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 بسمه تعالی                                                                                   

  حح

 
 

 دانشگاه ایالمبه اعضای هیأت علمی  1394سال (  Grant)  ةتخصیص پژوهان ةنام آیین

 مقدمه

، و فنآوری ، تسهیل و تقویت امور پژوهشیوریاو فن بهینه از اعتبارات پژوهشی در مسیر بهبود کیفیت تولید علم ةبه منظور استفاد  

ی فعالیتها وص انجام، اعمال ضوابط مدون و تفویض اختیارات بیشتر به اعضای هیأت علمی در خصهای دانشگاهفعالیتپژوهش محور شدن 

  ( به اعضای هیأت علمی به شرح زیر تدوین و تصویب گردید.Grantتخصیص پژوهانه ) ةنام ، آیینو فنآوری پژوهشی

 : تعاریف1ماده 
هشی تبارات پژوه به اعتوجنامه بر اساس امتیازهای پژوهشی اعضای هیأت علمی و با  پژوهانه: اعتباری است که به موجب این آیین (1-1

 نماید. ژوهشی هزینههای پ تگیرد که در ارتباط با فعالی ساالنه در اختیار عضو هیأت علمی تمام وقت واجد شرایط قرار می دانشگاه،

های یتاساس فعال که بر و فنآوری پژوهشیهای فعالیتمدیریت سامانه امتیاز پژوهشی: عبارت است از امتیازهای ثبت شده در  (2-1

 ردد.گمحاسبه میپیوست  یکو در نظر گرفتن جدول  نامه ارتقاءینیآ سهو مطابق جدول  پژوهشی فرد

 : 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؛برنامهاهداف و 

ی هافعالیتم جهت انجا می دانشگاه درسالم به منظور پشتیبانی و تشویق مناسب اعضای هیأت عل گذاری علمی و ایجاد رقابتارزش (3-2

 پژوهشی؛

 ؛اهدانشگژوهشی های پتبهینه از منابع مالی پژوهشی در جهت ارتقاء فعالی ةوری اعضای هیأت علمی و استفادافزایش میزان بهره (4-2

 ؛گاههای پژوهشی هدفمند اعضای هیأت علمی و حفظ و تقویت تفکر پژوهشی در دانش کمک به پایدار ماندن فعالیت (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 دانشگاهاعضای هیأت علمی با مراکز و سازمانتسهیل همکاری  (9-2

   ؛کشورو های کاربردی مرتبط با مسائل استان ارتقاء کمی و کیفی سطح پژوهش (10-2

 تعیین امتیاز و اجرا : نحوة3ماده  

ی مابقی پژوهش ةوزهای جاری و ضروری حنامه مشخص شده در هر سال پس از کسر هزینهبا توجه به ضوابطی که در این آیین (1-3

ت اعضای هیأ هر یک از های پژوهشی بهشود که پس از امتیازبندی فعالیتاعتبار پژوهشی به عنوان پژوهانه در نظر گرفته می

 یابد.متناسب با امتیاز کسب شده اختصاص می ،علمی واجد شرایط
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اه اوری دانشگوهشی و فنارتقاء و مصوبات شورای پژ ین نامةیآبا توجه به ژوهشی اعضای هیأت علمی، امتیازهای پ ةمالک محاسب

 .می باشد یکجدول شماره و بر اساس 

به  29/12/93لغایت  1/7/89 ذخیره شده از تاریخ  و امتیازهای  29/12/94لغایت   1/1/94 شده از انجامهای پژوهشی امتیاز فعالیت

در نه پژوها ةحاسبباشد در م های قبل محاسبه نگردیدهسال محاسبه پژوهانهبرای و شرط آنکه از حداکثر سقف مجاز فراتر نرفته باشد 

  .شود نظرگرفته می

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

 ل احتساب خواهد بود.سبه نگردیده باشد ذخیره شده و در سال بعد قابمحا 94 سالمربوطه فراتر نرود اگر در محاسبه پژوهانه 

 پژوهانه هر عضو هیأت علمی از رابطه زیر تعیین می شود: (2-3

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

G( مبلغ پژوهانه :Grant هر عضو هیأت )؛علمی  

: P  ؛یک جدول شماره امتیاز پژوهشی کسب شده از 

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

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

پژوهشی  هاینامهنییعایت آرنام دانشگاه ایالم در آن درج شده و با  های پژوهشی امتیاز داده می شود کهبه آن دسته از فعالیت (3-3
 انجام گرفته باشد.

