بسمه تعالی
آیین نامه اجرایي حمایت از پژوهشهای قرآني
مرکز هماهنگي و توسعه پژوهش و آموزش عالي قرآني کشور
مقدمه:

با استناد به رهنمودهای مقام معظم رهبری در تاریخ  38/9/62در جمع اساتید دانشگاهها و با توجه به تحقق مطالبات قرآنی مقیام معظیم رهبیری و
اندیشههای قرآن معمارکبیر انقالب (ره) و در راستای تحقق اهداف قانون برنامه پنجم توسعه کشور و گسترش فرهنگ حییات بشیق قیرآن کیریم و
ارج نهادن به تالشهای علم و پژوهش دانشجویان و طالب در حوزههای گوناگون علوم ،فرهنگ و هنرهای قرآن  ،بسط فرهنگ تدوین پایان نامهها
مطابق تعاریف علم و پژوهش قرآن  ،مرکز هماهنگ و توسعه پیژوهق و آمیوزش عیال قرآنی کشیور از طیر هیای پژوهشی و پاییان نامیههیای
کارشناس ارشد ،رساله های دکتری و مقاالت علم به شر ذیل حمایت م نماید .این پژوهشها باید با اولویتهای پژوهش مطالعات قرآنی مصیوب
جلسه پانزدهم کمیسیون توسعه پژوهق و آموزش عال قرآن کشور مورخ  98/8/83که توسط وزیر محترم علوم تحقیقات و فناوری ،ط نامه شماره
/31838و مورخ  98/4/83ابالغ گردیده است ،منطبق باشد.
ماده .1اهداف:

 -3تقویت تمسک به قرآن
 -6نظام سازی قرآن  ،مدیریت منابع انسان قرآن و مدیریت منابع دانق قرآن
 -8تقویت همکاری های علم و بینالملل قرآن
 -4تأمین دانق مورد نیاز برای مدیریت راهبردی توسعه فرهنگ قرآن
 -1هدایت فرآیندهای آموزش و پژوهش قرآن به سمت کاربردی کردن تعالیم قرآن در زندگ فردی و اجتماع
 -2بهرهگیری حداکثری از ظرفیت و توانمندی های علم دانشجویان و طالب حوزه های علمیه
 -3زمینهسازی برای ارتقای نظامهای تعلیم و تربیت ،رسانهای ،تبلیغات دین و سایر نظامهای مؤثر با الهام از تعالیم قرآن کریم
 -3توسعه نظریهپردازی در نظامهای فرهنگ  ،اجتماع  ،اقتصادی و سیاس مبتن بر معارف قرآن
 -9گسترش تعامالت مرکز با مؤسسات آموزش و پژوهش حوزوی و دانشگاه و جریان سازی رویکردهای نوین
 -31ایجاد و تقویت انگیزههای دانشجویان و طالب عالقمند و حمایت از ایدههای خالقانه
 -33بهرهگیری از توانمندیها و ظرفیت دستگاههای پژوهش  ،پژوهشگران ،دانشجویان و طالب
 -36ترغیب دانشجویان ،پژوهشگران وطالب به اجرای پژوهشهای قرآن متناسب با اولویتهای اعالم شده توسط مراجع باالدست
ماده .2تعاریف:

