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  سمه تعالياب

 

  )Grant - (پژوهانه پژوهشي اعتبار آيين نامه
  

  
  مهمقد

 در هماهنگ، هايسياست جادن ايآت و هدف استنظيم گرديده دانشگاه كمي و كيفي توليدات علمي تقويت وارتقاء  و تحقيقاتي هايسياست تسهيل منظور بهآيين نامه  اين
 هايفعاليت انجام خصوص در رجائيد مدرسان دانشگاه شهي و علمي هيات اعضاي به بيشتر اختيارات تفويض و همچنينقررات و تخصيص اعتبارات خاص م و ضوابط اعمال

  .است پژوهشي

  
  تعريف :١ ماده

 

 در تا گيردمي قرار رجائيدانشگاه شهيد  ايطواجد شرتمام وقت  نامدرس و علمي هيات اعضاي اختيار در نهساال ،نامه آيين اين مقررات موجب به كه است اعتباري : پژوهانه
هشي گلستان ژوهشي بارگذاري شده در سامانه پژوبر اساس امتياز مستندات پ واجد شرايط متقاضيان پژوهانه اعتبار تخصيص. دننماي هزينه خود پژوهشي هايفعاليت با ارتباط

  د.  رصورت مي پذي ،است كه در شوراي پژوهشي تعيين و پس از تأييد هيات رئيسه دانشگاه قابل اجراسال هر اعتبار پژوهشي ميزان وجه به ت باو 

  
  اهداف: ٢ ماده

 

  كشورتحقق اهداف پژوهش و فناوري دانشگاه شهيد رجايي منطبق بر استاد باالدستي  ١-٢
  گاه و بين المللي دانش مليارتقا جايگاه  ٢-٢
  گسترش و تقويت رويكرد كيفيت محوري در عملكرد پژوهشي اعضاي هيئت علمي  ٣-٢
  ايجاد وحدت رويه در بررسي كيفي و كمي عملكرد پژوهشي اعضاي هيئت علمي ٤-٢
   

  اجرا نحوه :٣ ماده
 

 دانشگاه پژوهشي اعتبارات از بخشي ،دانشگاه هرئيس هياتو  ژوهشيشوراي پ تصويب آن درو  سقف حمايت از فعاليتهاي پژوهشي و امتيازها ،ضوابط تعيين با سال هر ١-٣
- چاپ و انتشار نشريات علمي كامپيوتر، مراكز ،كتابخانه( پژوهش هايزيرساخت تقويت و پژوهشي ايهفعاليت ساير به اتاعتبار باقيمانده و گرددمي تعيين پژوهانه عنوان به

 .يابدمي تخصيص .)..و هاي پژوهشيگروه ،رسانياطالع پژوهشي،

حداكثر  را خود قبل سال يست اطالعات پژوهشيمي بابراي استفاده از تسهيالت پژوهانه  پژوهانه متقاضي است شده مشخص نامه آيين اين در كه ضوابطي اساس بر ٢-٣
  نمايد. تكميلوارد و  سامانه پژوهشي گلستاندر  هر سالفروردين  ٣١ تا تاريخ

 

 .است سال قبلابتداي فروردين تا پايان اسفند از  براي محاسبه گرنت هر سال، يهاي پژوهشبازه فعاليت
  

به تحصـيل در  شگاه و يا ماموردانشجويان تحصيالت تكميلي بورس دان باشد.اعتبار پژوهشي فقط شامل اعضاي هيات علمي و مدرسان تمام وقت دانشگاه مي :١تبصره 
طالعاتي بـه سـر هاي فرصت مدوره كه در اساتيدي نيز و دانتقال موقت با دانشگاه همكاري دارن كار علمي بوده يا به صورتمدعويني كه به صورت هم ،طول دوران تحصيل

