
دکتريآیین نامه اعطاي پژوهانه رساله به دانشجویان

: مقدمه 

هاي دکتري در جهت انطباق با نیازهاي اساسی کشور، لهابه منظور ارتقاي کیفیت رس

گسترش نهضت تولید علم و حل علمی مشکالت کشور، تقویت و تسهیل حضور و تالش 

راکز علمی و پژوهشی، در راستاي تحقق ها و مدر دانشگاهتمام وقت دانشجویان دکتري

انداز بیست ساله جمهوري اسالمی ایران مبنی بر دستیابی کشور به جایگاه اهداف چشم

اول علمی و فناوري در منطقه آسیاي جنوب غربی، آیین نامۀ اجرایی طرح اعطاي پژوهانه 

ي به به دانشجویان دکتري بر اساس مصوبه معاونت علمی و فناوري ریاست جمهور

. به شرح زیر تهیه و تدوین شده است28/5/88ص مورخ /9748/1شمارة 

: اهداف ) 1ماده

.تقویت و توانمندسازي فرآیندهاي پژوهشی به منظور حل نیازهاي اساسی کشور-1

. اي شدن پژوهش در مقطع دکتريحمایت از توسعه کیفی و حرفه-2

اي تقاضا محور و رشتهدي و بینهاي علمی بنیادي، کاربرحمایت از پژوهش-3

.مأموریت گرا

.ترغیب و تشویق تولید علم و توسعه بومی سازي علوم-4



ایجاد و توسعه فضاي مناسب و یکسان در ظهور و رشد استعدادهاي علمی و -5

پژوهشی در سطح مناطق مختلف کشور به منظور بسط عدالت در توزیع 

.هاي علمی و پژوهشیحمایت

: ریف تعا) 2ماده

صورت پرداخت مستقیم نقدي یا اعتباري به وجوهی است معین که به :پژوهانه 

)پروپوزال(دانشجویان واجد شرایط مقطع دکتري که پیشنهاد موضوع رساله دکتري 

. شودنامه اعطا میآنها مورد تأیید قرار گرفته طبق مادة پنج این آیین

جمهوري امه، معاونت علمی و فناوري ریاست نمقصود از معاونت در این آیین: معاونت 

. باشدمی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوري، و نامه وزارتین در این آیینمنظور از :وزارتین 

. باشدوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می

هاي دولتی زیرنظر وزارتین علوم، تحقیقات و ، دانشگاهمنظور از دانشگاه:دانشگاه

ي و بهداشت درمان و آموزش پزشکی هستند که دانشجویان دکتراي مشمول فناور

. باشنداعطاي پژوهانه در آنجا مشغول تحصیل می

عبارتند از کلیه دانشجویان دوره دکتري تمام وقت که : دانشجویان مشمول پژوهانه 

ي پیشنهاد رساله آنها براساس ضوابط مربوط، مورد تأیید استادان راهنما و گروهها

ها و یا سایر مراکز آموزشی و پژوهشی محل تحصیل قرار گرفته و آموزشی دانشگاه

. باشندشرایط اعالم شده در ماده پنج این آیین نامه را دارا می



اشخاص حقیقی یا حقوقی هستندکه تجربه و دانایی علمی و تخصصی الزم را : ناظران 

ارت بر حسن اجراي اعطاي پژوهانه باشند و از سوي وزارتین و معاونت جهت نظدارا می

. شوندانتخاب و معرفی می

: دامنه و کاربرد ) 3ماده 

هاي دولتی مجري نامه شامل دانشجویان تمام وقت کلیه دانشگاهدامنه و کاربرد این آیین

آموزش رایگان دوره دکتري با مجوز وزارتین بر اساس بودجه و اولویت هاي تعیین 

. باشدشده می

: ها مسؤولیت) 4ماده 

موظف هستند با توجه به مراحل و ضوابط تعیین شده دانشجویان:دانشجویان -4-1

نسبت به پیشنهاد موضوع رساله دکتري و پیگیري مراحل تأیید آن از سوي گروه 

آموزشی و استادان راهنما اقدام، همچنین با رعایت اصول و ضوابط مقرر، گزارش 

. مقاطع تعیین شده ارائه نمایندپیشرفت طرح پژوهشی را در

هاي آموزشی راهنما موظفند دانشجویانی که مشمول گروه: هاي آموزشی گروه-4-2

دریافت پژوهانه بوده و پیشنهاد رساله آنها تصویب شده، را به دانشگاه معرفی نموده و 

ویان یاد را در مراحل مختلف براي پرداخت پژوهانه به دانشجنیز پیشرفت انجام رساله 

. شده، گواهی نمایند

ها موظفند براساس مسؤوالن امور مالی دانشگاه: ها مسؤوالن امور مالی دانشگاه-4-3

با تأیید استاد راهنما نسبت به پرداخت مبالغ تعیین شده و گزارش پیشرفت رساله 



. نداین آیین نامه اقدام نمایپژوهانه در وجه دانشجوي مشمول مطابق با ماده پنج 

ها موظفنددر انتهاي هر سال تحصیلی و حداکثر تا پایان مهرماه، دانشگاه: دانشگاه -4-4

هاي آنها را فهرست مشخصات دانشجویان مشمول به همراه اطالعات مربوط به رساله

. تهیه و به وزارتین ارسال نمایند

اد دانشجویان هاي معتبر و معمول خود، تعدوزارتین بر اساس شاخص:وزارتین -4-5

هاي تابعه را به تفکیک در ابتداي هر سال تحصیلی دانشگاهدورة دکتري مشمول پژوهانه

جمهوري اعالم ماه تعیین و به معاونت علمی و فناوري ریاستو حداکثر تا نیمه آبان

. کنندمی

مشخصات دانشجویان مشمول اعطاي معاونت براساس فهرست : معاونت -4-6

بندي ارسالی از سوي وزارتین، پس از بررسی و اولویت) تفکیک هر دانشگاهبه (پژوهانه

آنها در چارچوب اعتبار تعیین شده نسبت به پرداخت کل مبلغ پژوهانه به حساب هر 

. نمایددانشگاه اقدام می

ناظران وظیفه نظارت بر حسن اجراي مطلوب اعطاي پژوهانه و گزارش و :ناظران -4-7

ها را برعهده هاي تحت پوشش هر یک از وزارتخانهجراي طرح در دانشگاهتأیید نحوة ا

. دارند

: شرایط دانشجویان مشمول اعطاي پژوهانه ) 5ماده 

دانشجویان مقطع دکتري در مراکز علمی،آموزشی و پژوهشی تابع وزارتین که براساس 

ارا بودن باشند در صورت دضوابط و قوانین پذیرفته شده و مشغول به تحصیل می

هاي تعیین شده مشمول این آیین نامه شرایط زیر و بر اساس بودجه ساالنه و اولویت



: باشند می

..باشندها نمیدانشجویانی که بورسیه یا شاغل سایر دستگاه-5-1

صورت تمام وقت در دانشگاه حضور دارند و در موعد مقرر دانشجویانی که به-5-2

.شده باشند) ارزیابی جامع(موفق به گذراندن آزمون جامع

دانشجویانی که در دورة دکتري طبق شرایط تحصیلی تعریف شده از طرف -5-3

.وزارتین از پیشرفت تحصیلی مناسب برخوردار بوده و مشروط نشده باشند

مشکالت یا حوادث بینی، در صورت مشروط شدن در موارد غیر قابل پیش:تبصره 

خارج از کنترل و اختیار دانشجو، با تأیید شوراي آموزشی دانشگاه غیر مترقّبه

.توانند به عنوان دانشجوي مشمول اعطاي پژوهانه تلقّی شوندمی

دت چهار نیمسال دانشجویان مشمول اعطاي پژوهانه باید حداکثر ظرف م-1

مگر در موارد خاص که . تحصیلی یا دو سال تقویمی از رساله خود دفاع نمایند

