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 مقدمه

 یگردد تا دانش تولید گردیده و به توسعهیک امر اساسی و ضروری است؛ این امر مهم سبب می از تحقیقاتحمایت 

و محیط آکادمیک تنها مکانی است برای تولید علم و دانش و ترویج آن برای مردم دانشگاه امعه منجر گردد. ج

که به دنبال تدریس و بر ایندانشگاه خواجه عبدالله انصاری بر مبنای دیدگاه و مأموریت خویش علاوهمعه؛ جا

وری از آن در جامعه است. بدین لحاظ است که این های اصلی شان ترویج دانش و بهرهآموزش اند، یکی از رسالت

مند و استاد تمام اتژیک این موسسه انعکاس یافته و تمام محققین اعم از دانشجو، کارامر اساسی در پلان استر

می های علها از فعالیتدهد بر مبنای این پالیسی مورد حمایت قرار گرفته و در همه عرصهمی تحقیقاتی که انجام

 شان حمایت صورت خواهد گرفت. 

 مبنا

ت عالی ؤسسه و پالیسی تحقیقات علمی تحصیلاپلان استراتژیک مهای تحقیقات بر مبنای حمایت از فعالیتپالیسی 

 شکل گرفته است. وزارت تحصیلات عالی 

 اهداف 

و  المللیملی و بینبا معیارهای  ، کارمندان و محصلانهای اعضای کادر علمیو توسعه مهارترشد  (1)

 هدفمندسازی نیازهای تحقیقاتی کشور؛

های علمی و تحقیقاتی در و فراهم سازی تسهیلات لازم برای اعضای کادر علمی جهت فعالیتحمایت  (2)

 های تحقیقاتی که از سوی این موسسه مورد تأیید قرار گرفته است؛حمایت از طرحموسسه و 

دهی آنها در راستای رشد و توسعه جامعه آوردهای تحقیقات علمی در کشور و جهتاز نتایج و دستاستفاده  (3)

 های اقتصادی، اجتماعی، رفاهی و علمی.در حوزه

 منابع مالی از طریق اجرای تحقیقات علمی به منظور خودکفا ساختن دانشگاه؛تأمین  (4)

 ی تحقیق و پژوهش؛های علمی و تخصصی استادان، کارمندان و محصلان در حوزهاز تواناییاستفاده  (5)

 ا؛های جدید آنههای تحقیق و پژوهش در میان استادان، کارمندان و استادان و استفاده از ایدهتقویت انگیزه (6)

دهی امکانات موجود در کشور به سوی برطرف کردن مشکلات واقعی جامعه و تقویت فرآیند تحقیق جهت (7)

 ه در جامعه؛و توسع

 ی حمایتشیوه

 .علم و دانش پردازی، تحقیق و توسعههای ایدهدر بخشتسهیلات مالی و مشارکت در تأمین منابع مورد نیاز ارائه 
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 و آموزشترویج 

کاران فعال و ترویج دستاوردهای های فردی ـ گروهی متخصصان و دانشتوانمندسازی قابلیتموسسه به دنبال این 

  .ی آموزشی و سمینارهای تخصصی استهاعلمی و پژوهشی در جامعه از طریق ارائه تسهیلات برای برگزاری دوره

 سازی تغییرات علمی و فناوریگاه آ

های تحقیقاتی بر اساس پلان استراتژیک موسسه، از سازی جامعه و کمک به بهبود استراتژیگاهآموسسه بدنبال این 

سعه دانش د توهای مرتبط با پایش و پژوهش رونطریق اعطای تسهیلاتی برای عرضه کنندگان و متقاضایان گزارش

 باشد. می عهو فناوری در جام

 مالی محققتأمین 

ستادان، ابا ها و همکاری های تحقیق آنتحقیقات و امور فرهنگی از طریق معرفی پژوهشگران و پوشش هزینهعاونت م

 کارمندان و محصلان به دنبال تأمین مالی آنها است. 

