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 بسمه تعالی

 منظور به دستورالعمل اين دانشگاه، اندازچشم و هاماموريت با همسو هايپژوهش از حمايت و تشويق و پژوهشی دانشگاه به نیل راستاي در

معاونت پژوهشی و  اعتبارات پژوهشی، درامدهاي اختصاصی هدفمند و بهینه تخصیص جهت مدون ضوابط اعمال و هماهنگ سیاست اتخاذ

 گرديده تدوين گزينینخبه يکردرو با علمی هیأت اعضاي پژوهشی هايتحقق فعالیت اجرايی روند در تسريع و تسهیل و ويژه ساير اعتبارات

 .است

قیقات علمی بر العات و تحفتر مطنشگاه و هیات رئیسه تاکنون، دبا توجه به تصويب نشدن دستورالعمل پژوهانه )گرنت پژوهشی( شوراي دا

تهاي دانشگاه به عنوان و سیاس وزارت علوم، تحقیقات و فناوري1388ماه  شهريور4 پژوهشی مصوب اعتبارآيین نامه اساس مطالعه 

رديس  تنظیم وهانه در پعتبار پژافاده از را براي است ذيل دستورالعملکشور و دستورالعمل هاي گرنت دانشگاه هاي مطرح اسنادباالدستی 

  . نموده است

 تعاريف. 1 ماده

 علمی هیات لويت يک عضواو پژوهشی امتیازهاي اساس بر نامهآيین اين موجب به که است اعتباري :پژوهشی ويژه اعتبار .1

آتای  پژوهشای هاايفعالیت اب ارتباط در که گیردمی قرار علمی هیات عضو اختیار در ساالنه دانشگاه، پژوهشی اعتبارات و

  .نمايد خود هزينه

را دعوت کارده  علمی هیات برخی از اعضاء  که حسب نیاز از است پژوهشی شوراي :پژوهشی ويژه اعتبار تخصیص کمیته .2

 . تخصیص را برعهده دارد فرايند امیتاز دهی و و گروه بندي مشموالن و ارزيابی

مای عضاء هیات علايا بخش است که با تشکیل جلسه و تائید نصف بعالوه يک مصوبه جلسه گروه تائیديه گروه يا بخش:  .3

 تمام وقت يا نیمه وقت گروه يا بخش علمی در قالب کاربرگ هاي مربوطه باشد.

 . اهداف2ماده 

 هاايماموريت استاير در فعال و يک اولويت با پژوهشی هايفعالیت و پژوهشگران داراي علمی هیأت اعضاي از حمايت .1

 رهبري. و امنظ نیازهاي رفع و علم تولید افزايی، دانش ،یتلفیق اسالمی، انسانی علوم مرجع، اسالمی دانشگاه

 ويژه. اعتبار اساس بر علمی هیأت اعضاي پژوهشی عملکرد ريزيبرنامه و انگیزش مديريت .2

 هدفمند. پژوهشی واحدهاي تقويت .3

 و تجمیاع با آنها از ینهبه استفاده و دانشگاه پژوهشی اعتبارات تخصیص در اثربخشی و وريبهره افزايش و عدالت رعايت .4

 پژوهشی. هايپرداخت هدفمندي

 دانشگاه. هايمزيت اساس بر علمی ممتاز آثار تولید و پژوهشی هايشاخص بهبود .5

 نامهآيین اين مشمول افراد. 3 ماده

 .دانشگاه در شاغل پیمانی و ،(آزمايشی قطعی،) رسمیو نیمه وقت  وقت تمام علمی هیات اعضاي .1

 دکتري پرديس تکمیلی مقطع دانشجويان .2

 .گیردنمی تعلق التدريسحق علمی اعضاي به ويژه اعتبار. 1 تبصره

 همکاري بصورت هیات علمی می باشد. سال سهحداقل  براي تعلق اين اعتبار،  علمی هیأت اعضاي سابقه .3

 در موارد هزينه کردي که زمان ذکر شده باشد.مگر هزينه کرد اين اعتبار بطور ساالنه می باشد.  .4

 گرنت مبلغ محاسبه . نحوه4ماده 

 :باشد می زير صورت به علمی هیأت اعضاي گرنت میزان محاسبه نحوه

که  می باشد يالر 100.000.000انتخاب می شود تجلیل از پژوهشگر برتر اعتبار پژوهشگر برتر که طبق آيین نامه  .1

داخت اکتورها پرفی براساس تدريجريال  آن بصورت يکجا هديه داده می شود و باقیمانده آن طی دوسال قرارداد  20.000.0000

  .می شود
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کمیته تخصیص  تشخیص و به %50و براي دانشجوي دکتري پرديس %100درصد  اختصاص اعتبار پژوهشی براي هیات علمی .2

 می باشد.  اعتبار ويژه پژوهشی

 

 مراحل ارسال درخواست و روند آن. 5ماده 

 ارائه نمايد.و فناوري پژوهش معاونت متقاضی استفاده از گرنت بايد درخواست خود را به  .1

