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 بسمه تعالی                                                                                   

  حح

 
 دانشگاه ایالمبه اعضای هیأت علمی  1392سال (   Grantتخصیص پژوهانه )  آیین نامه 

 مقدمه

به منظور استفاده بهینه از اعتبارات پژوهشی در مسیر بهبود کیفیت تولید علم، تسهیل و تقویت امور پژوهشی، پژوهش محور شدن   

صیص خآیین نامه ت دانشگاه، اعمال ضوابط مدون و تفویض اختیارات بیشتر به اعضای هیأت علمی در خصوص انجام فعالیتهای پژوهشی،

 ( به اعضای هیأت علمی به شرح زیر تدوین و تصویب گردید. Grantهانه )پژو

 : تعاریف1ماده 
وهشی عتبارات پژه به اتوجپژوهانه: اعتباری است که به موجب این آیین نامه بر اساس امتیازهای پژوهشی اعضای هیأت علمی و با  (1-1

 ه نماید.ژوهشی هزینت های پقرار می گیرد که در ارتباط با فعالیساالنه در اختیار عضو هیأت علمی تمام وقت واجد شرایط  دانشگاه،

و  وهشی فردهای پژلیتپژوهشی که بر اساس فعافعالیتهای مدیریت سامانه امتیاز پژوهشی: عبارت است از امتیازهای ثبت شده در  (2-1

 گردد.محاسبه می نامه ارتقاءآئین 3مطابق جدول 

 : اهداف2ماده 
 ؛هم جهت کردن آن با سایر اعتباراتهدفمند نمودن اعتبار پژوهشی و  (1-2

ق تحقبرای   ط مناسبهای پژوهشی و فراهم آوردن شرایترغیب و تشویق اعضای هیأت علمی دانشگاه به انجام هر چه بهتر فعالیت (2-2

 های دانشگاه؛اهداف و برنامه

 ی؛های پژوهشر فعالیتدمی دانشگاه پشتیبانی و تشویق مناسب اعضای هیأت علهای سالم به منظور گذاری علمی و ایجاد رقابتارزش (3-2

 ؛اهژوهشی دانشگهای پتوری اعضای هیأت علمی و استفاده بهینه از منابع مالی پژوهشی در جهت ارتقاء فعالیافزایش میزان بهره (4-2

 ؛گاهویت تفکر پژوهشی در دانشکمک به پایدار ماندن فعالیت های پژوهشی هدفمند اعضای هیأت علمی و حفظ و تق (5-2

  ؛های جاری پژوهشی اعضای هیأت علمی و دانشجویان تحت مشاورهتسهیل فعالیت (6-2

 ؛کمک به پژوهش محور شدن دانشگاه (7-2

 ؛کمک به رفع مشکالت پژوهشی کشور (8-2

  ؛های خارج از دانشگاهتسهیل همکاری اعضای هیأت علمی با مراکز و سازمان (9-2

   ؛کشورو ش های کاربردی مرتبط با مسائل استانارتقاء کمی و کیفی سطح پژوه (10-2

 تعیین امتیاز و اجرا : نحوة3ماده  

ژوهشی مابقی اعتبار پ ةهای جاری و ضروری حوزنامه مشخص شده در هر سال پس از کسر هزینهبا توجه به ضوابطی که در این آیین (1-3

د ت علمی واجعضای هیأاهای پژوهشی به هر یک از فعالیت شود که پس از امتیازبندیپژوهشی به عنوان پژوهانه در نظر گرفته می

 یابد.متناسب با امتیاز کسب شده اختصاص می ،شرایط

و بر  ری دانشگاهی و فناوارتقاء و مصوبات شورای پژوهش آئین نامةبا توجه به ژوهشی اعضای هیأت علمی، مالک محاسبه امتیازهای پ (2-3

 زیر می باشد: برای مدت قابل احتساب 1جدول شماره اساس 
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به شرط  31/6/91لغایت  1/7/89ذخیره شده از تاریخ   و امتیازهای 29/12/92لغایت  1/7/91 شده از انجامهای پژوهشی امتیاز فعالیت (3-3

