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 (1399)  ميبدعلمي دانشگاه    هيأت  یاعضاپژوهانه  نامه تخصيص  شيوه

هگگا و مرا گگ  نامه اعتبار پژوهشی )گرنت( اعضای هیأت علمی دانشگگگاهآییندر راستای    و  ،میبد  دانشگاه  اندازستیابی به اهداف سند چشممنظور دبه

این  ،هیأت رئیسه دانشگاهبازنگری پژوهانه مصوب   هایسیاست و  عتف    وزارت  88/ 06/ 04مصوب مورخ    3/ 3572/ 10351آموزش عالی به شماره  

 تفگگویا ايتیگگار،ساماندهی اعتبارات پژوهشگگی و نیگگ    ،اصلیهدف  .  شودمیتصویب  علمی    اعضای هیأت  پژوهانهنامه برای تخصیص اعتبار  شیوه

 است.  لمیاعضای هیأت عالمللی  بین  و  ، فناوریهای پژوهشیفعالیت و ارتقای  یفیت و  میت  تسهیل   ،آزادی عمل
 

 : تعاريف1ماده 

 پژوهانه -1-1

 هیگگأتدر ايتیار عضگگو اعتبار آن محاسبه و نامه و اعتبارات پژوهشی دانشگاه شیوه اینمفاد  بر اساس  امتیازهای پژوهشی ساالنه عضو هیأت علمی

ی تحصگگی ت تيمیلگگی ه ینگگه هاو رساله  هانامهانجام پایانو    يودو فناوری    های پژوهشیگیرد تا در ارتباط با فعالیت علمی واجد شرایط قرار می

  ند.

 ستقلدانشکده مپژوهانه  مميزی    کارگروه -1-2

و امتیازهگگای پژوهشگگی    دانشيده یا مگگدیر گگگروه مسگگتقل ایگگربط اسگگت پژوهشی( -پژوهشی )آموزشی  و معاون  مدیر امور پژوهشی دانشگاه متشيل از 

 .  ند می نامه بررسی  مندرج در این شیوه اعضای هیأت علمی را بر اساس ضوابط  

 ه پژوهانه دانشگاهکميت -1-3
های هماهنگ مربوط گذاریسیاست و    است   مستقل  هایدانشيدهپژوهشی(    -نین پژوهشی )آموزشیمعاو  دانشگاه و  یپژوهش  مدیر امورمتشيل از  

 دهد.نامه پژوهانه را مورد بررسی و تصویب قرار میبه شیوه
 

 : اهداف2ماده 
 های پژوهشی و فناوری.فعالیت علمی در  هیأتبه اعضای   اعطای ايتیارات و آزادی عمل بیشتر -2-1

 علمی. ت أاعضای هیپژوهشی وری از منابع مالی موجود و اف ایش بهره استفاده هدفمند -2-2

 . لیملالبینتولید علم در سطح ملی و  برایعلمی  هیأتتقویت انگی ه اعضای  اف ایش رقابت و -2-3

 ر. محو های تقاضابا جامعه و صنعت از طریق انجام پژوهش  ارتباطپژوهشی و تشویق   ها و مرا  دانشگاه اف ایش تعامل با سایر -2-4

 ر ویژه پژوهشی. ار اساس اعتبب اعضای هیأت علمیمبتنی بر برنامه پژوهش و فناوری  -2-5

 ای. می بین رشتههای عل الیت پژوهشی و فعهای ها و قطب بسترسازی برای تشيیل گروه -2-6

 . ای تحصی ت تيمیلیههو رسال هاهنامایانو ارتقای  یفیت پ  حمایت  -2-7
 

 و شرايط اختصاصيپژوهشي : معيارهای محاسبه امتياز 3ماده 
مبنگگای تخصگگیص  ،سگگال هگگر دهم دی مگگاهمنتهی به سال  یکبه اتمام رسیده در فاصله زمانی   و فناوری  های پژوهشیفعالیت امتیاز  میانگین    -3-1

 د بود.سال بعد يواهپژوهانه 
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نامگگه ، طبگگق آییندر مگگوارد همشوشگگانی شود.( تعیین می1حدا ثرهای ا ر شده در جدول )علمی با رعایت    هیأتپژوهشی اعضای    اتامتیاز  -3-2

ع امتیاز پژوهشگگی بگگر اسگگاس ضگگرایب های پژوهشی، توزیشود. در صورت مشار ت افراد مختلف در فعالیت ارتقای اعضای هیأت علمی عمل می

