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  و فناوري معاونت پژوهش
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  )Grant( پژوهانهنامه  آيين

   مقدمه

و بـه  دانشـگاه زنجـان    أت علميهي اعضايهاي پژوهشي  فعاليتاز به منظور اتخاذ ضوابط مدون جهت حمايت مالي نامه حاضر  آيين

وزارت علـوم   اعضـاي هيـأت علمـي   ) Grant(نامـه پژوهانـه    آيـين «  28/6/1390مـورخ   110451/3استناد آيين نامه اصالحي ابالغيه 

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

  :تعاريف -1ماده 

و بـا ضـوابط   شـده  تعيين ارات پژوهشي دانشگاه علمي و اعتب هيأتهاي پژوهشي عضو  فعاليت اعتباري است كه براساس امتياز: پژوهانه

  .باشد كرد مي نامه قابل هزينه اين آيين

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

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

  : اهداف -2 ماده

 پژوهشي دانشگاه هاي فعاليتريزي، ارزيابي و نظارت بيشتر بر  برنامهسياستگذاري، امكان  -1

 هاي پژوهشي كشور و دانشگاه در راستاي سياست  فعاليتعلمي به انجام  هيأتتشويق و ترغيب اعضاي  -2

 وري و استفاده بهينه از اعتبارات پژوهشي دانشگاه افزايش ميزان بهره -3

 ت علمي دانشگاهأكردهاي پژوهشي اعضاي هي هدفمند نمودن هزينهتسهيل و  -4

  :نحوه تخصيص و اجرا  -3ماده 

به پيشنهاد شـوراي پـژوهش و فنـاوري در    با توجه به اعتبارات پژوهشي دانشگاه در هر سال  هر امتياز پژوهشي اعتبار معادل -3-1

  .گردد جلسه هيأت رئيسه دانشگاه تعيين مي

سال اول استخدام امتيازي معادل ميانگين امتيـاز پژوهانـه و در سـال دوم معـادل نصـف      براي ت علمي جديد، به اعضاي هيأ -3-2

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

يابند نيز از اين كمك  اري ارتقاء مياعضاي هيأت علمي مأمور به تحصيل كه با اخذ مدرك دكترا به درجه استادي: تبصره

  .مند خواهند شد بهره

هـاي   فعاليـت  ازامتيـاز كسـب شـده    مجمـوع   اسـاس بردر انتهاي ارديبهشت ماه هر سال اعتبار پژوهانه اعضاي هيأت علمي  -3-3 

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

 سـمپ را در  خـويش  انـه كارنامه پژوه ،قبل از انتهاي ارديبهشت ماه در طول سالو مستمراً ت علمي اعضاي هيأ: تبصره

 مراتب را از طريق گروه و دانشـكده بـه معاونـت پـژوهش و فنـاوري دانشـگاه      ، بررسي و در صورت وجود اشكال

  .دننماي ارسال مي

بعد منتقـل شـده و قابـل     هاي ، اعتبار باقي مانده به سالتخصيص يافته اعتبار پژوهانه ليا ك كرد بخش در صورت عدم هزينه -3-4

  .كرد است هزينه

  :نحوه محاسبه امتياز پژوهانه -4ماده 

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



 
٣ 

  امتياز  موضوع  رديف
حداكثر 

  امتياز

    Nature 100و  Scienceمجالت در  منتشر شدهمقاله   1

    ISI   1 )IF/AIF(6+7 ه با نمايهدر مجل منتشر شدهمقاله   2

    Scopus 7با نمايه  هدر مجل منتشر شدهمقاله   3

    ISC  6 با نمايه پژوهشي -معتبر علمي هدر مجل هدمنتشر شمقاله   4

5  
رد تأييد مو( ISC بدون نمايه پژوهشي -معتبر علمي هشده در مجل منتشرمقاله 

  )وزارتين
5    

    4  مروري -شده در مجالت معتبر علمي منتشرمقاله   6

  ISI 3  3 بدون نمايهخارجي  هشده در مجل منتشرمقاله   7

    ISC   3 با نمايه ترويجي -معتبر علمي هشده در مجل منتشرمقاله   8

  3تا   اسالم  و دانشنامه جهان  المعارف رهشده داي منتشر همقال  9
  )كميسيون تخصصي به تشخيص(

