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 -1هدف و دامنه کاربرد:
با توجه به ضرورت بازنگري و به روزرسانی دستورالعمل طرحهاي پژوهشی و به منظور افزایش انگيزه اعضاي
باشگاه و دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی در انجام طرحهاي پژوهشی ،دستورالعمل بررسی و تصویب طرحهاي
پژوهشی مبتنی بر فراخوان با هدف انجام طرحهاي پژوهشی اصيل اثربخش ،مسئله محور ،ماموریتگرا و جذب
منابع پژوهشی خارج از دانشگاه براي حمایت و انجام طرحهاي پژوهشی به شرح زیر تدوین شده است.

 -0مراحل تصويب و تخصیص اعتبار طرح فراخواني
1-0

اولویت طرحهاي پژوهشی باشگاه ،با طرحهایی است كه به منظور رفع مشکالت كشور و با توجه ویژه
به نياز تخصصی دستگاههاي اجرایی و صنعتی و یا بر اساس اولویتهاي پژوهشی دانشگاه مبتنی بر
طرح پایش و نظام موضوعات علمی باشد .این اولویتها به صورت منظم در طول سال ،توسط حوزه
مدیریت پژوهش و پایش و كارگروه برنامهریزي و ارزیابی طرحهاي پژوهشی تعيين شده و پس از
تصویب در شوراي پژوهشی باشگاه ،در قالب فراخوان عمومی به دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی و
دفاتر باشگاه در سراسر كشور ابالغ میشود .سقف اعتبار طرحهاي پژوهشی فراخوانی مطابق با جدول
شماره  1این دستورالعمل و بر اساس درجه واحد و ميزان اعتبار طرح است و میبایست اقدامات الزم
جهت انجام سایر مراحل اجراي طرح صورت پذیرد.
جدول  :1سقف اعتبار طرحهاي باشگاه
درجه واحد

نوع طرح

اعتبار

مرجع تأيید کننده

مرجع تصويب کننده

مركز و كوچك

طرح انفرادي

تا 22

شوراي باشکاه واحد

ستاد مركزي باشگاه

مركز و كوچك

طرح گروهی

تا 02

شوراي باشکاه واحد

ستاد مركزي باشگاه

بزرگ و بسيار بزرگ طرح انفرادي

تا 02

شوراي باشکاه واحد

ستاد مركزي باشگاه

بزرگ و بسيار بزرگ

طرح گروهی

تا 02

شوراي باشکاه واحد

ستاد مركزي باشگاه

جامع

طرح انفرادي

تا 02

شوراي باشکاه واحد

بستاد مركزي باشگاه

جامع

طرح گروهی

تا 02

شوراي باشکاه واحد

ستاد مركزي باشگاه

(میلیون ريال)

توجه :طرح هاي گروهی به طرحهایی گفته میشود كه در قالب یك تيم در باشگاه واحد ،استان و یا ستاد
مركزي تعریف شده و حداقل در آن سه عضو باشگاه مشاركت نمایند.

 -9رويکرد اجراي طرحهاي پژوهشي فراخواني شامل مراحل زير است:
الف -آسيب شناسی یك مشکل
ب -راه حل براي آن مشکل
آزمون راه حل پيشنهادي در مقياس كوچك
ج-
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 -4روشهاي انجام طرحهاي فراخواني:
بسته به هر فراخوان اعالم می شود.
الف -مراحل اجراي طرحهاي فراخواني
1-4

پرسشنامه طرح توسط دانشجویان تکميل و پس از آن رئيس باشگاه ،نسبت به بررسی اوليه آن
مطابق با فرم مربوط اقدام مینماید.

2-4

تيم اجراي طرح شامل یك نفر مجري از دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی (كه پس از تصویب طرح عضو
باشگاه خواهد بود) ،همکاران طرح (و براي دانشجویان كاردانی و كارشناسی ،یك عضو هيئت علمی به عنوان
مشاور طرح) خواهد بود .مسئوليت حقوقی قرارداد با مجري طرح است.

