
 نظامنامه پژوهشي استان آذربايجانغربي

 : مقدمه 

 : هدف  1ماده 

هدف عبارتست از توسعه كمي و كيفي فعاليتهاي پژوهشي و هدايت و حمايت از طرحهاي تحقيقاتي مورد نياز 
ايجاد وحدت رويه براي پذيرش ، رسيدگي ، تصويب و نظارت بر اجراي طرح هاي دستگاههاي اجرائي استان و 

 تحقيقاتي دستگاههاي اجرائي استان 

 تعاريف :  2ماده 

 . تعاريف و اختصارات بكار رفته در اين نظامنامه به قرار زير مي باشد

ژوهشي كه در قالب پيشنهاديه عبارتست از مجموعه فعاليتهاي اجرائي جهت تحقق يك ايده پ: طرح پژوهشي  -1/2
ارائه و حاوي كليه اطالعات مربوطه اعم از بيان اهميت مسأله ، اهداف ، روشها ، مدت اجراي طرح ، ) پروپوزال ( 

 . مي باشد..... هزينه ها و 

لتي عبارتست از هر يك از دستگاههاي اجرائي دولتي يا عمومي غير دو) : متقاضي ( كارفرما ، سفارش دهنده  -2/2
 . است كه اجراي طرح تحقيق را سفارش مي دهد

عبارتست از دانشگاهها و يا مراكز تحقيقاتي دولتي يا غيردولتي مجوزدار از مراجع ذيصالح : دستگاه پژوهشي  -3/2
 . قانوني كه وظيفه انجام پژوهش را عهده دار مي شوند

است كه شخصاً و يا به نمايندگي از يك سرپرست و مسئول اجرائي طرح پژوهشي ) : پژوهشگر ( مجري  -4/2
 . نسبت به انجام كامل آن طرح متعهد مي شود.... سازمان ، موسسه و 

فرد يا افراد صاحبنظر در زمينه موضوع طرح پژوهشي مي باشند كه به منظور نظارت مستمر بر حسن : ناظر  -5/2
 . اجراي آن طرح از مرحله شروع تا خاتمه طرح انتخاب مي شوند

آئين نامه شوراي برنامه  13عبارتست از هر يك از كارگروههاي تخصصي پيش بيني شده در ماده : كارگروه  -6/2
 . ريزي و توسعه استان و كارگروههاي تخصصي 



به منظور استفاده از نظرات كارشناسان و صاحب نظران در بررسي پروپوزالهاي طرح : كميته هاي تخصصي  -7/2
روه پژوهش ، آمار و فناوري اطالعات از نكته نظر رعايت اصول علمي در چهارچوب هاي پژوهشي مصوب كارگ

اهداف مورد نظر كارگروه از تصويب طرح و تناسب هزينه هاي پيش بيني شده با حجم كار مورد انتظار و داوري 
از نماينده در خصوص حسن اجراي طرح در مرحله اتمام آن ، كميته هاي دبيرخانه كارگروه هاي تخصصي متشكل 

دستگاه اجرائي ، يك نفر نماينده كميته پژوهش يا كميته آمار و فناوري اطالعات كارگروه به تناسب موضوع 
طرحها كه در خصوص آن موضوع صاحب نظر باشند ، نماينده سازمان مديريت و برنامه ريزي استان ، يك نفر 

تخصصي مربوطه كه در موضوع طرح صاحبنظر باشند  نماينده معاونت پژوهشي دانشگاه اروميه و نماينده كارگروه
 . تشكيل مي گردد

 . جلسه با حضور سه نفر رسميت يافته و تصميمات جلسه با نظر اكثريت مصوب تلقي مي گردد: تبصره 

اين نظامنامه مي باشد كه در چهارچوب  7/2منظور دبيرخانه هر يك از كارگروههاي موضوع بند : دبيرخانه  -8/2
 . يش بيني شده در قوانين و دستورالعمل هاي مربوطه انجام وظيفه خواهند نمودوظايف پ

 : مراحل پيشنهاد و تصويب طرح ها  - 3

با لحاظ نيازها و پتانسيلهاي بالقوه استان سياستهاي » آمار و فناوري اطالعات « و » پژوهش « كميته هاي  -1/3
بررسي و تصويب به كارگروه پژوهش ، آمار و فناوري  پژوهشي را تدوين و از طريق دبيرخانه كارگروه جهت