ر دبه پژوهانه د در محاسهای قبل محاسبه نگردیده باشسال برای محاسبه پژوهانهو آنکه از حداکثر سقف مجاز فراتر نرفته باشد 

  .ته می شودنظرگرف

اکثر بند ه از سقف حدرط آنکرسد به شاعالم شده و یا در مجالت به تاریخ قبل به چاپ می اًکلیه امتیازاتی که نتایج داوری آن بعد (4-3

 احتساب خواهد بود. محاسبه نگردیده باشد ذخیره شده و در سال بعد قابل 92سالمربوطه فراتر نرود اگر در محاسبه پژوهانه 

 ضو هیأت علمی از رابطه زیر تعیین می شود:پژوهانه هر ع (5-3

 G = a + (P×b)                                                                         که در این رابطه:

 

G( مبلغ پژوهانه :Grantهر عضو هیأت علمی )؛  

: P  ؛1جدول شماره امتیاز پژوهشی کسب شده از 

a ریال تعیین می گردد 000/000/3که  : مبلغ پایه.  

b :  گردد.ریال تعیین می 000/500/1معادل  1جدول شماره امتیاز پژوهشی کسب شده از  هرمبلغ پژوهانه در ازای 

ژوهشی انجام پهای نامهنایت آئیهای پژوهشی امتیاز داده می شود که نام دانشگاه ایالم در آن درج شده و با رعبه آن دسته از فعالیت (6-3

 باشد.گرفته 

 قاء محاسبهامه ارتنها مطابق جدول آییندر فعالیت پژوهشی مشترک در صورت مشخص نبودن میزان سهم افراد، سهم هر یک از آن (7-3

 شود.می
و  3/1و معماری  فنی، نی، میدا1ای ضریبهای نظری و کتابخانهدر رشته ( ISCو ISI)چاپ مقاالت حاصل از  1مربوط به بندامتیاز  (8-3

 شورای پژوهشی دانشگاه است. تشخیص نوع فعالیت پژوهشی بر عهدة اعمال می شود. 6/1برای کارهای تجربی 
ز یاز حاصل اند امتابرای اعضای هیأت علمی که استاد راهنمای هیچ دانشجوی تحصیالت تکمیلی در مدت قابل محاسبه نبوده     (9-3

ه گردد . در هر حالت جمع  امتیاز به امتیازهای وی اضاف 4ر نظر گرفته شده و حداکثر تا سقف د 2/1آن ها با ضریب  1و 2ردیف های 

 فراتر 4ند نباید از عدد و امتیاز حاصل از این ب آیین نامه ارتقاء17-4تا17-2)بند 1جدول  24 تا 21های امتیازات حاصل از ردیف

 برود(.
 د. شواعمال می 5/1ضریب  ISCو ISIهای علوم انسانی و هنر برای امتیاز چاپ مقاله در مجالت گروه در      (10-3
اوری عقد پژوهشی و فن گیرد که با هماهنگی معاونتفقط به آن دسته از طرح های پژوهشی خارج از دانشگاه امتیاز تعلق می      (11-3

 اشد. بی، در قبال آن ها باال سری دریافت نموده قرارداد شده و دانشگاه بر اساس آیین نامه طرح های تحقیقات
طرح، بدون  ول ورود بهر سال ااند دها به دانشگاه منتقل شدهبه اعضای هیأت علمی جدید االستخدام و افرادی که از سایر دستگاه      (12-3

 دبنیالت این سهبار از تی فقط یکهر عضو هیأت علم گیرد.ریال پژوهانه تعلق می 000/000/20مبلغ  ،در نظر گرفتن رابطه پیشنهادی

 تواند استفاده نماید.می
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دت قابل احتساب در ماز مأموریت تحصیلی و یا مأمور به خدمت بازگشته و در  29/12/93تا  1/7/91اعضای هیأت علمی که از     (13-3

