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  مقدمه

 ظور ترغیبمن به و 1ورياوزارت علوم، تحقیقات و فن 27/6/1390مورخ  110451/3 ةشمار مصوبۀ براساس
این  ،آنانهاي پژوهشی  فعالیت ارتقاءو  پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگیاعضاء هیات علمی 

در اتخاذ سیاست هماهنگ و اعمال ضوابط براي و پژوهشگاه توسعۀ برنامه راهبردي  چارچوبدر نامه  آیین
  . شود میویژه پژوهشی به اعضاي هیات علمی تدوین  تخصیص اعتبار

  تعریف -1ه ماد

و مفاد علمی پژوهشی هاي  مقالهو بر مبناي ارزیابی  نامه است که به موجب این آیین اعتباري ،پژوهشیاعتبار   
به عضو هیات علمی اختصاص در هر سال پژوهشی  -هاي علمی  فعالیتبراي حمایت از ماده واحدة زیر 

  .یابد می

 :ماده واحده
  :نامه گرنت به صورت زیر موافقت شد آیین 3ح بند با پیشنهاد معاونت پژوهشی براي اصال

امتیاز تعلق  10امتیاز و بیش از آن تا  8صفحه،  150یافته مصوب پژوهشگاه تا  به طرح غیرموظف اختتام -
 .گیرد می

به شرط آنکه، عضو هیات علمی در همان زمان از استمهال براي انجام طرح موظف خود بهره نبرده : تبصره
 . باشد

براي تصحیح (براي تصنیف یا تصحیح انتقادي : انتشار کتاب از سوي ناشر معتبر و دانشگاهی در صورت -
امتیاز، و  5امتیاز، براي تالیف تا  8تا ) کتاب بیش از یک جلدي، به ازاي هر جلد به تشخیص کمیته گرنت

 .شود امتیاز لحاظ می 3براي تدوین و گردآوري تا 

شامل کتاب سال، جایزه آل احمد، (تاب، به ازاي هر جایزه ملی در صورت کسب جایزه براي ک: تبصره -
 .گیرد میامتیاز به عضو تعلق  25المللی  امتیاز و به ازاي هر جایزه بین 20) جایزه فارابی

با توجه (امتیاز، و براي جایزه کتاب فصل  8اي به تشخیص کمیته گرنت تا  هاي معتبر رشته براي سایر جایزه -
 . شود امتیاز لحاظ می 5هم تا  )به رتبه کسب شده

                                                             
  ..پژوهشگاه 1389نامۀ مصوب سال  با بازنگري در آیین.  1



امتیاز اضافی تعلق  4پژوهشی، به ازاي هر مقاله بیشتر، -مقاله علمی 4براي عضو هیات علمی داراي بیش از  -
 .گیرد امتیاز اضافه تعلق می 3به مقاالت سوم و چهارم نیز . گیرد می

پیشرفت داشته باشد به ازاي هر  پژوهشی سه سال اخیر،- اگر کسی نسبت به معدل تولید مقاالت علمی: تبصره
 . کند امتیاز اضافه دریافت می 4مقاله 

 . شود امتیاز در نظر گرفته می 100براي هر عضو هیات علمی در هر سال حداکثر  -

 .شود امتیاز لحاظ می 3مروري -امتیاز و براي علمی 2ترویجی، به ازاي هر مقاله - براي مقاالت علمی -

  .مقاله در سال است 3ین بند، شامل حداکثر امتیاز در ا:  تبصره

  اهداف -2ماده 

خلق فضاي رقابتی عالمانه در درون پژوهشگاه و همچنین با سایر موسسات مشابه و ترویج فرهنگ  -الف
  محور؛ پژوهشگري مسئله

موثر و پژوهشی –هاي علمی  نظور تشویق و ترغیب به انجام فعالیتاعضاي هیات علمی  به ماز  حمایت -ب 
  ؛پژوهشیهاي  هاي الزم براي بروز خالقیت فراهم آوردن زمینه ومفید 

کردن آن و مشارکت آنان در  تولید علم و بومی افزایی، اعضاي هیات علمی در راستاي دانش  افزایش انگیزه -ج
  ؛کشور رفع نیازهاي علمی

