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  و فناوري معاونت پژوهش
  

١٣٩٧  
  
  
  

 

  )Grant( پژوهانه نامهآیين



 
٢ 

  
  

  )Grant( پژوهانهنامه آيين
   مقدمه

و بــه دانشــگاه زنجــان  أت علمــيهيــ اعضايهاي پژوهشي فعاليتاز به منظور اتخاذ ضوابط مدون جهت حمايت مالي نامه حاضر آيين

وزارت علــوم  ) اعضــاي هيــأت علمــيGrantنامــه پژوهانــه (آيين«  ٢٨/٦/١٣٩٠مــورخ  ١١٠٤٥١/٣استناد آيين نامــه اصــالحي ابالغيــه 

  . ده استش بازنگري اعضاي محترم هيات علمي دانشگاه نظراتآخرين براساس و  تدوين »تحقيقات و فناوري 

  تعاريف: - ١ماده 

و بــا ضــوابط شــده تعيــين تبارات پژوهشي دانشــگاه علمي و اع هيأتهاي پژوهشي عضو فعاليت پژوهانه: اعتباري است كه براساس امتياز

  باشد.كرد مينامه قابل هزينهاين آيين

  ثبت شده در سامانه مديريت پژوهشي (سمپ)پژوهشي  هايفعاليتامتياز امتياز پژوهشي: 

  طرح سربازي دانشگاه زنجان ، پيماني،آزمايشي، رسمي ـ قطعي ت علمي رسمي ـ اعضاي هيأ علمي: هيأتعضو 

  اهداف:  - ٢ده ما

 پژوهشي دانشگاه هايفعاليتريزي، ارزيابي و نظارت بيشتر بر برنامهسياستگذاري، امكان  -١

 هاي پژوهشي كشور و دانشگاهدر راستاي سياست فعاليتعلمي به انجام  هيأتتشويق و ترغيب اعضاي  -٢

 وري و استفاده بهينه از اعتبارات پژوهشي دانشگاهافزايش ميزان بهره -٣

 ت علمي دانشگاهأكردهاي پژوهشي اعضاي هيو هدفمند نمودن هزينهتسهيل  -٤

  نحوه تخصيص و اجرا:  - ٣ماده 

بــه پيشــنهاد شــوراي پــژوهش و فنــاوري در با توجه به اعتبارات پژوهشي دانشگاه در هر سال  هر امتياز پژوهشي اعتبار معادل -١-٣

  گردد.جلسه هيأت رئيسه دانشگاه تعيين مي

سال اول استخدام امتيازي معــادل ميــانگين امتيــاز پژوهانــه و در ســال دوم معــادل نصــف براي يأت علمي جديد، به اعضاي ه -٢-٣

  تعلق خواهد گرفت.عالوه بر امتيازات مكتسبه ميانگين امتياز پژوهانه اعضاي هيأت علمي دانشگاه 

يابند نيز از ايــن كمــك دياري ارتقاء ميتبصره: اعضاي هيأت علمي مأمور به تحصيل كه با اخذ مدرك دكترا به درجه استا

  مند خواهند شد.بهره

هــاي فعاليت ازامتيــاز كســب شــده مجمــوع  اســاسبردر انتهاي ارديبهشت مــاه هــر ســال اعتبار پژوهانه اعضاي هيأت علمي  -٣-٣ 

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

 ســمپرا در  خــويش انــهكارنامــه پژوه ،قبل از انتهاي ارديبهشت مــاه در طول سالو مستمراً ت علمي اعضاي هيأتبصره: 

 مراتب را از طريــق گــروه و دانشــكده بــه معاونــت پــژوهش و فنــاوري دانشــگاه، بررسي و در صورت وجود اشكال

  د.ننمايارسال مي

بعــد منتقــل شــده و قابــل  هاي، اعتبار باقي مانده به ســالتخصيص يافته اعتبار پژوهانه كل يا كرد بخشدر صورت عدم هزينه -٤-٣

  كرد است.هزينه

  نحوه محاسبه امتياز پژوهانه: - ٤ماده 

  :دوشمي جدول زير محاسبهعلمي بر اساس  هيأتاعضاي  انهپژوهات امتياز -١-٤

  



 
٣ 

  

 سقف  امتياز  موضوع  رديف
  امتياز

    ١٠٠ Natureو  Scienceمجالت  در منتشر شدهمقاله   ١
    ٥+٦)IF/AIF(   ١ )ISI )JCR ه با نمايهدر مجل منتشر شدهمقاله   ٢
    ٦ Art & Humanities Citation Index شامل پايگاه WOSشده در مجالت نمايهمقاله منتشر شده   ٣
    ٥ Scopusبا نمايه  هدر مجل منتشر شدهمقاله   ٤
    ٥/٤  ISC با نمايه (مورد تأييد وزارتين) معتبر پژوهشي - يعلم هدر مجل هدمنتشر شمقاله   ٥
    ٤   ISC هبدون نماي (مورد تأييد وزارتين) پژوهشي معتبر - علمي هشده در مجل منتشرمقاله   ٦
    ٧٥/٢  الملليپايگاههاي استنادي تخصصي بينشده در مجالت نمايه  ٧

