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 مقدمه
 
 
 
 

 

با سياستهاي جديد كرد بودجه تحقيقاتي  فرآيند تصويب و هزينه انطباقدر راستاي      

اعتبارات پژوهشي كه امتياز نامه نحوه تخصيص  ، آيينعلوم تحقيقات و فناوري وزارت

حوزة معاونت پژوهشي دانشگاه پژوهش دانشگاه، براساس مأموريت اصلي توسط شوراي 

تدوين  )دهي تحقيقات به سمت توليد دانش  ساختهاي پژوهشي و جهت تقويت زير(

 .گردد مي تقديمگرديده است، 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 تخصيص نحوه: 1 ماده
زير از فرم امتياز  طبق جدولعلمي فرم امتياز پژوهشي سال گذشته وي است كه  هيئتمبناي محاسبه امتياز مربوط به اعتبار پژوهشي هر عضو  -ب 

 :پژوهشي استخراج مي گردد
 نحوه تخصيص: 1ماده 

 .از اعتبار پژوهشي استفاده نمايند) اين آيين نامه  2ضوابط ماده طبق ( توانند در صورت درخواست  كليه اعضاي هيئت علمي دانشگاه مي -الف 
مبناي محاسبه امتياز مربوط به اعتبار پژوهشي هر عضو هيئت علمي فرم امتياز پژوهشي سال گذشته وي است كه طبق جدول زير از فرم امتياز  -ب 

 :پژوهشي استخراج مي گردد
 

 حداكثر امتياز ضريب پيشنهادي امتياز در هر بند در هر سال موضوع بند
  ****چاپ مقاالت در مجالت علمي 2-1

2-1-1 

و براي  ISI 5(1.5+2IF/MIF)مقاله چاپ شده در مجالت 
 (2IF/MIF+2)علوم پايه 

اضافه تر براي  4/1ضريب 
مستخرج از  ISIمقاالت 

از طريق  قراردادهاي صنعتي
 1/1، ضريب *دانشگاه 

 ISIاضافه تر براي مقاالت 
مشترك با مراكز علمي معتبر 

 بين المللي

 

2-1-2 

نمايهمقاله چاپ شده در مجالت علمي پژوهشي به زبان انگليسي
SCOPUS و يا   ISCشده در  

4 5/1 
اضافه تر  4/1و ضريب 

 براي مقاالت علمي پژوهشي
مستخرج از پروژه هاي 

 از طريق دانشگاه *صنعتي

 
 

 ISIثلث امتياز  + 20

2-1-3 

مورد(به زبان فارسي پژوهشي-چاپ شده در مجالت علميمقاله
 )ISCنمايه شده در  ياتاييد وزارت علوم 

41 
اضافه تر   4/1و ضريب 

 براي مقاالت علمي پژوهشي
مستخرج از پروژه هاي 

 از طريق دانشگاه *صنعتي
 1 )مورد4حداكثر(2 و فني ، يادداشت پژوهشيترويجي –مقاله علمي  2-1-4

در سال  امتياز براي هر ارجاع معتبر MIF/1 ارجاعات  2-2
 )صرف نظر از خودارجاعي(مورد نظر 

1 100 +
  ميانگين امتياز مقاالت در سه سال گذشته

 )حداكثر سه  مقاله در هر كنفرانس( مقاالت همايش ها2-3
مقاله علمي كامل در مجموعه مقاالت همايش هاي علمي بين المللي 2-3-1

 خارجي 
 = حداكثر امتياز از مجموع اين بند 1 1

ثلث امتياز مقاالت مجالت  + 5
ISI 
 

مقاله علمي كامل در مجموعه مقاالت همايش هاي علمي بين المللي2-3-2
 داخلي

75/01 

مقاالت همايش هاي علمي ملي خالصه  يا مقاله علمي در مجموعه  2-3-3
 )خالصه مقاله مختص رشته هاي علوم پايه(داخلي

5/0 1  
 

  اختراع يا اكتشاف2-4
با تاييد سازمان پژوهشهاي(داخلاختراع يا اكتشاف ثبت شده در  2-4-1

