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 -1هدف و دامنه كاربرد:
به منظور ايجاد هماهنگي در تهية گزارشات طرحهاي پژوهشي باشگاه در سطح ششطور و افطزاي شطاربري و
استفاده گزارشات ،ضروريست شه مجريان محترم طرح ها گزارشات خود را محابق با ايط دسطتورامعمت تهيطه و
تحويت نمايند.
 -2تعاريف واختصارات
 1- 2طرحهاي پژوهشي بر حسب ميزان اعتبار و مرجع تصويب شننده به دو دسته تقسيم مي شوند:
1- 1
2- 1

طرحهاي با اعتبار شمتر از سي ميليون ريال ،شه در داخت واحد دانشگاهي به روشي شه در زير
خواهد آمد ،بررسي و اتخاذ تصميم مي شود.
طرحهاي با اعتبار بي از سي ميليون ريال ،شه عالوه بر بررسطي و اتخطاذ تصطميم در باشطگاه
واحد ،به ستاد باشگاه براي تأييد نهايي ارسال خواهد شد.

 -3مراجع وماخذ
-

روش اجرايي شنترل مستندات وسوابق

-

پرسشنامه طرح پژوهشي

-

بخشنامه /869ب مورخ  1891/2/11موضوع

-

آئي نامه ؟؟؟

 -4شرح اقدامات
 1- 1مراحت تصويب طرح هاي پژوهشي باشگاه تا سقف  80/00/000ريال به اي شرح مي باشد شه پط

از

تأييد طرح توسط رئي باشگاه واحد و انجام داوري هطا و تأييطد در شطوراي پژوهشطي واحطد ،تصطويب
نه ايي آن در شوراي باشگاه واحد انجام مي پذيرد .بنا بطر الطالحديد شطوراي باشطگاه واحطد ،طرحهطاي
پيشنهادي مي توانند مستقيماً و بدون نياز بطه بررسطي در شطوراي پژوهشطي واحطد ،در جلسطه شطوراي
باشگاه واحد محرح و تصميم گيري شوند.
 2- 1در واحدهاي شوچك شه فاقد شوراي پژوهشي مي باشند ،طرحهاي پژوهشي اعضاي باشطگاه مسطتقت از
مبلغ آن ،پ از تاييد اوميه از طريق رئي باشگاه واحد ،مستقيما در شوراي باشگاه در واحطد محطرح و
-1

تصميم گيري مي شود.
در مورد طرح هايي شه اعتبار آنها تا سقف  10/000/000مي ريال باشد ،داوري توسط يك نفر الطاحب
نظر شفايت مي نمايد؛ براي ساير طرحها ،نظرخواهي از دو داور تواليه و تأشيد مي شود.
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شليه طرحهايي شه اعتبار آنها بي از  80/000/000ريال مي باشد ،پ از طي مراحطت موضطوع بنطد 2
اي دستورامعمت و تأييد شوراي باشگاه واحد ،از طريق سيستم ارتباطي سايت باشگاه و جهطت تصطويب
و فناوري باشگاه ارسال مي گردد تا در شوراي باشگاه محرح و اتخطاذ تصطميم

-6
-7

-9

نهايي به معاونت پژوه
گردد.
در تصويب طرحهاي پژوهشي الزم است دقت شود شه عنوان و زمينه تخصصي طرح با رشته و تخصط
مجري و مشاور طرح ارتباط و سازگاري داشته باشد.

بر اساس آئي نامه طرح هاي پژوهشي باشگاه پژوهشگران جوان ،شه طي بخشنامه  10/196617مطورخ
 91/10/11به واحدهاي دانشطگاهي ابطالگ گرديطده اسطت ،همچنطي بخشطنامه شطماره /869ب مطورخ
 ،91/2/18هزينه اجراي طرح هطاي پژوهشطي مصطوب اعضطاي باشطگاه ،از رديطف  %5بودجطه پژوهشطي
واحدها الزم است پرداخت گردد.
اومويت طرحهاي پژوهشي باشگاه ،با طرحهايي است شطه بطه منظطور رفطع نيطاز تخصصطي دسطتگاههاي
اجرايي و يا النعتي ششور تعريف شده باشند .در اي الورت ،الزم است بالفاالطله بعطد از تعريطف ططرح
توسط عضو باشگاه ،با نهاد مر تبط مذاشره و مكاتبه به عمت آيد و حمايت آن سازمان براي اجراي ططرح
و پرداخت هزينه هاي مربوط جلب گردد .در اي الورت:
 1- 2فارگ از اينكه اعتبار طرح به چطه ميزانطي باشطد  ،ططرح فقطط در شطوراي باشطگاه واحطد جهطت

2- 2

-8

راهنمايي و هدايت مجري جهت اعمال االالحات الزم محرح مي گردد و حتي نيازي به ارسطال
به ستاد باشگاه نمي باشد.
بر مبلغ اعتبار طرح ،به ميزان  80درالد شت ،باالسري باشگاه واحد اضافه مي شود.

