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  حمایت از فعالیت هاي پژوهشی سازمان تامین اجتماعیآیین نامه نحوه

  

آیین نامه نحوه حمایت از فعالیت هاي پژوهشی سازمان تامین اجتماعی

  

ن سازمان، همکارانیکه نسبت به تألیف، ترجمه کتاب و ارائه مقاله مرتبط با حوزه هاي به منظور ارتقاء سطح علمی کارکنا

فعالیت سازمان تأمین اجتماعی جهت درج در مجالت علمی یا بصورت سخنرانی و پوستر در همایش هاي علمی داخلی و 

آموزش و پژوهش مزایاي مربوطه به شرح  المللی اقدام می نمایند، با ارائه مستندات الزم بعد از بررسی توسط اداره کل بین

همچنین به منظور گسترش فعالیتهاي پژوهشی سازمان، قرارداد اجراي طرح هاي پژوهشی و . ذیل اعطا خواهد گردید

نامه هاي مقطع کارشناسی ارشدودکتراي مرتبط با فعالیتهاي سازمان نیز مطابق با مفاد این دستورالعمل قابل پرداخت  پایان

.دخواهد بو

  ضوابط اعطاي حق الزحمه  به مقاالت ارائه شده در همایشها ، مجالت و سایتهاي معتبر علمی    

  افراد مشمول اعطاي حق الزحمه   - 1ماده 

یا بازنشسته سازمان بوده و  20، قراردادي ماده 2پیمانی بند ب ماده  نویسندگان مقاالت بایستی درزمان نگارش مقاله اعضاء رسمی،

 Social"ذکر نام سازمان به صورت.ذکرکرده باشند) به عنوان محل وابستگی سازمانی خود(خود نام سازمان تأمین اجتماعی رادر مقاله 

Security organization  در مجالت فارسی الزامی است "سازمان تأمین اجتماعی"در مجالت انگلیسی و.  

  هاي معتبر علمی  شرایط  ارائه مقاالت  در همایشها ، مجالت و سایت - 2ماده 

حوزه بیمه، درمان،سالمت، تأمین اجتماعی، اقتصادي، (موضوع مقاله بایستی مرتبط با مأموریت سازمان تأمین اجتماعی. 2- 1

  .باشد... ) اکچوئري، مدیریتی و 

  .مترجم بایستی صرفا داراي یک آدرس بعنوان محل وابستگی خود باشد/مؤلف. 2- 2

.ه بیش از دو سال نگذشته باشداز ارائه و یا چاپ مقال. 2- 3

  .به هر عنوان مقاله یا ترجمه بیش از یک بار پاداش تعلق نمی گیرد. 2- 4

که در یکی از شماره هاي مجالت مورد تأیید اداره کل مقاالت ارائه شده درصورتی مشمول اعطاي پاداش می باشند. 2- 5

نمی توانند از ) PROOF(پذیرش و یا در حال تأیید نهائیلذا مقاالت داراي . آموزش و پژوهش درج و منتشر شده باشند

.تسهیالت در نظر گرفته شده در این آئین نامه استفاده نمایند

  .امتیازي تعلق نمی گیرد)Letter to the Editor( "نامه به سردبیر"به مقاالت چاپ شده در مجالت با سایرعناوین از قبیل. 2- 6

ند زبان در مجالت مختلف منتشر شده باشد پاداش مقاله صرفاً به مقاله اي تعلق خواهد چنانچه مقا له اي به دو یا چ. 2- 7

  .گرفت که به زبان فارسی نوشته شده باشد

  .اگرچند مقا له یا اثر داراي محتواي یکسان ولی ظاهر متفاوت باشند، صرفا به یکی ازآن ها پاداش تعلق می گیرد.2- 8

  هت چاپ مقاله شرایط مجالت مورد پذیرش ج -3ماده 

 Institute for(مجله خارجی که مقاله در آن به چاپ رسیده است در فهرست مجالت نمایه شده توسط مؤسسه . 3- 1

Scientific Information (ISI ،Pubmed    Scopus, Google Scholar , Medline, Embase,باشد.