  

10  
مورد تأييد ( ISC بدون نمايهترويجي  -معتبر علمي هشده در مجل منتشرمقاله 

  )وزارتين
2    

  2  1  )با هيأت تحريريه(علمي داخلي  هشده در مجل منتشرمقاله   11

12  

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

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

Technical Note ،Technical Report ،Case Report  يا هر عنوان ديگري كه

  .مقاله را از مقاله كامل متمايز كند

    امتياز مقاله كامل% 70

13  
و  2هاي علمي معتبر داخلي شده در مجموعه مقاالت همايش منتشرمقاله كامل 

  يالملل خارجي بين
2  

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

  المللي  خارجي بين
1  

 1  2هاي علمي معتبر ملي داخلي شده در مجموعه مقاالت همايش منتشرمقاله   15

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

17  
 Scopus ,ISI(معتبر  هشده مستخرج از رساله متقاضي در مجل نتشرممقاالت 

ISC  پژوهشي مورد تأييد وزارت متبوع - 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 دانشگاه طرح  20
يك امتياز به ازاي هر +  3

  صد ميليون ريال اعتبار
  

21  
هاي پژوهشي حمايت شده توسط صندوق حمايت از پژوهشگران و فناوران  طرح

  كشور

يك امتياز به ازاي هر +  2

  دويست ميليون ريال اعتبار
  

22  
كه از خارج از دانشگاه حمايت مالي شده  دانشجويي  نامه راهنمايي پروژه يا پايان

  3شدبا

امتياز به ازاي  25/0+  25/0

  هر ده ميليون ريال اعتبار
  

23  
يا  ها  آزمايشگاه براي استفاده در) اموال( تجهيزاتكتاب براي كتابخانه و خريد 

  5هاي پژوهشي خارج از دانشگاه از محل طرحهاي دانشگاه  كارگاه

مبلغ فاكتور   ٪10معادل 

  خريد هر سال
  

24  
يا  ها  آزمايشگاه براي استفاده در) اموال( تجهيزاته و كتاب براي كتابخانخريد 

  هاي پژوهشي داخل دانشگاه يا پژوهانه محل طرحهاي دانشگاه از  كارگاه

مبلغ فاكتور  ٪20معادل 

    سال خريد هر



 
٤ 

25  
 -هاي علمي ثبت اختراع در داخل و خارج از كشور با تأييديه سازمان پژوهش

  صنعتي

 برابر امتياز 5/1 + 5

  از ده بهمكتس
  

    12  كتاب برگزيده سال  26

    6  كتاب سال شايسته تقدير  27

    3  كتاب فصل  28

  20تا   تأليف يا تصنيف كتاب  29
  )به تشخيص كميسيون تخصصي(

  

30  
در  ٪30تجديد چاپ كتاب تأليفي يا تصنيفي در صورتي كه حداقل به ميزان 

  . محتواي آن اصالح يا اضافه صورت پذيرفته باشد
  4تا 

  )به تشخيص كميسيون تخصصي(
  

    40تا   . . . المعارف و  هاي همانند دايره تأليف مجموعه كتاب  31
  )به تشخيص كميسيون تخصصي(

  

    10تا   كتاب و تدوين ترجمه  32
  )به تشخيص كميسيون تخصصي(

  

  ) Book chapter(تأليف يا ترجمه بخشي از كتاب   33

درصدي از امتيازات بندهاي 

   29تا  26
به تشخيص بسته به سهم مشاركت (

  )كميسيون تخصصي

  

    15تا   تصحيح انتقادي كتاب معتبر  34
  )به تشخيص كميسيون تخصصي(

  

