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 بسمه تعالی

 نامه پژوهانهآیین
 معاونت آموزشی و پژوهشی

 
تسهیل در  کاهش مراحل اداری و مندسازی آن،ی پژوهشی و فناوری دانشگاه و هدفهادهی به فعالیتدر راستای جهت

علمی در مدیریت هیأتو نیز واگذاری اختیار به اعضای های پژوهشی و فناوری اعتبار فعالیتکرد یند تصویب و هزینهآفر
 نامه پژوهانه تدوین گردید.ینآی ،های پژوهشی و فناوریفعالیت

 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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 ردیف
های پژوهش فعالیت

 و فناوری
 حد اکثر امتیاز در واحد کار

حداکثر امتیاز در هر 

 برای هر سال(موضوع )
 توضیحات

   امتیاز JCR-Q1 5/82مقاله  8

 

مقاله بایدد بدا آدرس دانشدگاه 

حیدریه و ایمیل آکادمیک تربت

جزء لیست سدیاه نباشدد،  باشد،

امتیاز مقاله بین اعضا، مطداب  

نامدده جدددول مربو دده در آیددین

 .شودارتقاء تقسیم می

 

  امتیاز JCR-Q2 6/81 مقاله 1

  امتیاز JCR-Q3 1/88 مقاله 2

  امتیاز JCR-Q4 9 مقاله 0

5 

 
SCOPUS 1 امتیاز 

 

6 WOS 6 امتیاز  

 

 

1 

 

 

 

 

 

 (ISC) یعلمدددمقالددده 

 *داخلی مصوب وزارتین

 

   امتیاز 5 الف

مقاله بایدد بدا آدرس دانشدگاه 

حیدریدددده و ایمیددددل تربددددت

آکادمیددک باشددد، جددزء لیسددت 

سیاه نباشد، امتیداز مقالده بدین 

اعضا، مطاب  جددول مربو ده 

نامدده ارتقدداء تقسددیم در آیددین

 شود.می

-مجلدددات دانشدددگاه تربدددت

حیدریدده اسددتاناجاء جددزء ردیددف 

 امتیازدهی شوند. 6

 

 امتیاز 5/0 ب

 امتیاز 0 ج

 امتیاز 2 د

 شوند.امتیازدهی می 6* مقالات چاپ شده در مجلات دانشگاه استاناجاء جزء ردیف 
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 ردیف
های پژوهش فعالیت

 و فناوری
 حد اکثر امتیاز در واحد کار

 حداکثر امتیاز در هر موضوع

 )برای هر سال(
 توضیحات

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

حددال کسددب مجلددات در 

 مجوز داخلی دانشگاه

 

 

 

 امتیاز 1

  

مقاله بایدد بدا آدرس دانشدگاه 

حیدریددده و ایمیدددل تربدددت

آکادمیک باشدد، جدزء لیسدت 

سددیاه نباشددد، امتیدداز مقالدده 

بددین اعضددا، مطدداب  جدددول 

نامدده ارتقدداء مربو دده در آیددین

 شود.تقسیم می

 

 

9 

 

مقالدددات در مجموعددده 

المللی خارج همایشی بین

 از کشور

 

 امتیاز 1مقاله کامل 

 

 

 

 

5 

 

 

 

برگدددزار کنندددده بایدددد 

دانشگاه یا انجمن علمی 

 معتبر خارجی باشد
 امتیاز 8خلاصه مقاله 

 

81 

 

مقاله در مجموعه مقالات 

-همایش داخلدی و بدین

 المللی داخل کشور

 

 امتیاز 5/8مقاله کامل 

 ISCهمددایش بایددد در 

ثبدددت شدددده باشدددد و 

برگزارکننده دانشگاه یدا 

انجمددن علمددی معتبددر 

 باشد.

