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 (Grant) پژوهانهنامه  آیین
   مقدمه

دانشااا    أت علماي هيا  اعضااي  و فنااوري  هاي پژوهشي فعاليتاز به منظور اتخاذ ضوابط مدون جهت حمايت مالي نامه حاضر  آيين

وزارت  ( اعضاي هياأت علماي  Grantنامه پژوهانه ) آيين»  28/6/1390مورخ  110451/3و به استناد آيين نامه اصالحي ابالغيه زنجان 

 . د  استش بازناري ت علمي دانشاا أاعضاي محترم هي نظراتآخرين براساس و  تدوين «علوم تحقيقات و فناوري 

 تعاریف: -1ماده 

و باا  شد  تعيين علمي و اعتبارات پژوهشي دانشاا   هيأتو عضو فناوري هاي پژوهشي  فعاليت پژوهانه: اعتباري است که براساس امتياز

 باشد. کرد مي نامه قابل هزينه ضوابط اين آيين

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

 رح سربازي دانشاا  زنجانط و ، پيمانيآزمايشي، رسمي ا قطعي ت علمي رسمي ا اعضاي هيأ علمي: هيأتعضو 

 اهداف:   -2ماده 

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

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

 دانشاا و فناوري فاد  بهينه از اعتبارات پژوهشي وري و است افزايش ميزان بهر  -3

 ت علمي دانشاا أاعضاي هي و فناوري کردهاي پژوهشي تسهيل و هدفمند نمودن هزينه -4

 نحوه تخصیص و اجرا:  -3ماده 

ژوهش و باه پيشانهاد شاوراي پا    دانشاا  در هر سال  و فناوري با توجه به اعتبارات پژوهشي هر امتياز پژوهشي اعتبار معادل -3-1

 گردد. فناوري در جلسه هيأت رئيسه دانشاا  تعيين مي

سال اول استخدام امتيازي معادل مياناين امتيااز پژوهاناه و در ساال دوم معاادل ن ا       براي به اعضاي هيأت علمي جديد،  -3-2

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

يابند نيز از اين کمک  تب ر : اعضاي هيأت علمي مأمور به تح يل که با اخذ مدرک دکترا به درجه استادياري ارتقاء مي

 مند خواهند شد. بهر 

هااي   فعاليات  ازامتيااز کساب شاد     مجماو    اسااس بردر انتهاي ارديبهشت ما  هر سال اعتبار پژوهانه اعضاي هيأت علمي  -3-3 

 شود.   قبل ثبت و تأييد شد  در سامانه مديريت پژوهش )سمپ(، محاسبه و در همان سامانه اعالم مي سال و فناوري پژوهشي

 سامپ را در  خاويش  اناه کارنامه پژوه ،قبل از انتهاي ارديبهشت ما  در طول سالو مستمراً ت علمي اعضاي هيأتب ر : 

 عالما معاونت پژوهش و فناوري دانشاا مراتب را از طريق گرو  و دانشکد  به ، بررسي و در صورت وجود اشکال

 د.ننماي مي

بعاد منتقال شاد  و قابال      هاي ماند  به سال، اعتبار باقيتخ يص يافته اعتبار پژوهانه يا کل کرد بخش در صورت عدم هزينه -3-4

 کرد است. هزينه

 نحوه محاسبه امتیاز پژوهانه: -4ماده 

 :دوش مي جدول زير محاسبهاس علمي بر اس هيأتاعضاي  انهپژوهات امتياز -4-1

 

  



 
3 

 امتياز موضو  ردي 
 سق 

 امتياز

  Nature 100و  Scienceدر مجالت  منتشر شد مقاله  1

  ISI (JCR)1  (IF/AIF)5+6 ه با نمايهدر مجل منتشر شد مقاله  2

  Art & Humanities Citation Index 6 شامل پاياا  WoSشد  در مجالت نمايهمقاله منتشر شد   3

  Scopus 5با نمايه  هدر مجل منتشر شد مقاله  4

  ISC 5/4 با نمايه )مورد تأييد وزارتين( معتبر پژوهشي -علمي هدر مجل  دمنتشر شمقاله  5

