اصلي و انگليسي درج عنوان نشریه )زبان 1

 زبان انگليسي

 13 درج ماه و سال آغاز انتشار و توالي نشریه 1

 0 درج فهرست مقاالت هر شماره و آرشيو نشریه 0

 PDF 13خروجي  استاندارد XMLو  PDFخروجي  0

 XMLخروجي 

ني وبگاه نشریه، روز رسا روز بودن اطالعات نشریه در وبگاه )تاریخ آخرین به به 0
انداز، ترکيب اعضاي گروه دبيران، وابستگي سازماني و  عنوان، هدف و چشم

 ها و ... ( تخصص آنان، آدرس نشریه و تلفن تماس، نمایه

0 

 0 درج فرآیند داوري در وبگاه نشریه 3

 0 درج ميانگين بازۀ زماني فرآیند داوري و نرخ پذیرش مقاالت 9

 0 ذیرش مقاالت )نسبت مقاالت پذیرفته شده به دریافتي(محاسبۀ خودکار نرخ پ 8

 0 درج فهرست مقاالت آمادۀ انتشار 0

 13 (DOR)گر دیجيتال  یا درج شناسه(DOI)گر دیجيتال مقاله  درج شناسه 13

ها  اي که نشریه در آن هاي استنادي وتخصصي درج پيوند مستقيم نشریه به پایگاه 11
 نمایه شده است.

13 

 0 يين نوع یا انواع مقاالت قابل انتشار در نشریهتع 11

 13 کامل درج اهداف و حوزۀ موضوعي نشریه در وبگاه 10

 ناقص

 فاقد

 13 اعالم روش استاندارد در مأخذنویسي 10

 0 اعالم وضعيت دسترسي به تمام مقاالت )دسترسي باز یا حق اشتراکي( 10

آدرس وبگاه، آدرس الكترونيكي، تلفن و  جزئيات تماس نشریه )آدرس پستي، 13
 نمابر(

0 

راهنماي نویسندگان )داشتن دستورالعمل و راهنماي  19
 ها( تهيه و تنظيم مقاالت، جداول، نمودار، عكس

 13 کامل

 متوسط

 ناقص یا فاقد

 13 امتياز و شاپا در وبگاه نشریه   درج نام و آرم ناشر، نام صاحب 18

، شمار بازدید، index-hۀ آماري )تعداد استنادات، دوره، شماره، اعالم خالص 10
 (Facts & Figures)شمار دانلود و ...( در وبگاه نشریه 

0 

 13 نام نام در سامانه، راهنماي ثبت لينك ثبت 13

 تواند به زبان فارسي نيز درج شود.  که زبان اصلي نشریه غيرفارسي باشد، عنوان نشریه مي * در صورتي
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 حداکثر امتیاز . رعایت آیین نگارش، ساختار و کیفیت مقاالت4-9 ردیف

 0 زبان اصلي *درج عنوان مقاله به زبان اصلي و انگليسي 1

 زبان انگليسي

نام و وابستگي سازماني نویسندگان، مشخص بودن نویسندۀ  1
مسئول و پست الكترونيكي نویسندگان در مقاله به زبان اصلي 

 *نگليسي و به زبان ا

 13 کامل

 ناقص / فاقد

درج عنوان، سال، دوره و شمارۀ نشریه، شمارۀ صفحۀ آغاز و پایان مقاله، تاریخ  0
 دریافت و پذیرش مقاله و نوع مقاله در صفحۀ نخست هر مقاله

13 

درج عنوان، سال، دوره و شمارۀ نشریه، شمارۀ صفحات مقاله و نام نویسندۀ اول 
 در سربرگ صفحات مقاالت طبق الگوي یكسان

رعایت یكدست بودن فرمت در مقاالت نشریه )درج چكيده و  0
(، مقدمه، مواد و *واژه( )زبان اصلي، انگليسي 9تا  0واژگان کليدي )

ها  مواد و روش Reviewهاي پژوهش )در مقاالت  ها، یافته روش
گيري، الگوي  هاي پژوهش ضروري نيست(. بحث و نتيجه و یافته

 سب و یكسان در نمودارها، جداول و تصاویر(منا

 03 کامل

 ناقص

 فاقد

درج قدرداني از حامي یا تأمين کنندۀ اعتبار پژوهش )در صورت  0
 وجود( در مقاالت

 0 کامل

 ناقص

 فاقد

اجراي صحيح، همسان و استاندارد مأخذنویسي در تمام مقاالت  3
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 92فصل 

 

 نشریات داخل دانشگاهدستورالعمل اجرایی 
 

 مقدمه

وجود آورده است.  آوري جدید، ضرورت تحول در کميت و کيفيت دسترسي به اطالعات و منابع دانش روز را به فن

پژوهان بویژه  ترین منابعي که امكان دسترسي سریع و آسان را به تحقيقات روز براي دانش بدون شك، یكي از مهم

باشد که  سازد، مجالت دانشگاهي کشور مي هاي مختلف علمي فراهم مي رشته گران و دانشجویان استادان، صنعت

ساز حل مشكالت پيچيدۀ جامعه اعم از مسائل  رساند و زمينه به توسعه و تكامل کمي و کيفي تحقيقات مدد مي

 علمي، صنعتي، کشاورزي، اجتماعي، اقتصادي و ... خواهد بود.

کند. عالوه بر این، قانونمند نمودن این  ع مجالت علمي کشور را ایجاب ميها، تكثر و تنو گسترش و توسعۀ دانشگاه

خوبي  ههاي ملي و علمي مملكت نيازي است که ب مجالت و انتشار آنها به منظور جلوگيري از اتالف سرمایه

 شود.  احساس مي

علمي و تحقيقاتي بين  هاي حوزۀ معاونت پژوهشي دانشگاه شهيد مدني آذربایجان به منظور تقویت مبادلۀ یافته

مراکز علمي و صنعتي، ایجاد وحدت رویه در تشكيالت، چاپ و نشر و مسائل مالي، توزیع شایستۀ تسهيالت و 

شرح ذیل تدوین نموده است. الزم  نامۀ اجرایي را به همچنين سهولت نظارت اجرایي بر مجالت علمي دانشگاه، آیين

نامۀ تعيين اعتبار نشریات  بوط به انتشار نشریات علمي کشور براساس آیينهاي مر نامه به ذکر است که شرایط و آیين

 باشد. دبيرخانۀ کميسيون بررسي نشریات علمي کشور مي 38/11/1003علمي کشور مصوب 

 

 . اهداف انتشار مجالت دارای اعتبار علمی8ماده 

 مندان؛  نظران، کارشناسان و عالقه ارتقاي سطح دانش صاحب .1-1

 هاي جدید پژوهشي و ایجاد زمينۀ تبادل اندیشه؛معرفي دستاورد .1-1

 ایجاد زمينۀ همكاري بيشتر بين پژوهشگران داخل و خارج کشور؛ .1-0
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 طرح مسائل علمي نو و گسترش مرزهاي دانش؛ .1-0

 ایجاد روحيه و انگيزه تحقيق در جامعه؛  .1-0

کارشناسان  کمك به ایجاد ارتباط بين مراکز آموزشي، علمي، تحقيقاتي و همچنين ميان پژوهشگران و .1-3

 ها و تجربيات و کسب دستاوردهاي تازۀ علمي؛ به منظور انتقال و تبادل آموخته

یابي و حل مسائل علمي، فني در اتباط با تنگناهاي توسعۀ فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي  کمك به مسأله .1-9

 کشور؛

 برقراري ارتباط بين مراکز علمي و پژوهشي و مراکز صنعتي. .1-8

 

 . مشخصات نشریه2ماده 

 .  نام نشریه، بایستي داللت بر محتواي تخصصي نشریه باشد.1-1

 صورت ثابت و منظم به چاپ برسد. صورت مستقل و حداقل دو شماره در هر سال به .هر نشریه باید به1-1

 . شورای مجالت9ماده 

ي تصميمات و جویي مسائل مربوط به مجالت، حفط یكپارچگ . به منظور انتقال اطالعات ستادي، طرح و چاره0-1

 شود. تشكيل مي« شوراي مجالت علمي دانشگاه»هماهنگي مجالت، شورایي به نام 

. شوراي مجالت علمي دانشگاه ضمن بررسي فعاليت مجالت، اتخاذ تصميم در موارد الزم و تدوین و ارائۀ 0-1

 نامۀ اجرایي، به بهبود کمي و کيفي مجالت کمك خواهد کرد. پيشنهاد تغيير در آیين

. ترکيب شوراي مجالت علمي دانشگاه عبارت است از: معاون پژوهشي دانشگاه )رئيس شورا(، مدیر امور 0-0

 پژوهشي )دبير شورا(، سردبيران و مدیران مسئول مجالت و دو نفر عضو هيأت علمي شاخص در امر پژوهش

 یابد. اعضا رسميت مي شود و با حضور حداقل سه چهارم بار تشكيل مي . جلسات شورا حداقل هر فصل یك0-0

گردد و در جلساتي که  . در صورت عدم وجود شوراي مجالت، شوراي پژوهشي دانشگاه جایگزین مي8تبصره 

گردد، از مدیران مسئول و سردبيران مجالت فعال نيز براي شرکت در شوراي  مسائل مرتبط با مجالت بررسي مي

 پژوهشي دعوت خواهد شد. 

 

 

 الت علمی دانشگاه. وظایف شورای مج4ماده 

 .  ارائه و تدوین راهبردهاي کالن مجالت؛0-1
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 کارهاي مناسب به منظور ارتقاي دائمي سطح کيفي مجالت؛ .  ارائۀ پيشنهادها و راه0-1

 .  حفظ وحدت رویه مجالت درخصوص مسائل اجرایي و مالي؛0-0

 مالي مجالت و ارائۀ راه حل؛ -.  طرح مسائل و مشكالت اجرایي0-0

 نظارت و ارزیابي مستمر بر عملكرد مجالت؛  .0-0

 رساني مطلوب به مخاطبين خود؛ هاي مناسب براي هدایت مجالت در جهت اطالع .  ارائۀ روش0-3

 نامۀ اجرایي مجالت؛ .  پيشنهاد تغيير و اصالح و بهبود آیين0-9

 .  نظارت بر حسن عملكرد مسئوالن مجالت و ارائۀ پيشنهادهاي سازنده؛0-8

 گيري در مورد شمارگان مجالت و تعداد شماره در هر سال؛ تصميم  .0-0

 گردد. .  سایر امور مرتبط با فعاليت این شورا که از سوي معاونت پژوهشي دانشگاه ارجاع مي0-13

 

 . ارکان نشریه5ماده 

نت پژوهشي اي از حوزۀ معاو به لحاظ ساختار تشكيالتي، هریك از مجالت علمي دانشگاه به عنوان زیرمجموعه

 شود و داراي ارکان ذیل است: دانشگاه محسوب مي

 الف: صاحب امتياز؛

 ب: مدیرمسئول؛

 ج: سردبير؛

 هن: هيأت تحریریه.

 . صاحب امتیاز: دانشكدۀ مربوط5-8

 . وظایف صاحب امتیاز5-8-8

 پيشنهاد تأسيس یا انحالل نشریه؛ .1

 ها و اهداف کالن؛ تعيين سياست .1

 هاي مجالت؛ گيري تأمين کليۀ هزینه پي .0

 نامه( به معاون پژوهشي دانشگاه؛ )همين آیين 1-0معرفي مدیرمسئول طبق مفاد بند  .0

 تأمين فضاي کاري مناسب، بودجه و نيروي انساني مورد نياز برحسب درخواست مدیر مسئول؛ .0

 نظارت بر عملكرد مدیر مسئول و ارائۀ گزارش عملكرد ساالنه به معاونت پژوهشي. .3

 . مدیر مسئول5-2

 های مدیر مسئول . ویژگی5-2-8
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هاي علمي معتبر و در زمينۀ تخصصي مربوط در مرتبۀ علمي استادي و  مدیر مسئول نشریه، باید از شخصيت

 یا دانشياري باشد. 

هایي که عضو هيأت علمي با مرتبۀ استادي و یا دانشياري وجود ندارد، استادیار با سوابق  در گروه .2تبصره

 تواند به عنوان مدیرمسئول معرفي شود. یيد شوراي مجالت دانشگاه ميپژوهشي قوي و با تأ

 . نحوۀ تعیین مدیرمسئول5-2-2

هاي متقاضي تأسيس نشریه، دو نفر را به عنوان مدیرمسئول به شوراي پژوهشي دانشكدۀ  شوراي گروه یا گروه

عاونت پژوهشي دانشگاه معرفي مربوط پيشنهاد و در صورت تأیيد در شوراي پژوهشي دانشكده، این افراد به م

شوند. رزومۀ افراد معرفي شده در شوراي مجالت، بررسي و در صورت تأیيد به ریاست دانشگاه پيشنهاد  مي

گردند. یكي از افراد معرفي شده توسط ریاست دانشگاه براي تصویب نهایي به وزارت فرهنگ و ارشاد  مي

و بعد از تأیيد وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي و با توجه به اسالمي به عنوان مدیر مسئول نشریه معرفي شده 

سال  1هاي مندرج در قانون مطبوعاتي به عنوان مدیرمسئول نشریه توسط ریاست دانشگاه به مدت  مسئوليت

 شود. منصوب مي

 سال بالمانع است. 1انتصاب مجدد مدیرمسئول بعد از  .9تبصره 

 . وظایف مدیرمسئول5-2-9

 هاي وزارتي؛ نامه گویي در مقابل قانون مطبوعات و آیين موارد حقوقي مجله و پاسخمسئوليت تمامي  .1

 هاي مصوب از سوي صاحب امتياز؛ اجراي سياست .1

 نامۀ اجرایي نشریه؛ نظارت بر اجراي مفاد آیين  .0

 تأیيد نهایي مطالب ارسالي براي چاپ به لحاظ حقوقي؛ .0

ه عنوان سردبير به معاونت پژوهشي دانشگاه جهت معرفي دو نفر از اعضاي پيشنهادي هيأت تحریریه ب .0

 صدور حكم؛

 گيري تأمين نيروي انساني و تنظيم بودجۀ ساالنۀ مجله و پيشنهاد آن به معاونت پژوهشي دانشگاه؛ پي .3

 گسترش توزیع جفرافيایي نشریه؛ .9

ز، جهت چاپ انجام مكاتبات چاپ و انتشار نشریه پس از اخذ تأیيدیۀ مربوط و تحویل آن به صاحب امتيا .8

 و نشر.

 تواند سردبير آن نشریه هم باشد.  مدیر مسئول نشریه همزمان نمي .4تبصره 
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 . هیأت تحریریه5-9

 های هیأت تحریریه . ویژگی5-9-8

المللي از شهرت علمي برخوردار  اعضاي هيأت تحریریۀ نشریه باید در زمينۀ تخصصي خود در سطح ملي و بين

 ياري باشند.بوده و حداقل در مرتبۀ دانش

 نفر خواهد بود. 10نفر و حداکثر  9تعداد اعضاي هيأت تحریریه حداقل  .5تبصره 

 حداقل هفت نفر از اعضاي هيأت تحریریه بایستي داراي مرتبۀ علمي دانشيار به باال باشند.. 6تبصره

هشي در سطح استادیاران به شرط داشتن حداقل پنج مقالۀ چاپ شده در نشریات معتبر علمي پژو .7تبصره

 توانند به عضویت هيأت تحریریه درآیند.   المللي مي ملي و بين

حداقل نيمي از اعضاي هيأت تحریریه باید خارج از اعضاي هيأت علمي دانشگاه شهيد مدني  .1تبصره

 آذربایجان انتخاب شوند.  

نشریه  0انشياري حداکثر در نشریه، با مرتبۀ د 0هر عضو هيأت تحریریه با مرتبۀ استاد حداکثر در  .3تبصره 

 تواند عضویت داشته باشد. نشریه مي 0و با مرتبۀ استادیاري حداکثر در 

 . نحوۀ تعیین اعضای هیأت تحریریه5-9-2

هاي آموزشي متقاضي  موضوع تعيين اعضاي هيأت تحریریه توسط مدیر مسدول از طریق دانشكده به گروه

نامه، افراد واجد شرایط را از بين  همين آیين 1-0-0ه طبق بند گردد. هر گرو اندازي نشریه اعالم مي راه

هاي آموزشي خارج از دانشگاه به همراه فهرستي  اعضاي گروه آموزشي همان دانشكده و از بين اعضاي گروه

از سوابق علمي ایشان معرفي خواهد کرد. انتخاب نهایي اعضاي هيأت تحریریه در جلسۀ شوراي دانشكده و با 

 گيرد. یر مسئول صورت ميحضور مد

 باشد و انتخاب مجدد اعضا بالمانع است.  سال مي 0. دورۀ عضویت هيأت تحریریه 81تبصره 

 احكام اعضاي هيأت تحریریه توسط معاون پژوهشي دانشگاه صادر و ابالغ خواهد شد.   .88تبصره

ان بيش از سه جلسه غيبت هاي است چنانچه هریك از اعضاي هيأت تحریریه شاغل در دانشگاه. 82تبصره 

 شوند. داشته باشند، مستعفي شناخته مي
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 . وظایف هیأت تحریریه5-9-9

نامه به عنوان سردبير نشریه به  همين آیين 0-0معرفي دو نفر از اعضاي هيأت تحریریه طبق مفاد بند  .1

 مدیر مسئول؛

 پيشنهاد عزل و نصب سردبير به مدیر مسئول جهت اقدام مقتضي؛ .1

 ارنظر در مورد امور ارجاعي سردبير و سایر پيشنهادهاي رسيده؛بررسي و اظه .0

 هاي دریافتي و نظارت در انتخاب داوران؛  تعيين خط مشي و سياست علمي مجله و ضوابط پذیرش مقاله .0

 نظارت بر اجراي مراحل پذیرش و چاپ مقاالت؛  .0

ها را تهيه و تصویب  لههيأت تحریریه در اولين جلسۀ خود راهنماي کامل نحوۀ بررسي و تدوین مقا .3

 رسد. نماید و این راهنما در هر شماره از نشریه به چاپ مي مي

 هاي الزم جهت نظارت بر کيفيت علمي مجله؛ تدوین دستورالعمل .9

 هاي اوليه و اظهارنظر داوران؛ تعيين اعتبار علمي مقاله از طریق بررسي .8

 ها؛ گيري در مورد ویرایش مقاله تصميم .0

ها و سایر مسائل تخصصي  چيني، صحافي، چاپ، شمارگان، حجم مقاله ابعاد، حروف پيشنهاد نوع کاغذ، .13

 به شوراي مجالت علمي دانشگاه؛

 ها؛ تعيين اولویت در انتشار مقاله .11

 نامه. این آیين 1یابي به اهداف ماده  ارائۀ راهكارهاي اجرایي در راستاي ارتقاي سطح نشریه براي دست .11

 . سردبیر نشریه5-4

 های سردبیر ژگی. وی5-4-8

المللي و در زمينۀ تخصصي خود شاخص و داراي مرتبۀ  هاي علمي معتبر ملي و بين سردبير باید از شخصيت

 علمي دانشيار به باال بوده و داراي شرایط ذیل باشد:

هاي علوم پایه، فني و مهندسي، کشاورزي، سردبير باید حداقل  براي نشریات علمي پژوهشي در رشته -

مقاله  1المللي معتبر )که از این تعداد، حداکثر  قاله علمي پژوهشي در نشریات داراي نمایۀ بينم 10داراي 

 تواند در مجالت عملي ترویجي معتبر باشد( در موضوع نشریه باشد. مي

مقالۀ  13هاي علوم انساني و اجتماعي، سردبير باید حداقل داراي  براي نشریات علمي پژوهشي در رشته -

تواند در مجالت علمي ترویجي  مقاله مي 1در نشریات معتبر )که از این تعداد حداکثر علمي پژوهشي 

مقاله  0معتبر باشد( در موضوع نشریه باشد. الزم به توضيح است که از این تعداد مقاله، بایستي حداقل 

 باشند. ISCدر نشریات داراي ضریب تأثير نمایه شده در پایگاه 



قوانین و مقررات پژوهشی دانشگاه شهید مدنی آذربایجانمجموعه    

مقالۀ چاپ شده به آن زبان  0گردد، سردبير باید حداقل  غير فارسي چاپ مي که نشریه به زبان در صورتي -

 داشته باشد.

مقالۀ علمي پژوهشي یا ترویجي چاپ شده  13براي نشریات علمي ترویجي، سردبير باید حداقل داراي  -

در  مقاله از آنها در نشریات داراي ضریب تأثير 0در نشریات معتبر در موضوع نشریه باشد که حداقل 

 المللي معتبر باشند. هاي نمایه شدۀ بين پایگاه

 نشریۀ علمي پژوهشي و یا علمي ترویجي باشد.  1تواند سردبير بيش از  یك نفر همزمان نمي -

 . نحوۀ انتخاب سردبیر5-4-2

هيأت تحریریه از بين اعضا، دو نفر را به عنوان سردبير پيشنهاد و پس از تأیيد مدیرمسئول و صاحب  الف.

 شوند. ياز نشریه )دانشكده( به معاونت پژوهشي دانشگاه جهت صدور حكم معرفي ميامت

 شود و انتخاب مجدد وي بالمانع است.  سال انتخاب مي 1سردبير براي مدت  ب.

 . وظایف و اختیارات سردبیر 5-4-9

و عبارت است سردبير مجله، رئيس هيأت تحریریه است و مسئوليت علمي نشریه را به عهده دارد و وظایف ا

 از:

 تشكيل منظم جلسات، تنظيم دستور جلسات و دعوت از اعضا براي تشكيل جلسات هيأت تحریریه؛  .1

 جلسات مربوط؛ ادارۀ جلسات و تنظيم صورت .1

 گيري امور براي انجام مصوبات هيأت تحریریه و نظارت بر حسن اجراي آنها؛ پي .0

 سرپرستي تشكيالت اداري نشریه؛ .0

 اي مجالت علمي دانشگاه؛هاي شور اجراي سياست .0

 ها از طریق طرح در جلسات هيأت تحریریه؛ تعيين داوران مقاله .3

 ها و اخذ تأیيدیه از هيأت تحریریه؛ بندي و ارائۀ نتایج داوري مقاله جمع .9

 نظارت بر ویرایش و رعایت ساختار مقاالت؛ .8

 ارسال نسخۀ نهایي مجله براي تأیيد مدیر مسئول؛ .0

 ساالنۀ نشریه به هيأت تحریریه، مدیر مسئول و صاحب امتياز نشریه؛هاي  ارائۀ گزارش فعاليت .13

 برآورد هزینۀ ساالنۀ نشریه و پيشنهاد آن به مدیر مسئول؛ .11

 تالش در جهت ارتقاي کيفي نشریه؛ .11

 المللي؛ سازي نشریه در مراجع معتبر ملي و بين نمایه .10

 تالش براي افزایش ميزان استناد به نشریه؛ .10



 

 قوانین و مقررات پژوهشی دانشگاه شهید مدنی آذربایجانمجموعه 

 قاله به نویسندۀ مسئول مقاله؛ابالغ نهایي پذیرش م .10

 هاي مربوط به چاپ و توزیع و امور مشترکين و غيره. نظارت بر کليۀ فعاليت  .13

 شود. خانه معرفي مي سردبير به عنوان ناظر کيفي چاپ از سوي معاون پژوهشي دانشگاه به چاپ .89تبصره 

 

 مدیر داخلی  و اختیارات  وظایف .5-4-4

 ؛نامه داخلي ول و سردبير طبق آیينئیریه با هماهنگي و حضور مدیر مستشكيل منظم جلسات هيأت تحر .1

 ؛دریافت مقاالت و ارسال پاسخ هيأت تحریریه یا سردبير براي نویسندگان .1

چيني و  بندي شده براي حروف زمان ۀارسال مطالعات تصویب شده به طور منظم و براساس برنام .0

 ؛خانه چاپ

 ؛ولئهاي تصویب شده توسط مدیر مس رنامهها و ب خط مشيبراساس توزیع نشریات  .0

و دبير ول ئهاي مالي نشریه اعم از مشترکين و متفرقه و گزارش منظم آن با مدیر مس رسيدگي به حساب .0

 شوراي انتشارات؛

گونه  نظارت بر امور داخلي نشریه و اداره کارکنان فني، هنري، مالي، اداري و خدماتي به نحوي که هيچ .3

 در کار نشریه نباشد. تأخير و یا بي نظمي

 

 ها . داوری مقاله6ماده 

هاي رسيده، مقاالت واجد شرایط را جهت ارزیابي براي حداقل سه نفر  هيأت تحریریه  از بين مقاله .1

 دارد.   متخصص مربوط به موضوع ارسال مي

 بيش از یك داور از داخل دانشگاه شهيد مدني آذربایجان نباشد. .1

 اي داوري و تأیيد حداقل دو داور باشد.پذیرش یك مقاله باید بر مبن .0

 هيأت تحریریه با توجه به نظرات داوران تصميم نهایي را اتخاذ خواهد کرد.  .0

ها هر ساله توسط شوراي مجالت تعيين و پس از تصویب هيأت رئيسه به  الزحمه داوري مقاله حق .0

 گردد. مدیرمسئول و سردبير مجالت ابالغ مي

 

 یشالخط و ویرا . رسم7ماده 

هاي  متر( و براي همۀ شماره سانتي 10*19متر( و یا وزیري ) سانتي 0/18*11قطع نشریه باید رحلي )  .1

 یك نشریه ثابت باشد. 

 نامۀ تعيين شده از سوي هيأت تحریریه باشد. هاي مندرج در مجالت، بایستي براساس شيوه مقاله .1



قوانین و مقررات پژوهشی دانشگاه شهید مدنی آذربایجانمجموعه    

 لمي دانشگاه برسد. نامۀ مصوب هيأت تحریریه باید به تأیيد شوراي مجالت ع شيوه .0

 هاي هر نشریه بایستي قبل از چاپ، ویرایش ادبي شود. در صورت تصویب هيأت تحریریه، مقاله .0

 شوند بایستي داراي یك ویراستار زبان انگليسي باشد. مجالتي که به زبان انگليسي منتشر مي .0

ب مقاله بعد از چكيدۀ شوند، بایستي براساس قال چكيدۀ انگليسي مقاالت که به زبان فارسي منتشر مي .3

 فارسي قرار گيرد.

 هاي اجرایي هر مجله مشخص باشد. ها، باید در دستورالعمل چيني مقاله آرایي و حروف صفحه .9

 آرم دانشگاه شهيد مدني آذربایجان بایستي در گوشۀ سمت چپ باالي جلد چاپ شود. .8

، (ISSN)المللي  استاندارد بين نام نشریه در قسمت باالي جلد درج شده و بالفاصله در ذیل آن، شمارۀ .0

 سال انتشار، جلد و شماره درج گردد.

در قسمت مياني جلد هر شماره، فهرست مقاالت شامل عناوین، نام نویسندگان و شماره صفحه شروع  .13

 درج شود.

 ها ثابت باشد. طرح جلد نشریه، ساده و براي همۀ شماره .11

فوق در پشت جلد به زبان  13 -8کليۀ بندهاي  شوند در مورد نشریاتي که به زبان فارسي منتشر مي .11

 انگليسي چاپ شوند.

 در قسمت عطف نشریه، عنوان، شمارۀ جلد و سال انتشار چاپ شود. .10

صفحۀ اول هر مقاله اطالعات مربوط به عنوان نشریه )مخفف(، سال   (Header)در قسمت سرآساي .10

 )دوره( و شمارۀ نشریه، ماه و سال انتشار

فحات زوج هر مقاله مشخصات نشریه و در قسمت سرآساي صفحات فرد، عنوان در قسمت سرآساي ص .10

 مقاله آورده شود. 

