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 0    و فرایند پژوهشدستورالعمل 

 30/30/1031، فرایند پژوهشدستورالعمل 

 

 مقدمه

: 

 

 فرمود:السالم میشنیدم که امام صادق علیه  :گویدبن زید می هطلح

کند و هرچه سریعتر هم کند مانند کسی است که در غیر راه حرکت میعمل می آنکه بدون بینش،

 .گرددحرکت کند از راه اصلی دورتر می
 

، فقهی از لحاظ محتوایی و اجراییبرای شناخت موضوعات احکام  شناسانههای موضوعپژوهش

ولی نسبتاً مطمئن به دست آید. بنابراین اطمینان بخش بودن محصبا طی آن طلبد تا روشنی را می مسیر

نگاه فرایندی و ترسیم مسیری روشن است که تمامی مراحل  اقدامات عالمانه و ها در گرونتایج پژوهش

 و مسئولیت همه افراد در آن معلوم باشد. معیندر آن 

از ، دی و پایبندی عملی به آنفرایننگاه  باور بهفرایندگرا، فضای پژوهشی در ایجاد  نخستین گام

 تدوین دستورالعملتردید بیاندرکاران امور پژوهشی است. همکاران مؤسسه به ویژه دست تمامیطرف 

های و مالک قراردادن آنها در تمامی بخش در دو بعد اجرایی و محتوایی و ترسیم فرایندهای پژوهشی

 تأثیر بسزایی دارد.مؤسسه، در تحقق این نگاه 

است با اهتمام همکاران محترم در عرصه پژوهش، این دستورالعمل همراه با فرایندهای آن در امید 

 ها را روشن و هموارتر گرداند.بتواند مسیر این نوع پژوهش 2شناسانههای موضوعکنار راهنمای پژوهش

 از خداوند توفیق همگان را در این رسالت خطیر خواهانیم.

 

 هیمؤسسه موضوع شناسی احکام فق

 معاونت پژوهش

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .231ی ، صفحه1، جلد االنواربحار . 1

کند و این دستورالعمل مکمل ی ترسیم میها را به صورت فرآیندای که نکات کاربردی و اقدامات محتوایی پژوهش. کتابچه 2

 آن است.

http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=233724


 

 

 4    و فرایند پژوهشدستورالعمل 

 30/30/1031، فرایند پژوهشدستورالعمل 

 فصل اول: کلیات

 اهداف:  .1.1

 شفاف سازی مسیر پژوهش از آغاز تا انجام (1

 های همه عوامل انسانی مرتبط با پژوهشتعیین مسئولیت (2

 مستند سازی و اعتبار بخشی به روند کار پژوهش (0

 هاساختاری پژوهش -ارتقاء کیفیت محتوایی (4

 در امر پژوهشمدیریت زمان و بهره گیری بهینه از همه امکانات  (5

 منظور:  .1.1

های موضوع شناسانه جهت اطمینان بخش منظور از تدوین این دستورالعمل تبیین فرایند پژوهش

های پژوهشی در باشد که مالک عمل در سیر فعالیتو روشن شدن مسیر پژوهش می ، ساختارشدن محتوا

 مؤسسه موضوع شناسی احکام فقهی می باشد.

 تعاریف و اختصارات  .1.1

 شناسانهموضوع پژوهش  .1.1.1

گونه ها، ، مصادیق، عناصر مفاهیم،نسبت به شناخت موضوع شناسانه، تحقیقاتی است که طی آن،  پژوهش

-شود. این پژوهشناظر به حکم شرعی کشف و شناسایی میها، مقومات، قیود و معیارهای موضوعات مالک

 1اند.مای دارند و بر استنباط حکم شرعی مقدها از نظر فقهی اهمیت ویژه

 1سند انتظار .1.1.1.1

 سند انتظار پروژه در مؤسسه دو مفهوم دارد:

، انتظارات خود را در قالب هدف، منظور، طرح مسأله، کاربر و متقاضی پژوهشسندی است که الف:  

 نماید. مطرح میدر آن دستاورد و خروجی و ... 

