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      152486/01شماره: 
 04/07/1401تاریخ: 

 

 بسمه تعالی

 نامه پژوهانهآیین
 معاونت آموزشی و پژوهشی

 
یند آتسهیل در فر کاهش مراحل اداری و مندسازی آن،ی پژوهشی و فناوری دانشگاه و هدفهادهی به فعالیتدر راستای جهت
های علمی در مدیریت فعالیتهیأتو نیز واگذاری اختیار به اعضای های پژوهشی و فناوری اعتبار فعالیتکرد تصویب و هزینه

 نامه پژوهانه تدوین گردید.ینآی ،پژوهشی و فناوری

 اهداف :1ماده 

 برنامه راهبردی دانشگاه. های پژوهشی و فناوری در راستای اهداف وبسترسازی جهت هدایت فعالیت -

 های پژوهشی و فناوری هدفمند.از فعالیتحمایت  -

 فناوری. های پژوهشی ومین اعتبار موردنیاز فعالیتتسریع در روند تأ -

 علمی.هیأتو فناوری اعضای های پژوهشی تسهیل در روند اجرای فعالیت -

 علمی و دانشگاه.هیأتمدیریت عملکرد پژوهشی و فناوری اعضای  -

 تخصیص امتیاز :2ماده

 باشد:های پژوهشی و فناوری بر اساس جدول ذیل میتخصیص امتیاز به فعالیتنحوه 
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      152486/01شماره: 
 04/07/1401تاریخ: 

 

 

 ردیف
های پژوهش فعالیت

 و فناوری
 حداکثر امتیاز در واحد کار

حداکثر امتیاز در هر 

 برای هر سال(موضوع )
 توضیحات

   امتیاز JCR-Q1 15مقاله  1

 

مقاله باید با آدرس دانشگگگگاه 

حیدریه و ایمیل آکادمیک تربت

شد، شد،  با سیاه نبا ست  جزء لی

امتیاز مقاله بین اعضگگا، مباب  

طه در آیین مه جدول مربو نا

 .شودارتقاء تقسیم می

 

  امتیاز JCR-Q2 13 مقاله 2

  امتیاز JCR-Q3 11 مقاله 3

  امتیاز JCR-Q4 10 مقاله 4

5 

 
SCOPUS 7 امتیاز 

 

6 WOS 7 امتیاز  

 

 

7 

 

 

 

 

 

داخلی  (ISC) یعلممقاله 

 *مصوب وزارتین

 

   امتیاز 5 الف

مقاله بایگد بگا آدرس دانشگگاه 

حیدریگگگگه و ایمیگگگگل تربگگگگت

آکادمیگگک باشگگد، جگگزء لیسگگت 

سیاه نباشد، امتیگاز مقالگه بگین 

اعضا، مباب  جگدول مربوطگه 

نامگگه ارتقگگاء تقسگگیم در آیگگین

 شود.می

-مجگگگدت دانشگگگگاه تربگگگت

حیدریگگه اسگگتاناجاء جگگزء ردیگگف 

 امتیازدهی شوند. 6

 

 امتیاز 5/4 ب

 امتیاز 4 ج

 امتیاز 3 د

 شوند.امتیازدهی می 6* مقاالت چاپ شده در مجدت دانشگاه استاناجاء جزء ردیف 
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      152486/01شماره: 
 04/07/1401تاریخ: 

 ردیف
های پژوهش فعالیت

 و فناوری
 حداکثر امتیاز در واحد کار

 حداکثر امتیاز در هر موضوع

 )برای هر سال(
 توضیحات

 

 

 

8 

 

 

 

کسگگگب  مجدت در حال

 مجوز داخلی دانشگاه

 

 

 

 امتیاز 2

مقاله بایگد بگا آدرس دانشگگاه  

حیدریگگگه و ایمیگگگل تربگگگت

آکادمیک باشگد، جگزء لیسگت 

سگگیاه نباشگگد، امتیگگاز مقالگگه 

بگگین اعضگگا، مبگگاب  جگگدول 

نامگگه ارتقگگاء مربوطگگه در آیگگین

 شود.تقسیم می

 

9 

موعگگه  ج م مقگگاالت در 

شی بین المللی خارج همای

 از کشور

  امتیاز 2 مقاله کامل

 

 

 

