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  قد

اين آيين نامه به منظور اتخاذ سياست هماهنگ و اعمال ضوابط مدون جهت تخصيص اعتبارات ويژه پژوهشي به 

  . اعضاي هيات علمي پژوهشگاه تدوين گرديده است

  ف - ١ماده 

هاي پژوهشي اعضاي هيأت علمي در  مبلغي است كه به موجب اين آيين نامه به تناسب فعاليت) گرنت( اعتبار ويژه  

  .گيرد اختيار ايشان قرار مي

ف - ٢ماده  دا   ا

پشتيباني از فعاليت هاي علمي و پژوهشي اعضاي هيات علمي  به منظور ترغيب آنان به انجام فعاليت هاي -الف

  .  ژوهش موظف و  فراهم آوردن زمينه هاي الزم براي بروز خالقيت هاي آنانعلمي افزون بر پ

افزايش انگيزه هاي اعضاي هيات علمي در راستاي دانش افزايي،توليد علم و بومي كردن آن و مشاركت آنان -ب

  . در پرداختن به مسايل كشور

هاي  وهشكده ها جهت ايجاد هستهبرنامه ريزي و مديريت عملكرد پژوهشي اعضاي هيأت علمي، تقويت پژ -ج

  تحقيقاتي و باال بردن روحيه جمعي در پژوهش ها 

  هاي پژوهشي كاهش مكاتبات و تشريفات اداري و تسريع در فرآيند فعاليت -د

  باالبردن فرهنگ پژوهش در پژوهشگاه و تقويت پژوهش هاي مسئله محور  -ه



افزايش مشاركت اعضاي هيات علمي در پژوهش هاي استراتژيك پژوهشگاه يا ساير مراكز و نهادها و جذب  -و

  سرمايه هاي ويژه پژوهشي 

  

ه - ٣ماده  بارات و ص ا   وه 

هاي ذيل و مجموع امتيازات كسب شده از  پرداخت اعتبار ويژه به اعضاي هيأت علمي بر اساس شاخص - 3-1

سقف هاي تعيين شده براي حداكثر امتيازات قابل . گيرد آئين نامه صورت مي 4ين شده در ماده مالك هاي تعي

  .محاسبه در هر موضوع براي يك سال مي باشد

اختصاص اعتبار پژوهشي، ويژه آن تعداد از اعضاي هيأت علمي است كه متقاضي استفاده از تخصيص اعتبار  - 3-2

  .نمايند هاي مربوط به پژوهشكده ها تحويل مي د را بر اساس فرمپژوهشي بوده و مراتب فعاليت هاي خو

انجام هر گونه هزينه از اعتبارات ويژه پژوهشي، در چار چوب مقررات جاري پژوهشگاه و رعايت  - 3-3

  .گيرد دستورالعمل اجرايي آن و تأييد معاون پژوهشي صورت مي

مشمول اين طرح براي سال بعد در شوراي پژوهشي  افزايش سقف حمايت هاي مالي از هر مورد هزينه كرد - 3-4

  .پژوهشگاه تعيين مي گردد

هزينه نمودن اعتبارات پژوهشي محدوديت زماني ندارد و باقيمانده اعتبار ويژه اعضاي هيأت علمي در هر  - 3-5

اعتبار  در صورت عدم استفاده عضو هيات علمي از. سال به سقف اعتبار پژوهشي سال بعد وي افزوده خواهد شد

كسب شده خود در طي دو سال متوالي،محاسبه امتيازات و تخصيص اعتبار ويژه جديد به وي منوط به تسويه اعتبار 

  .قبلي خواهد بود

ميزان اعتبار ويژه ساليانه اعضاي هيأت علمي، از طريق حاصل ضرب امتياز كسب شده در يك سال محاسبه  - 3-6

  . شود مي



معاون استفاده از اعتبار پژوهشي مشمول اين آيين نامه و اجراي آن  بر عهده مسئوليت نظارت بر حسن  - 3-7
  .است پژوهشي

  

  

ه - ۴ماده  بار و ص ا ی    یار

ها و احتساب مجموع امتيازات كسب شده توسط اعضاي هيات علمي بر اساس  اعتبارات پژوهشي بر اساس شاخص

