
                                                      
  

  سمه تعالیاب
 

  )Grant - پژوهانه( پژوهشی اعتبار نامه آیین
  

 همقدم
تنظیم گردیده است و  دانشگاه شدن پژوهش محور راستايدر  پژوهشی امور تقویت وارتقاء  تحقیقاتی، هايسیاست تسهیل منظور به نامه آیین این

 هیات اعضاي به بیشتر اختیارات تفویض و همچنینقررات و تخصیص اعتبارات خاص م و ضوابط اعمال در هماهنگ، هايسیاست ادن ایجآهدف 
    .است پژوهشی هايفعالیت انجام خصوص در رجائیمدرسان دانشگاه شهید  و علمی

  
  تعریف :1 ماده

 

 رجائیدانشگاه شهید  واجد شرایط نامدرس و علمی هیات اعضاي اختیار در نهساال ،نامه آیین این مقررات موجب به که است اعتباري : پژوهانه
هاي با توجه به فعالیت واجد شرایط متقاضیانبراي  پژوهانه اعتبار تخصیص. دننمای هزینه خود پژوهشی هايفعالیت با ارتباط در تا گیردمی قرار

بررسی امتیازات و با توجه  پس ازکه  گرددمی پیشنهاددانشگاه  وراي پژوهشیپژوهشی دانشکده به ش-از طریق شوراي آموزشی، ها آنپژوهشی 
  .خواهد بود اجرا قابلدانشگاه ت رئیسه یاه تائید پس از و تعیینن آمیزان  پژوهشی شورايبه اعتبار پژوهشی سال مربوطه در 

  
  اهداف: 2 ماده

 

 دانشگاه معاونت پژوهش و فناوري حوزه در پژوهشی امور تمرکز کاهش 1- 2
 پژوهشی امور انجام در مدرسان دانشگاه و علمی هیات اعضاي به بیشتر اختیارات اعطاي  2- 2
 دانشگاه مدرسان هیات علمی واعضاي  پژوهشی هايفعالیت بر بیشتر ارزیابی و نظارت ریزي،برنامه امکان  3- 2
 پژوهشی هايلیتفعا گسترش و ارتقا جهت در پژوهشی ساختارهاي و هادانشکده تقویت  4- 2
 دانشگاه پژوهشی اعتبارات از بهینه استفاده  5- 2
 غیره و اداري تشریفات مکاتبات، کاهش طریق از مدرسان و علمی هیات اعضاي پژوهشی هايفعالیت روند به بخشیدن سرعت  6- 2
 دانشگاه از خارج با موردقرارداد یقاتیتحق هايطرح و پژوهشی هايفعالیت انجام به مدرسان و علمی هیات اعضاي ترغیب و تشویق  7- 2
 هايپژوهش نتایج و تألیفی کتب مقاالت، نظیر دانشگاه مدرسان هیات علمی واعضاي  پژوهشی يدستاوردها کمی گسترش و کیفی ارتقاي  8- 2

 .ايتوسعه و کاربردي بنیادي،
  دانشگاه موردنیازانجام تحقیقات  ایجاد زمینه الزم براي  9- 2
  دانشگاه موردنیاززمینه مناسب براي طراحی و ساخت تجهیزات  شدنفراهم  10- 2
  توسعه و تعمیق فرهنگ پژوهش و تحقیق در دانشگاه 11- 2
  

  اجرا نحوه :3 ماده
 

 پژوهشی اعتبارات از بخشی ،دانشگاه رئیسه هیات تصویبو سپس  ضوابط پژوهشی و پیشنهاد آن از طریق شوراي پژوهشی تعیین با هرسال 1- 3
 مراکز کتابخانه،( پژوهش هايزیرساخت تقویت و پژوهشی ايهفعالیت سایر به اتاعتبار باقیمانده و گرددمی تعیین پژوهانه عنوان به اهدانشگ