  10  2  )در صورت درج نام عضو هيأت علمي در شناسنامه كتاب(ويراستاري علمي كتاب   35

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

 با موافقت دانشگاه و تأييديه رسمي 
2  

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

  با موافقت دانشگاه و تأييديه رسمي 
5/1  

38  
 ميليون تومان  50با مبلغ كمتر از هاي پژوهشي خارج از دانشگاه  نظارت بر طرح

  و تأييديه رسمي با موافقت دانشگاه 
1  

  6  2  داوري كتاب  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 دانشگاه  داوري طرح  42

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

  3  )الملليبين(هاي پژوهشي خارج از دانشگاه  ي طرحداور  44

  2  ارشد نامه كارشناسي راهنمايي پايان  45

10  
  5/0  ارشد نامه كارشناسي مشاوره پايان  46

  6  نامه دكتري راهنمايي پايان  47

  5/1  نامه دكتري مشاوره پايان  48

  6و فارابي ، رازيهاي اول، دوم و سوم جشنواره خوارزمي، جوان خوارزمي رتبه  49
  از راست به چپترتيب به

20- 15 - 10  
  

    20  )در مراسم كشوري هفته پژوهش و فناوري(ژوهشگر يا فناور برتر كشوري پ  50

  6  3  )هاي مذكور مطابق دستورالعمل تشكيل هسته(هاي كارآفريني  راهنمايي هسته  51



 
٥ 

  10  2  7از طريق هسته علميارائه پيشنهاده طرح پژوهشي گروهي به خارج از دانشگاه   52

  سازي نتايج پژوهش يا فناوري تجاري  53

مبلغ  ٪51معادل 

الشراكه  يا سهمباالسري 

  شده هر سال  برداشت

  

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

  

55  
كه (مسئولي و عضويت در هيأت تحريريه مجالت علمي دانشگاه  ، مدير8سردبيري

  )اند پژوهشي دريافت نكرده -هنوز اعتبار علمي

به ازاي هر  5/0 -1 -3

  )از راست به چپ( سال
  

 WoSارائه شده توسط ) H-Index(شاخص 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 داده شده به اد استنادتعد  57

    5  الملليدبيران علمي و اجرايي كنفرانس بين  58

    3  دبيران علمي و اجرايي كنفرانس ملي  59

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

61  
با تأييد مدير روابط (المللي ني يا كارگاه بينبرگزار كننده سخنرا) مسئول(مجري 

  )المللي دانشگاهعلمي بين
1  2  

62  
با تأييد معاون پژوهشي (برگزار كننده سخنراني يا كارگاه داخلي ) مسئول(مجري 

  )دانشكده مربوطه
25/0  1  

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

  فعاليت براي كل شركت
  

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

  فعاليت براي كل شركت
  

  10توسط شركت فناور اعضاي هيأت علمي) كاال و خدمات(سازي محصول تجاري  65
درصد فروش  2معادل 

  ساليانه محصول
  

66  
مورد تأييد وزارت  شده توسط دانشگاه، سازمان يا پارك  ائهارطح آمادگي فناوري س

  11عتف

3+TRL+PRL+MRL   
غير  TRLشرط كسب امتياز به (

  )صفر
  

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

 University(گيرند كه نام و نشاني دانشگاه زنجان  انه انتشار مقاله و كتاب در صورتي به عضو هيأت علمي تعلق ميازات پژوهامتي: 1تبصره

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

عنوان اولين متعدد با قيد نشان سازماني دانشگاه زنجان به) Affiliation(شان سازماني به مقاالت چاپ شده در مجالت كه داراي ن: 2تبصره

مورد ولي فاقد قرارداد همكاري مربوطه با دانشگاه باشند، مشروط به هماهنگي قبلي با گروه و دانشكده و همچنين ارائه مصوبه موافقت 

