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 (Grant) پژوهانهنامه  آیین
   مقدمه

و بگه  دانشگاا  زناگان    أت علميهي اعضايهاي پژوهشي  فعاليتاز به منظور اتخاذ ضوابط مدون جهت حمايت مالي نامه حاضر  آيين

وزارت علگو    ( اعضگاي هيگأت علمگي   Grantنامگه پژوهانگه )   آيگين »  28/6/1390مگور    110451/3استناد آيين نامه اصالحي ابالغيه 

 . د  استش بازناري اعضاي محتر  هيات علمي دانشاا  نظراتآخرين براساس و  تدوين «تحقيقات و فناوري 

 تعاریف: -1ماده 

و بگا ضگوابط   شگد   تعيين ارات پژوهشي دانشاا  علمي و اعتب هيأتهاي پژوهشي عضو  فعاليت پژوهانه: اعتباري است که براساس امتياز

 باشد. کرد مي نامه قابل هزينه اين آيين

 ثبت شد  در سامانه مديريت پژوهشي )سمپ(پژوهشي  هاي فعاليتامتياز امتياز پژوهشي: 

 طرح سربازي دانشاا  زناان ، پيماني،آزمايشي، رسمي گ قطعي ت علمي رسمي گ اعضاي هيأ علمي: هيأتعضو 

 اهداف:   -2 ماده

 پژوهشي دانشاا  هاي فعاليتريزي، ارزيابي و نظارت بيشتر بر  برنامهسياستاذاري، امکان  -1

 هاي پژوهشي کشور و دانشاا  در راستاي سياست  فعاليتعلمي به اناا   هيأتتشويق و ترغيب اعضاي  -2

 وري و استفاد  بهينه از اعتبارات پژوهشي دانشاا  افزايش ميزان بهر  -3

 ت علمي دانشاا أکردهاي پژوهشي اعضاي هي هدفمند نمودن هزينهتسهيل و  -4

 نحوه تخصیص و اجرا:  -3ماده 

به پيشنهاد شگوراي پگژوهش و فنگاوري در    با توجه به اعتبارات پژوهشي دانشاا  در هر سال  هر امتياز پژوهشي اعتبار معادل -3-1

 گردد. جلسه هيأت رئيسه دانشاا  تعيين مي

سال اول استخدا  امتيازي معادل مياناين امتيگاز پژوهانگه و در سگال دو  معگادل ن گ       براي ت علمي جديد، به اعضاي هيأ -3-2

 تعلق خواهد گرفت.عالو  بر امتيازات مکتسبه مياناين امتياز پژوهانه اعضاي هيأت علمي دانشاا  

يابند نيز از اين کمک  اري ارتقاء ميتب ر : اعضاي هيأت علمي مأمور به تح يل که با اخذ مدرک دکترا به درجه استادي

 مند خواهند شد. بهر 

هگاي   فعاليگت  ازامتيگاز کسگب شگد     مامگو    اسگاس بردر انتهاي ارديبهشت ما  هر سال اعتبار پژوهانه اعضاي هيأت علمي  -3-3 

 شود.  يسال قبل ثبت و تأييد شد  در سامانه مديريت پژوهش )سمپ(، محاسبه و در همان سامانه اعال  م پژوهشي

 سگمپ را در  خگويش  انگه کارنامه پژوه ،قبل از انتهاي ارديبهشت ما  در طول سالو مستمراً ت علمي اعضاي هيأتب ر : 

 مراتب را از طريق گرو  و دانشگکد  بگه معاونگت پگژوهش و فنگاوري دانشگاا       ، بررسي و در صورت وجود اشکال

 د.ننماي ارسال مي

بعد منتقگل شگد  و قابگل     هاي ، اعتبار باقي ماند  به سالتخ يص يافته اعتبار پژوهانه ليا ک کرد بخش در صورت عد  هزينه -3-4

 کرد است. هزينه

 نحوه محاسبه امتیاز پژوهانه: -4ماده 

   :دوش مي جدول زير محاسبهعلمي بر اساس  هيأتاعضاي  انهپژوهات امتياز -4-1
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 امتياز موضو  ردي 
حداکثر 

