
  

  

 
 
 
 
 
 

  معاونت پژوهش و فناوري 

  

  

  

  

  نامه و دستورالعملآیین

  (Grant)صیص اعتبار پژوهانه نحوه تخ

  اعضاي هیأت علمی دانشگاه خوارزمی

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  مقدمه

وردهاي پژوهشی و تمرکز روي تولیدات ابه منظور ترغیب و تشویق هرچه بیشتر اعضاي هیأت علمی دانشگاه به افزایش دست

پژوهانه به اعضاي  هزینه کرد نحوه تخصیص نامه و دستورالعمل اجراییآیینپژوهشی اصیل و همچنین بهبود رتبه علمی دانشگاه، 

هاي وزارت علوم، تحقیقات و فناوري، پس از بررسی 27/6/90پژوهانه مصوب  نامههیأت علمی دانشگاه، با رعایت مفاد آیین

شرح تبصره به 10ماده و  6شوراي پژوهشی در  20/12/96هاي تخصصی نهایتاً در جلسه مورخ   مقدماتی در جلسات کارگروه

  .زیرتصویب شد

  : اهداف1ماده 

  بهبود رتبه علمی دانشگاهالف) 

  پژوهشی.هاي ارتقاء کمی و کیفی فعالیتب) 

  .هاي پژوهشی) تسریع در روند اجراي فعالیتج

  وري و استفاده بهینه از منابع مالی دانشگاه.) افزایش میزان بهرهد

  ري.و فناو هیأت علمی فعال در امور پژوهش) حمایت از اعضاي ه 

  : ضوابط و مقررات کلی2ده ما

به عنوان محل انجام آدرس دانشگاه خوارزمی  در صورت ذکرهاي پژوهشی صورت گرفته، در کلیه فعالیت -1- 2

  گیرد.امتیاز تعلق می ،فعالیت

  شوند.متیاز پژوهانه اعطایی دانشگاه برخوردار میا 10سال اول استخدام از  اعضاي هیأت علمی جدید در -2-2

هاي و اعضاي هیأت علمی منتقل شده از دانشگاهیابند اعضاي هیأت علمی مربی که به درجه استادیاري ارتقا می صره:تب

  شوند.برخوردار می 2- 2نیز از امتیاز ماده دیگر 

کت در تألیف شارمو همچنین  الفبا نوشته شده باشد فها به ترتیب حروهایی که نام نویسندگان در آنامتیاز مقاالت و کتاب -3- 2

  براساس تعداد نویسندگان، به تساوي بین آنها توزیع خواهد شد.طبق جدول ارتقاء ، مجموع ضرایب ، هانامهفرهنگ

نامه باتوجه به تعداد مؤلفان و براساس ضریب امتیازات هاي پژوهشی موضوع این آییننحوه محاسبه امتیاز فعالیت -4- 2

  خواهد گرفت.نامه ارتقاء (جدول زیر) صورت آیین

  )3ستون (  )2ستون (  )1ستون (

  تعداد همکاران
  سهم هر یک از همکاران از امتیاز مربوطه

  مجموع ضرایب
  بقیه همکاران  اول

1  100%  ----------  ------------  

2  90%  %60  150%  

3  80%  50%  180%  

4  70%  40%  190%  

5  60%  35%  200%  

  %250  ≥%30  %50  و باالتر 6

، وزارت بهداشت معتبر موجود در لیست سیاه وزارت علوم، تحقیقات و فناوريقاالت چاپ شده در مجالت نابه م -5- 2

  باشد.هاي چاپ چنین مقاالتی نیز قابل پرداخت نمیامتیازي تعلق نگرفته و هزینه و دانشگاه آزاد



  : معیارهاي تخصیص اعتبار پژوهانه (گرنت)3ماده 

 مجموع امتیازات کسب شده از فعالیتهاي مشروحه در جدول ذیل محاسبه می براساس اعتبار پژوهانه اعضاي هیأت عل

  می شود.