آن ها در  یبرا bضریب  اندودهکسب نم توانند متناسب با امتیازهای پژوهشی که در آن مدت با نام دانشگاه ایالماند میدانشگاه نبوده

 ریافت نمایند.دند پژوهانه اام شدهکه تازه استخد توانند مانند اعضای هیات علمینظر گرفته شده و پژوهانه دریافت نمایند و یا اینکه می
ستفاده از اا در حین  مطالعاتی یپژوهانه به اعضای هیأت علمی مأمور به تحصیل، مأمور به خدمت، در شرف استفاده از فرصت      (14-3

ر به خدمت با حفظ گیرد ولی به اعضاء هیأت علمی مأموفرصت مطالعاتی، طرح سربازی غیر بورسیه و در شرف انتقال تعلق نمی

 گیرد.مسئولیت های آموزشی و پژوهشی تعلق می
و  ایت منطقهم و یا مشکالاط با مشکالت استان ایالکاربردی در ارتب چنانچه عضو هیأت علمی متعهد به انجام  یک طرح پژوهشی       (15-3

ریال به  000/000/20غ مبل ندبه اتمام برسا 31/3/94رسانده و تا تاریخ  به تصویب  30/10/93یا ملی گشته و آن را حداکثر تا تاریخ 

ه موقع طرح بدون بعدم اتمام در صورت و  گرددنمی 16-3بند  پژوهانه مشمول سقفاین مبلغ و  شوداضافه می وی سقف پژوهانة

رح پژوهشی طبه عنوان  ن راستا)پایان نامه دانشجویی نمی تواند در ایگردد.هیچگونه تمدیدی مبلغ فوق از پژوهانه سال بعد فرد کم می

  معرفی گردد(.
 ریال، با مرتبة 000/000/140 یاستاد نه برای اعضای هیأت علمی با مرتبةبا در نظر گرفتن اعتبارات پژوهشی دانشگاه سقف پژوها     (16-3

پژوهانه .)ددگرمی عیینتریال  000/000/100مربی  ریال و با مرتبة 000/000/120 یاستادیار مرتبة باریال، 000/000/130 یدانشیار

ن سال( به این آتخصیصی و اجرا شده در  %70اعضای هیأت علمی )در محدوده  91و پژوهانه جذب نشده سال 15-3  تخصیصی بند

 گردد.سقف اضافه می
و یا مجالت  ISI ،ISCچاپ شده در مجالت مقاله  سهداشتن حداقل  12-3شرط دریافت پژوهانه به استثنای افراد مشمول بند       (17-3

 ،جای یک مقالهه بی ایا ترجمهمی باشد) چاپ یک کتاب مبتنی برگردآوری  29/12/92لغایت  1/7/91از تاریخ علمی پژوهشی معتبر

 یاو منطقه استانی ، گزارش نهایی طرح های پژوهشی درون دانشگاهی وبه جای دو مقاله فکتاب مبتنی بر تألیف و تصنیچاپ یک 

شگاه به رون از دانمؤسسات بی و هاانعقاد قرارداد پژوهشی با سازمان ،مقاله دوجای ههای ملی بگزارش نهایی طرحو ،به جای یک مقاله

ه جای یک مقاله محسوب ریال و بیشتر ب 000/000/30شتر و پرداخت باالسری سهم دانشگاه به میزان ریال و بی 000/000/300میزان 

مسئول  ل یا نویسندةکه متقاضی نفر او و یا مجالت علمی پژوهشی معتبر ISI ،ISCدر هر حالت چاپ حداقل یک مقاله  .(گرددمی

 شود.الزامی بوده و با هیچ فعالیت دیگری جایگزین نمی ،آن باشد
ش و معاون پژوه واعطای پژوهانه به هر عضو هیأت علمی در قالب عقد یک قرارداد که به امضای عضو هیأت علمی، مدیر       (18-3

شد و چنانچه ( می با29/12/93تاریخ قرارداد از زمان درخواست تا پایان سال مالی ) گیرد.فناوری و رئیس دانشگاه رسیده صورت می

