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 بنام خدا
 

 رفسنجان( عج) عصر دانشگاه ولي پژوهشگران  نامه پژوهانه آيين
 

 مقدمه

دانشگاه و نظر به تصميم  و محققين يعلم هيأت یاعضا يپژوهش یهافعاليت يحمايت مالبرای مدون منظور اتخاذ ضوابط به

منظور ترغيب و به وتعيين خواهد شد، « دعملکر»دانشگاه بر اساس  يکشور که بودجه پژوهش یتحقيقات و فناورعلوم،  یشورا

های  های پژوهشي در راستای تحقق اهداف و برنامه علمي دانشگاه به انجام فعاليت هيأتتشويق هر چه بيشتر اعضای محترم 

د و کاهش رون منظور اتخاذ سياست هماهنگ، حمايت و فراهم آوردن شرايط مناسبحوزه معاونت پژوهشي و فناوری دانشگاه و به

نامه، اين آييناساس  .نامه تدوين گرديده است علمي، اين آيين هيأتهای پژوهشي اعضای  برای فعاليت پژوهانهتخصيص 

 .است« يپژوهش يهاعملکرد و فعاليت»ها بر اساس و حمايت از آن يعلم هيأت یبه اعضا پژوهانهتخصيص 

 

 :تعاريف

 (.عتف)لوم، تحقيقات و فناوری وزارت ع :وزارت

 .عتفوزارت  3/21/2319نامه ارتقاء مصوب آيين :نامه ارتقاءآيين

 .رفسنجان( عج)عصر انشگاه وليد :دانشگاه

ن واجد شرايط دانشگاه يمحققو  علمي هيأت اختيار اعضای در نامه، ساالنهآيين اين موجب مقرراتکه به است اعتباری :پژوهانه

 ،ريد و خدماتختشويقي،  بخشاين اعتبار پژوهشي در سه . نمايند هزينه ي خودپژوهش هایفعاليت با ارتباط در گيرد تامي قرار

 .گردد پرداخت مي و تحصيالت تکميلي

 .شود منظور سال هجری شمسي است که در آن سال، پژوهانه محاسبه و به عضو هيات علمي پرداخت مي :سال

 .قبل ما بازه زماني اول فروردين تا انتهای اسفند سال :ي پژوهانهدوره

رفسنجان ( عج)عصر ولير دانشگاه کار د مشغول به پيماني و طرح خدمت سربازی ،رسميعضو هيأت علمي  :عضو هيأت علمي

 .در زمان بررسي پژوهانه

با ها،  بورسيه و پيماني و طرح خدمت سربازی اعم از رسمي،صيل شاغل به تح مستخدمين :عضو هيأت علمي جديدالورود

اعضاء هيات و  ی پژوهانه در دوره استخدامي تاريخ بامستخدمين جديد ، ی پژوهانه در دوره کار مجدد هع بشرو ياآموختگي  دانش

 .ی پژوهانه در دوره به اين دانشگاهي علمي انتقال

 .دارای نمايه معتبر استمقاالت منظور  : مقاالت نمايه شده

را بر  ی پژوهانهدر دورههای پژوهشي اعضای هيأت علمي که وظيفه بررسي فعاليت ای استميتهک :دانشگاه کميته پژوهانه

 :عبارتند از ،متشکل از دو عضو ثابت و سه عضو متغير ،پژوهانه دانشگاهاعضای کميته  .عهده دارد

 به دانشگاهو فناوری  يمعاون پژوهش(عضو ثابت) عنوان رئيس کميته. 

 به دانشگاه فناوریو  يمدير امور پژوهش(عضو ثابت) عنوان دبير کميته. 

  (عضو متغير) مربوطه ی پژوهشي دانشکدهآموزشي و معاون. 

  (عضو متغير)مدير گروه آموزشي مربوطه. 