5 

برگزار کننده باید دانشگگگگاه یا 

انجمن علمی معتبر خگگارجی 

 باشد
 امتیاز 1خدصه مقاله 

 

10 

مقاله در مجموعه مقاالت 

-همگگایش داخلی و بین

 المللی داخل کشور

ثبت شده  ISCهمایش باید در  امتیاز 5/1مقاله کامل 

باشد و برگزارکننده دانشگاه یا 

 امتیاز 75/0خدصه مقاله  معتبر باشد.انجمن علمی 
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      152486/01شماره: 
 04/07/1401تاریخ: 

 

 

 

 

 

 

 

 های پژوهش و فناوریفعالیت ردیف
حداکثر امتیاز در واحد 

 کار

حداکثر امتیاز در هر 

 )برای هر سال( موضوع
 توضیحات

 امتیاز 2 مقاله صد در صد مستخرج از رساله 11

 

 

 

5 

 

 

مقاله باید با آدرس دانشگاه 

یل دکترای  حل تحصگگگ م

ضو هیأت علمی و همراه ع

نامه با اسگگگامی تیم پایان

باشد. مقاله بایستی پس از 

تاریخ دفاع و در بازه مورد 

 نظر باشد.

 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

 

 

 اختراع یا اکتشاف

اختراع یا اکتشگاف ثبت شگده  

 دارای گواهی معتبر در داخل

 امتیاز 10

 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

 

 

 

تأیید معاونت آموزشی  مورد

 و پژوهشی

به  یا اکتشگگگاف منجر  اختراع 

تولید و تجاری سازی محصول 

علمی شگگده یید أت یا /یا فرآیند

 مراجع ذیصدحتوسط 

 امتیاز 15

اختراع یا اکتشاف ثبت شده در 

 المللیمراجع معتبر بین

 امتیاز 30

  30 امتیاز 10 اثر بدیع و ارزنده هنری 13
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      152486/01شماره: 
 04/07/1401تاریخ: 

 

 های پژوهش و فناوریفعالیت ردیف
حداکثر امتیاز در واحد 

 کار

حداکثر امتیاز در هر 

 )برای هر سال( موضوع
 توضیحات

 

 

 

 

 

 

14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 های پژوهشیطرح

 

های برون دانشگاهی طرح

 ایمنبقه

 امتیاز 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هگای برون برای طرح

دانشگاهی نامه تأییدیه 

اختتام کار از سازمان و 

طرح  تتگگام  خ نگگامگگه ا

شورای مصوب شده در 

پژوهش بگگا امضگگگگاء 

معگگاونگگت پژوهشگگگی 

دانشگگگگگگاه و گزار  

نهایی طرح ضگگگروری 

اسگگت. امتیاز طرح بین 

اعضگگگا، مباب  جدول 

نامه ارتقاء مربوطه آیین

 شود.تقسیم می

 

های برون دانشگاهی طرح

 استانی

 امتیاز 12

های برون دانشگاهی طرح

 ملی

 امتیاز 15

های برون دانشگاهی طرح

 الملل بین

 امتیاز 30
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      152486/01شماره: 
 04/07/1401تاریخ: 

 حداکثر امتیاز در واحد کار های پژوهش و فناوریفعالیت ردیف
حداکثر 

 امتیاز 
 توضیحات

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

 

 

 تألیف یا تصنیف کتاب

 

  امتیاز 14تالیف کتاب 

 

 

 

 

اصگگگل کتاب برای امتیازدهی 

ضگگگروری اسگگگت. تعیین نوع 

کتاب و امتیازدهی آن مباب  

باشگگگد. اگر مینامه ارتقا آیین

تب در  برتر انتشگگگارات  10ک

 گیرد.می 2باشد ضریب 

با  به کتاب  یاز کامل   300امت

 گیردصفحه تعل  می

 امتیاز 20تصنیف کتاب 

 30چاپ مجدد کتاب تالیفی یا تصنیفی )حداقل با 

 امتیاز 5درصد تغییرات( 

تالیف یک فصگگگل کتاب به زبان انگلیسگگگی در 

 امتیاز 6بین المللی انتشارات معتبر 

 

 

10 
 امتیاز 2علمی کتاب  ویراستار

 امتیاز  7 ترجمه کتاب

 صدح وزارتین به ازای هر موردبا تأیید مراجع ذی کشف ژن 16

 امتیاز 5/0 

2 

 