با  مع نموده وجا روی هم ردو سال پژوهانه خود را جذب نماید و یا عمداً بخواهد پژوهانه ت نتواند مبلغ عضو هیأت علمی در این مد

د. این افه خواهد شسال( اضآن وی)خارج از سقف مصوب بعد سال  پژوهانةمبلغ فوق به  ،آن اقدام به خرید تجهیزات عمده نماید

 شود.فرد پرداخت  می به بعدهمراه قسط اول پژوهانه سال پژوهانه  ماندة
 های پژوهشی : محدوده زمانی فعالیت4ماده 

 شود: گرفته میعتبار پژوهشی به صورت زیر در نظرا پژوهشی مورد استفاده برای محاسبة تاریخ فعالیتهای
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 باشد(.ول میگواهی چاپ مقاله نیز قابل قب 2مقاالت چاپ شده در نشریات علمی معتبر: تاریخ چاپ مقاله )حداکثر تا  (1-4

 همایش،: تاریخ برگزاری هاهمایش (2-4

 کتاب : تاریخ نشر کتاب، (3-4

 پژوهشی: تاریخ تصویب گزارش نهایی،طرح  (4-4

 ،نامهنامه: تاریخ دفاع پایانپایان (5-4

 : موارد استفاده از پژوهانه 5ماده 

 ،های پژوهشی دانشگاههای پژوهشی طبق دستورالعمل اجرایی مصوب طرحانجام طرح (1-5

 شود. های پایه و کاربردی که منجر به تولید میپژوهشکمک به انجام  (2-5
 شود. یمهای تقاضا محور که منجر به تدوین دانش فنی، انعقاد قرارداد و یا تولید نمونه کمک به انجام پژوهش (3-5
 جهت انجامی واد مصرفهای خدمات آزمایشگاهی و میدانی و خرید مو لوازم آزمایشگاهی تحقیقاتی، پرداخت هزینه خرید تجهیزات (4-5

 ،فعالیت های پژوهشی
های هنمایشگا های آموزشی وها، کارگاههزینه ثبت اختراع و هزینه شرکت در همایش ،پرداخت حق عضویت در مجامع علمی (5-5

 ،تخصصی داخلی و خارجی و سایر سفرهای علمی کوتاه مدت
  ،در پایگاه های اطالعاتی پرداخت هزینه تشویقی مقاالت، خرید کتب، نشریات، نرم افزارها، هزینه عضویت (6-5
به  های مربوطها هزینت علمی همکاری پژوهشی داشته و یی که از دانشگاه ایالم با عضو هیأپرداخت حق التحقیق به دانشجویان  (7-5

 ،های داخلی و خارجیشرکت آنها در همایش
  ،استاد راهنما لی دانشگاه ایالم از طریق پژوهانةدانشجویان تحصیالت تکمی کمک به انجام پایان نامة (8-5
ر در طرح نی همکاو سایر نیروهای انسا پرداخت سایر موارد به تشخیص و مجوز شورای پژوهشی دانشگاه به مجری طرح پژوهشی (9-5

 ،پژوهشی مصوب
 هزینه کرد : نحوة 6ماده 

   ،انشگاهدهای علمی و پژوهشی نامه تشویقی فعالیتمطابق آیین ،بابت چاپ مقاالت در مجالت معتبر تشویقی پرداخت (1-6

ازای هر بدرصد پژوهانه  20تا سقف  2جدول شماره های پژوهشی پرداخت تشویقی بابت کسب امتیاز پژوهشی از فعالیت (2-6

 ریال  000/500امتیاز

ورت صدر  ،کارکارشناسی ارشد یا دکترای هم + دانشجویطرح الزحمه نیروی انسانی ) دستیار + پرسشگر+ همکارپرداخت حق (3-6

و  أت علمی)همکار عضو هی ،درصد پژوهانه 20طرح پژوهشی( در صورت داشتن طرح پژوهشی مصوب تا سقف همکاری در قالب 

