
 اسمه تعالیب          
 

 آئین نامه طرح های پژوهشی دانشگاه آزاد اسالمی
 

 
 :مقدمه

 
 ین نامه اعطای اختیارات به واحدها و مناطق دانشگاهی بـرای اسـتفاده از بودجـه               یدر راستای اهداف آ   

بـه   9/6/84 مورخ   115799/73پیرو بخشنامه شماره    و  ) درون دانشگاهی ( طرح های پژوهشی مستقل     
راسـتای اصـالح الگـوی      در  آن و   ور تشویق اعضای هیئت علمی در امر پژوهش و ارتقاء کیفیـت             منظ

شده است تا از این رهگذر دانشگاه آزاد         تنظیم   ین نامه یآاین  نشگاه  مصرف بودجه های پژوهشی در دا     
اسالمی در عرصه پژوهش هر چه بیشتر پیش رفته و اعضای هیئت علمی دانشگاه برای رسیدن به این                  

 پیش رو به منظور هموار نمودن این مسیر به شکل زیر ارائه             آئین نامه . هدف گامهای موثرتری بردارند   
 :می گردد

 :کلیات و فرآیند طرح پژوهشی
 دانـشگاه  مـدعو  یا از سوی یکی از اعضای هیئت علمی تمام وقت، نیمه وقت       ی طرح پژوهش  -1ماده  

یـا موسـسات    دیگر    های دانشگاه هیئت علمی     که مدعوت علمی   ئاعضای هی آن دسته از    (آزاد اسالمی   
بـه عنـوان مجـری و       )  برای تدریس دعـوت شـده انـد        و  هستند غیر از دانشگاه آزاد اسالمی    پژوهشی  

مـی  و به نام دانشگاه تهیه شده و به طور مستقیم به حوزه معاونت پژوهشی واحد ارائـه                  ول طرح   ومس
 سقف مجـاز شـرکت در طـرح هـا و             و ته باشد  بیش از یک مجری داش     باید ن یطرح پژوهش هر  . گردد

بـه  ) که نظارت و کنترل این بخش به عهده مسوولین حوزه پژوهش واحد اسـت             ( میزان حق التحقیق    
 :ترتیب زیر خواهد بود

 به  ی طرح پژوهش  2زمان در اجرای     می توانند بطور هم   دانشگاه   اعضای هیئت علمی تمام وقت       -1-1
 علمـی نیمـه   هیئـت با اولویت نسبت بـه اعـضای      (ه عنوان همکار     طرح ب  3عنوان مجری و در اجرای      

 سـاعت در مـاه      100نحوی که مجموع ساعات تحقیق آنـان بـیش از           شرکت نمایند به    ) وقت و مدعو  
 طـرح بـه عنـوان       1اعضای هیئت علمی نیمه وقت و مدعو می توانند بطور هم زمان در اجرای               . شودن

 50یند به نحوی که مجموع ساعات تحقیق آنان بـیش از             طرح به عنوان همکار شرکت نما      2مجری و   
 .نشوددر ماه ساعت 
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 اعضای هیئت علمی مـدعو فقـط مجـاز بـه اجـرای طـرح هـای پژوهـشی تـا اعتبـار حـداکثر                 -2-1
 عقد قرارداد باید یک فقره چک       هنگام این اعضا پس از تصویب طرح و         .می باشند  ل ریا 50,000,000

 که پـس از اتمـام       ، در اختیار حوزه اداری و مالی واحد قرار دهند         تضمینی معادل بودجه مصوب طرح    
 .طرح و انجام تعهدات به ایشان بازگردانده خواهد شد

ر دوره کارشناسـی خواهـد       میزان حق التحقیق اعضای هیئت علمی معادل حق التدریس آنـان د            -3-1
 . بود 

 ج کـشور مربـوط در نظـر گرفتـه           رایـ  پولاحدهای خارج از کشور این میزان بر اساس         و   در  -تبصره
 . می شود

بـر حـسب بودجـه و مرجـع تـصویب            یطرح های پژوهش  : بودجه و مرجع تصویب کننده     -2ماده  
 :کننده و با در نظر گرفتن اندازه واحدها به سه دسته تقسیم می شوند

