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) طرح پژوهه  (امتياز اعتباري پژوهشآیین نامه

مقدمه :

 ترديدي نيست كه رسيدن به مرزهاي خودكفائي مستلزم ارتقننای دانننش و فننناوري     
باشد. نيل به ايندر زمينه هاي تخصصي علوم انسانی، صنعت، كشاورزي و علوم  پايه می

كه پژوهش و مهمتر از آن به كارگيري نتايننج پژوهننشهدف نيز ميسر نمي شود، مگر آن
در شئون مختلف، مدنظر مسؤولين و نيز متخصصان قرار گيرد. در شننرايط كنننوني بننا
توجه به فاصله قابل توجه كشورمان در زمينه دانش و فناوري با كشننورهاي صنننعتي و
پيشرفته، ايجاد انگيزه هاي لزم در محققننان جهننت فعنناليت مننؤثر آنننان در ايننن عرصننه

مي بايست از اهم اهداف مسؤولين اجرائي و متوليان امر پژوهش در كشور باشد. 

هنا و از سنويی تسنريع ودر همين راسنتا بنه منظنور افزاينش تحنرک و تقنويت انگینزه
(تسهيل امور اداری و بهره گيري بهينننه از تننوان محققننان و متخصصننان، طننرح پژوهننه 

Grant( .يا «امتياز اعتباري پژوهش» تدوين گرديد 

اهداف  :1ماده 

ايجاد تسهيلتا بيشتر در زمينه تأمين اعتبار تحقيقاتي براي مجريننان طرح هننا و كنناهش-1
تشريفاتا اداري 

افزايننش ميننزان بهننره وري و اسننتفاده بهينننه از منننابع مننالي موجننود و همچنيننن تننوان-2
متخصصان 

ايجاد و تقويت انگيزه هاي لزم در اعضاي هيأتا علمي جهننت افزايننش توليننداتا علمنني-3
در سطح ملی و بين المللي 

ايجاد بستر مناسب و ترغيب اعضاي هيأتا علمي به همكاري بننا مراكننز و سننازمان هاي-4
پژوهشي خارج از دانشگاه و مشاركت در اجراي طرح هاي پژوهشنني و فننناوري بننرون
دانشننگاهي و بننه تبننع آن جننذب اعتبننار از دسننتگاه هاي اجرائنني متقاضنني پژوهننش (بننا

ها) اختصاص امتياز ويژه به این گونه پژوهش

جلب اعتماد محققان در زمينه تأمين به موقع اعتبار مورد نياز آنان. -5
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جلوگيري از اتلف وقت و انرژي محققان -6

فراهننم آوردن زمينننه لزم جهننت برنننامه ريزي منندون و دقيق تننر محققننان درخصننوص-7
فعاليت هاي پژوهشي خنود، بنا عننايت بننه تخصنيص مينزان معينني اعتبنار در يننك دورة

زماني خاص.

 : تخصیص امتیاز2ماده 

 فننرم3ی تخصيص امتياز به فعاليت هاي پژوهشي و فناوري براساس ماده  نحوه
گزارش فعالیت های آموزشی پژوهشی و اجرائی اعضننای هینناتا علمننی مجتمننع

شننماره منندرک سننالیانه بننه ترفیننعآمننوزش عننالی اسننفراین جهننت دریننافت 
 می باشد.15757/16

توضیحات :                               

و یا به) short paper(و یا مقاله کوتاه )  )research note- مقالتی که بصورتا یادداشت پژوهشی 1  
case(صورتا گزارش موردی   report امتیناز70در مجلتا علمی پژوهشی چاپ مننی شنوند، )نن %

مربوطه را کسب خواهند نمود .

- مقالتا مسخرج از پایان نامه یا تز تنهنا در صننورتی تحننت حمننایت مننالی قنرار منی گیننرد (شنامل2
تشویقی می شود) که تاریخ چاپ آن بعد از تاریخ اولین حکم متقاضی باشد. لزم به ذکر است امتیاز

آن در هر صورتا جهت ارتقاء در نظر گرفته خواهد شد.