  .يابد مي زير در هر سال تخصيصامالحظات و ب ،5ماده شرح 

محاسبه امتياز اعضاي هيأت علمي براي اولين بار بر اساس مجموع امتيازات اخذ شده از فعاليت هاي - 4-1

هاي بعد، بر مبناي مجموع امتيازات اخذ شده از عملكردهاي پژوهشي سال  پژوهشي دو سال گذشته و براي سال

  .گذشته صورت خواهد گرفت

نهايي مربوط به آنها، نام پژوهشگاه به عنوان   هايي مشمول دريافت امتياز مي شوند كه در گزارش فعاليت - 4-2

  . گيرد از كل امتيازات مورد محاسبه قرار مي% 10سازمان متبوع ذكر شده باشد در غير اين صورت تنها 

ه قبالً امتياز آن در اعتبار ويژه سال شود و فعاليت پژوهشي ك هر فعاليت پژوهشي فقط يك بار محاسبه مي - 4-3

  .گيرد قبل منظور گرديده، مورد بررسي قرار نمي

هاي علمي صرف نظر از  هاي مربوط به همايش محدوده زماني مورد پذيرش جهت تخصيص امتياز به مقاله - 4-4

از فروردين ماه تا  ها بوده و شامل مواردي خواهد بود كه ها و كتاب زمان برگزاري همايش، مشابه ساير مقاله

  .اسفندماه سال قبل، به چاپ رسيده باشند

ه - ۵ماده  بار و ندی ا یاز    وه ا



پژوهشي اعضاي هيات علمي بر اساس جدول  -ژه به فعاليت هاي علمي امتياز بندي براي تعيين ميزان اعتبار وي 

  .صورت مي گيرد) بخش 9شامل (پيوست اين آيين نامه 

هوه   - ۶ماده  بار و ت ا   وا

متقاضيان استفاده از اعتبار پژوهشي گزارش عملكردهاي علمي و پژوهشي خود را در فرم هاي خاص درج نموده  

نمايند تا پس از  گروه خود ارائه مي/ ارديبهشت ماه هر سال به همراه مدارك مربوطه به رياست پژوهشكده 15و تا 

) گرنت(در كميته تخصصي اعتبار ويژه پژوهشي . پژوهشي ارسال گردد بررسي هاي اوليه مدارك پرونده به معاونت

پرونده متقاضي بررسي شده و امتيازات و سقف اعتبارات تعيين مي گردد و مراتب جهت انجام مراحل بعدي به 

  . معاون پژوهشي اعالم مي شود

ه - ٧ماده  بار و فاده از ا   وارد ا

درصد  50موارد استفاده .اعتبار خود را با صالحديد شخصي هزينه نمايددرصد از  50هر عضو مي تواند تا سقف 

  .مابقي اعتبار وي بر اساس موارد زير مي تواند هزينه شود

  .انجام سفرهاي علمي تا سقف مقرر آن سال و بر اساس آيين نامه سفرهاي علمي - 7-1

  .هاي علمي كنفرانسهاي علمي و هزينه شركت در  پرداخت حق عضويت در مجامع و انجمن - 7-2

  پرداخت هزينه خريد كتب و نشريات و مجالت علمي و حق اشتراك مجالت داخلي و خارجي - 7-3

پرداخت هزينه تهيه ميكروفيلم يا روگرفت از نسخ خطي از داخل و خارج، اسناد و مدارك از آرشيوهاي  - 7-4

  .داخل و خارج از كشورداخلي و خارجي يا هزينه هاي دريافت خدمات آرشيوي و كتابخانه اي 

،لب تاب، )هر دو سال يكبار(خريد تجهيزات و منابع مرتبط با امور تحقيقات مانند كامپيوتر و لوازم جانبي آن - 7-5

  .انواع نرم افزار و مواد مصرفي



پرداخت هزينه طراحي و تاسيس بانك هاي اطالعاتي و داده پردازي و برنامه نويسي هاي مرتبط با حوزه  - 7-6