  .نمایه شده باشد Islamic world science citation center(ISC( مجله داخلی که مقاله در آن به چاپ رسیده است در. 3- 2

ترویجی مجالت  داخلی که مقاله در آن به چاپ رسیده است مورد تأیید وزارت علوم ،  - پژوهشی یا علمی - درجه علمی. 3- 3

  .تحقیقات و فناوري و یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باشد

  درج شده در مجالت علمی نحوه محاسبه امتیاز مقاالت -  4ماده

  : امتیاز هر مقاله براساس دو عامل ذیل تعیین می گردد

  وضعیت نمایه شدن مجله  - الف
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  نوع مقاله  - ب

  اعطاي مزایا باتوجه به وضعیت نمایه شدن مجله -1جدول شماره                                                

معادل ساعت آموزشی)ریال(سقف پاداش وضعیت نمایه شدن مجله

000/000/830و باالتر  Impact factor (1/5(با ضریب تأثیر  ISIمجله نمایه شده در 

5000/000/730تا  4با ضریب تأثیر  ISIمجله نمایه شده در 

9/3000/500/630تا  6/2با ضریب تأثیر  ISIمجله نمایه شده در 

5/2000/400/530تا  1/1با ضریب تأثیر  ISIمجله نمایه شده در 

000/000/428با ضریب تأثیر کمتر یا مساوي یک ISIمجله نمایه شده در 

 Pubmed , Embase Medline , Scopus, Googleمجله نمایه شده در

Scholar,

000/000/525

مقاالت چاپ شده در (فاقد ضریب تأثیر  ISIمجله نمایه شده التین معتبر و 

)فاقد ضریب تأثیر ISIایندکس شده داخل و خارج کشور و  مجالت التین معتبر

000/000/322

000/500/220پژوهشی داخلی التین فاقد ایندکس - مجله علمی

000/000/218پژوهشی فارسی - مجله علمی

000/500/115ترویجی - مجله علمی

000/500/115مقاله چاپ شده در فصلنامه تأمین اجتماعی

Case series   ــاي ــره هـ ــاالت کنگـ ــه  مقـ ــه خالصـ ــده درکتابچـ ــه شـ   نمایـ

  ترویچی -پژوهشی ،علمی –بین المللی ،مجالت علمی 

000/500/1  15  

Case report       ــاي ــره هـ ــاالت کنگـ ــه مقـ ــه خالصـ ــده درکتابچـ ــه شـ نمایـ

ترویجی-پژوهشی ،علمی –بین المللی ،مجالت علمی 

000/000/1  15  

Hot paperبا نظر مدیر عامل سازمان  

  .هزینه چاپ  مقاالت مندرج در مجالت داخلی پس از  ارائه مستندات قابل پرداخت است :  رهتبص

درصد حق التألیف مقاالت و کتب وحق الترجمه-2جدول شماره 

مجموع سهم سایر همکاران  سهم نویسنده اول یا مسئولتعداد نویسندگان

1100 -

28020

37525

47030

56040

5050ج نفر بیش از پن

پس از تعیین امتیاز مقاله باتوجه به تعداد نویسندگان سهم هر یک از افراد تعیین می گرددمگـر آنکـه میـزان مشـارکت از     . 1-4

.سوي  نویسندگان اعالم شده باشد

بـه طـور    درصورتی که کتاب داراي بیش از یک مولف بوده لیکن نویسنده اصلی همکار سازمان باشد مبلـغ حـق التـالیف   . 2-4

  .کامل به نویسنده اصلی تعلق می گیرد

درصورتی که کتاب داراي بیش از یک مولف بوده لیکن نویسنده اصلی همکارسازمان نباشد مبلغ حق التالیف  به همکار یا .3-4

  .همکاران سازمانی تعلق  می گیرد
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ازمان باشند مبلغ حق التـالیف بـه نسـبت    درصورتی که کتاب داراي بیش از یک مولف بوده لیکن هردو نویسنده همکار س.4-4

