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طرح اعطای پژوهانه رساله به دانشجویان دوره دکتری
با استناد به چشم انداز بیست ساله جمهوری اسالمی ایران مبنی بر دستیابی کشور به جایگاه اول علمی و
فناوری در منطقه آسيای جنوب غربی و در راستای سیاستهاي کلی برنامه پنجم توسعه اقتصادی ،اجتماعی
و فرهنگی کشور و به منظور ارتقای کیفیت رسالههاي دکتری در جهت گسترش نهضت توليد علم و حل
علمی مشكالت کشور ،تقویت رقابت پذيری بينالمللي دورههاي تحصیالت تکمیلی ایران و تسهیل حضور
و تالش تمام وقت دانشجویان دکتری در دانشگاهها ،بر طبق شرایط زیر پژوهانه رساله به دانشجویان دوره
دکتری اعطا ميشود.
 -1وزارتین علوم ،تحقیقات و فناوری و بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی بر اساس شاخصهاي تعداد
دانشجویان دوره دکتری ،تعداد اعضای هیئت علمی با رتبه استادیاری و باالتر و عملکرد پژوهشی دانشگاه
درصد تعداد پژوهانه هر یک از دانشگاهها از تعداد کل پژوهانه اعطایی به دانشگاههاي تابع خود را به
معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور اعالم مينمایند .
 -2معاونت علمی و فناوری رئیس جمهوری با توجه به اعتبارات موجود ،تعداد نهايی دانشجویان مشمول
دریافت پژوهانه در هر دانشگاه را تعیین ميکند و سرجمع اعتبار مربوط را تخصیص ميدهد.
تبصره  :1میزان پژوهانه پرداختی به هر دانشجوی مشمول طرح ،در ابتدای هر سال تحصیلی با توجه به

اعتبارات موجود از سوی معاونت علمی و فناوری تعیین ميشود.
 -3دانشگاه براساس رتبه علمی و پویایی پژوهشی اعضای هیئت علمی به طریقی که خود مشخص
مينمايد سقف تعداد دانشجویان مشمول پژوهانه هر عضو هیئت علمی را تعیین و به وی اعالم ميدارد.
 -4اعضای هیئت علمی در سقف مربوط به خود ،دانشجویان دکتری تحت راهنمایی خویش را که موضوع
رساله آنان منطبق با اولویتهاي مقرر در بند  7این ابالغیه ميباشد یا با هدف تولید علم اصیل در مقیاس
عالي بينالمللي انجام ميشود ،برای دریافت پژوهانه نامزد مينمایند.
 -5دانشگاه پس از بررسی شرایط نامزدها و تعیین دانشجویان حائز اولویت ،پژوهانه آنان را پس از دفاع
موفقآمیز آنها از پيشنهاد رساله دکتری خود مستقیم ًا و در چند قسط  ،حسب تایید اساتید راهنما از پیشرفت
رساله به دانشجویان پرداخت مينمايد.
تبصره  :2پرداخت از محل اعتبار مزبور به هر امر دیگری به جز پرداخت مستقیم به دانشجو مجاز نیست.
تبصره  :3دانشگاهها مجازند به دانشجویانی که در دوره انجام رساله خود از محلهاي ديگري (حمایت
دستگاههای اجرایی از رسالههاي دکتری ،جایزه علمی بنیاد ملی نخبگان  ،اعتبار پژوهشی اعضای هیئت
علمی ،بورس یا کمک دانشگاه و وزارت متبوع و )...مساعدت مالی دریافت ميدارند ،پژوهانه کامل یا بخشی
از آن را پرداخت نمایند ،مشروط بر آنکه مجموع دریافتی دانشجویان مزبور از محل پژوهانه و محلهاي
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یادشده طی مدت انجام رساله از سه برابر پژوهانه رساله بیشتر نشود.
 -6دانشجويان دريافت كننده پژوهانه موظف به حضور و تالش تمام وقت علمي و پژوهشي در دانشگاه
ميباشند و پس از فراغت از تحصيل تعهد اداري و استخدامي در قبال دريافت پژوهانه نخواهند داشت.
 -7ستادهاي فناوريهاي راهبردي،كانونهاي هماهنگي دانشگاه و صنعت و دستگاههاي اجرايي فهرست
اولويت هاي پژوهشي و فناوري خود را به منظور بهره برداري اعضاي هیئت علمي دانشگاه ها وفق بند 4
به نحو مناسب اعالم ميدارند.