 .یابدمی تخصیص ...)و هاي پژوهشیگروه ،رسانیاطالع پژوهشی،-چاپ و انتشار نشریات علمی کامپیوتر،
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اطالعات پژوهشی  بایست میبراي استفاده از تسهیالت پژوهانه  پژوهانه متقاضی است شده مشخص نامه آیین این در که ضوابطی اساس بر 2- 3
  .نماید تکمیلپژوهشی گلستان وارد و اطالعات در سامانه  1397فروردین سال  31را حداکثر تا تاریخ  خود قبل سال

 
 .است 96تا پایان اسفند  96 هاي پژوهشی از ابتداي فروردینبازه فعالیت

  
دانشـجویان تحصـیالت تکمیلـی بـورس      .باشـد  یمـ دانشـگاه   وقـت  تمامپژوهشی فقط شامل اعضاي هیات علمی و مدرسان  ویژهاعتبار : 1تبصره 

انتقـال موقـت بـا دانشـگاه همکـاري       صـورت  بههمکار علمی بوده یا  صورت بهمدعوینی که  ،به تحصیل در طول دوران تحصیل مأموردانشگاه و یا 
همچنـین در صـورت   . استفاده نماینـد  دستورالعملتوانند از مزایاي این نمی برند،هاي فرصت مطالعاتی به سر میکه در دوره اتیدياس نیز و ددارن

  .شروع به تحصیل در مقاطع باالتر پژوهانه ایشان قطع خواهد شد
و بر اساس امتیازات موضوع گلستان اطالعات پژوهشی سامانه در  متقاضیان توسط واردشدهاطالعات به  امتیازدهیبا  ،امور پژوهشی دانشگاه 3- 3

 وي به را هر فرد پژوهانه 7139 اول اردیبهشت در معاونت پژوهش و فناوري .کند می، میزان اعتبار پژوهشی وي را تعیین نامه آییناین  6ماده 
 معاونت اداريمعاونت پژوهش و فناوري توسط  تائیدرسی و س از برپ هاباشد و اسناد هزینهها میمجوز کلیه پرداخت ،این ابالغ .نمایدمی ابالغ

 .مالی پرداخت خواهد شد
 هايهزینه مثبت اسناد ارائه اساس بر و )پایان اسفند همان سالتا  هرسال ماهفروردین ابتداي از( هرسال طول در اساتید پژوهانه 4- 3

  .گرددمی هزینه هش و فناوريمعاونت پژو تائید مقررات و همچنین رعایت قوانین و با و مربوطه
  

  موارد مصرف پژوهانه :4 ماده
هاي انجام طرح منظور بهاي رایانه تجهیزاتهاي پژوهشی و یا تهیه فعالیت موردنیاز افزارهاي نرمخرید کتاب، مجالت علمی معتبر و   1- 4

  ؛در غالب طرح پژوهشی پژوهشی
 هاي پژوهشیگیري در انجام طرحمصرفی آزمایشگاهی، تست و نمونه هزینه پرسنلی، خرید تجهیزات آزمایشگاهی، مواد  2- 4

جزء امـوال و دارایـی    شده خریدارياز طریق اداره تدارکات دانشگاه انجام خواهد شد و اموال   2-4 دربندخرید در کلیه موارد مطروحه : 2تبصره 
 غیـر  پرسـنلی  هـاي هزینـه  پرداخـت  و وسـایل  خرید .اهد گرفتمجري طرح پژوهشی قرار خو مورداستفادهدانشگاه محسوب شده و پس از ثبت، 

بـار  از محل پژوهانه و در قالب طرح پژوهشـی هـر چهـار سـال یـک     ) تاپ لپ(خرید کامپیوتر دستی همچنین  .نیست مجاز پژوهشی امور با مرتبط
  .است پذیر امکان

  هزینه چاپ مقاالت در مجالت معتبر داخلی و خارجی  3- 4

، از محل پژوهانه استاد و با شرایط زیر، هزینه قابل پرداخت خواهد باشند IFو علمی پژوهشی که داراي  JCRنشریات ت چاپ مقاله در در صور: 3تبصره 
 :بود