 

 امتیاز 5/1خلاصه مقاله 
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 های پژوهش و فناوریفعالیت ردیف
حد اکثر امتیاز در واحد 

 کار

حداکثر امتیاز در هر 

 )برای هر سال( موضوع
 توضیحات

 امتیاز 1 مقاله صد در صد مستخرج از رساله 88

 

 

 

5 

 

 

مقالددده بایدددد بدددا آدرس 

دانشددگاه محددل تحصددیل 

علمدی دکترای عضو هیأت

و همددراه بددا اسددامی تددیم 

نامدده باشددد. مقالدده پایددان

بایستی پس از تاریخ دفاع 

 و در بازه مورد نظر باشد.

 

 

 

 

 

81 

 

 

 

 

 

 

 اختراع یا اکتشاف

اختراع یا اکتشاف ثبت شدده  

 دارای گواهی معتبر در داخل

 امتیاز 81

 

 

 

 

 

21 

 

 

 

 

 

 

 

تأییدددد معاوندددت  مدددورد

 آموزشی و پژوهشی

اختراع یا اکتشداف منجدر بده 

تولیدددد و تجددداری سدددازی 

ییدد أت / یدامحصول یا فرآیندد

مراجددع علمددی شددده توسدد  

 ذیصلاح

 امتیاز 85

اختراع یا اکتشاف ثبدت شدده 

 المللیدر مراجع معتبر بین

 امتیاز 21

  21 امتیاز 81 اثر بدیع و ارزنده هنری 82
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 های پژوهش و فناوریفعالیت ردیف
حد اکثر امتیاز در واحد 

 کار

حداکثر امتیاز در هر 

 )برای هر سال( موضوع
 توضیحات

 

 

 

 

 

 

80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 های پژوهشی رح

 

های برون دانشگاهی  رح

 ایمنطقه

 امتیاز 81

 

 

 

 

 

 

01 

 

 

 

 

های بدرون برای  رح

دانشددددگاهی نامدددده 

تأییدیه اختتدا  کدار از 

سازمان و نامه اختتدا  

در  رح مصوب شدده 

شددورای پددژوهش بددا 

امضددددداء معاوندددددت 

پژوهشددی دانشددگاه و 

گزارش نهدایی  درح 

ضروری اسدت. امتیداز 

 دددرح بدددین اعضدددا، 

مطاب  جدول مربو ه 

نامه ارتقاء تقسیم آیین

 شود.می

 

های برون دانشگاهی  رح

 استانی

 امتیاز 81

های برون دانشگاهی  رح

 ملی

 امتیاز 85

های برون دانشگاهی  رح

 بین الملل

 امتیاز 11
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 حد اکثر امتیاز در واحد کار های پژوهش و فناوریفعالیت ردیف
موضوع  حداکثر امتیاز در

 )برای هر سال(
 توضیحات

 

 

 

 

85 

 

 

 

 

 

 

 تألیف یا تصنیف کتاب

 

  امتیاز 81تالیف کتاب 

 

 

 

11 

 

 

اصل کتاب بدرای امتیدازدهی 

ضددروری اسددت. تعیددین نددوع 

امتیازدهی آن مطاب  کتاب و 

باشدد. اگدر نامه ارتقا مدیآیین

، Wileyانتشددارات کتددب در 

Elsevier، Springer 

 گیرد.می 1باشد ضریب 

 امتیاز 11تصنیف کتاب 

چدداپ مجدددد کتدداب تددالی ی یددا 

درصدد  21تصنی ی )حددالل بدا 

 امتیاز 5تغییرات( 

تالیف یک فصل کتاب بده زبدان 

انتشارات معتبر بدین انگلیسی در 

 امتیاز 6المللی 

 امتیاز 1علمی کتاب  ویراستار

 امتیاز 81 ترجمه کتاب

 به ازای هر مورد کشف ژن 86

 امتیاز /.5  
1 

کشف ژن بایستی با تأیید 

صلاح وزارتین مراجع ذی

 باشد.

