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  مجموعه قوانین و مقررات پژوهشی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

 

 عالی، آموزش مؤسسات و ها دانشگاه مدیریتنامه  جامع  نامه با توجه به آئین این آیین
 شوراي 10/12/1389جلسه شش صد و هشتاد و چهار مورخ  مصوب پژوهشی و فناوري

و نیز بر اساس مصوبه یازدهمین صورتجلسه شوراي پژوهشی و  فرهنگی انقالب عالی
هاي  نامه نامه تمامی آئین مورد تصویب قرار گرفته است. با ابالغ این آئین 93فناوري در سال 

 گردند. اثر می داخلی مصوب دانشگاه بی
 عالی، آموزش مؤسسات و ها دانشگاه مدیریتجامع  نامه آیین براساس پژوهشی شوراهاي

 شوراي 10/12/1389جلسه شش صد و هشتاد و چهار مورخ  مصوب پژوهشی و فناوري

 امور به فکري کمک و پژوهشی هاي برنامه تدوین و تهیه منظور به فرهنگی، انقالب عالی

 .است گردیده تشکیل پژوهشی امکانات آوردن فراهم در اجرایی

 
 دانشگاه پژوهشی شوراي

 و فناوري دانشگاه تخصصی پژوهشی شورايوظایف و اختیارات  - 1 ماده



  مجموعه قوانین و مقررات پژوهشی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

پژوهشی  عالی، آموزش مؤسسات ها و دانشگاه مدیریت آیین نامه جامع مندرجات براساس
 :است زیر شرح به دانشگاه پژوهشی شوراي وظایفو فناوري 

 شوراي مصوبات اجرایی ههاي زمین ایجاد در پژوهشی، معاون با همکاري و کمک -1

 .علمی هاي پژوهش مورد در رئیسه هیأت تصمیمات و دانشگاه

 دانشگاه شوراي به پژوهشی مختلف ههاي زمین در هایی برنامه پیشنهاد و تدوین -2

 : جمله از
o پژوهشگران تشویق و تحقیق موانع رفع و ، بهبود شرایطمناسب محیط ایجاد 

 دانشگاه
o دانشگاه در تحقیق و تعلیم زمان ساختن هماهنگ. 

o - هاي طرح اجراي در خصوصی بخش با مشارکت منظور به ریزي برنامه 

 از خارج و داخل تحقیقاتی مراکز با همکاري   نحوه تعیین و پژوهشی

 .دانشگاه

o مختلف هاي سازمان به دانشگاه ارائه خدمات پژوهشیمنظور به ریزي برنامه 

 پژوهشی همکاري چگونگی و ، منطقه و استانکشور نیازهاي برآوردن براي

 اجرایی، هاي دستگاه )،صنعت و دانشگاه طارتبا( صنعتی مراکز با دانشگاه

 تنگناهاي رفع در دولتی هاي سازمان و ها وزارتخانه، پژوهشی مؤسسات

 .موجود
 همکاري در تدوین برنامه جامع پژوهشی دانشگاه -3
با اولویت بخشیدن به طرحهاي  دانشگاه پژوهشی هاي طرح تصویب و بررسی -4

 معاون پیشنهاد به بنا یا ها دانشکده پیشنهادي هاي کنگره و سمینارها ،کاربردي

 .دانشگاه فناوري و پژوهش

 بین هاي پژوهش تشویق و دانشگاه پژوهشی فعالیتهاي در هماهنگی ایجاد -5

 دانشگاهی پژوهشی و آموزشی هاي سازمان سایر با ارتباط ایجاد و اي هددانشک

 قوانین به توجه با مشترك پژوهشی ههاي زمین ایجاد منظور به خارجی و داخلی
 .مملکتی مقررات و
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 پژوهشگران و ها پژوهش انتخاب و دانشگاه در یافته پایان هاي طرح ارزشیابی -6

 .آنها  معنوي و مادي تشویق و مختلف هاي رشته در سال ممتاز
تدوین و پیشنهاد سیاست ها، اهداف و خط مشی پژوهشی و فناوري دانشگاه به  -7

 ارائه به شوراي دانشگاهمنظور 

 .پژوهشی ههاي کارگا برگزاري و محقق تربیت حهاي طر پیشنهاد و تدوین تهیه، -8
هاي توسعه فناوري در دانشگاه و حمایت از توسعه فعالیت مراکز  فرهم آوردن زمینه -9

 رشد، کارآفرینی و پارك علم و فناوري دانشگاه

 بیشتر هرچه شناخت منظور به حقیقیت هاي برنامه پیشنهاد و تدوین بررسی، -10
 .و استفاده از آخرین متدهاي پژوهشی دانش مرزهاي گسترش و جهان دانش

 کیفیت ارتقاي براي تحقیقات نتایج کاربرد کلی مشی خط پیشنهاد و تعیین -11

 .کشور آموزش

 .ذیربط مراجع به پژوهشی مختلف هاي نامه آیین پیشنهاد و تدوین تهیه، -12

 پژوهشی معاون یا و دانشگاه شوراي توسط که مسایلی درباره اظهارنظر و بررسی -13

 .شود می ارجاع پژوهشی شوراي به دانشگاه
 ضوابط مبناي بر پژوهشی و علمی هاي کتاب تدوین نحوه نامه آیین پیشنهاد -14

 .مصوب

 ایجاد انگیزه هاي مادي و معنوي به منظور ترغیب و تشویق اعضاي هیات علمی به -15
تالیف و ترجمه کتب، نگارش مقاالت تحقیقی و ایجاد امکانات و تسهیالت الزم براي 

 تسریع در چاپ و نشر آثار علمی
 هیأت اعضاي مطالعاتی هايتفرصدر جهت توزیع مناسب  ریزي برنامه تصویب و-16

 .ی واجد شرایطعلم

 و ارهاسمین در شرکت براي علمی هیأت اعضاي تقاضاي نهایی تصویب و بررسی -17
 .کشور از خارج المللی بین کنفرانسهاي

 – علمی هايی یگردهما و ها نشست برگزاري براي رسیده پیشنهادهاي بررسی -18

 .نهاآ برگزاري به کمک و ملی و استانی دانشگاهی، سطح در آموزشی
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 تحقیقات علوم، وزارت نامه آیین به توجه با پژوهانه نامه شیوه تصویب و بررسی -19

 فناوري و

هاي فارغ  ارزیابی میزان توانمندیهاي علمی و پژوهشی و سنجش قابلیت -20
 التحصیالن دانشگاه براي کار در جامعه، از طریق اجراي طرحهاي تحقیقاتی ویژه

 و وظایف از بخشی ضرورت حسب بر تواند می دانشگاه پژوهشی شوراي -1 بصرهت

 پژوهشی شوراي و ها دانشکده پژوهشی- آموزشی شوراي به را خود اختیارات

 .نماید تفویض مصوب هاي پژوهشکده و تحقیقاتی مراکز

 

 دانشگاه پژوهشی شوراي اعضاي ترکیب - 2ماده 
 منصوب دانشگاه ریاست حکم با که است زیر اعضاي از مرکب دانشگاه پژوهشی شوراي

 :شوند می

 .(رئیس شورا) دانشگاه فناوري و پژوهش معاون -1
 .تکمیلی تحصیالت مدیرکل یا دانشگاه تکمیلی تحصیالت -آموزشی معاون -2

 . ها/مراکز تحقیقاتی مصوب / پژوهشکدهها دانشکده پژوهشیرئیس یا معاون  -3

 به ارزنده و فناوري پژوهشی و آثار ها فعالیت صاحب علمی هیأت اعضاي از تندو  -4

 .تمدید قابل و سال دو مدت به دانشگاه رئیس تأیید و پژوهشی معاون پیشنهاد

 .(دبیر شورا) دانشگاه فناوري و پژوهش امور مدیر  -5

 .دانشگاه آفرینی کار و صنعت با ارتباط دفتر رییس  -6

 ي عهده به آن دبیري و فناوري و پژوهش معاون با پژوهشی شوراي ریاست -2تبصره 
 فناوري است. و پژوهش امور مدیر

 معاون شد. خواهد تشکیل عادي طور به یکبار هفته هردو شورا جلسات -3تبصره 

 فوق جلسات تشکیل به را شورا لزوم در موارد تواند می دانشگاه فناوري و پژوهش

 .نماید دعوت العاده
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 اکثریت با تصمیمات و یابد می رسمیت اعضا اکثریت حضور با شورا جلسات -4تبصره 

 .شد اتخاذ خواهد حاضر اعضاي آراي

 

 ها دانشکده پژوهشی - آموزشی شوراي
 ها دانشکده پژوهشی - آموزشی شوراي پژوهشی وظایف - 3ماده 

 نها آ پژوهشی هاي زمینه و توان مورد در ها گروه پژوهشی هاي گزارش بررسی -1

 دانشگاه پژوهشی شوراي به ها گزارش گونه این نمودن منعکس و

 هاي گروه نهایی و اي مرحله گزارشهاي مصوب، طرحهاي تصویب و بررسی  -2

 شوراي به آن انعکاس و دریافت از پس هفته دو مدت ظرف حداکثر مختلف

 نهائی تصمیم اخذ جهت دانشگاه پژوهشی

 منظور به ها گروه پیشنهادي هاي کنگره و سمینارها برگزاري تأیید و بررسی  -3

 دانشگاه پژوهشی شوراي به آن انعکاس

 هماهنگی ایجاد و امکانات آوردن فراهم و گروهی بین هاي پژوهش تشویق  -4

 .ها همکاري گونه این براي الزم

 معرفی و تعیین دانشکده، پژوهشی هاي فعالیت سالیانه گزارش تنظیم -5

 دانشگاه پژوهشی شوراي به ممتاز پژوهشهاي و پژوهشگران

 شده ارایه بهاي کتا ترجمه و تألیف پیشنهادهاياعالم نظر در خصوص و بررسی  -6

 و ارسال آن به شوراي پژوهشی دانشگاه هها گرو علمی هیأت اعضاي سوي از

 و دانشکده علمی هیأت اعضاي مطالعاتی فرصت تقاضاي تصویب و بررسی  -7

 دانشگاه پژوهشی شوراي به آن انعکاس

 در شرکت براي علمی هیأت اعضاي تقاضاي مورد در نظر اعالم و بررسی  -8

 کشور از خارج المللی بین علمی هاي کنفرانس و سمینارها

 سایر و پیشنهادها تشویقی، التالیف حق درخواست مورد در نظر واعالم بررسی  -9

 پژوهشی تقاضاهاي
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 به آن ارجاع و علمی هیات اعضاي شی (گرنت)پژوهاعتبار  اتامتیاز بررسی -10

 دانشگاه پژوهشی معاونت

 دانشگاه پژوهشی شوراي از ارجاعی موارد خصوص در نظر واظهار بررسی -11     

 صورت طی را الزم موارد است موظف دانشکده پژوهشی -آموزشی شوراي  - 5 تبصره

 .نماید ارایه دانشگاه پژوهشی شوراي به جلساتی

 

 دانشکده پژوهشی - آموزشی شوراي اعضاي ترکیب - 4 ماده
 دانشکده رئیس  -1

 دانشکده پژوهشی و آموزشی معاون -2

 ها گروه مدیران-3

 به )باالتر و دانشیار ترجیحا(  دانشکده ي سابقه با علمی هیات اعضاي از نفریک  -4

 هگادانش ریاست حکم رئیس دانشکده و با  پیشنهاد

 جلسات دبیري و دانشکده رییس با دانشکده پژوهشی  آموزشی شوراي ریاست -6تبصره 

 . است دانشکده معاون پژوهشی ي عهده به شورا

 تشکیل عادي طور به یکبار دو هفته هر دانشکده پژوهشی – آموزشی شوراي -7تبصره 

 داشت خواهد نیز العاده فوق لزوم جلسات موارد در و شد خواهد
 رسمیت اعضا اکثریت حضور با دانشکده پژوهشی - آموزشی شوراي جلسات -8تبصره 

 .شد خواهد اتخاذ حاضر اعضاي آراء با اکثریت تصمیمات و یابد می
 

 ها پژوهشکده / تحقیقاتی مراکز پژوهشی شوراي

 :پژوهشکده /تحقیقاتی مراکز پژوهشی شوراي وظایف - 5 ماده
 ارایه و پژوهشکده / تحقیقاتی مرکز مدت دراز هاي برنامه و ساالنه برنامه تدوین -1

 /تحقیقاتی مرکز رییس طریق از ذیربط مراجع و پژوهشی معاون به گزارش

 پژوهشکده
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 پژوهشی هاي اولویت تعیین و بررسی -2

 /تحقیقاتی مرکز خدمات هزینه تعیین و پژوهشی هاي طرح تصویب و بررسی  -3

 پژوهشکده

 هاي طرح ارزیابی و پژوهشی هاي طرح اجراي حسن و کیفیت بر نظارت  -4

 یافته خاتمه پژوهشی

 کاربردي هاي طرح نمونه پژوهشگران و ها پژوهش انتخاب  -5

 یا استخدام منظور به پژوهشگران و علمی هیات اعضاي علمی صالحیت تایید  -6

 پژوهشکده /تحقیقاتی مرکز با همکاري

 آزمایشگاه تجهیز و اندازي راه علمی، منابع به مربوط خریدهاي تصویب و بررسی  -7

 پژوهشکده/تحقیقاتی مرکز هاي

 علمی هاي سفر تصویب و بررسی  -8

 ضوابط طبق علمی سیمنارهاي و پژوهشی و آموزشی هاي دوره تصویب و بررسی  -9

 مقررات و

 مراکز سایر با علمی ارتباط براي پژوهشکده/تحقیقاتی مرکز مشی خط تعیین  -10

 مقررات و ضوابط طبق خارج و داخل علمی

 پژوهشکده /تحقیقاتی مرکز اجرایی نامه آیین تصویب و بررسی  -11

 پژوهشی هاي طرح در نشده بینی پیش خارجی علمی سفرهاي نهائی تصویب -9 تبصره

 .باشد می دانشگاه پژوهشی شوراي تصویب به منوط

 

 ها پژوهشکده تحقیقاتی/ مراکز پژوهشی شوراي اعضاي ترکیب - 6 ماده
 پژوهشکده /تحقیقاتی مرکز یسئر  -1

 )وجود صورت در ( پژوهشکده یا مرکز معاون  -2

 پژوهشی هاي گروه مدیران  -3

 پژوهشکده / تحقیقاتی مرکز اعضاي از نفر 3  -4
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 پژوهشی گروه شوراي وظایف - 7 ماده
 به آن پیشنهاد و پژوهشی گروه مدت دراز ههاي برنام و ساالنه برنامه تدوین  -1

 پژوهشکده /تحقیقاتی مرکز رییس معاون پژوهشی دانشگاه/

 پژوهشی هاي اولویت تعیین و بررسی  -2

 گروه فعالیت زمینه با مرتبط پیشنهادي پژوهشی هاي طرح تصویب و بررسی  -3

 پژوهشکده /تحقیقاتی مرکز به خدمات هزینه پیشنهاد و پژوهشی

 هاي طرح رزیابی ا و پژوهشی هاي طرح اجراي حسن و کیفیت بر نظارت  -4

 یافته خاتمه پژوهشی

 کاربردي هاي طرح نمونه پژوهشگران و ها پژوهش انتخاب  -5

 یا استخدام منظور به پژوهشگران و علمی هیات اعضاي علمی صالحیت تایید  -6

 پژوهشی گروه با همکاري

 آزمایشگاه تجهیز و اندازي راه علمی، منابع به مربوط خریدهاي پیشنهاد و بررسی  -7

 پژوهشی گروه هاي

 علمی سفرهاي پیشنهاد و بررسی  -8

 طبق علمی سیمنارهاي و پژوهشی و آموزشی ههاي دور پیشنهاد و بررسی  -9

 مقررات و ضوابط

 و داخل علمی مراکز سایر با علمی ارتباط براي پژوهشی گروه مشی خط تعیین -10
 مقررات و ضوابط طبق خارج

 رییس معاون پژوهشی دانشگاه/از ارجاعی موارد خصوص در نظر واظهار بررسی -11

 پژوهشکده / تحقیقاتی مرکز

معاون  به جلساتی صورت طی را الزم موارد است موظف گروه پژوهشی شوراي -10 تبصره
 . نماید ارایه پژوهشکده /تحقیقاتی مرکز رییسپژوهشی دانشگاه/
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 گروه پژوهشی شوراي اعضاي ترکیب - 8 ماده

 گروه مدیر  -1

 معاون پژوهشی دانشگاه/ وحکم گروه اعضاي پیشنهاد به بنا گروه، اعضاي از نفر 5 -2

 پژوهشکده / تحقیقات مرکز رییس

 مورخهدر یازدهمین جلسه شوراي پژوهشی دانشگاه تبصره ،  10و   ماده 8 در مجموعه این
 تبصره و مواد در اصالحی پیشنهادهاي .است االجرا الزم و رسیده تصویب به 11/6/1393

.است اعمال قابلی پژوهش شوراي تصویب با و سال هر ابتداي در ها
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نامه نحوه تخصیص اعتبار پژوهشی اعضاي محترم هیات علمی  نامه با توجه به آئین این آیین
پنجمین و نیز بر اساس مصوبات  1391دانشگاه شهید مدنی آذربایجان مصوب تیر ماه سال 

نامه پژوهانه  آئین«و نیز با توجه به  93صورتجلسه شوراي پژوهشی و فناوري در سال 
مورخ  110451/3شماره » ها و موسسات آموزش عالی اعضاي هیات علمی دانشگاه

مورد بازنگري و  1393ماه بهمن وزارت محترم علوم، تحقیقات و فناوري در  27/6/90
هاي داخلی مصوب دانشگاه  نامه نامه تمامی آئین غ این آئینتصویب قرار گرفته است. با ابال

 گردند. اثر می بی
 

 مقدمه 

ها بایستی با اتکا به راهبردهاي کالن و با تکیه بر نوآوري و خالقیت به سمت  امروزه دانشگاه
تولید و توسعه علم و دستیابی به فناوري براي ارتقاء جایگاه علمی کشور در جهان و کسب 
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منظور بهبود وضع زندگی مردم و رفاه عمومی حرکت نمایند. بر این اساس حوزه ثروت به 
معاونت پژوهشی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، عزم خود را جزم نموده است تا با حرکتی 
هدفمند، تالشی عظیم و با ایجاد فرآیندهاي علمی در جهت تبدیل پژوهش به فناوري و 

زارت علوم، تحقیقات و فناوري و مسئولین محترم استان،  فناوري به ثروت ملی، با حمایت و
نقش اساسی در توسعه منابع انسانی و سرمایه اجتماعی در تولید ملی و دستیابی به جایگاه 
علمی و فناوري در سطح منطقه  ایفا کند. در این راستا، به منظور ساماندهی و همچنین به 

ی دانشگاه به انجام فعالیتهاي پژوهشی منظور ترغیب و تشویق اعضاي محترم هیأت علم
بنیادي و کاربردي در جهت تحقق اهداف و برنامه هاي دانشگاهها، آئین نامه اعتبار 

پس از بحث و بررسی و بازنگري در 1391) اعضاي هیأت علمی در سال Grantپژوهشی (
 ردد. گ جلسات متعدد شوراي پژوهشی دانشگاه، تدوین و به شرح زیر تصویب و ابالغ می

 
 اهداف  -1ماده

 اعطاي اختیارات بیشتر به اعضاي هیات علمی در انجام امور پژوهشی -1-1

 تامین اعتبار پژوهشی اعضاي هیات علمی با رویکرد کاهش تشریفات اداري -1-2

هاي پژوهشی و  ترغیب و تشویق اعضاي هیأت علمی به انجام هرچه بهتر فعالیت  -1-3
 هاي دانشگاه  اف و برنامهفراهم آوردن  شرایط مناسب  براي تحقق اهد

هاي سالم به منظور پشتیبانی و تشویق مناسب  گذاري علمی و ایجاد رقابت ارزش  -1-4
 اعضاي هیأت علمی دانشگاه در فعالیت هاي پژوهشی 

افزایش میزان بهره وري اعضاي هیأت علمی و استفاده بهینه از منابع مالی   -1-5
 گاه هاي پژوهشی  دانش پژوهشی در جهت ارتقاء فعالیت

تسهیل فعالیت هاي جاري پژوهشی اعضاي هیأت علمی و دانشجویان تحت   -1-6
 مشاوره 

 کمک به پژوهش محور شدن دانشگاه   -1-7

 تسهیل همکاري اعضاي هیأت علمی  با مراکز و سازمان هاي خارج از دانشگاه   -1-8
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 اتخاذ  سیاست حمایتی هماهنگ براي تمامی اعضاي هیأت علمی   -1-9

 مراحل انتخاب واجدین شرایط جهت استفاده  اعتبار پژوهشی  -2ماده 
متعاقب فراخوان ساالنه معاونت پژوهشی و فناوري دانشگاه، متقاضیان استفاده از اعتبار 

را به همراه مدارك الزم  به ریاست دانشکده  هاي مربوطه آن پژوهشی پس از تکمیل فرم
تعیین امتیازات توسط دانشکده بر اساس آئین  تسلیم می نماید. پس از بررسی مدارك و

صورت  ها پرونده کلیه متقاضیان آن واحد به نامه ارتقاء به اعضاي هیأت علمی دانشگاه
گردد تا در کمیته انتخابی شوراي پژوهش و  جا به مدیریت امور پژوهشی ارسال می یک

 تعیین شود.ها  فناوري دانشگاه  بررسی و میزان اعتبار اختصاص یافته به آن
 

کلیه امتیازات پژوهشی هر عضو هیأت علمی براي تعیین اعتبار پژوهشی بر اساس -3ماده
مجموعه امتیازات کسب شده از فعالیت هاي پژوهشی در یک سال اخیر (از اول فروردین تا 

  آخر اسفند هر سال) بشرح زیر محاسبه می شود:

 میزان اعتبار پژوهش ₌ امتیاز پژوهش × عدد مبنا

عدد مبنا براي محاسبه اعتبار پژوهشی در ابتداي هر سال با پیشنهاد شوراي  - 1تبصره 
 پژوهشی دانشگاه و تصویب هیات رئیسه دانشگاه تعیین می گردد.

 شود. هاي بعدي ذخیره می اعتبار پژوهشی استفاده نشده هر سال براي سال  - 2تبصره 
 

 موارد استفاده از اعتبار پژوهشی  -4ماده 
هر عضو هیات علمی می تواند ضمن رعایت مقررات، اعتبار پژوهشی خود را در موارد زیر 

 هزینه نماید: 
انجام طرح هاي پژوهشی داخل دانشگاه بر اساس آیین نامه نحوه حمایت از طرح هاي   -1

 پژوهشی اعضاي هیات علمی دانشگاه
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به منظور فراهم نمودن زمینه الزم براي فعالیت پژوهشی همکاران هیأت علمی  - 3تبصره 
جدیداالستخدام (بیش از دو سال از استخدام آنها سپري نشده باشد)، این دسته از 

ریال ساالنه و حداکثر  000/000/20همکاران می توانند از اعتبار گرنت به مبلغ  
بق این آیین نامه براي فعالیتهاي تا سقف دو سال جهت کلیه هزینه هایی که ط

 پژوهشی اعضاي هیأت علمی مجاز شمرده شده است، بهره مند شوند.

 خرید تجهیزات و لوازم آزمایشگاهی غیر مصرفی با تایید گروه مربوطه  -2

جهت انجام هزینه هاي خدمات آزمایشگاهی، میدانی، خرید مواد مصرفی پرداخت  -3
مربوط به انجام پایان نامه هاي کارشناسی ارشد  فعالیتهاي پژوهشی و هزینه هايکلیه 

 درصد اعتبار پژوهشی فرد 50حداکثر تا  در طول هر سال و رساله هاي دکتري 

پرداخت حق عضویت در مجامع و انجمن هاي علمی،  هزینه انتشار کتب (در صورت  -4
هزینه ثبت هاي اطالعاتی و  داشتن مجوز از شوراي پژوهشی)، خرید نرم افزارها، پایگاه

 .درصد اعتبار پژوهشی فرد 30در طول سال حداکثر تا  اختراع

پرداخت کمک هزینه هاي شرکت اعضاي هیات علمی (شامل هزینه اخذ ویزا، اقامت،  -5
ایاب و ذهاب و ... که امکان ارائه فاکتور مقدور نمی باشد)بر اساس مصوبه هیات امنا 

 براي بار اولین المللی خارج از کشور جهت ارائه مقاله در همایش هاي علمی معتبر ب
ریال براي هزینه  000/000/10ریال (حداکثر  000/000/15در طول یکسال تا سقف 

ریال براي هزینه هاي با ارائه فاکتور)  000/000/5هاي بدون ارائه فاکتور و حداکثر 
ت الزم به ذکر اس طبق آیین نامه شرکت در همایش هاي بین المللی خارج از کشور.

ریال و حق ثبت  000/000/35که پرداخت هزینه هاي بلیط رفت و برگشت تا سقف 
از محل اعتبارات معاونت پژوهش و فناوري  یورو 500آمریکا یا  دالر 700نام تا سقف 

 قابل پرداخت می باشد.

پرداخت فقط هزینه هاي ثبت نام و بلیط رفت و برگشت براي شرکت اعضاي هیات  -6
علمی در همایش هاي علمی معتبر ملی و بین المللی داخل کشور با ارائه مقاله در 

 .درصد اعتبار پژوهشی فرد 20حداکثر تا سقف طول هر سال 
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حداکثر هزینه هاي قابل پرداخت براي شرکت اعضاي هیات علمی در همایشهاي  -4تبصره 
 ریال 000/500/2برگشت در طول سال  حق ثبت نام، بلیط رفت ومنطقه اي شامل 

 (دو میلیون و پانصد هزار ریال) می باشد.
پرداخت حق التحقیق به دانشجویان دانشگاه شهید مدنی آذربایجان که با موافقت  -7

یا   کارشناسی ارشدهمکاري پژوهشی (غیر از موضوع پایاننامه  مور پژوهشی مدیریت ا
پرداخت هزینه هاي (بلیط رفت وبرگشت و )  با عضو هیات علمی دارند، دکتري رساله

و ثبت نام) مربوط به شرکت دانشجویان دانشگاه شهید مدنی آذربایجان در همایشهاي 
پژوهشی) که همکاري پژوهشی (شامل  داخلی و خارجی (با مجوز مدیریت امورعلمی 

) با عضو هیات علمی پایان نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتريمقاله، طرح پژوهشی، 
درصد  25(پانزده میلیون ریال) و حداکثر تا  ریال000/000/15تا سقف  دارند 

 .اعتبار پژوهشی فرد

براي شرکت اعضاي هیأت  (بلیط اتوبوس یا قطار)  پرداخت هزینه بلیط رفت و برگشت -8
 .بار در سال 6حداکثر هاي انجمن هاي علمی معتبر کشور  علمی در جلسات و کمیته

هاي محققین خارجی مدعو از طرف عضو هیات علمی و تایید  پرداخت کلیه هزینه -9
هاي پژوهشی کوتاه مدت (حداکثر ده  گروه آموزشی و دانشکده مربوط براي همکاري

ی با ارائه برنامه و اخذ مجوز از هیات رئیسه دانشگاه قبل از روز) با عضو هیات علم
 درصد اعتبار پژوهشی فرد) 30ریال و حد اکثر تا  000/000/30(سالیانه تا سقف اقدام 

(یکصد و  ریال 000/000/110ساالنه بیش از هر عضو هیات علمی داراي اعتبار پژوهشی  -10
این اعتبار از امتیازات پایاننانه هاي  ) مشروط بر اینکه کل یا بخشی ازده میلیون ریال

خود را  درصد از گرنت 20سقف تواند تا  تحصیالت تکمیلی کسب نشده باشد، می
هزینه نماید. توضیح اینکه خرید  کامپیوتر، لوازم جانبی آن و لپ تاپبراي خرید 

یک دوره زمانی کامپیوتر، لوازم جانبی و لپ تاپ از محل اعتبار پژوهشی، در 
 امکان پذیر خواهد بود. له، صرفا براي یکبارپنجسا
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هاي خریداري شده جزو اموال دانشگاه محسوب  کلیه تجهیزات، وسایل و کتاب - 5تبصره 
  می شوند.

شود که توسط  هایی می پرداخت هزینه انتشار کتاب، شامل تنها کتاب -6تبصره 
چاپ و نشر کتاب نامه  هاي مدیریت امور پژوهشی داوري و طبق شیوه دستورالعمل

% هزینه نشر 50معاونت پژوهشی و فناوري دانشگاه منتشر گردند. در این صورت 
% دیگر توسط خود فرد پرداخت 50هاي مذکور از محل اعتبار پژوهشی فرد و  کتاب

 شود. می

% هزینه انتشار کتاب (سهم دانشگاه از محل اعتبار پژوهشی فرد) 50پرداخت -7تبصره 
داالستخدام (بیش از دو سال از استخدام آنها سپري نشده براي همکاران جدی

 باشد) که اعتبار پژوهشی ندارند، به عهده معاونت پژوهش و فناوري است.

هاي علمی خارج از کشور براي تمام اعضاي محترم  هزینه شرکت در همایش -8 تبصره
دانشگاه  هیات علمی، فقط براي بار اول از محل اعتبارات معاونت پژوهش و فناوري

و بر اساس سقف مذکور در مصوبه محترم هیات امناي دانشگاه و منطبق بر 
هاي علمی خارج از کشور معاونت پژوهش  دستورالعمل اجرایی شرکت در  همایش

باشد. براي بار دوم در یکسال فقط عضو محترم هیات علمی داراي  و فناوري می
هاي  اجرایی شرکت در همایشتواند با رعایت دستورالعمل   اعتبار پژوهشی می

علمی خارج از کشور معاونت پژوهش و فناوري از محل اعتبار پژوهشی خود تا 
هاي علمی خارج از کشور  در همایش این آیین نامه، 4ماده  6بند سقف مذکور در 

 شرکت کند.

المللی براي رشد  هاي آموزشی و پژوهشی بین با توجه به اهمیت برگزاري کارگاه -9تبصره 
و شکوفایی بیش از پیش پژوهش در دانشگاه و به منظور مساعدت در برگزاري 

هاي  شود کلیه هزینه هایی به برگزارکننده کارگاه اجازه داده می چنین کارگاه
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ایاب و ذهاب داخلی و   نهمدرس یا مدرسین داخلی و خارجی کارگاه (شامل هزی
 ) خود پرداخت نماید.Grantهزینه اسکان و غذا) را از محل اعتبار پژوهشی (

 

 نحوه امتیاز بندي اعتبار  ویژه -5ماده 

ف
ردی

 

 
 سقف امتیاز موضوع

حداکثر 
 امتیاز 

1 

با ضریب تاثیر   JCRو  ISIهر مقاله چاپ شده  در مجالت معتبر نمایه شده در  
 حداقل سه برابر ضریب تاثیر متوسط

2-10 

 نامحدود

با ضریب تاثیر  JCRو  ISIمقاله چاپ شده  در مجالت معتبر نمایه شده در  
 بزرگتر از ضریب تاثیر متوسط

2-7 

با ضریب تاثیر  JCRو  ISIمقاله چاپ شده  در مجالت معتبر نمایه شده در  
 متوسطکوچکتر از ضریب تاثیر 

2-6 

(فاقد ضریب  ISI/No JCRمقاله چاپ شده در مجالت معتبر نمایه شده در 
 Web of Scienceیا  Scopusتاثیر)، 

2-5 

مقاله چاپ شده  در مجالت علمی پژوهشی مورد تائید وزارتین و نمایه شده در  
ISC  با ضریب تاثیر 

2-7 

مقاله چاپ شده  در مجالت علمی پژوهشی مورد تائید وزارتین و نمایه شده در  
ISC  بدون ضریب تاثیر 

2-6 

 5-2 پژوهشی مورد تائید وزارتین -مقاله چاپ شده در مجالت علمی
 پایگاههاي تخصصیدر حداقل دو تا از مقاله چاپ شده در مجالت نمایه شده 

 مورد تایید وزارت
2-4 

 نامحدود 5-1 مروري –مقاله چاپ شده  در مجالت  علمی  2

3 
ترویجی (داخلی) و نقدچاپ شده و مقاله  –مقاله چاپ شده  در مجالت  علمی 

 پژوهشی در دائره المعارف
 نامحدود 1-4

 2 2-1 مقاله چاپ شده در مجالت با هیات تحریریه معتبر

4 

مقاالت همایش هاي علمی معتبر ملی مقاله کامل چاپ شده در مجموعه  -1-4
 2-1 و  بین المللی (داخلی و خارجی)

4 

5 

مقاله کامل چاپ شده در مجموعه مقاالت همایش هاي علمی معتبر  -2-4
 اي منطقه

5/0-1 

5 

خالصه مقاله چاپ شده در مجموعه مقاالت همایش هاي علمی معتبر  -1-5
ارائه مقاله کامل به کمیته منتخب ملی و بین المللی داخلی و خارجی به شرط 

 دانشکده یا گواهی ارائه
5/0-1 

2 
خالصه مقاله چاپ شده در مجموعه مقاالت همایش هاي علمی معتبر  -2-5

 منطقه اي به شرط ارائه مقاله کامل به کمیته منتخب دانشکده
0-5/0 

 1 1 هر مقاله علمی صد در صد مستخرج از رساله / پایاننامه 6

7 
تولید دانش فنی/ اختراع یا اکتشاف منجر به تولید و تجاري سازي محصول یا 

 فرآیند با تایید مراجع ذیصالح وزارتین متبوع
 نامحدود 20تا 
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8 

 نامحدود 3-1 طرح تحقیقاتی خاتمه یافته درون دانشگاهی -1-8

طرح تحقیقاتی خاتمه یافته برون دانشگاهی عقد  -2-8
دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه (منطقه قرارداد شده از طریق 

 اي یا استانی)

+ به ازاي هر پنج میلیون ریال باالسري 2
 پرداخت شده به دانشگاه 

 امتیاز  1
 امتیاز  به هر مورد 7حداکثر تا  

 نامحدود

طرحهاي ملی که حائز کسب رتبه در جشنواره هاي   -3-8
برجسته در بین المللی معتبر شود و یا به عنوان طرح ملی 

تامین نیازهاي اساسی (در حوزه هاي مختلف فرهنگی و 
اجتماعی، دفاعی و صنعت و ...) یا تحریمی کشور به تایید 

برابر قابل  5/1کمیته ممیزي منتخب وزیر رسیده باشد تا 
 افزایش است.

+ به ازاي هر پنج میلیون ریال باالسري  3
 امتیاز  1

 امتیاز 14حداکثر تا  
 براي هر مورد 

 نامحدود

9 
اختراع یا اکتشاف ثبت شده در داخل یا خارج یا نوآوري با تایید علمی مراجع 
 ذیصالح وزارتین متبوع به شرط اینکه مالکیت فکري اختراع به نام دانشگاه باشد.

