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 بسمه تعالی

  21/8/96تاریخ:                                                                                                                 

 5998/17 -1:  شماره                                                                                                          

 ()امتیاز اعتباري پژوهش طرح پژوهه  ین نامهآی

 مقدمه :

هاي تخصصی تردیدي نيست كه رسيدن به مرزهاي خودكفائی مستلزم ارتقاي دانش و فناوري در زمينه      

وهش و كه پژشود، مگر آندف نيز ميسر نمیهنيل به این  باشد.پایه میانسانی، صنعت، كشاورزي و علومعلوم

ر شرایط دمهمتر از آن به كارگيري نتایج پژوهش در شئون مختلف، مدنظر مسؤولين و نيز متخصصان قرار گيرد. 

ه، ایجاد كنونی با توجه به فاصله قابل توجه كشورمان در زمينه دانش و فناوري با كشورهاي صنعتی و پيشرفت

بایست از اهم اهداف مسؤولين اجرائی و این عرصه می ردهاي الزم در محققان جهت فعاليت مؤثر آنان انگيزه

 متوليان امر پژوهش در كشور باشد. 

گيري ها و از سویی تسریع و تسهيل امور اداري و بهرهانگيزهدر همين راستا به منظور افزایش تحرک و تقویت 

 تدوین گردید. « امتياز اعتباري پژوهش»یا  (Grant)بهينه از توان محققان و متخصصان، طرح پژوهه 

 اهداف:  :1ماده 

 ها و كاهش تشریفات اداري ایجاد تسهيالت بيشتر در زمينه تأمين اعتبار تحقيقاتی براي مجریان طرح -1

 وري و استفاده بهينه از منابع مالی موجود و همچنين توان متخصصان افزایش ميزان بهره -2

 المللی هاي الزم در اعضاي هيأت علمی جهت افزایش توليدات علمی در سطح ملی و بينایجاد و تقویت انگيزه -3

رج از دانشگاه و شی خاهاي پژوهایجاد بستر مناسب و ترغيب اعضاي هيأت علمی به همكاري با مراكز و سازمان -4

هاي اجرائی هاي پژوهشی و فناوري برون دانشگاهی و به تبع آن جذب اعتبار از دستگاهمشاركت در اجراي طرح

 ها( متقاضی پژوهش )با اختصاص امتياز ویژه به این گونه پژوهش

 جلب اعتماد محققان در زمينه تأمين به موقع اعتبار مورد نياز آن.  -5

 ف وقت و انرژي محققانجلوگيري از اتال -6

هاي پژوهشی خود، با تر محققان درخصوص فعاليتریزي مدون و دقيقفراهم آوردن زمينه الزم جهت برنامه -7

 عنایت به تخصيص ميزان معينی اعتبار در یك دورة زمانی خاص.

 

آردس: 
خراسان شمالی، 
اسفراین، بلوار 

آزادگان، نبش 
ن  میدا

گار: ورمارد.د
058372665

-3تلفن: 39
058372665

صندوق     31
پستی 

9661998195 
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 :2ماده 

 .باشدفناوري براساس جدول زیر می هاي پژوهشی وي تخصيص امتياز به فعاليتنحوه تخصيص امتياز: 

 1جدول شماره 

امتياز حداكثر  امتياز درواحد كار پژوهشی و فناوريهايفعاليت ردیف

 در  هر موضوع

 )براي هر سال(

امتياز  حداكثر

كسب شده 

توسط هيات 

 علمی

   JCR-Q1 10مقاله   1

   JCR-Q2 8مقاله   2

   JCR-Q3 6مقاله   3

   JCR-Q4 5مقاله   4

مقاالت علمی پژوهشی   5

-خارجی كه در یكی از پایگاه

المللی هاي معتبر علمی بين

 ISIاند و مقاالت نمایه شده

( یا با IFبدون ضریب تأثير )

 ( صفرIFضریب تأثير )