رتقاء انامه ینها مطابق جدول آیدر فعالیت پژوهشی مشترک در صورت مشخص نبودن میزان سهم افراد، سهم هر یک از آن (4-3
 شود.محاسبه می

ده و قرارداد ش اوری عقدو فن معاونت پژوهشگیرد که با یاز تعلق میفقط به آن دسته از طرح های پژوهشی خارج از دانشگاه امت (5-3
 طرح های تحقیقاتی، در قبال آن ها باال سری دریافت نموده باشد.  ةدانشگاه بر اساس آیین نام

، بدون به طرحرود ال اول وساند در ها به دانشگاه منتقل شدهبه اعضای هیأت علمی جدید االستخدام و افرادی که از سایر دستگاه (6-3
یالت این سهط یکبار از تهر عضو هیأت علمی فق گیرد.ریال پژوهانه تعلق می 000/000/20مبلغ  ،در نظر گرفتن رابطه پیشنهادی

 تواند استفاده نماید.می بند
ب در ابل احتساقمأموریت تحصیلی و یا مأمور به خدمت بازگشته و در مدت  از 29/12/95 تاریخ اعضای هیأت علمی که تا (7-3

آن ها  رایب bند ضریب اب نمودهتوانند متناسب با امتیازهای پژوهشی که در آن مدت با نام دانشگاه ایالم کساند میدانشگاه نبوده
هانه اند پژودهستخدام شاکه تازه  ت علمیأتوانند مانند اعضای هیدر نظر گرفته شده و پژوهانه دریافت نمایند و یا اینکه می

 دریافت نمایند.
اده ماه استف 6لند مدت بیشتر از بماه رفته و یا از فرصت مطالعاتی  6که به مرخصی بلند مدت بیشتر از  پژوهانه به اعضای هیأت علمی     (8-3

رد ولی به اعضاء گینمی مأمور به تحصیل، مأمور به خدمت، طرح سربازی غیر بورسیه و در شرف انتقال تعلق هیات علمی می نمایند،

 گیرد.مأمور به خدمت با حفظ مسئولیت های آموزشی و پژوهشی تعلق میهیأت علمی 
 ریال، 000/000/150 یاستاد برای اعضای هیأت علمی با مرتبة ةنسقف پژوها ،در نظر گرفتن اعتبارات پژوهشی دانشگاهتوجه به با      (9-3

  .ددگرمی ریال تعیین 000/000/110مربی  ریال و با مرتبة 000/000/130 یاستادیار مرتبة باریال،  000/000/140 یدانشیار با مرتبة
اعتبار  %70)  94و  93، 92های سال ةیصی(، اقساط یک و دو پژوهاناعتبار تخص 70%) 91، 90 ،89 های سالة پژوهانتبصره: ماندة 

 است.قابل پرداخت  1395در قالب قسط یک پژوهانة سال ه نکرده اند درای افرادی که استفاتخصیصی( ب
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شتن یک مقاله مقرر گردید هر عضو هیأت علمی با دا 95هیأت علمی در سال  یاعضا ةپژوهاندریافت در خصوص شرط ورود به  (10-3

 گردآوری، ، ترجمه ای یا، یا چاپ اول یک کتاب تصنیفی، تالیفیبه عنوان نفر اول یا نویسنده مسئول ISCیا  ISIعلمی پژوهشی یا 

 1جدول ژوهشی مطابق پهای امتیاز از فعالیت 10و یا کسب  خاتمه یافته درون یا برون دانشگاهی یا داشتن گزارش نهایی یک طرح

  از پژوهانه برخوردار گردد. همین آیین نامه،

فناوری  ژوهش وپمدیر و معاون  اعطای پژوهانه به هر عضو هیأت علمی در قالب عقد قرارداد که به امضای عضو هیأت علمی، (11-3

باشد و چنانچه عضو  ( می 29/12/95) 1395 تاریخ قرارداد از زمان درخواست تا پایان سال مالی گیرد.صورت میدانشگاه رسیده 