 نامحدود 10تا 

10 
 ایجاد ظرفیت فعال در جذب اعتبار پژوهشی (گرنت) داخلی یا 

 بین المللی

امتیاز به ازاي   2تا  1
 هر 

 ده میلیون تومان
3 

 2 2تا  سایر فعالیتهاي فناوري (اختراعات و جشنواره) با تایید نهایی هیات ممیزه ذیربط 11

12 

تالیف یا تصنیف (کتاب حاصل از دستاوردهاي پژوهشی خود) با تایید  -الف 
  نهایی هیات ممیزه ذیربط

 نامحدود

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، انتشارات دانشگاهی معتبر، انتشار انتشارات   -1
 سمت، نشر دانشگاهی، ناشران بین المللی معتبر

 15تا 

 5تا  بدون اخذ مجوز ازشوراي پژوهشی دانشگاه  -2
3- Chapter book 2-4 ناشر بین المللی معتبر 
... با تایید نهایی هیات تالیف مجموعه کتابهاي همانند دایره المعارف و  -ب

 ممیزه ذیربط
 30تا 

13 

 ارزیابی، داوري و نظارت بر فعالیتهاي پژوهشی، فناوري و نوآوري با تایید نهایی هیات ممیزه ذیربط

6 
 4تا  امتیاز 2مورد  1هر  ارزیابی، داوري و نظارت بر طرحهاي منطقه اي و ملی

 2تا  امتیاز 1مورد  3هر  دانشگاهیارزیابی، داوري و نظارت بر طرحهاي 
 2تا  امتیاز 1مورد  1هر  داوري کتب براي انتشارات دانشگاهی

14 
درصد  30تجدید چاپ کتاب تالیفی یا تصنیفی در صورتی که حداقل به میزان 

در محتواي آن اصالح یا اضافه صورت پذیرفته باشد به تشخیص هیات ممیزه 
 ذیربط

3 3 

15 
 5/2 2 شوراي پژوهشیی یعلمی کتاب با تایید نهاویرایش 

 5/1 1 داوري مقاالت علمی پژوهشی با تایید نهایی هیات ممیزه ذیربط
 10 10 شوراي پژوهشیتصحیح انتقادي کتاب معتبر با تایید  16
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17 

 به ازاي هر پروپوزال دانشجوي کارشناسی ارشد  (مصوب تحصیالت تکمیلی)
 8 ظري)ن(پایاننامه   2

 14 (پایاننامه جربی)  5/3

 به ازاي هر پروپوزال دانشجوي دکتري  (مصوب تحصیالت تکمیلی)
 11 پایاننامه نظري)(  5

 33 (پایاننامه تجربی) 13

18 
هاي نظریه  کرسی
 پردازي

ارائه دستاوردها و نتایج علمی و پژوهشی برگرفته از 
کرسی هاي نظریه پردازي در همایش ها و 

 میزگردهاي مراکز علمی، ملی و بین المللی
 4 4تا 

در حوزه علوم انسانی و 
معارف اسالمی و سایر 
حوزه هاي علوم با داوري 
مراجع ذیصالح مورد 

 تایید وزارت متبوع

 7-2 نقد علمی

 نامحدود
 7-2 نوآوري

 12-5 نظریه پردازي

19 

کشوري (خوارزمی، فارابی و بین هر جایزه اخذ شده از جشنواره هاي معتبر 
 المللی معتبر)، دانشمند جهان اسالم (کامستک)

 5تا 
5 

 4 به ازاي هر کتاب برگزیده شده در جشنواره کتاب سال یا فصل کشوري
 2 به ازاي هر جایزه یا کتاب برگزیده شده در جشنواره سال استانی

20 

  ترجمه کتاب تخصصی با تایید شوراي پژوهشی

 توضیحات :

انتشارات دانشگاه شهید مدنی آذربایجان،   -1
انتشارات دانشگاهی معتبر، انتشار سمت، نشر 

 دانشگاهی، ناشران بین المللی معتبر
7 

7 

 3 شوراي پژوهشی دانشگاه بدون اخذ مجوز از  -2

در کلیه فعالیتهاي پژوهشی صورت گرفته توسط اعضاي هیات علمی دانشگاه   -10 تبصره
 به شکل زیر ذکر شده باشد. جهت اخذ پژوهانه، بایستی آدرس صحیح دانشگاه

 دانشگاه شهید مدنی آذربایجان           :    به فارسی
 Azarbaijan Shahid Madani University:                       به انگلیسی

 مدنی بأذربیجان الشهیدۀ جامع                                             به عربی : 
موجود در لیست مجالت نامعتبر اعالمی پولی و به مقاالت چاپ شده در مجالت  -11بصره ت

 امتیازي تعلق نمی گیرد. ،توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوري

که بیشترین امتیاز را ي در خصوص امتیاز مربوط به پژوهشگران برتر، مورد -12تبصره 
(مثال : براي طرحهاي پژوهشی که مقاله مستخرج از  محاسبه خواهد شد. کسب کند

 خود طرح می باشد، امتیاز مقاله محاسبه خواهد شد.)امتیاز آن امتیازش باالتر از 
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 مقررات اجرایی -6ماده 
دستورالعمل اجرایی استفاده از اعتبار پژوهشی پس از تصویب در شوراي پژوهشی دانشگاه 
و هیأت رئیسه دانشگاه الزم االجرا بوده و نظارت بر حسن اجراي آن به عهده معاون 

 پژوهشی و فناوري دانشگاه است. 
 

 تصویب  -7ماده 
ه نحوه تخصیص اعتبار پژوهشی نام تبصره با توجه به آئین 12ماده و  7این آیین نامه در  

و نیز  1391اعضاي محترم هیات علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان مصوب تیرماه سال 
و نیز با توجه  93بر اساس مصوبات پنجمین صورتجلسه شوراي پژوهشی و فناوري در سال 

 وزارت» ها و موسسات آموزش عالی نامه پژوهانه اعضاي هیات علمی دانشگاه آئین«به 
مورد بازنگري و تصویب قرار گرفته  1393ماه  بهمنمحترم علوم، تحقیقات و فناوري، در 

 گردند. اثر می هاي داخلی مصوب دانشگاه بی نامه نامه تمامی آئین است. با ابالغ این آئین
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 روش اجرایی تخصیص اعتبار پژوهشی اعضاي هیات علمی دانشگاه

 مسئولیت فعالیت ردیف

5-1 
به  F-18/01-0510تکمیل و ارسال فرم تقاضاي اعتبار پژوهشی به شماره 

 رئیس دانشکده 
 هیات علمی

5-2 
بررسی و تایید امتیازات فعالیتهاي پژوهشی و ارسال به حوزه مدیریت امور 

 پژوهشی
 شوراي دانشکده

 مدیر امور پژوهشی ارجاع به کارشناس مربوطه  5-3
 کارشناس مربوطه بندي امتیازات مکتسبه و ارجاع به مدیر امور پژوهشیبررسی و کنترل و جمع  5-4

 در شوراي پژوهشی دانشگاه طرح و بررسی و تایید امتیازات 5-5
مدیر امور پژوهشی و 

 شوراي وهشی
 مدیر امور پژوهشی ارجاع به کارشناس مربوطه جهت اقدامات بعدي  5-6

5-7 
اساس امتیاز پژوهشی مکتسبه  جمع بندي و استخراج اعتبار پژوهشی بر

 هیات علمی
 کارشناس مربوطه

 کارشناس مربوطه )F-0510-19/02تنظیم قرارداد اعتبار پژوهشی (فرم شماره  5-8

 تایید و امضاي قرارداد 5-9
مدیر و معاون 

 پژوهشی

5-10 
دریافت قرارداد از اتوماسیون و امضا و ارسال آن به حوزه مدیریت امور 

 پژوهشی
 علمی هیات
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 4ماده  -8پرداخت هزینه هاي شرکت در کارگاهها و کنفرانسهاي داخل کشورطبق بند 
 رح زیر می باشد :آیین نامه نحوه تخصیص اعتبار پژوهشی به ش

 

پرداخت فقط هزینه هاي ثبت نام و بلیط رفت و برگشت براي شرکت اعضاي هیات علمی 
در همایش هاي علمی معتبر ملی و بین المللی داخل کشور با ارائه مقاله در طول هر سال 

 .درصد اعتبار پژوهشی فرد 20حداکثر تا سقف 

حداکثر هزینه هاي قابل پرداخت براي شرکت اعضاي هیات علمی در  -1 تبصره
حق ثبت نام، بلیط رفت وبرگشت در طول سال همایشهاي منطقه اي شامل 

 (دو میلیون و پانصد هزار ریال) می باشد. ریال 000/500/2
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 روش اجرایی شرکت اعضاي هیات علمی در همایشهاي علمی داخل کشور

 مسئولیت فعالیت ردیف

5-1 
به همراه مستندات (کپی مقاله و نامه  F-0510-23تکمیل و ارسال فرم شماره 

 پذیرش آن و بروشور همایش) به مدیر گروه آموزشی
 هیات علمی

5-2 
شـرایط  و تأیید اعتبار علمی کنفرانس و سـایر   اطالعات مندرج در فرم  بررسی

 و ارجاع به رئیس دانشکدهمتقاضی (هیات علمی) 
ــروه و  ــدیر گــ مــ

 شوراي گروه

 بررسی و تأیید فرمها و ارسال به مدیریت امو پژوهشی 5-3
و دانشــکده رئــیس 

 شوراي دانشکده
 کارشناس مربوطه بررسی فرمها از لحاظ احراز شرایط مطابق با آیین نامه مربوطه  5-4
 کارشناس مربوطه در صورت احراز شرایط شرکت، صدور حکم ماموریت براي هیات علمی متقاضی 5-5
 هیات علمی شرکت در همایش و ارائه مقاله 5-6

5-7 
به همراه مستندات ( گواهی شرکت و  F-0510-24تکمیل و ارسال فرم شماره 

اصل مقاله پذیرفته شده و بلیط رفـت و    –فیش ثبت نام (اصل)  –ارائه مقاله 
 برگشت) به رئیس دانشکده

 هیات علمی

 رئیس دانشکده و مستندات به مدیر امور پژوهشی تایید و ارسال مدارك 5-8

 امضا و تایید ماموریت  5-9
ــاون   ــدیر و معـ مـ

 پژوهشی

5-10 
بررسی مدارك شرکت در همایش و تایید و تنظـیم نامـه هـاي پرداخـت     

 هزینه ها و ثبت در سیستم سماي پژوهشی
 کارشناس مربوطه

 تایید و دستور پرداخت 5-11
مـــدیر و معـــاون 

 پژوهش

 تنظیم سند و پرداخت از محل اعتبار پژوهشی هیات علمی 5-12
ــالی  ــل مــ عامــ

 معاونت پژوهشی
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اصالح میزان  –کمیسیون دائمی)  1/8/93طبق دستور پانزدهم (موضوع مصوبه 
هزینه هاي قابل پرداخت به اعضاي هیات علمی براي شرکت در همایشهاي بین 

مصوبات هیات امناي مورخ  المللی خارج از کشور (اصالح دستور هشتم از
 دانشگاه) 26/7/90

) قانون برنامه پنجم توسعه و با توجه به اهمیت حضور فعال 20به استناد بند (ب) ماده (
ی دانشگاه در مجامع علمی بین المللی براي بهره گیري از تحقیقات رایج اعضاي هیات علم

در سطح بین المللی، با در نظر گرفتن افزایش هزینه هاي اقامت، ایاب و ذهاب و ... موارد 
 به تصویب رسید. 1/7/93ذیل در قبال ارائه مقاله جهت اجرا از تاریخ 

(پنجاه میلیون)  000/000/50ابر سقف حمایت مالی دانشگاه  در هر سال حداکثر بر
 ریال می باشد که به شرح زیر قابل پرداخت خواهد بود.

 پرداخت کمک هزینه سفر (شامل هزینه اخذ ویزا، اقامت، ایاب و ذهاب و ... که  -الف

(پانزده   000/000/15 امکان ارائه فاکتور مقدور نمی باشد.) در هر سال حداکثر به مبلغ
از محل اعتبار پژوهشی با تایید معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه    میلیون) ریال

 (گرنت) اعضاي هیات علمی

قل ریال براي هزینه هاي بدون ارائه فاکتور و حدا 000/000/10(حداکثر  توضیح :
  ریال براي هزینه هاي با ارائه فاکتور)  000/000/5

 وي که کمترین هزینه را پرداخت بهاي بلیط رفت و برگشت به محل همایش به نح -ب
 از محل اعتبارات معاونت پژوهش و فناوري دانشگاهدر برداشته باشد 

 

در کلیه موارد اعزام عضو هیات علمی به خارج از کشور جهت ارائه مقاله در  -1تبصره 
 700حداکثر مجامع علمی بین المللی، عالوه بر سقف تعیین شده، معادل ریالی 

در مقابل تسلیم گواهی رسمی شرکت و  و) حق ثبت نامیور 500دالر آمریکا (یا 
 ارائه مقاله در همایش به صورت جداگانه به شرکت کننده پرداخت خواهد شد.
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اعالم شده توسط  »نرخ مبادله اي« معیار محاسبه معادل ریالی مبلغ فوق الذکر  -2تبصره 
 بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران می باشد.

% 85به صورت پوستر معادل سقف هزینه هاي قابل پرداخت براي ارائه مقاله  -3تبصره 
 براي ارائه مقاله به صورت سخنرانی می باشد. (هشتادو پنج درصد) سقف مصوب

  شرایط شرکت و ارائه مقاله توسط اعضاي هیأت علمی دانشگاه در مجامع بین المللی
 .خارج از کشور به شرح زیر خواهد بود

از شرکت اعضاي هیأت علمی در کنفرانس ها و همایش هاي بین حمایت مالی  -1
المللی  خارج از کشور صرفاً مربوط به مواردي خواهد بود که برگزار کنندگان آن 

مراکز تحقیقاتی، و یا انجمن هاي معتبر علمی شناخته شده   ها: دانشگاه ها،
 باشند.

و همایش هاي  اعضاي هیأت علمی در هنگام درخواست شرکت در کنفرانس ها -2
بین المللی  خارج از کشور باید داراي حداقل دو سال سابقه خدمت در دانشگاه 

 باشند.

هر عضو متقاضی شرکت در کنفرانس ها و همایش هاي بین المللی  خارج از  -3
کشور باید بین دو سفر علمی خارج از کشور حداقل دو مقاله چاپ شده در 

ثیر بزرگتر یا مساوي متوسط ضریب (با ضریب تأ JCRنشریات نمایه شده در 
گرایش مربوط) و یا دو مقاله چاپ شده در نشریات نمایه شده در  –تأثیر رشته 

JCR  حداقل یکی از مقاالت با ضریب تأثیر بزرگتر یا مساوي دو برابر ضریب)
گرایش مربوط)، و یا سه مقاله چاپ شده در نشریات نمایه شده در  –تأثیر رشته 

JCR (با ضریب تأثیر غیر صفر)  و یا یک طرح خاتمه یافته خارج از دانشگاه و
حداقل به مبلغ  عقد قرارداد شده از طریق معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه

براي رشته هاي علوم انسانی حداقل  ریال داشته باشد. شرط مقاله 000/000/15
ز وزارتین نمایه شده دو مقاله چاپ شده در نشریات علمی پژوهشی داراي مجوز ا

  می باشد.(داراي ضریب تأثیر غیر صفر)  ISCدر 
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 شرکت در مجامع علمی بین المللی خارج از کشور اعضاي هیات علمیروش اجرایی 
ردی
 ف

 مسئولیت فعالیت

5-1 
بـین المللـی) فـرم     –درخواست و تکمیل فرم درخواست سفر (مجامع علمی 

و ارسال آن به همراه مستندات (کپی مقاله و نامـه   F-0510-21/01شماره 
 پذیرش آن و بروشور همایش) به گروه آموزشی

 هیات علمی

 بررسی درخواست و اعالم نتیجه 5-2
ــوراي   ــروه و ش ــدیر گ م

 گروه

5-3 
بررسی فرم درخواست و اعالم نتیجه به دفتر گروه همکاریهاي علمـی بـین   

 المللی 
رئیس دانشکده و شوراي 

 دانشکده

5-4 
بررسی درخواست و اعالم نتیجه به مدیریت پژوهشی جهت طرح در شوراي 

 پژوهشی 
 کارشناس مربوطه 

5-5 
طرح در شوراي پژوهشی جهت تصویب و ارجاع نتیجه شورا به دفتـر گـروه   

 همکاریهاي علمی بین المللی
ــی و   ــو پژوهش ــدیر ام م
 شوراي پژوهشی دانشگاه

 استعالم از حراستدریافت پاسخ نامه  5-6
رئیس گروه همکاریهاي 

 علمی بین المللی

5-7 

تعیین میزان مبلغ قابل پرداخت به صورت علی الحساب و تنظیم نامه علـی  
دستورالعمل شرکت الحساب و صدور  حکم ماموریت به نامبرده به استناد 

-W-0510  شمارهبـه   در مجامع علمی بین المللی  (مصوب هیات امنا )
 و تهیه نامه هاي معرفی به سفارت 03

 کارشناس مربوطه

 تایید و درخواست پرداخت علی الحساب از معاونت اداري و مالی 5-8
رئیس گروه همکاریهاي 

ــی   ــین الملل ــی ب و  علم
 معاون پژوهشی

 پرداخت علی الحساب 5-11
ــت    ــالی معاون ــل م عام

 اداري و مالی
 کارشناس مربوطه ثبت در سیستم سماي پژوهشی   5-12

5-13 
 درخواست تسویه حساب و ارسال گزارش بر اساس فرم شماره

 F-0510-23 به دانشکده 
 هیات علمی 

5-14 
به دفتر همکاریهـاي علمـی بـین      F-0510-23تایید گزارش و ارسال فرم 

 المللی
 دانشکده

5-15 
بررسی مدارك و تنظیم نامه مابه التفاوت قابل پرداخت براساس اسناد مربوطه 

 W-0510-03  به شماره مصوبه هیأت امناو سقف قابل پرداخت طبق 
 کارشناس مربوطه
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 تایید و دستور پرداخت 5-16
معاون پژوهشی و معاون 

 اداري و مالی

 تنظیم سند و پرداخت مابه التفاوت براي تسویه حساب  5-17
ــت    ــالی معاون ــل م عام

 اداري و مالی

 بایگانی 5-18
دبیرخانـــه اداره امــــور  

 پژوهشی
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 مقدمه

علمی  نامه استخدامی اعضاء هیأت آئین 6اصالحی پیوست شماره  5در اجراي ماده 
قانون اهداف، وظایف و  1دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی کشور و موضوع بند ب ماده 

تشکیالت وزارت علوم، تحقیقات و فناوري، به منظور ارتباط پیوسته و هدفمند اعضاي 
ت علمی و پژوهشی معتبر داخلی و خارجی با هدف علمی با سایر دانشگاهها و مؤسسا هیأت

نامه  آئین«المللی،  هاي علمی بین اعتالي موقعیت علمی و فناوري کشور و حضور در عرصه
هاي مطالعاتی براي اعضاي هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش  استفاده از فرصت

 شود. تدوین می به شرح زیر 30/6/89 مورخه 18946/3  شماره به » عالی و پژوهشی
 

 تعاریف -1ماده
 تعاریف کلی -1-1

ها  ها، پژوهشگاه منظور از دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی، کلیه دانشگاه -1-1-1
 شود. نامیده می» مؤسسه «و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی است که به اختصار 
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اجتماعی، اجرائی، تولیدي و خدماتی منظور از سازمان، کلیه سازمانهاي تحقیقاتی،  -1-1-2
 شود. نامیده می» سازمان«باشد که به اختصار  می

منظور از گروه علمی اعم از گروه آموزشی یا پژوهشی است که عضو هیأت علمی  -1-1-3
 در آن مشغول است.

فرصت مطالعاتی ماموریتی است که به اعضاي هیأت علمی واجد شرایط منتخب   -1-1-4
شود که براي مدتی معین به منظور انجام مطالعات و تحقیقات  ده مییک مؤسسه دا

مشترك در سایر دانشگاهها و مراکز علمی یا تحقیقاتی برجسته داخل یا خارج از کشور 
 حضور یابند.

 هاي مطالعاتی تعریف انواع فرصت  -1-2
 فرصت مطالعاتی خارج از کشور  -1-2-1

علمی منتخب براي تحقیق  و مطالعه در مورد یک در این نوع فرصت مطالعاتی عضو هیأت 
باشد و یا انجام کار مشترك با  موضوع خاص که امکان انجام آن در داخل کشور نمی

نظران و اساتید شاغل در خارج از کشور ضروري باشد، براساس کسب حداقل  صاحب
یید وزارت پژوهشی معتبر مورد تا -امتیازات و اخذ پذیرش از یک دانشگاه یا مرکز علمی

 شود. علوم، تحقیقات و فناوري و موافقت هیأت امناء ذیربط به خارج از کشور اعزام می
 فرصت مطالعاتی کوتاه مدت خارج از کشور -1-2-2

ماه براي انجام  2این نوع فرصت مطالعاتی در مدت تعطیالت تابستان و حداکثر به مدت 
اي  آزمایشگاهی با همکاري مؤسسه مطالعه و تحقیقی معین و یا انجام کارهاي عملی و

 گیرد. علمی در خارج از کشور که مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوري باشد انجام می
 فرصت مطالعاتی داخل کشور -1-2-3

هاي  در این نوع فرصت مطالعاتی عضو هیأت علمی منتخب براي تقویت و افزایش توانمندي
در یک موضوع خاص در سایر مؤسسات و مراکز  پژوهشی و یا انجام مطالعه و تحقیق

تحقیقاتی و صنعتی معتبر به تشخیص مؤسسه و یا در دانشگاه محل خدمت خود به مطالعه 
پردازد. در این نوع فرصت مطالعاتی باید موافقت مؤسسه میزبان براي انجام  و تحقیق می

 فرصت مطالعاتی کسب گردد.
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 اهداف -2ماده
رب علمی اعضاي هیأت علمی و آشنایی بیشتر آنها با توسعه و گسترش تجا -2-1

 دستاوردهاي علمی و دانش فنی جدید.
کمک به رفع مشکالت علمی و تخصصی کشور با انتقال تجربیات مراکز علمی  -2-2

 برجسته از خارج به داخل کشور.
برتر استفاده مؤثر و مفید از امکانات علمی، تجهیزاتی و آزمایشگاهی مراکز علمی  -2-3

 داخل و خارج از کشور.
انجام کارهاي تحقیقاتی مشترك با دانشمندان و پژوهشگران سایر مراکز علمی  -2-4

برجسته داخل و خارج از کشور به منظور اعتالي موقعیت علمی و فناوري کشور 
 المللی. هاي بین و حضور مؤثر در همکاري

 المللی. و بین اي هاي علمی منطقه کمک به توسعه و تقویت همکاري-2-5
علمی و افزایش توانمندي علمی و  روز شدن دانش تخصصی اعضاي هیأت به -2-6

 کارایی آنان.

چنانچه در دوره فرصت مطالعاتی نیاز به انجام و طرح پژوهشی باشد، طرح  -1تذکر 
هاي علم و فناوري کشور بوده در نتیجه انجام اجراي آن  بایست در اولویت می

 مشخص باشد.

کشورهایی براي اعزام  جهت فرصت مطالعاتی در اولویت خواهند بود که وزارت  -2تذکر
نامه همکاري داشته و در تبادل استاد و  علوم، تحقیقات و فناوري با آنها تفاهم

 دانشجو باشد.
 

 هاي مطالعاتی شرایط عضو هیأت علمی در استفاده از فرصت -3ماده
است ویژه که بر اساس کسب امتیازات الزم از  با توجه به اینکه فرصت مطالعاتی امتیازي

شود،  فعالیت هاي مؤثر و مفید علمی ـ پژوهشی و اعضاي هیأت علمی مؤسسات داده می
 علمی شرایط زیر را براي استفاده از این فرصت دارا باشد: الزم است عضو هیأت
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 شرایط عمومی -3-1
 دارا بودن مرتبه علمی استادیاري و باالتر  -3-1-1

استفاده از فرصت مطالعاتی براي مربیانی که برابر ضوابط مربوطه از نظر آموزشی  -1 صرهتب
شوند بالمانع است. کیفیت برجستگی در  و پژوهشی برجسته محسوب می

 نامه بیان خواهد شد. نامه اجرایی این آئین شیوه

 هاي آموزشی توسط مؤسسه براي فعالیتکسب حداقل امتیازهاي تعیین شده -3-1-2
نامه اجرایی  و پژوهشی که امتیازهاي الزم جهت استفاده از فرصت مطالعاتی طی شیوه

 تبیین خواهد گشت.

هاي ریاست دانشگاه،  آن دسته از اعضاي هیأت علمی که تصدي یکی از سمت -2تبصره 
ریاست پژوهشگاه و معاونت وزارتین علوم، تحقیقات و فناوري و بهداشت، درمان و 

اند، حق  االتر را براي یک دوره چهار ساله به عهده داشتهآموزش پزشکی و ب
 را دارند. 2-1-3استفاده از فرصت مطالعاتی بدون رعایت بند 

ارائه یک برنامه مطالعاتی یا یک طرح تحقیقاتی مشخص با توجه به اهداف مندرج  -3-1-3
علمی در آن شاغل است و کسب نظر مساعد و  اي که عضو هیأت و تایید مؤسسه 2در ماده 

پذیرش از یک مؤسسه معتبر داخل یا خارج از کشور (که مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات 
 د علمی، اجتماعی باشد). و فناوري در همه ابعا

علمی از فرصت مطالعاتی مبنی بر  موافقت رئیس دانشگاه با استفاده عضو هیأت -3-1-4
علمی از  هاي آموزشی و یا پژوهشی در زمان استفاده عضو هیأت عدم ایجاد خلل در فعالیت

 فرصت مطالعاتی.
 قانونی دیگر.برخورداري از صالحیت عمومی و اخالقی و نداشتن منع  -3-1-5
 شرایط فرصت مطالعاتی خارج از کشور -3-2
 دارا بودن وضعیت استخدام رسمی قطعی -3-2-1
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در شرایط خاص و براي انجام تحقیقاتی ویژه با نظر هیأت امناي مؤسسه، عضو  -3 تبصره
تواند از فرصت مطالعاتی خارج از  علمی با وضعیت رسمی آزمایشی نیز می هیأت

 .کشور استفاده کند

دارا بودن حداقل پنج سال سابقه خدمت تمام وقت براي بار اول و حداقل پنج  -3-2-2
 سال خدمت تمام وقت در مؤسسه پس از پایان فرصت مطالعاتی قبلی براي دفعات بعد.

هاي تازه تاسیس و در حال  علمی مؤسسه حداقل مدت مذکور براي اعضاي هیأت -4 تبصره
 ، تحقیقات و فناوري چهار سال خواهد بود.توسعه طبق تاییدیه وزارت علوم

 شرایط فرصت مطالعاتی کوتاه مدت خارج از کشور -3-3
 دارا بودن وضعیت استخدامی رسمی و یا پیمانی. -3-3-1

توانند از این نوع  اعضاي هیأت علمی پیمانی فقط در طول مدت قرارداد می -5 تبصره
 فرصت مطالعاتی استفاده نمایند.

ودن سه سال سابقه خدمت و سه سال فاصله سنواتی بین دو فرصت دارا ب -3-3-2
 مطالعاتی.

 شرایط فرصت مطالعاتی داخل کشور -3-4
 دارا بودن حداقل وضعیت استخدامی رسمی آزمایشی. -3-4-1
 چهار سال سابقه خدمت و چهار سال فاصله سنواتی بین دو فرصت مطالعاتی. -3-4-2

 تعهدات و تسهیالت مؤسسه -4ماده
 فرصت مطالعاتی خارج از کشور -4-1

مؤسسه مکلف است براساس نوع فرصت مطالعاتی، تسهیالتی را در اختیار عضو هیأت علمی 
 خود به شرح زیر قرار دهد:

هاي فرد و خانواده توسط  فرصت مطالعاتی خارج از کشور با تامین کامل هزینه -4-1-1
 مؤسسه
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نیاز در بودجه تفصیلی ساالنه مؤسسه براي بینی و تامین اعتبار مورد  پیش -4-1-1-1
درصد اعضاي هیأت علمی متقاضی و واجد شرایط خود جهت گذراندن  5استفاده حداکثر 

 هایی که تعیین و اعالم خواهد کرد. فرصت مطالعاتی بر اساس اولویت
علمی،  هاي ریالی و ارزي مترتب بر انجام فرصت مطالعاتی عضو هیأت هزینه -4-1-1-2

سال) شامل بهاي بلیت رفت و  برگشت و  16و حداقل دو فرزند (حداکثر سن فرزند همسر 
هاي پزشکی و هزینه اخذ ویزا و عوارض خروج از کشور  اقامت در کشور مقصد، بیمه و هزینه

رسد از محل تامین حقوق و مزایاي  اي که به تصویب هیأت امناء ذیربط می تا سقف تعرفه
التفاوت آن از اعتبارات پژوهشی  آخرین حکم و همچنین، مابهعضو هیأت علمی و بر اساس 

 پیش بینی شده و در بودجه تفصیلی مؤسسه پرداخت خواهد شد.
سقف میزان مقرري ارزي بر اساس آخرین جدول پیشنهادي وزارت علوم، تحقیقات  -3تذکر

 گردد. و فناوري و تصویب هیأت امناي ذیربط تعیین می
علمی از میزان  بلغ ریالی ارز تخصیص یافته به عضو هیأتدر صورتی که م -4-1-1-3

حقوق و مزایاي وي کمتر باشد، پس از کسر مبلغ ریالی ارز از حقوق و مزایاي متقاضی، 
 شود. التفاوت آن به عضو هیأت علمی برگردانده می مابه

هاي مصروفه طبق ضوابط جاري خواهد  کسر کسورات قانونی حقوق و هزینه -4-1-1-4
 .بود
نامه جزء  مدت استفاده از فرصت مطالعاتی به شرط رعایت مفاد مواد این آئین -4-1-1-5

 سابقه خدمت دانشگاهی عضو هیأت علمی محسوب خواهد شد.
 ها توسط مؤسسه فرصت مطالعاتی خارج از کشور با تامین بخشی از هزینه -4-1-2

با توجه به محدودیت ) که 3آن عده از اعضاء هیأت علمی واجد شرایط (موضوع ماده
اعتبارات پیش بینی شده در بودجه مؤسسه امکان استفاده از تسهیالت کامل در یک سال 

توانند با حکم ماموریت پژوهشی صرفا با  مشخص را نداشته باشند، در صورت تمایل می
دریافت کامل حقوق و مزایا مرتبه و پایه خود، از فرصت مطالعاتی خارج از کشور استفاده 

 یند.نما
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فرصت مطالعاتی خارج از کشور با تقاضا و حمایت مرکز علمی پژوهشی خارج از  -4-1-3
 مؤسسه

این نوع فرصت مطالعاتی براي برطرف نمودن یک نیاز پژوهشی و یا حل مشکل یک 
گیرد. در این  سازمان و بنا به درخواست مراکز و یا سازمانهاي تحقیقاتی کشور انجام می

با حکم ماموریت پژوهشی، صرفا حقوق و مزایاي خود را از مؤسسه  حالت عضو هیأت علمی
هاي دیگر توسط سازمان حامی بیرون دانشگاه  کند و تامین بخش یا کل هزینه دریافت می
 خواهد بود.

 فرصت مطالعاتی کوتاه مدت خارج از کشور  -4-1-4
زایاي عضو مؤسسه در طول مدت فرصت مطالعاتی کوتاه مدت خارج از کشور، حقوق و م

التفاوت ارزي و بیمه را پرداخت  هیأت علمی، بلیت رفت و برگشت عضو هیأت علمی، مابه
 نماید. می

 
 فرصت مطالعاتی داخل کشور -4-2
 ها توسط مؤسسه فرصت مطالعاتی داخل کشور با تامین کامل هزینه -4-2-1
هاي  رصت% (مجموعه ف10تواند براي هر ترم تحصیلی حداکثر  مؤسسه می -4-2-1-1

مطالعاتی داخل و خارج از کشور) اعضاء هیأت علمی متقاضی منتخب را به فرصت مطالعاتی 
 اعزام کند.

کسب موافقت سازمان متقاضی براي تایید فرصت مطالعاتی داخل توسط  -4-2-1-2
 مؤسسه الزامی است.

مؤسسه در طول مدت فرصت مطالعاتی داخل کشور، مکلف است حقوق و  -4-2-1-3
 اي عضو هیأت علمی را به طور کامل پرداخت کند.مزای

تواند نسبت به  مؤسسه عالوه بر تسهیالت این بند با تصویب هیأت امنا می -6 تبصره
 پرداخت حق ماموریت به عضو هیأت علمی در طول فرصت مطالعاتی اقدام نماید.
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داخل از تواند به اعضاي هیأت علمی که در طول فرصت مطالعاتی  مؤسسه می -7 تبصره
ارائه واحد آموزشی معاف خواهند بود، حق التدریس واحدهاي آموزشی و 

هاي کارشناسی ارشد (حداکثر تا سقف مجاز پایان  نامه هاي دکتري و پایان رساله
 نامه در ترم) را پرداخت نماید.

اي بر اساس قرارداد منعقده بین مؤسسه و سازمان  الزحمه تواند حق سازمان می -4-2-1-4
 عضو هیأت علمی پرداخت نماید. به
فرصت مطالعاتی داخل کشور با تقاضا و حمایت مالی مراکز پژوهشی  -4-2-2

 خارج از مؤسسه
مؤسسه مکلف است براي عضو هیأت علمی داوطلب، با حکم ماموریت پژوهشی  -4-2-2-1

 نسبت به پرداخت کامل حقوق و مزایاي وي، اقدام نماید.
اي بر اساس قرارداد منعقده بین عضو هیأت علمی  الزحمه د حقتوان سازمان می -4-2-2-2

 و سازمان به عضو هیأت علمی پرداخت نماید.
سازمان امکانات و تسهیالت الزم از جمله منابع علمی، اتاق کار و ... را براي  -4-2-2-3

 نماید. استفاده کننده از فرصت مطالعاتی تامین می
ت امکان براي نشر نتایج تحقیقات انجام شده توسط تواند در صور سازمان می -4-2-2-4

المللی با هزینه  مطالعاتی، وي را براي شرکت در مجامع علمی بین  کننده از  فرصت استفاده
 خود اعزام نماید.

موسسه مکلف است به منظور تشویق اعضاء هیأت علمی به انجام دوره فرصت  -4-2-2-5
ورد ازجمله اینکه براي گذراندن هر دوره شش مطالعاتی داخل کشور تمهیداتی فراهم آ

 ماهه فرصت مطالعاتی داخل یک پایه تشویقی به عضو هیأت علمی اعطاء نماید.
تواند براي ارائه  عضو هیأت علمی در زمان استفاده از هرنوع فرصت مطالعاتی می -4تذکر 

مقاله به شهر یا کشور دیگر مسافرت نموده و از امکانات متعارف در ارائه مقاالت در 
 هاي معتبر استفاده نماید. ها و همایش کنفرانس
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 مدت استفاده از فرصت مطالعاتی -5ماده 
 2صت مطالعاتی داخل و خارج از کشور حداقل یک و حداکثر مدت استفاده از فر -5-1

علمی بنا به تشخیص شوراي پژوهشی موسسه  باشد. عضو هیأت نیمسال تحصیلی می
مطالعاتی به   تواند از مدت زمانی فصل تابستان در آغاز یا میانه یا پایان مدت فرصت می

هاي مدت زمانی فصل  نهعنوان بخشی از فرصت استفاده نماید. قابل ذکر است که هزی
 شود. تابستان از حقوق و مزایاي شخص تأمین می

ماه در  2مدت استفاده از فرصت مطالعاتی کوتاه مدت خارج از کشور حداکثر  -5-2
 باشد. تابستان می

درخواست هرگونه مرخصی استحقاقی یا بدون حقوق بالفاصله قبل یا بعد از  -8تبصره 
 باشد. تی ممنوع میاستفاده از دوره فرصت مطالعا

درصورتیکه استفاده عضو هیأت علمی از فرصت مطالعاتی از نوع تقاضا و حمایت  -9 تبصره
مالی مراکز علمی پژوهشی خارج از موسسه براساس نیاز خارج از موسسه باشد و 
حضور بیشتر عضو هیأت علمی در فرصت مطالعاتی براي حل مسأله ضروري 

ید دوره تا سه نیمسال تحصیلی با بررسی عملکرد تشخیص داده شود، تکرار و تمد
و تایید موسسه و موافقت معاونت پژوهشی و فناوري وزارت علوم، تحقیقات و 

 فناوري امکان پذیر خواهد بود.

 

 شیوه نامه اجرائی -6ماده 
هاي امتیاز دهی و  نامه استفاده از فرصت مطالعاتی مشتمل بر شاخص نامه اجرائی آئین شیوه

تعیین حداقل امتیازات الزم براي پذیرش درخواست، میزان و نحوه سپردن تعهد خدمت 
تسهیالت فرصت مطالعاتی، مشخصات و مختصات برنامه عضو عضو هیأت علمی برخوردار از 

هاي پژوهشی کشور، نحوه ارائه گزارش نهایی پایان دوره فرصت  تهیأت علمی براساس اولوی
مطالعاتی و نحوه تاثیر آن در استفاده از ترفیع، ارتقاء و استفاده بعدي از فرصت مطالعاتی،... 
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توسط معاونت پژوهشی و فناوري وزارت علوم، تحقیقات و فناوري تدوین و به تصویب وزیر 
 شود. سید و جهت اجرا به کلیه موسسات تابعه ابالغ میعلوم، تحقیقات و فناوري خواهد ر

چنانچه در دوره فرصت مطالعاتی نیاز به انجام طرح پژوهشی باشد، طرح  -5 تذکر
 هاي علم و فناوري کشور بوده و خروجی آن مشخص گردد. بایست در اولویت می

یت خواهند کشورهایی براي اعزام عضو هیأت علمی به فرصت مطالعاتی در اولو -6 تذکر
نامه همکاري داشته و در  بود که وزارت علوم، تحقیقات و فناوري با آنها تفاهم

 تبادل استاد و دانشجو باشد.