 دانشگاهو فناوری  يبه تشخيص معاون پژوهشپژوهشي مناسب  ی با رزومهمتغير  وعض يک. 
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 :اهداف - ماده 

 .به منظور تبديل علم به ثروت وهشيهای پژ فعاليت محورهای اصلي و تخصصي تعيينها با  هدفمندی پژوهش  -2.2

 .با طرح جامع دانشگاه های پژوهشي فعاليتسو کردن  هم  -1.2

 .های علمي و پژوهشيتشويق اعضای هيأت علمي به امر پژوهش و تعامل با سازمان  -3.2

 .موقع اعتبار مورد نياز و کاهش تمرکز در امور اجرائي های تأمين به آسودگي خاطر محققان در زمينه  -1.2

 .توسعه های منطقه در پايان برنامه پنجمی پژوهشي در سطح دانشگاهبرتر  -1.2

 .های تحصيالت تکميلي دورهکيفي  یارتقابه منظور  افزايش دستاوردهای پژوهشي دانشگاه  -1.2

 .وری و استفاده بهينه از اعتبارات پژوهشي دانشگاه افزايش بهره  -1.2

 

 :پژوهانه شرط ورود به -2ماده 

در راستای خود را های پژوهشي  خصصي فعاليتاصلي و ت هایمحور الزم استپژوهانه، ورود به اعضاء هيات علمي متقاضي  -2.1

های پژوهشي خود را در  و فعاليت تعيين و به حوزه پژوهشي اعالم نمايندو نقشه جامع علمي کشور دانشگاه پژوهشي طرح جامع 

های آموزشي مانند مکانيک، شيمي، معدن،  ها و گرايش شتهاعالم عناوين عمومي ر. دنانجام ده ،ارائه شدهاين محورهای چارچوب 

 .شود به عنوان محور تخصصي پذيرفته نمي... و  ادبيات

، يکي از شرايط زير حداقل دارای و در دانشگاه و پژوهشي ه آموزشيسال سابق 1با حداقل غير هيات علمي رسمي نان ککار-1.1

 :توانند درخواست پژوهانه نمايند مي

 .نامه ارتقاء آيين 3ی  های پژوهشي موضوع بندهای ماده ز فعاليتامتياز ا 30 کسب حداقل . أ

 .باشد نفر اول يک مقاله ،که کارشناس مربوطه ی ارتقاءنامهآيين 2-3امتياز از بند  1کسب حداقل  . ب

 .21با حداقل امتياز  رتبط با صنعتمی  يک پروژهحداقل جذب  . ت
 

 :اي پژوهشيه فعاليتزدهي به و نحوه امتيامعيارهاي ارزيابي  -3ماده 

 .است يعلم هيأت یاعضا ءارتقا ینامهآيين 3 ی مادهامتيازات ، های پژوهشي ارزيابي فعاليتمعيار  -2.3

 .شود ، امتياز داده ميهيات علمي محورهای اصلي و تخصصي عضوهای پژوهشي مرتبط با  به فعاليت . أ

عنوان محل کار هيأت علمي مشخص شده باشد به 1نجانرفس( عج)عصر دانشگاه وليهای پژوهشي که نام فعاليتبه  . ب

 .شوداعضای هيأت علمي جديدالورود نميمقاالت اين بند شامل . گيردامتياز تعلق مي

نشده مربوط به اين  ارائه پژوهشيهای فعاليت. د شدنبار و برای همان دوره منظور خواهامتيازهای پژوهشي فقط يک . ت

مورد نظر، از  ی دورهپژوهشي در  های عدم ارائه فعاليت کوتاهي درکه  در صورتي .نيستررسي ب قابلبعد  های دورهدر دوره، 

 .قابل بررسي خواهد بود دانشگاهبا مصوبه شورای پژوهشي  ،باشدنجانب محقق 

 قموسسه سابيا  دانشگاهدر نفر اولمقاالت نمايه شده انتقالي، اعضای هيأت علمي از  های پژوهشي قابل قبول فعاليت . ث

 .گردددانشگاه يا موسسه مبداء ارائه ها از طرف فعاليتآن بر عدم استفاده مالي از امتيازات  مبنيمدارکي  هينکبه شرط ا است

فرصت مطالعاتي،  ،در مواردی مانند ماموريتدر خارج از بازه تعيين شده، درخواست پژوهانه اعضای هيأت علمي  . ج

 .نامه قابل بررسي و تخصيص خواهد بودمطابق با آيين و شورای پژوهشي يدو پس از تايدر صورت موجه بودن  ...،مرخصي

