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 شدن(نقشه جامع علمی کشور، سند اسلامی در راستاي اهدافِ اسناد بالادستی نظام علم، پژوهش و فناوري کشور نامهشیوه این
جرایی منظور تسهیل فرایندهاي ا، بهکشور و برنامه راهبردي دانشگاه) یو فرهنگ یاجتماع ،يساله توسعه اقتصادبرنامه پنجها، دانشگاه
پژوهش در دانشگاه  امکانات لازم در جهت ارتقاي کمی و کیفی فراهم آوردنهاي پژوهشی دانشگاه، ایجاد هماهنگی و نیز سیاست

 است. شدهینعلامه طباطبائی تدو
 

 :اهداف کلان پژوهشی دانشگاه -1ماده 
 پژوهش در دانشگاه ۀایجاد تحول و پویایی در بینش علمی و گسترش دامن -1-1
 هاي پژوهشی دانشگاهفعالیت يافزایش کیفیت و هدفمندساز -2-1
 تاي حل مشکلات جامعهتقویت و اشاعه روح پژوهش در دانشگاه در راس -3-1
 نعتصهاي پژوهشی به سمت تولید دانش فنی، محصول و ایجاد ارتباط دانشگاه با طرح سوق دادنایجاد بستر مناسب و  -4-1

 جامعهو 
منظور مشارکت در نیل به خوداتکایی به سمت نیازهاي پژوهشی جامعه به علمیهیأت پژوهشی اعضاء  يهاتیهدایت فعال -5-1

 پژوهشی يهانتایج طرح يسازيرکشور و تجا
 

 :تعاریف -2ماده 
علمی و نیز شناسایی و  يهاتیدر جهت دستیابی به حقایق و واقع افتهیسازمان يهاتیفعال مجموعهپژوهش:  -1-2

 پاسخگویی به مسائل و نیازهاي جامعه است.
و  شودیارائه م علمیهیأت سط اعضاء تو پیشنهادهپژوهش است و در قالب  ةبرنامه اجرایی و پروژ طرح پژوهشی: -2-2

مراحل تصویب و اجراي آن تحت نظارت و در چارچوب قوانین و مقررات معاونت پژوهشی دانشگاه علامه طباطبائی 
 .گیردیانجام م

ولیت مالی طرح را بر ئمسئول اجراي طرح پژوهشی است و مس ،است که مطابق قرارداد علمیهیأت عضو  مجري: -3-2
 د.عهده دار

ها و ... ها، تحلیل دادهآوري دادهاز قبیل جمعهاي پژوهشی فردي که در برخی امور اجرایی طرح همکار (همکاران): -4-2
 ها، کارشناسان، دانشجویاندانشگاه علامه طباطبایی یا سایر دانشگاه علمیهیأت کند (مانند اعضاء به مجري کمک می

 و ...).
 دهد.پژوهش به مجري طرح مشورت می روش اجراياست که در  علمیهیأت عضو  مشاور علمی: -5-2
 .کندیرا تأمین م برون دانشگاهی يهاشخص حقیقی یا سازمان طرف قرارداد است که اعتبار مالی طرح کارفرما: -6-2
 یا خارج از کشور ها و یا مراکز تحقیقاتی معتبر داخلبا حداقل مرتبه استادیاري در دانشگاه علمیهیأت عضو داور:  -7-2

 ؛شده را به عهده داردپیشنهادي ارائه نامۀطرح داوري ۀفیو وظ شتهبا موضوع طرح مطابقت دا ایشانکه تخصص  است
 .دهدیطرح را مورد ارزیابی قرار م نام،یصورت ب، انتخاب و بهربطذيتوسط شوراي  داور

ها و یا مراکز تحقیقاتی معتبر داخل یا خارج از کشور دانشگاهبا حداقل مرتبه استادیاري در  علمیهیأت عضو  ناظر: -8-2
صورت تعامل با مجري، فرایند اجراي طرح را نظارت با موضوع طرح مطابقت دارد؛ و به ایشانکه تخصص  است

 .کندیم
 

  

 
 



 

 :هاي پژوهشیطرح هدافا -3ماده 
اي هتر پدیدههاي علمی و درك بهتر و درستختهمنظور افزایش اندوهاي اصیل و بدیعی است که بهکاوش بنیادي: -1-3

 .گیردیطبیعی، انسانی، اجتماعی و فرهنگی صورت م
 .شودیپژوهشی است که براي استفاده و کاربست مشخص اجرا م کاربردي: -2-3
قات ز تحقیریزي شده که با استفاده از دانش حاصل اهاي برنامهعبارت است از انجام یک سلسله فعالیت :ياتوسعه -3-3

برداري از فرایند جدید یا یا تجربیات عملی قبلی منجر به تولید مواد جدید، محصولات و ابزار جدید و نصب و بهره
 ه یا اصلاح و بهبود حائز اهمیتی را در موارد فوق در برداشته باشد. شدها و خدمات سیستم

 
 :هاي پژوهشی در دانشگاه علامه طباطبائیانواع طرح -4اده م

ها، مراکز تحقیقاتی، طرحی است که در سطح دانشکده یا واحدهاي پژوهشی شامل پژوهشکده :درون واحدي -1-4
هاي مشورتی و یا خوشه یپژوهش يهاهاي علمی، هستههاي تحقیقاتی، قطب، آزمایشگاهمستقل هاي پژوهشیگروه

پیشنهاد و مصوب  یهشی دانشکده واحد پژوهشهاي پژوها بر طبق نیاز و یا اولویتطرح گونهینگیرد. اانجام می
 شوند.می

پرداخته و معطوف به مسائل و نیازهاي پژوهشی،  علمیهیأت  اعضايطرحی است که به موضوعات موردعلاقه  :دانشگاهی -2-4
و رفع  هاعلمی، بهبود فرایندها و روش يهامنظور ساختن شالودهدانشگاه است که به يهاتیعلمی، سازمانی و یا اولو
 .شودینیازهاي دانشگاه اجرا م

ها و که با هدف بازنگري و یا طراحی برنامه، سرفصل شودیگفته م ییهابه طرح :بازنگري و طراحی برنامه درسی -3-4
ها، پس از طی طرح گونهینپذیرد. او مقررات مرتبط انجام می نامهییندروس یک رشته/گرایش خاص و بر طبق آ