 

81 

 

های همکاری در برگزاری همایش

 علمی

 دبیر علمی و اجرایی همایش

 امتیاز 0
6 

امتیازات ایدن بندد مندوه بده 

 811 اراجدده گددواهی حدددالل

ساعت از معاونت آموزشدی و 

اعضای کمیته علمی همایش  باشد.پژوهشی دانشگاه می

 امتیاز 5/8

81 
پذیرش و ثبت شرکت فناور یا دانش 

 بنیان

 شرکت در مرکز رشدپذیرش 

 امتیاز 2 

امتیددازات ایددن بنددد بدده نسددبت  

مسدداوی بددین اعضددای شددرکت 

شود مگر اینکه درصدد توزیع می

سددهم اعضددا  بدد  لدددرارداد 

 مشخص شده باشد
 ثبت واحد فناوری

 امتیاز 81

 ثبت شرکت دانش بنیان 

 امتیاز 85
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 حد اکثر امتیاز در واحد کار های پژوهش و فناوریفعالیت ردیف
هر حداکثر امتیاز در 

)برای هر  موضوع

 سال(

 توضیحات

 عضویت در هیأت تحریریه 89

 :JCRمجلات نمایه شده در 
، کمک سردبیر امتیاز 85سردبیر 

 وامتیاز  81   )دبیر تخصصی(
 امتیاز 5/1عضو هیأت تحریریه 

 

 

 

 

 

85 

 

 

 و WOS مجلات نمایده شدده در
Scopus: 

، کمک سردبیر امتیاز  81سردبیر 

و عضدو  امتیاز 9)دبیر تخصصی( 

 امتیاز 6هیأت تحریریه 

 مجلات علمی با سابقه پژوهشی:

، کمدددک  امتیددداز 5/1سدددردبیر 

 5/0سددردبیر )دبیددر تخصصددی( 

 2و عضو هیدأت تحریریده  امتیاز

 امتیاز

 

11 

 

 پژوهشی پژوهانه ایجاد جهت فعالیت

 

جذب پژوهانه پژوهشی بدرای 

 851هددر دانشددگاه بدده ازای 

کددل مبلدد  )از  میلیددون ریددال

 امتیاز 8 لرارداد(

 

 

 

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

 هر موضوع

 )برای هر سال(

 توضیحات

 

 

 

 

18 

 

 

 

 

 

 داوری مقاله، کتاب و  رح پژوهشی

داوری مقالات علمی معتبر )بدا 

 8مقاله  0هر سابقه پژوهشی(: 

 امتیاز

 

 

 

5 

 

 1هر  JCRداوری مقالات 

 امتیاز 8مقاله 

، WOSداوری مقالددددددددات 

SCOPUS :8مقالددده  2 هدددر 

 امتیاز

 امتیاز 8داوری کتاب: هر مورد 

گددزارش نهددایی  ددرح  داوری

 امتیاز 8مورد  2پژوهشی: هر 

 

11 

 

هدای اراجه و برگزاری موضدوع کارگداه

 ه ته پژوهش

 

 امتیاز 5/1

 

8 
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 حد اکثر امتیاز در واحد کار های پژوهش و فناوریفعالیت ردیف
حداکثر امتیاز در هر 

)برای هر  موضوع

 سال(

 توضیحات

 

 

12 

 

 

 

 

 موردنیدازساخت وسایل آزمایشدگاهی 

های دانشدددگاه مسدددتخرج از هسدددته

 دانشجویی

 

 

 

 امتیاز 1

 

 

 

5 

 

 

در ایدددن رابطددده تاییدددد 

و مسددد ول آزمایشدددگاه 

و شدورای گروه آموزش 

پدددژوهش در صدددورت 

 اختتا   رح الزامی است.