همراه با چاپ مقاله مورد تأیید به ازای هر مورد 

 امتیاز 2/0

 امتیاز 1/0بدون موارد ذکر شده هر مورد 

 

17 

 

های همکاری در برگزاری همایش

 علمی

 دبیر علمی و اجرایی همایش

 امتیاز 4
6 

امتیازات این بند منوط به اراجه 

ساعت از  100 گواهی حداقل

معاونت آموزشگگی و پژوهشگگی 

 امتیاز 2دبیر تخصصی همایش  باشد.دانشگاه می

 امتیاز 5/1اعضای کمیته علمی همایش 

18 
پذیر  و ثبت شرکت فناور یا دانش 

 بنیان

 شرکت در مرکز رشدپذیر  

 امتیاز 3 

بت   به نسگگگ ند  یازات این ب امت

مسگگاوی بین اعضگگای شگگرکت 

صد توزیع می شود مگر اینکه در

سگگگهم اعضگگگگا طب  قرارداد 

. امتیاز هر مشخص شده باشد

له فقط برای  بل یکمرح قا بار 

چنانچه )باشگگد. محاسگگبه می

همکاری دانشگاه این موارد با 

یب  تعل   2/1باشگگگد ضگگگر

 گیرد(.می

 ثبت واحد فناوری

 امتیاز 10

 ثبت شرکت دانش بنیان 

 امتیاز 20

 30ارتقاء شرکت دانش بنیان به نوع تولیدی 

 امتیاز
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      152486/01شماره: 
 04/07/1401تاریخ: 

 حداکثر امتیاز در واحد کار های پژوهش و فناوریفعالیت ردیف
حداکثر امتیاز در هر 

)برای هر  موضوع

 سال(

 توضیحات

 عضویت در هیأت تحریریه 19

 :JCRمجدت نمایه شده در 
 15سردبیر مدیر مسئول یا 

، کمک سردبیر )دبیر امتیاز
عضو  وامتیاز  10   تخصصی(

 امتیاز 5/7هیأت تحریریه 

 

 

 

 

 

15 

 

 

 و WOS مجدت نمایه شگگده در
Scopus: 

امتیاز  10سردبیر مدیر مسئول یا 

سردبیر )دبیر تخصصی(  ، کمک 

 6و عضو هیأت تحریریه  امتیاز 9

 امتیاز

 مجدت علمی با سابقه پژوهشی:

 5/7سگگگردبیر مدیر مسگگگئول یا 

، کمگگک سگگگردبیر )دبیر  امتیگگاز

و عضگگو  امتیاز 5/4تخصگگصگگی( 

 امتیاز 3هیأت تحریریه 

 

مجدت تازه تاسیس دانشگاه با 

 مجوز وزارت علوم:

،  امتیاز 5سردبیر مدیر مسئول یا 

 3کمک سردبیر )دبیر تخصصی( 

 5/1و عضو هیأت تحریریه  امتیاز

 امتیاز

 

20 

 

 پژوهشی پژوهانه ایجاد جهت فعالیت

 

جذب پژوهانه پژوهشگگی برای 

به ازای  گاه   150هر دانشگگگ

)از کگگل مبل   میلیون ریگگال

 امتیاز 1 قرارداد(

 

 

12 
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      152486/01شماره: 
 04/07/1401تاریخ: 

 حداکثر امتیاز در واحد کار فناوری های پژوهش وفعالیت ردیف
حداکثر امتیاز در 

 هر موضوع

 )برای هر سال(

 توضیحات

 

 

 

 

21 

 

 

 

 

 

 داوری مقاله، کتاب و طرح پژوهشی

هر مقاله  JCRداوری مقاالت 

 امتیاز 66/0
 

 

 

7 

 

، WOSداوری مقاالت 

SCOPUS 5/0مقاله  هر 

 امتیاز

داوری مقاالت علمی معتبر )با 

هر مقاله سگگگابقه پژوهشگگگی(: 

 امتیاز 33/0

 امتیاز 1داوری کتاب: هر مورد 

طرح  داوری یی  نهگگا گزار  

 5/0گزار  پژوهشگگگی: هر 

 امتیاز

 

22 

 