 بـود   دنخواه ریال   100,000,000 تا اعتبار    یطرح های پژوهش  مجاز به ارائه     ، واحدهای کوچک  -1-2
پس از تایید طـرح توسـط   . گردد منطقه ارسال  یبه منظور تصویب باید برای رئیس شورای پژوهش       که  

 . نهایی برعهده منطقه خواهد بودتایید گزارشنظارت و در نهایت یک داور متخصص، تصویب، 
 ریال پس از    50,000,000 تا اعتبار    یتصویب طرح های پژوهش   ،   در واحدهای متوسط و بزرگ     -2-2
 بین  یطرح های پژوهش  .  واحد خواهد بود     ییید توسط یک داور متخصص به عهده شورای پژوهش        تا

کنترل آئـین نامـه ای و       ( واحد   ی در شورای پژوهش   کنترل ریال پس از     150,000,000 تا   50,000,000
 یبه منظور تصویب به شورای پژوهش     ) نحوه تنظیم پروپوزال و ساختار آن ، نه داوری علمی پروپوزال          

نطقه ارسال شده و تصویب این دسته از طرحها پس از تایید توسط یـک داور متخـصص بـه عهـده                      م
 ریال این واحدها پس     150,000,000طرح های پژوهشی بیش از      . ی منطقه خواهد بود   شورای پژوهش 

 )سازمان مرکـزی  (دانشگاه   ی واحد باید بطور مستقیم به معاونت پژوهش        در شورای پژوهشی   کنترلاز  
ها پس از انجام تعهدات به عهـده مراجـع تـصویب کننـده                گزارش نهایی طرح   بتصوی. گرددارسال  

 .طرح خواهد بود
 ریـال پـس از      150,000,000 تا سـقف     ی طرح های پژوهش   ، در واحدهای بسیار بزرگ و جامع      -3-2
 واحـد تـصویب مـی گـردد و طـرح هـای              ی توسط شورای پژوهـش    ،د توسط یک داور متخصص    یتای

 واحـد بایـد بطـور       ی در شـورای پژوهـش     کنترل ریال پس از     150,000,000تبار بیش از     با اع  یپژوهش
هـا   گزارش نهایی طـرح      بتصوی.  ارسال گردد  )سازمان مرکزی (دانشگاه   یمستقیم به معاونت پژوهش   

 .ننده خواهد بودکپس از انجام تعهدات به عهده مرجع تصویب 
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 و تخـصص وی بـا موضـوع علمـی طـرح             منظور از داور متخصص عضو هیات علمی است که رشته         
تحت ارزیابی مطابقت داشته و رتبه علمی وی از رتبه علمی پیشنهاد دهنده طـرح بـاالتر بـوده یـا در                      

 .صورت هم رتبه بودن دارای سابقه پژوهشی بیشتری باشد
 :به منظور تسهیل، موارد فوق به شکل جدول زیر ارائه می گردد

 
  بودجه و محل تصویب

  اندازه واحد

 ل میلیون ریا100تا 
 

  میلیون ریال100بیش از 
 ------- منطقه کوچک

 

  میلیون ریال50تا 
 

 

  میلیون ریال150 تا 50بین 
 

  میلیون ریال150بیش از 
 

 متوسط و بزرگ
 سازمان مرکزی منطقه واحد

 

  میلیون ریال150تا 
 

  میلیون ریال150بیش از 
 

 بسیار بزرگ و جامع
  مرکزیسازمان واحد

 
 طرح های پژوهشی واحدهای خارج از کشور بطور مستقیم به معاونت پژوهشی دانـشگاه                تمام -4-2
 .ارسال می گردد) سازمان مرکزی ( 
 مراکز آموزشی دانشگاه آزاد اسالمی به دلیـل نداشـتن سـاختار پژوهـشی مـستقل بایـد توسـط                  -5-2

 50,000,000تـا   حـداکثر    پژوهـشی آنهـا      واحدهای متولی خود عمل نمایند و سقف اعتبار طرح های         
 .ریال خواهد بود

معاونـت  در    و دبیـران منـاطق     ی مربـوط بـه روسـای شـورای پژوهـش          ی طرح های پژوهش   -1تبصره
 روسا و معاونین واحـدها      یطرح های پژوهش  .  بررسی خواهد شد   )سازمان مرکزی (دانشگاه   پژوهشی