عنوان طرح توجیهی اولیه ش بهمورد نظر برای پژوه نب: سندی است که از طرف مدیر گروه درباره عناوی

 (1گردد. )پیوست ریزی ارائه میگیری به شورای عالی برنامهبرای تصمیم

 طرح اجمالی .1.1.1.1

 یکل تیموقعو مشخصات شود و جدولی است که از طرف گروه پژوهشی تکمیل می طرح اجمالی

 1شود.میو دفاع  هیتوج آن موضوع قابل که انجام پژوهش در دهدیم نشان ایموضوع مورد نظر را به گونه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .10-13. ن.ک: راهنمای پژوهش های موضوع شناسانه، ص  1

شود که مؤسسه مجری و نهاد سفارش . مربوط به مواردی است که کار پژوهش به سفارش نهاد یا مؤسسه دیگری انجام می 2

 دهنده به عنوان کارفرما خواهد بود.



 

 

 5    و فرایند پژوهشدستورالعمل 

 30/30/1031، فرایند پژوهشدستورالعمل 

 تفصیلیطرح .1.1.1.1

ل انعقاد قرارداد، کم و کیف ز قبل، حین و پس از پژوهش، از قبیتفصیلی نقشه راه در همه مراحل اعم اطرح

 2.گرددگیرد و توسط پژوهشگر تکمیل میقرار میپژوهش، نظارت و ارزیابی محصول پژوهشی است که، مالک عمل 

 ضعیت پژوهشو  .1.1.1.1

 یت و چگونگی هر پژوهشی قبل از انجام آن تعیین گردد. از این جهت ممکن استاست موقعالزم  

 ، تأییدی، تکمیلی و یا تأسیسی باشد.پژوهش

 های تأییدی پژوهش .1.1.1.1.1

مـورد تأییـد ای نامـه، کتـاب و یـا مقالـهموضوع مورد نظر، اثری علمی در قالب پایان مواردی که در

صـورت نیـازی بـه پـژوهش کند. در اینمؤسسه را برطرف می و با اندک تغییری نیاز وجود داشتهمؤسسه 

 فراهم کند.  را  1باید مقدمات خرید اثر خرید اثر، به در صورت نیازگروه نیست و 
  های تکمیلیپژوهش .1.1.1.1.1

باره موضوع مورد نظر اثری وجود دارد و بخشی از آن رویکـرد موضـوع شناسـانه دارد امـا بـه همـان دراگر 

بـاره در علمـی صـورت گـروهکند و باید تکمیـل و یـا تصـحیو شـود. در ایـنبرطرف نمیصورت نیاز مؤسسه را 

مؤسسـه بـا وی قـرارداد تامین نظر کند و ترجیحاً نسبت به می یبا مؤلف هماهنگ گیری و تکمیل اثرچگونگی بهره

گونـه تکمیـل ایـن اصـالحات و 1شـود.تکمیل آن به فرد توانمند دیگری سپرده مـی ،شود و یا با خرید اثربسته می

 نامه تفصیلی جدید است. آثار، نیازمند تدوین طرح
 های تأسیسی پژوهش .1.1.1.1.1

صورت الزم در این ای وجود نداشته باشد.درباره موضوع مورد نظر هیچ اثر موضوع شناسانهاگر 

 ریزی شود.برای انجام آن برنامه از طرف گروه است

 پژوهش متقاضی  .1.1.1.1.1

که درخواست انجام  است هاییها و سازمانکز، نهادها، وزارتخانهمؤسسات، مرا ؛منظور از متقاضی

 . دارندپژوهش 

  

 

 

