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 نشگاه تحصیالت تکمیلی علوم پایھت علمی دااعضای ھیا پژوھانھیین نامھ آ

 

ھای فعالیتکمی و کیفی ارتقای سطح ، ت علمی دانشگاهاپژوھشی اعضای ھی ھایدر راستای حمایت از فعالیت
آیین نامھ اعطای استفاده از پژوھانھ ساالنھ، نحوه و تفویض اختیارات بیشتر بھ اساتید در خصوص پژوھشی دانشگاه، 

 .بھ شرح ذیل ارائھ می گرددزنجان،  دانشگاه تحصیالت تکمیلی علوم پایھت علمی ابھ اعضای ھی) گرنت( پژوھانھ

فرم فعالیتھای پژوھشی خود را تا قبل از  ضروری استدارند نھ ساال مایل بھ دریافت پژوھانھاساتیدی کھ ت )1(
 .ارسال نمایندور پژوھشی بھ بخش ام ماه سال قبل اسفندپایان 
الیتھای آتی، گزارش فع ھاییستم اتوماسیون پژوھش در سالانتظار می رود با تکمیل و راه اندازی س: ١تبصره

در اینصورت بھ روزرسانی اطالعات . صورت پذیرد سامانھاز طریق این  امتیاز پژوھشیپژوھشی و محاسبھ 
 .موعد مقرر ضروری خواھد بود تا پیش ازپژوھشی در سیستم اتوماسیون 

کھ بخش اول عبارت از مبلغ حاصل از ت علمی متشکل از دو بخش است اپژوھانھ اعطایی بھ ھر عضو ھی )2(
مرتبھ علمی ھر شخص،  در نظر گرفتنبا ت علمی ابین اعضای ھیدانشگاه  پژوھانھتقسیم یک سوم کل بودجھ 

فرمول  بقمطااعضا و سھ سال گذشتھ رد پژوھشی با توجھ بھ عملککھ است و بخش دوم عبارت از مبلغی 
 .بھ و تخصیص خواھد یافتمحاس  4اشاره شده در بند 

در ، بھ منظور اعطای فرصت الزم جھت شکل گیری گروه تحقیقاتی و شروع فعالیتھای پژوھشی اساتید جوان )3(
مطابق فعالیتھای پژوھشی ایشان از ابتدای شروع بھ کار در دانشگاه، امتیاز  اساتید جدید سھ سال اول فعالیت

ی برابر امتیازاز میانگین دانشگاه باشد،  محاسبھ شده و در صورتی کھ امتیاز اکتسابی کمتر 4فرمول بند 
  .میانگین بھ ایشان تعلق خواھد گرفت امتیاز
پژوھشی و -علمیمقاالت  دانشگاھی، امتیازدر محاسبھ امتیاز اساتید انتقالی از سایر مراکز : ٢ تبصره

علوم پایھ بھ چاپ نرسیده باشد نیز  حتی اگر با آدرس دانشگاه تحصیالت تکمیلی ،کنفرانسی سھ سال گذشتھ آنھا
 .منظور خواھد شد

  ی پژوھانھ بھ شکل زیر استفرمول کلی اعطا )4(
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، دانشگاه پژوھانھکل بودجھ  مبلغ G ثابت اختصاصی با توجھ بھ رتبھ علمی ھر شخص، گرنت$𝑔 ،کھ در آن 
N پژوھانھدریافت متقاضی ت علمی اتعداد کل اعضای ھی،𝑔"		 بودجھ اختصاص یافتھ بھ عضو ھیات علمی i 
 :گرددکھ بصورت زیر محاسبھ میاست  آن شخصمتیاز پژوھشی ا  iPو ام –
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، اختراعات و جذب گرنت خارجیثبت ، علمی پژوھشی از مقاالت عضو ھیات علمیاکتسابی امتیاز  𝑃==7کھ 
𝑀𝑃==7 اختراعات و جذب گرنت، ،متوسط امتیاز دانشکده مربوطھ از مقاالت 𝑃3456  ،امتیاز مقاالت کنفرانسی
𝑃789:  امتیاز دانشجویان فارغ التحصیل شده و𝑃;<  استامتیاز دانشجویان درحال تحصیل. 