  استفاده نمايند.  دستورالعملتوانند از مزاياي اين نمي برند،مي
مي  پژوهشي وي را تعيين اين آيين نامه، ميزان اعتبار ٦متيازات موضوع ماده و بر اساس ا متقاضيان با امتياز دهي به اطالعات وارد شده توسط ،امور پژوهشي دانشگاه ٣-٣

 س ازپ هاباشد و اسناد هزينهها ميداختمجوز كليه پر ،اين ابالغ .نمايدمي ابالغ وي به را هر فرد پژوهانه هرسالاول ارديبهشت  در معاونت پژوهش و فناوري كند.
 مالي پرداخت خواهد شد. معاونت اداريي توسط بررسي و تاييد معاونت پژوهش و فناور

رعايت  با و مربوطه هايهزينه مثبته سنادا ارائه اساس بر و )پايان اسفند همان سالتا  هر سال ماهفروردين ابتداي از( سال هر طول در اساتيد پژوهانه ٤-٣
  .گرددمي هزينه معاونت پژوهش و فناوري تاييد مقررات و همچنين قوانين و



 ٤

  
  موارد مصرف پژوهانه :٤ ادهم
 تجهيزاتهشي و تهيه هاي پژوليتورد نياز فعاخريد كتاب،  نرم افزارهاي م ،گيريخريد تجهيزات آزمايشگاهي، مواد مصرفي آزمايشگاهي، تست و نمونه ،هزينه پرسنلي  ١-٤

   پژوهشيهاي به منظور انجام طرحاي رايانه

هاي يجزء اموال و دارايجز مواد مصرفي)  (بهاز طريق اداره تداركات دانشگاه انجام خواهد شد و اموال خريداري شده   ١-٤بند  رخريد در كليه موارد مطروحه د :٢تبصره 
 مجـاز پژوهشـي امـور بـا رتبطم غير پرسنلي هايهزينه وسايل و پرداخت دانشگاه محسوب شده و پس از ثبت، مورد استفاده مجري طرح پژوهشي قرار خواهد گرفت. خريد

  بار امكان پذير است.خريد كامپيوتر دستي (لپ تاپ) از محل پژوهانه و در قالب طرح پژوهشي هر چهار سال يكهمچنين  .نيست
  .هزينه چاپ مقاالت در مجالت معتبر داخلي و خارجي  ٢-٤

 د بود:نه قابل پرداخت خواهه استاد و با شرايط زير، هزي، از محل پژوهان(معتبر وزارتين)و علمي پژوهشي  JCRدر صورت چاپ مقاله در نشريات  :٣تبصره 

  است. هزينه چاپ مقاله از محل اعتبار پژوهانه استاد قابل پرداخت %١٠٠:  Q2و   Q1مقاالت چاپ شده در مجالت با سطح راي ب. ١
 ست.انه استاد قابل پرداخت ااز محل اعتبار پژوههزينه چاپ مقاله  %٥٠ :Q4و   Q3مقاالت چاپ شده در مجالت با سطح براي . ٢
  .خت استچاپ مقاله از محل اعتبار پژوهانه استاد قابل پرداهزينه  %١٠٠ :شي معتبر وزارتينپژوه-مقاالت چاپ شده در مجالت علميراي ب. ٣

   ؛داخلي و خارجي هاي علمي معتبرحق عضويت در انجمن  ٣-٤
، Us Patentسسات معتبر خارج از كشور (و در موريال ٠٠٠/٠٠٠/٢٠ تا سقف هاي علمي و صنعتي ايرانپژوهش سازمان در به نام دانشگاه ثبت اختراع هايهزينه  ٤-٤

European Patent اشد.مي ب به ازاي هر مورد ثبت اختراعريال  ٠٠٠/٠٠٠/١٠٠تا سقف  )با تأييد شوراي پژوهشي دانشگاه و نظاير آن  
   هر سال صد ميليون تومان از اعتبارات پژوهشيكسقف ي) در راستاي سندراهبردي دانشگاه تا٢٤/٠٥/٩١ ب هيات امنا مورخهاي نوين (مصوفناورياز پژوهشكده حمايت ٥-٤