المللی پس از انجام  چاپ حداقل یک مقاله در نشریات معتبر با نمایه استنادي بین -7 تذکر
علمی ـ فرصت مطالعاتی خاج از کشور و چاپ حداقل یک مقاله در نشریات معتبر 

پژوهشی داخلی پس از انجام فرصت مطالعاتی داخل کشور الزامی است. در صورت 
عدم رعایت آن، عالوه بر محرومیت از فرصتهاي مطالعاتی و سفرهاي علمی بعدي، 

هاي مصروفه اعم از حقوق و غیره به عنوان خسارت از عدم انجام  معادل هزینه
 گردد. تعهد رسمی تعیین می

 

 استفاده از فرصت مطالعاتیتضمین  -7ماده
عضو هیأت علمی در قبال استفاده از فرصت مطالعاتی اعم از داخل یا خارج از کشور باید به 
موجب سند رسمی تعهد نماید که به مدت سه برابر زمان استفاده از فرصت در موسسه 

 متبوع خدمت کند.
صدور حکم استفاده از فرصت مطالعاتی منوط به توثیق سند ملکی (غیر منقول) یا تعهد 

هاي مصروفه اعم از  کارمندي محضري توأم با اسناد تجاري به میزان دو برابر کل هزینه
باشد که قرار است در طول مدت استفاده از فرصت دریافت گردد و مبلغ  ریالی و ارزي می

واهد شد تا در صورت تخلف از مفاد سند تعهد رسمی، موسسه آن توسط موسسه تعیین خ
بتواند فارغ از هرگونه الزام به تشریفات و یا با اعالم به دفترخانه، از طریق صدور اجرائیه 
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هاي مصروفه بابت وجه التزام و دیون خسارات دولت از متعهد و  میزان دو برابر کلیه هزینه به
 دي یا اشتراکی (مسئولیت تضامنی) اخذ نماید.نحو انفرا ضامن یا ضامنین وي به

مسئولیت اخذ سند تعهد رسمی و اتخاذ تصمیم راجع به کیفیت سند مأخوذه اعم  -8تذکر
 باشد. از تضمین ملکی یا تعهد کارمندي توأم با توثیق اسناد تجاري با موسسه می

 

 نظارت بر حسن اجرا -8 ماده
هده معاونت پژوهشی و فناوري وزارت علوم، نامه بر ع نظارت بر حسن اجراي این آئین

 تحقیقات و فناوري است.
 

 تصویب -9 ماده
تذکر  8تبصره و  9ماده،  9نامه استفاده از فرصت مطالعاتی خارج از کشور مشتمل بر   آئین

به تأیید وزیر علوم، تحقیقات و فناوري رسیده است و از تاریخ ابالغ  30/06/89در تاریخ 
 .الزم االجرا است
هاي فرصت مطالعاتی موجود لغو و بال  نامه ها و دستورالعمل نامه کلیه آئین با ابالغ این آئین

 .گردد اثر اعالم می
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 نامه آئینتوضیحات و اصالحات پیرو 
ها و موسسات  علمی دانشگاه ي هیأتهاي مطالعاتی براي اعضا استفاده از فرصت«

 )30/06/89مورخ 18946/3شماره ( » ژوهشیپآموزش عالی و 
 1-2-1بند -1ماده

منظور از موافقت هیأت امنا این است که مسائل مالی فرصت مطالعاتی (مقرري ارزي) 
 شود. بصورت کلی در جلسه سالیانه هیأت امناء موافقت می

 1تذکر  -2ماده
 باشد. کلمه انجام و طرح پژوهشی اضافه میواژه و بین دو 

 1، تبصره 1-1-3بند  -3ماده
% امتیاز 100کیفیت برجستگی مربیان متقاضی فرصت مطالعاتی، براساس داشتن حداقل 

نامه ارتقاء با نظر کمیته تخصصی  (پژوهشی) آئین 2% حداقل بندهاي ماده 85و  1ماده 
 شود. هیأت ممیزه موسسه تعیین و اعالم می

 1-3-3بند  -3ماده
 دارا بودن وضعیت استخدامی پیمانی حذف شود.

 این ماده نیز حذف شود. 5تبصره 
 2-3-3بند  -3ماده 

و حداقل سه سال خدمت تمام وقت در مؤسسه پس از پایان فرصت مطالعاتی قبلی «عبارت 
قرار » و سه سال فاصله سنواتی بین و فرصت مطالعاتی«به جاي عبارت » براي دفعات بعد

 گیرد. 
 2-4-3بند -3ماده 

و حداقل چهار سال خدمت تمام وقت در موسسه پس از پایان فرصت مطالعاتی «عبارت 
و چهار سال فاصله سنواتی بین دو فرصت «به جاي عبارت » براي دفعات بعدقبلی 

 قرار گیرد.» مطالعاتی
حقوق و مزایا مرتبه و «و » حقوق و مزایا«در تمامی بندهاي این ماده عبارات  -4ماده 

 معنی هستند. هم» پایه
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 1-1-1-4بند  -4ماده 
علمی  درصد کل اعضاي هیأت 5درصد اعضاي هیأت علمی متقاضی،  5منظور از حداکثر 

 5تواند  علمی دارد می عضو هیأت 100اي  باشد یعنی اگر بطور مثال موسسه موسسه می
علمی را به شرط آنکه شرایط الزم را احراز کرده باشند به فرصت مطالعاتی اعزام  عضو هیأت

 کند.
می را به % کل اعضاء هیأت عل10تواند براي هر ترم تحصیلی حداکثر همچنین موسسه می

و  1-2-4، نوع 4-1-4، نوع3-1-4، نوع 2-1-4، نوع 1-1-4انواع فرصت مطالعاتی (نوع 
% اعزام شود براي سایر 3%) اگر مثال 5(حداکثر1-1-4) اعزام کند که در نوع 2-2-4نوع

 ماند. % سهم باقی می7انواع فرصت مطالعاتی مجموعا 
 به دو روش انجام گیرد:تواند  نحوه پرداخت می -   2-1-1-4بند  -4ماده 

حقوق عضو هیأت علمی قطع شود و به جاي آن کال مقرري ارزي پرداخت شود، در  -1
گفته  3-1-1-4صورتیکه حقوق فرد از میزان مقرري ارزي بیشتر باشد همانگونه که در بند 

 شود. التفاوت بصورت ریالی به عضو هیأت علمی پرداخت می شد مابه
پرداخت شود چنانچه مقرري ارزي محاسبه شده از حقوق عضو حقوق عضو هیأت علمی  -2

 گیرد. التفاوت بصورت ارز در اختیار هیأت علمی قرار می علمی بیشتر باشد، مابه هیأت
همچنین عالوه بر پرداخت حقوق (به عنوان مقرري ارزي) بهاي بلیت رفت و برگشت 

کشور با تایید هیأت رئیسه از (بصورت متعارف)، بیمه، هزینه اخذ ویزا و عوارض خروج از 
 اعتبارات پژوهشی پیش بینی شده موسسه پرداخت خواهد شد.

 1-1-2-4بند  -4ماده
 اصالح گردید.» کل اعضاء هیأت علمی« به» اعضاء هیأت علمی متقاضی منتخب«عبارت 

 
 5-2-2-4بند  -4ماده

 اصالح گردید.» تواند موسسه می«به » موسسه مکلف است«عبارت 
 -4، تذکر 5-2-2-4بند  -4ماده

توانند ماموریت در ماموریت ابالغ نمایند این  به دلیل آنکه دانشگاهها از لحاظ قانونی نمی
 گردد. نامه حذف می بند از آئین
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 1-5بند  -5ماده
که عضو هیأت علمی از مدت زمان فصل تابستان در ابتدا، بین و یا انتهاي مدت  در صورتی

هزینه پرداختی در فصل تابستان مشابه بقیه زمان فرصت  فرصت مطالعاتی استفاده کند
شود. به طور مثال اگر عضو هیأت علمی از ابتداي  مطالعاتی براي هیأت علمی محاسبه می

ترم دوم فرصت مطالعاتی خود را آغاز کند و تا تابستان ادامه دهد هزینه پرداختی تابستان 
 گردد. می مشابه ترم قبلی محاسبه میبراي عضو هیأت عل

 

  بررسی درخواست ارائه شده اعضاي هیأت علمی براي استفاده از فرصت مطالعاتی
شوراي تخصصی پژوهشی و  درعوامل زیر نقش اساسی در قبول و یا رد این درخواست 

 خواهند داشت: فناوري دانشگاه 

 اعتبار و شهرت علمی دانشگاه و یا موسسه پذیرش دهنده -1

 پذیرش دهندهاعتبار و شهرت علمی استاد  -2
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موسسات آموزش عالی  ها و دانشگاه علمی  مطالعاتی اعضاء هیات  نامه فرصت شیوه
 11/10/89نامه ابالغی مورخ  جایگزین شیوه )7/6/90مورخه  92972/3شماره (و پژوهشی 

 
 مقدمه

علمی  هاي مطالعاتی براي اعضاء هیات نامه استفاده از فرصت آئین«در راستاي اجراي 
وزیر محترم علوم،  30/06/89مصوب  »ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی دانشگاه

  6و با استناد به ماده  30742/3به شماره  25/07/89تحقیقات و فناوري و اصالحیه مورخ 
 شود.  نامه اجرائی به شرح زیر اصالح و ابالغ می نامه، شیوه این آئین

 

 مطالعاتی   ت انواع فرصتشرایط الزم براي پذیرش درخواس -1ماده 
مطالعاتی خارج از کشور و کوتاه   شرایط الزم براي پذیرش درخواست انواع فرصت -1-1

 مدت خارج از کشور

 عدم توقف بیش از هفت سال در مرتبه علمی فعلی به استثناء استاد تمامی -1-1-1

در مبناي محاسبه هفت سال و دوازده سال، زمانی است که درخواست متقاضی  توضیح : 
 شود. کمیته منتخب دانشکده تصویب می

 ارتقاء مرتبه علمی تا حد استاد تمامی براي استفاده از نوبت بعدي  -1-1-2

منظور از ارتقاء مرتبه علمی تا حد استاد تمامی براي استفاده نوبت بعدي، این :  توضیح
یعنی بایستی یک مرحله ارتقاء پیدا کند  است که در نوبت بعدي رتبه علمی هیأت علمی می

مثال اگر هیأت علمی در زمان استفاده از فرصت مطالعاتی استادیار باشد باید براي دوره 
 بعدي دانشیار باشد.

عدم استفاده بیش از سه بار از فرصت مطالعاتی خارج از کشور و پنج بار از هر  -1-1-3
 نوع فرصت مطالعاتی در طول خدمت 

 مشخص نمودن نوع فرصت مطالعاتی از ابتداي درخواست -1-1-4
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کنندگان فرصت مطالعاتی پس از تصویب فرصت مطالعاتی متقاضی در  استفاده -1بصره ت
گردد. تبدیل فرصت  هیات رئیسه موسسه، یک نوبت براي وي محسوب می

مطالعاتی از خارج به کوتاه مدت خارج و یا داخل با موافقت موسسه امکان پذیر 
 شود.  می بوده ولی به عنوان یک نوبت فرصت مطالعاتی خارج محسوب

 

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

 عدم استفاده بیش از پنج بار از هر نوع فرصت مطالعاتی در طول خدمت  -1-2-1

 عدم توقف بیش از دوازده سال در مرتبه علمی فعلی به استثناء استاد تمامی  -1-2-2

 باشد. پذیر می موافقت رئیس موسسه امکانموارد استثناء این ماده با  -2تبصره 

 

 حداقل امتیازات الزم براي پذیرش درخواست  -2ماده 
% از حداقل امتیاز بندهاي ماده 80) و 1% از حداقل امتیاز ماده آموزشی (100کسب  -2-1

نامه ارتقاء اعضاء هیأت علمی داراي مرتبه علمی استادیار از ابتداي  ) آئین2پژوهشی (
 اشتغال در موسسه 

نامه ارتقاء موارد تطبیقی در کلیه مواد از سوي معاونت  در صورت تغییر در آئین -3تبصره 
 ژوهشی و فناوري وزارت متبوع اعالم خواهد شد.پ

هاي آموزشی و پژوهشی  ارتباط موضوع فرصت مطالعاتی با اهداف و برنامه -2-2
 موسسه به تشخیص رئیس دانشگاه

براي استفاده از فرصت مطالعاتی از دفعات دوم به بعد در مرتبه علمی استادي  -2-3
اي که  المللی در طول دوره ر بینمقاله در نشریات علمی معتب 5داشتن حداقل 

شود ضروري است. در تمامی این مقاالت متقاضی باید پس  امتیازات محاسبه می
 از حذف دانشجو نویسنده اول باشد.
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 بندي متقاضی  هاي الزم براي اولویت شاخص -3ماده 
در صورتی که تعداد متقاضیان فرصت مطالعاتی بیش از سقف اعتبارات و سهمیه موسسه 

 شود.  بندي متقاضیان منظور می هاي زیر براي اولویت اشد شاخصب
 ارتقاء اعضاء هیأت علمی 2امتیاز کسب شده از ماده  -3-1
استادان نمونه و پژوهشگران برتر و مدیران پژوهشی برتر کشوري، آن دسته از  -3-2

هاي معاون موسسه، معاون پژوهشگاه  اعضاء هیأت علمی که تصدي یکی از سمت
سئولیت مدیریتی در سطح وزارتخانه عتف را براي حداقل یک دوره سه ساله و م

 اند، پژوهشگران، مدرسان و مدیران برتر دانشگاهی  به عهده داشته
افرادي که در سه سال منتهی به درخواست فرصت مطالعاتی امتیاز پژوهشی  -3-3

 بیشتري کسب نموده باشند،
مرتبه علمی و پایه بیشتر در اولویت قرار  در صورت امتیاز یکسان، افراد با -3-4

 گیرند. می
براي افرادي که از شرایط مساوي برخوردارند، اولویت با افرادي است که براي  -3-5

 اولین بار متقاضی فرصت مطالعاتی هستند. 
هاي صنعتی کالن خاتمه یافته و یا در دست  هاي ملی و پروژه صاحبان طرح -3-6

 اند. مشکالت اساسی کشور موثر واقع شدهاقدام که در حل 
هاي پژوهشی، آموزشی، فرهنگی و  میزان مشارکت عضو هیأت علمی در فعالیت -3-7

 خدمات اجرائی موسسه به تشخیص هیأت رئیسه 
 کیفیت تدریس و رعایت بهتر قوانین آموزشی و اخالقی -3-8
سالهاي فعالیت تمام وقت آموزشی و پژوهشی داوطلب از تاریخ استخدام و یا از  -3-9

 زمان آخرین فرصت مطالعاتی 
خدمت در مراکز تحقیقاتی، صنعتی، تولیدي و خدماتی در مناطق محروم کشور  -3-10

 که به صورت ماموریت تمام وقت باشد. 
 دار کشور  اولویتانجام پژوهش و ارائه خدمت در رابطه با نیازهاي  -3-11
 درجه اولویت موضوع تحقیق در برنامه هاي ملی کشور -3-12
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 مشخصات و مختصات برنامه عضو هیأت علمی  -4ماده 
داوطلب استفاده از فرصت مطالعاتی باید مدارك زیر را در ارتباط با برنامه خود به معاونت 

 پژوهشی ارائه نماید:
العاتی شامل عنوان، هدف، سوابق، روش برنامه مورد مطالعه براي فرصت مط -4-1

بندي ارائه گزارشات و محور اصلی و ارتباط موضوعی آن با  کار، زمان انجام
 هاي پژوهشی دانشگاه یا کشور  اولویت

هاي مربوط به درخواست فرصت مطالعاتی مخصوص موسسه  تکمیل پرسشنامه -4-2
هاي  ت علمی و پروژهشامل سوابق استخدامی و خدمتی، فهرست انتشارات، مقاال

یافته و در دست اجراي متقاضی و ارتباط آنها با موضوع تحقیق  تحقیقاتی پایان
 در فرصت مطالعاتی 

ارائه موافقت یکی از موسسات آموزشی یا پژوهشی داخل یا خارج از کشور که  -4-3
 مورد تایید هیأت رئیسه موسسه است، در اجراي برنامه مورد نظر 

 

هاي اجرائی براي انجام ماموریت فرصت مطالعاتی با تایید رئیس  ب دستگاهانتخا -4تبصره 
پذیر  موسسه و موافقت معاونت پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوري امکان

 باشد.  می

عضو هیأت علمی در طی دوره فرصت مطالعاتی مجاز به ثبت نام و ادامه تحصیل  -5تبصره 
 باشد.  دانشگاهی نمی هاي تحصیلی براي اخذ مدرك در دوره

 

 مراحل ارائه درخواست دوره فرصت مطالعاتی اعضاي هیات علمی موسسه -5ماده 
ارائه درخواست توسط عضو هیات علمی موسسه (متقاضی) به گروه مربوطه به  -5-1

 همراه برنامه پیشنهادي 
بررسی و تصویب درخواست متقاضی مبنی بر استفاده از فرصت مطالعاتی و  -5-2

 برنامه تحقیقاتی پیشنهادي در شوراي گروه 
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بررسی و تصویب درخواست متقاضی مبنی براستفاده از فرصت مطالعاتی و  -5-3
 برنامه تحقیقاتی پیشنهادي در کمیته منتخب یا شوراي پژوهشی دانشکده 

هاي تکمیل شده و سایر مدارك به معاونت پژوهش و فناوري  ارسال پرسشنامه -5-4
 دانشگاه به همراه برنامه پیشنهادي و تعیین محل میزبان 

 بررسی و تصویب تقاضاي ماموریت فرصت مطالعاتی در هیأت رئیسه موسسه  -5-5
هاي الزم براي اخذ روادید توسط دفتر همکاریهاي علمی  تهیه معرفی نامه -5-6

 المللی موسسه و وزارت علوم، تحقیقات و فناوري  بین
صدور حکم ماموریت توسط رئیس دانشگاه پس از تکمیل مراحل و ارائه روادید  -5-7

 الزم 
انک و خرید هاي ماموریت معرفی متقاضی براي خرید ارز از ب پرداخت هزینه -5-8

 الحساب  بلیت رفت و برگشت متقاضی و همراهان توسط موسسه به صورت علی
اعزام متقاضی با هماهنگی معاونت تحقیقات و فناوري دانشگاه و معرفی وکیل  -5-9

 جهت پیگیري امور مربوط به متقاضی در طول ماموریت 

نامه در دوره تحصیالت  در صورتیکه عضو هیأت علمی متقاضی، راهنمائی پایان  -6تبصره 
بایستی قبل از اعزام استاد راهنماي مشترك  تکمیلی را بر عهده داشته باشد می

 نامه را به معاونت پژوهشی معرفی نماید.  پایان

 

 نحوه پرداخت مقرري ارزي به عضو هیأت علمی و خانواده وي  -6ماده 
فرد و خانواده توسط  هاي فرصت مطالعاتی خارج از کشور با تامین کامل هزینه -6-1

 موسسه

گیرد  میزان مقرري ارزي بر اساس جدول مصوب به عضو هیأت علمی تعلق می -6-1-1
% براي هر فرزند (حداکثر تا دو فرزند و کمتر 30% مقرري براي همسر و 60و 
 شود.  سال) به آن اضافه می16از 
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گیرد که  ی تعلق میپرداخت مقرري ارزي به افرادي از خانواده عضو هیأت علم -6-1-2
 همراه عضو هیأت علمی در آن کشور سکونت داشته باشند. 

در صورت عدم وجود سفارت کشور محل فرصت مطالعاتی در ایران، بهاي  -6-1-3
هاي اخذ ویزا و عوارض خروج از کشور عضو هیأت  بلیت رفت و برگشت، هزینه

یزا قابل پرداخت علمی و خانواده وي به کشور ثالث براي یک بار جهت اخذ و
 است. 

اخذ ویزا براي کسانی که نیاز به ویزاي ورود به یک کشور را ندارند، الزامی  -6-1-4
 نیست. 

پرداخت بهاي بلیت رفت و برگشت فقط به افرادي از خانواده عضو هیأت  -6-1-5
گیرد که در محدوده زمانی حداکثر سه ماه قبل و بعد از مدت  علمی تعلق می

ت مطالعاتی از ایران به مقصد محل فرصت مطالعاتی و برگشت ماموریت فرص
 اقدام نموده باشند.

دالر ماهانه براي هر خانواده با ارائه  500پرداخت هزینه بیمه خانواده تا سقف  -6-1-6
 مدرك مثبته براي تمام افراد خانواده

فرصت مطالعاتی خارج از کشور با تقاضا و حمایت مراکز علمی و  -6-2
 ی خارج از موسسه پژوهش

 هاي حقوق و مزایاي عضو هیأت علمی توسط موسسه  پرداخت کلیه ردیف -6-2-1
فرصت مطالعاتی خارج از کشور با تقاضا و حمایت مراکز علمی پژوهشی  -6-3

 خارج از موسسه 
هاي حقوق و مزایاي عضو هیأت علمی توسط موسسه به  پرداخت کلیه ردیف -6-3-1

هاي دیگر شامل بلیت رفت و برگشت عضو  انضمام تامین بخش یا کل هزینه
هیأت علمی و خانواده (با رعایت محدودیت تعداد و سن)، هزینه اخذ ویزا و 

ی بیرون التفاوت ارزي توسط سازمان حام عوارض خروج از کشور و مابه
 موسسه 
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 فرصت مطالعاتی کوتاه مدت خارج از کشور  -6-4
هاي حقوق و مزایاي عضو هیأت علمی، بلیت رفت و برگشت عضو  کلیه ردیف -6-4-1

 التفاوت ارزي  هیأت علمی، مابه
 دالر ماهانه با ارائه مدرك مثبته  300پرداخت هزینه بیمه تا سقف  -6-4-2

 

 ئی پایان دوره فرصت مطالعاتینحوه ارائه گزارش نها-7ماده 
ماه یکبار توسط هیأت علمی از طریق پست  3گزارش دوره فرصت مطالعاتی هر  -7-1

یا پست الکترونیکی به معاونت پژوهشی گروه، دانشکده / پژوهشکده ارسال 
شود و معاون پژوهشی ذیربط با کسب نظر تخصصی گزارش را ارزیابی و  می

ه اعالم و در نهایت نظر معاون پژوهشی موسسه نتیجه به معاون پژوهشی موسس
 شود. به عضو هیأت علمی اعالم می

گزارش نهائی فرصت مطالعاتی پس از داوري و تایید گروه، دانشکده/ پژوهشکده  -7-2
 گردد. به معاون پژوهشی موسسه ارائه می

 ماه پس از مراجعت 3ایراد یک سخنرانی در گروه/ دانشکده حداکثر  -7-3
ایید گزارش علمی ــ تحقیقاتی فرصت مطالعاتی مبنی بر مفید و مؤثر بودن ت -7-4

 ماه پس از مراجعت 6فرصت مطالعاتی توسط گروه/ دانشکده/ پژوهشکده حداکثر 
ماه بعد از انجام  9ارائه خالصه گزارش نهایی به معاونت پژوهشی وزارت حداکثر  -7-5

 دوره فرصت مطالعاتی

ش قابل قبول موجب محرومیت از سفرهاي علمی و فرصت عدم ارائه گزار -7تبصره 
 مطالعاتی بعدي خواهد شد.

اخذ پذیرش حداقل یک مقاله در نشریات معتبر علمی حداکثر تا یکسال پس از  -7-6
هاي فرد وخانواده  خاتمه فرصت مطالعاتی خارج از کشور با تامین کامل هزینه

 )1توسط موسسه (نوع 
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 نحوه تاثیر فرصت مطالعاتی در ترفیع و یا ارتقاء عضو هیأت علمی -8  ماده
به منظور تشویق اعضاي هیأت علمی به انجام دوره فرصت مطالعاتی موفق و موثر در داخل 

تواند یک پایه تشویقی به عضو هیأت  کشور براي یک دوره حداقل شش ماهه، موسسه می
 علمی اعطا نماید.

 

 سایر موارد -9 ماده
نامه و  هاي مورد نیاز براي درخواست فرصت مطالعاتی بر اساس آئین پرسشنامه -9-1

 گردد. نامه فرصت مطالعاتی توسط موسسه تهیه می شیوه
نامه ذکر نشده است با موافقت معاون  سایر جزئیات و مواردي که در این شیوه -9-2

اجرایی موسسه  العمل پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوري و بر اساس دستور
 گیرد. انجام می

 

 تصویب -10 ماده
به تایید وزیر علوم،  02/06/90تبصره بازنگري در تاریخ  7ماده، و  10نامه در   این شیوه

 تحقیقات و فناوري رسیده است و از تاریخ ابالغ الزم االجراست.
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 13هاي پژوهشی اعضاي هیأت علمی دانشگاه مشتمل بر  حمایت از طرح نحوه نامه آئین
که همه » هاي پژوهش و فنآوري کشور ها و اولویت سیاست« با توجه به تبصره، 15ماده و 

هاي  ساله توسط دبیرخانه شوراي عالی علوم، تحقیقات و فنآوري و توسط کمیسیون
نامه  شود و نیز با در نظر گرفتن آئین مشخص و اعالم می تخصصی مختلف این دبیرخانه

اه شهید مدنی اعضاي هیأت علمی دانشگ  )Grantنحوه تخصیص اعتبار پژوهشی (
و همچنین با توجه به مصوبات جلسات مختلف شوراي  1391آذربایجان مصوب تیر ماه 

نامه پژوهانه  آئین«هاي مختلف و نیز با در نظر گرفتن  پژوهش و فنآوري دانشگاه در سال
)Grant( 110451/3، شماره »ها و موسسات آموزش عالی اعضاي هیأت علمی دانشگاه ،

، مورد تدوین، بازنگري 1392زارت علوم، تحقیقات و فنآوري در تیر ماه و 27/6/1390مورخ 
نامه  باشد. با ابالغ این آئین االجرا می الزم 1/1/1392و تصویب قرار گرفته است و از تاریخ 

گردند. نظارت بر حسن اجراي  اثر می هاي داخلی مرتبط مصوب دانشگاه بی نامه تمامی آئین
 عاونت پژوهش و فنآوري دانشگاه خواهد بود.نامه به عهده م این آئین
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هاي هدفمند متناسب و نیز  نامه به منظور فراهم ساختن زمینه انجام پژوهش این آئین
هاي شوراي عالی علوم، تحقیقات  ها و سیاست هاي منطبق با اولویت حمایت از انجام پژوهش

هاي اعضاي  وهشدهی مناسب به پژ و فنآوري تدوین شده و هدف از آن هدایت و جهت
 باشد.  هاي کشور جمهوري اسالمی ایران می هیأت علمی منطبق با نیازمندي

 
 اهداف  -1ماده 
 هاي درون سازمانی شفاف سازي فرایند تصویب و اجراي پژوهش .1
 هاي پژوهشی نامه پژوهشی منسجم و به روز براي طرح تهیه و تنظیم آئین .2
 پژوهشیهاي  افزایش کیفیت و هدفمندسازي فعالیت .3
 گذاري بهینه براي دستیابی به نتایج مطلوب پژوهشی سرمایه .4
 تولید دانش فنی و محصول .5

 

طرح پژوهشی مورد نظر دانشگاه، طرحی است که  تعریف طرح پژوهشی: -2ماده 
 مصداق یکی از موارد زیر باشد:

هاي کاربردي تقاضا محور با رویکرد حل مسأله  از پژوهش:  طرح پژوهشی صنعتی .1
ف تقویت ارتباط موثر میان صنعت و دانشگاه باشد. (این طرح توسط دفتر با هد

هاي مستقیم  شود و مشمول حمایت ارتباط با صنعت دانشگاه عقد قرارداد می
 مادي نیست.)

هاي بین دستگاهی براي اجراي  در راستاي همکاري:  پژوهشی ملی صنعتی طرح .2
دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه هاي ملی تحقیقاتی باشد. (این طرح توسط  پروژه

 هاي مستقیم مادي نیست.) شود و مشمول حمایت عقد قرارداد می

طرحی است که براي فراهم ساختن زمینه ارتباط :  پژوهشی محصول محور طرح .3
شود و مجري از  هاي علمی تعریف می دانشگاه با صنعت و کاربردي کردن پژوهش
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ولید محصول، نمونه آن را پیشنهاد ابتدا به قصد دستیابی به دانش فنی یا ت
ی عضو هیات دهد. (اعتبار این طرح در صورت تصویب از محل اعتبار پژوهش می

 شود.) دانشگاه تأمین می علمی

در راستاي گسترش انتقال فنآوري از دانشگاه به صنعت با :  سازي محصول تجاري .4
ژوهشی سازي محصول طرح پژوهشی (تجاري سازي نمونه محصول طرح پ تجاري

همین ماده) باشد. (این طرح توسط دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه عقد  3بند 
 هاي مستقیم مادي نیست.) شود و مشمول حمایت قرارداد می

هاي پژوهش و فنآوري کشور باشد.  در راستاي اولویت:  طرح پژوهشی داخلی .5
نه هاي پژوهش و فنآوري کشور همه ساله توسط دبیرخا ها و اولویت (سیاست

هاي تخصصی مختلف  شوراي عالی علوم، تحقیقات و فنآوري و توسط کمیسیون
هاي پژوهشی اعالم  شوند.) و یا بر اساس اولویت این دبیرخانه مشخص و اعالم می

شده از سوي معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه باشد. (اعتبار این طرح در صورت 
 شود.)  ) عضو هیأت علمی تأمین میGrant(تصویب از محل اعتبار پژوهشی 

: (اعتبار این طرح در  پژوهشی بنیادي داخلی (گسترش مرزهاي دانش)  طرح .6
) عضو هیأت علمی تأمین Grant(صورت تصویب از محل اعتبار پژوهشی 

 شود.) می
 

 هاي پژوهشی داخل دانشگاه هزینه پرسنلی و اعتبار کلی طرح -3ماده 
هاي پژوهشی از محل اعتبار پژوهشی  با عنایت به این که بر اساس مقررات موجود، طرح

)Grant(  نامه اعتبار  آئین 4عضو هیأت علمی قابل اجرا است و نیز با توجه به ماده
)، سقف Grant(دانشگاه در خصوص موارد مصرف اعتبار پژوهشی  )Grant(پژوهشی 

هاي تجهیزاتی از سقف اعتبار  شود و سقف هزینه هزینه پرسنلی در این ماده مشخص می
 کند.  عضو هیأت علمی تبعیت می )Grant(پژوهشی 
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 )ریال 000/000/30/-طرح هاي یک مقاله اي ( حداکثر هزینه پرسنلی  -الف 
حداکثر هزینه پرسنلی در صورت چاپ مقاله مستخرج از طرح در لیست مجالت   .1

با ضریب تاثیر بزرگتر از ضریب تاثیر میانگین، برابر  JCRنمایه شده در 
 ریال (سی میلیون ریال) می باشد. 000/000/30

داکثر هزینه پرسنلی در صورت چاپ مقاله مستخرج از طرح در لیست مجالت ح  .2
با ضریب تاثیر کوچکتر از ضریب تاثیر میانگین، برابر  JCRنمایه شده در 

 می باشد. یلیون ریال)ریال (بیست و پنج م 000/000/25

حداکثر هزینه پرسنلی در صورت چاپ مقاله مستخرج از طرح در لیست مجالت   .3
ریال (بیست و پنج  000/000/25داراي ضریب تاثیر، برابر  ISCنمایه شده در 

 میلیون ریال) می باشد.

حداکثر هزینه پرسنلی در صورت چاپ مقاله مستخرج از طرح در لیست مجالت   .4
ریال (بیست  000/000/20) برابر JCRو غیر  بدون ضریب تاثیر( ISIدر نمایه شده 

 میلیون ریال) می باشد.

حداکثر هزینه پرسنلی در صورت چاپ مقاله مستخرج از طرح در لیست مجالت   .5
ریال (بیست میلیون ریال)  000/000/20علمی پژوهشی مورد تائید وزارتین، برابر 

 می باشد.

حداکثر هزینه پرسنلی در صورت چاپ مقاله مستخرج از طرح در لیست مجالت   .6
ریال (پانزده  000/000/15برابر  Web of Scienceو  Scopusنمایه شده در 

 میلیون ریال) می باشد.

 
 ریال) 000/000/50/-طرح هاي دو مقاله اي ( حداکثر هزینه پرسنلی  -ب 
   حداکثر هزینه پرسنلی در طرحهاي دو مقاله اي برابر مجموع هزینه پرسنلی

5هریک از مقاالت بر اساس دسته بندي فوق ضربدر 
(پنج ششم ) محاسبه می   6

 گردد.
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باشد که هر ماه توسط » اعتبار لیست مجالت بی«مجله مورد نظر نبایستی در  -1تبصره 
و در سایت مربوط به آن نیز منتشر  وزارت علوم، تحقیقات و فنآوري اعالم شده

 شود. می

باشد که توسط هیأت » لیست مجالت کم اعتبار«مجله مورد نظر نبایستی در  -2تبصره 
 شود. ممیزه دانشگاه تعیین و منتشر می

تواند در طول خدمت، حداکثر دو طرح پژوهشی از بند  هر عضو هیأت علمی می -3تبصره 
 ترویجی ارائه نماید. – ر علمیالف با شرط چاپ دو مقاله معتب

 

هاي پژوهشی داخل دانشگاه که  در هر دوره ارتقاء قابل ارائه  تعداد طرح -4ماده 
 است

تواند نسبت به ارائه طرح پژوهشی داخل دانشگاه  هر عضو هیأت علمی با مقررات زیر می
 اقدام نماید: 

تواند سه  علمی با مرتبه مربی، استادیاري و دانشیاري حداکثر می هیأتهر عضو الف) 
 طرح پژوهشی (در طول مرتبه) داشته باشد.

تواند در هر سال یک طرح  علمی با مرتبه استادي حداکثر می هیأتهر عضو ) ب
 پژوهشی داشته باشد.

هاي قابل ارائه هر عضو هیأت علمی بعد از هر ارتقاي  محدودیت تعداد طرح -4تبصره 
جدید  مرتبههاي قابل ارائه در  تواند از تعداد طرح مرتبه برداشته شده و می

 گردد. مند بهره

 مرتبههاي پژوهشی قابل ارائه هر عضو هیأت علمی در  محدودیت تعداد طرح -5تبصره 
(عقد ر صورت ارائه یک طرح پژوهشی تقاضا محور مربی، استادیاري و دانشیاري د

 شود و وي مجددا قرارداد از طریق دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه) برداشته می

 مند شود. قابل ارائه همان مرتبه بهره پژوهشیهاي  تواند از تعداد طرح می
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ضا استادي در صورت ارائه یک طرح پژوهشی تقا مرتبههر عضو هیأت علمی در  -6تبصره 
دو  ارائهتواند از  (عقد قرارداد از طریق دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه) میمحور 

طرح پژوهشی جدید، عالوه بر سهمیه یک طرح پژوهشی به ازاي هر سال، 
 مند شود. بهره

ها امکان عقد قرارداد از طریق  در صورتی که بر اساس سیاست برخی از سازمان -7تبصره 
دور نباشد و سازمان تنها با عضو هیأت علمی قرارداد دفتر ارتباط با صنعت مق

از طریق دفتر ببندد، در این صورت طرح پژوهشی مذکور بعد از اخذ باالسري 
تقاضا  پژوهشی ارتباط با صنعت دانشگاه (بعد از اتمام آن طرح)، به عنوان طرح

 شود. محور تلقی می

 

 موارد مربوط به مقاالت مستخرج -5ماده 

پیشنهادي در شوراي پژوهش و  پژوهشیتاریخ شروع قرارداد، تاریخ تصویب طرح  .1
 باشد. فنآوري دانشگاه می

از هر مقاله یا مقاالت مستخرج از یک طرح پژوهشی صرفا براي تسویه حساب  .2
 توان استفاده کرد. همان طرح پژوهشی می

قل یک ماه تاریخ ارسال مقاله یا مقاالت مستخرج از طرح پژوهشی بایستی حدا .3
 بعد از تصویب آن طرح پژوهشی باشد. 

بایستی به عنوان نفر اول یا مولف مسئول  پژوهشی نام مجري طرح .4
(corresponding author)  ،در فهرست اسامی نویسندگان مقاله چاپ شده

 درج شود.

عنوان آدرس محل کار مجري طرح بشرح زیر ه بکامل و صحیح نام دانشگاه ذکر  .5
 ضروري است:

 دانشگاه شهید مدنی آذربایجان فارسی:به 
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 Azarbaijan Shahid Madani Universityبه انگلیسی: 
  جامعة الشھید مدني بأذربیجانبه عربی: 

 بدون رعایت این موارد، طرح پژوهشی قابل تسویه حساب نخواهد بود.
ضروري  بشرح زیردر مقاله یا مقاالت منتج از طرح پژوهشی  حمایت مالیذکر  .6

 است:
 

 به فارسی :

ـ         شـماره قـرارداد   ه این مقالـه مسـتخرج از نتـایج طـرح تحقیقـاتی اجـراء شـده ب
ــی (   .................... ــارویژه پژوهش ــل اعتب ــگاه  Grantاز مح ــدنی  ) دانش ــهید م ش

 باشد.   می آذربایجان

 : به انگلیسی
This work has been financially supported by Azarbaijan Shahid 
Madani University under the grant number …. . 