 امتياز

  Nature 100و  Scienceماالت در  منتشر شد مقاله  1

  ISI  1 (IF/AIF)6+7 ه با نمايهدر مال منتشر شد مقاله  2

  Scopus 7با نمايه  هدر مال منتشر شد مقاله  3

  ISC 6 با نمايه پژوهشي -معتبر علمي هدر مال  دمنتشر شمقاله  4

5 
رد تأييد )مو ISC بدون نمايه پژوهشي -معتبر علمي هشد  در مال منتشرمقاله 

 وزارتين(
5  

  4 مروري -شد  در ماالت معتبر علمي منتشرمقاله  6

 ISI 3 3 بدون نمايهخارجي  هشد  در مال منتشرمقاله  7

  ISC  3 با نمايه تروياي -معتبر علمي هشد  در مال منتشرمقاله  8

 3تا  اسال   و دانشنامه جهان  المعارف ر شد  داي منتشر همقال 9
 کميسيون تخ  ي( )به تشخيص

 

10 
)مورد تأييد  ISC بدون نمايهتروياي  -معتبر علمي هشد  در مال منتشرمقاله 

 وزارتين(
2  

 2 1 علمي داخلي )با هيأت تحريريه( هشد  در مال منتشرمقاله  11

12 

 الذکر تحت عناوين مختل  غير از مقاله کامل فوق شد  در ماالت منتشرمقاله 

(Full Paper)  بيل از قShort Communication ،Rapid Publication ،

Technical Note ،Technical Report ،Case Report  يا هر عنوان دياري که

 مقاله را از مقاله کامل متمايز کند.

  % امتياز مقاله کامل70

13 
و  2هاي علمي معتبر داخلي شد  در ماموعه مقاالت همايش منتشرمقاله کامل 

 يالملل خارجي بين
2 

6 14 
و  2هاي علمي معتبر داخلي شد  در خالصه مقاالت همايش منتشرخالصه مقاله 

 المللي  خارجي بين
1 

 1 2هاي علمي معتبر ملي داخلي شد  در ماموعه مقاالت همايش منتشرمقاله  15

 5/0 2هاي علمي معتبر ملي داخلي شد  در خالصه مقاالت همايش منتشرمقاله  16

17 
 Scopus ,ISIمعتبر ) هشد  مستخرج از رساله متقاضي در مال نتشرممقاالت 

ISC  پژوهشي مورد تأييد وزارت متبو ( -لميو ع 
1 5 

 2 هاي پژوهشي خاتمه يافته داخلي با ارائه مقاله طرح 18
 

 1 هاي پژوهشي خاتمه يافته داخلي بدون ارائه مقاله طرح 19

 4و3هاي پژوهشي خارج از دانشاا  طرح 20
يک امتياز به ازاي هر +  3

 صد ميليون ريال اعتبار
 

21 
هاي پژوهشي حمايت شد  توسط صندوق حمايت از پژوهشاران و فناوران  طرح

 کشور
يک امتياز به ازاي هر +  2

 دويست ميليون ريال اعتبار
 

22 
که از خارج از دانشاا  حمايت مالي شد   دانشاويي  نامه راهنمايي پروژ  يا پايان

 3شدبا
امتياز به ازاي  25/0+  25/0

 هر د  ميليون ريال اعتبار
 

23 
يا  ها  آزمايشاا  )اموال( براي استفاد  در تاهيزاتکتاب براي کتابخانه و خريد 

 5هاي پژوهشي خارج از دانشاا  از محل طرحهاي دانشاا   کارگا 

مبلغ فاکتور   ٪10معادل 

 خريد هر سال
 

24 
يا  ها  آزمايشاا  )اموال( براي استفاد  در تاهيزاته و کتاب براي کتابخانخريد 

 هاي پژوهشي داخل دانشاا  يا پژوهانه محل طرحهاي دانشاا  از  کارگا 

مبلغ فاکتور  ٪20معادل 

  سال خريد هر
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25 
 -هاي علمي ثبت اخترا  در داخل و خارج از کشور با تأييديه سازمان پژوهش

