
 

 بنام خدا
 

شگران 1نامه پژوهانه آیین شگاه ولی پژوه سنجان) عج( عصر دان  رف
 

 مقدمه
دانشگاه و نظر به تصمیم  و محققین یعلم هیأت ياعضا یپژوهش يها فعالیت یحمایت مالبراي مدون منظور اتخاذ ضوابط  به

منظور ترغیب و  به وتعیین خواهد شد، » دعملکر«دانشگاه بر اساس  یکشور که بودجه پژوهش يتحقیقات و فناورعلوم،  يشورا
هاي  هاي پژوهشی در راستاي تحقق اهداف و برنامه علمی دانشگاه به انجام فعالیت هیأتتشویق هر چه بیشتر اعضاي محترم 

د و کاهش رون منظور اتخاذ سیاست هماهنگ، حمایت و فراهم آوردن شرایط مناسب حوزه معاونت پژوهشی و فناوري دانشگاه و به
نامه،  این آییناساس  .نامه تدوین گردیده است علمی، این آیین هیأتهاي پژوهشی اعضاي  براي فعالیت پژوهانهتخصیص 
 .است» یپژوهش يها عملکرد و فعالیت«ها بر اساس و حمایت از آن یعلم هیأت يبه اعضا پژوهانهتخصیص 

 
 :تعاریف
 ).عتف(لوم، تحقیقات و فناوري وزارت ع :وزارت

 .عتفوزارت  3/12/1389نامه ارتقاء مصوب  آیین :نامه ارتقاءآیین
 .رفسنجان) عج(عصر  انشگاه ولید :دانشگاه
ن واجد شرایط دانشگاه یمحققو  علمی هیأت اختیار اعضاي در نامه، ساالنه آیین این موجب مقررات که به است اعتباري :پژوهانه

 ،رید و خدماتختشویقی،  بخشاین اعتبار پژوهشی در سه . نمایند هزینه ی خودپژوهش هاي فعالیت با ارتباط در گیرد تا می قرار
 .گردد پرداخت می و تحصیالت تکمیلی

 .شود منظور سال هجري شمسی است که در آن سال، پژوهانه محاسبه و به عضو هیات علمی پرداخت می :سال
 .قبل ما بازه زمانی اول فروردین تا انتهاي اسفند سال :ي پژوهانهدوره

رفسنجان ) عج(عصر  ولیر دانشگاه کار د مشغول به پیمانی و طرح خدمت سربازي ،رسمیعضو هیأت علمی  :عضو هیأت علمی
 .در زمان بررسی پژوهانه

با ها،  بورسیه و پیمانی و طرح خدمت سربازي اعم از رسمی،صیل شاغل به تح مستخدمین :عضو هیأت علمی جدیدالورود
اعضاء هیات و  ي پژوهانه در دوره استخدامی تاریخ بامستخدمین جدید ، ي پژوهانه در دوره کار مجدد هع بشرو یاآموختگی  دانش

 .ي پژوهانه در دوره به این دانشگاهی علمی انتقال
 .داراي نمایه معتبر استمقاالت منظور  : مقاالت نمایه شده

را بر  ي پژوهانه در دورههاي پژوهشی اعضاي هیأت علمی  که وظیفه بررسی فعالیت اي است میتهک :دانشگاه کمیته پژوهانه
 :عبارتند از ،متشکل از دو عضو ثابت و سه عضو متغیر ،پژوهانه دانشگاهاعضاي کمیته  .عهده دارد
 عضو ثابت( عنوان رئیس کمیته به دانشگاهو فناوري  یمعاون پژوهش(. 
 عضو ثابت( عنوان دبیر کمیته به دانشگاه فناوريو  یمدیر امور پژوهش(. 
  عضو متغیر( مربوطه ي پژوهشی دانشکدهآموزشی و معاون(. 
  عضو متغیر(مدیر گروه آموزشی مربوطه(. 
 دانشگاهو فناوري  یبه تشخیص معاون پژوهشپژوهشی مناسب  ي با رزومهمتغیر  وعض یک. 
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 :اهداف -1ماده 
 .به منظور تبدیل علم به ثروت وهشیهاي پژ فعالیت محورهاي اصلی و تخصصی تعیینها با  هدفمندي پژوهش  -1,1
 .با طرح جامع دانشگاه هاي پژوهشی فعالیتسو کردن  هم  -2,1
 .هاي علمی و پژوهشیتشویق اعضاي هیأت علمی به امر پژوهش و تعامل با سازمان  -3,1
 .موقع اعتبار مورد نیاز و کاهش تمرکز در امور اجرائی هاي تأمین به آسودگی خاطر محققان در زمینه  -4,1
 .توسعه هاي منطقه در پایان برنامه پنجمي پژوهشی در سطح دانشگاهبرتر  -5,1
 .هاي تحصیالت تکمیلی دورهکیفی  يارتقابه منظور  افزایش دستاوردهاي پژوهشی دانشگاه  -6,1
 .وري و استفاده بهینه از اعتبارات پژوهشی دانشگاه افزایش بهره  -7,1