صورت  دررند(داهمدیگر را  ، اجازة برداشت از پژوهانةبستگان درجه یک فقط با موافقت شورای پژوهشی و در صورت ضرورت

 باشد.پرداخت به کارشناسان آزمایشگاه و.... مجاز می ،کار خارج از ساعات اداری

درصد  20تا سقف مجری طرح پژوهشی مصوب الزحمه انجام طرح پژوهشی توسط شخص عضو هیأت علمی برداشت به عنوان حق (4-6

  ،پژوهانه
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  ،پژوهانهدرصد  10خرید کتاب، نرم افزار تخصصی و آموزشی بدون نیاز به ثبت در کتابخانه تا سقف  (5-6

 ،ید کتاب، نرم افزار تخصصی  پس از  ثبت در کتابخانه به صورت نامحدودخر  (6-6

 ،خرید تجهیزات آزمایشگاهی، آموزشی و کمک آموزشی  به صورت نامحدود (7-6

         ،تعمیر تجهیزات آزمایشگاهی، آموزشی و کمک آموزشی به صورت نامحدود هزینة (8-6

رصد د 10قف و میدانی در صورت داشتن طرح پژوهشی مصوب تا س ایاب و ذهاب به عرصه و میدان در کارهای صحرایی هزینة (9-6

  ،پژوهانه

 ،هزینه انجام خدمات آزمایشگاهی در صورت داشتن طرح پژوهشی مصوب و مرتبط با آن طرح (10-6

ار در شور دوبکهای علمی ملی و بین المللی داخل کشور، شرکت در کارگاههای آموزشی و علمی داخل هزینه شرکت در همایش (11-6

  .هزینه ثبت نام، ایاب و ذهاب ، اقامت، مأموریت :ریال  شامل 000/000/7هر بار تا سقف    سال و

کبار در ز کشور یهای آموزشی و علمی خارج اهای علمی بین المللی خارج از کشور، شرکت در کارگاههزینه شرکت در  همایش (12-6

ای گروه الف و ریال برای کشوره 000/000/30تا سقف  ،ثبت نام، ایاب و ذهاب، اقامت، اخذ ویزا، بیمه : هزینةسال شامل

ق پرداخت ح) .گردد(یریال برای کشورهای گروه ب )گروه بندی کشورها بر اساس نظر شورای پژوهشی تعیین م 000/000/40

 .(باشدمجاز می ی خارج از کشورالزحمه مأموریت ریالی برای همایش ها

وانمندی تاء سطح الیت های آموزشی و پژوهشی اعضاء هیأت علمی که منجر به ارتقالزحمه مأموریت برای انجام فعپرداخت حق (13-6

)حق الزحمه هشی،پس از تأیید دانشکده و شورای پژو درصد پژوهانه 5علمی فرد گشته و یا به تولید علمی منجر شود تا سقف

    ود(.شمیبند  اینسقف مجاز  حداکثر نیز مشمولکشور داخل و خارج  یهاها و کارگاهمأموریت شرکت در کنفرانس

  ،درصد پژوهانه پژوهشی 5اداری تا سقف  دفتری و خرید کاغذ، تونر و سایر ملزومات (14-6

 ،پس از انجام داوری توسط شورای پژوهشی درصد پژوهانه 50هزینه چاپ کتاب تا سقف  (15-6

  ،درصد پژوهانه 5تا سقف و ویرایش تکثیر، صحافی، ترجمه  تایپ،چاپ، هزینه (16-6

 از قبل اقدام به خرید نکرده باشد. پژوهانهچنانچه در قالب  ،تاپ لپ ،پگر، اسکنر ، پالترخرید چا (17-6

 .مجاز نمی باشد 92در قالب پژوهانه خارجی و داخلی  پرداخت هزینه چاپ مقاله در مجلة - (18-6

وهشی پژ به حوزة رابوطه کرد قسط مرهزینه علمی بایستی مدارک و اسناد مثبتة در هر مرحله و برای دریافت پژوهانه، هر عضو هیأت (19-6