٨  
كه  Emerging sources Citation Indexesشامل پايگاه  WOSشده در مجالت نمايه

  اندهاي استنادي تخصصي نمايه نشدهو پايگاه Scopusدر 
٢    

    ٢  ) غير ليست وزارتينات علمي جهان اسالمسامانه نشري( ISCمجالت   ٩
  ٢  ٢  مجالت در شرف اخذ مجوز علمي پژوهشي دانشگاه زنجانشده در  منتشرمقاله   ١٠
    ٣   ISC مايهنداراي  ترويجي (مورد تأييد وزارتين) - معتبر علمي هشده در مجل منتشرمقاله   ١١
    ٥/٢   ISC مايهبدون ن تأييد وزارتين) (موردترويجي  - معتبر علمي هشده در مجل منتشرمقاله   ١٢

  ٣تا   يا فرهنگدانشنامه  ،المعارفرهدايدر شده  منتشر همقال  ١٣
  (به تشخيص كميسيون تخصصي)

  

١٤  

 Fullالذكر تحت عناوين مختلف غير از مقاله كامل (فوق شده در مجالت منتشرمقاله 

Paper از قبيل  (Short Communication ،Rapid Publication ،Technical Note ،
Technical Report ،Case Report  يا هر عنوان ديگري كه مقاله را از مقاله كامل

  در صفحه اول مقاله ذكر گرددو متمايز كند 

    امتياز مقاله كامل %٥٠

١٥  
 ليالململي/بين هاي علمي معتبرشده در مجموعه مقاالت همايش منتشرمقاله كامل 

  ٢خارجي المللييا بينداخلي 
  ١يا  ٢

٥  
١٦  

 ليالململي/بينهاي علمي معتبر شده در خالصه مقاالت همايش منتشرخالصه مقاله 
  ٢خارجي المللييا بينداخلي 

  ٥/٠يا  ١

١٧  
 - لميو ع Scopus ,ISIمعتبر ( هشده مستخرج از رساله متقاضي در مجل منتشرمقاالت 

  پژوهشي مورد تأييد وزارت متبوع)
٥  ٢  

  ٤  ٢  هاي پژوهشي خاتمه يافته داخليطرحلمي گزارش ع  ١٨

  ٤و٣هاي پژوهشي خارج از دانشگاهطرح  ١٩
صد به ازاي هر امتياز  ١+  ٣

  ريال اعتبار ميليون
  

  هاي پژوهشي حمايت شده توسط صندوق حمايت از پژوهشگران و فناوران كشورطرح  ٢٠
به ازاي هر امتياز  ١+  ٣

  ريال اعتباردويست ميليون 
  

  ٣باشد شده كه از خارج از دانشگاه حمايت مالي دانشجويي نامههنمايي پروژه يا پايانرا  ٢١
به ازاي هر امتياز  ١+  ٥/٠

  ريال اعتبار ميليون پنجاه
  

    حمايتمبلغ  ٪٢٠معادل   وري جذب كمك مالي خارج از دانشگاه در راستاي حمايت از فعاليتهاي پژوهش و فنا  ٢٢

٢٣  
هاي يا كارگاه هاآزمايشگاه (اموال) براي استفاده در تجهيزاتانه و كتاب براي كتابخخريد 

  ٥هاي پژوهشي خارج از دانشگاهاز محل طرحدانشگاه 
مبلغ فاكتور   ٪١٠معادل 

  خريد هر سال
  

٢٤  
هاي يا كارگاه هاآزمايشگاه (اموال) براي استفاده در تجهيزاتكتاب براي كتابخانه و خريد 

  هاي پژوهشي داخل دانشگاه يا پژوهانهحمحل طردانشگاه از 
مبلغ فاكتور  ٪٢٠معادل 

  سال خريد هر
  

  برابر امتياز  ٥/١+  ٥  تيصنع - هاي علميثبت اختراع در داخل و خارج از كشور با تأييديه سازمان پژوهش  ٢٥



 
٤ 

  ١٠مكتسبه از 
    ٥/٧  كتاب برگزيده سال  ٢٦
    ٥  كتاب شايسته تقدير سال   ٢٧
    ٥/٢  كتاب فصل  ٢٨

  ١٥تا   تأليف يا تصنيف كتاب  ٢٩
  (به تشخيص كميسيون تخصصي)

  