   معاونت پژوهش و فناوريبه تشخيص و تاييد انجام ماموريت هاي علمي معتبر داخلي و خارجي  ٤-٦
  لمللي معتبر به تشخيص معاونت پژوهش و فناوري مجامع بين ا درپرداخت هزينه عضويت دانشجويان تحت راهنمايي  ٤-٧
  هزينه كرد در انجام ماموريت فرصت مطالعاتي خارج به تشخيص معاونت پژوهش و فناوري ٤-٨

و اه دانشگرياست  اموريت از طرف(با شرط داشتن نامه م داخلي و خارجي هاي تخصصيو نمايشگاه معتبر هاي آموزشي، كارگاههاهمايش هاي شركت درهزينه ٩-٤
  :پرداخت مي گردد ١شماره ) طبق جدول تخصيص اعتبار

 

  هاي معتبر بين الملليها و نمايشگاهها، كارگاه. نحوه هزينه كرد پژوهانه در همايش١جدول 
  (ريال) تشويقي مازاد سقف مصوب  سقف مصوب هزينه كرد (ريال)  نحوه هزينه كرد  رديف

ز رج اهاي خاشركت و ارائه مقاله در همايش  ١
   IEEE, Scopus, WOS  نمايه  ريال ٣٠،٠٠٠،٠٠٠  * كشور

  ريال ٤٠،٠٠٠،٠٠٠
  هاي آموزشي و شركت در كارگاه  ٢

  -  ريال٢٥،٠٠٠،٠٠٠  هاي تخصصي خارج از كشور**نمايشگاه

هاي داخل شركت و ارائه مقاله در همايش  ٣
  IEEE, Scopus, WOS  نمايه  ريال١٠،٠٠٠،٠٠٠  ***  *كشور

  ريال ٥،٠٠٠،٠٠٠
  ي آموزشي و هاشركت در كارگاه  ٤

  -  ريال١٠،٠٠٠،٠٠٠  داخل كشور هاي تخصصينمايشگاه

  گيرد.تعلق نمي هزينه اي بين الملليبه بيش از يك مقاله ارائه شده در يك كنفرانس معتبر ملي يا * 
ر دقاله چاپ شده ميك  اي حداقلپرداخت خواهد شد كه متقاضي دار (تا سقف مصوب) به شرطي هاي خارجيها و نمايشگاهها، كارگاههزينه شركت در همايش** 

ه تصويب بر شوراي پژوهشي دانشگاه بوده و موضوع دو يا يك قرارداد پژوهشي برون دانشگاهي خاتمه يافته   JCR) يا ISC /ينمجالت علمي پژوهشي (معتبر وزارت
  برسد.

   . دننمايه شده باش (ISC)هان اسالم جعلوم استنادي هاي داخلي بايد در پايگاه *** همايش
 ؛المللي با تاييد شوراي پژوهشي دانشگاهبين علمي و پژوهشي در راستاي تعامالتكرد هزينه  ٦-٤

  )٠٨/٠٣/١٣٩٨(مصوب هيات امنا مورخ  با آيين نامهمطابق هاي محقق پسادكتري هزينه ٧-٤
  

  : امتيازهاي جدول پژوهانه٥ماده 
  

   است. ارتقاء نامه آيين ٣ ماده ضوابط اساس بر علمي عمدتا هيات اعضاي پژوهشي متيازاتا محاسبه مالك   ١-٥



 ٥

 دانشگاه زمجو با مربوطه تحقيقاتي طرح و رجدنام دانشگاه به صورت فارسي و يا انگليسي به صورت زير  كه شودمي داده امتياز مقاالت چاپ شده از دسته آن فقط به  ٢-٥
  باشد: گرفته انجام

  ”Shahid Rajaee Teacher Training University“    "نشگاه تربيت دبير شهيد رجائيدا "
  