  .گيردآنها، نصف امتياز تعلق مي

كه به صورت مشترك با استادان و متخصصان خارج از كشور چاپ ) 12تا  1موضوع بندهاي (چاپ شده در نشرياتي امتياز مقاالت : 3تبصره

  .يابددرصد افزايش مي 20اند، شده

ذيل وزارت علوم، تحقيقـات   دولتي مؤسسات پژوهشيها و  دانشگاه هاي علمي، انجمنهمايش علمي معتبر همايشي است كه برگزاركننده آن  -2

مـورد  و ) اي حرفـه  و كـاربردي و فنـي   -، جـامع علمـي  به اسـتثناي دانشـگاه پيـام نـور    ( ي يا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكيو فناور

 .بوده يا اعتبار همايش به تأييد شوراي پژوهش و فناوري دانشگاه رسيده باشد  ISCتأييد

 سه مقاله استهاي قابل قبول در يك همايش در هر سال حداكثر تعداد مقاله: 1هتبصر



 
٦ 

  .باشدمنعقد شده دانشگاه قرارداد مربوط توسط در صورتي كه پذيرش طرح با اقدامات و پيگيري عضو هيأت علمي محقق شده و  -3

 .گرددمحسوب ميعنوان طرح خارج از دانشگاه هبنيز پسادكتري دوره طرح : 1تبصره

 .يابددرصد افزايش مي 20المللي هاي خارجي بينامتياز طرح -4

تجهيزات خريداري شده از محل طرح بايد پس از خاتمه طرح به «در قرارداد طرح با كارفرما، اين موضوع كه  ص امتياز الزم استي تخصيابر -5

در هـر حـال    .قيد نشده باشد و يا در صورت ذكر اين موضوع، نامه رسمي جهت اهداي آنها به دانشگاه ارائه گردد» .كارفرما تحويل داده شود

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

ها به صـورت مـوردي در شـوراي    ساير جشنواره .شودميبه اول جشنواره معتبر محسوب ترمعادل   ISIكسب رتبه دانشمند يك درصد برتر  -6

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

بديهي اسـت  . پيشنهاده بايد به تصويب شوراي هسته علمي رسيده و توسط مسئول هسته به معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه رسيده باشد -7

 .هاي ارسال شده هسته علمي نيز يكي از معيارهاي ارزيابي فعاليت خواهد بود هاي موافقت شده به پيشنهاده تعداد پيشنهاده

تواند با اعالم كتبـي   عنوان مدير داخلي مجله منصوب نمايد، مي به با صدور ابالغ اعضاي هيأت علمي دانشگاه رادر صورتي كه سردبير يكي از  -8

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

محـور،   و ثروت، توسعه اقتصاد دانـش افزايي علم  منظور هم شركت يا مؤسسه خصوصي يا تعاوني است كه به: شركت فناور اعضاي هيأت علمي -9

شامل طراحي و توليد كـاال  (سازي نتايج تحقيق و توسعه  و تجاري) شامل گسترش و كاربرد اختراع و نوآوري(تحقق اهداف علمي و اقتصادي 

رالعمل شرايط و نحوه تأسـيس  افزارهاي مربوط، طبق دستو ويژه در توليد نرم هاي برتر و با ارزش افزوده فراوان به در حوزه فناوري) و خدمات

ابالغ شده توسط وزير محترم علـوم، تحقيقـات و   (مركز پژوهشي / بنيان توسط اعضاي هيأت علمي و يا با مشاركت دانشگاه هاي دانش شركت

جان مسـتقر  در مركز رشد واحدهاي فناوري دانشگاه زنجان يا پارك علم و فناوري استان زن) 20/4/1395مورخ  79009/6فناوري به شماره 

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

نامـه   كليه امتيازات مذكور، با توجه به تعداد سهامداران پس از ضرب شدن در درصد مجموع امتيازات متناسب، در جدول مربوطه آيـين  -10

 .شان تقسيم خواهد شدارتقاء، بين آنها به نسبت ميزان سهام

11-  TRL )سطح آمادگي فناوري( ،PRL )ريزيسطح آمادگي برنامه ( وMRL )است) سطح آمادگي صنعتي. 