٣٠  
اي آن در محتو ٪٣٠تجديد چاپ كتاب تأليفي يا تصنيفي در صورتي كه حداقل به ميزان 

  اصالح يا اضافه صورت پذيرفته باشد. 
  ٥/٤تا 

  (به تشخيص كميسيون تخصصي)
  

    ٤٠تا   . . . المعارف و هاي همانند دايرهتأليف مجموعه كتاب  ٣١
  (به تشخيص كميسيون تخصصي)

  

    ٧تا   كتاب ترجمه  ٣٢
  (به تشخيص كميسيون تخصصي)

  

  ) Book chapterتأليف يا ترجمه بخشي از كتاب (  ٣٣
درصدي از امتيازات بندهاي 

بسته به سهم مشاركت ( ٣٢تا  ٢٩

  به تشخيص كميسيون تخصصي)
  

    ٧تا   تصحيح انتقادي كتاب معتبر  ٣٤
  تشخيص كميسيون تخصصي)(به 

  

  ٤  ٢  ويراستاري علمي كتاب (در صورت درج نام عضو هيأت علمي در شناسنامه كتاب)  ٣٥

با موافقت (ن ميليون توما ٢٠٠هاي پژوهشي خارج از دانشگاه با مبلغ بيش از نظارت بر طرح  ٣٦
  )دانشگاه و تأييديه رسمي

٢  

با (مان ميليون تو ٢٠٠تا ٥٠ه با مبلغ بين هاي پژوهشي خارج از دانشگانظارت بر طرح  ٣٧  ٤
  )موافقت دانشگاه و تأييديه رسمي

٥/١  

با موافقت ( ن ميليون توما ٥٠هاي پژوهشي خارج از دانشگاه با مبلغ كمتر از نظارت بر طرح  ٣٨
  )دانشگاه و تأييديه رسمي

١  

  ٤  ٢  داوري كتاب  ٣٩
  ١   ISIبا نمايه  پژوهشي –داوري مقاالت علمي   ٤٠

٤  

  ٥/٠ Scopusو  ISCبا نمايه پژوهشي  –داوري مقاالت علمي   ٤١
  ١  (استاني)هاي پژوهشي خارج از دانشگاه طرحگزارش نهايي داوري   ٤٢

  ٢  (ملي)هاي پژوهشي خارج از دانشگاه طرح گزارش نهاييداوري   ٤٣

  ٣  المللي)(بينهاي پژوهشي خارج از دانشگاه طرح گزارش نهاييداوري   ٤٤
  ٢  ارشدنامه كارشناسيراهنمايي پايان  ٤٥

٦  
  ٥/٠  ارشدنامه كارشناسيمشاوره پايان  ٤٦
  ٦  نامه دكتريراهنمايي پايان  ٤٧
  ٥/١  نامه دكتريمشاوره پايان  ٤٨

٤٩  
و  يباطبايطشيخ بهايي،  ،فارابي رازي،خوارزمي،  هايهاي اول، دوم و سوم جشنوارهرتبه

   ٦(ص) مصطفي
  از راست به چپترتيب به

٦ -٩ - ١٢    

    ٢٠  پژوهشگر يا فناور برتر كشوري (در مراسم كشوري هفته پژوهش و فناوري)  ٥٠
  ٨  ٤  )هاي مذكورمطابق دستورالعمل تشكيل هسته( فعال هاي كارآفرينيراهنمايي هسته  ٥١
  ١٠  ٢  ٧ارائه پيشنهاده طرح پژوهشي گروهي به خارج از دانشگاه از طريق هسته علمي  ٥٢

  سازي نتايج پژوهش يا فناوريتجاري  ٥٣
مبلغ  ٪٥١معادل 
الشراكه يا سهمباالسري 

  



 
٥ 

  شده هر سال برداشت

به ازاي هر سال  ١ -٢ -٦  پژوهشي  -، مدير مسئولي و عضويت در هيأت تحريريه مجالت علمي٨سردبيري  ٥٤
  )از راست به چپترتيب به(

  

٥٥  
نوز هتحريريه مجالت علمي دانشگاه (كه  ، مدير مسئولي و عضويت در هيأت٨سردبيري

  اند)پژوهشي دريافت نكرده - اعتبار علمي
به ازاي هر  ٥/٠ -١ - ٣

  )از راست به چپ(سال 
  

٥٦  
براساس شناسه پژوهشگر  WoS) ارائه شده توسط H-Indexشاخص هرش (

)Researcheridبا حذف خويش ارجاعي (  

مقدار افزايش شاخص هرش در  
× نه سال محاسبه پژوها

  شاخص هرش سال قبل
١٠  

٥٧  
براساس  در سال محاسبه پژوهانه ISIبا نمايه  مقاالتهاي داده شده به تعداد استناد