در هر مقاله نام نویسندگان، در ذیل آن نشاني کامل سازمان محل خدمت و پست الكترونيكي آنها درج  .13

ل درج گردد. نشاني پستي نویسندۀ مسئول مقاله و تاریخ دریافت و پذیرش مقاله در پانویس صفحۀ او

 گردد.

مقاله باید چارچوب کلي از قبيل عنوان، چكيده، کليدواژه، نشاني نویسندگان، مقدمه، نتایج و بحث، منابع  .19

 ها و تئوري و مراجع رادارا باشد. علمي معتبر، مواد و روش

 گردد: صفحۀ درون جلد، صفحۀ شناسنامه است که در آن موارد ذیل درج مي .18

 نام صاحب امتياز   -

 سئولنام مدیرم -

 نام سردبير -

 نام اعضاي هيأت تحریریه )به ترتيب الفبا( با ذکر مرتبۀ علمي و محل اشتغال آنان -

 نام ویراستار)ان( علمي و ادبي -



 

 قوانین و مقررات پژوهشی دانشگاه شهید مدنی آذربایجانمجموعه 

 نام مؤسسۀ چاپ و نشر -

 نشاني پستي و سایت الكترونيكي مجله -

 شمارۀ پروانۀ انتشار از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي -

 حقيقات و فناوريدرجۀ علمي مجله از وزارت علوم، ت -

 تمامي این موارد در صفحۀ درون جلد پشت مجله به زبان انگليسي درج شود. -

در هر مجله باید محل مناسبي بنابه تشخيص هيأت تحریریه، به ضوابط پذیرش مقاله، راهنماي نگارش  .10

 و فرم اشتراك اختصاص یابد.

نيز فهرست مندرجات مجله را به  صفحۀ اول مجله، فهرست مندرجات را دربردارد و آخرین صفحۀ مجله .13

 دهد. زبان انگليسي نشان مي

 اسامي داوران کل مقاالت هر شماره از نشریه در انتهاي نشریه درج گردد. .11

 

 . کیفیت نشریه1ماده 

ها و جداول  ها، نمودارها، عكس مند بوده و کيفيت شكل نشریه باید از کاغذ مرغوب، طراحي مناسب بهره .1

 گارش نشریه باشد.متناسب با راهنماي ن

محتواي نشریات علمي پژوهشي، باید مقاالت پژوهشي اصيل )بنيادي یا کاربردي( با حفظ اصل نوآوري  .1

 در راستاي توليد علم و ارتقاي سطح دانش و پژوهش باشند.

 38/11/1003نامه تعيين اعتبار نشریات علمي کشور مصوب  آیين 0تأکيد بر رعایت ماده  .0

سایت الكترونيكي بوده و آرشيو الكترونيكي  بایست داراي وب مدني آذربایجان مي نشریات دانشگاه شهيد .0

 آنها کامل باشد.

 صورت الكترونيكي از طریق سامانۀ مدیریت نشریه صورت پذیرد. دریافت و داوري مقاالت بایستي به .0

 از زمان مقرر انتشار نشریه، چاپ آن نباید بيش از یك ماه تأخير داشته باشد.  .3

 نمایه گردند.   (ISC)ت دانشگاه شهيد مدني آذربایجان باید در پایگاه استنادي جهان اسالم نشریا .9

 

 . تناوب انتشار مجالت3ماده 

 انتشار هر مجله به ترتيبي که براساس مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي تعيين گردیده، خواهد بود.

 . صدور مجوز چاپ81ماده 

نامۀ اجرایي به معاون  أیيد مدیرمسئول، جهت بررسي و انطباق با ضوابط آیينمجلۀ آماده براي چاپ، پس از ت

 شود تا دستور چاپ آن صادر گردد.  پژوهشي دانشگاه ارسال مي

 



قوانین و مقررات پژوهشی دانشگاه شهید مدنی آذربایجانمجموعه    

 های چاپ مجله . هزینه88ماده 

 3ماده  0الزحمۀ داوران براساس بند  حق .1

ریال  333/333/1-افته مبلغ الزحمۀ مدیرمسئول نشریات بدون نمایه، به ازاي هر شمارۀ انتشار ی حق .1

 (30/33/1000)مصوب هيأت رئيسه دانشگاه مورخ 

ریال )مصوب  333/333/0/-الزحمۀ سردبير نشریات بدون نمایه، به ازاي هر شمارۀ انتشار یافته مبلغ  حق .0

 (30/33/1000هيأت رئيسه دانشگاه مورخ 

ریال  333/333/0/-نتشار یافته مبلغ الزحمۀ مدیرمسئول نشریات علمي ترویجي، به ازاي هر شمارۀ ا حق .0

 (30/33/1000)مصوب هيأت رئيسه دانشگاه مورخ 

ریال  333/333/3/-الزحمۀ سردبير نشریات علمي ترویجي، به ازاي هر شمارۀ انتشار یافته مبلغ  حق .0

 (30/33/1000)مصوب هيأت رئيسه دانشگاه مورخ 

 333/333/0/-هر شمارۀ انتشار یافته مبلغ الزحمۀ مدیر مسئول نشریات علمي پژوهشي، به ازاي  حق .3

 (30/33/1000ریال )مصوب هيأت رئيسه دانشگاه مورخ 

ریال  333/333/13/-الزحمۀ سردبير نشریات علمي پژوهشي، به ازاي هر شمارۀ انتشار یافته مبلغ  حق .9

 (30/33/1000)مصوب هيأت رئيسه دانشگاه مورخ 

 شوراي مجالت الزحمۀ ویراستاري ادبي، مطابق مصوبات حق .8

سراي دانشگاه و پذیرایي اعضاي هيأت  هاي مسافرت شامل بليط رفت و برگشت، اقامت در مهمان هزینه .0

 تحریریۀ خارج از دانشگاه جهت حضور در جلسات هيأت تحریریه

 آرایي چيني و صفحه هاي حروف هزینه .13

 هاي چاپ هزینه .11

 هزینۀ سامانۀ مدیریت نشریه .11

 هاي توزیع هزینه .10

 

 منابع مالی. 82ماده 

هاي مربوط به انتشار مجالت از اولين شماره تا چهار شمارۀ اول را حوزۀ معاونت پژوهشي دانشگاه  هزینه

کند. چنانچه در این فاصله مجله موفق به اخذ اعتبار علمي پژوهشي از وزارت علوم، تحقيقات و  تأمين مي

هاي نشریه تأمين  منظور و از آن محل، هزینه فناوري گردد، ردیف خاصي براي آن در بودجۀ ساالنۀ دانشكده،

خواهد شد. در صورت عدم کسب درجۀ اعتبار علمي پژوهشي، نشریه از حمایت مالي معاونت پژوهشي دانشگاه 

مند نخواهد شد و ادامۀ حمایت مالي منوط به اخذ درجۀ اعتبار علمي پژوهشي از وزارت علوم، تحقيقات و  بهره

 فناوري خواهد بود.
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 . کارشناس نشریه89ه ماد

 شود. نشریۀ فعال، یك کارشناس در نظر گرفته مي 0براي هر دانشكده با حداقل 

 

 گذاری، توزیع، فروش و اهدا . نحوۀ قیمت84ماده 

گذاري، توزیع، فروش و اهداي مجالت توسط شوراي مجالت علمي دانشگاه هر دو سال یك بار  نحوۀ قيمت

 گردد. تعيين مي

 

 دهای حاصل از فروش مجالت. درآم85ماده 

ها و مؤسسات آموزش  معامالتي دانشگاه -نامۀ مالي درآمدهاي حاصل از فروش مجالت، باید براساس آیين

 عالي به حساب عواید اختصاصي دانشگاه واریز گردد.

 کننده اختصاص خواهد یافت. . کليۀ درآمدهاي حاصل از فعاليت نشریه عيناٌ به واحد هزینه84تبصره 

 

 میزان تخفیف. 86ده ما

 %03براي دانشجویان و اعضاي هيأت علمي خارج از دانشگاه 

 جلد از نشریه را به افراد یا مؤسسات اهدا نماید.  03توند حداکثر تا تعداد  مدیرمسئول مي. 85تبصره 

 

 . شمارگان مجله87ماده 

 گردد.  تعيين مي  شمارگان مجله براساس گزارش ساالنۀ سردبير هر مجله با نظر شوراي مجالت

 

 نامه . تفسیر مفاد آیین81ماده 

 باشد. نامه، به عهدۀ شوراي مجالت علمي دانشگاه مي تفسير مفاد و شرح موضوعات مسكوت در این آیين

تبصره، در تاریخ  10ماده و  18نامۀ اجرایي نشریات علمي دانشگاه شهيد مدني آذربایجان در  آیين

 االجرا است.  ژوهشي دانشگاه رسيد و از تاریخ تصویب الزمبه تصویب شوراي پ 10/30/1000
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 اندازی نشریات داخل مراحل تأسیس و راه

 بررسي و تصویب عنوان و طرح توجيهي نشریه در گروه -

نامۀ اجرایي  معرفي دو نفر از اعضاي گروه به عنوان مدیرمسئول توسط شوراي گروه، براساس آیين -

 پژوهشي دانشكدهنشریات علمي دانشگاه، به شوراي 

نامۀ اجرایي نشریات علمي  معرفي اعضاي هيأت تحریریه توسط اعضاي گروه، براساس آیين -

 دانشگاه به همراه رزومۀ علمي به شوراي پژوهشي دانشكده

 

 بررسي و تصویب عنوان و طرح توجيهي نشریه در شوراي پژوهشي دانشكده -

ول در شوراي پژوهشي دانشكده براساس بررسي و تأیيد افراد معرفي شده به عنوان مدیرمسئ -

 نامۀ اجرایي نشریات علمي دانشگاه و ارجاع آن به شوراي مجالت )پژوهشي( دانشگاه آیين

نامۀ  بررسي و تأیيد اعضاي هيأت تحریریۀ معرفي شده در شوراي پژوهشي دانشكده براساس آیين -

 شي( دانشگاهاجرایي نشریات علمي دانشگاه و ارجاع آن به شوراي مجالت )پژوه

 

 بررسي و تصویب عنوان و طرح توجيهي نشریه در شوراي مجالت )پژوهشي( دانشگاه -

نامۀ لجرایي  تأیيد افراد معرفي شده به عنوان مدیرمسئول در شوراي پژوهشي دانشگاه براساس آیين -

 نشریات علمي دانشگاه و ارجاع آن به ریاست دانشگاه جهت صدور حكم

نامۀ  يأت تحریریۀ معرفي شده در شوراي پژوهشي دانشگاه براساس آیينبررسي و تأیيد اعضاي ه -

 اجرایي نشریات علمي دانشگاه جهت صدور احكام توسط معاونت پژوهشي

 

معرفي مدیرمسئول و عنوان نشریه به وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي توسط ریاست دانشگاه جهت  -

 اخذ مجوز نشر

عرفي دو نفر از اعضا به عنوان سردبير، به شوراي پژوهشي تشكيل جلسۀ هيأت تحریریه به منظور م -

 نامۀ اجرایي نشریات علمي دانشگاه دانشكده براساس آیين

 

بررسي و تأیيد افراد معرفي شده به عنوان سردبير در جلسۀ شوراي پژوهشي دانشكده براساس  -

 هشي( دانشگاهنامۀ اجرایي نشریات علمي دانشگاه و ارجاع آن به شوراي مجالت )پژو آیين
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نامۀ اجرایي نشریات علمي  بررسي و انتخاب سردبير در شوراي پژوهشي دانشگاه براساس آیين -

 دانشگاه و صدور حكم توسط معاونت پژوهشي دانشگاه

 

(ISSN)بعد از دریافت نتيجۀ استعالم از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي اقدام به دریافت کد شاپا  از  

خانۀ مليسازمان اسناد و کتاب  

 

 انتشار سه شماره از نشریه

 اقدام الزم جهت اخذ درجه از وزارت علوم، تحقيقات و فناوري

ISCاقدام براي نمایه کردن در  و   Google Scholar   و ISI هاي معتبر و سایر نمایه   
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 42فصل 

 

 نشر  کتاب در انتشارات دانشگاهدستورالعمل اجرایی 

 

 مقدمه

به امور چاپ و نشر دانشگاه و قانونمند کردن روال پذیرش آثار تصنيفي، تأليفي، تدوین،  به منظور سامان دادن

 شرح ذیل مورد تصویب قرار گرفت. نامۀ انتشارات به اي و ... در شوراي انتشارات دانشگاه، آیين گردآوري و ترجمه

 

 . تعاریف8ماده 

 :آثاري است که با تصویب شوراي انتشارات  نامه، عبارت از منظور از انتشارات در این آیين انتشارات

گردد و روي جلد آنها نشانۀ دانشگاه شهيد مدني  هاي مختلف چاپ و منتشر مي صورت دانشگاه، به

 شود. چاپ مي« انتشارات دانشگاه شهيد مدني آذربایجان»آذربایجان، شمارۀ مسلسل، شابك و عبارت 

 :شرح ذیل قابل چاپ باشد:  دي و ترجمه که بههرگونه تصنيف، تأليف، تدوین، تصحيح انتقا اثر 

 :هاي علمي نویسنده/  هاي جدید و نوآوري % آن را دیدگاه13اي که حداقل  تدوین مجموعهتصنیف

هاي دیگران در یك موضوع مشخص همراه باشد؛  نویسندگان تشكيل دهد و با تحليل یا نقد دیدگاه

 ده باشد. هاي خود منتشر کر ها را در مقاله اگرچه قبالً آن

 هاي علمي و نظریات پذیرفته شده است که براساس تحليل جدید و یا ترکيب  اي از داده : مجموعهتألیف

 شود و معموالً توأم با نقد است.  دهي مي مبتكرانه سامان

 :)هاي هدفمند و منسجم است که از منابع مختلف تهيه و  مطالب یا داده تدوین )به شیوۀ گردآوری

 شود. دوین ميدر یك مجموعه ت

 ترین و  هاي موجود در جهان، تشخيص صحيح بدل : عبارت است از معرفي نسخهتصحیح انتقادی

ترین نسخه به زمان حيات مؤلف، ارائۀ روش تحقيق، شرح و توضيح مستندات متن، ذکر مآخذ و  نزدیك



 

 قوانین و مقررات پژوهشی دانشگاه شهید مدنی آذربایجانمجموعه 

ارت و چه در محتوا و شناسي آن، تكميل نقایص چه در عب منابع مورد استفاده با استناد به شواهد و کتاب

 داوري در بهترین برداشت و نظایر آن )رشتۀ تخصصي مصحح باید با موضوع کتاب منطبق باشد(.

 هاي خارجي به زبان فارسي یا بالعكس با حفظ اصالت متن اصلي. : اثري است از برگردان زبانترجمه 

 و رفع اشكاالت و : بررسي موضوعي و تخصصي محتواي اثر، مقابله متن با اصل ویرایش علمی

 ابهامات و تحقيق در صحت یا سقم آن، بررسي استخراج منابع و مآخذ متن و سایر مواد مربوط. 

 شي و : ویرایش بدون تغيير در محتواي علمي و به منظور اصالح اشكاالت نگارویرایش ادبی

نامه، نمودارها،  ها، ارجاعات، کتاب دست کردن پانوشت جمالت، یكسازي  گذاري و روان دستوري، نشانه

 بندي و موارد مشابه آن.  ها و پاراگراف ها، فهرست جدول

 :تعيين نوع قلم و شمارۀ آن در تمامي متون براساس زیبایي )شامل متن اصلي و فرعي،  ویرایش فنی

ها و ...( کنترل اغالط تایپي و امالیي و نيز عدم جاافتادگي در متن و  ها، فرمول صفحۀ حقوقي، زیرنویس

 ها و ارجاعات و موارد مشابه آن.  دست بودن پانوشت یك

 ارزیابي موضوعي و تخصصي محتواي اثر که نتيجۀ آن در چاپ و نشر از طریق انتشارات داوری :

دانشگاه تعيين کننده خواهد بود. این ارزیابي، براساس معيارهاي تعيين شده از سوي حوزۀ معاونت 

 پژوهشي دانشگاه صورت خواهد گرفت. 

 شخص یا اشخاص حقيقي یا حقوقي است که تمام حقوق مادي و معنوي اثر، متعلق به او  حب اثر:صا

یا آنهاست که طبق قرارداد، تمام یا بخشي از آن حقوق براي هميشه یا براي مدتي معين به ادارۀ 

 شود.  انتشارات دانشگاه واگذار مي

 :شود و در  ر و دانشگاه تنظيم و مبادله ميسندي است که به منظور ایجاد تعهد بين صاحب اث قرارداد

الزحمه، نحوۀ پرداخت، شيوه و مقطع زماني تحویل اثر، تعداد صفحات،  آن مواردي چون ميزان حق

 گردد.  شمارگان و ضوابط چاپ و انتشار مشخص مي

 مبلغي است که در ازاي انجام هریك از خدمات تصنيف، تأليف، تدوین، تصحيح انتقادي، الزحمه: حق 

 شود.  ترجمه، ویرایش و داوري کتاب، به عامل آن پرداخت مي

 

 . آثار و صاحبان آثار2ماده 

باشند، باید نسخۀ  . صاحبان آثاري که مایل به چاپ آثار خود در انتشارات دانشگاه شهيد مدني آذربایجان مي1-1

باشد، جهت طي  نامه مي باالخره واژه گفتار، فهرست مطالب، منابع و مآخذ و اصلي خواناي آثار خود را که حاوي پيش

 روند اداري تا ارسال به مرکز نشر دانشگاه، در اختيار حوزۀ معاونت پژوهشي قرار دهند.   
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اي، ارسال کتاب به زبان اصلي، همراه با متن ترجمه هرکدام در دو نسخه  هاي ترجمه . در مورد کتاب8تبصره

 ضروري است. 

 ه به شوراي انتشارات دانشگاه، موارد ذیل بایستي رعایت شود:.در بررسي پيشنهادهاي رسيد1-1

 تصنيفي که مبتني بر تحقيقات ارزندۀ علمي، ادبي و فرهنگي بوده، نتایج آن اصيل و بدیع باشد.-1-1-1

هاي تحقيقاتي و آموزشي مؤلف باشد و براساس اصول کلي  هاي تخصصي و فعاليت تأليفي که در زمينه-1-1-1

 هاي علمي، ادبي و فرهنگي نگارش شده باشد.  تأليف مجموعه

 ترجمه یا تصحيح آثار ارزندۀ علمي، ادبي و فرهنگي. -1-1-0

هاي وابسته به وزارت علوم،  حداقل یك نفر از مؤلفان و یا مترجمان اثر از اعضاي هيأت علمي دانشگاه-1-1-0

 د. تحقيقات و فناوري و یا وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي باش

 احراز شوند، آثار تصنيفي، تأليفي و تصحيحي، با شرایط ذیل قابل پذیرش خواهند بود: 1-1که شروط بند  .چنان1-0

سال  3سال سابقۀ تدریس با درجه استادیاري و یا  0عضو هيأت علمي صاحب اثر تصنيفي حداقل باید  -1-0-1

و پژوهشي وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري یا ها و مراکز آموزشي  سابقۀ تدریس با درجۀ مربي در دانشگاه

بهداشت، درمان و آموزش پزشكي داشته باشد که براي آثار تأليفي و تصحيحي، سابقۀ تدریس بادرجۀ استادیاري به 

تواند عضو بازنشسته  باشد. الزم به ذکر است عضو هيأت علمي مي سال قابل تقليل مي 0سال و براي مربي به  1

 اشد. نيز ب

مقالۀ علمي پژوهشي در مجالت معتبر خارجي یا داخلي و مرتبط با موضوع  0صاحب اثر تصنيفي حداقل  -1-0-1

 درخواست داشته باشد.  

 براي سایر آثار، مرتبط بودن اثر با رشتۀ تحصيلي کافي است.  -1-0-0

فاده، جهت بررسي به شوراي انتشارات صاحب اثر باید کل اثر را همراه با فهرست مراجع و منابع مورد است -1-0-0

 تحویل دهند. 

هاي خارجي پيشنهاد  هاي چاپ براي متقاضياني که با مشارکت محققين خارجي، اثري را به زبان درخواست-1-0-0

 دهند؛ در اولویت بررسي و چاپ خواهند بود. 

 ایط ذیل قابل پذیرش خواهند بود: اي با شر احراز شوند، آثار ترجمه 0-1-1و  0-1-1که شروط بندهاي  . چنان1-0
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هاي کتاب را همراه پرینت با  % اثر، عناوین و سرفصل سایر بخش03صاحب اثر باید دو نسخه از حداقل  -1-0-1

 هاي ترجمه شده، به شوراي انتشارات تحویل دهد.  هاي اصلي بخش متن

ها  درس یا دروس مصوب دانشگاه %  سرفصل33کتاب مورد ترجمه، بایستي کتاب درسي باشد و حداقل  -1-0-1

و مراکز آموزش عالي وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و یا بهداشت، درمان و آموزش پزشكي را پوشش 

 % مورد قبول است. 03دهد و در گروه علوم انساني درصد پوشش با 

ي و یا مربي در زمينۀ اثر داشته سال سابقۀ تدریس با درجۀ استادیار 0و یا  1مترجم به ترتيب حداقل  -1-0-0

 باشد. 

باید از تاریخ آخرین چاپ اثر ترجمه بيش از پنج سال نگذشته باشد. در صورتي که متقاضي چاپ کتاب -1-0-0

که بيش از پنج سال از آخرین  اي هاي ترجمه  هاي چاپ کتاب را تقبل نماید، چاپ کتاب اي تمامي هزینه ترجمه

 اشد، از طریق معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه بالمانع خواهد بود. ها گذشته ب تاریخ چاپ آن

که عضو هيأت علمي درخواست چاپ الكترونيك اثر را داشته باشد، براي ایشان در قبال چاپ اثر،  .در صورتي1-0

 نسخۀ کاغذي از اثر از محل گرنت 10حق ترجمه یا تأليف پرداخت نخواهد شد. براي این شيوۀ چاپ، حداکثر 

 متقاضي چاپ خواهد شد. 

 

 . مراحل بررسی و تصویب آثار9ماده 

.هرگونه پيشنهاد چاپ اثر، بعد از تهيه و تكميل فرم پيشنهاد تصنيف، تأليف و ترجمه توسط متقاضي و طرح در 0-1

 شود.  شوراي گروه و دانشكدۀ مربوط تصویب مي

 شود. طرح و در صورت احراز شرایط الزم، تصویب ميها در شوراي انتشارات دانشگاه  . پيشنهاد مصوب دانشكده0-1

 آثاري که مربوط به گروه آموزشي خاصي نيستند، در شوراي انتشارات دانشگاه قابل بررسي هستند.  .2تبصره

 دارد.  صورت کتبي به متقاضي اعالم مي جانبه، نظر خود را به . شوراي انتشارات دانشگاه پس از بررسي همه0-0

داور تخصصي خارج از دانشگاه و در  1شوراي انتشارات، آثار ارائه شده جهت نظرخواهي اوليه به  . با تشخيص0-0

 گردد. صورت لزوم ویرایش نهایي علمي، ادبي و یا فني، به ویراستار یا ویراستاران منتخب ارسال مي

 اهد بود. . کليۀ فرآیندهاي انتخاب و ارسال به داوران بدون اطالع افراد ذینفع در اثر خو0-0



قوانین و مقررات پژوهشی دانشگاه شهید مدنی آذربایجانمجموعه    

که هر دو داور، اثر را قابل چاپ تشخيص دهند؛ اثر، مورد قبول و در صورتي که هر دو داور، اثر را  .در صورتي0-3

که یكي از داوران اثر را غيرچاپ ارزیابي نماید، اثر براي  شود. در صورتي غيرقابل چاپ تشخيص دهند، اثر رد مي

 داور سوم مالك رد یا قبول درخواست چاپ اثر خواهد بود.  شود. نظر و نمرۀ نهایي داور سوم ارسال مي

 . زمان الزم براي ترجمۀ آثار حداکثر یك سال است. تشخيص موارد استثنایي به عهدۀ شوراي انتشارات است.0-9

نویس شده توسط صاحب اثر و  . آثار مورد تأیيد داوران و ویراستاران، بعد از اعمال اصالحات در نسخۀ پاك0-8

 گيرد. از سوي صاحب اثر، مورد تصویب نهایي شوراي انتشارات قرار مي CDچيني و تحویل  حروف سپس

 

 . تعهدات4ماده 

.صاحب اثر باید تا زمان اعالم نتيجۀ قبول یا رد اثر براي چاپ در مرکز نشر دانشگاه، اثر خود را به ناشر دیگري 0-1

 عالم نماید.ارائه ندهد و این تعهد را همراه امضاي تعهدنامه ا

اي باید بين صاحب اثر و معاونت پژوهش و  . پس از قبول اثر براي چاپ و نشر در مرکز، قرارداد جداگانه0-1

 فناوري دانشگاه تنظيم شود.

الزحمۀ تصنيف، تأليف، تدوین، تصحيح انتقادي، ترجمه، ویرایش، داوري کتاب  . معاونت پژوهشي دانشگاه، حق0-0

الزحمه، پس از تصویب نهایي  کند. مبلغ حق جه به کيفيت و کميت کار انجام یافته پرداخت ميو تجدید چاپ را با تو

 کند: در شوراي انتشارات، قابل پرداخت بوده و از دستورالعمل ذیل تبعيت مي

 الزحمه )عدد مبنا( * تعداد صفحات= مبلغ حق

شود.  گاه شهيد مدني آذربایجان تعيين ميعدد مبنا در شوراي پژوهشي و برطبق آخرین مصوبات هيأت امناي دانش

و تعداد سطرها در  11طور معادل و براساس معيار قطع وزیري )حروف فارسي یا التين با قلم نمره  تعداد صفحات به

 شود. سطر( در شوراي انتشارات تعيين مي 13هر صفحه 

ها هستند، تعداد صفحات اثر براي  عها و اشكال متعدد، یا در سایر قط . درخصوص آثاري که داراي فرمول2تبصره

 شود.  الزحمه با تشخيص شوراي انتشارات تعيين مي محاسبۀ حق

. در صورت نياز، انتشارات دانشگاه بعد از اخذ موافقت صاحب اثر و مجوز شوراي انتشارات، مجاز به تجدید چاپ 0-0

 آن خواهد بود.

تواند با اخذ  ت، به تجدید چاپ اقدام نكند، صاحب اثر مي.اگر انتشارات دانشگاه به علت محدود بودن امكانا0-0

 مجوز کتبي از شوراي انتشارات، با ناشر دیگري اقدام به چاپ کند.



 

 قوانین و مقررات پژوهشی دانشگاه شهید مدنی آذربایجانمجموعه 

. صاحب اثر باید پاسخ مستدل و الزم را در مورد انتقادات و ایراداتي که احياناً بر چاپ قبلي اثر وارد آمده است، 0-3

 کند.به شوراي انتشارات دانشگاه ارائه 

. صاحب اثر موظف است حداکثر تالش خود را براي درج آخرین اطالعات تكميلي در متن اثر به صورت 0-9

 ضميمه و انجام اصالحات الزم در تجدید چاپ به عمل آورد.

 

 . چاپ و نشر5ماده 

ب ابالغ .مرکز نشر دانشگاه، بعد از تصویب چاپ یك اثر توسط شوراي پژوهشي دانشگاه براساس ضوابط مصو0-1

 کند.  اثر را از صاحب اثر دریافت مي (CD)شده توسط شورا، لوح فشرده 

. لوح فشرده، حاوي اثر در صورت عدم تطبيق با فرمت انتشارت دانشگاه، جهت تطبيق مجدد به صاحب اثر 0-1

 شود. برگردانده مي

 هایي ارائه خواهد کرد. چاپ به صاحب اثر جهت کنترل و تأیيد ن پيش 1. انتشارات دانشگاه حداکثر 0-0

هاي چاپي، به انتشارات مراجعه نكند، یا  گيري نمونه طور مرتب براي غلط در مواردي که صاحب اثر به .4تبصره 

گيري را به شخص دیگري واگذار کند و  آنها را بيش از ده روز نزد خود نگاه دارد، انتشارات مجاز خواهد بود کار غلط

 حمۀ صاحب اثر کسر نماید.الز مزد مصحح را از حق دست

گيري در مورد تعيين جنس کاغذ و طرح روي و پشت جلد با مشورت صاحب اثر، جزو اختيارات  . تصميم0-0

 انتشارات دانشگاه است. 