های پژوهشی مشترک تعیین شده باشد، امتیاز بر اساس سهم اع م شده توزیگگع ه ارتقا يواهد بود. اگر سهم اعضای هیأت علمی در فعالیت نامآیین

 شود.نامه ارتقا عمل می، مشابه آیینمیبدنامه یا رساله دانشجوی دانشگاه  شود. برای تخصیص و توزیع امتیاز مقاله پژوهشی مستخرج از پایانمی
 

 :شوند(يافته تلقي ميخاتمه DOIدارای در نوبت چاپ و مقاالت علمي )المللي داخلي و بين معتبر امتياز مقاالتمحاسبه  :1صره تب

 (IF/MIF) 3  +4 = المللي نمايه شده در مجالت معتبر بين  علمي پژوهشي امتياز مقالهWOS ،JCR  وScopus                   

(IF/MIF)   +3 = المللي )غير از موارد باال(های تخصصي بين نمايه مجالت معتبر دراله علمي پژوهشي امتياز مق                   

          (IF/MIF)  2  +3 ييد وزارتين علوم و بهداشت()مورد تأ داخلي پژوهشي ـ  اله علميق= امتياز م   

(IF/MIF)  2  +2  (زارتين علوم و بهداشتييد و)مورد تأ داخلي ترويجيـ  مقاله علمي= امتياز                                                                                                              

مجله( دو سال قبل  ثيرأ ضريب ت ) IF: Impact Factor 

(ت علميأبا رشته تخصصي عضو هيدو سال قبل مجالت مرتبط  ثير متوسط أ ضريب ت ) MIF: Modified Impact Factor 

، Short communication ،Technical noteهای مختلف از قبيــل ( نبوده و به صورتFull paperبه مقاالتي که به صورت مقاله کامل ) :2تبصره 

Letter   از نوع  ، و به مقاالتيکاملدرصد امتياز مقاله  80و يا هر عنوان ديگری که مقاله را از يک مقاله کامل متمايز سازد، تاReview  درصــد  100تا

بــا  0036-8075با شماره شــاپای  Scienceو  0028-0836با شماره شاپای  Natureگيرد. امتياز مقاالت منتشره در نشريات امتياز مقاله کامل تعلق مي

شود. مقاالت پراستناد و مقــاالت مي هدر نظر گرفت 2( با ضريب Hot papersداغ ) و مقاالت 3( با ضريب Highly cited، مقاالت پراستناد )5ضريب 

 شوند.اعالم مي  ISCدر  PESIو پايگاه  ISIدر  ESTداغ توسط پايگاه 

متبوع و ايميل  ( به عنوان سازمان"University Meybod") "ميبددانشگاه "که نام  شودميهای پژوهشي امتياز داده به آن دسته از فعاليت :3تبصره 

 منتقل شود، اين تبصــره ميبدانشگاه ( ذکر شده باشد. اگر عضو هيأت علمي از دانشگاه ديگری به دmeybod.ac.ir@..…زماني عضو هيأت علمي )سا

شــامل ايــن تبصــره  ،های معتبر که معموال ذکر نام مؤسسه محل کار مؤلف رايج نيستالمعارفپژوهشي در دايره-گيرد. مقاالت علميمد نظر قرار نمي

 شود.نمي

 .استقابل دسترسي  /http://impactfactor.irسايت  ازالمللي داخلي و بينجالت م  MIFو  IF :4تبصره 

 فهرســتنشــريه بــه  از تاريخ ورود. در دسترس است tp://rppc.msrt.irht از طريق وبگاه وزارت عتف به آدرسفهرست مجالت نامعتبر    :5تبصره  

 شود.و عطف به ماسبق نميشده نامعتبر شناخته )تاريخ تصويب(، آن نشريه  مذکور

و   %75  تــامعتبر دانشــگاهي  انتشارات  ساير  ،  %100  تاوزارت عتف    1های جامع و تخصصي سطح  و دانشگاه  ميبددانشگاه  انتشارات    به کتب  :6تبصره  

ی هــای برگزيده سال جمهوری اســالمي ايــران و يــا کتابهابه کتاب  گيرد.تعلق مي(  1در جدول )امتيازهای ذکر شده  حداکثر    %50تا  انتشارات    يرسا