0-4

پرسشنامههاي تکميل شده به داوران منتخب جهت بررسی كليات طرح و عملياتی بودن آن ارسال
میشود.
تمامی طرحهاي تأیيد شده اوليه جهت ارائههاي  0تا  10دقيقهاي به منتخبين اطالع رسانی میشود.

0-4

رویدادي با عنوان رویداد پرواز ايدهها در محدوده تاریخ اعالم شده در فراخوان با حضور داوران

4-4

منتخب ،در واحد برگزار شده و طرح هاي برگزیده توسط هيئت داوران انتخاب می شود.
توجه :1اعضاي هيئت داوران میبایست با تأیيد شوراي باشگاه ،از مدرسين ،اعضاي هيئت علمی ،صاحبان صنایع
یا خبرگان با توجه به موضوعات راه یافته به مرحله رویداد حضوري انتخاب شوند.
توجه :0پيش از رویداد اشکاالت و موارد بازنگري پرسشنامه ،در هر مرحله توسط مرجع بررسی كننده ،به اطالع
مجري طرح رسانده میشود.
توجه :9تعداد طرحهاي برگزیده رویداد باید با رعایت بودجه واحد انتخاب شود و در صورت نياز امکان جابجایی
بودجه از سایر ردیف هاي بودجه باشگاه ،با تأیيد شوراي باشگاه واحد وجود دارد.
مجریان طرحهاي برگزیده در رویداد حضوري میبایست پرسشنامه طرحهاي پژوهشی را تکميل نمایند و سپس
این پرسشنامهها توسط رئيس باشگاه واحد جهت داوري نهایی و اخذ پيشنهاد بازنگريهاي نهایی به داوران
تخصصی ارسال میشود.
 6-4طرحهاي داوري و نهایی شده ،به شوراي باشگاه واحد ارسال میشود و پس ار تأیيد آن جهت تصویب
نهایی به ستاد مركزي باشگاه ارسال می شود.
توجه مهم :جهت بررسی طرح ها در ستاد مركزي ،الزامی است كه پرسشنامه طرح ،فرم (هاي) داوري،
صورتجلسه شوراي باشگاه واحد به تفکيك هر طرح به همراه فرم اكسل تکميل شده بانك اطالعات طرح هاي
فراخوانی واحد از طریق سيستم مکانيزه باشگاه ارسال شود.
 0-4در طول اجراي طرح ،در سه مرحله گزارش طرح به باشگاه ارائه میشود:
الف -گزارش ميان دوره اول شامل :آسيب شناسی مساله و مرور راهحلهاي پيشين ،همراه با
پرسشنامه؛
ب -گزارش ميان دوره دوم شامل :طراحی راه حل؛
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ج -گزارش پایانی و نتایج ارزیابی گزارش نهایی به همراه خروجیهاي اعالم شده در قرارداد
مصوب طرح ارائه میشود و مبناي پایان طرح خواهد بود.
 8-4ارائه و تأیيد گزارش هر مرحله ،مبناي پرداخت هر فاز از طرح خواهد بود .مرجع تأیيد پيشنهاد طرح
و تحویل نهایی ستاد مركزي خواهد بود .مرجع تأیيد گزارشهاي دورهاي ،پس از داوري ،شوراي
باشگاه واحد خواهد بود.
 0-4در طرحهاي مبتنی بر فراخوان ،در صورت حمایت مالی نهادهاي خارج از دانشگاه آزاد اسالمی از
محورهاي فراخوان ،این حمایت به مدیریت باشگاه پژوهشگران واحد حمایت شده موجب میشود كه
باشگاه بتواند طرحهاي بيشتري را در آن زمينه تعریف و حمایت كند.
 12-4در صورت حمایت مالی نهادهاي خارج از دانشگاه آزاد اسالمی از محورهایی از فراخوان ،با پيشنهاد
باشگاه واحد و تصویب ستاد مركزي ،سقف مالی طرحهاي محور مذكور میتواند افزایش یابد.
تبصره :به هر صورت امکان عقد قرارداد براي طرحهاي نوآورانه برون دانشگاهی (حتی از محورهاي
فراخوان) با اعضاي باشگاه وجود دارد.
ب -شرايط عمومي اجرا و خاتمه طرح هاي پژوهشي
11-4
12-4
10-4
14-4