انتشارات »هاي مصوب، درج نشانۀ دانشگاه، شماره مسلسل، شابك و عبارت  . برروي و پشت جلد تمام کتاب0-0

 هاي معين، الزامي است.  در محل« ایجاندانشگاه شهيد مدني آذرب

 . به پيشنهاد صاحب اثر، تعيين ميزان شمارگان هر کتاب به عهدۀ شوراي انتشارات دانشگاه است. 0-3

 .در شناسنامۀ کتاب، درج نام ویراستاران علمي، ادبي و فني الزامي است.0-9

 گيرد. تن صرفه و صالح دانشگاه انجام ميگذاري کتاب توسط کارشناسان انتشارات، با درنظر گرف . قيمت0-8

 –سال از چاپ آنها گذشته باشد )موجودي انبار(  13هاي چاپي خود را که بيش از  . انتشارات مجاز است کتاب0-0

 با تخفيف مناسب به فروش برساند. -به افراد حقيقي و حقوقي
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هاي انتشاراتي  از است جهت معرفي فعاليت. انتشارت دانشگاه با مجوز رئيس دانشگاه یا معاون پژوهشي، مج0-13

نسخه از اثر  13نسخه، حداکثر  033دانشگاه و توسعۀ روابط و مبادالت علمي و فرهنگي، براي تيراژهاي باالي 

هاي معتبر و مراکز مهم تحقيقاتي  خانه هاي سياسي، علمي و کتاب ها و مقامات و شخصيت منتشر شده را به سازمان

نسخه را به صاحب اثر و حداکثر یك نسخه را نيز به هر  13ر داخل یا خارج کشور، حداکثر و علمي و فرهنگي د

 یك از داوران و ویراستاران اهدا کند.

 

 . نشر برای متقاضیان خارج از دانشگاه6ماده 

هاي  صرهها و تب . براي متقاضيان چاپ اثر خارج از دانشگاه شهيد مدني آذربایجان، کليۀ موارد مذکور در ماده3-1

 نامه بویژه در موارد بازدارنده در زمينۀ متقاضي و اثر ملحوظ است. هاي پيشين این آیين طرح شده در قسمت

گيري امور چاپ و درخواست  ریال براي پي 333/333/0/-شامل  1000و  1000هاي چاپ اثر در سال  هزینه .3-1

آرایي و طراحي روجلد  چيني، صفحه هاي حروف نهریال براي داوري است. همچنين دیگر هزی 333/333/0/-فيپا، 

هاي مرسوم طبق قرارداد جاري با چاپخانه در فرآیند  براساس قطع، تيراژ، نوع کاغذ و سایر متغيرها مطابق با هزینه

 چاپ از متقاضي اخذ خواهد شد. 

 00کيلومتر  -دانشگاه )تبریز. مؤلف یا مترجم خارج از دانشگاه بایستي دو نسخه پرینت شده از اثر را به آدرس 3-0

( از طریق پست سفارشي 0090191090کد پستي  –کتابخانۀ مرکزي  -دانشگاه شهيدمدني آذربایجان -جاده مراغه

 ارسال نماید. در مورد آثار ترجمه ارسال پرینت متن اصلي اثر نيز الزم است.

شدۀ اثر، یك نامۀ درخواست چاپ اثر،  هاي پرینت . متقاضيان خارج از دانشگاه الزم است به همراه نسخه3-0

 اطالعت تماس، رزومۀ کاري و آخرین حكم کارگزیني خود را نيز ارسال نمایند. 

 

 . تصویب 7ماده

 شوراي انتشارات دانشگاه به تصویب رسيد.  10/31/1000تبصره در جلسۀ مورخ  0ماده و  9در  دستورالعملاین 
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 52فصل 

 
های علم ها، مراکز پژوهشی، پاركدانشگاه آزمایشگاه مرکزیآیین نامه 

 و فناوری و مراکز آموزش عالی

 

 مقدمه

با توجه به گسترش مراکز آموزش عالي در کشور و با عنایت به اینكه بخش زیادي از اعتبارات مراکز آموزش عالي 

مذکور امري  دهي تجهيزات یابد، سامانبراي خرید و تأمين تجهيزات تحقيقاتي و آزمایشگاهي تخصيص مي

-هاي به عمل آمده مشخص شده است این تجهيزات در قالب آزمایشگاهرسد. براساس بررسيضروري به نظر مي

صورت  ههاي مختلف آموزش عالي جانمایي شده و تعداد قابل توجهي از آنها بهاي کوچك پراکنده، در قسمت

هاي ي شده است. بدین ترتيب با وجود هزینهموازي و تكراري توسط مؤسسات و مراکز آموزشي و پژوهشي خریدار

برداري کافي از آنها صورت نپذیرفته است. از طرف دیگر برخي از این تجهيزات به زیادي که صرف آن شده، بهره

دهي  داري نامناسب و عدم استفاده صحيح غيرقابل استفاده و مستهلك شده است. از این رو براي سامان دليل نگه

افزاري و نيروي انساني بر اساس افزاري، سختزات آزمایشگاهي و تحقيقاتي از نظر نرموضعيت موجود تجهي

نامه آزمایشگاه مرکزي با شرح وظایف ذیل تدوین شده است. لذا هاي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري آیينسياست

باشند، ه داراي آزمایشگاه ميهاي علم و فناوري و مراکز پژوهشي کها، پاركها، پژوهشگاهشود دانشگاهتأکيد مي

 نامه اقدام نمایند. نسبت به عملياتي نمودن این آیين

 

 تعاریف .8ماده 

هاي مرتبط افزارها، منابع انساني متخصص و دستورالعملافزارها، نرماي از سختبه مجموعه آزمایشگاه مرکزی:

هاي علمي و تحقيقاتي ایجاد و انجام آزمایش اي برايشود که در فضاي فيزیكي متناسب، بصورت شبكهاطالق مي

 دهي شده است.  سازمان
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هاي علم و فناوري و مراکز آموزش عالي زیر ها، مراکز پژوهشي، پاركدانشگاه ،منظور از مؤسسه مؤسسه:

 باشد.مجموعه وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مي

 شود.ناميده ميشوراي آزمایشگاه که از این به بعد به اختصار شورا  شورا:

 

 موضوع آزمایشگاه مرکزی .2ماده 

هاي مختلف آموزشي و دهي امكانات و تجهيزات پيشرفته مورد نياز گروه آزمایشگاه مرکزي با موضوع سامان

جویي و جلوگيري از خریدهاي تكراري، موازي و غير وري بهينه از امكانات موجود، صرفهپژوهشي و فناوري، بهره

ها در آینده، ایجاد ارتباط بيشتر بين پژوهشگران، انتقال اطالعات، پرهيز از برداري از دادههرهضروري، امكان ب

ها و تجهيزات موجود، فعال نمودن کليه تجهيزات موجود و امكان دسترسي همه اعضاي انحصاري شدن دستگاه

 شود.د ميت علمي، پژوهشگران، دانشجویان و محققان به فضاها و امكانات پژوهشي ایجاأهي

در ضمن امكان دارد تجهيزات مورد نظر در یك فضاي سربسته، در یك محل تجميع شده باشند یا اینكه در قالب 

 اي و زیر نظر رئيس آزمایشگاه مرکزي آن مؤسسه فعاليت نمایند. هاي اقماري بصورت شبكهآزمایشگاه

 

 هدف از ایجاد آزمایشگاه مرکزی .9ماده

افزاري و هاي علمي و آزمایشگاهي )سختگذاري منابع و توانمندينگ اشتراكنهادینه کردن فره .0-1

 افزاري( نرم

 ریزي و مدیریت خدمات آزمایشگاهيامكان برنامه .0-1

متمرکز شدن تجهيزات آزمایشگاهي جهت ارائه خدمات بهينه پژوهشي و فناوري توسط کارشناسان  .0-0

 دیده و متخصصآموزش

 ي مدیریت نگهداري و تعمير تجهيزات آزمایشگاهيسازي برازمينه .0-0

 هاي ضروريجلوگيري از خرید تجهيزات مشابه و فراهم کردن امكان خرید دستگاه .0-0

 ایجاد شبكه آزمایشگاهي در سطح مؤسسه با محوریت آزمایشگاه مرکزي .0-3

 مؤسسههاي موجود در ها و کارگاهبرداري بهينه از آزمایشگاهتسهيل در بهره .0-9

 هاي علمي ایرانرساني در شبكه آزمایشگاهتسهيل خدمات .0-8
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 هاي تحقيقاتي استاني، ملي و بين المللي امكان مشارکت فعال در اجراي پروژه .0-0

 HSEسهولت در برقراري نظام  .0-13

 

 مرکز اصلی آزمایشگاه .4ماده 

-کز اصلي آزمایشگاه، درون مؤسسه مربوطه ميهر مؤسسه داراي یك آزمایشگاه مرکزي خواهد بود، بنابراین مر

 باشد.

 

 ترکیب شورای آزمایشگاه .5ماده 

 )رئيس مؤسسه )رئيس شورا 

 )معاون پژوهش و فناوري مؤسسه )نائب رئيس 

 معاون آموزشي مؤسسه 

 معاون اداري و مالي مؤسسه 

 )رئيس آزمایشگاه )دبير 

 شود. مدیر پژوهش و فناوري جایگزین ميدر صورت نبود معاون پژوهش و فناوري در مؤسسه،  تبصره:

 

 زمان و اداره جلسات شورا .6ماده 

دید شوراي آزمایشگاه هر مؤسسه حداقل دوبار در سال و براي  تعيين زمان جلسات شورا و ترتيب دعوت بنا به صالح

با رأي اکثریت  شورا الزامي است. تصميمات اتخاذ شده شورا، حضور حداقل سه نفر از اعضايرسميت یافتن جلسه 

 رسد. نسبي اعضاء به تصویب مي

 

 وظایف شورای آزمایشگاه مرکزی .7ماده 

 هاي سال و تعيين خط مشي الزمانداز و برنامهتصویب چشم .9-1

افتتاح حساب بانكي به نام آزمایشگاه مرکزي براي درآمدهاي اختصاصي و گردش مالي آن )به منظور  .9-1

 شود(.دها منحصراً صرف آزمایشگاه ميتوسعه آزمایشگاه این درآم

 تأمين اعتبار و تغيير در سرمایه آزمایشگاه .9-0
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 تصویب بودجه ساليانه .9-0

 تصویب ترازنامه مالي .9-0

 بررسي، تصویب خرید و انعقاد قراردادهاي تعمير و نگهداري تجهيزات آزمایشگاهي .9-3

 هاي علمي ایران )شاعا(اف شبكه آزمایشگاهها و اهدهماهنگ نمودن مصوبات شورا با سياست .9-9

 هاي آزمایشگاه مرکزيدهي و نظارت بر فعاليت ریزي، سامانبرنامه .9-8

هاي علمي آزمایشگاه  همكاري و ارتباط مستمر با رئيس آزمایشگاه مرکزي براي تحقق اهداف و فعاليت .9-0

 مرکزي

 کرد صحيح اعتباراتهزینه ۀنظارت بر نحو .9-13

 

 انتصاب رئیس آزمایشگاه مرکزی .1 ماده

سال  0رئيس آزمایشگاه مرکزي به پيشنهاد معاون پژوهش و فناوري و ابالغ رئيس مؤسسه به مدت  .8-1

 گردد.منصوب مي

 گيرد.هاي رئيس آزمایشگاه مرکزي زیر نظر معاون پژوهش و فناوري صورت ميتمام فعاليت .8-1

 

 وظایف رئیس شورا .3ماده 

 جلسات شورا ۀادار .0-1

 نظارت بر حسن جریان امور به خصوص نظارت بر عملكرد رئيس آزمایشگاه .0-1

 

 وظایف رئیس آزمایشگاه مرکزی .81ماده 

 اداره آزمایشگاه و نظارت بر حسن انجام امور محوله .13-1

 ارائه راهكارهاي مناسب جهت افزایش ضریب ایمني کار در آزمایشگاه  .13-1

 کارگيري و تعدیل کارکنان، تعيين وظایف و مزایاي مربوط در حدود بودجه مصوب و مقررات هپيشنهاد ب .13-0



 

 قوانین و مقررات پژوهشی دانشگاه شهید مدنی آذربایجانمجموعه 

امضاي اسناد مالي مرتبط با خرید تجهيزات آزمایشگاه از محل بودجه ساليانه و درآمدهاي اختصاصي  .13-0

 آزمایشگاه با هماهنگي شوراي آزمایشگاه مرکزي

 کرد اعتبارات شاعا به شوراي آزمایشگاه مرکزيلكرد و نحوه هزینهارائه فصلي گزارش مالي و آمار عم .13-0

هاي مرتبط با آزمایشگاه مرکزي براي پيشنهاد به نامهنویس دستورکارها و آیينتهيه و تنظيم پيش .13-3

 شوراي آزمایشگاه مرکزي

کارایي و تعهد کاري، ها بر اساس پيشنهاد پرداخت درآمد مشخصي از آزمایشگاه به کارشناسان دستگاه .13-9

 به شوراي آزمایشگاه مرکزي 

 هاي آزمایشگاه مرکزي به شوراي آزمایشگاه مرکزيپيشنهاد توسعه فعاليت .13-8

هاي آموزشي و ابالغ از هاي وابسته به آزمایشگاه مرکزي با مشورت گروهانتخاب مدیران آزمایشگاه .13-0

 طرف رئيس آزمایشگاه مرکزي

 ها و ارائه آن به شورا جهت تصویبيازهاي تجهيزات بر اساس نظر رؤساي آزمایشگاهآوري نجمع .13-13

 تهيه بانك اطالعات تجهيزات تحقيقاتي و آزمایشگاهي  .13-11

 همكاري مستمر با دفتر امور پشتيباني پژوهش و فناوري وزارت علوم، تحقيقات و فناوري .13-11

 هيزاتنظارت بر نظام تعمير و نگهداري تج .13-10

 ابالغ و پيگيري مصوبات جلسه شورا .13-10

 ارسال گزارش ساليانه به رئيس شورا .13-10

 

 وظایف نائب رئیس شورا .88ماده 

 اداره جلسات شورا .11-1

ارسال گزارش عملكرد ساليانه با تأیيد رئيس شورا به معاونت پژوهش و فناوري وزارت علوم، تحقيقات و  .11-1

 فناوري

 

 



قوانین و مقررات پژوهشی دانشگاه شهید مدنی آذربایجانمجموعه    

 نامهنحوه تغییر آیین . 82ماده 

شوراي آزمایشگاه مرکزي مكلف است در پایان هر سال، آمار عملكرد آزمایشگاه را به همراه پيشنهادهاي الزم به 

ها و بندي گزارشمعاونت پژوهش و فناوري وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ارائه دهد تا این معاونت با جمع

 سر کشور، نسبت به تغيير احتمالي آیين نامه اقدام نماید. هاي سراپيشنهادهاي احتمالي آزمایشگاه

 

 وظایف دفتر امور پشتیبانی پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری .89ماده 

 هاي مرکزي سراسر کشوردریافت گزارش آزمایشگاه .10-1

 هانظارت بر عملكرد آزمایشگاه .10-1

 با مشارکت مؤسسهتخصيص بودجه و اعتبارات، متناسب  .10-0

 نامهپيشنهاد تغيير احتمالي آیين .10-0

 

 تصویب .84ماده 

ابالغ الزم االجرا تاریخ مورد تصویب قرار گرفت و از  11/1/00ماده و یك تبصره در تاریخ  10این آیين نامه در 

 است.

  



 

 قوانین و مقررات پژوهشی دانشگاه شهید مدنی آذربایجانمجموعه 

 

 فرم مشخصات سند

 هاي علم و فناوري و مراکز آموزش عاليشي، پاركها، مراکز پژوهعنوان سند: آیين نامه آزمایشگاه مرکزي دانشگاه

 11/1/1000تاریخ سند: 

 01080/0تاریخ تصویب سند: 

 هاي علمي ایران )شاعا(تهيه کننده: دفتر امور پشتيباني پژوهش و فناوري، شبكه آزمایشگاه

راکز آموزش عالي به استناد مفاد هاي علم و فناوري و مها، مراکز پژوهشي، پاركآیين نامه آزمایشگاه مرکزي دانشگاه

مجلس  18/0/80قانون اهداف، وظایف و تشكيالت وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مصوب  1بخش ب ماده  1بند 

ابالغي از سوي مقام معظم رهبري و  10/3/00هاي کلي علم و فناوري تاریخ سياست 1-1شوراي اسالمي و بند 

ها، مراکز پژوهشي و آموزش ها و مراکز آموزشي و ترغيب دانشگاهها، پژوهشگاهگيري از نظرات دانشگاههمچنين بهره

وري از امكانات و تجهيزات پژوهشي به تصویب معاون محترم عالي براي ایجاد آزمایشگاه مرکزي و افزایش بهره

 گردد.پژوهش و فناوري وزارت متبوع رسيد و جهت اجرا ابالغ مي

 تصویب کننده:

 وحيد احمدي                                                               

 معاون پژوهش و فناوري                                                               

 

  



قوانین و مقررات پژوهشی دانشگاه شهید مدنی آذربایجانمجموعه    

 

 دانشگاه شهید مدنی آذربایجاناجرایی آزمایشگاه مرکزی دستورالعمل

 (8934)تیر ماه 

 

 

 مقدمه

آزمایشگاه مرکزي و در جهت نيل به اصالح الگوي مصرف و  آیين نامهبيني شده در  پيش در راستاي تحقق اهداف

 دانشگاه شهيد مدني آذربایجاننحوۀ استفاده از آزمایشگاه مرکزي  شيوه نامهاستفاده بهينه از امكانات موجود، 

 شرح ذیل تدوین گردید. به

 

 زمان کار آزمایشگاه.8ماده 

پردازد. در صورت فراهم شدن  عصر دایر بوده و به ارایه خدمات مي 13صبح الي  8:03آزمایشگاه مرکزي از ساعت 

 . باشدميقابل افزایش  مرکزي آزمایشگاه شورايامكانات در آینده، مدت کاري آزمایشگاه با نظر 

 مرکزي هآزمایشگا شورايدر خارج از ساعات مذکور و در روزهاي تعطيل، استفاده از امكانات با موافقت  .8تبصره

از محل درآمدهاي  الزحمۀ پرسنل پرداخت حق در صورت نياز به فعاليت در روزهاي تعطيل،قابل بررسي است. 

 صورت خواهد گرفت. حاصل در همان روز

 

 خدمات آزمایشگاهیدهی برای استفاده از نوبت.2ماده 

 اختصاصيوسط متقاضي به حساب ،ابتدا هزینۀ رزرو تدر موارد خاص آزمایشگاه ۀویژ براي استفاده از امكانات

هاي خالي در ليست رزرو، نسبت به ثبت زمان مورد نياز براي  آزمایشگاه مرکزي واریز شده و پس از بررسي زمان

 استفاده از امكانات مبادرت خواهد شد.

 % کل هزینۀ استفاده از امكانات است. 13هزینۀ رزرو، معادل .2تبصره 

از طریق سایت آزمایشگاه مرکزي قابل تي که نياز به رزرو نداشته و ليست آنها جهت استفاده از تجهيزا.9تبصره 

در به کارشناس مربوطه  با رئيس آزمایشگاه مرکزي هماهنگي بعد از توانند ، متقاضيان ميدسترس خواهد بود

 گونه امكانات استفاده نمایند. آزمایشگاه مراجعه نموده وپس از پرداخت هزینۀ کارکرد، از این



 

 قوانین و مقررات پژوهشی دانشگاه شهید مدنی آذربایجانمجموعه 

موظف است حداکثر امكانات الزم را جهت تسهيل دسترسي متقاضيان به ليست  مرکزي آزمایشگاه .4بصره ت

 دسترسخواهد بود. درآخرین وضعيت رزرو تجهيزات فراهم نماید. ليست مذکور از طریق سایت آزمایشگاه مرکزي 

 

اً در زمان مقرر براي استفاده از در صورتي که متقاضي دستگاهي را جهت استفاده رزرو نماید ولي بعد .9ماده 

استفاده از امكانات منوط به  مبلغ رزرو واریز شده عودت داده نخواهد شد وتجهيزات به آزمایشگاه مراجعه ننماید، 

 نام در صف مراجعين جدید خواهد بود. پرداخت مجدد هزینۀ رزرو و ثبت

الت مربوط به آزمایشگاه مرکزي مانند بروز در صورتي که رزرو انجام شود ولي متقاضي بنا به مشك.5تبصره 

 مشكالت فني در تجهيزات، نتواند از تجهيزات آزمایشگاه استفاده کند، مبلغ رزرو به متقاضي عودت داده خواهد شد.

بعد از رزرو امكانات، در صورتي که متقاضي حداکثر تا دو روز قبل از زمان رزرو، انصراف خود و یا  .6تبصره 

 رزرو را اعالم نماید، نصف مبلغ رزرو قابل عودت خواهد بود. جابجایي زمان

 

 های آموزشیانتقال داده شده به آزمایشگاه مرکزی گروه نحوۀ استفادۀ از تجهیزات. 4ماده 

موضوع ، ها براي استقرار درآزمایشگاه مرکزيدانشكدههاي آموزشي  گروه تمایل به اختصاص تجهيزاتدر صورت 

ها به همراه هاي قابل انتقال به آزمایشگاه مرکزي از طرف دانشكده مربوط به ليست دستگاهپس از دریافت نامه 

صورتجلسه شوراي دانشكده، در شوراي آزمایشگاه مرکزي مطرح و پس از تصویب،تجهيزات اعالم شده قابل انتقال 

ها بوده و دانشكدهاي آموزشي ه گروهباشند. الزم به ذکر است که این تجهيزات متعلق به به آزمایشگاه مرکزي مي

ها را نداشته و تحت شرایط خاص قابل عودت به گروه آموزشي آزمایشگاه مرکزي به هيچ وجه حق مالكيت بر آن

 باشند.مربوطه مي

نياز به تعمير و یا کاليبراسيون داشته باشند،  به آزمایشگاه مرکزي اگر تجهيزاتاعالم شده قبل از انتقال.7تبصره 

 مربوطه از طرف معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه پرداخت خواهد شد.  کل هزینه

ت علمي گروه آموزشي مربوطه در اولویت أارائه خدمات به دانشجویان تحصيالت تكميلي و اعضاي هي. 1تبصره 

 بوده و بدون اخذ هزینه انجام خواهد گرفت.

 

-هاي دولتي و خصوصي، صنایع و دانشگاهسازمان هاي آموزشي دانشگاه و یاارائه خدمات به سایر گروه. 5ماده 

باشد که از طریق سایت آزمایشگاه مرکزي هاي آزمایشگاه مرکزي ميهاي دیگر منوط به اخذ هزینه مطابق تعرفه

 قابل دسترس خواهد بود.



قوانین و مقررات پژوهشی دانشگاه شهید مدنی آذربایجانمجموعه    

د که باش% سهم گروه آموزشي مي93سهم آزمایشگاه مرکزي و % 03درآمد حاصله از این ماده، از کل  .3 تبصره

هزینه خواهد شد. الزم به ذکر است که سهم گروه آموزشي به جهت توسعۀ تجهيزات گروه آموزشي مربوطه صرفا 

 صورت فصلي )سه ماهه( از طرف معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه به دانشكده مربوطه اعالم خواهد شد.

 

در هر فصل محاسبه شده و گزارش آن هاي آزمایشگاه مرکزي و هزینه اي، کل درآمد در بررسي دوره. 6ماده 

مرکزي در جهت حفظ و  به منظور تشویق کارشناسان آزمایشگاهآزمایشگاه مرکزي خواهد شد. رئيسشوراي تقدیم 

% از سهم درآمد آزمایشگاه مرکزي با پيشنهاد 0ها و افزایش ارائه خدمات و درآمدزایي، حداکثر تا داري دستگاه نگه

 باشد. و تصویب در شوراي آزمایشگاه مرکزي در وجه کارشناس مربوطه قابل پرداخت ميرئيس آزمایشگاه مرکزي 

 

پرداخت آزمایشگاه مرکزي، تأمين کارشناس الزم و  خصوصتجهيزات آزمایشگاهيانتقال داده شده بهدر . 7ماده 

رات معاونت پژوهش و از محل اعتبا سرویستجهيزاتداري، کاليبراسيون و  هاي مربوط به تعمير و نگهکليه هزینه

 . گيردفناوري دانشگاهانجام مي

 

 های اقماریمستقر درآزمایشگاه های آموزشیگروه از تجهیزات هنحوۀ استفاد. 1ماده 

شود که داراي دستگاه یا تجهيزات آزمایشگاهي با قابليت ارائه خدمات آزمایشگاه اقماري به آزمایشگاهي گفته مي

ها، ت علمي دانشگاه شهيد مدني آذربایجان و یا سایر دانشگاهأي و یا اعضاي هيبه دانشجویان تحصيالت تكميل

ها و نهادها بوده و از طریق تكميل فرم درخواست عضویت در آزمایشگاه مرکزي اطالعات مربوط به سازمان

ایشگاه خدمات در آن آزم ۀزماني براي ارائ ۀتجهيزات موجود، مشخصات مسئول و کارشناس آزمایشگاه و برنام

 مشخص گردد.

 آزمایشگاه مرکزيدرخواست عضویت در آزمایشگاه مرکزي به صورت آزمایشگاه اقماري، در شوراي  .81تبصره 

 بررسي و پس از تائيد به دانشكده مربوطه اعالم خواهد شد.

 

ه مرکزي اشتراك گذاشته شدۀ گروه آموزشي به آزمایشگا به هاي اقماري،تجهيزاتدر مورد آزمایشگاه .3ماده 

موظف است  نيز ردد، گروه آموزشيگميۀ خدمات در همان گروه آموزشي تعيين ئابند و محل ارایيمانتقال ن

آماده به کار نگه را فراهم نموده و دستگاه را جهت استفادۀ متقاضيان در شرایط  خدمات ئۀاراکارشناس الزم براي 

 دارد.
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هاي اقماري، آزمایشگاه سرویستجهيزاتداري، کاليبراسيون و  مربوط به تعمير و نگه ۀبخشي از هزین.88تبصره 

متناسب با نحوه عملكرد و ميزان درآمدزایي دستگاه، از محل اعتبارات معاونت پژوهش و فناوري دانشگاهقابل 

 باشد.پرداخت مي

مختلف در سسات آموزشي و پژوهشي و صنایع ؤهاي اقماري به ممعرفي امكانات و خدمات آزمایشگاه.82تبصره 

 راستاي  افزایش درآمدزایي از طریق آزمایشگاه مرکزي انجام خواهد گرفت.

در راستاي ترغيب اساتيد، کارکنان و دانشجویان در جهت افزایش درآمدزایي از طریق جذب . 89تبصره 

آمدزایي حداکثر تا انجام خدمات آزمایشگاهي، متناسب با ميزان در ز دانشگاه و عقد قرارداد در زمينۀکارفرماي خارج ا

 .گرددالزحمه در وجه فرد رابط پرداخت مي حقعنوان  به عاید شدهدرآمد کل از  13%

 

% 83سهم آزمایشگاه مرکزي و % 13هاي اقماري، حاصل حاصل از ارائه خدمات در آزمایشگاهاز کل  .81ماده 

هزینه خواهد شد. الزم به ذکر طه جهت توسعۀ تجهيزات گروه آموزشي مربوباشد که صرفاًسهم گروه آموزشي مي

مربوطه  ۀاست که سهم گروه آموزشي به صورت فصلي از طرف معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه به دانشكد

 اعالم خواهد شد.