نفر آخر محسوب  د، دانشجوياندرج شده باش كه نام دانشجويان به عنوان همكاران اولباشد، در صورتيدانشگاه در مواردي كه مقاله به صورت مشترك با دانشجويان   ٣-٥
  . )٣(جدول  نامه ارتقاي اعضاي هيات علمي امتياز تعلق خواهد گرفتل ضرايب امتيازات آيينشوند و مطابق با جدومي

  واهد شد.خز كشور حذف هاي خارج از كشور اجرا شده باشد، در امتيازدهي، اسامي اساتيد خارج ابراي توليدات پژوهشي كه با همكاري دانشگاه  ٤-٥
ي مشترك را تعيين هاي پژوهشيتخود در فعال كه از يك، دو يا چند موسسه باشند، سهماند اعم از اينيت مشترك انجام دادهكه اعضاي هيات علمي كه فعالدر صورتي  ٥-٥

سپس به نسبت  رد ضرب شده وحسب مو و به طور كتبي اعالم كرده باشند، ابتدا امتياز كسب شده فعاليت پژوهشي در جمع ضرايب مندرج در جدول مربوطه در هر رديف
  شود.عالم شده تقسيم ميا

مطـابق بـا جـدول  امتيـاز دهـيي را ذكر نمايـد، هاي پژوهشي در صورتي كه پژوهشگر در كنار نام دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي نام موسسه ديگركليه فعاليت در  ٦-٥
  )٣صورت مي پذيرد (جدول  نامه ارتقاي اعضاي هيات علميضرايب امتيازات آيين

  

  امتيازهاي پژوهانه. جدول ٢جدول 
  

حداكثر 
 امتياز

امتياز سقف  ضريب
 در هر بند

  فعاليت  عنوان موضوع

  Scienceو  Natureمجالت  ٥٠ ١ -

چاپ مقاالت در مجالت 
  ، ISI ،JCR معتبر

پژوهشي و علمي  -علمي
  ١ترويجي

١ 

 

  ت چاپ شده در فهرست سرآمدان علمي كشورمقاال ٧ ٣ -
  1Q٢با نمايه  JCRالت مقاله چاپ شده در مج ٧ ٢ -
- ٦/١    2Q٢با نمايه  JCRمقاله چاپ شده در مجالت  ٧ 
 JCRمقاله چاپ شده در مجالت  ٧ ١ -
  رويكرد آموزش و پرورشبا  JCRمقاله چاپ شده در مجالت  ٧ ٢ -
- ٢/١ ا ب ISC و اشتين علوم و بهدپژوهشي مورد تأييد وزارت–مقاله چاپ شده در مجالت علمي ٦ 

   1Q٣نمايه 
    ISC و اشتين علوم و بهدپژوهشي مورد تأييد وزارت–مقاله چاپ شده در مجالت علمي ٥ ١ -
 ISI Master Listمقاله چاپ شده در  ٤ ١ ١٢
 Scopusمقاله چاپ شده در مجالت  ٤ ١ ١٢
٢/١ ١٥  رشو پرو رويكرد آموزشبا  ISI Master Listو  Scopusمقاله چاپ شده در مجالت  ٤ 
  ترويجي –مقاله چاپ شده در مجالت علمي  ٣ ١ ٦
، ISCيه اي نماهاي داخلي و خارجي (داردائره المعارف و دانشنامهمقاله چاپ شده در  ٢ ١ ٤

WOS ،Scopus(  
  رمعتب المللي با نمايهبين ملي و مقاله علمي كامل داوري شده در همايش ٢ ١ ٤

ISC) ،Scopus, WOS, IEEE(  
شده در  ارائهمقاالت 

 ٢ همايش

 ٣ طرح هاي پژوهشي  مجري طرح درون دانشگاهي خاتمه يافته ٢ ١ ٤
٥/٠ ١ ١   نظارت بر انجام طرح درون دانشگاهي خاتمه يافته 
  مجري طرح برون دانشگاهي خاتمه يافته در سطح استاني ٧ ١ -
- ٢/١  وموزش آكارفرما وزارت ( تانيمجري طرح برون دانشگاهي خاتمه يافته در سطح اس ٧ 

