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 بسمه تعالی

 معاونت آموزشی و پژوهشی

 نامه پژوهانهآیین

یند تصویب و آسهیل در فرت کاهش مراحل اداری و مندسازی آن،ی پژوهشی و فناوری دانشگاه و هدفهادهی به فعالیتدر راستای جهت
 فناوری ای پژوهشی وهیت فعالیتعلمی در مدیرهیأتو نیز واگذاری اختیار به اعضای های پژوهشی و فناوری فعالیتهزینه کرد اعتبار 

 نامه پژوهانه تدوین گردید.ینآیخود 

 اهداف :1ماده 

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

 های پژوهشی و فناوری هدفمند.فعالیتحمایت از -

 فناوری. های پژوهشی ومین اعتبار مورد نیاز فعالیتتسریع در روند تأ-

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

 اه.علمی و دانشگهیأتمدیریت عملکرد پژوهشی و فناوری اعضای -

 :تخصیص امتیاز:2ماده

 باشد:های پژوهشی و فناوری بر اساس جدول ذیل میامتیاز به فعالیتنحوه تخصیص 

 حداکثر امتیاز در هر موضوع حد اکثر امتیاز در واحد کار های پژوهش و فناوریفعالیت ردیف

 )برای هر سال(
 توضیحات

   امتیاز JCR-Q1 9 مقاله 1
مقاله باید با آدرس 

حیدریه و دانشگاه تربت
 ،ایمیل آکادمیک باشد

 .جزء لیست سیاه نباشد
امتیاز مقاله بین اعضا 
مطابق جدول مربوطه 

ارتقاء نامه یینآدر 
 شود.تقسیم می

  امتیاز JCR-Q2 4/8  مقاله ۲

  امتیاز JCR-Q3 8/7  مقاله 3

  امتیاز JCR-Q4 6  مقاله 4

 
5 

 WOSمقاله 

 SCOPUSمقاله 

 ISIمقاله 

 یید شدهمقاله دارای نمایه تخصصی تأ

 امتیاز 5
 

 

 
6 

 
 مقاله علمی پژوهشی

(ISC) داخلی مصوب وزارتین 

برای مجالت با سابقه انتشار 
 امتیاز 5سال  4بیش از 

 

برای مجالت با سابقه انتشار 
 امتیاز 4 سال 4 کمتر از
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های پژوهش و فعالیت ردیف

 فناوری

حداکثر امتیاز در  حد اکثر امتیاز در واحد کار

 هر موضوع

 هر سال( )برای

 توضیحات

مقاله باید با آدرس دانشگاه   امتیاز 3  مقاله علمی ترویجی 7
حیدریه و ایمیل آکادمیک تربت
 .جزء لیست سیاه نباشد ،باشد

اعضا مطابق  امتیاز مقاله بین
 ءنامه ارتقاجدول مربوطه در آیین

 شود.تقسیم می

8  
مقاالت در حال کسب مجوز داخلی 

 دانشگاه

  
 امتیاز ۲ 

 

 یمقاله در مجموعه مقاالت همایش 9
 المللی خارج از کشوربین

  امتیاز ۲مقاله کامل 
 
5 

کننده باید دانشگاه یا برگزار

 .انجمن علمی معتبرخارجی باشد
 امتیاز 1صه مقاله خال

مجموعه مقاالت همایش مقاله در  10
 المللی داخل کشورداخلی و بین

ثبت شده  ISCهمایش باید در  امتیاز 5/1 مقاله کامل
ارکننده دانشگاه یا زباشد برگ

 امتیاز 5/0 خالصه مقاله انجمن علمی معتبر باشد.

 
11 

 
 مقاله صد در صد مستخرج از رساله

 
 امتیاز ۲

 
5 

 ا آدرس دانشگاه محلمقاله باید ب
علمی و تدکتری عضو هیأ

نامه همراه با اسامی تیم پایان
پس از تاریخ  باشد مقاله بایستی

 .دفاع و در بازه مورد نظر باشد

 
 
 
 
 
 
1۲ 

 
 
 
 
 
 

 اختراع یا اکتشاف

اکتشاف ثبت شده در اختراع یا 
داخل با تأیید اداره کل ثبت 

 ها و مالکیت صنعتیشرکت
 امتیاز ۲ 

  