 شود.ميامتياز داده  5/1ی معتبر با ضريب هابرگزيده دانشگاهي توسط جشنواره

 محاسبه خواهد شد: 5/1 ر با ضريبی چاپ شده توسط ناشران زيهاامتياز کتاب :7تبصره 

Elsevier, Springer, John Wiley, Taylor & Francis, Blackwell, Mc Grow Hill, Oxford, Routledge, Prentice Hall, Cambridge  
 گيرد.ميتعلق  ازامتي 10حداکثر ، دانشکده مستقلپژوهانه  کارگروه مميزیدر خارج از کشور پس از ارزيابي  ی چاپ شدههاکتابساير ه ب

در پايان پيشگفتار يــا اگر و  ،امتياز کامل رج شود،دشناسنامه کتاب روی جلد و يا  ("University Meybod") "ميبددانشگاه "نام چنانچه  :8تبصره 

 گيرد.ميتعلق  7و  6ی هاپس از اعمال تبصرهدرصد امتياز کامل  50 ود،مقدمه کتاب ذکر ش

گيــرد و چنانچــه ناشــر ميترويجي امتياز تعلق -تا سقف يک مقاله علمي  دانشکده مستقلمميزی پژوهانه    نظر کارگروها  ب  ،از کتاببه فصلي    :9تبصره  

 پذير است.امکانامتياز  7تا  ،المللي باشدمعتبر بين

 : ( مربوطه   شي امتياز پژوه :  yو    ( ميليون تومان ) يافته  طرح خاتمه جذب شده  اعتبار  :  x)   داخل و خارج از دانشگاه   پژوهشي های  رح محاسبه امتياز ط   : 10تبصره  

  y=0.75x                                                                                                     ميليون تومان:                     10کل اعتبار جذب شده قرارداد تا  

http://impactfactor.ir/
http://impactfactor.ir/
http://impactfactor.ir/
http://rppc.msrt.ir/
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                                                                                                                        y=5+0.25x ن تومان: ميليو   40تا    10جذب شده قرارداد از    ل اعتبار ک 

  y=11+0.1x                                                                                                 ميليون تومان:                 40  بيش از جذب شده قرارداد    کل اعتبار   

   : جهت اعطای امتياز پژوهانه   المللي ن ي ب   های انواع جذب گرنت   : 11تبصره     

  4تــا    ر دال   1000و مبلغ به حساب دانشگاه واريز شده اســت: بــه ازای هــر   منعقد  ميبد دانشگاه  با المللي که های مشترک بين قرارداد جذب گرنت پروژه  -1

 .   امتياز 

  1/ 5  تــا   دالر،   5000منعقد و مبلغ به حساب دانشگاه واريز شده است: به ازای هــر    ميبد دانشگاه  ي  علم   أت ي عضو ه که با المللي ن ي ب  قرارداد جذب گرنت  -2

 خواهد شد:   ء امتياز پس از احراز شرايط زير اعطا 

 رسيده باشد.   ( Head of Facultyلي ) المل بين نامه تأييد قرارداد به امضاء حداقل رئيس دانشکده طرف  الف.  

 در قرارداد ذکر شده باشد. ي علم   أت ي عضو ه به عنوان وابستگي شغلي   ميبد ب. نام دانشگاه  
 

  پژوهانه: نحوه محاسبه 4ماده 
ژوهشگگی پ-آموزشی  )با حفظ وظایف  مور به يدمت و مأ  بازنشستهطرح سربازی،    ،پیمانی،  آزمایشیت علمی رسمی، رسمی لیه اعضای هیأ  -4-1

صگگرفا برای اعضای هیأت علمگگی بازنشسگگته، .  ننداستفاده  پژوهانهانند از تو می میبدواجد شرایط دانشگاه   (مور به تحصیل یا در مريصیأبه ج  م

 رساله قابل محاسبه است.نامه/ یاناو راهنمایی پ  دارستارهامتیازات  

 ید:آبدست می  ت علمی از روابط زیرهیأ عضو   (G)ضریب پژوهانه   -4-2

EP4+TRPG=             

GS+P NS+PSP2=TRP 

TRP    ل امتیازات نظری است  ه معادل مجموع SP    1دار جدول  های ستارهردیفامتیاز  ل،  NSP  1هگگای ریرسگگتاره دار جگگدول  امتیاز  ل ردیف 

امتیاز تجربی )صگگرفا بگگرای افگگراد تجربگگی   EPو  (،  1ل  جدو  31و    30های  نامه/رساله )ردیفامتیاز راهنمایی پایان  GSP، و31و    30های  بج  ردیف