  ISC  4 بدون نمايه )مورد تأييد وزارتين( پژوهشي معتبر -علمي هشد  در مجل منتشرمقاله  6

  75/2 الملليپايااههاي استنادي تخ  ي بينشد  در نمايه هشد  در مجل منتشرمقاله  7

 Emerging Sourcesشامل پاياا   WoSشد  در نمايه هشد  در مجل منتشرمقاله  8

Citation Indexes  
2  

  2 ( غير ليست وزارتينسامانه نشريات علمي جهان اسالم) ISC هشد  در مجل منتشرمقاله  9

 2 2 در شرف اخذ مجوز علمي پژوهشي دانشاا  زنجان همجلشد  در  منتشرمقاله  10

  ISC  3 داراي نمايه ي )مورد تأييد وزارتين(ترويج -معتبر علمي هشد  در مجل منتشرمقاله  11

  ISC  5/2 بدون نمايه )مورد تأييد وزارتين(ترويجي  -معتبر علمي هشد  در مجل منتشرمقاله  12

 3تا  يا فرهنگدانشنامه  ، المعارف ر دايدر شد   منتشر همقال 13
 )به تشخيص کميسيون تخ  ي(

 

14 

 Fullالذکر تحت عناوين مختل  غير از مقاله کامل ) فوق شد  در مجالت منتشرمقاله 

Paper از قبيل  )Short Communication ،Rapid Publication ،Technical Note ،

Technical Report ،Case Report  يا هر عنوان دياري که مقاله را از مقاله کامل

 در صفحه اول مقاله ذکر گرددو متمايز کند 

  % امتياز مقاله کامل50

15 
 الملليملي/بين هاي علمي معتبر يششد  در مجموعه مقاالت هما منتشرمقاله کامل 

 2خارجي المللييا بينداخلي 
 1يا  2

5 

16 
 الملليملي/بينهاي علمي معتبر  شد  در خالصه مقاالت همايش منتشرخالصه مقاله 

 2خارجي المللييا بينداخلي 
 5/0يا  1

17 
 -لميعو  Scopus ,ISIمعتبر ) هشد  مستخرج از رساله متقاضي در مجل منتشر همقال

 (ينپژوهشي مورد تأييد وزارت
2 5 

 4 2 خاتمه يافته داخلي و فناوري هاي پژوهشي طرحگزارش علمي  18

 4و3خارج از دانشاا  و فناوري هاي پژوهشي طرح 19
صد به ازاي هر امتياز  1+  3

 ريال اعتبار میلیون
 

20 
ران و فناوران حمايت شد  توسط صندوق حمايت از پژوهشاو فناوري هاي پژوهشي  طرح

 کشور
به ازاي هر امتياز  1+  3

 ريال اعتباردویست میلیون 
 

 3که از خارج از دانشاا  حمايت مالي شد  باشد دانشجويي  نامه راهنمايي پروژ  يا پايان 21
به ازاي هر امتياز  1+  5/0

 ريال اعتبار میلیون پنجاه
 

  حمايتمبلغ  ٪20معادل  از فعاليتهاي پژوهش و فناوري جذب کمک مالي خارج از دانشاا  در راستاي حمايت  22

23 
هاي  يا کارگا  ها  آزمايشاا  )اموال( براي استفاد  در تجهيزاتکتاب براي کتابخانه و خريد 

 5خارج از دانشاا  و فناوري هاي پژوهشي از محل طرحدانشاا  

مبلغ فاکتور   ٪10معادل 

 خريد هر سال
 

24 
هاي  يا کارگا  ها  آزمايشاا  )اموال( براي استفاد  در تجهيزاتخانه و کتاب براي کتابخريد 

 داخل دانشاا  يا پژوهانه و فناوري هاي پژوهشي محل طرحدانشاا  از 

مبلغ فاکتور  ٪20معادل 

  سال خريد هر

 صنعتي -هاي علمي ثبت اخترا  در داخل و خارج از کشور با تأييديه سازمان پژوهش 25
امتياز  برابر 5/1+  5