 . اطالعات ارسال مي نمايند

كارگروه پژوهش ، آمار و فناوري اطالعات بر اساس قوانين ، دستورالعملها و نظرات كارشناسي ، سياستهاي  -2/3
 . پژوهشي ارائه شده استان را تصويب مي نمايند

نسبت به  2/3فناوري اطالعات با لحاظ نمودن سياستهاي موضوع بند دبيرخانه كارگروه پژوهش ، آمار و  -3/3
تدوين ضوابط پيشنهاد طرح تحقيقاتي اقدام و پس از تصويب كارگروه مذكور مراتب را به دبيرخانه ساير 

 . كارگروهها ابالغ مي نمايند

د را جهت بررسي و تصويب اين نظامنامه اولويتهاي پژوهشي خو 2ماده  7/2اعضاء كارگروههاي موضوع بند  -4/3
به كارگروه مربوطه ارائه و پس از بررسيهاي كارشناسي و تصويب بعنوان اولويتهاي پژوهشي آن كارگروه از طريق 

 . دبيرخانه به دبيرخانه كارگروه پژوهش ، آمار و فناوري اطالعات ارسال مي شود



ري اطالعات با ملحوظ نمودن اعتبارات پژوهشي اولويتهاي پژوهشي واصله به كارگروه پژوهش ، آمار و فناو -5/3
  . و اولويتها و سياستهاي آن كارگروه بررسي و اولويتهاي پژوهشي نهايي استان تصويب مي شوند

طزح هاي مصوب از طريق دبيرخانه جهت انتخاب پژوهشگر و عقد قرارداد به كارگروههاي تخصصي مربوطه  -6/3
 . ارسال مي شوند

 : ژوهشگر و عقد قرارداد پژوهشي انتخاب پ:  4ماده 

  : انتخاب پژوهشگر جهت اجراي طرحها بنابه صالحديد كارگروه هاي تخصصي از دو طريق انجام مي گيرد -1/4
 برگزاري فراخوان ) الف 

 دعوت از پژوهشگران مشخص ) ب 

تخصصي منتشر و از در اين روش طرح هاي پژوهشي مورد نظر از طريق كارگروه هاي : برگزاري فراخوان ) الف 
كليه پژوهشگران واجد شرايط جهت ارائه پروپوزال دعوت بعمل مي آيد و پروپوزالهاي واصله در كميته هاي 

مورد بررسي قرار گرفته و پروپوزال برتر انتخاب و جهت عقد قرارداد به دستگاه مربوطه  7/2تخصصي موضوع بند 
 . معرفي مي گردد

ههاي تخصصي از عملكرد مجريان طرحهاي تحقيقاتي ، از مجري يا مجريان مورد با عنايت به تجارب كارگرو) ب 
اين نظامنامه با رعايت  2ماده  7/2نظر دعوت و پس از اخذ پروپوزال و بررسي آن در كميته هاي تخصصي بند 

 . ضوابط ، مجري برتر انتخاب و جهت عقد قرارداد به دستگاه مربوطه معرفي مي گردد

وزالهاي ارائه شده مي بايستي استانداردهاي علمي رايج را در خصوص اطالعات مندرج در آن پروپ:  1تبصره 
 )  1پيوست . ( رعايت نموده و آناليز كامل هزينه هاي مورد نظر را بيان نموده باشند

استاني را مجريان منتخب نبايد بيش از دو طرح و با مجموع اعتبار حداكثر سيصد ميليون ريال از طرحهاي :  2تبصره 
همزمان در دست اجرا داشته باشند و طرح مازاد بر دو طرح را زماني مي توانند عقد قرارداد و اجرا نمايند كه حداقل 

عدم رعايت اين تبصره از سوي مجري موجب فسخ . دو سوم اجراي طرحهاي در دست اجرا را انجام داده باشند
  . زيان وارده بر اساس قانون مدني خواهد بودقرارداد ، استرداد وجوه دريافتي و جبران ضرر و 

اعتبارات پژوهشي مي بايستي دانشگاهها يا مؤسسات و شركتهاي پژوهشي % 50طرف قرارداد حداقل :  3تبصره 
 . داراي مجوز از مراجع قانوني كشور باشند



راجع ذيصالح قانون در صورتيكه طرف قرارداد طرح دانشگاهها يا مؤسسات پژوهشي داراي مجوز از م:  4تبصره 
درصد  10درصد با اعتبار يكصد تا پانصد ميليون ريال  15باشد براي طرحهاي پژوهشي تا اعتبار يكصد ميليون ريال 