  .هزینه چاپ مقاله از محل اعتبار پژوهانه استاد قابل پرداخت است% Q2  :100و   Q1در مجالت با سطح  شده چاپمقاالت راي ب - 1
  .از محل اعتبار پژوهانه استاد قابل پرداخت استهزینه چاپ مقاله % Q4  ،50و   Q3در مجالت با سطح  هشد چاپمقاالت براي  - 2

   ؛هاي علمی معتبرحق عضویت در انجمن  4- 4
معتبر  مؤسساتو در ریال  000/000/10تا سقف  علمی و صنعتی ایران هاي پژوهشسازمان در  به نام دانشگاه ثبت اختراع هايهزینه  5- 4
به ازاي هر مورد ریال  000/000/50تا سقف  )شوراي پژوهشی دانشگاه تائیدبا  و نظایر آن European Patentآمریکا ،  Us Patent(ارج از کشور خ

  .باشد می ثبت اختراع
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از  مأموریتتن نامه با شرط داش( داخلی و خارجی تخصصی هاي نمایشگاهو  معتبر آموزشی هاي کارگاه، هاهمایش هاي شرکت درهزینه  6- 4
 :گردد میپرداخت  1شماره طبق جدول ) و تخصیص اعتبارطرف ریاست دانشگاه 

  
  المللی بینمعتبر  هاي نمایشگاهو  هاي کارگاه،  ها همایشنحوه هزینه کرد پژوهانه در . 1جدول 

  )ریال(تشویقی مازاد سقف مصوب  )ریال(سقف مصوب هزینه کرد   نحوه هزینه کرد  ردیف
ي خارج از ها همایشو ارائه مقاله در  شرکت  1

  * کشور
  Scopus و WOS نمایه  000/000/30

000/000/20  
آموزشی و  هاي کارگاهشرکت در   2

  **تخصصی خارج از کشور هاي نمایشگاه
000/000/15  -  

ي داخل ها همایششرکت و ارائه مقاله در   3
  *کشور

 Scopusو  WOSنمایه   000/000/7
000/000/3  

آموزشی و  هاي کارگاهدر شرکت   4
  داخل کشور تخصصی هاي نمایشگاه

000/000/7  -  
  
  .گیردتعلق نمی اي هزینه المللی بینمعتبر ملی یا  کنفرانسدر یک  شده ارائهبه بیش از یک مقاله * 

یک  ه متقاضی داراي حداقلبه شرطی پرداخت خواهد شد ک) تا سقف مصوب( خارجی هاي نمایشگاهها و ها، کارگاههزینه شرکت در همایش** 
بوده و موضوع در و یا یک قرارداد پژوهشی برون دانشگاهی خاتمه یافته   JCRیا ) معتبر وزارت علوم(در مجالت علمی پژوهشی  شده چاپمقاله 

  .شوراي پژوهشی دانشگاه به تصویب برسد
 
 ؛ي پژوهشی دانشگاهشورا تائیدالمللی با بین علمی و پژوهشی در راستاي تعامالت هزینه کرد   7- 4

 هیات رئیسه دانشگاه؛ تائیدفرصت مطالعاتی خارج از کشور با  مأموریتهاي مربوط به هزینه 8- 4

 نامه آیینمطابق با هاي محقق پسادکتري هزینه     9- 4
  

  امتیازهاي جدول پژوهانه: 5ماده 
  

  .است ارتقاء نامه آیین 3 ماده ضوابط اساس بر عمدتاًعلمی  هیات اعضاي پژوهشی امتیازات محاسبه مالك   1- 5
 تحقیقاتی طرح و زیر درج صورت بهفارسی و یا انگلیسی  صورت بهنام دانشگاه  که شودمی داده امتیاز شده چاپ مقاالت از دسته آن فقط به  2- 5

  :باشد گرفته انجام دانشگاه مجوز با مربوطه
  ”Shahid Rajaee Teacher Training University“    "دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی "

  
  

باشد، دانشجویان نفر  شده درجهمکاران اول  عنوان بهنام دانشجویان  که درصورتیمشترك با دانشجویان باشد،  صورت بهدر مواردي که مقاله   3- 5
  . )3جدول ( رفتنامه ارتقاي اعضاي هیات علمی امتیاز تعلق خواهد گشوند و مطابق با جدول ضرایب امتیازات آیینآخر محسوب می

باشد، در امتیازدهی، اسامی اساتید خارج از کشور حذف خواهد  اجراشدهخارج از کشور  هاي دانشگاهبراي تولیدات پژوهشی که با همکاري   4- 5
  .شد

 هايخود در فعالیت که از یک، دو یا چند موسسه باشند، سهماند اعم از ایناعضاي هیات علمی که فعالیت مشترك انجام داده که درصورتی  5- 5
فعالیت پژوهشی در جمع ضرایب مندرج در جدول مربوطه در  شده کسبکتبی اعالم کرده باشند، ابتدا امتیاز  طور بهپژوهشی مشترك را تعیین و 

  .شودتقسیم می شده اعالمهر ردیف حسب مورد ضرب شده و سپس به نسبت 
  

بـه آن   ر در کنار نام دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی نام موسسه دیگـري را ذکـر نمایـد   پژوهشگ که درصورتیپژوهشی  هاي فعالیتدر کلیه  5-6
  . امتیاز تعلق خواهد گرفت% 50 فعالیت
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  هاي پژوهانهزایجدول امت. 2جدول 
  

 
حداکثر 

 امتیاز

سقف  ضریب
امتیاز در 

 هر بند

نامه شماره جدول در فرم پرسش موضوع
  پژوهانه

  در فهرست سرآمدان علمی کشور شده چاپت مقاال 7 3 - 

چاپ مقاالت در مجالت 
 –علمی ، ISI ،JCR معتبر

  پژوهشی و علمی ترویجی
1 
 

Q1با نمایه  JCRدر مجالت  شده چاپمقاله  7 1.5 - 
1 

Q2با نمایه  JCRدر مجالت  شده چاپمقاله  7 1.3 - 
1 

 JCRدر مجالت  شده چاپمقاله  7 1 - 
 تائیدمورد  ISCو  پژوهشی–در مجالت علمی شده چاپمقاله  5 1.2 - 

Q1با نمایه  ین علوم و بهداشتوزارت
2   

 تائیدمورد  ISCو  پژوهشی–در مجالت علمی شده چاپمقاله  5 1 - 
  ین علوم و بهداشتوزارت

 ISI Listedدر  شده چاپمقاله  4 1 10
  SCOPUSدر مجالت  شده چاپمقاله  4 1 12
 ترویجی - در مجالت علمی  دهش چاپمقاله  3 1 6
 المللی با نمایهبین ملی و شده در همایش ارائهمقاله علمی کامل  2 1 4

در همایش شده ارائهمقاالت  )ISC , IEEE, WOS SCOPUS ,(معتبر   2 
پژوهشی  هاي طرح مجري طرح درون دانشگاهی خاتمه یافته 2 1 4  3 
  ه یافتههمکاري در طرح درون دانشگاهی خاتم 1 1 1

  نظارت بر انجام طرح درون دانشگاهی خاتمه یافته 0.5 1 0.5
  مجري طرح برون دانشگاهی خاتمه یافته در سطح استانی 7 1 - 
  مجري طرح برون دانشگاهی خاتمه یافته در سطح ملی 14 1 - 
   معتبر خارج کشور هاي دانشگاهمشترك با مجري طرح  14 1.5 - 
گرنت به ازاي هر ده میلیون تومان ) گرنت(ار پژوهشی جذب اعتب 1 1 - 

  دالر گرنت خارجی 2500داخلی و هر 
ایجاد ظرفیت فعال در جذب 

 اعتبار پژوهشی
4 

شده توسط سازمان  تائیددر داخل  شده ثبتاختراع یا اکتشاف  5 1 10
صنعتی یا معاونت علمی فناوري ریاست  –علمی  هاي پژوهش