 صنعتي
 برابر امتياز 5/1 + 5

 از د  بهمکتس
 

  12 کتاب برگزيد  سال 26

  6 کتاب سال شايسته تقدير 27

  3 کتاب ف ل 28

 20تا  تألي  يا ت ني  کتاب 29
 )به تشخيص کميسيون تخ  ي(

 

30 
در  ٪30تاديد چاپ کتاب تأليفي يا ت نيفي در صورتي که حداقل به ميزان 

 محتواي آن اصالح يا اضافه صورت پذيرفته باشد. 
 4تا 

 )به تشخيص کميسيون تخ  ي(
 

   40تا  المعارف و . . .  هاي همانند داير  تألي  ماموعه کتاب 31
 )به تشخيص کميسيون تخ  ي(

 

   10تا  کتاب و تدوين ترجمه 32
 )به تشخيص کميسيون تخ  ي(

 

 ( Book chapterتألي  يا ترجمه بخشي از کتاب ) 33

درصدي از امتيازات بندهاي 

  29تا  26
به تشخيص بسته به سهم مشارکت )

 کميسيون تخ  ي(

 

   15تا  ت حيح انتقادي کتاب معتبر 34
 )به تشخيص کميسيون تخ  ي(

 

 10 2 ويراستاري علمي کتاب )در صورت درج نا  عضو هيأت علمي در شناسنامه کتاب( 35

36 
تومان ميليون  200با مبلغ بيش از هاي پژوهشي خارج از دانشاا   نظارت بر طرح

 با موافقت دانشاا  و تأييديه رسمي 
2 

4 37 
ميليون تومان  200تا 50با مبلغ بين هاي پژوهشي خارج از دانشاا   نظارت بر طرح

 با موافقت دانشاا  و تأييديه رسمي 
5/1 

38 
 ميليون تومان  50با مبلغ کمتر از هاي پژوهشي خارج از دانشاا   نظارت بر طرح

 و تأييديه رسمي با موافقت دانشاا  
1 

 6 2 داوري کتاب 39

 ISI  1با نمايه  پژوهشي –داوري مقاالت علمي  40

6 

 Scopus 5/0و  ISCبا نمايه پژوهشي  –داوري مقاالت علمي  41

 1 )استاني(هاي پژوهشي خارج از دانشاا   داوري طرح 42

 2 )ملي(هاي پژوهشي خارج از دانشاا   داوري طرح 43

 3 المللي()بينهاي پژوهشي خارج از دانشاا   ي طرحداور 44

 2 ارشد نامه کارشناسي راهنمايي پايان 45

10 
 5/0 ارشد نامه کارشناسي مشاور  پايان 46

 6 نامه دکتري راهنمايي پايان 47

 5/1 نامه دکتري مشاور  پايان 48

 6و فارابي ، رازيهاي اول، دو  و سو  جشنوار  خوارزمي، جوان خوارزمي رتبه 49
 از راست به چپترتيب به

20- 15- 10 
 

  20 ژوهشار يا فناور برتر کشوري )در مراسم کشوري هفته پژوهش و فناوري(پ 50

 6 3 هاي مذکور( هاي کارآفريني )مطابق دستورالعمل تشکيل هسته راهنمايي هسته 51
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 10 2 7از طريق هسته علميارائه پيشنهاد  طرح پژوهشي گروهي به خارج از دانشاا   52

 سازي نتايج پژوهش يا فناوري تااري 53

مبلغ  ٪51معادل 

الشراکه  يا سهمباالسري 

 شد  هر سال  برداشت

 

 پژوهشي  -، مدير مسئولي و عضويت در هيأت تحريريه ماالت علمي8سردبيري 54
 به ازاي هر سال 1 -2 -7
 (از راست به چپترتيب به)

 