 -8وزارتين علوم ،تحقيقات و فناوري و بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي در پايان هر سال تحصيلي حسب
گزارش دانشگاهها ،نحوه اجراي طرح در دانشگاهها را به معاونت علمي و فناوري رئيس جمهور گزارش
مينمايند.
 -9به منظور سهولت گردش كار طرح و هماهنگي امور مربوط ،سامانه الكترونيكي طرح با همكاري همه
طرفهاي ذيربط در معاونت علمي و فناوري رئيس جمهور ايجاد ميشود.

اين ابالغيه در  9بند و سه تبصره در تاريخ  1388/5/28به تصويب معاون علمي و فناوري رئيس جمهور
رسيده و از تاريخ تصويب الزماالجراست.
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آیین نامه اجرایی اعطای پژوهانه رساله به دانشجویان دكتري
مقدمه:
به منظور ارتقای کیفیت رسالههاي دکتری در جهت انطباق با نيازهای اساسی کشور ،گسترش نهضت توليد
علم و حل علمی مشكالت کشور ،تقویت و تسهیل حضور و تالش تمام وقت دانشجویان دکتری در دانشگاهها
و مراكز علمی و پژوهشی ،در راستای تحقق اهداف چشم انداز بیست ساله جمهوری اسالمی ایران مبنی
بر دستیابی کشور به جایگاه اول علمی و فناوری در منطقه آسیای جنوب غربی ،آيین نامه اجرایی طرح
اعطای پژوهانه به دانشجویان دکتری بر اساس مصوبه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به شماره
/1/9748ص مورخ 1388/5/28به شرح زیر تهیه و تدوین شده است.
ماده  -1اهداف:
 -1تقويت و توانمندسازي فرآيندهاي پژوهشي به منظور حل نيازهاي اساسي كشور.
 -2حمایت از توسعه کیفی و حرفه ای شدن پژوهش در مقطع دکتری.
 -3حمایت از پژوهشهاي علمی بنيادي ،كاربردي و بین رشته ای تقاضا محور و مأموریت گرا.
 -4ترغیب و تشویق تولید علم و توسعه بومی سازی علوم.
 -5ایجاد و توسعه فضای مناسب و یکسان در ظهور و رشد استعدادهای علمی و پژوهشی در سطح مناطق
مختلف کشور به منظور بسط عدالت در توزیع حمایتهاي علمی و پژوهشی.
ماده  - 2تعاريف:
پژوهانه :وجوهی است معین که به صورت پرداخت مستقیم نقدی یا اعتباری به دانشجویان واجد شرایط
مقطع دکتری که پیشنهاد موضوع رساله دکتری (پروپوزال) آنها مورد تایید قرار گرفته طبق مادهپنج این آيين
نامه اعطا ميشود.
معاونت :مقصود از معاونت در این آيين نامه ،معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ميباشد.
وزارتين :منظور از وزارتین در اين آيين نامه ،وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت ،درمان و
آموزش پزشکی ميباشد.
دانشگاه :منظور از دانشگاه ،دانشگاههای دولتی زیر نظر وزارتین علوم ،تحقیقات و فناوری و بهداشت درمان
و آموزش پزشکی هستند که دانشجویان دکترای مشمول اعطای پژوهانه در آنجا مشغول تحصیل ميباشند.
دانشجويان مشمول پژوهانه :عبارتند از کلیه دانشجویان دوره دکتری تمام وقت که پیشنهاد رساله آنها
بر اساس ضوابط مربوط ،مورد تأیید استادان راهنما و گروههای آموزشی دانشگاهها و یا سایر مراکز آموزشی و
پژوهشی محل تحصیل قرار گرفته و شرایط اعالم شده در ماده پنج این آيين نامه را دارا ميباشند.
ناظران :اشخاص حقیقی یا حقوقی هستند که تجربه و دانایی علمی و تخصصی الزم را دارا ميباشند و از
سوی وزارتین و معاونت جهت نظارت بر حسن اجرای اعطای پژوهانه انتخاب و معرفی ميشوند.
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ماده  -3دامنه و کاربرد:
ن نامه شامل دانشجویان تمام وقت کلیه دانشگاههاي دولتی مجری آموزش رايگاندوره
دامنه و کاربرد این آيی 
دکتری با مجوز وزارتین بر اساس بودجه و اولویتهاي تعیین شده ميباشد.