 ) با حذف خويش ارجاعيResearcheridشناسه پژوهشگر (
  ١٠  ٣/٠هر استناد 

    ٥  الملليدبيران علمي و اجرايي كنفرانس بين  ٥٨
    ٣  دبيران علمي و اجرايي كنفرانس ملي  ٥٩
  ٤  ١يا  ٢  ٢خارجي المللييا بينداخلي  الملليملي/بين هاي علمي معتبرهمايشسخنران كليدي در   ٦٠
  ٣  امتياز ١ساعت  ٤هر   )Workshopسخنران كارگاه (  ٦١

٦٢  
لمي عوابط رالمللي (با تأييد مدير مجري (مسئول) برگزاركننده سخنراني يا كارگاه بين

  المللي دانشگاه)بين
٢  ١  

  ١  ٢٥/٠  )ده مربوطهي دانشك(با تأييد معاون پژوهشمجري (مسئول) برگزار كننده سخنراني يا كارگاه داخلي   ٦٣

براي هر سال فعاليت امتياز  ٥  ٠١بنياناعضاي هيأت علمي قبل از دريافت مجوز دانش ٩عضويت در شركت فناور  ٦٤
  براي كل شركت

  

براي هر سال امتياز  ٢٠  ٠١بنيانز دريافت مجوز دانشعضويت در شركت فناور اعضاي هيأت علمي بعد ا  ٦٥
  فعاليت براي كل شركت

  

  ١٠سازي محصول (كاال و خدمات) توسط شركت فناور اعضاي هيأت علميتجاري  ٦٦
درصد فروش  ٢معادل 

  ساليانه محصول
  

  ١١عتف زارتوسطح آمادگي فناوري ارائه شده توسط دانشگاه، سازمان يا پارك  مورد تأييد   ٦٧
3+TRL+PRL+MRL   

غير  TRLشرط كسب امتياز (به 
  )صفر

  

 شود.در نظر گرفته مي ٢ضريب امتياز حاصل با ت، فلسفه (اسالمي) و هنر اهاي ادبيات، معارف اسالمي، الهيدر رشته -١

 Universityي دانشگاه زنجان (گيرند كه نام و نشان: امتيازات پژوهانه انتشار مقاله و كتاب در صورتي به عضو هيأت علمي تعلق مي١ تبصره

of Zanjan عنوان وابستگي يا آدرس خويش در متن يا پاورقي مقاله و جلد يا شناسنامه كتاب ذكر كرده باشد.) را به  

، ولينعنوان انشان سازماني دانشگاه زنجان به درج) متعدد با Affiliation: به مقاالت چاپ شده در مجالت كه داراي نشان سازماني (٢ تبصره

در صورتي كه دانشگاه با آنها تفاهم نامه يا قرارداد همكاري داشته باشد، امتياز كامل تعلق مي گيرد. در صورت عدم وجود تفاهم نامه 

  .منظور مي شودآنها، نصف امتياز مشروط به هماهنگي قبلي با گروه و دانشكده و همچنين ارائه مصوبه موافقت يا قرارداد، 

  شود. منظور مي ٥/١ا ضريب يا موجود در فهرست سرآمدان علمي، ب Natureنمايه شده در  در نشريات منتشر شدهمقاالت : امتياز ٣ تبصره

 ن و متخصصان خارج از كشور، با ضريبصورت مشترك با استادا) كه به١٤تا  ١(موضوع بندهاي  امتياز مقاالت چاپ شده در نشريات: ٤ تبصره

  منظور مي شود. ٢/١

 گردد :امتياز منظور مي نصفبه شرح ذيل و در مورد خالصه مقاالت علمي معتبر  هايهمايشاالت كامل ارائه شده در امتياز مق -٢

اي) برگــزار حرفــهو  جز پيام نور، علمي كــاربردي يــا فنــيهاي علمي يا مؤسسات دولتي (بهالمللي داخلي توسط انجمنملي يا بين اگر همايش

  شود.امتياز در نظر گرفته مي ٢ه باشد، نيز ثبت شد ISCشده و در 

اي و يا مؤسســات غيردولتــي برگــزار حرفهوالمللي داخلي توسط مؤسسات دولتي شامل پيام نور، علمي كاربردي يا فنيملي يا بين اگر همايش

  شود.امتياز منظور مي ١نيز ثبت شده باشد،  ISCشده و در 

  شود.امتياز در نظر گرفته مي ٢به تأييد شوراي پژوهش و فناوري رسيده باشد، المللي خارجي كه هاي بيندر مورد همايش



 
٦ 

  .مقاله است سههاي قابل قبول در يك همايش در هر سال : حداكثر تعداد مقاله١ تبصره

 در نظر گرفته مي شود. : امتياز سخنراني كليدي در همايش معادل ارائه مقاله كامل٢تبصره 

  .باشدمنعقد شده دانشگاه قرارداد مربوط توسط ا اقدامات و پيگيري عضو هيأت علمي محقق شده و در صورتي كه پذيرش طرح ب -٣