ها و افزایش داري دستگاه هاي اقماري در جهت حفظ و نگهبه منظور تشویق کارشناسان آزمایشگاه .84تبصره 

% از سهم درآمد گروه آموزشي با پيشنهاد مدیر گروه مربوطه و تصویب در 0یي، حداکثر تا خدمات و درآمدزا ۀارائ

 باشد. شوراي آزمایشگاه مرکزي در وجه کارشناس مربوطه قابل پرداخت مي

هاي اقماري با هماهنگي رئيس دانشكده و مدیر گروه نظارت بر عملكرد تجهيزات در آزمایشگاه .85تبصره 

 باشد.رئيس آزمایشگاه مرکزي ميمربوطه بر عهده 

هاي اقماري به صورت فصلي از طریق رئيس دانشكده شایسته است که گزارش عملكرد آزمایشگاه .86تبصره 

 گردد.مربوطه به رئيس آزمایشگاه مرکزي ارائه 

 

هرکدام از تجهيزات خریداری شده برای آزمایشگاه مرکزی: نحوۀ استفادۀ از تجهیزات.88ماده 

داري، کاليبراسيون،  دار نگه شود که عهده سپرده مي مرکزي گاه مرکزي به یكي از کارشناسان آزمایشگاهآزمایش

 خواهد بود. مرکزي آزمایشگاه رئيسکنترل کيفي و پيگيري تعميرات احتمالي آن با نظارت 

ن شده در آزمایشگاه هاي تعييکارشناسان مستقر در آزمایشگاه مرکزي موظفند برابر ضوابط واستاندارد .82ماده 

 مرکزي، نسبت به ارایۀ کامل خدمات به کليۀ متقاضيان اقدام نمایند. 
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هاي آزمایشگاه مرکزي در هر فصل محاسبه شده و گزارش آن و هزینه اي، کل درآمد در بررسي دوره. 89ماده 

مرکزي در جهت حفظ و  به منظور تشویق کارشناسان آزمایشگاهآزمایشگاه مرکزي خواهد شد. رئيسشوراي تقدیم 

% از درآمد دستگاه مربوطه با پيشنهاد رئيس 0ها و افزایش ارائه خدمات و درآمدزایي، حداکثر تا داري دستگاه نگه

 باشد. آزمایشگاه مرکزي و تصویب در شوراي آزمایشگاه مرکزي در وجه کارشناس مربوطه قابل پرداخت مي

 

اي گزارش  صورت دوره است که به رئيس آزمایشگاه مرکزير عهدۀ نظارت بر فعاليت کارشناسان ب. 84ماده 

 نماید. ه ميئارا مرکزي آزمایشگاه شوراي هاي کارشناسان را به رئيسفعاليت

 

 سایر موارد .85ماده 

 توسطصحت کامل دستگاه ، ، پس از اتمام کارنمایندخدمات مي ۀدر مورد کليه تجهيزات آزمایشگاهي که ارائ

 گردد. مي مخصوص توسط کارشناس دستگاه امضا و فرم اعالم طهکارشناس مربو

بوده و ارائه هر گونه خدمات آزمایشگاهي در دانشگاه، پس از ممنوع  يآزمایشگاه هر وجه نقد در دریافت .86ماده 

مربوطه توسط متقاضي به حساب اختصاصي آزمایشگاه مرکزي، با هماهنگي رئيس آزمایشگاه مرکزي  ۀواریز هزین

 گيرد.دریافت فيش واریزي توسط کارشناس مربوطه انجام ميو 

 

هاي مربوطه گيري هاي آموزشي مختلف در مورد تجهيزات دستگاهي، کاليبراسيون و پيبرگزاري دوره .87ماده 

از طریق آزمایشگاه مرکزي بر عهده معاونت  87125یا ایزو  3111جهت اخذ استانداردهاي الزم نظير ایزو 

 وري دانشگاه خواهد بود.پژوهش و فنا

 

هاي هر دستگاه به پيشنهاد خدمات آزمایشگاهي به صورت ساالنه و با در نظر گرفتن شاخص ۀارائ ۀتعرف .81ماده 

 گردد.رئيس آزمایشگاه مرکزي و تصویب در شوراي آزمایشگاه مرکزي تعيين مي

راي آزمایشگاه مرکزي دانشگاه شهيد شو 10/30/1000تبصره در جلسه مورخ  13ماده و  18این شيوه نامه در 

 باشد.مدني آذربایجان به تصویب رسيد و از تاریخ تصویب قابل اجرا مي



 قوانین و مقررات پژوئهشی دانشگاه شهید مدنی آذربایجانمجموعه 

 

 62فصل 

 

دستورالعمل اجرایی شورای نظام ایمنی، سالمت و محیط 

 (HSE)ا  هها و کارگاهزیست آزمایشگاه

 

 مقدمه

ها، مراکز آموزشي، شگاهي و کارگاهي دانشگاههاي آزمایبرقراري نظام ایمني، سالمت و محيط زیست در محيط

کنندگان از خدمات آزمایشگاهي و کارگاهي و همچنين  ي جهت حفظ ایمني و سالمت استفادهپژوهشي و فناور

هاي فوق، جهت ، به منظور اجراي سياست؛از این روباشدشاغلين در آن بخش جزو الزامات قانوني هر مؤسسه مي

ها، مراکز آموزشي، پژوهشي و فناوري، شوراي هاي دانشگاهها و کارگاهدر آزمایشگاه ایجاد محيطي ایمن و سالم

 گردد:يات ذیل طرح ميني، سالمت و محيط زیست به شرح جزئنظام ایم

 تعاریف  .8ماده 

 باشد.هاي علم و فناوري ميها، مراکز پژوهشي، مؤسسات آموزش عالي و پارك: منظور از مؤسسه دانشگاهمؤسسه

-ها که از این به بعد به اختصار شورا ناميده ميها و کارگاهشوراي ایمني، سالمت و محيط زیست آزمایشگاه ورا:ش

 شود.

HSE :باشد.منظورایمني، سالمت و محيط زیست مي 

 هدف .2ماده 

و  هاي تحقيقاتي متنوع و اهتمام در جهت جلوگيري( فعاليتHSEارتقاي ضریب ایمني، سالمت و محيط زیست )

هاي مختلف فيزیكي، شيميایي و بيولوژیكي و حفظ بهداشت و گيري از خطرات احتمالي ناشي از انجام آزمایش پيش
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هاي علمي و استانداردهاي الزم در سطح ملي و بين المللي در کار بستن شيوه سالمت افراد و محيط زیست با به

 هاي مؤسسات.ها و کارگاهآزمایشگاه

 

 ی ایمنی، سالمت و محیط زیست وظایف شورا .9ماده 

 ؛مؤسسه ۀهاي تابعهاي مرتبط براي بخشتدوین و تصویب دستورالعمل .0-1

سسه هاي مختلف مؤهاي آموزشي ایمني، سالمت و محيط زیست براي گروهاندازي دورهتدوین و راه .0-1

 ؛هاي اجرایي آنهامتناسب با فعاليت

 ؛هاي آموزشيدوره ۀنام صدور گواهي .0-0

 ؛هاي مصوب شورا و نظارت مستمرنامهآیين نظارت بر اجراي .0-0

 ؛هاي ایمني، سالمت و محيط زیستانجام امور مربوط به ارتقاي مؤسسه در زمينه .0-0

قبل از شروع فعاليت در HSEهاي جدید از نظر رعایت اصول ها و کارگاهتأیيد ساختار فيزیكي آزمایشگاه .0-3

 ؛آن آزمایشگاه

ها و الزامات مربوط به وهشي مؤسسه از لحاظ رعایت دستورالعملهاي آموزشي و پژتأیيد و بررسي برنامه .0-9

 ؛و سنجش توانمندي ورود به آزمایشگاه و کارگاهHSEهاي نظام دوره

 ؛در مؤسسهHSEتصویب اعتبارات براي اجراي نظام  .0-8

 ها.ها و کارگاهاي سالمت کارکنان شاغل در آزمایشگاهتعيين فواصل زماني مناسب جهت بررسي دوره .0-0

 

 هاایمنی، سالمت و محیط زیست در دانشگاهشورای  یترکیب اعضا -4ده ما

 ؛رئيس مؤسسه )رئيس شورا( .0-1

 ؛معاون پژوهش و فناوري )نایب رئيس شورا( .0-1

 ؛معاون آموزشي .0-0

 ؛معاون اداري، مالي .0-0

 ؛رئيس آزمایشگاه مرکزي )دبير شورا( .0-0

 ؛رئيس پارك علم و فناوري )در صورت وجود( .0-3

 ؛هاي مربوطهساي دانشكدهؤر .0-9

 ؛رئيس حراست مؤسسه .0-8

 ؛معاون دانشجویي .0-0

()با معرفي معاون پژوهش و HSEایمني، سالمت و محيط زیست )دو نفر از صاحبنظران در حوزه  .0-13

 ؛فناوري و حكم ریاست شورا(
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با معرفي معاون پژوهش و فناوري و حكم ریاست اي)کارشناس ایمني، حفاظت فني و بهداشت حرفه .0-11

 ؛(شورا

 دانشگاهي )در صورت وجود(. ت پژوهشي درونیك نفر از روساي مؤسسا .0-11

 

 ترکیب اعضاء ایمنی، سالمت و محیط زیست در واحدهای پژوهشی -5ماده 

 ؛رئيس مؤسسه )رئيس شورا( .0-1

 ؛معاون پژوهش و فناوري )نایب رئيس شورا( .0-1

 ؛)در صورت وجود(معاون آموزشي  .0-0

 ؛معاون اداري، مالي .0-0

 ؛رئيس آزمایشگاه مرکزي )دبير شورا( .0-0

 ؛هاي مربوطهوهشكدهساي پژرؤ .0-3

 ؛رئيس حراست مؤسسه .0-9

 ؛)در صورت وجود(معاون دانشجویي  .0-8

()با معرفي معاون پژوهش و HSEایمني، سالمت و محيط زیست )ۀنظران در حوز دو نفر از صاحب .0-0

 ؛فناوري و حكم ریاست شورا(

 .(بامعرفيمعاونپژوهشوفناوریوحكمریاستشورا)اي کارشناسایمني،حفاظتفنيوبهداشتحرفه .0-13

 

 های علم و فناوریترکیب اعضاء شورای ایمنی، سالمت و محیط زیست در پارك .6ه ماد

 رئيس مؤسسه )رئيس شورا(، .3-1

 معاون پژوهش و فناوري )نایب رئيس شورا(، .3-1

 معاون اداري، مالي، .3-0

 رئيس آزمایشگاه مرکزي )دبير شورا(، .3-0

 هاي داخل پارك،ساي شرکتؤتن از ر 0و حداکثر  0حداقل  .3-0

 ،رئيس حراست مؤسسه .3-3

()با معرفي معاون پژوهش و HSEایمني، سالمت و محيط زیست )ۀنظران در حوز دو نفر از صاحب .3-9

 فناوري و حكم ریاست شورا(،

 .(بامعرفيمعاونپژوهشوفناوریوحكمریاستشورا)اي کارشناسایمني،حفاظتفنيوبهداشتحرفه .3-8
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 وظایف و اختیارات رئیس شورای ایمنی، سالمت و محیط زیست  .7ماده 

 ؛ت رئيسهأي مصوبات شورا در هيگير پي .9-1

 ؛گيري و تأمين اعتبارات مورد نياز پي .9-1

 ؛صدور احكام اعضاي شورا .9-0

 ؛نظارت بر اجراي مصوبات شورا .9-0

 عزل و نصب اعضاي شورا. .9-0

 

 وظایف دبیر شورای ایمنی، سالمت و محیط زیست -1ماده 

 ؛( و ارائه به شوراHSEهاي الزم نظام ایمني، سالمت و محيط زیست )تهيه و پيشنهاد دستورالعمل .8-1

ها، ها، اعم از نيروهاي خدماتي، تكنسينآموزش نيروي انساني مرتبط با آزمایشگاه ؛تدوین برنام .8-1

 ا؛آن به شور ۀهيأت علمي و ارائ يکارشناسان، دانشجویان و اعضا

( مؤسسه بر طبق HSEمناسب جهت نظارت و ارزیابي ایمني، سالمت و محيط زیست ) ۀبرنام ۀتهي .8-0

 ؛داردهاي مصوباستان

نشاني، استاندارد و ... به منظور ایمني، سالمت و هاي محيط زیست، شهرداري، آتشهماهنگي با سازمان .8-0

 ؛هاها و کارگاه( در آزمایشگاهHSEمحيط زیست )

ایمني، سالمت و نامه معتبر در  المللي جهت اخذ گواهي هاي بينریزي و هماهنگي الزم با سازمانبرنامه .8-0

 ؛( مطابق نظر شوراHSE) محيط زیست

 ؛گيري و اجراي مصوبات شورا و ارائه گزارش پي .8-3

 ؛آن به شورا ۀ( مؤسسه و ارائHSEایمني، سالمت و محيط زیست )هاي مربوط به تدوین برنامه .8-9

 ؛مستندسازي .8-8

 ؛ارسال گزارش عملكرد شورا به ستاد شبكه شاعا مستقر در وزارت علوم، تحقيقات و فناوري .8-0

 امحاء یا تصفيه پسماندهاي آزمایشگاهي. ریزي جهتبرنامه .8-13

 

 برگزاری جلسات شورای ایمنی، سالمت و محیط زیست ۀنحو -3ماده 

 ؛شودماه یكبار برگزار مي 0جلسات شورا حداکثر هر  .0-1

 ؛رسدجلسات شورا با حضور حداقل دوسوم اعضاء رسميت یافته و کليه موارد با اکثریت آراء به تصویب مي .0-1

 ضروري با پيشنهاد دبير شورا جلسه اضطراري تشكيل خواهد شد. : در مواقع8تبصره 
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 ایمنی، سالمت و محیط زیستفعالیت شورای  ۀدور -81ماده 

 ؛باشدسال مي 0هر دوره فعاليت شورا  .13-1

 ؛هاي بعد بالمانع استعضویت مجدد اعضا در دوره .13-1

اعضاء جدید شورا توسط رئيس در پایان هر دوره بنا به پيشنهاد معاون پژوهش و فناوري مؤسسه، احكام  .13-0

 شود.مؤسسه صادر مي

جلسه تداومي  0: در صورت استعفا و یا غيبت غير موجه هر یك از اعضاي شورا در جلسات )به تعداد 2تبصره 

 جلسه متناوب( فرد جدید جایگزین وي خواهد شد. 0و یا 

 

 شود.و فناوري مؤسسه مستقر مي ایمني، سالمت و محيط زیست در معاونت پژوهشدبيرخانه شوراي  -88ماده 

 

 باشد.مسئوليت نظارت و اجراي این دستورالعمل با رئيس مؤسسه مي -82ماده 

 

تصویب و تأیيد گردیده است، اجراي این  33/13/1000تبصره در تاریخ  1ماده و  11این دستورالعمل اجرایي در 

 باشد. فناوري الزم االجرا مي دستورالعمل از تاریخ تصویب در کليه مراکز آموزشي، پژوهشي و
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 72 صلف

 

های تحقیقاتی  گروه  نرخ باالسری طرح ۀنامه محاسب آیین

 کارآفرینی و  ارتباط با صنعت دانشگاه

 

 مقدمه

با توجه به ضرورت توسعه و گسترش فرهنگ تحقيقات دانشگاهي و تعامل دانشگاه با صنعت و جامعه به منظور 

هاي ارتباط  محاسبه نرخ باالسري طرح ۀنام هاي کاربردي، آئين اجرایي و تسهيل پژوهشایجاد بستر و تسهيالت 

 با صنعت دانشگاه به شرح زیر بازنگري و تنظيم شده است.

 

 . اهداف8ماده 

هناي پژوهشني منرتبط بنا      ننرخ باالسنري طنرح    ۀایجاد روندي یكنواخت و عادالننه بنراي محاسنب    .1-1

 ؛هاي اجرائي دستگاه

يشتر و کمك به افزایش منابع مالي جدید براي دانشگاه به منظور تأمين تسهيالت الزم ب ۀایجاد انگيز .1-2

 ؛براي پژوهشگران

 ؛شرقي خصوص استان آذربایجان هاي اجرایي کشور و به تحقيقاتي دستگاه -هاي علمي  پاسخ به نياز .1-3

 هاي کاربردي و تعامل دانشگاه با جامعه. گسترش فرهنگ پژوهش .1-4

 

 سری. نرخ باال2ماده 

هاي اجرایي در دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه بنا عناینت بنه     هاي پژوهشي مشترك با دستگاه نرخ باالسري طرح

 شود. موارد ذیل و جدول زیر براي هر طرح در آغاز تعيين و اعمال مي
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 هاي مربوط به خدمات آزمایشگاهي، خرید تجهيزات و مواد آزمایشگاهي مشنمول کسنر باالسنري     .  هزینه1-1

هاي ارائه شده در پيشنهادیه )پروپوزال( اوليه طرح و قرارداد نهایي کنه بنه    نخواهند بود. الزم به ذکر است هزینه

کارفرما رسيده است مالك عمل خواهد بود و پس ازتكميل مراحل مربوطه در گروه کارآفریني و  ييد و امضاأیت

 باشد.  ارتباط باجامعه و صنعت دانشگاه قابل اجرا مي

هاي چاپ و تكثير و سایر موارد به استثناي موارد منذکور   هاي پرسنلي، مسافرت، هزینه .  باالسري از هزینه1-1

 شود. کسر مي 1-1در مادۀ 

 

 . موارد تشویقی 9ماده 

هاي اخير و بنه منظنور تشنویق     با توجه به تالش چشمگير پژوهشگران دانشگاه شهيد مدني آذربایجان در سال

 اربردي مستمر موارد زیر جهت کاهش ميزان باالسري منظور خواهد گردید:هاي ک انجام پژوهش

از سنقف باالسنري کسنر     نیم درصدهاي مجاور باشند،   هایي که کارفرما )طرف قرارداد( در استان .  طرح0-1

 خواهد شد.

و کسر باالسري به ازاي هر همكار طرح عضن  نیم درصدشود  هایي که به صورت گروهي انجام مي . طرح0-1

درصند( و دو   1هيأت علمي و یا دانشجوي تحصيالت تكميلي دانشگاه شهيد مدني آذربایجان )حداکثر تنا  

جلسه همكاري که به امضاي تمام مجریان طنرح و معناون پنژوهش و فنناوري دانشنگاه       نفر. ارائه صورت

 داخلي دانشگاهالزامي است.  ۀنام مربوطه رسيده باشد براي این بند هنگام عقد توافق

طور مشترك از اعضاي هيأت علمي دانشنگاه شنهيد مندني آذربایجنان و      ها به هایي که مجریان آن طرح .0-0

هاي اجرایي باشد فقط در صورتي که طرف قرارداد داخلي دانشگاه عضنو هينأت    ها یا دستگاه سایر دانشگاه

 مه خواهد شدنا هاي مندرج در این آیين علمي دانشگاه شهيد مدني آذربایجان باشد، مشمول تخفيف

-هنناي اجراینني زیننر  هنناي دانشننجویي دسننتگاه نامنه  هنناي حمایننت از  پایننان مينزان باالسننري طننرح  .0-0

باشنند و بيشنتر از آن براسناس مفناد اینن       ریال )چهل ميليون ریال( معاف از باالسري مني  333/333/03/

اي عضنو هينأت علمني     نامنه  هاي پایان نامه محاسبه خواهد شد. طرف قرارداد داخلي دانشگاه در طرح آیين

 باشد. دانشگاه )استاد راهنما( مي

هاي با بيش از یك نفر مجري)مجري اصلي بایستي عضنو هينات علمني دانشنگاه شنهيد       در مورد طرح .0-0

مدني آذربایجان باشد و مجري دیگري از سایر دانشگاهها و یا دستگاههاي اجرایي( در صورتي کنه طنرف   

هاي مندرج  دانشگاه شهيد مدني آذربایجان باشد، مشمول تخفيف ت علميأقرارداد داخلي دانشگاه عضو هي

 در این آیين نامه خواهد شد.

 شود. درصد از نرخ باالسري کسر مي 1هاي کالن ملي   براي طرح .0-3
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 درصد کمتر باشد. 9ها نباید از  ها در تمام موارد فوق پس از اعمال تشویق در هر صورت باالسري طرح .0-9

ت علمي دانشگاه در جهت گسترش و تقویت بيش از پيش أاعضاي محترم هيبه منظور تشویق و ترغيب  .0-8

اي مبلنغ   ارتباط با جامعه و صنعت و حمایت بيشتر از مجرینان طنرح هناي صننعتي، تحقيقناتي و مشناوره      

 مي باشد: ذیلباالسري دانشگاه از هزینه هاي پرسنلي قراردادهاي فوق الذکر به صورت 

 نوع قرارداد مبلغ

 اوره ایمش تحقیقاتی

 %9 %13 زیر چهارصد ميليون ریال

 %0 بيش از چهارصد ميليون ریال و کمتر از هشتصد ميليون ریال

 %8 بيش از هشتصد ميليون ریال و کمتر از هزار ميليون ریال

 %9 بيش از هزار ميليون ریال

 

 های خدماتی . شرایط طرح4ماده 

ها، کاليبراسنيون   هاي متداول آزمایشگاهي، شناسایي ي دستگاهي، آزمونهاي صرفاَ خدماتي نظير آناليزها براي طرح

ها، و کليه خدماتي که از تجهيزات موجود در دانشگاه براي انجام آن اسنتفاده شنود پنس از     برداري ها، نقشه دستگاه

یيند شنوراي   أالزحمه پرسنل و مواد مصرفي و تجهيزات توسط مجري، ميزان باالسري با پيشنهاد گروه و ت کسر حق

نامنه نخواهند    هاي مندرج در این آیين درصد متفاوت خواهد بود و مشمول تخفيف 10پژوهش و فناوري دانشگاه از  

 شد. 

 

 ای و نظارتی های مشاوره . شرایط طرح5ماده 

هناي   درصد ثابت خواهد بود و مشمول تشویق 9هاي تحقيقاتي،  اي و نظارت طرح هاي مشاوره ميزان باالسري طرح

 نامه نخواهد شد. ندرج در این آیينم

 

 . نحوه توزیع باالسری6ماده 

 بين واحدهاي مختلف دانشگاه توزیع خواهد شد. ذیلهاي اخذ شده مطابق جدول  باالسري

 سهم گروه سهم معاونت پژوهشی سهم دانشگاه

03% 03% 03% 
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وصول مبنالغ پرداختني، در وجنه واحندهاي     الذکر را بالفاصله پس از  هاي فوق امور مالي دانشگاه مكلف است سهم

مذکور پرداخت نماید. مبالغ پرداختي زیر نظر مدیر واحد به هزینه گرفته شده و اسناد هزینه بنه امنور منالي تحوینل     

 خواهند شد.

بيني نشده است با پيشنهاد معاونت پژوهشي و فناوري و تصنویب   سایر مواردي که در این آیين نامه پيش:  7ماده 

 .رئيسه دانشگاه اقدام خواهد شدهيأت 
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 نامه برنامه استاد میهمان در صنعتآیین

 

 اهداف

 گسترش تعامالت علمي و ارتباطات بين دانشگاه و واحدهاي صنعتي -

 مشارکت اساتيد دانشگاه در رفع معضالت صنعتي کشور -

 افزایش نوآوري و ابتكارات علمي در حوزه صنعت -

 هاي دانشگاه و صنعت در قالب قراردادهاي صنعتيگسترش همكاري -

 شوند. هایي که در رابطه با نيازهاي صنعتي کشور تعریف مينامهافزایش درصد پایان -

 افزایش تجربه صنعتي دانشگاهيان -

 

 روش 

زمينه  واحدهاي صنعتي که در حوزه تخصصي خاصي اعالم آمادگي براي ميزباني اساتيد دانشگاه را داشته باشند، -

نمایند و پس از اینكه یكي از اعضاي هيات علمي براي حضور در تخصصي مورد نياز خود را به دانشگاه اعالم مي

مند نامه براي استاد مربوطه از این طرح بهرهصنعت اعالم آمادگي نمایند، با عقد قرارداد با دانشگاه و ارسال دعوت

 خواهند شد. 

گيرد، بر يهمان که در حوزه تخصصي خاص در یك صنعت مورد ميزباني قرار ميبر اساس این طرح، یك استاد م -

شود، در طول مدت سه ماه، هر هفته حداکثر دو روز )در طول اساس قراردادي که بين دانشگاه و صنعت منعقد مي

 حضور خواهد یافت. تواند تا چهار روز در هفته افزایش یابد( در واحد صنعتي ميزبان  تابستان تعداد روزهاي حضور مي
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 هاي ذیل بنا به توافق طرفين قابل انجام خواهد بود:در روزهاي حضور استاد در صنعت، فعاليت -

 هاي مختلف واحد صنعتيریزي شده استاد از بخشبازدید برنامه -

 برگزاري جلسات مشاوره با کارشناسان صنعت -

 یابي در صنعتمسئله -

 هاي دانشجویي در رابطه با مشكالت صنعتيهنامبررسي امكان تعریف پایان -

 ارائه سمينار یا کارگاه آموزشي مورد نياز صنعت توسط استاد ميهمان -

 هاي صنعتيارائه پيشنهادات فني و عقد قرارداد براي بهبود فعاليت -

جلسات به همراه  تواند تعدادي از دانشجویان خود را نيز در بازدیدها ودر صورت توافق طرفين، استاد مي تبصره:

 داشته باشد. 

 تعهدات طرفین

 تعهدات واحد صنعتی 

 نامه پس از تعيين استاد ميهماناعالم نياز تخصصي مشخص مورد نياز براي دعوت اساتيد و ارسال دعوت -1

 تأمين فضا و امكانات مناسب براي استقرار استاد در طول دوره -1

 يزبان براي تعامل موثر در طول زمان حضور استادتعيين یكي از کارشناسان خود به عنوان م -0

 ریزي براي بازدیدها، جلسات و غيرههمكاري الزم براي حضور موثر استاد در واحد صنعتي نظير برنامه -0

مابين صنعت و دانشگاه  صورت توافقي( بابت ميزباني استاد که طي یك قرارداد جداگانه في )به پرداخت هزینه -0

 گيرد. انجام مي

 کسورات قانوني و باالسري دانشگاه از این قرارداد مشابه قراردادهاي ارتباط با صنعت خواهد بود.     

 ارائه ارزیابي نهایي از حضور استاد ميهمان در پایان دوره به دانشگاه -3

 تامين وسيله ایاب و ذهاب و اقامت در صورتي که واحد صنعتي خارج از محدوده شهر تبریز باشد.  -9

طور جداگانه بين  در صورت درخواست واحد صنعتي براي ارائه کارگاه آموزشي، هزینه ارائه کارگاه بهبصره: ت

 طرفين مورد توافق قرار خواهد گرفت. 

 

 تعهدات دانشگاه

 موافقت دانشگاه با حضور دو روز در هفته در قالب ماموریت بدون بار مالي -

 اي استاددر نظر گرفتن امتياز فعاليت اجرایي بر -
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 تعهدات استاد میهمان

 هاي تعيين شدهحضور مداوم در زمان -

 ارائه سمينار علمي و برگزاري جلسات تخصصي بين استاد و کارشناسان صنعت -

 هاي واحد صنعتيهاي الزم براي کمك به ارتقاء فعاليتتالش براي تعریف پروژه -

ر واحد صنعتي، هر یك از طرفين تمایل به ادامه همكاري که تا پایان هفته دوم حضور استاد د در صورتي تبصره:

 نداشته باشد؛ مراتب به صورت کتبي به طرف مقابل اعالم شده و وجوه مبادله شده عودت داده خواهد شد. 