ماده  -4مسئوليتها:
 -1-4دانشجويان :دانشجویان موظف هستند با توجه به مراحل و ضوابط تعیین شده نسبت به پیشنهاد
موضوع رساله دکتری و پیگیری مراحل تایید آن از سوی گروه آموزشی و استادان راهنما اقدام ،همچنین با
رعایت اصول و ضوابط مقرر ،گزارش پیشرفت طرح پژوهشی را در مقاطع تعیین شدهارائه نمایند.
 -2-4گروههاي آموزشي :گروههاي آموزشی راهنما موظفند دانشجویانی که مشمول دریافت پژوهانه بوده
و پيشنهاد رساله آنها تصویب شده ،را به دانشگاه معرفی نموده و نیز پیشرفت انجام رساله را در مراحل مختلف
برای پرداخت پژوهانه به دانشجویان یاد شده ،گواهی نمایند.
 -3-4مسئوالن امور مالي دانشگاهها :مسؤوالن امور مالی دانشگاهها موظفند بر اساس گزارش پیشرفت
رساله و با تأیید استاد راهنما نسبت به پرداخت مبالغ تعیین شده پژوهانه در وجه دانشجوی مشمول مطابق با
ماده پنج این آيین نامه اقدام نمایند.
 -4-4دانشگاه :دانشگاهها موظفند در انتهای هر سال تحصیلی و حداکثر تا پایان مهرماه ،فهرست مشخصات
دانشجویان مشمول به همراه اطالعات مربوط به رسالههاي آنها را تهیه و به وزارتین ارسال نمایند.
 -5-4وزارتین :وزارتین بر اساس شاخصهاي معتبر و معمول خود ،تعداد دانشجویان دوره دكتري مشمول
پژوهانه دانشگاههاي تابعه را به تفکیک در ابتدای هر سال تحصیلی و حداکثر تا نیمه آبان ماه تعیین و به
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری اعالم ميکنند.
 -6-4معاونت :معاونت بر اساس فهرست مشخصات دانشجویان مشمول اعطای پژوهانه(به تفکیک هر
دانشگاه) ارسالی از سوی وزارتین ،پس از بررسی و اولویتبندی آنها در چارچوب اعتبار تعیین شده نسبت به
پرداخت کل مبلغ پژوهانه به حساب هر دانشگاه اقدام مينمايد.
 -7-4ناظران :ناظران وظیفه نظارت بر حسن اجرای مطلوب اعطای پژوهانه و گزارش و تایید نحوه اجراي
طرح در دانشگاههاي تحت پوشش هر یک از وزارتخانه ها را بر عهده دارند.
ماده  -5شرایط دانشجویان مشمول اعطای پژوهانه:
دانشجویان مقطع دکتری در مراكز علمی ،آموزشی و پژوهشی تابع وزارتین که بر اساس ضوابط و قوانین
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پذيرفته شده و مشغول به تحصیل ميباشند در صورت دارا بودن شرایط زیر و بر اساس بودجه ساالنه و
اولویتهاي تعیین شده مشمول این آيین نامه ميباشند:
 -1-5دانشجویانی که بورسیه یا شاغل ساير دستگاهها نمیباشند.
 -2-5دانشجویانی که به صورت تمام وقت در دانشگاه حضور دارند و در موعد مقرر موفق به گذراندن آزمون
جامع (ارزیابی جامع) شده باشند.
 -3-5دانشجویانی که در دوره دکتری طبق شرایط تحصیلی تعریف شده از طرف وزارتین از پیشرفت تحصیلی
مناسب برخوردار بوده و مشروط نشده باشند.
تبصره :در صورت مشروط شدن در موارد غیر قابل پیش بینی ،مشكالت یا حوادث غیر مترقبه خارج از کنترل
و اختیار دانشجو ،با تایید شورای آموزشی دانشگاه ميتوانند به عنوان دانشجوی مشمول اعطای پژوهانه تلقی
شوند.
 -1دانشجویان مشمول اعطای پژوهانه باید حداکثر ظرف مدت چهار نیمسال تحصیلی یا دو سال تقویمی از
رساله خود دفاع نمایند .مگر در موارد خاص که باید به تایید شورای آموزشی (وفق تبصره بند چهار ماده پنج
این آيین نامه) رسیده باشد.