درصد اعتبار طرح بعنوان حق باالسري دانشگاه يا مؤسسات مذكور به هزينه هاي  5و باالتر از پانصد ميليون ريال 
 . جانبي طرح اضافه خواهد شد

تجهيزات سرمايه اي پيش بيني شده جهت خريد از محل اعتبار طرح متعلق به دستگاه اجرائي مي باشد كه :  5 تبصره
 . مجري مي بايستي در تسويه حساب نهائي به دستگاه اجرائي تحويل نمايد

( طرحهاي تحقيقاتي كاربردي مي بايستي داراي مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد ) پژوهشگر ( مجري :  6تبصره 
 . يا باالتر در زمينه موضوع مورد نظر باشد) فوق ليسانس 

 عقد قرارداد :  5ماده 

پس از معرفي مجريان جهت عقد قرارداد ، دستگاه موظف است قرارداد را در فرمهاي مصوب كارگروه  -1/5
س زمان با هماهنگي مجري تكميل و حداكثر ظرف يك هفته به امضاء مراجع ذيربط برساند و سپ)  2پيوست (

تاريخ . شروع مرحله اجرائي طرح را به مجري و دبيرخانه كارگروه پژوهش ، آمار و فناورزي اطالعات اعالم نمايند
 شروع طرح از تاريخ اين ابالغ خواهد بود 

 : نحوه پرداخت هزينه هاي طرح :  6ماده 

، اعتبار طرح و حق نظارت مربوطه  سازمان مديريت و برنامه ريزي پس از وصول يك نسخه از قرارداد منعقده -1/6
 . را جهت هزينه به شرح بندهاي آتي در اختيار دستگاه اجرايي قرار مي دهد

دستگاه اجرايي پس از وصول اعتبار طرح هاي مربوطه نسبت پرداخت حق الزحمه مجري به شرح ذيل اقدام  -2/6
 : مي نمايد

 . د قرارداد درصد مبلغ اعتبار طرح پس از انعقا 20پرداخت ) الف 

 . درصد مبلغ اعتبار طرح پس از وصول تائيديه مرحله اول اجراي طرح از ناظر 25پرداخت ) ب 

 . درصد مبلغ اعتبار طرح پس از وصول تائيديه مرحله دوم اجراي طرح از ناظر 25پرداخت ) ج 



ز ناظر و تائيد اتمام طرح درصد مبلغ اعتبار طرح پس از وصول تائيديه مرحله سوم اجراي طرح ا 30پرداخت ) د 
 cdكارگروه مربوطه و اخذ سه جلد گزارش صحافي شده بانضمام مقاله و  7/2توسط كميته تخصصي موضوع بند 

 . مربوطه توسط دستگاه اجرايي 

كسورات قانوني مربوط به قرارداد در هر مرحله توسط مرجع پرداخت كننده اعتبار به مجري ، طبق مقررات  -3/6
 . خواهد شدجاري كسر 

اين  4بند ب ماده  5پرداخت حق الزحمه همكاران طرح ، تهيه لوازم و تجهيزات با ملحوظ نمودن تبصره  -4/6
 . نظامنامه و هزينه هاي جانبي بر عهده مجري مي باشد

 : اجراي پروژه :  7ماده 

را شروع و در زمانبندي مي بايستي اجراي آن  1/5مجري به محض دريافت دستور شروع طرح ، برابر بند  -1/7
مطروحه در قرارداد و پروپوزال برابر شرح خدمات پيش بيني شده نسبت به اجراي آن اقدام و در مدت زمان منتهي 
  . به تاريخ اتمام مراحل مربوطه نتيجه اقدامات را جهت اعالم نظر نهايي هر مرحله به ناظر طرح ارائه نمايد

زمان پيش بيني شده جهت هر مرحله ، گزارش عملكرد را ارائه ننمايد ضمن در صورتيكه مجري در مدت :  1تبصره 
اعتبار آن مرحله ، دستگاه اجرايي صرفاً براي يكبار حداكثر مهلت دو ماهه اي با لحاظ شرايط به مجري % 20كسر 

ري ، استرداد اعطا خواهد نمود و در صورت عدم اجرا و ارائه گزارش در مهلت داده شده نسبت به پيشنهاد خلع مج
كل وجوه پرداختي قبلي و جبران ضرر و زيان وارده طبق قوانين مدني به كارگروه اقدام و درصورت تصويب در 

 . كارگروه نسبت به معرفي مجري جديد اقدام مي نمايد

در پايان مرحله سوم و پس از اعالم نظر ناظر جلسه دفاعيه در محل دبيرخانه كارگروه تخصصي تشكيل و  -2/7
مجري در حضور كميته تخصصي از پژوهش بعمل آمده و نتايج آن دفاع خواهد كرد كه پس از تائيد دو سوم 