 )علمي يا معاونت فناوري
5 2  

 
به تشخيص معاونت  10تا2  10 الملليدر سطح بيناختراع يا اكتشاف يا نوآوري ثبت شده معتبر 2-4-2

 پژوهشي
 

     
مخصوص دانشكده معماري و شهر(هنري  -اثر بديع و ارزنده علمي 2-5

 )سازي، رشته هاي علوم انساني و تربيت بدني
به تشخيص كميته  8

كارشناسي تحت نظر 
 معاونت پژوهشي

 
 
 
 
 



 

 براي اجراي طرح هاي پژوهشي در موضوعات مصوب شوراي عتف يا نقشه جامع علمي كشور 5/1ضريب افزايشي)دانشگاهقرارداد از طريق(صنعتي اجراي قرارداد هاي 2-6
متناسب با  5تا  0ضريب  امتياز هر سال  20  **مديريت قرارداد هاي كالن 2-6-1

ميزان وصولي قابل انتظار 
ساالنه و با در نظر گرفتن 

ميزان همكاري به تشخيص 
 معاونت پژوهشي

 
 
 
 
 
 

 حداكثر امتياز ضريب پيشنهادي امتياز در هر بند در هر سال موضوع بند
 10براي قراردادهاي بين   **همكاري در اجراي قرارداد هاي كالن 2-6-2

عضو هيئت علمي  5به شرط داشتن حداقل (ميليارد ريال 40تا 
 10ميليارد ريالي، اين تعداد به ازاء هر  10مجري براي قراردادهاي 

 ***) نفر افزايش مي يابد 3ميليارد ريال اضافه تر 

 

100+ 
مبلغ قرارداد به ميليارد ريال-10

 1 30   

متناسب با  2تا  0ضريب 
ميزان وصولي قابل انتظار 

ساالنه و  و با در نظر گرفتن 
ميزان همكاري به تشخيص 

 معاونت پژوهشي

 

براي قراردادهاي باالي   **همكاري در اجراي قرارداد هاي كالن 
عضو هيئت علمي  14به شرط داشتن حداقل (ميليارد ريال  40

 10ميليارد ريالي، اين تعداد به ازاء هر  40مجري براي قراردادهاي 
 *** ).نفر افزايش مي يابد 2ميليارد ريال اضافه تر

+200  
مبلغ قرارداد به ميليارد ريال-40  

10060   

متناسب با  2.5 تا 0ضريب 
ميزان وصولي قابل انتظار 
ساالنه و  با در نظر گرفتن 
ميزان همكاري به تشخيص 

 معاونت پژوهشي

 

2-6-3 

 200تا ) قرارداد از طريق دانشگاه( اجراي قراردادهاي صنعتي
 ميليون ريال 

متناسب با  1تا  0ضريب  ميليون ريال وصولي  10امتياز به ازاي هر  1
ميزان وصولي قابل انتظار 

ساالنه و  به تشخيص معاونت
 پژوهشي

 

تا200باالتر از )قرارداد از طريق دانشگاه( قراردادهاي صنعتي
 ميليون ريال 600

 10ميليون ريال اول  به ازاي  هر 200براي
امتياز و براي وصولي هاي  1ميليون ريال وصولي 

ميليون  10ميليون ريال به ازاي هر  200بعد از 
 امتياز  75/0+   ريال

متناسب با  1تا  0ضريب 
 ميزان وصولي قابل انتظار

ساالنه و  به تشخيص 
 معاونت پژوهشي

 

تا600باالتر از )قرارداد از طريق دانشگاه( قراردادهاي صنعتي
 ميليون ريال 1000

و براي فوق ميليون ريال اول مشابه بند600تا
ميليون ريال به ازاي هر  600وصولي هاي بعد از 

 امتياز  5/0+ ميليون ريال 10

متناسب با  1تا  0ضريب 
ميزان وصولي قابل انتظار 

ساالنه و  به تشخيص 
 معاونت پژوهشي

 
 
 
 

1000باالتر از )قرارداد از طريق دانشگاه(قراردادهاي صنعتي 
 ميليون ريال

و براي  فوقميليون ريال اول مشابه بند 1000تا
ميليون ريال به ازاي  1000وصولي هاي بعد از 