ه گروه را به است تايیدي مواردي که نیاز به تايیديه گروه دارند، با توجه به نوع گرنت عضو هیات علمی يا گروه مکلف .2

 ارائه دهند.به معاونت پژوهش و فناوري همراه مستندات 

کمیتاه در ا هیاات علمای ياا گاروه ر اساتفاده از گرنات(  6و 2و 1)مصاديق  موظف است معاونت پژوهش و فناوري .3

سااير  .دباه هیاات علمای ياا گاروه اعاالم کناسپس مصوب جلسه را و  مطرح نمايدتخصیص اعتبار ويژه پژوهشی 

 مصاديق نیاز به تشکیل کمیته مذکور نمی باشد.

 پرداخات روناد تا شوندمی داده تحويل دفتر مطالعات و تحقیقات علمی به گروه، تايید صورت در شده دريافت مدارک .4

  .شود انجام مبالغ

 ندارد. یکمیته تخصیص اعتبار ويژه پژوهشنیاز به تصويب در هزينه کرد پژوهشگر برتر طی مدت قرارداد  .5

 ت علمیات و تحقیقادر صورت پیش بینی در برنامه ساالنه خود و ارائه نیازسنجی به دفتر مطالع اعضاي هیات علمی .6

 .دننماي استفاده همزمانمتفاوت  گرنت چند از دنتوان می
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 گرنت کرد هزينه مصاديق: 6ماده 

                                                           
در صورت مطابقت با آيین نامه ماموريت پژوهشی، ماموريت محاسبه می کارگاه و دوره کوتاه مدت  يا هزينه اقامت پرداخت نمی شود./ مدت حضور در همايش.  2و 1

 کارگاه يا دوره،حداکثر دو هفته پس از اتمام همايششود./ ارائه گزارش علمی سفر 

 

ردی

 ف
 ضوابط و شرایط میزان اعتبار پژوهانه عضو هیات علمی موارد هزینه کرد

1 

 :1علمی سفرهاي هزينه پرداخت

 شرکت و نام ثبت پذيرش، هزينه

 داخل و يا  خارجهاي همايش در

 کشور از

هزينه شرکت  در سفر علمی تا  100%

 50.000.000سقف

 (:پیوستیکاربرگ ل مولفه هاي ذيل می باشد )تايیديه گروه شام-

 تخصصی بودن موضوع همايش  -1

اي هيت تخصصی بودن مقاله ارائه شده  و يا در راستاي اهداف و  اولو -2

 پژوهشی پرديس 

 پذيرش ارائه شفاهی مقاله توسط برگزار کننده -3

 iscمورد تايید  ملی يا بین المللی بودن همايش -4

 اعتبار دانشگاه يا مرکز برگزار کننده و اسپانسر هاي آن -5

 ارائه و حضور)  نام ثبت زينهه و برگشت و رفت بلیط هزينه سفر فقط شامل-

 .است( مقاله

 ر بلیطهرائه کلیه مستندات شامل گزارش سفر، گواهی شرکت در دوره، فاکتوا -

ی ه گواهارائا،رواديد، حق ثبت نام، تصوير صفحه اول ورود و خروج گذرنامه و

  پذيرش مقاله و...

 SCOPUSدر صورتی که مقاالت ارائه شده در همايشهاي خارجی در سايت  -

فزوده خواهد ابه مبلغ حمايتی خارج از سقف ريال  10.000.000نمايه شود مبلغ 

 شد

 ربوطه اعتباربار هزينه تا سقف م يک فقط در سال علمی هیات عضو هر به -

  .گیرد می تعلق

 باشد داشته دوجو علمی سفرهاي گرنت براي متقاضی چندين سال در اگر  - 

 امتیاز ذيل می باشد: به ترتیب با دارندگان اولويت

 موضوع مقاله پذيرفته شده در اولويت پژوهشی دانشگاه باشد. -1

 عتباراايت تعداد مقاالت علمی از زمان آخرين حضور در سفر علمی مورد حم -2

 پزوهانه دانشگاه

ي ا تقاضا براياند و  نکرده استفاده گرنت از هیچ نوع تاکنون که است افرادي -3

 سفر باشد.بار اول جهت استفاده حمايت 

 سال قبل از تقاضا 2پژوهشی در دانشگاه طی  3تا 1کسب رتبه  -4

 فیعداشتن امتیاز پژوهشی باالتر بر اساس جداول پژوهشی آخرين تر -5

  یردگبه چاپ مقاالت همايشها )ملی و بین المللی ( گرنت تعلق نمی  -6

 ود.شتبصره : اين شرايط  و سقف مربوطه شامل پژوهشگر برتر نمی  *

2 
شرکت در  هزينهکمک  2پرداخت

 کارگاه تخصصی 

  مانده هديه پژوهشگر برتر تا سقفپرداخت 

 
 می شود.اين بند فقط مربوط به پژوهشگر برتر  -
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3 