4   

   3 مقاالت علمی پژوهشی داخلی  6

   2 رویجیت -مقاله علمی   7

مقاله كامل   8

-هاي همایشمقالهدرمجموعه

 هاي علمی معتبر

2 6  

مقاله در خالصه  9

هاي هاي همایشمقالهمجموعه

 علمی معتبر

0.5 3  

اختراع یا اكتشاف ثبت   10

همراه با مجوز و  شده 

آن در داخل یا ي تایيدیه

 از كشور خارج

 5داخلی 

 10خارجی

20  

آردس: 
خراسان شمالی، 
اسفراین، بلوار 

آزادگان، نبش 
ن  میدا

گار: ورمارد.د
058372665

-3تلفن: 39
058372665

صندوق     31
پستی 
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  8حداكثر  8تا  هنري اثر بدیع و ارزنده  11

هاي هاي علمی طرحگزارش  12

پژوهشی و فناوري برون 

مصوب مدیریت دانشگاهی )

ارتباط علمی دانشگاه 

 جامعه( و 

  12حداكثر 12تا 

ویرایش علمی و بررسی و نقد   13

 كتاب

  4 2حداكثر 

  20 10حداكثر انتقادي كتاب معتبرتصحيح   14

تاليف یا تصنيف كتاب بر   15

حسب اعتبار محتوي ، كيفيت 

نگارش اعتبار ناشر در قالب 

دانشگاهی  –كتاب درسی 

مرتبط با تخصص عضو هيات 

 علمی

 امتياز  حداكثر12چاپ اول

 امتياز 3تجدید چاپ بدون اصالحات

درصدي  %30با اصالحات حداقل 

 امتياز چاپ اول(درصد  40مولف )

  

كتاب با توجه و تدوین ترجمه   16

به اعتبار علمی، كيفيت 

ترجمه و اعتبار ناشر در قالب 

دانشگاهی -كتاب درسی

مرتبط با تخصص عضو هيات 

 علمی

 امتياز7 حداكثر چاپ اول

 امتياز 2تجدید چاپ بدون اصالحات 

 3مولف  %30با اصالحات حداقل 

 امتياز

21  

نامه كارشناسی راهنماي پایان   17

 ارشد )خاتمه یافته (

 امتياز 5/2راهنما 

 امتياز 1مشاور 
7  

  8 امتياز 4حداكثر  درسنامه  18

 امتياز 6راهنما  رساله دكتري )خاتمه یافته(  19

 امتياز 2مشاور 
8  

گزارش هاي نهایی تایيد شده   20

 طرح هاي تحقيقاتی داخلی

4   

پژوهشگر نمونه و استاد نمونه   21

 دانشگاه

2   

داوري مقاالت در مجله هاي   22

علمی پژوهشی و علمی 

 ترویجی

  4 0.25و  0.5

  4 2حداكثر  ویرایش علمی كتاب و مجله  23

طرح  داخلیداوري طرح هاي   24

 1شماره 

                    1 اوليه

   2 نهایی

   5/0 اوليهطرح 
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  توضيحات

 

 یا به صورتو  (short paper)و یا مقاله كوتاه  ( (research noteكه بصورت یادداشت پژوهشی  مقاالتی .1

امتياز مربوطه را كسب  %70در مجالت علمی پژوهشی چاپ می شوند،  (case report)گزارش موردي 

 خواهند نمود .

كه تاریخ  (تحت حمایت مالی قرار می گيرد )شامل تشویقی می شودمقاالت مسخرج از پایان نامه یا تز تنها در صورتی  .2

ظر گرفته نالزم به ذكر است امتياز آن در هر صورت جهت ارتقاء در  چاپ آن بعد از تاریخ اولين حكم متقاضی باشد.

 خواهد شد.