جه و برگزاری موضگگگوع کارگاه های ارا

 و آموز  هفته پژوهش

 

امتیاز 5/0  

 

1 

 

 

و  هفته پژوهشهای کارگاهشرکت در  23

 آموز  ویژه اعضای هیأت علمی

امتیاز 2/0  1  
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      152486/01شماره: 
 04/07/1401تاریخ: 

 حداکثر امتیاز در واحد کار های پژوهش و فناوریفعالیت ردیف
حداکثر امتیاز در هر 

)برای هر  موضوع

 سال(

 توضیحات

 

 

24 

 

 

 

 

یل گاه سگگگاخت وسگگگا  هایو دسگگگت

گاهی  مایشگگگ یازآز گاه  موردن دانشگگگ

 های دانشجوییمستخرج از هسته

 

 

 

 امتیاز 3

 

 

 

6 

 

 

ییگگد  ببگگه تگگا ین را در ا

و مسگگگئول آزمایشگگگگاه 

گروه آموز  و شگگگورای 

پژوهش در صورت اختتام 

 طرح الزامی است.

حضور در بازدیدهای ارتباط با   25

 صنعت دانشگاه

  1 امتیاز 25/0

 

 تعیین امتیاز :3ماده 

 .باشدمی علمیهیأت عضو قبل سال پژوهشی امتیازات سال، هر پژوهانه محاسبه مبنای 

 نشانی ذکر به منوط حیدریهتربت دانشگاه به انتقالی علمیهیأت اعضای فناوری و پژوهشی هایفعالیت امتیاز :1 تبصره

 .شودمی لحاظ و حاسبهم 8/0ضریب  با مبدأ مؤسسه

 پژوهشی طرح دو اعتبار معادل) پژوهانه اعتبار کف از اول سال در توانندمی جدیداالستخدام علمیهیأت اعضای :2تبصره 

 اول سال در و یدکتر مدرك اخذ از پس تحصیل، ادامه صورت در حیدریهتربت دانشگاه مربیان ضمناء . نمایند استفاده( 4 شماره

 .بود خواهند امتیاز این مشمول استادیاری مرتبه با کار به شروع

 امتیاز هر اعتبار میزان: 4ماده 

 دانشگاه رجیسه هیأت نظر طب  سال هر در دانشگاه فناوری و پژوهشی اعتبارات میزان به توجه با امتیاز هر ازای به اعتبار میزان

 .شد خواهد تعیین
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      152486/01شماره: 
 04/07/1401تاریخ: 

 

 اعتبار کردهزینه نحوه و پژوهانه مشمول هایفعالیت :5ماده 

 دانشگاهی: درون پژوهشی هایطرح .1

 ریال 250.000.000اعتبار  سقف تا :1شماره  پژوهشی هایطرحالف( 

 ریال 200.000.000 اعتبار سقف تا :2 شماره پژوهشی هایطرح( ب

 ریال 160.000.000 اعتبار سقف تا: 3 شماره پژوهشی هایطرح (ج

 ریال 80.000.000 اعتبار سقف تا: 4 شماره پژوهشی هایطرح (د

 و گروه در تصویب اریال ب 80.000.000 اعتبار سقف تا :داخل دانشگاه ارشد کارشناسی دانشجویان نامهپایان کمک هزینه (ه

کارشناسی  نامهپایان تحقی  موضوع عنوانبه تواندنمی دانشگاهی، درون هایطرح تحقی  موضوع) دانشگاه پژوهشی شورای

این مبل  با اراجه فاکتور خرید به بخش مالی قابل پرداخت  باشد(. داشته پوشانیهم یا و گیرد قرار استفاده مورد دکتری یا ارشد

 باشد.می

 هایدانشگاه با مشترك مشاور یا و راهنما صورتبه مشترك نامهپایان توانندمی حیدریهتربت دانشگاه علمیهیأت ( اعضایو

 40.000.000 سقف تا ارشدکارشناسی نامهپایان مشترك راهنمای استاد جهت پژوهانه از استفاده قابل مبل . نمایند اراجه دولتی

 (،3ریال )تعهدات مانند طرح شماره  20.000.000سقف  تا ارشدکارشناسی نامهپایان مشاور ،(3طرح شماره  مانند تعهدات) ریال