 10مکتسبه از 
 

https://rppc.msrt.ir/file/download/download/1492331341-international-indexes-13951225.pdf
https://rppc.msrt.ir/file/download/download/1492331341-international-indexes-13951225.pdf
https://rppc.msrt.ir/file/download/download/1492331341-international-indexes-13951225.pdf
https://rppc.msrt.ir/file/download/download/1492331341-international-indexes-13951225.pdf
https://rppc.msrt.ir/file/download/download/1492331341-international-indexes-13951225.pdf
https://rppc.msrt.ir/file/download/download/1492331341-international-indexes-13951225.pdf
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  5/7 کتاب برگزيد  سال 26

  5 کتاب شايسته تقدير سال  27

  5/2 کتاب ف ل 28

 15تا  تألي  يا ت ني  کتاب 29
 )به تشخيص کميسيون تخ  ي(

 

30 
در محتواي آن  ٪30تجديد چاپ کتاب تأليفي يا ت نيفي در صورتي که حداقل به ميزان 

 فته باشد. اصالح يا اضافه صورت پذير
 5/4تا 

 )به تشخيص کميسيون تخ  ي(
 

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

 

   7تا  کتاب ترجمه 32
 )به تشخيص کميسيون تخ  ي(

 

 ( Book chapterتألي  يا ترجمه بخشي از کتاب ) 33
درصدي از امتيازات بندهاي 

بسته به سهم مشارکت )  32تا  29

 به تشخيص کميسيون تخ  ي(
 

   7تا  ت حيح انتقادي کتاب معتبر 34
 )به تشخيص کميسيون تخ  ي(

 

 4 2 ويراستاري علمي کتاب )در صورت درج نام عضو هيأت علمي در شناسنامه کتاب( 35

36 
ميليون تومان  200ش از خارج از دانشاا  با مبلغ بي و فناوري هاي پژوهشي نظارت بر طرح

 (با موافقت دانشاا  و تأييديه رسمي)
2 

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

 (با موافقت دانشاا  و تأييديه رسمي)تومان 
5/1 

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

 (با موافقت دانشاا  و تأييديه رسمي)
1 

 4 2 داوري کتاب 39

 ISI  1با نمايه  پژوهشي –داوري مقاالت علمي  40

4 

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

 1 )استاني(خارج از دانشاا   و فناوري هاي پژوهشي طرحگزارش نهايي داوري  42

 2 )ملي(خارج از دانشاا   و فناوري هاي پژوهشي طرح گزارش نهاييداوري  43

 3 المللي()بينخارج از دانشاا  و فناوري هاي پژوهشي  طرح گزارش نهاييداوري  44

 2 ارشد نامه کارشناسي راهنمايي پايان 45

6 
 5/0 ارشد نامه کارشناسي مشاور  پايان 46

 6 دکترينامه  راهنمايي پايان 47

 5/1 نامه دکتري مشاور  پايان 48

49 
و  شيخ بهايي، طباطبايي ،فارابي رازي،خوارزمي،  هايهاي اول، دوم و سوم جشنوار  رتبه

  6)ص( م طفي

 از راست به چپترتيب به
12- 9- 6 

 

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

 8 4 (هاي مذکور مطابق دستورالعمل تشکيل هسته) فعال هاي کارآفريني ي هستهراهنماي 51

 10 2 7گروهي به خارج از دانشاا  از طريق هسته علميو فناوري ارائه پيشنهاد  طرح پژوهشي  52

 سازي نتايج پژوهش يا فناوري تجاري 53
، باالسري مبلغ ٪51معادل 

شراکه ال سهم رويالتي يا

 سال شد  هر  برداشت
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 پژوهشي  -، مدير مسئولي و عضويت در هيأت تحريريه مجالت علمي8سردبيري 54
ازاي هر سال  به 1 -2 -6
 (از راست به چپترتيب به)

 

55 
، مدير مسئولي و عضويت در هيأت تحريريه مجالت علمي دانشاا  )که هنوز 8سردبيري

 اند( پژوهشي دريافت نکرد  -اعتبار علمي

اي هر به از 5/0 -1 -3

 (از راست به چپ)سال 
 

56 
براساس  ،خويش ارجاعي دونب WoS( ارائه شد  توسط H-Indexشاخص هرش )

 ( Researcheridشناسه پژوهشار )