مبلغ  ،نماید خیرهذسال بعد  خود را برایپژوهانه خود را جذب نماید و یا عمداً بخواهد پژوهانه هیأت علمی در این مدت نتواند مبلغ 

به  بعدال ول پژوهانه ساهمراه قسط پژوهانه  سال( اضافه خواهد شد. این ماندةآن وی)خارج از سقف مصوب بعد سال  پژوهانةفوق به 

 شود.فرد پرداخت  می
ارج از خیا ملی  وای یک طرح پژوهشی کاربردی در ارتباط با مشکالت استانی، منطقه تصویببه  موفقچنانچه عضو هیأت علمی  (12-3

سقف ریال به  000/000/10مبلغ  ، به ازای هر طرح،ه تصویب برساندب 29/12/95حداکثر تا تاریخ طرح را گردد و قرارداد دانشگاه 

 .فی گردد ژوهشی معرپبه عنوان طرح  تواند در این راستادانشجویی نمی ةگردد. پایان نام پژوهانه عضو هیأت علمی اضافه می
ت گروه )و یزات جهکل پژوهانه خود را به خرید تجه یا گروهی از اعضای هیات علمی بصورت مشارکتی چنانچه عضو هیات علمی  (13-3

ه جمع پژوهانه فرد یا ب %15ضمنا در این صورت  نه استفاده شخصی( اختصاص دهد، می تواند همه پژوهانه را یکجا دریافت نماید.

 افراد اضافه می گردد.
ود و ستفاده خهیات علمی بصورت شخصی یا مشارکتی اقدام به خرید تجهیزات فقط برای اچنانچه عضو یا گروهی از اعضای  (14-3

 این افراد نمی شود. شامل 13-3دانشجویان خود نمایند می توانند قسط اول و دوم را یکجا دریافت نمایند. سایر تسهیالت بند 
 

 های پژوهشی زمانی فعالیت ة: محدود4ماده 
 شود: گرفته میبه صورت زیر در نظر پژوهانه پژوهشی مورد استفاده برای محاسبة تاریخ فعالیتهای

 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

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

 ،نامهنامه: تاریخ دفاع پایانپایان (5-4

 : موارد استفاده از پژوهانه 5ماده 

 خود را هزینه نماید.پژوهانة عضو هیات علمی می تواند در هر یک از زمینه های زیر 

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

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

 ،جهت انجام فعالیت های پژوهشیگاهی آزمایش
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
  ،عضویت در پایگاه های اطالعاتیپرداخت هزینه تشویقی مقاالت، خرید کتب، نشریات، نرم افزارها، هزینه  (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 پژوهانةلی دانشگاه ایالم از طریق دانشجویان 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 دستیار پژوهشی از بین دارندگان مدرک کارشناسی ارشد و دکتری (10-5

 
 کرد هزینه : نحوة 6ماده 

ر و علمی ، مدی عضو هیات ای با امضای ت علمی در اقساطی تنظیم و در قالب صورتجلسهأعضو هی پژوهانهبه تناسب اعتبارات دانشگاه،  ( 6-1

 ت علمی پرداخت می گردد. أعضو هی ،معاون پژوهشی و ریاست دانشگاه 
 .  پرداختی، تشویقی محسوب نمی شود و در جهت تسهیل فعالیت پژوهشی هیأت علمی پرداخت می گردد پژوهانه: 1تبصره 

 تشویقی به مقاالت چاپ شده و ارائه شدة اعضای هیأت علمی پرداخت نمی شود.  :2تبصره 

نشگاه بار جزو اموال داصدور قبض ان خریداری و پس از پژوهشی کارپرداز ریال بایستی با هماهنگ 000/800: خرید تجهیزات باالی 3تبصره 

  محسوب و مورد استفاده عضو هیأت علمی قرار گیرد. 