 -2دانشجویان مقطع دکتری تنها در یک رشته و یک بار ميتوانند به عنوان مشمول دریافت پژوهانه معرفی شوند.
ماده  -6مراحل و نحوه پرداخت:
 -1-6میزان کل پژوهانه پرداختی به هر دانشجوی مشمول طرح در ابتدای هر سال تحصیلی با توجه به
اعتبارات موجود از سوی معاونت تعیین ميشود.
 -2-6معاونت با توجه به تعداد و اسامی دانشجویان مشمول معرفی شده از سوی وزارتین و پس از اولویت
بندی آنها ،مبلغ کل پژوهانه هر دانشگاهرا به حساب تعیین شدهاز سوی دانشگاهواریز مينمايد.
 -3-6کلیه دانشجویان مشمول طرح با رعایت شرایط مندرج در ماده پنج این آيیننامه جهت دریافت پژوهانه
معرفی و در اولویت قرار ميگيرند.
تبصره :دانشگاهها و مراكز آموزشی و پژوهشی ميتوانند دانشجویان دوره دکتری که در سال تحصیلی -1388
1387پيشنهاد رساله آنها به تصویب رسیده است را نیز جهت دریافت پژوهانه معرفی نمایند.
 -4-6دانشگاهها مبلغ پژوهانه را بر اساس گزارش پیشرفت رساله که به تأیید اساتيد راهنما رسیده است به
شرح زیر در وجه دانشجو پرداخت مينمایند.
قسط اول 35 :درصد پس از تصویب و تأیید پیشنهاد رساله دکتری از سوی اساتيد راهنما و گروه آموزشی.
قسط دوم 35 :درصد پس از ارائه گزارش پیشرفت حداقل  % 50از طرح پژوهشی و تایید استاد راهنما.
قسط سوم30 :درصد پس از دفاع از پایان نامه و تأیید استاد راهنما.
ماده  –7نظارت:
 -1-7نظارت و تایید مراحل پرداخت از سوی وزارتین بر اساس مستندات مربوط از سوی دانشگاه و گروه
آموزشی و استادان راهنمای دانشجویان مشمول صورت گرفته و مراتب در هر مرحله به صورت کتبی به
معاونت اعالم ميشود.
 -2-7دانشگاه موظف است ضمن نظارت بر کلیه مراحل اجرای طرح و پرداخت پژوهانه در صورتی که
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دانشجوی مشمول پس از دریافت قسمتی از پژوهانه به هر دلیل نسبت به پیشبرد اجراي طرح پژوهشی
خود اقدام ننمود ،از پرداخت مابقی پژوهانه به وی خودداری نمودهو ضمن انعکاس موضوع به وزارتین ،مبلغ
باقیماندهرا در سرجمع اعتبارات دانشگاهبرای پرداخت به ساير دانشجویان مشمول منظور نمايد.
ماده  - 8سایر شرايط:
 -1-8پرداخت از محل اعتبار مذکور فقط به صورت پرداخت مستقیم در وجه دانشجوی مشمول طرح مجاز
است و پرداخت و هزینه کرداز محل این اعتبار در هیچ امر و قالب دیگری مجاز نمیباشد.
 -2-8دانشگاهها مجازند به دانشجویانی که در دورهانجام رساله خود از محلهاي ديگر (حمایت دستگاههای
اجرایی از رسالههاي دکتری ،جایزه علمی بنياد ملی نخبگان ،اعتبار پژوهشی اعضای هیئت علمی ،بورس یا
کمک دانشگاهو وزارت متبوع و )...مساعدت مالی دریافت ميدارند ،پژوهانه کامل یا بخشی از آن را پرداخت
نمایند ،مشروط بر آنکه مجموع دریافتی دانشجویان مزبور از محل پژوهانه و محلهای یاد شدهطی مدت انجام
رساله از سه برابر پژوهانه رساله بیشتر نشود.
تبصره :دانشگاهها موظفند دانشجویان مشمول بند 2-8را با ذکر مشخصات طرح و سازمانهای طرف قرارداد
دانشجو ،طی فهرستی جداگانه به وزارتین ارسال نموده تا از طریق وزارتین به معاونت اعالم گردد.
 -3-8دانشجویان دریافت کننده پژوهانه موظف به حضور و تالش تمام وقت و انجام مسئولیتهای پیش بینی
شده از سوی وزارتین در دانشگاه ميباشند.
