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 طرح اعطای پژوهانه رساله به دانشجويان دوره دکتری 

 با استناد به چشم انداز بيست ساله جمهوری اسالمی ايران مبنی بر دستيابی كشور به جايگاه اول علمی و 
فناوری در منطقه آسيای جنوب غربی و در راستای سياست هاي كلی برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی 
و فرهنگی كشور و به منظور ارتقای كيفيت رساله هاي دكتری در جهت گسترش نهضت توليد علم و حل 
علمی مشكالت كشور، تقويت رقابت پذيری بين المللي دوره هاي تحصيالت تكميلی ايران و تسهيل حضور 
و تالش تمام وقت دانشجويان دكتری در دانشگاه ها، بر طبق شرايط زير پژوهانه رساله به دانشجويان دوره 

دكتری اعطا مي شود. 
تعداد  اساس شاخص هاي  بر  پزشكی  آموزش  و  درمان  بهداشت،  و  فناوری  و  تحقيقات  علوم،  وزارتين   -1
دانشجويان دوره دكتری، تعداد اعضای هيئت علمی با رتبه استادياری و باالتر و عملكرد پژوهشی دانشگاه 
به  را  خود  تابع  دانشگاه هاي  به  اعطايی  پژوهانه  كل  تعداد  از  دانشگاه ها  از  يك  هر  پژوهانه  تعداد   درصد 

 معاونت علمی و فناوری رئيس جمهور اعالم مي نمايند . 
2- معاونت علمی و فناوری رئيس جمهوری با توجه به اعتبارات موجود، تعداد نهايی دانشجويان مشمول 

دريافت پژوهانه در هر دانشگاه را تعيين مي كند و سرجمع اعتبار مربوط را تخصيص مي دهد. 
 تبصره 1: ميزان پژوهانه پرداختی به هر دانشجوی مشمول طرح، در ابتدای هر سال تحصيلی با توجه به 

اعتبارات موجود از سوی معاونت علمی و فناوری تعيين مي شود. 
مشخص  خود  كه  طريقی  به  علمی  هيئت  اعضای  پژوهشی  پويايی  و  علمی  رتبه  براساس  دانشگاه   -3

مي نمايد سقف تعداد دانشجويان مشمول پژوهانه هر عضو هيئت علمی را تعيين و به وی اعالم مي دارد.
4- اعضای هيئت علمی در سقف مربوط به خود، دانشجويان دكتری تحت راهنمايی خويش را كه موضوع 
رساله آنان منطبق با اولويت هاي مقرر در بند 7 اين ابالغيه مي باشد يا با هدف توليد علم اصيل در مقياس 

عالي بين المللي انجام مي شود، برای دريافت پژوهانه نامزد مي نمايند. 
از دفاع  اولويت، پژوهانه آنان را پس  از بررسی شرايط نامزدها و تعيين دانشجويان حائز  5- دانشگاه پس 
موفق آميز آن ها از پيشنهاد رساله دكتری خود مستقيمًا و در چند قسط ، حسب تاييد اساتيد راهنما از پيشرفت 

رساله به دانشجويان پرداخت مي نمايد. 
 تبصره 2: پرداخت از محل اعتبار مزبور به هر امر ديگری به جز پرداخت مستقيم به دانشجو مجاز نيست. 

)حمايت  ديگري  محل هاي  از  خود  رساله  انجام  دوره  در  كه  دانشجويانی  به  مجازند  دانشگاه ها   :3  تبصره 

بنياد ملی نخبگان ، اعتبار پژوهشی اعضای هيئت  دستگاه های اجرايی از رساله هاي دكتری، جايزه علمی 
 علمی، بورس يا كمك دانشگاه و وزارت متبوع و...( مساعدت مالی دريافت مي دارند، پژوهانه كامل يا بخشی 
از آن را پرداخت نمايند، مشروط بر آنكه مجموع دريافتی دانشجويان مزبور از محل پژوهانه و محل هاي 
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يادشده طی مدت انجام رساله از سه برابر پژوهانه رساله بيشتر نشود. 
6- دانشجويان دريافت كننده پژوهانه موظف به حضور و تالش تمام وقت علمي و پژوهشي در دانشگاه 

