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 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 

 بدااگشنه بنا

 دانشگاه آموزشی و پژوهشیمعاونت 
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 بناباعضای هیأت علمی دانشگاه  

 

 

 1400مصوب سال 

 دانشگاه آموزشی و پژوهشیمعاونت 
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 دستورالعمل آیین نامه و

 دانشگاه بناببه اعضای هیأت علمی  (Grantتخصیص اعتبار پژوهانه )نحوه 

به افزایش دست آوردهای پژوهشی و تمرکز روی تولیدات  دانشگاه بناببه منظور ترغیب و تشویق هرچه بیشتر اعضای هیأت علمی 

پژوهشی اصیل، آیین نامه و دستور العمل اجرایی نحوه تخصیص پژوهانه به اعضای هیأت علمی دانشگاه، با رعایت مفاد آیین نامه 

جلسه  در ژوهشی دانشگاهوزارت علوم ، تحقیقات و فناوری، پس از بررسی های مقدماتی در شورای پ 27/6/90جدید پژوهانه مصوب 

 رسیده است.هیات ریسه دانشگاه تبصره به تصویب نهایی  12 ماده و 5در  26/03/1400 و بررسی نهایی در تاریخ 13/02/1400 مورخ

 اهداف – 1ماده 

 فعالیتهای پژوهشی و افزایش برون دادهای اصیل پژوهشی ارتقاء –الف 

 ایجاد تسهیالت الزم به منظور تسریع در روند اجرای فعالیتهای پژوهشی   –ب 

 افزایش میزان بهره وری و استفاده بهینه از منابع مالی دانشگاه   –ج 

 حمایت از اعضای هیأت علمی واجد شرایط و فعال در امور تحقیقاتی  –د 

 

 ضوابط و مقررات کلی:–2ماده 

، الزاماً باید آدرس پژوهانهاعتبار جهت اخذ  دانشگاه بنابپژوهشی صورت گرفته توسط اعضای هیأت علمی در کلیه فعالیتهای  -1 – 2

 ( ذکر شده باشد.  University of Bonab-دانشگاه بناب)صحیح 

 97 سال اسفند به منتهی شده کسب امتیاز اعتبار  مثال، عنوان به است ذخیره قابلسال  3 تا علمی هیات اعضای پژوهانه -2 – 2

 .بود خواهد کرد هزینه قابل 1400 و 99 ،98 هایسال در شودمی شناخته 98 سال پژوهانه عنوان تحت که

برای یک سال اول ورود پژوهانه اعطایی دانشگاه   امتیاز 52، از در یک سال گذشته اعضای هیأت علمی جدیداالستخدام -3 – 2

 برخوردار خواهند بود. 

 .نخواهد بود ذخیره قابل سال 3 تا علمی هیات اعضای استخدام بدو امتیاز 25 :1 تبصره

 نیز از امتیاز ماده یافته اند به درجه استادیاری ارتقاء با اخذ مدرک دکتراگذشته  سال یک در که اعضای هیأت علمی مربی :2 تبصره

 برخوردار خواهند شد. 3 – 2
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نویسندگان در آنها به ترتیب حروف الفبا نوشته شده باشد، بر اساس تعداد نویسندگان، به هایی که نام امتیاز مقاالت و کتاب -4 – 2

 تساوی بین آنها توزیع خواهد شد.

نگرفته و امتیازی تعلق  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری لیست سیاهموجود در نامعتبر به مقاالت چاپ شده در مجالت  -5 – 2

 نمی باشد. پژوهانهنه های چاپ چنین مقاالتی قابل پرداخت از محل اعتبار یهز

نحوه محاسبه امتیاز فعالیت های پژوهشی موضوع این آیین نامه با توجه به تعداد مولفان و براساس ضریب امتیازات آیین نامه  -2-6

 )جدول زیر( صورت خواهد گرفت:ارتقا 

 مجموع ضرایب 3ستون  2ستون  1ستون 

نسبت سهم هریک از سایر  نسبت سهم نویسنده اول تعداد نویسندگان رصد()د

 همکاران

1 100 % - 100 

2 90 % 60 % 150 

3 80 % 50 % 180 

4 70 % 40 % 190 

5 60 % 35 % 200 

 250حداکثر  <%  30 % 50 )و باالتر( 6

 