10-4

تصویب نهایی تمامی طرح هاي باشگاه ،مستقل از نوع ،درجه واحد و اعتبار آن؛ تنها توسط ستاد
مركزي صورت پذیرفته و موارد به صورت نامه به واحد اعالم می شود.
هر نوع تغيير (مجري ،همکار ،ناظر ،بودجه و  )...در اجراي یك طرح تنها در مدت زمان مصوب اجراي
طرح مورد قبول بوده و باید با مجوز ستاد مركزي باشگاه انجام شود.
در تصویب طرحهاي پژوهشی ضروري است «عنوان و زمينۀ تخصصی طرح با رشته و تخصص مجري
و مشاور طرح» ،ارتباط و سازگاري داشته باشد.
محل هزینه كرد طرح هاي پژوهشی باشگاه از محل اعتبار باشگاه در واحد ،استان و ستاد مركزي
باشگاه است و این موضوع بر اساس نظر شوراي پژوهشی باشگاه به صورت مکتوب در خصوص هر
طرح به اطالع واحد و استان خواهد رسيد.
در خصوص خروجی حاصل از طرحها جهت خاتمه طرح ،موارد در طرح در ستاد مركزي باشگاه
تعيين شده و مراتب به صورت كتبی به واحد ابالغ شده و می بایست در قرارداد طرح درج شود و
شامل موارد زیر خواهد بود:
الف -گزارشهاي مرحلهاي طرح؛
ب -گزارش نهایی طرح؛
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ج -تعهد اعالم شده در طرح (به عنوان مثال :نمونه محصول اوليه نرم افزاري یا سخت افزاري،
اثر هنري یا گواهی ارائه مقاله حاصل از پژوهش بر اساس آمایش و ارزیابی آماري در موارد
بررسی موردي نشریه معتبر)؛
د -فيلم  0دقيقهاي براي توصيف طرح انجام شده به زبان ساده (معموالً فيلمبرداري شده با
موبایل شخصی)؛
ه -گواهی سخنرانی شفاهی حداقل  10دقيقهاي براي مخاطبان اعضاي باشگاه و انجمنهاي
مرتبط واحد؛
تبصره :1ميزان سهمالشركه دانشگاه ،مجري و همکاران باید در چارچوب آیيننامه مالکيت فکري
دانشگاه تعيين شود و به تأیيد مرجع تصویبكننده طرح برسد.
تبصره :0اختراع و اكتشاف حاصل از طرح باید در چارچوب آیيننامه مالکيت فکري دانشگاه به نام
مجري ،همکاران و باشگاه واحد (با درج سهمالشركه) به ثبت برسد.
 16-4تصویب و اجراي طرحهاي پژوهشی اعضاي باشگاه كه در مقاطع كاردانی و كارشناسی هستند ،در
صورتی مجاز است كه یکی از اعضاي هيئت علمی واحد را هم كه از طرف باشگاه واحد قابلقبول
بهعنوان مشاور در پرسشنامه طرح پژوهشی معرفی كرده باشند .مشاور مذكور الزم است بر حسن
اجراي طرح نظارت داشته و هدایت علمی نماید و تا تسویهحساب كامل طرح ،همراه با مجري باشد.