 .گیردیعنوان برنامه درسی بازنگري شده یا جدید در اختیار معاونت آموزشی قرار م، بههمه مراحل مختلف

به سفارش  هاآنی یمراحل اجرا ۀکه هم شودیگفته م ییهابه طرح :)جامعهو  صنعت(ارتباط با  برون دانشگاهی -4-4
ها، ایجاد بستر مناسب و سوق طرح گونهینشود. هدف از اجراي اهاي اجرایی کشور، به دانشگاه واگذار میسازمان

تولید ها، نیازهاي کشور، حل مشکل یا مشکلاتی از سازمانبه سمت علمی  هیأت اعضايهاي پژوهشی دادن طرح
زمینه انجام پژوهش هدفمند در چارچوب  فراهم ساختن، جامعهو  صنعتدانش فنی، محصول و ایجاد ارتباط با 

منطبق با  يهاهاي آموزشی، واحدهاي پژوهشی و نیز حمایت از انجام پژوهشهاي تحقیقاتی اساتید، گروهبرنامه
 است.هاي کلان کشور ها و سیاستاولویت

و شرح خدمات مشخص و مصوب در  نامهطرحاي است که بر اساس توسعه یا کاربرديبنیادي، طرح پژوهشی  ملی: -5-4
ی یا همکار خارج از دانشگاه (اما در درون کشور) اجرا متقاض يهاچارچوب قرارداد دانشگاه با مؤسسات یا سازمان

دهنده و دبیرخانه شوراي عالی دستگاه سفارش تأییدو هزینه آن از محل بودجه عمومی دولت و بر اساس  شودیم
 .شودیمو پرداخت تأمین  ،عتف و مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

شود که با همکاري دو نهاد علمی با ی، علمی و یا اجرایی را شامل میها، اقدامات پژوهشطرح گونهینا: المللیبین -6-4
و یک نهاد علمی/پژوهشی غیر ایرانی از سوي دیگر) به شکل  سویکتابعیت متفاوت (دانشگاه علامه طباطبائی از 

دجانبه المللی و چننیازمند همکاري بین هاآنشوند که رسیدن به مشترك با هدف تحقق دستاوردهایی انجام می
 است.

 
 



 

 موظفیعنوان تواند پس از تصویب بهمی )درون واحديهاي بازنگري و (به استثناي طرحپژوهشی  يهاهر یک از انواع طرح :1تبصرة 
 دانشگاه محسوب شود.پژوهشی  علمیهیأت  اعضاي

 
 :درسی ، دانشگاهی و بازنگري و طراحی برنامهدرون واحديهاي پژوهشی بودجه و تعهدات طرح -5ماده 

ریال (در صورت  000/000/100ریال و حداکثر  000/000/70پژوهشی درون واحدي حداقل  يهابودجه طرح -1-5
 :) بر طبق جدول زیر محاسبه خواهد شد3یا  2تحقق بند 

نوع  
 طرح

 تعهدات
 مبلغ

از  %50و  ۀاز پژوهان 50%( 
 محل اعتبار پژوهشی)

تعداد  
 ناظر

درون  
 واحدي

 ق فرمت مصوب)گزارش (بر طبارائۀ  .1
 یک مقاله در مجلات علمی داخلی با درجه الف یا ب انتشار .2
 دتأییهاي پژوهش (با ارائه گزارش در قالب سخنرانی در خصوص یافته .3

 )واحد پژوهشی یسمعاونت پژوهشی دانشکده یا رئ

 1  ریال 000/000/70تا  

 
 000/000/20چاپ شود، مبلغ  Scopusر با نمایه در یک مجله معتب درون واحديمقاله مستخرج از طرح  کهیدرصورت -2-5

ریال به مبلغ طرح  Web of Science ،000/000/30پایگاه ریال و در صورت چاپ در مجله معتبر نمایه شده در 
 ریال). 000/000/100اضافه خواهد شد (تا سقف 

 ويمعنمالکیت  مرکزی ثبت اختراع از گواهمنجر به ثبت اختراع شود (با ارائه  درون واحدينتیجه طرح  کهیدرصورت -3-5
چاپ مقاله مستخرج در  معادل)، اختراع هاي علمی و صنعتی ایراناز سوي سازمان پژوهشو گواهی فنی اختراع 

ریال به مبلغ طرح اضافه خواهد شد (تا  000/000/20شود و مبلغ تلقی می Scopusمجلات نمایه شده در پایگاه 
 ریال). 000/000/100سقف 

 :ریال و بر طبق جدول زیر خواهد بود 000/000/80پژوهشی دانشگاهی  يهاحداقل بودجه انجام طرح -4-5

 تعهدات نوع طرح 
 مبلغ

از  %50و  ۀاز پژوهان 50%(
 محل اعتبار پژوهشی)

 تعداد ناظر

دانشگاهی،  
 نوع ج

 گزارش (بر طبق فرمت)ارائۀ  .1
 ه الف یا بیک مقاله پژوهشی در مجلات علمی داخلی با درج انتشار .2
 ارائه توصیه سیاستی (بر طبق فرمت مصوب) .3
 تأییدهاي پژوهش (با ارائه گزارش در قالب سخنرانی در خصوص یافته .4

 )واحد پژوهشی یسمعاونت پژوهشی دانشکده یا رئ

ریال تا  000/000/80از 
 ریال 000/000/150

1 

دانشگاهی،  
 نوع ب

 گزارش (بر طبق فرمت مصوب)ارائۀ  .1
 له در مجلات علمی داخلی با درجه الف یا بدو مقا انتشار .2
 ارائه توصیه سیاستی (بر طبق فرمت مصوب) .3
هاي پژوهش (با ارائه ارائه گزارش در قالب سخنرانی در خصوص یافته .4

 )یس واحد پژوهشیرئی از جانب معاونت پژوهشی دانشکده یا گواه

تا  001/000/150از 
000/000/450 

2 

 
 



 

 تعهدات نوع طرح 
 مبلغ

از  %50و  ۀاز پژوهان 50%(
 محل اعتبار پژوهشی)