                                                                                                                           
 .22. ن.ک: همان، ص  1

 .05تا  01. ن.ک: همان، ص  2

 . مواردی همچون احیاء تراث از این قبیل است. 0

 .اجتماعی در حال انجام استو که در گروه فرهنگی « لهو ولعب». مانند پایان نامه  4



 

 

 1    و فرایند پژوهشدستورالعمل 

 30/30/1031، فرایند پژوهشدستورالعمل 

 فصل دوم: روش و مراحل اجرا

شناسی احکام فقهی، از آغاز تا انجام در سه مرحله قبل، حین و یات پژوهش در مؤسسه موضوععمل

 گیرد.  صورتبه شرح ذیل شود که در هر مرحله الزم است اقداماتی طی میپژوهش پس از 

 مرحله اول: اقدامات قبل از پژوهش .1.1

 نیاز سنجی   .1.1.1

مراکز، مؤسسات،  های علمیه،اساتید سطوح عالی حوزه نیاز سنجی از طریق دفاتر مراجع عظام تقلید،

هر به تناسب  مورد نظر . موضوعاتانجام می شود 1و یا افراد و یا واحدهای مؤسسه متقاضیی نهادها

 گیرد.طرف گروه مربوطه مورد بررسی قرار می توزیع و ازعلمی  گروه

 انتخاب موضوع  .1.1.1

موضوعاتی که از طرق مختلف به گروه پژوهشی ارجاع  ،گروه علمی شورایمدیر گروه با مشورت 

شـورای و همراه سند انتظار  برای بررسـی بـه  انتخاب 2مبتنی بر معیارهای هشتگانه اولویتشود را اده مید

 . دهدارائه می 0یریزی پژوهشعالی برنامه

  هر موضوعی مشمول بیشترین معیار اولویت باشد، برای پژوهش از اهمیت بیشتری برخوردار است.: تبصره

 ریزی پژوهشبررسی موضوع در شورای عالی برنامه .1.1.1

ریزی پژوهشـی مـورد بحـر قـرار مـهبرای بررسـی در شـورای عـالی برنا ،دارای اولویت موضوعات

در  وشـود می به گروه مربوطه ارجاع داده مـیید، برای تشکیل پرونده علتأیگیرد که در صورت می

 .گیردقرار نمیفرآیند پژوهشی در داده می شود و  اطالع، به مبدأ ارسال موضوع تایید نشدنصورت 

 طرح اجمالیتنظیم و  تشکیل پرونده علمی .1.1.1

پرونده علمی  ،موضوع ریزی برایبر اساس مصوبات شورای عالی برنامه تأیید،دبیر گروه پس از 

  (2کند. )پیوست می را تکمیل 1طرح اجمالیبر مبنای آن  ودهد میتشکیل 

  کند.علمی گروه ارسال می شورایطرح اجمالی را برای بررسی در  گروه مدیر

یـری گباید نشان دهنده تمام جوانب موضوع برای تصـمیم طرح اجمالیاطالعات موجود در تبصره: 

 صورت مستدل اثبات کند. را به پژوهش انجامیا عدم ضرورت بتواند ضرورت  باره آن باشد ودر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 هاعلمی گروه شورای. از جمله: هیئت امنا، ریاست مؤسسه، معاون پژوهش، مدیران و اعضای  1

 .15ش های موضوع شناسانه ، ص . ن.ک: راهنمای پژوه 2

 کارشناس مدعو 2. اعضای این شورا: ریاست مؤسسه، معاون پژوهش، مدیر گروه مربوطه و  0

 .22. ن.ک: همان ص  4
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 بررسی طرح اجمالی  .1.1.2

لمـی را بـا ع شـورایگروه به منظور کشف ابعاد فقهی موضوع مورد نظر و بررسی پیشینه آن، جلسـه 

 .کندبرگزار می )حتی االمکان( و معاون پژوهشموضوع آن متخصصان  حضور اعضای گروه،

عنوان معیار در مؤسسه مورد استفاده قرار پیشینه بهعلمی گروه،  شورایتأیید پیشینه در در صورت 