  .مساوي بین نویسندگان تقسیم می گردد

:تسهیالت مربوط به مقاالت ارائه شده در همایش هاي بین المللی خارج از کشور - 5ماده 

پرداخت هزینه بلیط رفت و برگشت هواپیما .. 5- 1

ر طول یکسال براي نخستین بار به طور کامل و در نوبت هاي هزینه ثبت نام، در کنگره هاي بین المللی خارج از کشور د.  5- 2

  .درصد هزینه ثبت نام پرداخت خواهد گردید50بعدي صرفاً 

بدون پرداخت .(ایام برگزاري کنگره هاي بین المللی خارج از کشور جزو مأموریت آموزشی همکاران محسوب می گردد. 5- 3

  )حق مأموریت ارزي و ریالی 

  :ربوط به مقاالت ارائه شده در همایش هاي ملی وبین المللی داخل  کشورتسهیالت م - 6ماده 

هزینه ثبت نام در کنگره هاي ملی وبین المللی داخل کشوردرطول یکسال براي نخستین بار به طور کامل و در نوبت هاي . 6- 1

  .درصد هزینه پرداخت خواهد گردید 50بعدي صرفاً 

بدون . (بین المللی داخل کشور جزو مأموریت آموزشی همکاران محسوب  می گرددایام برگزاري کنگره هاي ملی و . 6- 2

  )پرداخت حق مأموریت

  نحوه اعطاي مزایا ي ارائه مقاله در کنگره هاي داخلی و خارجی - 3جدول شماره 

معادل ساعت آموزشیمبلغ قابل پرداختمعیار پذیرش مقاله

که کتابچه خالصه مقاالت سخنرانی در کنگره هاي بین المللی در صورتی

نمایه شود  ISIکنگره مذکور در 

30ریال 000/000/5

سخنرانی در کنگره هاي بین المللی در صورتیکه کتابچه خالصه مقاالت 

.باشد ISIکنگره فاقد 

25ریال 000/000/3

ارائه پوستر در کنگره هاي بین المللی در صورتیکه کتابچه خالصه 

.ایه  شده باشدنم ISIمقاالت کنگره در

20ریال 000/000/3

ارائه پوستر در کنگره هاي بین المللی در صورتیکه کتابچه خالصه 

.باشد ISIمقاالت کنگره فاقد درجه

18ریال 000/000/2

20ریال 000/000/3سخنرانی در همایش هاي ملی 

15ریال 000/500/1ارائه پوستر در همایش هاي ملی

  10  ریال 000/000/2  هاي  منطقه ايسخنرانی در همایش 

  5  ریال 000/000/1  ارائه پوستر در همایش هاي منطقه اي

  

  شرایط پذیرش آثار تألیفی  -7ماده 

تشخیص مرتبط بودن کتاب با حوزه فعالیت سازمان .( کتاب باید مرتبط با حوزه فعالیت سازمان تأمین اجتماعی باشد. 7- 1

  )ژوهش سازمان تأمین اجتماعی می باشدتأمین اجتماعی به عهده کمیته پ

  .در یک نسخه الزامی است) مشخصات فنی کتاب(براي پذیرش آثار تألیفی، ارائه کل اثر مطابق با مشخصات ذیل . 7- 2

  .آرم و نام سازمان تأمین اجتماعی: طرح روي جلد کتاب شامل) الف

  عنوان) ب

  فهرست مطالب) پ

  فهرست تصاویر، جداول و نمودارها) ت

  چکیده) ث

  پیشگفتار)ج

  مقدمه) چ

  منابع و مآخذ) ح

  .صفحه قطع وزیري باشد 60تعداد صفحات کتاب نبایستی کمتر از. 7- 3
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نحوه پرداخت حق التألیف کتب -8ماده 

ریال می باشد و پس از ) ده میلیون( 000/000/10در صورتی که اثر صرفاً گردآوري باشد سقف مبلغ حق الزحمه  .8- 1