 

 :پژوهانه شرط ورود به -2ماده 
در راستاي خود را هاي پژوهشی  خصصی فعالیتاصلی و ت هايمحور الزم استپژوهانه، ورود به اعضاء هیات علمی متقاضی  -1,2

هاي پژوهشی خود را در  و فعالیت تعیین و به حوزه پژوهشی اعالم نمایندو نقشه جامع علمی کشور دانشگاه پژوهشی طرح جامع 
هاي آموزشی مانند مکانیک، شیمی، معدن،  ها و گرایش شتهاعالم عناوین عمومی ر. دنانجام ده ،ارائه شدهاین محورهاي چارچوب 

 .شود به عنوان محور تخصصی پذیرفته نمی... و  ادبیات
، یکی از شرایط زیر حداقل داراي و در دانشگاه و پژوهشی ه آموزشیسال سابق 5با حداقل غیر هیات علمی رسمی نان ککار-2,2
 :توانند درخواست پژوهانه نمایند می

 .نامه ارتقاء آیین 3ي  هاي پژوهشی موضوع بندهاي ماده ز فعالیتامتیاز ا 30 کسب حداقل . أ
 .باشد نفر اول یک مقاله ،که کارشناس مربوطه ي ارتقاءنامهآیین 1-3امتیاز از بند  7کسب حداقل  . ب
 .12با حداقل امتیاز  رتبط با صنعتمي  یک پروژهحداقل جذب  . ت

 

 :اي پژوهشیه فعالیتزدهی به و نحوه امتیامعیارهاي ارزیابی  -3ماده 
 .است یعلم هیأت ياعضا ءارتقا ينامهآیین 3 ي مادهامتیازات ، هاي پژوهشی ارزیابی فعالیتمعیار  -1,3

 .شود ، امتیاز داده میهیات علمی محورهاي اصلی و تخصصی عضوهاي پژوهشی مرتبط با  به فعالیت . أ
عنوان محل کار هیأت علمی مشخص شده باشد به 2نجانرفس) عج(عصر دانشگاه ولیهاي پژوهشی که نام فعالیتبه  . ب

 .شوداعضاي هیأت علمی جدیدالورود نمیمقاالت این بند شامل . گیردامتیاز تعلق می
نشده مربوط به این  ارائه پژوهشیهاي فعالیت. د شدنبار و براي همان دوره منظور خواهامتیازهاي پژوهشی فقط یک . ت

مورد نظر، از  ي دورهپژوهشی در  هاي عدم ارائه فعالیت کوتاهی درکه  در صورتی .نیستررسی ب قابلبعد  هاي دورهدر دوره، 
 .قابل بررسی خواهد بود دانشگاهبا مصوبه شوراي پژوهشی  ،باشدنجانب محقق 

 قموسسه سابیا  دانشگاهدر نفر اولمقاالت نمایه شده انتقالی، اعضاي هیأت علمی از  هاي پژوهشی قابل قبول فعالیت . ث
 .گردددانشگاه یا موسسه مبداء ارائه ها از طرف فعالیتآن بر عدم استفاده مالی از امتیازات  مبنیمدارکی  هینکبه شرط ا است

فرصت مطالعاتی،  ،در مواردي مانند ماموریتدر خارج از بازه تعیین شده، درخواست پژوهانه اعضاي هیأت علمی  . ج
 .نامه قابل بررسی و تخصیص خواهد بودمطابق با آیین و شوراي پژوهشی یدو پس از تایدر صورت موجه بودن  ...،مرخصی

