باسمه تعالي

آئین نامه
طرحهای پژوهشي

معاونت پژوهش
اداره کل تحقیقات و امور پژوهشگران
آذرماه 29

مقدمه:
فعاليتهاي علمي و پژوهشي فراگيران به صورت فردي و جمعي ،در راستاي ترويج فرهنگ پژوهش و بازآموزي فعاليت هاا
ومهارتهاي دانشپژوهان ،الزمه حيات هر مجموعه ي علمي مي باشد که نيازمند پيش زمينه ها وپيش آگاهي هائي نسبت
به پژوهشهاي قبلي و همچنين محيطي آماده براي پذيرش پژوهشگر و نتايج پژوهشهاي وي مي باشد .
از اينرو ،استفاده از توانمنديها و فرصتهاي ويژة نهاد معظم جامعه المصطفي العالميه

باا گساترة منحصار باه فارد

علمي و جغرافيايي ،زماني به بار خواهد نشست که در سيري اصولي وبرنامه ريزي شده قرارگيرد  .دراين راستا و با توجه به
ضرورت تدوين ضوابط و مقررات مرتبط ،آئين نامه طرحهاي پژوهشي با استفاده از قوانين و دستورالعملهاي موجود ،تجارب
و توصيه هاي کارشناسان اهل فن درحوزه پژوهش ،تهيه وتدوين شده است .

تعاريف:
طرح پژوهشي:
مجموعه اي ازمطالعات ،تحقيقات و فعاليتهاي اجرائي ازطريق طراحي فرايندي مناسب ،براي رسيدن به اهداف مشخص ،و
پيش برد مرز هاي دانش بر اساس اولويت هاي علمي و نياز هاي پژوهشي با حدود نوشتاري مشخص ومعين در موضوعات
مختلف مي باشد.
فراگير:
طلبه و پژوهشگر مراکز آموزشي ،پژوهشي تحت پوشش جامعه المصطفي
مجري طرح:
پژوهشگر ومسئول انجام طرح پژوهشي ،مطابق مفاد آييننامه يا قرارداد.

.

همكاران طرح:
افرادي که در انجام مطالعات وفعاليتهاي علمي يا اجرائي با مجري طرح همکاري مي کنند و مشخصات آنها درطرح نامه قيد
مي شود .
ناظرطرح :
مسؤول اجراي دقيق طرح ،که مسئوليت نظارت کلي و فرايندي اجراي طرح از ابتدا تا انتها را به عهده دارد ،اين مسئوليت
برعهده معاونت پژوهش واحد صف مي باشد.
ارزياب:
کارشناس يا متخصص در موضوع مورد ارزيابي است که مورد تأييد معاونت پژوهش هرواحد ( به عنوان کارفرما ) بوده و در
مراحل مختلف و مورد نياز به ارزيابي فرايند و محصول طرح ميپردازد.
شوراي پژوهش :
شورائي است علمي ،که مرجع بررسي و تائيد طرحهاي پژوهشي فراگيران در مجموعه واحدهاي صفي ميباشد .وظايف اين
شورا درماده  4همين آئين نامه آمده است .
کميته بررسي طرحهاي پژوهشي :
مرجع نهايي بررسي و تصويب طرحهاي پژوهشي فراگيران در ستاد المصطفي مي باشد و ترکيب و شرح وظايف آن در ماده
 5و 6آييننامه ،آمده است.
مادة  -1اهداف و سیاستها؛
 1/1توليد و ترويج دانش ،مباني فکري وانديشه اي ،مبتني بر نيازهاي مخاطبان و راهبردهااي علماي و پژوهشاي جامعاه
المصطفي

.

 1/2تقويت و رشد توان دانشپژوهان در توليد علم.
 1/3هدايت استعدادها در مسير پژوهشهاي بنيادي و کاربردي.
 1/4گسترش و تقويت روحيه و انگيزه پژوهش و فعاليتهاي علمي.
 1/5ارتقاء سطح کيفي پژوهشها.
 1/6اهتمام به رعايت استانداردهاي پژوهشي.
 1/7حمايت وراهبري طرحهاي کالن پژوهشي دربومي سازي علوم انساني.
 1/8حمايت وارتقاي همکاريهاي علمي و پژوهشي درسطح بين الملل.