مي باشند و پس از فراغت از تحصيل تعهد اداري و استخدامي در قبال دريافت پژوهانه نخواهند داشت.
7- ستادهاي فناوري هاي راهبردي،كانون هاي هماهنگي دانشگاه و صنعت و دستگاه هاي اجرايي فهرست 
اولويت هاي پژوهشي و فناوري خود را به منظور بهره برداري اعضاي هيئت علمي دانشگاه ها وفق بند 4 

به نحو مناسب اعالم مي دارند.
8- وزارتين علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در پايان هر سال تحصيلي حسب 
گزارش  رئيس جمهور  فناوري  و  علمي  معاونت  به  را  دانشگاه ها  در  اجراي طرح  نحوه  دانشگاه ها،  گزارش 

مي نمايند.
9- به منظور سهولت گردش كار طرح و هماهنگي امور مربوط، سامانه الكترونيكي طرح با همكاري همه 

طرف هاي ذيربط در معاونت علمي و فناوري رئيس جمهور ايجاد مي شود.

اين ابالغيه در 9 بند و سه تبصره در تاريخ 1388/5/28 به تصويب معاون علمي و فناوري رئيس جمهور 
رسيده و از تاريخ تصويب الزم االجراست.
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 آيين  نامه اجرايی اعطای پژوهانه رساله به دانشجويان دکتري

مقدمه:
 به منظور ارتقای كيفيت رساله هاي دكتری در جهت انطباق با نيازهای اساسی كشور، گسترش نهضت توليد 
علم و حل علمی مشكالت كشور، تقويت و تسهيل حضور و تالش تمام وقت دانشجويان دكتری در دانشگاه ها 
مبنی  ايران  اسالمی  بيست ساله جمهوری  انداز  اهداف چشم  راستای تحقق  در  پژوهشی،  و  مراكز علمی  و 
طرح  اجرايی  نامه  آيين  غربی،  جنوب  آسيای  منطقه  در  فناوری  و  علمی  اول  جايگاه  به  كشور  دستيابی  بر 
اعطای پژوهانه به دانشجويان دكتری بر اساس مصوبه معاونت علمی و فناوری رياست جمهوری به شماره 

1/9748/ص مورخ 1388/5/28  به شرح زير تهيه و تدوين شده است. 

 ماده 1-  اهداف: 
1- تقويت و توانمندسازي فرآيندهاي پژوهشي به منظور حل نيازهاي اساسي كشور.

2- حمايت از توسعه كيفی و حرفه ای شدن پژوهش در مقطع دكتری. 
3- حمايت از پژوهش هاي علمی بنيادي، كاربردي و بين رشته ای تقاضا محور و مأموريت گرا. 

4- ترغيب و تشويق توليد علم و توسعه بومی سازی علوم. 
5- ايجاد و توسعه فضای مناسب و يكسان در ظهور و رشد استعدادهای علمی و پژوهشی در سطح مناطق 

مختلف كشور به منظور بسط عدالت در توزيع حمايت هاي علمی و پژوهشی. 

 ماده 2 - تعاريف: 
پژوهانه: وجوهی است معين كه به صورت پرداخت مستقيم نقدی يا اعتباری به دانشجويان واجد شرايط 
مقطع دكتری كه پيشنهاد موضوع رساله دكتری )پروپوزال( آنها مورد تاييد قرار گرفته طبق ماده  پنج اين آيين 

نامه اعطا مي شود. 

معاونت: مقصود از معاونت در اين آيين نامه، معاونت علمی و فناوری رياست جمهوری مي باشد. 

 وزارتين: منظور از وزارتين در اين آيين نامه، وزارت علوم، تحقيقات و فناوری و وزارت بهداشت، د رمان و 
آموزش پزشكی مي باشد. 