 :دباشیزیر م رحشبهارتقاء  ينامهآیین 1-3بند  يهابه مقاله ینحوه امتیازده -2,3
محاسبه زیر  جدولبر اساس  ،رالمللی معتبهاي بیندیگر نمایهیا و  داخلی م ازعا، شدهنمایه پژوهشی-علمی  قالهم امتیاز  . أ
 :شود یم

 
 

 .نوشته شود یدر فعالیت پژوهش  Vali-e-Asr University of Rafsanjanالتین مصوب دانشگاه باید به صورتنام . 2
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 يهامقاله يدر امتیازبند JCR  وISI، Scopus ، در  .شود تعیین می 3ضریب تاثیر متوسط رشته و ضریب تاثیر هر مجله
 .نامه ابهام دارد از هیات ممیزه استعالم خواهد شد مواردي که این آیین

ضریب راستاي طرح جامع پژوهشی دانشگاه است و براي دانشگاه درآمد داشته باشد، مقاالتی که در  ايبرامتیاز  :1-3 صرهبت
هاي متقاضی کار پژوهشی  ها و یا شرکت معیار بررسی براساس درآمد، نوع قرارداد و مدارك ارسالی از سازمان .دارد دوتا  یکبین 

 بعد مشخص شود، هاي سالدر  آمد زا بودن مقاالتکه در ر صورتید. شود است و امتیاز آن توسط شوراي پژوهشی تعیین می
 .گردد هاي بعدي محاسبه می التفاوت امتیاز در دوره مابه

 .گیردنصف امتیاز مقاله کامل مربوط به آن نوع مقاله تعلق می حداکثر 4هاي کوتاهبه مقاله . ب
 .دشو امتیازي داده نمی) لیست سیاه و بدون نمایه(به مجالت نامعتبر  . ت
جمعاً و ، امتیاز 2 و نمایه نشده امتیاز 3نمایه شده  ،ترویجی–علمی ي مقالههر مروري و  –علمی ي مقالههر سقف امتیاز  . ث

  .قبول است قابل )فارسیادبیات  رشته به استثناي(  پنج امتیاز
 .شود می هادامتیازد 2اند  به مقاالت مجالتی که هنوز مورد تایید وزارتین قرار نگرفته: 2-3 تبصره

 .قابل دسترسی است www.research.gov.ir/researchو  www.sid.irکه در سایت . 3
 . نه مجالتی با این عناویننوشته شده است  منظور مقاالتی است که باالي آن مقاله، عناوینی زیر ، 4

Letter, Research Notes, Technical Notes, Short Papers, Short Communication, Structure Report, and Case  Reports 

 امتیاز مقاله نوع  مجله

 کمینه بیشینه 
هاي معتبر   با نمایه  مجالت

SCOPUS, ISI, JCR  اعم
و سایر  خارجیو  ایرانیاز 

 معتبر مجالت خارجی
 

7 3+n1+n2+IF/(1.2*MIF) 
n1 :امتیاز مربوط به تخصصی بودن مجله: 

 امتیاز   0,5: گرایشی -مجالت تخصصی •
 از  امتی0,25:  مجالت تخصصی •
 صفر امتیاز : مجالت عمومی •

 n2 :امتیاز مربوط به نوع نمایه 
• ISI  وJCR   :امتیاز دو 
•  SCOPUS   :یک و نیم امتیاز 
 صفر امتیاز: سایر نمایه ها •

IF/(1.2*MIF) : امتیاز 1.5حداکثر 
 با پژوهشی -علمی  مجالت

و سایر    ISCهاي معتبر   نمایه
 ایرانی معتبر مجالت

5 2+m1+m2+m3  
 m1  :امتیاز مربوط به نمایه 

• ISC  : یک امتیاز 
 صفر امتیاز : سایر •

m2  :امتیاز نگارش 
 امتیاز 0,5: التین •
 )به استثناي زبان وادبیات فارسی( صفر امتیاز : فارسی •

m3  :امتیاز ناشرین مجله 
 امتیاز 0,5: ملیلمی هاي ع هاي دولتی و یا انجمن دانشگاه •
 صفر امتیاز : سایر •
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 ، آخر سالمتقاضیتوسط  ي چاپ شده مقاالت مذکور نسخهارائه ت صفر. ي پذیرش شده قابل قبول است حداکثر دو مقاله
مقاالت  باید نسبت به برگرداندن پژوهانهمتقاضی ، ي چاپ شده مقاالت نسخه در صورت عدم ارائه. باشد می دریافت پژوهانه