.توسط مراجع ذیصالح سازمانی مبلغ قطعی قابل پرداخت، تعیین خواهد گردیدبررسی کتاب 

  .ریال می باشد) بیست میلیون( 000/000/20در صورتی که تألیف، اثر خود نویسنده باشد سقف مبلغ حق الزحمه  .8- 2

  .یال می باشدر) پانزده میلیون( 000/000/15در صورت تصحیح انتقادي کتاب معتبر سقف مبلغ حق الزحمه  .8- 3

ریال ) هفت میلیون و پانصد هزار( 000/500/7در صورت بررسی و نقدو ویرایش علمی کتاب ، سقف مبلغ حق الزحمه  .8- 4

.می باشد

شرایط پذیرش آثار ترجمه شده  -9ماده

موزش و پژوهش کتاب بایستی مرتبط با حوزه فعا لیت سازمان تأمین اجتماعی باشدو کلیات آن به تصویب اداره کل آ. 9- 1

  . رسیده باشد

  .اثر ترجمه اي بایستی ترجمه آخرین نسخه تجدید نظر شده کتاب باشد. 9- 2

  .براي پذیرش اثر ترجمه اي اصل کتاب باید ضمیمه باشد. 9- 3

        پرداخت حق الترجمه و حق التالیف - 10ماده 

اشد و پس از بررسی کتاب توسط مراجع ذیصالح ریال می ب) پانزده میلیون(000/000/15سقف مبلغ حق الترجمه . 10- 1

  .سازمانی مبلغ قطعی قابل پرداخت، مشخص خواهد گردید

کلیه مراحل قانونی نشر کتاب و اخذ مجوزهاي الزم برعهده مؤلف یا مترجم کتاب بوده و سازمان هیچگونه تعهدي . 10- 2

  .دراین خصوص ندارد

یش از یک نفر باشند حق التألیف و حق الترجمه مربوطه براساس  سهم در صورتی که تعداد مؤلفین و مترجمین ب. 10- 3

  .تعیین خواهد شد 2مشارکت افراد طبق جدول شماره 

جلد از کتاب چاپ شده را به طور رایگان در اختیار اداره کل آموزش و پژوهش  10مترجمان موظف هستند / مؤلفان . 10- 4

  . قرار دهند

و حق الزحمه به طور سالیانه با نظر کمیته هاي  اجرایی و سیاست گذاري  رجمه ، حق التالیفمباالغ  پرداخت حق الت :تبصره 

   .قابل افزایش می باشد

  پرداخت حق التالیف به کتاب هاي با موضوعات سفارش شده از سوي سازمان تامین اجتماعی : 11ماده 

  :مشخصات حق التالیف در واگذاري دایمی براي هر صفحه در قطع وزیري با 

منبع  15- 20در صورتیکه از ) سطر 26سانتی متر، تعداد سطور در هر صفحه  12، طول سطور 12حروف فارسی فونت ( - الف

  .ریال تعیین می گردد) یکصد و پنج هزار( 105/ 000معتبراستفاده شده باشد،

زبده و سرشناس باشد صفحه اي  منبع در تالیف کتاب استفاده شده باشد و نویسنده متخصص 20درصورتیکه بیش از  - ب

  . ریال به تشخیص کمیته پژوهش تعیین می گردد )یکصدو پنجاه  هزار(   000/150

   .به طور سالیانه با نظر کمیته هاي  اجرایی و سیاست گذاري قابل افزایش می باشد مبلغ  پرداخت حق التالیف :تبصره 



  

5  

  حمایت از فعالیت هاي پژوهشی سازمان تامین اجتماعیآیین نامه نحوه

زبان خارجی به وعات سفارش شده توسط سازمان تامین اجتماعی ازپرداخت حق الترجمه به کتاب هاي با موض: 12ماده 

  فارسی

ریال می باشد و در ) شصت هزار( 000/60واژه باشد  250حق الترجمه درواگذاري دایمی براي هرصفحه که محتوي 