  )پرورش و سازمان هاي تابعه
  مجري طرح برون دانشگاهي خاتمه يافته در سطح ملي ١٤ ١ -
 ٢/١   )ورشو پر كارفرما وزارت آموزش(مجري طرح برون دانشگاهي خاتمه يافته در سطح ملي ١٤ 
- ٥/١    هاي معتبر خارج كشورمشترك با دانشگاهمجري طرح  ١٤ 
ايجاد ظرفيت فعال در   گرنت داخلي ده ميليون تومانجذب اعتبار پژوهشي (گرنت) به ازاي هر ١ ١ -

 جذب اعتبار پژوهشي
٤ 

  دالر گرنت خارجي ٢٥٠٠هر  جذب اعتبار پژوهشي (گرنت) به ازاي  ١ ١٠ -
 صنعتي- لميعهاي اختراع يا اكتشاف ثبت شده در داخل تأييد شده توسط سازمان پژوهش ٢ ١ ١٠

و  توليد دانش فني   جمهوري رياست فناوري علمي معاونت يا
 ٥ اختراعات

   ثبت اختراع يا اكتشاف ثبت شده در موسسات معتبر خارج از كشور ٢٥ ١ -
(US Patent, European Patent) 



 ٦

  سازي دستاوردهاي تحقيقاتيتوسعه فناوري و تجاري ١٠ ١ ٢٠
  ٤المللي)(منتشر شده توسط ناشر معتبر بينتأليف يا تصنيف كتاب  ١٥ ١ -

 ٦ تأليف و ترجمه كتاب

  ٥المللي)تأليف يك فصل از كتاب (منتشر شده توسط ناشر بين ٤ ١ ٨
هاي هانشگادو يا  دانشگاه شهيد رجائيانتشارات تأليف يا تصنيف كتاب (چاپ شده در  ١٥ ١ -

  )منطقه يك ٦دولتي
زارت و شر شده توسط سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشيتأليف كتاب درسي منت ١٥ ١ -

  آموزش و پرورش
- ٦/٠    هاي دولتي ديگر)تأليف يا تصنيف كتاب (چاپ شده در دانشگاه ١٥ 
- ٣/٠    )ساير انتشارات معتبرتأليف يا تصنيف كتاب (چاپ شده در  ١٥ 
  )كيمنطقه دولتيايهو يا دانشگاه جائيردانشگاه شهيدانتشارات كتاب (چاپ شده در تدوين ٧ ١ -
- ٦/٠    هاي دولتي ديگر)كتاب (چاپ شده در دانشگاه تدوين ٧ 
- ٣/٠    )ساير انتشارات معتبركتاب (چاپ شده در  تدوين ٧ 
قه تي منطاي دولهو يا دانشگاه دانشگاه شهيد رجائيانتشارات كتاب (چاپ شده در  ترجمه ٧ ١ -

  )يك
- ٦/٠    هاي دولتي ديگر)كتاب (چاپ شده در دانشگاه ترجمه ٧ 
- ٣/٠    )ساير انتشارات معتبركتاب (چاپ شده در  ترجمه ٧ 
دولتي  هاياهو يا دانشگ دانشگاه شهيد رجائيانتشارات (چاپ شده در تجديد چاپ كتاب  ٢ ١ ٤

  )منطقه يك
 نشگاهيرون داداد بعقد قراريت مالي و يا دريافت حماراهنمايي پايان نامه دكترا منجر به  ٤ ١ ١٠

راهنمايي و مشاوره پايان 
هاي منجر به عقد نامه

 قرارداد برون دانشگاهي

 
 
 