 .اقدام نماید پذیرش شده
کامل، خالصه مقاالت ات امتیاز. استمقاالت چاپ شده به ، فقط ارتقاء ينامهآیین 5-2و  4-2ه بندهاي ب یامتیازده -3,3

 :گرددیم تعیینصورت جدول زیر بهدانشگاه  یپژوهش يمصوبه شورا يمبنا ربمبسوط و خالصه 
 کل خالصه مقاله کامل 

  یک امتیاز  دو امتیاز  المللیکنفرانس معتبر ملی و بین
  --- امتیاز یک ....)دانشگاه آزاد، منطقه اي و ( هاکنفرانس  رسای

 5 2 5 سقف امتیاز قابل قبول
و حداکثر به پنج ، یک امتیاز )ي ارتقاءنامهآیین 6-3بند (  نامه پایانیا و  رسالهمستخرج از  ي ژورنالی مقالههر امتیاز  -4,3

 .شود امتیاز داده میي ژورنالی  مقاله
 :گرددیشکل زیر تعدیل مبهارتقاء  ينامهآیین 7-3ه بند ب ینحوه امتیازده -5,3

 امتیاز )10( ده تاتاییدیه از وزارت علمی و اختراع، اکتشاف و یا ابداع ثبت شده در مراجع معتبر  . أ
 امتیاز )15( پانزده شده از طریق دانشگاه تا يرفته و یا تجارفروشبهاختراع، اکتشاف و یا ابداع ثبت شده  . ب
 امتیاز) 30( سیتا علمی خارج از کشور تشاف و یا ابداع ثبت شده در مراجع معتبر اختراع، اک . ت

هاي پژوهشی که با استفاده از پژوهانه اجرا شده، پس از داوري و تعیین امتیاز توسط شوراي پژوهشی بر اساس  به طرح  -6,3
 .نامه نخواهد شد مشمول امتیاز این آییناعضاي هیأت علمی  مصوبهاي پژوهشی طرح .شود نامه ارتقاء، امتیاز داده می آیین
، کیفیت R، ر طرحاعتباعامل  چهاربر اساس ارتقاء  ينامهآیین  3-8-3و  2 -8-3بند  یبیرون یپژوهش يهاامتیاز طرح  -7,3

کل به ش، Mء، نامه ارتقا آیین 4-9-2و  2-9-2هاي بند  ، و ضریب مربوط به تبصرهN، تعداد مقاالت مستخرج از طرحو  ،Q، طرح
 .مرجع رسیدگی، شوراي پژوهشی دانشگاه است .قابل قبول است در سال امتیاز 30سقف و تا  باشدیمقابل محاسبه  زیرفرمول 

=R Q N M× ×  E)امتیاز طرح(×
-بهدر دانشگاه ) یلیون تومانبه م(خرید تجهیزات ماندگار  يهامبلغ کل قرارداد و هزینه يبر مبنا ،R، اعتبار طرح -1,7,3

 :قابل محاسبه است ،شکل فرمول زیر
/)مبلغ کل قرارداد( +هاي خرید تجهیزات ماندگار در دانشگاه هزینه ×0 4 R= 

  :بابرابر است ،  Q ،ضریب کیفیت طرح -2,7,3
Q=a b c× × 

مندي دانشگاه یا کارفرما  عدم رضایت -1بر اساس دو پارامتر؛ صفر تا یک است بین که مقدار ، aطرح ،  کیفیتعدم ضریب  . أ
 عدم پیش بینی - 2به دالیلی نظیر تاخیر در انجام کار، پایین بودن کیفیت کار و یا عدم انجام مناسب بخشی یا تمام کار و 

دانشگاه تصمیم  یپژوهش شورايشد، اختالف وجود داشته با يکه بین کارفرما و مجردر صورتی .است اعتبار طرح درست
 .خواهد گرفت