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

  امتياز   ماده و بند جدول ارتقاء  عنوان فعاليت  رديف
حداكثر 

  امتياز 

  1  11-3  آثار شخصي  1

  2  11-3  اي شده منطقه آثار برنده  2  10

  4  11-3  ها يا مسابقات ملي آثار داوري شده در نمايشگاه  3

  8  4  15-3  هاي داخلي هاي هنري يا همايش عضويت در كميته داوري جشنواره  4

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

  ----   8  8-3  المللي  ها يا مسابقات بين شده در نمايشگاه ريآثار داو  6

  ----   6  8-3  شده ملي آثار برنده  7

  ----   14  8-3  المللي شده بين آثار برنده  8

انفـرادي و شـركت در اكسـپو      نمايشـگاه ) ارائه آثـار (هاي گروهي، برگزاري  آثار شخصي شامل موارد ارائه اثر در نمايشگاه: 1تبصره

  .است

  :ها يا نهادهاي هنري زير باشد شوند كه برگزار كننده آنها يكي از ارگان هايي داراي اعتبار هنري محسوب مي نمايشگاه: 2صرهتب

غير از  به(هاي دولتي  انجمن هنرمندان نقاش ايران، حوزه هنري سازمان تبليغات اسالمي، گروه يا دانشكده هنر دانشگاه

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

  معاصر تهران، مؤسسه توسعه هنرهاي تجسمي
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 University of( آدرس دانشـگاه زنجـان  وابسـتگي يـا   نمايشگاه، كه نـام عضـو هيـأت علمـي بـا       CDارائه كتابچه يا : 3تبصره

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

تسهيم امتياز از جـدول مربـوط در    مبنايبيش از يك نفر باشد، يا هنري هاي پژوهشي  در صورتي كه تعداد همكاران فعاليت -4-3

  .استفاده خواهد شد ءنامه ارتقا آيين

باشد، عضو  نويسنده اول نامه دانشجوي تحصيالت تكميلي كه دانشجو  در ارتباط با امتياز مقاالت مستخرج از پايان  -4-3-1

هيأت علمي استاد راهنما در صورتي امتياز نفر اول را اخذ خواهد نمود كه محل تحصـيل دانشـجو دانشـگاه زنجـان     

  . باشد

ها و مؤسسات پژوهشي دولتي ذيل وزارت علوم، تحقيقات و فنـاوري   دانشگاهدر ارتباط با دانشجويان ساير : تبصره

 در صورتنيز  )پيام نور هاي غيرانتفاعي و دانشگاهبه استثناي ( موزش پزشكييا وزارت بهداشت، درمان و آ

نفـر  نامه، امتياز  براي راهنمايي پايان شوراي دانشكدهشوراي گروه و موافقت  درخواست دانشگاه متقاضي و

  .تعلق خواهد گرفتاول 

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

G = P.A 
معادل ريالي يك امتياز   Aسال و  يكدر طي  2كسب شده از ماده  انهمجموع امتياز پژوه  P، پژوهانهاعتبار مبلغ  G معادلهدر اين 

  .است )1- 3مطابق بند (انه پژوه

 ريـال ) 400000000(صـد ميليـون   چهارسقف اعتبار پژوهانه قابل تخصيص به هر عضو هيأت علمي در هر سال برابـر بـا   : تبصره

  .است

  كرد پژوهانه هزينه :6ماده 

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

 .شود ميهاي پايه و كاربردي كه منجر به توليد مقاله  كمك به انجام پژوهش  -6-1

 .شود ميهاي تقاضامحور كه منجر به تدوين دانش فني، انعقاد قرارداد و يا توليد نمونه  كمك به انجام پژوهش -2- 6