 :دباشيزير م رحشبهارتقاء  ینامهآيين 2-3بند  یهابه مقاله ينحوه امتيازده -1.3

محاسبه زير  جدولبر اساس  ،رالمللي معتبهای بينديگر نمايهيا و  داخلي م ازعا، شدهنمايه پژوهشي-علمي  قالهم امتياز  . أ

 :شود يم

 
 

                                                 
 .نوشته شود يدر فعاليت پژوهش  Vali-e-Asr University of Rafsanjanالتين مصوب دانشگاه بايد به صورتنام . 1
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 یهامقاله یدر امتيازبند JCR  وISI، Scopus ، در  .شود تعيين مي 3ضريب تاثير متوسط رشته و ضريب تاثير هر مجله

 .نامه ابهام دارد از هيات مميزه استعالم خواهد شد مواردی که اين آيين

ضريب راستای طرح جامع پژوهشي دانشگاه است و برای دانشگاه درآمد داشته باشد، مقاالتي که در  ایبرامتياز  : -3 صرهبت

های متقاضي کار پژوهشي  ها و يا شرکت معيار بررسي براساس درآمد، نوع قرارداد و مدارک ارسالي از سازمان .دارد دوتا  يکبين 

 بعد مشخص شود، های سالدر  آمد زا بودن مقاالتکه در ر صورتيد. شود است و امتياز آن توسط شورای پژوهشي تعيين مي

 .گردد های بعدی محاسبه مي التفاوت امتياز در دوره مابه

1های کوتاهبه مقاله . ب
 .گيردنصف امتياز مقاله کامل مربوط به آن نوع مقاله تعلق مي حداکثر 

 .دشو امتيازی داده نمي( ليست سياه و بدون نمايه)به مجالت نامعتبر  . ت

جمعاً و ، امتياز 1 و نمايه نشده امتياز 3نمايه شده  ،ترويجي–علمي ی مقالههر مروری و  –علمي ی مقالههر سقف امتياز  . ث

  .قبول است قابل (فارسيادبيات  رشته به استثنای)  پنج امتياز

 .شود مي هادامتيازد 1اند  به مقاالت مجالتي که هنوز مورد تاييد وزارتين قرار نگرفته: 2-3 تبصره

                                                 
 .قابل دسترسي است www.research.gov.ir/researchو  www.sid.irه در سايت ک. 3

 . نوشته شده است نه مجالتي با اين عناوين منظور مقاالتي است که باالی آن مقاله، عناويني زير ، 1
Letter, Research Notes, Technical Notes, Short Papers, Short Communication, Structure Report, and Case  Reports 

 امتياز مقاله نوع  مجله

 کمينه بيشينه 

های معتبر   با نمايه  مجالت

SCOPUS, ISI, JCR  اعم

و ساير  خارجيو  ايرانياز 

 معتبر مجالت خارجي

 

1 3+n1+n2+IF/(1.2*MIF) 

n1 :امتياز مربوط به تخصصي بودن مجله: 

 امتياز   0.1: گرايشي -مجالت تخصصي 

 از  امتي0.11:  مجالت تخصصي 

 صفر امتياز : مجالت عمومي 

 n2 :امتياز مربوط به نوع نمايه 

 ISI  وJCR   :امتياز دو 

  SCOPUS   :يک و نيم امتياز 

 صفر امتياز: ساير نمايه ها 

IF/(1.2*MIF) : امتياز 1.5حداکثر 

 با پژوهشي -علمي  مجالت

و ساير    ISCهای معتبر   نمايه

 ايراني معتبر مجالت

1 2+m1+m2+m3  

 m1  :امتياز مربوط به نمايه 

 ISC  : يک امتياز 

 صفر امتياز : ساير 

m2  :امتياز نگارش 

 امتياز 0.1: التين 

 (به استثنای زبان وادبيات فارسي) صفر امتياز : فارسي 

m3  :امتياز ناشرين مجله 

 امتياز 0.1: مليلمي های ع های دولتي و يا انجمن دانشگاه 

 صفر امتياز : ساير 
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 ، آخر سالمتقاضيتوسط  ی چاپ شده مقاالت مذکور نسخهارائه ت صفر. ی پذيرش شده قابل قبول است حداکثر دو مقاله