و  ها ایجاد هستهي براها  اعضاي هیأت علمی، تقویت پژوهشکدهریزي و مدیریت عملکرد پژوهشی  برنامه -د
  ؛ها و باال بردن روحیه جمعی در پژوهشتحقیقاتی  هاي شبکه

  هاي مسئله محور؛ تقویت پژوهش فرهنگ پژوهش در پژوهشگاه و ترویج - ه

هاي  ها و سازمان با دستگاهپژوهشگاه راهبردي هاي  مشارکت اعضاي هیات علمی در پژوهشافزایش  -و
  ؛هشیهاي ویژه پژو و جذب سرمایهاجرایی 

هاي پژوهشی خود،  تر محققان در خصوص فعالیت ریزي مدون و دقیق الزم جهت برنامه فراهم آوردن زمینۀ - ز
  .زمانی خاصبازة اعتبار در یک از با عنایت به تخصیص میزان معینی 

  



  پژوهشیاعتبارات  نحوه تخصیص  -3ماده 

پس دهند،  ارائه میکه پژوهشی  –علمی  آثارانتشار گزارش  بر مبناي کلیۀ اعضاي هیات علمی پژوهشگاه -3-1
  .گردند میاعتبار پژوهشی برخوردار  ارزیابی به تناسب امتیاز مکتسبه ازاز 

 هاي گزارشاز ارزیابی  مبناي محاسبۀ امتیاز مربوط به اعتبار پژوهشی هر عضو هیات علمی نتایج حاصل -3-2
شورا به اعضاي هیات علمی اعالم سال گذشته وي خواهد بود که در پایان هر سال توسط دبیر ادواري 

  .خواهد شد

علمی  هاي مقالهجموع امتیازات اخذ شده از محاسبه امتیاز اعضاي هیأت علمی براي اولین بار بر اساس م -3-3
هاي بعد، بر مبناي مجموع امتیازات اخذ شده از عملکردهاي  پژوهشی دو سال گذشته و براي سال -

  .پژوهشی سال گذشته صورت خواهد گرفت

عنوان ها، نام پژوهشگاه به  نهایی مربوط به آن  شوند که در گزارش مشمول دریافت امتیاز می آثازي  -3-4
 .سازمان متبوع ذکر شده باشد

در صورتی که اعضاي هیات علمی سایر موسسات آموزش عالی مورد تائید وزارت علوم : 1تبصره  -3-5
و اگر به صورت  ٪70علمی کند از  آثارار تحقیقات و فناوري با عنوان پژوهشگر پژوهشگاه اقدام به انتش

از مشترك با عنوان پژوهشگر پژوهشگاه و موسسه آموزشی عالی مربوط اقدام به انتشار مقاله علمی کند 
  .شود مند می گرنت بهره 50٪

  پژوهشینحوه در خواست اعتبار  - 4ماده  

 همراه فرم مربوطه تکمیل شده  بهود را علمی و پژوهشی خ تصویر مقاالتاز اعتبار پژوهشی متقاضیان استفاده  
متقاضی گزارشنامۀ مقاالت را بر اساس ضوابط اختصاصی شوراي گرنت  .نمایند میمعاونت پژوهشی ارسال به 
  .نماید مالی اعالم می -و نتیجه را به عضو متقاضی و معاون پژوهشی و معاون اداريبررسی را 

  .رسد تصویب هیات رئیسه می اونت پژوهشی بهضوابط اختصاصی مربوط با پیشنهاد مع: تبصره

  پژوهشیموارد استفاده از اعتبار   -5ماده 

پژوهشی اعتبار مبلغ  ،و تا سقف امتیاز مصوب شوراي گرنت تواند با رعایت مقررات هیات علمی میهر عضو 
  :هزینه نمایدهاي زیر  زمینه را در هر یک ازخود 



سقف مقرر آن سال و بر اساس  تاها  مقاله یا شرکت در کارگاه ئۀبا اراسفرهاي علمی  خت هزینۀاپرد -الف
با ارائۀ مستندات الزم شامل گواهی ارائه  )در سالسفر داخلی  2سفر خارجی و  1(سفرهاي علمی  نامۀ آیین
  ؛یا شرکت در کارگاه مقاله