 امتياز مقاالتی كه ریوایز می خورد و مجدد داروري ارسال می گردد فقط یك بار محاسبه می شود. .3

بات در خصوص كيفيت كتاب و ناشر كتاب و غيره بر اساس مصو 15تا  13نحوه ي امتيازدهی به ردیف هاي  .4

 مجتمع خواهد بود. شوراي تاليف و ترجمه

ونت فقط آن دسته از طرح هاي پژوهشی خارج مجتمع شامل امتيازات مربوطه خواهند بود كه قبال از معا .5

جوز م. جهت اخذ دانشجویان تحصيالت تكميلی اخذ پژوهشی مجتمع مجوز الزم را اخذ كرده باشد آموزش و 

 از معاونت اموزشی و پژوهشی مجتمع الزامی می باشد. 

 امتياز راهنمایی و مشاوره بر تعداد اساتيد راهنما و مشاور تقسيم می شود.  .6

كه شود. ی م داده  h-index معادل عضو هيات علمی، امتياز به گرنت  h-index به ازاي هر یك افزایش در .7

 .مند شود می باشد و تنها یكسال از این امتياز می تواند بهره 10عدد  h-index حداكثر ميزان

10 ...... 3 2 1 h-index 

 امتياز گرنت 1 2 3 ...... 10

   1 نهایی 2شماره 

طرح 

 3شماره 

   0.25 اوليه

   0.5 نهایی

دبيري   25

 هاكنفرانس

   5تا  4 بين المللی

   4تا  3 ملی

   3تا  2 استانی

   2تا  1 دانشگاهی

 مجالت  26

 مجتمع

مدیر مسئول، 

سردبير و دبير 

 اجرایی

5   

   4تا  2 هيات تحریریه

 10 امتياز h- index  1 به ازاي هر  h- indexامتياز   27

  كل امتياز كسب شده توسط هيئت علمی  28
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 :3ماده 

 چگونگي ارزشیابي امتیاز پژوهه: 

یك هاي پژوهشی هاي هر عضو هيأت علمی برمبناي ميانگين فعاليتارزیابی و تخصيص امتياز براساس فعاليت

 سال گذشته او خواهد بود. 

 محاسبه می گردد.محاسبات پژوهانه سالی یكبار و در نيمه اول آذر ماه هر سال 

سال بعد قابل هزینه كردن خواهد بود. بدیهی  3اعتبارتخصيص داده شده به امتياز مكتسبه در هر سال تا حداكثر 

عنوان مثال اعتبار امتياز كسب شده در سال گردد. بهاست پس از گذشت این زمان، امتياز و مانده اعتبار صفر می

 د. خواهد بو 91و  90،  89هاي كرد در سالقابل هزینه 1388

ميليون  3ي معادل دكتر كمينه توانند در سال اول از اعتبار: اعضاي هيأت علمی جدیداالستخدام می1تبصره  -

 .بهره مند شوندميليون تومان  5/1و ارشد معادل  تومان

 

 :4ماده 

 نحوه اجراي پژوهانه:

 . فرمول محاسبه:4-1

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

a=  1كسب شده از جدول شماره امتياز  

c= ( 1امتياز رشته هاي نظري)( 2.2(، تجربی )1.5،نيمه تجربی)  

d= ( 1.7(، استاد )1.5(، دانشيار )1.3(، استادیار )1امتياز رتبه علمی، مربی )   

e= عدد ثابت   

آردس: خراسان 
شمالی، اسفراین، 
بلوار آزادگان، 

ن  نبش میدا
گار: ورمارد.د

05837266539 
-3تلفن:

05837266531    
صندوق پستی 

9661998195 
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وسط حوزه تهرساله بر مبناي بودجه تخصص یافته براي پژوهانه  e: مبلغ ریالی هر امتياز و عدد ثابت 2تبصره 

 گردد.پژوهشی تعيين می

 بر اساس تشخيص شوراي cتجربی یا نظري بودن كارهاي انجام شده متقاضی براي محاسبه ضریب  :3تبصره 

 پژوهشی می باشد. 