 -4-8دانشجویان مشمول دریافت پژوهانه پس از فراغت از تحصیل ،تعهد اداری و استخدامی در قبال پژوهانه
نخواهند داشت.
 -5-8معاونت هر ساله اولویتهاي پژوهشی اعالم شده توسط دستگاههاي اجرايی و سازمانهاي مختلف را
مورد بررسی قرار داده و پس از ممیزی ،اولویتهاي مورد نظر خود را به وزارتین جهت اعالم به دانشگاهها
منعکس مينمايد.
 -6-8وزارتین در پایان هر سال تحصیلی حسب گزارش دانشگاهها ،نحوه اجراي طرح پژوهانه در دانشگاههاي
تابع را به معاونت گزارش مينمایند.
ماده :9
رابطه اين آييننامه با ساير آييننامههاي همسان و با اهداف مشترك ،رابطه اي مكمل و يا توسعه اي بوده
و رافع و نافي آييننامهها و رويه هاي علمي و پژوهشي معمول و مورد اجرا در دانشگاهها و مراكز علمي و
پژوهشي نخواهد بود.
ماده  -10این آيیننامه در ده ماده و سه تبصره تهیه و تدوین گردیده و پس از تصویب مقدمات ذیصالح
الزماالجرا خواهد بود.
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شیوه نامه اجرایی طرح پژوهانه دانشجويان دوره دكتري دانشگاهها،
پژوهشگاهها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی
(وابسته به وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری)

مقدمه:
این شیوهنامه جهت اجرای طرح اعطای پژوهانه بر اساس توافقنامه بین وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری و
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به شماره /1/11161ص مورخ  1388/8/26تدوین شده است .در
این شیوهنامه دانشگاه ،پژوهشگاهو موسسه آموزشی و پژوهشی به اختصار مؤسسه نامیدهمیشود .منظور از
"وزارت عتف" ،وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری ميباشد.
ماده  -1هدف از اجراي اين شيوه نامه
هدايت رساله هاي دكتري در جهت انجام پژوهشهای مفيد و مؤثر علمي در زمينه هاي بنيادي ،كاربردي
و توسعه اي متناسب با نيازهاي آينده جامعه بشريت.
افزايش توليد علم در جهت تحقق اهداف سند چشم انداز  20ساله و برنامه پنجم توسعه اقتصادي ،اجتماعي
و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران.
گسترش نهضت توليد علم و توسعه و فناوري در حل مشكالت كشور و توليد سرمايه.
توسعهي روشها و فرآيندهاي پژوهشي و فناوري به منظور حل نيازهاي اساسي كشور.
ماده 2 -مراحل درخواست اعطای پژوهانه
الف -دانشجویان واجد شرایط پژوهانه فرم درخواست پژوهانه را به همراه یک نسخه صورت جلسه مصوب
پیشنهاد رساله توسط گروه آموزشی دانشکده  /پژوهشکده  /موسسه مربوط را تکمیل ،و به معاونت پژوهشی
و فناوری واحد مربوطه ارائه مينمايد.
تبصره 1 :زمینههاي پژوهشی و فناوری مورد حمایت بر اساس اولویتهای پژوهشی مصوب شورای عالي
عتف خواهد بود و در حالت خاص با توجیه الزم ساير زمینههاي پژوهشی با تایید کمیته پژوهشی وزارت عتف
قابل حمایت خواهد بود .
تبصره 2 :کمیته پژوهشی وزارت عتف با کارگروههای تخصصی در رشتههاي مختلف تحصیلی جهت
سیاستگذاری ،برنامهریزی و نظارت بر اجراي طرح پژوهانه دانشجویان دوره دکتری به ریاست معاون
پژوهشی و فناوری وزارت عتف و یا قائم مقام ایشان در دفتر امور پژوهشی وزارت عتف تشکیل ميشود.
ب -معاونت پژوهشی و فناوری دانشکده/پژوهشکده موظف است درخواست اعطای پژوهانه را بر اساس
اولویتها ،مورد بررسی قرار داده و پس از تایید به معاونت پژوهشی و فناوری موسسه ارسال نمايند.
ج -معاونت پژوهشی و فناوری موسسه موظف است در انتهای هر سال تحصیلی و حداکثر تا پایان مهر ماه
آمار و اطالعات دانشجویان مشمول طرح پژوهانه به همراه اطالعات مربوط به پيشنهاد رسالههاي آنها به
دفتر امور پژوهشی وزارت عتف ارسال نمايد.