شود به خرید میاقدام  مشخص و 1گذاریکمیسیون نرخ هزینه آن در، خرید بهگیرد و در صورت نیاز می

 رسد.رآیند آن موضوع به پایان میو ف

مربـوط بـه جـام کارهـای بـرای ان ،دربـاره آن موضوع و نیاز به پژوهشدر صورت عدم تأیید پیشینه 

 گردد.به گروه برمی تدوین طرح تفصیلی

 تعیین پژوهشگر و برگزاری نشست علمی .1.1.9

نامه، ضوابط و ، برای انجام آن پژوهشگری را با توجه به آیین2گروه پژوهشی به تناسب نوع موضوع

 شود.کند تا برای تدوین طرح تفصیلی اقدام مقررات مؤسسه انتخاب می

)حتـی  بـا حضـور معـاون پـژوهش را نشسـت علمـی پـیش از تـدوین طـرح تفصـیلی گروه پژوهشی

 کند.برگزار میموضوع مورد نظر  و سه نفر از متخصصان االمکان(، پژوهشگر

 تفصیلیتدوین طرح .1.1.2

بـرای  کنـد وتـدوین مـیرا  تفصـیلی و مصوبات، طرح طرح اجمالی سند انتظار، پژوهشگر بر اساس

 (0)پیوست 0.دهدتحویل می گروهمدیر  به ،بررسی

 تفصیلیطرح بررسی  .1.1.2

بررسـی و  معاون و مدیر پژوهش مؤسسهبا حضور پژوهشگر، علمی گروه  شورایدر ، تفصیلی طرح

  ارسال می گردد.ریاست مؤسسه و سپس برای اظهار نظر  شود.میاصالحات احتمالی تأیید اعمال پس از 

 پژوهشزاری نرخ گ .1.1.6

 در صـورتبا تایید ریاست موسسه نهایی می گـردد. و هادی مندرج در طرح تفصیلی های پیشنهزینه

گزاری بررسی و پس از تعیین نرخ برای انعقاد قرارداد اقـدام ریاست مؤسسه، در کمیسیون نرخ صالحدید

 گردد.می

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . اعضای کمیسیون: ریاست مؤسسه، معاون پژوهش، مدیر گروه، مدیر طرح و برنامه، مدیر اداری مالی 1

 .13نه، ص های موضوع شناسا. ن.ک: راهنمای پژوهش2

 .05تا  01. ن.ک: همان، ص  0
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 30/30/1031، فرایند پژوهشدستورالعمل 

 تعیین ناظر  .1.1.12

شود تـا معین میتوسط گروه ناظر علمی نیز  ،علمی گروه شورایبررسی طرح تفصیلی در همزمان با 

 را پیگیری و آن را تدوین کند.  پژوهشهای وی کار پژوهشگر با راهنمایی

در سـه  ناظر علمی در مؤسسه حکم استاد راهنما را دارد و موظف است طبق جدول ارزیـابیتبصره: 

اعـالم و از صـحت محتـوایی و  در همـه مراحـل نظر خود را نسبت به همه ابعاد محصـول پـژوهش مرحله

 آن دفاع کند.  روشی

 تعیین مشاور  .1.1.11

ای داشـته باشـد بـا در صورتی که پژوهش نیاز به تخصص ویـژهبا توجه به متفاوت بودن موضوعات 

عنوان مشـاور د واجد شرایطی، جهت اتقان کار بهفر ،تأیید معاون پژوهش های پژوهشی واعالم نیاز گروه

نظر خود را نسبت بـه  در سه مرحله ارزیابیموظف است طبق جدول مشاور نیز  وگردد پژوهش تعیین می