 تعداد ناظر

دانشگاهی،  
 نوع الف

 ارش (بر طبق فرمت مصوب)گزارائۀ  .1
 دو مقاله در مجلات علمی داخلی با درجه الف یا ب انتشار .2
 Web of Scienceیا  Scopusیک مقاله در مجلات نمایه شده در انتشار  .3

 ریال 000/000/100به ازاي هر 
 ارائه توصیه سیاستی (بر طبق فرمت مصوب) .4
 تأیید(با  هاي پژوهشارائه گزارش در قالب سخنرانی در خصوص یافته .5

 )واحد پژوهشی یسمعاونت پژوهشی دانشکده یا رئ

ریال به  001/000/450از 
 بالا

3 

 
و  Scopusهاي هاي تعهد شده داخلی با مقالاتی در مجلات معتبر نمایه شده در پایگاههرکدام از مقاله کهیدرصورت -5-5

Web of Science  ریال به مبلغ کل طرح دانشگاهی  000/000/30ریال و  000/000/20جایگزین شوند، به ترتیب
 اضافه خواهد شد.

 و معنويگواهی ثبت اختراع از اداره مالکیت نتیجه طرح دانشگاهی منجر به ثبت اختراع شود (با ارائه  کهیدرصورت -6-5
در مجلات  مقاله مستخرج انتشارصنعتی ایران)، اختراع همانند  هاي علمی وپژوهشگواهی فنی اختراع از سوي سازمان 

 ریال به مبلغ کل طرح اضافه خواهد شد. 000/000/20شود و مبلغ تلقی می Scopusنمایه شده در پایگاه 
هاي درون واحدي و دانشگاهی تواند در موارد خاص، در خصوص تغییر در تعهدات طرحمیو فناوري  شوراي پژوهش :2ة تبصر

 گیري کند.تصمیم
ج از طرح درون واحدي یا دانشگاهی در مجلات علمی داخلی با درجه د، مجلاتی که در مستخر /مقالاتمقاله انتشار -7-5

ها موردقبول اند و نیز در مجموعه مقالات همایشنمایه شده ISCبندي وزارت علوم حضور ندارند و فقط در پایگاه رتبه
 قرار خواهند گرفت)ی موردبررسیست. (مجلات علمی با درجه ج در کمیسیون اعتبارسنجی آثار پژوهشی ن

عنوان نویسنده مسئول ذکر مستخرج از طرح درون واحدي یا دانشگاهی به /مقالاتبایست در مقالهنام مجري طرح می -8-5
 شود.

ت: صوریا دانشگاهی به  درون واحدينگارش صحیح نام دانشگاه به زبان انگلیسی در مقاله/مقالات مستخرج از طرح  -9-5
»Allameh Tabataba’i University «.الزامی است 

مقاله مستخرج از طرح پژوهشی  این«نکته که  اینمستخرج از طرح درون واحدي یا دانشگاهی، ذکر  /مقالاتدر مقاله -10-5
 الزامی است.» شده استبا حمایت مادي و معنوي دانشگاه علامه طباطبائی انجام کهاست  ...با عنوان 

سیاه  ستیشده است نباید در لیا دانشگاهی در آن چاپ درون واحديمستخرج از طرح  /مقالاتمجله هدف که مقاله -11-5
 و دانشگاه علامه طباطبائی باشد. ISCوزارتین، دانشگاه آزاد اسلامی، 

مرجع نهایی تشخیص اعتبار مجله و مقاله مستخرج از طرح پژوهشی درون واحدي یا دانشگاهی، معاونت پژوهشی  -12-5
 دانشگاه است.

از محل پژوهانه مجري  %50دانشگاهی از محل اعتبارات پژوهشی دانشگاه و  و درون واحدياز هزینه طرح  50% -13-5
 تأمین خواهد شد.

تواند بر طبق گواهی پذیرش مقالات مستخرج، شوراي پژوهش و فناوري می تأییددر موارد خاص، معاونت پژوهشی با  :3 ةتبصر
 قرارداد طرح را تسویه نماید.

 
 



 

پژوهانه و یا تأمین کل بودجۀ طرح از تواند نسبت به تغییر درصد استفاده از می و فناوري در موارد خاص، شوراي پژوهش :4ة صرتب
 گیري کند.تصمیم محل سایر اعتبارات دانشگاه

 
از  بخشی کل یا ینتواند براي تأمبه موضوع پژوهش، به تشخیص معاون پژوهشی، می نادانشگاه در موارد خاص و ب -14-5

 .مکاتبه نماید ربطذيي هاهزینه انجام طرح دانشگاهی، با سازمان
شود و تابع یمي بازنگري و طراحی برنامۀ درسی از طریق معاونت آموزشی دانشگاه انجام هاطرحامور مرتبط با  -15-5

 رئیسه دانشگاه و آن معاونت است.هیأتمقررات و مصوبات 
 است. 10یس نظري دانشیار پایه التدرحقدانشگاهی معادل سه ساعت ي درون واحدي و دروناهنامهطرح داوريهزینه  -16-5
نامه ي درون واحدي و درون دانشگاهی مطابق با جدول محاسبۀ هزینۀ نظارت الصاق شیوههاطرحهزینه نظارت بر  -17-5

 است.
 :المللیبین، ملی و مشترك برون دانشگاهیهاي پژوهشی و تعهدات طرح بودجه -6ماده 

ها، طرح اینشود. در بر طبق مقررات و نیز توافق با کارفرما تعیین می برون دانشگاهیهاي تعهدات طرح ه وبودج -1-6
 استخراج و چاپ مقاله از طرح الزامی نیست.