  . ریال بنا به تشخیص کمیته پژوهش تعیین می گردد ) یکصد هزار( 100/  000صورتیکه متن پیچیده تر باشد صفحه اي

   .میته هاي  اجرایی و سیاست گذاري قابل افزایش می باشدمبلغ  پرداخت حق الترجمه به طور سالیانه با نظر ک :تبصره 

الترجمه به کتاب هائی با موضوعات سفارش شده توسط سازمان تامین اجتماعی از زبان فارسی به پرداخت حق: 13ماده

  زبان خارجی

ویرایش گردد، ) بومی( nativeواژه باشد و توسط ویراستار  250حق الترجمه در واگذاري دایمی براي هرصفحه که محتوي 

  nativeریال می باشد و در صورتیکه متن پیچیده تر باشد و پس از ترجمه توسط ویراستار ) یکصدو بیست هزار(  120/ 000

  .ریال بنا به تشخیص کمیته پژوهشی تعیین می گردد ) یکصد وپنجاه هزار(000/150ویرایش گردد، صفحه اي ) بومی(

زینه چاپ کتاب هاي تالیفی و ترجمه شده با موضوعات سفارش شده از سوي سازمان تامین الزم به ذکر است ه : 1تبصره 

  .اجتماعی به عهده سازمان می باشد

   .مبلغ  پرداخت حق الترجمه به طور سالیانه با نظر کمیته هاي  اجرایی و سیاست گذاري قابل افزایش می باشد : 2تبصره 

  نوآوري هااعطاي مزایا به اختراعات و  -14ماده

: تعریف اختراع 

هرنوع نوآوري که در جهت حل مشکالت و معضالت سازمان مؤثر بوده  و یا منجر به تولید خدمت یا محصول جدیدي در 

  .کشور گرددو مورد تایید اداره کل آموزش و پژوهش سازمان قرار گرفته باشد

  شرایط اعطاي مزایا.14- 1

أموریت سازمان تأمین اجتماعی شامل درمان، اقتصاد، مدیریت، سالمت، آکچوري، اختراع باید مرتبط با حوزه م:1تبصره 

  باشد.. سیاست هاي تأمین اجتماعی در جهان و

  .بیش از دو سال از ثبت اختراع نگذشته باشد :2تبصره 

  .دپاداش مربوطه پس از تعیین میزان مبلغ تخصیصی توسط مدیرعامل سازمان، قابل پرداخت خواهد بو :3تبصره 

  مدارك الزم جهت اعطاي مزایا. 2-14

  .ارائه تصویر گواهی نامه معتبرثبت اختراع با نام سازمان تأمین اجتماعی - 1

  نامه درخواست واحد مربوطه - 2

متقاضیان بایستی مدارك مورد نیاز پاداش اختراع را در استانها به مدیریت درمان استان یا مدیرکل استان ودرستاد مرکزي 

  .درخواست متقاضیان در اداره کل آموزش و پژوهش مطرح و بررسی خواهد شد. ریاست واحد خود ارائه نمایندسازمان به 

  :زمینه هاي مورد تایید اختراعات و نوآوري ها . 3-14

طراحی سیستم ها، روش ها و خدمات جدید در جهت حل معضالت آموزشی، پژوهشی، بهداشتی،درمانی و بیمه اي  -الف

با گواهی معتبراز مراجع ذیصالح در سطح کشور 
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انجام فعالیتهاي جدید پزشکی که در جهت خودکفایی کشور کمـک مـؤثر نمایـد ماننـد اجـراي روش هـاي تشخیصـی         -ب

  درمانی نوین و یا طراحی دستگاهی جدید براي اولین بار در ایران با گواهی معتبراز مراجع ذیصالح

  وتولیدات داروئی جدیداز طریق مهندسی معکوس با گواهی معتبراز مراجع ذیصالحتولیدموادبراي آزمایشات پزشکی  -پ       

  تدوین راهنماي طبابت بالینی کشور مستند بر پژوهش و براساس شـواهد علمـی و گـواهی معتبـراز مراجـع ذیصـالح       -ت

  