مقدار افزايش شاخص هرش در  

× سال محاسبه پژوهانه 

 شاخص هرش سال قبل
10 

57 
خويش  دونب WoSط ارائه شد  توس ISIبا نمايه  مقاالتهاي داد  شد  به تعداد استناد

 ( Researcheridدر سال محاسبه پژوهانه براساس شناسه پژوهشار )ارجاعي 
 10 3/0هر استناد 

  5 الملليدبيران علمي و اجرايي کنفرانس بين 58

  3 دبيران علمي و اجرايي کنفرانس ملي 59

 4 1يا  2 2خارجي لملليايا بينداخلي  الملليملي/بين هاي علمي معتبر همايشسخنران کليدي در  60

 3 امتياز 1ساعت  4هر  (Workshopسخنران کارگا  ) 61

62 
-رئيس گرو  همکاريبا تأييد المللي )مجري )مسئول( برگزارکنند  سخنراني يا کارگا  بين

 (المللي دانشاا علمي بينهاي 
1 2 

 1 25/0 اون پژوهشي دانشکد  مربوطه()با تأييد معمجري )مسئول( برگزار کنند  سخنراني يا کارگا  داخلي  63

 10بنياناعضاي هيأت علمي قبل از دريافت مجوز دانش 9عضويت در شرکت فناور 64
براي هر سال فعاليت امتياز  5

 براي کل شرکت
 

 10بنيانعضويت در شرکت فناور اعضاي هيأت علمي بعد از دريافت مجوز دانش 65
براي هر سال امتياز  20

 ل شرکتفعاليت براي ک
 

 10سازي مح ول )کاال و خدمات( توسط شرکت فناور اعضاي هيأت علميتجاري 66
درصد فروش  2معادل 

 ساليانه مح ول
 

 11سطح آمادگي فناوري ارائه شد  توسط دانشاا ، سازمان يا پارک  مورد تأييد وزارت عت  67
3+TRL+PRL+MRL  

غير  TRLشرط کسب امتياز )به 

 (صفر
 

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

 University ofگيرند که نام و نشاني دانشاا  زنجان ) : امتيازات پژوهانه انتشار مقاله و کتاب در صورتي به عضو هيأت علمي تعلق مي1 تب ر 

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

، در عنوان اوليندانشاا  زنجان به نام با درج  ،متعدد  (Affiliation)سازماني  وابستاي يا آدرس با چاپ شد  در مجالت  هبه مقال: 2 تب ر 

نامه يا  گيرد. در صورت عدم وجود تفاهم رارداد همکاري داشته باشد، امتياز کامل تعلق مينامه يا ق تفاهم آنهاصورتي که دانشاا  با 

 .شود منظور مي امتياز  ن  مشروط به هماهناي قبلي با گرو  و دانشکد  و ارائه م وبه موافقت آنها، قرارداد، 

 .شودمنظور مي 5/1با ضريب  در فهرست سرآمدان علمي،موجود  يا Natureنمايه شد  در  شد  در نشريات منتشر لهامتياز مقا: 3 تب ر 

با ضريب صورت مشترک با استادان و متخ  ان خارج از کشور، ( به14تا  1)موضو  بندهاي  منتشر شد  در نشريات ه: امتياز مقال4 تب ر 

 .شودمنظور مي 2/1

 گردد :امتياز منظور مي ن  مورد خالصه مقاالت  به شرح ذيل و درعلمي معتبر  هايهمايشکامل ارائه شد  در  هامتياز مقال -2

اي( برگازار  حرفاه و  جز پيام نور، علمي کاربردي يا فناي هاي علمي يا مؤسسات دولتي )بهالمللي داخلي توسط انجمنملي يا بين اگر همايش

 شود.امتياز در نظر گرفته مي 2نيز ثبت شد  باشد،  ISCشد  و در 

اي و يا مؤسسات غيردولتي برگزار شد  و در حرفه و پيام نور، علمي کاربردي يا فني دانشااههايالمللي داخلي توسط ملي يا بين اگر همايش

ISC  ،شود.امتياز منظور مي 1نيز ثبت شد  باشد 

 شود.ميامتياز در نظر گرفته  2المللي خارجي که به تأييد شوراي پژوهش و فناوري رسيد  باشد، هاي بيندر مورد همايش