 است. 39تا  35های بج  ردیف 1دار )*( جدول های ستاره ار( معادل مجموع امتیازات ردیف

. معگگادل ریگگالی هگگر واحگگد از ضگگریب  یگگد آ بدسگگت مگگی   در معادل ریالی هر واحد از ضریب مذ ور  ( G) مبلغ پژوهانه از ضرب ضریب پژوهانه  -4-3

منظگگور ترریگگب بگگه شود. ، هر ساله با تصویب هیأت رئیسه دانشگاه اع م می دانشگاه  درصد مشخصی از اعتبارات پژوهش و فناوری اس ه بر اس پژوهان 

و پگگذیرش  پژوهشگگی-موزشگگیهای معتبر يارجی، اسگگتفاده از دسگگتیار آهایی مانند شر ت و ارائه مقاله در  نفرانسی به فعالیت ماعضای هیأت عل

بگگا عنگگوان نظگگری گاهی و میدانی ریرمصرفی، معادل اعتبار و يرید تجهی ات آزمایش  المللی،های تعام ت علمی بینه ینه  تأمین  ،تریمحقق پساد  

 .شودافه می( اض2جدول  5 دار )ردیفعتبارات ریرستارهویژه به  ل ا  اعتبار

گگگذرد و سال نمی 2استخدام یا تغییر وضعیت آنها بیش از ه از زمان اعضای هیأت علمی جدید یا مربیان تغییر وضعیت یافته به استادیاری     -4-4

بگگار از اعتبگگار پژوهانگگه توانند فقگگط یکای استفاده نيرده باشند، میهای دیگر، اگر از هیچ اعتبار پژوهانهنی  اعضای هیأت علمی انتقالی از دانشگاه

 رسد، استفاده  نند.یسه دانشگاه مییب هیأت رئ ه می ان آن ساالنه به تصو  در قالب پژوهانه نظری  اولین بار
 

 پژوهانه اعتبار : نحوه تخصيص5ماده 
همگگراه بگگا   های پژوهشی سال جاری يود را اط عات فعالیت  ، نامه این شیوه هر عضو هیأت علمی متقاضی پژوهانه باید ساالنه بر اساس ضوابط   -5-1

 شود. و امتیازدهی  تأیید  ،  بررسی تا توسط دانشيده  ی  ند وهشی ارسال م ژ به امور پ در چارچوب زمانبندی اع م شده نیاز  مستندات مورد 

-ت علمی و معاون پژوهش و فناوری دانشگاه منعقد مگگیبین عضو هیأت علمی متقاضی، قرارداد پژوهانه عضو هیأ  عتبار پژوهانهبر اساس ا  -5-2

همگگراه بگگا اعتبگگار معادل ریالی آنهگگا  وو ویژه، نامه/رساله، راهنمایی پایاندار، هریرستارر، داستارهنظری، تجربی،  ، امتیازات  ل،. در متن قراردادشود

 شود.به تفيیک ا ر میباقیمانده سال قبل  

 است. بودجه تخصیصو تا پایان بهمن ماه    ، تسویه پژوهانه سال قبلردادأیید قراايتصاص پژوهانه سال جدید منوط به ت  -5-3
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 هانهپژوکرد نه: نحوه هزي6ماده 
ی و فنگگاوری مطگگابق پژوهشگگ علمی، توانند ضمن رعایت مقررات و ضوابط، پژوهانه يود را در راستای ارتقای امور می  ت علمیاعضای هیأ  -6-1

 ،پژوهانگگههای ویژه و تجربی اعتبگگار بخشيریداری شده از  و تجهی ات ریرمصرفی  وازم   لیه ل  ( ه ینه و نسبت به تسویه آن اقدام  نند.2جدول )

گیگگرد و پگگس از ت علمگگی قگگرار می، در ايتیگگار عضگگو هیگگأمحسوب و پس از صدور و نصب برچسگگب امگگوال دانشگگگاه  میبد و اموال دانشگاه  ج

 شود.بازنشستگی به گروه مربوطه تحویل داده می

   من ماه سال بعد ه ینه شود.تا پایان بهتواند اگر پژوهانه عضو هیأت علمی تا پایان سال ه ینه نشود، اعتبار باقیمانده حدا ثر می  -6-2

مربگگوط،  های  نامه پژوهانه و آیین   نامه شیوه بر اساس    ه/گروه مستقل ر دانشيد أت علمی ه اعضای هی پژوهانه ولیت نظارت بر حسن استفاده از مسؤ  -6-3