 نحوه ادامه یا پیگیری دوره

مان حضور استاد ماهه، واحد صنعتي درخواست ادامه حضور استاد داشته باشد، ز 0که در پایان دوره  در صورتي -

مربوطه )توافقي( قابل تمدید است. پس از آن، حضور استاد در  براي یك دوره سه ماهه دیگر با پرداخت هزینه

 چارچوب این طرح قرار نخواهد گرفت. 

هاي هاي توسعه آن در یكي از قالبرود در ادامه این حضور، مشكالت و معظالت واحد صنعتي و یا برنامهانتظار مي

نامه، دریافت اعتبار پژوهشي )گرنت صنعتي( از صنعت براي تحقيق در یك زمينه خاص، عقد ف پایانتعری

اي و یا عقد قراردادهاي پژوهشي مورد نياز صنعت تعریف شده و به ادامه همكاري قراردادهاي خدمات مشاوره

د بود که در زمان حضور خود در واحد مابين دانشگاه )استاد( و واحد صنعتي بيانجامد. استاد ميزبان متعهد خواه في

 صنعتي، در رابطه با موارد فوق تالش نماید. 
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 دانشگاهی برون تحقیقاتی های طرح دستورالعمل اجرایی

 دانشگاه شهیدمدنی آذربایجان

 

 مقدمه

 متخصص، انساني نيروي تربيت بر عالوه آن کيفي و کمي گستردگي به توجه با دانشگاه هاي رسالت از یكي

 متخصص انساني نيروي تربيت طریق از کشور ۀتوسع در دانشگاه نقش ،راستا این در است. پژوهش و تحقيق انجام

 هدفمند نمودن نيست. پوشيده برکسي پژوهش انجام درنهایت و تفحص و تحقيق ۀروحي ایجاد متبحر، و

دانشگاه کارآفرین و تأثيرگذار  ریاتضرو از یكيو رفع نيازها و مشكالت جامعه و صنعت  پژوهشي هاي فعاليت

هاي تقاضامحور  نامۀ حاضر در راستاي نظارت بر تعریف، مراحل عقد قرارداد و اجراي طرح . آیينشود مي حسوبم

 دانشگاهي و به منظور تحقق اهداف ذیل تدوین شده است:  برون

 آن کيفي توسعه و رشد و دانشگاهي تحقيقات هدفمند نمودن .1

 کشور نياز مورد کاربردي تحقيقات با ارتباط در تكميلي تحصيالت هاي پروژه انجام ۀنزمي نمودن فراهم .1

 درراستاي که تحقيقاتي قراردادهاي طریق از دانشگاه از خارج مالي منابع جذب به مربوط امور در تسریع .0

 گردد. مي منعقد دانشگاهي برون هاي سازمان و ها دستگاه تحقيقاتي هاي اولویت

 اعضاي تشویق کارها، اداري سرعت افزایش نيز و ها طرح تصویب زمان سازي کوتاه احل،مر سازي شفاف .0

 دانشگاهي. برون هاي طرح انجام در علمي  تأهي
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 تعاریف. 8ماده

ها  الزم براي اجراي آن اعتباردرصد  03بيش از  که است دانشگاهي برون تحقيقاتي هاي طرح طرح، از منظور طرح:

 .شد خواهد پرداخت و مينأت دانشگاه از خارج ... و صنعتي توليدي و مراکز ها، ستگاهد هاي بودجه طریق از

 .کند مي مينأت را طرح اعتبار که است قرارداد طرف حقوقي یا حقيقي شخصيت کارفرما:

 قرارداد ایشان از نمایندگي به دانشگاه فناوري پژوهش و معاون یا رئيس که است دانشگاه از فردي طرح: مجری

 .رساند مي امضا به را طرح راياج

 و داخل پرسنل یا و دکتري( و ارشد کارشناسي مقاطع )ترجيحاً دانشجویان و علمي تأهي اعضاي طرح: همكاران

 .نمایند مي همكاري طرح مجري با طرح اجراي در که هستند دانشگاه از خارج

باشد که  ال شده  توسط کارفرما ميمصوب ارس (Proposal) پيشنهادیه فرم شده تكميل: طرح اولیه پیشنهاد

 .گردد مي ارجاع کارفرما به دانشگاه ازطریق و شده توسط مجري طرح تكميل

 و است گرفته قرار مجري و کارفرما توافق مورد که است طرح اوليه پيشنهاد شده ينهای :طرح نهایی پیشنهاد

 پيوست نهایي قرارداد به که باشد مي ... و طرح امانج نتایج و ها هزینه بندي، زمان کار، انجام مراحل موضوع، شامل

 .گردد مي

 آن در طرح به مربوط هاي فعاليت اعظم بخش که شود مي اطالق محلي به طرح اجراي محلطرح:  اجرای محل

 .گيرد مي صورت محل

 .گردد مي قدمنع طرح مجري و دانشگاه )معاونت پژوهش و فناوري( بين که باشد مي اي نامه توافق داخلی: قرارداد

باشد که بين دانشگاه )معاونت پژوهش و فناوري( و یك یا چند سازمان یا واحد  مي قراردادي قرارداد خارجی:

 گردد. منعقد مي خارج از دانشگاهتوليدي و صنعتي 

 ها بندی طرح دسته .2ماده

کالن  و بزرگ ،متوسط کوچك، دسته 0 به اعتبار براساس ميزان جذب دانشگاهي برون تحقيقاتي هاي طرح

 :شوند مي بندي تقسيم

 صد ميليون ریال(پان) زیر  کوچك هاي طرح .1

 ميليون ریال( هزارصد ميليون ریال و کمتر از پان)بيش از  متوسط هاي طرح .1

 هزار ميليون ریال(سه ميليون ریال و کمتر از  هزار)بيش از  بزرگ هاي طرح .0

 هزار ميليون ریال(.سه هاي کالن )بيش از  طرح .0
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 ها های تقاضامحور مشترك با سازمان . طرح9ه ماد

 با يفناور و يپژوهش ،يعلم تعامالت گسترش منظور به ،دانشگاه يفناور و پژوهش معاون شنهاديپ براساس
 و ها چالش ازها،ين رفع سمت به دانشگاه يعلم تيأه ياعضا يپژوهش يها تيفعال دادن سوق و عیصنا و ها سازمان

 و رشد و پژوهش تيفيک شیافزا نيهمچن و رگذاريثأت دانشگاه سمت به حرکت و عیاصن و ها سازمان مشكالت

 داخل عیصنا و ها باسازمان مشترك تقاضامحور و یکاربرد یها طرح ازدانشگاه  دانشگاه، یيشكوفا

 دیتول و ییاجرا دستگاه و دانشگاه نیماب یف قرارداد عقد شرط بهشرح جدول ذیل و  به کشور

 . دنمای مي تیاحم نمونه محصول

 میزان مشارکت دانشگاه مبلغ طرح نوع طرح

 ميليون ریال 03 ميليون ریال 033تا  033 استانی

 ميليون ریال 93 ميليون ریال 033بيشتر از 

 ميليون ریال 93 ميليون ریال 933تا  033 ای منطقه

 ميليون ریال 133 ميليون ریال 933بيشتر از 

 ميليون ریال 133 یالميليون ر 833تا  033 ملی

 ميليون ریال 103 ميليون ریال 833بيشتر از 
 

 طرح گیری شكل روند.4ماده

 انجام به مند عالقه علمي تيأه اعضاي توسط طرح ۀاولي پيشنهاد ۀتهي طرح: ۀاولی پیشنهاد ۀتهی. 4-8

 طرح یه پيشنهاد البق در اجرایي هاي دستگاه تحقيقاتي هاي اولویت و موضوعات براساس معموالً و ها آن

انجام  مدیریت امور فناوريپروپوزال تدوین شده توسط  فرم یا و دستگاه مذکور هایپروپروزال( )فرم پژوهشي

معاونت پژوهش و  به طرح مجري معرفي همراه به را اوليه پيشنهادمدیریت امور فناوري سپس  ؛گيرد مي

 .نماید مي ارسال کارفرما به ارائه جهت فناوري،

 )زیرنظر دانشگاهي برون پژوهشي هاي طرح هدایت و ریزي برنامه مسئول مدیریت امور فناوري، .8 هتبصر

 باشد. معاونت پژوهش و فناوري( دانشگاه مي

 اعضاي سوي از )پروپوزال( پژوهشي طرح چندپيشنهادیه تحقيقاتي موضوع یك براي که صورتي در.4-2

 ها آن از یكي انتخاب به نسبت طرح، موضوع با آنان علمي قسواب و فعاليت گردد، حسب پيشنهاد علمي تيأه

 .شد خواهد گيري تصميم توسط کارفرما
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 از پس طرح مجري اوليه، پيشنهاد درخصوص کارفرما نظرات دریافت از پس طرح: نهایی پیشنهاد .4-9

 عقد جهت اکارفرم به معاونت پژوهش و فناوري طریق از طرح را نهایي پيشنهاد ،الزم اصالحات اعمال

 .نماید مي ارسال قرارداد

دانشگاه ، نماید ضمانت درخواست کارفرما ،طرح مجري انتخاب مناقصه در شرکت جهت چنانچه .2تبصره

 ارائه نماید.به مجري طرح ي موجود خدمات الزم را ها نامه براساس آیين تواند مي

 يد دفتر حقوقي دانشگاه وأیبایست به ت مي يینها قرارداد نویس پيشآن:  ییدأت ونحوه قرارداد متن .4-4

 معاون پژوهش و فناوري دانشگاه برسد.

 و دانشگاه مابين في قراردادهاي متن در بایست مي دانشگاه معنوي و حقوقي منافع حفظ جهت به .9تبصره

 موارد آن، پرداخت نحوه و مبلغ مدتقرارداد، موضوع، مقدمه، جمله از مواردي )کارفرما( قرارداد طرف سازمان

 نشاني و طرفين تعهدات و خدمات ماليات(، قانوني )بيمه، ماژور،کسورات فورس حوادث قرارداد، خاتمه و فسخ

 گردد. ذکر ها آن

 گردد. مي منعقد کارفرما ودانشگاه  بين قرارداد طرح، يدأیت مراحل طي از پسعقد قرارداد خارجی:  .4-5

 جهت و نموده امضا را دانشگاه قرارداد طرف از نمایندگي بهمعاون پژوهش و فناوري دانشگاه  منظور  بدین

 .نماید مي ارسال کارفرما امضاي

 بر اساس مفاد قرارداد خارجيمدیریت امور فناوري  قرارداد خارجي، عقد از پس داخلی: قرارداد انعقاد .4-6

 د.نمای مياقدام  طرح مجري مابين معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه و في داخلي قراردادنسبت به تنظيم 

 نماید. مي استفاده از نمونه قرارداد داخلي که قبالً به تأیيد ادارۀ حقوقي دانشگاه رسيده است، منظور بدین

یك نسخه در اختيار  طرح، مجري اختيار در نسخه یك ،امضا از پس و تكميل نسخه سه در مذکور قرارداد

 .گرفت خواهد قرارمور فناوري مدیریت اامور مالي و یك نسخه نيز در بایگاني 

 طرح اجرای مراحل.5 ماده

 گردد. هاي خارجي و داخلي آغاز ميپس از امضاي قرارداد طرح شروع طرح: شروع .-5-8

 مجري رسمي نامه یك طي است معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه موظف طرح: مجری معرفی .5-2

 .نماید معرفي کارفرما به را طرح



 

 قوانین و مقررات پژوهشی دانشگاه شهید مدنی آذربایجانمجموعه 

ي امضا از ماه یك از پس حداکثر و فرصت اولين در بایستي طرح مدیر طرح: یاجرای جزئیات .5-9

 کتبي صورت به دانشگاه معاونت پژوهش و فناوري به را طرح اجراي سازمان و ریزي برنامه جزئيات ،قرارداد

 .دهد ارائه

ي ا ل یك نسخه از گزارشات مرحلهساراعالوه بر  موظف است طرح مجري کار: پیشرفت گزارش.5-4

صورت سه ماهه به    ارسالي به کارفرما، تكميل شدۀ فرم پيشرفت پروژه )پيوست قرارداد داخلي( را نيز به

 مدیریت امور فناوري دانشگاه جهت ارزیابي پيشرفت انجام پروژه ارائه نماید.  

رفرما، اجراي هر مرحله از انجام پروژه براساس ارزیابي مدیریت امور فناوري دانشگاه و یا کا چنانچه .5-5

پروژه از پيشرفت الزم برخوردار نباشد، دالیل توجيهي از طرف مجري با حضور نمایندۀ کارفرما و ناظر 

تواند نسبت به  پروژه بررسي و در صورت قابل قبول نبودن دالیل ارائه شده از طرف مجري، دانشگاه مي

الزم به ذکر است که فسخ قرارداد ناقض فسخ قرارداد داخلي و عقد قرارداد با مجري جدید اقدام نماید. 

 دریافت خسارت وارده از عدم اجراي قرارداد از مجري طرح نيست.

 گيري پي شرح ذیل مسئول به کارشناسان ادارۀ ارتباط با صنعت دانشگاه، طرح: مالی امور گیری پی .5-6

هيزات از محل اعتبارات طرح گيري خرید تج باشند. مسئوليت و پي از کارفرما مي طرح به مربوط مالي امور

 باشد.  برعهدۀ مجري مي

تبع آن تقاضاي پرداخت مبالغ  اي توسط مجري طرح به مدیریت امور فناوري و به ارسال گزارشات دوره .1

 اي طبق قرارداد خارجي و داخلي دوره

ام ارسال گزارش نهایي طرح توسط مجري طرح به مدیریت امور فناوري جهت ارسال به کارفرما و انج .1

 امورات مربوطه توسط این حوزه

 الزحمه به حساب دانشگاه مطابق قرارداد هاي ارسالي توسط کارفرما و واریز حق تأیيد گزارش .0

هاي مربوطه درخصوص واریز وجوه پرداخت شده توسط کارفرما به حساب دانشگاه و  نگاري انجام نامه .0

قانوني و مطابق قرارداد از طرف امور  اقدام الزم جهت واریز آن به حساب مجري پس از کسر کسورات

 مالي دانشگاه

 درخواست صدور گواهي حسن انجام کار توسط مجري طرح از طریق معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه .0

تسویه حساب نهایي با مجري طرح پس از وصول گواهي حسن انجام کار، مفاصا حساب و پرداخت سایر  .3

 کسورات قانوني

 فوق امور انجام در طرح مجري به کمك براي را الزم تمهيدات بایست مي اوريمدیریت امور فن .4تبصره

 .آورد فراهم
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و اخذ گواهي  اجرایي دستگاه و دانشگاه بين منعقده قرارداد مفاد براساس طرح خاتمه طرح: خاتمه .5-7

پرداخت کليه پایان کار طرح مربوط از کارفرما و سپس طرح در شوراي پژوهش و فناوري دانشگاه و همچنين 

 باشد. پذیر مي کسورات قانوني توسط مجري طرح امكان

 طرحامورمالی .6 ماده

 گيرد. کرد مبلغ دریافتي از بابت هر پروژه توسط مجري طرح صورت مي مدیریت هزینه .6-8

ف کليۀ اعتبارات تخصيص یافته به پروژه از طرف کارفرما بعد از واریز به حساب دانشگاه حداکثر در ظر .6-2

 گردد. در وجه مجري طرح پرداخت مي سه هفته بعد از کسر کسورات قانوني و باالسري دانشگاه

الزحمه همكاران طرح، بيمه و ...  باشد و حق دانشگاه از نظر مالي صرفاً با مجري طرح طرف حساب مي .6-9

ك از همكاران گردد؛ مگر آنكه مجري طرح در ابتداي شروع طرح، سهم هری توسط خود مجري پرداخت مي

طرح را مشخص و کتباً به معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه اعالم نماید که در این صورت از هر پرداختي از 

ها  محل اعتبارات تخصيص یافته طرح سهم مجري و هر یك از همكاران محاسبه و جداگانه به حساب آن

 گردد.   واریز مي

 نوع قرارداد مبلغ

 ای مشاوره تحقیقاتی

  %13 ر چهارصد میلیون ریالزی
 
9% 

بیش از چهارصد میلیون ریال و کمتر 

 از هشتصد میلیون ریال

0% 

بیش از هشتصد میلیون ریال و کمتر 

 از هزار میلیون ریال

8% 

 %9 بیش از هزار میلیون ریال

 

 طرح مجری وظایف: 7 ماده

 مطالعه دقت به را دانشگاه در مربوط هاي نامه آیين نيز و طرح ينهای قرارداد مفاد است موظف طرح مجري.7-8

 از صحيح گيري بهره با و یافته آگاهي مرتبط مقررات سایر و طرح مالي قوانين طرح، انجام کار گردش از و

شده  بيني پيش هاي باهزینه و مقرر زمان در که کند هدایت نحوي به را طرح مناسب ریزي برنامه و امكانات
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 دانشگاه نماینده عنوان به طرح تعهدات قبال در طرح بدیهي است مجري برساند. امانج به مطلوب کيفيت با

 .است مسئول کارفرما مقابل در

 و بوده کارفرما و دانشگاه گوي پاسخ آید مي پيش عمل در که اشتباهاتي و نواقص قبال در مجري طرح .7-2

 د.برسان دانشگاه اطالع به وقت اسرع در را طرح اجراي مشكالت باید

 است موظف وي و بوده طرح مجري عهده بر طرح همكاران با مرتبط مسائل تمام همچنين . 5 تبصره

 .نماید انتخاب دانشگاه شئونات بارعایت شرایط واجد افراد ز راا خود همكاران

 دانشگاه براي جدیدي تعهدات یا و بوده آن مالي امور با ارتباط در که طرح به مربوط مكاتبات کليه. 7-9

 گيرد. دانشگاه صورت فناوري پژوهش و معاونت طریق از بایستي دربردارد

 است موظف طرح مجري و باشد مي مقدور کارفرما مجوز با فقط طرح از حاصل تایج ازن استفاده هرگونه .7-4

 عنوان به را قرارداد طرف اجرایي سازمان نام طرح، از شده برگرفته هاي سخنراني و گزارشات و مقاالت در

 .نماید ذکر و نام دانشگاه را به عنوان آدرس سازماني خود طرح حامي

 است موظف دانشگاه، داخل هاي دستگاه  و تجهيزات و امكانات از استفاده به نياز صورت در طرح، مجري .9-3

 اخذ امكانات و ها دستگاه این از استفاده جهت را مربوطه مسئولين مساعد نظر قرارداد تنظيم هنگام

 منظور طرح نهایي پيشنهاد در ها، هزینه بيني پيش بخش در را امكانات این از استفاده ۀینهز و نموده

 .نماید

7-

گيرد،محرمانهتلقيشدهوم تمامياسنادواطالعاتيكهازسویكارفرمابرایانجامطرحدراختيارمجریوهمكارانویقرارمي.6

 .باشد هامي داریآن جریطرحموظفبهحفظونگه

 پذیر امكان آن در مندرج شرایط براساس صرفاً طرح مجري و نشگاهدا مابين في داخلي قرارداد فسخ .9-9

 به وارده خسارت کليه پرداخت مستلزم طرفه یك طور به و طرح مجري طرف از قرارداد فسخ و باشد مي

 .دانشگاه است

به  خارجي یك نسخه از گزارشات ارسالي به کارفرما را موظف است براساس مفاد قرارداد طرح مجري .9-8

 نيز ارئه نماید. مور فناوريمدیریت ا

ماهه از پيشرفت پروژه را براي ارزیابي روند اجراي طرح   اي سه مجري طرح موظف است گزارشات دوره .7-3

 به مدیریت امور فناوري دانشگاه تحویل نماید. 
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 دانشگاه وظایف .1ماده

 .قراردادها مفاد و ها طرح اجراي بر نظارت -8-1

 .نياز صورت در قرارداد تنفيذ هنگام  نشگاهدا نماینده یا طرح مجري تعيين -8-1

 .مشكالت بروز درصورت طرح انجام ادامه براي طرح جدید مجري یا و نماینده معرفي -8-0

 .سال هر در تشویق مجریان موفق و یافته خاتمه تحقيقاتي هاي طرح ارزیابي -8-0

 قراردادن اختيار در و طرح اداري و مالي امور بموقع و مناسب انجام براي الزم تمهيدات نمودن فراهم -8-0

 .قرارداد چارچوب در طرح موجود مشكالت رفع و امكانات

 در ، حكميت با معاون پژوهش و فناوري دانشگاه وهمكاران و طرح مجري بين مشكالت بروز صورت در .6تبصره

 .باشد مي باالتر مرجع با حكميت ،معاون پژوهش و فناوري دانشگاه باشد طرح مجري که صورتي

 طرح کنترل و ظارتن. 3ماده

 .گيرد مي صورت معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه توسط ها طرح اجرایي نظارت .3-8

 انجامبر حسن اجراي طرح  نظارتاز طرف کارفرما نيز  و بوده دانشگاه به مربوط نظارت این. 7ه تبصر

 .دگير مي

 تجهيزات از استفاده به مربوط هاي هزینه طرح، همكاران به مالي هاي )پرداخت طرح مالي امور مسئوليت.3-2

بوده و نظارت مالي آن برعهدۀ مدیریت امور  طرح مجري عهده بر (... و نياز مورد اقالم خرید و دانشگاه

 باشد.  فناوري دانشگاه مي

 طرح معنوی و مادی مالكیت.81ماده

و کارفرما و قرارداد براساس توافق بين دانشگاه  ،ها طرحي نتایج حاصل از مادي و معنو مالكيت .81-8

لذا بدیهي است که قرارداد داخلي نيز براساس توافقات حاصله در این خصوص  ؛مابين مشخص خواهد شد في

 گردد. تهيه و تنظيم مي

بوده و  دانشگاه و کارفرما اختيار صورت مشترك در هب توافق( )حسب پژوهشي نتایج از استفاده حق .81-2

 جنبي یا مادي و منافع معنوي ها آن نتایج اجراي یا و گردیده )انبوه( صنعتي دتولي به منجر اي پروژهچنانچه 

و مواردي  طرح همكاران و مجري کارفرما، دانشگاه، به متعلق شده کسب مادي و منافع معنوي باشد، داشته

 . و مشخص شده و مورد توافق قرار گرفته است ذکر مابين في قرارداد در کهباشد  مي
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 محرمانه یها طرح.88ماده

 نبوده نامه آیين این مفاد مطابق محرمانه هاي طرح خاتمه مراحل و پروژه کنترل طرح، پيشنهاد بررسي .88-8

 .شوند مي گيري پي دانشگاه پژوهش و فناوري معاون طریق از مستقيماً ها طرح گونه این و

 ها آن انتشار صالح ذي اجعمر اجازه کسب بدون و شده تلقي محرمانه ها طرح این گزارشات تمامي .88-2

 .باشد مي ممنوع

 نهایی و ای مرحله های گزارش.82ماده

 شود. تهيه کارفرما سوي از شده ارائه فرمت براساس بایستي طرح نهایي و اي مرحله گزارشات .82-8

 .است الزامي نهایي و اي مرحله گزارشات جلد رويو کارفرما  دانشگاه آرم درج. 82-2

مدیریت امور ي باید یك نسخه عالوه بر نسخه تحویلي به کارفرما به اي و نهای مرحله گزارشات از .82-9

 تحقيق، روش اهداف، شامل پروژه خالصه نسخه الكترونيكي است الزم همچنين تحویل داده شود. فناوري

 .قرارگيرد مدیریت امور فناورياختيار  در و تهيه مجري توسط مجزا طور به ... و حاصله نتایج

 خاتمهطرح .89دهما

 :گردد مي تلقي یافته خاتمه طرحذیل  شرایط کليه احراز درصورت .89-8

 یك نسخه ازگزارش نهایي طرح که به تأیيد کارفرما رسيده به مدیریت امور فناوري ارائه -

 طرح مجري ازسوي قرارداد در مندرج تعهدات کامل انجام بر مبني کارفرما کتبي اعالم -

 فناوري دانشگاهپژوهش و شوراي رح در اتمام ططرح و تصویب   -

 پرداخت کليه کسورات قانوني طرح توسط مجري طرح . -

 قرارداد فسخ.84ماده

 فسخ درخواست کار شرایط از آگاهي و علم عدم دليل به تواند نمي قراردادي امضا از پس طرح مجري .84-8

 .نماید قرارداد

 هاي خسارت کليه نماید، اقدام طرفه یك صورت هب قرارداد فسخ به نسبت طرح مجري که درصورتي .84-2

 .بود خواهد وي برعهده کارفرما محاسبات براساس طرح به وارده
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 مجري گردد، دانشگاه به خسارات و زیان و ضرر تحميل باعث مجري سوي از قرارداد فسخ اگر .1تبصره

 به قرارداد فسخ از ناشي وارده خسارات و زیان و ضرر ميزان تعيين باشد. مي آن جبران به موظف طرح

 .باشد مي حقوقي دفتر هماهنگي با و دانشگاه فناوري پژوهش و معاونت عهده بر دانشگاه

 پذیرد. صورت دانشگاه و کارفرما بين منعقده قرارداد مفاد به باتوجه باید قرارداد فسخ .84-9

 تصویب .85ماده 

شوراي پژوهش وفناوري دانشگاه به تصویب  09/ 11/13مورخه تبصره در جلسه  8ماده و  10نامه در  این شيوه

 شوراي پژوهش وفناوري دانشگاه مورد بازنگري قرار گرفت.  13/11/1009در جلسۀ مورخ رسيد و 
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 اجرایی فرصت مطالعاتی اعضای هیأت علمی دانشگاه   دستورالعمل

 در جامعه و صنعت

 

 

نامه فرصت مطالعاتي در جامعه و صنعت  هيل فرآیندها در اجراي شيوهاین دستورالعمل در راستاي حفظ انسجام و تس

هاي علمي بر هاي جامعه و صنعت در همۀ حوزهمنظور برقراري ارتباط قوي و منسجم ميان دانشگاه با بخش و به

نامه فرصت  و شيوه 11/0/1009چهارمين صورتجلسه شوراي پژوهش و فناوري دانشگاه مورخه  0اساس بند 

ها و مؤسسات پژوهشي در جامعه و صنعت مصوب وزارت علوم، تحقيقات و  اتي اعضاي هيأت علمي دانشگاهمطالع

 به شرح ذیل تنظيم مي گردد. 13/9/1009مورخه  100300/11فناوري به شماره 

 . تعاریف و اختصارات8ماده 

 : وزارت علوم، تحقيقات و فناوريوزارت عتف

 اندانشگاه شهيد مدني آذربایج مؤسسه:

هاي آموزشي، تربيتي، اجتماعي، اقتصادي، صنعتي، تجاري و سازمان دولتي یا غيردولتي فعال در بخش صنعت:

 پژوهشي

هاي فرهنگي و صنعتي، واحدهاي پژوهش و توسعه، اقتصادي یا خدماتي دولتي ها یا سازمان بنگاه واحد عملیاتی:

 اند.ي خاص در واحد خویشیا غيردولتي که متقاضي حضور هيأت علمي در زمينۀ تخصص

 هاي غيردولتي بایستي داراي حداقل یكي از شرایط ذیل باشد:  ها و سازمان بنگاه

 بنيان از معاونت علمي و فناوري ریاست جمهوري داشتن مجوز دانش -1
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 شرکت سهامي عام -1

 سال با تأیيد شوراي پژوهش و فناوري دانشگاه 0شرکت سهامي خاص با سابقۀ فعاليت بيش از  -0

 هاي شرکت با تخصص متقاضي فرصت مطالعاتي با تأیيد گروه و دانشكده تبط بودن فعاليتمر -0

دورۀ حضور عضو هيأت علمي واجد شرایط مؤسسه است که در مدتي معين در واحد عملياتي  فرصت مطالعاتی:

 پردازد. به پژوهش و مطالعه مي

 . اهداف2ماده 

 از فضاي کار واقعي در جامعه و صنعتکمك به افزایش شناخت اعضایهيأت علمي دانشگاه  -

 هاي پایدار علمي و پژوهشي بين دانشگاه و واحد عملياتيگسترش همكاري -

 ها و تجهيزات واحدهاي عملياتي استفادۀ مفيد و مؤثر از امكانات، آزمایشگاه -

 هاي کاربردي مورد نياز جامعه و صنعت نامه هاي دانشگاه و پایاندهي به پژوهش جهت -

 اتيد دانشگاه در رفع معضالت صنعتي کشورمشارکت اس -

 . شرایط اجرای دوره فرصت مطالعاتی9ماده 

 درخواست عضو هيأت علمي به همراه تأیيدیۀ برنامۀ مطالعاتي توسط واحد عملياتي بر اساس الگوي مؤسسه .9-8 

زشي و شوراي بررسي و تأیيد درخواست هيأت علمي به ترتيب در شوراي گروه، دانشكده و شوراي آمو .9-2

 پژوهشي دانشگاه

 نامۀ پژوهشي توسط معاونت پژوهشي دانشگاه هماهنگي با واحد عملياتي براي انعقاد قرارداد یا تفاهم .9-9

صدور حكم مأموریت توسط ریاست دانشگاهو معرفي عضو هيأت علمي به واحد عملياتي توسط معاونت  .9-4  

 پژوهشي

وقت )حداقل دو روز  روز کاري در هفته( یا پاره 0وقت ) عملياتي تمام حضور عضو هيأت علمي در واحد .9-5  

 کاري در هفته( است.