  ریـال در سـازمان مرکـزی بررسـی         50,000,000 ریـال در منطقـه و بـیش از           50,000,000تا اعتبـار    
چنانچه مرجع رسیدگی کننده حداکثر ظرف مدت سه ماه نتواند به ایـن دسـته از طـرح هـا                    . می گردد 
 .، طرح از موضوع تبصره خارج می گرددپاسخ دهد

دو طـرح بـه     زمان مجاز به اجرای      به طور هم  که  دانشگاه  تمام وقت    هر عضو هیئت علمی      -2تبصره  
 ریـال   50,000,000ری می باشد نمی تواند هـر دو طـرح خـود را از طـرح هـای کمتـر از                      عنوان مج 

 .انتخاب نماید
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 : گروه زیر قابل اجرا است4اجرای طرح های تحقیقاتی در  -3ماده 
 شناسایی و حل مسائل و مشکالت دانشگاه که به سـفارش واحـدها و پیـشنهاد                 رویکرد با   :گروه اول 

 .ی شوداعضای هیئت علمی انجام م
 .، اختراع و اکتشاف و چاپ کتاب یا تکمیل آن  تولید علم  نوآوری،آوری ،فن با رویکرد  :گروه دوم
 .د و مناظره علمیقنظریه پردازی ، نبا رویکرد  :گروه سوم

 . پژوهش هاسازیتجاری با رویکرد  :گروه چهارم
 .ه و انجام می شودطرح های پژوهشی گروه دوم تا چهارم بر اساس نیازهای دانشگاه ارائ

  و در قرارداد طرح های پژوهشی قید رویکردهای مذکور به طور مشخص ضروری است -1تبصره
 .طرح های پژوهشی خارج از رویکردهای مذکور باید به تایید معاونت پژوهشی دانشگاه برسد

با حـذف    ( تسریع امور به منظور نظارت بیشتر در اجرای طرح و          :ناظر طرح های پژوهشی    -4ماده  
 از  نـاظر هـر طـرح     . برای هر طرح، ناظر در نظر گرفته می شـود         ) دوره ای های  فرایند داوری گزارش    

 علمی دانشگاه آزاد اسالمی یا سایر دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی است که در ارتباط بـا                  هیئتاعضای  
 راژوهـشی   موضوع طرح دارای تخصص و تجربه کافی بوده و وظیفه نظارت بر حسن اجرای طـرح پ                

 .عهده دار است 
توسط مرجع تصویب کننده طرح انتخاب مـی شـود کـه از نظـر رتبـه                  ناظر هر طرح پژوهشی      -1-4

 در موارد استثنایی و شرایط خاص در صورت هم رتبه بـودن              باشد و   طرح علمی باید باالتر از مجری    
 .باید فعالیت ها و سوابق پژوهشی بیشتری داشته باشد

 درصد بودجه طـرح خواهـد بـود بطوریکـه           10هر طرح عنوان حق الزحمه ناظر     به   حق نظارت    -2-4
بـه اضـافه بودجـه پـیش        (  درصد بودجه    10 ،پس از پیش بینی بودجه کل طرح توسط پیشنهاد دهنده         

 در واقع حـق نظـارت ، مـستقل از           .به عنوان حق نظارت به جمع هزینه ها افزوده می شود          ) بینی شده 
 .جه پژوهشی واحد تامین خواهد شدبودجه طرح بوده و از بود

 گـزارش   اظهار نظر درباره   وظایف ناظر عبارت است از بررسی کامل پیشنهادها، امضاء قرارداد،            -3-4
 .دوره ای و نهایی، نظارت حین اجرا تا پایان طرح

سفارش دهنـده   ) بخش(  از واحد    ، این آئین نامه   3پژوهشی گروه اول ماده     ناظر طرح های     -1تبصره  
  .، در این صورت حق نظارت پرداخت نخواهد شداست

طرح های پژوهشی که مجری آنها دارای رتبه علمی استادی یا دانـشیاری هـستند نیـاز بـه                    -2تبصره  
 .ناظر ندارند
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 رئیسه واحدها با تایید رئـیس شـورای پژوهـشی منطقـه و انتخـاب                هیئتاز  انتخاب ناظر    -3تبصره  
طق به عنوان ناظر با تاییـد معاونـت پژوهـشی سـازمان مرکـزی               روسای شورای پژوهشی و دبیران منا     