پژوهش :تحقیقات است که به منظور کسب دانق علم جدید با کاربرد عمل خاص و حل مشکل در کشور انجام گیرد و منجر به محصول
کاربردی ،نوآوری یا انتقال دانق شود.
پژوهش قرآني :پژوهشهای که با هدف شناخت قرآن و معارف آن و وظایف فرد و جامعه نسبت به قرآن و چگونگ تحقق توسعه فرهنگ قرآن در
جامعه انجام م شود.
دبیرخانه :دبیرخانه این موضوع در مرکز هماهنگ و توسعه پژوهق و آموزش عال قرآن کشور مستقر است و محل تشکیل ،تکمیل پرونده ،داوری،
تصویب و تأمین مال پروژهها ،رسالههای دکتری ،پایاننامههای کارشناس ارشد و مقاالت علم است.
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مرکز هماهنگي و توسعه پژوهش و آموزش عالي قرآني کشور :این مرکز به منظور ایجاد ساختار و ساز وکار مناسب و برای انجام مسئولیت های
وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری در اجرای منشور توسعه فرهنگ قرآن تشکیل و تحت نظارت مستقیم وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری م باشد و
دارای سه عملکرد اصل توسعه آموزش عال قرآن  ،توسعه پژوهق قرآن و توسعه همکاریهای علم و بینالملل قرآن در حوزه پژوهق و آموزش
عال قرآن است که توسط کارگروههای متناظر با این عناوین صورت م گیرد.
مجری :پژوهشگری که پروژه پژوهش توسط وی و همکارانق اجرا م شود و باید عضو تمام وقت یا هیئت علم مؤسسه پژوهش بوده و دارای
حداقل مدرک کارشناس ارشد در زمینه پروژه پژوهش باشد.
در تحقیقات دانشجوی /طالب ارائه دهنده طر  ،همان مجری محسوب م شود.
تحقیقات دانشجویي یا حوزوی :تحقیقات پایان تحصیالت تکمیل دانشجویان (طالب ) در مقاطع کارشناس ارشد و دکترا و سطو سه و چهار
حوزوی (پایان نامه کارشناس ارشد،رساله دکتری و مقاالت علم ) که موضوع و چارچوب نظری آن به تصویب گروه آموزش رسیده و با هدایت
اعضای هیئت علم انجام شده و به وسیله هیئت داوران مورد ارزیاب قرار گیرد.
پروژه :طرح است که پژوهش  ،کاربردی ،غیرتکراری ،دارای نوآوری و ناظر به حل مشکالت کشور باشد.
دستگاه پژوهشي :در این آیین نامه به حوزههای علمیه ،دانشگاه ،پژوهشگاه ،مرکزرشد ،پارک علم و فناوری ،مؤسسه ،واحدهای پژوهش فناوری
دولت یا غیر دولت با هویت حقوق مستقل که دارای مجوز پژوهش فناوری از وزارت علوم تحقیقات و فناوری و حوزههای علمیه باشند ،دستگاه
پژوهش اطالق م شود.
ماده  .3اولویت ها:
الف .مطالعات هماهنگ سازی امور قرآنی

-1
-2
-3
-4
-5

-6

تولید مبان و ادبیات علم و اصطال شناس (ترمینولوژی) مفاهیم پایه نظام توسعه فرهنگ قرآن و زیر نظام های آموزش عال قرآن
پژوهق قرآن و فعالیت های تبلیغ و ترویج قرآن
روش شناس (متدولوژی) پژوهق های کاربردی امور قرآن
شناسای  ،تحلیل و آسیب شناس پیشینه و وضع موجود فعالیت های سامانده و هماهنگ سازی قرآن در داخل و خارج از کشور
بازآفرین و مدل سازی مدیریت امور قرآن
شاخص سازی ،سنجق و ارزیاب :
 .1-3سرمایه ها و منابع نهادی ،انسان  ،دانش  ،ارتباط و مادی نظام توسعه فرهنگ قرآن در داخل و خارج از کشور
 .1-6عملکرد دستگاهها ،نهادها ،مؤسسات و گروه های آموزش  ،پژوهش  ،تبلیغ ترویج و مدیریت دولت  ،عموم و مردم قرآن
 .1-8فرآیندهای سیاست گذاری ،هماهنگ و تسهیل ،نظارت و ارزیاب نظام توسعه فرهنگ قرآن و وضعیت تولیت آن
 .1-4مدیریت امور آموزش عموم قرآن ،پژوهق و آموزش عال قرآن  ،تبلیغ و ترویج قرآن در داخل و خارج از کشور
 .1-1مدیریت امور فرهنگ سازی و نظام سازی
رصد ،آینده پژوه و آینده نگاری امور قرآن