 شتیبانی مبلغ آن را دریافت نماید.معاونت پ رائه نماید و پس از تأیید در حوزةا

تاده و مقاله فرس ارائة است، برای دانشجویی که با وی کار مشترک علمی در آن همایش را داشته ،تواند به جای خودهیأت علمی می  (20-6

 پرداخت نماید. های آن را از محل پژوهانههزینه

یأت علمی برای ه شده و صادرهای بین المللی باید مجوز از طرف دانشکده و شورای پژوهشی دانشگاه قبل از شرکت در همایش  (21-6

 صادر گردد.با مجوز پرداخت از محل پژوهانه موریت پژوهشی أم

 تکلیه تجهیزا ،ه حساببدیهی است هنگام تسویخرید تجهیزات و مواد مصرفی آزمایشگاه از محل اعتبار پژوهانه محدودیتی ندارد.  (22-6

باید  ،ال بودهمیلیون ری الی دومواد شیمیایی و مصرفی  نیز که دارای فاکتورهای با انبار مرکزی و برچسب بوده و کلیة باید دارای قبض

ه بآن  هزینة ده شده ول دادانشگاه تحویآن وسیله به دانشگاه به تجهیزات خریداری شده دارای فیش بانکی باشند. در صورت نیاز 

           گردد.                                                      پژوهانه سال بعد هیأت علمی اضافه می

 ،خاصی را انجام دهد بودجه آن طرح مطالعاتی و یا ارزیابی و بررسی چنانچه دانشگاه از عضو هیأت علمی بخواهد که طرح تحقیقاتی (23-6

 شورایشود. در صورتی که هیأت رئیسه دانشگاه الزم بداند، این طرح در خارج از پژوهانه توسط هیأت رئیسه دانشگاه تعیین می
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شود. در غیر این صورت ) بدون بررسی اولیه در گیرد و سپس در هیأت رئیسه تصویب نهائی میپژوهشی، مورد ارزیابی اولیه قرار می

 ه می تواند اقدام به تصویب نهایی آن نماید. پژوهشی( هیأت رئیس شورای

و تأیید ( پژوهشی هاینامه داوری و نظارت بر طرحداوری پیشنهادهای پژوهشی، نظارت بر طرح های پژوهشی)مطابق آیین هزینة (24-6

 به عهده دانشگاه می باشد.ها گزارش نهایی طرح

 می باشد. امکان اجرای طرح پژوهشی  از محل پژوهانه عضو هیأت علمی مجاز (25-6

فاکتور و سایر  ارایة اقدام به 29/12/93اقدام به عقد قرارداد نموده و تا تاریخ  30/10/93بایست تا تاریخ کلیه اعضاء هیأت علمی می (26-6

قف س ز محدودةاقل و خارج منت بعد طور خودکار به سالهعضو هیأت علمی ب نشدةمابقی پژوهانه جذب  .کرد معتبر نمایندهزینه اسناد

 وی اضافه خواهد شد.سال بعد  به قسط اول پژوهانة هانهپژو

ی و مابق 92لسا انهپرداخت بخشی از یک سند در قالب پژوه ،یک فاکتور و یک سند در دوسال با توجه به مشکالت پرداخت هزینة (27-6

 باشد.سال بعد مجاز نمی آن در قالب پژوهانة

سال درای پژوهشی که بوده و کلیه فعالیت ه 1جدول شماره سقف مجاز  که کمتر از حداکثرامتیازات پژوهشی فرد درصورتی ماندة (28-6

 خواهد شد. سال بعد منظور هانةور رسیده باشند در محاسبه پژوبه چاپ رسیده باشند و یا به تأیید دا (93)و با تاریخ قبل از و بعد 93

 نه نماید.ود هزیخاز دانشگاه از پژوهانه  محقق به هیچ وجه مجاز نیست برای انجام طرح ها، پروژه ها و فعالیت های خارج (29-6