55 
مسئولي و عضويت در هيأت تحريريه ماالت علمي دانشاا  )که  ، مدير8سردبيري

 اند( پژوهشي دريافت نکرد  -هنوز اعتبار علمي

به ازاي هر  5/0 -1 -3

 (از راست به چپ) سال
 

 WoS( ارائه شد  توسط H-Indexشاخص هرش ) 56

مقدار افزايش شاخص هرش 

× در  سال محاسبه پژوهانه 

 شاخص هرش سال قبل
10 

 10 3/0هر استناد  در سال محاسبه پژوهانه ISIبا نمايه  مقاالتهاي داد  شد  به اد استنادتعد 57

  5 الملليدبيران علمي و اجرايي کنفرانس بين 58

  3 دبيران علمي و اجرايي کنفرانس ملي 59

 3 امتياز 1ساعت  4هر  (Workshop)سخنران کارگا   60

61 
المللي )با تأييد مدير روابط ني يا کارگا  بينماري )مسئول( برگزار کنند  سخنرا

 المللي دانشاا (علمي بين
1 2 

62 
ماري )مسئول( برگزار کنند  سخنراني يا کارگا  داخلي )با تأييد معاون پژوهشي 

 دانشکد  مربوطه(
25/0 1 

 10بنياناعضاي هيأت علمي قبل از دريافت ماوز دانش 9عضويت در شرکت فناور 63
براي هر سال امتياز  5

 فعاليت براي کل شرکت
 

 10بنياناز دريافت ماوز دانش بعدعضويت در شرکت فناور اعضاي هيأت علمي  64
براي هر سال امتياز  20

 فعاليت براي کل شرکت
 

 10سازي مح ول )کاال و خدمات( توسط شرکت فناور اعضاي هيأت علميتااري 65
درصد فروش  2معادل 

 ساليانه مح ول
 

66 
مورد تأييد وزارت  شد  توسط دانشاا ، سازمان يا پارک  ائهارطح آمادگي فناوري س

 11عت 

3+TRL+PRL+MRL  
غير  TRLشرط کسب امتياز )به 

 (صفر
 

 شود. در نظر گرفته مي 2ضريب امتياز حاصل با ت، فلسفه )اسالمي( و هنر اهاي ادبيات، معارف اسالمي، الهي در رشته -1

 Universityگيرند که نا  و نشاني دانشاا  زناان ) انه انتشار مقاله و کتاب در صورتي به عضو هيأت علمي تعلق ميازات پژوه: امتي1تب ر 

of Zanjan عنوان وابستاي يا آدرس خويش در متن يا پاورقي مقاله و جلد يا شناسنامه کتاب ذکر کرد  باشد. ( را به 

عنوان اولين ( متعدد با قيد نشان سازماني دانشاا  زناان بهAffiliationشان سازماني ): به مقاالت چاپ شد  در ماالت که داراي ن2تب ر 

مورد ولي فاقد قرارداد همکاري مربوطه با دانشاا  باشند، مشروط به هماهناي قبلي با گرو  و دانشکد  و همچنين ارائه م وبه موافقت 

 گيرد.آنها، ن   امتياز تعلق مي

( که به صورت مشترک با استادان و متخ  ان خارج از کشور چاپ 12تا  1چاپ شد  در نشرياتي )موضو  بندهاي : امتياز مقاالت 3تب ر 

 يابد.درصد افزايش مي 20اند، شد 

ذيل وزارت علو ، تحقيقگات   دولتي مؤسسات پژوهشيها و  دانشاا  هاي علمي، انامنهمايش علمي معتبر همايشي است که برگزارکنند  آن  -2

مگورد  و ( اي حرفگه  و کگاربردي و فنگي   -، جگام  علمگي  )به اسگتثناي دانشگاا  پيگا  نگور     ي يا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکيو فناور

 .بود  يا اعتبار همايش به تأييد شوراي پژوهش و فناوري دانشاا  رسيد  باشد  ISCتأييد

 سه مقاله استهاي قابل قبول در يک همايش در هر سال : حداکثر تعداد مقاله1 تب ر
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  .باشدمنعقد شد  دانشاا  قرارداد مربوط توسط در صورتي که پذيرش طرح با اقدامات و پيايري عضو هيأت علمي محقق شد  و  -3

 گردد.محسوب ميعنوان طرح خارج از دانشاا  هبنيز پسادکتري دور  طرح : 1تب ر 

 يابد.درصد افزايش مي 20المللي هاي خارجي بينامتياز طرح -4

تاهيزات خريداري شد  از محل طرح بايد پس از خاتمه طرح به »در قرارداد طرح با کارفرما، اين موضو  که  ص امتياز الز  استي تخ يابر -5

در هگر حگال    قيد نشد  باشد و يا در صورت ذکر اين موضو ، نامه رسمي جهت اهداي آنها به دانشاا  ارائه گردد.« کارفرما تحويل داد  شود.