 حمایت از تحقیقاتشرایط 

 منظور حمایت از تحقیقات انجام شده در موسسه تحصیلات عالی خواجه عبدالله انصاری، این موسسه یک سلسلهبه 

 رد:گیرد حمایت قرار میهای پژوهشی مواین شرایط تحقیقات و فعالیت شرایط را وضع کرده است که بر اساس

که د؛ مگر اینتاد، کارمند و یا دانشجوی این موسسه باشدهد، اسهای تحقیقاتی را انجام میفعالیتشخصی  (1)

 دهد از آدرس این موسسه صورت گیرد؛م میاتحقیقاتی را که انج

 می دانشکده وتأیید کمیته تحقیقات، شوراهای عل) دهد، باید مراحل اداریکه تحقیق را انجام میشخصی  (2)

 تحقیق را در این موسسه تکمیل کرده باشد؛ (موسسه

 علمی رعایت شده باشد؛معنوی و مالکیت معنوی اثر ق ح (3)

 انجام شده در موسسه و نهاد دیگر به عنوان مقاله، کتاب و یا اثر تحقیقی ارائه نشده باشد؛تحقیق  (4)

 گر، مکلف است تمام جوانب اخلاقی و اصول علمی و فرآیند مربوط به تحقیق را رعایت نماید؛پژوهش (5)

 انجام شده بایستی دارای بیان مسئله و فرآیند کامل تحقیق باشد. تحقیق  (6)

 تو مستندات حمایت از تحقیقاشواهد 

گیرد که محقق و پژوهشگر آن معیارهای لازم را که برای انجام یک علمی مورد حمایت این موسسه قرار میاثر 

 تحقیق لازم است، رعایت و موارد زیر را در نظر گرفته باشد: 
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تحقیق و پژوهشی که به وسیله استاد، کارمند و دانشجوی این موسسه یا از آدرس این موسسه انجام هر  (1)

 گیرد؛شده باشد، مورد حمایت این موسسه قرار می

محقق لازم است که ابتدا طرح تحقیقاتی خویش را به کمیته تحقیقات دانشکده و یا دیپارتمنت ارائه و ر ه (2)

 گردد؛دانشکده به شورای علمی موسسه ارسال و تصویب  و تأیید شورای علمی بعد از تأیید آنها

ور اجرای تحقیق خویش ُکد تحقیقاتی را از مرکز تحقیقات این موسسه دریافت اند، به منظمحقق مکلفر ه (3)

 نمایند. 

مایت گونه حکه طرح پژوهشی محقق از سوی شورای علمی این موسسه مورد تأیید قرار نگیرد، هیچزمانیتا  (4)

 گیرد؛مالی از وی صورت نمی

ی مزبور ابتدا چاپ و سپس کاپی مقالهگیرد که علمی و پژوهشی زمانی مورد حمایت مالی قرار میمقاله  (5)

ی از سایت مزبور به معاونت تحقیقات س مجله همان شماره، کاپی صفحات مربوط به مقاله یا چکیدهایندک

 و امور فرهنگی ارائه گردد؛

حقیقات کمیته تگیرد که تأییدیه کمیته تحقیقات دیپارتمنت، چاپ شده زمانی مورد حمایت قرار میکتاب  (6)

 هته باشد، مهم نیست که کتاب چاپ شددانشکده، کمیته تحقیقات مرکزی و شورای علمی را با خود داش

 و همچنین کتاب مزبور از سوی انتشارات باشدبر نصاب درسی باشد یا کتاب غیر درسی و پژوهشی مبتنی

 سیده باشد؛دانشگاه و نیز انتشارات غیر دانشگاه به چاپ ر

گردد، بایستی شرایط های که به وسیله استادان و اشخاص غیر از این موسسه انجام میو کتابقالات م (7)

 ؛( را داشته باشد6و  1،2،3،4،5بندهای )

ای هکه کتاب و مقاله به صورت مشترک با محققان بیرون از این دانشگاه انجام گردد، حمایتصورتیدر  (8)

 گیرد. میهای پژوهشی صورت نحوه اعطای پاداش فعالیتمحققان بیرون طبق طرزالعمل  مالی از

 زشبه منظور ترویج و آموحمایت 

وهشی و افزایش اطلاعات علمی و فنی پژوهشگران به ارتقای های علمی ـ پژسسه به منظور ارتقای توانمندیمواین 

 سطح دانش و فرهنگ جامعه متعهد است که:

 گران فراهم سازد.رایگان را برای پژوهشهای آموزشی کارگاه (1)

 های مختلف پرداخت نماید. های آموزشی اختصاصی و عمومی حوزه تحقیق در دورههای کارگاههزینه (2)

 سازی تغییرات تحقیقاتیاز آگاهحمایت 
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 وکند که تسهیلاتی را برای عرضه کنندگان پژوهش اتی تلاش میهای تحقیقموسسه به منظور بهبود استراتژیاین 

 زیر را داشته باشد:  اقداماتدین لحاظ مکلف است ها فراهم سازد، بشناسایی فرصت

 که برای جامعه لازم و ضرور است تا نتایج آنهای دانش و فناوریهای تحقیقاتی از تولیدات گزارشانجام  (1)

 در دسترس عموم قرار گیرد.