دانشگاه: منظور از د انشگاه، د انشگاه های د ولتی زير نظر وزارتين علوم، تحقيقات و فناوری و بهداشت د رمان 
و آموزش پزشكی هستند كه د انشجويان د كترای مشمول اعطای پژوهانه د ر آنجا مشغول تحصيل مي باشند. 

دانشجويان مشمول پژوهانه: عبارتند از كليه دانشجويان دوره دكتری تمام وقت كه پيشنهاد رساله آنها 
بر اساس ضوابط مربوط، مورد تأييد استادان راهنما و گروه های آموزشی دانشگاه ها و يا ساير مراكز آموزشی و 

پژوهشی محل تحصيل قرار گرفته و شرايط اعالم شده در ماده پنج اين آيين نامه را دارا مي باشند. 

ناظران: اشخاص حقيقی يا حقوقی هستند كه تجربه و دانايی علمی و تخصصی الزم را دارا مي باشند و از 
سوی وزارتين و معاونت جهت نظارت بر حسن اجرای اعطای پژوهانه انتخاب و معرفی مي شوند. 
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 ماده  3- دامنه و کاربرد: 
 دامنه و كاربرد اين آيين  نامه شامل دانشجويان تمام وقت كليه دانشگاه هاي دولتی مجری آموزش رايگان  دوره 

دكتری با مجوز وزارتين بر اساس بودجه و اولويت هاي تعيين شده مي باشد. 

ماده 4- مسئوليت ها:
به پيشنهاد  با توجه به مراحل و ضوابط تعيين شده  نسبت  4-1- دانشجويان: دانشجويان موظف هستند 
موضوع رساله دكتری و پيگيری مراحل تاييد آن از سوی گروه  آموزشی و استادان راهنما اقدام، همچنين با 

رعايت اصول و ضوابط مقرر، گزارش پيشرفت طرح پژوهشی را در مقاطع تعيين شده  ارائه نمايند. 

4-2- گروه هاي آموزشي: گروه هاي آموزشی راهنما موظفند دانشجويانی كه مشمول دريافت پژوهانه بوده 
و پيشنهاد رساله آ نها تصويب شده، را به دانشگاه معرفی نموده و نيز پيشرفت انجام رساله را در مراحل مختلف 

برای پرداخت پژوهانه به دانشجويان ياد شده، گواهی نمايند. 

4-3- مسئوالن امور مالي دانشگاه ها: مسؤوالن امور مالی دانشگاه ها موظفند بر اساس گزارش پيشرفت 
رساله و با تأييد استاد راهنما نسبت به پرداخت مبالغ تعيين شده پژوهانه در وجه دانشجوی مشمول مطابق با 

ماده پنج اين آيين  نامه اقدام نمايند. 

4-4- دانشگاه: دانشگاه ها موظفند در انتهای هر سال تحصيلی و حداكثر تا پايان مهرماه، فهرست مشخصات 
دانشجويان مشمول به همراه اطالعات مربوط به رساله هاي آنها را تهيه و به وزارتين ارسال نمايند. 

4-5- وزارتين: وزارتين بر اساس شاخص هاي معتبر و معمول خود ، تعداد دانشجويان د وره دكتري مشمول 
پژوهانه دانشگاه هاي تابعه را به تفكيك در ابتدای هر سال تحصيلی و حداكثر تا نيمه آبان ماه تعيين و به 

معاونت علمی و فناوری رياست جمهوری اعالم مي كنند. 

هر  تفكيك  پژوهانه)به  اعطای  مشمول  دانشجويان  فهرست مشخصات  اساس  بر  معاونت  معاونت:   -6-4
دانشگاه( ارسالی از سوی وزارتين، پس از بررسی و اولويت بندی آنها در چارچوب اعتبار تعيين شده نسبت به 

پرداخت كل مبلغ پژوهانه به حساب هر دانشگاه اقدام مي نمايد. 

4-7- ناظران: ناظران وظيفه نظارت بر حسن اجرای مطلوب اعطای پژوهانه و گزارش و تاييد نحوه اجراي 
طرح در دانشگاه هاي تحت پوشش هر يك از وزارتخانه ها را بر عهده دارند. 