مقاالت  بايد نسبت به برگرداندن پژوهانهمتقاضي ، ی چاپ شده مقاالت نسخه در صورت عدم ارائه. باشد مي دريافت پژوهانه

 .اقدام نمايد پذيرش شده

کامل، خالصه مقاالت ات امتياز. استمقاالت چاپ شده به ، فقط ارتقاء ینامهآيين 1-1و  1-1ه بندهای ب يامتيازده -3.3

 :گردديم تعيينصورت جدول زير بهدانشگاه  يپژوهش یمصوبه شورا یمبنا ربمبسوط و خالصه 

 کل خالصه مقاله کامل 

  يک امتياز  دو امتياز  الملليکنفرانس معتبر ملي و بين

  --- امتياز يک ....(دانشگاه آزاد، منطقه ای و ) هاکنفرانس  رساي

 1 1 1 سقف امتياز قابل قبول

و حداکثر به پنج ، يک امتياز (ی ارتقاءنامهآيين 1-3بند )  نامه پايانيا و  رسالهمستخرج از  ی ژورناليمقالههر امتياز  -1.3

 .شود امتياز داده ميی ژورنالي مقاله

 :گردديشکل زير تعديل مبهارتقاء  ینامهآيين 1-3ه بند ب ينحوه امتيازده -1.3

 امتياز (20) ده تاتاييديه از وزارت علمي و اختراع، اکتشاف و يا ابداع ثبت شده در مراجع معتبر  . أ

 امتياز (21) پانزده شده از طريق دانشگاه تا یرفته و يا تجارفروشبهاختراع، اکتشاف و يا ابداع ثبت شده  . ب

 امتياز( 30) سيتا علمي خارج از کشور تشاف و يا ابداع ثبت شده در مراجع معتبر اختراع، اک . ت

های پژوهشي که با استفاده از پژوهانه اجرا شده، پس از داوری و تعيين امتياز توسط شورای پژوهشي بر اساس  به طرح  -1.3

 .نامه نخواهد شد مشمول امتياز اين آييناعضای هيأت علمي  مصوبهای پژوهشي طرح .شود نامه ارتقاء، امتياز داده مي آيين

، کيفيت R، ر طرحاعتباعامل  چهاربر اساس ارتقاء  ینامهآيين  3-1-3و  1 -1-3بند  يبيرون يپژوهش یهاامتياز طرح  -1.3

کل به ش، Mء، نامه ارتقا آيين 1-9-1و  1-9-1های بند  ، و ضريب مربوط به تبصرهN، تعداد مقاالت مستخرج از طرحو  ،Q، طرح

 .مرجع رسيدگي، شورای پژوهشي دانشگاه است .قابل قبول است در سال امتياز 30سقف و تا  باشديمقابل محاسبه  زيرفرمول 

=R Q N M  (امتياز طرح)E 

-بهدر دانشگاه ( يليون تومانبه م)خريد تجهيزات ماندگار  یهامبلغ کل قرارداد و هزينه یبر مبنا ،R، اعتبار طرح -2.1.3

 :قابل محاسبه است ،شکل فرمول زير

/(مبلغ کل قرارداد) +های خريد تجهيزات ماندگار در دانشگاه هزينه 0 4 R= 

  :بابرابر است ،  Q ،ضريب کيفيت طرح -1.1.3

Q=a b c  

مندی دانشگاه يا کارفرما  عدم رضايت -2بر اساس دو پارامتر؛ صفر تا يک است بين که مقدار ، aطرح ،  کيفيتعدم ضريب  . أ

 عدم پيش بيني - 1به داليلي نظير تاخير در انجام کار، پايين بودن کيفيت کار و يا عدم انجام مناسب بخشي يا تمام کار و 

دانشگاه تصميم  يپژوهش شورایشد، اختالف وجود داشته با یکه بين کارفرما و مجردر صورتي .است اعتبار طرح درست