ی فناوری مورد نیاز متقاضی از طریق الگوی >تحقیقات مشترک< توسط مرکز گزارش اختصاصجرای ا (2)

دهای آورمرتبط، دست های پژوهشینحوه اعطای پاداش فعالیتتحقیقات این موسسه مطابق به طرز العمل 

 های مشترک به نسبت سهم مشارکت متعلق به متقاضی و مرکز تحقیقات است. روژهپ

 پژوهشگرتأمین 

 هایهای آنها به فعالیتز طریق تأمین بخش از هزینهدر صدد است تا متخصصان و پژوهشگران را اموسسه این 

 های زیر لازم است: های تحقیقاتی وادار نمایند که برای این امر اقدامتحقیقاتی و پژوهشی و شناسایی فرصت

پژوهشگر بر اساس پیشنهاد متقاضی که در این حالت تحقیق مزبور از طریق معاونت تحقیقات بررسی تأمین  (1)

 گیرد.که شرایط لازم را داشته باشد، مورد حمایت قرار میو در صورتی

 های تحقیقاتی کیفی و نتیجه بخش که بر اساس شرایط مندرج این پالیسی صورت گرفته باشد.پروژهتأمین  (2)

 های حمایتی از تحقیق و توسعهبسته 

ها، متعهد است که زمینه تحقیق از طریق لابراتور این دانشگاه را فراهم موسسه به منظور کاهش هزینهاین  (1)

 ات آن در اختیار عموم و مردم قرار گیرد. سازد تا نتایج تحقیق

تا  در توسعه دانش و علم توانمندسازدان، کارمندان و محصلان را استادموسسه در تلاش است تا این  (2)

 انجام دهند. تحقیقات را به صورت فردی و گروهی یا مشترک 

موسسه  ،ی مطلوب برسد که از آن پروژه بتواند درآمدزایی کندموسسه به نتیجهپروژه تحقیقاتی این اگر  (3)

 ی طرح را لحاظ کرده و وی را در اجرای آن شریک سازد. متعهد است که سهمیه محقق و نویسنده

تحصیلات عالی خواجه عبدالله انصاری متعهد است تا مشاوره و سازماندهی لازم را با محقق و موسسه  (4)

 هی تحقیقاتی انجام دهند. گروه

 ارائه کنفرانس و سمینارهای علمی ازحمایت 

ها و سمینارهای علمی است که در های تحقیقات استادان، ارائه مقاله در کنگره، همایشترین فعالیتاز مهمیکی 

 یرد:گکه به شکل زیر مورد حمایت قرار می گیردالمللی صورت میهای داخلی و بینات در کنفرانسچارچوب مقال
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های مالی این موسسه رسد از حمایتیا اسکوپوس به چاپ می ISIمقالاتی که در چارچوب مقالات تمام  (1)

د، دهدالر تشکیل می 2555دالر و حداکثر آن را بالغ بر  555را برخوردار بوده که حداقل سقف حمایت آن

 که مقاله مزبور در کنفرانس مربوطه ارائه و چاپ گردد.بشرطی

دالر  155که مقاله مربوطه صرفًا در قالب یک پوستر ارائه گردد، در آن صورت مبلغی معادل صورتیدر  (2)

  گیرد.به وی تعلق می

 ردد. گبلغ مشخص بر پایه حقوق استاد اضافه میمهای داخلی ارائه گردد، معادل آن که در کنفرانسمقالاتی  (3)

د، در کنفرانس مزبور ارائه نمایی خویش را بدون اینکه به چاپ برسد که ارائه کننده، صرفاً مقالهصورتیدر  (4)

 دالر به وی تعلق خواهد گرفت.  155مبلغ 

گردد، از سوی این موسسه مورد حمایت قرار گرفته و های داخلی ارائه و چاپ میی که در کنفرانسمقاله (5)

 افغانی پرداخت خواهد کرد.  2555ی آن مبلغ کنندهبه ارائه

 1555ی را بدون چاپ ارائه و صرفًا پوستر گردد، در آن صورت مبلغ صورتیکه شخصی صرفًا مقالهدر  (6)

 افغانی به وی تعلق خواهد گرفت. 