 ماده 5-  شرايط دانشجويان مشمول اعطای پژوهانه: 
قوانين  بر اساس ضوابط و  تابع وزارتين كه  آموزشی و پژوهشی   دانشجويان مقطع دكتری در مراكز علمی، 
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و  بودجه ساالنه  اساس  بر  و  زير  بودن شرايط  دارا  در صورت  مي باشند  تحصيل  به  مشغول  و  پذيرفته شده 
اولويت هاي تعيين شده مشمول اين آيين  نامه مي باشند: 

5-1- دانشجويانی كه بورسيه يا شاغل ساير دستگاه ها نمی باشند. 
5-2- دانشجويانی كه به صورت تمام وقت در دانشگاه حضور دارند و در موعد مقرر موفق به گذراندن آزمون 

جامع )ارزيابی جامع( شده باشند. 
5-3- دانشجويانی كه در دوره دكتری طبق شرايط تحصيلی تعريف شده از طرف وزارتين از پيشرفت تحصيلی 

مناسب برخوردار بوده و مشروط نشده باشند. 
تبصره: در صورت مشروط شدن در موارد غير قابل پيش بينی، مشكالت يا حوادث غير مترقبه خارج از كنترل 
و اختيار دانشجو، با تاييد شورای آموزشی دانشگاه مي توانند به عنوان دانشجوی مشمول اعطای پژوهانه تلقی 

شوند. 
1- دانشجويان مشمول اعطای پژوهانه بايد حداكثر ظرف مدت چهار نيمسال تحصيلی يا دو سال تقويمی از 
رساله خود دفاع نمايند. مگر در موارد خاص كه بايد به تاييد شورای آموزشی )وفق تبصره بند چهار ماده پنج 

اين آيين  نامه( رسيده باشد. 
2- دانشجويان مقطع دكتری تنها در يك رشته و يك بار مي توانند به عنوان مشمول دريافت پژوهانه معرفی شوند. 

 ماده 6- مراحل و نحوه پرداخت: 
به  با توجه  ابتدای هر سال تحصيلی  به هر دانشجوی مشمول طرح در  6-1- ميزان كل پژوهانه پرداختی 

اعتبارات موجود از سوی معاونت تعيين مي شود. 
6-2- معاونت با توجه به تعداد و اسامی دانشجويان مشمول معرفی شده  از سوی وزارتين و پس از  اولويت 

بندی آنها، مبلغ كل پژوهانه هر دانشگاه  را به حساب تعيين شده  از سوی دانشگاه  واريز مي نمايد. 
6-3- كليه دانشجويان مشمول طرح با رعايت شرايط مندرج در ماده پنج اين آيين  نامه جهت دريافت پژوهانه 

معرفی و در اولويت قرار مي گيرند. 
تبصره: دانشگاه ها و مراكز آموزشی و پژوهشی مي توانند دانشجويان دوره دكتری كه در سال تحصيلی 1388-

1387  پيشنهاد رساله آن ها به تصويب رسيده است را نيز جهت دريافت پژوهانه معرفی نمايند. 
6-4- دانشگاه ها مبلغ پژوهانه را بر اساس گزارش پيشرفت رساله كه به تأييد اساتيد راهنما رسيده است به 

شرح زير در وجه دانشجو پرداخت مي نمايند. 
 قسط اول : 35 درصد پس از تصويب و تأييد پيشنهاد رساله دكتری از سوی اساتيد راهنما و گروه آموزشی. 

قسط دوم : 35 درصد پس از ارائه گزارش پيشرفت حداقل 50 % از طرح پژوهشی و تاييد استاد راهنما. 
قسط سوم: 30  درصد پس از دفاع از پايان نامه و تأييد استاد راهنما. 