 :  به عربی
جامعۀ الشهید مدنی بأذربیجان و حصلت  لَبـهذه المقالۀ مدعومۀ مالیًا من قِ

 .... اإلئتمان البحثی رقم

و نیز  نام دانشگاه صحیح عدم ذکر حمایت مالی و یا درج ناکامل و نادر صورت 
در متن آن، طرح  دانشگاهها ذکر حمایت مالی سایر موسسات ، سازمانها و

    تسویه حساب نخواهد بود.پژوهشی قابل 

 (Affiliation)عنوان ه عنوان تنها محل انجام طرح پژوهشی به آدرس دانشگاه ب .7
دیگر به غیر از  Affiliationافزودن هر مجري در مقاله درج شود. در صورت 

 ، طرح پژوهشی قابل تسویه حساب نخواهد بود.آدرس دانشگاه
 

 استقالل محتوي طرح پژوهشی -6ماده 
هاي پژوهشی ارائه شده از سوي اعضاي هیأت علمی فعال در دوره  محتوي طرح .1

هاي تحصیالت تکمیلی (اساتید راهنما، اساتید مشاور) نباید با محتوي 
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تحت راهنمایی یا مشاوره  دکتريهاي  یا رساله کارشناسی ارشدهاي  نامه پایان
، یکسان و منبطق با آن باشد. عدم خارج از دانشگاهچه داخل و چه ایشان، 

هاي تحت راهنمایی  ها یا رساله نامه تطبیق محتوي طرح پژوهشی با محتوي پایان
یا مشاوره بایستی توسط استاد راهنما یا استاد مشاور (مجري) و گروه آموزشی 

 مربوطه تأیید گردد.

که محتوي آن منطبق  چنانچه در هر مرحله از انجام طرح پژوهشی مشخص شود .2
هاي دکتري تحت راهنمایی یا  هاي کارشناسی ارشد یا رساله نامه با محتوي پایان

باشد، آن طرح پژوهشی  مشاوره مجري، چه داخل و چه خارج از دانشگاه، می
هاي صرف شده توسط استاد راهنما یا  ملغی اعالم شده و بایستی تمام هزینه

در ضمن موضوع جهت بررسی بیشتر به استاد مشاور (مجري) مسترد شود. 
 شوراي پژوهش و فنآوري دانشگاه ارجاع داده خواهد شد.

تواند هم زمان توسط دو یا چند دستگاه مورد حمایت  یک طرح پژوهشی نمی .3
که از ابتدا آن طرح به صورت مشترك بین دانشگاه و دستگاه  قرار گیرد مگر این

 مورد نظر تعریف شده باشد.

 

 رد مربوط به مجري طرح پژوهشیموا -7ماده 

، 3تواند هم زمان بیش از دو طرح پژوهشی از بندهاي  هر عضو هیأت علمی نمی .1
 در دست اجرا داشته باشد. 2از ماده  6و  5

ها  نامه اعضاي هیأت علمی عالوه بر دو طرح پژوهشی مستقل غیر منطبق با پایان .2
نامه تأمین اعتبار  شیوه «یت هاي تحت راهنمایی یا مشاوره خود، با رعا یا رساله

توانند از  می »هاي دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتري ها و رساله نامه پایان
هاي دکتري نیز برخوردار  هاي کارشناسی ارشد و رساله نامه حمایت مالی پایان

 باشند.
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هر طرح پژوهشی پس از تأیید توسط داوران و تصویب شوراي پژوهش و فنآوري  .3
تسویه حساب شده تلقی شده و جزو دو طرح پژوهشی در دست اقدام دانشگاه، 

 گردد. عضو هیأت علمی محسوب نمی

تواند نسبت  عضو هیأت علمی در حال مآموریت، تحصیل یا فرصت مطالعاتی نمی .4
 به ارائه طرح پژوهشی جدید اقدام نماید.

 

 مدت اجرا، تمدید یا لغو قرارداد -8ماده 
در ابتـداي پیشـنهاد طـرح و بـه درخواسـت مجـري و تصـویب        پژوهشی   مدت اجراي طرح

گـردد. در صـورتی کـه طـرح پژوهشـی اي در       شوراي پژوهش و فنآوري دانشگاه تعیین می
موعد مقرر به اتمام نرسیده باشد، تمدید مدت زمان اجراي آن، با درخواست کتبـی حـداقل   

هـاي   یـد قـرارداد طـرح   فـرم تمد  «یک ماه قبل از اتمام مدت زمـان اجـراي آن و پرکـردن    
 و با رعایت مفاد زیر قابل تمدید خواهد بود:» پژوهشی

 

بـا تکمیـل فـرم      یـک سـال  حداکثر به مـدت   بار اولدرخواست تمدید براي  .1
درخواست مربوطه و ارائه گزارش پیشرفت کار و ارائه دالیل توجیهی و با تأیید 

 پذیر خواهد بود. مدیرکل پژوهشی دانشگاه امکان

بـا تکمیـل فـرم      یـک سـال  حداکثر به مدت  بار دومدرخواست تمدید براي  .2
درخواست مربوطـه، ارائـه گـزارش پیشـرفت کـار و ارائـه نسـخه آمـاده شـده          

)preprint   مقاله یا مقاالت طرح پژوهشی و ارائه دالیل توجیهی و بـا تأییـد (
 پذیر خواهد بود. مدیرکل پژوهشی دانشگاه امکان

صورتی که مدیرکل پژوهشی دانشگاه به هر دلیل درخواسـت تمدیـد   در  ذکر است :ه الزم ب
طرح پژوهشی مجري را ( چـه در بـار اول و چـه در بـار دوم) نپـذیرد، مجـري آن       

را به شوراي پژوهش و فنآوري دانشگاه درخواست کنـد. تصـمیم    تواند ارجاع آن  می
 .شوراي پژوهشی و فنآوري دانشگاه در این مورد قطعی خواهد بود
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بـا    یـک سـال   ( آخرین بار ) و حداکثر به مدت بار سومدرخواست تمدید براي  .3
ارائه دالیل متقن و گزارش پیشـرفت کـار صـرفا بـا تأییـد شـوراي پـژوهش و        

 پذیر خواهد بود. فنآوري دانشگاه امکان

در صورتی که مجري با رعایت تمدیدهاي فوق، نتواند طرح پژوهشـی خـود را    .4
 طرح ملغی اعالم خواهد شد.به اتمام برساند، آن 

هاي پژوهشی، مجري موظف است بنا به تشخیص  در صورت لغو قرارداد طرح .5
الزحمه دریافتی و  شوراي پژوهش و فنآوري دانشگاه تمام یا قسمتی از حق

خسارات وارده به دانشگاه را به صورت جریمه، نقدا پرداخت نماید، و یا از 
 انشگاه واریز خواهد شد.حقوق ماهیانه مجري کسر و به حساب د

در صورتی که مدت زمان اجراي طرح پژوهشی به پایان رسیده باشد و مجري  -8تبصره 
درخواست کتبی براي تمدید زمان اجراي آن را ارائه نکرده باشد، مدیریت امور 

 عمل خواهد کرد. 8ماده  5پژوهشی دانشگاه آن طرح را لغو کرده و مطابق بند 

تغییر در عنوان و محتواي طرح پژوهشی منوط به درخواست و توجیه هرگونه  -9تبصره 
کتبی مجري (از طریق گروه آموزشی و دانشکده مربوطه) و تصویب شوراي 

 پژوهش و فنآوري دانشگاه خواهد بود.

هرگونه تغییر در سایر مفاد قرارداد منوط به درخواست و توجیه کتبی مجري و  -10تبصره 
 وهش و فنآوري دانشگاه خواهد بود.تصویب آن در شوراي پژ

 

 نحوه پرداخت مبلغ قرارداد -9ماده 

 باشد: نحوه پرداخت مبلغ قرارداد به شرح زیر می

حق التحقیق مجري و همکاران طرح پژوهشی پس از ارائه گزارش نهایی و تأیید  .1
) و نیز تأیید شوراي 7نتایج حاصل از آن توسط دو داور متخصص ذیربط (طبق ماده 

 پژوهش و فنآوري دانشگاه و پس از کسر کسورات قانونی قابل پرداخت خواهد بود.
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هزینه مسافرت شامل بهاي بلیط رفت و برگشت مجري یا همکاران از محل اشتغال  .2
العاده روزانه مأموریتی براي اعضاي هیأت علمی یا معادل آن براي  به مقصد و فوق

است مجري آن طرح درخواست انجام  سایر همکاران طرح پژوهشی خواهد بود. الزم
سفر خود یا هر یک از همکاران را همراه با دالیل توجیهی ده روز قبل از مبادرت به 
انجام سفر به مدیریت امور پژوهشی دانشگاه ارسال دارد. بدیهی است سفرهایی که 
بدون هماهنگی با مدیریت امور پژوهشی و بدون صدور حکم مأموریت انجام پذیرند 

 ول اعتبار هزینه سفر نخواهند بود.مشم

مجري طرح پژوهشی بایستی گزارش پیشرفت کار و نتایج حاصل از آن را در هر  .3
مرحله، تهیه و پس از تأیید گروه آموزشی و دانشکده مربوطه یا ناظر آن طرح جهت 
بررسی به شوراي پژوهش و فنآوري دانشگاه ارائه نماید و حق ندارد نتایج حاصل از 

باشد بدون اطالع دانشگاه در اختیار اشخاص حقیقی و  که متعلق به دانشگاه میآن را 
 حقوقی خارج از دانشگاه قرار دهد.

التحقیق مجري و  % از کل حق30در صورت درخواست مجري طرح پژوهشی، .4
با توجه به ارائه گزارش در موعد مقرر و جدول قرارداد طرح آن همکاران و دستیاران 

باشد و تصویب آن در شوراي پژوهش و فنآوري دانشگاه،  غییر نمیپژوهشی که قابل ت
 قابل محاسبه و پرداخت خواهد بود.

هاي پژوهشی داخل دانشگاه،  اي از محل اعتبار طرح قبل از خرید تجهیزات سرمایه .5
کسب مجوز از معاونت پژوهش و فنآوري دانشگاه توسط مجري طرح پژوهشی الزامی 

 خواهد بود.

، در مقابل ارائه پیش فاکتور، فاکتور پژوهشی لیه وسایل مورد نیاز طرحهزینه خرید ک .6
و سایر اسناد مربوطه، به شرط تأمین اعتبار از طریق عامل مالی معاونت پژوهش و 

 انجام خواهدگرفت. دانشگاه فنآوري

% از مبلغ حق پرسنلی در جریان 30در صورت درخواست مجري طرح پژوهشی  -11تبصره 
بندي ارائه شده  سوم زمان اجراي آن (طبق زمان  بعد از گذشت یکاجراي آن و 
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در پیشنهاد آن طرح) به شرط ارائه گزارش مکتوب پیشرفت کار و تصویب شوراي 
 به صورت علی الحساب قابل پرداخت خواهد بود. دانشگاه پژوهش و فنآوري

به دانشگاه تعلق  شوند، تجهیزاتی که در روند اجراي طرح پژوهشی خریداري می -12تبصره 
 خواهند داشت.

تصمیم گیري در خصوص نحوه واگذاري یا فروش نتایج حاصل از طرح  -13تبصره 
 پژوهشی به عهده شوراي پژوهش و فنآوري دانشگاه خواهد بود.

 

 ارزیابی طرح پژوهشی - 10ماده 
پیشنهاد طرح پژوهشی قبل از ارائه به شوراي پژوهش و فنآوري دانشگاه، توسط  .1

گروه آموزشی و دانشکده مربوطه بررسی و در صورت تأیید آن، به شوراي پژوهش 
 دانشگاه ارجاع داده خواهد شد. فنآوري و

تواند براي نظارت بر حسن اجراي طرح  دانشگاه می فنآوريشوراي پژوهش و  .2
 پژوهشی، یک نفر ناظر براي آن انتخاب نماید.

پانچ شده گزارش نهایی طرح پژوهشی براي ارزیابی موقت، مجري بایستی دو نسخه  .3
را به انضمام دو نسخه از مقاله پذیرش شده (همراه با نامه پذیرش) به همراه 
مستندات و محصوالت از طریق گروه آموزشی و دانشکده مربوط، به مدیریت امور 

نماید. مدیریت امور پژوهشی  پژوهشی ارائه و درخواست تسویه حساب آن را 
را به دو داور متخصص (داخلی و خارجی) واجد شرایط ماده  هاي آن طرح گزارش

و ارتباط مقاله  ارسال خواهد کرد. در صورتی که داوران، گزارش نهایی آن طرح 12
یا مقاالت مستخرج را با موضوع آن تأیید نمایند، آن طرح همراه با نظر داوران براي 

 اع داده خواهد شد.دانشگاه ارج فنآوريتسویه حساب موقت به شوراي پژوهش و 

توسط سه داور متخصص ذیربط (که دو نفر از  پژوهشی محصول محور  طرحارزیابی  .4
 ها از خارج دانشگاه خواهد بود) به صورت حضوري انجام خواهد شد. آن
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 فنآوري، تاریخ تصویب نهایی آن در شوراي پژوهش و پژوهشی تاریخ اتمام طرح .5
 گواهی اتمام آن طرح صادر خواهد شد. دانشگاه خواهد بود و براي تاریخ مذکور

، تسویه حساب 2از ماده  6و  5هاي پژوهشی مربوط به بندهاي  در خصوص طرح .6
نهایی با ارائه نسخه نهایی چاپ شده مقاله یا مقاالت تا مدت دو سال پس از تسویه 
حساب موقت امکان پذیر خواهد بود. در صورتی که به هر دلیلی مقاله یا مقاالت در 

دو سال بعد از تسویه حساب موقت چاپ نشود، موضوع براي کسب تکلیف به  مدت
 دانشگاه ارجاع داده خواهد شد. فنآوريشوراي پژوهش و 

براي تسویه حساب، مجري بایستی به جز گزارش  ،محصول محور ژوهشیپطرح در  .7
 نهایی آن، نمونه محصول قابل عرضه به بخش صنعت را نیز ارائه نماید.

 

 هاي پژوهشی مالکیت حقوق مادي و معنوي طرح -11ماده 
هاي پژوهشی در چارچوب قوانین،  مالکیت حقوق مادي و معنوي حاصل از طرح .1

 متعلق به دانشگاه شهید مدنی آذربایجان خواهد بود.

ها و  پژوهشی اي را ارائه نماید که الزم باشد روش در صورتی که پژوهشگر، طرح .2
د، باید مراتب را با معاونت پژوهش و فنآوري نتایج حاصل از آن محرمانه بمان

 دانشگاه در میان بگذارد.

چنانچه دانش فنی حاصل از طرح پژوهشی محصول محور، توسط بخش صنعت  .3
برداري برسد،  ها خریداري شود یا به مرحله تولید و بهره یا یکی از سازمان

وسط هیأت درصدي از سود حاصل از آن متعلق به مجري خواهد بود. این درصد ت
 رئیسه دانشگاه تعیین خواهد شد. 

دانشگاه به چاپ گزارش  فنآوري در صورت تمایل مجري یا معاونت پژوهش و .4
نهایی طرح پژوهشی به شکل کتاب در انتشارات دانشگاه، گزارش نهایی آن 

 سازي و چاپ کتاب را طی کند. بایستی مراحل آماده



  مجموعه قوانین و مقررات پژوهشی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

ارش نهایی آن  را در خارج از در صورتی که مجري طرح پژوهشی اي بخواهد گز .5
دانشگاه به چاپ برساند، باید رسما از معاونت پژوهش و فنآوري دانشگاه مجوز 

 کسب کند.

معاونت پژوهش و فنآوري دانشگاه مجاز است با حفظ منافع دانشگاه و با  .6
را در اختیار سایر   هماهنگی مجریان طرح پژوهشی، گزارش نهایی مصوب آن 

 هاي متقاضی قرار دهد.ها و نهاد سازمان

 

 شرایط داوران طرح پژوهشی -12ماده 
 4پژوهشی محصول محور که طبق بند   (جز طرح براي داوري هر طرح پژوهشی .1

عمل خواهد شد)، دو داور متخصص ذیربط (یکی از داخل دانشگاه و  10ماده 
دیگري از خارج دانشگاه) انتخاب خواهد شد. در صورتی که به تشخیص مدیریت 
امور پژوهشی دانشگاه، در داخل دانشگاه داور متخصص ذیربط موجود نباشد، آن 
طرح به دو داور متخصص ذیربط در خارج از دانشگاه ارسال خواهد شد. همچنین 
چنانچه نظر دو داور متخصص ذیربط در مورد تسویه حساب طرح پژوهشی اي 

گیري نهایی به  تصمیمگیري را مشکل نماید، آن طرح براي  خالف هم بوده و تصمیم
 داور سوم ارسال خواهد شد.

 داور هر طرح پژوهشی باید حداقل مرتبه استادیاري داشته باشد. .2

هاي پژوهشی محصول محور، داور  در شرایط خاص و خصوصا در مورد طرح -14تبصره 
تواند از میان افراد شاخص رشته و بدون در نظر گرفتن مرتبه استادیاري  می

 انتخاب شود.

 

 موارد متفرقه -13ماده 
هایی را که بر اثر رعایت نکردن مفاد هر  مجري طرح پژوهشی مکلف است خسارت .1

 شود، جبران نماید. یک از مواد قرارداد به دانشگاه وارد می
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چنانچه مجري طرح پژوهشی گزارش نهایی آن را در مهلت مقرر (با احتساب  .2
ناشی از قرارداد را بدون دلیل تمدیدهاي مربوطه) ارسال نکند، یا سایر تعهدات 

 موجه انجام ندهد، طرح پژوهشی پیشنهادي جدید از سوي او پذیرفته نخواهد شد.

نامه  پژوهشی که خارج از چارچوب این آئین گیري در مورد طرحهاي تصمیم .3
شود و انجام آن ضروري است با شوراي پژوهش و فنآوري و هیأت  پیشنهاد می

 رئیسه دانشگاه خواهد بود.

نامه مرجع تفسیر آن شوراي پژوهش  در صورت بروز هرگونه ابهام در مفاد این آئین .4
 و فنآوري دانشگاه خواهد بود.

کلیه مصوبات شوراي پژوهش و فنآوري دانشگاه براي طرفین قرارداد (مجري  -15تبصره 
 باشد. طرح پژوهشی و دانشگاه) الزم االجرا می
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به منظور سامان دادن به امور چاپ و نشر دانشگاه و قانونمند کردن روال پذیرش  - مقدمه
ی، تدوین، گرد آوري و ترجمه اي و ...  در شوراي پژوهشی دانشگاه، آثار تصنیفی، تالیف

نامه انتشارات به شرح زیر مورد تصویب قرار گرفت.آیین

  تعاریف  - 1ماده 

 :نامه، عبارت از آثاري است که با منظور از انتشارات در این آیین انتشارات
گردد نتشر میهاي مختلف چاپ و متصویب شوراي پژوهشی دانشگاه، به صورت

و روي جلد آنها نشانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، شماره مسلسل، شابک و 
 شود.چاپ می» انتشارات دانشگاه شهید مدنی آذربایجان«عبارت 

 به شرح زیر هرگونه تصنیف، تألیف، تدوین، تصحیح انتقادي و ترجمه که  :اثر
 قابل چاپ باشد.
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 هاي اصلی آن براساس دیدگاهها و نوآورياي است که پیام مجموعه :تصنیف
هاي دیگران در یک هعلمی نویسنده یا نویسندگان، همراه با تحلیل یا نقد دیدگا

هاي اي که حداقل یک سوم کتاب را دیدگاهباشد، به گونهموضوع مشخص می
دهد، هرچند که ممکن است آنها را جدید نویسنده یا نویسندگان تشکیل می

 ت خود منتشر کرده باشند.قبالً در مقاال

 هاي علمی و نظریات پذیرفته شده است که براساس اي از دادهمجموعه :تألیف
 شود و معموالً توام با نقد است.تحلیل جدید و یا ترکیب مبتکرانه ساماندهی می

 :(به شیوه گردآوري) هایی هدفمند و منسجم است که از مطالب یا داده تدوین
 شود.در یک مجموعه تدوین میمنابع مختلف تهیه و 

 هاي موجود در جهان، بدل –عبارتست از معرفی نسخه  :تصحیح انتقادي
ترین و نزدیکترین نسخه به زمان حیات مولف، ارائه روش تشخیص صحیح

تحقیق، شرح و توضیح مستندات متن، ذکر مآخذ و منابع مورد استفاده با 
قایص چه در عبارت و چه در شناسی آن، تکمیل ناستناد به شواهد و کتاب

محتوا و داوري در بهترین برداشت و نظایر آن (رشته تخصصی مصحح باید با 
 موضوع کتاب منطبق باشد).

 :هاي خارجی به زبان فارسی یا بالعکس با اثري است از برگردان زبان ترجمه
 حفظ اصالت متن اصلی.

 ه متن با اصل و بررسی موضوعی و تخصصی محتواي اثر، مقابل: ویرایش علمی
رفع اشکاالت و ابهامات و تحقیق در صحت یا سقم آن، بررسی استخراج منابع و 

 مآخذ متن و سایر مواد مربوط.

 ویرایش بدون تغییر در محتواي علمی و به منظور اصالح : ویرایش ادبی
گذاري و روان و مصطلع کردن جمالت، یک اشکاالت نگارشی و دستوري، نشانه

شتها، ارجاعات، کتابنامه، نمودارها، جدولها، فهرستها و دست کردن پانو
 بندي و موارد مشابه آن .پاراگراف
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 تعیین نوع قلم و شماره آن در تمامی متون براساس زیبایی  :ویرایش فنی
(شامل متن اصلی و فرعی، صفحه حقوقی، زیرنویسها، فرمولها و...) کنترل اغالط 

ی در متن و یکدست بودن پانوشتها و تایپی و امالیی و نیز عدم جاافتادگ
 ارجاعات و موارد مشابه آن.

 :که نتیجه آن در چاپ و نشر از اثر موضوعی و تخصصی محتواي  ارزیابی داوري
طریق انتشارات دانشگاه تعیین کننده خواهد بود. این ارزیابی بر اساس معیار 

 خواهد گرفت.دانشگاه صورت هاي تعیین شده از سوي حوزه معاونت پژوهشی 

 شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی است که تمام حقوق مادي و :  صاحب اثر
معنوي اثر، متعلق به او یا آنهاست که طبق قرارداد، تمام یا بخشی از آن حقوق 

 شود.براي همیشه یا براي مدتی معین به اداره انتشارات دانشگاه واگذار می

 :هد بین صاحب اثر و دانشگاه تنظیم سندي است که به منظور ایجاد تع قرارداد
الزحمه، نحوه پرداخت، شیوه شود و در آن مواردي چون میزان حقو مبادله می

و مقطع زمانی تحویل اثر، تعداد صفحات، شمارگان و ضوابط چاپ و انتشار 
 گردد.مشخص می

 مبلغی است که در ازاي انجام هر یک از خدمات  تصنیف، تألیف،  الزحمه:حق
به عامل آن پرداخت و داوري کتاب، ، ویرایش ،تصحیح انتقادي  ترجمه تدوین،

 .شودمی
 

 آثار و صاحبان آثار - 2ماده 

صاحبان آثاري که مایل به چاپ آثار خود در انتشارات دانشگاه شهید مدنی  -2-1
آذربایجان می باشند، باید نسخه اصلی خواناي آثار خود را که حاوي پیش گفتار، 
فهرست مطالب، منابع و مآخذ و باالخره واژه نامه می باشد،  جهت طی روند اداري تا 

 وزه معاونت پژوهشی قراردهند.ارسال به مرکز نشر دانشگاه، در اختیار ح
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در مورد کتابهاي ترجمه اي، ارسال کتاب به زبان اصلی، همراه با متن ترجمه هر  - 1 تبصره
 کدام در دو نسخه ضروري است.

در بررسی پیشنهادهاي رسیده به شوراي پژوهشی دانشگاه موارد زیر بایستی رعایت   -2-2
 شود.

تحقیقات ارزنده علمی، ادبی و فرهنگی بوده، نتایج آن تصنیفی که مبتنی بر   -1 -2-2
 اصیل و بدیع باشد.

هاي تحقیقاتی و آموزشی مولف باشد هاي تخصصی و فعالیتتالیفی که در زمینه  -2-2-2
هاي علمی، ادبی  و فرهنگی نگارش شده و براساس اصول کلی تالیف مجموعه

 باشد.
 ی، ادبی و فرهنگی.ترجمه یا تصحیح آثار ارزنده علم  -2-2-3
هاي حداقل یک نفر از مولفان و یا مترجمان اثر از اعضاي هئیت علمی دانشگاه -2-2-4

وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوري و یا وزارت بهداشت و درمان و آموزش 
 پزشکی باشد.

ط زیر احراز شوند، آثار تصنیفی، تالیفی و تصحیحی، با شرای 2-2چنانکه شروط بند  -3- 2
 قابل پذیرش خواهند بود:

سال سابقه تدریس با درجه  4عضو هئیت علمی صاحب اثر تصنیفی حداقل باید  -2-3-1
ها و مراکز آموزشی سال سابقه تدریس با درجه مربی در دانشگاه 6استادیاري و یا 

و پژوهشی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوري یا بهداشت، درمان و آموزش 
داشته باشد که براي آثار تالیفی و تصحیحی، سابقه تدریس با درجه  پزشکی

باشد. الزم به ذکر سال قابل تقلیل می 3سال و براي مربی به  2استادیاري به 
 تواند عضو بازنشسته نیز باشد.است عضو هئیت علمی می

و مقاله علمی و پژوهشی در مجالت معتبر خارجی  2صاحب اثر تصنیقی حداقل  -2-3-2
 یا داخلی و مرتبط با موضوع در خواست داشته باشد.
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 براي سایر آثار، مرتبط بودن اثر با رشته تحصیلی کافی است. -2-3-3

صاحب اثر باید کل اثر را همراه با فهرست مراجع و منابع مورد استفاده جهت   -2-3-4
 بررسی، به شوراي پژوهشی تحویل دهد.

اي با شرایط زیر احراز شوند، آثار ترجمه  4-2-2و   3-2-2هاي چنانکه شروط  بند  -2-4
 قابل پذیرش خواهند بود.

هاي کتاب را همراه % اثر، عناوین و سرفصل سایر بخش30صاحب اثر باید حداقل -2-4-1
با فهرست مراجع و منابع مورد استفاده جهت بررسی، به شوراي پژوهشی تحویل 

 دهد.

% سرفصل درس یا 60کتاب مورد ترجمه بایستی کتاب درسی باشد و حداقل  -2-4-2
ها و مراکز آموزش عالی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و دروس مصوب دانشگاه

فناوري و یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را پوشش دهد و در گروه  علوم 
 % مورد قبول است.50انسانی  درصد پوشش با 

سال سابقه تدریس با درجه استادیاري و یا  4و یا  2ترتیب حداقل ه م بمترج  -2-4-3
 مربی در زمنیه اثر داشته باشد.

در صورتی که   باید از  تاریخ آخرین چاپ اثر بیش از پنج سال نگذشته باشد.  -2-4-4
متقاضی چاپ کتاب ترجمه اي تمامی هزینه هاي چاپ کتاب را تقبل نماید، 

ترجمه اي که بیش از پنج سال از آخرین تاریخ چاپ آن ها چاپ کتاب ها ي 
 گذشته باشد، از طریق معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه بال مانع خواهد بود .

 
 

 مراحل بررسی و تصویب آثار - 3ماده 
هرگونه پیشنهاد چاپ اثر، بعد از تهیه و تکمیل فرم پیشنهاد تصنیف، تالیف و ترجمه  -3-1

 در شوراي گروه مربوط و شوراي پژوهشی دانشکده مربوط طرح و تصویب می شود.
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ها در شوراي پژوهشی دانشگاه طرح و در صورت احراز پیشنهاد مصوب دانشکده -3-2
 شود.شرایط الزم، تصویب می

آثاري که مربوط به گروه آموزشی خاصی نیستند، در شوراي پژوهشی دانشگاه  - 2 تبصره
 قابل بررسی هستند.

شوراي پژوهشی دانشگاه پس از بررسی همه جانبه، نظر خود را به صورت کتبی به  -3-3
 دارد.متقاضی اعالم می

داور  2با تشخیص شوراي پژوهشی، آثار ارائه شده جهت نظرخواهی اولیه به  -3-4
تخصصی (حداقل یک داور خارج از دانشگاه) و در صورت لزوم ویرایش نهایی علمی، 

 گردد.ادبی و یا فنی، به ویراستار یا ویراستاران منتخب ارسال می

زمان الزم براي ترجمه آثار حداکثر یک سال است. تشخیص موارد استثنایی به  -3-5
 عهده شوراي پژوهشی است.

ان و ویراستاران، بعد از اعمال اصالحات در نسخه پاکنویس شده آثار مورد تایید داور -3-6
از سوي صاحب اثر، مورد  CD چینی و  تحویل توسط صاحب اثر و سپس حروف

 گیرد.تصویب نهایی شوراي پژوهشی قرار می

 

 تعهدات  - 4ماده 

انشگاه، صاحب اثر باید تا زمان اعالم نتیجه قبول یا رد اثر براي چاپ در مرکز نشر د -4-1
اثر خود را به ناشر دیگري ارائه ندهد و این تعهد را همراه امضاي تعهدنامه اعالم 

 نماید.
پس از قبول اثر براي چاپ و نشر در مرکز، قرارداد جداگانه اي باید بین صاحب اثر و  -4-2

 معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه تنظیم شود.
نیف، تألیف، تدوین، تصحیح انتقادي، الزحمه تصمعاونت پژوهشی دانشگاه، حق -4-3

ترجمه، ویرایش، داوري کتاب و تجدید چاپ را با توجه به کیفیت و کمیت کار انجام 
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، پس از تصویب نهایی در شوراي پژوهشی، الزحمهمبلغ حق کند.یافته پرداخت می
 قابل پرداخت بوده و از دستورالعمل زیر تبعیت می کند:

 مبلغ حق الزحمه  	=تعداد صفحات ×(عدد مبنا)
در شوراي پژوهشی و برطبق آخرین مصوبات هیات امناي دانشگاه شهید مدنی  عدد مبنا

معیار قطع وزیري (حروف  بر اساس بطور معادل و تعیین می شود. تعداد صفحات آذربایجان
سطر) در شوراي پژوهشی  26و تعداد سطرها در هر صفحه  12فارسی یا التین با قلم نمره 

 می شود. تعیین

در خصوص اثاري که داراي فرمولها و اشکال متعدد، یا در سایر قطعها هستند،  - 3 تبصره
الزحمه با تشخیص شوراي پژوهشی تعیین تعداد صفحات اثر براي محاسبه حق

 شود.می

در صورت نیاز، انتشارات دانشگاه بعد از اخذ موافقت صاحب اثر و مجوز شوراي  -4-4
 جدید چاپ آن خواهد بود.پژوهشی، مجاز به ت

اگر انتشارات دانشگاه به علت محدود بودن امکانات، به تجدید چاپ اقدام نکند،  -4-5
 صاحب اثر 

 تواند با اخذ مجوز کتبی از  شوراي پژوهشی، با ناشر دیگري اقدام به چاپ کند. می
که احیاناً بر  صاحب اثر باید پاسخ مستدل و الزم را در مورد انتقادات و ایراداتی  -4-6

 چاپ قبلی اثر وارد آمده است به شوراي پژوهشی دانشگاه ارایه کند.
صاحب اثر موظف است حداکثر تالش خود را براي درج آخرین اطالعات تکمیلی در  -4-7

 متن اثر به صورت ضمیمه و انجام اصالحات الزم در تجدید چاپ به عمل آورد.
 

 چاپ و نشر - 5اده م
مرکز نشر دانشگاه،  بعد از تصویب چاپ یک اثر توسط شوراي پژوهشی دانشگاه  -5-1

اثر را از صاحب اثر  (CD) براساس ضوابط مصوب ابالغ شده توسط شورا، لوح فشرده 
 کند. دریافت می
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لوح فشرده حاوي اثر در صورت عدم تطبیق با فرمت انتشارات دانشگاه، جهت تطبیق  -5-2
 شود.گردانده میمجدد به صاحب اثر بر

پیش چاپ به صاحب اثر جهت کنترل و تایید نهایی  2انتشارات دانشگاه حداکثر  -5-3
 ارائه خواهد کرد.

هاي چاپی، به گیري نمونهدر مواردي که صاحب اثر به طور مرتب براي غلط - 4 تبصره
رت مجاز انتشارات مراجعه نکند، یا آنها را بیش از ده روز نزد خود نگاه دارد، انتشا

گیري را به شخص دیگري واگذار کند و دستمزد مصحح را از خواهد بود کار غلط
 الزحمه صاحب اثر کسر نماید.حق

گیري در مورد تعیین جنس کاغذ و طرح روي و پشت جلد با مشورت صاحب تصمیم -5-4
 اثر، جزو اختیارات انتشارات دانشگاه است.

مصوب، درج نشانه دانشگاه، شماره مسلسل، بر روي و پشت جلد تمام کتابهاي  -5-5
هاي معین، در محل» انتشارات دانشگاه شهید مدنی آذربایجان«شابک و عبارت 

 الزامی است.
به پیشنهاد صاحب اثر، تعیین میزان شمارگان هر کتاب به عهده شوراي پژوهشی  -5-6

 دانشگاه است.
 در شناسنامه کتاب، درج نام ویراستاران علمی، ادبی و فنی الزامی است. -5-7
گذاري کتاب توسط کارشناسان انتشارات، با در نظر گرفتن صرفه و صالح قیمت -5-8

 گیرد.دانشگاه انجام می
سال از چاپ آنها گذشته  10انتشارات مجاز است کتابهاي چاپی خود را که بیش از  -5-9

با تخفیف مناسب به فروش  –به افراد حقیقی و حقوقی  –انبار) باشد (موجودي 
 برساند.

انتشارات دانشگاه با مجوز رئیس دانشگاه یا معاون پژوهشی، مجاز است جهت  -5-10
هاي انتشاراتی دانشگاه و توسعه روابط و مبادالت علمی و فرهنگی، معرفی فعالیت

-نسخه از اثر منتشر شده را به سازمان 20نسخه، حداکثر  500براي تیراژهاي باالي 
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هاي معتبر و مراکز مهم هاي سیاسی، علمی و کتابخانهها و مقامات و شخصیت
نسخه را به  20تحقیقاتی و علمی و فرهنگی در داخل یا خارج کشور، حداکثر 

 صاحب اثر و حداکثر یک نسخه را نیز به هر یک از داوران و ویراستاران اهدا کند.
 