) نامهبند چهار ماده پنج این آیینوفق تبصره(باید به تأیید شوراي آموزشی 

.رسیده باشد

توانند به عنوان مشمول دانشجویان مقطع دکتري تنها در یک رشته و یک بار می-2

. ه معرفی شونددریافت پژوهان

: مراحل و نحوه پرداخت ) 6ماده

میزان کل پژوهانه پرداختی به هر دانشجوي مشمول طرح در ابتداي هر سال 6-1

.شودتحصیلی با توجه به اعتبارات موجود از سوي معاونت تعیین می



معاونت با توجه به تعداد و اسامی دانشجویان مشمول معرفی شده از سوي 6-2

بندي آنها، مبلغ کل پژوهانه هر دانشگاه را به حساب از اولویتوزارتین و پس

. تعیین شده از سوي دانشگاه واریز می نماید

نامه این آیینکلیه دانشجویان مشمول طرح با رعایت شرایط مندرج در مادة پنج 6-3

. گیرندجهت دریافت پژوهانه معرفی و در اولویت قرار می

توانند دانشجویان دورة دکتري که ز آموزشی و پژوهشی میها و مراکدانشگاه:تبصره 

پیشنهاد رساله آنها به تصویب رسیده است را نیز جهت 1387-1388در سال تحصیلی 

.معرفی نماینددریافت پژوهانه

دانشگاه ها مبلغ پژوهانه را براساس گزارش پیشرفت رساله که به تأیید اساتید 6-4

.نمایندزیر در وجه دانشجو پرداخت میراهنما رسیده است به شرح 

درصد پس از تصویب و تأیید پیشنهاد رساله دکتري از سوي اساتید 35:قسط اول 

.راهنما و گروه آموزشی

از طرح پژوهشی و تأیید % 50درصد پس از ارائه گزارش پیشرفت حداقل 35: قسط دوم 

.استاد راهنما

.ان نامه و تأیید استاد راهنمادرصد پس از دفاع از پای30: قسط سوم

: نظارت ) 7ماده

بر اساس مستندات مربوط از نظارت و تأیید مراحل پرداخت از سوي وزارتین-7-1

سوي دانشگاه و گروه آموزشی و استادان راهنماي دانشجویان مشمول صورت گرفته و 



. شودمراتب در هر مرحله به صورت کتبی به معاونت اعالم می

نشگاه موظف است ضمن نظارت بر کلیه مراحل اجراي طرح و پرداخت پژوهانهدا-7-2

در صورتی که دانشجوي مشمول پس از دریافت قسمتی از پژوهانه به هر دلیل نسبت به 

پیشبرد اجراي طرح پژوهشی خود اقدام ننمود، از پرداخت مابقی پژوهانه به وي 

ن، مبلغ باقیمانده را درسرجمع داري نموده و ضمن انعکاس موضوع به وزارتیخود

. نمایداعتبارات دانشگاه براي پرداخت به سایر دانشجویان مشمول منظور 

: سایر شرایط ) 8ماده 

صورت پرداخت مستقیم در وجه دانشجوي پرداخت از محل اعتبار مذکور فقط به-8-1
یچ امر و قالب کرد از محل این اعتبار در همشمول طرح مجاز است و پرداخت و هزینه

. باشددیگري مجاز نمی

هاي دیگر ها مجازند به دانشجویانی که در دوره انجام رساله خود از محلدانشگاه-8-2
هاي دکتري، جایزه علمی بنیاد ملی نخبگان، اعتبار هاي اجرایی از رسالهحمایت دستگاه(

مساعدت ...) پژوهشی اعضاي هیأت علمی، بورس یا کمک دانشگاه و وزارت متبوع و
دارند، پژوهانه کامل یا بخشی از آن را پرداخت نمایند، مشروط بر آنکه مالی دریافت می

مجموع دریافتی دانشجویان مزبور از محل پژوهانه و محل هاي یاد شده طی مدت انجام 

. رساله از سه برابر پژوهانه رساله بیشتر نشود

را با ذکر مشخصات طرح و 2-8ل بند ها موظفند دانشجویان مشمودانشگاه:تبصره 
سازمانهاي طرف قرارداد دانشجو، طی فهرستی جداگانه به وزارتین ارسال نموده تا از 

. طریق وزارتین به معاونت اعالم گردد

وقت و انجام کننده پژوهانه موظف به حضور و تالش تمامدانشجویان دریافت-8-3
. باشندین در دانشگاه میبینی شده از سوي وزارتهاي پیشمسؤولیت

دانشجویان مشمول دریافت پژوهانه پس از فراغت از تحصیل، تعهد اداري و -8-4
. استخدامی در قبال پژوهانه نخواهند داشت

هاي اجرایی و هاي پژوهشی اعالم شده توسط دستگاهمعاونت هر ساله اولویت-8-5



هاي مورد نظر ز ممیزي، اولویتهاي مختلف را مورد بررسی قرار داده و پس اسازمان
.نمایدها منعکس میدانشگاهخود را به وزارتین جهت اعالم به

ها، نحوه اجراي طرح وزارتین در پایان هر سال تحصیلی حسب گزارش دانشگاه-8-6
. نمایندههاي تابع را به معاونت گزارش میپژوهانه در دانشگاه

: ) 9ماده 

اي مکمل و یا هاي همسان و با اهداف مشترك، رابطهنامهسایر آییننامه بارابطه این آیین

هاي علمی و پژوهشی معمول و مورد ها و رویهنامهاي بوده و رافع و نافی آیینتوسعه

. هاو مراکز علمی و پژوهشی نخواهد بوداجرا در دانشگاه

دیده و پس از تصویب ماده و سه تبصره تهیه و تدوین گرنامه در ده این آیین) 10ماده 

. الزم االجرا خواهد بودصالح مقامات ذي