ژوھشی وی در طول سھ سال گذشتھ پ عملکرد، برای گرنت سال پیش رومبنای محاسبھ امتیازات ھر فرد  )5(
آموزش  موجود در سامانھاطالعات  و فارغ التحصیل، مبنای محاسبھ دانشجویان در حال تحصیل. است

 .خواھد بوده ھر سال اسفند ماانتھای دانشگاه در 

بین المللی، سال میالدی خواھد علمی پژوھشی و کنفرانسی برای مقاالت  ھسھ سالبازه مبنای تعیین : ٣تبصره
 از ابتدای سال مقاالت بین المللی منتشره ١٣٩٧ امتیاز پژوھشی برای سالجھت محاسبھ بعنوان مثال  .بود

 . میالدی مورد ارزیابی قرار خواھد گرفت ٢٠١٧ تا انتھای سال ٢٠١۵
متیاز برای سھ سال منظور ا  ۶و تا سقف بر اساس آیین نامھ ارتقا محاسبھ  𝑃3456 امتیاز مقاالت کنفرانسی )6(

 .خواھد شد
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برای  ھر دانشجوی دکتری و یک امتیاز ءدو امتیاز با ازاشامل ، 	:𝑃789دانشجویان فارغ التحصیل شده امتیاز  )7(
 ١٠ تا سقفو بوده  ی کھ در سھ سال گذشتھ از پایان نامھ خود دفاع کرده اندھر دانشجوی کارشناسی ارشد

  .برای سھ سال منظور خواھد شدامتیاز 
 ١۵حداکثرتا سقف و برای ھر دانشجوی ارشد و دکتری  سھ امتیاز،  >;𝑃امتیاز دانشجویان در حال تحصیل  )8(

 . امتیاز محاسبھ خواھد شد
و دوم تحصیل  سالامتیاز دانشجوی ارشد صرفا برای در ردیف دانشجویان در حال تحصیل، : ۴ تبصره

 . منظور می گرددپوزال بعد از دفاع از پروسھ سال تا حداکثر  ،دانشجوی دکتری

در ردیف امتیاز دانشجو  ،باشدت علمی استاد راھنمای دانشجو اتنھا درصورتی کھ عضو ھی: ۵تبصره 
گیرد و بھ استاد مشاور دانشجو امتیازی از این بھ وی تعلق میدانشجویان درحال تحصیل و فارغ التحصیل، 

  .یابداختصاص نمی محل 

دانشگاه  آنھا عضور ھیات علمیدر صورتی کھ دانشجویی دو استاد راھنما داشتھ باشد کھ ھر دو از : ۶تبصره 
 .بین اساتید تقسیم می شود ، تبھ میزان سھم مشارکی علوم پایھ باشند، امتیاز دانشجو تحصیالت تکمیل

)9( 𝑃==7 ثبت اختراعات و جذب گرنت خارجی  علمی پژوھشی،متیاز اکتسابی شخص از چاپ مقاالت مجموع ا
 .است

محاسبھ و ضریب و شیوه نامھ داخلی آن آیین نامھ ارتقا  مطابق علمی پژوھشی مقاالتامتیاز  )10(
اثر  زیر بشکلدر امتیاز ھر مقالھ  )/http://www.scimagojr.comجی از سایت استخرا(  Q چارکی بندیرتبھ
 .شودمی داده

ضرب  0.5 و 0.75، 1.25،  1.5 بھ ترتیب در Q4تا  Q1با رتبھ  مجالتامتیاز چاپ مقاالت در  •
 .شدخواھد 

برای مجلھ ای وجود نداشتھ باشد، امتیاز مقالھ منتشره در آن  Qبندی ضریب رتبھدر صورتی کھ : ٧ تبصره
 .بدون تغییر لحاظ خواھد شد

 .گیردامتیاز تعلق می ۴ امتیاز و ھر ثبت اختراع داخلی  ٧ ھر ثبت اختراع خارجی برای )11(
برای سھ سال امتیاز   ١٠ سقفتا و امتیاز جذب اعتبار خارجی مطابق آیین نامھ ارتقا محاسبھ  )12(