طرح خارج از دانشگاه  مشابهنيز  ايت از پژوهشگران و فناوران كشورمورد حمايت صندوق حمپسادكتري دوره طرح رساله دكتري يا : ١ تبصره

 گردد.مي نظورم

 منظور مي شود. ٢/١با ضريب  يالمللبين هاي خارجيامتياز طرح -٤

تجهيزات خريداري شده از محل طرح بايد پس از خاتمه طــرح بــه «در قرارداد طرح با كارفرما، اين موضوع كه  ص امتياز الزم استبراي تخصي -٥

در هــر حــال  اه ارائــه گــردد.قيد نشده باشد و يا در صورت ذكر اين موضوع، نامه رسمي جهت اهداي آنها به دانشگ» كارفرما تحويل داده شود.

 امتياز مزبور پس از نصب برچسب اموال دانشگاه تخصيص داده خواهد شد.

 شــود.مــيمعتبــر محســوب جشــنواره  رتبه سومآن معادل  تكرارو  به اولترمعادل براي بار اول   ISIدانشمند يك درصد برتر  عنوانكسب  -٦

راي ها به صورت مــوردي در شــوساير جشنوارهجشنواره معتبر محسوب مي شود.  مرتبه دودر فهرست الف سرآمدان علمي معادل  قرارگرفتن

 مي گردد. و تعيين امتياز بررسيپژوهش و فناوري دانشگاه 

باشــد. معاونت پژوهش و فنــاوري دانشــگاه ارســال شــده  هسته به ديررسيده و توسط م فناوري -پيشنهاده بايد به تصويب شوراي هسته علمي -٧

از معيارهــاي ارزيــابي فعاليــت خواهــد فناوري  نيــز  – هاي ارسال شده هسته علميهاي موافقت شده به پيشنهادهپيشنهاده بديهي است تعداد

 بود.

تواند بــا اعــالم كتبــي عنوان مدير داخلي مجله منصوب نمايد، ميبه با صدور ابالغ در صورتي كه سردبير يكي از اعضاي هيأت علمي دانشگاه را -٨

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

محــور، افزايي علم و ثــروت، توســعه اقتصــاد دانشمنظور همشركت فناور اعضاي هيأت علمي: شركت يا مؤسسه خصوصي يا تعاوني است كه به -٩

قيق و توسعه (شامل طراحــي و توليــد كــاال سازي نتايج تحتحقق اهداف علمي و اقتصادي (شامل گسترش و كاربرد اختراع و نوآوري) و تجاري

افزارهاي مربوط، طبق دســتورالعمل شــرايط و نحــوه تأســيس ويژه در توليد نرمهاي برتر و با ارزش افزوده فراوان بهو خدمات) در حوزه فناوري

ط وزيــر محتــرم علــوم، تحقيقــات و بنيان توسط اعضاي هيأت علمي و يا با مشاركت دانشگاه/ مركز پژوهشي (ابالغ شده توسهاي دانششركت

) در مركز رشد واحدهاي فناوري دانشگاه زنجان يا پارك علم و فنــاوري اســتان زنجــان مســتقر ٢٠/٤/١٣٩٥مورخ  ٧٩٠٠٩/٦فناوري به شماره 

 از سهام آن متعلق به عضو (اعضاي) هيأت علمي دانشگاه زنجان باشد. %٣٤شده و فعاليت نمايد و حداقل 

نامــه مذكور، با توجه به تعداد سهامداران پس از ضرب شدن در درصد مجموع امتيــازات متناســب، در جــدول مربوطــه آيينكليه امتيازات  -١٠

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

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

 يابد:هاي هنري اعضاي هيأت علمي بر اساس جدول زير تخصيص ميفعاليت پژوهانهامتياز  -٢-٤

  امتياز   عنوان فعاليت  رديف
حداكثر 
  امتياز 

  ٥/٠  آثار شخصي  ١
  ١  ايشده منطقهآثار برنده  ٢  ١٠

  ٢  ها يا مسابقات مليآثار داوري شده در نمايشگاه  ٣
  ٤  ٢  هاي داخليهاي هنري يا همايشعضويت در كميته داوري جشنواره  ٤
  ----   ٨  صنعتي -هاي علميشده توسط سازمان پژوهشاثر هنري ثبت   ٥
  ----   ٤  المللي ها يا مسابقات بينشده در نمايشگاهآثار داوري  ٦
  ----   ٦  شده مليآثار برنده  ٧
  ----   ١٠  الملليشده بينآثار برنده  ٨

  انفرادي و شركت در اكسپو است. گروهي، برگزاري (ارائه آثار) نمايشگاه هاي: آثار شخصي شامل ارائه اثر در نمايشگاه١ تبصره