  .هشپژو

. هاي دانشجويي ها و پايان نامه هاي تحصيالت تكميلي از طريق طرح رساله حمايت مالي از دانشجويان دوره - 7-7

 و صدور تاييديه مربوط هرگونه پرداخت در اين خصوص منوط به ارسال گزارش تفصيلي استاد به معاون پژوهشي

و ميزان حق التحقيق مصوب پژوهشگاه براي   مبناي پرداخت به دانشجو بر اساس ساعات كار گزارش شده. است

  .هر ساعت است

پرداخت هزينه هاي مربوط به تايپ و تكثير،ويرايش و ترجمه يا هزينه هاي مربوط به چاپ كتاب و مقاله  - 7-8

  .در نشريات داخلي و خارجي

وي در طرح پژوهشي درصد از كل اعتبار ويژه تخصيص يافته در هر سال مي تواند به همكاران  40حداكثر  - 7-9

براي اين منظور الزم است عضو هيات علمي مشخصات فردي و نوع همكاري هر يك از همكاران . پرداخت گردد

پرداخت حق الزحمه هاي . طرح خود را به هنگام شروع يا در طي انجام طرح به معاون پژوهشي اعالم نمايد

  . از سوي پژوهشگاه تعيين مي گرددهمكاران طرح بر اساس ميزان حق التحقيقي است كه هر سال 

ديگر موارد استفاده از اعتبارات به پيشنهاد عضو هيات علمي و تصويب شوراي پژوهشكده و تاييد معاون  -7-10

  .پژوهشي امكان پذير خواهد بود

ه - ٨ماده  یازات و و ا ه و  حا   وه 

وب اين آيين نامه به عهده كميته تخصصي اعتبار بررسي و امتياز دهي موارد خاص و مبهم خارج از چهارچ - 8-1

  .باشد و تاييد معاون پژوهشي مي)  گرنت(ويژه

ضوابط مربوط به ميزان تخصيص اعتبار به هر يك از موارد پژوهشي مشمول آيين نامه حاضر به تفكيك - 8-2

  .مراتب علمي اعضاي هيات علمي تصويب و ابالغ خواهد شد



ساب - ٩ماده  و    وه 

عضو هيات علمي براي تسويه حساب عالوه بر ارايه اسناد مالي هر يك از موارد هزينه شده موظف است گزارش  

به معاونت ) مقاله،پايان نامه،لوح فشرده و غيره(نهايي انجام كار را به صورت كتاب يا ديگر اشكال معمول گزارش ها

  .  . و تاييديه انجام كار را دريافت دارد پژوهشي ارسال نمايد

جهت ................ ، شوراي پژوهشي پژوهشگاه مورد تأييد و توسط رياست پژوهشگاه در تاريخ .............در جلسه مورخ ماده  9در اين آيين نامه 

  .مالي ابالغ گرديد -اجرا به معاونت پژوهشي و معاونت اداري
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قاالت١   ـ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

حداكثر امتياز در واحد   موضوع  بند
  كار يا ترم

حداكثر 
امتياز در 

هر 
  موضوع

حداكثر 
امتياز در 

  هر ماده

     7  مقاله انتشار يافته علمي ـ پژوهشي  1ـ1

     4  مقاله انتشار يافته علمي ـ مروري  2ـ1

     3  مقاله انتشار يافته علمي ـ ترويجي  3ـ1

هاي  همايش CD مقاله كامل انتشار يافته در مجموعه مقاله يا   4ـ1
 المللي خارجي بين

3     

 CDخالصه مقاله انتشار يافته در مجموعه خالصه مقاالت يا   5ـ 1
 در همايش بين المللي)سخراني(يا ارايه شفاهي)خالصه مقاله(

5/1  6    

) كامل( CDمقاله كامل انتشار يافته در مجموعه مقاالت يا   6ـ1
 هاي داخلي همايش

2     

خالصه ( CDخالصه مقاله انتشار يافته در مجموعه مقاالت يا   7ـ 1
 هاي داخليهمايش)مقاالت

1  5    



 

وآوری و  رپدازی ٢ ف،  ری،  ده  د و ارز ر    ـ آ

هنري، نوآوري داراي گواهينامه از مراجع اثر بديع و ارزنده   1ـ2
هاي اعالم شده  ها و پايگاه معتبر داخلي، مورد تائيد سازمان

