شيوه نامه اجراي طرح اعطاي پژوهانه رساله به دانشجويان دكتري دانشگاهها و
مؤسسات آموزشي و پژوهشي
مقدمه:
اين شيوه نامه جهت ايجاد وحدت رويه ،همسان سازي ،سهولت و هماهنگي در اجراي طرح اعطاي پژوهانه
بر اساس آئين نامه اجرايي طرح ياد شده به شماره /1/11111ص مورخ  88/8/61تدوين شده و از تاريخ ابالغ
الزم االجراست .
تعاريف:
در اين شيوهنامه دانشگاه،پژوهشگاه و مؤسسه آموزشي و پژوهشي به اختصار" مؤسسه" و دفتر  ،ادارهكل
مسئول هماهنگي در اجراي طرح پژوهانه ...................................به اختصار وزارت  ................ناميده مي شود.
الف :شرايط دانشجويان مشمول طرح پژوهانه
 -1دانشجويان مقطع دكتري كه بر اساس ضوابط و قوانين دورههاي دكتري تخصصي پذيرفته شده و مشمول
طرح تحصيل رايگان باشند .
 -6دانشجويان مشمول بايد طبق شرايط تحصيلي تعريف شده از طريق وزارت  ...................از پيشرفت
تحصيلي مناسب برخوردار بوده و از سوي كميته انضباطي مشروط يا محروم نشده باشند .
 -3دانشجويان مشمول طرح پژوهانه بايد داراي پيشنهاد رساله مصوب باشند.
 -4پيشنهاد رساله بايد مرتبط با اولويتهاي پژوهشي اعالم شده ازسوي معاونت علمي و فناوري رياست
جمهوري باشد.
 -5پيشنهاد رساله بايستي به تأييد گروه آموزش دانشكده/پژوهشكده /مؤسسه رسيده باشد و حداكثر ظرف
 5نيمسال از شروع دانشجويي دكتري تصويب شده باشد.
 -1دانشجو  ،بورسيه سازمانهاي مختلف  ،مأمور به تحصيل و يا شاغل تمام وقت در موسسههاي دولتي نباشد .
تبصره  :درصورت طوالني شدن مدت تحصيل(بيش از  5ترم از شروع تحصيل دوره دكتري سپري شده
باشد) به علت حوادث غير مترقبه خارج از كنترل و اختيار دانشجو ،با تأييد شوراي پژوهشي مؤسسه ،مراتب
به وزارت  ...............اعالم تا در صورت تأييد معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري ،دانشجو مشمول
طرح اعطاي پژوهانه قرار گيرد .
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ب  :مراحل اعطاي پژوهانه
 -1دانشجويان متقاضي پژوهانه ،فرم تعهدنامه مربوط را پس از تصويب پيشنهاد رساله ،تكميل و به معاونت
پژوهشي دانشكده /پژوهشكده مربوطه تحويل مي نمايند.
 -6معاونت پژوهشي دانشكده /پژوهشكده موظف است فرم مذكور را بررسي و در صورت احراز شرايط
الزم  ،آن را تأييد و به معاونت پژوهشي ارسال نمايد .
تبصره :در صورت عدم احراز شرايط شموليت دانشجو ،معاونت پژوهشي دانشكده /پژوهشكده
موظف است مراتب را كتباً به دانشجوي متقاضي اعالم نمايد .
 -3معاونت پژوهشي مؤسسه موظف است در انتهاي هر نيمسال تحصيلي ،آمار  ،مشخصات دانشجويان و
اطالعات مربوط به پيشنهاد رسالههاي آنها را به وزارت  ...............ارسال نمايد .
 -4وزارت  ..............پس از بررسي مشخصات و آمار دانشجويان مؤسسات آموزشي و پژوهشي تابع،
اسامي و مشخصات دانشجويان واجد شرايط اوليه را به معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري
ارسال مي نمايد .
 -5معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري اسامي و مشخصات دانشجويان واجد شرايط اوليه رادريافت،
بررسي و پس از مميّزي و تأييد نهايي  ،اعتبارات هر مؤسسه را با ذكر نام و مشخصات دانشجويان واجد
شرايط به معاونت پژوهشي آن مؤسسه پرداخت مي نمايد .
ج :وظايف دانشجويان مشمول طرح پژوهانه
 -1دانشجو موظف است حداكثر تا پايان نيمسال پنجم ،پيشنهاد رساله دكتراي خود را به تأييد گروه آموزشي
دانشكده /پژوهشكده /مؤسسه برساند .