-  امتیاز مقالتی که ریوایز می خورد و مجدد برای داوری ارسننال مننی گننردد، فقننط یننک بننار3
محاسبه می شود.

- نحوه ی امتیازدهی به کیفیت کتاب و ناشر کتاب و غیره بر اساس مصننوباتا شننورای4
تالیف و ترجمه مجتمع خواهد بود.

-  فقط آن دسته از طرح های پژوهشی خارج مجتمع شامل امتیازاتا مربوطه خواهند5
بود که قبل از معاونت آموزش و پژوهشی مجتمع مجوز لزم را اخذ کرده باشنند . جهننت
اخذ دانشجویان تحصیلتا تکمیلی اخننذ مجننوز از معنناونت اموزشننی و پژوهشننی مجتمننع

الزامی می باشد. 

- امتیاز راهنمایی و مشاوره بر تعداد اساتید راهنما و مشاور تقسیم می شود. 6

ايتISI.  براي چك كردن نام مجله در ليست مجلتا 7 master،  س  journal  list  بننه آدرس
مجلتا از سايت IFمورد نظر مي باشد. براي چك كردن  /http://mjl.clarivate.comاينترنتي 

JOURNAL IMPACT FACTOR اينترنتي آدرس  به   https://www.scijournal.org/ .مد نظر است
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Scientific journal ranking (SJR)،سايتQ1-Q4 و كيفيت مقاله JCRبراي چك كردن ليست مجلتا 

باشد.مورد نظر مي https://www.scimagojr.com/journalrank.phpبه آدرس اينترنتي 

: نحوه محاسبه اعتبار پژوهشی3ماده 

فرمول محاسبه مطابق رابطه زیر است:

)=پژوهانه a×c×d+e هرامتیاز×( ریالی مبلغ

=a  1 امتیاز کسب شده از جدول شماره

=c) 2.2)، تجربی (1.5)،نیمه تجربی (1  امتیاز رشته های نظری(

=d) 1.7)، استاد (1.5)، دانشیار (1.3)، استادیار (1 امتیاز رتبه علمی، مربی (

=eعدد ثابت 

افتهe: مبلغ ریالی هر امتیاز و عدد ثابت 1تبصره  ص ی  هرساله بر مبنای بودجه تخص
گردد.برای پژوهانه توسط حوزه پژوهشی تعیین می

c: تجربی یا نظری بودن کارهای انجام شده متقاضی برای محاسبه ضننریب 2تبصره 
بر اساس تشخیص شورای پژوهشی می باشد. 

اس فعاليت هناي هنر عضنو هينأتا علمني:نن 3تبصره  ارزينابي و محاسنبه امتيناز براس
برمبناي ميانگين فعاليت هاي پژوهشي یک  سال گذشننته او خواهنند بننود و فعننالیت هننای

قبل هرچند که قبل برای گرنت ارائه نشده باشد، قابل پذیرش نمی باشد. 

محاسباتا پژوهانه سالی یکبار و در نیمه اول آذر ماه هر سال محاسبه می: 4تبصره 
گردد.

اعتبارتخصيص داده شده به امتياز مكتسبه در هر سال، تا زمننان اسننتفاده:نن 5تبصره 
کامل قابل ذخیره شدن می باشد.

توانند در سننال اول از اعتبننار کمینننه: اعضاي هيأتا علمي جديدالستخدام مي6تبصره 
 میلیون تومان بهره مند شوند.5/1 میلیون تومان و ارشد معادل 3دکتری معادل 

محل های هزينه كرد اعتبار پژوهشی  :4ماده 

 - طرح هاي پژوهشي درون دانشگاهي: 1
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مطابق شیوه نامه تعریف و اجرای طرح هننای پژوهشننی درون دانشننگاهی بننه شننماره
 طرح مورد نظر تعریف و پس از طی مراحننل نهننایی و  اجننرا17237/17مدرک 

می گردد.