، هاي خدمات آزمايشگاهي پرداخت هزينه، تحقيقاتي يا كارگاهي تجهيزات و لوازم آزمايشگاهي ، تعمير يا كاليبراسيونخريد -3- 6

  و فناوريپژوهشي  هاي فعاليتمصرفي جهت انجام ريد مواد و خ) حداكثر دو روزهدر صورت توالي (يا كارگري ميداني  ،كارگاهي

تا  به همراه هزينه ويزاي كشور مورد نظر )نظر از تعداد همايش صرف( ج از كشورهاي علمي خار در همايشو ارائه مقاله  شركت -4- 6

  هاي علمي داخليو همايش ميليون ريال شصتسقف 

اند، با شـرايط  اعضاي هيات علمي كه دو وابستگي در مقاالت خود قيد نموده درصد هزينه شركت در كنفرانس برايشصت: تبصره

  :زير قابل پرداخت است

  .باشد) University of Zanjan(وابستگي اول به دانشگاه زنجان  -

  .د، ارائه گرددمدارك و مستندات مربوط به همكاري نويسنده با محل مربوط به وابستگي دوم كه به تاييد گروه و دانشكده رسيده باش -

 ج از كشورخار و يعلمي داخل عضويت در مجامع -6-5

 .است درخواست استاد راهنما قابل پرداخت بنا به معتبرهاي علمي  در انجمن تحصيالت تكميليحق عضويت دانشجويان : تبصره

 ج از كشورخار و يداخل يا پژوهشي هاي آموزشي شركت در كارگاه -6-6

  ج از كشورخاري تخصصي داخلي و ها شركت در نمايشگاه-6-7

 شود هاي تقويت زبان انگليسي گروهي كه توسط دانشگاه برگزار  شركت در كالس -6-8
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 ج از كشورخار) تابستانه( كوتاه مدتهاي پژوهشي  مأموريت -6-9

  هزينه ثبت اختراع  -6-10

 هاي پژوهشي داخلي طرح -6-11

هزينـه  اي پژوهشي داخلـي  ه طرحدر رسنلي پتواند به صورت  ميعلمي  هيأتعضو ساالنه  پژوهانهاعتبار درصد  30حداكثر :تبصره

   .شود

  ).شوندموارد اين بند جز اقالم مصرفي محسوب مي( شناسيهاي روانو آزمون افزارهاي تخصصي نرم ،خريد كتب، نشريات -6-12

  هاي اطالعاتي  هزينه عضويت در پايگاه -6-13

   علميمقاالت  ويرايش   هزينه -6-14

  )ISI( و خارجي) ISCپژوهشي و  -علمي(بر داخلي در مجالت معتعلمي مقاالت  انتشارو  داوري هاي هزينه -6-15

  .ميليون ريال است بيستمقاله هر چاپ داوري و حداكثر مبلغ قابل پرداخت براي  :1تبصره

   .هستندقابل پرداخت نيز مقاالت با ارائه نامه پذيرش و چاپ  هزينه داوري: 2تبصره

 ،هـا  همـايش علمـي،   هـاي  سـخنراني برگـزاري  هاي پژوهشـي،   انجام طرح( دانشگاه فناوري -هاي علمي هسته يها فعاليت  هزينه -6-16

  ). . . و  تخصصي هاي كارگاه

  عضو هيأت علمي پژوهشيهاي  كمك به انجام فعاليتبه دانشجويان براي  تحقيقال پرداخت حق -6-17

عضو هيأت علمي در موارد غير پژوهشي هاي  تحقيق به دانشجويان تنها براي كمك به انجام فعاليتال پرداخت حق -6-17-1 

  .پذير است ايشان امكانارشد يا دكتراي  كارشناسينامه  يا پايانكارشناسي از پروژه 

ترتيـب برابـر    ارشد و دكتري به التحقيق در سال به هر دانشجوي كارشناسي، كارشناسي سقف مجموع 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  حقسقف مجموع پرداخت  -6-17-3