 امتياز مزبور پس از ن ب برچسب اموال دانشاا  تخ يص داد  خواهد شد.

ها به صگورت مگوردي در شگوراي    ساير جشنوار  شود.ميبه اول جشنوار  معتبر محسوب ترمعادل   ISIکسب رتبه دانشمند يک درصد برتر  -6

 .گيرندقرار مي و تعيين امتياز پژوهش و فناوري دانشاا  مورد بررسي

پيشنهاد  بايد به ت ويب شوراي هسته علمي رسيد  و توسط مسئول هسته به معاونت پژوهش و فناوري دانشاا  رسيد  باشد. بديهي اسگت   -7

 هاي ارسال شد  هسته علمي نيز يکي از معيارهاي ارزيابي فعاليت خواهد بود. هاي موافقت شد  به پيشنهاد  تعداد پيشنهاد 

تواند با اعال  کتبگي   عنوان مدير داخلي ماله من وب نمايد، مي به با صدور ابالغ اعضاي هيأت علمي دانشاا  رادر صورتي که سردبير يکي از  -8

 بسته به حام امور محوله بخشي از امتياز خويش را به وي واگذار نمايد.

محگور،   و ثروت، توسعه اقت اد دانگش افزايي علم  منظور هم شرکت فناور اعضاي هيأت علمي: شرکت يا مؤسسه خ وصي يا تعاوني است که به -9

سازي نتايج تحقيق و توسعه )شامل طراحي و توليد کگاال   تحقق اهداف علمي و اقت ادي )شامل گسترش و کاربرد اخترا  و نوآوري( و تااري

رالعمل شرايط و نحو  تأسگيس  افزارهاي مربوط، طبق دستو ويژ  در توليد نر  هاي برتر و با ارزش افزود  فراوان به و خدمات( در حوز  فناوري

بنيان توسط اعضاي هيأت علمي و يا با مشارکت دانشاا / مرکز پژوهشي )ابالغ شد  توسط وزير محتر  علگو ، تحقيقگات و    هاي دانش شرکت

اان مسگتقر  ( در مرکز رشد واحدهاي فناوري دانشاا  زناان يا پارک علم و فناوري استان زن20/4/1395مور   79009/6فناوري به شمار  

 % از سها  آن متعلق به عضو )اعضاي( هيأت علمي دانشاا  زناان باشد.34شد  و فعاليت نمايد و حداقل 

نامگه   کليه امتيازات مذکور، با توجه به تعداد سهامداران پس از ضرب شدن در درصد مامو  امتيازات متناسب، در جدول مربوطه آيگين  -10

 شان تقسيم خواهد شد.ارتقاء، بين آنها به نسبت ميزان سهام

11-  TRL  ،)سطح آمادگي فناوري(PRL ريزي( و )سطح آمادگي برنامهMRL .است )سطح آمادگي صنعتي( 

 يابد: هاي هنري اعضاي هيأت علمي بر اساس جدول زير تخ يص مي فعاليتپژوهانه امتياز  -4-2

 امتياز  ماد  و بند جدول ارتقاء عنوان فعاليت ردي 
حداکثر 

 امتياز 

 1 11-3 آثار شخ ي 1

 2 11-3 اي شد  منطقه آثار برند  2 10

 4 11-3 ها يا مسابقات ملي آثار داوري شد  در نمايشاا  3

 8 4 15-3 هاي داخلي هاي هنري يا همايش عضويت در کميته داوري جشنوار  4

 ---- 8 9-3 صنعتي -هاي علمي شد  توسط سازمان پژوهشاثر هنري ثبت  5

 ---- 8 8-3 المللي  ها يا مسابقات بين شد  در نمايشاا  ريآثار داو 6

 ---- 6 8-3 شد  ملي آثار برند  7

 ---- 14 8-3 المللي شد  بين آثار برند  8

انفگرادي و شگرکت در اکسگ و      هاي گروهي، برگزاري )ارائه آثگار( نمايشگاا    : آثار شخ ي شامل موارد ارائه اثر در نمايشاا 1تب ر 

 است.