 10-4با توجه به محدودیت اعتبار باشگاه در خصوص اجراي طرحهاي پژوهشی مبتنی بر فراخوان ،تنها
اعضاء باشگاه و دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی مجاز به اجراي طرح هستند.
 18-4هر عضو (دانشجو) به صورت همزمان میتواند مجري تنها یك طرح پژوهشی داخلی و مشترک در
باشگاه بوده و حداكثر در یك طرح داخلی و مشترک عضو دیگري نيز همکاري داشته باشد .بررسی و
اتخاذ تصميم درباره طرحهاي بعدي ،منوط به انجام تعهدات طرح قبلی و تسویهحساب  %122است.
 10-4اعضایی كه سه طرح خاتمه یافته و یا بيشتر در باشگاه دارند؛ نمی توانند مجري طرح پژوهشی داخلی
و مشترک در باشگاه باشند.
 22-4در صورتی كه مجري طرح ،شاغل به تحصيل در مقطع كاردانی یا كارشناسی باشد و پس از نگارش
گزارش نهایی نتواند به تعهدات خود مطابق قرارداد مصوب عمل نماید؛ باشگاه واحد میتواند پس از
دریافت گزارش نهایی طرح و انجام داوري و تأیيد گزارش در ستاد مركزي ،نسبت به تسویهحساب با
مجري و با پرداخت حداکثر  02درصد مبلغ طرح ،و با مجوز ستاد مركزي باشگاه اقدام نماید.
اینگونه از اعضا كه طرح خود را كامل ننموده و  %122تسویهحساب نکردهاند ،مجاز به ارائه پروپوزال
و اجراي طرح دیگر در باشگاه نخواهند بود.
 21-4با توجه به سقف مجاز مشاركت اعضاي هيئت علمی در طرحهاي پژوهشی باشگاه ،هر عضو هیئت
علمي تماموقت دانشگاه ،بهطور همزمان فقط مجاز به همکاري یا مشاوره در حداکثر دو طرح
پژوهشي خواهد بود.
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اعضاي هیئت علمي نیمهوقت و يا مدعو دانشگاه میتوانند فقط در اجراي يك طرح پژوهشي نقش
همکار یا مشاور داشته باشند.
رئيس باشگاه واحد و اعضاي هيئت رئيسه واحد (و هيئت رئيسه استان) نمیتوانند مجري ،همکار،
ناظر و داور طرحهاي پژوهشی اعضاي باشگاه واحد محل كار خود باشند.
رعایت وابستگی و آدرسدهی خروجی هاي طرح و مقالههایی كه ارائه میشوند ،به نام باشگاه واحد
تأمين كننده اعتبار طرح ضروري است و الزم است موارد طبق آدرسدهي استاندارد باشگاه باشد،
كه با توجه به آخرین بخشنامه دانشگاه در سایت رسمی باشگاه قرار داده میشود .در زیر الگوي فعلی
و استاندارد باشگاه ارائه میشود:
( ایران  +نام شهر  +نام واحد دانشگاهی ،دانشگاه آزاد اسالمی  +نام باشگاه )
Young Researchers and Elite Club, ... Branch, Islamic Azad University, City, Iran