واحد عملياتي بایستي انطباق برنامه مطالعاتي اعالم شده با نيازهاي بخش مربوطه و تخصص عضو .8تبصره 

 هيأت علمي را تأیيد کند.

وقت و نيز چگونگي هدایت دانشجویان تعهد شده  موقت/تما . شوراي گروه و دانشكده بایستي حضور پاره2تبصره 

 و روش تدریس را اعالم نماید.
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وقت است و در مشاوره و  وقت حضور عضو هيأت علمي در واحد عملياتي تمام هاي تمام در دوره .9تبصره 

 یابد. وقت، واحد موظفي به نصف تقليل مي هاي پاره کند و در دوره راهنمایي دانشجویان فعاليت مي

% تعداد اعضاي هيأت 13سهميۀ اختصاصي هر گروه آموزشي جهت استفاده از این فرصت به ميزان  .4صره تب

درصدي مشمول دورۀ تابستان  13باشد. محدودیت  علمي آن گروه در سال تحصيلي آموزشي مي

 باشد. نمي

 . ضوابط و شرایط متقاضی4ماده 

 ملياتي مرتبط باشد.رشته و تخصص عضو هيأت علمي با نيازهاي واحد ع .4-8

 بایست در دوسال گذشته رکود علمي نداشته باشد. . متقاضي فرصت مطالعاتي مي4-2

 باشد: دورۀ فرصت مطالعاتي جامعه و صنعت براي اعضاي هيأت علمي به شرح ذیل الزامي مي .4-9

 وقت دورۀ پاره وقت دورۀ تمام وضعیت

 ماه 11حداقل  ماه 3حداقل  پیمانی

 ماه 3حداقل  ماه 0حداقل  یرسمی آزمایش

 

باشد با گذراندن  ها ضروري نمي . اعضاي هيأت علمي که گذراندن دورۀفرصت مطالعاتي براي آن5تبصره 

این دستورالعمل  9نامۀ ارتقاء و ترفيع پایه به شرح ماده  دورۀ مذکور از مزایاي امتيازات اجرایي در آیين

 شوند.  مند مي بهره

 84و  82ماده  دشيوه نامه فرصت مطالعاتي مصوب وزارت عتف و بند  0ماده  1صره بر اساس تب .6تبصره 

دورۀ پيماني یا  1008نامه استخدامي، براي تبدیل وضعيت اعضاي هيأت علمي که از ابتداي سال  آیين

 کنند، گدراندن فرصت مطالعاتي در جامعه و صنعت الزامي است.رسمي آزمایشي را آغاز مي

هاي پيماني و رسمي  هاي مطالعاتي الزامي در دوره فادۀ مجدد از فرصت مطالعاتي )جز فرصتبراي است .4-4

زمان دورۀ فرصت مطالعاتي قبلي از اتمام آن دوره گذشته باشد.  برابر 5حداقل بایست  آزمایشي( مي

 شود. مدت استفاده از مرخصي بدون حقوق نيز به این مدت اضافه مي

خاص، با تشخيص هيأت رئيسه در خصوص اینكه عضو هيأت علمي از تجربه کافي در موارد بسيار  .6تبصره 

اي که امكان فرصت مطالعاتي فراهم نباشد، دانشگاه شرایط  در صنعت یا جامعه برخوردار است یا در رشته
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کند. براي این منظور در صورت عدم وجود متقاضي در سطح جامعه براي پذیرش  جایگزین تعيين و اجرا مي

تواند یك محور  ها، دانشگاه مي گيري از دانش آن عنوان فرصت مطالعاتي و بهره هيأت علمي به عضو

مطالعاتي در سطح جامعه )استان و منطقه( تعریف و به عضو هيأت علمي واگذار نماید. یا یك فعاليت اجرایي 

 اید. هاي دانشگاه با جامعه و صنعت را تعریف و واگذار نم جهت توسعه و بهبود همكاري

 . الزامات متقاضی5ماده 

 عضو هيأت علمي در دورۀ فرصت مطالعاتي مجاز به اشتغال در سازمان دیگري نيست.. 8- 5   

کند و هر ماه پيشرفت کار عضو هيأت علمي موظف است برنامۀ حضور خود را به واحد عملياتي اعالم  .2- 5   

عضو هيأن علمي باید در انتهاي دوره)حداکثر  خود را به معاونت پژوهشي دانشگاه گزارش دهد.درضمن

سه ماه پس از پایان دوره مصوب( گزارش کامل فرصت مطالعاتي را که به تأیيد واحد عملياتي، گروه و 

دانشكدۀ مربوطه رسيده براي تأیيد نهایي و تصویب در شوراي پژوهشي به معاونت پژوهش و فناوري 

 دانشگاه ارائه نماید. 

ارداد، عضو هيأت علمي موظف است ضمن رعایت ضوابط و مقررات واحد عملياتي در پایان دورۀ طبق قر .5-9   

 فرصت مطالعاتي حساب خود را با واحد عملياتي تسویه کرده و موارد را به اطالع دانشگاه برساند.

 

 . الزامات واحد عملیاتی6ماده 

ت و تسهيالت مورد توافق درج شده در . واحد عملياتي موظف است در طول فرصت مطالعاتي، امكانا6-8

برنامه پژوهشي عضو هيأت علمي را رسماًتأیيد و تأمين کند. برنامۀ کاري فرصت مطالعاتي و نامه تأیيدیه 

 هاي قرارداد بين دانشگاه و واحد عملياتي است. واحد عملياتي از پيوست

يأت علمي از طریق عقد قرارداد پژوهشي تواند به عضو ه . واحد عملياتي بر اساس مقررات داخلي خود مي6-2

 کند. با مؤسسه، حق التحقيق پرداخت نماید و مؤسسه از این نوع قراردادها باالسري کسر نمي

تواند عضوهيأت علمي را به منظور نشر نتایج تحقيقات عضو یا دریافت اطالعات نوین  . واحد عملياتي مي6-9

کند و مقاالت با توافق واحد عملياتي چاپ  المللي اعزام مي ينهاي علمي ب فناورانه به سمينارها و کنگره

شود. در خصوص مالكيت فكري نتایج حاصل از پژوهش ها در طي این دوره براساس توافق در قرارداد  مي

 خواهد بود.
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 . امتیازات و اقدامات اجرایی دانشگاه7ماده 

 کند. ل فرصت مطالعاتي اقدام مي.دانشگاه در خصوص هماهنگي با واحد عملياتي و تأیيد مح7-8

 کند. دانشگاه حقوق و مزایاي عضو هيأت علمي را مطابق با حكم استخدامي وي پرداخت مي.7-2

دورۀ فرصت مطالعاتي در زمرۀ امتيازات کار اجرایي بوده و در ترفيع، امتيازات اجرایي ارتقاي مرتبه به شرح  .7-9

 ذیل لحاظ خواهد شد.

 2ز اجرایی در بند امتیا مدت دوره ردیف

 نامۀ ارتقاء آیین 4ماده 

امتیاز اجرایی در 

نامۀ ترفیع آیین  وقت پاره وقت تمام 

 0/1 1 ماه 11حداقل  ماه 3حداقل  8

 1 1 ماه 3حداقل  ماه 0حداقل  2

 

صورت  به سهميۀ پذیرش دانشجویان تحصيالت تكميليعضو هيأت علمي که فرصت مطالعاتي صنعتي را به.7-4

نامه / رسالۀ دانشجو در  شرطي که موضوع پایان گردد به آميز گذرانده باشد یك نفر اضافه مي وفقيتم

 هاي واحد عملياتي پذیرندۀ فرصت مطالعاتي باشد.  راستاي نيازها و اولویت

ها و تسهيالت  دانشگاه به صالحدید خود در مدت فرصت مطالعاتي براي گسترش دوره عالوه بر حمایت .7-5

تواند  از عضو هيأت علمي خویش با استفاده از محل گرنت استاد پشتيباني مالي  د عملياتي متبوع ميواح

 کند.

 . گزارش فرصت مطالعاتی1ماده 

شوراي پژوهشي دانشگاه گزارش فرصت مطالعاتي استفاده کننده را در مواردي همچون: انجام کار  .1-8   

هاي همكاري و عقد قراردادهاي بعدي به همراه افراد  ههاي فني و زمين شاخص در طول فرصت، برداشت

هاي آموزشي تخصصي کوتاه مدت با همكاري واحد  کليدي در واحد عملياتي مربوطه، طراحي دوره

عملياتي، چاپ مقاله یا ثبت اختراعمرتبط با موضوع صنعت، توصيه براي بهبود وضعيت مدیریت فني و 

 اي پژوهشي را بررسي و دربارۀ آن اعالم نظر خواهد کرد.ه منابع انساني و پيشنهاد اجراي طرح

 مقبول نبودن گزارش منجر به ابطال دوره و رد محروميت از فرصت مطالعاتي بعدي خواهد شد. .1-2  
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نامه هاي تحصيالت تكميلي  پس از پایان دورۀ فرصت مطالعاتي، عضو هيأت علمي بایستي با تعریف پایان .1-9  

 خصوص نياز واحد عملياتي، شرایط را در واحد عملياتي بهبود بخشد. دانشجویان خود در

مورخه  100300/11نامۀ مصوب وزارت عتف به شماره  تبصره براساس شيوه 9ماده  8این دستورالعمل در 
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 کلی تعاریف. 8ماده 

 صنعتي، مراکز در را مشخصي دوره دانشجو آن طي که است درسي واحد یك کارآموزي، از منظور: یکارآموز

 عملي توان بردن باال و فني و ميعل ايه آموخته از استفاده با تا ذراندگ مي شرایط واجد مراکز سایر یا و خدماتي

 .گردد آشنا جامعه و صنعت اساسي نيازهاي رفع نحوه با مربوطه، رشته در خود اجرائي و

نظارت  راهنمایي، مسئول که است آموزشي گروه معرفي شده توسط علمي تيأه عضو یك :استادکارآموزی

 .باشد مي آموزشي گروه به نمره ارائه و کارآموزي دوره آموزشي کيفيت ارزیابي و 

 کارآموزي دانشجو که است مربوطه کارآموزي محل سوي از شده تعيين مسئول یك :کارآموزی سرپرست

 .گذراند مي او مستمر  و مستقيم زیرنظر را خود
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 دوره اجراي حسن بر نظارت مسئوليت که آموزشي مربوطه است گروه مدیر: کارآموزی دوره مسئول

 .دارد عهده بر ار گروه دانشجویان کارآموزي

 اي، ه مشاور و طراحي تحقيقاتي، ستادي، خدماتي، توليدي، اقتصادي، مرکز نوع هر : کارآموزی محل

 ۀدانشجو توسط مدیر گروه و دانشكد کارآموزي مكان عنوان به و بوده شرایط واجد که غيره و فني آموزشي،
 گردد. مي تعيين مربوطه

 

 آموزشی مقررات. 2ماده 

 شرکت، یك واحد درسي بسته به گروه آموزشي در 133الي  83بعد از گذراندن  وانندت يم دانشجویان .8
 را کارآموزي خود واحد کارآموزي، استاد و کارآموزي دوره مسئول تأیيد مورد کارخانه یا و کارگاه مؤسسه،
 .بگذرانند

موافقت ایشان محل و مشخص شدن استاد کارآموزي، با کارآموزي  درس واحد انتخاب ازبعد  دانشجویان .2
 نمایند.   کارآموزي خود را تعيين مي

گردد و بجز پروژۀ کارشناسي، واحد دیگري قابل اخذ  واحد کارآموزي در ترم تابستان ارائه مي .8تبصره 

 باشد.  نمي

 در صورتي که دانشجو به دالیلي بخواهد واحد کارآموزي را در نيمسال اول یا دوم انتخاب نماید باید.2تبصره 

 ریزي گردد.  هاي آن ترم دانشجو در دو روز در هفته برنامه کالس

در صورتي که دانشجو واحد کارآموزي را در نيمسال دوم انتخاب نماید و در تابستان در محل  .9تبصره 

 غير از پروژه( در تابستان همان سال را ندارد.  کارآموزي حاضر شود اجازه اخذ واحد درسي )به

 

 کارآموزی محل یینتع نحوه. 9ماده 

انتخاب  ،محل کارآموزي بایستي با رعایت ضوابط و خصوصياتي که از قبل توسط گروه آموزشي تعيين شده .1
هاي تخصصي مورد نظر براي محل  هاي آموزشي الزم است شرایط الزم و ویژگي شود. هر یك از گروه

 نمایند.کارآموزي دانشجویان خود را تعيين 
هاي مشخصي که از نظر هاي کارآموزي، الزم است تعداد مكاناکندگي مكاني محلبه منظور جلوگيري از پر .1

تعيين  داراي شرایط الزم از لحاظ تناسب رشته و منطبق با اهداف کارآموزي هستند مشخص شود. گروه،
 د:شو ميانجام زیرروش هاي  از یكي به ،دانشجو اعزام جهتمحل کارآموزي 

 کارآموزی های محل ها، سازمان و عیصنا بای هماهنگ و الزم های یبررس بای آموزش های گروه-الف

 .ندینما یمی معرف واحدها گونه نیا به را کارآموزانو نموده مشخص ویی شناسا را مناسب

 .گردد می مشخص کارآموزی دوره هر محل ،گروه آموزشی موافقت با و دانشجو پیشنهاد به  -ب

 http://karamouz.irost.orgدرس به آ از طریق سامانه ملی کارآموزی  -ج

هاي تعيين شده کارآموزي، با نظر مسئول دوره کارآموزي و با لحاظ  اولویت تخصيص کارآموزان به محل -0
 باشد. گذرانده شده، معدل دانشجو و رشته تحصيلي وي مي هايکردن تعداد واحد
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فهرست کارآموزان معرفي  ،رمبایست در پایان هر ت شوراي پژوهش و فناوري، مي ۀها طبق مصوب دانشكده -0
محل کارآموزي آنان به گروه کارآفریني و ارتباط با جامعه و صنعت دانشگاه مشخصات شده را به همراه 

 گزارش نماید.

 ویژگی های محل کارآموزی. 4ماده 

ا با توجه به حضور و فعاليت دانشجو در محل کارآموزي، بایستي شرایط مختلف و تاثير گذارمحيط، متناسب ب

شرایط احراز پذیرش دانشجو با توجه به نوع خدمات، توليد و  و موقعيت فرهنگي و اجتماعي دانشجویي باشد

که الزم به ذکر است در مواردي . باید مد نظر قرار گيردهاي واحد کارآموزي با رشته تحصيلي،  تناسب فعاليت

لذا مطلوب است باشد؛  ۀ خود دانشجو ميگردد کليۀ عواقب آن برعهد آموزي توسط دانشجو پيشنهاد ميمحل کار

 يد محل کارآموزي لحاظ گردد:أیشرایط ذیل در خصوص ت

  هاي علم و  ها و پارك هاي مستقر در مراکز رشد دانشگاه بنيان و شرکت هاي دانش شرکتالویت انتخاب

 فناوري 

 هاي  و یا شرکتي لتدو يها  گانار ها یا ها، شرکت سازمان ،نههاخا تاز وزار یكي تابعنالمكاا حتي

 نفر پرسنل 13خصوصي فعال با تعداد بيش از 

 باشد شتهدا مطابقت نشجودا تحصيلي شتهر با سسه یا شرکتؤم آن فعاليت عنو. 

 ًباشد شتهدا فعاليت ئياجرو ا تحقيقاتي ي،توليد رموا ۀميندر ز ترجيحا. 

 سال( باشد. 0ل محل کارآموزي باید داراي سابقۀ مناسب کاري در حيطه تخصصي خود )حداق 

 و استاد کارآموزي باشدمدیر گروه  دانشكده،یيد أت ردمو. 

 در اولویت  صنعت با طتباارواحد کارآفریني و  توسطاعالم شده از سامانه کارآموزي  يها سهميه

 باشد. مي

 های استاد کارآموزی . ویژگی5ماده 

  .استاد کارآموزي باید عضو هيأت علمي دانشگاه باشد 

 استاد کارآموزي باید همسو با زمينۀ کاري کارآموزي باشد.  رشته و تخصص 

  و محل کارآموزي از طرق مختلف )حضوري، تلفني متعهد به نظارت و سرکشي دقيق به کارآموز
 و... ( باشد. 

 کارآموزی گزارش و برنامه. 6ماده 

تقدیم  کارآموزي محل هب دانشكده  را رئيس امضا شده توسط نامه معرفي رمف ،نهایي تأیيد از دانشجو پس .1
 .نماید مي
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 تثبيت مراحل و مراجعه کارآموزي محل به نامه معرفي صدور از پس هفته یك حداکثر است موظف دانشجو .1
 عهده به کارآموزي محل در وي پذیرش عدم مسئوليت صورت این غير در ؛برساند انجام به را خود کارموزي

 است. خود دانشجو
 امضاي به را کارآموزي سرپرست توسط شده امضا و تكميل فرم باید دانشجویان کارآموزي، دوره اتمام از پس .0

 نمایند. تكميل کارآموزي استاد راهنمایي با نيز را کارآموزي گزارش و رسانده کارآموزي استاد

 اخذ نموده، را کارآموزي واحد که نيمسالي ابتداي در کارآموزي جهت دریافت راهنمایي استاد به مراجعه منظم .0
 .است الزامي

 تصویر با همراه را ذکرشده برنامه مطابق دقيق گزارشي موظف است دانشجو آموزي،کار دوره پایان از بعد .0
 به و نموده اخذ کارآموزي محل از که را خود کارآموزي دوره پایان گواهي و کارآموزي شده یيدأت هاي فرم

 صنعتي واحد با کارآموز حساب تسویه و دوره کامل انجام به آن در و رسيده کارآموزي سرپرست تصویب
 .دهد ارائه کارآموزي استاد به گزارش، پيوست عنوان به باشد، شده اشاره مربوطه

 از مناسب استفاده بودن، هدفمند گيري، نتيجه دستاوردها، کامل ارائه مطالب، پيوستگي موضوع، دقيق بيان .3
 خوب کار گزارش یك هاي ویژگي نگارشي اصول رعایت و مناسب فرمت علمي، نكات بر مبتني مطالب

 .باشند مي
 شده ارائه کارآموزي گزارش تهيه دستورالعمل با مطابق باید آن فرمت و کارآموزي  گزارش فصول بندي طبقه .9

 .باشد دانشگاه توسط
 گزارش و نموده بازدید دوره طول در بار یك حداقل دانشجو کارآموزي محل از موظف است کارآموزي استاد .8

 از تواند مي کارآموزي استاد ندارد، وجود حضوري بازدید امكان که مواردي صرفاً در نماید. ارائه گروه به ار آن
 .نماید حاصل اطمينان دوره اجراي نحوه و کيفيت از ارتباطي هاي روش سایر تلفن و یا طریق

 مطالعه ها، بررسي یدها،بازد برمبناي کارآموزي با همكاري سرپرست واحد کارآموزي استاد دوره، پایان در .0
را بر  نهایي نمره کارآموز، هاي فعاليت و کار انجام نحوه دوره، گزارش شفاهي ارائه دانشجو، هاي گزارش
 گروه به % نمره اعالمي توسط استاد کارآموزي،93% نمره اعالم شده توسط سرپرست کارآموزي و 03اساس 

 .کرد خواهند آموزشي اعالم

 و ایمني لوسای از استفاده همچنين و کار محيط ضوابط و مقررات قوانين، کليه دقيق ترعای به ملزم کارآموز .13
 است موظف محل،کارآموز در ایمن شرایط وجود عدم درصورت ،باشد مي مربوطه صنعتي واحد بهداشتي

 .نماید منتقل کارآموزي استاد به وقت اسرع در را مراتب

 و مقررات طبق موارد سایر انجام و کار محل در مرتب حضور به موظف تنظيمي، برنامه چارچوب در کارآموز .11
 .باشد مي مربوطه صنعتي واحد هاي دستورالعمل

 واحد در خود مستقيم سرپرست طریق از منحصراً را خود اداري مشكالت و مسائل است موظف کارآموز .11
 .نماید وفصل حل صنعتي

 واحد یا کارخانه دیگر سيستم هر یا و توليد خط حاصال یا و تغيير به نسبت کارآموز پيشنهادي که صورتي در .10
 جهت آن واحد در خود به استاد کارآموزي و سرپرست کتباً را خود پيشنهادي مورد باید باشد داشته صنعتي
 .نماید خودداري جداً سيستم یا توليد خط در مستقيم اقدام نوع هر از و داده ارائه بررسي
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 بدون نباید کارآموز و بوده الزامي صنعتي واحد امور سایر و فناوري یا يدتول ۀزمين در محرمانه اطالعات حفظ .10
 شخص، اختيار در را ها آن به مربوط اطالعات مربوطه واحد اجرائي مقام باالترین یا عامل مدیر کتبي اجازه

 .دهد قرار دیگري صنعتي واحد یا و شرکت

 تشویقی نظام. 7ماده 

 سرپرست و استاد یيدأت به و شود ایجاد کارآموزي درمحل دانشجو سطتو که فني ابتكار و نوآوري هرگونه .1
 هگادانش توسط تقدیرنامه صدور به منجر واندت مي کارآموزي، دوره ارزیابي در ثيرأت بر عالوه برسد، کارآموزي

 .گردد دانشجو براي

 و علمي ارزش که دده ارائه خود کارآموزي مدت در مهمي نوآوري و ابداع اختراع، طرح، کارآموز چنانچه .1
 کارآموزي درس استاد پيشنهاد براساس گروه باشد، رسيده شوراي گروه و دانشكده یيدأت به آن تخصصي

 .بپذیرد وي از کارشناسي دوره پروژه عنوان به را طرح این تواند مي
 

 نامه نوشتن گزارش کارآموزی در دانشگاه شهید مدنی آذربایجانشیوه .1ماده 

هاي کارآموزي از لحاظ ظاهري تدوین شده و استفاده از آن براي سازي گزارشا هدف یكساننامه باین شيوه

باشد. براي رسيدن به این هدف، فرم قالب نهایي نوشتن گزارش کارآموزي در انتهاي دانشجویان اجباري مي

 د رعایت کنند.نامه آمده است. دانشجویان گرامي باید نكات زیر را حين نوشتن گزارش کار خو همين شيوه

و براي نوشتن مطالب انگليسي از فونت  B-nazanin 21براي نوشتن مطالب فارسي از فونت  (1
Times New Roman 21 .استفاده شود 

 0/1و  1/1، 1/1، 0/1و حدود باال، پایين، چپ و راست آن به ترتيب برابر  A0اندازه صفحات باید  (1
 متر باشد.سانتي

 باشد.( single)یك واحد فاصله بين خطوط باید برابر  (0

توانند به داري شود، این کلمات ميدتا جایي که امكان دارد از نوشتن کلمات انگليسي در داخل متن خو (0
 صورت پاورقي در زیر همان صفحه آورده شوند.

 براي نوشتن گزارش کار از جمالت کوتاه، رسا و گویا استفاده شود. (0

شته شود. صفحات اوليه که شامل فهرست مطالب، شماره صفحه در قسمت پایين و وسط صفحه نو (3
شوند. از صفحه گذاري باشد باید با حروف الفباي فارسي )الف، ب، پ و ...( شمارهها ميجداول و شكل

 گذاري با عدد شروع خواهد شد.مقدمه به بعد، شماره

 توضيح شكل در زیر آن و براي جداول در باالي آن درج شود. (9

 ساس قواعد امالي فارسي ضروري است.ها بر ادرستي نوشته (8

یيد أگزارش نهایي به همراه فرم ارزشيابي که توسط سرپرست کارآموز تCD کارآموز باید یك نسخه از  (0
هاي جداگانه د. کارآموز براي خودش و سرپرست کارآموزي نسخهدهشده را به استاد کارآموزي تحویل 

 باید تهيه کند.
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 احي و نوشت شود:صفحه عنوان باید به شكل زیر طر (13
 

 
 معاونت پژوهش و فناوری

 گروه کارآفرینی و ارتباط با جامعه و صنعت

(13دانشكده............... گروه.................... )فونت بي زر سایز   

 

 نام شرکت یا سازمان مربوطه

 

(13)فونت بي زر سایز در این قسمت نام و نام خانوادگی دانشجو تایپ شود   

(13)فونت بي زر سایز  وزی:استادکارآم  

(10)فونت بي زر سایز  کارآموزی تایپ شود در این قسمت نام و نام خانوادگی استاد  

(10)فونت بي زر سایز  سرپرست کارآموز:  

(10)سایز  در این قسمت نام و نام خانوادگی سرپرست کارآموز تایپ شود  

 (10سال هجري شمسي )فونت بي زر سایز 
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 فهرست مطالب

 شماره صفحه نعنوا
  

  فصل اول 

 1 ها هاي شرکت معرفي فعاليت -1
1-1. 1 
  .1ن1
  

  فصل دوم 
  مباحث تئوري و عملي کارهاي انجام گرفته در طول دوره -1
1-1 .  
1-1.  
  

  فصل سوم
هاي آموخته شده در طول  گزارش کارهاي انجام گرفته و مهارت -0

 دوره
 

0-1 .  
0-1.  