 اعالم و از صحت محتوایی و روشی آن دفاع کند. در همه مراحل همه ابعاد محصول پژوهش

 پژوهشی انعقاد قرارداد .1.1.11

تنظیم و جهت انعقـاد قـرارداد و پرداخـت عاونت پژوهش توسط مپژوهشی قرارداد  ،مصوب نامه طبق نرخ

 .شودمالی ارجاع داده میرح و برنامه و ط به صورت وضعیت موقت شماره یک

 گردد.تاریخ شروع پژوهش از زمان اولین پرداخت مبلغ قرارداد لحاظ میتبصره: 

 .شده استانجام  ژوهشدرصد کار یک پ 12با اتمام فرایند قبل از پژوهش، توجه: 



 

 

 3    و فرایند پژوهشدستورالعمل 

 30/30/1031، فرایند پژوهشدستورالعمل 

 

 مرحله دوم: اقدامات حین پژوهش .1.1

 م است صورت گیرد به شرح ذیل است:های موضوع شناسانه الزاقداماتی که حین پژوهش

 آغاز پژوهش  .1.1.1

هـای راهنمـای پژوهشبـا توجـه بـه ، کـار پـژوهش را تفصـیلیپژوهشگر پس از تأیید و ابالغ طـرح

 طرح تفصیلی مندرج دربندی طبق جدول زماننامه نگارش و شناسانه، دستورالعمل پژوهش، شیوهموضوع

 شود. سیر پژوهش به گروه تحویل داده میجهت ادامه  در هر مرحلهکند که پس از تأیید آغاز می

بـه  کتبـیتبصره: در صورتی که حین پژوهش تغییراتی نسبت به طرح تفصیلی نیاز باشد پس از اعالم 

گروه و تأیید معاون پژوهش تغییرات مورد نظر بالمانع است. اسناد تغییر به طرح تفصیلی ضـمیمه خواهـد 

 (4شد. )پیوست

  اینظارت مرحله  .1.1.1

 گیرد. نظارت صورت میدر سه مرحله آن  نسبت به، از طرف ناظر و مشاورپس از آغاز پژوهش 

و  نـاظر طـرحابتدا توسـط پژوهش انجام شده  ؛و دوم : پس از اتمام و تحویل فصل اولاول

و علمی گروه با حضور معاون پژوهش  شورایدر  بعد از آنشود و می و نظارت مدیر گروه بررسیسپس 

 رتجلسـه آن بـه معاونـت پـژوهش ارائـهمطرح و اصالحات مورد نظر به پژوهشگر اعـالم و صور پژوهشگ

  (5گردد. )پیوستمی

ابتدا توسط ناظر طرح پژوهش انجام شده  ؛و چهارم ومسدوم: پس از اتمام و تحویل فصل 

 ن پژوهشعلمی گروه با حضور معاو شورایدر شود و بعد از آن و سپس مدیر گروه بررسی و نظارت می

مطرح و اصالحات مورد نظر به پژوهشگر اعالم و صورتجلسه آن به معاونت پژوهش ارائه  و پژوهشگر

پرداخت صورت وضعیت موقت شماره دو از قرارداد با تأیید پرداخت از گردد و طبق مفاد قرارداد، می

 (1. )پیوست گیردطرف معاونت پژوهش صورت می

پژوهش انجام  محصول نهایی به صورت کامل؛ و تحویل پژوهشسوم: پس از اتمام 

علمی  شورایدر شود و بعد از آن ابتدا توسط ناظر طرح و سپس مدیر گروه بررسی و نظارت میشده 

مطرح و اصالحات مورد نظر به پژوهشگر اعالم و صورتجلسه و پژوهشگر  گروه با حضور معاون پژوهش

قرارداد، پرداخت صورت وضعیت موقت شماره سه از  گردد و طبق مفادآن به معاونت پژوهش ارائه می