تقدیر از طرف  -1 بر اساس دو پارامتر استیک تا یک و نیم بین که مقدار  ، b، دانشگاه و کارفرما يمندرضایتضریب  . ب
 نیانتقال دانش ف، ایجاد درآمد براي دانشگاهطرح، ارزش افزوده  -2و  کارفرما و یا ناظر طرح، نسبت به حسن انجام طرح 

 .است
نامه نحوه تدوین و این ضریب بر اساس آیین. بین صفر تا یک استکه مقدار  ،c، یضریب کیفیت گزارش طرح تحقیقات  . ت

 .شود بررسی می یگزارش علم یارزیاب
به شکل زیر است ،  2تا  )7/0(دهم هفتبین که مقدار آن ، N، یا پذیرش گرفته مقاالت چاپ شدهتاثیرضریب  -3,7,3

 :قابل محاسبه است
 ).7/0( دهمهفت با ضریبمقاله یا پذیرش چاپ بدون  . أ
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پژوهشی  -هر مقاله علمی ،)3/0(دهم ي سهازاي هر مقاله علمی پژوهشی معتبر نمایه شدهدر صورت چاپ مقاله، به . ب
هاي  مقاالت حاصل از طرح در سالکه  در صورتی .گردد یاضافه میک به  )05/0( صدم پنج یترویج یعلم و معتبر نمایه نشده

 .گردد می محاسبه هاي بعدي ورهالتفاوت امتیاز در د بعد به چاپ رسید، مابه
4,7,3- M ارتقاء  ينامهآیین 4-9-3 بند ي، بر مبنا)1(یک  حداکثر ضریبارتقاء  ينامهآیین 2-9-3 بند 1تبصره  يبر مبنا

 یک و چهاردهم حداکثر ضریبقاء ارت ينامهآیین 4-9-3 بند 1تبصره  ي، و بر مبنا)2/1( یک و دو دهم حداکثر ضریب
 .شودیدر نظر گرفته م )4/1(

 آیین نامه ارتقاء بر اساس  هاي دکتري دفاع شده، هاي کارشناسی ارشد و رساله نامه پایانراهنمایی و مشاوره امتیازات   -8,3
عضو  ISCو  ISI، JCR ،Scopusمعتبر  نمایه شدهپژوهشی -حداکثر امتیاز قابل قبول، معادل با امتیاز مقاالت علمی محاسبه و

 .هیات علمی می باشد
-3بندهاي (بندهاي تالیف، تصنیف و ترجمه کتاب ... التالیف، حق الترجمه، حق داوري، ویراستاري، چاپ،  هاي حق هزینه -9,3
 .دشو ي نشر و کتب کتاب پرداخت مینامه، خارج از پژوهانه و براساس آیین)ي ارتقاءنامهآیین ۲۰-3و  3-16، 3-14، 12

ي ارتقاء، براساس نامهآیین  20-3و  16-3، 14-3، 12-3استثناي بندهاي  نامه ارتقاء، به آیین 3سایر بندهاي ماده  -10,3
 .نامه ارتقاء قابل محاسبه و سقف قابل قبول، یک چهارم حداکثر امتیاز جدول ارتقاء است امتیازات آیین

کتري که در کمیته تحصیالت تکمیلی دانشکده به تصویب هاي د هاي کارشناسی ارشد و رساله نامه امتیازات پایان -11,3
 .شود می ي پژوهانه  قابل محاسبه است و به استاد راهنماي اول داده  در دورهدانشجو رسیده، براساس تعداد 

 .محاسبه نیستنمایند، قابل  دانشجویانی که از پژوهانه دکتري استفاده می امتیازات :3-3تبصره
 

 :غ پژوهانهلبي م محاسبه -4ماده 
  3هاي پژوهشی ماده  جمع امتیازات فعالیت ،Xtامتیاز کل،بخش خرید و خدمات، و تحصیالت تکمیلی و بر اساس  دودر  پژوهانه

 ..پرداخت می شود ي ارتقاء امهن   آیین) 20-3و 16-3، 14-3، 12-3بندهاي ( استثناي بندهاي مربوط به کتب به
 :محاسبه می شود قسمت چهارپژوهانه بخش خرید و خدمات در  :هانه بخش خرید و خدماتمبلغ پژو -1,4