ه ی را ارائه نماید بهای داخلی و بدون اینکه جزء موظفی وی باشد مقالهکه شخصی در کنفرانسصورتیدر  (7)

 گیرد. افغانی تعلق می 1555وی هم مبلغ 

نده ه کندر یک کنفرانس و یا سمینار، ارائ: به منظور حمایت از مقالات، کنفرانس و سمینارهای اارئه شده 1تبصره 

اصه کنفرانس، سمینار، کاپی خل کاپی گواهی شرکت و ارائه در کنگره،مکلف است تا تمام مستندات آن را که شامل )

 گردد در اختیار معاونت تحقیقات و امور فرهنگی ارائه نماید. می (مقاله چاپ شده یا ارائه شده

 اثر علمی به نهادهای همکار و وزارتمعرفی 

منظور تشویق و حمایت از محقق، موسسه تحصیلات عالی متعهد است تا بهترین اثر علمی را که از سوی محقق به 

 لمیع تحقیقات بورد یید معاونت تحقیقات آن را به بخشعرفی و در صورت تأانجام شده به تمام نهادهای همکار م

اساس پالیسی که وزارت تحصیلات عالی دارند، اثر . بر عالی طی مکتوب رسمی ارسال نمایدوزارت تحصیلات 

 وزارت علمی قاتحقیمذکور را به منظور گزینش مورد ارزیابی قرار داده و بر اساس معیارهای که در پالیسی ت

 دارد، نویسنده را در صورت داشتن شرایط مورد تقدیر و تشویق قرار خواهند داد.  وجود

ر خویش طی ها و نهادهای همکاطور این موسسه متعهد است که اثر تحقیقی انجام شده را برای تمام دانشگاههمین

 مکتوب رسمی ارسال نمایند.

 بهترین اثر علمی ـ پژوهشی سالانتخاب  گزینشرایط 
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 به را انتخاب و اثر علمی بهترین به منظور تشویق استاد مزبور، تعهد دارد تا بر اساس معیارهای که دارد،موسسه 

 ی آن تشویقی و لوح تقدیر اعطا نماید که شرایط آن قرار زیر است:نویسنده

 بودن تحقیق از نظر فرآیند تحقیق؛معیاری  (1)

 های جدید و نوآورانه؛بودن ایدهدارا  (2)

 و کاهش نیازهای جامعه؛رفع  (3)

 های علمی جامعه؛بودن و مطابقت آن با اقتضائات جامعه و رفع نیازعیاری م (4)

 حق کاپی رایت و جوانب اخلاقی تحقیق؛رعایت  (5)

 فرآیند اداری و علمی تحقیق در موسسه؛میل کت (6)

 ش تحقیق؛داشتن با ضوابط و معیارهای رومطابقت  (7)

گزارش و مستندات آن اثر در بورد تحقیقات علمی وزارت تحصیلات عالی و معاونت تحقیقات این ارائه  (8)

 موسسه جهت بررسی و اعطای حمایت از آن. 

 از پژوهشگر برترتقدیر 

های معنوی های مادی، مورد حمایتبر حمایتعلاوهت وی را موسسه متعهد اسمنظور حمایت معنوی از محقق، این به 

 نیز قرار دهند.

 تقدیرنامه درجه یک به نویسنده یا نویسندگان و محققان؛اعطای  (1)

 ی دانشگاه؛هزینه و نشر اثر برگزیده به وسیله دانشگاه باچاپ  (2)

 نظر گرفتن وی در جمع استادان برتر و محققان برتر آن سال.در  (3)

 تصویب

 27/2/1455( مورخ 23شماره )طی پروتکل  های تحقیقاتی استادان، کارمندان و محصلانحمایتی از فعالیتپالیسی 

 باشد. شورای علمی مورد تصویب قرار گرفت و لازم الاجراء می

 

 

 اسدالله رادمنددکتر 

 رئیس مؤسسه تحصیلات عالی خواجه عبدالله انصاری
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