ز همکاران سـازمانی  ضوابط ومیزان پرداخت حق الزحمه اجراي طرح ها و پروژه هاي پژوهشی  سازمان اعم ا  -15ماده 

  وافراد غیر سازمانی 

) پنجاه وپنج میلیون(  000/000/55سقف ریالی قابل پرداخت به مجري یا مجریان حداکثر تا مبلغ  :پژوهش هاي خرد. 15- 1

  .ریال می باشد

غ سقف ریالی قابل پرداخت به مجري یا مجریان این نوع پژوهش ها حداکثر تا مبل :1پژوهش هاي کاربردي. 15- 2

  .ریال می باشد) پانصد میلیون(000/000/500

ریال ) سه میلیارد( 3/ 000/000/000سقف ریالی قابل پرداخت به مجري یا مجریان تا مبلغ :   2پژوهش هاي توسعه اي. 15- 3

  می باشد 

کمیته پژوهش  ریال با انتخاب مجري و تایید انجام کارازسوي)سیصد میلیون(000/000/300پرداخت ارقام تا مبلغ : 1تبصره

  .قابل پرداخت  می باشد

ریال با انتخاب مجري و )یک میلیارد (0000/000/1000ریال تا )سیصد میلیون ( 000/000/300پرداخت ارقام از  :2تبصره 

  .تایید انجام کارازسوي کمیته پژوهش و تصویب مدیر عامل سازمان قابل پرداخت می باشد

ریال با انتخاب مجري و تایید انجام کارازسوي کمیته پژوهش )یک میلیارد (000/000/1000پرداخت ارقام باالتر از : 3تبصره

  .و تصویب هیات  مدیره سازمان قابل پرداخت می باشد

عقد قرارداد پژوهشی با همکاران سازمانی منوط به انجام تحقیق خارج ازشرح وظایف جاري شاغل وانجام کار در  :4تبصره 

  .غیر ساعات اداري می باشد

  :نحوه پرداخت حق الزحمه طرح ها و پروژه هاي پژوهشی  سازمان -16ماده

  :حق الزحمه اجراي طرح ها و پروژه ها در  چهار مرحله به شرح ذیل قابل پرداخت می باشد

  درصد پیش پرداخت    10: مرحله اول  

  :شامل  درصد میزان کل حق الزحمه بعد از دریافت گزارش مرحله اول10پرداخت : مرحله دوم

بیان مسئله، اهمیت و ضرورت پژوهش، فرضیه ها یا  پرسش ها، تعریف مفاهیم نظري و عملی و : معرفی پژوهش شامل 

  بررسی پیشینه پژوهش

معرفی ابزار پژوهش، روش : درصد میزان کل حق الزحمه بعد از دریافت گزارش مرحله دوم شامل  10پرداخت : مرحله سوم 

  .وه نمونه و گردآوري داده هاتحقیق، جامعه آماري، گر

تجزیه و تحلیل داده ها،  : درصد میزان کل حق الزحمه بعد از دریافت گزارش مرحله سوم شامل 30پرداخت : مرحله چهارم

  ).ارائه گزارش نهایی(نتایج، بحث و تفسیر و ارائه پیشنهاد 

                                                          
.پژوهش کاربردي، پژوهشی است که نتایج حاصل از آن در رفع نیازها و حل مشکالت بکار آید . 1

.ابزارها و محصوالت است ،اي، عمدتاً متوجه نوآوري در فرآیند پژوهش توسعه .2



  

7  

  حمایت از فعالیت هاي پژوهشی سازمان تامین اجتماعیآیین نامه نحوه

  درصد پس از تائید گزارش نهائی 40: مرحله پنجم

ت به مجریان طرحها و پروژه هاي پژوهشی سازمان درقالب عقد قرارداد و با رعایت آیین نامه مالی هرگونه پرداخ: 1تبصره 

    .و معامالتی سازمان تامین اجتماعی امکان پذیر می باشد

میلیون ریال هزینه طرح یک مقاله قابل  50مجري موظف است همراه با گزارش نهایی طرح در ازاي طرح هاي تا :.2تبصره 