، Xi ، )ISI ;JCR  ISC، پژوهشی نمایه شده-، پس از تعیین امتیاز مقاالت علمی1Pاول پژوهانه خرید و خدمات، قسمت . أ
Scopus (شود محاسبه میزیر  ي بر اساس رابطه: 

 
P1=A(1-exp[-b])×Xtotal 

 :گردد باشد و از جدول ذیل جایگزین می وابسته به نوع نمایه می nبه طوري که 
 نوع نمایه ISC SCOPOUS ISI JCR سایر
 n ضریب 2,2 1,7 1,5 1 1

 :شود زیر محاسبه می ي ، بر اساس رابطهXtپس از تعیین امتیاز کل، ،2Pقسمت دوم پژوهانه خرید و خدمات، . ب
P2=A×{1-exp[-b×(Xt-X1)]} 

اختصاص داده به ازاي ده امتیاز میزان پژوهانه  بر اساسb خدمات و   خرید وپژوهانه قسمت دوم   حداکثر بر اساس A که در آن
 .گردد میعیین تتوسط معاونت پژوهشی دانشگاه اول، و بر اساس بودجه دانشگاه 

 :آید ي زیر بدست می مبلغ فوق از رابطه. است براي پژوهشگران برتر، 3Pپژوهانه خرید و خدمات، سومقسمت  . ت
P3=B×(P1+P2) 

پژوهشگران براي  ،)سی درصد(  3/0برگزیدگان استانی، ، )پنجاه درصد(  5/0براي برگزیدگان کشوري،   Bبه طوري که، ضریب 
 1/0گروه،  پژوهشگران برتر و براي) بیست درصد(  2/0 و استاد نمونه دانشگاه، تباط با صنعترر پیشکسوت، جوان، دانشکده، ابرت
 .تواند یکی از این امتیازات را دریافت کند ضمناً هر عضوهیات علمی فقط می. است) ده درصد(

در فقط که می تواند  باشد می گروه هاي تجربی اعضاي هیأت علمیویژه  ،4Pپژوهانه خرید و خدمات، چهارمقسمت  . ث
 :آید بدست می ي زیر رابطه از 4Pي مبلغ پژوهانه .کنندهزینه  کارهاي تجربی گروه
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P4=0.5×( P1+P2) 
 :آید ي زیر بدست می ي خرید و خدمات از رابطه در نتیجه مبلغ کل پژوهانه

1 2 3 4P P P P P= + + + 
 

به صورت مقطع بر اساس ، cP،تحصیالت تکمیلیپژوهانه بخش  امتیاز مبلغ :تحصیالت تکمیلیمبلغ پژوهانه بخش  -3,4
 :شود زیر محاسبه می

1 2cP N D N E= × + ×  
2که به طوري 1,N N ظرفیت تعیین شده توسط تحصیالت تکمیلی و ان کارشناسی ارشد و دکتراتعداد دانشجویترتیب  به 

,E D  شود تعیین میتوسط شوراي پژوهشی  کهدانشجوي کارشناسی ارشد و دکترا  است مبلغ هر. 
بدون  (ي پژوهشی خود ها فعالیت هاي بار براي تامین هزینه توانند یک اعضاي هیات علمی جدیدالورود، می: 2-4ي تبصره

که هر سال  خرید و خدماتدرصد سقف پژوهانه  40که سقف آن برابر با خرید و خدمات نسبت به دریافت پژوهانه )  التحقیق حق
اعضاي هیات علمی  در صورتی که مبلغ طرح تحقیقاتی. گردد، اقدام نمایند توسط معاونت پژوهشی و فناوري دانشگاه تعیین می

 طرح تحقیقاتیي  اضافهتوان کل یا قسمتی از مبلغ  می، در صورت وجود اعتبارباشد، درصد سقف پژوهانه  40از  بیش جدیدالورود
 .ي سال آینده نامبرده کم نمود را پرداخت و آن را به عنوان بدهی، از پژوهانه

 
 :پژوهانهاستفاده از  موارد -5ماده
و کل  خرید و خدماتپژوهانه جمع قسمت اول و دوم صد در 70تواند ضمن رعایت مقررات،  هر عضو هیأت علمی می -1,5