جگگدول    1  )به ج  ردیف محل اعتبار پژوهانه  از د  ر ه ینه  است و  لیه موارد  مدیر گروه مستقل / پژوهشی( دانشيده -به عهده معاون پژوهشی )آموزشی 

 برسد.   دانشگاه معاون پژوهشی و  مدیر گروه مستقل / دانشيده   پژوهشی( -پژوهشی )آموزشی  یید معاون أ ید به ت ( با 2

 شود.وری دانشگاه اتخاذ ميدر شورای پژوهش و فنا مقتضيتصميم نامه مسکوت است يا ابهام دارد، در مواردی که شيوه :12تبصره 

هیگگأت رئیسگگه    …………  ه و شگگورای پگگژوهش و فنگگاوری دانشگگگا   ..…………مگگورخ    ات در جلس تبصره    12  و   ماده   7در  نامه : این شیوه 7ماده 

نامگگه پگگس از  . این شگگیوه است اعتبار ساقط  های مصوب قبلی از درجه  نامه تمام شیوه بوده و  االجرا  الزم   1399  از ابتدای سال و  به تصویب رسید دانشگاه 

 بازنگری يواهد شد. اجرا، در صورت ل وم   سال دو 
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 ميبد   علمي دانشگاه هيأتاعضای  و فناوری های پژوهشيفعاليت   دهيامتيازنحوه (: 1جدول )

 موضوع  بند 
حداکثر در  

 واحد کار

برای   حداکثر

 سال دو 
 مالحظات

 چاپ مقاله در مجله

 توجه شود.  5تا  1های  به تبصره -  Scopus  7و  WOS ،JCRالمللي در بر بين ژوهشي مجالت معتمقاله علمي ـ پ 1*

ردیف  امتیاز   - علمی    2و    1های  مقاالت  اعضای هیأت  با مشار ت    500 ه 

دانشگاه برتر  ه ساالنه توسط حوزه معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه روی  

قرار می وب  با ضریب  شو گیرد، چاپ می سایت دانشگاه  -محاسبه می   1/ 5د، 

 شود. 

، فقط امتیاز یک مقاله از عضو  میبدعلمی پژوهشی دانشگاه    مج تبرای    -

 هیأت علمی در هر سال انتشار مجله قابل احتساب است. 

 گیرد. ( امتیازی تعلق نمیBlack listبه مقاالت فهرست نشریات نامعتبر ) -

 توجه شود.  2برای سایر مقاالت به تبصره  -

  4 ( 1المللي )غير از رديف های تخصصي بين هشي مجالت معتبر در نمايه پژو -مقاله علمي  2*

  5 مقاله علمي ـ پژوهشي مجالت معتبرداخلي مورد تأييد وزارتين علوم و بهداشت 3*

  4 مقاله علمي ـ ترويجي مجالت معتبر داخلي مورد تأييد وزارتين علوم و بهداشت 4*

 4 2 ر خارجي و داخليژوهشي مجالت معتبمقاله علمي ـ پ 5

 6 2 نامه عضو هيأت علميمقاله علمي صد در صد مستخرج از رساله/ پايان 6*

 8 4 المعارف معتبرمقاله علمي ـ پژوهشي چاپ شده در دايره 7*

   ساير مقاالت )انواع مقاله به جز مقاله کامل( 8*

 مقاله ارائه شده در همايش و کنفرانس 

 2 المللي خارج از کشور  های معتبر بين شده در مجموعه مقاالت کنفرانس مقاله کامل چاپ   9

14 

 توجه شود.  3به تبصره  -

نامه دايلی  امتیاز مقاالت ارائه شده در همایش و  نفرانس بر اساس شیوه  -

 شود. محاسبه می میبد هیأت ممی ه دانشگاه 

پذیرفته   - مقاالت  در  نفرانس  برای  هیأت  هشده  عضو  اگر  يارجی،  ای 

به شر ت در   موفق  باشد ولی  اقدام  رده  علمی برای حضور در  نفرانس 

 شود. درصد امتیاز اعطا می 50 نفرانس نشود،  

 5/1 المللي( های معتبر داخلي )ملي و بين مقاله کامل چاپ شده در مجموعه مقاالت کنفرانس  10

 (4) 3 ( 2) 5/1 المللي( عتبر ملي )بين های م در کنفرانس ارائه سخنراني کليدی 11
نامه به عنوان سخنران  لیدی و گواهی معتبر از دبیر  نفرانس ال امی  ارائه دعوت   -

 است. 