اختراع یا اکتشاف ثبت شده در 
های أیید سازمان پژوهشت داخل با

علمی صنعتی یا معاونت علمی 
 امتیاز 5فناوری ریاست جمهوری 

تشاف ثبت شده در اختراع یا اک
 المللیمراجع معتبر بین

 امتیاز 10 

   امتیاز 4 اثر بدیع و ارزنده هنری 13
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حداکثر امتیاز در هر  حد اکثر امتیاز در واحد کار های پژوهش و فناوریفعالیت ردیف

 موضوع

 )برای هر سال(

 توضیحات

 
 
 
14 

 
 
 

 های پژوهشیطرح

ای های برون دانشگاهی منطقهرحط
 امتیاز ۲

های برون دانشگاهی برای طرح 
 انییدیه اختتام کار از سازمأنامه ت

و نامه اختتام طرح مصوب شده در 
شورای پژوهش با امضاء معاونت 
پژوهشی دانشگاه و گزارش نهایی 
طرح ضروری است. امتیاز طرح 
 بین اعضا مطابق جدول مربوطه

 شود.نامه ارتقاء تقسیم میآیین

 6های برون دانشگاهی استانیطرح
 امتیاز

 10های برون دانشگاهی ملیطرح
 امتیاز

های برون دانشگاهی بین طرح
 امتیاز 1۲ المللی

 
 
 
 
 
 
15 

 
 
 
 
 
 

 لیف یا تصنیف کتابأت

   امتیاز 10 لیف کتابتأ
 

دهی اصل کتاب برای امتیاز
 ضروری است.

تعیین نوع کتاب و امتیازدهی آن 
 باشد.نامه ارتقا میمطابق آیین

 امتیاز 15 تصنیف کتاب

لیفی یا تصنیفی چاپ مجدد کتاب تأ
 امتیاز 3 درصد تغییرات( 30)حداقل با

لیف یک فصل کتاب به زبان تأ
-بین انگلیسی در انتشارات معتبر

)با  المللی بر طبق تعداد صفحات
 گردد(منظور می 5/1ضریب 

ویرایش علمی کتاب یا مجله معتبر 
 امتیاز ۲

 10 7 ترجمه کتاب 16

بر ییدیه ثبت در پایگاه معتکشف ژن با تأ 17
 المللیبین

 به ازای هر مورد  ۲5/0

 
18 

 
ی علمی هاهمکاری در برگزاری همایش

 حیدریهمعتبر دانشگاه تربت

 1 همایشعلمی و دبیر اجرائی دبیر 
 امتیاز

امتیازات این بند منوط به ارایه  
اعت از س100گواهی حداقل 

-معاونت پژوهشی دانشگاه می

 .باشد
اعضای کمیته علمی و اجرائی 

 امتیاز 5/0همایش 
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حداکثر امتیاز در  حد اکثر امتیاز در واحد کار های پژوهش و فناوریفعالیت ردیف

 هر موضوع

 )برای هر سال(

 توضیحات

 
 
19 

 
 

 بنیانپذیرش و ثبت شرکت فناور یا دانش

   امتیاز ۲پذیرش واحد فناوری 

ارایه تصویر تأسیس شرکت تأیید شده توسط   امتیاز 6ثبت واحد فناوری 
معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری در هر 

ت مرحله الزامی است. امتیازات این بند به نسب
 شود مگرمساوی بین اعضای شرکت توزیع می

اینکه درصد سهم اعضا طبق قرارداد مشخص شده 
 باشد.

 بنیانثبت شرکت دانش
 امتیاز 10 

۲0 

 عضویت در هیأت تحریریه

 JCRمجالت نمایه شده در 
، کمک سردبیر )دبیر 10سردبیر 

و عضو هیأت  7تخصصی( 
 5تحریریه 

10 

 

و WOS مجالت نمایه شده در
Scopus 

، کمک سردبیر )دبیر 7سردبیر 
و عضو هیأت  6تخصصی( 

 4تحریریه 

 مجالت علمی پژوهشی
، کمک سردبیر )دبیر 5سردبیر 

و عضو هیأت  3تخصصی( 
 ۲تحریریه 

 
 مجالت علمی ترویجی

، کمک سردبیر )دبیر 3سردبیر 
و عضو هیأت  ۲تخصصی( 

 1تحریریه 
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حداکثر امتیاز در  حد اکثر امتیاز در واحد کار های پژوهش و فناوریفعالیت ردیف

 هر موضوع

 )برای هر سال(

 توضیحات

 
 
۲1 
  

 داوری مقاالت

داوری مقاالت علمی پژوهشی 
 امتیاز 1مقاله  5معتبر هر 

۲ 

 