 

 تعیین امتیاز :3ماده 

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

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

 .شودمی لحاظ و حاسبهم 1/1ضریب  با مبدأ مؤسسه

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

 سال در و یدکتر مدرك اخذ از پس تحصیل، ادامه صورت در حیدریهتربت دانشگاه مربیان ضمناء . نمایند است اده( 2 شماره

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

 امتیاز هر اعتبار میزان: 4ماده 

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

 .شد خواهد تعیین دانشگاه

 

 اعتبار کردهزینه نحوه و پژوهانه مشمول هایفعالیت :5ماده 

 دانشگاهی: درون پژوهشی هایطرح .1

 ریال 11101110111 اعتبار سقف تا :8 شماره پژوهشی های رح( الف

 ریال 86101110111 اعتبار سقف تا: 1 شماره پژوهشی های رح ب(

 ریال 1101110111 اعتبار سقف تا: 2 شماره پژوهشی های رح ج(
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 گروه در تصویب اریال ب 0101110111 اعتبار سقف تا ارشد(: کارشناسی دانشجویان نامه)پایان 0 شماره پژوهشی های رح د(

 نامهپایان تحقی  موضوع عنوانبه تواندنمی دانشگاهی، درون های رح تحقی  موضوع) دانشگاه پژوهشی شورای و

 باشد(. داشته پوشانیهم یا و گیرد لرار است اده مورد دکتری یا کارشناسی ارشد

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

 0101110111 سقف تا ارشدکارشناسی نامهپایان مشترك راهنمای استاد جهت پژوهانه از است اده لابل مبل . نمایند اراجه دولتی

ریال )تعهدات مانند  رح شماره  1101110111سقف  تا ارشدکارشناسی نامهپایان مشاور ،(2 رح شماره  مانند تعهدات) ریال

-پایان مشاور و استاد( 1 شماره  رح مانند ریال )تعهدات 6101110111 سقف تا دکتری نامهپایان مشترك راهنمای استاد (،2

 صدور و پروپوزال تصویب از بعد مبل  این .باشد( می2)تعهدات مانند  رح شماره ل ریا 2101110111 سقف تا دکتری نامه

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

 است. پرداخت لابل

-هب تواندمی ،5ماده  8درصد کل اعتبار تخصیص یافته  ب  بند  51حداکار  پژوهشی، های رح هزینه اعتبار در :3تبصره 

 که گردد مصرفی کالاهای و ایسرمایه تجهیزات خرید صرف مابقی و گردد منظور همکاران و مجری التحقی ح  عنوان

 باشد. دانشگاه اموال شماره دارای بایستی ایهسرمای تجهیزات

 باشد.می رح  0در مجموع ، مجری عنوانعلمی بههیأتعضو  2 و 1 ،8 جاری شماره های رح تعداد حداکار :4تبصره 

ریال(، اراجه گزارش نهایی  11101110111اعتبار  )سقف 8های پژوهشی شماره  رح نهایی حساب تسویهبرای  :5تبصره 

اعتبار  )سقف 1شماره  پژوهشی های رح نهایی حساب الزامی است. تسویه Q2حدالل  JCR رح و پذیرش یک مقاله 

 کیحداکار یک علمی و ) معتبر هایمقاله در نشریه 1 رح، پذیرش  نهایی گزارش اراجه به ریال(، منوه 86101110111

Scopus  وWOSمقاله  8باشد. در این حالت اراجه ( میJCR نهایی حساب تواند جایگزین دو مقاله مذکور گردد. تسویهمی 

مقاله در  8پذیرش  و  رح نهایی گزارش اراجه به ریال( نیز منوه 1101110111اعتبار  )سقف 2شماره  پژوهشی های رح

 باشد.( میWOSو  Scopus علمی،) معتبر هاینشریه

ب و ج در سامانه رتبه بندی مجلات وزارت علو  بر اساس ، مجلات دارای رتبه الفمنظور از مجلات علمی، : ۶تبصره 