 چاپ کتاب 

  15 تصنيف کتاب  12*

 توجه شود.  9تا  6های  به تبصره -

 است. ارائه تأیید ناشر برای تجدید چاپ  تاب با تجدیدنظر ضروری  -

المسائل و موارد  ی آمادگی  نيور و نمونه سؤاالت آزمون، حل هابه  تاب  -

 گیرد.های ریرعلمی امتیازی تعلق نمی مشابه، و  تاب 

  10 تأليف کتاب 13

  8 تدوين و گردآوری کتاب  14

 14 7 ترجمه کتاب تخصصي 15

 6 3 نظرتجديد چاپ کتاب تأليفي يا تصنيفي با تجديد 16

 4 2 مجله معتبريش کتاب معتبر/، نقد و ويرابررسي 17

 10 10 تصحيح انتقادی کتاب معتبر 18

   (7) 4 المللی(ملی )بین لیف بخشی از  تاب أتصنیف و ت 19

 های پژوهشي و مشاوره تخصصيطرح

20 
  ميبدهای پژوهشي کاربردی دانشگاه طرح

 )خاتمه يافته( 

 محورعرضه یشمرا   پژوهمصوب در  های دايلیطرح
  

 توجه شود.  10ه تبصره ب -

 . ال امی است یگواهی اعطای امتیاز مدیریت امور پژوهش در تمام موارد،    -

دفتر    - فناوران  شور،  و  پژوهشگران  از  حمایت  صندوق  با  قراردادها 

  المللی وزارت عتف و سایر نهادهایی  ه از قبل بههای علمی و بین همياری 

پژوه معاونت  ردیف  تایید  در  باشد،  رسیده  دانشگاه  فناوری  و    21شی 

 شوند. ارزیابی می 

امتیاز    % 50محور بر اساس  های دايلی مصوب مرا   پژوهشی عرضه امتیاز طرح   -

 شود. ( محاسبه می 10پژوهشی )تبصره  

نوآوری سطح  های محصولامتیاز طرح  - در  ارگاه  مصوب  یک  2محور   ،

 نظر مدیریت امور فناوری  سه امتیاز بر اساس ، 3امتیاز و سطح 

نظارت بر طرح   - قراردادهای يدماتی، مشاوره تخصصی،  بر  امتیاز  پژوهشی  های 

 شود. ( محاسبه می 10امتیاز پژوهشی طرحهای يارج از دانشگاه )تبصره    % 50اساس  

پایان  - از  حمایت  و  فنی  دانش  و  محصول  فروش  های  طرح  نامه  امتیاز 

  تیری پژوهانه توسط مد  از یامت  صیتخص   یدايل  نامهوه ی شبق  مطادانشجویی  

 شورای پژوهش و فناوری  1397/ 20/12ی مصوبه مورخ امور فناور

 محور مصوب در  ارگاه نوآوریهای محصولطرح

*21 
طرحهای پژوهشي خارج از دانشگاه  

 )خاتمه يافته( 

هگای  قراردادهای يدماتی، مشاوره تخصصی، نظگارت بگر طگرح 

     هشی پژو 
 یصول و دانش فنفروش مح

   يياجرا یهاتوسط دستگاه ييدانشجو یهانامه انياز پا تيحما 22

  6 3 یامور فناور  تيريمد دييبه سفارش و تأ يپژوهش هایپروپوزال طرح ن يتدو 23
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 يساير آثار علم

نمایشگاه  -  (10) 6 المللي(در سطح ملي )بين  ارزنده هنریبديع و  اثر 24* در  باید  هنری  ارزنده  و  بدیع  بین اثر  یا  ملی  مورد  های  المللی 

نمایشگاه از  یيی  به  یا  شود  سوم  تا  اول  مقام  صاحب  وزارتین  های  تأیید 

 المللی يارجی مورد تأیید وزارتین راه یابد. بین 

المللی مورد تأیید وزارتین قابل  می دايلی و بین های عل در جشنواره   آثار برگ یده   -

 قبول است. 

ال امی  26در ردیف    - تأییدیه علمی مراجع ایص ح دايل یا يارج  شور   ،

 است. 

ردیف    - بر  27در  مبنی  معتبر  مدارک  به  ،  آزمایشگاهی  اولیه  نمونه  تبدیل 

ری  ید انبوه تجاری ضرو نمونه موفق صنعتی یا تبدیل تولید  ارگاهی به تول 

 است. 