 

 تصویب آیین نامه - 6ماده 

شوراي پژوهشی دانشگاه  25/01/94 در جلسه مورخ  تبصره، 4ماده و  6نامه در این آیین
 به تصویب رسید.
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 اجرایی چاپ کتاب روش

ف
ردی

 

 مسئولیت فعالیت

 تالیف/ترجمه  –الف 

5-1 
-Fدرخواست چاپ کتاب (تصـنیفی/ تالیفی/ترجمـه اي)، تکمیـل و ارسـال فـرم      

به همراه مستندات (نسخه تصنیفی/ تالیفی/ ترجمه اي) به مـدیر    0510-01/01
 گروه آموزشی

 صاحب اثر

 آموزشیگروه   کتاب توسط اعضاي گروه چاپ درخواستطبق فرم و داوري اولیه بررسی  5-2
 مدیر گروه آموزشی داور خارجی)  5گروه با معرفی داوران (طرح و تصویب در شوراي  5-3
 رئیس دانشکده در شوراي دانشکدهطرح و تصویب  5-4
 رئیس دانشکده   ارجاع به شوراي انتشارات دانشگاه 5-6
 کارشناس مربوطه استعالم از مرکز نشر دانشگاهی در صورت ترجمه بودن کتاب 5-7
 مدیر مسئول انتشارات F-0510-05تنظیم قرارداد داوري کتاب طبق فرم  5-8
 کارشناس مربوطه  F-0510-03و فرم   F-0510-02طبق فرم  داور خارجی) 2( ارسال به داوران 5-9
 کارشناس مربوطه ارجاع به شوراي انتشاراتدریافت نظرات داوران و  5-10
 انتشارات شوراي طرح و بررسی در شوراي انتشارات دانشگاه  5-11
 دبیر شوراي انتشارات  انتشاراتابالغ مفاد شوراي  5-12

 براي چاپآماده نمودن کتاب بر اساس نظرات داوران اعمال اصالحات و  5-13
ــر  ــاحب اثـــ و  صـــ

 کازشناس مربوطه
 شوراي انتشارات تصویب براي نشرطرح و  5-14

5-15 
و در نهایـت ارسـال بـه     اداره انتشاراتانتخاب ویراستار علمی کتاب با هماهنگی 

 ویراستار جهت ویرایش علمی کتاب
 صاحب اثر

 کارشناس مربوطه درخواست فیپا 5-16
 حق الزحمه داوري -ب

 انتشاراتشوراي  حق الزحمه داوران تصویب پرداخت  5-17

 عضو هیات علمی تنظیم سند و پرداخت از محل اعتبار پژوهشی 5-18
عامل مـالی معاونـت   

 پژوهشی
 عقد قرارداد چاپ -پ

 صاحب اثر  دانشگاهانتخاب انتشارات با هماهنگی اداره انتشارات  5-19

5-20 
تنظیم قرارداد چاپ و نشر کتاب پس از تایید صالحیت چاپ آن (فیمابین معاونت 

 F-0510-06پژوهشی دانشگاه و انتشارات)  بر اساس فرم 
 مدیر مسئول انتشارات
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5-21 
تنظیم قرارداد مشارکت مدنی چاپ کتاب (فیمابین معاونـت پژوهشـی دانشـگاه و    

 F-0510-07صاحب اثر) بر اساس فرم 
 مدیر مسئول انتشارات

 انتشارات مدیر مسئول  چاپ کتابها و تحویل کتاب به تعداد قید شده در قرارداد به دانشگاه 5-22
 صاحب اثر قرارداد مشارکت مدنی)% مبلغ 50درخواست پرداخت هزینه ( 5-23
 مدیر مسئول انتشارات % مبلغ قرارداد مشارکت مدنی) کتاب 50تنظیم نامه پرداخت ( 5-24

 عضو هیات علمیتایید و دستور پرداخت از محل اعتبار پژوهشی  5-25
ــژوهش و   ــاون پـ معـ

 فناوري  

 تنظیم سند و پرداخت از محل اعتبار پژوهشی صاحب اثر 5-26
عامل مـالی معاونـت   

 پژوهشی
 پاداش تالیف/ ترجمه -پ

5-27 
-Fدرخواست پرداخت پاداش کتاب تصنیفی/ تالیفی یا ترجمه اي بر اساس فـرم  

0510-08/01 
 صاحب اثر

 شوراي انتشارات طرح و تصویب  5-28
 انتشاراتمدیر مسئول  تنظیم نامه پرداخت بر اسال مفاد بند مربوطه در شوراي پژوهشی 5-29
 معاون پژوهشی تایید و دستور پرداخت 5-30

 تنظیم سند و پرداخت از محل اعتبار معاونت پژوهشی 5-31
عامل مـالی معاونـت   

 پژوهشی
 کارشناس مربوطه بایگانی 5-32
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   مقدمه
  دانش  و منابع  اطالعات  به  دسترسی  و کیفیت  یتمدر ک  تحول  جدید، ضرورت  آوري فن 

و   سریع  دسترسی  امکان  که  منابعی  از مهمترین  ، یکی شک . بدونوجود آورده استروز را ب
 دانشجویاناساتید، صنعتگران و   ژهیبو  پژوهان  دانش  روز براي  تحقیقات  بهرا   آسان

 و  توسعه  به  باشد که کشور می  دانشگاهی  سازد، مجالت می  فراهم  علمی  مختلف  هاي رشته 
  اعم  جامعه  پیچیده  مشکالت  ساز حل  رساند و زمینه می مدد  تحقیقات  و کیفی  کمی  تکامل

 و... خواهدبود.   ، اقتصادي ، اجتماعی ، کشاورزي ، صنعتی علمی  از مسائل
  کند. عالوه می  کشور را ایجاب  علمی  مجالت  ر و تنوعکثها ت دانشگاه  و توسعه  گسترش

  ملی  هاي سرمایه  ازاتالف  منظور جلوگیري  انتشارآنها به و  مجالت  این  قانونمند نمودن  براین
 . شود می  احساس  بخوبی  که  است  نیازي  مملکت  وعلمی

  مبادله  منظور تقویت  به شهید مدنی آذربایجان  دانشگاه  پژوهشی  معاونت  حوزه
،  تشکیالت در  رویه  ، ایجاد وحدت و صنعتی مراکز علمی  بین  و تحقیقاتی  علمی  هاي یافته
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بر   اجرایی  نظارت  سهولت  چنینو هم  تسهیالت  شایسته  ، توزیع مالی  و نشر و مسائل  چاپ
ه است. الزم به ذکر است نمود  زیر تدوین  شرح  را به  اجرایی  نامه  ، آیین دانشگاه  علمی مجالت

که شرایط و آیین نامه هاي مربوط به انتشار نشریات علمی کشور براساس آیین نامه تعیین 
بررسی نشریات علمی  دبیرخانه کمسیون 8/11/90اعتبار نشریات علمی کشور مصوب 

  کشور می باشد.
 

   اعتبار علمی  داراي  انتشارمجالت  اهداف - 1  ماده
 ؛  مندان و عالقه  ، کارشناسان صاحبنظران  دانش  سطح  ارتقاي -1-1
 ؛ اندیشه  تبادل  و ایجاد زمینه  جدید پژوهشی  دستاوردهاي  معرفی   -1-2
 کشور؛  و خارج  داخل  پژوهشگران  بیشتر بین  همکاري  ایجاد زمینۀ -1-3
 ؛ دانش  مرزهاي  نو و گسترش  علمی  مسائل  طرح  -1-4
 در جامعه؛  تحقیق  و انگیزه  ایجاد روحیه -1-5
  میان  و همچنین  ، تحقیقاتی ، علمی مراکز آموزشی  بین  ایجاد ارتباط  به  کمک -1-6

  و کسب  ها و تجربیات آموخته  و تبادل  انتقال منظور   به  وکارشناسان  پژوهشگران
 ؛ علمی  تازه  دستاوردهاي

  توسعه  با تنگناهاي  در ارتباط  ، فنی علمی  مسائل  و حل  یابی مسأله  به  کمک -1-7
 کشور.  و اقتصادي  ، اجتماعی فرهنگی

 برقراري ارتباط بین مراکز علمی و پژوهشی و مراکز صنعتی -1-8
 

 مشخصات نشریه -2ماده 
 نام نشریه بایستی داللت بر محتواي تخصصی نشریه باشد. -2-1
هر نشریه باید بصورت مستقل و حداقل دو شماره در هر سال بصورت ثابت و   -2-2

 ه چاپ برسد.منظم ب
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   مجالت  شوراي - 3  ماده
،  مجالت  به  مربوط  مسائل  جویی و چاره  طرح ، ستادي  اطالعات  منظور انتقال  به -3-1
 علمی  مجالت   شوراي"  نام   به  شورایی ، مجالت   وهماهنگی  تصمیمات  یکپارچگی  حفظ

 شود.  می  تشکیل " دانشگاه  
در   اتخاذ تصمیم ، مجالت  فعالیت  بررسی  ضمن  دانشگاه  علمی  مجالت  شوراي  -3-2

  و کیفی  بهبود کمی  ، به اجرایی  نامه پیشنهاد تغییر درآیین  و ارائه  و تدوین  موارد الزم
 خواهد کرد.   کمک  مجالت

  دانشگاه  پژوهشی  از: معاون  است  عبارت  دانشگاه  علمی  مجالت  شوراي  ترکیب -3-3
دو و   مجالت  مسؤول  و مدیران  سردبیران ، مدیر امور پژوهشی (دبیر شورا)،شورا)   یس(رئ

 نفر عضو هیات علمی شاخص در امر پژوهش 
  چهارم  سه  شود و با حضورحداقل می  بار تشکیل  یک  هرفصل  شورا حداقل   جلسات -3-4

 یابد.  می  اعضا رسمیت

مجالت، شوراي پژوهشی دانشگاه جایگزین میگردد در صورت عدم وجود شوراي  -1 تبصره
و در جلساتی که مسائل مرتبط با مجالت بررسی می گردد از مدیران مسئول و 

  سر دبیران مجالت فعال نیز براي شرکت در شوراي پژوهشی دعوت خواهد شد.

 

    دانشگاه  علمی  مجالت  شوراي  وظایف - 4  ماده
 مجالت؛  کالن  راهبردهاي  وتدوین  ارائه  - 1 -4
  کیفی  سطح  دائمی  منظور ارتقاي  به  مناسب  پیشنهادها و راهکارهاي  هارائ  - 4-2

 مجالت
 مالی و  اجرایی  مسایل  در خصوص  مجالت  رویه  وحدت  حفظ  - 4-3
 حل  راه  و ارائه  مجالت  مالی -  اجرایی  و مشکالت  مسایل  طرح  -4-4
 مستمر بر عملکرد مجالت  ارزیابیو   نظارت  -4-5
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  به مطلوب  رسانی اطالع  در جهت  مجالت  هدایت  براي  مناسب  هاي روش  ارایه  -4-6
 خود  مخاطبین

 مجالت  اجرایی  نامه آیینو اصالح و بهبود  پیشنهاد تغییر  -4-7
  سازنده  پیشنهادهاي  وارایه  مجالت  عملکرد مسؤوالن  بر حسن  نظارت  - 4-8
 و تعداد شماره در هر سال مجالت  در مورد شمارگان  گیري تصمیم  -4-9
  دانشگاه  پژوهشی  معاونت  از سوي  شورا که  این  با فعالیت  سایر امور مرتبط  -4-10
  گردد. می  ارجاع

 

    ارکان نشریه – 5  ماده
از   اي زیر مجموعه  عنوان  به  دانشگاه  علمی  از مجالت  ، هر یک ساختار تشکیالتی  لحاظ  به

 زیر است:  ارکان  شود و داراي می  محسوب  دانشگاه  پژوهشی  معاونت  حوزه
 امتیاز   : صاحب  الف 
 مدیر مسؤول :  ب 
 سردبیر   ج : 
 :تحریریه  هیأت هـ 

 : دانشکده مربوطصاحب امتیاز -5-1
 وظایف صاحب امتیاز -5-1-1

 نشریه  یا انحالل  پیشنهاد تأسیس -1
 کالن  ها و اهداف سیاست  تعیین  -2
 مجالت.  هاي هزینه  کلیه  تأمین  پیگیري -3

(همین آیین نامه)به معاون  2-5معرفی مدیر مسئول طبق مفاد بند  -4
 پژوهشی دانشگاه 

تامین فضاي کاري مناسب، بودجه و نیروي انسانی مورد نیاز برحسب  -5
 درخواست مدیر مسئول
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ئه گزارش عملکرد ساالنه به معاونت نظارت بر عملکرد مدیر مسئول و ارا -6
 پژوهشی

 مدیر مسئول -5-2
 ویژگی هاي مدیر مسئول -5-2-1

مدیر مسئول نشریه باید از شخصیت هاي علمی معتبر و در زمینه تخصصی مربوط در 
 مرتبه علمی استادي و یا دانشیاري باشد. 

دانشیاري وجود ندارد، در گروه هایی که عضو هیات علمی با مرتبه استادي و یا  -2 تبصره
استاد یار با سوابق پژوهشی قوي و با تائید شوراي مجالت دانشگاه می تواند 

 بعنوان مدیر مسئول معرفی شود.

 نحوه تعیین مدیر مسئول -5-2-2
شوراي گروه یا گروههاي متقاضی تاسیس نشریه دو نفر را به عنوان مدیر مسئول به 

د و در صورت تائید در شوراي پژوهشی دانشکده شوراي پژوهشی دانشکده مربوط پیشنها
این افراد به معاونت پژوهشی دانشگاه معرفی می شوند. رزومه افراد معرفی شده در شوراي 
مجالت بررسی و در صورت تایید به ریاست دانشگاه پیشنهاد می گردند. یکی از افراد 

هنگ و ارشاد اسالمی به معرفی شده توسط ریاست دانشگاه براي تصویب نهایی به وزارت فر
عنوان مدیر مسئول نشریه معرفی شده و بعد از تایید وزارت فرهنگ وارشاد اسالمی وبا 
توجه به مسئولیت هاي مندرج در قانون مطبوعاتی به عنوان مدیر مسئول نشریه توسط 

 سال منصوب می شود. 2ریاست دانشگاه به مدت 

 سال بالمانع است. 2انتصاب مجدد مدیر مسئول بعد از  -3تبصره 

 وظایف مدیر مسئول -5-2-3
و   مطبوعات  قانون  مقابل در  پاسخگویی و  مجله  حقوقی موارد  تمامی  مسؤولیت -1

 وزارتی  هاي نامه آیین
 امتیاز  صاحب  از سوي  بومص  هاي سیاست  اجراي -2
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 نشریه  اجرایی  نامه مفاد آیین  بر اجراي  نظارت -3
 حقوقی  لحاظ  به  چاپ  براي  ارسالی  مطالب  تأیید نهایی -4
معرفی دو نفر از اعضاي پیشنهادي هیات تحریریه بعنوان سردبیر به معاونت  -5

 پژوهشی دانشگاه جهت صدور حکم

  تمعاون  به  و پیشنهاد آن  مجله  ساالنه  بودجه  تنظیمپیگیري تامین نیروي انسانی و  -6
  دانشگاه  پژوهشی

 هگسترش توزیع جغرافیایی نشری -7

انجام مکاتبات چاپ و انتشار نشریه پس از اخذ تائیدیه مربوط و تحویل آن به  -8
 صاحب امتیاز جهت چاپ و نشر

 مدیر مسئول نشریه همزمان نمی تواند سردبیر آن نشریه هم باشد. -4 تبصره

 هیات تحریریه -5-3
 ویژگی هاي هیات تحریریه -5-3-1

تخصصی خود در سطح ملی و بین المللی از اعضاي هیات تحریریه نشریه باید در زمینه 
 شهرت علمی برخوردار بوده و حداقل در مرتبه دانشیاري باشند.

 نفر خواهد بود. 15نفر و حداکثر  7  حداقل  تحریریه  هیأت  تعداد اعضاي -5تبصره 

حداقل هفت نفر از اعضاي هیات تحریریه بایستی داراي مرتبه علمی دانشیار به  -6تبصره 
 باال باشند.

استادیاران به شرط داشتن حداقل پنج مقاله چاپ شده در نشریات معتبر   -7تبصره 
پژوهشی در سطح ملی و بین المللی می توانند به عضویت هیات تحریریه -علمی

 در آیند.

از اعضاي هیات تحریریه باید خارج از اعضاي هیات علمی دانشگاه حداقل نیمی  -8تبصره 
 شهید مدنی آذربایجان انتخاب شوند.
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نشریه، با مرتبه دانشیاري  5هر عضو هیات تحریریه با مرتبه استاد حداکثر در  -9تبصره 
نشریه می تواند عضویت  3نشریه و با مرتبه استادیاري حداکثر در  4حداکثر در 
  داشته باشد.

 نحوه تعیین اعضاي هیات تحریریه -5-3-2
  هاي گروه   به  دانشکده  از طریق  ولئمدیر مس  توسط  تحریریه  هیأت  اعضاي  تعیین  موضوع 

 1-3-5 بند  طبق  گردد. هر گروه می  اعالم  متقاضی راه اندازي نشریه  آموزشی
  دانشکده  همان  آموزشی  گروه  اعضاي  از بین را  افراد واجد شرایط  آیین نامه  همین

  از سوابق  فهرستی  همراه  به  از دانشگاه  خارج  آموزشی  هاي گروه  اعضاي  و از بین
  در جلسه  تحریریه  هیأت  اعضاي  نهایی  خواهد کرد. انتخاب  معرفی  ایشان  علمی

 گیرد.  می  صورت  ولئمدیر مس و با حضور  دانشکده  شوراي

 . و انتخاب مجدد اعضا بالمانع است باشد می  سال 3  تحریریه  هیأت  عضویت  دوره -10تبصره 

  صادر و ابالغ  دانشگاه  پژوهشی  معاون  توسط  تحریریه  هیأت  اعضاي  احکام -11 تبصره
 خواهدشد.

شاغل در دانشگاههاي استان بیش از   تحریریه  هیأت  از اعضاي  هر یک  چنانچه -12 تبصره
 د.نشو می  شناخته  د، مستعفینباش  داشته  غیبت  جلسه  سه

 وظایف هیات تحریریه -5-3-3
همین ایین نامه بعنوان  4-5معرفی دو نفر از اعضاي هیات تحریریه طبق مفاد بند  -1

 سردبیر نشریه به مدیر مسئول 

 ؛ مقتضی  اقدام  جهت  ولئمدیر مس  سردبیر به  و نصب  پیشنهاد عزل -2

 ؛ رسیده  سردبیر و سایر پیشنهادهاي  در مورد امور ارجاعیو اظهار نظر   بررسی -3

ي دریافتی و ها مقاله  پذیرش  وضوابط  مجله  علمی  و سیاست  مشی  خط  تعیین -4
 ؛نظارت در انتخاب داوران

 نظارت بر اجراي مراحل پذیرش و چاپ مقاالت -5
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اله ها را هیات تحریریه در اولین جلسه خود راهنماي کامل نحوه بررسی و تدوین مق -6
 تهیه و تصویب می نماید واین راهنما در هر شماره از نشریه به چاپ می رسد.

 ؛ مجله  علمی  بر کیفیت  نظارت  جهت  الزم  هاي دستورالعمل  تدوین -7
 و اظهارنظر داوران؛  هاولی  هاي بررسی  از طریق  مقاله  اعتبار علمی  تعیین -8
 ها؛ مقاله  درمورد ویرایش  گیري تصمیم -9

ها و  مقاله  ، حجم ، شمارگان ، چاپ ، صحافی چینی  کاغذ، ابعاد، حروف  شنهاد نوعپی -10
 ؛ دانشگاه  علمی مجالت  شوراي  به  تخصصی  سایر مسائل

 ها؛ در انتشار مقاله  یتواول  تعیین  -11
  اهداف  به  دستیابی  براي  نشریه  سطح  ارتقاي راستاي در  اجرایی  راهکارهاي  هارائ -12

   نامه آیین  این 1  ماده
 سردبیر نشریه -5-4
 ویژگی هاي سردبیر -5-4-1

دبیر باید از شخصیت هاي علمی معتبر ملی و بین المللی و در زمینه تخصصی خود  سر
 شاخص و داراي مرتبه علمی دانشیار به باال بوده و داراي شرایط ذیل باشد.

و مهندسی، کشاورزي سردبیر براي نشریات علمی پژوهشی در رشته هاي علوم پایه، فنی  -
مقاله علمی پژوهشی در نشریات داراي نمایه بین المللی معتبر (که از  15باید حداقل داراي 

ترویجی معتبر باشد) در موضوع  -مقاله می تواند در مجالت علمی 2این تعداد حداکثر 
 نشریه باشد.

ی سردبیر باید حداقل براي نشریات علمی پژوهشی در رشته هاي علوم انسانی و اجتماع -
مقاله می تواند  2مقاله علمی پژوهشی در نشریات معتبر (که از این تعداد حداکثر  10داراي

ترویجی معتبر باشد) در موضوع نشریه باشد. الزم به توضیح است که از  -در مجالت علمی
در پایگاه مقاله در نشریات داراي ضریب تاثیر نمایه شده  5این تعداد مقاله بایستی حداقل 

ISC .باشند 
مقاله چاپ  4در صورتیکه نشریه به زبان غیر فارسی چاپ می گردد، سردبیر باید حداقل  -

 شده به آن زبان داشته باشد.
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مقاله علمی پژوهشی یا  10براي نشریات علمی ترویجی سر دبیر باید حداقل داراي  -
مقاله از آنها در  3حداقل  ترویجی چاپ شده در نشریات معتبر در موضوع نشریه باشد که

 نشریات داراي ضریب تاثیر در پایگاههاي نمایه شده بین المللی معتبر باشند.
نشریه علمی پژوهشی و یا علمی ترویجی  2یک نفر همزمان نمی تواند سردبیر بیش از  -

 باشد.
 

 سردبیر   انتخاب  نحوه -5-4-2
از تأیید   و پسپیشنهاد سردبیر   عنوان  نفر را بهدو اعضا   از بین  تحریریه  هیأت - الف

نشریه (دانشکده) به معاونت پژوهشی دانشگاه جهت  امتیاز  صاحب  و  ولئمدیر مس
 . صدور حکم معرفی می شوند

 .  است  بالمانع  مجدد وي  شود و انتخاب می  انتخاب  سال 2  مدت  سردبیر براي - ب
 

 سردبیر   و اختیارات  وظایف -5-4-3
دارد و   عهده  را به  نشریه علمی  و مسؤولیت  است  تحریریه  هیأت ، رئیس سردبیر مجله 

 از :  است  او عبارت  وظایف
  تشکیل  از اعضا براي  و دعوت  دستور جلسات  تنظیمتشکیل منظم جلسات،  -1

 تحریریه؛  هیأت  جلسات
 مربوط؛  صورتجلسات  و تنظیم  جلسات  اداره -2
 آنها؛  اجراي  بر حسن  و نظارت  تحریریه  هیأت  مصوبات  انجام  امور براي  پیگیري -3
 ؛نشریه  اداري  تشکیالت  سرپرستی -4

   دانشگاه  علمی  مجالت  شوراي  هاي سیاست  اجراي  -5
 ؛    تحریریه  هیأت  در جلسات  طرح  هااز طریق مقاله  داوران  تعیین -6
 تحریریه  از هیأت  ها و اخذ تأییدیه  مقالهرائه نتایج داوري جمع بندي و ا -7
 نظارت بر ویرایش و رعایت ساختار مقاالت -8

 تأیید مدیر مسؤول؛  براي  مجله  نهایی  نسخه  ارسال -9
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ارائه گزارش فعالیتهاي ساالنه نشریه به هیات تحریریه، مدیر مسئول و صاحب   -10
 امتیاز نشریه

 مدیر مسؤول؛  به  و پیشنهاد آن  ریهنش  ساالنه  برآورد هزینه  -11

 تالش در جهت ارتقا کیفی نشریه   -12

 نمایه سازي نشریه در مراجع معتبر ملی و بین المللی  -13

 تالش براي افزایش میزان استناد به نشریه  -14

 ابالغ نهایی پذیرش مقاله به نویسنده مسئول مقاله  -15
 .  و غیره  و امور مشترکین  و توزیع  چاپ  به  مربوط  هاي فعالیت  بر کلیه  نظارت  -16

  چاپخانه  به  دانشگاه  پژوهشی  معاون  از سوي  چاپ  ناظر کیفی  عنوان  سردبیر به -13 تبصره
 شود.  می  معرفی

 

 ها    مقاله  ـ داوري 6  ماده
   براي  ارزیابی  را جهت  واجد شرایط  ، مقاالت رسیده  هاي مقاله  از بین  تحریریه  هیأت -1

 دارد.  می  ارسال  موضوع به  مربوط  نفر متخصص  سه   حداقل

 نباشد.  شهید مدنی آذربایجان  دانشگاه  داور از داخل  از یک  بیش -2

  و داور باشد.پذیرش یک مقاله باید بر مبناي داوري و تایید حداقل د -3
 را اتخاذ خواهد کرد.   نهایی  تصمیم  داوران  نظرات  به  با توجه  تحریریه  هیأت -4
و پس از تصویب   تعیینهر ساله توسط شوراي مجالت ها  مقاله  داوري  الزحمه  حق -5

 گردد.  می مجالت ابالغ هیات رئیسه به مدیر مسئول و سردبیر
 

   و ویرایش  الخط  رسم - 7ماده
سانتیمتر) و  23*17سانتیمتر) و یا وزیري ( 5/28* 21نشریه باید رحلی ( قطع -1

 براي همه شماره هاي یک نشریه ثابت باشد.
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  از سوي شده  تعیین  نامه  شیوه  بر اساس  ، بایستی در مجالت  مندرج  هاي مقاله -2
 باشد.  تحریریه هیأت

 برسد.   دانشگاه  علمی  مجالت  تأیید شوراي  باید به  تحریریه  هیأت  مصوب  نامه  شیوه -3
،  از چاپ  قبل  بایستی  نشریههر   هاي مقالهدر صورت تصویب هیات تحریریه،  -4

 شود.   ادبی  ویرایش
مجالتی که به زبان انگلیسی منتشر می شوند بایستی داراي یک ویراستار زبان  -5

 انگلیسی باشد.
د بایستی براساس چکیده انگلیسی مقاالت که به زبان فارسی منتشر می شون -6

 قالب مقاله بعد از چکیده فارسی قرار گیرد.
  هر مجله  اجرایی  هاي ها، باید در دستورالعمل مقاله  و حروفچینی  آرایی صفحه -7

 باشد. مشخص

آرم دانشگاه شهید مدنی اذربایجان بایستی در گوشه سمت چپ باالي جلد چاپ  -8
 شود.

فاصله در زیر آن شماره استاندارد نام نشریه در قسمت باالي جلد درج شده و بال -9
 )، سال انتشار، جلد وشماره درج گردد.ISSNبین اللمللی (

در قسمت میانی جلد هر شماره، فهرست مقاالت شامل: عناوین، نام نویسنده   -10
 گان وشماره صفحه شروع درج شود.

 طرح جلد نشریه ساده و براي همه شماره ها ثابت باشد. -11

فوق در  10-8زبان فارسی منتشر می شوند کلیه بندهاي مورد نشریاتی که به  در -12
 چاپ شوند. یپشت جلد به زبان انگلیس

 شماره جلد و سال انتشار چاپ شود. در قسمت عطف نشریه عنوان، -13

) صفحه اول هر مقاله اطالعات مربوط به عنوان Headerدر قسمت سرآساي ( -14
 انتشارشماره نشریه، ماه و سال  نشریه (مخفف)، سال (دوره) و

در قسمت سرآساي صفحات زوج هر مقاله مشخصات نشریه و در قسمت  -15
 سرآساي صفحات فرد، عنوان مقاله آورده شود.
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در هر مقاله نام نویسنده گان، در ذیل آن نشانی کامل سازمان محل خدمت و  -16
پست الکترونیکی آنها درج گردد. نشانی پستی نویسنده مسئول مقاله و تاریخ 

 مقاله در پانویس صفحه اول درج گردد. دریافت و پذیرش

مقاله باید چارچوب کلی از قبیل عنوان، چکیده، کلید واژه، نشانی نویسنده گان،   -17
مقدمه، نتایج و بحث، منابع علمی معتبر، مواد وروشها و تئوري و مراجع را دارا 

 باشد.

 گردد:   می  درج  موارد ذیل  در آن  که  است  شناسنامه  جلد، صفحه  درون  صفحه  -18
 امتیاز   صاحب  نام  -19

o مدیر مسؤول  نام   
o سردبیر   نام 
o و محل  علمی  مرتبهبا ذکر  الفبا)  ترتیب  (به  تحریریه  هیأت  اعضاي  نام  

   آنان  اشتغال
o و ادبی  ) علمی ویراستار (ان  نام   
o و نشر   چاپ  مؤسسه  نام 
o مجله  پستی و سایت الکترونیکی نشانی   
o و ارشاد اسالمی  فرهنگ  انتشار از وزارت  پروانه  شماره   
o و فناوري  تحقیقات -  علوم  از وزارت  مجله  علمی  درجه   

 شود.   درج   انگلیسی  زبان  به  مجله  جلد پشت  درون  موارد در صفحه  این  تمامی  -20
  ضوابط  ه، ب  تحریریه  هیأت  تشخیص  بنا به  مناسبی  باید محل  در هر مجله  -21

 یابد.   اختصاص اشتراك  و فرم  نگارش  ، راهنماي مقاله  پذیرش
نیز   مجله  صفحه  رادر بر دارد و آخرین  مندرجات  ، فهرست مجله  اول  صفحه  -22

 دهد.  می نشان   انگلیسی  زبان  را به  مجله  مندرجات  فهرست
 ریه درج گردد.اسامی داوران کل مقاالت هر شماره از نشریه در انتهاي نش  -23
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 کیفیت نشریه -8ماده 
نشریه باید از کاغذ مرغوب، طراحی مناسب بهره مند بوده و کیفیت شکلها،  -1

 نمودارها، عکسها و جداول متناسب با راهنماي نگارش نشریه باشد.

محتواي نشریات علمی پژوهشی باید مقاالت پژوهشی اصیل (بنیادي یا  -2
راستاي تولید علم و ارتقاي سطح دانش و کاربردي) با حفظ اصل نوآوري در 

 پژوهش باشند.

آیین نامه تعیین اعتبار نشریات علمی کشور مصوب  4تاکید بر رعایت ماده  -3
8/11/90 

نشریات دانشگاه شهید مدنی آذربایجان می بایست داراي وب سایت  -4
 الکترونیکی بوده و آرشیو الکترونیکی آنها کامل باشد.

بایستی بصورت الکترونیکی از طریق سامانه مدیریت دریافت و داوري مقاالت  -5
 نشریه صورت پذیرد.

 از زمان مقرر انتشار نشریه، چاپ آن نباید بیش از یکماه تاخیر داشته باشد.  -6

نشریات دانشگاه شهید مدنی آذربایجان باید در پایگاه استنادي جهان اسالم  -7
)ISC.نمایه گردند ( 

 

  انتشار مجالت   تناوب - 9  ماده
 ، گردیده  تعیین  اسالمی شادار و  فرهنگ  وزارت مجوز  اساس بر  که  ترتیبی  به  انتشار هر مجله

 بود. خواهد
 

   صدور مجوز چاپ - 10  ماده
  با ضوابط  و انطباق  بررسی  ، جهت از تأیید مدیر مسؤول  پس ، چاپ  براي  آماده  مجله
 صادر گردد.   آن  شود تا دستور چاپ می  ارسال  دانشگاه  پژوهشی  معاون  به  اجرایی  نامه آیین
   مجله  چاپ  هاي هزینه - 11  هماد

  6  ماده  5بند   براساس  داوران  الزحمه حق -1
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یافته مبلغ   انتشار  مدیر مسئول نشریات بدون نمایه به ازاي هر شماره  الزحمه  حق -2
 ) 9/6/93ریال (مصوب هیات رئیسه دانشگاه مورخ  000/000/2/

یافته مبلغ   انتشار  نشریات بدون نمایه به ازاي هر شمارهسردبیر   الزحمه حق -3
 ) 9/6/93ریال (مصوب هیات رئیسه دانشگاه مورخ  000/000/4/

یافته مبلغ   انتشار  مدیر مسئول نشریات علمی ترویجی به ازاي هر شماره  الزحمه  حق -4
 )  9/6/93ورخ ریال (مصوب هیات رئیسه دانشگاه م 000/000/3/

یافته مبلغ   انتشار  نشریات علمی ترویجی به ازاي هر شمارهسردبیر   الزحمه حق -5
 ) 9/6/93ریال(مصوب هیات رئیسه دانشگاه مورخ  000/000/6/

یافته   مدیر مسئول نشریات علمی پژوهشی به ازاي هر شماره انتشار  الزحمه  حق -6
 ) 9/6/93ریال (مصوب هیات رئیسه دانشگاه مورخ  000/000/5مبلغ /

یافته مبلغ   انتشار  نشریات علمی پژوهشی به ازاي هر شمارهسردبیر   الزحمه حق -7
 ) 9/6/93ریال (مصوب هیات رئیسه دانشگاه مورخ  000/000/10/

 شوراي مجالت  مصوبات  مطابق  ادبی  ویراستاري  الزحمه حق -8

و   دانشگاه  در مهمانسراي  ، اقامت و برگشت  رفت  طبلی  شامل  مسافرت  هاي هزینه -9
  هیأت  حضور در جلسات  جهت  ازدانشگاه  خارج  تحریریه  هیأت  اعضاي  پذیرایی
  تحریریه

 آرایی و صفحه  چینی حروف هاي هزینه  -10

   چاپ  هاي هزینه  -11

 هزینه سامانه مدیریت نشریه  -12

   یعتوز  هاي هزینه  -13

 

   مالی  منابع - 12  ماده
  معاونت  حوزه را  اول  شمارة چهارتا   شماره  از اولین  انتشار مجالت  به  مربوط  هاي هزینه

  اخذ اعتبار علمی  به  موفق  مجله  فاصله  در این کند. چنانچه می  تأمین  دانشگاه  پژوهشی
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  در بودجه  آن  براي  خاصی  ، ردیفگردد  و فناوري  ، تحقیقات علوم  از وزارت  پژوهشی
  عدم  خواهد شد. در صورتو از آن محل هزینه هاي نشریه تامین منظور   هکددانش ساالنه
نشریه از حمایت مالی معاونت پژوهشی دانشگاه بهره ، پژوهشی  اعتبار علمی  درجۀ  کسب

ژوهشی از وزارت مند نخواهد شد و ادامه حمایت مالی منوط به اخذ درجه اعتبار علمی پ
 علوم تحقیقات و فناوري خواهد بود. 

 

  کارشناس نشریه – 13  ماده
 نشریه فعال یک کارشناس در نظر گرفته می شود. 3براي هر دانشکده با حداقل 

 

 و اهدا  ، فروش ، توزیع گذاري  قیمت  نحوة - 14  ماده
هر   دانشگاه  علمی  مجالت  شوراي  توسط  مجالت  و اهداي  ، فروش توزیع  گذاري  قیمت  نحوة

 گردد. می  بار تعیین  یک  دو سال
 

  مجالت  از فروش  حاصل  ر آمدهايد - 15  ماده
ها و  دانشگاه  معامالتی -  مالی  نامه آیین  ، باید براساس مجالت  از فروش  حاصل  در آمدهاي

 واریز گردد.   دانشگاه  عواید اختصاصی  حساب  به  عالی آموزش  مؤسسات

کلیه در آمدهاي حاصل از فعالیت نشریه عینا به واحد هزینه کننده اختصاص  -14تبصره 
 خواهد یافت.