میلیون ریال هزینه طرح دو مقاله قابل درج در مجالت  50پژوهشی تأیید شده داخلی و در ازاي بیش از  -جالت علمیدرج در م

  .ارائه نماید) ISI(پژوهشی تأیید شده داخلی و بین المللی  -علمی 

نحوه پرداخت حق الزحمه ارزیابی کتب و مقاالت علمی  - 4جدول شماره 

قیمت پایهنوع فعالیتردیف
یب فوق لیسانس و ضر

مربی

ضریب استادیار 

ph.d
ضریب استادضریب دانشیار

ارزیابی 1

کتاب

 000/10هر صفحه 

ریال

13/14/15/1

ارزیابی 2

مقاله

 000/500کل مقاله 

ریال

12/15/18/1

  )هر جلسه(نحوه پرداخت حق الجلسات - 5جدول شماره 

قیمت پایهافراد
یب استادیار و ضرضریب فوق لیسانس و مربی

phd
ضریب استادضریب دانشیار

000/5002/15/18/12رئیس

000/45012/15/18/1دبیر

000/40012/14/16/1عضو

000/35012/14/16/1مهمان

000/30012/14/16/1منشی

  .افزایش یا کاهش می باشد قابل% 20جداول پرداخت حق الزحمه ارزیابی کتب، مقاالت علمی و حق الجلسات تا 

:حمایت از پایان نامه هاي کارشناسی ارشد و دکتراي دانشجویان اعم از همکاران سازمان یا غیر سازمانی  - 17ماده 

پایان نامه هاي کارشناسی ارشد و دکترا که با محورهاي معرفی شده از طرف اداره کل آموزش و پژوهش تنظیم شده باشند 

  .تصویب اداره کل مذکور می رسد مشمول این آئین نامه می باشند و یا عناوینی که به

  :روش پیشنهاد و تصویب موضوع. 17- 1

انتخاب موضوع پایان نامه از فهرست محورهاي معرفی شده بوسیله اداره کل آموزش و پژوهش و یا موضوعاتی .17 - 1- 1

پایان نامه با امضاي استاد راهنما و از طرف  که توسط دانشجو پیشنهاد می شود در قالب فرم طرح پیشنهادي موضوع

  .دانشجو و ارسال به اداره کل مذکور
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اداره کل آموزش و پژوهش پس از دریافت طرح پیشنهادي، وضعیت تأیید نهایی حمایت از موضوع پایان نامه را به . 17 - 1- 2

دادي بین اداره کل آموزش و پژوهش و دانشجو دانشجو ابالغ نموده و به منظور تأمین بخشی از هزینه هاي پایان نامه، قرار

  .منعقد می شود

گزارشات ) یا جدول زمان بندي اجرا( دانشجو موظف است طبق برنامه زمان بندي پیش بینی شده در پروپوزال . 17- 1- 3

  .مستمر پیشرفت کار را به اداره کل آموزش و پژوهش ارائه و در جلسات هماهنگی شرکت نماید

  

به منظور تأمین بخشی از هزینه پایان نامه ها در حوزه تأمین اجتماعی در صورت تأیید پروپوزال  :اي مالیحمایت ه. 17- 2

  :صورت خواهد گرفت) 1(در گروه پژوهشی حمایت هاي مالی زیر باتوجه به جدول شماره 

  .ریال به پایان نامه هاي کارشناسی ارشد) بیست میلیون( 000/000/20پرداخت سقف  - 

  .ریال به پایان نامه هاي دکترا) پنجاه میلیون( 000/000/50ت سقف  پرداخ - 

دانشجو موظف است درهنگام ارائه پایان نامه، مقاله اي جامع با ذکر نام اداره کل آموزش و پژوهش و با قید حمایت  :تبصره

  .ندپژوهشی به چاپ برسا –مالی اداره کل مذکور در بخش قدردانی مقاله در نشریات معتبر علمی