و اختراعات تولید دانش فنی  جمهوري  5 
  معتبر خارج از کشور مؤسساتدر  شده ثبتثبت اختراع یا اکتشاف  10 1.5 15
  سازي دستاوردهاي تحقیقاتیتوسعه فناوري و تجاري 10 1 20
  3)المللیتوسط ناشر معتبر بین منتشرشده(تألیف یا تصنیف کتاب  15 1 - 

 6 تألیف و ترجمه کتاب

  )المللیتوسط ناشر بین منتشرشده(اب از کت فصل یکتألیف  4 1 8
دانشگاه شهید انتشارات در  شده چاپ(تألیف یا تصنیف کتاب  15 1 - 

  )دولتی منطقه یک هاي دانشگاه،رجائی
   )دولتی دیگر هاي دانشگاهدر  شده چاپ(تألیف یا تصنیف کتاب  15 0.6 - 
   )رات معتبرسایر انتشادر  شده چاپ(تألیف یا تصنیف کتاب  15 0.3 - 
و یا  دانشگاه شهید رجائیانتشارات در  شده چاپ(کتاب  تدوین 7 1 - 

  )دولتی منطقه یک هاي دانشگاه
   )دولتی دیگر هاي دانشگاهدر  شده چاپ(کتاب  تدوین 7 0.6 - 
   )سایر انتشارات معتبردر  شده چاپ(کتاب  تدوین 7 0.3 - 
و یا  دانشگاه شهید رجائیارات انتشدر  شده چاپ(کتاب  ترجمه 7 1 - 

  )دولتی منطقه یک هاي دانشگاه
   )دولتی دیگر هاي دانشگاهدر  شده چاپ(کتاب  ترجمه 7 0.6 - 
   )سایر انتشارات معتبردر  شده چاپ(کتاب  ترجمه 7 0.3 - 
و  دانشگاه شهید رجائیانتشارات در  شده چاپ(تجدید چاپ کتاب  2 1 4

  )تی منطقه یکدول هاي دانشگاهیا 
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عقد دریافت حمایت مالی و یا دکترا منجر به  نامه پایانراهنمایی  4 1 10
 قرارداد برون دانشگاهی

هاي نامه پایانراهنمایی و مشاوره 
منجر به عقد قرارداد برون 

 دانشگاهی
7 

دریافت حمایت کارشناسی ارشد منجر به  نامه پایانراهنمایی  2 1 10
 رداد برون دانشگاهیعقد قرامالی و یا 

عقد دریافت حمایت مالی و یا دکترا منجر به  نامه پایانمشاوره  2 1 6
 قرارداد برون دانشگاهی

دریافت حمایت مالی کارشناسی ارشد منجر به  نامه پایانمشاوره  1 1 5
 عقد قرارداد برون دانشگاهیو یا 

3تا  1 -  و کسب  پردازي نظریه هاي کرسی ارائه نظریات جدید  12 
ملی و  هاي جشنوارهرتبه در 

المللی بین  
  برگزاري کرسی ترویجی 5 1 10 8

 هاي معتبر داخلیسه در جشنواره تا یککسب رتبه  5 1 - 
 هاي معتبر خارجیسه در جشنواره تا یککسب رتبه  10 1 - 
  JCRعضویت در هیأت تحریریه مجالت نمایه شده در   7 1 - 

المللی بین –می عل هاي فعالیت  9 

المللی خارج از کشور براي ارائه بین هاي نمایشگاهشرکت در   2 1 4
  دستاوردهاي دانشگاه

المللی هاي بیننامهسازي تفاهمهمکاري منجر به انعقاد یا فعال  3 1 6
  دانشگاه

خارج  هاي دانشگاهدر  نامه پایاناستاد راهنماي مشترك رساله یا   5دکترا   1 10
 یکارشناس 1 3  کشور از