 :5ماده 

 كرد اعتبار: ههاي تحقیقاتي طرح پژوهه و نحوه هزینفعالیت

 هاي پژوهشي درون دانشگاهي: طرح -1

گروه مربوط، شوراي پژوهشی و با تصویب  ميليون تومان 6 سقف اعتبار تا: 1 هاي پژوهشی شمارهطرح -1-1

 .مجتمعشوراي پژوهشی دانشكده و 

شوراي پژوهشی گروه مربوطه و ، با تصویب تومانميليون  3تا سقف اعتبار :  2هاي پژوهشی شماره طرح -2-1

 . مجتمع

باتصویب گروه مربوطه وشوراي ميليون تومان  1تا سقف اعتبار :  3هاي پژوهشی شماره طرح -3-1

 .دانشكدهپژوهشی

اوز در صورت امكان بایستی مبلغ پيشنهادي طرح از سقف مجاز ميزان گرنت مجري اصلی طرح تج -4تبصره 

ر مبلغ نكند. در صورت بيشتر شدن مبلغ طرح و داشتن همكار طرح، با ارائه درخواست مجري طرح مبتنی بر كس

لغ مابه باشد در این صورت مبميزان پيشنهادي میمابه التفاوت از گرنت همكاران طرح، طرح قابل تصویب با 

 التفاوت از گرنت همكاران كسر خواهد شد.

كل مبلغ تخصيص یافته به طرح را بابت  %100مجري طرح می تواند تا  1در طرح پژوهشی شماره  – 5تبصره 

جهت خرید خرید تجهيزات و مواد آزمایشگاهی پيشنهاد نماید و در صورت كاهش ميزان حق پيشنهادي 

مبلغ اعتبار طرح را بابت حق التحقيق مشخص نماید و در صورتی  %50تجهيزات مجري طرح می تواند حداكثر تا 

جهت انجام طرح مورد نياز نباشد حداكثر مبلغ پيشنهاد شده جهت حق  كه خرید تجهيزات و مواد ازمایشگاهی

 می باشد. تومانميليون  3التحقيق معادل 

كل مبلغ تخصيص یافته به طرح را بابت  %100مجري طرح می تواند تا  2در طرح پژوهشی شماره  -6تبصره 

خرید تجهيزات و مواد آزمایشگاهی پيشنهاد نماید و در صورت كاهش ميزان حق پيشنهادي جهت خرید 

آردس: 
خراسان شمالی، 
اسفراین، بلوار 

آزادگان، نبش 
ن  میدا

گار: ورمارد.د
058372665

-3تلفن: 39
058372665

صندوق     31
پستی 

9661998195 
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و در صورتی مبلغ اعتبار طرح را بابت حق التحقيق مشخص نماید  %50تجهيزات مجري طرح می تواند حداكثر تا 

كه خرید تجهيزات و مواد ازمایشگاهی جهت انجام طرح مورد نياز نباشد حداكثر مبلغ پيشنهاد شده جهت حق 

 می باشد. تومانميليون  2التحقيق معادل 

 عقد قراردادگردد پس از مبلغ طرح كه جهت خرید تجهيزات و مواد آزمایشگاهی مشخص می %50 -7 تبصره

 باشد.مجري طرح و ارائه فاكتور معتبر قابل پرداخت میفی مابين دانشگاه و 

-مبلغ مشخص شده جهت حق التحقيق در صورت چاپ مقاله مستخرج از طرح، قابل پرداخت می -8تبصره 

 باشد. 

شی مقاله  و براي طرح پژوه 2و پرداخت حق التحقيق منوط به چاپ حداقل  1خاتمه طرح شماره  -9تبصره 

 باشد.مقاله می 1چاپ حداقل  2شماره 

مبلغ حق التحقيق مشخص  %100باشد  Q2و  Q1در صورتی كه مقاله مستخرج شده از طرح جزء  -10تبصره 

مبلغ حق  %80باشد  Q4و  Q3شده قابل پرداخت است، در صورتی كه مقاله مستخرج شده از طرح جزء 

 %60التحقيق مشخص شده قابل پرداخت است، در صورتی كه مقاله مستخرج شده از طرح، علمی پژوهشی باشد 

