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باسمه تعالی
روسای محترم دانشگاه آزاد اسالمی استانها و واحدهای جامع مستقل 

با سالم و احترام؛

پیرو ابالغ شیوه نامه واحدهای پژوهشی به شماره ١٠/٢٤٠١٩ مورخ ٩٨/٤/٣٠  که به منظور ساماندهی و نظارت بر

 فعالیت واحدهای پژوهشی دانشگاه بر اساس سیاست های جدید این حوزه ارسال شده است، برای اتحاد رویه و عدم تفسیر جداگانه 

از تبصره ١٧ ماده ٧ این بخشنامه در خصوص حق مسئولیت رئیسان مراکز تحقیقاتی، الزم است واحدهای دانشگاهی بر مبنای این 

دستورالعمل به شرح زیر اقدام نمایند: 

همانگونه که به صراحت در این مورد اعالم شده در سال اول فعالیت مرکز تحقیقات الزم است حق مسئولیت معادل رئیس 

دانشکده همان واحد دانشگاهی محاسبه و پرداخت گردد. پس از سال نخست ضمن تاکید مجدد بر پرداخت حق مسئولیت از محل 

درآمدهای مرکز، به منظور نظام مند کردن این پرداختی ها شیوه عمل و پرداخت آن بر اساس ارزیابی و رتبهبندیهای انجام 

گرفته(مطابق با کاربرگ شماره ١ شیوه نامه شماره ١٠/٤٣٥٤٠ مورخ ٩٨/٠٧/٢١) توسط این معاونت که به واحدها ابالغ خواهد شد، 

مطابق با بندهای زیر قابل پرداخت خواهد بود:

١- مراکز تحقیقاتی که پس از ارزیابی و رتبهبندی در گروه مطلوب قرار بگیرند کماکان به مدت یک سال دیگر از حق سرپرستی 

معادل رئیس دانشکده همان واحد برخوردار خواهند بود.

تبصره: به منظور تشویق مراکز تحقیقاتی پیشرو، حق سرپرستی رئیسان مراکز تحقیقاتی که در رتبه بندی ساالنه مقام برتر را کسب کنند  

مطابق جدول ٤  ماده ٥ بخشنامه ١٠/٤٣٥٤٠ مورخ ٩٨/٧/٢١ ( جدول زیر ) فقط با مجوز این معاونت قابل محاسبه و پرداخت است. 

چهارم سوم دوم اول  رتبه کشوری

١/١ ١/٢ ١/٣ ١/٤ ضریب حق مسئولیت

٢- مراکز تحقیقاتی که پس از ارزیابی و رتبهبندی در گروه متوسط قرار بگیرند حق سرپرستی آنها تا زمان ارزیابی بعدی(یک سال 

دیگر)به ٥٠ درصد حق سرپرستی رئیس دانشکده همان واحد تقلیل خواهد یافت.

٣- مراکز تحقیقاتی که پس از ارزیابی و رتبه بندی در گروه ضعیف قرار بگیرند در صورتی که این ضعف طبق کاربرگ شمار١ 

بخشنامه یاد شده عملکردی باشد، حکم ریاست مرکز تحقیقاتی لغو و الزم است رئیس جدید برای اداره امور مرکز تحقیقاتی با اعمال 

٢٥ درصد حق سرپرستی( تا رسیدن به وضعیت متوسط و مطلوب ) معرفی شود.

تبصره: مطابق با کاربرگ شماره ١ شیوه نامه شماره ١٠/٤٣٥٤٠ مورخ ٩٨/٠٧/٢١ اگر مرکز تحقیقات از ردیف های مربوط به 

زیرساخت امتیاز الزم را کسب نکند با مسئولیت رییس محترم واحد ٦ ماه فرصت داده می شود تا با فراهم آوردن زیرساخت های 

الزم با عنوان مرکز تحقیقات یا گروه پژوهشی (بسته به نظر این معاونت)ادامه فعالیت داشته باشد.

٤-  مجوز مراکز تحقیقاتی که پس از ارزیابی و رتبه بندی در گروه بسیارضعیف قرار بگیرند لغو خواهد شد. 
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در ضمن الزم است بر اساس مجوزهای صادره از سوی پژوهشگاه وشبکه آزمایشگاهی نسبت به صدور حکم حقوقی رئیسان مراکز 

تحقیقاتی اقدام و حق سرپرستی ایشان پرداخت گردد.