 .خواهد گرفت

تقدير از طرف  -2 بر اساس دو پارامتر استيک تا يک و نيم بين که مقدار  ، b، دانشگاه و کارفرما یمندرضايتضريب  . ب

 نيانتقال دانش ف، ايجاد درآمد برای دانشگاهطرح، ارزش افزوده  -1و  کارفرما و يا ناظر طرح، نسبت به حسن انجام طرح 

 .است

نامه نحوه تدوين و اين ضريب بر اساس آيين. بين صفر تا يک استکه مقدار  ،c، يضريب کيفيت گزارش طرح تحقيقات  . ت

 .شود بررسي مي يگزارش علم يارزياب

به شکل زير است ،  1تا  (1/0)دهم هفتبين که مقدار آن ، N، يا پذيرش گرفته مقاالت چاپ شدهتاثيرضريب  -3.1.3

 :قابل محاسبه است

 (.1/0) دهمهفت با ضريبمقاله يا پذيرش چاپ بدون  . أ
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پژوهشي  -هر مقاله علمي ،(3/0)دهم ی سهازای هر مقاله علمي پژوهشي معتبر نمايه شدهدر صورت چاپ مقاله، به . ب

های  مقاالت حاصل از طرح در سالکه  در صورتي .گردد ياضافه ميک به  (01/0) صدم پنج يترويج يعلم و معتبر نمايه نشده

 .گردد مي محاسبه های بعدی ورهالتفاوت امتياز در د بعد به چاپ رسيد، مابه

1.1.3- M ارتقاء  ینامهآيين 1-9-3 بند ی، بر مبنا(2)يک  حداکثر ضريبارتقاء  ینامهآيين 1-9-3 بند 2تبصره  یبر مبنا

 يک و چهاردهم حداکثر ضريبقاء ارت ینامهآيين 1-9-3 بند 2تبصره  ی، و بر مبنا(1/2) يک و دو دهم حداکثر ضريب

 .شوديدر نظر گرفته م (1/2)

 آيين نامه ارتقاء بر اساس  های دکتری دفاع شده، های کارشناسي ارشد و رساله نامه پايانراهنمايي و مشاوره امتيازات   -1.3

عضو  ISCو  ISI، JCR ،Scopusمعتبر  نمايه شدهپژوهشي -حداکثر امتياز قابل قبول، معادل با امتياز مقاالت علمي محاسبه و

 .هيات علمي مي باشد

-3بندهای )بندهای تاليف، تصنيف و ترجمه کتاب ... التاليف، حق الترجمه، حق داوری، ويراستاری، چاپ،  های حق هزينه -9.3

 .دشو ی نشر و کتب کتاب پرداخت مينامه، خارج از پژوهانه و براساس آيين(ی ارتقاءنامهآيين 02-3و  3-21، 3-21، 21

ی ارتقاء، براساس نامهآيين  10-3و  21-3، 21-3، 21-3استثنای بندهای  نامه ارتقاء، به آيين 3ساير بندهای ماده  -20.3

 .نامه ارتقاء قابل محاسبه و سقف قابل قبول، يک چهارم حداکثر امتياز جدول ارتقاء است امتيازات آيين

کتری که در کميته تحصيالت تکميلي دانشکده به تصويب های د های کارشناسي ارشد و رساله نامه امتيازات پايان -22.3

 .شود مي ی پژوهانه  قابل محاسبه است و به استاد راهنمای اول داده  در دورهدانشجو رسيده، براساس تعداد 

 .محاسبه نيستنمايند، قابل  دانشجوياني که از پژوهانه دکتری استفاده مي امتيازات :3-3تبصره

 

 :غ پژوهانهلبي م محاسبه -4ماده 

  3های پژوهشي ماده  جمع امتيازات فعاليت ،Xtامتياز کل،بخش خريد و خدمات، و تحصيالت تکميلي و بر اساس  دودر  پژوهانه

 ..پرداخت مي شود ی ارتقاء امهن   آيين( 10-3و 21-3، 21-3، 21-3بندهای ) استثنای بندهای مربوط به کتب به

 :محاسبه مي شود قسمت چهارپژوهانه بخش خريد و خدمات در  :هانه بخش خريد و خدماتمبلغ پژو -2.1