  میلیون تومان و با تصويب9تا سقف اعتبار : 1طرح هاي پژوهشي شماره  - 1-1
شوراي پژوهشي مجتمع.

 ميليننون و پانصنند هننزار4 : تننا سننقف اعتبننار 2- طرح هاي پژوهشنني شننماره 2-1
تومان، با تصويب شوراي پژوهشي مجتمع

بننا میلیون و پانصد هننزار تومننان 1 : تا سقف اعتبار 3- طرح هاي پژوهشي شماره 3-1
.تصويب شوراي پژوهشي مجتمع

در صورتا امکان بایستی مبلغ پیشنهادی طرح از سقف مجاز میزان گرنت- 7تبصره 
مجری اصلی طرح تجاوز نکند. در صننورتا بیشننتر شنندن مبلننغ طننرح و داشننتن همکننار
طرح، با ارائه درخواست مجری طننرح مبتنننی بننر کسننر مبلننغ مننابه التفنناوتا از گرنننت

باشنند در اینن صننورتا مبلنغ مننابههمکار طرح، طرح قابل تصویب با مبلغ پیشنهادی منی
التفاوتا از گرنت همکاران کسر خواهد شد.

% کننل مبلننغ100 مجری طرح می تواننند تننا 1 در طرح پژوهشی شماره – 8تبصره 
تخصیص یافته به طرح را بابت خرید تجهیزاتا و مواد آزمایشگاهی پیشنهاد نماینند و در
رح منی توانند صورتا کاهش میننزان حنق پیشننهادی جهنت خریند تجهینزاتا مجنری ط

% مبلغ اعتبار طرح را بابت حق التحقیق مشخص نماید و در صورتی کننه50حداکثر تا 
خرید تجهیزاتا و مواد ازمایشگاهی جهت انجام طننرح مننورد نینناز نباشنند حننداکثر مبلننغ

 میلیون و پانصد هزار تومان می باشد.4پیشنهاد شده جهت حق التحقیق معادل 

% کننل مبلننغ100 مجننری طنرح مننی تواننند تننا 2 در طرح پژوهشی شماره -9تبصره 
تخصیص یافته به طرح را بابت خرید تجهیزاتا و مواد آزمایشگاهی پیشنهاد نماینند و در
رح منی توانند صورتا کاهش میننزان حنق پیشننهادی جهنت خریند تجهینزاتا مجنری ط

% مبلغ اعتبار طرح را بابت حق التحقیق مشخص نماید و در صورتی کننه50حداکثر تا 
خرید تجهیزاتا و مواد ازمایشگاهی جهت انجام طننرح مننورد نینناز نباشنند حننداکثر مبلننغ

 می باشد.تومان میلیون 3پیشنهاد شده جهت حق التحقیق معادل 

% مبلغ طرح که جهت خرید تجهیزاتا و مواد آزمایشننگاهی مشننخص50 -10تبصره 
گردد پس از عقد قرارداد فی مابین دانشگاه و مجننری طننرح و ارائننه فنناکتور معتننبرمی

باشد.قابل پرداخت می

% مبلغ طرح جهت خرید تجهیزاتا و مواد آزمایشگاهی مورد نیاز پس30 -11تبصره 
از عقد قرارداد فی مابین دانشنگاه و مجنری طنرح و ارائنه پیننش فنناکتور معتننبر قابنل

پرداخت است.
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 و پرداخننت حننق التحقیننق منننوط بننه چنناپ1 خاتمه طننرح شننماره -12تبصره 
باشد. مقاله می1 چاپ حداقل 2 مقاله  و برای طرح پژوهشی شماره 2حداقل 

و Q1 در صورتی که مقاله / مقالتا مستخرج شنده از طننرح جننزء -13تبصره 
Q2 JCR  مبلغ حق التحقیق مشخص شده قابل پرداخننت اسننت، در100باشد %

% مبلغ حق80باشد  Q4 JCRو  Q3صورتی که مقاله مستخرج شده از طرح جزء 
التحقیق مشخص شده قابل پرداخت است، در صورتی که مقاله مستخرج شده

% مبلغ حق التحقیق مشننخص شننده قابننل پرداخننت60از طرح، علمی پژوهشی باشد 
% مبلننغ40است و در صورتی که مقاله مستخرج شده از طرح، علمی ترویجی باشنند 

حق التحقیق مشخص شده قابل پرداخت است.