حکم م است الزظور قابل پرداخت است و برای این من ،در صورتی که در راستای فعالیت پژوهشی باشد فقط ،پرداخت هزینه بلیت (30-6

 ود.شمأموریت پژوهشی صادر شده و مدارک و اسناد مثبته)مانند طرح پژوهشی، گواهی شرکت و.... ( ضمیمه بلیت 

  .می باشد 93پایان سال مالی ،قرارداد پژوهانهپایان  (31-6

 گردد.اقساط پژوهانه پس از عقد قرارداد و در صورت تأمین اعتبار به عضو هیأت علمی پرداخت می (32-6

، قسط پژوهانهدرصد  35طی سه قسط)قسط اول  پژوهانهمبلغ  .باشددریافت هر قسط پژوهانه پس از تسویه قسط قبل امکان پذیر می  (33-6

 گردد.( پرداخت میپژوهانهدرصد  35صد پژوهانه و قسط سوم در 30دوم 

سط با قو یا سه د و تسویه  از سقف یک قسط عضو هیأت علمی مجاز به ارایه اسناد تردرصورت خریداری وسایل و تجهیزات گران (34-6

د ن بنیاافراد مشمول  ،ترکیبیپرداخت اقساط  و برای تشویق خرید تجهیزات از محل پژوهانه و در صورت وجود اعتبار .باشدهم می

 د.ندر اولویت می باش

 

 ، بر اساس تصمیم شورای پژوهشی دانشگاه عمل خواهد شد.نامهدر موارد ابهام یا سکوت آیین:   7ماده 

                

پشتیبانی  و فناوریو  هشپژو ینبه تصویب رسید و معاون 25/3/93هیأت رئیسه دانشگاه مورخ جلسه نودوششمین این آیین نامه در :   8ماده 

  باشند.ملزم به نظارت حسن اجرای آن می دانشگاه  منابع انسانیو

 

 .  نحوه تخصيص امتياز به فعاليت هاي پژوهشي و فناوري 1جدول 

ف
ردی

بند از ماده  

آیین نامه  3  
 فعالیت های پژوهشی و فناوری

حداکثر 

امتیاز در 

 واحد کار

حداکثر 

 امتیاز

 ندارد 7  علمی پژوهشی چاپ شده در مجالت معتبر داخلی و خارجیمقاله  1 1

 ندارد 5 مقاله علمی مروری معتبر  2 2

 ندارد 4 مقاله علمی ترویجی معتبر و مقاالت دایره المعارف  3 3



7 

 

 4 2 های علمی معتبرهای کنفرانسمقاله کامل در مجموعه مقاله 4 4

 1 1 های علمی معتبرکنفرانسهای خالصه مقاله در مجموعه مقاله 5 5

 2 1 نامه( مقاله علمی صددرصد مستخرج از رساله )پایان 6 6

 ندارد 20 اجع ذیصالحتولید دانش فنی، اختراع و یا اکتشاف منجر به تولید و تجاری سازی محصول یا فرآیند با تأئید مر 7 7

8 1-8  ندارد 4 نامه تأییدیه گزارش نهایی طرح های پژوهشی و فناوری داخلی دانشگاه  

9 2-8  ندارد 7 نامه تأییدیه گزارش نهایی طرح های پژوهشی و فناوری استانی و منطقه ای و کاربردی  

10 3-8  ندارد 14 نامه تأییدیه گزارش نهایی طرح های پژوهشی و فناوری ملی 

 ندارد 10 شده در داخل یا خارجاکتشاف ثبتاختراع یا  9 11

 1 ریمان باالسون توایجاد ظرفیت فعال در جذب اعتبار پژوهشی از سایر مراکز و یا خارج کشور به ازای هر یک میلی 10 12
 ندارد

 

 2 2 )اختراعات و جشنواره( با تأئید نهایی دانشگاه سایر فعالیت های فناوری 11 13

14 12-1  ندارد 15 با تأئید نهایی دانشگاه تصنیف کتابتألیف یا  

15 12-2  ندارد 30 هایی مانند دائره المعارف با تأئید نهایی دانشگاه تألیف مجموعه کتاب 

