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   بسمه تعالي
  

  

  آئين نامه تشويق پژوهشگران فعال 
  هيأت رئيسه دانشگاه ٢٢/٠٢/١٣٩٩شوراي پژوهشي دانشگاه و  ٢٢/٠٢/١٣٩٩مصوب  

  

  

  مقدمه
تـدوين  »لپژوهشگران فعانامه تشويق آيين«تشويق و حمايت از اعضاي هيأت علمي و مدرسين فعال در امور پژوهشي به منظور 

  شود.و به شرح زير ابالغ مي
  

 

   : اهداف١ماده 
هـاي هاي پژوهشي و فراهم آوردن شـرايط مناسـب بـراي تحقـق اهـداف و برنامـهيق به انجام هرچه بهتر فعاليتترغيب و تشو -١-١

  دانشگاه؛
  هاي پژوهشي؛عاليتفو تشويق گذاري علمي و ايجاد رقابت سالم به منظور پشتيباني ارزش -٢-١
  هاي پژوهشي دانشگاه؛و استفاده بهينه از منابع مالي پژوهشي در جهت ارتقاء فعاليتاساتيد وري بهره افزايش ميزان -٣-١
  ؛الپژوهشگران فعهاي جاري پژوهشي ليتتسهيل فعا -٤-١
  هاي پژوهشي دانشگاه.رتقاء و كيفيت بخشي فعاليتا -٥-١

  

 

  پژوهشگر فعال  : تعريف٢ماده 
داي فـروردين از ابتداي فروردين سال گذشته تا ابتـ(هاي پژوهشي خود پژوهشگر فعال فردي است كه در طول دوره يك سال فعاليت

  ، نقش مؤثري در توليدات پژوهشي دانشگاه داشته باشد. )ماه سال جاري

  ت دبير شهيد رجائي باشد.توليدات علمي و پژوهشي متقاضي بايستي به نام دانشگاه تربي :١تبصره 

يـد، يگري را ذكر نمادهاي پژوهشي در صورتي كه پژوهشگر در كنار نام دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي نام موسسه كليه فعاليت در: ٢تبصره 
  )گرنتآئين نامه  ٣صورت مي پذيرد (جدول  نامه ارتقاي اعضاي هيات علميمطابق با جدول ضرايب امتيازات آيينامتياز دهي 

  

  : توليدات علمي شاخص٣ماده 
يـل تقسـيم ذبر اساس شاخص ها و توليدات پژوهشي مندرج در جـدول  )ب(نوع و  )الف(نوع پژوهشگران فعال دانشگاه به دو گروه 

  ست.مي ادر طول يكسال براي برخورداري از تسهيالت تشويقي الزا) ١( دارا بودن حداقل يكي از موارد ذكر شده در جدول مي شوند.
  
  
  
  



 ٤

  
  

  توليدات علمي و پژوهشي شاخص -١ جدول
حداقل امتياز   نوع فعاليت  رديف

  )الف(نوع براي 
حداقل امتياز   توضيحات

  )ب(نوع براي 
  توضيحات

١  
پژوهشـي  -چاپ مقاالت علمـي

در مجــالت علمــي پژوهشــي 
 JCRمصوب وزارت علوم و 

٢٤  
متقاضي بايستي حداقل در يكـي از 

مكاتبـات  مقاالت نفر اول يا مسـؤل
  باشد.

١٥  
متقاضي بايستي حداقل در يكي از 
مقاالت نفر اول يا مسؤل مكاتبات 

  باشد.

٢  
   و اكتشاف ثبت اختراع

   
در صورتيكه در نهادهاي بين المللي 

ثبـت  US Patentمعتبر همچـون 
  شده باشد.

   
- در سازمان پژوهش در صورتيكه

ثبت  هاي علمي و صنعتي ايران
  شده باشد.

٣  
هــاي پژوهشــي در انعقــاد طــرح

ســطح كــالن (ملــي) يــا  بــرون 
  دانشگاهي

   
 ٤٠٠مبلغ قرارداد بايستي حداقل 

 دوو حداقل ميليون ريال باشد 
  .مقاله علمي پژوهشي داشته باشد

   
 ٢٠٠مبلغ قرارداد بايستي حداقل 

 دوو حداقل  ميليون ريال باشد
  .مقاله علمي پژوهشي داشته باشد

٤  
ره هـاي كسب رتبـه در جشـنوا

  الملليمعتبر ملي يا بين
   

  .اين مورد اختصاص به نوع ب ندارد  -  هاي اول تا سومرتبه

٥  

چاپ كتاب در انتشارات معتبـر 
ــين ــد شــوراي ب ــا تايي ــي ب الملل

ــي  ــوراي پژوهش ــارات و ش انتش
  دانشگاه

١٠  

ــي  ــين الملل ــارات ب ــور از انتش منظ
ـــر   Springer, Wileyمعتب

Taylor & Francis  ،
Elsevier  .و مانند است   

   -  
  .اين مورد اختصاص به نوع ب ندارد

٦  

ـــارات  ـــاب در انتش ـــاپ كت چ
  دانشگاه

١٠  

كتاب بايستي تصنيف يا تأليف باشد 
(بـا  ١امتياز از رديـف  ١٢و حداقل 

شرط منـدرج در توضـيحات رديـف 
  ) كسب شده باشد.١

٨  

كتاب بايستي تصنيف يا تأليف باشد 
ا (ب ١امتياز از رديف  ٦ و حداقل

شرط مندرج در توضيحات رديف 
  ) كسب شده باشد.١

٧  
 Q1با نمايه  JCRچاپ مقاله 

   
ــه  ــاپ س ــه چ ــت. مقال ــي اس  الزام

متقاضي بايستي نفر اول يـا مسـؤل 
  مكاتبات باشد.