د  -دفتر امور پژوهشی وزارت عتف پس از دریافت و بررسی اطالعات و آمار دانشجویان مؤسسات آموزشی و پژوهشی
کشور ،اسامی نهایی دانشجویان مشمول طرح را به معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ارسال مينمايد .
هـ  -معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری بر اساس آمار دریافتی دانشجویان مشمول طرح پژوهانه از دفتر امور
پژوهشی وزارت عتف ،اعتبارات هر موسسه را به حساب بانکی معاونت پژوهشی و فناوری آن موسسه واریز مينمايد .
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ماده  -3شرایط دانشجویان مشمول طرح پژوهائه
الف -دانشجویان مقطع دکتری که بر اساس ضوابط و قوانین دورههاي دکتری تخصصی پذيرفته شده و
مشغول به تحصیل ميباشند.
ب -دانشجویان مشمول طرح پژوهانه دوره دکتری طبق شرایط تحصیلی تعریف شده از طرف وزارت عتف
باید از پیشرفت تحصیلی مناسب برخوردار بوده و مشروط یا محروم از سوی کمیته انضباطی نباشند.
ج -دانشجویان مشمول طرح پژوهانه باید دارای پیشنهاد رساله مصوب باشند.
د  -پیشنهاد رساله باید در چارچوب اولویتهاي پژوهشی مصوب شورای عالي عتف به تایید گروه آموزشی
دانشکده /پژوهشکده  /موسسه رسیده و تاریخ تایید آن نباید بیش از  5نیمسال از شروع تحصیل دوره دکتری
باشد.
هـ  -دانشجو ،بورسیه سازمانهاي مختلف  ،مأمور به تحصیل و یا شاغل در خارج از موسسه (به صورت
رسمی ،غیررسمی ،نیمه وقت ،تمام وقت ،پاره وقت و هر نوع مشغله ای که سبب خلل در حضور تمام وقت
دانشجو در مؤسسه گردد) نباشد.
تبصره :در صورت مشروط شدن به علت موارد غیرقابل پیش بینی ،حوادث غیر مترقبه خارج از کنترل و اختیار
دانشجو ،با تأیید شورای پژوهشی موسسه ،ميتواند به عنوان دانشجوی مشمول طرح اعطاء پژوهانه باقی بماند.

ماده  -4وظایف دانشجویان مشمول طرح پژوهانه دوره دکتری
الف -دانشجو موظف است کار پژوهشی خود را بر مبنای پیشنهاد رساله مصوب و با هدایت مداوم استاد راهنما
به پیش ببرد.
ب -دانشجو موظف است در پایان هر ماه گزارش پیشرفت زمینه پژوهشی خود را به استاد راهنما و در پایان
هر نیمسال گزارش کتبی کاملتر را با تایید استاد راهنما به معاون پژوهشی و فناوریدانشکده /پژوهشکده و
سپس به معاون پژوهشی و فناوری موسسه ارائه نمايد .
ج -حضور مؤثر و تمام وقت دانشجو در موسسه الزامی است و همچنین دانشجو موظف است حداقل 30ساعت
در هفته از ساعات حضور خود را در موسسه صرف اجرای رساله خود نمايد.
ماده  -5ارزیابی و نظارت جهت ادامه فعاليت
الف -عملکرد دانشجو از نظر آموزشی  ،پژوهشی و رعایت مقررات عمومی از زمان درخواست اعطای پژوهانه
تا دفاع نهایی از رساله باید مورد تائید استاد راهنما ،گروه آموزشی و معاونت پژوهشی و فناوری دانشکده /
پژوهشکده باشد.
ب -استاد راهنما با همکاری دانشکده  /پژوهشکده مسئول نظارت بر حضور مفید و مؤثر دانشجو در موسسه
ميباشد.
ج -ارزیابی فعالیتهای پژوهشی دانشجو در راستای انجام بهتر رساله توسط استاد /استادان راهنمای دانشجو
و معاون پژوهشی و فناوری دانشکده /پژوهشکده صورت ميگیرد .