  1X ، (ISI ;JCR، پژوهشي نمايه شده-، پس از تعيين امتياز مقاالت علمي1Pاول پژوهانه خريد و خدمات، قسمت . أ

ISC ،Scopus )شود محاسبه ميزير  ی بر اساس رابطه: 

P1=A×}1-exp[-b]{×1.5×X1 

 :شود زير محاسبه مي ی بر اساس رابطه ،Xtامتياز کل،پس از تعيين  ،2Pخريد و خدمات،پژوهانه قسمت دوم  . ب

P2=A×}1-exp[-b×(Xt-X1)]{ 

اختصاص داده به ازای ده امتياز ميزان پژوهانه  بر اساسb خدمات و   وخريد پژوهانه قسمت دوم   حداکثر بر اساس A که در آن

 .گردد عيين ميتتوسط معاونت پژوهشي دانشگاه اول، و بر اساس بودجه دانشگاه 

 :آيد ی زير بدست مي مبلغ فوق از رابطه. است برای پژوهشگران برتر، 3Pپژوهانه خريد و خدمات، سومقسمت  . ت

P3=B×(P1+P2) 

پژوهشگران برای  ،(سي درصد)  3/0برگزيدگان استاني، ، (پنجاه درصد)  1/0برای برگزيدگان کشوری،   Bبه طوری که، ضريب 

 2/0گروه،  پژوهشگران برتر و برای( بيست درصد)  1/0 و استاد نمونه دانشگاه، تباط با صنعتربرتر پيشکسوت، جوان، دانشکده، ا

 .تواند يکي از اين امتيازات را دريافت کند مناً هر عضوهيات علمي فقط ميض. است( ده درصد)

در فقط که مي تواند  باشد مي گروه های تجربي اعضای هيأت علميويژه  ،4Pپژوهانه خريد و خدمات، چهارمقسمت  . ث

 :آيد بدست مي ی زير رابطه از 4Pی مبلغ پژوهانه .کنندهزينه  کارهای تجربي گروه

P4=0.5×( P1+P2) 

 :آيد ی زير بدست مي ی خريد و خدمات از رابطه در نتيجه مبلغ کل پژوهانه

1 2 3 4P P P P P    
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،تحصيالت تکميليپژوهانه بخش  امتياز مبلغ :تحصيالت تکميليمبلغ پژوهانه بخش  -3.4
cP ، به صورت مقطع بر اساس

 :شود زير محاسبه مي

1 2cP N D N E     

که به طوری
2 1,N N ظرفيت تعيين شده توسط تحصيالت تکميلي و تعداد دانشجويان کارشناسي ارشد و دکتراترتيب  به 

,E D  شود تعيين ميتوسط شورای پژوهشي  کهاست  دانشجوی کارشناسي ارشد و دکترا مبلغ هر. 

بدون  )های پژوهشي خود  فعاليت های بار برای تامين هزينه توانند يک اعضای هيات علمي جديدالورود، مي: 2-4ي تبصره

ل که هر سا خريد و خدماتدرصد سقف پژوهانه  10که سقف آن برابر با خريد و خدمات نسبت به دريافت پژوهانه (  التحقيق حق

اعضای هيات علمي  در صورتي که مبلغ طرح تحقيقاتي. گردد، اقدام نمايند توسط معاونت پژوهشي و فناوری دانشگاه تعيين مي

 طرح تحقيقاتيی  اضافهتوان کل يا قسمتي از مبلغ  مي، در صورت وجود اعتبارباشد، درصد سقف پژوهانه  10بيش از  جديدالورود

 .ی سال آينده نامبرده کم نمود هي، از پژوهانهرا پرداخت و آن را به عنوان بد

 

 :پژوهانهاستفاده از  موارد -5ماده

و کل  خريد و خدماتپژوهانه جمع قسمت اول و دوم درصد  10تواند ضمن رعايت مقررات،  هر عضو هيأت علمي مي -2.1

 :در موارد زير هزينه نمايدرا  قسمت سوم پژوهانه خريد و خدمات

مدت مرتبط با پژوهش،   های آموزشي کوتاه های علمي داخلي و خارجي، دوره در همايش های شرکت پرداخت هزينه  . أ