 

   تخفیف  میزان - 16  ماده
 %50  از دانشگاه  خارج  علمی  هیأت  و اعضاي  دانشجویان  براي

 افراد یا  بهاز نشریه را جلد  30تا تعداد حداکثر تواند  می  ولئمدیر مس  : 15   تبصره
 اهدا نماید.  مؤسسات
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   مجله  شمارگان - 17  ماده
  و تعیین  مجالت  با نظر شوراي  سردبیر هر مجله  ساالنه  گزارش  بر اساس  مجله  شمارگان

 .گردد می
 

   نامه  تفسیر مفاد آیین - 18  ماده
  علمی  مجالت  شوراي  عهده  ، به نامه آیین  در این  مسکوت  موضوعات  تفسیر مفاد و شرح

 باشد. می  دانشگاه
 تبصره،  15و  ماده 18 در شهید مدنی آذربایجان  دانشگاه نشریات علمی  اجرایی  نامه  آیین

تصویب الزم    تاریخ از رسید و   دانشگاهپژوهشی   شوراي  تصویب  به 24/4/93  در تاریخ
 االجرا است.
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 دانشگاه داخل علمی  نشریاتدستورالعمل تأسیس 

 مسئولیت فعالیت ردیف

4-1 

 بررسی و تصویب عنوان و طرح توجیهی نشریه درگروه  -
معرفی دو نفر از اعضاي گروه به عنوان مدیر مسئول توسط شوراي گروه بر اساس   -

 نامه اجرایی نشریات علمی دانشگاه به شوراي پژوهشی دانشکده آیین
نامه اجرایی نشریات  معرفی اعضاي هیات تحریه توسط اعضاي گروه بر اساس آیین -

 علمی دانشگاه به همراه رزومه علمی به شوراي پژوهشی

 مدیر گروه

4-2 

 بررسی و تصویب عنوان و طرح توجیهی نشریه در شوراي پژوهشی دانشکده  -
شوراي پژوهشی  بررسی و تائید افراد معرفی شده به عنوان مدیر مسئول در  -

نامه اجرایی نشریات علمی دانشگاه و ارجاع آن به شوراي  دانشکده بر اساس آیین
 مجالت (پژوهشی) دانشگاه

بررسی و تائید اعضاي هیات تحریه معرفی شده در شوراي پژوهشی دانشکده بر   -
نامه اجرایی نشریات علمی دانشگاه  وارجاع آن به شوراي مجالت  اساس آیین

 ) دانشگاه(پژوهشی

رئیس 
 دانشکده

4-3 

 بررسی و تصویب عنوان و طرح توجیهی نشریه درشوراي انتشارات دانشگاه  -
تائید افراد معرفی شده بعنوان مدیر مسئول در شوراي انتشارات دانشگاه بر اساس   -

 به ریاست دانشگاه جهت صدور حکم نامه اجرایی نشریات علمی دانشگاه و ارجاع  آیین
و تائید اعضاي هیات تحریه معرفی شده در شوراي انتشارات دانشگاه بر بررسی  -

نامه اجرایی نشریات علمی دانشگاه  جهت صدور احکام توسط معاونت  اساس آیین
 پژوهشی دانشگاه

شوراي 
 انتشارات

معرفی مدیر مسئول  و عنوان نشریه به وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی توسط  - 
 مجوز نشر ریاست دانشگاه جهت اخذ

ریاست 
 دانشگاه

تشکیل جلسه هیات تحریریه به منظور معرفی دو نفر از اعضا بعنوان سردبیر به   - 4-4
 نامه اجرایی نشریات علمی دانشگاه شوراي پژوهشی دانشکده بر اساس آیین

 مدیر مسئول

4-5 
بررسی و تائید افراد معرفی شده به عنوان سردبیر  در جلسه شوراي پژوهشی   -

نامه اجرایی نشریات علمی دانشگاه و ارجاع آن به شوراي  دانشکده بر اساس آیین
 مجالت (پژوهشی) دانشگاه

رئیس 
 دانشکده

نامه اجرایی  بررسی و انتخاب سردبیر در شوراي انتشارات دانشگاه بر اساس آیین - 4-6
 نشریات علمی دانشگاه و صدور حکم توسط معاونت پژوهشی دانشگاه

شوراي 
 انتشارات

بعد از دریافت نتیجه استعالم از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی اقدام به دریافت کد  - 4-7
 از سازمان اسناد و کتابخانه ملی) ISSN(شاپا 

شوراي 
 انتشارات

4-8 
 انتشار سه شماره از نشریه، و اقدام جهت اخذ درجه از وزارت علوم، تحقیقات و ناوري -
و سایر نمایه هاي  ISIو  Google scholarو  ISCاقدام براي نمایه کردن در   -

 معتبر

مدیر مسئول 
و شوراي 
 انتشارات
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 بررسی و تصویب عنوان و طرح توجیهی نشریه درگروه -
نامه بر اساس آیینمعرفی دو نفر از اعضاي گروه بعنوان مدیر مسئول توسط شوراي گروه  -

 اجرایی نشریات علمی دانشگاه به شوراي پژوهشی دانشکده
نامه اجرایی نشریات علمی معرفی اعضاي هیات تحریه توسط اعضاي گروه بر اساس آیین -

 شوراي پژوهشی دانشکده دانشگاه به همراه رزومه علمی به

 پژوهشی دانشکده بررسی و تصویب عنوان و طرح توجیهی نشریه درشوراي -
نامه اجرایی نشریات بررسی و تائید افراد معرفی شده بعنوان مدیر مسئول در شوراي پژوهشی دانشکده بر اساس آیین  -

 علمی دانشگاه و ارجاع آن به شوراي مجالت (پژوهشی) دانشگاه
نامه اجرایی نشریات ینبررسی و تائید اعضاي هیات تحریه معرفی شده در شوراي پژوهشی دانشکده بر اساس آی -

 علمی دانشگاه  وارجاع آن به شوراي مجالت (پژوهشی) دانشگاه

شوراي مجالت (پژوهشی) بررسی و تصویب عنوان و طرح توجیهی نشریه در -
 دانشگاه

نامه اجرایی تائید افراد معرفی شده بعنوان مدیر مسئول در شوراي پژوهشی دانشگاه بر اساس آیین  -
 نشریات علمی دانشگاه و ارجاع آن به ریاست دانشگاه جهت صدور حکم

نامه بررسی و تائید اعضاي هیات تحریه معرفی شده در شوراي پژوهشی دانشگاه بر اساس آیین -
 اجرایی نشریات علمی دانشگاه  جهت صدور احکام توسط معاونت پژوهشی دانشگاه

یه به وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی توسط ریاست دانشگاه معرفی مدیر مسئول  و عنوان نشر -
 جهت اخذ مجوز نشر

تشکیل جلسه هیات تحریریه به منظور معرفی دو نفر از اعضا بعنوان سردبیر به شوراي پژوهشی دانشکده   -
 اجرایی نشریات علمی دانشگاه نامهبر اساس آیین
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عنوان سردبیر  در جلسه شوراي پژوهشی دانشکده بر اساس بررسی و تائید افراد معرفی شده به  
 نامه اجرایی نشریات علمی دانشگاه و ارجاع آن به شوراي مجالت (پژوهشی) دانشگاهآیین

نامه اجرایی نشریات علمی بررسی و انتخاب سردبیر در شوراي پژوهشی دانشگاه بر اساس آیین 
 هشی دانشگاهدانشگاه و صدور حکم توسط معاونت پژو

اقدام به دریافت کد  بعد از دریافت نتیجه استعالم از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
 ) از سازمان اسناد و کتابخانه ملی ISSNشاپا (

 انتشار سه شماره از نشریه،
 اقدام الزم جهت اخذ درجه از وزارت علوم، تحقیقات و فناوري 

 و سایر نمایه هاي معتبر ISIو  Google scholarو  ISCاقدام براي نمایه کردن در  
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 مقدمه 

این آیین نامه در جهت اجراي سیاست هاي دانشگاه به منظور ایجاد و تقویت هسته هاي 
پژوهشی و انجام پژوهش هاي گروهی در راستاي موضوعات اولویت دار در گروه هاي 

در این آیین نامه، براي  به اجرا گذاشته می شود.  آموزشی مستعد و واجد شرایط تنظیم و
، به معاونت پژوهشی دانشکده، »معاونت«اختصار، به معاونت پژوهشی و فناوري دانشگاه، 

 اطالق می شود.» گروه«و به گروه آموزشی، » دانشکده«

 

 تعریف هسته پژوهشی  - 1ماده 

به مجموعه اي متشکل از اعضاي هیئت علمی یک گروه که داراي سابقه و تجربه پربار 
پژوهشی اند و بر محور یک برنامه پژوهشی مصوب فعالیت هاي علمی دارند هسته پژوهشی 

 گفته می شود. 

هسته ها در فعالیت هاي بین رشته اي می توانند از اعضاي هیئت علمی دیگر  - 1 تبصره
 گروه هاي آموزشی نیز بهره مند شوند. 
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تشکیل هسته هاي پژوهشی و داشتن یکسال عملکرد مطلوب پیشنیاز تشکیل  - 2 تبصره
 گروه هاي پژوهشی می باشد. 

 

 اهداف و وظایف  - 2ماده

 ارت است از : اهداف و وظایف هسته پژوهشی عب

الف) انجام دادن پژوهش هاي برنامه محور، درجهت افزایش توان و اعتالي جایگاه علمی 
دانشگاه و دستیابی روزافزون به یافته هاي علمی نوین و ارتقاي سهم دانشگاه در گسترش 

 مرزهاي دانش؛

ب) انجام دادن پژوهش هایی که به حل معضالت اساسی کشور کمک می کند و جذب 
 تبارات پژوهشی از خارج از دانشگاه؛اع

 ج) مهیا کردن محیط علمی پویا و مولد علم و برنامه محور؛

 د) سازماندهی گروه هاي پژوهشی و تقویت فعالیت هاي مشترك پژوهشی . 

 

 شرایط تشکیل هسته پژوهشی -3ماده 

 هسته پژوهشی بنابه تقاضاي اعضاي هیئت علمی و با شرایط زیر تشکیل می گردد: 

الف) هدف و عنوان هسته پژوهشی، متناسب با نیازهاي علمی و موضوعات اولویت دار کشور و 
 در جهت توسعه علمی دانشگاه در یکی از زمینه هاي علمی یا علمی کاربردي باشد؛ 

 ب) هسته پژوهشی برنامه سه ساله پژوهشی مدرن و مصوب داشته باشد؛

 ج) تقاضاي تشکیل هسته پژوهشی و برنامه آن به تایید شوراي پژوهشی دانشکده رسیده باشد. 

د) تقاضاي تشکیل هسته پژوهشی و برنامه آن به تصویب شوراي پژوهشی دانشگاه رسیده 
 باشد. 
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 شرایط اعضاي اصلی هسته پژوهشی  -4ماده 

مرتبه استادیاري و باالتر که  هسته پژوهشی با حداقل سه عضو هیئت علمی از یک گروه در
 تشکیل می شود. 3شرایط زیر را دارا باشند و با در نظر گرفتن شرایط موضوع ماده 

 الف) راهنمایی پایان نامه حداقل سه دانشجوي کارشناسی ارشد؛

 ب) به انجام رساندن حداقل دو طرح پژوهشی؛

 ر در سه سال گذشته؛ج) انتشار حداقل سه مقاله علمی پژوهشی در مجالت علمی معتب

حداقل دو تن از اعضاي هر هسته پژوهشی باید دو شرط از شرایط الف تا ج را  -3تبصره 
 دارا باشند و نفر سوم حداقل یکی از شرایط فوق الذکر را دارا باشد.

یک عضو هیئت علمی نمی تواند در بیش از یک هسته پژوهشی در دانشکده و  -4تبصره 
یک هسته بین رشته اي، به عنوان عضو اصلی که با آن هسته شکل می گیرد، 

 شرکت داشته باشد.

 هسته می تواند عضو غیر اصلی از خارج از دانشگاه نیز داشته باشد.  -5تبصره 

 

 ی پشتیبانی از هسته هاي پژوهش -5ماده 

هسته پژوهشی بر مبناي برنامه و عملکرد پژوهشی که ساالنه توسط معاونت بررسی خواهد 
 شد، از اعتبارات ریالی و اختیارات الزم براي انجام فعالیت زیر برخوردار است: 

 الف) اجراي طرح هاي تحقیقاتی نوآورانه در جهت اعتالي جایگاه علمی دانشگاه؛ 

ارجی در چهارچوب اهداف و برنامه هسته پژوهشی بعنوان ب) پذیرش داوطلبان داخلی و خ
 دستیار پژوهشی؛

ج) اعطاي اعتبارات پژوهشی ویژه به اعضاي هیئت علمی عضو هسته بر اساس عملکرد 
 پژوهشی؛
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 ارائه امتیازات ویژه به هسته هاي پژوهشی مزیت دار -6تبصره 

صورت مشترك توسط اعضاي ه طرح پژوهشی داخل دانشگاه در هر سال ب 2امکان انجام  -
هسته و در راستاي اهداف مصوب هسته از محل اعتبارات معاونت پژوهشی دانشگاه مطابق 
 آیین نامه نحوه حمایت ازطرحهاي پژوهشی اعضاي هیات علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان 

در محاسبه امتیازات فعالیتهاي پژوهشی اعضاي هسته که  2/1در نظر گرفتن ضریب  -
رت مشترك توسط اعضاي هسته و در راستاي اهداف مصوب هسته باشد براي بصو

 دریافت اعتبار پژوهشی (گرنت)
 

چنانچه معاونت، پس از بررسی ساالنه، عملکرد هسته را نامطلوب تشخیص داد،  -6ماده 
 موضوع لغو هسته از سوي معاونت در شوراي پژوهشی دانشگاه مطرح خواهد شد. 

به تصویب شوراي پژوهشی  26/12/92تبصره در تارخ  6ماده و  6این آیین نامه در 
 دانشگاه رسید و از تاریخ ابالغ الزم االجرا است.



  مجموعه قوانین و مقررات پژوهشی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

 

 

 مقدمه

يِ  ستاي و در راکتردتحقیقاتی پسا ي هاش دوره گسترد و یجااین آیین نامه بمنظور ا
، ارتقاي توان علمی و باال لمللیابین و ملی ي عرصه هاز در نیارد موي تخصص هاتقویت 

آوري و فن ش مرزهاي دانش و گسترو تولید علم بردن ظرفیت تحقیقاتی پژوهشگران، 
که در دانشگاه شهید مدنی آذربایجان یر ح زبه شرپژوهشگران و فناوران،  ارتباط بیند یجاا

 .تدوین شده استمی شود،       نام برده » دانشگاه«عنوان ه از آن ب

 

 يکتردپسادوره تعاریف  - 1ماده 

است معین و موقت دوره اي تقاضا محور،  (Post Doctoral Research)ي کتردپسا دوره 
به فعالیت خود تخصصی ي هارت مهاي تقار اربه منظوي کتردهشگر پساوپژدر طی آن که 
 می پردازد. خودتخصصی زه حودر هشی مستقل وپژي ها
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 يکتردهشگر پسا وپژ

ده و داوطلب ورود بو (Ph. D)تخصصی ي کتررك دمدداراي ست که دي افري کتردهشگر پسا وپژ
زه حودر مستقل ت تحقیقاو انجام تخصصی ي هارت مهاي تقار اربه منظو يکتردپسا دوره به 

 می باشد.خود تخصصی 

  ههندش دپذیرد ستاا

عضو هیآت علمی رسمی دانشگاه است که مسئولیت   يکتردپسا دوره  ههندش دپذیرد ستاا
 برگزاري دوره را بعهده می گیرد.

 

 يکتردهشگر پسا وپژیط اشر - 2ماده 

 وري. نافت و تحقیقام، علول وزارت قبورد تخصصی موي کتررك دشتن مددا -1

پژوهشی منتشر شده در نشریه هاي معتبر –امتیاز از مقاالت علمی 15کسب  -2
سال اخیر، با استناد به آیین نامه  3مستخرج از فعالیت هاي پژوهشی متقاضی در 

 ارتقاي اعضاي هیأت علمی.

 امتیاز مقاله هاي مستخرج از رساله مشابه مقاله هاي عادي محاسبه می شود. -1تبصره 

% امتیازات کسب شده این بند باید نتیجه پژوهش هاي خود 60حد اقل  -2تبصره 
عنوان نویسنده مسئول یا نویسنده اول مقاله قلمداد ه پژوهشگر باشد که در آن ها ب

 شده باشد.

پژوهشی داراي ضریب تأثیر –حداقل دو عنوان از مقاله ها در نشریه هاي علمی -3تبصره 
  چاپ شده باشد.

از لحاظ خدمت نظام  ممانعت قانونیم عدو عمومی ي ت هاصالحیرداري از برخو -3
 . وظیفه عمومی

  .ههندش دپذیرد ستاادانشگاه بعنوان  یطاجد شرواساتید از ایکی ش از خذ پذیرا -4
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صالحیت انجام پژوهش از اساتید راهنما و مشاور رساله داشتن توصیه نامه  -5
 دکتري.

 

 ههندش دپذیرد ستاایط اشر - 3ماده 

 باشد.ري نشیادامرتبه داراي قل احد -1

 داراي ضریب تأثیرهشی وپژـ معتبر علمی ت مجالدر  یرخال سا 2در مقاله  4قل احد -2
 . و حداقل در دو مقاله مولف مسئول، یا نفر اول باشد باشدده منتشر کر

ده و کرع فاد دساله خواز رکه ي کتري دوره دنشجودانفر  یکقل اهنمایی حدرا -3
و یا یک کتاب تصنیفی و یا  گرفته باشده به عهد را باشد ه لتحصیل شدرغ افا

 .تألیفی چاپ شده مرتبط با تخصص خود در انتشارات معتبر داشته باشد

از  ،يکتردپسا پژوهشگر معیشتی وکلیه هزینه هاي پژوهش ق حقوقابلیت تامین  -4
ات برون رعتباا یا سایرو برون دانشگاهی هشی وپژي هاح طرمحل اعتبار 

 .داشته  باشد رادانشگاهی متعلق به خود، 
 موافقت گروه و دانشکده را اخذ کرده باشد. -5

 

پسا دوره  پژوهشگرين طلباداوست اخودریابی اي ارزبروري ضرارك مد  -4ماده 
 يکترد

 داوطلبعلمی و صالحیت عمومی ، ئین نامهآین ا 2ده مارج در مندت ماالزاقل ابر حدوه عال
 ب طلداوهد گرفت. اخوار قر یابیرد ارزیر موارد زمويِ بر مبنا يکتردپسا دوره  پژوهشگري
ئه ه اراهندش دپذیرد ستاابه را یر ت زطالعااست اموظف  يکتردپسا دوره  پژوهشگري

 نماید:

 کامل. تبا جزئیا موضوع پژوهشد پیشنها -1

، تحصیلیارك مددي، کامل فرت شامل: مشخصاارك مداز مه (متشکل رزو -2
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شنایی با آهی اگو، علمیي هاب نتصاو افعالیت ها رات، نتشات، افهرست تحقیقا
 لمللی)ابین ن بازقل یک احد

نایی ابه تودن پی براي بره نشگاوت داقضادر که ي یگردهی اگوك و رهر مد -3
 کمک نماید.ش وي در دوره پذیراز موثر ده ستفااي اطلب برداو

مربوط به امور بین الملل متقاضیان خارج از کشور  کهي یگردهی اگورك و هر مد -4
 باشد.

 

 يکتردپسا ل دوره طو  -5ماده 

یک دوره تمام وقت یک ساله است که در صورت نیاز با پیشنهاد ي رـکتدپسا ل دوره طو
و اخذ موافقت دانشکده و معاونت پژوهشی دانشگاه، حد اکثر تا  ههندش دپذیرد ستااتوجیهی 

 یک سال دیگر نیز قابل افزایش می باشد.

 

 يکتردپسا  م پژوهشگرثبت ناو تائید ، ستاخودرحل امر  -6ماده 

به همراه کلیه مدارك قید  يکتردپسا  پژوهشگريارسال درخواست کتبی متقاضی  -1
 به استاد پذیرش دهنده. 4شده در ماده 

توسط ي کتردپسا  ررسی و اعالم نظر کتبی در مورد درخواست متقاضی پژوهشگريب -2
 .ههندش دپذیرد ستاا

شوراي  توسطي کتردپسا  و یا رد درخواست متقاضی پژوهشگريتائید بررسی جهت  -3
 و شوراي دانشکده. وهگر

جهت  ش و فناوري دانشگاههونت پژوبه معابانضمام مدارك  دانشکده تأییدیه ارسال -4
 بررسی و تصویب نهایی در شوراي پژوهشی. 

 به مراجع ذیصالح جهت تأیید صالحیت هاي عمومی.ي کتردپسا معرفی پژوهشگر  -5

پذیرش دهنده د ستاا ،يکتردپسا پژوهشگر به غ بالزي اداري و ایند ساافرو  عقد قرارداد -6
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 ه.مربوطه نشکدو دا

 

 يکتردپسا تعهدات پژوهشگر  -7ماده 

 .ههندش دپذیرد ستاااهتمام به امور پژوهشی در طول دوره با نظارت و هماهنگی  -1

 رعایت کلیه قوانین و مقررات آموزشی، پژوهشی و اداري دانشگاه در طول دوره. -2

 (خویش فرما) در طول مدت دوره.رائه بیمه ا -3

شوراي گروه و شوراي ، ههندش دپذیرد ستااماهه با تأیید  3ارائه گزارش هاي دوره اي  -4
 دانشکده به معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه.

 ارائه سمینار در مورد نتایج نهایی پژوهش هاي انجام یافته در دانشکده مربوطه. -5

 –ارائه حداقل یک مقاله چاپ شده (یا گواهی پذیرش مقاله) در مجالت معتبر علمی -6
 پژوهشی داراي ضریب تأثیر در طول دوره.

تمامی مقاالت مستخرج از پژوهش در این دوره باید نام و نشانی دانشگاه را در   -4تبصره 
 ذکر شود.بر داشته و در انتهاي مقاله باید نام دانشگاه بعنوان حمایت کننده 

، ه تولید فناوري جدید، ثبت اختراعدر شرایط خاص که فعالیت پژوهشی منجر ب -5تبصره 
تولید دانش فنی و یا ساخت محصول جدید شود، تأییدیه دستاوردها با تأیید 

 شوراي پژوهش و فناوري دانشگاه می تواند جایگزین چاپ مقاله شود.

 

 يکتردپسا ل پژوهشگر قباه در نشگاات داتعهد -8ماده 

 هشیونت پژومعاات تعهد

ئه ه و ارائه شددي اراپیشنهاح طرو  يکتردپسا پژوهشگر داوطلب سی صالحیت ربر -1
  .پاسخ مقتضی
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برنامه ریزي امور مربوط به ورود و استقرار پژوهشگر از طریق مدیریت امور  -2
پژوهشی براي متقاضی داخل کشور و از طریق مدیریت گروه همکاري هاي علمی 

 المللی براي متقاضی خارج کشور.و بین 

معاونت پژوهش و فناوري ارسال شده به  ماهه 3گزارش هاي دوره اي سی ربر -3
 .دانشگاه

پژوهشگر ست کتبی اخودربنا بر ي کتردتحقیق پسان دوره هینامه پایااگوور صد -4
 سهبا اعالم اتمام دوره توسط استاد پذیرش دهنده،  س ساابر و  يکتردپسا 

 .ههندش دپذیرد ستاو ا، رئیس دانشکده هنشگاداهشی وپژون معايِ مضاا

میزان حمایت معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه از پژوهشگر پسا دکتري در حد  -5
 حمایت هاي انجام گرفته از دانشجویان دکتري خواهد بود.

 دانشکده اتتعهد

اتوماسیون، آزمایشگاه، ارائه امکانات اتاق، کامپیوتر، اینترنت، پست الکترونیکی،  -1
کتابخانه، مرکز کامپیوتر، سرویس ایاب و ذهاب کارکنان و اقدام براي صدور کارت 

 شناسایی.

درس مرتبط با زمینه تخصصی پژوهشگر در صورت نیازدانشکده و  2ارائه حداکثر  -2
 موافقت پژوهشگر و استاد پذیرش دهنده.

آموزانه پژوهشگر بر طبق مقررات معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه  -6تبصره 
 پرداخت خواهد شد. 

 يکتردپسا ه پژوهشگر هندش دپذیرد ستاات اتعهد

 .يکتردپسا پژوهشگر معیشتی وکلیه هزینه هاي پژوهش ق حقوخت داپرو  تامین -1

حداقل امکانات الزم همکاري با دانشکده مربوطه براي تأمین فضاي کار مناسب و  -2
 .يکتردپسا پژوهشگر  براي پژوهش

مربوطه و ارائه پیشنهاد توجیهی براي  هنشکددابه دوره یک ساله ن پایام عالا -3
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 تمدید دوره (در صورت نیاز) حداکثر تا یک سال دیگر.

 

 ههندش دپذیرد ستال اقباه در نشگاات داتعهد  -9ماده 

استاد پذیرش دهنده به ازاي هر پژوهشگر پسا اعمال امتیاز براي اعتبار پژوهشی (گرنت) 
 به میزان امتیاز تعلق گرفته براي  هر دانشجوي دکتري. دکتري

 

 يکتردپسا دوره به ط مربوي تامین هزینه هاه نحو  -10ماده 
ي کتردپسا پژوهشگر معیشتی و کلیه هزینه هاي پژوهش ق مسئولیت تامین حقو -1

 ست.ه اهندش دپذیرد ستاه ابه عهد

میزان حقوق معیشتی و سایر هزینه ها قبل از شروع دوره طی توافقنامه اي بین  -7تبصره 
استاد پذیرش دهنده و پژوهشگر پسا دکتري و و نیز با اطالع معاونت پژوهش و 

 فناوري دانشگاه تعیین می شود.

طریق ق پژوهشگر از حقویا تمام  بخش وه، نشگاداتوسط اعتبار تامین رت صودر  -2
 د.بو هداخو پرداختمنابع قابل این 

 

 مالحظات عمومی -11 دهما

نمی ب محسوه نشگاداعلمی ت هشگر عضو هیأوپژي، کتردپسا ل دوره طودر  -1
 د.شو

و یین نامه آین ب اچورچاي در کتردپسا ه در دوره نشگاداهشگر با وتعامل پژ -2
 هشی مربوطه می باشد. وپژ اردادقر

 .شتداهد اعضویت نخوه نشگاي داهاراشودر هشگر وپژ -3

ه غیرو بیمه تکمیلی ، نی مسکنوتعان فاهی همچوت رخدمااز هشگر وپژده ستفاا -4
 می باشد. دانشگاهفقت ابه موط منو
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نها متعلق به از آمالی ناشی ي مدهاي و درآکتردپسا  دورهت در نتایج تحقیقا -5
، نتایج علمیر نتشادر است اف ـموظي رـکتدا ـگر پسـهشوپژده و وـبه نشگادا

ي معنودي و مالکیت ما، علمیات سا یر تولیدت و عااختراثبت ، کتبت، مقاال
 ارد.بدظ محفوه را نشگادا

ه است ویا مواردي که نیاز در خصوص سایر موارد که در این آیین نامه لحاظ نشد -6
به بررسی و تفسیر دارد، نظر شوراي پژوهش و فناوري دانشگاه مالك عمل 

 خواهد بود.

و شوراي پژوهش  12/03/94 خهرجلسه موه در تبصر  7 ده وما 11 دریین نامه آین ا
 .می باشدا جرا الزم بهیخ تصویب رتاغ از بالاز اپس و  .سیدربه تصویب ه نشگادافناوري 

 

 يکتردپسا  م پژوهشگرثبت ناو تائید ، ستاخودرهاي اجرایی  روش

 مسئولیت فعالیت ردیف

5-1 
به همراه کلیه مدارك  يکتردپسا  پژوهشگريارسال درخواست کتبی متقاضی 

 به استاد پذیرش دهنده. 4قید شده در ماده 
 يکتردپسا  پژوهشگر

5-2 
ي کتردپسا  پژوهشگري ررسی و اعالم نظر کتبی در مورد درخواست متقاضیب

 و ارسال به گروه مربوطه در صورت تائید
 ههندش دپذیرد ستاا

 ي کتردپسا  و یا رد درخواست متقاضی پژوهشگريتائید بررسی جهت  5-3
و شــوراي  وهگرشــوراي 
 دانشکده

5-4 
 ش و فناوري دانشگاههونت پژوبه معاارسال تأییدیه دانشکده بانضمام مدارك 

 بررسی و تصویب نهایی در شوراي پژوهشی. جهت 
 دانشکده رییس

5-5 
به مراجع ذیصالح جهت تأیید صـالحیت هـاي   ي کتردپسا معرفی پژوهشگر 

 عمومی
 مدیر امور پژوهش 

 يکتردپسا  پژوهشگربا  عقد قرارداد 5-6
معاونت پژوهش و 

 فناوري

5-7 
و پذیرش دهنده د ستاا،يکتردپسا پژوهشگر به غ بالزي اداري و ایند ساافر
 ه.مربوطه نشکددا

 مدیر امور پژوهش
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گران عرصه تحقیق و  هاي بی شائبه تالش این دستورالعمل به منظور ارج نهادن به تالش
هاي تحقیقاتی از  پژوهش و در جهت ترغیب و تشویق هرچه بیشتر آنان به انجام فعالیت

سوي معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه تنظیم گردیده و پس از بررسی در شوراي پژوهش 
آن شورا به تصویب رسیده است. دستورالعمل حاضر  9/8/1391گاه در جلسه و فناوري دانش

مورد بازنگري،  08/07/1393در دوازدهمین جلسه شوراي پژوهش و فناوري دانشگاه مورخ 
االشاره  بروزسازي و تصویب قرار گرفته است. بر این اساس دستورالعمل حاضر از تاریخ فوق

 ردد.گ هاي قبلی می جایگزین دستورالعمل

 

 مقدمه 

گران عرصه تحقیق و  هاي بی شائبه تالش این دستورالعمل به منظور ارج نهادن به تالش
هاي تحقیقاتی از  پژوهش و در جهت ترغیب و تشویق هرچه بیشتر آنان به انجام فعالیت

سوي معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه تنظیم گردیده و پس از بررسی در شوراي پژوهش 
آن شورا به تصویب رسیده است. دستورالعمل حاضر  9/8/1391و فناوري دانشگاه در جلسه 
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شوراي پژوهش و فناوري مورد بازنگري،  08/07/1393در دوازدهمین جلسه مورخ 
االشاره  بروزسازي و تصویب قرار گرفته است. بر این اساس دستورالعمل حاضر از تاریخ فوق

 گردد. هاي قبلی می جایگزین دستورالعمل

 

 تعاریف -1ماده 

 باشد. ها می : منظور از واحد مربوطه دانشکده واحد مربوطه

به آن دسته از اعضاي محترم هیات علمی رسمی و پیمانی  : اعضاي هیات علمی جوان
سال بوده و بیش از سه سال سابقه خدمت به  35گردد که حداکثر داراي  دانشگاه اطالق می

 عنوان عضو هیات علمی نداشته باشند.

، JCR ،ISIمجالت معتبر علمی در این دستورالعمل شامل مجالت  : علمیمجالت معتبر 

ISC  (داراي ضریب تاثیر)، غیرISI پژوهشی (داراي مجوز از وزارتین)، -دار، علمی نمایه
 باشد.  مروري می-ترویجی و علمی-علمی

هاي تحقیقاتی اعضاي هیات علمی در قالب  : منظور فعالیت ساله هاي پژوهشی یک فعالیت
در فاصله زمانی » فرم انتخاب پژوهشگران برگزیده سال دانشگاه شهید مدنی آذربایجان«

 باشد. یک سال اخیر (اول مهرماه سال اول تا پایان شهریور سال دوم) می
 

 شرایط عمومی -2ماده 

 حداقل دو مقاله چاپ شده در مجالت معتبر علمیو دارا بودن  ده امتیازچهارحداقل کسب 
 باشد. شرط الزم براي شرکت در انتخاب پژوهشگر برگزیده واحد می

حداکثر پنجاه درصد دوازده امتیاز مذکور از محل تصنیف یا تالیف یک کتاب از  -1  تبصره
طریق انتشارات معتبر به تشخیص شوراي پژوهش و فناوري (که فرآیند داوري آن 
از طریق معاونت پژوهشی انجام گرفته باشد) و یا از محل طرح پژوهشی خارج از 

 باشد. ه قابل جایگزینی میدانشگاه با تایید دفتر ارتباط با صنعت دانشگا
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مجموع امتیاز کسب شده داوطلبین شرکت در انتخاب پژوهشگر دانشگاه در  -2 تبصره 
 باشد. نباید از بیست امتیاز کمترطول یک سال تحصیلی 

هاي قبل از استخدام به عنوان  هاي پژوهشی انجام یافته داوطلب در سال فعالیت -3تبصره 
 باشد. ت امتیاز نمیعضو هیات علمی، مشمول دریاف

 

 نحوه امتیاز دهی -3ماده 

 جدول امتیاز دهی فعالیتهاي پژوهشی براي جشنواره تجلیل از پژوهشگران برگزیده دانشگاه

 موضوع ردیف
 سقف امتیاز
 در هر مورد

محدویت 
 امتیاز

1 

با ضریب   JCRو  ISIمقاله چاپ شده  در مجالت معتبر نمایه شده در   1-1
 تاثیر حداقل سه برابر ضریب تاثیر متوسط

10-2  

 نامحدود

با ضریب   JCRو  ISIمقاله چاپ شده  در مجالت معتبر نمایه شده در   2-1
 تاثیر  بزرگتر از ضریب تاثیر متوسط

7- 2  

با ضریب   JCRو  ISIمقاله چاپ شده  در مجالت معتبر نمایه شده در   3-1
 تاثیر کوچکتر از ضریب تاثیر متوسط 

6- 2  

،   ISI/No JCRمقاله چاپ شده در مجالت معتبر نمایه شده در 4-1
Scopus  یاWeb of Science 

5- 2  

مقاله چاپ شده  در مجالت علمی پژوهشی مورد تائید وزارتین و نمایه  5-1
 با ضریب تاثیر  ISCشده در  

7-2  

مقاله چاپ شده  در مجالت علمی پژوهشی مورد تائید وزارتین و نمایه  6-1
 بدون ضریب تاثیر  ISCشده در  

6- 2  

2 -5 پژوهشی مورد تائید وزارتین-مقاله چاپ شده در مجالت علمی 7-1  
مقاله چاپ شده در مجالت نمایه شده در حداقل دو تا از پایگاههاي  8-1

 وزارتتخصصی مورد تایید 
4- 2  

1 -5 مروري  –مقاله چاپ شده  در مجالت  علمی  2  5 

3 
ترویجی (داخلی) و نقد چاپ شده و  –مقاله چاپ شده  در مجالت  علمی 

 مقاله پژوهشی در دائره المعارف
4- 1  4 
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4 
مقاله کامل چاپ شده در مجموعه مقاالت همایش هاي علمی معتبر 

 خارجی) مجالت ملی و بین المللی (داخلی و
2- 1  4 5 

5 
خالصه مقاله چاپ شده در مجمو/عه مقاالت همایش هاي علمی معتبر ملی و  

بین المللی (داخلی و خارجی) به شرط ارائه مقاله کامل به کمیته منتخب 
 دانشکده یا گواهی ارائه

1- 5/0 2   

 1 1 هر مقاله علمی صد در صد مستخرج از رساله / پایاننامه 6

7 
تولید دانش فنی/ اختراع یا اکتشاف منجر به تولید و تجاري سازي محصول یا 

 فرآیند با تایید مراجع ذیصالح وزارتین متبوع
 نامحدود 20تا 

8 

 1-3 طرح تحقیقاتی خاتمه یافته درون دانشگاهی  1-8

 نامحدود

طرح تحقیقاتی خاتمه یافته برون دانشگاهی عقد قرارداد شده از طریق   2-8
 دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه (منطقه اي یا استانی)

  5هر ازاي به+  2
 باالسري ریال میلیون

 به شده پرداخت(
 امتیاز  1 دانشگاه
 امتیاز 7  تا حداکثر
 مورد هر براي

طرحهاي ملی که حائز کسب رتبه در جشنواره هاي بین المللی معتبر   3-8
تامین نیازهاي اساسی (در حوزه هاي شود و یا به عنوان طرح ملی برجسته در 

مختلف فرهنگی و اجتماعی، دفاعی و صنعت و ...) یا تحریمی کشور به تایید 
 برابر قابل افزایش است. 5/1کمیته ممیزي منتخب وزیر رسیده باشد تا 

 5هر ازاي به+  3
 باالسري ریال میلیون
 امتیاز  1
 امتیاز 14  تا حداکثر
 مورد هر براي

9 
یا اکتشاف ثبت شده در داخل یا خارج یا نوآوري با تایید علمی مراجع اختراع 

ذیصالح وزارتین متبوع به شرط اینکه مالکیت فکري اختراع به نام دانشگاه 
 باشد.

 نامحدود 10تا 

10 
ایجاد ظرفیت فعال در جذب اعتبار پژوهشی (گرنت) داخلی یا بین المللی 

 خارج از دانشگاه 

2- 1 
(به ازاي هر ده 
 میلیون تومان) 

3 

 2 2تا  سایر فعالیتهاي فناوري (اختراعات و جشنواره)  با تایید نهایی شورا ي پژوهشی 11

12 

تالیف یا تصنیف (کتاب حاصل از دستاوردهاي پژوهشی خود) با تایید  -الف 
 نهایی شورا ي پژوهشی

 15تا 

 نامحدود

شهید مدنی آذربایجان، انتشارات دانشگاهی ناشر : انتشارات دانشگاه   -1
 معتبر، انتشار سمت، نشر دانشگاهی، ناشران بین المللی معتبر

 15تا 

 5تا  بدون اخذ مجوز ازشوراي پژوهشی دانشگاه  -2
3- Chapter book 2-4 ناشر بین المللی معتب 
تایید نهایی شورا ي تالیف مجموعه کتابهاي همانند دایره المعارف و ...  با  -ب

 پژوهشی
 30تا
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13 

 ارزیابی، داوري و نظارت بر فعالیتهاي پژوهشی، فناوري و نوآوري 

4 
   ارزیابی و داوري و نظارت بر طرحهاي منطقه اي و ملی

امتیاز  2مورد  1هر 
 امتیاز) 4(حداکثر تا 

   ارزیابی و داوري و نظارت بر طرحهاي دانشگاهی
امتیاز  1 مورد 3هر 

 امتیاز) 2(حداکثر تا 

   داوري کتب براي انتشارات دانشگاهی
امتیاز  1 مورد 1هر 

 امتیاز) 2(حداکثر تا 
 

14 
درصد  30تجدید چاپ کتاب تالیفی یا تصنیفی در صورتی که حداقل به میزان 

در محتواي آن اصالح یا اضافه صورت پذیرفته باشد به تشخیص شوراي 
 پژوهشی

3  3 

15 
 2  1 با تایید نهایی شورا ي پژوهشیویرایش علمی کتاب 

 2   1 با تایید نهایی شورا ي پژوهشیداوري مقاالت علمی پژوهشی 

 10  10 با تایید نهایی شورا ي پژوهشیتصحیح انتقادي کتاب معتبر  16

17 
کرسی هاي نظریه 

 پردازي

ارائه دستاوردها و نتایج علمی و پژوهشی 
کرسی هاي نظریه پردازي در برگرفته از 

همایش ها و میزگردهاي مراکز علمی، ملی 
 و بین المللی

 4 4تا 

در حوزه علوم انسانی و 
معارف اسالمی و سایر حوزه 
هاي علوم با داوري مراجع 
ذیصالح مورد تایید وزارت 

 متبوع

 2 -7 نقد علمی

 نامحدود
 2 -7 نوآوري

نظریه 
 5 -12 پردازي

18 

جایزه اخذ شده از جشنواره هاي معتبر کشوري (خوارزمی،  هر
 5تا  فارابی و بین المللی معتبر)، دانشمند جهان اسالم (کامستک)

به ازاي هر کتاب برگزیده شده در جشنواره کتاب سال یا فصل  5
 4 کشوري

 2 کتاب برگزیده شده در جشنواره سال استانیجایزه یا به ازاي هر 

19 

 با تایید کمیسیون تخصصی ذیربط کتاب تخصصیترجمه 
ناشر : انتشارات دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، انتشارات   -1

دانشگاهی معتبر، انتشار سمت، نشر دانشگاهی، ناشران بین المللی 
 معتبر

7 
7 

 3 بدون اخذ مجوز ازشوراي پژوهشی دانشگاه  -2
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در کلیه فعالیتهاي پژوهشی صورت گرفته توسط اعضاي هیات علمی دانشگاه   -4تبصره 
 به صورت زیر ذکر شده باشد.  جهت اخذ پژوهانه، بایستی آدرس صحیح دانشگاه 

 دانشگاه شهید مدنی آذربایجان           :    به فارسی
 Azarbaijan Shahid Madani University:                       به انگلیسی

 الشهید مدنی بأذربیجانۀ جامع                                             به عربی : 
 

لیست مجالت نامعتبر اعالمی توسط  در مجالت پولی وبه مقاالت چاپ شده  -5تبصره 
 وزارت علوم، تحقیقات و فناوري امتیازي تعلق نمی گیرد.