برند و همچنین اعضایی ماموریت پژوهشی و یا فرصت مطالعاتی به سر میای که با مجوز دانشگاه در فقط اعضای هیات علمی: 3 تبصره

کنند، مجاز به استفاده از دو آدرس که تفاهم نامه هایی بین معاونت آموزشی و پژوهشی دانشگاه بناب و سایر مراکز دیگر منعقد می

 گیرد.یر اینصورت امتیازی تعلق نمیباشند مشروط بر اینکه اسم دانشگاه بناب به عنوان آدرس اول ذکر گردد. در غمی

 معیارهای تخصیص اعتبار پژوهانه–3ماده 

 1نوع  پژوهانهالف( -3

 اختصاص می یابد با استفاده از رابطه زیر محاسبه می شود: 2و  1های مندرج در جداول  که به فعالیت 1مبلغ پژوهانه نوع   -3-1

𝐏× 𝐁 = 𝐆 

B )عدد مبنا برای هر امتیاز )بر اساس سقف اعتبار تخصیص یافته به گرنت تعیین خواهد شد =  

P )امتیاز پژوهشی )مجموع امتیاز کسب شده از فعالیتهای پژوهشی یکساله عضو هیأت علمی =    
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G  میزان پژوهانه = 

ساالنه مدیریت امور پژوهشی، از سوی شورای پژوهشی با لحاظ داشتن اعتبارات ( B)افزایش احتمالی سالیانه عدد مبنا  :4تبصره 

 دانشگاه پیشنهاد گردیده و پس از تأیید نهایی توسط هیأت رئیسه دانشگاه به مورد اجراء گذاشته خواهد شد.

 تیازات مبنام: ا1جدول 

حداکثر  نوع فعالیت پژوهشی )موضوع( ردیف

امتیاز در 

 واحد

حداکثر  ضریب

امتیاز در 

 موضوع

1  

مقاالت چاپ شده در مجالت نمایه شده 
JCR 

محاسبه  3)مقاالت گروه معارف با ضریب 

 می شود(

Q1 7  

 

3 

 

 

----- 

Q2 6 

Q3 5/5 

Q4 5 

اختراع، اکتشاف یا تولید محصوالت پژوهشی کاربردی ثبت شده در مراجع  2

 قانونی داخل کشور با تایید معاونت پژوهشی و فناوری وزارتین

5 2  

 

 

 

60 

 

 

 

و دستاوردهای  اختراع، اکتشاف یا تولید محصوالت پژوهشی کاربردی ثبت شده 3

فناورانه با رعایت مالکیت فکری در قالب شرکت دانش بنیان که مراحل تجاری 

 سازی آن با تایید مراجع مربوطه به انجام رسیده باشد.

15 2 

فناوری به نام موسسه ثبت مالکیت فکری )پتنت( دستاوردهای پژوهشی و  4

محل خدمت متقاضی به شرط اینکه به فروش رسیده و یا بصورت تحت 

 لیسانش از آن استفاده شود.

15 2 

تعیین توالی ژن ثبت شده در مراجع قانونی یا علمی )بانک های اطالعاتی  5

 معتبر( داخل یا خارج از کشور

1 1 

مقاالت چاپ شده در مجالت  6

 نمایه شده

 ISI  غیر ازJCR 

 2)مقاالت گروه معارف با ضریب 

 محاسبه می شود(

WOS 

 
3 2 ------ 

 

 

Scopus 

 

Q1 5  

 

2 

 

Q2 5/4 
Q3 4 

Q4 5/3 

وب وزارتین چاپ شده در مجالت علمی پژوهشی مص ترویجیمقاالت علمی  7

 )وزارت عتف و بهداشت(

2 1 10 

 مقاالت علمی پژوهشی چاپ شده 8

در مجالت نمایه شده در   ISC 

 

 

 

 