ی  نامه مدت مرتبط با پژوهش و براساس آيين های تخصصي داخلي و خارجي، و ساير سفرهای علمي کوتاه نمايشگاه

 ها  ها و کارگاه شرکت در همايش

 نيازکتب و نشريات تا زمان ) انهخجهت کتابو نشريات  تابلوازم تحقيقاتي، لوازم آزمايشگاهي و ک ،خريد تجهيزات . ب

 (.ماند ميعضو هيات علمي در اختيار عضو هيات علمي 

  .در مجموع مقاالت و مجالت علمي معتبر  هزينه چاپ مقاالت . ت

های اطالعاتي، هزينه خريد  ، هزينه ثبت اختراع، هزينه عضويت در پايگاهحق عضويت در مجامع علميپرداخت  . ث

  .افزار و مقاالت نرم

 .... خواني،آناليز مواد، نمونه: هزينه خدمات پژوهشي همانند . ج

 ، هزينه شرکت دانشجويان، هزينه پرسنلي به عوامل اجرايي پژوهشيدانشگاه التحقيق به دانشجويانحقپرداخت  . ح

 .های داخلي و خارجي در همايش

قسمت اول و دوم پژوهانه خريد و خدمات را جهت  درصد جمع 30تواند ضمن رعايت مقررات،  هر عضو هيأت علمي مي -1.1

 .خريد تجهيزات آزمايشگاهي و يا آناليز مواد و يا نمونه هزينه نمايد

 .هزينه نمايدوهانه را  فقط جهت کارهای آزمايشگاهي و تجربي ژکل قسمت چهارم پتواند  هر عضو هيأت علمي مي -3.1

 .شود هت خريد تجهيزات هزينه شده است، خارج از گرنت پرداخت ميج که 2-1ی موضوع بند  پژوهانه دوميک :  -5ي  تبصره

در خريد مواد، تجهيزات، هزينه شرکت را تحصيالت تکميلي تواند ضمن رعايت مقررات، پژوهانه  هر عضو هيأت علمي مي -1.1

 .نامه و رساله هزينه نمايد الزحمه و موارد مطرح شده در پايان های علمي، حق دانشجو در گردهمايي

از بودجه جاری پس از تاييد استاد راهنما ساليانه هزينه شرکت در يک کنفرانس داخلي دانشجويان دکترا  :2-5ي  صرهتب

 .اين هزينه شامل هزينه ثبت نام، غذا، اسکان و اياب ذهاب مي باشد. پرداخت مي گردد( خارج از پژوهانه) دانشگاه 

پژوهانه عضو هيأت علمي کل %( 90)بلغ خريد آن بيش از نود درصد که مآزمايشگاهي غيرمصرفي تجهيزاتي  :3-5ي  تبصره

 .گردد مي پژوهانه پرداختاز محل اعتبارات خارج ازالتفات آن  ، مابهصورت وجود اعتبار با موافقت معاون پژوهشي دانشگاهدر باشد 

                                                 
5 . Page Charge 
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عضو يا تعدادی از اعضای هيات  مقرر گرديد چنانچه ؛4/6/22پژوهشي مورخ  رايطبق مصوبه شو 3-5تبصره اصالح 

شگاهي نمايند و بصورت جدول علمي به صورت گروهي هر کدام بيش از نود درصد پژوهانه خود را صرف خريد تجهيزات آزماي

 :از خريد تجهيزات حمايت شوند زير

 مبلغ حمايتي تعداد

نفر 2 مبلغ تجهيزات پژوهانهدرصد  10تا    

1  " "       "      "     درصد  11تا    

3  " "       "      "     درصد  90تا    

به باالنفر  1 "       "      "   درصد  200تا    

 

متعلق به که جنبه غيرمصرفي دارند،  …ار و افزتمامي تجهيزات و لوازم آزمايشگاهي، لوازم تحقيقاتي، کتاب، نرم :4-5ي  تبصره

واحدهای  در اختياری پژوهشي  حوزه و با تصميم ،های پژوهشي و فناوری دروني و بيرونيبعد از اتمام طرح. است دانشگاه