 -6دانشجو موظف است وظايف پژوهشي خود را بر مبناي پيشنهاد رساله مصوب و هدايت مداوم استاد/
استادان راهنما با جديّت به پيش ببرد.
 -3دانشجو موظف است در زمانهاي مقرر (براساس نظر و خواست استاد راهنما) گزارش كتبي پيشرفت رساله
خود را به استاد /استادان راهنما و در پايان هر نيمسال گزارش كتبي كامل پيشرفت كار رساله را با تأييد
استاد /استادان راهنما به معاون پژوهشي دانشكده/پژوهشكده ارائه نمايد .
 -4دانشجو موظف است حداقل  33ساعت درهفته را صرف اجراي رساله خود نمايد و اين موضوع به تأييد
استاد /استادان راهنما برسد.
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 -5چنانچه دانشجوي واجد شرايط پس از تصويب پيشنهاد رساله و دريافت قسط اول يا دوم پژوهانه (موضوع
بند ه شيوه نامه ) بورسيه يا شاغل تمام وقت دستگاههاي دولتي شود ،بايد موضوع را سريعاً به معاونت
پژوهشي دانشكده /مؤسسه اعالم نمايد تا از پرداخت مابقي اقساط پژوهانه جلوگيري شود .
 -1دانشجويان واجد شرايط بايد حداكثر ظرف چهار نيمسال تحصيلي از رساله خود دفاع نمايند .چنانچه
دانشجوي واجدشرايط ،دفاع رساله را در مدت بيش از چهار نيمسال انجام دهد معاونت پژوهشي
دانشكده/پژوهشكده موظف است از پرداخت قسط سوم پژوهانه به وي خودداري و مراتب را به وزارت
 ................كتباً اعالم نمايد .
 -7چنانچه دانشجوي واجدشرايط ،حداقل  53درصد پيشرفت رساله خود را در مدت چهار نيمسال بعد از
تاريخ تصويب پروپوزال يا بيشتر از آن به انجام رساند معاونت پژوهشي دانشكده/پژوهشكده موظف است
از پرداخت قسط دوم و سوم پژوهانه به وي خودداري و مراتب را به وزارت  ..................كتباً اعالم نمايد .
د :ارزيابي و نظارت
 -1عملكرد دانشجو از نظر آموزشي و رعايت مقررات عمومي از زمان تكميل فرم تعهدنامه پژوهانه تا دفاع
نهايي از رساله بايد مورد تأييد استاد /استادان راهنما باشد .
 -6استاد /استادان راهنما مسئول نظارت بر حضور مفيد و مؤثر دانشجو در مؤسسه مي باشند.
 -3ارزيابي فعاليتهاي پژوهشي دانشجو در راستاي انجام بهتر رساله توسط استاد  /استادان راهنماي دانشجو
صورت مي گيرد.
 -4معاونت پژوهشي و فناوري مؤسسه موظف است ضمن نظارت بر كليه مراحل اجراي طرح و پرداخت
پژوهانه  ،در صورتي كه دانشجوي مشمول پس از دريافت قسمتي از پژوهانه به هر دليل نسبت به پيشبرد
بموقع اجراي طرح پژوهشي خود اقدام ننمود  ،از پرداخت مابقي پژوهانه به وي خودداري نموده و ضمن
انعكاس موضوع به وزارت  ، ..................مبلغ باقيمانده را در سر جمع اعتبارات مؤسسه منظور نموده و در
پايان هر نيمسال آن را به وزارت  ................گزارش دهد.
 -5وزارت  ....................موظف است در پايان هر نيمسال گزارش جامع در خصوص عملكرد مؤسسات تهيه
و به معاونت علمي وفناوري رياست جمهوري ارسال نمايد.
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ه :مراحل و نحوه پرداخت
 - 1 -1ميزان كل پژوهانه پرداختي به دانشجويان مشمول طرح پژوهانه در ابتداي هر سال تحصيلي و با توجه به
اعتبارات اختصاص يافته از سوي معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري تعيين مي شود.
 -6پرداخت پژوهانه از سوي مؤسسه مستقيماً در وجه دانشجوي واجد شرايط انجام مي گيرد.
 -3معاون پژوهشي مؤسسه موظف است اسامي و مشخصات مربوط به پروژههاي واجد شرايطي كه از حمايت
مالي دستگاههاي خارج از مؤسسه برخوردارند را در فرم مربوط (فرم ب پيوست)تكميل و به وزارت
 .....................ارسال تا در خصوص ميزان اعطاي پژوهانه به آنها در معاونت علمي و فناوري رياست
جمهوري تصميم گيري و مراتب از سوي معاونت مذكور به مؤسسه اعالم شود .