   
متقاضي . الزامي استدو مقاله چاپ 

بايستي نفر اول يا مسؤل مكاتبات 
  باشد.

  سرآمد علمي كشور  ٨
  -  -  -  

٩  
 ١ه نشـان درجـه يافت كننـدرد

 - - -   شهيد رجايي 

  پژوهشگران برتر دانشگاه   ١٠
 - - - 

١١  
پژوهشــگران شايســته تقــدير 

 - - -   دانشگاه 

  

 ژوهشي دانشگاه برسد.پ) بايد به تأييد شوراي ٦و  ٥، ٤اعتبار جشنواره هاي ملي، بين المللي و همچنين انتشارات (رديف هاي  :٣تبصره 

تقاي اعضاي نامه ارنجدول ضرايب امتيازات آييد مجريان طرح پژوهشي برون دانشگاهي بيش از يك نفر باشد، بر اساس اگر تعدا :٤تبصره 
   يابد.ميزان حداقل مبلغ افزايش مي هيات علمي

 ه امتيازي از سالگون است و هيچ ١٣٩٩هاي پژوهشي، بر اساس مستندات ارسالي متقاضي براي پژوهانه سال معيار ارزيابي فعاليت :٥تبصره 
  و يا مواردي كه در زمان ارسال فرم پژوهانه تحويل نشده باشد، قابل پذيرش نيست. ١٣٩٨هاي قبل از 

   مرجع تشخيص اعتبار و علمي بودن كليه محصوالت پژوهشي معاونت پژوهش و فناوري خواهد بود. :٦تبصره 
  



 ٥

  

  : تسهيالت تشويقي پژوهشگران نوع الف٤ماده 
- مشمول تشويق اشند) به عنوان پژوهشگر فعال نوع (الف) شناخته شده ب١(لـمي و مـدرسيني كـه مطابق بـا جـدول اعضاي هيأت ع

  گردند:هاي زير از محل پژوهانه در سال جاري مي
 ؛همزمان طرح پژوهشي ٣اخذ . ١

ساير كنفرانس ها تا  ايريال و بر ميليون ٨٠نمايه اسكوپوس تا براي كنفرانس هاي المللي (هاي معتبر بينشركت در همايش. ٢
 ميليون ريال) ؛ ٥٠سقف 

 راي يك همايش)؛بنامه در حال اجرا و يا تجميع مبلغ حمايت برابر آيين ٢هاي معتبر داخلي (حداكثر شركت در همايش. ٣

مبلغ حداكثرو  سال بار در ١هاي آموزشي معتبر (بدون ارائه مقاله) در داخل و خارج از كشور (حداكثر شركت در كارگاه. ٤
 نامه در حال اجرا)؛برابر آيين ٢ حمايت

 در اولويت قرار گرفتن در استفاده از تسهيالت فرصت مطالعاتي؛. ٥

 مبلغ پژوهانه  %٥٠كرد غيراسنادي به ميزان هزينه. ٦

انشگاه و ن برتر ددريافت كنندگان نشان درجه يك شهيد رجايي، پژوهشگرا ،سرآمدان علمي كشوري پژوهانه به: ٧تبصره 
ريال ٢٠،٠٠٠،٠٠٠ ريال و٤٠،٠٠٠،٠٠٠ريال،  ٦٠،٠٠٠،٠٠٠، ريال ١٠٠،٠٠٠،٠٠٠مبلغ  به ترتيبپژوهشگران شايسته تقدير دانشگاه 
  بدون رعايت سقف افزوده مي شود. 

مبلغ  %٨٠گاه و پژوهشگران برتر دانششهيد رجائي  ١دريافت كنندگان نشان درجه ميزان هزينه كرد غير استنادي  :٨تبصره 
  مي باشد. آنان ه مبلغ پژوهان %٦٠شايسته تقدير دانشگاه پژوهشگران  هزينه كرد غير استنادي ميزانمي باشد. آنان پژوهانه 

  

  : تسهيالت تشويقي پژوهشگران نوع (ب)٥ماده  
-مشمول تشويق ده شده باشنبه عنوان پژوهشگر فعال نوع (ب) شناخت )١(اعضاي هيأت علـمي و مـدرسيني كـه مطابق بـا جـدول 

  گردند:هاي زير از محل پژوهانه در سال جاري مي
ساير كنفرانس ها تا  براي ميليون ريال و ٧٠نمايه اسكوپوس تا براي كنفرانس هاي المللي (هاي معتبر بينشركت در همايش. ١

 ؛ميليون ريال) ٤٠سقف 

 راي يك همايش)؛بنامه در حال اجرا و يا تجميع مبلغ حمايت نبرابر آيي ٢هاي معتبر داخلي (حداكثر شركت در همايش. ٢

 در اولويت قرار گرفتن در استفاده از تسهيالت فرصت مطالعاتي؛. ٣

 مبلغ پژوهانه  %٢٥كرد غيراسنادي به ميزان هزينه. ٤

  
  

  : اعتبار دستورالعمل٦ماده 

هيات رئيسه  بازنگري و در جلسه ٢٢/٠٢/١٣٩٩اه مورخ در جلسه شوراي پژوهشي دانشگ تبصره ٨ و ماده ٥اين آيين نامه در 
  قابل اجـــرا است. ١٣٩٩به تصويب رسيد و براي سال  ٢٢/٠٢/١٣٩٩دانشگاه در تاريخ 