 باشد.آخرین رتبه بندی می

 :کشور از خارج و داخل معتبر علمی مجامع در شرکت .2

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

صورتجلسه  استناد با اسکان هزینه و برگشت و رفت بلی  نا ،ثبت هزینه از اعم کشور از خارج معتبر علمی هایکارگاه

 تا) 18/16/8291ها و مؤسسات آموزش عالی استان خراسان رضوی مورخ دوازدهمین نشست عادی هیأت امنای دانشگاه

 این. باشدمی پرداخت لابل( نزدیک کشورهای برای ریال 1101110111 و دور کشورهای برای ریال 81101110111 سقف

 در سال صورتبه مقالات و از امتیاز پژوهشی 81سالانه با کسب صورت و بار دو  به پژوهشی امتیاز بدون اول بار برای س ر

همچنین جهت شرکت در دو همایش بین المللی در یکسال، . است پذیرامتیاز پژوهشی از مقالات امکان 6کسب  با میان

 امتیاز پژوهشی ضروری است. 11کسب 
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      811821شماره: 
 81/18/8011تاریخ: 

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

 لبنان، سوریه، عربستان، ،یمن عمان، امارات، بحرین، لطر، کویت، عراق، ترکیه، گرجستان، ارمنستان، آذربایجان، لزالستان،

 .باشندمی دور کشورها سایر و باشدمی اردن

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

در سال جهت شرکت در یک  501110111 سقف و مقاله با داخلی هایهمایش جهت سال در ریال 2101110111 سقف

با  . تمامی موارد بایستیباشدمی پژوهشی یا تخصصی آموزشی کارگاهجهت شرکت در  8501110111و  مقاله بدون همایش

 .(عضو درخواست کننده باشد تحصیلی رشته با مرتب و تصویب گروه آموزشی و شورای پژوهشی 

و اراجه ش اهی و  شرکت جهت سال در ریال 501110111 سقف تا داخلی هایهمایش در دانشجویان شرکت هزینه کمک( ج

ها همراه با جهت شرکت در کارگاه ریال در سال 105110111همایش و  در حضور گواهی با همراهمقاله  یپوستراراجه یا 

 .باشدمی کارگاه در شرکتگواهی 

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

 ریال 85101110111حداکار تا سقف تجهیزات جانبی حمل و کامپیوتر لابل خرید( الف

 ریال 5101110111ب( خرید للم نوری جهت است اده در امور پژوهش حداکار تا سقف 

 بار امکان پذیر است.سال یک 5هر و تجهیزات جانبی ای رایانه هاییستمبه روزرسانی س :8تبصره 

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

 .باشدمی پرداخت لابل ریال 1101110111 تا سقف داخلی

بعد  WOS و Scopus، JCR ،فناوری و تحقیقات علو  وزارت تأیید مورد علمی مقالات (Page charge) و داوری چاپ هزینه( ج

 باشد.می پرداخت لابل پژوهانه محل از مقاله چاپاز 

 لابل دانشگاه کتابخانه در ثبت با سال در ریال 2101110111 سقف تا تحصیلی رشته با مرتب  افزارنر  و کتاب خرید هزینه( ه

 .است پرداخت

 . کمک هزینه ثبت اختراع:4

ریال از محل پژوهانه لابل  5101110111تا سقف  پس از اراجه گواهی و فاکتور هزینه کرد معتبر کمک هزینه ثبت اختراع

 باشد.پرداخت می

 پژوهانه کردهزینه هایمحدودیت :۶ماده 

 .باشدمی پژوهانه درصد 21، حداکار 5ماده  2بند  موارد مجموع هزینه کرد -8

 هیأت ( عضو5ماده  1 بند) کشور از خارج علمی هایهمایش در مقاله ش اهی اراجه و شرکت کردهزینه حداکار -1

 باشد.می پژوهانه درصد 51سال  در علمی
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      811821شماره: 
 81/18/8011تاریخ: 