  هاي پژوهشیفعالیت

  امتیازحداکثر (  موضوع  بند

  )سالدر هر بند در 

  حداکثر امتیاز

  

  چاپ مقاالت در مجالت علمی  3-1

3-1-1  
 ISIمقاله چاپ شده در مجالت نمایه شده در 

  )JCRیا  Web of Science(نمایه شده در 

IF/MIF2  +5  

  )10(حداکثر
  

3-1-2  

پژوهشی (نمایه  –مقاله چاپ شده در مجالت علمی 

  SCOPUSشده در 

ISC 

IF/MIF 2  +3  

+ یک سوم امتیاز  20  )7(حداکثر

JCR 
  2  مقاالت نمایه شده در سایر پایگاههاي معتبر  3-1-3

    Nature 50و  Scienceمقاالت درمجله   4-1-3

  ها (حداکثر دو مقاله در هر همایش)الت همایشمقا  3-2

3-2-1  
مقاله علمی کامل در مجموعه مقاالت 

  المللی خارجیهاي علمی بینهمایش
2 6  

3-2-2  
مقاله علمی کامل در مجموعه مقاالت 

  المللی داخلیهاي علمی بینهمایش
5/1 5/4  

3-2-3  
در مجموعه مقاالت کامل مقاله علمی 

  خلیداهاي علمی همایش
1 3  

3-2-4  
  خالصه مقاله در مجموعه مقاالت

  المللی خارجیهاي علمی بینهمایش

  1سخنرانی 

  75/0پوستر 
3  

3-2-5  
  خالصه مقاله در مجموعه مقاالت

  المللی داخلیهاي علمی بینهمایش

  75/0سخنرانی 

  5/0پوستر 
25/2  

3-2-6  
  خالصه مقاله در مجموعه مقاالت

  هاي علمی داخلیهمایش

  5/0انی سخنر

  25/0پوستر 
5/1  

هاي براي کلیه رشته JCRهاي علوم انسانی مقاالت چاپ شده در مجالت معتبر به منظور تشویق اعضاي هیأت علمی رشته :1تبصره 

  شود.محاسبه می 5/1علوم انسانی با ضریب 

امتیاز عالوه بر  WOS، 5(web of science) در سایت  (Highly Cited)به ازاي هر مقاله چاپ شده پر استناد  :2تبصره 

  گیرد.امتیازهاي قبل تعلق می

 Rapid Publication ،Technical Note ،Short، ) نظیرFull paperبه مقاالت تحت عناوین مختلف (به جز مقاالت کامل،  :3تبصره 

Communication  وCase report گیرد.امتیاز مقاله کامل تعلق می %70سازد، تا یو یا هر عنوان دیگري که مقاله را از یک مقاله کامل متمایز م  

  

  

  



  هاي پژوهشیفعالیت

  امتیازحداکثر (  موضوع  بند

  )سالدر هر بند در 

  حداکثر امتیاز

  

تنها به دو مقاله امتیاز له تنها به یک مقاله و در یک سال در یک مجله به هر عضو هیات علمی در یک جلد از یک مج :4تبصره 

  تعلق می گیرد.

  باشد.می ISIامتیازات مقاله  %20ده امتیاز به اضافه  2-3امتیازات بند مجموع حداکثر  :5تبصره 