 . اعضاء ، طرح مصوب نهايي تلقي مي شود

 . شركت ساير افراد در اين جلسه بدون حق رأي آزاد است:  1تبصره 

حل اجرائي طرحهاي پژوهشي مربوطه را دستگاههاي اجرائي موظفند هر سه ماه يكبار گزارش عملكرد مرا:  2تبصره 
 . در كارگروه پژوهش ، آمار و فناوري اطالعات ارائه نمايند



مجري مكلف است پس از تائيد نهايي طرح ، ظرف بيست روز طرح پژوهشي انجام يافته را در سه جلد  -3/7
ستگاه اجرايي نيز يك جلد از صحافي شده بانضمام مقاله مربوطه و فالپي آن به دستگاه اجرايي تحويل نمايد و د

 . گزارش مذكور را به دبيرخانه كارگروه پژوهش ، آمار و فناوري اطالعات ارسال مي نمايد

 : نظارت بر اجراي طرح هاي پژوهشي :  8ماده 

 : ناظر مي بايستي واجد شرايط ذيل باشد -1/8

  
 . از نظر تحصيلي هم سطح يا باالتر از مجري طرح باشد) الف 

 . يالت ايشان منطبق با موضوع طرح پژوهشي باشد تحص) ب 

 . حتي االمكان از دستگاه اجرائي نباشد) ج 

در صورتيكه نظارت بصورت گروهي اعمال مي شود حداقل يكي از اعضاء گروه واجد شرايط بند الف : تبصره 
  . شود باشد و در صورت وجود كميته نظارت در دستگاه اجرائي نظارت از طريق آن كميته اعمال

( تا پايان ارديبهشت ماه هر سال دانشگاهها و دستگاههاي اجرائي مي بايستي با ملحوظ نمودن ضوابط ناظرين  -2/8
ليست ناظرين مورد نظر خود را به دبيرخانة كارگروها ) كميته پژوهش و فناوري  25/12/81مصوبه جلسه مورخ 

 . ارسال نمايند

اجرائي موظف است ظرف يك هفته نسبت به عقد قرارداد با يك نفر ناظر پس از تصويب نهائي طرح دستگاه  -3/8
 اقدام نمايد )  2/8موضوع بند ( يا هيأت نظارت از ليست وصولي 

ناظر يا هيأت نظارت هر طرح بايستي بر نحوه پيشرفت اجراي طرح نظارت مستمر داشته و نظر خود را نسبت به  -4/8
  . ماه به صورت كتبي به دستگاه اجرائي اعالم نمايند گزارش هاي تهيه شده حداكثر ظرف يك

نظر خود را نسبت به گزارش هر يك از ) يكماه ( در صورتيكه ناظر يا ناظران ظرف مدت پيش بيني شده : تبصره 
حق الزحمه نظارت مرحله مربوطه ، صرفاً براي يكبار مهلت يكماهه % 20مراحل اجرائي كتباً اعالم ننمايد ضمن كسر 

و در صورت عدم ارائه نظريه در مهلت داده شده ضمن خلع ناظر و . ري توسط دستگاه اجرائي داده خواهد شدديگ
استرداد وجوه دريافتي و جبران ضرر و زيان وارده طبق قوانين مدني ، دستگاه اجرائي نسبت به انعقاد قرارداد نظارت 

 . اقدام خواهد كرد 3/8با ناظر جديد در چهارچوب بند 



 : منابع مالي طرح هاي پژوهشي كاربردي استان :  9 ماده

 درصد اعتبارات هزينه اي استان  2از محل ) الف 

قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و  45ماده » د « از محل اعتبارات پيش بيني شده در اجراي بند ) ب 
 . د شدفرهنگي كشور و بر اساس آئيننامه و دستورالعملي كه ابالغ خواه

 : استفاده از نتايج طرح هاي پژوهشي كاربردي استان :  10ماده 

مكلفند ظرف سه ماه پس از اتمام مراحل اجرائي پژوهش و تصويب آن در ) سفارش دهنده ( دستگاههاي اجرائي 
ر جلسه هيأت داوران برنامه عملياتي نمودن و بكارگيري دستاوردهاي طرحهاي پژوهشي كاربردي را جهت طرح د

 . كارگروه پژوهش ، آمار و فناوري اطالعات به دبيرخانه كارگروه ارائه نمايند

 