 ها يا نهادهاي هنري زير باشد: شوند که برگزار کنند  آنها يکي از ارگان هايي داراي اعتبار هنري محسوب مي : نمايشاا 2 ر تب

غير از  هاي دولتي )به انامن هنرمندان نقاش ايران، حوز  هنري سازمان تبليغات اسالمي، گرو  يا دانشکد  هنر دانشاا 

اسالمي ايران، مرکز هنرهاي تاسمي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي، موز  هنرهاي  نور(، فرهناستان هنر جمهوري پيا 

 معاصر تهران، مؤسسه توسعه هنرهاي تاسمي
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 University of) آدرس دانشگاا  زناگان  وابسگتاي يگا   نمايشاا ، که نگا  عضگو هيگأت علمگي بگا       CD: ارائه کتابچه يا 3تب ر 

Zanjan)  امتياز ضروري است. در آن قيد شد  باشد، جهت تخ يص 

تسهيم امتياز از جگدول مربگوط در    مبنايبيش از يک نفر باشد، يا هنري هاي پژوهشي  در صورتي که تعداد همکاران فعاليت -4-3

 استفاد  خواهد شد. ءنامه ارتقا آيين

باشد، عضو  نويسند  اول نامه دانشاوي تح يالت تکميلي که دانشاو  در ارتباط با امتياز مقاالت مستخرج از پايان  -4-3-1

هيأت علمي استاد راهنما در صورتي امتياز نفر اول را اخذ خواهد نمود که محل تح گيل دانشگاو دانشگاا  زناگان     

 باشد.  

ها و مؤسسات پژوهشي دولتي ذيل وزارت علو ، تحقيقات و فنگاوري   دانشاا تب ر : در ارتباط با دانشاويان ساير 

 در صورتنيز  پيا  نور( هاي غيرانتفاعي و دانشاا )به استثناي  موزش پزشکييا وزارت بهداشت، درمان و آ

نفگر  نامه، امتياز  براي راهنمايي پايان شوراي دانشکد شوراي گرو  و موافقت  درخواست دانشاا  متقاضي و

 تعلق خواهد گرفت.اول 

 شود: با استفاد  از معادله زير محاسبه مي انهپژوهاعتبار  :5ماده

G = P.A 

معادل ريالي يک امتياز   Aسال و  يکدر طي  2کسب شد  از ماد   انهمامو  امتياز پژوه  P، پژوهانهاعتبار مبلغ  G معادلهدر اين 

 است. (1-3انه )مطابق بند پژوه

 ( ريگال 400000000صگد ميليگون )  چهارتب ر : سق  اعتبار پژوهانه قابل تخ يص به هر عضو هيأت علمي در هر سال برابگر بگا   

 است.

 كرد پژوهانه هزینه :6ماده 

 :استپرداخت  قابلپژوهانه اعتبار محل از ي مربوط ها نامه و شيو  ها نامه آيين، براساس ضوابط زيرو فناوري هاي پژوهشي  فعاليت  هزينه

 .شود ميهاي پايه و کاربردي که منار به توليد مقاله  کمک به اناا  پژوهش  -6-1

 .شود ميهاي تقاضامحور که منار به تدوين دانش فني، انعقاد قرارداد و يا توليد نمونه  کمک به اناا  پژوهش -6-2

، هاي خدمات آزمايشااهي پرداخت هزينه، تحقيقاتي يا کارگاهي تاهيزات و لواز  آزمايشااهي ، تعمير يا کاليبراسيونخريد -6-3