یا مرکز تف ععالی ها و نیز توافق با شوراي هاي ملی بر طبق مقررات آن دسته از طرحو تعهدات طرح بودجهمبلغ  -2-6
 شود.تعیین میهاي علمی کشور تتحقیقات سیاس

گاه دانشو فناوري  شوراي پژوهشبا تصویب و  نابع ذیلالمللی از مهاي مشترك بینمنابع مالی براي انجام پژوهش -3-6
 شود:یمتأمین 
 اعتبارات پژوهشی دانشگاه -1-3-6
 علمیهیأت اعتبار پژوهانه عضو  -2-3-6
 از سوي نهادهاي علمی/پژوهشی (همانند کمیسیون اروپایی) یافتهیصت پژوهشی تخصاعتبارا -3-3-6
 مشترك از سوي چند نهاد علمی در قالب کنسرسیوم یافتهیصاعتبارات تخص -4-3-6
 از محل نهادهاي دولتی در کشورهاي مختلف یافتهیصاعتبارات تخص -5-3-6

ملل الهاي علمی و بینمدیریت همکاري تأییده پیشنهاد مجري طرح، بنا بالمللی هاي مشترك بینتعهدات پژوهش -4-6
 خواهد بود. دانشگاه و تصویب شوراي پژوهش و فناوري دانشگاه

 :صورت زیر خواهد بودها بهطرح گونهیناولیه بر ا نامهطرح داوريهزینه  -5-6
 نامه اولیهطرح داوريهزینه  نوع طرح

 10تدریس دانشیار پایه الساعت حق 6  المللیمشترك بین
 

لزحمه اگیرد؛ در صورت نیاز به ناظر داخلی، حقالمللی صورت میالمللی توسط ناظر/ناظرهاي بینهاي بیننظارت بر طرح -6-6
 نامه محاسبه خواهد شد.هاي پژوهشی به پیوست شیوهنظارت برحسب جدول محاسبۀ هزینۀ نظارت بر طرح

 :و دانشگاهی درون واحدياي پژوهشی هطرح و فرایندشرایط  -7ماده 
 :نامهطرحۀ ارائ -1-7

 طرح است. ، مجريطرح یشنهاددهندهپ -1-1-7
 دانشگاه علامه طباطبائی باشد. علمیهیأت طرح باید عضو  مجري -2-1-7

 
 



 

 هاي مصوبرنامهتوانند در چارچوب بهاي دیگر هستند میدانشگاه علمیهیأت هاي علمی دانشگاه که عضو قطب اعضاي :5رة تبص
عتبار اها از محل طرح گونهینرئیس قطب، تقاضاي اجراي طرح پژوهشی ارائه نمایند. هزینه ا تأییدها با هماهنگی و قطب

 علمی قابل پرداخت است. هايبه قطب یافتهاختصاص
 هاآنیا دکتري یا معادل داراي مدرك تحصیلی کارشناسی ارشد  بایستمیهمکاران اصلی طرح  -3-1-7

 باشند.
مجري یک طرح درون واحدي  زمانطور همبه تواندیم در هرسال تحصیلی علمیهیأت هر عضو  -4-1-7
المللی باشد به شرطی که طرح تسویه نشده ا بازنگري و طراحی برنامه درسی و یک طرح دانشگاهی یا بینی

ا یک یا چند طرح برون دانشگاهی هاي مذکور با انجام یک طرح ملی یطرح یزماندیگري نداشته باشد. هم
 (ارتباط با صنعت و جامعه) بلامانع است.

صورت کتبی بایست مراتب را بهارائه نماید، می اي رانامه محرمانهمجري طرح، طرح کهیدرصورت -5-1-7
 ونهگینشوراي پژوهش و فناوري دانشگاه یا معاون پژوهشی برسد. تعهدات ا تأییدنماید و به  نامهطرحضمیمه 

 است. ییرتغها با نظر شوراي پژوهش و فناوري قابلطرح
ها باشد؛ اخذ گواهی ها و رسالهنامهشده قبلی و پایانهاي انجامارسالی نباید مشابه طرح يهانامهطرح -6-1-7
 ع(بررسی میزان مشابهت با سایر منابنامه همانندجویی طرح(عدم تکراري بودن موضوع) و  نامهطرحۀ نیشیپ

 است.الزامی از ایرانداك علمی) 
و  پژوهشی درون واحدي و دانشگاهی به عهده شوراي پژوهش يهاتصویب نهایی طرح -7-1-7

 و معاون پژوهشی دانشگاه است. فناوري
از بررسی و پس  ربطذيهاي پژوهشی درون واحدي در گروه آموزشی/پژوهشی طرح -8-1-7

 تأییددر صورت ، مطرح و شی دانشکده/واحد پژوهشیشوراي پژوه در ناشناس، صورتبهداوري 
در شوراي پژوهش و فناوري دانشگاه مطرح و شوند تا پژوهشی دانشگاه ارسال می معاونتطرح به 

 مورد تصویب شورا قرار گیرند.
را بررسی  نامهطرحناشناس،  صورتبه هاي پژوهشی درون واحدي یک داوردر طرح -9-1-7

 کنند.می
بررسی و سپس  ربطذيدانشگاهی در گروه آموزشی/پژوهشی هاي پژوهشی درونطرح -10-1-7

طرح در  تأییدشوند و در صورت به شوراي پژوهشی دانشکده/واحد پژوهشی ارسال می
، هاي اولیهیشوند تا پس از بررسپژوهشی دانشگاه ارسال می عاونتدانشکده/واحد پژوهشی، به م

 دانشگاه، جهت اجرا ابلاغ شوند. و فناوري هششوراي پژو تأییدو ناشناس داوري 
را دانشگاهی  نامهطرحناشناس،  صورت) بهج از دانشگاهحداقل دو داور (داخلی و خار -11-1-7

تواند از داوران بیشتري نیز استفاده می و فناوري کنند. در صورت نیاز، شوراي پژوهشبررسی می
 کند.
تصویب هر طرح درون واحدي یا درون دانشگاهی، به ، پس از و فناوري شوراي پژوهش -12-1-7

را انتخاب  ی را براي اجراي نظارت بر طرح، ناظر یا ناظراننامهشیوه این 5ماده  4و  1استناد بندهاي 
 کند.می

 
 



 

ماده بر اساس  علمیهیأت  اعضايپژوهشی قابل پرداخت به  الزحمه فعالیتحقحداکثر  -13-1-7
علمی مؤسسات  هیأتعلمی و غیر  هیأت اعضايالزحمه لتحقیق و حقامیزان حق 1نامهیک آیین

ساعت  64(ساعت در هفته  16نباید از پژوهشی تهران (وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوري) 
یس نظري التدرحقیۀ پامجري موظف است هزینه پیشنهادي اجراي طرح را بر تجاوز نماید. در ماه) 