  توسط وزارت علوم، تحقيقات و فناوري

8     

اثر بديع و ارزنده هنري، نوآوري داراي گواهينامه از مراجع   2ـ2
  المللي معتبر بين

20     

شوراي عالي انقالب احراز كرسي نظريه پردازي با تائيد   3ـ2
  فرهنگي

10     

  

ی٣ یات عل و  ص  باط با  تاب  ار ر    ـ ا

: الف: تاليف يا تصنيف كتاب كه توسط ناشريني به ترتيب زير انتشار يابند  1ـ3
  ناشر دانشگاهي،

  ناشر معتبر، : ب 
  ساير ناشرين: ج

  20: الف
  18: ب
  15: ج

    

   9  3  هاي تاليفي يا تصنيفي كتابتجديد چاپ مجدد با تجديد نظر در   2ـ3

   10  5  ترجمه كتاب  3ـ3

   20  10  هاي خاص علوم انساني  ترجمه كتاب براي رشته  4ـ3

   8  2  بررسي و نقد و ويرايش علمي كتاب  5ـ3

   20  10  تصحيح انتقادي كتاب معتبر  6ـ 3

هاي برگزيده دانشگاه توسط  ا ، يا كتاب.ا.كتاب برگزيده سال ج  7ـ3
  هاي پژوهشي معتبر جشنواره

30      

هاي انتشار يافته در خارج از كشور به غير از زبان فارسي، پس از  كتاب  8ـ3
  ارزيابي كميسيون اعتبار ويژه

30      

هايي كه چند جلد است با توجه به تنوع در حجم و موضوع آن، براساس آئين نامه مربوط در كميته ارتقاء محاسبه  امتياز مربوط به كتاب :1تبصره
  .شود مي

هيات  هايي كه چند مولف دارد با توجه به تعداد مولفين و براساس ضريب امتيازات آئين نامه ارتقاء هيات علمي يا مصوبات امتياز كتاب :2تبصره
  .شود مميزه پژوهشگاه محاسبه مي



  

  

دا رسا۴ ی ـ  ی   ی 

      3  راهنمايي يا مشاوره رساله كارشناسي ارشد  1ـ4
25  
  

    8  راهنمايي يا مشاوره رساله دكتري تخصصي  2ـ4
  .گيرد هاي ارشد و دكتري براساس داوري كميته تخصصي اعتبار ويژه صورت مي محاسبه امتياز رساله: تبصره

 

شان ۵ ی ـ  ی ـ ژپو   ی عل

هاي علمي معتبر  هاي علمي ـ پژوهشي در جشنواره دريافت جوايز يا نشان  1ـ 5
مانند جشنواره خوارزمي، شيخ بهايي، رازي يا (المللي و داخل كشور  بين

  )فارابي

10      

 

ی ۶ قا ح  ارش    ـ 

   25  5  علوم انساني ارايه گزارش طرح تحقيقاتي پايان يافته در پژوهشگاه  1ـ 6

  .گردد اگر طرح تحقيقاتي محصول كار جمعي باشد اين امتياز به نسبت مهم هر يك از افراد توزيع مي :تبصره

دی ٧ ح کار   ـ 

تجهيزات ثبت شده به عنوان اموال پژوهشگاه و باالسري دريافت شده   1ـ  7
كه ) كاربردي، بين المللي، مشترك، 45بند دال ماده (هاي كاربردي  طرح

هاي دولتي و خصوصي  ها و دانشگاه قرار داد آن بين پژوهشگاه و سازمان
  .منعقد شده باشد

ميليون  10هر 
ريال اعتبار 

  امتياز 14

40   

  



و ٨ جام او گاه ـ ا وی ژپو ده از  ی اعالم    ی ژپو

هاي پژوهشي اعالم شده از سوي پژوهشگاه  طرح پژوهشي كه طبق اولويت  1ـ  8
  .اجرا گردد از ضريب ويژه برخوردار خواهد بود

بر اساس 
امتياز بندي 
كميته ويژه 

  گرنت

    

 