 

  (10) 5 المللي(ی ملي )بين هااثر علمي، فني، ادبي و هنری در جشنواره 25*

  ( 20) 10 دارای تأييديه علمي داخلي )خارجي(اختراع يا اکتشاف ثبت شده  26*

  20 توليد دانش فني  27*

  ( 15) 10 المللي(در سطح ملي )بين  با مدارک علمي معتبر رائه نظريه جديدا 28*

  20 پردازی با تأييد شورای عالي انقالب فرهنگياحراز کرسي نظريه 29*

 نامه/رسالهراهنمايي پايان

  4 نامه مصوب کارشناسي ارشد راهنمايي پيشنهاديه پايان 30
محاسبه    5/1نامه/رساله مصوب دانشجویان يارجی با ضریب  امتیاز پایان   -

 شود. می

 شود. شجویان پردیس آزادی نی  در نظر گرفته مینامه/رساله دانیانامتیاز پا -

    شود.میفقط یيبار در نظر گرفته دانشجویان امتیاز پایان نامه/رساله  -

 
  10  راهنمايي پيشنهاديه رساله مصوب دکتری 31

 بنيانپسادکتری، فرصت مطالعاتي و شرکت دانش

  يارجی با  و فرصت مطالعاتی  د تریپساامتیاز پذیرش و راهنمایی محقق    -  ( 30) 15 داخلي )خارجي( دکتریپساپذيرش و راهنمايي محقق  32*

 شود. محسوب می 2ضریب 

 . شودفقط یيبار در نظر گرفته می محقق فرصت مطالعاتی/ بورسیهامتیاز  -

 باشد.  میبد نامه باید دانشگاه یک طرف تفاهم -
  ( 20) 10  )خارجي( بورسيه داخلي /لعاتيپذيرش و راهنمايي محقق فرصت مطا 33*

  15 بنيانسيس شرکت دانشتأ 34*

بنیان از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری  تأییدیه تأسیس شر ت دانش   -

 ال امی است. 

بین    ، هیأت علمی سهیم در تأسیس شر ت   امتیاز عضو   - بر اساس توافقنامه 

مساوی تقسیم  امه، امتیاز به طور  اعضا يواهد بود. در صورت عدم ارائه توافقن 

 شود. می 

-محسوب می   2، امتیاز با ضریب  میبد در صورت استقرار شر ت در دانشگاه    -

 شود. 

 برگزيدگان علمي 

  100 برگزيده شدن به عنوان استاد نمونه کشوری 35*

نمونه    - پژوهشگر  مستقل  به  نمونه طرحامتی   4دانشيده  پژوهشگر  های  از، 

دانشگاه    4پژوهشی  اربردی   نمونه  پژوهشگر  پژوهشگر    8امتیاز،  امتیاز، 

 گیرد. امتیاز تعلق می  10امتیاز و پژوهشگر برتر استانی   10برتر دانشگاه 

  100 برگزيده شدن در جشنواره خوارزمي 36*

  67 علمي ايرانبرگزيده شدن در بنياد سرآمدان  37*

  67 برتر دانشمندان( %1برگزيده شدن به عنوان استاد پراستناد ) 38*

  4-10 برگزيده شدن به عنوان پژوهشگر برتر در هفته پژوهش 39*

 های علمي )در تمام موارد، گواهي امتياز مديريت امور پژوهشي الزامي است( ساير فعاليت

 - - االنهسبرنامه پژوهش و فناوری مصوب  40
پ  - شوراهای  برنامه  تصویب  به  باید  پردیس ژوهشی  و  دانشيده    پژوهشی 

 برسد. 

   ارائه خدمات ويژه مرتبط با توسعه پژوهش و فناوری در دانشگاه 41*

بین  - پژوهشی  اعتبار  جذب  در  فعال  ظرفیت  )ایجاد  تبصره  المللی    11به 

 .(توجه شود

لماسی،  )ا   ران ی ا  ی آورفن  ی اب یدر سامانه ارز  TRL  افتیثبت محصول و در  -

 (ط یی

   المللی( های علمی ملی )بین انجمن   مجامع و   همياری با  42

انجمن   - با  )بین همياری  ملی  علمی  ) های  انجمن  رئ المللی(  و  10)   5یس   )

 . ( ( 7)   3  انجمن   و هیأت مدیره عض 

المللی    - بین  و  ملی  مجامع  در  شورای  )عضو  ارگروه   ( 8) 4عضویت  های 

 ( ری ی وزارت عتف برنامه 

 (. 4)   2( و عضو  میته  8)   4رئیس  میته    -   المللي(همکاری در تدوين استانداردهای ملي )بين  43
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 ميبد علمي دانشگاه  اعضای هيأت پژوهانه کردنهي هز نحوه (:2) جدول