  :شرايط زير ساساربو هارد اكسترنال اسكنر  ،كاره ، سه، چاپگر)روميزي يا همراه( رايانهخريد  -6-18 

  تنوع تجهيزا  رديف
  حداكثر قيمت 

  )ميليون ريال(

حداقل عمر قابل قبول 

  )سال(براي جايگزيني 
  محدوديت

1  
براي استفاده در (رايانه روميزي 

  )پژوهشييا كارگاه آزمايشگاه 
34  5   ------------------  

2  

براي (رايانه روميزي تخصصي 

يا كارگاه استفاده در آزمايشگاه 

  )پژوهشي

45  6  

انفورماتيك دانشكده  با توجيه فني كارشناس

  معاون پژوهشي دانشكده و تأييد 

  مدير انفورماتيك دانشگاهو 

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

  ------------------   6  24  خوان تبلت يا كتاب  4

  در ده سال گذشته چاپگر و اسكنرعدم خريد   10  7  )چاپ، اسكن و كپي(كاره  سه  5

  كاره در ده سال گذشته عدم خريد سه  10  7مجموعاً   سكنرچاپگر و ا  6

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

  ------------------   10  3  هارد اكسترنال  8

خـارج از   مقام مجاز مالي،موارد تخصصي استثنايي با توجيه فني كارشناس انفورماتيك حوزه و تأييد مدير انفورماتيك و : 1تبصره

  .الذكر قابل خريد خواهند بود ف مبالغ فوقسق



 
٩ 

با تصويب شوراي پـژوهش و فنـاوري دانشـگاه     ،با توجه به شرايط و در صورت نياز  18-6و  17-6 ،15-6 اعداد بندهاي: 2تبصره

  .قابل اصالح خواهند بود

ر آيين نامه مربوطه را داشـته باشـد،   كه دانشكده اي درخواست برگزاري سخنراني خارجي مازاد بر سقف ذكر شده د در صورتي -6-19

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

  .نامه دوره پسادكتري دانشگاه زنجانرعايت آئينبا الزحمه پژوهشگر پسادكتري پرداخت بخشي از حق -6-20

ميليـون   بيست، تا سقف )شودكه توسط كميسيون تخصصي دانشكده مربوطه تاييد مي(بر هزينه چاپ كتاب توسط ناشرين معت -6-21

  ريال

پس از كسب امتياز قابـل قبـول در كميسـيون دانشـكده     ( هاي تايپ و ويراستاري كتاب چاپ شده توسط ناشرين معتبر هزينه -6-22

  ده ميليون ريالتا سقف  )مربوطه

  دو ميليون ريالتا سقف  ت ادبي مقاالتهزينه بررسي درصد تشابه و سرق -6-22

  .امكان به اشتراك گذاشتن پژوهانه جهت خريد تجهيزات، كتب و اجراي طرحهاي پژوهشي بين اعضاي هيات علمي وجود دارد -6-23

 لمـي المللـي در دانشـگاه زنجـان از محـل پژوهانـه اعضـاي هيـات ع       بين /هاي مليهاي برگزاري همايشتأمين بخشي از هزينه -6-23

  .پذير استامكان داوطلب

  ساير موارد:  7ماده 

نامـه مسـكوت    مواردي كه آييندر همچنين . بر عهده شوراي پژوهش و فناوري دانشگاه است) در صورت نياز(نامه  تفسير مواد اين آيين

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

  سن اجرانظارت بر ح:  8ماده 

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

  

بـه تصـويب    18/04/1396 مورخو در دانشگاه  و فناوري شوراي پژوهش به تصويب 10/02/1396 مورخدر ه ماد 8نامه در  اين آيين

  .تاالجرا اس الزم 1396هيأت رئيسه دانشگاه رسيده و از ابتداي سال 

  .آيين نامه پژوهانه تغيير كرد -6-18بند  12/9/96با توجه به مصوبه هيات رئيسه مورخ : توجه

  