16 13 
وری وهشيی و فنياارزیابی، و نظارت بر فعالیت های پژوهشی، فناوری و نوآوری بر اساس دستورالعمل اجرایی شورای پژ

 دانشگاه
2 1 

 3 3 با تأئید نهایی دانشگاهدرصد تغییر  30تجدید چاپ کتاب تألیفی یا تصنیفی با حداقل  14 17

18 15-1  2 2 تأئید نهایی دانشگاهویرایش علمی کتاب با  

19 15-2  
ل اجرایيی دسيتورالعممعتبر و یا همایش های علميی معتبير بير اسياس  داوری مقاالت علمی و پژوهشی در مجالت علمی

 و فناوری دانشگاهشورای پژوهشی 
1 1 

 10 10 با تأئید نهایی دانشگاهتصحیح انتقادی کتاب معتبر  16 20

21 1-17 5/2  راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد   

4 
22 2-17  1  مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد 

23 3-17  6  راهنمایی پایان نامه دکترای تخصصی 

24 4-17 تخصصی مشاوره پایان نامه دکترای    2 

25 1-18  
کيز گردهيای مراارائه دستاوردها و نتایج علمی و پژوهشی بر گرفته از کرسی هيای نظریيه پيردازی در هميایش هيا و میز

 با تأئید نهایی دانشگاه علمی، ملی و بین المللی
4 4 

26 2-18  
تأئید نهایی نقد علمی در حوزه علوم انسانی و معارف اسالمی و سایر حوزه های علوم با داوری مراجع ذیصالح و 

 دانشگاه
 ندارد 7

27 3-18 تأئید نهایی دانشگاه ونوآوری در حوزه علوم انسانی و معارف اسالمی و سایر حوزه های علوم با داوری مراجع ذیصالح    ندارد 7 

28 2-18  
تأئید نهایی  پردازی در حوزه علوم انسانی و معارف اسالمی و سایر حوزه های علوم با داوری مراجع ذیصالح ونظریه 

   دانشگاه
 ندارد 12

 5 5 کسب رتبه در جشنواره های ملی و بین المللی مرتبط با حوزه تخصصی 19 29

 7 7 تأئید نهایی دانشگاه ترجمه کتاب تخصصی با 20 30

 .  سایر بندهاي غير از مقاله  مشمول تخصيص تشویقي به فعاليت هاي  پژوهشي و فناوري  2جدول 

ف
ردی

 

بند از ماده 

 آیین نامه 3

  ارتقاء

 فعالیت های پژوهشی و فناوری

حداکثر 

امتیاز در 

 واحد کار

حداکثر 

 امتیاز

 ندارد 20 راجع ذیصالحسازی محصول یا فرآیند با تأئید متولید دانش فنی، اختراع و یا اکتشاف منجر به تولید و تجاری  7 1

2 1-8  ندارد 4 نامه تأییدیه گزارش نهایی طرح های پژوهشی و فناوری داخلی دانشگاه  
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3 2-8  ندارد 7 نامه تأییدیه گزارش نهایی طرح های پژوهشی و فناوری استانی و منطقه ای و کاربردی  

4 3-8  ندارد 14 طرح های پژوهشی و فناوری ملینامه تأییدیه گزارش نهایی  

 ندارد 10 شده در داخل یا خارجاختراع یا اکتشاف ثبت 9 5

6 12-1  ندارد 15 با تأئید نهایی دانشگاه تألیف یا تصنیف کتاب 

7 12-2  ندارد 30 هایی مانند دائره المعارف با تأئید نهایی دانشگاه تألیف مجموعه کتاب 

 7 7 تأئید نهایی دانشگاه تخصصی باترجمه کتاب  20 8

9 15-1  2 2 تأئید نهایی دانشگاهویرایش علمی کتاب با  

 10 10 با تأئید نهایی دانشگاهتصحیح انتقادی کتاب معتبر  16 10

 

 

 

 