 .گيرندقرار مي ی مربوطه تحقيقاتي و يا پژوهشکده

 .اش، اين وسايل و لوازم را تهيه کرده استنهاولويت استفاده با عضو هيأت علمي است که از پژوها :5-5ي  تبصره
 

 :نحوه درخواست و مراحل اجرايي پژوهانه -6ماده 

 .فروردين 10تا  وهشي دانشگاه توسط عضو هيأت علميمعاونت پژ سامانههای پژوهشي در ورود و ثبت اطالعات فعاليت  . أ

تا اول  نامه بر اساس آيين گروهشورای توسط متقاضي های پژوهشي اعضای هيأت علمي محاسبه و تعيين امتياز فعاليت . ب

 .ارديبهشت

 .دانشکده کميته منتخبمتقاضي ارسال شده از گروه توسط اعضای هيأت علمي ی پژوهشي  پرونده بررسي . ت

پژوهشي دانشکده تا توسط معاون  پژوهشي دانشگاهی  متقاضي به حوزهاعضای هيأت علمي ی پژوهشي  ارسال پرونده . ث

رسيده  معاون پژوهشي دانشکدهالزم است کليه صفحات به امضاء عضو هيات علمي، مدير گروه و  .ت ماهشارديبه دهم

 .باشد

 .ارديبهشت 11 تعيين امتياز هر عضو هيأت علمي توسط کميته پژوهانه تا تاريخ . ج

 .ژوهشي سالی پ بودجهجزييات پس از دريافت محاسبه پژوهانه  . ح

ها و معاونت امور توسعه و پشتيباني دانشگاه توسط  پژوهشي دانشکده به اعضای هيأت علمي، معاونتپژوهانه  ابالغ . خ

 .ژوهشيی پ بودجهجزييات دريافت يک هفته بعد از ی معاونت پژوهشي دانشگاه تا  حوزه

مرحله اول از تاريخ  اول تير تا سي ام دی ماه و مرحله دوم از اول : پژوهانه تشويقي طي دو مرحله پرداخت مي شود . د

، گزارش فوق الزم است هر عضو هيات علمي حداکثر يک هفته بعد از تاريخ .و يکم خرداد سال بعد بهمن  تا سي

به حوزه پژوهشي ارسال  بعد تشويقي مقاالت را به گروه ارسال و پس از بررسي در گروه و دانشکده حداکثر يک هفته

 .نماييد

 .شود هيچ عنوان ترتيب اثر داده نميبه  بتاريخ ذکر شده بند به مدارک ارسالي پس از  : -6ي  تبصره

 

 :کنندگان از پژوهانه استفادهتعهدات دريافت پژوهانه و  ي نحوه -7ماده 

نامه  رعايت مقررات اين آيين کميته پژوهانه باامتيازات و مبلغ پژوهانه در عنوان پژوهانه پس از تصويب ای به هرگونه هزينه -2.1

 . گردد پرداخت ميو تامين اعتبار 

تا يک دوره بعد قابل و فقط  گرددی بعد منتقل مي مانده پژوهانه به دورهدر صورت وجود اعتبار اتمام اين دوره، پس از  -1.1

 .استفاده است
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بتوانند در پژوهانه  تا ی پژوهشي ارسال خود را به حوزههای پژوهشي  فعاليتاستفاده کنندگان از پژوهانه الزم است گزارش  -3.1

 .وارد پژوهانه شوند ،سال بعد

 

 ها مسئوليت -8ماده 

به عهده معاون  ی امتيازات پژوهانه محاسبه ودانشکده رياست به عهده مسئوليت نظارت بر حُسن استفاده از پژوهانه  -2.1

 .پژوهشي دانشکده است

ی  توسط متقاضي، باعث برگشت کل مبلغ پژوهانه و محروميت حداقل يک بار در پژوهانه اطالعات نادرستارائه هرگونه  -1.1

 .گردد ی بعد ميها سال

به مجدداً  شورای پژوهشي دانشگاه 22/1/2391مورخ   در جلسه تبصره 20ماده و  9 بامجددا بازنگری و نامه  اين آئين -2ماده 

 .رسيد تصويب