توجه  :1در صورتی كه در مقاله یا سایر خروجی هاي طرح ،نام افرادي بهجز همکاران طرح ذكر شود ،یا اسامی
همه همکاران قيد نشود ،خروجی طرح و یا مقاله ارائهشده مورد تأیيد نخواهد بود .همچنين هزینههاي چاپ
مقاالت و یا سایر خروجی هاي طرح ،باید از محل اعتبار طرح هزینه شود و اعتبار اضافی ،از بودجه طرح به آن
تعلق نخواهد گرفت.
توجه  :0هر نوع تغيير در همکاران طرح یا مقاله باید با ارائۀ مستندات و رضایتنامه همکاران طرح و مصوبه
شوراي باشگاه واحد و در زمان اجراي طرح و با اطالع و هماهنگی ستاد مركزي باشگاه صورت گيرد .مقاالتی كه
بدون طی مراحل قانونی و با همکاري افرادي خارج از گروه همکاران از پيش تعيينشده در اجراي طرح پژوهشی،
تدوین شده و در مجالت علمی و یا سایر خروجی هاي طرح ذكر شده باشند ،پذیرفته نمیشوند .در صورتی كه در
خروجی طرحهاي باشگاه اعم از مقاله ،كتاب ،اختراع و  « ...نام کساني که در طرح همکاري نداشتهاند » درج
شود ،متخلفان مطابق مقررات ،موظف به عودت مبالغ دریافتی بعالوه ( % 02هزينه طرح) جریمه میشوند و دیگر
مجاز به ارائه پروپوزال و اجراي طرح در باشگاه نخواهند بود .این افراد به مراجع ذیصالح جهت تصميمگيري
انضباطی معرفی خواهند شد.
 20-4اولویت تصویب طرحهاي دوم به بعد ،با كسانی است كه خروجی معتبرتري داشته باشند.
تبصره :اعضاي استعداد درخشان و برتر باشگاه ،در صورت تسویه حساب  %02طرح قبلی خود ،میتوانند
طرح دوم خود را اجرا نمایند.
 26-4از تاریخ ورود هر نشریه به فهرست نشریات نامعتبر ( )Black Listاعالم شده از سوي یکی از
وزارتين یا پژوهشگاه (تاریخ تصویب) ،آن نشریه به عنوان یك نشریه نامعتبر شناخته میشود و این
مصوبه عطف به ماسبق نمیشود .بدین ترتيب الزم است هنگام پذیرش مقاله از نبودن آن نشریه در
فهرست نشریات نامعتبر اطمينان حاصل شود.
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ضروري است در متن هر مقاله ،در بخش « قدرداني و تشکر» ،و با اعالم اینكه « :این مقاله حاصل
اجراي طرح پژوهشی با عنوان  .....................................................با كد طرح  ....................است و هزینههاي
اجراي آن توسط باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد  ..........................تأمين و تخصيصیافته
است ».قدردانی و تشکر رسمی از باشگاه به عمل آید.
مالکيت و حفظ حقوق مادي و معنوي پدیدآورندگان طرحها (داخلی و مشترک) و نتایج آنها در
چارچوب مقررات دانشگاه و رعایت حقوق علمی دانشگاه در همه زمينهها الزامی است.
با توجه به اینکه مقاالت و سایر خروجیهاي طرح به عنوان موظفی مجري در اجراي طرح است ،لذا
همانند گذشته پرداخت به تشویق مقاله و یا سایر خروجیهاي طرح ممنوع است؛ بدیهی است كه
این مورد تنها در خصوص تعهد ذكرشده در قرارداد است و پرداخت تسهيالت به سایر مقاالت و یا
خروجیهاي دیگر طرح ،مطابق بخشنامههاي مربوط در این زمينه است.
دقت شود در ارائه طرحهاي پژوهشی به اعضاي باشگاه از ارائه طرحهاي پژوهشی به كسانی كه انگيزه
یا پيش نيازهاي اوليه اجراي طرح و انجام تعهدات قرارداد را ندارند ،خودداري شود .ارزیابی و
مسئوليت این موارد به عهده رئیس باشگاه واحد است.
كليه تجهيزات و اختراعها و موارد حاصل از خروجی طرح شامل :قطعات و نمونه یا نمونههاي
ساختهشده و  ...كه از محل اعتبار طرح پژوهشی خریداري میشود ،به باشگاه تعلق دارد و الزم است
پس از اختتام طرح و قبل از تسویهحساب نهایی ،صحيح و سالم به باشگاه واحد تحویل شود و در
فهرست اموال باشگاه واحد ثبت شوند.
با توجه به اینکه ،بر اساس بخشنامههاي دانشگاه ،براي طرحهاي پژوهشی اعضاي هيئت علمی و
رسالههاي دانشجویی ،بودجه مستقلی منظور شده است ،لذا طرحهاي پژوهشی اعضاي باشگاه باید
مستقل از طرح ،پایاننامه و رساله دانشجویی و یا سایر طرح هاي پژوهشی دانشگاه باشند؛ در غير
این صورت پذیرفته نخواهند بود .همچنين اگر مجري طرح حقایق را كتمان نماید و طرحش پذیرفته
شود و بعداً معلوم شود كه وي از ارائه اطالعات مرتبط خودداري نموده است ،باشگاه نسبت به اعالم
نام و مشخصات عضو خاطی در تابلوي اعالنات باشگاه واحد و دریافت مبلغ پرداختی به مجري و لغو
عضویت او اقدام خواهد كرد و همچنين مشمول بخشنامه اخالق پژوهشی دانشگاه خواهد شد.