٧ 
 

٢/١ ١٢  با نشگاهيرون داداد بعقد قراردريافت حمايت مالي و يا راهنمايي پايان نامه دكترا منجر به  ٤ 
  وزارت آموزش و پرورش و سازمان هاي تابعه

رون برارداد قعقد  دريافت حمايت مالي و ياراهنمايي پايان نامه كارشناسي ارشد منجر به  ٢ ١ ١٠
  دانشگاهي

٢/١ ١٢ رون برارداد قعقد  دريافت حمايت مالي و ياراهنمايي پايان نامه كارشناسي ارشد منجر به  ٢ 
  وزارت آموزش و پرورش و سازمان هاي تابعهبا  دانشگاهي

 گاهين دانشد بروعقد قراردادريافت حمايت مالي و يا يان نامه دكترا منجر به مشاوره پا ٢ ١ ٦
٥/٧  ٢/١  با گاهين دانشد بروعقد قراردادريافت حمايت مالي و يا مشاوره پايان نامه دكترا منجر به  ٢ 

  وزارت آموزش و پرورش و سازمان هاي تابعه
رون رداد بد قراعقدريافت حمايت مالي و يا  مشاوره پايان نامه كارشناسي ارشد منجر به ١ ١ ٥

  دانشگاهي

٢/١ ٧ رون رداد بد قراعقدريافت حمايت مالي و يا مشاوره پايان نامه كارشناسي ارشد منجر به  ١ 
  وزارت آموزش و پرورش و سازمان هاي تابعه با دانشگاهي

٣تا  ١ -  ارائه نظريات جديد  ١٢ 

 ،كرسي هاي نظريه پردازي
به در جشنواره كسب رت

، هاي ملي و بين المللي
 عضويت در شوراهاي ملي 

 
  برگزاري كرسي ترويجي ٥ ١ ١٠ ٨

 )....ي،باطبايطالمه (خوارزمي، فارابي، ع هاي معتبر داخليكسب رتبه يك تا سه در جشنواره ١٢ ١ -

اب ره كت(جشنوا  وزارت آموزش و پرورشملي هاي كسب رتبه يك تا سه در جشنواره ٧ ١ -
  .)رشد، جشنواره توليد محتواي الكترونيكي رشد، جشنواره فيلم رشد،.....

 هاي معتبر خارجيكسب رتبه يك تا سه در جشنواره ١٠ ١ -
  عضويت در شوراي عالي آموزش و پرورش  ٢ ١ ٢
فعاليت هاي علمي و بين   هگااي دانشالمللي خارج از كشور براي ارائه دستاوردهبينهايشركت در نمايشگاه ١ ٤ -

 المللي
 
 
 
 
 

٩ 

  گاهالمللي دانشهاي بيننامهسازي تفاهمهمكاري منجر به انعقاد يا فعال ١ ٦ -
  شورهاي خارج از كاستاد راهنماي مشترك رساله يا پايان نامه در دانشگاه  ٥دكترا  ١ -
ارشد  يكارشناس ١ -

٣  
  ارتباط با صنعت دانشگاهپروپزال ارسال شده از دفتر  ٢ ١ ٤
  Q1داوري مقاالت مربوط به مجالت  ١ ١ ١٠
  ارجاع  ٣٠به ازاي هر  Scopusبر اساس سايت  ٢٠١٨ميزان ارجاعات سال  ١ ١ ٥
  واحد  ٥به ازاي هر  Scopusبر اساس سايت  hشاخص  ١ ١ ٥



 ٧
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أموريت مي در راستاي ش و فناورمعاونت پژوه تشخيص و تأييد، و ناشران معتبري كه به اهي و جهاد دانشگاهيسمت، مركز نشر دانشگهمتراز: . انتشارات ٦

  كنند.دانشگاه اقدام به نشر كتاب مي
  صيص امتياز به فعاليت هاي مشتركميزان تخ- ٣جدول 

  مجموع ضرايب  سهم هر يك از همكاران از امتياز مربوط  تعداد همكاران
  رانبقيه همكا  اول
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  حداكثر %٢٥٠  %٣٠  %٥٠  و بيشتر ٦