  گیرد.در یک همایش به بیش از دو مقاله امتیاز تعلق نمی :6تبصره 

  تألیف کتاب  3-3

   15  شده توسط انتشارات دانشگاه) منتشرتألیف کتاب (  3-3-1

3-3-2  
ناشرین سایر تاب (منتشر شده توسط کتألیف 

  )یدانشگاه
10   

 5  کتاب سایر ناشرینتألیف   3-3-3

15  

وسط کتاب ت 2حداکثر 

  یک ناشر در یک سال

  ترجمه کتاب  3-4

  کتاب در سال) 2(حداکثر   10  انتشارات دانشگاه) منتشر شده توسطترجمه کتاب (  3-4-1

3-4-2  
 منتشر شده توسط سایر ناشرینترجمه کتاب (

  )یدانشگاه
  کتاب در سال) 2(حداکثر   7

  ل)کتاب در سا 2(حداکثر   4  ترجمه کتاب (توسط سایر ناشرین)  3-4-3

3-4-4  
تدوین دستورالعمل استانداردها با ذکر نام 

  دانشگاه و داراي شابک
1  5  

  صفحه در نظر گرفته شده است. 200امتیاز کتاب بر مبناي تعداد صفحات یک کتاب به صورت متعارف حداقل  :7تبصره 

3-5  
به با ارائه مستندات و ارائه نظریه جدید...(

  تشخیص معاونت پژوهش و فناوري)
10    

3-6  
پردازي با تأیید شوراي سی نظریهراحراز ک

  عالی انقالب فرهنگی
20    

  خاتمه یافته (از طریق دانشگاه) فعالیت هاي مرتبط با جامعه و صنعت   3-7

3-7-1  

هاي نامهاجراي قرارداد حمایت از پایان

 10کارشناسی ارشد (داراي قرارداد حداقل 

  میلیون ریالی)

2  4  

3-7-2  
هاي دکتري نامهداد حمایت از پایاناجراي قرار

  میلیون ریالی) 30(داراي قرارداد حداقل 
4  8 

3-7-3  

- میلیون ریال باالسري حاصله از طرحبه ازاي هرپانزده 

دانشگاهی (عقد تحقیقاتی خاتمه یافته برون هاي

  قرارداد شده از طریق معاونت پژوهشی دانشگاه)

1  

30  

براي طرح هاي باالي 

  ریال 5،000،000،000

  امتیاز 40



  هاي پژوهشیفعالیت

  امتیازحداکثر (  موضوع  بند

  )سالدر هر بند در 

  حداکثر امتیاز

  

3-7-4  

  ورتاسیس هسته فنا

  اسیس شرکت زایشیت

  اسیس شرکت دانش بنیانت

  

2  

9  

15  

  

  فقط یکبار محاسبه می شود

3-7-5  
اجراي طرح هاي پژوهشی مرتبط با مشکالت دانشگاه 

  به سفارش دانشگاه
3    

3-7-6  
ثبت اختراع یا اکتشاف که به تایید سازمان پژوهش 

  رسیده باشد هاي علمی و صنعتی
3    

3-7-7  

هاي هاي فناوري (مربوط به گروهسایر فعالیت

بدنی، معارف و دانشگاه معماري و زبان، تربیت

  شهرسازي) به تشخیص معاونت پژوهش و فناوري

  مورد) 5(حداکثر   2

  المللیبین –هاي پژوهشی فعالیت  3-8

3-8-1  
تألیف کتاب (منتشر شده توسط ناشر یا دانشگاه 

  المللی)بین معتبر
20   

3-8-2  
تألیف یک فصل از کتاب (منتشر شده توسط 

  )المللیناشر یا دانشگاه معتبر بین
5   

3-8-3  

چاپ مقاله مشترك با اساتید یا پژوهشگران 

با ( ISIخارج از کشور در مجالت نمایه شده در 

  هاي دو طرف)ذکر نام دانشگاه

3  

 1-1-3(عالوه بر امتیاز بند 

 این جدول)

  

3-8-4  

چاپ مقاله مشترك با اساتید یا پژوهشگران 

پژوهشی  –علمی  خارج از کشور در مجالت

(ISC) هاي دو طرف)(با ذکر نام دانشگاه  

2  

-1-3(عالوه بر امتیاز بندهاي 

  )3-1-3یا  2

  

3-8-5  
هاي آموزشی ها و کارگاههمکاري با همایش

  خارج از کشور (با ذکر نام دانشگاه)