8- 2

در عقد قرارداد مربوط به اجراي طرح با دستگاه مرتبط  ،شه تواليه مي شود با دانشطگاه منعقطد
شود ،توجه به عدم تعهد باشگاه در پرداخت بيمه و ماميات ذشر شود و يا در غير اينصطورت ،بطه
مبلغ قرارداد هزينه هاي مذشور از امور مامي واحد استعالم و اضافه شود.

1- 2

در الورت نياز به مشورت د ر تعريف هرچه بهتر اي گونطه طرحهطاي شطاربردي و جلطوگيري از
ايجاد هرگونه ابهام يا سؤامي ،محفاً از طريق آدرس وب باشگاه ،پيام خود را به معاون پطژوه و
فناوري يا رئي باشگاه ارسال نمائيد.

تصويب و اجراي طرح هاي پژوهشي اعضاي باشگاه ،شه در مقاطع شارداني و شارشناسي مي باشطند ،در
الورتي مجاز مي باشد شه عالوه بر گذراندن دوره شارگاه آموزشي روش تحقيق ،يكي از اعضطاي هيطأت
علمي واحد را ( شه از طرف باشگاه واحد قابت قبول باشد و داراي مرتبه علمي يا پايه تحصيلي بطاالتر از
مجري باشد) به عنوان مشاور در پرسشنامه طرح پژوهشي پي بيني شرده باشند .مشطاور مطذشور الزم

عنوان سند:
دستورالعمل بررسي و تصويب
طرحهاي پژوهشي

مشاره سند:
مشاره بازنگري1 :
صفحه 3 :از 6

است بر حس اجراي طرح نظارت داشته و هدايت علمي نمايد و تا تسويه حساب شامت طرح ،همراه بطا
مجري باشد.
 - 10الزم است در مت قرارداد با مجري طرح مصوب ،پي بيني شود شه حداقت  80درالد مبلغ قطرارداد در
پايان اجراي طرح و در الورتي قابت تخصي و پرداخت است شه نتايج حاالت از اجراي پروژه در قامطب
يك مقامه علمي پژوهشي و يا ) (ISIدر مجله معتبر داخلي يا خارجي به چاپ برسد و يا حداقت اينكطه
تأييديه نهايي چاپ آن الادر و به باشگاه واحد ارائه شده باشد .امبته به ازاي مقامه دوم و يطا سطومي شطه
مبتني بر نتايج حاالت از اجراي طرح باشد و چاپ شود 20 ،درالد مبلغ قرارداد و عالوه بر مبلغ ططرح،
به الورت پاداش و از محت اعتبار باشگاه واحد ،قابت پرداخت به مجري مي باشد.
 - 11در الورتي شه مجري شاغت به تحصيت در مقحع شارداني يا شارشناسي و نتواند نتايج جاالطت از اجطراي
طرح را به الورت مقامه در يكي از مجالت علمي و پژوهشي معتبر به چطاپ رسطاند ،باشطگاه واحطد مطي
تواند ،پ از دريافت گزارش نهايي طرح و انجام داوري و تأييد گطزارش ،نسطبت بطه تسطويه حسطاب بطا
مجري و با پرداخت حداشثر  70درالد مبلغ طرح ،اقدام نمايد .اي امكان فقط بطراي يطك بطار بطه يطك
عضو داده مي شود و براي طرحهاي بعدي ،انجام تسويه حساب قحعاً نيازمند ارائه مقامه مي باشد.
 - 12مقامه هائي شه ارائه مي شوند ،الزم است با نام مجري و درج نام واحد دانشطگاهي و سط عضطويت در
باشگاه باشد.
 - 18امويت تصويب پروژه هاي دوم به بعد ،با شساني است شه مقامطه خطود را در مجطالت بطا اعتبطار بيشطتر و
ضريب تأثير باالتر ،به چاپ رسانده باشند.
 - 11در مقاطع شارشناسي ارشد و دشترا ارائه مقامه مقامه علمي پژوهشي و يا ) (ISIدر مجله معتبطر داخلطي
يا خارجي ،براي تسويه حساب  100درالد مبلغ طرح امزامي مي باشد.
 - 15عالوه براي در مت هر مقامه و قبت از درج مراجع ،الزم است با ذشر عنوان "قدرداني و تشكر" ،با اعطالم
اينكه هزينه هاي اجراي طرح توسط باشگاه پژوهشگران جوان تأمي و تخصي يافته است ،قطدرداني و
تشكر رسمي از باشگاه به عمت آيد.
 - 16در الورتي شه نتيجه حاالت از اجراي طرح ،يك يا چند اختراع باشد ،الزم است مجري سريعاً نسبت بطه
ثبت آن به نام خود و با ذشر اينكه دانشجوي (يا عضو هيأت علمي) واحد دانشطگاه آزاد اسطالمي و عضطو
باشگاه مي باشد ،اقدام نمايد .انجام تسويه حساب اي طرحها منوط به اخذ تأييديه از معاون پطژوه و
فناوري باشگاه مي باشد .در مورد اي اختراعات ،عالوه براي  ،معاونت پژوهشي و فنطاوري باشطگاه بطراي
اخذ تأييديه علمي از سازمان پژوه هاي علمي النعتي و يا دفتر گسترش توميطد علطم اقطدام خواهطد
نمود و براي شاربردي شدن آنها حداشثر تالش خوي