 اختصاص یابد. 2و  1و  8شماره  پژوهشی های رح به باید سال در علمیهیأت عضو پژوهانه درصد 21حدالل  -2

عنوان متقاضی دارای یک  رح پژوهشی مصوب جاری به کهیدرصورتتنها  5ماده  2خرید تجهیزات مطاب  با بند  -0

 ممکن خواهد بود. مجری باشد،

 ویژه امتیازات :۷ماده 

 علمیتهیأ اعضای پژوهانه مقدار ذیل، شرای  تحت فناوری، و پژوهش کی یت ءارتقا به ویژه توجهتجلیل و  راستای در 

 .کند است اده امتیازات این از تواندمی یکبار سال 5 هر فرد هر یافت. خواهد افزایش

 .یافت خواهد افزایش درصد 51 پژوهانه اعتبار: کشوری نمونه استاد (8

 .یافت خواهد افزایش درصد 11و  21، 51 معادل بیبه ترت پژوهانه اعتبار سو  و دو  اول، رتبه: کشوری برتر پژوهشگر (1

 یافت. خواهد افزایش درصد 51پژوهانه  اعتبار :رازی و خوارزمی فارابی، جشنواره اول رتبه( 2

 یافت. خواهد افزایش درصد 51پژوهانه  اعتبار :چهارگانه هایگروه در  H-Indexبالاترین کسب (0

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

 درصد افزایش خواهد یافت. 11پژوهانه  اعتبار

 حسابداری مثبته تنظیم اسناد :8 ماده

 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

 تجهیزات خرید منظوربه صرفاء و باشدمی علمیعضو هیأت پژوهانه اعتبار محل از که پژوهشی های رح اعتبارات

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

و مصوبه صورتجلسه پژوهشی در خصوص تأیید  رح و نحوه پرداخت در مراحل  ابلاغیهاصل  .باشدمی اموال شماره مستلز 

 باشد.می موردنیازمختلف پرداخت مالی 

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

 کشور:و خارج  پژوهشی داخل

هزینه رفت و آمد، اسکان،  پاسپورت، گواهی حضور،، نا هزینه ثبت) ها شاملیا کارگاه معاشرکت در مج مداركاصل اراجه 

 .باشدمی پرداخت لابل مربوه ضواب  و مصوب اعتبار سقف رعایت با و غیره(غذا 

 در پرداخت شده عضویت حق، افزارنرم و کتاب خریدفاکتور  (،Page charge) مقاله چاپ هزینهو  اسناد تنظیم -3

 و هزینه ثبت اختراع کشور از خارج و داخلعلمی  هایانجمن
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      811821شماره: 
 81/18/8011تاریخ: 

 مجله از معتبر رسید مقاله، چاپ مورد در. باشدمی پرداخت لابل ذیرب  مراجع از رسمی فاکتور اراجه باکلیه موارد ذکر شده 

کلیه  باشد.هزینه ثبت اختراع با تأیید گواهینامه از مراجع مالکیت فکری اعلا  شده توس  وزارت علو  می .است لبول لابل

 .باشدمی اموال شماره مستلز  متعل  به دانشگاه است و تجهیزات

 حمایت از دانشجویان تحصیلات تکمیلی: -4

دانشگاهی، مواد مصرفی و تجهیزات از محل پژوهانه عضو های درون دانشگاهی یا برون نامهدر خصوص حمایت از پایان

 باشد.علمی بوده و پس از تأیید شورای پژوهشی لابل پرداخت میهیأت علمی لاز  است اسناد مربوه به عضوهیأت

 امتیازات ممیزی و محاسبه: 9ماده 

 آذرماه 33 تا لبل 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 توس  (جاری سال

اعتبار  ضمناء .شد خواهد ابلاغ مربوه 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  15/11/8011 در شورای پژوهشی و در تاریخ 81/8/8011 در تاریختبصره  1ماده و  9العمل در این دستور

 مورد تصویب لرار گرفت.دانشگاه 