پرداخت حق التحقیق در صورتا ثبت اختراع خننارجی1 در طرح شماره – 14تبصره 
 پرداخت حق التحقیق با ثبت اختراع داخلی قابل پرداخت است. 2و در طرح شماره 

دانشگاهي منوط تسويه حساب نهايی طرح های پژوهشي و فناوري برون -15تبصره 
به اظهار رضايت سفارش دهنده و صدور کارنامه طرح است.

-16تبصصصره   جهننت صنندور كارنننامه طننرح در مننورد طننرح هننای پژوهشننی بننرون 
دانشگاهی، ارزشيابي گزارش نهايي طرح هاي پژوهشي با استناد بنه آيين ننامه شنوراي
پژوهشي دانشگاه صورتا خواهد گرفت و در صورتي كه مجري طرح عدم تمايل خننود
اا اعلم نمايد، گزارش نهايي در شورای پژوهشی مورد بررسنني به صدور كارنامه را كتب

و ارزيابي اجمالي قرار خواهد گرفت.

-17تبصره   اگر طرحی به طور مشترک بین عضو هینناتا علمننی مجتمننع بننا یکننی از 
اعضای هیاتا علمی یا موسساتا آموزشی پژوهشی منعقد گردد، تعهداتا عضننو هینناتا

علمی در قبال میزان گرنت استفاده شده مطابق آیین نامه های جاری می باشد.

-18تبصره    در مقاله مستخرج از طرح مشترک بین دانشگاه ها عضو هیاتا علمننی 
باید نویسنده اول یا مسئول باشد.

 اعضای هیاتا علمی که مامور به تحصیل می باشند، مننی توانننند گرنننت– 19تبصره 
ذخیننره قبلننی خننود را جهننت تعریننف طننرح پژوهشننی درون مجتمننع اسننتفاده نمایننند،
مشروط بر اینکه در مقناله مسنتخرج از طنرح پژوهشنی تعرینف شنده، مجنری طنرح
( عضو هیاتا علمی مامور به تحصیل) دارای فقط یننک آدرس بننه نننام مجتمننع آمننوزش
عالی فنی و مهندسی اسفراین باشد و همچنین عضو هیاتا علمی بننه عنننوان نویسنننده

اول یا مسئول باشد.

هصصای کوتصصاه مصصدت آموزشصصی وهصصا و دورههصصا، کارگصصاه- شركت در همایش2
پژوهشی 
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نامه اجرائی شرکت اعضای هینناتا علمننی در محافننل علمننی داخننل ومطابق آئین
 عمل شود.5998/17خارج کشور به شماره مدرک 

- خرید تجهیزات آموزشی - پژوهشی 3

توانند جهت خرید مواد و% مبلغ گرنت سالیانه خود را می20اعضای هیاتا علمی 
تجهیزاتا بدون تعریف در طرح استفاده نمایند.

نامه مقطع کارشناسی- پایان4

نامه مقطع کارشناسی با ارائه فاکتورتوانند برای هر عنوان پایاناعضای هیاتا علمی می
 ریال از محل گرنت سالیانه خود دریافت کنند.000/000/5مبلغ 

- خرید لپ تاپ،  تبلت ، پرینتر، اسکنر و متعلقات 5

 سال اخیر خود را جهت  خرید لپ4% میانگین گرنت 30توانند اعضای هیاتا علمی می
هزینه کنند. تاپ،  تبلت ، پرینتر، اسکنر و ...