برتر، موردي که بیشترین امتیاز را دارد در خصوص امتیاز مربوط به پژوهشگران  -6تبصره 
 محاسبه خواهد شد.

 

 فرآیند بررسی مدارك و امتیازدهی از طریق واحد مربوط -4ماده 

هاي پژوهشی یک  متقاضیان شرکت در انتخاب به عنوان پژوهشگر برگزیده واحد، فعالیت
میل و به همراه تک» فرم انتخاب پژوهشگران برگزیده دانشگاه«ساله اخیر خود را در قالب 

نمایند. پس از انجام مراحل بررسی و  مدارك الزم به ریاست واحد ذیربط تسلیم می
اي متشکل از رئیس دانشکده، معاون پژوهشی  امتیازدهی مدارك داوطلبین در کمیته

هاي داراي متقاضی و یا یک نفر متخصص هم رشته افراد متقاضی  دانشکده، مدیران گروه
اند با  ستادیار)، از بین متقاضیان که باالترین امتیاز در واحد را کسب نموده(حداقل با مرتبه ا

توجه به سهمیه در نظر گرفته براي واحد به شرح ذیل، تعدادي را به عنوان پژوهشگران 
برگزیده واحد ذیربط انتخاب و به همراه کلیه مستندات، به معاونت پژوهشی و فناوري 

 دانشگاه معرفی خواهند کرد.

 

به تفکیک دانشکده ها هر سال در شوراي برگزیده  انسهمیه پژوهشگر  -5 ماده
 پژوهشی دانشگاه تعیین می گردد.
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» فرم انتخاب پژوهشگران برگزیده دانشگاه«اعضاي هیات علمی جوان با تکمیل   -7تبصره 
توانند نامزد انتخاب به عنوان  و ارائه آن به ریاست واحد مربوط، می

جوان دانشگاه شوند. پس از بررسی و امتیازدهی مدارك  پژوهشگربرگزیده
داوطلبین در کمیته واحد ذیربط، مدارك متقاضیان یادشده به معاونت پژوهش و 

 گردد. فناوري ارسال می

 

 فرآیند انتخاب از طریق کمیته منتخب شوراي پژوهشی دانشگاه  -6ماده 

ررسی امتیازات کسب شده، به کمیته منتخب شوراي پژوهش و فناوري دانشگاه، پس از ب
ترتیب ذیل نسبت به انتخاب پژوهشگران برگزیده، پژوهشگران برگزیده جوان و در نهایت 
پژوهشگران برتر دانشگاه اقدام و نتیجه را به معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه منعکس 

 خواهد نمود.

  از بین تمام پژوهشگران واحدها  پژوهشگران برتر دانشگاهسه نفر به عنوان
 با باالترین امتیاز کسب شده

 بر اساس ماده چهار دستورالعمل حاضر نفرات برگزیده واحدها 

یک عضو هیات علمی در صورتی به عنوان پژوهشگر برتر واحد خود انتخاب   -8تبصره 
برابر  5/1شود که عضو دیگري از واحدهاي دیگر دانشگاه با کسب حداقل  می

امتیاز این عضو، از لیست پژوهشگران حذف نگردد. به عبارت دیگر اگر عضو هیات 
برابر امتیاز  این عضو را کسب کند، با عضو  5/1علمی واحد دیگري بتواند حداقل 

شود و براي  این تبصره مشمول نفرات اول هر واحد نمی(گردد.  فعلی جایگزین می
 .)نفرات بعدي واحدها است

پژوهشگران برتري که در سال قبل انتخاب شده اند نمی توانند براي سال جاري  -9تبصره 

 5/1 حداقلجزو پژوهشگران برتر انتخاب شوند مگر اینکه امتیاز پژوهشی آنان 
برابر امتیاز پژوهشی آخرین پژوهشگران برگزیده در سال جاري باشد. در اینصورت 
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خود با سایر متقاضیان رقابت  این افراد می توانند بر اساس امتیاز کسب شده
در هر رتبه اي نموده و بدون هیچ محدودیت جزو پژوهشگران برتر دانشگاه 

 انتخاب شوند.

 از بین متقاضیان جوان کلیه واحد ها که باالترین امتیاز را کسب نموده است به عنوان  یک نفر
 پژوهشگر برگزیده جوان

 از اعضاي محترم هیات علمی دانشگاه با باالترین قرارداد طرح پژوهشی خاتمه یافته  دو نفر
ریال) به انتخاب دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه به  000/000/100/-خارج از دانشگاه (حداقل 

 پژوهشگران ارتباط با صنعتعنوان 

 وهشگران برگزیده پژتحصیلی به عنوان  از بین دانشجویان دانشگاه از کلیه مقاطع دو نفر
 دانشجو

 پژوهشگران برگزیده کارمنداز بین کارمندان دانشگاه به عنوان  دو نفر 

در صورتی که یک نفر همزمان به عنوان پژوهشگر برگزیده جوان یا پژوهشگر  -10تبصره 
تواند پژوهشگر برتر  برگزیده ارتباط با صنعت انتخاب شده باشد، همزمان نمی

واحد نیز انتخاب شود. در این موارد شخص برگزیده (به انتخاب خود) به عنوان 
موارد شخص دیگري جایگزین برگزیده در یکی از موارد مذکور انتخاب و در سایر 

 شود. می

 

 مقررات اجرایی -7ماده 

دستورالعمل نحوه انتخاب پژوهشگران برگزیده سال دانشگاه پس از تصویب در شوراي 
پژوهشی دانشگاه و هیأت رئیسه دانشگاه الزم االجرا بوده و نظارت بر حسن اجراي آن به 

 عهده معاون پژوهشی و فناوري دانشگاه است. 
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 تصویب  -8ماده 

با توجه به دستورالعمل نحوه انتخاب  تبصره 10 و ماده 8این دستورالعمل در   
جلسه مورخ  سیزدهمیندر  9/8/1391پژوهشگران برگزیده سال دانشگاه مصوب 

شوراي پژوهش و فناوري مورد بازنگري، بروزسازي و تصویب قرار گرفته  28/07/1394
هاي  االشاره جایگزین دستورالعمل است. بر این اساس دستورالعمل حاضر از تاریخ فوق

 گردد. قبلی می
 

 هاي اجرایی نحوه انتخاب پژوهشگران برگزیده سال روش

 مسئولیت فعالیت ردیف

5-1 
) به (F-0510-29/01شماره  پرسشنامهارسال فراخوان به انضمام 

 دانشکده ها
 مدیر پژوهش (واحد مربوطه)

5-2 
تکمیل فرم ها توسط اعضاي هیات علمی واجد شرایط و ارسال به 

 رئیس دانشکده
 اعضاي هیات علمی

 بررسی و انتخاب افراد مطابق دستورالعمل مربوطه 5-3
کمیته منتخب پژوهشگران 

 برتر دانشکده ها

5-4 
ارسال اسامی منتخبین به انضمام مستندات افراد به معاونت پژوهش و 

 فناوري
 رییس دانشکده

 کارشناسان اداره امور پژوهشی بررسی و استخراج امتیاز ات پژوهشی منتخبین دانشکده ها 5-5

5-6 
 ثبت مقاالت و سایر فعالیتهاي پژوهشی منتخبین در سیستم سماي 

 پژوهشی
 امور پژوهشیکارشناسان اداره 

 بررسی نهایی امتیازات و استخراج اسامی پژوهشگران برتر سال 5-7
کمیته منتخب شوراي 

 پژوهشی دانشگاه

 دبیرخانه اداره امور پژوهشی بایگانی و اختتام 5-8
 

 توجه : پژوهشگران برتر جوان و برتر در بخش صنعت نیز بر اساس دستورالعمل جاري انتخاب می شود      
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 مقدمه
عنوان جزیی از فرآیند مدیریت دانش در عرضه علم و برقراري  هاي علمی به برگزاري همایش

ها و  منظور تبادل اندیشه، یادگیري، ارائه یافته ضاي علمی جامعه بهو تقویت ارتباط میان اع
هاي جدید، نشر و اشاعه جدیدترین دستاوردهاي تحقیقاتی و در نهایت رسیدن به  نظریه

 خرد جمعی، امري ضروري است.
هاي علمی  ها، سایر موسسات آموزشی و پژوهشی و همچنین انجمن ها، پژوهشگاه دانشگاه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوري یا هر نهادي که حمایت و تایید وزارت متبوع را وابسته به 
 هاي علمی اقدام نمایند. نامه، نسبت به برگزاري همایش طلبد براساس این آیین می

 

 ـ اهداف1ماده
هاي  همراه کاهش یا حذف هزینه هاي علمی به ارتقاء سطح کیفی و اثربخشی  همایش 1-1

 غیر ضرور
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ها با تقویت چرخه مدیریت دانش در کشور به  مند نمودن همایش ندهی و نظامساما 1-2
 افزایی علمی منظور هم

 هاي جامعه تقویت ارتباط دانشگاه و نیاز 1-3
) به ISCها و مقاالت آنها در پایگاه استنادي علوم جهان اسالم ( سازي همایش نمایه 1-4

 منظور تقویت شبکه علمی کشور
 

 اختصارات ـ تعاریف و2ماده 
 منظور وزارت علوم، تحقیقات و فناوري است. : وزارت 2-1
 منظور معاونت پژوهش و فناوري وزارت علوم، تحقیقات و فناوري است.:  معاونت 2-2
هاي  ها، مؤسسه ها، دانشکده ها، مراکز، مجتمع منظور، هر یک از دانشگاه:  مؤسسه 2-3

هاي پژوهشی و  ها و بطور کلی مؤسسه پژوهشکدهها و  آموزش عالی و همچنین پژوهشگاه
 فناوري است.

نظران و  منظور، هرگونه گردهمایی علمی و پژوهشی توسط صاحب:  علمی  همایش -2-4
هاي مختلف علمی است که با عناوین کنفرانس، کنگره، سمینار، سمپوزیوم  خبرگان رشته

شود.  مورد تایید آن برگزار می هاي هاي وزارت یا دستگاه و... توسط یکی از زیر مجموعه
 توضیح هریک از عناوین به اختصار در زیر آمده است.

ها یا  ها و سازمان کنندگان آن نمایندگان دولت شرکت :  (Congress)کنگره  -2-4-1
متخصصان امور فرهنگی ، ادبی، علمی، اجتماعی و سیاسی و بطور کلی مغزهاي متفکري 

گیري درباره موضوعی ویژه گرد هم  و تبادل نظر و تصمیم (متفکران) هستند که براي بحث
المللی و به صورت دائمی یا موقت برگزار  هایی در سطح ملی یا بین آیند. چنین نشست می
شوند. کنگره غالبا  المللی و جهانی بصورت سالیانه برگزار می هاي بین شود. بیشتر کنگره می

تر و  لسه همزمان است. کنگره معموال بزرگکشد و داراي چندین ج براي چند روز طول می
 باشد. تر از کنفرانس، سمپوزیوم و کارگاه می رسمی
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تر از کنگره، که  جلساتی با شکل و ماهیتی تخصصی : (Conference)کنفرانس  -2-4-2
المللی، ظرف مدت  کنند، و در سطح داخلی یا بین در آن تعداد زیادي از افراد سخنرانی می

 گردد. و در یک نوبت یا به طور ادواري بر اساس موضوع خاصی برگزار می یک یا چند روز
گردد  هاي معموال یک روزه اطالق می به سلسله سخنرانی:  (Seminar) سمینار  -2-4-3

نظران براي طرح یا بررسی یک یا چند مسئله تخصصی و به منظور ارائه و  که در آن صاحب
تواند در سطح محلی،  آیند. سمینار می ید گرد هم میهاي جد مبادله اطالعات تازه و یافته

کنندگان در آن محدود بوده و موضوع ارائه  المللی تشکیل شود و تعداد شرکت ملی و بین
شده معموال با داوري منسجم اولیه همراه نیست. برنامه کاري یک سمینار با هدف تقویت 

 شود. کننده تنظیم می هاي افراد شرکت مهارت
شود که در آن متخصصان یک  به جلساتی گفته می:  (Symposium)پوزیوم سم -2-4-4

کنند و در ادامه به  فن، دیدگاه خود را درباره یک موضوع واحد از منظرهاي مختلف ارائه می
پردازند. هدف نهایی آن نیز آگاه شدن متخصصان فن از دیدگاه  بحث و تبادل نظر می

هاي رشته تخصصی خود  از آخرین تحوالت و یافتهگرفتن  همکاران خود و در جریان قرار
 باشد. می

جلسه مستقلی که با حضور معدودي  : (Scientific meeting)نشست علمی  -2-4-5
سازي  سطح نظر در یک عنوان علمی براي بحث و تبادل نظر در جهت هم متخصص صاحب

 اطالعات و نقد و تحلیل یک موضوع خاص برگزار گردد.
 سطح همایش -2-5
نظران یک منطقه  همایش علمی است که با شرکت صاحب : اي همایش منطقه -2-5-1

 دهد. شود و معموآل مسائل آن منطقه را مورد بررسی قرار می جغرافیایی خاص برگزار می
نظران یک واحد  همایش علمی است که با شرکت صاحب:  همایش محلی 2-5-2

آن واحد (شهر، شهرستان و...) را مورد  شود و معموآل مسائل جغرافیایی خاص برگزار می
 دهد. بررسی قرار می

نظران از سراسر کشور و به زبان  همایشی است که با شرکت صاحب:  همایش ملی 2-5-3
 گردد. فارسی برگزار می
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همایشی است که با مشارکت یک یا چند سازمان یا انجمن  : المللی همایش بین 2-5-4
المللی باشد. همچنین بخشی از  راي هدف و موضوع بینتخصصی خارجی برگزار گردد و دا

 کنندگان خارجی ارائه شود. هاي علمی توسط شرکت ها و مقاله سخنرانی
 باشد. ها می انتشار مجموعه مقاالت داوري شده، شرط تعیین سطح علمی همایش -1تبصره 

 ـ مجوز برگزاري3ماده
 مجوز همایش ملی  -3-1

نامه درخواست برگزاري پس از موافقت شوراي پژوهشی  هاي ملی، جهت برگزاري همایش
یا موارد مشابه با امضاي رئیس یا معاون پژوهش و » هیأت مدیره انجمن«یا » موسسه«

و حضور  ISCیا رئیس انجمن جهت صدور موافقت برگزاري و ثبت در  و» مؤسسه«فناوري 
 ارسال شود.» معاونت«در شبکه علمی کشور به 

 بین المللیمجوز همایش  -3-2
المللی باید باالترین مقام مسئول دانشگاه/  هاي بین جهت دریافت مجوز برگزاري همایش

وزیران به  نامه مصوب هیأت همراه مدارك مندرج در آیین مؤسسه نامه درخواست خود را به
المللی  هاي علمی و بین به مرکز همکاري 4/12/83هـ  مورخ  32254/ت 70507شماره 

جهت بررسی و صدور » هیأت دولت«نماید تا با امضاي باالترین مقام وزارت به وزارت ارائه 
 مجوز ارسال گردد.

 مجوز واژه هاي ملی، بین المللی و...  -3-3
ها  ها و جشنواره هاي ملی، بین المللی و ... براي برگزاري همایش جهت استفاده از واژه

عاونت توسعه و مدیریت سرمایه م« 19/10/89مورخ  54030/200براساس بخشنامه شماره 
 و طبق ضوابط مطرح شده در بخشنامه اقدام گردد.» انسانی رئیس جمهور

 استفاده از نشان واره (لوگو) وزارت  -3-4
غیر قانونی و » معاونت«، بدون هماهنگی و موافقت »وزارت«واره (لوگو)  استفاده از نشان
 باشد. داراي پیگرد می

 

 همایشـ ضوابط برگزاري 4ماده 
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هاي آموزشی و پژوهشی  برگزارکنندگان از مؤسسه:  جایگاه علمی برگزارکنندگان -4-1
بوده که به طور مستقل و یا با همکاري یک یا چند » وزارت«هاي مورد تایید و یا دستگاه

 در رشته علمی خود، نسبت به برگزاري همایش اقدام نمایند.»  مؤسسه«

کنندگان در برگزاري همایش، باید در کمیته علمی/ اجرایی/  هر یک از مشارکت ـ2تبصره 
 مراحل داوري حضور فعال و مؤثر داشته باشند. 

هاي گذشته به صورت منظم و ادواري در ایران  همایشی که طی سال : ادواري بودن  -4-2
یش براي اولین و یا کشورهاي مختلف با موفقیت برگزار شده باشد. در شرایطی که یک هما

 شود، شواهد و دالیل کافی براي تداوم برگزاري آن در آینده ارائه شود. بار برگزار می
برگزاري همایش، باید در راستاي حل بخشی از نیازهاي کشور و  :توجیه پذیر بودن  -4-3

 یا ارائه دستاوردهاي نوین در جهت توسعه ملی باشد.
هاي برگزارکننده، اجرایی و  اعضاي کمیته:  دهجایگاه علمی کارگروه برگزار کنن -4-4

المللی باشند.  هاي برجسته علمی کشور در سطح ملی و بین بایست از شخصیت علمی می
دبیر همایش باید فردي با سوابق علمی مناسب با سطح همایش باشد و پس از انتخاب، 

 د. یا رئیس انجمن صادر شو» مؤسسه«حکم وي توسط معاونت پژوهش و فناوري 

کارگروه فوق، موظف است جهت جلوگیري از هرگونه فعالیت در همایش که در  ـ3تبصره 
 تضاد با اصول و مبانی نظام جمهوري اسالمی باشد تدابیر الزم را اتخاذ نماید.

ها، فرآیند برگزاري  به منظور حفظ و ارتقاي کیفیت همایش:  کیفیت برگزاري -5 -4
ها، میزگردها،  پوستر، داوري مقاالت، برنامه و مدیریت نشستهمایش شامل تهیه فراخوان و 

بندي دقیق و به دور از تشریفات و صرف  ها و غیره باید با نظم و برنامه زمان کارگاه
 هاي غیر ضرور صورت پذیرد. هزینه

همراه مدارك الزم دال بر تحقق کلیه  تقاضاي برگزاري همایش به:  زمان ارائه تقاضا -4-6
نامه باید در بازه زمانی کافی قبل از تاریخ برگزاري به معاونت پژوهش  ین آیینبندهاي ا
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ارائه شود. در تقاضا الزم است دالیل و پیشنهاد توجیهی براي برگزاري » مؤسسه«وفناوري 
 همایش ارائه شود.

المللی با یک عنوان و موضوع مشخص در یک سال انجام  اگر همایش ملی و بین ـ  4تبصره 
اشد براي برگزاري همایشی با همان عنوان و موضوع در سایر نقاط کشور در شده ب

همان سال، باید دالیل و توجیه الزم ارائه شود تا در صورت تایید، مجوز صادر 
 شود.

 

 ـ هزینه برگزاري  5ماده 
ها را در بودجه ساالنه خود  ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی باید هزینه همایش دانشگاه

 و منظور نمایند. پیش بینی
 
 

 ـ ثبت همایش و مقاالت آن 6ماده
هاي  منظور استفاده از امتیازات مربوط به همایش هاي علمی به برگزارکنندگان همایش

شیوه نامه ثبت، پردازش و اشاعه «طبق  ISCعلمی، مجموعه مقاالت همایش را در پایگاه 
که در کمیسیون  13/5/89مورخ  11299/3به شماره » همایش هاي علمی و مقاالت آن

ابالغ شده » وزارت«رسانی علم و فناوري و با امضاي معاون پژوهش و فناوري  نظام اطالع
 است، ارسال و ثبت نمایند.

نامه فوق، درخواست ثبت همایش قبل از فراخوان مقاله توسط  همچنین طبق شیوه
 ارسال شود. ISCبرگزارکننده همایش به پایگاه 

 
 سن اجرا ـ نظارت بر ح7ماده

 باشد. می» معاونت«نامه بر عهده  نظارت بر حسن اجراي این آیین
نامه  ها منوط به رعایت مفاد این آیین از برگزاري همایش» وزارت«هاي  حمایت ـ 5تبصره

 باشد.  می
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 ـ تصویب  8ماده

 به تایید معاون 02/05/91تبصره در تاریخ  5ماده و  8نامه مشتمل بر یک مقدمه،  این آیین
 باشد. االجرا می رسید و از تاریخ ابالغ، الزم» وزارت«پژوهش و فناوري 

 
 المللی هاي علمی و فناوري استانی، ملی و بین ضوابط حمایت از برگزاري همایش

 

برنامه پنجم توسعه و  20و بند الف ماده  18به استناد بندهاي ز، ح، ط، ك، و، ل ماده 
کشور و در راستاي انجام وظایف و تحقق اهداف نقشه جامع علمی   9و  4راهبرد کالن 

هاي علمی و فناوري  معاونت علمی و فناوري ریاست جمهوري، ضوابط حمایت از همایش
 گردد که پس از ابالغ، قابل اجرا است. المللی به شرح زیر تدوین می استانی، ملی و بین

 

 ـ اهداف 1ماده
 هاي علمی، پژوهشی و فناوري ارائه توانمندي -

هم آوردن محیط مناسب تبادل نظر بین دانشمندان و متخصصان داخل و فرا -
 خارج کشور

گسترش و تعمیق همکاري صنعت و دانشگاه به منظور ارتقاء اصل نیاز سنجی و  -
 محوري  مساله

 ها در چرخه مدیریت دانش  ارتقاء نقش همایش -

 ترویج و توسعه علم و فناوري  -
 

 ـ تعاریف 2ماده
 جمهوري  معاونت علمی و فناوري ریاست : معاونت -
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تحقیقاتی و یا  علمی، پژوهشگاه، دانشگاه، سازمان  انجمن : برگزارکننده -
هاي دولتی با مشارکت مراکز و نهادهاي علمی و مراکز علمی و صنعتی  سازمان

 بخش خصوصی برتر

نظران و  بنیان، که با مشارکت صاحب فعالیتی است دانش : همایش علمی -
دان یک یا چند حوزه علمی، به منظور تبادل دانش و اطالعات و ارائه دانشمن

آخرین دستاوردها، توسط نهادها و مراکز علمی و صنعتی دولتی و خصوصی برتر 
 گردد. برگزار می

همایشی است که در سطح یک استان و با همکاري مراکز و  : همایش استانی -
 گردد. هاي علمی همان استان برگزار می سازمان

همایشی است که توسط یک یا چند سازمان یا مرکز علمی ملی در  : همایش ملی -
 گردد. داخل کشور برگزار می

همایشی است که با مشارکت یک یا چند سازمان و یا مرکز  : المللی همایش بین -
 گردد. المللی در داخل یا خارج از کشور برگزار می علمی ملی و بین

 
 ـ ارائه تقاضا 3ماده

ماه قبل از تاریخ برگزاري، به دفتر معاونت  2بایست حداقل  تقاضاي حمایت از همایش، می
 ارسال شود. 

صرف ارسال تقاضا، حقی را مبنی بر حمایت و یا استفاده از لوگوي معاونت در ـ 1 تبصره
 کند. هاي تبلیغاتی همایش متقاضی ایجاد نمی پوستر

 
 هاي ارزیابی ـ  شاخص 4ماده

 برگزاريمجوز  -4-1
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هاي  بایست مجوز برگزاري همایش را از کمیته ساماندهی همایش برگزارکنندگان می
 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور اخذ و به معاونت ارائه نمایند.

شوند، از طرف دیگر اخذ مجوز برگزاري، به  هاي بدون مجوز حمایت نمی همایش ـ2تبصره 
 مایت معاونت ندارد.خودي خود، داللت بر ح

 جایگاه برجسته علمی -4-2
همایش توسط یک نهاد علمی و یا مشترکا توسط چند نهاد علمی و صنعتی معتبر کشور 

نظران کشور  هاي علمی و راهبردي آن، دانشمندان و صاحب برگزار گردد و اعضاي کمیته
هاي همایش  گرایشکنندگان، تعداد مقاالت ارائه شده و موضوعات و  باشند. تعداد شرکت

 باشند. کننده جایگاه علمی همایش می نیز تعیین

ها  المللی مانند دانشگاه هایی که مشترکا توسط نهادهاي علمی ملی و بین همایش ـ3تبصره 
 گردد در اولویت حمایت خواهند بود. و صنعت برگزار می

 فراگیربودن -4-3
ران، از مراکز علمی  داخل و خارج هاي برگزارکننده، راهبردي، علمی و داو اعضاي کمیته

 کشور انتخاب شده باشند. 
 سابقه همایش -4-4

هاي مشخص و ادواري و ترجیحا در شهرهاي مختلف کشور با موفقیت  همایش در تاریخ
 برگزار شده باشد و از لحاظ جایگاه علمی در مسیر ارتقا باشد.

 دبیرخانه  -4-5
انتقال تجربیات، همایش ترجیحا داراي دبیرخانه گذاري، هدایت، نظارت و  به منظور سیاست

 دائمی باشد.
 ارائه گزارش -4-6

یک نسخه از انتشارات همایش از قبیل کتابچه مقاالت، گزارش برگزاري و... جهت اطالع، به 
 معاونت ارسال شود.
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هایی که نتایج برگزاري آن در قالب قطعنامه، بیانیه و...، داراي نتایج  همایشـ 4تبصره 
فید و عملی در حوزه تخصصی خود باشند، در صورت ارسال اثرات آن به م

 گردد. هاي آتی به عنوان یک شاخص داراي اولویت، منظور می معاونت، در حمایت

 
 

 هاي همایش ـ هزینه 5ماده
بایست حداقل  هاي غیرضروري، می برگزارکنندگان ضمن پرهیز از کارهاي تجمالتی و هزینه

هاي آن (ثبت نام، کارگاه، نمایشگاه و ...) تامین  همایش را از محل درآمدهاي  % هزینه50
 نمایند.

باشد  هایی که سابقه و استمرار برگزاري آنها باال می درصد فوق براي همایش ـ 5تبصره 
 کند. افزایش پیدا می

باشد و  هاي همایش می کننده بخشی از هزینه هاي مالی معاونت، تامین حمایت ـ 6تبصره 
گیرد و در صورتی که  به عنوان کمک بالعوض در اختیار برگزارکننده قرار می

همایش به هر دلیلی برگزار نگردد، دبیر یا رئیس همایش، ملزم به بازگرداندن مبلغ 
 باشد. حمایتی به معاونت می

 

 ـ نظارت 6ماده
 کند. معاونت، کیفیت همایش را در حین اجرا ارزیابی می

به تایید معاون علمی و  تنظیم و  17/04/91تبصره در تاریخ  6و  ماده 6 دراین ضوابط 
 باشد. جمهور رسیده است و از این تاریخ قابل اجرا می فناوري رئیس
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در عنوان  »استانی« ،»کشوري« ،»ملی« ،»المللی بین«ضوابط استفاده از عبارت 
 ها  ها و جشنواره همایش

 

قانون مدیریت خدمات  5هاي اجرایی موضوع ماده  دستگاهاز تاریخ ابالغ این بخشنامه کلیه 
کشوري و موسسات بخش غیردولتی، که اقدام به برگزاري هرگونه همایش در سطوح 

 باشند. نمایند ملزم به رعایت موارد ذیل می المللی، ملی، استانی می بین
 

ز عبارت هاي اجرایی و بخش غیردولتی موظفند براي استفاده ا کلیه دستگاه ـ1ماده 
جهت برگزاري هرگونه همایش در سطح کشور، مجوز » کشوري«، »ملی«،  »المللی بین«

مجوز الزم را از » استانی«ها و براي استفاده از عبارت  الزم را از کارگروه ساماندهی همایش
 ریزي و توسعه استان اخذ نمایند. شوراي برنامه

 

رانس، کنگره، گردهمایی، سمپوزیوم، سمینار، کنف «به تمامی عناوینی همچون  ـ2ماده 
 شود. و سایر عناوین مشابه، در این بخشنامه همایش گفته می»  مجمع، جشنواره

 

 ها عبارتند از: ترکیب اعضاي کارگروه ساماندهی همایش ـ3ماده 
 جمهور نماینده معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس 

 بردي رییس جمهورریزي و نظارت راه نماینده معاونت برنامه 

 نماینده وزارت کشور 

 نماینده وزارت اطالعات 

    نماینده وزارت علوم، تحقیقات و فناوري 

  نماینده وزارت امور خارجه 

 نماینده وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 

  نماینده دستگاه اجرایی یا بخش غیردولتی متقاضی برگزاري همایش (حسب
 مورد) 
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ها در معاونت توسعه مدیریت و  ساماندهی برگزاري همایشدبیرخانه کارگروه  ـ 1 تبصره
 گردد. سرمایه انسانی رئیس جمهور تشکیل می

 

هاي تصویري، دیجیتالی و مکتوب موظفند هنگام  ها، مجالت و سایر رسانه روزنامه ـ4ماده 
المللی، ملی و استانی موضوع این  هاي بین رسانی و تبلیغات براي هریک از همایش اطالع
ریزي و  ها یا شوراي برنامه نامه، شماره مجوز صادره توسط کارگروه ساماندهی همایشبخش

 توسعه استان را در آگهی درج نمایند.
 

شود و تابع قوانین و مقررات خاص خود  موارد ذیل مشمول این بخشنامه نمی ـ 5ماده 
 باشد.  می

 ها و  سازمانها،  هایی که به واسطه عضویت کشور در برخی از انجمن همایش
المللی یا به واسطه ارایه هویت ملی به جهانیان، وقوع یک بحران  مجامع بین

المللی  اي و یا براي کسب و پاسداري از منافع ملی در سطح بین جهانی و منطقه
 شود. اي با شرکت مقامات رسمی از کشورها برگزار می و منطقه

 وعات سیاسی و امنیتی و هاي ملی، مذهبی، موض هایی که به مناسبت گردهمایی
 شوند. حفظ منافع ملی برگزار می

 هاي مدیریتی درون سازمانی    جلسات آموزشی و نشست 
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مراکز پژوهشی، ها، دانشگاه مرکزي 

 عالیهاي علم و فناوري و مراکز آموزش پارك

 

 

 مقدمه
با توجه به گسترش مراکز آموزش عالی در کشور و با عنایت به اینکه بخش زیادي از 
اعتبارات مراکز آموزش عالی براي خرید و تأمین تجهیزات تحقیقاتی و آزمایشگاهی 

رسد. براساس یابد، ساماندهی تجهیزات مذکور امري ضروري به نظر میتخصیص می
هاي کوچک شخص شده است این تجهیزات در قالب آزمایشگاههاي به عمل آمده مبررسی

هاي مختلف آموزش عالی جانمایی شده و تعداد قابل توجهی از آنها پراکنده، در قسمت
بصورت موازي و تکراري توسط مؤسسات و مراکز آموزشی و پژوهشی خریداري شده است. 