 .خواهد بود
 علمی می توانند به طور هم زمان ناظر سه طـرح پژوهـشی باشـند و اعـضاء                   هیئت اعضاء   -4تبصره  
حداکثر می توانند ناظر    بطور هم زمان     و دبیران مناطق      رئیسه واحدها، روسای شورای پژوهشی     هیئت

 .دو طرح پژوهشی باشند
  : مصوب طرح های پژوهشی بودجهتخصیص نحوه -5ماده 

. به مجری پرداخت مـی گـردد       درصد از بودجه طرح      35و انعقاد قرارداد    طرح   پس از تصویب     -1-5
در مـواردی کـه مجـری اسـتاد یـا           (گزارش دوره ای توسط نـاظر      از طرح و تایید      نیمیپس از اجرای    
 درصـد دیگـر از بودجـه قابـل          40 ) مربوطه یوهشتحویل گزارش دوره ای به حوزه پژ       دانشیار است، 

 درصد باقیمانده بودجه منوط به تایید گزارش نهایی توسـط نـاظر و انجـام                25پرداخت خواهد بود و     
 .تعهدات طرح توسط مجری خواهد بود

 درصد از طرح پرداخـت  50 از حق نظارت هر طرح پژوهشی پس از اجرای موفقیت آمیز   نیمی -2-5
 .  قابل پرداخت خواهد بود ناظرانجام تعهدات از خاتمه طرح و پس مابقیشده و 

دانـشگاه   حق الزحمه داوران طرح های پژوهشی باید به صورت نقدی و در چارچوب مقررات                -3-5
به این منظور باید مبلغی متناسب با حجم طرح های پژوهشی به عنوان تنخواه گـردان                . پرداخت گردد 

 :واحدها و مناطق قرار بگیرد و به صورت زیر اقدام گرددحوزه پژوهش کارشناس در اختیار 
 علمی متخـصص و مجـرب       هیئت واحدها و مناطق باید با تشکیل بانک اطالعاتی داوران، اعضای            -1

را به منظور ارزیابی طرح های پژوهشی انتخاب نمایـد و داوران طـرح هـا تـا حـد امکـان بـه طـور                          
ضمن تسریع در امر داوری حـق الزحمـه بـه صـورت             حضوری به حوزه پژوهش فراخوانده شوند تا        

 .نقدی و بر اساس سند مالی به ایشان پرداخت گردد
بدیهی است  .  راساً اقدام به پرداخت حق الزحمه داوران برگزیده خود نمایند          مناطق موظف هستند   -2

 و ایـن    حق الزحمه پرداختی باید توسط واحدی که طرح متعلق به آن است به منطقه بازپرداخت گردد               
 .امر فقط به منظور تسریع امور از طریق منطقه انجام می شود

و مجدداً برای احیاء     کارشناس حوزه پژوهش باید ظرف مدت دو ماه مبلغ تنخواه را تسویه نموده               -3
 .آن اقدام نماید

 تاخیر در اتمام طرح بدون مجوز تمدید قرارداد از مرجع تـصویب کننـده مـشمول جریمـه                   -1تبصره
به عنوان جریمه کسر    )  حق نظارت  منهای( درصد از کل مبلغ قرارداد       2 هر ماه دیر کرد      به ازای و  بوده  
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قابـل   ماه 6و حداکثر به مدت  قابل ذکر است زمان اجرای هر طرح پژوهشی فقط یک بار         .خواهد شد 
 .تمدید خواهد بود

اینکـه اقـدام الزم بـرای       مـشروط بـه     ( زمان انتظار به منظور دریافت پذیرش یا چاپ مقاله           -2تبصره  
توسـط مجـری     این آئـین نامـه       6هر گونه مجوز مربوط به ماده       اخذ  ارسال مقاله به منظور چاپ و یا        

عنوان مدت اجرای طرح محسوب نشده و به ایـن منظـور نیـازی بـه تمدیـد                   به   )صورت گرفته باشد  
 .قرارداد نیست

 : تعهدات هر طرح پژوهشی وها دستاورد، نتایج -6ماده 
پژوهشی مربوط به حل مسائل و مشکالت دانشگاه کـه بـه سـفارش واحـدها و یـا                    طرح های    -1-6