 ماده 7– نظارت:
7-1- نظارت و تاييد مراحل پرداخت از سوی وزارتين بر اساس مستندات مربوط از سوی دانشگاه  و گروه 
به  كتبی  به صورت  مرحله  در هر  مراتب  و  گرفته  دانشجويان مشمول صورت  راهنمای  استادان  و   آموزشی 

معاونت اعالم مي شود. 
كه  صورتی  در  پژوهانه  پرداخت  و  طرح  اجرای  مراحل  كليه  بر  نظارت  است ضمن  دانشگاه  موظف   -2-7
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پژوهشی  طرح  پيشبرد  اجراي  به  نسبت  د ليل  هر  به  پژوهانه  از  قسمتی  د ريافت  از  پس  مشمول  د انشجوی 
خود اقدام ننمود، از پرداخت مابقی پژوهانه به وی خودداری نموده  و ضمن انعكاس موضوع به وزارتين، مبلغ 

باقيمانده  را در سرجمع اعتبارات دانشگاه  برای پرداخت به ساير دانشجويان مشمول منظور نمايد. 

 ماده 8 - ساير شرايط: 
8-1- پرد اخت از محل اعتبار مذكور فقط به صورت پرد اخت مستقيم د ر وجه د انشجوی مشمول طرح مجاز 

است و پرداخت و هزينه كرد  از محل اين اعتبار د ر هيچ امر و قالب د يگری مجاز نمی باشد. 
8-2- دانشگاه ها مجازند به دانشجويانی كه در دوره  انجام رساله خود از محل هاي ديگر )حمايت دستگاه  های 
اجرايی از رساله هاي دكتری، جايزه  علمی بنياد ملی نخبگان، اعتبار پژوهشی اعضای هيئت  علمی، بورس يا 
كمك دانشگاه  و وزارت متبوع و ...(مساعدت مالی دريافت مي دارند، پژوهانه كامل يا بخشی از آن را پرداخت 
نمايند، مشروط بر آنكه مجموع د ريافتی د انشجويان مزبور از محل پژوهانه و محل های ياد شده  طی مدت انجام 

رساله از سه برابر پژوهانه رساله بيشتر نشود. 
 تبصره: دانشگاه ها موظفند دانشجويان مشمول بند 8-2  را با ذكر مشخصات طرح و سازمان های طرف قرارداد 

دانشجو، طی فهرستی جداگانه به وزارتين ارسال نموده تا از طريق وزارتين به معاونت اعالم گردد. 
8-3- دانشجويان دريافت كننده پژوهانه موظف به حضور و تالش تمام وقت و انجام مسئوليت های پيش بينی 

شده از سوی وزارتين در دانشگاه مي باشند. 
8-4- دانشجويان مشمول دريافت پژوهانه پس از فراغت از تحصيل، تعهد اداری و استخدامی در قبال پژوهانه 

نخواهند داشت. 
8-5- معاونت هر ساله اولويت هاي پژوهشی اعالم شده توسط دستگاه هاي اجرايی و سازمان هاي مختلف را 
مورد بررسی قرار داده و پس از مميزی، اولويت هاي مورد نظر خود را به وزارتين جهت اعالم به دانشگاه ها 

منعكس مي نمايد. 
8-6- وزارتين در پايان هر سال تحصيلی حسب گزارش دانشگاه ها، نحوه اجراي طرح پژوهانه د ر دانشگاه  هاي 

 تابع را به معاونت گزارش مي نمايند. 

ماده 9:
رابطه اين آيين نامه با ساير آيين نامه هاي همسان و با اهداف مشترك، رابطه اي مكمل و يا توسعه اي بوده 
و رافع و نافي آيين نامه ها و رويه هاي علمي و پژوهشي معمول و مورد اجرا در دانشگاه ها و مراكز علمي و 

پژوهشي نخواهد بود.