% اعتبارات  30و قسط سوم  اعتبارات پژوهانه %35اعتبارات پژوهانه ، قسط دوم  %35( کل اعتبارت پژوهانه در قالب سه قسط، )قسط اول 6-2

طابق مستندات م ارائه پژوهانه پرداخت می گردد. پرداخت پژوهانه عضو هیات علمی در صورت تداوم فعالیت های پژوهشی صورت گرفته و با

 در سال جاری صورت می گیرد.  2جدول شماره 

 پژوهانه جذب نشده هیات علمی به پژوهانه سال بعد وی اضافه می شود. 2و  1: مانده اقساط 1تبصره 

 : قسط سوم پژوهانه در صورت تأمین اعتبار توسط دانشگاه پرداخت خواهد شد.2 تبصره

 .دانشگاه عمل خواهد شدو فناوری پژوهشی  ، بر اساس تصمیم شوراینامهدر موارد ابهام یا سکوت آیین:   7ماده 

حسن اجرای ربنظارت  بهملزم  نشگاهدا منابع انسانیپشتیبانی و و فناوریو  پژوهش ینبه تصویب رسید و معاونبند  8 راین آیین نامه د:   8ماده   

  باشند.آن می
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 94در سال  .  نحوه تخصيص امتياز به فعاليت هاي پژوهشي و فناوري 1جدول 
 

 فعالیت های پژوهشی و فناوری ردیف

حداکثر 

امتیاز در 

 واحد کار

 حداکثر امتیاز

 قابل احتساب
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  ندارد 7 نامه تأییدیه گزارش نهایی طرح های پژوهشی و فناوری استانی و منطقه ای و کاربردی 9

  ندارد 14 نهایی طرح های پژوهشی و فناوری ملینامه تأییدیه گزارش  10

  ندارد 10 شده در داخل یا خارجاختراع یا اکتشاف ثبت 11

 ندارد 2 سریومان باالایجاد ظرفیت فعال در جذب اعتبار پژوهشی از سایر مراکز و یا خارج کشور به ازای هر یک میلیون ت 12

 

 

31   2 2 )اختراعات و جشنواره( با تأیید نهایی دانشگاه سایر فعالیت های فناوری 

  ندارد 15 با تأئید نهایی دانشگاه تصنیف کتاب 14

  ندارد 10 کتاب با تأئید نهایی دانشگاهتألیف  15

  7 7 ترجمه کتاب با تایید نهایی دانشگاه 16

71   ندارد 30 هایی مانند دائره المعارف با تأیید نهایی دانشگاه تألیف مجموعه کتاب 

81 ی و رای پژوهشوارزیابی، داوری و نظارت بر فعالیت های پژوهشی، فناوری و نوآوری بر اساس دستورالعمل اجرایی شوو 

 فناوری دانشگاه

2 2  

  3 3 با تأیید نهایی دانشگاهدرصد تغییر  30تجدید چاپ کتاب تألیفی با حداقل  19

02   3 3 نهایی دانشگاه یدیدرصد تغییر با تأ 30تجدید چاپ کتاب تصنیفی حداقل  

12   2 2 تأیید نهایی دانشگاهویرایش علمی کتاب با  

22 ل اجرایوی دسوتورالعممعتبر و یا همایش های علمی معتبور بور اسواس  داوری مقاالت علمی و پژوهشی در مجالت علمی 

 دانشگاهشورای پژوهشی و فناوری 

1 1  

32   10 10 با تأئید نهایی دانشگاهتصحیح انتقادی کتاب معتبر  

42 اکوز گردهوای مرارائه دستاوردها و نتایج علمی و پژوهشی بر گرفته از کرسی هوای نظریوه پوردازی در هموایش هوا و میز 

 با تأیید نهایی دانشگاه علمی، ملی و بین المللی

4 4  

52 تأئید نهایی نقد علمی در حوزه علوم انسانی و معارف اسالمی و سایر حوزه های علوم با داوری مراجع ذیصالح و  

 دانشگاه

  ندارد 7

62 تأیید نهایی نوآوری در حوزه علوم انسانی و معارف اسالمی و سایر حوزه های علوم با داوری مراجع ذیصالح و  

 دانشگاه

  ندارد 7

  ندارد 12تأیید نهایی  در حوزه علوم انسانی و معارف اسالمی و سایر حوزه های علوم با داوری مراجع ذیصالح ونظریه پردازی  27
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   دانشگاه

  5 5 کسب رتبه در جشنواره های ملی و بین المللی مرتبط با حوزه تخصصی 28

  2 2    قابل قبول (  هیات تحریریه) دارای  یو تخصص یمقاله در مجله علم 29

 نحوه آزادسازی و تسویه حساب پژوهانه در ازاء فعالیت های پژوهشی – 2جدول 
 مبلغ تعداد  موضوع ردیف 