د -معاونت پژوهشی و فناوری موسسه موظف است ضمن نظارت بر کلیه مراحل اجرای طرح و پرداخت
پژوهانه در صورتی که دانشجوی مشمول پس از دریافت قسمتی از پژوهانه به هر دلیل نسبت به پیشبرد
اجراي طرح پژوهشی خود اقدام ننموده ،از پرداخت مابقی پژوهانه به وی خودداری نموده و ضمن انعکاس
موضوع به دفتر امور پژوهشی وزارت عتف ،مبلغ باقیمانده را در سر جمع اعتبارات موسسه برای پرداخت به
ساير دانشجویان مشمول منظور نماید.
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ماده  -6مراحل و نحوه پرداخت
الف -میزان کل پژوهانه پرداختی به دانشجویان مشمول طرح پژوهانه در ابتدای هر سال تحصیلی و با توجه
به اعتبارات اختصاص یافتهی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تعیین ميشود.
ب -پرداخت پژوهانه طبق قرار دادی که بین دانشجو و معاونت پژوهشی و فناوری مؤسسه بسته میشود،
انجام میگیرد.
ج -معاون پژوهشی و فناوری مؤسسهبا تائید استاد راهنما و معاون پژوهشی و فناوری دانشکدها پژوهشکده
و موسسه مجاز است به پروژههای دانشجویانی که از حمایت مالی دستگاههای متقاضی برخوردارند پژوهانه
کامل یا بخشی از آن را پرداخت نمايد ،مشروط بر اینکه مجموع دریافتی دانشجویان مذکور از محل پژوهانه و
محلهای یاد شدهطی مدت انجام رساله از سه برابر پژوهانه بیشتر نشود.
تبصره  :1معاونت پژوهشی و فناوری موسسه موظف است دانشجویان مشمول بند ج ماده  6را با ذکر
مشخصات طرح و سازمانهای طرف قرارداد دانشجو ،طی فهرستی جداگانه به دفتر امور پژوهشی وزارت عتف
اعالم نمايد.
د -مبلغ مورد قرار داد بین دانشجو و معاون پژوهشی و فناوری موسسه هر ساله بعد از دریافت آمار دانشجویان
از طرف معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به معاون پژوهشی و فناوری موسسه اعالم خواهد شد .
هـ  -پرداخت توسط معاون پژوهشی موسسه در سه قسط و به شرح زیر انجام ميگیرد:
 -1بعد از تایید و دفاع از پیشنهاد رساله  5 3درصد مبلغ قرارداد به دانشجو پرداخت ميگردد.
 -2در صورتی که استاد راهنما و حداقل یکی از داوران رساله و همچنین معاون پژوهشی و فناوری دانشکده
/پژوهشکده و نیز معاون پژوهشی و فناوری موسسه50 ،درصد پیشرفت کار را (تکمیل سابقه تحقیق ،مبانی
نظری و جمع آوری بخشی از اطالعات مربوط به رساله ) تائید نمایند  5 3درصد دوم پرداخت ميگردد .
 -3بعد از دفاع نهایی و تسویه حساب دانشجو با موسسه 0 ، 3درصد نهایی پرداخت ميگردد.
تبصره 2 :کلیه پرداختها با تائید استاد راهنما و معاون پژوهشی و فناوری دانشکده /پژوهشکده و موسسه ،در
وجه دانشجو صورت ميگیرد .
تبصره 3 :پژوهشی که به یکی از نيازهای اساسی و روزمره جامعه پاسخ دهد و جنبهی کاربردی داشته و به
تولید و مصرف رسیده باشد ،با نظر کمیته پژوهشی وزارت عتف از جایزه اختصاصی برخوردار خواهد شد.
ماده 7 -دبیرخانه اجراي طرح پژوهانه در مرکز سیاستگذاری و برنامهریزی معاونت پژوهشی و فناوری
وزارت عتف قرار دارد و وظایف دبیرخانه به شرح زیر است:
الف -جمع آوری اطالعات و آمار مربوط به دانشجویان
ب -هماهنگی جهت تأمین اعتبارات الزم توسط وزارت  ،موسسه و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
ج -نظارت بر حسن اجراي آییننامه طرح
د -رسیدگی به پیشنهادات و پاسخ به سواالت دانشجویان
هـ  -تبیین آیین نامه طرح
ماده -8این شیوه نامه در یک مقدمه8 ، ماده و  6تبصره در تاریخ 1388/11/20به تصویب معاون پژوهشی
و فناوری وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری رسید و از تاریخ ابالغ قابل اجراست.