 .مقاله است سههاي قابل قبول در يک همايش در هر سال : حداکثر تعداد مقاله1 تب ر 
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 شود.در نظر گرفته مي مقاله کاملدر همايش معادل ارائه )با ارائه گواهي معتبر( امتياز سخنراني کليدي : 2تب ر  

  .باشدمنعقد شد  دانشاا  توسط  هقرارداد مربوطدر صورتي که پذيرش طرح با اقدامات و پيايري عضو هيأت علمي محقق شد  و  -3

طرح خارج از دانشاا   به مثابهنيز مورد حمايت صندوق حمايت از پژوهشاران و فناوران کشور پسادکتري دور  طرح يا  رساله دکتري: 1 تب ر 

 گردد.مي نظورم

 .شودمنظور مي 2/1با ضريب المللي بين خارجي ياز طرحامت -4

تجهيزات خريداري شد  از محل طرح بايد پس از خاتمه طرح به »در قرارداد طرح با کارفرما، اين موضو  که  ص امتياز الزم استبراي تخ ي -5

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

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

 شاود. ماي معتبر محساوب  جشنوار   رتبه سومآن معادل  تکرارو  به اولترمعادل براي بار اول   ISIيک درصد برتر  پژوهشار عنوانکسب  -6

ها به صورت موردي در شوراي ساير جشنوار   .شودجشنوار  معتبر محسوب مي رتبه دومعلمي معادل  قرار گرفتن در فهرست ال  سرآمدن

 .ددگرمي و تعيين امتياز پژوهش و فناوري دانشاا  بررسي

باشاد.   ارسال شاد  هسته به معاونت پژوهش و فناوري دانشاا   ديررسيد  و توسط م فناوري - پيشنهاد  بايد به ت ويب شوراي هسته علمي -7

 نيز از معيارهاي ارزيابي فعاليت خواهد بود. فناوري - هاي ارسال شد  هسته علمي هاي موافقت شد  به پيشنهاد  بديهي است تعداد پيشنهاد 

کتباي  تواند با اعالم  عنوان مدير داخلي مجله من وب نمايد، مي به با صدور ابالغ در صورتي که سردبير يکي از اعضاي هيأت علمي دانشاا  را -8

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

محاور،   افزايي علم و ثروت، توسعه اقت اد داناش  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 کااال   تجاري تحقق اهداف علمي و اقت ادي )شامل گسترش و کاربرد اخترا  و نوآوري( و

افزارهاي مربوط، طبق دستورالعمل شرايط و نحو  تأسايس   ويژ  در توليد نرم هاي برتر و با ارزش افزود  فراوان به و خدمات( در حوز  فناوري

ژوهشي )ابالغ شد  توسط وزير محترم علاوم، تحقيقاات و   بنيان توسط اعضاي هيأت علمي و يا با مشارکت دانشاا / مرکز پ هاي دانش شرکت

( در مرکز رشد واحدهاي فناوري دانشاا  زنجان يا پارک علم و فناوري استان زنجان مساتقر  20/4/1395مورخ  79009/6فناوري به شمار  

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

ناماه   )در جدول مربوطه آياين  ن در درصد مجمو  امتيازات متناسبکليه امتيازات مذکور، با توجه به تعداد سهامداران پس از ضرب شد -10

 بين آنها به نسبت ميزان سهامشان تقسيم خواهد شد. ارتقاء(

11- TRL  ،سطح آمادگي فناوريPRL ريزي و سطح آمادگي برنامهMRL .سطح آمادگي صنعتي است 

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

 امتياز  عنوان فعاليت ردي 
حداکثر 

 امتياز 

 5/0 شخ ي اثر 1

 1 اي شد  منطقه برند  اثر 2 10

 2 ها يا مسابقات ملي نمايشاا  به يافتهو را داوري شد   اثر 3

 4 2 هاي داخلي هاي هنري يا همايش وري جشنوار عضويت در کميته دا 4

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

 - 4 المللي  ها يا مسابقات بين نمايشاا يافته به و را شد   داوري اثر 6

 - 6 شد  ملي برند  اثر 7

 - 10 المللي شد  بين برند  اثر 8

 انفرادي و شرکت در اکسپو است.  ر( نمايشاا هاي گروهي، برگزاري )ارائه اث ا ارائه اثر در نمايشاشخ ي شامل  اثر: 1 تب ر 