A 5 2 ------- 

B 5/4 
C 4 

D 5/3 
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مقاالت علمی پژوهشی چاپ شده در  9

مجالت علمی پژوهشی مصوب وزارتین 

 )وزارت عتف و بهداشت(

 

A 5  

 

2 

 

 

-------- 

B 5/4 

C 4 

D 5/3 

چاپ مقاله کامل در مجموعه مقاالت  10

 های علمی معتبرکنفرانس 

)برای خالصه مقاله امتیاز نصف خواهد 

 شد(

  2 خارجی بین المللی

 

1 

 

 

 

 

10 
 5/1 داخلی

 

 ملی

1 

 طرح های تحقیقاتی خاتمه یافته برون دانشگاهی با مدارک مثبته 11

 برابر قابل افزایش است( 2/1)امتیاز برای طرح های بین المللی تا 
نحوه محاسبه 

امتیاز بر اساس 

 6تبصره 

 

2 

----- 

 10 2 2 دانشگاهی  های تحقیقاتی خاتمه یافته درونطرح  12

 تالیف یا تصنیف کتاب 13

)امتیاز برای کتاب های تالیفی و 

تصنیفی که به زبان خارجی چاپ شده 

 برابر قابل افزایش است( 5/1باشد تا 

 تصنیف

 

15  

2 

 

----- 

 10 تالیف

 10 1 7 ترجمه کتاب و گردآوری 14

ها اعتبار و خارجی که در محاسبه امتیاز آن کسب رتبه در جشنواره های داخلی 15

 جشنواره و امتیاز متقاضی در نظر گرفته شود.

6 2 20 

16  

 

 های پژوهشیفعالیتداوری 

 

 

 

 مقاالت

  JCR 1نمایه شده در 

 

1 

 

 

10 
نمایه شده در غیر از 

JCR 

5/0 

 2 طرح های پژوهشی

 2 کتاب

17  

 پایان نامه کارشناسی ارشد و دکترا

 

 

  2 راهنما کارشناسی ارشد

1 

 

 5/0 مشاوره 20

 6 راهنما دکترا

 5/1 مشاوره

 

 : امتیازات تشویقی2جدول 

حداکثر  نوع فعالیت پژوهشی )موضوع( ردیف

امتیاز در 

 واحد

حداکثر  ضریب

در  امتیاز

 موضوع

 12 2 2 ملی دبیر کنفرانس های معتبر برگزار شده 1

 2 3 بین المللی
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 5 1 1 داخلی عضو گروه دبیران به ازای هرسال فعالیت 2

 1 2 خارجی 

  1 15  استانی پژوهشگر برگزیده  3

 1 20 ملی -----

 ----- 25 1 (ISCبرگزیدگان یک درصد پراستناد جهان )اعالم شده از سوی پایگاه  4

 2 1 5/0 عضویت در کمیته علمی کنفرانس ها 5

 5 1 1 به ازای هر سال )سمت اجرایی( علمی عضویت هیئت مدیره انجمن های 6

 

 به کتاب های چاپ مجدد با تجدید نظر، حداکثر یک پنجم امتیاز تعلق میگیرد. :5 تبصره

 شود:ول ذیل محاسبه و در نظر گرفته میطرح های تحقیقاتی برون دانشگاهی با فرم :6تبصره 

1(امتیاز طرح=
100

7BA
( 


 

 مبلغ قرارداد )برحسب میلیون تومان( است. Aنسبت سهم همکاری متقاضی )عددی بین صفر تا یک( و  Bکه در آن 

 .شودتعیین می دانشگاه یسهئهیات ر اعتبارات دانشگاه و مصوبهبراساس ساالنه  پژوهانهحداکثر مبلغ  -3-2

سالیانه اختصاص  پژوهانهبه اعضای هیات علمی که حداقل امتیاز الزم برای کسب پایه استحقاقی سالیانه را کسب نکنند،  -3-3

   نخواهد یافت.  