 هارمفصل چ
پيشنهادات در مورد برخي از فرآیندهایي که در محل کاراموزي انجام 

هایي که بهتر است سایر  گيرد و همچنين پيشنهاد مهارت مي
 .دانشجویان براي ورود به این شرکت فرا گيرند

 

  مطابق نمونه پيوست(مراجع )

هاي مفصل،  ها و شكل ))در صورت نياز(: شامل جدولها پیوست

ها، فرهنگ لغات و اصطالحات  ها و نتایج آن تصاویر، پرسشنامه ها،نقشه
 هاي کامپيوتري به صورت دیجيتال( یا برنامه
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 فهرست جداول

 شماره صفحه عنوان
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 ها فهرست شكل

 شماره صفحه عنوان
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 (10)فونت بي زر سایز چكیده گزارش 
 

کلمه و دریك صفحه بدون ذکر فرمول، جدول، شكل یا مرجع و حاوي اطالعاتي در مورد  103چكيده حداکثر 
و بحث و اهميت و هش دست آمده در پژو هاي استفاده شده، نتایج به تعریف مسئله، کارهاي انجام شده، روش

 (11ها و پيشنهادات. )فونت بي زر سایز  کاربرد یافته
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 فصل اول

 (84مقدمه )سایز 
شامل مطالبي از جمله نحوه و دالیل انتخاب محل کارآموزي، ارتباط موضوع کارآموزي و سازمان مربوطه با رشته 

صفحه  1باشد. مقدمه باید حداقل در ميدانشجو، هدف و اهميت انجام کارآموزي براي دانشجویان رشته مورد نظر 
 (11سایز  B Nazaninتهيه شود. )فونت 

 

 (84معرفی محل کارآموزی )سایز 
تواند دانشجو باید به طور کامل مشخصات محل کارآموزي را بيان نماید که شامل موارد زیر مي ،در این قسمت

د که توسط خود کارآموز از شرکت یا سازمان هاي متعدتواند با آوردن عكسباشد: )براي هر قسمت دانشجو مي
 B Nazaninمورد نظر گرفته شده، خواننده را در جهت فهم بهتر مفاهيم و موارد ذکر شده کمك کند(.  )فونت 

 (11سایز 
 نام شرکت )سازمان( مورد نظر -

 آدرس پستي دقيق به همراه شماره تلفن -

 نام مدیر عامل به همراه مدرك دانشگاهي -

 ي شرکتچارت سازمان -

هاي زیادي تشكيل هاي مختلف محل کارآموزي )در صورتي که محل کارآموزي از بخشمعرفي بخش -
 شده است(

 دهدهاي خود را انجام ميجا فعاليتموز در آنآمعرفي بخشي که کار -

 نام سرپرست کارآموزي به همراه شماره تماس -

 هاي کاري انجام شده در آن بخشمعرفي زمينه -

 هاي مرتبط به محل کارآموزيا سازمانها یمعرفي شرکت -

 هاي در دست اجراهاي انجام شده توسط شرکت و فعاليتها و فعاليتمعرفي محصوالت، پروژه -
 صفحه تهيه شود. 9مطالب این بخش باید حداقل در 

 مباحث تئوري و عملي کارهاي انجام گرفته در طول دورهفصل دوم : 

 هاي آموخته شده در طول دوره و مهارتگزارش کارهاي انجام گرفته فصل سوم: 

 (84معرفی موضوع کارآموزی )سایز  9-8

شود. مانند ذکر در این قسمت، تمامي اطالعات مرتبط با کارهاي انجام شده در طول دوره کارآموزي گنجانده مي
مانند  ؛کندمي روش و مراحل انجام کار با جزیيات دقيق و ... و تمام آنچه را که براي گویاتر شدن گزارش کمك

 هاي گرفته شده در حين انجام کار آوردن عكس

 .گيرد مي انجام موزيآکار محل در که فرآیندهایي از برخي مورد در پيشنهاداتفصل چهارم:
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 (84گیری و پیشنهادات  )سایز  نتیجه

که در این قسمت شود. الزم به ذکر است هاي انجام شده توسط کارآموز گنجانده ميدر این قسمت نتایج فعاليت
ها ارائه کند جهت رفع نواقص موجود و بهتر شدن آن ،کارآموز باید چندین پيشنهاد براي شرکت یا سازمان مورد نظر

و همچنين کارآموز باید قادر باشد که نقاط ضعف و قوت محل مربوطه را با سرپرست کارآموز مورد تحليل و ارزیابي 
رت خالصه، روشن و شفاف باشد. در صورت ذکر کردن نقاط ضعف، کارآموز باید صوقرار دهد. ارائه هر مورد باید به

 Bصفحه تهيه شود. )فونت  1پيشنهادي جهت برطرف نمودن آن ارائه نماید. مطالب این بخش باید حداقل در 

Nazanin  11سایز) 

 (84مراجع )سایز 

 ند.ابتدا مراجع فارسي آورده شوو مراجع به ترتيب براساس حروف الفبا 

 منابع فارسی -الف

کتاب ) تعداد جلد(؛ نام افراد دخيل؛ کشور / شهر؛ تنها نام انتشارات ، نوبت چاپ ،  عنوان ،نام خانوادگي، نامکتاب : 

 .سال

مقاله؛ نام افراد دخيل؛ نام مجله / نشریه؛ کشور/ شهر ، سال /دوره، شماره )ماه(،  عنوان ،نام خانوادگي، ناممقاله: 

 .پایان آغاز وفحه ص

دانشكده، گروه،  ،) ارشد / دکتري(؛ کشور، شهر، دانشگاه / رسالهنامه پایان عنوان ،: نام خانوادگي، نامنامه پایان

 .سال و ماه

 نام مقاله؛ آدرس سایت اینترنتي، تاریخ دقيق مشاهده. ،نام خانوادگي، نام منابع اینترنتی:

 تنظيم شود. ترتيب آمدن در متنه منابع ذکر شود و براساس خذ کليأ: در فهرست منابع، باید منكته قابل توجه

 مهم:چندتوصیۀ . 3ماده 

 تجربه کسب تا دهيد انجام ميل کمال با کردند، محول شما به را کارها کوچكترین کارآموزي در اگر .8
 .گردد

 .گردد مي شما جذب براي مسئولين در انگيزه ایجاد سبب کارآموزي محل در بودن تيزبين و کنجكاو .1

 .کنيد استفاده کارآموزان سایر تجارب از .0

 .باشند راستا یك پروژه کارشناسي در و کارآموزي است بهتر .0

 را روز هر شده انجام کارهاي رئوس و تاریخ. باشيد داشته همراه امور گيري پي براي دفترچه یك .0
 .يدکن ذکر آن در را آمده پيش االتؤس و نكات بياورید. آن در بند و بند به رتيبت به

 کارآموزي استاد با کار گزارش تحویل زمان باره درموقع نمره توسط استاد کارآموزي،  به منظور درج به .3
 . . کنيد مشورتخود 

پذیر  امكان آن مطالعه و ارزشيابي فرصت تا بدهيد استاد به را خود کامل گزارش قبل، هفته چند از باید .9
 باشد.
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 را گزارش ۀارائ داشته باشد. پس تان گزارش تكميل است نظراتي در خصوص ممكن کارآموزي استاد .8
 بتوانيد تا بگيرید نظر در را فرصتي خود براي و ندارید نگه ثبت نمره مهلت روزهاي آخرین براي
 . کنيد برطرف را احتمالي هاي نقص

 تقبالاس نو هاي ایده از کارخانجات از نكنيد. بسياري فراموش را کارآموزي سرپرست به پيشنهادات ۀارائ .0
 .نندک مي

 .است تابستان کارآموزي دوره گذراندن براي زمان بهترین .13

 .کنيد شناسایي را دارید مهارت که هایي حوزه .11

 .کنيد شناسایي را کار محيط در موجود مختلف ابعاد و ها حوزه ميان ارتباط .11

 .کنيد تقویت و شناسایي را کار و کسب در موفقيت براي الزم هاي ویژگي .10

 .کنيد تمرین را صنعتي هاي محيط در مراتب سلسله و قرراتم و نظم رعایت .10

 .کنيد ارائه دانشجویان سایر به خود را کارآموزي تجارب .10

 .باشيد داشته مستمر ارتباط کارآموزي محيط مدیران و سرپرستان کارکنان، با .13

 

شگاه جلسۀ شورای پژوهشی و فناوری دان چهارمین صورت 5ماده براساس بند  3نامه در  این شیوه

 باشد.  االجرا می تصویب شده و از تاریخ مذکور الزم 22/19/37مورخه 
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 29فصل 

 فرایند مراحل عقد قراردادهای خارج از دانشگاه 

 

 
 

 
 

 

 

 

  

    

   

 
 
 

ها و  ها،شرکت ارسال عناوین نيازهاي تحقيقاتي دستگاه

 صنعت به دانشگاه 

هاي  ارسال عناوین نيازهاي تحقيقاتي به دانشكده

 ذیربط و درخواست فرم پروژه 

ت أهي يهاي پيشنهاد پروژه توسط اعضا ارائه فرم
ها  علمي دانشكده  

ها به گروه  هاي پيشنهادپروژه توسط دانشكده ارسال فرم

 کار آفریني و ارتباط با صنعت 

درخواست 

 اصالح پيشنهاد 

یيد پيشنهاد أت

 پروژه

رد پيشنهاد 

 پروژه 

درخواست اصالح 

پيشنهاد پرژه از 

 دانشكده مربوطه 

عودت پروژه اصالح 

 شده توسط دانشكده 

الم به اع

 دانشكده ذیربط

هاي  ها و ارسال فرم بررسي چهارچوب کلي طرح

ها و صنعت  ها،شرکت پيشنهاد پروژه به دستگاه  
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تنظيم قرارداد در تعداد نسخ درخواست شده و تأیيد و امضا 

توسط معاون پژوهشي دانشگاه و ارسال به دستگاه، شرکت و 

 صنعت  

دستگاه،شرکت و صنعت و ابالغ به ي مضایيد و اأت

 دانشگاه و مجري طرح 

ارائه گزارش نهایي طرح توسط مجري به مدیریت 

 کارآفریني و ارتباط با صنعت 
ارسال و درخواست 

اصالح  

طرح به گزارش

 مجری 
ارسال گزارش نهایي طرح به کارفرما و درخواست 

الزحمه و صدور اختتامه طرح  حق  

الزحمه به حساب  هایي طرح و واریز حقیيد گزارش نأت

 دانشگاه و صدور اختتامه طرح توسط کارفرما 

 ،درخواست وجه از معاونت اداري و مالي در وجه مجري

 بعد از کسر کسورات قانوني
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درخواست حسن انجام کار از کارفرما و آزاد سازي 

 ضمانت نامه 

ه حساب پرداخت مبلغ حسن انجام کار توسط کارفرما ب

 دانشگاه و آزاد سازي ضمانت نامه 

درخواست وجه از معاونت اداري و مالي در وجه مجري 

 وتسویه حساب با نامبرده 
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 99فصل 

 

 
 المللی )غیر ایرانی( ننامۀ پذیرش دانشجویان بی شیوه

 در دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
 

 . مقدمه8 ماده

تر  بخش پایدارتر و ثمرمراودات و ارتباطات  ،المللي در راستاي توسعه هویت بين دانشگاه شهيد مدني آذربایجان

گسترش زبان فارسي و  همچنين ها و مراکز معتبر جهاني،  ورود در بازار رقابت کيفي و علمي با دانشگاه المللي، بين

ذیل که بر   نامه اسالمي و تبادل اطالعات،افكار و دانش و هنر، مطابق با شيوهمعرفي فرهنگ و تمدن ایران 

ها و مراکز آموزش عالي  نامه پذیرش و اعطاي بورس تحصيلي دانشجویان غيرایراني در دانشگاه آیين»اساس 

،  تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي وزراي محترم علوم، 13/39/1003مورخ مصوب« کشور

شماره « ها و مراکز آموزش عالي کشور بخشنامه پذیرش دانشجویان غير ایراني غير بورسيه در دانشگاه»

اداره کل امور دانشجویان داخل و شوراي بورس دانشجویان غير ایراني و  30/33/1088مورخ  00339/11/01

  13/39/1000ها و مراکز آموزش عالي کشور مورخ  غيربورسيه در دانشگاه -وي غيرایرانينامۀ پذیرش دانشج آیين

 نماید. المللي )غير ایراني( واجد شرایط اقدام مي نظيم شده است، به پذیرش دانشجویان بينت

 

 . تعاریف2  ماده

 المللی )غیر ایرانی( . دانشجوی بین2-8

وارد کشور ست که داراي گذرنامۀ خارجي بوده و با روادید تحصيلي المللي )غير ایراني( فردي ا دانشجوي بين

 شود. مي
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 المللي )غير ایراني( دانشجوي بينتوانند به عنوان ، نميهستند ایراني و غير ایراني داراي دو تابعيتداوطلباني که 

 .شوندپذیرش 

 

 بورسیه المللی )غیر ایرانی( . دانشجوی بین2-2

هاي بلندمدت در مقاطع کارداني، کارشناسي، کارشناسي  شود که در یكي از دوره ته ميبه دانشجوي غير ایراني گف

مدت آموزشي و فرصت مطالعاتي که به واسطۀ  هاي کوتاه ارشد و دکتري اعم از نظري و مهارتي، دوره

ها و  و نهاد ها ها یا معرفي سازمان مابين دولت جمهوري اسالمي ایران با سایر دولت هاي منعقده في نامه تفاهم

 ورزد. خواست شخص به تحصيل رایگان مبادرت مي یا در

 غیر بورسیه المللی )غیر ایرانی( . دانشجوی بین2-9

هاي تحصيلي خود را بر اساس شرایط اعالم  هزینه ۀکه کلي شود المللي )غير ایراني( گفته مي به دانشجوي بين

 نماید. پرداخت ميشخصاً  شده از سوي دانشگاه

 ورس تحصیلیب .2-4

مقررات دولت جمهوري اسالمي  وارائه فرصت آموزش رایگان با پرداخت مقرري تحصيلي بر اساس ضوابط 

 است. ایران

 چگونگی تحصیل اتباع غیر ایرانی در دانشگاه شهید مدنی آذربایجان. 9  ماده

 گيرد: صورت مي هاي ذیل پذیرش اتباع غير ایراني در دانشگاه شهيد مدني آذربایجان به یكي از روش

 بورس دولت جمهوري اسالمي ایران .1

 ها ها و دانشگاه بورس دستگاه .1

 غير بورسيه)آزاد با هزینه شخصي( .0

 آزمون سراسري .0

المللی  .ارکان سیاستگذاری و اجرایی پذیرش و اعطای بورس تحصیلی دانشجویان بین4  ماده

 )غیرایرانی( در کشور )سطح ملی(

ها و اقدامات صورت گرفته، شورایي تحت عنوان شوراي راهبري  ررسي برنامهبه منظور  سياستگذاري، بالف. 

 گردد:  پذیرش دانشجویان غيرایراني متشكل از اعضاي ذیل تشكيل مي

 )وزیر علوم، تحقيات و فناوري )ریيس شورا 

 وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشكي 

 ریيس دانشگاه آزاد اسالمي 



 

 قوانین و مقررات پژوهشی دانشگاه شهید مدنی آذربایجانمجموعه 

 ریيس جهاد دانشگاهي 

 ها ایندگي مقام معظم رهبري در دانشگاهریيس نهاد نم 

 )معاون دانشجویي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري )دبير شورا 

 معاون آموزشي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري 

 معاون دانشجویي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي 

 معاون آموزشي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي 

 معاون وزیر کشور 

 ر خارجهمعاون وزی 

 بار تشكيل خواهد شد.  . جلسات شوراي یادشده ساليانه حداقل یكتبصره

گيري در مورد اعطاي بورس به متقاضيان و رسيدگي به امور رفاهي، آموزشي دانشجویان  به منظور تصميم ب.

 دد:گر غيرایراني، شورایي تحت عنوان شوراي بورس دانشجویان غيرایراني متشكل از افراد ذیل تشكيل مي

 )مدیر کل امور دانشجویان داخل وزارت علوم، تحقيقات و فناوري )ریيس 

 آموختگان داخل وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي )نایب  مدیر کل امور دانشجویان و دانش

 ریيس(

 المللي امام خميني )ره( نمایندۀ دانشگاه بين 

 نمایندۀ دانشگاه آزاد اسالمي 

 مينمایندۀ مرکز جهاني علوم اسال 

 نمایندۀ وزارت اطالعات 

 نمایندۀ وزارت امور خارجه 

 نمایندۀ جهاد دانشگاهي 

 ها نمایدۀ نهاد نمایندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه 

 نمایندۀ سپاه پاسداران انقالب اسالمي 

یان ادارۀ دانشجویان غيرایراني وزارت علوم، تحقيقات و فناوري به عنوان دبيرخانۀ شوراي بورس دانشجو تبصره.

 باشد.  دار مي گيري مصوبات شورا را عهده غيرایراني تشكيل پروندۀ متقاضيان و پي

 ها ج: کارگروه

هاي تخصصي جذب، فرهنگي، سنجش  به منظور تسهيل در روند امور اجرایي و انجام بهتر وظایف بورس، کارگروه

 شود. و ارزیابي تحصيلي و امور رفاهي تشكيل مي
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 ها  یری و شرح وظایف آن. ارکان تصمیم گ5ماده 

 المللی   . کمیته پذیرش دانشجویان بین5-8

 گردد و اعضاي آن عبارتند از:  المللي در آن تصویب مي اي است که پذیرش دانشجویان بين کميته

، آموزشي دانشگاه )دبير شورا(، معاونالمللي هاي علمي بين ریاست دانشگاه )رئيس کميته(، مدیر گروه همكاري

دارۀ پذیرش و سرپرستي مسئوالمعاون دانشجویي، مدیر تحصيالت تكميلي،ژوهش وفناوري دانشگاه، معاون پ

 المللي )غير ایراني(. دانشجویان بين

 در صورت نياز به حضور افراد دیگر از ایشان دعوت به عمل مي آید.

 المللی دانشگاه های علمی و بین همكاری  . گروه5-2

منظورایجاد تعامالت چندجانبه بين دانشگاه شهيد مدني آذربایجان و شي به زیر نظر معاونت پژوهاین گروه

فرهنگي( -ها، مراکز و مؤسسات آموزشي، پژوهشي و دیگر مراکز علمي       هاي خارج از کشور )دانشگاه مؤسسه

شوراي کند. این گروه از طریق  اي و فرهنگيفعاليت مي هاي پژوهشي و امور مشاوره در عرصۀ آموزش، فعاليت

دانشگاه، شوراي آموزش و اداره پذیرش و سرپرستي دانشجویان غير ایراني، آموزش این دانشجویان را تسهيل 

 بخشد. مي

 المللی )غیر ایرانی( . اداره پذیرش و سرپرستی دانشجویان بین5-9

کمیته هاي  کند و وظيفۀ اجراي تصميم المللي فعاليت مي هاي علمي و بين این اداره زیرنظر گروه همكاري

 را برعهده دارد. المللی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان  پذیرش دانشجویان بین

 . معاونت آموزشی دانشگاه5-4

 المللي )غير ایراني( عبارتند از: ترین وظایف این معاونت در خصوص دانشجویان بين مهم

 هاي آموزشي  ها و گروه دانشكده الف( بررسي و تأیيد صالحيت و شرایط اختصاصي تحصيل در دانشگاه از طریق

 ب( صدور پذیرش تحصيل دانشجو در دانشگاه

 هاي آموزشي دانشگاه نامه پ( مدیریت امور آموزشي با رعایت موارد آیين

 ت( کنترل عدم بدهي دانشجو

 خانه آموختگي پس از تأیيد وزارت ث( ارائه ریز نمرات و مدرك دانش

 صيلج(ارزشيابي و صدور مدرك فراغت از تح
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المللي )غير ایراني( در خصوص احراز صالحيت عمومي از  اداره پذیرش و سرپرستي دانشجویان بينچ( تعامل با 

المللي، کنترل پروانه اقامت در ابتداي هر  آن دفتر، مكاتبات با مراجع ذیربط داخل کشور و مكاتبات بين

 گيري مسایل خاص دانشجویان. نيمسال آموزشي، بررسي و پي

 عاونت دانشجویی دانشگاه. م5-5

 المللي )غير ایراني( عبارتند از: ترین وظایف این معاونت در خصوص دانشجویان بين مهم

خوابگاه بدون دریافت شهریه براي دانشجویان بورسيۀ مجرد با در نظر گرفتن هزینۀ مسكن یا  کمكالف( تأمين 

 مكان ویژه براي این دانشجویان

براي دانشجویان بورسيه براساس ، غذاو امكانات و تسهيالت رفاهي دیگر الزم بيمۀ خدمات درمانيب( تأمين 

 ها و مراکز آموزش عالي کشور نامۀ پذیرش و اعطاي بورس تحصيلي دانشجویان غير ایراني در دانشگاه آیين

ونت براي دانشجویان بورسيه واجد شرایط از طریق معانامه هزینۀ پایان هزینۀ تحصيليو کمك کمكپ( تأمين 

 پژوهشي و فناوري

ت( تسهيل و هماهنگي براي تأمين خوابگاه، بيمۀ خدمات درماني، غذا و امكانات و تسهيالت رفاهي دیگر براي 

 دانشجویان غيربورسيه متقاضي، مشروط به پرداخت هزینه هاي الزم توسط دانشجو

دانشگاه براي کليه دانشجویان ت( تسهيل و هماهنگي براي تامين خوابگاه متاهلي در دانشگاه یا خارج از 

 بورسيه و غيربورسيه متقاضي،مشروط به پرداخت هزینه هاي الزم توسط دانشجو

 . شرایط پذیرش6 ماده

 عمومی شرایط

 تحصيل ادامه قانوني منع نداشتن: الف

 المياس جمهوري خارجه امور وزارت یا ذیربط کشور در ایران اسالمي جمهوري نمایندگي از تائيدیه داشتن: ب

 داوطلب صالحيت مورد در ایران

 کشور در ایران اسالمي جمهوري نمایندگي معتمد تأیيد به روحي و جسمي سالمت معتبر گواهينامه داشتن: ج

 داوطلب متبوع

 اختصاصی شرایط

 :باشد مي ذیل شرح به مقاطع از یك هر در پذیرش اختصاصي شرایط
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 علمی شرایط: الف

 : . کارشناسی 8

 کامل دیپلم معادل و باشد رسيده مربوط کشور در صالح ذي مراجع به تأیيد که متوسطه دیپلم لحداق داشتن *

 .شود شناخته ایران در متوسطه

 برابري ایران اسالمي جمهوري متوسطه دیپلم ارزش با آنان دیپلم ارزش که کشورهایي متقاضيان .8 تبصره

 در موفقيت از پس و مجري مراکز سوي از شده تعيين مدت ميزان به تكميلي هاي دوره گذراندن از پس  کند، نمي

 معرفي ها دانشگاه به غيرایراني دانشجویان بورس شوراي توسط ادامۀ تحصيل براي دانشگاهي پيش دروس گذراندن

 .شوند مي

، اند شده التحصيل فارغ کشور از خارج در ایران اسالمي جمهوري متوسطه مدارس از که خارجي اتباع .2 تبصره

 .دهند تحصيل ادامه ایران عالي آموزش مؤسسات و ها دانشگاه در توانند مي

 این شمول از اند شده التحصيل فارغ ایران اسالمي جمهوري کشور داخل مدارس از که خارجي اتباع .9 تبصره

 .بود خواهند ایراني داوطلبان پذیرش مقررات تابع و بوده مستثني برنامه

و  پيشنهاد اند، بنابه رسانده اتمام به را خود تحصيالت ایران در که خارجي سياسي ننمایندگا فرزندان .4 تبصره

 . بود خواهند مستثني 0 تبصره شمول از بورس شوراي تأیيد و خارجه امور وزارت تأیيد

 و کارداني مقاطع به ورود براي متوسط یا معادل آن در مقطع تحصيلي دیپلم 13از  0/11* داشتن معدل کل 

هاي  و یا معادل آن براي ورود به رشته 13از  10هنر و حداقل معدل ، کشاورزي ،انساني علوم هاي رشته اسيکارشن

 و پيوسته کارشناسي ارشد تحصيلي مقاطع و کارشناسي مقطع در پزشكي و مهندسي و فني ،معماري، پایه علوم

 .عمومي دکتراي

 :ارشد . کارشناسی2

ها براي ورود به  در سایر رشته 10علوم انساني، هنر و کشاورزي و معدل هاي  در رشته10 معدل حداقل *داشتن

 ها  دورۀ کارشناسي ارشد و اخذ پذیرش از یكي از دانشگاه

 : تخصصی . دکتری9

 دوره تحصيلي رشته با متناسب رشته در Ph.D تخصصي دکتراي هاي دوره به ورود براي 13 معدل حداقل داشتن

 ها دانشگاه از یكي از پذیرش اخذ و ارشد کارشناسي

 : سنی شرایط: ب
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 به سني شرایط داراي باید ایران اسالمي جمهوري هاي دانشگاه در تحصيلي تقاضاي ارسال هنگام در متقاضيان

 :ترتيب ذیل باشند

 13 الهيات و فارسي ادبيات و زبان هاي رشته داوطلبان مورد در) متوسطه دیپلم دارندگان براي سال 11 حداکثر *

 کارشناسي. و کارداني هاي دوره در تحصيل براي( سال

 تحصيل سال( براي 03 الهيات و فارسي ادبيات و زبان) کارشناسي مدرك دیپلم دارندگان براي سال 18 حداکثر *

 .ارشد کارشناسي دوره در

 و ارسيف ادبيات رشته در تحصيل داوطلبان مورد در) ارشد کارشناسي مدرك دارندگان براي سال 01 حداکثر *

 دکتري دردوره تحصيل براي( سال 00 الهيات

 مقاطع در و اند شده پذیرفته کشور از خارج از دانشجو پذیرش نامه آئين استناد به که کليۀ دانشجویانيتبصره. *

 ایران اسالمي جمهوري هاي دانشگاه از مربوط مقطع جاري مقررات برابر دکتري یا و ارشد کارشناسي، کارشناسي

 را باالتر مقطع در تحصيل ادامه تقاضاي، تحصيل از فراغت سال همان در که درصورتي، اند گردیده حصيلالت فارغ

 .باشند مي معاف سني شرط از باشند داشته

 شرایط مالی تحصیلج:

هاي زندگي در شهر تبریز براي  داشتن مدرك توانایي مالي براي پرداخت شهریۀ تحصيلي دانشگاه و هزینه* 

 ربورسیهمتقاضیان غی

 گونه تعهدي در قبال تأمين هزینه اسكان و زندگي خانواده متقاضيان بورسيه ندارد. . دانشگاه هيچتبصره

 

 بندی پذیرش . زمان7ماده 

ماه قبل از شروع ترم تحصيلي طبق  3* مهلت پذیرش مدارك و درخواست فرد متقاضي غير بورسيه در هر ترم 

 شود.  بایجان است.مدارك ارسالي پس از مهلت مقرر براي ترم بعد بررسي ميتقویم آموزشي دانشگاه شهيد مدني آذر

 به شرح ذیل خواهد بود: و اعالم نتيجهبندي بررسي تقاضا  زمان

 نيمسال دوم تحصيلي نيمسال اول تحصيلي مراحل کار

 رماهتا قبل از پانزدهم شهریو تا قبل از پانزدهم اردیبهشت آخرین زمان دریافت مدارك متقاضيان

 ماه پانزدهم آذر  پانزدهم مرداد ماه بررسي و اعالم نتيجه به داوطلب

 بر اساس تقویم آموزشي دانشگاه بر اساس تقویم آموزشي دانشگاه ها شروع کالس
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 . توانایی زبانی1ماده 

 . توانایی زبان فارسی1-8

 فارسي موفقيت در آزمون زبان الف( تسلط کافي به زبان فارسي با ارائۀ گواهي 

 شود: سنجش ميزان تسلط متقاضي به زبان فارسي به دو شيوۀ ذیل انجام مي .8 تبصره

اند، مورد قبول  ميزان آشنایي آن دسته از متقاضيان غير ایراني که مقطع تحصيلي قبلي خود را در ایران گذرانده .8

 است.