 ها يا نهادهاي هنري زير باشد: يکي از ارگان شود که برگزارکنند  آن : نمايشااهي داراي اعتبار هنري محسوب مي2 تب ر 
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غير از  هاي دولتي )به سالمي، گرو  يا دانشکد  هنر دانشاا انجمن هنرمندان نقاش ايران، حوز  هنري سازمان تبليغات ا

نور(، فرهناستان هنر جمهوري اسالمي ايران، مرکز هنرهاي تجسمي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي، موز  هنرهاي  پيام

 معاصر تهران، مؤسسه توسعه هنرهاي تجسمي

 (University of Zanjan) آدرس دانشاا  زنجانوابستاي يا ي با نمايشاا ، که نام عضو هيأت علم CD: ارائه کتابچه يا 3 تب ر 

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

 د.بوخواهد  ءنامه ارتقا آيينتسهيم امتياز  مبنايبيش از يک نفر باشد، يا هنري تعداد همکاران فعاليت پژوهشي  اگر -4-3

باشاد، عضاو هياأت     دانشجوي تح يالت تکميلي که دانشجو نويسند  اول  /رسالههنام در مقاالت مستخرج از پايان  -4-3-1

 علمي استاد راهنما در صورتي امتياز نفر اول را اخذ خواهد نمود که محل تح يل دانشجو دانشاا  زنجان باشد.  

تحقيقاات و  هاا و مؤسساات پژوهشاي دولتاي ذيال وزارت علاوم،        دانشاا : در ارتباط با دانشجويان ساير 1 تب ر 

در  پياام ناور(   هاي غيرانتفااعي و  دانشاا )به استثناي  فناوري يا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي

ناماه،   براي راهنماايي پاياان   شوراي دانشکد شوراي گرو  و موافقت  درخواست دانشاا  متقاضي و صورت

 تعلق خواهد گرفت.نفر اول امتياز 

 شود: د  از معادله زير محاسبه ميبا استفا انهپژوهاعتبار  :5ماده

G = P.A 

انه معادل ريالي يک امتياز پژوه  Aسال و  يکدر طي  4کسب شد  از ماد   انهمجمو  امتياز پژوه  P، پژوهانهاعتبار مبلغ  G آندر که 

 است. (1-3)مطابق بند 

 است. صد ميليون ريالچهارر با : سق  اعتبار پژوهانه قابل تخ يص به هر عضو هيأت علمي در هر سال براب1 تب ر 

(، 97مارداد   20گاناه تاأمين ارز بابات م اارف ارزي خادماتي )      45ط  به بخشنامه بانک مرکزي در ارتباط با موارد : ع2تب ر  

هاي آموزشي/پژوهشي، حاق عضاويت/ثبت   هاي پژوهش و فناوري )همايش، دور هاي ارزي فعاليتمعادل ريالي هزينه

هيأت علماي، مطاابق باا تااريخ شارو  )انجاام( فعاليات و مساتندات          عضو..( انجام گرفته توسط نام، چاپ مقاالت و .

 .گرددميدر تاريخ مورد نظر، محاسبه  سنا سامانهمربوطه، براساس نرخ اعالم شد  توسط 

 كرد پژوهانه هزینه :6ماده 

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

 .شود ميهاي پايه و کاربردي که منجر به توليد مقاله  کمک به انجام پژوهش  -6-1

 .شود مييا توليد نمونه هاي تقاضامحور که منجر به تدوين دانش فني، انعقاد قرارداد و  کمک به انجام پژوهش -6-2

، هاي خدمات آزمايشااهي پرداخت هزينه، تحقيقاتي يا کارگاهي تجهيزات و لوازم آزمايشااهي ، تعمير يا کاليبراسيونخريد -6-3

 و فناوريپژوهشي  هاي فعاليتم رفي جهت انجام و خريد مواد حداکثر 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  رکتش -6-4