 امتياز  25/0+ ميليون ريال  10هر 

 براي هر مورد 100 1
 
 

2- 6-4 

)قرارداد از طريق دانشگاه( قراردادهاي صنعتي خاتمه يافته 
داراي قرارداد حداقل(حمايت از پايان نامه هاي كارشناسي ارشد

 )ميليون ريالي 10
21  

ميليون30داراي قرارداد حداقل(حمايت از پايان نامه هاي دكتري 
 )ريالي

61  

  1 3 ميليون ريال 50صنعتي خاتمه يافته تا قراردادهاي 
 200ميليون ريال تا  50قراردادهاي صنعتي خاتمه يافته باالتر از 

3+  ميليون ريال  
مبلغ قرارداد به ميليون  ريال -50  

50 
1  

600ميليون ريال تا200باالتر از خاتمه يافتهقراردادهاي صنعتي 
6+  ميليون ريال  

ريال ونمبلغ قرارداد به ميلي-200  

  
2
3 50 

1  

1500ميليون ريال تا600باالتر از خاتمه يافتهقراردادهاي صنعتي 
11+ ميليون ريال  

ريالون مبلغ قرارداد به ميلي-600  

  
1
3  50 

1  

ميليون ريال تا1500باالتر از خاتمه يافتهقراردادهاي صنعتي 
ميليون ريال 5000   

1
به ريال 4 قرارداد مبلغ 1500

50 +17 
1  

ميليون ريال  5000باالتر از خاتمه يافته قراردادهاي صنعتي   40 1  
 

  1 60خاتمه يافته  **قرارداد هاي كالن
 
 
 
 



 

از)تجاري سازي طرحهاي صنعتي خاتمه يافته...(دانش فني توليد 2-6-5
 طريق دانشگاه

به تشخيص معاونت  3تا1 100
پژوهشي و با درنظرگرفتن 
ميزان درآمدسازي دانش 

 فني

 

 ،مربوط به گروههاي زبان،تربيت بدني ( ساير فعاليتهاي فناوري 2-6-6
به تشخيص معاونت  )و دانشگده معماري و شهرسازي معارف

 پژوهشي دانشگاه

 )مورد 5حداكثر( 1  2

به تشخيص معاونت  2تاICRP(20 1دفتر(مانجام تعامالت بين المللي مورد تاييد وزارت علو2-7
 پژوهشي

 

 تأليف يا تصنيف كتاب 2-8
داوري شده توسط شوراي انتشارات (تأليف يا تصنيف كتاب  2-8-1

 )دانشگاه
20 5  

منتشر شده توسط ناشر يا دانشگاه معتبر(تأليف يا تصنيف كتاب  2-8-2
 )خارجي

25 4  

  1 10)منتشر شده توسط دانشگاههاي مادر(تأليف يا تصنيف كتاب  2-8-3
منتشر شده توسط مؤسسات و سازمانهاي(تأليف يا تصنيف كتاب  2-8-4

 )وابسته به وزارت علوم و يا انتشارات معتبر داخلي 
5 1  

با حمايت مالي و معنوي مراجع علمي يا انتشارات معتبر (فصل كتاب 2-8-5
 ) بين المللي

5 1   
 

  1 50 )به تشخيص معاونت پژوهشي...( ارائه نظريه جديد2-9
افتخارات علمي، فني، ادبي و هنري در جشنواره هاي معتبر مورد  2-10

 تاييد وزارت علوم
به تشخيص 1تا 1/0 10

 معاونت پژوهشي
 

  كتابترجمه 2-11
)كتاب در سال 2حداكثر (  1 10 )با داوري شوراي انتشارات دانشگاه(ترجمه كتاب2-11-1  
)كتاب در سال 2حداكثر (  1 4 )بدون داوري شوراي انتشارات دانشگاه(ترجمه كتاب 2-11-2  