ماده 10- اين آيين  نامه در ده ماده و سه تبصره تهيه و تدوين گرديده و پس از تصويب مقدمات ذيصالح 
الزم االجرا خواهد بود. 
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 شيوه نامه اجرايی طرح پژوهانه دانشجويان دوره دکتري دانشگاه ها،
پژوهشگاه ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی

 )وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فناوری(

 مقدمه: 
اين شيوه  نامه جهت اجرای طرح اعطای پژوهانه بر اساس توافقنامه بين وزارت علوم، تحقيقات و فناوری و 
معاونت علمی و فناوری رياست جمهوری به شماره 1/11161/ص مورخ 1388/8/26  تدوين شده  است. در 
اين شيوه  نامه دانشگاه  ، پژوهشگاه  و موسسه آموزشی و پژوهشی به اختصار مؤسسه ناميده  می شود. منظور از 

"وزارت عتف"، وزارت علوم، تحقيقات و فناوری مي باشد. 

ماده 1- هدف از اجراي اين شيوه نامه
 هدايت رساله هاي دكتري در جهت انجام پژوهش های 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 20 ساله 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.

 توسعه ي روش ها و فرآيندهاي پژوهشي و فناوري به منظور حل نيازهاي اساسي كشور.

 ماده 2 - مراحل درخواست اعطای پژوهانه
الف- دانشجويان واجد شرايط پژوهانه فرم درخواست پژوهانه را به همراه يك نسخه صورت جلسه مصوب 
پيشنهاد رساله توسط گروه آموزشی دانشكده / پژوهشكده / موسسه مربوط را تكميل، و به معاونت پژوهشی 

و فناوری واحد مربوطه ارائه مي نمايد. 
اولويت های پژوهشی مصوب شورای عالي  بر اساس  تبصره 1 : زمينه هاي پژوهشی و فناوری مورد حمايت 
عتف خواهد بود و در حالت خاص با توجيه الزم ساير زمينه هاي پژوهشی با تاييد كميته پژوهشی وزارت عتف 

قابل حمايت خواهد بود . 
جهت  تحصيلی  مختلف  رشته هاي  در  تخصصی  كارگروه های  با  عتف  وزارت  پژوهشی  كميته   : 2 تبصره 
معاون  رياست  به  دكتری  دوره  دانشجويان  پژوهانه  طرح  اجراي  بر  نظارت  و  برنامه ريزی  سياست گذاری، 

پژوهشی و فناوری وزارت عتف و يا قائم مقام ايشان در دفتر امور پژوهشی وزارت عتف تشكيل مي شود. 
اساس  بر  را  پژوهانه  اعطای  درخواست   است  موظف  دانشكده/پژوهشكده  فناوری  و  پژوهشی  معاونت  ب- 

اولويت ها، مورد بررسی قرار داده و پس از تاييد به معاونت پژوهشی و فناوری موسسه ارسال نمايند. 
ج- معاونت پژوهشی و فناوری موسسه موظف است در انتهای هر سال تحصيلی و حداكثر تا پايان مهر ماه 
آمار و اطالعات دانشجويان مشمول طرح پژوهانه به همراه اطالعات مربوط به پيشنهاد رساله هاي آن ها به 

دفتر امور پژوهشی وزارت عتف ارسال نمايد. 
د - دفتر امور پژوهشی وزارت عتف پس از د ريافت و بررسی اطالعات و آمار د انشجويان مؤسسات آموزشی و پژوهشی 

كشور، اسامی نهايی دانشجويان مشمول طرح را به معاونت علمی و فناوری رياست جمهوری ارسال مي نمايد . 
هـ - معاونت علمی و فناوری رياست جمهوری بر اساس آمار دريافتی دانشجويان مشمول طرح پژوهانه از دفتر امور 
پژوهشی وزارت عتف، اعتبارات هر موسسه را به حساب بانكی معاونت پژوهشی و فناوری آن موسسه واريز مي نمايد . 
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ماده 3-  شرايط دانشجويان مشمول طرح پژوهائه 
بر اساس ضوابط و قوانين دوره هاي دكتری تخصصی پذيرفته شده و  الف- دانشجويان مقطع دكتری كه 

مشغول به تحصيل مي باشند. 
ب- دانشجويان مشمول طرح پژوهانه دوره دكتری طبق شرايط تحصيلی تعريف شده از طرف وزارت عتف 

بايد از پيشرفت تحصيلی مناسب برخوردار بوده و مشروط يا محروم از سوی كميته انضباطی نباشند. 
ج- دانشجويان مشمول طرح پژوهانه بايد دارای پيشنهاد رساله مصوب باشند. 