 هاي علمي داخليهمايشهمچنين و  ريال يک د و بيست ميليون سق 

اناد، باا   خاود قياد نماود    درصد هزينه شرکت در کنفرانس براي اعضاي هيات علمي که دو وابستاي در مقااالت  ش ت: 1 تب ر 

 شرايط زير قابل پرداخت است:

 ( باشد.University of Zanjanدانشاا  زنجان )وابستاي اول  -

 ييد گرو  و دانشکد  رسيد  باشد، ارائه گردد.أمدارک و مستندات مربوط به همکاري نويسند  با محل وابستاي دوم که به ت -

 از کشورج خار و يعلمي داخل عضويت در مجامع -6-5

 است. درخواست استاد راهنما قابل پرداخت به ،معتبرهاي علمي  در انجمن تح يالت تکميلي: حق عضويت دانشجويان 1 تب ر 

https://www.sanarate.ir/
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  اد يک تا سق   (نظر از تعداد)صرف همرا  هزينه ويزاي کشور مورد نظربه ج از کشورخار پژوهشي/هاي آموزشي شرکت در کارگا  -6-6

  کشور داخل پژوهشي/هاي آموزشي کارگا و  ريالميليون 

 ن ريال در سالميليو د تا سق   نظر از تعداد()صرف کارگاههاي آموزشي يا پژوهشي مجازي: شرکت در 1 تب ر 

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

 شود هاي تقويت زبان اناليسي گروهي که توسط دانشاا  برگزار  شرکت در کالس -6-8

 ج از کشورخار)تابستانه(  مدتکوتا هاي پژوهشي  مأموريت -6-9

 هزينه ثبت اخترا   -6-10

 هاي پژوهشي داخلي طرح -6-11

  .هزينه شوداي پژوهشي داخلي ه طرحدر رسنلي پتواند به صورت  مي متقاضيساالنه  پژوهانهاعتبار درصد  30حداکثر :1 تب ر 

 شوند(.)موارد اين بند جز اقالم م رفي محسوب مي شناسيهاي روانو آزمون تخ  يافزارهاي  نرم ،خريد کتب، نشريات -6-12

 هاي اطالعاتي   هزينه عضويت در پاياا  -6-13

   مقاالت علمي ويرايش   هزينه -6-14

هااي اول تاا   رديا   ISI) و خارجي( وزارتين پژوهشي -علمي)بر داخلي در مجالت معتعلمي مقاالت  انتشارو  داوري هاي هزينه -6-15

 ( Q2و   Q1فقط Scopus  و 1-4سوم جدول 

 است. دالر 500مقاله هر چاپ داوري و حداکثر مبلغ قابل پرداخت براي  :1 تب ر 

  .استقابل پرداخت نيز با ارائه نامه پذيرش  همقال انتشارو  : هزينه داوري2 تب ر 

 (و . . .  کارگا  ، همايش،  سخنرانيبرگزاري ، و فناوري هاي پژوهشي حانجام طر) فناوري -هاي علمي هسته يها فعاليت  هزينه -6-16

 عضو هيأت علميو فناوري  پژوهشيهاي  کمک به انجام فعاليتبه دانشجويان براي  تحقيقال پرداخت حق -6-17

هيأت علماي در  عضو  و فناوري پژوهشيهاي  التحقيق به دانشجويان تنها براي کمک به انجام فعاليت پرداخت حق -6-17-1 

 پذير است. ايشان امکاندکتراي رساله ارشد يا  کارشناسينامه  يا پايانکارشناسي موارد غير از پروژ  

ارشد و دکتري به ترتياب برابار    التحقيق در سال به هر دانشجوي کارشناسي، کارشناسي سق  مجمو  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  حقو  پرداخت سق  مجم -6-17-3