 
٧ 

  ها يا نهادهاي هنري زير باشد:شوند كه برگزار كننده آنها يكي از ارگانهايي داراي اعتبار هنري محسوب مي: نمايشگاه٢ تبصره

غير از هاي دولتي (بهانشكده هنر دانشگاهانجمن هنرمندان نقاش ايران، حوزه هنري سازمان تبليغات اسالمي، گروه يا د

نور)، فرهنگستان هنر جمهوري اسالمي ايران، مركز هنرهاي تجسمي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي، موزه هنرهاي پيام

  معاصر تهران، مؤسسه توسعه هنرهاي تجسمي

 University of( آدرس دانشــگاه زنجــانوابســتگي يــا نمايشگاه، كه نــام عضــو هيــأت علمــي بــا  CD: ارائه كتابچه يا ٣ تبصره

Zanjan(  .در آن قيد شده باشد، جهت تخصيص امتياز ضروري است  

اســتفاده خواهــد  ءنامــه ارتقــاآيينتسهيم امتياز  مبنايبيش از يك نفر باشد، يا هنري هاي پژوهشي همكاران فعاليت اگر تعداد -٣-٤

  .بود

باشــد، عضــو هيــأت دانشجوي تحصيالت تكميلي كه دانشــجو نويســنده اول  الهرس/نامهدر مقاالت مستخرج از پايان  -١-٣-٤

  علمي استاد راهنما در صورتي امتياز نفر اول را اخذ خواهد نمود كه محل تحصيل دانشجو دانشگاه زنجان باشد. 

قــات و ها و مؤسســات پژوهشــي دولتــي ذيــل وزارت علــوم، تحقيدانشــگاه: در ارتباط با دانشــجويان ســاير ١ تبصره

در  پيــام نــور) هاي غيرانتفــاعي ودانشــگاه(به اســتثناي  فناوري يا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

نامــه، بــراي راهنمــايي پايان شــوراي دانشــكدهشوراي گروه و موافقت  درخواست دانشگاه متقاضي و صورت

  تعلق خواهد گرفت.نفر اول امتياز 

  شود:ز معادله زير محاسبه ميبا استفاده ا انهپژوهاعتبار  :٥ماده

G = P.A 

انه معادل ريالي يك امتياز پژوه  Aسال و  يكدر طي  ٤كسب شده از ماده  انهمجموع امتياز پژوه  P، پژوهانهاعتبار مبلغ  G آندر كه 

  است. )١- ٣(مطابق بند 

  است.صد ميليون چهار : سقف اعتبار پژوهانه قابل تخصيص به هر عضو هيأت علمي در هر سال برابر با١ تبصره

)، ٩٧مــرداد  ٢٠گانــه تــأمين ارز بابــت مصــارف ارزي خــدماتي ( ٤٥طف به بخشنامه بانك مركزي در ارتبــاط بــا مــوارد : ع٢تبصره 

هاي آموزشي/پژوهشــي، حــق عضــويت/ثبت هاي پژوهش و فناوري (همايش، دورههاي ارزي فعاليتمعادل ريالي هزينه

هيــأت علمــي، مطــابق بــا تــاريخ شــروع (انجــام) فعاليــت و مســتندات  عضوگرفته توسط  نام، چاپ مقاالت و ...) انجام

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

  كرد پژوهانههزينه :٦ماده 

  :استپرداخت  قابلپژوهانه اعتبار محل از ي مربوط هانامهو شيوه هانامهآيين، براساس ضوابط زيراوري و فنهاي پژوهشي فعاليت هزينه

 .شودميهاي پايه و كاربردي كه منجر به توليد مقاله كمك به انجام پژوهش  -١-٦

 .شودميتوليد نمونه  هاي تقاضامحور كه منجر به تدوين دانش فني، انعقاد قرارداد و ياكمك به انجام پژوهش - ٢- ٦

، هاي خدمات آزمايشگاهيپرداخت هزينه، تحقيقاتي يا كارگاهي تجهيزات و لوازم آزمايشگاهي ، تعمير يا كاليبراسيونخريد -٣- ٦

  و فناوريپژوهشي  هايفعاليتمصرفي جهت انجام و خريد مواد حداكثر دو روزه) در صورت توالي يا كارگري (ميداني  ،كارگاهي

تا  به همراه هزينه ويزاي كشور مورد نظر نظر از تعداد همايش) (صرف ج از كشورهاي علمي خاردر همايشو ارائه مقاله  تشرك -٤- ٦

  هاي علمي داخليو همايشيكصد و بيست ميليون ريال سقف 

انــد، بــا مــودهدرصد هزينه شركت در كنفرانس براي اعضاي هيات علمي كــه دو وابســتگي در مقــاالت خــود قيــد نشصت: ١ تبصره

  شرايط زير قابل پرداخت است:

  ) باشد.University of Zanjanوابستگي اول به دانشگاه زنجان ( -

  ييد گروه و دانشكده رسيده باشد، ارائه گردد.أمدارك و مستندات مربوط به همكاري نويسنده با محل وابستگي دوم كه به ت -



 
٨ 

 رج از كشوخار و يعلمي داخل عضويت در مجامع -٥-٦

 است. درخواست استاد راهنما قابل پرداخت به ،معتبرهاي علمي در انجمن تحصيالت تكميلي: حق عضويت دانشجويان ١ تبصره

به همراه ويزاي كشور مــوردنظر (صــرف نظــر از تعــداد) تــا ســقف يكصــد  ج از كشورخار پژوهشي/  هاي آموزشيشركت در كارگاه -٦-٦

  پژوهشي داخل كشور ميليون ريال و كارگاه هاي آموزشي /

  ن ريال در سالميليو دهتا سقف  (صرف نظر از تعداد) كارگاههاي آموزشي يا پژوهشي مجازي: شركت در ١ تبصره

  ج از كشورخارهاي تخصصي داخلي و شركت در نمايشگاه-٧-٦

 شودهاي تقويت زبان انگليسي گروهي كه توسط دانشگاه برگزار شركت در كالس -٨-٦

 ج از كشورخار(تابستانه)  مدتكوتاههاي پژوهشي مأموريت -٩-٦

  هزينه ثبت اختراع  -١٠-٦

 هاي پژوهشي داخليطرح -١١-٦

   .هزينه شوداي پژوهشي داخلي هطرحدر رسنلي پتواند به صورت مي متقاضيساالنه  پژوهانهاعتبار درصد  ٣٠حداكثر :١ تبصره

  شوند).(موارد اين بند جز اقالم مصرفي محسوب مي شناسيهاي روانونو آزم افزارهاي تخصصينرم ،خريد كتب، نشريات -١٢-٦

  هاي اطالعاتي هزينه عضويت در پايگاه -١٣-٦

   مقاالت علمي ويرايش هزينه -١٤-٦

رديــف هــاي اول تــا  ISI( و خــارجي) وزارتين پژوهشي -علمي(بر داخلي در مجالت معتعلمي مقاالت  انتشارو  داوري هايهزينه -١٥-٦

  ) Q2و   Q1فقط Scopus و١-٤سوم جدول 

  است. دالر ٥٠٠مقاله هر چاپ داوري و حداكثر مبلغ قابل پرداخت براي  :١ تبصره

   .هستندقابل پرداخت نيز مقاالت با ارائه نامه پذيرش و چاپ  : هزينه داوري٢ تبصره

  )و . . .  كارگاه ،همايش، سخنرانيبرگزاري پژوهشي،  هايانجام طرح( دانشگاه فناوري -هاي علميهسته يهافعاليت هزينه -١٦-٦

  عضو هيأت علمي پژوهشيهاي كمك به انجام فعاليتبه دانشجويان براي  تحقيقالپرداخت حق -١٧-٦

عضو هيأت علمي در مــوارد غيــر پژوهشي هاي التحقيق به دانشجويان تنها براي كمك به انجام فعاليتپرداخت حق -١-١٧-٦ 

  پذير است.ايشان امكاندكتراي رساله ارشد يا كارشناسينامه يا پايانكارشناسي از پروژه 

ارشد و دكتري بــه ترتيــب برابــر التحقيق در سال به هر دانشجوي كارشناسي، كارشناسيسقف مجموع پرداخت حق -٢-١٧-٦

  ميليون ريال است. ٢٤و ١٢، ٦با 

  ميليون ريال است.٤٨عضو هيأت علمي برابر با هر حل پژوهانه در سال از مالتحقيق حقسقف مجموع پرداخت  -٣-١٧-٦

  :شرايط زير ساساربو هارد اكسترنال اسكنر  ،كاره، سه، چاپگر(روميزي يا همراه) رايانهخريد  -١٨-٦ 

  نوع تجهيزات  رديف
  حداكثر قيمت 
  (ميليون ريال)

حداقل عمر قابل قبول 
  براي جايگزيني (سال)

  محدوديت

  اعتبارات حوزه  ٨  ١٥٠  تابلپ   ١
  اعتبارات حوزه  ٨  ١٢٥   زيرايانه رومي  ٢

٣  
  رايانه روميزي

( براي استفاده در آزمايشگاه 
  پژوهشي)

٧  ١٤٠  
با توجيه فني كارشناس انفورماتيك دانشكده 

  معاون پژوهشي دانشكده و تأييد 
  از محل پژوهانه مدير انفورماتيك دانشگاهو 

٤  
رايانه روميزي تخصصي (براي 

كارگاه يا استفاده در آزمايشگاه 
  پژوهشي)