 به ازای هر موردریال(میلیون )

 مالحظات

 )شرط تسویه(

 قبض انبار بدون سقف  *) کامپیوتر +چاپگر+اسکنر+لپ تاپ( رایانه ایخرید تجهیزات  1

 قبض انبار بدون سقف   آموزشیو خرید تجهیزات آزمایشگاهی  2

 ارائه فاکتور به کارشناس پژوهش 10  خرید نرم افزارهای آموزشی و کمک آموزشی  3

 ارائه فاکتور به کارشناس پژوهش بدون سقف  خرید مواد مصرفی و آزمایشگاهی  4

 شنسخه از کتاب به پژوه 5ارایه فاکتور و  30  چاپ کتاب  5

ارایه صفحه روی جلد کتابچه+اصل مقاله  15 2 کنفرانس ملی معتبر داخلی حضور و شرکت در  6

 و نامه حضور در کنفرانس

ارایه صفحه روی جلد کتابچه+اصل مقاله  20 2 حضور و شرکت در کنفرانس بین المللی معتبر داخلی  7

 و نامه حضور در کنفرانس

و کتابچه  کپی گذرنامهبرگ خروج و  50 2 کنفرانس بین المللی معتبر خارجی  8

 کنفرانس

 ارائه قرارداد به پژوهش 20 بدون سقف عقد قرارداد طرح پژوهشی برون دانشگاهی  9

 هدستگا هیدییو نامه تا ییگزارش نها هیارا 20 بدون سقف خاتمه طرح پژوهشی برون دانشگاهی  10

 ریمد هیدییو نامه تا ییگزارش نها هیارا 20 1 از محل پژوهانهی دانشگاه درون یخاتمه طرح پژوهش 11

 یامور پژوهش

 ارائه گواهی شرکت در کارگاه 12 1 شرکت در کارگاه دانش افزایی داخلی 12

 برگ خروج و کپی گذرنامه 35 1 شرکت در کارگاه دانش افزایی خارج از کشور 13

 ارائه فاکتور به کارشناس پژوهش بدون سقف  هزینه خدمات آزمایشگاهی 14

 ارائه اصل مقاله  20 بدون سقف **(اه صرف نظر از جایگ ولئ( )نفر اول یا مولف مسQ1) ISIچاپ مقاله  15

 ارائه اصل مقاله 15 بدون سقف **(مولف مسئول اینفر اول ( )Q2) ISIچاپ مقاله  16

 ارائه اصل مقاله  10 بدون سقف **(مولف مسئول اینفر اول ( )Q3) ISIچاپ مقاله  17

 ارائه اصل مقاله 5/7 بدون سقف **(مولف مسئول اینفر اول )سایر( ) ISIچاپ مقاله  18

 ارائه اصل مقاله 10 بدون سقف **( ولئنفر اول یا مولف مس) مورد تایید وزارت علوم ISCچاپ مقاله  19

ولف نفر اول یا م) پژوهشی مورد تایید وزارت علوم –چاپ مقاله علمی  20

 ** (ولئمس

 ارائه اصل مقاله 5/7 بدون سقف

 ارائه مدارک مثبته 30 بدون سقف ثبت اختراع یا اکتشاف  21

 ارائه مدارک مثبته 40 بدون سقف کسب رتبه در جشنواره های ملی و بین المللی معتبر 22

 ارائه فاکتور به کارشناس پژوهش 20 بدون سقف خرید کتاب  23

 پژوهشیاخذ ماموریت  10 2 هزینه سفر پژوهشی  24

 ارائه فاکتور به کارشناس پژوهش 20 بدون سقف خرید نوشت افزار و ملزومات مصرفی  25

ده و کسر  ارائه فیش واریز به حساب فرد 30  هزینه دستیار پژوهشی  26

 درصد مالیات

 *خرید هر کدام از تجهیزات فوق هر پنج سال یکبار مجاز می باشد.

 یگر باشد. دونه ای هر مقاله فقط یک عضو هیات علمی شامل تسهیالت می گردد. و اولویت با مؤلف مسئول می باشد مگر توافق طرفین به گ*از *
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