  امتیاز بندي پایان نامه هاي دانشجویی: 6جدول شماره 

مبلغ پایهموارد

درصد سقف مبلغ پیشنهادي 100تا )Aگروه (و باالتر  18امتیاز 

درصد سقف مبلغ پیشنهادي 80تا )Bگروه ( 16 - 18امتیاز 

درصد سقف مبلغ پیشنهادي 60تا )Cگروه ( 14-16امتیاز 

مبلغی پرداخت نمی شود) Dروه گ( 14امتیاز کمتر از 

  

باتوجه به مقررات اداره کل آموزش وپژوهش درزمینه هایی مانند استفاده از کتابخانه، مشاوره : حمایت هاي غیرمالی. 3-17

  .علمی گروههاي پژوهشی،معرفی به سازمان تأمین اجتماعی جهت تهیه آمار و اطالعات، مساعدت هاي الزم به عمل خواهد آمد

  :شرایط برخورداري از حمایت هاي مالی. 17- 4

  .تصویب موضوع پایان نامه توسط گروه آموزشی شوراي تحصیالت تکمیلی دانشگاه مربوطه. 1-4-17

ــط     . 2-4-17 ــه توس ــان نام ــوع پای ــت از موض ــد حمای ــی و تأیی ــهبررس ــژوهش کمیت ــد    پ ــاعی و عق ــأمین اجتم ــازمان ت س

  .قرارداد همکاري

ــی از . 3-4-17 ــوت کتب ــدع ــل از       هکمیت ــاه قب ــک م ــه، ی ــه دفاعی ــراي شــرکت در جلس ــاعی ب ــأمین اجتم ــژوهش ســازمان ت پ

  .تاریخ جلسه

ــأمین         . 4-4-17 ــازمان ت ــژوهش س ــوزش و پ ــل آم ــه اداره ک ــه ب ــل مربوط ــراه فای ــه هم ــه ب ــان نام ــخه از پای ــه دو نس ارائ

  .اجتماعی

اداره کــل آمــوزش و پــژوهش  ارائــه گــزارش هــاي مســتمر پیشــرفت کــار و یــا شــرکت در جلســات همــاهنگی در . 5-4-17

  .سازمان تأمین اجتماعی

ــار     . 6-4-17 ــیش گفت ــأمین اجتمــاعی در پ ــژوهش ســازمان ت ــت هــاي تخصصــی و مــالی اداره کــل آمــوزش و پ ذکــر حمای

  .پایان نامه و مقاالتی که از پایان نامه منتشر می شود
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  : سایر موارد حمایت از پایان نامه ها.5-17

  .کلیه مطالب مندرج در پایان نامه به عهده دانشجو می باشدمسئولیت صحت . 17- 5- 1

حداکثر فاصله زمانی الزم بین ثبت موضوع پایان نامه تا جلسه دفاعیه طبق آئین نامه تحصیالت تکمیلی دانشگاه . 17- 5- 2

  .مربوطه خواهد بود

انشگاه به سازمان اعالم شود، دراین در صورت تغییردرعنوان پایان نامه موضوع باید به صورت مکتوب از طریق د. 17- 5- 3

سازمان می باشد، در غیر این صورت تغییر در  پژوهشصورت ادامه فعالیت منوط به پذیرش عنوان تغییر یافته درکمیته 

  .عنوان پایان نامه منجر به فسخ قرارداد می گردد

  

  نحوه بازنگري درمواد آیین نامه  - 18ماده

یته اجرایی و با پیشنهاد کم)  حق الزحمه ، مزایا و پاداش(ه و افزایش حمایت هاي مالی آنبازنگري در مواد این آیین نام   

.اري قابل اجرا می باشدتصویب کمیته سیاستگذ

  

  

کمیته سیاسـتگذاري پـژوهش    13/5/92تبصره به استناد صورتجلسه مورخ 15و بند 54، ماده 19این آیین نامه در   -19ماده 

  . ه اعضاء قرار گرفته وازتاریخ تصویب قابل اجراء می باشدمورد تایید و تصویب کلی
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