 س نظري بر اساس سال مرتبط، محاسبه و پیشنهاد نماید.یالتدرحقمطابق با جدول 
هر نوع طرح پژوهشی را پیشنهاد عنوان مجري، توانند بهوابسته می علمیهیأت  اعضاي -14-1-7

 ارائه و انجام دهند.
 ارائه، مجاز به برندیکه در فرصت مطالعاتی به سر م علمیهیأت  اعضايآن دسته از  -15-1-7

 از خاتمه فرصت مطالعاتی نیستند. پیش ،طرح پژوهشی
 :پژوهشی يهااجراي طرح -2-7

 .شودیقراردادي بین مجري و دانشگاه منعقد م ،پس از تصویب پیشنهاد اجراي طرح پژوهشی -1-2-7
موارد مربوط به نحوه پرداخت، تعهدات مجري، حقوق ناشی از اجراي طرح، فسخ قرارداد، حسن  -2-2-7

 .شودیدر قرارداد اجراي طرح ذکر م یلتفصبه اجراي طرح و حل اختلاف
 مجري ملزم به رعایت کلیه مفاد مندرج در قرارداد اجراي طرح پژوهشی است. -3-2-7
 شود.اریخ امضاي قرارداد، تاریخ شروع طرح محسوب میت -4-2-7
و مدت اجراي طرح پژوهشی در پیشنهاد طرح و به درخواست مجري و تصویب شوراي پژوهش  -5-2-7

طرح پژوهشی در موعد مقرر به اتمام نرسیده باشد،  کهیشود. درصورتدانشگاه تعیین می يفناور
زمان اجراي طرح را حداقل یک ماه قبل از اي رسمی تقاضاي تمدید مدتلازم است مجري در نامه

هشی رئیس واحد پژویا  زمان اجراي آن به همراه نظر ناظر به معاونت پژوهشی دانشکدهاتمام مدت
 پس از طرح در شوراي پژوهشایشان آن را به معاونت پژوهشی دانشگاه ارسال کند و ارسال کند تا 

 تبه(هر مر تبهمر 2زمان انجام هر طرح تا شود. مدت گیريیمتصمدر مورد آن دانشگاه،  و فناوري
فاد مندرج در صورت عدم تصویب شورا یا عدم اطلاع، مشمول م سال) قابل تمدید است. 2تا حداکثر 
 شود.یمدر قرارداد 

اجراي طرح پژوهشی در هر مرحله و به هر دلیل متوقف شود، مجري موظف است  کهیدرصورت -6-2-7
مراتب را به اطلاع معاون پژوهشی دانشکده یا رئیس واحد پژوهشی مربوطه برساند تا موضوع پس 

پژوهشی دانشگاه جهت تصمیم  تمعاوناز بررسی، به همراه نظر شوراي پژوهشی دانشکده/واحد به 
 مقتضی ارسال شود.

هرگونه تغییر در عنوان و محتواي طرح پژوهشی منوط به درخواست و توجیه کتبی مجري (از  -7-2-7
 دانشگاه خواهد بود. و فناوري طریق دانشکده/واحد پژوهشی مربوطه) و تصویب شوراي پژوهش

شوراي پژوهش و فناوري دانشگاه،  تأییدناظر طرح و چنانچه گزارش نهایی طرح پژوهشی به نظر  -8-2-7
از مبلغ کل قرارداد، با  %25تا سقف  علمی بالاتر از حد انتظار (پروپوزال مصوب) اجرا شود باکیفیت

پرداخت نیز حسب قوانین  اینشود. یمتصویب شوراي پژوهش و فناوري دانشگاه به مجري پرداخت 
 .استی و مقررات مربوطه، مشمول کسور قانون

 یک (مؤسسات پژوهشی) تهران رسیده است. منطقهامناي  هیأتبه تصویب  09/08/1370ماده و یک تبصره تهیه و در تاریخ  5در  نامهنییآ. این 1

 
 

 



 

عنوان مجري طرح معرفی شوند اما همکاري به توانندیمأمور به دانشگاه نم علمیهیأت  اعضاي -9-2-7
 دانشگاه بلامانع است. علمیهیأت  اعضايپژوهشی  يهاایشان در اجراي طرح

 :پژوهشیهاي خاتمه طرح -3-7
، و قرارداد شکده/واحد پژوهشی/دانشگاهو مصوبات شوراي پژوهشی دان نامهطرحاجراي موارد مندرج در  -1-3-7

 طرح الزامی است. براي اعلام خاتمه
(در طرح درون واحدي از جانب ناظر  ناظر/ناظران تأییدۀ طرح و اخذ خاتممجري موظف است پس از  -2-3-7

نهایی  گزارش شده از دانشگاه)،یمعرفدانشکده و در طرح درون دانشگاهی از سوي ناظران  موردنظر
 طریق معاونت پژوهشی دانشکده یا واحد پژوهشی به معاونت پژوهشی دانشگاه ارسال نماید.را از 

گزارش نهایی از نظرات ناظران طرح  تأییددانشگاه براي خاتمه طرح یا  و فناوري شوراي پژوهش -3-3-7
 کند.استفاده می

طبق پیوست فرم گزارش کی صورت الکترونیگزارش نهایی، ارائه گزارش نهایی به تأییددر صورت  -4-3-7
 الزامی است. هاي پژوهشی،طرح

موافقت شوراي  بامجري بنا به دلایلی موجه، انصراف خود را از اجراي پروژه اعلام کند،  کهیدرصورت -5-3-7
به مجري (بر اساس میزان را تواند بخشی از مبلغ تعهد شده در قرارداد ، دانشگاه میو فناوري پژوهش

 مطابق قرارداد پرداخت نماید.و پیشرفت کار) 
 موعد قانونی ارائه گزارش نهایی، تاریخ مندرج در جدول مراحل اجراي طرح است. -6-3-7
نهایی منوط  حسابیهتسو والزحمه اجراي طرح پس از ارائه گزارش مربوط به هر مرحله پرداخت حق -7-3-7

 به انجام کلیه تعهدات مندرج در قرارداد طرح پژوهشی است.
 