را به شار خواهد بست.
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 - 17در يك زمان واحد ،هر عضو فقط مي تواند مجري يك طرح پژوهشي در باشطگاه باشطد و يطا در اجطراي
يك طرح با عضو ديگري همكار ي داشته باشد .بررسي و اتخاذ تصميم در باره طرحهطاي بعطدي ،منطوط
به انجام تعهدات طرح قبلي و تسويه حساب مي باشد.
 - 19مدت اعتب ار عضويت مجريان طرحهاي پژوهشي الزم است حداقت يك ماه بي از زمان اجراي طرح بطر
اساس جدول زمانبندي مصوب باشد .مثالً اگر مدت زمان اجراي طرحي  8ماه در نظر گرفته شده ،بايطد
اعتبار عضويت مجري از زمان انعقاد قرارداد پژوهشي حداقت  10ماه باشد.
 - 18با توجه به سقف مجاز مشارشت اعضاي هيأت علمطي در طرحهطاي تحقيقطاتي ،در باشطگاه پژوهشطگران
جوان ،هر عضو هيئت علمي تمام وقت دانشگاه آزاد اسالمي ،به طور همزمان فقط مجاز بطه همكطاري و
يا نظارت در حداشثر دو طرح پژوهشي خواهد بود.
 - 20اعضاي هيأت علمي نيمه وقت و يا مدعو دانشگاه آزاد اسالمي مي تواننطد فقطط در اجطراي يطك ططرح
پژوهشي نظارت يا همكاري داشته باشند.
 - 21اعضاي هيأت علمي خارج از دانشگاه آزاد اسالمي و ساير مراشز دانشگاهي دومتي نمي توانند بطه عنطوان
همكار يا مشاور با طرح هاي اعضاي باشگاه همكاري داشطته باشطند .اخطذ داوري آنهطا بطراي طرحهطاي
پژوهشي نه تنها بالمانع مي باشد ،بلكه تواليه مي شود.
 - 22شليه تجهيزاتي شه از محت اعتبار طرح پژوهشي خريداري مي شود ،به باشطگاه تعلطق دارد و الزم اسطت
پ از اختتام طرح و قبت از تسويه حساب نهايي ،الحي و سامم به باشگاه واحد تحويت گردد.
 - 28حداشثر مدت زمان مجاز براي طي مراحت بررسي ،داوري و تصويب طرحهاي پژوهشي برابر با يطك مطاه
مي باشد .جهت جلوگيري از طوالني تر شدن اي مراحطت و تصطميم گيطري هرچطه سطريع تطر در بطاره
ط رحها ،به اعضاي باشگاه تواليه مي شود شه در تكميت پرسشنامه هطاي ططرح پژوهشطي دقطت الزم را
معمول نمايند و با افراد الاحب نظر مشورت نمايند.
 - 21الزم است گزارشهاي دوره اي و نهايي طرحهاي مصوب ،محطابق جطدول زمانبنطدي مربطوط و بطه ططور
مرتب به واحد باشگاه تحويت گردد .اي گزار شات از طرف واحد باشگاه براي ارزيابي به يك فرد الطاحب
نظر ارسال مي شود و تواليه ها و انتقادات وي در ارتباط با گزارشات ،حداشثر پ از يك مطاه از تطاري
دريافت ،به اطالع مجري طرح مي رسد تا نسبت به تصطحي و تكميطت گزارشطات اقطدام و نسطخه هطاي
نهايي را بر اساس دستورامعمت تهيه گزارشات طرح پژوهشي تهيه و تحويت باشگاه واحطد نمايطد .ضطم