 حساب هيتسو  نحوه مصرف  محل علميهيأت حساب به زيوار  نحوه پژوهانه  اعتبار  نوع ف يرد
 )*(  دارستارهی هاتیفعال 1

 ، پژوهشی و فناورییعلمی هاتیفعال هی ل پژوهانه  مبلغ  ل  یوار

 

یی  راهنما ج ب)  دارهای ریرستارهفعالیت 2

 ( رساله/نامهانیپا

 رساله /مهنانایپایی اراهنم 3

 مبلغ   یارو

 معتبر مستندات  ارائه از پس

 ییراهنما تحت انیدانشجو رساله/امهنانیپا انجامی هانهیه 

 

4 

 یتجرب

 ی مصرف مواد دیير، یرمصرفیر پژوهشی  ات یتجه دیير

 يدمات  نهیه ، یتخصصی اف ارهانرم دیير، پژوهشی

 یشگاهیآزما

5 
 ویژه  اعتبار

، پژوهشی و فناوری مندرج در یعلمی هاتیفعال هی ل

  رد پژوهانهدستورالعمل ه ینه

 

 . شودبه حساب عضو هیأت علمی واری  میپس از  سورات قانونی به صورت قطعی در ابتدای سال  2و   1های  ل ردیف -1

 . و نیاز به قبا انبار هم ندارد جام استقابل ان 2و1 فی رد اعتبار از فقط ، تبلت و لوازم جانبی  امشیوترتاپلپ امشیوتر،   دی ير -2

توانند به صورت مشترک از این اميان  و اعضای هیأت علمی می  مجاز است  5و 4های  از اعتبار ردیف  یرمصرفیری  دانیم   ای ی شگاهی آزما   ات یتجهيرید    -3

 استفاده  نند.

 رد  ل  ت علمی تمایل به ه ینهأدر صورتی  ه عضو هی  پژوهشی شود.-ستیار آموزشیال حمه دباید صرف پردايت حق  %25، حداقل  5  از اعتبار ردیف  -4

، البته هماهنگی و ايذ موافقت معاونت پژوهش و فناوری  اعتبار ویژه پژوهانه يود برای يرید تجهی ات ریرمصرفی داشته باشد رعایت این بند ضرورت ندارد

 . دانشگاه ضروری است 

 10  های اجتماعيحضور فعال در عرصه 44
(، چاپ  1ی در مج ت و جراید  ثیراالنتشار و معتبر )تا  چاپ مقاله تخصص   -

  10و    9های ریر از بندهای  (، ارائه مقاله در همایش 3زندگینامه یا سفرنامه )تا  

 (. 1/ 5ها )تا  (، می گرد تخصصی در رسانه 0/ 5)تا  

 18  ارائه خدمات مؤثر مرتبط با توسعه پژوهش و فناوری در دانشگاه 45

 هاد مؤثر در بهبود امور دانشگاه ن ارائه ایده و پیش   -

 های فنی مورد تأیید تدوین گ ارش   -

نمایشگاه   - در  فناور مشار ت  و  پژوهش  مورد  های  امور  ی  مدیریت  تأیید 

 فناوری  

  اندازی گروه پژوهشی و هسته پژوهشی مسؤول راه  -

  % 50امتیاز بر اساس    ایجاد ظرفیت فعال در جذب اعتبار پژوهشی دايلی ) -

 .( شود ( محاسبه می 10های پژوهشی )تبصره  امتیاز طرح 

   )نقره ای( ران ی ا یآورفن ی اب یدر سامانه ارز TRL افتیثبت محصول و در -

دانشگاه    - در  مصوب  علمی    10)   میبد دبیر  نفرانس  و  اجرایی  دبیر  امتیاز(، 

 ( دبیر    8 نفرانس  نامه  اساس  بر  اجرایی  نفرانس  و  علمی  همياران  امتیاز(، 

امتیاز می توانند    6تا    1هش و فناوری  از  تایید حوزه معاونت پژو  نفرانس و  

   ايذ نمایند. 

دست اندر اران نشریات دانشگاه)سردبیر، مدیر مسئول، مدیردايلی، هیات    -

 میبد دانشگاه    علمی پژوهشی   نامه دايلی نشریات شیوه داوران( طبق    تحریریه و 