 1/9ايجاد و تقويت هم راستائي ،هم افزائي ،وهماهنگي در راهبردها ،برنامه ها و سياستهاي علمي ،پژوهشي المصطفي.
 1/11زمينه سازي وبهره گيري از طرفيت وتوانمندي علمي ،پژوهشي دانش آموختگان المصطفي درمناطق مختلف.
 1/11پرهيز از ورود به عرصه ها وموضوعات داراي حساسيت ازجمله موضوعات ضد تقريبي.
مادة  -9ويژگيهای طرح پژوهشي ؛
 2/1کليه طرحها از اولويتهاي پژوهشي نياز سنجي شده برخوردار بوده و به نوعي در ارتقا سطح علماي مجموعاه ماو ر
باشند.
2/2عناوين و موضوعات طرحها همراه با خالقيت ونوآوري بوده وحتي االمکان کاربردي باشند.
 2/3طرح ها درقالب طرحنامه و فرايند استاندارد تصويب و اجرا شوند.
 2/4اولويت در انجام طرحهاي پژوهشي با فراگيران جامعه المصطفي

مي باشاد .همچناين تعياين همکااران طارح

برعهده مجري وپژوهشگر است .
 2/5دوره زماني اجراي هر طرح پژوهشي ،يك سال ازتاريخ تصويب طرح درکميته بررسي طرحهاي پژوهشي است کاه
در موارد نياز با پيشنهاد معاون پژوهش واحد صف و تائيد کميته بررسي طرحهاي پژوهشي ستاد  ،اين مدت قابل تمديد
دردوره هاي يك تا سه ماهه ميباشد.
 2/6هر يك از فراگيران در زمان واحد فقط ميتوانند اجراي يك طرح را به عنوان مجري به عهده بگيرند .
تبصره :همکاري مجري طرح ،همزمان درانجام ساير طرح ها ،بالمانع است.

ماده -3تائید طرحهای پژوهشي درواحدهای صف ،بر عهده شورای پژوهش آن واحد ميباشد .
 3/1اعضاي شوراي پژوهش واحد صفي :
 رئيس واحد صفي (رئيس شورا)
 معاون پژوهش واحد صفي ( دبير شورا)
 دو نفر از مديران گروههاي علمي به تناسب موضوع

 دو نفر از اساتيد واحد به تناسب موضوع
 ساير افراد به درخواست رئيس شورا

ماده -4شرح وظايف شورای پژوهش در بررسي طرحهای فراگیران؛
 4/1بررسي عناوين وموضوعات طرحها متناسب با شاخصها ،اولويتهاي پژوهشي  ،نيازهاي منطقه اي يا مخاطبان ،و.....
 4/2بررسي وتائيد کلي طرح شامل اهداف وسياستهاي حاکم بر اجراي طر حها ،پيشينه طرحهاا ،سائواالت اصالي وفرعاي
وساير مولفه هاي مطرح درکاربرگ .
 4/3بررسي و اقدام جهت رفع اشکاالت و تامين کاستيهاي طرحهاي رسيده.
 4/4معرفي استاد راهنما يا ناظر ،حسب نياز هرطرح .
 4/5ارزيابي و تاييد علمي ،تخصصي وکاربردي بودن طرحها .
 4/6نظارت بر تمام مراحل وفرايندهاي اجرائي طرح ها.
 4/7پيشنهاد مبالغ تسهيالت يا مساعده براي طرح ها .
 4/8بررسي سوابق و توانمندي مجري يا مجريان طرح .

ماده  - 5مرجع تائید نهائي وتصويب طرحها  ،کمیته بررسي طرح های پژوهشي درمعاونت پژوهشي ستاد
المصطفي مي باشد .