  ؛هاي علمی ضویت در مجامع و انجمنپرداخت حق ع  - ب

تا ( مجالت علمی و حق اشتراك مجالت داخلی و خارجیخرید کتب و نشریات و  پرداخت هزینۀ  - ج
  ؛)سقف امتیاز مکتسبه

روگرفت از نسخ خطی از داخل و خارج، اسناد و پرداخت هزینه تهیه میکروفیلم، نسخه دیجیتال یا   - د
اي داخل و  دریافت خدمات آرشیوي و کتابخانه هاي آرشیوهاي داخلی و خارجی یا هزینهمدارك از 

  ؛)سقف امتیاز مکتسبه تا( خارج از کشور

مانند رایانه و لوازم جانبی ) و غیر مصرفی مواد مصرفی(پژوهشی خرید تجهیزات و منابع مرتبط با امور  -ه 
  ؛)تا سقف امتیاز مکتسبه(غیره ، انواع نرم افزار و )هر دو سال یکبار(آن 

 هاي مرتبط با حوزة نویسی پردازي و برنامه اطالعاتی و دادههاي  پرداخت هزینۀ طراحی و تاسیس بانک  - و
  .)تا سقف امتیاز مکتسبه( پژوهش

هاي  نامه ها و پایان از طریق طرح رساله لیهاي تحصیالت تکمی حمایت مالی از دانشجویان دوره  -  ز
هرگونه پرداخت در . دانشجویی و یا استفاده از دستیار پژوهشی در خارج از محیط اداري پژوهشگاه

و صدور تاییدیه گرنت شوراي به عضو هیات علمی تفصیلی  این خصوص منوط به ارسال گزارش
از سوي  شدهبر اساس ساعات کار گزارش یا دستیار پژوهشی مبناي پرداخت به دانشجو . مربوط است

  .استحقیق مصوب پژوهشگاه براي هر ساعت الت و میزان حقعضو هیات علمی 

هاي مربوط به چاپ کتاب و  یا هزینه ویرایش و ترجمه هاي مربوط به تایپ و تکثیر، پرداخت هزینه  - ح
  .مقاله در نشریات داخلی و خارجیانتشار 

درصد از کل اعتبار ویژه تخصیص یافته در هر سال می تواند به همکاران وي در طرح  40حداکثر   -  ط
براي این منظور الزم است عضو هیات علمی مشخصات فردي و نوع . پژوهشی پرداخت گردد

گرنت شوراي به  ،طرح خود را به هنگام شروع یا در طی انجام طرح همکاري هر یک از همکاران



ال از التحقیقی است که هر س اي همکاران طرح بر اساس میزان حقه الزحمه پرداخت حق. اعالم نماید
  .گردد سوي پژوهشگاه تعیین می

  اعتبار پژوهشی شوراي ترکیب اعضاي  -6ماده 

 ؛)شورارییس (رییس پژوهشگاه  -1

 ؛)شورا نائب رئیس( ی  پژوهشگاهمعاون پژوهش -2

 مالی پژوهشگاه؛ - معاون اداري -3

 ؛یک عضو هیات علمی با رتبه استادي به انتخاب اعضاي هیات علمی پژوهشگاه -4

  .)شورادبیر (مدیر امور پژوهشی  -5

  نظارت بر اجرا -7ماده 

ر عهده شوراي گرنت نامه و اجراي آن ب مسئولیت نظارت بر حسن استفاده از اعتبار پژوهشی مشمول این آیین
  .است

  کرد نحوه هزینه -8ماده 

نامۀ اجرایی آن و تائید  کرد اعتبار ویژه پژوهشی، در چارچوب مقررات جاري پژوهشگاه و رعایت شیوه هرگونه هزینه
نامه را تهیه و براي  نامۀ اجرایی الزم براي این آیین معاونت پژوهشی موظف است شیوه. گیرد شوراي گرنت صورت می

  .ویب به هیات رئیسه ابالغ ارائه کندتص

  .االجرا است از این تاریخ الزمهیات رئیسه تصویب و  26/5/1394ماده در جلسه مورخ  8این آیین نامه در 