  3ارشد 
  از دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه شده ارسال پروپوزال 2 1 4

پژوهشی يها تیفعالسایر    Q1داوري مقاالت مربوط به مجالت  1 1 10 10 
  

  توضیحات
  . باشد می  WOSپایگاه  JCRمجالت  Q2و  Q1معیار تعیین سطح کیفیت .  1
  . باشد میوزارت عتف نشریات علمی  يبند رتبهسامانه علمی پژوهشی  مجالت Q1 معیار تعیین سطح کیفیت. 2
 ,CRC Press, Elsevier, IEEE, McGraw Hill, Palgrave Mcmillan ردیفالمللی انتشاراتی مانند و هممنظور از انتشارات معتبر بین.  3

Pearson, Prentice Hall, Routledge, Springer, Sage, Wiley اشدب می . 
  

  هاي مشترك میزان تخصیص امتیاز به فعالیت - 3جدول 

  
  تعداد همکاران

  مجموع ضرایب  سهم هر یک از همکاران از امتیاز مربوط
    بقیه همکاران  اول

1  100%   -   -  
2  90%  60%  150%  
3  80%  50%  180%  
4  70%  40%  190%  
5  60%  35%  200%  

  حداکثر% 250  %30  %50  و بیشتر 6
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  پژوهانه تخصیص نحوه :6 ماده
 

 .گیردمی تعلق پژوهانه ،شده کسب امتیاز با متناسب، باشد بیشتر شده نییتع پژوهشی امتیاز حداقل از ها آن پژوهشی امتیاز که اساتیدي به 6-1
مشخص  پژوهشی شوراي توسط سالهر در پژوهشی امتیاز حداقل میزان. گرددمی تعیین پژوهشی دانشگاه اعتبارات اساس بر ههرسال میزان این
 .شودمی

  :شود یمزیر محاسبه  رابطه زا فرد هر به افتهی اختصاصمبلغ اعتبار پژوهشی   6-2
 

S=A+(B×K)  
S  =مبلغ کل اعتبار پژوهشی هر فرد 
K = 5از ماده پژوهشی  اتامتیاز جمع   
  AوB = وري ادر شوراي پژوهشی محاسبه و از طریق معاونت پژوهش و فن الهرس در دانشگاه پژوهشی اتاعتبار اساس بر که هستند ثابتی اعداد

  .گردددانشگاه جهت تصویب پیشنهاد می سهیرئبه هیأت 
ء، با پیشنهاد شوراي پژوهشی دانشگاه و نامه ارتقاامتیاز مندرج در آیینهاي اجرایی دانشگاه به ازاي در پست متقاضیان براي پژوهانه حداقل 6-3

  .ه دانشگاه تعیین خواهد شدتصویب هیات رئیس
با که  C مبلغتا سقف  امتیاز و) بدون ذکر نام دانشگاه( دوسالهدر بازه زمانی  اند شده جذبید دجکه  علمی هیات اعضايبه تولیدات علمی  6-4

 .)Welcome Grantا عنوان ب( گیرداعتبار پژوهشی تعلق می تعیین خواهد شد، و تصویب هیات رئیسه دانشگاه شوراي پژوهشی دانشگاه پیشنهاد
  .دش خواهد انجام نامهآیین این با مطابق علمی هیات اعضاي از دسته این ویژه اعتبار بعد محاسبه هايسال در است بدیهی

  .گیردریال مازاد بر مقدار پژوهانه و بدون رعایت سقف آن، تعلق می 000/000/10مبلغ  هرسالبرتر در  به پژوهشگران  6-5
  

 عتبار دستورالعملا: 7 ماده
 20/12/1396خو جلسه مور شوراي پژوهشی 14/12/1396 خمور جلسه در تبصره 3و  ماده 6 اصالحی در نظرات اعمال از پس نامه آیین این 
   .هست اجرا قابل تصویب تاریخ از و رسید تصویب دانشگاه بهیات رئیسه ه