٧  ١٧٥  
با توجيه فني كارشناس انفورماتيك دانشكده 

  معاون پژوهشي دانشكده و تأييد 
  از محل پژوهانه مدير انفورماتيك دانشگاهو 



 
٩ 

  ٦  ٢٤  )خوانتبلت يا كتابهمراه (  ٥
با توجيه فني كارشناس انفورماتيك دانشكده 

  معاون پژوهشي دانشكده و تأييد 
  از محل پژوهانه انشگاهمدير انفورماتيك دو 

  در ده سال گذشته چاپگر و اسكنرعدم خريد   ١٠  ٧  كاره (چاپ، اسكن و كپي)سه  ٦
  كاره در ده سال گذشتهعدم خريد سه  ١٠  ٧مجموعًا   چاپگر و اسكنر  ٧
  ------------------   ١٠  ٥/٢  اسكنر قابل حمل  ٨
  ------------------   ١٠  ٣  هارد اكسترنال  ٩

خــارج از  مقام مجاز مــالي،ارد تخصصي استثنايي با توجيه فني كارشناس انفورماتيك حوزه و تأييد مدير انفورماتيك و : مو١ بصرهت

  الذكر قابل خريد خواهند بود.سقف مبالغ فوق

بــل بــا تصــويب شــوراي پــژوهش و فنــاوري دانشــگاه قا ،با توجه به شرايط و در صورت نيــاز ١٨-٦و  ١٧-٦اعداد بندهاي : ٢ تبصره

  اصالح خواهند بود.

نامــه مربوطــه را داشــته باشــد، اي درخواست برگزاري سخنراني خارجي مازاد بر سقف ذكر شــده در آيــينكه دانشكده در صورتي -١٩-٦

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

  نامه دوره پسادكتري دانشگاه زنجان.رعايت آئينبا الزحمه پژوهشگر پسادكتري از حق ه درصد)(حداكثر پنجا پرداخت بخشي -٢٠-٦

  نامه انتشارات دانشگاه زنجان مطابق آيينچاپ كتاب  هايهزينه -٢١-٦

ون كميســي بــه تأييــدناشــرين معتبــر ( دانشگاه زنجان، مشروط به چاپ كتاب توســط طتوسدر صورت عدم انتشار كتاب : ١ بصرهت

ده تــا ســقف هــاي تايــپ و ويراســتاري هزينــه و ميليون ريــال بيستتا سقف هزينه چاپ تخصصي دانشكده مربوطه)، 

  قابل پرداخت خواهد بود. ،ميليون ريال

  دو ميليون ريالتا سقف  هزينه بررسي درصد تشابه و سرقت ادبي مقاالت -٢٢-٦

  ات، كتب و اجراي طرحهاي پژوهشي بين اعضاي هيات علمي وجود دارد.امكان به اشتراك گذاشتن پژوهانه جهت خريد تجهيز -٢٣-٦

 المللــي در دانشــگاه زنجــان از محــل پژوهانــه اعضــاي هيــات علمــيبــين هاي ملــي/هاي برگزاري همايشتأمين بخشي از هزينه -٢٤-٦

  .پذير استامكان داوطلب

  وام پژوهانه:  ٧ماده 

 يافتــه پژوهانــهميانگين مقادير تخصــيص پنجاه درصد سقف تا تجهيزات و مواد آزمايشگاهي، صرفاً به منظور تأمين تواندهيأت علمي مي

عنوان بدهي (پژوهانه منفي) به حساب پژوهانه ســال آتــي ايشــان منتقــل وام پژوهانه دريافت نمايد. اين مقدار به ،سه سال اخيرطي  خود

  .تي وجود نخواهد داشتكرد پژوهانه در سال آشده و قبل از تسويه آن امكان هزينه

  ساير موارد:  ٨ماده 

نامــه مســكوت مــواردي كــه آييندر نامه (در صورت نياز) بر عهده شوراي پژوهش و فناوري دانشگاه است. همچنــين تفسير مواد اين آيين

  اقدام خواهد شد.است پس از بررسي و تصويب در شوراي پژوهش و فناوري دانشگاه 

  ا: نظارت بر حسن اجر ٩ماده 

  . استدانشگاه  و فناوري پژوهش نامه بر عهده معاونراي اين آييننظارت بر حسن اج

بــه تصــويب  ٢٣/١٠/١٣٩٧ مــورخو در دانشــگاه  و فناوري شوراي پژوهش به تصويب ٠٩/١٠/١٣٩٧ مورخدر ه ماد ٩نامه در اين آيين

  االجرا است.الزم ١٣٩٧هيأت رئيسه دانشگاه رسيده و از ابتداي سال 



 
١٠ 

با توجه به افــزايش قيمــت تجهيــزات  رايانــه اي  ١٨/٠٣/١٣٩٩هيأت رئيسه دانشگاه مورخ بر اساس مصوبه آيين نامه  ٦ماده  ١٨بند 

  .افته استيغيير ت