 
 :توضيحات

 . حداقل امتياز در نظر گرفته شده در دو سال اول استخدام برابر با متوسط امتياز در دانشگاه خواهد بود .1
 .طبق آيين نامه ارتقا تعيين مي گردد) با حذف دانشجويان(در كليه فعاليتهاي مشترك، سهم افراد  .2
در شرايط خاص با درخواست مولف، حوزة تخصصي مقاله بر اساس موضوع كار، . ي باشدم) به جز دانشجو(در وهله اول رشته و گرايش مولف اول مقاله MIFمالك تعيين  .3

 .دانشگاه تعيين مي گردد پژوهشيمستندات ارائه شده و تاييد حوزه معاونت 
پژوهشي اساتيد مانند انتخاب پژوهشگر امتياز اعتبار پژوهشي هر عضو هيئت علمي بر مبناي حاصل جمع امتيازات حاصل از جدول فوق بوده كه مالك عمل در ارزيابي هاي  .4

 .برتر و غيره مي باشد

   ] )β(+α[=Δ : مبلغ اعتبار پژوهشي اختصاص يافته به هرعضو هيئت علمي از فرمول روبرو محاسبه مي گردد
 Δ = مبلغ اعتبار پژوهشي 

= α  6-2باستثناء امتياز رديف  امتياز اعتبار پژوهشيجمع امتيازات كلية رديف هاي جدول  
 =   به تشخيص معاونت پژوهشي 7/0تا  5/0ضريب بين   

β =    امتياز اعتبار پژوهشيجدول  6-2امتياز رديف  
 =   براساس اعالم هيئت رئيسة دانشگاه( واحد ريالي پايه( 

 .مي باشند از طريق دانشگاه )استثناي قراردادهاي تجهيزاتيبه (منظور از پروژه هاي صنعتي پروژه هايي هستند كه داراي قرارداد صنعتي * 
       ميليارد ريال  10و مبلغ آنها بيش از نقشه جامع علمي كشور باشندشوراي عالي عتف و يا  در راستاي طرحهاي مصوبقراردادهايي هستند كه  منظور از قراردادهاي كالن** 

 .مي باشد
 .همكاران پروژه بر اساس اعالم رسمي مدير پروژه و شوراي نظارتي انجام مي گرددتوزيع اين اعتبار بين مدير و ***
 .اضافه خواهد شد% 20به امتيازات مربوط به مقاالت مجالت و كنفرانسها براي اعضاء هيئت علمي دانشكده هايي كه دوره هاي تحصيالت تكميلي ندارند حداكثر تا  ****

 .حاسبه مي شودم 4 -6 -2براي قراردادهاي تجهيزاتي، صرفاً امتياز خاتمه قرارداد تعلق مي گيرد كه مشابه بند   –1تبصره 
 
 
 



 

 اجرا نحوه: 2ماده  
 

 .عضو هيات علمي فعاليت هاي پژوهشي خود را حداكثر تا پايان فروردين هر سال در سيستم اطالعات پژوهشي دانشگاه وارد مي نمايد -1

 تا نيمهرا هر فرد  يعتبار پژوهشزان ايم، 1مطابق ماده  از كسب شدهيها، براساس امت دانشكده يدانشگاه با همكارامور پژوهش  -2

 . دينما ين مييتع ارديبهشت ماه
معاون  از طريقارديبهشت  طي ماههر سال پرسشنامه درخواست استفاده از طرح اعتبار پژوهشي را  علمي دانشگاه هيئتاعضاي  -3

عنوان طرح پژوهشي يا برنامه  تحتتواند  موضوع اين پرسشنامه مي .نمايند  ارسال مي به امور پژوهش دانشگاه پژوهشي دانشكده خود
 .پژوهشي سال جاري متقاضي در يك زمينه مشخص باشد

ان بالفاصله پس از دريافت پرسشنامه پژوهشي دانشگاه حداكثر تا پايان ارديبهشت ماه نسبت به عقد قراردادهاي متقاضي حوزه معاونت -4
 .نمايدمي  اقدام) هاي قبلي  در صورت تسويه طرح( متقاضي 