پیشنهاد اعضای هیئت علمی اجرا می شود باید منجر به ارائه راه کار و حـل مـشکل مـورد نظـر و یـا                
 .بوده و تعهد مجری تعریف شده استبا مجری رسیدن به نتایجی باشد که مورد توافق واحد 

 اجرا شـده انـد نتـایج طـرح هـای            طرح های پژوهشی که با هدف نوآوری و تولید علم          درباره   -2-6
 ریال باید بصورت یک مقاله علمی حداقل در همـایش هـای ملـی یـا         50,000,000 پژوهشی تا اعتبار  

 تـا   50,000,000نتایج طرح های با اعتبار بین       . بین المللی و یا نشریات علمی معتبر داخلی ارائه گردد         
 –علمـی   یک مقالـه     ترویجی یا    – ریال باید بصورت دو مقاله علمی در مجالت علمی           100,000,000

در قالـب   بایـد    ریـال    100,000,000 نتایج طرح های پژوهشی با اعتبار بـیش از            و پژوهشی ارائه شود  
 . پژوهشی به چاپ برسد–علمی  و یا دو مقاله ISC یا ISI ه مقاله علمی در مجالت با نماییک

 های پژوهشی با هدف چاپ کتاب باید مجوز الزم برای انتشار کتاب حاصـل از طـرح را                  طرح -3-6
 کسب نموده و به عنوان انجام       )سازمان مرکزی (دانشگاه  از دفتر گسترش تولید علم معاونت پژوهشی        

 .تعهدات طرح ارائه نمایند
د، نتـایج طـرح هـای       نظریه پردازی و نقد اجرا شده ان      با هدف   که   طرح های پژوهشی      مورد  در -4-6

تـا   پژوهشی یا تایید پیش کرسی و        – ریال به صورت یک مقاله علمی        50,000,000تا اعتبار   پژوهشی  
 پژوهشی بـه اضـافه تاییـد      – پژوهشی یا یک مقاله علمی       – ریال دو مقاله علمی      100,000,000اعتبار  

 پژوهـشی و یـا   –لـه علمـی    یا دو مقاISI ریال یک مقاله    100,000,000پیش کرسی و اعتبار بیش از       
 .تائیدیه کرسی نهایی ارائه خواهد بود

با هدف اختـراع و اکتـشاف الزم اسـت تائیدیـه علمـی اختـراع یـا                   درباره طرح های پژوهشی    -5-6
ی ثبـت و    د صنعتی کشور یا شـورای راهبـر       – سازمان پژوهش های علمی      ازاکتشاف حاصل از طرح     

 .انجام تعهدات طرح ارائه گردد به عنوان ،حمایت از اختراعات دانشگاه
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 طرح های پژوهشی که با هدف تجاری شـدن و کـسب امتیـاز مـادی و جـذب سـرمایه بـرای                        -6-6
دانشگاه انجام می شوند برای اعالم خاتمه طرح به تایید مرکز علوم و فن آوری های پیشرفته دانشگاه                  

نشگاه و مجری باید به تایید مرجع       در ضمن میزان سهم الشرکه دا      .نیاز دارند  ) CAST( آزاد اسالمی   
 .تصویب کننده برسد

 اجـرا ) سـخت افـزاری و نـرم افـزاری        (فـن آوری    ) رویکـرد ( طرح های پژوهشی که با هدف        -7-6
 سـازمان مرکـزی    می شود باید تائیدیه الزم را از دفتر فناوری اطالعات و ارتباطات معاونت پژوهشی               

 .اخذ نمایند
واحـد   باید به نام مجـری طـرح بـه عنـوان نفـر اول و تحـت عنـوان          مقاله حاصل از طرح -1تبصره

بـا  دانشگاه  مجری و   در ضمن اختراع و اکتشاف حاصل از طرح باید به نام            .  به چاپ برسد   یدانشگاه
 .به ثبت برسد ذکر سهم الشرکه 

ت کـل   خـ چنانچه مجری طرح پژوهشی نتواند به تعهدات خود عمل نماید ملزم بـه بازپردا              -2تبصره
ودجه طرح به صندوق پژوهشی بوده، هیچ امتیازی از آن طرح به واحد تعلق  نگرفته و مجری طـرح                    ب