 - 0نظارت و داوري طرح پژوهشي
1-0

براي هر طرح داخلی باالي  02ميليون ریال باید یك ناظر توسط مرجع تصویب كننده طرح انتخاب
شود .ناظر طرح ،می بایست یك عضو هيئت علمی واحد بوده كه در زمينه موضوع طرح تخصص
داشته باشد.
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در مورد طرحهایی كه اعتبار آنها تا سقف  22/222/222ریال است ،داوري پرسشنامه و گزارش
دوره اي و نهایی ،توسط فقط يك صاحبنظر كفایت مینماید؛ براي سایر طرحها ،نظرخواهی از دو
داور باید صورت پذیرد.
اخذ داوري اعضاي هيئت علمی خارج از دانشگاه براي طرحهاي پژوهشی نهتنها بالمانع است ،بلکه
توصيه میشود.
حداكثر مدتزمان مجاز براي طی مراحل بررسی ،داوري و تصویب طرحهاي پژوهشی در واحد و یا
استان برابر با دو ماه است .جهت جلوگيري از طوالنیتر شدن این مراحل و تصميمگيري هرچه
سریعتر درباره طرحها ،به اعضاي باشگاه توصيه شود كه در تکميل پرسشنامههاي طرح پژوهشی
دقت نموده و با افراد صاحبنظر مشورت نمایند.

تبصره :تمامی گزارشهاي دوره اي و نهایی طرح هاي مبتنی بر فراخوان با هر بودجه اي باید داوري شود.
0-0
6-0

0-0

8-0

0-0

حق نظارت هر طرح 12 ،درصد بودجه طرح و مستقل از آن است.
هر عضو هيئت علمی با مرتبه استادي یا دانشياري میتواند به طور هم زمان ناظر  0طرح و با مرتبه
علمی استادیاري ناظر  2طرح در باشگاه باشد .روساي باشگاه ،اعضاي هيئت رئيسه واحدها و استان
ها نمیتوانند ناظر طرح اعضاي باشگاه باشند.
الزم است گزارشهاي دورهاي و نهایی طرحهاي مصوب ،مطابق جدول زمانبندي مربوط و بهطور
مرتب به باشگاه واحد تحویل شود .این گزارشات از طرف باشگاه واحد براي ارزیابی به داوران
صاحبنظر و یا ناظر ارسال میشود و توصيهها و انتقادات وي در ارتباط با گزارشات ،حداکثر پس از
يك ماه از تاريخ دريافت ،به اطالع مجري طرح میرسد تا نسبت به تصحيح و تکميل گزارشات اقدام
كرده و نسخههاي نهایی را حداكثر یك ماه پس از ابالغ بر اساس دستورالعمل تهيه گزارشات طرح
پژوهشی ،تهيه نموده و تحویل باشگاه واحد نماید.
در ضمن پرداخت اقساط طرح منوط به تأیيد گزارشات توسط ناظر و یا داور منتخب ،تأیيد شوراي
باشگاه واحد است و در خصوص گزارش نهایی و مقاله طرح ،عالوه بر موارد ذكر شده ،تأیيد نهایی آن
توسط ستاد مركزي باشگاه صورت می پذیرد.
در تهيه و ارائه گزارشات دورهاي و نهائی ،مجریان محترم الزم است مفاد دستورالعمل تهیه گزارشات
پژوهشي را كه در سایت باشگاه قابلرؤیت همگان است ،رعایت نمایند؛ در غير این صورت ،گزارشات
دریافتی به هيچ عنوان مورد تأیيد نخواهند بود.