  

  پژوهانه تخصيص نحوه :٦ ماده
 

 اساس بر ساله هر ميزان اين .گيردمي تعلق نهژوهاپ شده، كسب امتياز با متناسب، باشد بيشتر شده تعيين پژوهشي امتياز حداقل از هاآن پژوهشي امتياز كه اساتيدي به ١-٦
 .شودمشخص مي پژوهشي شوراي توسط سال هر در پژوهشي امتياز حداقل ميزان. گرددمي تعيين پژوهشي دانشگاه اعتبارات

   شود:زير محاسبه مي رابطه زا فرد هر مبلغ اعتبار پژوهشي اختصاص يافته به  ٢-٦
  

S=A+(B×K)  
S ژوهشي هر فرد= مبلغ كل اعتبار پ 
K = ٥از ماده پژوهشي  اتامتياز جمع   
 AوB = شگاه وري به هيأت رييسه داناوهش و فندر شوراي پژوهشي محاسبه و از طريق معاونت پژ سال هر در دانشگاه پژوهشي اتاعتبار اساس بر كه هستند ثابتي اعداد

  گردد.جهت تصويب پيشنهاد مي
با عنوان تبار پژوهشي اعريال  ٠٠٠/٠٠٠/٣٠سقف  تا (بدون ذكر نام دانشگاه) امتياز و دو سالهدر بازه زماني  اندجذب شدهيد دجكه  يعلم هيات اعضايبه توليدات علمي  ٣-٦

Welcome Grant  د.ش هدخوا انجام گرنت نامهآيين با مطابق علمي هيات اعضاي از دسته اين ويژه اعتبار بعد محاسبه هايسال در است بديهي .گيردتعلق مي  
  صورت مي پذيرد.  ت پژوهشي دانشگاهبر اساس اعتبارا ٠١/٠٩/١٣٩٠شيوه نامه تشويق مقاالت وزارت عتف مصوب تشويق مقاالت اعضا هيئت علمي مطابق با  ٤-٦
  گيرد.ريال مازاد بر مقدار پژوهانه و بدون رعايت سقف آن، تعلق مي ٠٠٠/٠٠٠/٤٠برتر در هر سال مبلغ  به پژوهشگران ٥-٦
  گيرد.عايت سقف آن، تعلق ميريال مازاد بر مقدار پژوهانه و بدون ر ٠٠٠/٠٠٠/٦٠بلغ پژوهش دانشگاه شهيد رجايي م ١دريافت كننده نشان درجه به  ٥-٦
    صورت مي پذيرد. فعاليت هاي اجرايي اعضا هيئت علمي مطابق آئين نامه ارتقا امتياز دهي  ٧-٦
(مطابق با  ٤ژوهشي درون دانشگاهي نوع پريال در قالب طرح  ٠٠٠/٠٠٠/٢٥هاي تحصيالت تكميلي، تا سقف مبلغ دانشجويان دورهي امور پژوهشبه منظور حمايت از  ٨-٦

  . شوداستاد راهنما افزوده مي ي پژوهشي درون دانشگاهي) به اعتبار پژوهشيهادستورالعمل اجرايي طرح
  

 : اعتبار دستورالعمل٧ ماده

خ جلسه موردر و  بازنگري شوراي پژوهشي ١٧/١٠/١٣٩٧ مورخ جلسه در تبصره ٣و  ماده ٦ اصالحي در نظرات اعمال از پس آيين نامه اين 
ين ئين نامه در سي و دومآاين  ،قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور »١«به استناد ماده  .رسيد تصويب دانشگاه بهيات رئيسه ه ٢٣/١٠/١٣٩٧

  براي اجرا از تاريخ ابالغ به تصويب رسيد.  ٢٧/٠٩/١٣٩٨ت امناي دانشگاه مورخ أنشست عادي از دوره چهارم هي