 :برون دانشگاهی (ارتباط با صنعت و جامعه)هاي پژوهشی طرح و فرایندشرایط  -8ماده 
 :پژوهشیهاي شرایط طرح -1-8

 در صورت(تواند از طریق یک واحد پژوهشی دانشگاه علامه طباطبائی می علمیهیأت هر عضو  -1-1-8
ود واحد پژوهشی مرتبط (در صورت نب کدهپژوهشی دانش عاونتو یا موجود واحد پژوهشی مرتبط) 

 با موضوع/تخصص) طرحی پژوهشی که با یک سازمان بیرونی توافق شده است را ارائه نماید.
 )،16/06/1394رئیسۀ دانشگاه، مورخ  هیأت 1952340(بر طبق مصوبۀ هزینه بالاسري دانشگاه  -2-1-8

 .شوداز مبلغ کل قرارداد کسر میبیمه و مالیات 
 مجري یک یا چند طرح ارتباط با صنعت و جامعه باشد. زمانطور همبه تواندیم لمیعهیأت هر عضو  -3-1-8
ارتباط با صنعت و جامعه نماید،  نامۀطرحها اقدام به ارائۀ علمی سایر دانشگاه هیأت اعضايکه یکی از  یدر صورت -4-1-8

 ري خواهد کرد.گیشوراي پژوهش و فناوري دانشگاه در مورد موافقت یا مخالفت با آن تصمیم
 ناومعنامۀ موافقتدانشگاه اقدام به ارائه طرح برون دانشگاهی نماید، ارائه  اداريیکی از کارکنان  کهیدرصورت -5-1-8

 الزامی است.و منابع دانشگاه توسعه 
 :پژوهشیهاي فرایند و اجراي طرح -2-8

 پژوهشیعاونت یک واحد پژوهشی/م دانشگاه و از طریق علمیهیأت از سوي عضو  نامهطرحارائه  -1-2-8
 دهنده(در صورت نبود واحد پژوهشی مرتبط با موضوع/تخصص) به سازمان سفارش دانشکده

 دهندهتوسط سازمان سفارش نامهطرحتصویب  -2-2-8
 دهندهقرارداد توسط سازمان سفارش نویسیشتهیه و ارسال پ -3-2-8

 
 



 

 قوقی دانشگاهقرارداد توسط دفتر ح نویسیشپ تأیید -4-2-8
 دانشگاه و فناوري طرح و تصویب موضوع طرح پژوهشی در شوراي پژوهش -5-2-8
 و مجري دهندهسازمان سفارشعقد قرارداد با  -6-2-8
دهنده مرحله تعهدات توسط مجري بر طبق قرارداد و اطلاع به سازمان سفارشبهانجام مرحله -7-2-8

 دانشگاهبه حساب  شدهبینییشالغ پبجهت واریز م
با هماهنگی معاونت توسعه و مدیریت منابع  التحقیق مجري از سوي دانشگاه به مجريواریز حق -8-2-8

 دانشگاه
امور مربوط به مالیات و مفاصا انجام وزارت علوم، تحقیقات و فناوري (در صورت نیاز) و  تأیید -9-2-8

 از سوي معاونت پژوهشی دانشگاه حساب
 دهنده)(مطابق فرمت مصوب دانشگاه و سازمان سفارشهایی ارائه گزارش ن -10-2-8

 
 :المللیمشترك بین هاي پژوهشیطرح و فرایندشرایط  -9ماده 

 :شیپژوههاي طرحشرایط اجراي  -1-9
 )علمیهیأت (بر اساس پیشنهاد عضو  نوع اول: -1-1-9

ي پژوهش و فناوري هایی که از مسیر دانشگاه به تصویب رسیده و در شورادر طرح -1-1-1-9
ولیت تمامی اقدامات ئقرارداد، مس مطابقشوند، مجري، دانشگاه مصوب می

از زمان امضاي قرارداد  طرحرا بر عهده خواهد داشت و  نامهطرحدر  شدهبینییشپ
 وارد مرحله اجرا خواهد شد.

 شدهبینیشیپ يبندجدول زمان وبق موارد مندرج در قرارداد اطمهاي مالی پرداخت -2-1-1-9
 و قرارداد نهایی است. نامهطرحدر 

شوند و نظارت دانشگاه تعیین می و فناوري ناظر/ناظران طرح توسط شوراي پژوهش -3-1-1-9
 ).5ماده  4بر حسن اجراي تعهدات را بر عهده دارند (بند 

ري در مفاد قرارداد منوط به موافقت ناظر و شوراي پژوهش و فناوهرگونه تغییر  -4-1-1-9
 دانشگاه است.

شده از سوي نهادهاي مختلف المللی اعلامینبیا پیشنهادهاي  هافراخوانبر اساس  نوع دوم: -2-1-9
 علمی/پژوهشی

 یعلم هیأت اعضاياز  ،دهنده طرح به دانشگاه شنهادیپ ای يمجرها طرح ایندر  -1-2-1-9
 هیأتغیر  عضاياتواند از ها میطرح گونهاینمجري  بدیهی است است؛ دانشگاه
 عنوان همکار استفاده نماید.علمی به

ها و مؤسسات پژوهشی، نهادهاي حاکمیتی، (شامل دانشگاه نهاد ثالث هاطرح ایندر  -2-2-1-9
با (اصلی) از طریق یک قرارداد  المللی)هاي بینها، سازمان NGOو  هاانجمن

طبق  طرحاجراي  وارد همکاري شده و تمامی مراحلدانشگاه)  رئیس(دانشگاه 
 .شودیمپرداخت تعیین و  ،قرارداد

و دانشگاه، جهت  )نهاد ثالثدهنده (سازمان سفارش انیقرارداد م يپس از امضا -3-2-1-9
منعقد  يدانشگاه و مجر مابینفی ايهی، قرارداد ثانوبه مجري مفاد قرارداد يواگذار

 
 



 

واگذار  يبه مجر آن قرارداد قبتعهدات دانشگاه ط یآن تمام ید که طشویم
 .شودیم

رگونه تغییر در مفاد و از سوي نهاد ثالث تعیین شده و ه قراردادزمان اجرا طبق  -4-2-1-9
 قرارداد منوط به موافقت نهاد ثالث است.