مبلغ حق التحقيق مشخص شده قابل پرداخت است و در صورتی كه مقاله مستخرج شده از طرح، علمی ترویجی 

 مبلغ حق التحقيق مشخص شده قابل پرداخت است %40باشد 

و استادیار  2نوان مجري، مربی عاعضاي هيأت علمی به  2و  1هاي جاري شماره حداكثر تعداد طرح - 11ه تبصر

 مورد است.  3و استادیار  2مربی مورد و به عنوان همكار   3

 2ادیار و است 1هر عضو هيات علمی به عنوان مجري، مربی  3حداكثر تعداد طرح هاي جاري شماره  – 12تبصره 

 ،تنيز به همين صور 3همكار در طرح نوع  به عنوان. همچنين می باشدطرح در سال و بصورت غير همزمان 

 یند.طرح در سال و بصورت غير همزمان می توانند به عنوان همكار طرح فعاليت نما 2و استادیار  1مربی 

 نامه شورايهاي پژوهشی بااستناد به آیينصدور كارنامه طرح، ارزشيابی گزارش نهایی طرحجهت  - 13تبصره 

بًا اعالم و در صورتی كه مجري طرح عدم تمایل خود به صدور كارنامه را كت پژوهشی دانشگاه صورت خواهد گرفت

 گرفت.مورد بررسی و ارزیابی اجمالی قرار خواهد  شوراي پژوهشیگزارش نهایی در  و نماید

ی منوط به اظهار رضایت سفارش دانشگاههاي پژوهشی و فناوري برونتسویه حساب نهایی طرح - 14تبصره 

 دهنده و صدور كارنامه طرح است. 

آردس: 
خراسان شمالی، 
اسفراین، بلوار 

آزادگان، نبش 
ن  میدا

گار: ورمارد.د
058372665

-3تلفن: 39
058372665

صندوق     31
پستی 

9661998195 
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هاي پژوهشی به دفعات مختلف با درخواست عضو محترم هيأت علمی و موافقت ح تمدید طر  -  15تبصره

 .شوراي پژوهشی امكان پذیر می باشد

خورده باشد جهت  DOI براي اختتام طرح هاي پژوهشی در صورتی كه مقاله آنالین شده و یا - 16تبصره 

 .اختتام مورد قبول است

 acknowledyment)تشكر و قدردانی  مقاالت مستخرج از طرح پژوهشی می بایست در بخش - 17تبصره 

ذكر شود كه مقاله مستخرج از طرح پژوهشی مجتمع اموزش عالی اسفراین است و حمایت از گرنت داشته  ( 

 .است

سسات یا مواگر طرحی به طور مشترک بين عضو هيات علمی مجتمع با یكی از اعضاي هيات علمی  - 18تبصره 

امه نآموزشی پژوهشی منعقد گردد، تعهدات عضو هيات علمی در قبال ميزان گرنت استفاده شده مطابق آیين 

 .هاي جاري می باشد

ا مسئول یدر مقاله مستخرج از طرح مشترک بين دانشگاه ها عضو هيات علمی باید نویسنده اول   - 19تبصره 

 .باشد

 ج از كشور، جهت ارائه مقاله:خار وشركت در مجامع علمي داخل  -2

ت خارج از كشور جهالمللی بينهاي مربوط به شركت اعضاي هيأت علمی در مجامع معتبر هزینه بخشی از -1-2

رین نام، بليط رفت و برگشت، حق مأموریت از محل اعتبار پژوهه و با استناد به آخارائه مقاله اعم از هزینه ثبت

 باشد.قابل پرداخت می مصوبات شوراي پژوهشی دانشگاه 

هاي علمی مجامع علمی داخل كشور و نيز هزینه شركت اعضاي هيأت علمی در همایش حق عضویت در -2-2

 باشد.داخل كشور به استناد آخرین مصوبات شوراي پژوهشی دانشگاه از محل اعتبار پژوهه قابل پرداخت می