 -4مبلغ كل پژوهانه هر ساله بعداز دريافت آمار و مشخصات دانشجويان ،از سوي معاونت علمي و فناوري
رياست جمهوري به مؤسسه اعالم و يكجا پرداخت خواهد شد .مبلغ مذكور توسط مؤسسه در سه قسط و به
شرح زير به دانشجويان واجد شرايط پرداخت مي شود :
 1-4بعد از تاييد و دفاع از پيشنهاد رساله  35درصد مبلغ پژوهانه به دانشجو پرداخت مي گردد.
 6-4در صورتي كه استاد /استادان راهنما حداقل  53درصد پيشرفت رساله دانشجوي واجد شرايط را
تأييد نمايند  35 ،درصد (قسط دوم) پرداخت مي گردد .
 3-4درصد باقيمانده (قسط سوم )پس از دفاع از رساله به دانشجوي واجد شرايط پرداخت مي گردد.
تبصره ( : )1كليه پرداخت ها با تاييد استاد/استادان راهنما مستقيما در وجه دانشجو صورت مي گيرد.
تبصره( : )2چنانچه دانشجو بيش از  53درصد رساله خود را انجام داده باشد و سپس در ليست مشمولين
پژوهانه قرار گرفته يا هنگام پرداخت پژوهانه بيش از  53درصد پيشرفت در انجام رساله خود داشته باشد ،پس از
تأييد استاد /استادان راهنما و همچنين معاون پژوهشي و فناوري مؤسسه  ،قسط اول و دوم را به طور يكجا
دريافت خواهد نمود .
تبصره ( : )3چنانچه هنگام پرداخت پژوهانه دانشجو واجد شرايط از رساله خود دفاع نموده باشد مبلغ كل
پژوهانه يكجا و مستقيماً به وي پرداخت مي شود.
و  :موارد كلي
 -1اعطاي پژوهانه ،ارتباطي با ميزان هزينهكرد دانشجو براي تكميل و دفاع از رساله خود ندارد .لذا به هيچ وجه
نبايد از دانشجو بابت اعطاي پژوهانه صورتحساب مالي يا اعالم گزارش نحوه هزينهكرد درخواست نمود.
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 -6طرح اعطاي پژوهانه طرحي مستقل و مجزا از ساير طرح هاي حمايتي است كه توسط وزارت  ................يا
مؤسسات تابعه آن انجام مي شود .لذا استفاده از تمام يا قسمتي از مبلغ پژوهانه به جاي پرداختهاي انجام
شده به دانشجو از محل ديگر طرحهاي حمايتي يا برعكس تخلف محسوب شده و قابل پيگيري حقوقي
است.
 -3مؤسسه نبايد از پژوهانه به عنوان ابزاري جهت پيشبرد برخي اهداف و برنامههاي اداري ،آموزشي متفاوت
با اين طرح استفاده نموده و مثالً پرداخت اقساط آن را منوط به تسويه حساب و تحويل امكانات و تجهيزات
دراختيار دانشجو نمايد.
 -4عقد قرارداد با دانشجو براي اعطاي پژوهانه يا اخذ ضمانت در اينارتباط ،به هر طريق و به هرشكل از سوي
مؤسسه ممنوع بوده و صرف تكميل فرم تعهدنامه ،موضوع بند يك قسمت الف اين شيوه نامه براي اعطاي
پژوهانه به دانشجوي مشمول كفايت مي نمايد.
ز :اطالع رساني و هماهنگي
 -1هر مؤسسه موظف است يك نفر كارشناس مسئول به عنوان رابط هماهنگي و اطالع رساني پژوهانه جهت
ارتباط با وزارت  .................معرفي نمايد .
 -6معاونت پژوهشي مؤسسه موظف است هماهنگي و اطالع رساني مناسب را با معاونت پژوهشي
دانشكده/پژوهشكدههاي تابعه براي اجراي نيكوي طرح به عمل آورد.
 -3معاونت پژوهشي دانشكده/پژوهشكده موظف است نسبت به اطالع رساني مناسب به دانشجويان دكتري در
خصوص شرايط شموليت طرح و پرداخت اقساط پژوهانه و پاسخگويي به دانشجويان اقدام نمايد.
 -4نظارت برحسن اجراي اين شيوهنامه با معاونت پژوهشي مؤسسه و به تبع آن با معاونت پژوهشي
دانشكده/پژوهشكده مي باشد.

معاون پژوهشي وزارت ......
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