 :در موارد زیر هزینه نمایدرا  قسمت سوم پژوهانه خرید و خدمات
مدت مرتبط با پژوهش،   هاي آموزشی کوتاه هاي علمی داخلی و خارجی، دوره هاي شرکت در همایش پرداخت هزینه  . أ

ي  نامه مدت مرتبط با پژوهش و براساس آیین می کوتاههاي تخصصی داخلی و خارجی، و سایر سفرهاي عل نمایشگاه
 ها  ها و کارگاه شرکت در همایش

 نیازکتب و نشریات تا زمان ( انهخجهت کتابو نشریات  لوازم تحقیقاتی، لوازم آزمایشگاهی و کتاب ،خرید تجهیزات . ب
 ).ماند میعضو هیات علمی در اختیار عضو هیات علمی 

  .مقاالت و مجالت علمی معتبر در مجموع ٥هزینه چاپ مقاالت . ت
هاي اطالعاتی، هزینه خرید  ، هزینه ثبت اختراع، هزینه عضویت در پایگاهحق عضویت در مجامع علمیپرداخت  . ث

  .افزار و مقاالت نرم
 .... خوانی،آنالیز مواد، نمونه: هزینه خدمات پژوهشی همانند . ج
 ، هزینه شرکت دانشجویانبه عوامل اجرایی پژوهشی ، هزینه پرسنلیدانشگاه التحقیق به دانشجویانحقپرداخت  . ح

 .هاي داخلی و خارجی در همایش
درصد جمع قسمت اول و دوم پژوهانه خرید و خدمات را جهت  30تواند ضمن رعایت مقررات،  هر عضو هیأت علمی می -2,5

 .خرید تجهیزات آزمایشگاهی و یا آنالیز مواد و یا نمونه هزینه نماید
 .هزینه نمایدوهانه را  فقط جهت کارهاي آزمایشگاهی و تجربی ژکل قسمت چهارم پتواند  یهر عضو هیأت علمی م -3,5

 .شود جهت خرید تجهیزات هزینه شده است، خارج از گرنت پرداخت می که 1-5ي موضوع بند  پژوهانه دومیک : 1-5ي  تبصره
در خرید مواد، تجهیزات، هزینه شرکت ا رتحصیالت تکمیلی تواند ضمن رعایت مقررات، پژوهانه  هر عضو هیأت علمی می -5,4

 .نامه و رساله هزینه نماید الزحمه و موارد مطرح شده در پایان هاي علمی، حق دانشجو در گردهمایی

5 . Page Charge 
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از بودجه جاري پس از تایید استاد راهنما سالیانه هزینه شرکت در یک کنفرانس داخلی دانشجویان دکترا  :2-5ي  تبصره
 .این هزینه شامل هزینه ثبت نام، غذا، اسکان و ایاب ذهاب می باشد. پرداخت می گردد) انهخارج از پژوه( دانشگاه 
پژوهانه عضو هیأت علمی کل %) 90(که مبلغ خرید آن بیش از نود درصد آزمایشگاهی غیرمصرفی تجهیزاتی  :3-5ي  تبصره
 .گردد می پژوهانه پرداختاز محل اعتبارات خارج ازآن  التفات ، مابهصورت وجود اعتبار با موافقت معاون پژوهشی دانشگاهدر باشد 

مقرر گردید چنانچه عضو یا تعدادي از اعضاي هیات  ؛4/6/92طبق مصوبه شوراي پژوهشی مورخ  3-5اصالح تبصره 
علمی به صورت گروهی هر کدام بیش از نود درصد پژوهانه خود را صرف خرید تجهیزات آزمایشگاهی نمایند و بصورت جدول 

 :یر از خرید تجهیزات حمایت شوندز
 مبلغ حمایتی تعداد

نفر 1 درصد مبلغ تجهیزات پژوهانه 50تا    
2  " "       "      "درصد       75تا    
3  " "       "      "درصد       90تا    

نفر به باال 4 "       "      "درصد     100تا    
 

متعلق به که جنبه غیرمصرفی دارند،  …افزار و شگاهی، لوازم تحقیقاتی، کتاب، نرمتمامی تجهیزات و لوازم آزمای :4-5ي  تبصره
واحدهاي  در اختیاري پژوهشی  حوزه و با تصمیم ،هاي پژوهشی و فناوري درونی و بیرونیبعد از اتمام طرح. است دانشگاه