داوری مقاالت علمی ترویجی 
 امتیاز 1مقاله  10معتبر هر

مقاله  3هر  JCRداوری مقاالت 
 امتیاز 1

، ISI ،WOSداوری مقاالت 

SCOPUS امتیاز 1مقاله  5 هر 

 فعالیت جهت ایجاد پژوهانه پژوهشی ۲۲

جذب پژوهانه پژوهشی برای 
میلیون  150دانشگاه به ازای هر

 )از کل مبلغ قرارداد( ریال
 امتیاز 1 

 
15 

 

  امتیاز 5/0 امتیاز 5/0 های هفته پژوهشبرگزاری کارگاه ۲3

۲4 
شرکت در بازدیدهای ارتباط با صنعت 

 دانشگاه
  امتیاز 1 امتیاز ۲5/0

 

 تعیین امتیاز :3ماده 

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

 کرذ به منوط حیدریهتترب دانشگاه به انتقالی علمیهیأت اعضای فناوری و پژوهشی هایفعالیت امتیاز :1 تبصره

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

 حطر دو اعتبار معادل) پژوهانه اعتبار کف از اول سال در توانندمی جدیداالستخدام علمی هیأت اعضای :2تبصره 

 مدرك اخذ از پس صیل،تح ادامه صورت در حیدریهتربت دانشگاه مربیان ضمناً. نمایند استفاده( 3 شماره پژوهشی

 .بود خواهند امتیاز این مشمول استادیاری مرتبه با کار به شروع اول سال در و یدکتر

  امتیاز هر اعتبار میزان:  4ماده 

 رئیسه یأته نظر طبق سال هر رد دانشگاه فناوری و پژوهشی اعتبارات میزان به توجه با امتیاز هر ازای به اعتبار میزان

 . شد خواهد تعیین دانشگاه
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 اعتبار کردهزینه نحوه و پژوهانه مشمول هایفعالیت :5ماده 

 دانشگاهی: درون پژوهشی های.طرح1

 ۲ شماره پژوهشی رحط عدد یک اختتام شرط ریال به 150.000.000 اعتبار سقف تا :1 شماره پژوهشی هایطرح( الف

 .دانشگاه پژوهشی شورای و گروه در تصویب با 3 شماره پژوهشی طرح عد دو یاو 

 با 3 شماره پژوهشی حطر عدد یک اختتام شرط به ریال 1۲0.000.000 اعتبار سقف تا: ۲ شماره پژوهشی هایطرح ب(

 .دانشگاه پژوهشی شورای و گروه در تصویب

 .دانشگاه پژوهشی شورای و گروه در تصویب با ریال 60.000.000 اعتبار سقف تا: 3 شماره پژوهشی هایطرح ج(

 در تصویب اریال ب 40.000.000 اعتبار سقف تا : ارشد( کارشناسی دانشجویان نامه)پایان 4 شماره پژوهشی هایطرح د(

-انپای تحقیق موضوع نعنوابه تواندنمی دانشگاهی، درون هایطرح تحقیق موضوع) دانشگاه پژوهشی شورای و گروه

 باشد(. داشته پوشانیهم یا و گیرد قرار استفاده مورد دکتری یا کارشناسی ارشد نامه

 با رمشاو یا و مشترك یراهنما صورتبه مشترك نامهپایان توانندمی حیدریهتربت دانشگاه علمی هیأت ه ( اعضای

 تا ارشداسیکارشن نامهپایان مشترك راهنمای استاد جهت گرنت از استفاده قابل مبلغ. نمایند ارائه دولتی هایدانشگاه

ریال  ۲0.000.000سقف  تا ارشدکارشناسی نامهپایان مشاور ،(3طرح شماره  مانند تعهدات) ریال 40.000.000 سقف

 طرح مانند ریال )تعهدات 60.000.000 سقف تا دکتری نامهپایان مشترك راهنمای استاد (،3)تعهدات مانند طرح شماره 

 مبلغ این، باشد( می3شماره  ل )تعهدات مانند طرحریا 30.000.000 سقف تا دکتری نامهپایان مشاور و استاد( ۲ شماره

 و أمبد گاهدانش آموزشی معاونت تأیید به که هزینه فاکتور ارائه با( حکم نایبم بر) حکم صدور و پروپوزال تصویب از بعد

 است. پرداخت قابل ،باشد رسیده حیدریهتربت دانشگاه

-می ،5ماده  1ق بند درصد کل اعتبار تخصیص یافته طب 50حداکثر  پژوهشی، هایطرح هزینه اعتبار در :3تبصره 