 خواهد شد. یندهنده تأمهاي نوع دوم از سوي نهاد سفارشمنابع مالی طرح -5-2-1-9
 هايپرداخت بودجه طرح نامهشیوهمطابق با  هاطرح گونهاین ین بودجهتأم طیشرا -6-2-1-9

ه مورخ سئیر هیأت ۀمصوب(است  سهئیر هیأتمصوب  یالمللنیب یپژوهش
23/04/1400.( 

 :ي پژوهشیهاطرحفرایند  -2-9
 پذیر است:امکان طریقالمللی به دو هاي مشترك بینپیشنهاد طرح

 : نوع اول -1-2-9
هاي دانشگاهی انجام ق شرایط و فرایند مندرج در بخش طرحها مطابگونه طرحاین -1-1-2-9

 شود.می
در بند سوم مادة شده المللی نوع اول مانند شرایط درجهاي پژوهشی بیناتمام طرح -2-1-2-9

 است. 7
 :ع دومنو -2-2-9

 المللی از سوي معاونت پژوهشیهاي پژوهشی بیندر خصوص فراخوان یرسانطلاعا -1-2-2-9
 دانشگاه

از سوي دانشگاه به نهاد  هاآنمربوط توسط متقاضیان و ارسال  يهاتکمیل فرم -2-2-2-9
 دهندهسفارش

 دهنده و اعلام نتایج به دانشگاههاي ارسالی توسط نهاد سفارشبررسی و داوري طرح -3-2-2-9
 نامهطرحدهنده و دانشگاه در صورت تصویب انعقاد قرارداد میان نهاد سفارش -4-2-2-9
 متناسب با پیشرفت کار دهندهسفارشپرداخت هزینه انجام طرح از سوي نهاد  -5-2-2-9
 دهندهسفارشارسال گزارش نهایی طرح به نهاد  -6-2-2-9
  دهندهسفارشنهایی نهاد  تأیید -7-2-2-9
 اتمام پروژه -8-2-2-9

انصراف و  گونهیچ(نوع دوم)، ه شودیالمللی منعقد مبین المللی که از سوي دانشگاه با نهادهايبین يهادر قرارداد طرح: 6تبصرة 
احدید را به صلمادي و معنوي نبوده و در صورت بروز چنین وضعیتی، دانشگاه هرگونه زیان  قابل قبولتخطی از قرارداد از سوي مجري 

 خود از مجري مطالبه خواهد کرد.
. به تصویب رسید و از 23/12/1399مورخ  567و جلسۀ  09/12/1399مورخ  566جلسۀ تبصره در  6و  ماده 9در  نامهشیوه این

 هاي پژوهشی خواهد شد.الاجراست و جایگزین همه مصوبات کلی و جزئی مربوط به طرحلازم 1400ابتداي سال 

  
 

 



 

گا�ی) ی�ون وا�د�ی (���ص ��ح ��ه��ح  و دا�ش
 

 

  عنوان به فارسی:

  نام پژوهشگر:

  گروه:

  پژوهشی:دانشکده/واحد 

  تاریخ تکمیل فرم:

 
 



 

 عنوان طرح: -1
 به فارسی: –الف 

 
 هاي خارجی:به یکی از زبان –ب 

 
 مشخصات مجري طرح: -2

 دانشکده گروه مرتبۀ دانشگاهی تحصیلی رشته علمی درجه نام خانوادگینام و 
      

 
 مشخصات مشاور یا مشاوران طرح: -3

 امضاي مشاور مرتبه دانشگاهی گروه  تحصیلی رشته علمی درجه نام خانوادگینام و 
      
      
      
      
      

 
 آخرین درجات علمی و سوابق همکاران طرح: -4
 همکاران علمی: -4-1

 محل امضا دانشگاه تحصیلی رشته علمی درجه نام خانوادگینام و 
     
     
     
     
     

 
 همکاران اجرایی و اداري:  -4-2

 نوع همکاري محل خدمت فعلی تحصیلی رشته علمی درجه نام خانوادگینام و 
     
     
     
     
     

 
  

 
 



 

 
 هاي طرح: ویژگی -5

-ها و تناقضشکاف ،مرتبط با موضوع هايو پژوهش کردهایرو م،یروشن مفاه حیورود به موضوع، توض( مسألهمقدمه و بیان  -1-5
 )روشن مسأله انیشده است، ب مسأله شیدایکه موجب پ نهیزم ییها
 

 اهمیت و ضرورت موضوع: -2-5
 

 تعاریف نظري و عملیاتی مفاهیم و اصطلاحات: -3-5
 

 اهداف پژوهش: -4-5
 

 پژوهش:  سؤالات -5-5
 

 :تحقیق هايفرضیه -6-5
 

 مربوط نهیشیو پ اتیمرور ادب -7-5
 

 پژوهش:روش  -8-5
 
 جامعۀ آماري پژوهش: -1-8-5
 

 ):داشته باشدگیري (در صورتی که تحقیق نیاز به نمونه گیري و حجم نمونهنمونه، روش نمونه -2-8-5
 

 آوري اطلاعاتهاي جمعابزارها و روش -3-8-5
 

 شیوة انجام پژوهش: -4-8-5
 

  هاداده و تحلیلتجزیه شیوة  -5-8-5
 

 سابقه علمی طرح و فهرست منابع: -5-9

 در ایران: ویژهبهبا ذکر مأخذ  شدهنجاماهاي سابقه علمی طرح و پژوهش  •

 فهرست برخی منابع و مأخذ که در اجراي این طرح مورد استفاده قرار خواهند گرفت: •

 

 
 



 

 بینی زمان لازم براي ارائه گزارش کامل تحقیق و فهرست اجمالی مندرجات مطالب نهایی:پیش -6
 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 مدت فرد مسئول فعالیت نوع

                             و ادبیات پژوهش مسألهبیان  -1
                             هاآوري دادهجمع -2
                             تجزیه و تحلیل دادها -3
                             و گزارش نهایی يریگجهینتبحث و  -4

 
 جدول زمانی مراحل پیشرفت کار: -7

 مدت به ماه شرح پیشرفت کار احلمر

 مرحله اول
ها، تعریف ، اهمیت و ضرورت پژوهش، اهداف، فرضیه و پرسشمسألهمعرفی پژوهش (بیان 