 .گیرندقرار می ي مربوطه تحقیقاتی و یا پژوهشکده
 .اش، این وسایل و لوازم را تهیه کرده استاده با عضو هیأت علمی است که از پژوهانهاولویت استف :5-5ي  تبصره

 
 :نحوه درخواست و مراحل اجرایی پژوهانه -6ماده 
 .فروردین 20تا  وهشی دانشگاه توسط عضو هیأت علمیمعاونت پژ سامانههاي پژوهشی در ورود و ثبت اطالعات فعالیت  . أ

تا اول  نامه بر اساس آیین گروهشوراي متقاضی توسط هاي پژوهشی اعضاي هیأت علمی تمحاسبه و تعیین امتیاز فعالی . ب
 .اردیبهشت

 .دانشکده کمیته منتخبمتقاضی ارسال شده از گروه توسط اعضاي هیأت علمی ي پژوهشی  پرونده بررسی . ت
پژوهشی دانشکده تا  توسط معاون پژوهشی دانشگاهي  متقاضی به حوزهاعضاي هیأت علمی ي پژوهشی  ارسال پرونده . ث

رسیده  معاون پژوهشی دانشکدهالزم است کلیه صفحات به امضاء عضو هیات علمی، مدیر گروه و  .ت ماهشاردیبه دهم
 .باشد

 .اردیبهشت 25 تعیین امتیاز هر عضو هیأت علمی توسط کمیته پژوهانه تا تاریخ . ج
 .ژوهشی سالي پ بودجهجزییات پس از دریافت محاسبه پژوهانه  . ح
ها و معاونت امور توسعه و پشتیبانی دانشگاه توسط  به اعضاي هیأت علمی، معاونت پژوهشی دانشکدهپژوهانه  غابال . خ

 .ژوهشیي پ بودجهجزییات دریافت یک هفته بعد از ي معاونت پژوهشی دانشگاه تا  حوزه
ي ماه و مرحله دوم از اول مرحله اول از تاریخ  اول تیر تا سی ام د: پژوهانه تشویقی طی دو مرحله پرداخت می شود . د

، گزارش فوق الزم است هر عضو هیات علمی حداکثر یک هفته بعد از تاریخ .بهمن  تا سی و یکم خرداد سال بعد
به حوزه پژوهشی ارسال  بعد تشویقی مقاالت را به گروه ارسال و پس از بررسی در گروه و دانشکده حداکثر یک هفته

 .نمایید
 .شود به هیچ عنوان ترتیب اثر داده نمی بتاریخ ذکر شده بند ارسالی پس از به مدارك  :1-6ي  تبصره

 
 :کنندگان از پژوهانه استفادهتعهدات دریافت پژوهانه و  ي نحوه -7ماده 
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نامه  رعایت مقررات این آیین کمیته پژوهانه باامتیازات و مبلغ پژوهانه در عنوان پژوهانه پس از تصویب اي به هرگونه هزینه -1,7
 . گردد پرداخت میتامین اعتبار و 

تا یک دوره بعد قابل و فقط  گرددي بعد منتقل می مانده پژوهانه به دورهدر صورت وجود اعتبار پس از اتمام این دوره،  -2,7
 .استفاده است

پژوهانه  بتوانند در تا ي پژوهشی ارسال خود را به حوزههاي پژوهشی  فعالیتاستفاده کنندگان از پژوهانه الزم است گزارش  -3,7
 .وارد پژوهانه شوند ،سال بعد

 

 ها مسئولیت -8ماده 
به عهده معاون  ي امتیازات پژوهانه محاسبه ودانشکده ریاست به عهده مسئولیت نظارت بر حسن استفاده از پژوهانه  -1,8

 .پژوهشی دانشکده است
ي  میت حداقل یک بار در پژوهانهتوسط متقاضی، باعث برگشت کل مبلغ پژوهانه و محرو اطالعات نادرستارائه هرگونه  -2,8

 .گردد هاي بعد می سال
به مجدداً  شوراي پژوهشی دانشگاه 11/4/1392مورخ   در جلسه تبصره 10ماده و  9 بامجددا بازنگري و نامه  این آئین -9ماده 

 .رسید تصویب
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