 د - پيشنهاد رساله بايد در چارچوب اولويت هاي پژوهشی مصوب شورای عالي عتف به تاييد گروه آموزشی 
دانشكده /پژوهشكده / موسسه رسيده و تاريخ تاييد آن نبايد بيش از 5   نيمسال از شروع تحصيل دوره دكتری 

باشد. 
 هـ - دانشجو، بورسيه سازمان هاي مختلف ، مأمور به تحصيل و يا شاغل در خارج از موسسه )به صورت 
رسمی، غيررسمی، نيمه وقت، تمام وقت، پاره وقت و هر نوع مشغله ای كه سبب خلل در حضور تمام وقت 

دانشجو در مؤسسه گردد( نباشد. 
تبصره: در صورت مشروط شدن به علت موارد غيرقابل پيش بينی، حوادث غير مترقبه خارج از كنترل و اختيار 
دانشجو، با تأييد شورای پژوهشی موسسه، مي تواند به عنوان دانشجوی مشمول طرح اعطاء پژوهانه باقی بماند. 

 
ماده 4-  وظايف دانشجويان مشمول طرح پژوهانه دوره دکتری 

الف- دانشجو موظف است كار پژوهشی خود را بر مبنای پيشنهاد رساله مصوب و با هدايت مداوم استاد راهنما 
به پيش ببرد. 

ب- دانشجو موظف است در پايان هر ماه گزارش پيشرفت زمينه پژوهشی خود را به استاد راهنما و در پايان 
هر نيمسال گزارش كتبی كامل تر را با تاييد استاد راهنما به معاون پژوهشی و فناوری  دانشكده /پژوهشكده و 

سپس به معاون پژوهشی و فناوری موسسه ارائه نمايد . 
ج- حضور مؤثر و تمام وقت دانشجو در موسسه الزامی است و همچنين دانشجو موظف است حداقل 30  ساعت 

در هفته از ساعات حضور خود را در موسسه صرف اجرای رساله خود نمايد. 

 ماده 5- ارزيابی و نظارت جهت ادامه فعاليت
الف- عملكرد دانشجو از نظر آموزشی ، پژوهشی و رعايت مقررات عمومی از زمان درخواست اعطای پژوهانه 
تا دفاع نهايی از رساله بايد مورد تائيد استاد راهنما، گروه آموزشی و معاونت پژوهشی و فناوری دانشكده / 

پژوهشكده باشد. 
ب- استاد راهنما با همكاری دانشكده / پژوهشكده مسئول نظارت بر حضور مفيد و مؤثر دانشجو در موسسه 

مي باشد. 
ج- ارزيابی فعاليت های پژوهشی دانشجو در راستای انجام بهتر رساله توسط استاد/ استادان راهنمای دانشجو 

و معاون پژوهشی و فناوری دانشكده /پژوهشكده صورت مي گيرد . 
پرداخت  و  اجرای طرح  مراحل  كليه  بر  نظارت  است ضمن  فناوری موسسه موظف  و  پژوهشی  معاونت   د- 
پيشبرد  به  به هر دليل نسبت  از پژوهانه  از دريافت قسمتی  پژوهانه در صورتی كه دانشجوی مشمول پس 
اجراي طرح پژوهشی خود اقدام ننموده، از پرداخت مابقی پژوهانه به وی خودداری نموده و ضمن انعكاس 
موضوع به دفتر امور پژوهشی وزارت عتف، مبلغ باقيمانده را در سر جمع اعتبارات موسسه برای پرداخت به 

ساير دانشجويان مشمول منظور نمايد. 
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 ماده 6- مراحل و نحوه پرداخت
الف- ميزان كل پژوهانه پرداختی به دانشجويان مشمول طرح پژوهانه در ابتدای هر سال تحصيلی و با توجه 