   پژوهش  پیشینهمفاهیم و اصطلاحات) بررسی 

   ها آماري و گروه نمونه، گردآوري داده جامعهمعرفی ابزار پژوهش، روش تحقیق و  مرحله دوم
   گیري، بحث و تفسیر و ارائه پیشنهاد (ارائه گزارش نهایی)ها، نتیجهتجزیه و تحلیل داده مرحله سوم

 
 محل اجراي طرح:  -8
 

طور دقیق کاربرد نتیجه طرح و فایده آن براي دستگاه به لطفاً (هاي دولتی و غیردولتی، کاربرد نتایج طرح در نهادها و ارگان -9
 .هاي موردنظر ذکر شود)یا سازمان

 
 هاي اجرایی طرح:بینی محدودیتپیش -10

 
 مجري طرح، مشاوران و همکاران علمی و اداري): الزحمهحقهاي طرح (برآورد هزینه -11
 *همکاران علمی –مشاوران  –التحقیق مجري حق -1-11

نام و نام 
 خانوادگی

نوع مسئولیت در 
 طرح

 درجه
 تحصیلی

 ساعات کارکل 
الزحمه در حق

 ساعت
 ال)جمع (ری

      

      

      

      
  الزحمه علمی (ریال)حق هزینهجمع 

 نوع مسئولیت و میزان همکاري دقیقاً تعیین شود.  *
  

 
 



 

 الزحمۀ همکاران اجراییحق -2-11
نام و نام 
 خانوادگی

نوع مسئولیت در 
 طرح

 درجه
 تحصیلی

 ساعات کارکل 
الزحمه در حق

 ساعت
 جمع (ریال)

      
      

      

      

      

      

      
  الزحمه علمی (ریال)حق هزینهجمع 

 
 التحقیق مجري و همکاران اجرایی طرح* محاسبۀ حق

 التحقیق مجريمحاسبۀ حق
-محاسبۀ حق

 الزحمۀ مجري
ساعت در ماه)  64گرفته شده (حداکثر  نظر میزان ساعت در

 التدریس واحدهاي نظري مجري* یک ساعت حق
 

 التحقیق همکار اجراییحاسبۀ حقم

 دانشجوي دکتري
میزان ساعت همکاري *

3
التدریس یک ساعت حق 2

 واحدهاي نظري استادیار پایه یک

 

دانشجوي 
 کارشناسی ارشد

میزان ساعت همکاري * 
3
التدریس یک ساعت حق 2

 واحدهاي نظري مربی پایه یک

 

ي دانشجو
 کارشناسی

میزان ساعت همکاري * 
3
التدریس یک ساعت حق 2

 واحدهاي نظري مربی آموزشیار پایه یک

 

 کارمند اداري
 میزان ساعت همکاري *

75
حقوق و مزایاي مستمر ماهانه  1

 ساعت در ماه  75تا سقف 
 اداري) (مشروط به انجام همکاري در خارج از ساعت

 

 
 افزار و ...):افزار و نرم(سایر تجهیزات براي اجراي طرح، نشریات، کتاب، نوشت هاآن هزینهوسائل مورد نیاز و  -12

 قیمت تقریبی (ریال) تعداد نام وسیله

   

  

 
 



 

 مسافرت یا ایاب و ذهاب (در صورت لزوم): هزینهبرآورد  -13
 ران علمی و اداري در شهر محل اجراي طرح)(رفت و آمد محقق، همکا – شهريدرون -1-13

 جمع هزینه (ریال) رهر سف هزینهبینی پیش هنقلی وسیله تعداد سفر شهر مقصد ردیف

      

 
 بیرون شهري -2-13

 جمع هزینه (ریال) رهر سف هزینهبینی پیش هنقلی وسیله تعداد سفر شهر مقصد ردیف

      

 اقامت (هتل) در شهرستان: هزینه -14
 

 ریال               هاي تایپ و تکثیر:هزینه -15
 (ریال) مبلغ عنوان هزینه

  ها:تکثیر پرسشنامه هزینه -1-15
  تایپ و ویرایش: هزینه -2-15
  سازي پرسشنامۀ آنلاین:آماده هزینه -3-15
  تهیه نشریات و کتب مورد لزوم: هزینه -4-15

  جمع (ریال)
 

 م ببرید:نا ها:سایر هزینه -16
 (ریال) مبلغ عنوان هزینه

  

  
  ریال)جمع (

 
 هاي طرح:جمع کل هزینه -17

 (ریال) مبلغ عنوان هزینه

  )11-1هاي حقوق و دستمزد مجري و همکاران و مشاوران علمی (جمع هزینه -17-1
  ) 11-2همکاران اجرایی و اداري ( الزحمهحق -17-2
  12و مواد: ردیف  هاي تهیه وسایلجمع هزینه -17-3
  )13-1( شهريدرونهاي سفرهاي جمع هزینه -17-4
  )13-2هاي سفر بیرون شهري (جمع هزینه -17-5
  )14اقامت ( هزینه -17-6

 
 



 

 (ریال) مبلغ عنوان هزینه

  )15هاي تایپ و تکثیر (هزینه -17-7
  )16ها (سایر هزینه -17-8

 ها:جمع کل هزینه
 ریال  جمع        
 

 شگاه تأمین خواهد شد:مبلغی که از طرف دان -18
 

هاي این طرح از محل اعتبارات تحقیقاتی وزارتخانه / درصد از هزینه  شود مبلغ بینی میپیش -19
 تأمین و به دانشگاه پرداخت شود.    سازمان / نهاد / 

را بر اساس  دانشگاه علامه طباطبایی مسئولیت اجراي این طرح_________عضو هیأت علمی گروه _____________جانباین
و همچنین مقررات  23/12/1399مورخ  567و جلسۀ  09/12/1399مورخ  566هاي پژوهشی دانشگاه مصوب جلسۀ نامۀ طرحشیوه

به محل دیگري ارائه نشده و نتایج این طرح در صورت موافقت دانشگاه  قبلاًدارم که چنین طرحی پذیرم و اعلام میمالی دانشگاه می
 گر قرار خواهد گرفت.در اختیار مراکز دی

 نام و نام خانوادگی مجري طرح:
 امضا:                           تاریخ:

 

  

 
 