توجه :توصيه میشود براي ارزیابی طرحها ،از نظرات مدیران گروههاي مرتبط با رشته عضو مستقر در
دانشکدههاي واحد مربوط استفاده شود.
 12-0در پرداخت حقالزحمه مجري و همکاران وي ،بخشنامهها و آئيننامههاي دانشگاه باید رعایت شوند.
توصيه میشود در برآورد هزینههاي انجام طرح ،مجري براي خود ،حقالزحمهاي مناسب پيشبينی
نماید.
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 11-0چنانچه مجري طرح ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابالغ تصویب طرح و یا انعقاد قرارداد و بدون عذر
موجه ،نسبت به انعقاد قرارداد و شروع فعاليتهاي طرح اقدام ننماید ،اجراي طرح با اعالم رسمی
باشگاه واحد به عضو ،کان لم يکن تلقي ميشود و مجري الزم است نسبت به استرداد وجوه دریافتی
و هزینههاي جانبی آن اقدام نماید .مسئوليت این امر با رئيس باشگاه واحد است.
 12-0براي تسویهحساب نهائی طرح ،مجري الزم است وسيله یا اختراع ساختهشده و یا در صورت عدم
امکان انجام آن ،گزارش مصور چاپی مربوط را براي عرضه در نمایشگاههاي باشگاه با ذكر نام مخترع
و نام اختراع ،كارایی آن و دیگر موارد الزم ،تحویل باشگاه واحد نماید .بدیهی است كه رئيس باشگاه
واحد مسئول حفظ و نگهداري اسناد و گزارشات و اختراعات اعضاي باشگاه واحد مربوط است.

 - 6نحوه تخصیص بودجه مصوب طرحهاي پژوهشي
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تخصيص بودجه طرح ها به شرح زیر است:
 02درصد از بودجه طرح پس از تأیيد پروپوزال و گزارش مرحله اول در ستاد مركزي؛
 02درصد از بودجه طرح پس از انجام گزارش مرحله دوم و تأیيد داوري و شوراي باشگاه واحد؛
 02درصد از بودجه طرح پس از تأیيد تعهدات توسط مرجع تصویب كننده طرح و تدوین گزارش
نهایی طبق دستورالعمل؛
در طرحهایی كه ناظر دارند ،نيمی از حق نظارت هر طرح پس از تأیيد گزارش نهایی و مابقی پس از
تأیيد خروجی طرح (تسویه حساب  )122پرداخت میشود .حقالزحمه داوران باید طبق دستورالعمل
مربوط و در چارچوب مقررات دانشگاه پرداخت شود .حقالزحمه داوري طرحها باید توسط واحدي
پرداخت شود كه طرح متعلق به آن است.
كسورات مربوط به بيمه و ماليات بر اساس آخرین آیين نامه هاي امور مالی لحاظ می شود.
پرداخت هرگونه مبلغ خارج از قرارداد طرحهاي پژوهشی ممنوع است .یعنی :حق چاپ مقاالت و ...
میباید از اعتبار طرح و یا سایر اعتبارات مربوط ،توسط عضو پرداخت شود و اختصاص اعتبار خارج از
قرارداد ميسر نيست.
در خصوص موارد مبهم و مواردي كه در این دستورالعمل ذكر نشده است ،مراتب باید مطابق آخرین
بخشنامهها و مقررات سازمان مركزي دانشگاه و با هماهنگی و اخذ مجوز الزم ستاد مركزي باشگاه،
انجام شوند.
تمام طرحهایی كه قبل از این تاریخ به تصویب رسيده اند مشمول مقررات قبلی خواهند بود.
مسئوليت حسن اجراي این دستورالعمل از تاریخ ابالغ بر عهده شوراي باشگاه در واحد و استان،
روساي باشگاه در واحدهاي دانشگاهی و مراكز استانی ،معاونان پژوهش و فناوري /علمی ،روساي
واحدهاي دانشگاهی و دبيرخانه هيئت امناي استان حسب مورد است.
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