ور تقسيم شده و حمایت دسته كشورهاي نزدیك و دهزینه هاي شركت در كنفرانس هاي خارجی به دو  -3-2

فغانستان، اكشورهاي نزدیك عبارتند از:پاكستان ) .ميليون تومانی تقسيم بندي می شود 6ميليون و  3هاي مالی 

رجستان، گهندوستان، ازبكستان، تاجيكستان ، تركمنستان، قرقيزستان، روسيه، جمهوري آذربایجان، ارمنستان، 

دور محسوب  ان، اردن، عراق، كویت، قطر، بحرین، عربستان، امارات، عمان، یمن و سایر كشورهاتركيه،سوریه،لبن

 (می شوند

 پژوهشي  - خرید تجهیزات آموزشي -3
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در صورتی كه  موافقت می گردد،  با خرید تجهيزات آزمایشگاهی از محل گرنت عضو هيات علمی -20تبصره 

)از جمله استفاده دیگر اعضاء( مبلغ درآمدزایی شده به   دانشگاه داشته باشدتجهيزات مورد نظر درآمدزایی براي 

 .گرنت ایشان باز گردد

 :6ماده 

 تنظیم اسناد حسابداري: 

 تائيد شوراي پژوهشی، تائيد مدیریت پژوهش، تائيد معاونت پژوهشی و تائيد معاونت اداري مالی

 :  3و  2 ، 1هاي پژوهشي شماره طرح

اي و مواد آزمایشگاهی و مصرفی با ارائه فاكتور معتبر و قبض انبار / صورتجلسه خرید تجهيزات سرمایه هزینه

التحقيق در صورت چاپ مقاله مستخرج از طرح، قابل پرداخت مبلغ مشخص شده جهت حق گردد. پرداخت می

 بيان شده است(.  7باشد )جزیيات بيشتر در تبصره می

 مدت آموزشي و پژوهشي هاي كوتاهها، دورهها، كارگاهشركت در همایش

اعضاي هيات ين نامه اجرائی شركت بر اساس آئها، مجامع علمی پژوهشی، شركت در همایشو نام هزینه ثبت -1

 علمی در محافل علمی داخل و خارج كشور با ارئه رسيد پرداخت می شود.

 شود.و مجامع علمی پژوهشی خارج از كشور با ارائه بليط پرداخت می هاوبرگشت همایشهزینه رفت -2

، حق عضویت در مجامع علمي داخلي و خارج از كشور و (page charge)هزینه چاپ مقاالت  -3

ابل پرداخت اجع ذیربط، قكه با ارائه رسيد )یا فاكتور( از مر خرید كتب علمي مورد نیاز از خارج كشورهزینه 

 دالر 500سقف  باباشد و حداكثر یك مورد در سال می

موزش آالزم به ذكر است به آن دسته از فعاليت هاي پژوهشی امتياز داده می شود كه نام مجتمع : 21تبصره

 نام مجتمع باید به صورت یكی از موارد زیر باشد: درج شده باشد .عالی اسفراین در آن 

 مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین 

 Esfarayen University of Technology, Esfarayen, North Khorasan, Iran 

آدرس آزمایشگاه مركزي، مجتمع آموزش  ،مطالعاتی كه از تجهيزات آزمایشگاهی استفاده می شود : 22 تبصره

 .عالی اسفراین در مقاالت ذكر گردد

آردس: 
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 Central research laboratory , Esfarayen University of technology 

بازنگري شد و  1396در سال مجتمع فنی و مهندسی  نامه در جلسات كميته منتخب شوراي پژوهشی این آیين

 .از تاریخ تصویب الزم االجراء استتبصره به تصویب رسيد و  22ماده و  6در  21/8/136 در تاریخ

 

 

 تنظيم كنندگان           

 معاونت پژوهشی

 دكتر حبيب اهلل صفري

 پژوهشیمدیریت 

 دكتر صدیقه عباسی

 كارشناس پژوهشی

 الهه حسين زاده
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