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

 نو  تجهيزات ردي 
 حداکثر قيمت 

 )ميليون ريال(

حداقل عمر قابل قبول 

 زيني )سال(براي جايا
 محدوديت

1 
رايانه روميزي )براي استفاد  در 

 پژوهشي(يا کارگا  آزمايشاا  
34 5 ------------------ 

2 
رايانه روميزي تخ  ي )براي استفاد  

 پژوهشي(يا کارگا  در آزمايشاا  
45 6 

با توجيه فني کارشناس انفورماتيک دانشکد  و 

 معاون پژوهشي دانشکد  تأييد 

 نفورماتيک دانشاا مدير او 

 ------------------ 6 34 (تاپ رايانه همرا  )لپ 3

 ------------------ 6 24 خوان تبلت يا کتاب 4

 عدم خريد چاپار و اسکنر در د  سال گذشته 10 7 کار  )چاپ، اسکن و کپي( سه 5

 کار  در د  سال گذشته عدم خريد سه 10 7مجموعاً  چاپار و اسکنر 6

 ------------------ 10 5/2 قابل حمل اسکنر 7

 ------------------ 10 3 هارد اکسترنال 8



 
9 

خارج از  مقام مجاز مالي،: موارد تخ  ي استثنايي با توجيه فني کارشناس انفورماتيک حوز  و تأييد مدير انفورماتيک و 1 ب ر ت

 الذکر قابل خريد خواهند بود. سق  مبالغ فوق

با ت ويب شاوراي پاژوهش و فنااوري دانشااا  قابال       ،با توجه به شرايط و در صورت نياز  18-6و  17-6 دهاياعداد بن: 2 تب ر 

 اصالح خواهند بود.

ناماه مربوطاه را داشاته باشاد،     اي درخواست برگزاري سخنراني خارجي مازاد بر سق  ذکر شد  در آيينکه دانشکد  در صورتي -6-19

 ز محل اعتبار پژوهانه اعضاي هيات علمي داوطلب قابل پرداخت است.مين هزينه آمد و شد سخنران اأت

 نامه دور  پسادکتري دانشاا  زنجان.رعايت آئينبا الزحمه پژوهشار پسادکتري از حق )حداکثر پنجا  درصد( پرداخت بخشي -6-20

  نامه انتشارات دانشاا  زنجانمطابق آيينچاپ کتاب  هايهزينه -6-21

کميسايون   باه تأيياد  ناشرين معتبار )  دانشاا  زنجان، مشروط به چاپ کتاب توسط طتوسورت عدم انتشار کتاب در ص: 1 ب ر ت

د  تاا ساق    هااي تاياپ و ويراساتاري    هزيناه  و ميليون ريال بيستتا سق  هزينه چاپ تخ  ي دانشکد  مربوطه(، 

 قابل پرداخت خواهد بود. ،ميليون ريال

 دو ميليون ريالتا سق   سرقت ادبي مقاالت هزينه بررسي درصد تشابه و -6-22

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

 داوطلاب  ت علميالمللي در دانشاا  زنجان از محل پژوهانه اعضاي هياهاي ملي/بينهاي برگزاري همايشتأمين بخشي از هزينه -6-24

 .پذير استامکان

 وام پژوهانه:  7ماده 

ميااناين   پنجااه درصاد   ساق   تاا  صرفاً به منظور تأمين تجهيزات و مواد آزمايشااهي، تواندميدر صورت ضرورت هيأت علمي عضو 

هي )پژوهانه منفاي( باه حسااب    عنوان بدوام پژوهانه دريافت نمايد. اين مقدار به ،سه سال اخيرطي  خود يافته پژوهانهمقادير تخ يص

 .کرد پژوهانه در سال آتي وجود نخواهد داشتپژوهانه سال آتي ايشان منتقل شد  و قبل از تسويه آن امکان هزينه

 سایر موارد:  8ماده 

ناماه مساکوت    مواردي که آييندر نامه )در صورت نياز( بر عهد  شوراي پژوهش و فناوري دانشاا  است. همچنين  واد اين آيينتفسير م

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

 : نظارت بر حسن اجرا 9ماده 

 . استدانشاا   و فناوري پژوهش نامه بر عهد  معاون راي اين آييننظارت بر حسن اج

باه ت اويب    23/10/1397 مورخو در دانشاا   و فناوري شوراي پژوهش به ت ويب 09/10/1397 مورخدر   ماد 9نامه در  اين آيين

 االجرا است. الزم 1397هيأت رئيسه دانشاا  رسيد  و از ابتداي سال 

 