  10ریاست همایش 

  5 مدیرپانل

  7دبیر کمیته علمی 

  3عضو کمیته علمی 

  

3-8-6  
ها یا مجامع علمی سخنرانی کلیدي در دانشگاه

  خارج از کشور (با ذکر نام دانشگاه)
7    

3-8-7  
  المللیهاي علمی بینهمکاري با انجمن

  (براي یک بار در یک دوره)

  10رئیس 

  7عضو هیأت مدیره 

  3هاي تخصصی عضو گروه

  

  المللیبین –هاي صنعتی الیتفع  3-9

    15ثبت اختراع، اکتشاف یا نوآوري ثبت شده در   3-9-1



  هاي پژوهشیفعالیت

  امتیازحداکثر (  موضوع  بند

  )سالدر هر بند در 

  حداکثر امتیاز

  

  مؤسسات معتبر خارج از کشور

3-9-2  
اجرا یا مشارکت در اجراي قراردادهاي تحقیقاتی 

  مشترك با خارج از کشور (از طریق دانشگاه)

دالر  1000امتیاز به ازاي هر  5

  دانشگاه) باالسري( 
30  

  المللیهاي تدوین استانداردهاي بینمکاري در کمیتهه  3-9-3
  10رئیس کمیته 

  5عضو کمیته 

10  

  

  

  المللیبین –هاي آموزشی فعالیت  3-10

3-10-1  
 هاينامه در دانشگاهاستاد راهنماي رساله یا پایان

  خارج از کشور معتبر

  4کارشناسی ارشد 

  7دکتري 
  

3-10-2  
هاي ه در دانشگاهاستاد مشاور رساله یا پایان نام

  معتبر خارج از کشور

  2کارشناسی ارشد 

  5/3دکتري 
  

3-10-3  
در یا پرونده ارتقاء نامه رساله یا پایان داوري

  خارج از کشورمعتبر هاي دانشگاه
3    

3-10-4  
هاي خارج از تدریس واحد درسی در دانشگاه

  کشور (از طریق دانشگاه)
  20  امتیاز 5هر واحد درسی 

    3  المللی دانشگاهبین انجام فعالیتکاري منجر به هم  3-10-5

3-10-6  
همکاري در جذب و پذیرش دانشجوي 

  غیرایرانی در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتري

  1کارشناسی ارشد 

  3دکتري 
6  

  کسب مقام علمی  3-11

3-11-1  
المللی داخلی و هاي بینگرفتن جایزه جشنواره

  ...)خارجی (خوارزمی، رازي، فارابی و 

(متناسب با رتبه کسب  10

  شده)
  

3-11-2  

هاي ویژه بر مبناي اعالم مراکز استنادهاي جایزه

  و ... SCOPUSو  ISIالمللی نظیر بین

دانشمندان برتر و یک درصد  انتخاب به عنوان(

...(  

10    

3-11-3  
نسبت به  H-indexبه ازاي یک رتبه ارتقاي 

  سال قبل

  امتیاز  3     >       10

  امتیاز 5        10-20

  امتیاز 7        25-20

  امتیاز10        <  25

  

    10  افزایش استناد 1000به ازاي هر   3-11-4

  

 
 
 



 
 
 

  : نحوه هزینه کرد پژوهانه4ماده 

  هاي تحقیقاتی دانشگاهنامه طرحپیشنهاد و اجراي طرح تحقیقاتی در چارچوب آیین -1- 4

  نمایه شدهمقاالت منتشره در مجالت معتبر پرداخت هزینه چاپ  - 4-2

پرداخت بلیط رفت و برگشت عضو هیأت علمی با وضعیت استخدامی رسمی یا پیمانی که براساس پذیرش - 4-3

هاي مدت یا شرکت در کارگاههاي تحقیقاتی کوتاهرسمی و موافقت هیأت رئیسه دانشگاه جهت گذراندن دوره

گردد، مشروط به اینکه عضو هیأت ر سه ماهه) به خارج از کشور اعزام میتخصصی در طول فصل تابستان (حداکث

المللی استفاده علمی مأمور، در خالل این دوره، از مأموریت دانشگاهی براي شرکت و ارائه مقاله در مجامع بین

  نکند.