ترجمه و ویرایش مقاله- 6

 ریننال000/000/20تواند برای استفاده از این بند در سننال مبلننغ عضو هیاتا علمی می
 از محننل گرنننت خننودبا ارائننه مسننتنداتا و فاکتورهننای معتننبر ISIمنوط به چاپ مقاله 

هزینه کند.

، حق عضويت در مجامع علمي داخلي و)page charge(- هزينه چاپ مقالت 7
خارج از كشور و هزينه خريد كتب علمي مورد نياز از خارج كشور

 دلر را در500تواند حداکثر یک مننورد در سننال تننا سننقف عضو هیاتا علمی مجتمع می
این مورد از محل اعتبار پژوهه خود هزینه کند.

)RA- به خدمت گرفتن دستیار پژوهشی (8

هشننیو درصد گرنت سالیانه خود را به عنوان دستیار پژ10عضو هیاتا علمی می تواند 
)Research assistant.با موافقت شورای پژوهش پرداخت نماید (

: تنظيم اسناد حسابداري 5ماده 

متقاضی استفاده از اعتبار پژوهه لزم است مراحل زیر را طی کند:
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-  الف) فاکتورهای مربوط به خرینند تجهیننزاتا و مننواد مصننرفی و سننخت افننزاری6-1
ها  و ...) را بننه کننارپردازی بننرده ونامهها، پایان ( طرح4 ماده 8تا 1مربوط  به بندهای  

رسید کارتکس را دریافت نماید.

لزم به ذکر است فنناکتور مننواد و تجهیننزاتا مصننرفی بایسننتی دارای شننماره و
تاریخ، مهر فروشنده مشتمل بر نام و نننام خننانوادگی فروشنننده، شننماره ملننی
فروشنده و گننواهی مالینناتا بننر ارزش افننزوده بننه صننورتا مجننزا و الصنناق بننه
فاکتور باشد و پشت فاکتورها قبل از تحویل به مسئول کارپردازی امضاء شود.

،در مورد فاکتورهای مربوط به خنندماتا آزمایشننگاهی و تجهیننزاتا غیرمصننرفی
فاکتور باید دارای شماره تاریخ، مهر و امضای شننرکت ارائننه دهنننده خنندماتا و
گواهی نامه مجزای پرداخت مالیاتا بر ارزش افزوده باشد که نیازی به تحویننل

این دسته از فاکتورها به کارپردازی و ثبت در کارتکس نمی باشد.

- ب) مستنداتا مربوط به شرکت در کنفرانننس ( بلیننت رفننت و برگشننت، گننواهی6-1
پذیرش مقاله، صفحه اول مقاله، فاکتورهای اینناب و ذهنناب و ...) را جهننت تحویننل بننه

را پر نمایند.17 /15596کرد کنفرانس به شماره   هزینهمدیریت آماده و فرم

 را پننر15584/17- فرم پرسشنامه درخواسننت اعتبننار پژوهننه بننه شننماره منندرک 6-2
نمایند.

- نامه درخواست اعتبار مربوطه بننه ضننمیمه فننرم اعتبننار پژوهننه و فننرم خرجکننرد6-3
کنفرانننس از طریننق کارتابننل بننه منندیریت پژوهننش ارسننال شننده و اصننل فاکتورهننا و

مستنداتا لزم تحویل گردد.

نامه در جلساتا كميته منتخننب شننوراي پژوهشنني مجتمننع فنننی و مهندسننی  دراين آيين
 تبصره به تصننويب19 ماده و 5 در 26/10/1397 بازنگري شد و در تاريخ 1397سال 

رسيد و از تاريخ تصويب لزم الجراء است.
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        تنظیم کنندگان  

کارشناس پژوهشی

الهه حسین زاده

مدیریت پژوهشی

دکتر زهرا جمیلی

معاونت پژوهشی

دکتر محمد حاتمی