به اعتبارات اختصاص يافته ی معاونت علمی و فناوری رياست جمهوری تعيين مي شود. 
ب- پرداخت پژوهانه طبق قرار دادی كه بين د انشجو و معاونت پژوهشی و فناوری مؤسسه بسته می شود، 

انجام می گيرد . 
ج- معاون پژوهشی و فناوری مؤسسه  با تائيد استاد راهنما و معاون پژوهشی و فناوری دانشكده  ا پژوهشكده 
 و موسسه مجاز است به پروژه  های دانشجويانی كه از حمايت مالی دستگاه های متقاضی برخوردارند پژوهانه 
كامل يا بخشی از آن را پرداخت نمايد، مشروط بر اينكه مجموع دريافتی دانشجويان مذكور از محل پژوهانه و 

محل های ياد شده  طی مدت انجام رساله از سه برابر پژوهانه بيشتر نشود. 
ذكر  با  6  را  ماده  ج  بند  مشمول  دانشجويان  است  موظف  موسسه  فناوری  و  پژوهشی  معاونت   :1 تبصره 
مشخصات طرح و سازمان های طرف قرارداد دانشجو، طی فهرستی جداگانه به دفتر امور پژوهشی وزارت عتف 

اعالم نمايد. 
د- مبلغ مورد قرار داد بين دانشجو و معاون پژوهشی و فناوری موسسه هر ساله بعد از دريافت آمار دانشجويان 

از طرف معاونت علمی و فناوری رياست جمهوری به معاون پژوهشی و فناوری موسسه اعالم خواهد شد . 
هـ - پرداخت توسط معاون پژوهشی موسسه در سه قسط و به شرح زير انجام مي گيرد: 

1- بعد از تاييد و دفاع از پيشنهاد رساله  35  درصد مبلغ قرارداد به دانشجو پرداخت مي گردد.
2- در صورتی كه استاد راهنما و حداقل يكی از داوران رساله و همچنين معاون پژوهشی و فناوری دانشكده 
/پژوهشكده و نيز معاون پژوهشی و فناوری موسسه، 50  درصد پيشرفت كار را )تكميل سابقه تحقيق، مبانی 

نظری و جمع آوری بخشی از اطالعات مربوط به رساله ( تائيد نمايند  35  درصد دوم پرداخت مي گردد . 
3- بعد از دفاع نهايی و تسويه حساب دانشجو با موسسه، 30  درصد نهايی پرداخت مي گردد. 

تبصره 2 : كليه پرداخت ها با تائيد استاد راهنما و معاون پژوهشی و فناوری دانشكده /پژوهشكده و موسسه، در 
وجه دانشجو صورت مي گيرد . 

تبصره 3 : پژوهشی كه به يكی از نيازهای اساسی و روزمره جامعه پاسخ دهد و جنبه ی كاربردی داشته و به 
توليد و مصرف رسيده باشد، با نظر كميته پژوهشی وزارت عتف از جايزه اختصاصی برخوردار خواهد شد. 

فناوری  و  پژوهشی  معاونت  برنامه ريزی  و  در مركز سياست گذاری  پژوهانه  اجراي طرح  دبيرخانه  ماده 7 - 
وزارت عتف قرار دارد و وظايف دبيرخانه به شرح زير است: 

الف- جمع آوری اطالعات و آمار مربوط به دانشجويان 
ب- هماهنگی جهت تأمين اعتبارات الزم توسط وزارت ، موسسه و معاونت علمی و فناوری رياست جمهوری 

ج-  نظارت بر حسن اجراي آيين نامه طرح 
د- رسيدگی به پيشنهادات و پاسخ به سواالت دانشجويان

هـ - تبيين آيين نامه طرح 

ماده 8-  اين شيوه نامه در يك مقدمه،  8  ماده و 6 تبصره در تاريخ 1388/11/20  به تصويب معاون پژوهشی 
و فناوری وزارت علوم، تحقيقات و فناوری رسيد و از تاريخ ابالغ قابل اجراست. 
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