ب .مطالعات فرهنگ سازی قرآنی

 -7تولید مبان و ادبیات علم و اصطال شناس (ترمینولوژی) مفاهیم پایه فرهنگ سازی قرآن
 -8روش شناس (متدولوژی) پژوهق های کاربردی فرهنگ سازی قرآن
 -9شناسای  ،تحلیل و آسیب شناس پیشینه و وضع موجود فعالیتهای فرهنگ سازی قرآن در داخل و خارج از کشور
 -11مدل سازی و ارتقای آفرینق های هنری و رسانه ای قرآن در حوزه فرهنگ عموم (نمادسازی و تبلیغات رسانه ای و محیط  ،محاورات و
 )...و سبک زندگ قرآن
 -11طراح شاخص ،سنجق و ارزیاب وضعیت تولید ،نشر و عرضه آثار و محصوالت قرآن در داخل و خارج از کشور
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 -21رصد ،آینده پژوه و آینده نگاری فرهنگ قرآن
ج .مطالعات نظام سازی قرآنی

 -13تولید مبان و ادبیات علم و اصطال شناس (ترمینولوژی) نظام سازی قرآن
 -14روش شناس ( متدولوژی) پژوهقهای تشصص (بنیادی و توسعهای) قرآن و بینرشتهای و فرارشتهای قرآن و روش شناس نظریه
پردازی قرآن
 -15تولید وتوسعه معرفت علم درعلومانسان مبتن برمعرفتشناس  ،هست شناس و روششناس مبتن بر قرآن کریم و الگو و مدلهای آن
 -16شناسای  ،تحلیل و آسیب شناس پیشینه و وضع موجود فعالیتهای نظامسازی قرآن در داخل و خارج از کشور
 -17باز آفرین و مدلسازی مرجعیت معرفت و هویتسازی تمدن قرآن کریم بر پایه منابع دانش و نهادی
 -18شاخصسازی ،سنجق و ارزیاب نظریه پردازی قرآن
 -19رصد ،آینده پژوه و آینده نگاری دانق قرآن
ماده  .4شرایط و ویژگیهای طرحهای پیشنهادی:
الف :پروژههای پژوهشي:

 -3پژوهشگر اصل باید از اعضای هیئت علم تمام وقت دستگاه پژوهش باشد.
تبصره :در صورتیکه پژوهشگر اصل عضو مدعو از مؤسسه پژوهش دیگر باشد ،الزم است موافقت رسم مؤسسه پژوهش که مجری عضو
آن است کسب شود.
 -6موضوع پروژه با زمینه تشصص دستگاه پژوهش مرتبط باشد.
 -8هر پژوهشگر م تواند هم زمان حداکثر دو پروژه داشته باشد.
 -4مجموع ساعات مجاز مشارکت هر پژوهشگر (اعم از مجری یا همکاران) به طور هم زمان در پروژههای مورد حمایت از  611ساعت در ماه
نباید بیشتر باشد.
 -1مراحل انجام کار و شر خدمات پروژه باید توسط داور تأیید شود.
 -2دستگاه پژوهش که مجری عضو هیأت علم تمام وقت رسم آن است ،باید با اجرای پروژه موافقت نماید.
 -3به اعتبارات این پروژه ها مالیات و بیمه تعلق نم گیرد.
 -3مدت زمان اجرای پروژه  64ماه باشد.
 -9طر پژوهش از دیگر مراکز حمایت نشده باشد.
ب :پایان نامهها ،رسالههای دکتری و مقاالت:

-3
-6
-8
-4
-1

پایان نامهها ،رسالههای دکتری و مقاالت علم باید توسط استاد راهنما ،به عنوان ناظر تأیید شود.
حداکثر فاصله زمان الزم بین تصویب موضوع پایاننامه تا جلسه دفاعیه ،طبق آیین نامه تحصیالت تکمیل دانشگاه است.
مسئولیت صحت کلیه مطالب مندرج در پایاننامهها ،رسالههای دکتری و مقاالت علم برعهده استاد راهنما و دانشجو/طلبه است.
به اعتبارات این پایان نامهها ،رسالهها و مقاالت علم مالیات و بیمه تعلق نم گیرد.
پایان نامههای کارشناس ارشد ،رسالههای دکتری و مقاالت علم ارائه شده ،نباید از دیگر مراکز حمایت مال دریافت کرده باشند.