اول ه پرداخت مرحلامور مالي دانشگاه جهت ارسال نامه نسبت به ) رداد ماه ـر تا پايان خـو حداكث( اين حوزه سپس در اولين فرصت  -5
اين آيين نامه  3اده ـريف شده مطابق مـهاي پژوهشي تع راستاي فعاليت ه كردن درـبه پژوهشگر جهت هزين تخصيص يافتهر ـااعتب

 .اقدام مي نمايد

 .نمايد ميزان كل اعتبار پژوهشي از سقف اعتبارات حوزه امور پژوهش تجاوز نمي :2تبصره    



 

 نحوه هزينه كرد: 3ماده 
 :زير هزينه نمايدتواند اعتبار پژوهشي خود را در راستاي دو سرفصل  هر عضو هيئت علمي مي

 هزينه پرسنلي مجري –الف 

 خريد تجهيزات و ساير هزينه ها –ب 

 :از رابطه زير محاسبه مي شود) ميزان اعتبار اسنادي ( سهم مربوط به سرفصل ب  
 درصد اعتبار سرفصل ب از كل اعتبار) =    3اعتبار پژوهشي عضو متقاضي به ميليون تومان + ( 15

 .است% 70و % 40حداقل و حداكثر درصد اعتبار اسنادي به ترتيب : 3تبصره 

هاي زير قابل  اعتبار مربوط به سرفصل ب با ارائه ي اسناد مثبته مالي مطابق مقررات و آيين نامه هاي مالي معامالتي دانشگاه به تشخيص مجري در موضوع :4تبصره 

 :هزينه كردن است
 يآزمايشگاهخريد، نصب و تعمير تجهيزات  -
 انجام مأموريت هاي علمي معتبر داخلي و خارجي مطابق آيين نامه مربوطه  -
  جهت آزمايشاتخريد مواد مصرفي  -
 و همايش هاي علمي داخلي )  مختص دانشجويان تحصيالت تكميلي (هاي شركت دانشجويان در همايش هاي علمي خارج از كشور  هزينه -
 خدمات آزمايشگاهي و كارگاهي -
 فقط براي چاپ اول توسط شوراي انتشارات دانشگاهكليه هزينه هاي مربوط به چاپ كتاب  -
 . . .رايش و ترجمه خدمات اداري، تايپ و تكثير، وي -
 )   اعتبار سرفصل ب% 50حداكثر معادل (پرداخت هزينه كار دانشجويي  -
 خريد كتاب، نرم افزار و ديگر منابع علمي براي دانشگاه -
 خريد نوشت افزار جهت پژوهش هاي دفتري -
 حق ثبت نام كنفرانس و عضويت در مجامع علمي -
 هزينه ثبت اختراع -

 مطلقا براي انجام پژوهش ضروري ميباشد و كه عضو هيئت علمي با توجه به ضرورت انجام پژوهش خود،درخواست خريد تجهيزاتي را داشته باشد كه در مواردي: 5تبصره 

ي پژوهشي دانشكده،جهت مي بايست به انضمام تاييديه شورا ظردرخواست مورد ن) و غيره ،دوربينمانند لپ تاپ،رايانه، يخچال(در موضوعات باال پيش بيني نگرديده است 
 .اعالم ودر صورت موافقت معاونت پژوهشي نسبت به خريد اقدام نمايد تصميم سازي به معاونت پژوهشي دانشگاه

ن ام آدر صورتي كه عضو هيئت علمي خريد تجهيزات خاصي را براي سال جاري پيش بيني و برنامه ريزي نموده به طوري كه اعتبار سر فصل ب براي انج :6تبصره

لف و جبران جابجايي رخ داده در كفايت نمي كند، مي تواند قبل از انعقاد قرارداد درخواست كتبي خود را مبني بر افزايش در صد اعتبار سر فصل ب از محل اعتبار سر فصل ا
 . تبار سر فصل ب در آن سال تجاوز نخواهد كردبديهي است كه اين جابجايي در سال آينده از ميزان اع. سال آينده خطاب به امور پژوهش دانشگاه ارائه نمايد

 .رعايت سقف مربوطه در هزينه هاي بند ب ضروري است  دانشگاه،) تجهيزات ( در صورت تخصيص اعتبار از محل بودجه تملك دارايي هاي سرمايه اي  :7تبصره 