 (7گیرد. )پیوست قرارداد با تأیید پرداخت از طرف معاونت پژوهش صورت می

 دهد.گروه پس از نهایی شدن پژوهش، آن را به معاونت پژوهش تحویل می

 .شده استکار یک پژوهش  درصد 22با اتمام فرایند حین پژوهش، توجه: 
 



 

 

 13    و فرایند پژوهشدستورالعمل 

 30/30/1031، فرایند پژوهشدستورالعمل 

 امات پس از پژوهشمرحله سوم: اقد .1.1

 در معاونت پژوهش ارزیابی محصول .1.1.1

پژوهش کنترل ت ارائه گردید معاون معاونت پژوهشپس از اینکه پژوهش از طرف گروه مربوطه به 

 و در صورتمقدماتی پژوهش را انجام داده و در صورت انجام اصالحات، آن را به گروه ارجاع داده 

 کنند.یا میرا مه نقد و دفاعیه تأیید، مقدمات جلسه

  دفاعیهبرگزاری  .1.1.1

برگزار و مجموعه اصالحات مورد  نقد و دفاعیه جلسهبرای بررسی  نهایی محصول، معاونت پژوهش 

 شود. تا از طرف پژوهشگر اعمال دهدنظر را به گروه ارائه می

 کنترل نهایی  .1.1.1

ه معاونت پژوهش ، بترل نهاییبرای کن ، از طرف گروهاحتمالی پس از اعمال اصالحاتمحصول پژوهشی 

هـا طبـق قـرارداد، پرداخـت و آخـرین مرحلـه هزینـهشود. پس از تأیید نهایی معاونت پژوهش، تحویل می

 گردد.آزادسازی حسن انجام کار و مختومه شدن قرارداد اعالم می

 تحویل محصول نهایی به ریاست مؤسسه .1.1.1

بـرای افـزودن سـخن مؤسسـه  از پـسو مقاله کتاب  پروژه، در قالبنهایی را معاون پژوهش محصول 

 د.کن( برای ریاست مؤسسه ارسال میو انتشار سازیآماده )ویرایش، مقابله، ادامه کار

کتـاب  ،پژوهشگر باید پس از اصالحات و همزمان با تحویل محصول پژوهشی ،تبصره:  طبق قرارداد

 ارائه دهد.را نیز و مقاله علمی پژوهشی 

پژوهش در معاونت یک کار درصد 122هش، با اتمام فرایند پس از پژوتوجه: 

 .رسدبه اتمام میپژوهش 
 

 



 

 

 11    و فرایند پژوهشدستورالعمل 

 30/30/1031، فرایند پژوهشدستورالعمل 

 هافصل سوم: پیوست

 : سند انتظار1پیوست. 0.1

 طرح اجمالی: 2پیوست. 0.2

 : طرح تفصیلی0پیوست. 0.0

 : فرم تغییر طرح تفصیلی4. پیوست0.4

 پژوهش و دوم فصل اول: برگه ارزیابی 5پیوست. 0.5

 پژوهشو چهارم وم سفصل  : برگه ارزیابی1. پیوست1,0

 : برگه ارزیابی مرحله پایانی پژوهش7. پیوست7,0



 

 

 12    و فرایند پژوهشدستورالعمل 

 30/30/1031، فرایند پژوهشدستورالعمل 

 سند انتظار :1پیوست. 1.1

 



 

 

 10    و فرایند پژوهشدستورالعمل 

 30/30/1031، فرایند پژوهشدستورالعمل 

 شناسانه های موضوع: طرح اجمالی پژوهش1. پیوست1.1

 
  



 

 

 14    و فرایند پژوهشدستورالعمل 

 30/30/1031، فرایند پژوهشدستورالعمل 

 تفصیلی: طرح1. پیوست1.1



 

 

 15    و فرایند پژوهشدستورالعمل 

 30/30/1031، فرایند پژوهشدستورالعمل 

 



 

 

 11    و فرایند پژوهشدستورالعمل 

 30/30/1031، فرایند پژوهشدستورالعمل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 17    و فرایند پژوهشدستورالعمل 