اينكه پرداخت اقساط طرح منوط به تأييد گزارشات توسط داور منتخب مي باشد.
 - 25در تهيه و ارائه گزارشات دوره اي و نهائي ،مجريان محترم الزم است مفاد دستورامعمت تهيطه گزارشطات
پژوهشي را شه در سايت باشگاه قا بت رؤيت همگان مي باشد ،رعايت نمايند؛ در غير اينصورت گزارشطات
دريافتي به هيچ عنوان مورد تأييد نخواهند بود.
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 - 26در پرداخت حق امزحمه مجري و همكاران وي ،بخشنامه هطا و آئطي نامطه هطاي دانشطگاه آزاد اسطالمي
رعايت خواهد شد.
 - 27تواليه مي شود در برآورد هزينه هاي انجام طرح ،مجري براي خود حطق امزحمطه اي مناسطبي را پطي
بيني نمايد.
 - 29چنانچه مجري طرح ظرف مدت سه ماه از تاري ابالگ تصويب طرح و يطا انعقطاد قطرارداد و بطدون عطذر
موجه ،نسبت به انعقاد قرارداد و شروع فعاميتهاي طرح اقدام ننمايد ،اجراي طرح با اعالم رسمي باشطگاه
واحد به عضو ،شان مم يك تلقي مي شود و مجري الزم است نسبت به استرداد وجوه دريافتي و هزينه
هاي جانبي آن اقدام نمايد.
 - 28مدت اجراي طرحهاي پيشنهادي به هيچ عنوان و تحت هيچ شرائحي نبايستي بيشطتر از  12مطاه باشطد.
در تهيه پيشنهادات اجراي طرحها و تكميت پرسشنامه هاي پژوهشي تواليه مطي شطود ،حجطم شطار بطه
ميزاني تنظيم و محطدود گطردد شطه بطراي اجطراي ططرح هطاي دانشطجويان مقحطع ميسطان  8- 1مطاه،
دانشجويان فوق ميسان  6ماه و دانشجويان دشترا  8ماه وقت الزم باشد.
 - 80براي تسويه حساب نهائي طرح ،مجري الزم است وسيله يا اختراع سطاخته شطده و يطا در الطورت عطدم
امكا ن ,گزارش مصور چاپي مربوط را براي عرضه در نمايشگاههاي باشگاه با ذشر نطام مجطري مربطوط و
شارائي مربوط ،تحويت باشگاه در واحد نمايد.
 - 81با توجه به اينكه ،براساس بخشنامه هاي معاونت پژوهشي سازمان مرشطزي دانشطگاه ،بطراي ططرح هطاي
پژوهشي اعضاي هيات علمي و رسامه هاي دانشجويي بودجه مستقلي منظور شده است ،مذا طرحهطاي
تحقيقاتي اعضاي باشگاه پژوهشگران بايد مستقت از طرح ،پايان نامطه و رسطامه دانشطجويان و ططرح يطا
رسامه ناظر طرح باشند ،در غير اينصورت پذيرفته نخواهند بود و يا اگر خداي ناشرده ،با شتمطان حقطايق
توسط مجري ،پذيرفته شود و بعدا معلوم گردد شه مجطري از ارائطه اطالعطات مطرتبط خطودداري نمطوده
است ،باشگاه نسبت به اعالم نام و مشخصات عضو خاطي در تطابلوي اعالنطات باشطگاه و دريافطت مبلطغ
پرداختي به مجري و مغو عضويت او اقدام خواهد شرد.
 -5مستندات و پيوستها:
ندارد