برداري کافی از آنها صورت هاي زیادي که صرف آن شده، بهرهبدین ترتیب با وجود هزینه
نپذیرفته است. از طرف دیگر برخی از این تجهیزات به دلیل نگهداري نامناسب و عدم 
استفاده صحیح غیرقابل استفاده و مستهلک شده است. از این رو براي ساماندهی وضعیت 

انی بر افزاري و نیروي انسافزاري، سختموجود تجهیزات آزمایشگاهی و تحقیقاتی از نظر نرم



  مجموعه قوانین و مقررات پژوهشی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

نامه آزمایشگاه مرکزي با شرح هاي وزارت علوم، تحقیقات و فناوري آییناساس سیاست
هاي علم و ها، پاركها، پژوهشگاهشود دانشگاهوظایف ذیل تدوین شده است. لذا تأکید می

باشند، نسبت به عملیاتی نمودن این فناوري و مراکز پژوهشی که داراي آزمایشگاه می
 ام نمایند. نامه اقدآیین

 
 تعاریف -1 ماده 

افزارها، منابع انسانی متخصص و افزارها، نرماي از سختبه مجموعه : آزمایشگاه مرکزي
اي شود که در فضاي فیزیکی متناسب، بصورت شبکههاي مرتبط اطالق میدستورالعمل

 هاي علمی و تحقیقاتی ایجاد و سازماندهی شده است. براي انجام آزمایش
هاي علم و فناوري و مراکز ها، مراکز پژوهشی، پاركمنظور از مؤسسه دانشگاه : مؤسسه

 باشد.آموزش عالی زیر مجموعه وزارت علوم، تحقیقات و فناوري می
 شود.شوراي آزمایشگاه که از این به بعد به اختصار شورا نامیده می : شورا

 
 موضوع آزمایشگاه مرکزي -2ماده 

هاي وع ساماندهی امکانات و تجهیزات پیشرفته مورد نیاز گروهآزمایشگاه مرکزي با موض
جویی و وري بهینه از امکانات موجود، صرفهمختلف آموزشی و پژوهشی و فناوري، بهره

ها در آینده، برداري از دادهجلوگیري از خریدهاي تکراري، موازي و غیر ضروري، امکان بهره
ها و قال اطالعات، پرهیز از انحصاري شدن دستگاهایجاد ارتباط بیشتر بین پژوهشگران، انت

تجهیزات موجود، فعال نمودن کلیه تجهیزات موجود و امکان دسترسی همه اعضاي هیئت 
 شود.علمی، پژوهشگران، دانشجویان و محققان به فضاها و امکانات پژوهشی ایجاد می

محل تجمیع شده  در ضمن امکان دارد تجهیزات مورد نظر در یک فضاي سربسته، در یک
اي و زیر نظر رئیس آزمایشگاه هاي اقماري بصورت شبکهباشند یا اینکه در قالب آزمایشگاه

 مرکزي آن مؤسسه فعالیت نمایند. 
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 هدف از ایجاد آزمایشگاه مرکزي -3ماده
هاي علمی و آزمایشگاهی گذاري منابع و توانمندينهادینه کردن فرهنگ اشتراك -3-1

 افزاري)نرمافزاري و (سخت
 ریزي و مدیریت خدمات آزمایشگاهیامکان برنامه -3-2
متمرکز شدن تجهیزات آزمایشگاهی جهت ارائه خدمات بهینه پژوهشی و فناوري  -3-3

 دیده و متخصصتوسط کارشناسان آموزش
 سازي براي مدیریت نگهداري و تعمیر تجهیزات آزمایشگاهیزمینه -3-4
 هاي ضروريزات مشابه و فراهم کردن امکان خرید دستگاهجلوگیري از خرید تجهی -3-5
 ایجاد شبکه آزمایشگاهی در سطح مؤسسه با محوریت آزمایشگاه مرکزي -3-6
 هاي موجود در مؤسسهها و کارگاهبرداري بهینه از آزمایشگاهتسهیل در بهره -3-7
 هاي علمی ایرانرسانی در شبکه آزمایشگاهتسهیل خدمات -3-8
 هاي تحقیقاتی استانی، ملی و بین المللی کان مشارکت فعال در اجراي پروژهام -3-9
  HSEسهولت در برقراري نظام  -3-10
 

 مرکز اصلی آزمایشگاه -4ماده 
هر مؤسسه داراي یک آزمایشگاه مرکزي خواهد بود، بنابراین مرکز اصلی آزمایشگاه، درون 

 باشد.مؤسسه مربوطه می
 

 ترکیب شوراي آزمایشگاه -5ماده 
 (رئیس شورا) رئیس مؤسسه 
 (نائب رئیس) معاون پژوهش و فناوري مؤسسه 
 معاون آموزشی مؤسسه 
 معاون اداري و مالی مؤسسه 
 (دبیر) رئیس آزمایشگاه 
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تبصره: در صورت نبود معاون پژوهش و فناوري در مؤسسه، مدیر پژوهش و فناوري 
 شود. جایگزین می

 
 زمان و اداره جلسات شورا -6ماده 

تعیین زمان جلسات شورا و ترتیب دعوت بنا به صالحدید شوراي آزمایشگاه هر مؤسسه 
حداقل دوبار در سال و براي رسمیت یافتن جلسه شورا، حضور حداقل سه نفر از اعضاء 

 رسد. شورا الزامی است. تصمیمات اتخاذ شده با رأي اکثریت نسبی اعضاء به تصویب می
 
 وظایف شوراي آزمایشگاه مرکزي -7اده م
 هاي سال و تعیین خط مشی الزمانداز و برنامهتصویب چشم -7-1
افتتاح حساب بانکی به نام آزمایشگاه مرکزي براي درآمدهاي اختصاصی و گردش  -7-2

 شود).مالی آن (به منظور توسعه آزمایشگاه این درآمدها منحصراً صرف آزمایشگاه می
 اعتبار و تغییر در سرمایه آزمایشگاهتأمین  -7-3
 تصویب بودجه سالیانه -7-4
 تصویب ترازنامه مالی -7-5
 بررسی، تصویب خرید و انعقاد قراردادهاي تعمیر و نگهداري تجهیزات آزمایشگاهی -7-6
هاي علمی ها و اهداف شبکه آزمایشگاههماهنگ نمودن مصوبات شورا با سیاست -7-7

 ایران (شاعا)
 هاي آزمایشگاه مرکزيریزي، ساماندهی و نظارت بر فعالیترنامهب -7-8
-همکاري و ارتباط مستمر با رئیس آزمایشگاه مرکزي براي تحقق اهداف و فعالیت -7-9

 هاي علمی آزمایشگاه مرکزي
 کرد صحیح اعتباراتنظارت بر نحوه هزینه -7-10
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 انتصاب رئیس آزمایشگاه مرکزي -8ماده 
آزمایشگاه مرکزي به پیشنهاد معاون پژوهش و فناوري و ابالغ رئیس مؤسسه رئیس  -8-1

 گردد.سال منصوب می 4به مدت 
هاي رئیس آزمایشگاه مرکزي زیر نظر معاون پژوهش و فناوري صورت تمام فعالیت -8-2

 گیرد.می
 

 وظایف رئیس شورا -9ماده 
 اداره جلسات شورا -9-1
 به خصوص نظارت بر عملکرد رئیس آزمایشگاهنظارت بر حسن جریان امور  -9-2
 

 وظایف رئیس آزمایشگاه مرکزي -10ماده 
 اداره آزمایشگاه و نظارت بر حسن انجام امور محوله -10-1
 ارائه راهکارهاي مناسب جهت افزایش ضریب ایمنی کار در آزمایشگاه  -10-2
مزایاي مربوط در حدود پیشنهاد بکارگیري و تعدیل کارکنان، تعیین وظایف و  -10-3

 بودجه مصوب و مقررات
امضاي اسناد مالی مرتبط با خرید تجهیزات آزمایشگاه از محل بودجه سالیانه و  -10-4

 درآمدهاي اختصاصی آزمایشگاه با هماهنگی شوراي آزمایشگاه مرکزي
وراي کرد اعتبارات شاعا به شارائه فصلی گزارش مالی و آمار عملکرد و نحوه هزینه -10-5

 آزمایشگاه مرکزي
هاي مرتبط با آزمایشگاه مرکزي نامهنویس دستورکارها و آیینتهیه و تنظیم پیش -10-6

 براي پیشنهاد به شوراي آزمایشگاه مرکزي
ها بر اساس پیشنهاد پرداخت درآمد مشخصی از آزمایشگاه به کارشناسان دستگاه -10-7

 کارایی و تعهد کاري، به شوراي آزمایشگاه مرکزي 
 هاي آزمایشگاه مرکزي به شوراي آزمایشگاه مرکزيپیشنهاد توسعه فعالیت -10-8
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هاي هاي وابسته به آزمایشگاه مرکزي با مشورت گروهانتخاب مدیران آزمایشگاه -10-9
 آموزشی و ابالغ از طرف رئیس آزمایشگاه مرکزي

ها و ارائه آن به شورا آوري نیازهاي تجهیزات بر اساس نظر رؤساي آزمایشگاهجمع -10-10
 جهت تصویب

 تهیه بانک اطالعات تجهیزات تحقیقاتی و آزمایشگاهی  -10-11
همکاري مستمر با دفتر امور پشتیبانی پژوهش و فناوري وزارت علوم، تحقیقات و  -10-12

 فناوري
 نگهداري تجهیزات نظارت بر نظام تعمیر و -10-13
 ابالغ و پیگیري مصوبات جلسه شورا -10-14
 ارسال گزارش سالیانه به رئیس شورا -10-15

 
 وظایف نائب رئیس شورا -11ماده 

 اداره جلسات شورا -11-1
ارسال گزارش عملکرد سالیانه با تأیید رئیس شورا به معاونت پژوهش و فناوري  -11-2

 وزارت علوم، تحقیقات و فناوري
 

 نامهنحوه تغییر آیین -12ماده 
شوراي آزمایشگاه مرکزي مکلف است در پایان هر سال، آمار عملکرد آزمایشگاه را به همراه 
پیشنهادهاي الزم به معاونت پژوهش و فناوري وزارت علوم، تحقیقات و فناوري ارائه دهد تا 

هاي سراسر کشور، اهها و پیشنهادهاي احتمالی آزمایشگبندي گزارشاین معاونت با جمع
 نسبت به تغییر احتمالی آیین نامه اقدام نماید. 
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وظایف دفتر امور پشتیبانی پژوهش و فناوري وزارت علوم، تحقیقات و  -13ماده 
 فناوري

 هاي مرکزي سراسر کشوردریافت گزارش آزمایشگاه -13-1
 هانظارت بر عملکرد آزمایشگاه -13-2
 اعتبارات، متناسب با مشارکت مؤسسهتخصیص بودجه و  -13-3
 نامهپیشنهاد تغییر احتمالی آیین -13-4

 
  -14ماده 

مورد تصویب قرار گرفت و از  22/2/94ماده و یک تبصره در تاریخ  14این آیین نامه در 
 زمان ابالغ الزم االجرا است.

 
 فرم مشخصات سند

هاي علم و فناوري و مراکز آموزش مراکز پژوهشی، پاركها، عنوان سند: آیین نامه آزمایشگاه مرکزي دانشگاه
 عالی

 22/2/1394تاریخ سند: 
 31384/3تاریخ تصویب سند: 

 هاي علمی ایران (شاعا)تهیه کننده: دفتر امور پشتیبانی پژوهش و فناوري، شبکه آزمایشگاه
فناوري و مراکز آموزش عالی به هاي علم و ها، مراکز پژوهشی، پاركآیین نامه آزمایشگاه مرکزي دانشگاه

قانون اهداف، وظایف و تشکیالت وزارت علوم، تحقیقات و فناوري مصوب  2بخش ب ماده  2استناد مفاد بند 
ابالغی از سوي  29/6/93هاي کلی علم و فناوري تاریخ سیاست 1-2مجلس شوراي اسالمی و بند  18/5/83

ها و مراکز آموزشی و ترغیب ها، پژوهشگاهت دانشگاهگیري از نظرامقام معظم رهبري و همچنین بهره
وري از امکانات و ها، مراکز پژوهشی و آموزش عالی براي ایجاد آزمایشگاه مرکزي و افزایش بهرهدانشگاه

 گردد.تجهیزات پژوهشی به تصویب معاون محترم پژوهش و فناوري وزارت متبوع رسید و جهت اجرا ابالغ می
 تصویب کننده:

 وحید احمدي                                                               
 معاون پژوهش و فناوري                                                               
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 دانشگاه شهید مدنی آذربایجان  شیوه نامه اجرایی آزمایشگاه مرکزي
 )1394(تیر ماه  

 
 مقدمه

آزمایشگاه مرکزي و در جهت نیل به  آیین نامهبینی شده در  در راستاي تحقق اهداف پیش
نحوة استفاده از  شیوه نامهاصالح الگوي مصرف و استفاده بهینه از امکانات موجود، 

 شرح ذیل تدوین گردید. به دانشگاه شهید مدنی آذربایجانآزمایشگاه مرکزي 
 

عصر دایر  16صبح الی  8:30آزمایشگاه مرکزي از ساعت :  زمان کار آزمایشگاه  -1ماده 
پردازد. در صورت فراهم شدن امکانات در آینده، مدت کاري  بوده و به ارایه خدمات می

 . باشدمیقابل افزایش  مرکزي آزمایشگاه شورايآزمایشگاه با نظر 
در خارج از ساعات مذکور و در روزهاي تعطیل، استفاده از امکانات با موافقت  -1 تبصره
 در صورت نیاز به فعالیت در روزهاي تعطیل،قابل بررسی است.  مرکزي آزمایشگاه شوراي

 صورت خواهد گرفت. از محل درآمدهاي حاصل در همان روز الزحمۀ پرسنل پرداخت حق
 

 براي استفاده از امکانات : خدمات آزمایشگاهیدهی براي استفاده از نوبت -2ماده 
 اختصاصیابتدا هزینۀ رزرو توسط متقاضی به حساب   ،در موارد خاص آزمایشگاه ویژه

هاي خالی در لیست رزرو، نسبت به ثبت  آزمایشگاه مرکزي واریز شده و پس از بررسی زمان
 زمان مورد نیاز براي استفاده از امکانات مبادرت خواهد شد.

 % کل هزینۀ استفاده از امکانات است. 20هزینۀ رزرو، معادل  -2تبصره 

از طریق سایت جهت استفاده از تجهیزاتی که نیاز به رزرو نداشته و لیست آنها  -3تبصره 
با رئیس  هماهنگی بعد از توانند ، متقاضیان میآزمایشگاه مرکزي قابل دسترس خواهد بود

پس از پرداخت هزینۀ  آزمایشگاه مراجعه نموده ودر به کارشناس مربوطه  آزمایشگاه مرکزي
 گونه امکانات استفاده نمایند. کارکرد، از این
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موظف است حداکثر امکانات الزم را جهت تسهیل دسترسی  مرکزي آزمایشگاه -4تبصره 
ق متقاضیان به لیست آخرین وضعیت رزرو تجهیزات فراهم نماید. لیست مذکور از طری

 خواهد بود. دسترس درسایت آزمایشگاه مرکزي 
در صورتی که متقاضی دستگاهی را جهت استفاده رزرو نماید ولی بعداً در زمان  -3ماده 

مبلغ رزرو واریز شده عودت مقرر براي استفاده از تجهیزات به آزمایشگاه مراجعه ننماید، 
نام در صف  استفاده از امکانات منوط به پرداخت مجدد هزینۀ رزرو و ثبت داده نخواهد شد و

 مراجعین جدید خواهد بود.
در صورتی که رزرو انجام شود ولی متقاضی بنا به مشکالت مربوط به آزمایشگاه  -5تبصره 

مرکزي مانند بروز مشکالت فنی در تجهیزات، نتواند از تجهیزات آزمایشگاه استفاده کند، 
 رزرو به متقاضی عودت داده خواهد شد. مبلغ

بعد از رزرو امکانات، در صورتی که متقاضی حداکثر تا دو روز قبل از زمان رزرو،   -6تبصره 
 انصراف خود و یا جابجایی زمان رزرو را اعالم نماید، نصف مبلغ رزرو قابل عودت خواهد بود.

 

انتقال داده شده به  هاي آموزشیگروه نحوة استفادة از تجهیزات -4ماده 
ها دانشکدههاي آموزشی  گروه تمایل به اختصاص تجهیزاتدر صورت :  آزمایشگاه مرکزي

-موضوع پس از دریافت نامه مربوط به لیست دستگاه، آزمایشگاه مرکزي براي استقرار در

ها به همراه صورتجلسه شوراي هاي قابل انتقال به آزمایشگاه مرکزي از طرف دانشکده
تجهیزات اعالم شده قابل  ده، در شوراي آزمایشگاه مرکزي مطرح و پس از تصویب،دانشک

باشند. الزم به ذکر است که این تجهیزات متعلق به انتقال به آزمایشگاه مرکزي می
ها را ها بوده و آزمایشگاه مرکزي به هیچ وجه حق مالکیت بر آندانشکدههاي آموزشی  گروه

 باشند.بل عودت به گروه آموزشی مربوطه مینداشته و تحت شرایط خاص قا
نیاز به تعمیر و یا  به آزمایشگاه مرکزي اعالم شده قبل از انتقال اگر تجهیزات -7تبصره 

کالیبراسیون داشته باشند، کل هزینه مربوطه از طرف معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه 
 پرداخت خواهد شد. 
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تحصیالت تکمیلی و اعضاي هیات علمی گروه ارائه خدمات به دانشجویان  -8تبصره 
 آموزشی مربوطه در اولویت بوده و بدون اخذ هزینه انجام خواهد گرفت.

هاي دولتی و هاي آموزشی دانشگاه و یا سازمانارائه خدمات به سایر گروه -5ماده 
هاي آزمایشگاه هاي دیگر منوط به اخذ هزینه مطابق تعرفهخصوصی، صنایع و دانشگاه

 باشد که از طریق سایت آزمایشگاه مرکزي قابل دسترس خواهد بود.کزي میمر
% سهم گروه 70سهم آزمایشگاه مرکزي و % 30درآمد حاصله از این ماده، از کل  -9 تبصره

هزینه خواهد شد. جهت توسعۀ تجهیزات گروه آموزشی مربوطه باشد که صرفا آموزشی می
به صورت فصلی (سه ماهه) از طرف معاونت الزم به ذکر است که سهم گروه آموزشی 

 پژوهش و فناوري دانشگاه به دانشکده مربوطه اعالم خواهد شد.
 

هاي آزمایشگاه مرکزي در هر فصل محاسبه و هزینه اي، کل درآمد در بررسی دوره -6ماده 
به منظور تشویق آزمایشگاه مرکزي خواهد شد. شوراي  رئیسشده و گزارش آن تقدیم 

ها و افزایش ارائه خدمات و مرکزي در جهت حفظ و نگهداري دستگاه ن آزمایشگاهکارشناسا
% از سهم درآمد آزمایشگاه مرکزي با پیشنهاد رئیس آزمایشگاه 3درآمدزایی، حداکثر تا 

مرکزي و تصویب در شوراي آزمایشگاه مرکزي در وجه کارشناس مربوطه قابل پرداخت 
 باشد. می

 

آزمایشگاه مرکزي، تأمین  انتقال داده شده به تجهیزات آزمایشگاهی خصوصدر  -7ماده 
هاي مربوط به تعمیر و نگهداري، کالیبراسیون و پرداخت کلیه هزینهکارشناس الزم و 

 . گیردانجام می از محل اعتبارات معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه تجهیزات سرویس
 

هاي آزمایشگاه مستقر در آموزشیهاي گروه از تجهیزات هنحوة استفاد -8ماده 
شود که داراي دستگاه یا تجهیزات آزمایشگاه اقماري به آزمایشگاهی گفته میاقماري : 

آزمایشگاهی با قابلیت ارائه خدمات به دانشجویان تحصیالت تکمیلی و یا اعضاي هیئت 
ها و نهادها بوده و از ها، سازمانعلمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان و یا سایر دانشگاه
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طریق تکمیل فرم درخواست عضویت در آزمایشگاه مرکزي اطالعات مربوط به تجهیزات 
موجود، مشخصات مسئول و کارشناس آزمایشگاه و برنامه زمانی براي ارائه خدمات در آن 

 آزمایشگاه مشخص گردد.
قماري، در درخواست عضویت در آزمایشگاه مرکزي به صورت آزمایشگاه ا -10تبصره 
 بررسی و پس از تائید به دانشکده مربوطه اعالم خواهد شد. آزمایشگاه مرکزيشوراي 

 

اشتراك گذاشته شدة گروه آموزشی به  به تجهیزات هاي اقماري،در مورد آزمایشگاه -9ماده 
-میابند و محل ارایۀ خدمات در همان گروه آموزشی تعیین ییمآزمایشگاه مرکزي انتقال ن

را فراهم نموده و  ارایه خدماتموظف است کارشناس الزم براي  نیز گروه آموزشیردد، گ
 آماده به کار نگه دارد.دستگاه را جهت استفادة متقاضیان در شرایط 

 تجهیزات سرویسبخشی از هزینه مربوط به تعمیر و نگهداري، کالیبراسیون و  -11تبصره 
و میزان درآمدزایی دستگاه، از محل  هاي اقماري، متناسب با نحوه عملکردآزمایشگاه

 باشد.قابل پرداخت می اعتبارات معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه
هاي اقماري به موسسات آموزشی و معرفی امکانات و خدمات آزمایشگاه -12تبصره 

پژوهشی و صنایع مختلف در راستاي  افزایش درآمدزایی از طریق آزمایشگاه مرکزي انجام 
 خواهد گرفت.

در راستاي ترغیب اساتید، کارکنان و دانشجویان در جهت افزایش درآمدزایی از  -13تبصره 
ي انجام خدمات طریق جذب کارفرماي خارج از دانشگاه و عقد قرارداد در زمینه

عنوان  به عاید شدهدرآمد کل از  % 10آزمایشگاهی، متناسب با میزان درآمدزایی حداکثر تا 
 .گرددرابط پرداخت می حق الزحمه در وجه فرد

 

سهم % 20هاي اقماري، حاصل حاصل از ارائه خدمات در آزمایشگاهاز کل  -10ماده 
جهت توسعۀ تجهیزات گروه باشد که صرفا % سهم گروه آموزشی می80آزمایشگاه مرکزي و 

هزینه خواهد شد. الزم به ذکر است که سهم گروه آموزشی به صورت آموزشی مربوطه 
  طرف معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه به دانشکده مربوطه اعالم خواهد شد.فصلی از 
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هاي اقماري در جهت حفظ و نگهداري به منظور تشویق کارشناسان آزمایشگاه -14تبصره 
% از سهم درآمد گروه آموزشی 3ها و افزایش ارائه خدمات و درآمدزایی، حداکثر تا دستگاه

و تصویب در شوراي آزمایشگاه مرکزي در وجه کارشناس با پیشنهاد مدیر گروه مربوطه 
 باشد. مربوطه قابل پرداخت می

هاي اقماري با هماهنگی رئیس نظارت بر عملکرد تجهیزات در آزمایشگاه -15تبصره 
 باشد.دانشکده و مدیر گروه مربوطه بر عهده رئیس آزمایشگاه مرکزي می

هاي اقماري به صورت فصلی از شایسته است که گزارش عملکرد آزمایشگاه -16تبصره 
 گردد.طریق رئیس دانشکده مربوطه به رئیس آزمایشگاه مرکزي ارائه 

 

 : خریداري شده براي آزمایشگاه مرکزي نحوة استفادة از تجهیزات -11ماده 
سپرده  مرکزي آزمایشگاههرکدام از تجهیزات آزمایشگاه مرکزي به یکی از کارشناسان 

دار نگهداري، کالیبراسیون، کنترل کیفی و پیگیري تعمیرات احتمالی آن  شود که عهده می
 خواهد بود. مرکزي آزمایشگاه رئیسبا نظارت 

 

هاي استاندارد کارشناسان مستقر در آزمایشگاه مرکزي موظفند برابر ضوابط و -12ماده 
تعیین شده در آزمایشگاه مرکزي، نسبت به ارایۀ کامل خدمات به کلیۀ متقاضیان اقدام 

 نمایند. 
 

هاي آزمایشگاه مرکزي در هر فصل و هزینه اي، کل درآمد در بررسی دوره -13ماده 
به منظور آزمایشگاه مرکزي خواهد شد. شوراي  رئیسمحاسبه شده و گزارش آن تقدیم 

ها و افزایش ارائه مرکزي در جهت حفظ و نگهداري دستگاه آزمایشگاهتشویق کارشناسان 
% از درآمد دستگاه مربوطه با پیشنهاد رئیس آزمایشگاه 3خدمات و درآمدزایی، حداکثر تا 

مرکزي و تصویب در شوراي آزمایشگاه مرکزي در وجه کارشناس مربوطه قابل پرداخت 
 باشد. می
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است که  رئیس آزمایشگاه مرکزينظارت بر فعالیت کارشناسان بر عهدة   -14ماده 
ارایه  مرکزي آزمایشگاه شوراي هاي کارشناسان را به رئیساي گزارش فعالیت صورت دوره به

 نماید. می
 

، نماینددر مورد کلیه تجهیزات آزمایشگاهی که ارائه خدمات می  سایر موارد : -15ماده 
و فرم مخصوص توسط  اعالم کارشناس مربوطه توسطصحت کامل دستگاه  پس از اتمام کار

 گردد. کارشناس دستگاه امضاء می
 

بوده و ارائه هر گونه خدمات ممنوع  یآزمایشگاه هر وجه نقد در دریافت -16ماده 
آزمایشگاهی در دانشگاه، پس از واریز هزینه مربوطه توسط متقاضی به حساب اختصاصی 

با هماهنگی رئیس آزمایشگاه مرکزي و دریافت فیش واریزي توسط  آزمایشگاه مرکزي،
 گیرد.کارشناس مربوطه انجام می

 

هاي آموزشی مختلف در مورد تجهیزات دستگاهی، کالیبراسیون و برگزاري دوره -17ماده 
از طریق  17025یا ایزو  9000هاي مربوطه جهت اخذ استانداردهاي الزم نظیر ایزو پیگیري

 آزمایشگاه مرکزي بر عهده معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه خواهد بود.
 

-تعرفه ارائه خدمات آزمایشگاهی به صورت ساالنه و با در نظر گرفتن شاخص  -18ماده 

هاي هر دستگاه به پیشنهاد رئیس آزمایشگاه مرکزي و تصویب در شوراي آزمایشگاه 
 گردد.مرکزي تعیین می

 
شوراي آزمایشگاه  13/04/1394تبصره در جلسه مورخ  16ماده و  18این شیوه نامه در 

-مرکزي دانشگاه شهید مدنی آذربایجان به تصویب رسید و از تاریخ تصویب قابل اجرا می

باشد.
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دستورالعمل اجرایی شوراي نظام ایمنی، سالمت و 

 هاها و کارگاهمحیط زیست آزمایشگاه

 

 مقدمه
هاي آزمایشگاهی و کارگاهی برقراري نظام ایمنی، سالمت و محیط زیست در محیط

ها، مراکز آموزشی، پژوهشی و فناوري جهت حفظ ایمنی و سالمت استفاده دانشگاه
شاغلین در آن بخش جزو الزامات کنندگان از خدمات آزمایشگاهی و کارگاهی و همچنین 

هاي فوق، جهت ایجاد محیطی باشد. لذا، به منظور اجراي سیاستسسه میؤقانونی هر م
ها، مراکز آموزشی، پژوهشی و فناوري، هاي دانشگاهها و کارگاهایمن و سالم در آزمایشگاه

 گردد:شوراي نظام ایمنی، سالمت و محیط زیست به شرح جزییات ذیل طرح می
 

 تعاریف  -1ماده 
هاي ز پژوهشی، مؤسسات آموزش عالی و پاركها، مراک: منظور از مؤسسه دانشگاهمؤسسه

 باشد.علم و فناوري می
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ها که از این به بعد به ها و کارگاهشوراي ایمنی، سالمت و محیط زیست آزمایشگاه :شورا
 شود.اختصار شورا نامیده می

HSE :باشد.زیست میایمنی، سالمت و محیط  منظور 
 

 هدف -2ماده 
هاي تحقیقاتی متنوع و ) فعالیتHSEارتقاي ضریب ایمنی، سالمت و محیط زیست (

هاي اهتمام در جهت جلوگیري و پیشگیري از خطرات احتمالی ناشی از انجام آزمایش
مختلف فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی و حفظ بهداشت و سالمت افراد و محیط زیست با 

هاي علمی و استانداردهاي الزم در سطح ملی و بین المللی در ستن شیوهبه کار ب
 هاي مؤسسات.ها و کارگاهآزمایشگاه

 
 وظایف شوراي ایمنی، سالمت و محیط زیست  -3ماده 
 سسه،ؤهاي تابعه مهاي مرتبط براي بخشتدوین و تصویب دستورالعمل .3-1

-محیط زیست براي گروه هاي آموزشی ایمنی، سالمت واندازي دورهتدوین و راه .3-2

 هاي اجرایی آنها،متناسب با فعالیتسسه ؤهاي مختلف م
 هاي آموزشی،صدور گواهینامه دوره .3-3

 هاي مصوب شورا و نظارت مستمر، نامهنظارت بر اجراي آیین .3-4

 هاي ایمنی، سالمت و محیط زیست،سسه در زمینهؤانجام امور مربوط به ارتقاي م .3-5

 HSEهاي جدید از نظر رعایت اصول ها و کارگاهگاهتأیید ساختار فیزیکی آزمایش .3-6

 قبل از شروع فعالیت در آن آزمایشگاه،

سسه از لحاظ رعایت ؤهاي آموزشی و پژوهشی متأیید و بررسی برنامه .3-7
و سنجش توانمندي  HSEهاي نظام ها و الزامات مربوط به دورهدستورالعمل

 ورود به آزمایشگاه و کارگاه،

 در مؤسسه، HSEتصویب اعتبارات براي اجراي نظام  .3-8
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اي سالمت کارکنان شاغل در تعیین فواصل زمانی مناسب جهت بررسی دوره .3-9
 ها.ها و کارگاهآزمایشگاه

 
 هاایمنی، سالمت و محیط زیست در دانشگاهترکیب اعضاء شوراي  -4ماده 
 رئیس مؤسسه (رئیس شورا)، .4-1

 شورا)، معاون پژوهش و فناوري (نایب رئیس .4-2

 معاون آموزشی، .4-3

 معاون اداري، مالی،  .4-4

 رئیس آزمایشگاه مرکزي (دبیر شورا)، .4-5

 رئیس پارك علم و فناوري (در صورت وجود)،  .4-6

 هاي مربوطه،روساي دانشکده .4-7

 رئیس حراست مؤسسه، .4-8

 معاون دانشجویی، .4-9

(با  )HSEایمنی، سالمت و محیط زیست (دو نفر از صاحبنظران در حوزه  .4-10
 و فناوري و حکم ریاست شورا)، معرفی معاون پژوهش

با معرفی معاون پژوهش و ( ايکارشناس ایمنی، حفاظت فنی و بهداشت حرفه .4-11
 )،فناوري و حکم ریاست شورا

 سسات پژوهشی درون دانشگاهی (در صورت وجود).ؤیک نفر از روساي م .4-12

 
 ترکیب اعضاء ایمنی، سالمت و محیط زیست در واحدهاي پژوهشی -5ماده 
 (رئیس شورا)،رئیس مؤسسه  .5-1

 معاون پژوهش و فناوري (نایب رئیس شورا)، .5-2

 ،(در صورت وجود)معاون آموزشی  .5-3

 معاون اداري، مالی، .5-4

 رئیس آزمایشگاه مرکزي (دبیر شورا)، .5-5
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 هاي مربوطه،روساي پژوهشکده .5-6

 رئیس حراست مؤسسه، .5-7

 ،(در صورت وجود)معاون دانشجویی  .5-8

(با معرفی  )HSEط زیست (ایمنی، سالمت و محیدو نفر از صاحبنظران در حوزه  .5-9
 معاون پژوهش و فناوري و حکم ریاست شورا)،

 و پژوهش معاون معرفی با( ايحرفه بهداشت و فنی حفاظت ایمنی، کارشناس .5-10
 .)شورا ریاست حکم و فناوري

 
هاي علم و ترکیب اعضاء شوراي ایمنی، سالمت و محیط زیست در پارك -6ماده 

 فناوري
 رئیس مؤسسه (رئیس شورا)، .6-1

 معاون پژوهش و فناوري (نایب رئیس شورا)، .6-2

 معاون اداري، مالی، .6-3

 رئیس آزمایشگاه مرکزي (دبیر شورا)، .6-4

 هاي داخل پارك،تن از روساي شرکت 5و حداکثر  3حداقل  .6-5

 رئیس حراست مؤسسه، .6-6

(با معرفی  )HSEایمنی، سالمت و محیط زیست (دو نفر از صاحبنظران در حوزه  .6-7
 ریاست شورا)، معاون پژوهش و فناوري و حکم

 و پژوهش معاون معرفی با( ايحرفه بهداشت و فنی حفاظت ایمنی، کارشناس .6-8
 .)شورا ریاست حکم و فناوري

 
 وظایف و اختیارات رئیس شوراي ایمنی، سالمت و محیط زیست  -7ماده 
 پیگیري مصوبات شورا در هیات رئیسه، .7-1

 پیگیري و تأمین اعتبارات مورد نیاز، .7-2
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 شورا،صدور احکام اعضاي  .7-3

 نظارت بر اجراي مصوبات شورا، .7-4

 عزل و نصب اعضاي شورا. .7-5

 
 وظایف دبیر شوراي ایمنی، سالمت و محیط زیست -8ماده 
هاي الزم نظام ایمنی، سالمت و محیط زیست تهیه و پیشنهاد دستورالعمل .8-1

)HSE،و ارائه به شورا ( 

نیروهاي  ها، اعم ازتدوین برنامه آموزش نیروي انسانی مرتبط با آزمایشگاه .8-2
ها، کارشناسان، دانشجویان و اعضاء هیأت علمی و ارائه آن به خدماتی، تکنسین

 شورا،

تهیه برنامه مناسب جهت نظارت و ارزیابی ایمنی، سالمت و محیط زیست  .8-3
)HSE،مؤسسه بر طبق استانداردهاي مصوب ( 

به  نشانی، استاندارد و ...هاي محیط زیست، شهرداري، آتشهماهنگی با سازمان .8-4
 ها،ها و کارگاه) در آزمایشگاهHSEمنظور ایمنی، سالمت و محیط زیست (

هاي بین المللی جهت اخذ گواهینامه ریزي و هماهنگی الزم با سازمانبرنامه .8-5
 ) مطابق نظر شورا،HSEایمنی، سالمت و محیط زیست (معتبر در 

 پیگیري و اجراي مصوبات شورا و ارائه گزارش، .8-6

) مؤسسه و HSEایمنی، سالمت و محیط زیست (ربوط به هاي متدوین برنامه .8-7
 ارائه آن به شورا،

 مستندسازي، .8-8

ارسال گزارش عملکرد شورا به ستاد شبکه شاعا مستقر در وزارت علوم، تحقیقات  .8-9
 و فناوري،

 ریزي جهت امحاء یا تصفیه پسماندهاي آزمایشگاهی.برنامه .8-10
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 و محیط زیست نحوه برگزاري جلسات شوراي ایمنی، سالمت -9ماده 
 شود،ماه یکبار برگزار می 4جلسات شورا حداکثر هر  .9-1

سوم اعضاء رسمیت یافته و کلیه موارد با  جلسات شورا با حضور حداقل دو .9-2
 رسد،اکثریت آراء به تصویب می

 : در مواقع ضروري با پیشنهاد دبیر شورا جلسه اضطراري تشکیل خواهد شد.1تبصره 
 

 ایمنی، سالمت و محیط زیستي دوره فعالیت شورا -10ماده 
 باشد، سال می 4هر دوره فعالیت شورا  .10-1

 هاي بعد بالمانع است،عضویت مجدد اعضاء در دوره .10-2

در پایان هر دوره بنا به پیشنهاد معاون پژوهش و فناوري مؤسسه، احکام اعضاء  .10-3
 شود.جدید شورا توسط رئیس مؤسسه صادر می

 
یر موجه هر یک از اعضاي شورا در جلسات (به : در صورت استعفا و یا غیبت غ2تبصره 
 جلسه متناوب) فرد جدید جایگزین وي خواهد شد. 5جلسه تداومی و یا  3تعداد 

 
ایمنی، سالمت و محیط زیست در معاونت پژوهش و فناوري دبیرخانه شوراي  -11ماده 

 شود.مؤسسه مستقر می
 

 باشد.رئیس مؤسسه میمسئولیت نظارت و اجراي این دستورالعمل با  -12ماده 
 

تصویب و تأیید  06/10/1394تبصره در تاریخ  2ماده و  12این دستورالعمل اجرایی در 
گردیده است، اجراي این دستورالعمل از تاریخ تصویب در کلیه مراکز آموزشی، پژوهشی و 

 باشد.فناوري الزم االجرا می
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هاي تحقیقاتی   محاسبه نرخ باالسري طرح یین نامه آ

 دانشگاه خارج از

   مقدمه
دانشـگاهی و تعامـل دانشـگاه بـا     با توجه به ضرورت توسعه و گسـترش فرهنـگ تحقیقـات    

هـاي کـاربردي،    صنعت و جامعه به منظور ایجاد بستر و تسهیالت اجرایی و تسهیل پژوهش
هاي ارتباط با صنعت دانشگاه به شـرح زیـر بـازنگري و     نامه محاسبه نرخ باالسري طرح آئین

 تنظیم شده است.
 

 اهداف -1ماده 
هاي پژوهشی مرتبط  محاسبه نرخ باالسري طرحایجاد روندي یکنواخت و عادالنه براي . 1-1

 هاي اجرائی. با دستگاه
ایجاد انگیزه بیشتر و کمک به افزایش منابع مالی جدید براي دانشگاه به منظور تأمین . 1-2

 تسهیالت الزم براي پژوهشگران.

هاي اجرایی کشـور و بـه خصـوص اسـتان      تحقیقاتی دستگاه -هاي علمی  پاسخ به نیاز. 1-3
 شرقی. ایجانآذرب
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 هاي کاربردي و تعامل دانشگاه با جامعه. گسترش فرهنگ پژوهش. 1-4

 
 نرخ باالسري -2ماده 

هاي اجرایی در دفتر ارتبـاط بـا صـنعت     هاي پژوهشی مشترك با دستگاه نرخ باالسري طرح
 شود. اعمال می  دانشگاه با عنایت به موارد ذیل و جدول زیر براي هر طرح در آغاز تعیین و

کسـر   کل مبلغ قـرارداد با توجه به پائین بودن درصد باالسري دانشگاه، باالسري از . 2-1

هـاي ارائـه شـده در پیشـنهادیه      مبلغ کـل هزینـه  خواهد گردید. الزم به ذکر است 
اولیه طرح و قرارداد نهایی که به تائید و امضاء کارفرما رسیده است مالك عمل  (پروپوزال)

ل مراحل مربوطه در دفتر ارتبـاط بـا صـنعت دانشـگاه قابـل اجـرا       تکمی خواهد بود و پس از
 باشد.   می
 

 درصد باالسري مبلغ کل قرارداد (میلیون ریال) ردیف
 صفر 40تا  1
 درصد 7  40بیش از  2

 
 موارد تشویقی  -3ماده 

هـاي اخیـر و    با توجه به تالش چشمگیر پژوهشگران دانشگاه شهید مدنی آذربایجان در سال
هاي کاربردي مستمر موارد زیر جهت کاهش میزان باالسري  منظور تشویق انجام پژوهشبه 

 منظور خواهد گردید:
درصـد از سـقف    5/0هاي مجاور باشد،  هایی که کارفرما (طرف قرارداد) در استان طرح .3-1

 باالسري کسر خواهد شد.
درصد کسر باالسـري بـه ازاي هـر     5/0شود  هایی که به صورت گروهی انجام می طرح .3-2

درصـد). ارائـه    1مجري همکار عضو هیأت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان (حداکثر تا 
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صورتجلسه همکاري که به امضاي تمام مجریان طرح و معاون پـژوهش و فنـاوري دانشـگاه    
 الزامی است.   نامه داخلی دانشگاه هنگام عقد توافق مربوطه رسیده باشد براي این بند

ها از مشارکت دانشجویان تحصیالت تکمیلی با پرداخت  هایی که در آن طرح .3-3
متناسب با تعداد دانشجویان به قرار زیر از کاهش  شود الزحمه در پژوهش استفاده می حق

درصد به ازاي هر دانشجوي دکتراي دانشگاه شهید مدنی  25/0شوند:  یباالسري برخوردار م
ارشد دانشگاه شهید مدنی  درصد به ازاي هر دانشجوي کارشناسی 125/0آذربایجان  و 

درصد). ارائه صورتجلسه همکاري که به امضاي تمام مجریان  5/0آذربایجان (حداکثر تا 
ده باشد براي این بند الزامی استشگاه رسیطرح، دانشجویان و معاون پژوهش و فناوري دان



 