اند، باید توسط یكي  د را در ایران نگذراندهميزان آشنایي سایر متقاضيان غير ایراني که مقطع تحصيلي قبلي خو. 2

 آموزي فارسيذیل سنجيده و اعالم شود. از مراکز رسمي معتبر زبان

 مرکز آموزش زبان فارسي مرکز جهاني علوم اسالمي *

 المللي زبان و ادبيات فارسي دانشگاه تهران )دهخدا( مرکز آموزش بين *

 ي امام خميني)ره(الملل مرکز آموزش زبان فارسي دانشگاه بين *

 فردوسي مشهدمرکز آموزش زبان فارسي به غير فارسي زبانان دانشگاه   *

 شهيد مدني آذربایجانزبان فارسي دانشگاه  گروه *

 المللي هاي بين * مرکز آموزش زبان گروه همكاري

يد أیبا تزبان و ادبيات فارسي را  ۀها و مراکز اموزش عالي که آمادگي برگزاري دور سایر دانشگاه* 

 .بورسدانشجویانغيرایرانيداشتهباشند شوراي

تحصيلي ملزم به  ۀشدگاني که آشنایي کافي با زبان فارسي ندارند، قبل از شروع رسمي دور پذیرفته. 2 تبصره

 هستند.آموزي فارسي  رسمي معتبر زبانزبان و ادبيات فارسي در یكي از مراکز  ۀشرکت در دور

علوم، تحقيقات و فناوري وزارت  ۀعهد بر زبان و ادبيات فارسي دانشجویان بورسيه ۀرهزینه برگزاري دو. 9 تبصره

 .است یا مؤسسۀ بورس دهنده

 .استزبان و ادبيات فارسي دانشجویان غير بورسيه برعهده دانشجو  ۀبرگزاري دور ۀهزین. 4 تبصره

 

 . توانایی زبان انگلیسی2 -1

ها نيست( و  زبان انگليسي زبان رسمي کشور محل سكونت آنزبان ) دکتري غيرانگليسي الف( دانشجویان

اند، الزم  هاي انگليسي زبان طي ننموده دانشجویاني که مقاطع کارشناسي و کارشناسي خود را در یكي از دانشگاه

 هاي معتبر زبان انگليسي ذیل را بدست آورند: است تازمان امتحان جامع حدنصاب یكي از آزمون

 TOEFL,IELTS, PTE,MSRT/ MCHE, MHLE,TOLIMO, Cambridge First 

Certificate, Cambridge Advanced Certificate, Cambridge Proficiency 

Certificate, English Language GCSE, or O-level, International Baccalaureate 

Standard Level (SL), European Baccalaureate 
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 اي مورد تأیيد در ایرانه آزمون زبان انگليسي دانشگاه

مقطع کارشناسي و کارشناسي ارشد الزم است آشنایي اوليه با زبان انگليسي داشته باشند و در صورت متقاضيان ب( 

 شود. ها در نظر گرفته مي نياز براي آن پيشهاي  نياز دوره

سي ارشد با نيازسنجي و نياز آموزش زبان انگليسي براي متقاضيان مقطع کارشناسي و کارشنا دورۀ پيش تبصره.

 المللي و توسط گروه زبان انگليسي دانشگاه برگزار خواهد شد. هاي بين ریزي گروه همكاري برنامه

 

 شهید مدنی آذربایجان . مدارك الزم برای درخواست تحصیل در دانشگاه3  ماده

 فرم تكميل شده درخواست پذیرش  .8

 هسه نسخه تصویر مدارك تحصيلي برابر اصل شد .2

 دو نسخه تصویر مدارك هویتي برابر اصل شده )کپي گذرنامه( .9

 جدید رنگي همراه با فایل آن 0×0یك قطعه عكس  .4

 نامه علمي براي دانشجویان کارشناسي ارشد و دکتري توصيه .5

 ( براي متقاضيان تحصيل در مقاطع کارشناسي ارشد و دکتريCVرزومه ) .6

 تقاضيان تحصيل در مقطع دکتريپيشنهادۀ پژوهشي کوتاه براي م.7

 نامه تأمين هزینه تحصيل یا بورسيه . 1

 

 . نحوۀ ارائۀ مدارك81  ماده

اداره کل امور دانشجویان  الف( ارائه مدارك متقاضيان بورسيه وزارت علوم، تحقيقات و فناوري: متقاضيان از طریق

مي نمایند؛ سپس افراد واجد شرایط از طریق درخواست خود را اعالم نموده و مدارك الزم را ارسال  غيرایراني

 گردند. خانه به دانشگاه شهيد مدني آذربایجان معرفي مي آن وزارت

هاي  توانند به یكي از روش داوطلبان ميب( ارائه مدارك متقاضيان غيربورسيه وزارت علوم، تحقيقات و فناوري: 

 ذیل اقدام نمایند:

داوطلبان ابتدا با تكميل فرم درخواست و شهيد مدني آذربایجان: ( درخواست مستقيم متقاضي به دانشگاه 1

صورت الكترونيكي از طریق سایت دانشگاه شهيد مدني آذربایجان، از حائز شرایط بودن خود  ارسال مدارك به

 پذیرد. سریع یا پست هوایي صورت مي کنند؛ سپس ارسال مدارك الزم از طریق پست اطمينان حاصل مي

 هاي سایر کشورها برنامه مشترك دانشگاه با دانشگاه( در چارچوب 1

 ( در چارچوب ایجاد شعب مشترك دانشگاهي در داخل و خارج کشور0

 مابين جمهوري اسالمي ایران و سایر کشورها هاي في نامه المللي و تفاهم هاي بين ( براساس همكاري0

 ( ازطریق معرفي سازمان امور دانشجویان 0
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ان غيربورسيه در دو مرحله انجام مي پذیرد: در مرحلۀ اول مدارك تحصيلي و هویتي با پذیرش داوطلبتبصره. 

شود. در مرحله  از متقاضي اخذ و طبق شرایط خاص دانشگاه گواهي پذیرش اوليه صادر مي  10رعایت نكات ماده 

غير ایراني غير نام دانشجویان  بعد، تصویر مدارك تحصيلي و هویتي، کاربرگ مشخصات اوليه و کاربرگ ثبت

امور دانشجویان بورسيه متقاضي یا متقاضيان جهت تأیيد صالحيت عمومي و اخذ مجوز تحصيل آنان به اداره کل 

، اخذ اداره کلوزارت علوم، تحقيقات و فناوري طي ليست یا موردي ارسال مي گردد.پس از تأیيد این غيرایراني

 شود. به متقاضي داده ميروادید تحصيلي و ورود به ایران و پذیرش نهایي 

 . شهریه تحصیلی88 ماده

 شود. ميزان شهریۀ تحصيلي دانشجویان غيربورسيه توسط هيأت امناي دانشگاه تعيين مي.88-8

مندي از بورس  دانشجوي بورسيه از پرداخت هزینۀ شخصي معاف است. در صورتي که سنوات بهره .88-2

صورت  مانده به مقررات آموزشي بالمانع باشد سنوات باقي دانشجو تمام شود ولي ادامۀ تحصيل وي از نظر

 غيربورسيه و با پرداخت شهریه توسط دانشجو خواهد بود. 

 شود. هزینۀ درس جبراني توسط سازمان بورس کننده و یا دانشجو پرداخت مي تبصره.

پرداخت شهریه در دانشجوي غيربورسيه ملزم است طبق قرارداد آموزشي بسته شده با دانشگاه، براي .88-9

 شود. صورت از ادامۀ تحصيل محروم مي زمان مقرر اقدام کند؛ در غيراین

در صورتي که قبل از ثبت نام نهایي از پذیرفته شده شهریه اخذ شده باشد، در صورت عدم تأیيد  .88-4

ریه به وزارت علوم، تحقيقات فناوري شهامور دانشجویان غيرایرانياداره کل صالحيت متقاضي از طرف 

 متقاضي مسترد خواهد شد.

 

ساالنه دانشجویان غیرایرانی )معادل ریالی براساس نرخ دالر  .  جدول میزان شهریه88-5

 مصوب بانک مرکزی(

 [10/30/1003]مصوب ششمين نشست هيأت امناي دانشگاه مورخ 

 گروه آموزشي

 مقطع

 مهندسي و کشاورزي علوم پایه علوم انساني

 دالر 903 دالر 903 دالر 933 کارشناسي

 دالر 1133 دالر 1133 دالر 1833 کارشناسي ارشد

 دالر 0033 دالر 0133 دالر 0333 دکتري

تواند پس از بررسي مستندات و مدارك مثبته  در موارد خاص و ضروري، هيأت رئيسه دانشگاه ميتبصره. 

 ( درصد تخفيف شهریه اعمال نماید. 03متقاضي، تا سقف )
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به  11/0/1003تبصره در ششمين جلسه هيأت رئيسه دانشگاه مورخ  13ماده و  11شيوه نامه در  این .88ماده 

 قابل اجرا است.  03 -09تصویب رسيد و از نيمسال اول 
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 49فصل 

 

المللی  اعطای بورسیۀ تحصیلی برای دانشجویان بین دستورالعمل

 متقاضی تحصیل در دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

 
لزوم گسترش دیپلماسي علمي و جذب دانشجوي هاي کشور و  سازي دانشگاه المللي ه به سياست کلي بينبا توج

المللي در مقاطع کارشناسي، کارشناسي ارشد  دانشگاه شهيد مدني آذربایجان براي دانشجویان مستعد بينالمللي،  بين

 کند: و دکتري، بورس تحصيلي بشرح ذیل اعطا مي

 8بورس درجه 

نوع بورس، ضمن معافيت دانشجویان کارشناسي، کارشناسي ارشد و دکتري از پرداخت کل شهریۀ تحصيلي، در این 

/ -)هفت ميليون( ریال و به دانشجوي دکتري ماهانه مبلغ 9،333،333/ -به دانشجوي کارشناسي ارشد ماهانه مبلغ

 د. هزینۀ زندگي پرداخت خواهد ش )ده ميليون( ریال از بابت کمك 13،333،333

 2بورس درجه 

%  شهریۀ تحصيلي معاف بوده، 03در این نوع بورس، دانشجویان کارشناسي، کارشناسي ارشد و دکتري از پرداخت 

)پنج ميليون( ریال و به دانشجوي مقطع دکتري  0،333،333/ -به دانشجوي مقطع کارشناسي ارشد ماهانه مبلغ

 هزینۀ زندگي پرداخت خواهد شد.  ابت کمك)هفت ميليون( ریال از ب 9،333،333/ -ماهانه مبلغ

 9بورس درجه 

%  شهریۀ تحصيلي معاف بوده، 03در این نوع بورس، دانشجویان کارشناسي، کارشناسي ارشد و دکتري از پرداخت 

)سه ميليون و پانصد هزار( ریال و به دانشجوي  0،033،333/ -به دانشجوي مقطع کارشناسي ارشد ماهانه مبلغ

 هزینۀ زندگي پرداخت خواهد شد.  )پنج ميليون( ریال از بابت کمك 0،333،333/ -ماهانه مبلغمقطع دکتري 
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بيني شده  در هر سه نوع بورس، براي دانشجویان مقطع کارشناسي فقط معافيت از پرداخت شهریه پيش تبصره.

 است.

 دکتري کارشناسي ارشد کارشناسي نوع بورس

کمك هزینۀ  شهریه
 زندگي

هزینۀ کمك  شهریه
 زندگي

کمك هزینۀ  شهریه
 زندگي

 ریال 13،333،333/- معاف کامل ریال 9،333،333/- معاف کامل *** معاف کامل 1درجه 

 ریال 9،333،333/- % معاف03 ریال 0،333،333/- % معاف03 *** % معاف03 1درجه 

 ریال 0،333،333/- % معاف03 ریال 0،033،333/- % معاف03 *** % معاف03 0درجه 

 

 شرایط استفاده از بورس تحصیلی

 شرایط آموزشی .8

نامۀ پذیرش  الف( داشتن مدرك تحصيلي معتبر در مقطع قبلي و داشتن شرایط عمومي پذیرش براساس آیين

 المللي دانشجوي بين

 ب( داشتن ميانگين نمرات بشرح ذیل:

 ادل آن در مقطع تحصيلي قبليبه باال یا مع 18: داشتن ميانگين نمرات 1براي استفاده از بورس درجه   -

 به باال یا معادل آن در مقطع تحصيلي قبلي 19: داشتن ميانگين نمرات 1براي استفاده از بورس درجه  -

 به باال یا معادل آن در مقطع تحصيلي قبلي 13: داشتن ميانگين نمرات 0براي استفاده از بورس درجه  -

 . شرایط پژوهشی2

 متقاضیان بورس مقطع دکتری

امتياز( چاپ شده در   10مقاله )حداقل  0مقطع دکتري: داشتن حداقل  1براي استفاده از بورس درجه  -

که به تأیيد  ScopusWeb of Science  ،JCR هاي استنادي نشریات معتبر نمایه شده در پایگاه

 شوراي پژوهش و فناوري رسيده باشد.

امتياز( چاپ شده در   13مقاله )حداقل  0قل مقطع دکتري: داشتن حدا 1براي استفاده از بورس درجه  -

که به تأیيد  ScopusWeb of Science   ،JCR هاي استنادي نشریات معتبر نمایه شده در پایگاه

 شوراي پژوهش و فناوري رسيده باشد.
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امتياز( چاپ شده در   9مقاله )حداقل  1مقطع دکتري: داشتن حداقل  0براي استفاده از بورس درجه  -

که به تأیيد  ScopusWeb of Science  ،JCR هاي استنادي عتبر نمایه شده در پایگاهنشریات م

 شوراي پژوهش و فناوري رسيده باشد.

 متقاضیان بورس مقطع کارشناسی ارشد

امتياز( چاپ   13مقاله )حداقل  0مقطع کارشناسي ارشد: داشتن حداقل  1براي استفاده از بورس درجه  -

که  ScopusWeb of Science  ،JCR هاي استنادي یه شده در پایگاهشده در نشریات معتبر نما

 به تأیيد شوراي پژوهش و فناوري رسيده باشد.

امتياز( چاپ   9مقاله )حداقل  1مقطع کارشناسي ارشد: داشتن حداقل  1براي استفاده از بورس درجه  -

که  ScopusWeb of Science   ،JCRهاي استنادي شده در نشریات معتبر نمایه شده در پایگاه

 به تأیيد شوراي پژوهش و فناوري رسيده باشد.

امتياز( چاپ   0مقاله )حداقل  1مقطع کارشناسي ارشد: داشتن حداقل  0براي استفاده از بورس درجه  -

که  ScopusWeb of Science  ،JCR  هاي استنادي شده در نشریات معتبر نمایه شده در پایگاه

 ناوري رسيده باشد.به تأیيد شوراي پژوهش و ف

 .  دانش زبان انگلیسی9

کننده براي استفاده از بورس تحصيلي خواهد بود. مرجع تعيين سطح  داشتن توانایي زبان انگليسي، شرط تعيين

باشد. در صورتي که متقاضي فاقد این مدارك باشد،  مي IELTSیا   TOEFLاین توانایي نمرات آزمون 

هاي خارجي دانشگاه  هاي زباني متقاضي، مرکز آموزش و خدمات زبان یيگيري در مورد توانا مرجع تصميم

 خواهد بود.

 . شرایط استمرار بورس4

المللي، براي مدت یك سال تحصيلي صورت  تحصيلي، در ابتداي مرحلۀ پذیرش دانشجوي بين  اعطاي بورس

یر در هر سال تحصيلي از هاي بعد، منوط به احراز شرایط ز گيرد. بدیهي است اعطاي بورس براي  سال مي

 طرف دانشجو در دانشگاه شهيد مدني آذربایجان خواهد بود. 

به باال در یك سال قبل و حداقل یك مقالۀ چاپ شده یا داراي  18. داشتن ميانگين نمرات 1بورس درجه 

 JCRگواهي پذیرش معتبر در نشریات علمي معتبر نمایه شده در 

به باال در یك سال قبل و حداقل یك مقالۀ چاپ شده یا داراي  19ت . داشتن ميانگين نمرا1بورس درجه 

 WOSیا  Scopusگواهي پذیرش معتبر در نشریات علمي معتبر نمایه شده در 
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به باال در یك سال قبل و ارائۀ حداقل دو مقالۀ کامل در  13. داشتن ميانگين نمرات 0بورس درجه 

 المللي معتبر هاي ملي یا بين همایش

به تصویب شوراي پژوهش و فناوري دانشگاه و در تاریخ  13/31/1008ماده در تاریخ  0تورالعمل در این دس

 به تصویب هيأت رئيسۀ دانشگاه رسيده و از آن تاریخ قابل اجرا است.  01/30/1008
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 ای اروپا )سرن( نامۀ همكاری با سازمان تحقیقات هسته شیوه

 

  مشخصات سند 

 اي اروپا )سرن( نامۀ همكاري با سازمان تحقيقات هسته شيوه عنوان سند:

 نامه شيوهنوع سند:  9918 -ش -عتفشماره سند: 

 31ویرایش:  7از  8صفحه : 

 

 واحد سازمانی نام و نام خانوادگی مسئولیت

مدیر کل دفتر حمایت و پشتيباني امور پژوهش و  عبدالساده نيسي گان( تهیه کننده)
 فناوري

 عضو هيأت علمي دانشگاه شریف منصوريرضا 

هاي علمي و  رئيس مرکز مطالعات و همكاري نسب مسعود صدري
 المللي بين

 معاون پژوهش و فناوري مسعود برومند تأییدکننده )گان(

 وزیر علوم، تحقيقات و فناوري منصور غالمي کننده تصویب

 

 و تاریخ صورتجلسهشماره  نام و نام خانوادگی دبیر مرجع ثبت و نگهداری
 شمارۀ جلسه: بخش مسعود شمس کارگروه شوراي معاونان

 10/30/1008تاریخ: 

 

 تاریخ و شماره ابالغ سند قسمت پرونده مرجع نگهداری سند
  0 0 دفتر وزارتي
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 مقدمه

 European Organization for)شود  اي اروپا که به اختصار سرن ناميده مي سازمان تحقيقات هسته

Nuclear Research) عضو اوليه تأسيس شد؛ وظيفۀ اصلي سرن یافتن  11م توسط  1000ش/  1000در سال

 Large Hadron)پذیر است. شتاب هادروني بزرگ  و مطالعۀ ساختار ماده در کوچكترین ابعاد دسترس

Collider)تجهيزات مورد  اندازي شده است. که بزرگترین پروژه در مجموعۀ سرن است، چند سالي است که راه

ها در مرکز تحقيقاتي سرن در توان یك کشور  نياز این شتابگر بسيار پرهزینه است. تأمين هزینۀ مجموعۀ آزمایش

گنجد. همين امر باعث شده این مجموعه توسط جمعي از کشورهاي اروپایي  حتي کشورهاي ثروتمند و صنعتي نمي

 د.تأسيس شود و کشورهاي دیگر جهان از آن حمایت کنن

م توافقنامۀ همكاري بين وزارت علوم، تحقيقات و فناوري جمهوري اسالمي ایران و  1333ش /  1090در سال 

م ایران رسماً به عنوان کشور غير  1331جوالي  0ش/  1083تير  10سرن در سوئيس به امضا رسيد و در تاریخ 

المللي، کميسيون شتابگرهاي معاونت پژوهش  هاي بين عضو پذیرفته شد. با توجه به اهميت حضور ایران در پژوهش

ها  ساله ایران با سرن خواستار گسترش حضور دانشگاه 13ضمن تأکيد بر همكاري  10/31/1009و فناوري در تاریخ 

و بند  1ماده « ب»بخش  0،10و بندهاي  1ماده « ب»ها در سرن شد. بر این اساس و با استناد به بند  و پژوهشگاه

مجلس شوراي  18/30/1080قانون اهداف، وظایف و تشكيالت وزارت علوم مصوب  1 ماده« ج»بخش  11

هاي کلي علم و فناوري ابالغي از سوي مقام معظم  قانون سياست 3و  0-8، 1-1اسالمي و همچنين بندهاي 

ست در سال گذشته، وزارت عتف پذیرفته ا 13هاي ایران در  رهبري و همچنين با توجه به تجربه و بررسي مشارکت

ها و مراکز پژوهشي کشور از گسترش  حد توان کشور چه به لحاظ مالي و چه به لحاظ ظرفيت انساني از دانشگاه

هاي علمي و فني متخصصان کشور در این مرکز تحقيقات  هاي تحقيقاتي با سرن با هدف توسعۀ ظرفيت همكاري

 مهم جهاني حمایت کند. 

رش همكاري مؤسسات آموزشي، پژوهشي و فناوري کشور با سرن تهيه و نامۀ حاضر در جهت پشتيباني و گست شيوه

 تدوین شده است. 

 . تعاریف8ماده 

 منظور وزارت علوم، تحقيقات و فناوري است. وزارت:

 المللي )ایسمو( است. هاي علمي و بين منظور مرکز مطالعات و همكاري مرکز:

 اي اروپا است. منظور سازمان تحقيات هسته سرن:

 ها با سرن است.  ها و پژوهشگاه منظور کارگروه پشتيباني از همكاري دانشگاه وه:کارگر



قوانین و مقررات پژوهشی دانشگاه شهید مدنی آذربایجانمجموعه    

هاي علم و فناوري و مراکز وابسته به وزارت علوم،  ها، پارك ها، پژوهشگاه منظور تمامي دانشگاه مؤسسات:

 باشند.  تحقيقات و فناوري واجد شرایط که مایل به همكاري با سرن مي

 پژوهش و فناوري وزارت علوم، تحقيقات و فناوري است. منظور معاونت معاونت:

 .اهداف2مادۀ 

 . گسترش همكاري و مشارکت مؤسسات با سرن.2-1

. کسب تجربۀ مشترك وزارت و مؤسسات در جهت همكاري با مؤسسات علمي و تحقيقاتي بزرگ و 2-1

 المللي مانند سرن. بين

 . ارتقاي سطح دانش و فناوري محققان ایراني.2-0

 هاي فعال در زمينۀ فيزیك ذرات و کاربردهاي آن. . تشویق و ترغيب مؤسسات براي تشكيل گروه2-0

 رساني به مؤسسات واجد شرایط درخصوص دستاوردهاي حاصل از گسترش فعاليت با سرن. . اطالع2-0

ویژه  مي بههاي عل . ایجاد زمينۀ مناسب براي انتقال دانش فني پيشتاز از طریق مشارکت فني در پروژه2-3

 فناوري در سرن.

 . کارگروه همكاری با سرن9مادۀ 

مند و توانمند براي همكاري با سرن و نيز  منظور هدایت و راهنمایي مؤسسات عالقه . این کارگروه به9-1

هاي الزم به معاونت پژوهش و فناوري براي گسترش همكاري با سرن در وزارت عتف تشكيل  ارائۀ مشاوره

 شود. مي

هاي مدیریت این  بيرخانۀ کارگروه در مرکز خواهد بود. مرکز ساالنه اعتباري براي تأمين هزینه. د9-1

 دهد.  کند، اختصاص مي ها، و نيز مواردي که کارگروه تأیيد مي کارگروه شامل تشكيل جلسات، مسافرت

 گردند: . اعضاي کارگروه به شرح ذیل تعيين مي9-0

 و پشتيباني امور پژوهش و فناوري( رئيس کارگروه )مدیر کل دفتر حمایت -

 دبير  کارگروه )رئيس مرکز( -

 المللي وزارت عتف هاي علمي و بين معاون مرکز مطالعات و همكاري -
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 نمایندۀ ایران در سرن -

 نمایندۀ معاونت پژوهش و فناوري -

 هاي بنيادي نمایندۀ پژوهشگاه دانش -

 همكاري با سرن برخوردار هستند. سه نفر از اعضاي هيأت علمي مؤسساتي که از تجربۀ الزم در -

 شوند. سال منصوب مي 0اعضا با حكم معاون پژوهش و فناوري به مدت  .8تبصره 

 پس از اتمام دورۀ سه ساله، انتخاب مجدد اعضاي کارگروه بالمانع است. .2تبصره 

ؤسسات آموزش تواند حسب مورد و لزوم، از افراد حقيقي دیگر و نمایندگان م رئيس کارگروه مي .9تبصره 

 کننده در سرن براي ارائۀ نظر در جلسات بدون داشتن حق رأي دعوت نماید. عالي مشارکت

ها، به پيشنهاد کارگروه و تأیيد معاون پژوهش و فناوري  ها و توسعۀ فعاليت با گسترش همكاري .4تبصره 

 ( قابل افزایش خواهد بود. 0-0وزارت عتف تعداد نمایندگان مؤسسات )بند 

 .شرح وظایف کارگروه4ۀ ماد

 منظور استفادۀ بهينه از امكانات سرن. . انجام هماهنگي بين مؤسسات به0-1

برد این  هاي همكاري بلندمدت با سرن و نقش هرکدام از مؤسسات در پيش . تهيه و تصویب برنامه4-1

 ها.  برنامه

 . پيشنهاد برنامه و بودجۀ ساالنۀ همكاري با سرن به معاونت.4-0

 هاي همكاري با سرن براساس برنامۀ بودجۀ ساالنه. تأیيد پروژه .4-0

 هاي پژوهشگران مؤسسات فعال در همكاري با سرن. . نظارت بر فعاليت4-0

 . ارائۀ گزارش ساالنه از چگونگي همكاري با معاونت.4-3

دن توانمندي سازي و بالفعل کر منظور فرهنگ رساني و ارائۀ دستاوردهاي گسترش همكاري به . اطالع4-9

 هاي مرتبط با سرن. ها در زمينه دانشگاه

 . پيشنهاد نمایندۀ ایران در سرن به معاونت.4-8
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هاي سفر نماینده یا نمایندگان کارگروه به خارج از کشور توسط اعضاي کارگروه در  بيني هزینه . پيش4-0

 بودجۀ ساليانه. 

 .مؤسسات همكار5مادۀ 

تواند با کارگروه  مند به گسترش همكاري با سرن مي ایط و عالقههاي واجد شر . هریك از مؤسسه5-1

 همكاري نماید.

هاي کارگروه براي تدوین پروژه و کسب  تواند از راهنمایي . هر عضو مؤسسه با معرفي مؤسسه مي5-1

 تأیيدیۀ آن استفاده نماید.

ي یا پشتيباني علمي از طرف هایي که براي همكاري با سرن نياز به حمایت مال شود مؤسسه . توصيه مي5-0

 هاي خود را به اطالع کارگروه برسانند. وزارت ندارند، همكاري

 .روش تأمین هزینۀ پشتیبانی6مادۀ 

هاي مالي برنامۀ توسعۀ همكاري با سرن، از جانب وزارت از طریق مرکز انجام  . پشتيباني و تأمين هزینه6-1

 شود. مي

هاي مرتبط تهيه و  ها و هزینه نامۀ اجرایي خود را شامل ریزفعاليت. مؤسسۀ متقاضي همكاري با سرن بر6-1

 شود. کند. بنابر نظر و تصویب کارگروه ميزان و چگونگي تأمين هزینۀ آن مشخص مي به کارگروه ارائه مي

تواند توسط مرکز پرداخت شود. سقف حمایت وزارت  ها مي % هزینه03. براساس مصوبات کارگروه تا 6-0

 باشد. اعتبار ساليانه اعالم شده ميعتف ميزان 

 . تعهدات7مادۀ 

 . تعهدات وزات علوم، تحقیقات و فناوری:7-8 

هر سال برنامه و بودجۀ ارائه شده از سوي کارگروه را بررسي و ميزان مشارکت مالي ، . وزارت علوم7-1-1

 نماید خود را به مرکز ابالغ مي

 شود. اي به مرکز ابالغ مي ردیف اعتبار جداگانه هاي تعهد شده وزارت طي . تمامي هزینه7-1-1

 . تعهدات مرکز:7-2
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المللي، برگزاري جلسات،  . مرکز به عنوان دبيرخانۀ کارگروه سرن، مسئول مكاتبات داخلي و بين7-1-1

جلسات، انجام امور کارشناسي و تمامي امور اجرایي مربوط به دبيرخانه و کارگروه همكاري  تنظيم صورت

 است.با سرن 

 هاي جاري کارگروه با مرکز است. . هزینه7-1-1

 . تعهدات مؤسسات:7-9

موقع گزارش عملكرد ساالنه همكاري با سرن )علمي،  . مؤسسات آموزش عالي متعهد به ارسال به7-0-1

 باشند. فني و مالي( خود به مرکز مي

 

تصویب کارگروه شوراي معاونين وزارت به  10/30/1008تبصره در تاریخ  0ماده و  9نامۀ حاضر مشتمل بر  شيوه

 علوم، تحقيقات و فناري رسيد و از زمان ابالغ قابل اجرا است. 

 

 

 

 

 

 

 

 