چنانچه در موارد خاص طرح به نتایج       .  پژوهشی خود نخواهد بود    سابقهنیز مجاز به ارائه آن به عنوان        
 بـا تغییـر     مورد نظر نرسد یا اجرای آن با ذکر دالیل روشن امکان پذیر نباشد، مجری طرح مـی توانـد                  

 و با اعالم دالیل توجیهی، نسبت به اجرای طرح مذکور به منظـور              3رویکرد طرح بر اساس مفاد ماده       
بدیهی است تصمیم گیری درباره این جابه جایی، به عهـده تـصمیم             . انجام تعهدات جدید اقدام نماید    

رح تحقیقـاتی امکـان     به عالوه این جابه جایی فقط یک بار برای هر طـ           . گیرنده ی مربوط خواهد بود    
 .پذیر است

 : نحوه ارسال اطالعات طرح های پژوهشی به سازمان مرکزی-7ماده 
اطالعات مربوط به هر طرح پژوهشی تصویب شده در سطح واحد و منطقه بالفاصله پس از تـصویب   

  ir.iau.Proposal://httpو انعقاد قرارداد باید در سایت طرح های پژوهشی دانـشگاه بـه نـشانی                
 سازمان مرکزی است نیـازی      بابدیهی است آن دسته از طرح هایی که اختیار تصویب آنها            . شود  وارد  

 )سـازمان مرکـزی   (  دفتـر امـور پژوهـشی دانـشگاه         و به ارسال اطالعات از طریق سایت مذکور ندارد       
 .د سایت خواهد نموداطالعات این دسته از طرح ها را بطور مستقیم وار

 .واحد به منطقه و از منطقه به سازمان مرکزی خواهد بود  اطالعات ازارسالنحوه 
 اعالم خاتمه طرح های پژوهشی در سایت مذکور به عهده مرجع تصویب کننده گزارش نهـایی        -1-7

 .خواهد بود  و نیازی به ارسال مدارک مربوط به خاتمه طرح ها به سطوح باالتر نیست
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 .سطوح باالتر نیز می باشـد  مراجع تصویب کننده بر عهده       عالوه بر  نظارت طرح های پژوهشی      -2-7
و بازگـشت   )در هـر مرحلـه    (طـرح پژوهـشی   عدم پذیرش   بدیهی است عدم رعایت آئین نامه موجب        

 در ضمن نحوه اجـرای آئـین نامـه هـا و توجـه بـه مقـررات                   .بودجه به صندوق پژوهشی خواهد شد     
 .ی حوزه های پژوهشی واحدها و مناطق موثر خواهد بودپژوهشی در ارزیاب

 مالکیت و حفظ حقوق مادی و معنوی پدید آوردگان طرح های پژوهـشی و نتـایج آنهـا بـر                     -8ماده  
 خواهـد بـود و      29/7/87مـورخ    251094/87 و   22/3/81 مـورخ    75384/87اساس بخـشنامه شـماره      

 .ج طرح های پژوهشی الزامی استرعایت حقوق علمی دانشگاه در همه زمینه ها و نتای
 تمام طرح های پژوهشی که قبل از این تاریخ به تصویب رسـیده انـد مـشمول قـوانین قبلـی          -9ماده  

 .خواهند بود
ح های پژوهشی قبلی که فرم شـماره        ربررسی، اعالم خاتمه و ثبت اطالعات گزارش نهایی ط         -تبصره

 بـه خـود منـاطق واگـذار        ) ق تعهـدات مجـری    با کنتـرل دقیـ    (صفر آنها در مناطق تصویب شده است        
 .می گردد و نیازی به ارسال مدارک به سازمان مرکزی نیست

 

 آننظـارت بـر حـسن اجـرای          تبصره تنظیم شـده اسـت و         13 ماده و    10 در   ین نامه یآاین   -10ماده  
لین حوزه پژوهشی واحدها و روسای شورای پژوهشی منـاطق          وهمچنین انجام تعهدات بر عهده مسو     

 . لذا الزم است در تمام موارد دقت کافی به عمل آید،واهد بودخ
 
 
 

 عبداهللا جاسبیدکتر     
 رئیس دانشگاه آزاد اسالمی