معتبر  علمی مقاله چاپ هزينه

مورد تايید وزارت علوم نمايه 

 ISC , ISIشده در 

 ريال 10.000.000 تا سقف پرداخت

 

 %40دوم - %60اولنويسنده  -

 مجله علمی معتبر مورد تائید وزارت علوم -

 isi  يا    iscنمايه شدن در  -

 ارائه فاکتور پرداخت  -

 isu.ir درج ايمیل دانشگاه -

 کاربرگ دارد. -

 ی شود.شامل پژوهشگر برتر نمو سقف مربوطه تبصره : اين شرايط 

 

4 

 

 طرح هاي پژوهشی اجراي 

 پژوهشگر برتر

 

بودجه طرح پژوهشی نوع اول : تا سقف  نرخ 

ت نامه همان سال دانشگاه و  باقی مانده گرن

 هديه شده پژوهشگر برتر دانشگاه 

 هاي اجرا و تصويب طرحهاي پژوهشی ا ز محل گرنت، طبق آيین نامه طرح

 پژوهشی است.

رح  طشرط اختصاص گرنت بعنوان امتیاز براي طرح هاي پژوهشی که مجري 

راي بصرفا  ده واعتبار پژوهانه را بعنوان هديه پژوهشگر برتر دانشگاه اخذ نمو

 هزينه هاي جانبی طرح نیازمند بودجه بیشتر است. 

 ضروري است.در نمره ارزيابی  70اخذ  امتیاز 

5 
 و التحقیقحق پرداخت

 پژوهشیدستیار الزحمهحق
 رمبلغ گرنت پژوهشگر برت هزينه ها از  100%

 براي پژوهشگر برتر سال صرفا دستیار فردي -

 

6 
 و آموزشی لوازم خريد کتاب، 

 آموزشی کمک
 10.000.000تا سقف 

  اب در کتابخانهکت نبود -

 .مشمول اين شرط نمی شودپژوهشگر برتر تبصره: 

 ارائه فاکتور-

 هی کتابخانه مبنی بر ثبت کتاب گوا-

7 

 در عضويت پرداخت حق

معتبر وزارت  علمی هايانجمن

 علوم و فناوري

حق عضويت اعضاي هیات  %100پرداخت 

  علمی

 یهیات علمی به شرط عضويت حقوقارائه کارت يا گواهی عضويت عضو -

 ارائه فاکتور حق عضويت-
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 :تصویب 7ماده 

 د.می باش ت و تحقیقات علمیاونت پزوهش و فناوري و دفتر مطالعادستورالعمل برعهده معنظارت و اجراي اين  .1

سال  2تا تصويب گرديد و  پرديس خواهران شوراي پژوهشدر  24/10/98ماده می باشد که در تاريخ 7اين دستورالعمل مشتمل بر  .2

 .شدتا زمان تصويب مقررات گرنت دانشگاه مرکزي الزم االجرا می بايا و آتی 

0 
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 توسط گروه يا بخش کاربرگ ارزيابی همايش

تخصصی بودن  

 موضوع همايش 

 

 

تخصصی بودن مقاله ارائه 

شده و در راستاي اهداف و  

اولويت هاي پژوهشی 

 پرديس

بودن  جديد و نو

  مقاله

 

پذيرش ارائه شفاهی 

مقاله توسط برگزار 

 کننده

 

ملی يا بین المللی 

 بودن همايش

 

يا  اعتبار دانشگاه

مرکز برگزار کننده و 

 اسپانسر هاي آن

 

       

       

       

 

 

 تخصصی کوتاه مدت يا بلندمدتآموزشی کاربرگ ارزيابی کارگاه يا دوره هاي 

 توسط گروه يا بخش

تخصصی بودن  

 موضوع کارگاه 

 

 

تخصصی بودن دوره هاي 

آموزشی در راستاي اهداف 

و  اولويت هاي پژوهشی 

 پرديس

بودن دوره  جديد و نو

  آموزشی يا کارگاه

 

پذيرش ارائه شفاهی 

مقاله توسط برگزار 

 کننده

 

ملی يا بین المللی 

 بودن دوره آموزشی

 

اعتبار دانشگاه يا 

مرکز برگزار کننده 

 دوره آموزشی 

 

       

       

       

       

 

 کاربرگ ارزيابی چاپ مقاالت

 

 

يا   مجله شاپاکد   عنوان مجله علمی عنوان مقاله

ISSN 

 

مقاله چاپ شده در 

نمايه  علمی مجالت

)نمايه  ISIشده در 

 SCOPUSشده در 

 (JCRيا WOSيا 

مقاله چاپ 

شده در 

مجالت 

علمی نمايه 

شده در  

ISC  
 

مقاالت مندرج 

در دايره 

 المعارف

 

 دومنويسنده  نويسنده اول

 

         

         

         

 

 