 نامهپایان مشاور و استاد( 2 شماره طرح مانند ریال )تعهدات 80.000.000 سقف تا دکتری نامهپایان مشترك راهنمای استاد

 بر) حکم صدور و پروپوزال تصویب از بعد مبل  این .باشد( می3ل )تعهدات مانند طرح شماره ریا 40.000.000 سقف تا دکتری

 پرداخت قابل ،باشد رسیده حیدریهتربت دانشگاه و أمبد دانشگاه آموزشی معاونت تأیید به که هزینه فاکتور اراجه با( حکم نایبم

 علمی در پایان نامه خارج دانشگاه ضروری است.اراجه نامه گروه آموزشی برای موافقت با راهنمایی و مشاوره عضو هیأت است.

 باشد.میطرح  4در مجموع ، مجری عنوانعلمی بههیأتعضو  4و  3، 2 ،1جاری شماره  هایطرح تعداد حداکار :3تبصره 

ریال(، اراجه گزار  نهایی طرح  250.000.000اعتبار  )سقف 1پژوهشی شماره های طرح نهایی حساب تسویهبرای  :4تبصره 

 200.000.000اعتبار  )سقف 2های پژوهشی شماره طرح . برای تسویه حساب نهاییلزامی استا JCR- Q1و پذیر  یک مقاله 

 پژوهشی هایطرح نهایی حساب الزامی است. تسویه Q2حداقل  JCRریال(، اراجه گزار  نهایی طرح و پذیر  یک مقاله 

حداکار ) معتبر هایمقاله در نشریه 2طرح، پذیر   نهایی گزار  اراجه به ریال(، منوط 160.000.000اعتبار  )سقف 3شماره 

 تواند جایگزین دو مقاله مذکور گردد. تسویهمی JCRمقاله  1باشد. در این حالت اراجه ( میWOSو  Scopus کییک علمی و 

 1پذیر   و طرح نهایی گزار  اراجه به ریال( نیز منوط 80.000.000اعتبار  )سقف 4شماره  پژوهشی هایطرح نهایی حساب

 باشد.( میWOSو  Scopus علمی،) معتبر هایمقاله در نشریه
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علمی با تصویب پیشنهاده و طی مراحل انجام های پژوهشی عضو هیأتطرح اضافه بر سقف مقرر طرح 4تصویب  :5تبصره 

منوط به تسویه کل مبل  سال پس از تاریخ تصویب،  3نهایتاء تا طرح و اراجه گزار  و اختتام در شورای گروه و شورای دانشکده 

 باشد.امکان پذیر می طرح پس از اختتام نهایی و پذیر  مقاله

ب و ج در سامانه رتبه بندی مجدت وزارت علوم بر اساس ، رتبه الفمجدت دارای منظور از مجدت علمی، : 6تبصره 

 باشد.آخرین رتبه بندی می

 :مدتو فرصت مطالعاتی کوتاه کشور از خارج و داخل معتبر علمی مجامع در شرکت .2

 در شرکت و شفاهی مقاله اراجه جهت کشور از خارج المللیبین معتبر مجامع در علمیهیأت اعضای شرکت هایهزینه( الف

 آخرین صورتجلسه استناد با اسکان هزینه و برگشت و رفت بلیط نام،ثبت هزینه از اعم کشور از خارج معتبر علمی هایکارگاه

 بار برای سفر این .باشدمی پرداخت قابلها و مؤسسات آموز  عالی استان خراسان رضوی نشست عادی هیأت امنای دانشگاه

کسب  با میان در سال صورتبه مقاالت و از امتیاز پژوهشی 10صورت ساالنه با کسب و بار دوم به پژوهشی امتیاز بدون اول

امتیاز  20همچنین جهت شرکت در دو همایش بین المللی در یکسال، کسب . است پذیرامتیاز پژوهشی از مقاالت امکان 6

 پژوهشی ضروری است.

 قزاقستان، قرقیزستان، ترکمنستان، ازبکستان، تاجیکستان،هندوستان،  افغانستان، پاکستان، شامل نزدیک کشورهای: ۷تبصره 

 باشدمی اردن لبنان، سوریه، عربستان، ،یمن عمان، امارات، بحرین، قبر، کویت، عراق، ترکیه، گرجستان، ارمنستان، آذربایجان،

 .باشندمی دور کشورها سایر و

چنانچه میزان پژوهانه عضو هیأت علمی متقاضی شرکت در همایش از مبل  معین هیأت امناء کمتر باشد مابه  :8تبصره 

 التفاوت از محل اعتبارات پژوهشی دانشگاه پرداخت خواهد شد.