 فیمصر کاالهای و اییهسرما تجهیزات خرید صرف مابقی و گردد منظور همکاران و مجری التحقیقحق عنوانهب تواند

 باشد. دانشگاه اموال شماره دارای بایستی ایهسرمای تجهیزات که گردد

 4در مجموع ، مکاره و مجری عنوانعلمی به هیأتعضو  3 و ۲ ،1جاری شماره  هایطرح تعداد حداکثر :4تبصره 

 باشد.مورد می 1مجری  عنوانبه علمی هیأت عضو ۲و  1  شماره جاری هایطرح تعداد حداکثر باشد.مورد می

پذیرش ، ترتیببه و حطر نهایی گزارش ارائه به منوط 3 و ۲شماره  پژوهشی هایطرح نهایی حساب تسویه :5تبصره 

  1ارائه  ،۲شماره  هایطرح مورد در باشد.( میWOS و  ISI،Scopus پژوهشی، علمی) معتبر هایمقاله در نشریه 1و  ۲

 JCRپذیرش یک مقاله  ، ارائه گزارش نهایی طرح و1های شماره باشد. در مورد طرحنیز مورد قبول می JCRمقاله 

 .شوند پذیرش نشریه چند در هاگردد مقاله. توصیه میالزامی است Q2 حداقل



 71045/97 شماره:                                                                                                                                              

  ۲1/08/1397 اریخ:ت                                                                                                                                               

 

 

 :کشور از خارج و داخل معتبر علمی مجامع در شرکت .۲

 و شفاهی مقاله ائهار جهت کشور از خارج المللیبین معتبر مجامع در علمی هیأت اعضای شرکت هایهزینه( الف

 ناداست با اسکان هزینه و تبرگش و رفت بلیط نام، ثبت هزینه از اعم کشور از خارج معتبر علمی  هایکارگاه در شرکت

 قابل( نزدیک شورهایک برای ریال 40.000.000 و دور کشورهای برای ریال 80.000.000 سقف تا) مربوط مصوبات به

 از ز پژوهشیامتیا 10ا کسب بصورت ساالنه و بار دوم به پژوهشی امتیاز بدون اول بار برای سفر این. باشدمی پرداخت

 سال هر در کلی صورت به(. است پذیرمقاالت امکانامتیاز پژوهشی از  6کسب  با میان در سال صورتبه مقاالت و

 . باشدمی مقدور علمی تأهی عضو برای خارجی سفر یک میالدی

 هندوستان، یت،کو آذربایجان، جمهوری افغانستان، عراق، روسیه، پاکستان، شامل نزدیک کشورهای: 6تبصره 

 رقیزستان،ق امارات، ریه،سو نستان،مترک عربستان، ترکیه، تاجیکستان، بحرین، گرجستان، ازبکستان، قطر، ارمنستان،

 . باشندمی دور کشورها سایر و باشدمی یمن و اردن قزاقستان، عمان، لبنان،

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

ت شرکت در یک در سال جه 5.000.000 سقف و مقاله با داخلی هایهمایش جهت سال در ریال 30.000.000 سقف

زشی و شورای پژوهشی با تصویب گروه آمو پژوهشی یا تخصصی آموزشی کارگاه 15.000.000و  مقاله بدونها همایش

 .(باشدمی پرداخت قابل تحصیلی رشته با مرتبط

و ارائه  رکتش جهت سال در ریال 5.000.000  سقف تا داخلی هایهمایش در دانشجویان شرکت هزینه کمک( ج

ها همراه رکت در کارگاهجهت ش ریال در سال ۲.500.000همایش و  در حضور گواهی با همراهشفاهی و یا پوستر مقاله 

 .کارگاه در شرکتبا گواهی 

 

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

 ریال  60.000.000 حداکثر ایسرمایه آزمایشگاهی تجهیزات خرید( الف

 بار امکان پذیر است.سال یک 5ای هر رایانههای به روزرسانی سامانه :7تبصره 

 انجمن کی و خارجی معتبر علمی انجمن یک عضویت حق: کشور خارج و داخل علمی مجامع در عضویت ب( حق

 .باشدمی پرداخت قابل ریال  ۲0.000.000 تا سقف داخلی معتبر علمی

 فناوری و تحقیقات ومعل وزارت تأیید مورد ترویجی و علمی و پژوهشی و علمی مقاالت ( Page charge) چاپ هزینه( ج

Scopus، ISI،  JCRو WOS  باشد.می پرداخت قابل پژوهانه محل از 
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ریال در  30.000.000قف و تا س ریال 10.000.000 حداکثر مقاله هر ازای به JCR  مقاالت علمی ویراستاری هزینه( د