 30/30/1031، فرایند پژوهشدستورالعمل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 12    و فرایند پژوهشدستورالعمل 

 30/30/1031، فرایند پژوهشدستورالعمل 

 



 

 

 13    و فرایند پژوهشدستورالعمل 

 30/30/1031، فرایند پژوهشدستورالعمل 

 
 

 

 

 



 

 

 23    و فرایند پژوهشدستورالعمل 

 30/30/1031، فرایند پژوهشدستورالعمل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 21    و فرایند پژوهشدستورالعمل 

 30/30/1031، فرایند پژوهشدستورالعمل 

 فرم تغییر طرح تفصیلی :1پیوست. 1.1

 
 



 

 

 22    و فرایند پژوهشدستورالعمل 

 30/30/1031، فرایند پژوهشدستورالعمل 

 پژوهش و دوم ارزیابی فصل اولبرگه  :2پیوست. 1.2

 



 

 

 20    و فرایند پژوهشدستورالعمل 

 30/30/1031، فرایند پژوهشدستورالعمل 

 پژوهش  و چهارم ومسارزیابی فصل برگه : 9. پیوست1.9

 



 

 

 24    و فرایند پژوهشدستورالعمل 

 30/30/1031، فرایند پژوهشدستورالعمل 

  برگه ارزیابی مرحله پایانی پژوهش: 2. پیوست1.2

 



 

 

 25    و فرایند پژوهشدستورالعمل 

 30/30/1031، فرایند پژوهشدستورالعمل 



 

 

 21    و فرایند پژوهشدستورالعمل 

 30/30/1031، فرایند پژوهشدستورالعمل 

 های پژوهش: فرایندچهارمفصل 

 سهطبق سطو گروه، معاونت پژوهش  دودر غاز تا انجام آپژوهش از شناسی  در مؤسسه موضوع

 شود.فرایند ذیل انجام می

 گروه سطو  قبل از پژوهش، در  فرایند .4.1

 گروه سطو فرایند حین پژوهش، در  .4.2

 معاونت پژوهش سطو پس از پژوهش در  فرایند .4.0



 

 

 27    و فرایند پژوهشدستورالعمل 

 30/30/1031، فرایند پژوهشدستورالعمل 



 
 22    و فرایند پژوهشدستورالعمل 

 قبل از پژوهش، در سطح گروه  ندیفرا .1.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 30/30/1031، فرایند پژوهشدستورالعمل 

 23    یند پژوهشو فرادستورالعمل 

 

 پژوهش، در سطح گروه نیح ندیفرا .1.1

 



 

 
 30/30/1031، فرایند پژوهشدستورالعمل 

 03    یند پژوهشو فرادستورالعمل 

 

 پس از پژوهش در سطح معاونت پژوهش ندیفرا .1.1

 

 

 



 

 

 01    و فرایند پژوهشدستورالعمل 

 دستورات و هماهنگی 

 ابـالغ معـاون پـژوهش توسـط و شـده یسـاز مادهتنظیم و آ پژوهش ریمدتوسط  دستورالعملالف( 

 .گرددیم

خـود قـرار  هـایپژوهشرا دریافت و آن را مبنای انجـام  دستور العمل ابالغهای پژوهشی وهگرب( 

 د داد.نخواه

و اجـرای بهینـه آن در  العملدسـتورموظف به ایجاد امکانی مناسب جهـت اعمـال  پژوهش ریمدج( 

 می باشد.های موضوع شناسانه پژوهش

 سؤاالت بازرسی

 اید؟ل ابالغی را مشاهده و دریافت فرمودهآیا دستورالعم (1

 زمان دریافت ابالغیه، در چه تاریخی بوده است؟ (2

 آیا مفاد ابالغیه برای گیرنده محترم واضو بوده و ابهامی ندارد؟ (0
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