 و فناوريپژوهشي  هاي فعاليتم رفي جهت اناا  ريد مواد و خحداکثر دو روز ( در صورت توالي يا کارگري )ميداني  ،کارگاهي

تا  به همرا  هزينه ويزاي کشور مورد نظر نظر از تعداد همايش( )صرف ج از کشورهاي علمي خار در همايشو ارائه مقاله  شرکت -6-4

 هاي علمي داخليو همايش ميليون ريال ش تسق  

اند، با شگرايط  اعضاي هيات علمي که دو وابستاي در مقاالت خود قيد نمود  درصد هزينه شرکت در کنفرانس برايش تتب ر : 

 زير قابل پرداخت است:

 ( باشد.University of Zanjanوابستاي اول به دانشاا  زناان ) -

 د، ارائه گردد.مدارک و مستندات مربوط به همکاري نويسند  با محل مربوط به وابستاي دو  که به تاييد گرو  و دانشکد  رسيد  باش -

 ج از کشورخار و يعلمي داخل عضويت در ماام  -6-5

 است. درخواست استاد راهنما قابل پرداخت بنا به معتبرهاي علمي  در انامن تح يالت تکميليتب ر : حق عضويت دانشاويان 

 ج از کشورخار و يداخل يا پژوهشي هاي آموزشي شرکت در کارگا  -6-6

 ج از کشورخاري تخ  ي داخلي و ها شرکت در نمايشاا -6-7

 شود هاي تقويت زبان اناليسي گروهي که توسط دانشاا  برگزار  شرکت در کالس -6-8
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 ج از کشورخار)تابستانه(  کوتا  مدتهاي پژوهشي  مأموريت -6-9

 هزينه ثبت اخترا   -6-10

 هاي پژوهشي داخلي طرح -6-11

هزينگه  اي پژوهشي داخلگي  ه طرحدر رسنلي پتواند به صورت  ميعلمي  هيأتعضو ساالنه  پژوهانهاعتبار درصد  30حداکثر :تب ر 

  .شود

 شوند(.)موارد اين بند جز اقال  م رفي محسوب مي شناسيهاي روانو آزمون افزارهاي تخ  ي نر  ،خريد کتب، نشريات -6-12

 هاي اطالعاتي   هزينه عضويت در پاياا  -6-13

   علميمقاالت  ويرايش   هزينه -6-14

 (ISI) و خارجي( ISCپژوهشي و  -)علميبر داخلي در ماالت معتعلمي مقاالت  انتشارو  داوري هاي هزينه -6-15

 ميليون ريال است. بيستمقاله هر چاپ داوري و حداکثر مبلغ قابل پرداخت براي  :1تب ر 

   .هستندقابل پرداخت نيز مقاالت با ارائه نامه پذيرش و چاپ  : هزينه داوري2تب ر 

 ،هگا  همگايش علمگي،   هگاي  سگخنراني برگگزاري  هاي پژوهشگي،   اناا  طرح) دانشاا  فناوري -هاي علمي هسته يها فعاليت  هزينه -6-16

 (و . . .  تخ  ي هاي کارگا 

 عضو هيأت علمي پژوهشيهاي  کمک به اناا  فعاليتبه دانشاويان براي  تحقيقال پرداخت حق -6-17

عضو هيأت علمي در موارد غير پژوهشي هاي  تحقيق به دانشاويان تنها براي کمک به اناا  فعاليتال پرداخت حق -6-17-1 

 پذير است. ايشان امکانارشد يا دکتراي  کارشناسينامه  يا پايانکارشناسي از پروژ  

ترتيگب برابگر    ارشد و دکتري به التحقيق در سال به هر دانشاوي کارشناسي، کارشناسي سق  مامو  پرداخت حق -6-17-2

 ميليون ريال است. 12و  6، 3با 

 ميليون ريال است. 24عضو هيأت علمي برابر با هر در سال از محل پژوهانه التحقيق  حقسق  مامو  پرداخت  -6-17-3

 :شرايط زير ساساربو هارد اکسترنال اسکنر  ،کار  ، سه، چاپار)روميزي يا همرا ( رايانهخريد  -6-18 