 .منظور می گردد
سھ سال گذشتھ  𝑃==7 ابتدا توزیع امتیازات، 𝑀𝑃==7 امتیاز میانگین ھر دانشکده بھ منظور محاسبھ )13(

نسبت بھ حذف کرانھای باال و پایین در شورای پژوھشی دانشگاه بررسی و  تمامی اساتید دانشکده مربوطھ
 گیری خواھد شد.  امتیازات از میانگین تصمیم

ثر امتیاز دو باشد، حداک  𝑀𝑃𝑝𝑝𝑔	هبرابر میانگین دانشکد ٢آنھا بیش از   𝑃==7برای اساتیدی کھ امتیاز  )14(
  .لحاظ خواھد شدبرابر میانگین 

 .توجھ بھ جدول زیر می توانند نسبت بھ ھزینھ کرد پژوھانھ خود اقدام نماینداساتید با  )15(

 ھزینھ کرد پژوھانھجدول 

 )شخص از کل پژوھانھ( سقف توضیحات عنوان ردیف
 بدون سقف غیر مصرفیتجھیزات  خرید تجھیزات آزمایشگاھی 1
مواد مصرفی خرید شامل  ھزینھ ھای مصرفی 2

عملیات آزمایشگاھی، آنالیز، 
 ...و  نرم افزارھای علمی ،میدانی

 بدون سقف

ی، آزمایشگاھی یا رایانھ محاسبات و لوازم جانبیخرید رایانھ  3
رایانھ و  اصبا کاربردھای خ

  رومیزی برای دانشجویان دکتری

 بدون سقف

مطابق شیوه نامھ سفرھای  ھزینھ سفرھای داخلی دانشجویان 4
 دانشجویی دانشگاه

25%  

علمی مرتبط داخلی  یانجمن ھا  حق عضویت انجمنھا  5
 و خارجی

20%  
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از لیست  Q1صرفا برای مجالت  ھزینھ چاپ مقالھ  6
و  دانشکده مربوطھ مورد تایید
 بار در سال یک حداکثر

 لایر 15,000,000

دعوت ھمکار  مرتبط باھزینھ  تعامالت علمی 7
دعوت داخلی و خارجی، ھزینھ 

 ...دانشجوی ھمکار و و اقامت 

50% 

جھت پرداخت ما بھ تفاوت ھزینھ  سفرھای خارجی 8
سفرھای خارجی استاد و 

دانشجویان دکتری تحت راھنمایی 
ق شیوه نامھ سفرھای مطاب

 خارجی دانشگاه

50% 

در قالب قرارداد داخلی منعقده و  خرید خدمت 9
 تایید شده توسط دانشگاه

20% 

 

سال  اسفند ماه ھردر  می بایستت علمی عضو ھیا پژوھانھ ھر سال،بھ منظور تسویھ حساب  )16(
 .بھ ھمراه مستندات الزم بھ بخش امور پژوھشی ارائھ دھدپژوھانھ گزارشی از ھزینھ کرد 

 .ابالغ پژوھانھ ھر سال منوط بھ تسویھ حساب پژوھانھ سال قبل خواھد بود )17(
، گرنت جداگانھ ای جھت پرداخت حق اندکھ پژوھانھ دریافت نموده بھ اساتید دارای دانشجوی دکتری )18(

آن در  مشمول دریافتکھ مبلغ و تعداد دانشجویان  اختصاص می یابددکتری نیز  دانشجویان )RA( التحقیق
 .خواھد شدشیوه نامھ مربوطھ مشخص 

حاسبھ م 	"𝑔درصد مبلغ   ۵٠بمنظور حمایت از فعالیتھای تجربی و عملی در دانشگاه، گرنتی معادل  )19(
یابد. این مبلغ صرفا برای خرید تجھیزات بھ اساتید تجربی کار دانشگاه اختصاص می ۴شده از بند 

 ) قابل ھزینھ کردن است.١۵جدول  ٢و  ١آزمایشگاھی و مواد مصرفی (بندھای 
 
 پژوھشی دانشگاه بھ تصویب شورای ٠٢/٠٣/١٣٩٧تبصره در جلسھ مورخھ  ٧بند و  ١٩ین آیین نامھ در ا

 .اجرا خواھد شد ١٣٩٧ سال ازرسیده و 