یین نامه تا سقف تعیین پرداخت بلیط رفت و برگشت ، حق ثبت نام ، بیمه ، ارز روزانه به نرخ دولتی مطابق آ - 4-4

  شده توسط معاونت پژوهشی

هاي آموزشی داخل کشور به هاي علمی و کارگاههاي شرکت اعضاي هیأت علمی در همایشپرداخت هزینه - 4-5

  )و اقامت نامشامل بلیط رفت و برگشت و هزینه ثبتیا کارگاه (شرط شرکت و ارائه مقاله 

  ) و مواد مصرفی آزمایشگاهی (غیراموالی)خرید تجهیزات آزمایشگاهی (اموالی -4-6

پژوهانه قابل پرداخت  ارائه اسنادالتحریر و امثالهم از محل هاي خرید مواد مصرفی غیرآزمایشگاهی مانند لوازمهزینه :8تبصره 

  باشد.نمی

  باشد.، تبلت و لوازم جانبی کامپیوتر از محل ارائه اسناد گرنت قابل پرداخت نمی خرید لپ تاپ :9تبصره 

  و داده هاي پژوهشی از مراجع تولید آمار واطالعات آزمایشگاهی خدماتخرید  - 4-7

  پرداخت هزینه هاي عضویت در مجامع علمی داخلی و خارجی معتبر - 4-8

و نرم افزارهاي  هزینه خریدکتب ( به شرط آنکه در اختیار کتابخانه هاي اقماري دانشگاه قرار گیرد)، نشریات - 4-9

  یقاتی و هزینه ثبت اختراعتخصصی تحق

  مستندات موردنیاز جهت ارائه براي بررسی و امتیازدهی به تفکیک نوع فعالیت عبارتند از: -5ماده  

 صفحه اول و آخر مقاله (با مشخصات تاریخ چاپ، عنوان مجله، شماره صفحه)، تصویر جلد مجله 

 اصل کتاب منتشر شده 

 له با مشخصات تاریخ چاپ، مشخصات کنفرانسصفحه اول و آخر مقاله یا صفحه خالصه مقا 

 دانشگاهیهاي خاتمه یافته درونصفحه اول گزارش نهایی طرح تحقیقاتی به همراه گواهی اتمام طرح براي طرح 

  صفحه اول گزارش نهایی طرح تحقیقاتی به همراه گواهی اتمام طرح و مبلغ باالسري کسر شده از بابت طرح

 از معاونت پژوهش و فناوري دانشگاهیخاتمه یافته برون

 تصویر گواهی ثبت اختراع و اکتشاف 

 المللیهاي بینها و همکاريمستندات مربوط به فعالیت 

  

  

  



  

  نحوه اعطاي پژوهانه -6ماده

اعطاي اعتبار ویژه بر اساس قرارداد تنظیم شده بین عضو هیات علمی و معاون پژوهش و فناوري دانشگاه انجام  -6-1

  می شود.

  .قرارداد پرداخت می گردد عضو هیأت علمی پس از امضايدرصد اعتبار ویژه  40 عادلم-6-2

  پرداخت این بند منوط به تسویه اعتبار ویژه سال قبل می باشد. :10تبصره

  

  پرداخت می شود. 6-2ط به هزینه کرد بند ارائه اسناد مالی مثبته مربواعتبار ویژه پس از  درصد باقیمانده 60 -6-3

  

هر سال ارائه گزارش پیشرفت فعالیت پژوهشی در انتهاي قرارداد، حکم ، اعتبار ویژه صددر 40راي تسویه ب -6-4

  اسناد مثبته را دارد.