 سقف تا) دانشگاه پژوهشی شورای مصوبات براساس کشور داخل علمی هایهمایش در علمیهیأت اعضای شرکت هزینه( ب

 بدون در سال جهت شرکت در یک همایش 5.000.000 سقف و مقاله با داخلی هایهمایش جهت سال در ریال 80.000.000

با تصویب گروه  . تمامی موارد بایستیباشدمی پژوهشی یا تخصصی آموزشی کارگاهجهت شرکت در  30.000.000و  مقاله

 .(درخواست کننده باشدعضو  تحصیلی رشته با مرتبطو آموزشی و شورای پژوهشی 

و اراجه شفاهی و  شرکت جهت سال در ریال 10.000.000 سقف تا داخلی هایهمایش در دانشجویان شرکت هزینه کمک( ج

ها همراه با گواهی جهت شرکت در کارگاه ریال در سال 5.000.000همایش و  در حضور گواهی با همراهمقاله  یپوستراراجه یا 

 .باشدمی کارگاه در شرکت

علمی تا سقف هزینه بلیط رفت و برگشت، اسکان و بیمه عضو هیأتعلمی، جهت فرصت مبالعاتی کوتاه مدت اعضای هیأتد( 

 باشد.درصد پژوهانه قابل پرداخت می 50

 :5ماده  2و  1بندهای  از خارج موارد .3

 ریال 300.000.000حداکار تا سقف تجهیزات جانبی حمل و کامپیوتر قابل خرید( الف
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 ریال 50.000.000ب( خرید قلم نوری جهت استفاده در امور پژوهش حداکار تا سقف 

 امکان پذیر است.با اراجه فاکتور معتبر بار سال یک 5هر و تجهیزات جانبی ای رایانه هاییستمبه روزرسانی س :9تبصره 

 داخلی معتبر علمی انجمنیا  خارجی معتبر علمی انجمندر  عضویت ح : کشور خارج و داخل علمی مجامع در عضویت ( ح ج

 .باشدمی پرداخت قابلبا اراجه فاکتور معتبر  ریال 30.000.000 تا سقف

بعد  WOS و Scopus، JCR ،فناوری و تحقیقات علوم وزارت تأیید مورد علمی مقاالت (Page charge) و داوری چاپ هزینه( د

باشد )مجله نباید در لیست می پرداخت قابلریال  000/000/50تا سقف با اراجه فاکتور معتبر  پژوهانه محل از مقاله چاپاز 

 سیاه قرار داشته باشد(.

 پرداخت قابلبا اراجه فاکتور معتبر  سال در ریال 50.000.000 سقف تا تحصیلی رشته با مرتبط افزارنرم و کتاب خرید هزینه( ه

 .است

 با اراجه فاکتور معتبر قابل پرداخت است.و( خرید تجهیزات آزمایشگاهی 

های دانشگاه خریداری شود به چنانچه خرید تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی با برچسب اموال برای آزمایشگاه :10تبصره 

 میزان هزینه کرد عضو هیأت علمی حمایت انجام خواهد شد.

 . کمک هزینه ثبت اختراع:4

ریال از محل پژوهانه قابل  70.000.000تا سقف  پس از اراجه گواهی و فاکتور هزینه کرد معتبر کمک هزینه ثبت اختراع

 باشد.پرداخت می

 پژوهانه کردهزینه هایمحدودیت :6ماده 

 .باشدمی پژوهانه درصد 60، حداکار 5ماده  3بند  موارد مجموع هزینه کرد -1

 علمی هیأت ( عضو5ماده  2 بند) کشور از خارج علمی هایهمایش در مقاله شفاهی اراجه و شرکت کردهزینه حداکار -2

 باشد.می پژوهانه درصد 50سال  در

درصد  50علمی تا سقف عضو هیأت و بیمه اسکان ،هزینه بلیط رفت و برگشتمدت، جهت فرصت مبالعاتی کوتاه -3