ماده -6اعضای کمیته بررسي طرحهای پژوهشي ؛
 6/1مديرکل تحقيقات وامورپژوهشگران (رئيس کميته )
 6/2مدير اداره تحقيقات وهمايشهاي علمي (دبير کميته )
 6/3مديرکل دفتر پشتيباني پژوهشي

 6/4معاون پژوهش واحد صفي ارائه کننده طرح .
 6/5عضو هيات علمي واحد صفي (مرتبط با موضوع طرح پيشنهادي )
 6/6کارشناس طرح هاي پژوهشي ستاد.
ماده -7شرح وظايف کمیته بررسي طرحهای پژوهشي ؛
 7/1تعيين راهبردها وسياستهاي پژوهشي درحيطه طرحهاي پژوهشي.
 7/2نيازسنجي موضوعي طرح هاي پژوهشي متناسب با شاخصهاي زماني ،منطقه اي ،زباني ،مخاطب و...
 7/3تهيه وتدوين آئين نامه ها و دستورالعملهاي مرتبط .
 7/4اولويتبندي نيازهاي پژوهشي در جهت پاسخگويي به نيازهاي مراکز علمي .
 7/5نظارت کلي بر روند اجرايي طرحهاي پژوهشي.
 7/6ارزيابي هاي جامع طرح هاي پيشنهادي.
 7/7بازبيني و تصويب طرحهاي پژوهشي پيشنهادي از صف.
 7/8انتخاب طرح هاي پژوهشي برتر و ممتاز و پيشنهاد ارائه تسهيالت جامع به آنها .
مادة  -8فرايند پیشنهاد و تصويب طرح های پژوهشي:
 -1ارائه طرح نامه پژوهشي توسط مجري طرح به معاونت پژوهشي واحد صفي.
 -2بررسي و ارزيابي طرح پيشنهادي درشوراي پژوهش واحدصفي .
 -3ارائه طرح تائيد شده توسط معاونت پژوهش واحد صفي به معاونت پژوهش سازمان مرکزي.
 -4بررسي وتصويب طرح درکميته علمي طرح هاي پژوهشي .
 -5ابالغ مصوبه کميته به معاونت پژوهش واحد صفي .
 -6وصول گزارش دوره اي از اجرا وتکميل طرح توسط معاونت پژوهش واحد صف .
 -7بررسي وتائيد گزارشات توسط ارزياب.
 -8وصول و تائيد طرح تکميل شده توسط شوراي پژوهش واحد صفي .

 -9اعالم خاتمه طرح توسط معاونت پژوهش واحد صفي و ارائه نساخه طارح تکميلاي باه معاونات پاژوهش ساتاد( بات
دربانکهاي اطالعاتي و آرشيو مستندات طرح )

تبصره:
 -1تمام طرحهاي پيشنهادي ملزم به طي فرايند فوق مي باشند .
 -2درهرکدام از مراحل و فرايندها ،چنانچه طرح تائيد نشود يا مشروط به سير مرحله  ،ارزيابي مجدد يا تغييري گردد طرح
به مرحله قبلي عودت داده مي شود .
 -3پذيرش طرح هاي پيشنهادي خارج از المصطفي ( طرح هائي که مجري و پژوهشگر آنها وابستگي عنواني به المصطفي
شامل طلبه  ،استاد  ،هيات علمي يا کارمند نداشته باشد) از طريق پژوهشگاه بين المللي ،ومطابق با فرايند فوق مي باشد.
 -4فرايند پذيرش ،تصويب واجراي پروژه هاي تحقيقاتي ( با موضوعات خاص ،جدول زمانبندي و بودجه مصوب )
درپژوهشگاه المصطفي و پس ازتائيد وتصويب شوراي آ ار در سازمان مرکزي ،مطابق آئين نامه هاي مربوطه ،طي خواهد
شد .
مادة  -2نظارت کلي بر حسن اجرای طرح ها برعهده معاونت پژوهش واحدصفي مي باشد .

ماده  - 11امور مالي و نحوة پرداختها؛
 -11/1طرح هاي مصوب توسط معاونت پژوهش واحد صفي مورد حمايت ومساعدت قرار مي گيرد .
 - 11/2سقف حمايت ومساعدت از طرحهاي پژوهشي مصوب  ،حداکثر (11.111.111ده ميليون) ريال درسال  1392مي
باشد و در ساير سنوات مطابق با درصد افزايش يا کاهش بودجه سنواتي تعيين مي گردد.
 - 11/3در صورت درآمدزايي طرح انجام شده  ،پرداخت مبلغي از درآمد به عوامل اجرايي طرح ،با تصويب کميته بررساي
طرحها امکانپذير است.

اين آيیننامه در  11ماده ،تنظیم و در تاريخ  ............به تصويب شورای پژوهش المصطفي رسید.