 .هزينه هاي مربوط به اسناد ارزي به صورت ريالي و كامل بر مبناي نرخ رسمي ارز قابل پرداخت است :8تبصره 

 

 



 

 

 نحوه تسويه حساب: 4ماده 

 

از طريق معاون  يب ، موظف است گزارش -3علمي جهت تسويه حساب نهايي عالوه بر ارائه اسناد مالي مربوط به بند  هيئتهر عضو       

اين گزارش متناسب با موضوع . ارسال نمايد) CDمكتوب يا الكترونيكي روي (پژوهشي دانشكده مربوطه به حوزه معاونت پژوهشي دانشگاه 
ه ب وطـم مربيراه ضماـه همـوب بـورت مكتـر عملكرد به صـزارش مختصـا يك گـي كامل يـزارش علمـقرارداد پژوهشي مي تواند يك جلد گ

 . باشد) CDروي . . . گزارشات علمي، مقاالت، پايان نامه ها (  نآ



امتیاز سایر فعالیتهاي پژوهشی -دول بج  
 

 حداکثر امتیاز امتیاز در هر بند در هر سال  موضوع  بند

1 
 9 1/5 ارشدپایان نامه هاي کارشناسی   پروژه هاي تحصیالت تکمیلی 

 9  3                پایان نامه هاي دکتري
 9/0 3/0 بازدیدهاي علمی 2
 3 5/0 ارائه سمینار علمی 3
همکاري پژوهشی(شرکت در کمیته هاي تنظیم آیین نامه هاي  4

 ) سایر موارد به تشخیص معاونت پژوهشی، رسمی دانشگاه
2 4 

 10 3/7   ریاست همایش  همکاري در همایش ها 5
 5 دبیر کمیته علمی یا اجرائی

 5/2عضویت در کمیته علمی یا اجرائی 
  3/7سردبیر   همکاري در مجالت تخصصی 6

 5عضو هیئت تحریریه  
 5مدیر مسئول    

 2 2 مدیریت کتابخانه 7

 5/4 5/4 راه اندازي وب سایت،مدیریت مرکز کامپیوتر 8

(طبق آیین نامه مدیریت آزمایشگاه تحقیقاتی مصوب دانشگاه 9
 جدید)

4 4 

 3/0 3/0 مدیریت سایت دانشکده 10

 4 2 9استفاده کنندگان آزمایشگاه بند  11

 5/7 5 راه اندازي آزمایشگاه و کارگاه 12

 2 2/0 ارائه پیشنهاد تحقیقاتی 13

 5/1 5/0 نظارت بر طرح هاي پژوهشی 14

 6 6/0 و پایان نامه ها (ملی و بین المللی) سمینارها ،داوري مقاالت مجالت 15

16 
 

 4 2 داوري کتاب

 (با مصوبه شوراي آموزشی پژوهشی دانشکده)درسنامه جدید 17
 

5/2 5 

 - 1 ویراستاري کتب 18

 5/0 پروژه هاي کارشناسی 19
براي دانشکده هایی که تحصیالت تکمیلی 

 1ندارند 

3 
براي دانشکده هایی که تحصیالت 

 6تکمیلی ندارند 
 5/1 3/0 سمینارهاي تحصیالت تکمیلی 20

 5/1 3/0 ساخت دستگاه،شرکت در گنجینه 21

 2     1رئیس انجمن  عضویت در انجمن هاي علمی 22
 75/0عضوهیئت مدیره   

 5/0عضو فعال(عضو کمیته علمی) 
 5/7 5/7 (بسته به زمان امتیازدهی)فرصت هاي مطالعاتی داخل 23

عضویت در شوراي پژوهشی سایر مراکز و  مشاوره مستمر 24
 تحقیقاتی

3/0 1,5 

ی هاي نظریه پردازي، فرهنگستان علوم و هنر(با عضویت در کرس 25
 حکم رسمی)

1 2 

 6 2 برگزاري یا شرکت در نمایشگاههاي آثار هنري  26

 

 ۱ 