ماده  .5تعهدات مجری ،دانشجو (طلبه) ،داور و استاد راهنما:
الف :تعهدات مجری برای اجرای پروژه:

 -1دستگاه پژوهش و مجری موظف به رعایت کلیه مفاد این آیین نامه م باشند.
 -2حقوق مادی و معنوی پروژه (مالکیت فکری و معنوی) مشترکاً متعلق به مجری و این مرکز است.
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 -3مجری پروژه موظف است گزارش پیشرفت کار را مطابق زمانبندی مندرج در قرارداد در هر مرحله در چارچوب اعالم شده پس از تأیید
داور به همراه گزارش آن به دبیرخانه ارائه دهد.
ب :تعهدات دانشجو و طلبه برای اجرای پایاننامه یا رساله دکتری:

 -3دانشجو یا طلبه موظف به رعایت کلیه مفاد این آیین نامه است.
 -6حقوق مادی و معنوی پایان نامه (مالکیت فکری و معنوی) مشترکاً متعلق به دانشجو یا طلبه و این مرکز است.
 -8متقاض باید مجوز نشر الکترونیک پایان نامه خود را به این مرکز واگذار نماید.
 -4دانشجو یا طلبه موظف به درج حمایت مال توسط این مرکز در صفحه عنوان پایان نامه است.
 -1در صورت استشراج مقاله علم و پژوهش نام مرکز باید به عنوان حام مال طر ذکر شود.
 -2پایان نامهها ،رسالههای دکتری و مقاالت علم دارای ماهیت کاربردی ،راهبردی و برنامه ریزی بوده و قابل انتشاردر قالب کتاب هستند ،از
حمایت ویژه این مرکز برخوردار م گردند.
 -3دانشجو یا طلبه موظف است در پایان کار یک نسشه از رساله دکتری یا پایان نامه را به همراه لو فشرده (نسشه الکترونیک  Wordو )Pdf
به این مرکز ارسال نمایند.
 -3دانشجو یا طلبه موظف است یک مقاله علم  -پژوهش از موضوع پایان نامه خود را به صورت لو فشرده (نسشه الکترونیک  Wordو
 )Pdfبه این مرکز ارسال نمایند.
 -9مسؤولیت اصل نظارت برحسن اجرای پروژه برعهده ناظر است.
ج .تعهدات داور و استاد راهنما:

 -3مسئولیت اصل نظارت بر حسن اجرای پروژه بر عهده داور یا داوران علم تعیین شده توسط مرکز است.
-6داور موظف به ارائه مشاوره علم در حین اجرای پروژه به مجری است.
-8مسئولیت اصل نظارت بر حسن اجرای پایاننامه ها ،رسالههای دکتری و مقاالت علم بر عهده استاد راهنما است.
 -4استاد راهنما موظف به ارائه مشاوره علم مورد نیاز دانشجو یا طلبه در حین نگارش پایاننامه است.
د :تعهدات دستگاه پژوهشي:

 - 1دستگاه پژوهش موظف است کلیه مدارک مورد نیاز پروژهها یا پایاننامههای کارشناس ارشد ،رسالههای دکتری و مقاالت را اخذ ،تأیید و
به مرکز ارسال نماید.
 -2دستگاه پژوهش موظف است گزارشهای پیشرفت کار مرحلهای و نهای را از مجری و دانشجویان و طالب اخذ و برای بررس داوران علم
به مرکز ارسال نماید.
ماده  .6مدارک مورد نیاز برای تشکیل پرونده های مورد حمایت با رعایت موارد فوق عبارتند از:
الف :پروژههای پژوهشي:

-3
-6
-8
-4
-1

فرم پیشنهاد پروژه استفاده از تسهیالت این آیین نامه در دو نسشه با مهر و امضاء اصل
سوابق علم  ،پژوهش مجری و همکاران اصل پژوهشگر
گواه عضویت مجری در مؤسسه پژوهش
فایل الکترونیک فرم پیشنهاد پروژه و سوابق علم  ،پژوهش
دانشگاه موظف است مدارک مورد نیاز برای تکمیل پرونده های واصله را بررس  ،تایید و به مرکز ارسال نماید.
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 -2کلیه مکاتبات اداری با مرکز از طریق معاونت پژوهش یا دفتر پژوهشهای کاربردی دستگاه پژوهش برحسب صالحدید انجام شود.
ب :پایان نامهها ،رسالههای دکتری و مقاالت علمي:

-3در مورد پایاننامهها ،رسالههای دکتری و مقاالت علم  ،ارسال فرم پیشنهاد پروژه تکمیل شده به همراه تأییدیه دانشجو (طلبه) و استاد
راهنما کاف است.
 -6کلیه مکاتبات اداری با مرکز از طریق معاونت پژوهش یا دفتر پژوهشهای کاربردی دستگاه پژوهش برحسب صالحدید انجام شود.
ماده  .7مراحل بررسي پرونده طرحهای واصله:
 -1تشکیل و تکمیل پرونده
 -2داوری
 -3تصویب
 -4حمایت و اجرا

ماده  .8تشکیل و تکمیل پرونده:

-3
-6
-8
-4

پروژهها و پایاننامهها پس از بررس وتأیید دستگاه پژوهش از نظر انطباق با این آییننامه و تکمیل مدارک مربوطه (فرم پیشنهاد پروژه)
موجود بر روی پایگاه اطالع رسان به این مرکز ارسال گردد.
مدارک پروژههای واصله پس از تشکیل پرونده ،بررس  ،تکمیل و وارد بانک اطالعات خواهد شد.
پروندههای ثبت شده در بانک اطالعات  ،پس از دریافت شماره ثبت ،وارد لیست عناوین و مششصات پروژههای واصله موجود در پایگاه
اطالع رسان مرکز م شوند.
آخرین وضعیت هر پروژه بر روی پایگاه اطالع رسان مرکز اعالم م شود.

ماده  .9داوری

 -3پروندههای تکمیل شده پس از انطباق با اولویتهای پژوهش اعالم شده در سیر مراحل داوری قرار م گیرد و پس از تأیید در مرحله داوری
به تصویب خواهند رسید.
 -6در صورت که یک مجری بیق از یک پروژه داشته باشد ،پروژههای دیگر بر اساس ضوابط مندرج در شیوهنامه داوری مرکز در نوبت داوری
قرار م گیرد.
تبصره :1پایان نامهها و رسالههای دکتری و مقاالت پس از تایید استاد راهنما توسط یک داورعلم ،داوری و نظارت م شود.
تبصره :2داوری پروژهها توسط داوران علم مورد تأیید مرکز انجام و تعداد داوران بستگ به اعتبارکل پروژه خواهد داشت.
ماده  .11تصویب

 -3پروژهها پس از تأیید در مرحله داوری تصویب شده و به دستگاه پژوهش و مجری برای شروع انجام پروژه اعالم خواهد شد.
 -6دستگاه پژوهش و مجری موظفند پس از دریافت نامه تصویب پروژه از سوی مرکز ،فرم قرارداد را در سه نسشه اصل تأیید ( مهر و امضاء)
و به مرکز ارسال نمایند.
تبصره :الزم است شر خدمات قرارداد با شر خدمات فرم پیشنهاد پروژه منطبق باشد.
 -8در هر زمان که مششص شود پروژه فاقد شرایط الزم برای استفاده از تسهیالت این مرکز است ،پروژه متوقف و تأمین خسارات ناش
ازاجرای پروژه برعهده دستگاه پژوهش و مجری خواهد بود.
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ماده  .11اجرا