 باشد.پژوهانه قابل پرداخت می

 اختصاص یابد. 4و  3و  2و  1شماره  پژوهشی هایطرح به باید سال در علمیهیأت عضو پژوهانه درصد 30حداقل  -4

عنوان متقاضی دارای یک طرح پژوهشی مصوب جاری به کهیدرصورتتنها  5ماده  3خرید تجهیزات مباب  با بند  -5

 ممکن خواهد بود. مجری باشد،

 ویژه امتیازات :۷ماده 

 افزایش علمیتهیأ اعضای پژوهانه مقدار ذیل، شرایط تحت فناوری، و پژوهش کیفیت ءارتقا به ویژه توجهتجلیل و  راستای در 

 .کند استفاده امتیازات این از تواندمی یکبار سال 5 هر فرد هر یافت. خواهد
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 .یافت خواهد افزایش درصد 50 پژوهانه اعتبار: کشوری نمونه استاد (1

 .یافت خواهد افزایش درصد 20و  30، 50 معادل بیترت به پژوهانه اعتبار سوم و دوم اول، رتبه: کشوری برتر پژوهشگر (2

 یافت. خواهد افزایش درصد 50پژوهانه  اعتبار :رازی و خوارزمی فارابی، جشنواره اول رتبه( 3

 یافت. خواهد افزایش درصد 50پژوهانه  اعتبار :چهارگانه هایگروه در  H-Indexباالترین کسب (4

 :رشد مراکز واحدهای مدیرعامل یا انیبندانش هایشرکت مدیرعامل توسط ملی فناوری جشنواره نیدربرتر عنوان کسب (5

 درصد افزایش خواهد یافت. 20پژوهانه  اعتبار

 حسابداری مثبته :تنظیم اسناد 8ماده 

 پژوهشی و آموزشی معاون تأیید از پس پژوهشی بودجه محل از اعتبار پرداخت پژوهانه، اعتبارات پرداخت در تسریع جهت

 . گیردمی صورت دانشگاه

 پژوهشی: هایطرح اسناد تنظیم- 1

 مصرفی مواد و آزمایشگاهی تجهیزات خرید منظور به و باشدمی استاد پژوهانه اعتبار محل از که پژوهشی هایطرح اعتبارات

 .گرددمی هزینهو ح  الزحمه افراد ( مصرفی هایهزینه سایر و آمد و رفت هزینه و پرینت)

 مدتکوتاه هایدوره ها،کارگاه در شرکت نامثبت حق پرداخت و هاهمایش در شرکت اسناد تنظیم-2

 پژوهشی داخل کشور: و آموزشی

 پژوهشی و آموزشی مدتکوتاه هایدوره و هاکارگاه در شرکت نام ثبت ح  پرداخت ها،همایش در شرکت با مرتبط هزینه

 .باشدمی پرداخت قابل مربوط ضوابط و مصوب اعتبار سقف رعایت و غذا و ثبت نامهزینه رفت وآمد، اسکان،  با کشور داخل

 در عضویت حق و افزارنرم و کتاب خرید (،page chargeمقاله ) ویراستاری و چاپ هزینه اسناد تنظیم -3

 : کشور از خارج و علمی داخل مجامع

 .است قبول قابل مجله از معتبر رسید مقاله، چاپ مورد در. باشدمی پرداخت قابل ذیربط مراجع از رسمی فاکتور اراجه با

 امتیازات ممیزی و محاسبه: 9ماده 

 آذرماه 30 تا قبل سال ماهدی اول از) ارزیابی دورة انتهای تا ابتدا از علمی،هیأت عضو هر فناوری و پژوهشی هایفعالیت

 تصویب و بررسی جهت امتیاز این. گرددمی محاسبه شده کسب امتیاز و بررسی دانشگاه پژوهشی مدیر توسط (جاری سال

اعتبار  ضمناء  .شد خواهد ابدغ مربوط گروه به پژوهانه آن تأیید و بررسی از پس و منعکس دانشگاه پژوهشی شورای نهایی

 باشد.سال می دوهزینه کرد پژوهانه عضو حداکار 

در هیأت رجیسه  1401 /04/07 در شورای پژوهشی و در تاریخ 26/4/1401 در تاریختبصره  11ماده و  9العمل در این دستور

 مورد تصویب قرار گرفت.دانشگاه 