 تنو  تاهيزا ردي 
 حداکثر قيمت 

 )ميليون ريال(

حداقل عمر قابل قبول 

 براي جايازيني )سال(
 محدوديت

1 
رايانه روميزي )براي استفاد  در 

 پژوهشي(يا کارگا  آزمايشاا  
24 6 ------------------ 

2 

رايانه روميزي تخ  ي )براي 

يا کارگا  استفاد  در آزمايشاا  

 پژوهشي(

35 6 

انفورماتيک دانشکد   با توجيه فني کارشناس

 معاون پژوهشي دانشکد  و تأييد 

 مدير انفورماتيک دانشاا و 

3 
تاپ يا تبلت يا  رايانه همرا  )لپ

 خوان( کتاب
24 6 ------------------ 

 در د  سال گذشته چاپار و اسکنرعد  خريد  10 7 کار  )چاپ، اسکن و ک ي( سه 4

 کار  در د  سال گذشته د سهعد  خري 10 7ماموعاً  چاپار و اسکنر 5

 ------------------ 10 5/2 اسکنر قابل حمل 6

 ------------------ 10 3 هارد اکسترنال 7

خگارج از   مقا  مااز مالي،: موارد تخ  ي استثنايي با توجيه فني کارشناس انفورماتيک حوز  و تأييد مدير انفورماتيک و 1تب ر 

 يد خواهند بود.الذکر قابل خر سق  مبالغ فوق
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با ت ويب شوراي پگژوهش و فنگاوري دانشگاا      ،با توجه به شرايط و در صورت نياز  18-6و  17-6 ،15-6 اعداد بندهاي: 2تب ر 

 قابل اصالح خواهند بود.

ته باشگد،  که دانشکد  اي درخواست برگزاري سخنراني خارجي مازاد بر سق  ذکر شد  در آيين نامه مربوطه را داشگ  در صورتي -6-19

 تامين هزينه آمد و شد سخنران از محل اعتبار پژوهانه اعضاي هيات علمي داوطلب قابل پرداخت است.

 نامه دور  پسادکتري دانشاا  زناان.رعايت آئينبا الزحمه پژوهشار پسادکتري پرداخت بخشي از حق -6-20

ميليگون   بيستشود(، تا سق  دانشکد  مربوطه تاييد مي هزينه چاپ کتاب توسط ناشرين معتبر )که توسط کميسيون تخ  ي -6-21

 ريال

هاي تايپ و ويراستاري کتاب چاپ شد  توسط ناشرين معتبر ) پس از کسب امتياز قابگل قبگول در کميسگيون دانشگکد      هزينه -6-22

 د  ميليون ريالتا سق   مربوطه(

 يليون ريالدو متا سق   هزينه بررسي درصد تشابه و سرقت ادبي مقاالت -6-22

 امکان به اشتراک گذاشتن پژوهانه جهت خريد تاهيزات، کتب و اجراي طرحهاي پژوهشي بين اعضاي هيات علمي وجود دارد. -6-23

 المللگي در دانشگاا  زناگان از محگل پژوهانگه اعضگاي هيگات علمگي        بين هاي ملي/هاي برگزاري همايشتأمين بخشي از هزينه -6-23

 .پذير استامکان داوطلب

 سایر موارد:  7ماده 

نامگه مسگکوت    مواردي که آييندر نامه )در صورت نياز( بر عهد  شوراي پژوهش و فناوري دانشاا  است. همچنين  تفسير مواد اين آيين

 اقدا  خواهد شد.است پس از بررسي و ت ويب در شوراي پژوهش و فناوري دانشاا  

 : نظارت بر حسن اجرا 8ماده 

 . استدانشاا   و فناوري پژوهش نامه بر عهد  معاون ي اين آيينرانظارت بر حسن اج

 

بگه ت گويب    18/04/1396 مور و در دانشاا   و فناوري شوراي پژوهش به ت ويب 10/02/1396 مور در   ماد 8نامه در  اين آيين

 االجرا است. الز  1396هيأت رئيسه دانشاا  رسيد  و از ابتداي سال 

 