 -3مراحل اجرای پروژه باید منطبق با شر خدمات موجود در فرم پیشنهاد پروژه باشد.
 -6زمان اجرای پروژه باید منطبق با جدول زمانبندی موجود در فرم پیشنهاد پروژه باشد.
ماده  .12نحوه حمایت مالي
الف :پروژه:

 -1پرداخت هزینه پروژهها پس از تأیید در مرحله داوری و تأیید گزارشهای پیشرفت کار از سوی داور براساس ضوابط موجود صورت م گیرد.
 %11 -2از اعتبارکل بعد از دریافت گزارش نهای پروژه پرداخت و با مجری تسویه حساب خواهد شد.
ب :پایان نامهها ،رسالهها و مقاالت:

 -3سقف حمایت مال از پایان نامهها در مقاطع کارشناس ارشد حداکثر  61میلیون ریال و دکتری حداکثر  11میلیون ریال تعیین گردید.
 -6پرداخت پایان نامهها به میزان پیشرفت کار در حین انجام پروژه با رعایت تناسب به دانشجو (طلبه) و استاد راهنما (ناظر)
تبصره :1در صورت استشراج مقاله علم  -پژوهش  ،سقف حمایت مال متناسب با ارائه مقاله در مجالت معتبر (در سطح مل  ،کشورهای اسالم و
بینالملل ) تعداد مقاالت و چاپ مقاالت در نشریات معتبر تا سقف  31میلیون ریال قابل افزایق خواهد بود.
تبصره  :2عالوه بر حمایت مال دانشجو/طلبه حداکثر تا  %81سهم حمایت دانشجو/طلبه به استاد راهنما و مشاورین قابل پرداخت خواهد بود.
تبصره  :3حمایت از پایان نامههای دفاع شده که منطبق با اولویتهای پژوهش اعالم شده باشند و از حمایت های مال سایر مراکز استفاده نکرده باشند
تا یک سوم حمایت مال فوق امکان پذیر خواهد بود.
ماده  .13مواردی که از محل تسهیالت این مرکز قابل پرداخت نیست:

-1
-2
-3
-4
-5

هزینه برگزاری سمینارها ،همایقها ،کارگاههای آموزش
هزینه سفرهای داخل و خارج
هزینه خرید ،احداث و اجاره ساختمان
هزینه خرید خودرو و نظایر آن
هزینه مواد غیرمصرف و تجهیزات که جزء هزینههای مستقیم پروژه محسوب نم شود.

ماده  .14حل اختالف:

 -3در صورت که به هر دلیل در هر کدام از مراحل اجرای پروژه ،بین مجری و دستگاه پژوهش اختالف در خصوص پروژه ایجاد شود که
مانع از ادامه یا اجرای صحیح پروژه شود ،مرکز با تشکیل جلسه حل اختالف ،نسبت به بررس موضوع اقدام نموده و در خصوص آن
تصمیم گیری م نماید .تصمیم مرکز پس از ابالغ به دستگاه پژوهش و مجری الزم االجراست و اعتراض متوجه مرکز نشواهد بود.
 -6در صورتیکه مجری به هر دلیل به تعهدات خود عمل ننماید موظف به پرداخت خسارت ناش از اجرای ناتمام طر خواهد بود.
ماده  .15فروش دستاوردها:

 -3در صورتیکه دستاوردها و نتایج انجام پروژه دارای متقاض دیگری (سایر دستگاههای اجرای کشور) باشد نتایج و دستاوردهای حاصل از
اجرای پروژه با هماهنگ و موافقت مرکز و مجری مشروط به دریافت حداقل  %81از اعتبارکل پروژه از متقاض قابل واگذاری است.
ماده  .16این آیین نامه در  32ماده و  2تبصره تدوین شده است.
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