 .است پرداخت قابل مقاله چاپ از پسسال 

 دانشگاه کتابخانه در ثبت اب سال در ریال 15.000.000سقف تا تحصیلی رشته با مرتبط افزارنرم و کتاب خرید هزینه( ه

 .  است پرداخت قابل

 و کارشناسی آخر سال دانشجویان برای سال ریال در 10.000.000 سقف تا استاد دستیار الزحمهحق پرداخت( ز

 .حیدریهتربت دانشگاه تکمیلی تحصیالت دانشجویان

 پژوهانه: کردهزینه هایمحدودیت :6ماده 

 .می باشد پژوهانه درصد 30، حداکثر 5ماده  3بند  موارد مجموع هزینه کرد -1

 أتهی ( عضو5ماده  ۲ دبن) کشور از خارج علمی هایهمایش در مقاله شفاهی ارائه و شرکت کردهزینه حداکثر -۲

 باشد.می پژوهانه درصد 50سال  در علمی

اختصاص  3و  ۲و  1شماره  پژوهشی هایطرح به باید سال در علمی هیأتعضو پژوهانه درصد 30حداقل  -3

 یابد.

 

 ویژه امتیازات :7ماده 

 تهیأ اعضای ژوهانهپ مقدار زیر شرایط تحت فناوری، و پژوهش کیفیت ارتقای به ویژه توجهتجلیل و  راستای در 

 .   دکن استفاده امتیازات این از تواندمی یکبار سال 5 هر فرد هر یافت. خواهد افزایش علمی

 .یافت خواهد افزایش درصد 50 پژوهانه اعتبار: کشوری نمونه استاد(1

 خواهد افزایش درصد ۲0و  30، 50 معادل ترتیببه پژوهانه اعتبار سوم و دوم اول، رتبه: کشوری برتر (پژوهشگر۲

 .یافت

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

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

 زمراک واحدهای یرعاملمد یا بنیان دانش هایشرکت مدیرعامل توسط ملی فناوری جشنواره برترین در عنوان کسب (5

 درصد افزایش خواهد یافت. ۲0پژوهانه  اعتبار :رشد
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 حسابداری مثبته :تنظیم اسناد 8ماده 

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

 . گیردمی صورت دانشگاه پژوهشی

 پژوهشی: هایطرح اسناد تنظیم- 1

 و هیآزمایشگا تجهیزات ریدخ منظور به صرفاً و باشدمی استاد پژوهانه اعتبار محل از که پژوهشی هایطرح اعتبارات

 مستلزم آزمایشگاهی اتتجهیز و گرددمی هزینه( مصرفی هایهزینه سایر و آمد و رفت هزینه و پرینت) مصرفی مواد

 .باشدمی اموال شماره

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

 پژوهشی داخل کشور: و آموزشی مدت

 و آموزشی مدتوتاهک هایدوره و هاکارگاه در شرکت نام ثبت حق پرداخت ها،همایش در شرکت با مرتبط هزینه

 ابلق مربوط ضوابط و مصوب اعتبار سقف رعایت و هزینه رفت وآمد، اسکان، غذا و ثبت نام با کشور داخل پژوهشی

 .باشدمی پرداخت

 قح و افزارنرم و کتاب خرید (،page charge) مقاله ویراستاری و چاپ هزینه اسناد تنظیم -3

 : کشور از خارج و داخلعلمی  مجامع در عضویت

 .است بولق قابل مجله از عتبرم رسید مقاله، چاپ مورد در. باشدمی پرداخت قابل ذیربط مراجع از رسمی فاکتور ارائه با

 امتیازات ممیزی و محاسبه:   9ماده 

 ات قبل سال ماهدی ولا از) ارزیابی دورة انتهای تا ابتدا از علمی، هیأت عضو هر فناوری و پژوهشی هایفعالیت

 امتیاز این. ددگرمی محاسبه شده کسب امتیاز و بررسی دانشگاه پژوهشی مدیر توسط (جاری سال ماهدی اول

 مربوط گروه به نهپژوها آن تأیید و بررسی از پس و منعکس دانشگاه پژوهشی شورای نهایی تصویب و بررسی جهت

 .شد خواهد ابالغ

در هیأت  09/10/1397 خدر شورای پژوهشی و در تاری 14/09/1397در تاریختبصره  7ماده و  9العمل در این دستور

 رئیسه مورد تصویب قرار گرفت.

 