پژوهانه (  University of Bonab)  بناب دانشگاه صحیح آدرس درج صورت درو  استخدام از بعد پژوهشی عملکرد به تنها :7 تبصره

 نحوه برخورد با افراد انتقالی از سایر دانشگاهها، مثل اعضای جدیداالستخدام خواهد بود. .گیردمی تعلق

 2نوع  ب(پژوهانه -3

باشد که ، فصول کتاب و تالیف کتاب در انتشارات معتبر بین المللی و ...  میمقاالتشامل حق التشویق  عبارتند از انواع 2نوع  پژوهانه

  .دانشگاه بناب می باشدها در میزان پرداختی آن ها مطابق با شیوه نامه پرداخت حق التشویق 

 :1نوع  هزینه کرد پژوهانه مواردالف(  –4ماده 

، درج شماره دانشگاه بنابتحقیقاتی های در چارچوب آیین نامه طرحدرون دانشگاهی تحقیقاتی  هایاجرای طرحپیشنهاد و  -4-1

ها و مقاالت ( طرحAcknowledgementsدر بخش تقدیر و تشکر )و نام دانشگاه بناب های پژوهشی درون دانشگاهی قرارداد طرح

   جمله پیشنهادی جهت درج در بخش تقدیر و تشکر: .است الزامی

The research of the corresponding author is supported by a grant from University of Bonab (contract 

number)  

 نامه مربوطه بر اساس آیین های علمی و بین المللی خارج کشورهای شرکت اعضای هیأت علمی در همایشپرداخت هزینه -4-2
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که توسط سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران اعتیار سنجی و امتیاز دهی شده  یپرداخت هزینه ثبت اختراع و اکتشاف -4-3

 باشد.

تعالم از کتابخانه مرتبط با رشته تخصصی با اس ، مقاالت ژورنالها، استانداردها و اختراعات بین المللیپرداخت هزینه خرید کتب  - 4-4

 مرکزی دانشگاه از بابت امکان دسترسی به منبع مورد نظر 

 .نماید پرداخت خود اعتبار پژوهانه محل از را دانشگاه بناب انتشارات زیر نظر کتاب چاپ هزینه تواندمی علمی هیات عضو -4-5

)ساالنه حداکثر  ارایه کارت عضویت و فیش پرداختیبا  عضویت در مجامع علمی داخلی و خارجی معتبرهزینه های پرداخت  -4-6

 دو مورد(.

و لوازم خرید کامپیوتر، لپ تاپ خود را برای  درصد از آخرین موجودی گرنت 20توانند تا سقف میشاغل اعضای هیأت علمی  -4-7

)پرینتر، اسکنر، و  لوازم جانبی آنکامپیوتر و لپ تاپ،اختصاص دهند. توضیح اینکه خرید  با صدور شماره اموال دانشگاه جانبی آن

ل عضو هیات ابه عنوان مث .بود فاً برای یکبار امکان پذیر خواهدساله، صراز محل اعتبار گرنت، در یک دوره زمانی پنج ارتقا سیستم(

درصد  50توسط دانشگاه  98و درصد اعتبار تخصیص گرنت در سال  دارد 98برای سال میلیون تومان اعتبار گرنت  50علمی که 

میلیون تومان قابل هزینه کرد برای  5میلیون تومان قابل هزینه کرد باشد، از این مبلغ، میزان  25اعالم شده باشد، یعنی مبلغ 

   کامپیوتر، لپ تاپ و لوازم جانبی آن خواهد بود.  

  شورای پژوهشی دانشگاهافزارهای تخصصی پس از تایید پرداخت هزینه خرید نرم -4-8

 های دانشجویان دانشگاه بنابانجام پایان نامه -4-9

 پرداخت حق الزحمه دستیار پژوهشی مطابق با آیین نامه مربوطه -4-10

های آزمایشگاهی اقدام نمایند و تجهیزات توانند بصورت مشترک برای خرید تجهیزات و دستگاهاعضای هیات علمی می :8تبصره 

 خریداری شده در شمول اموال دانشگاه خواهد بود. 

 های مربوطههای پژوهشی مطابق با آیین نامهبه فرصت های مطالعاتی و ماموریت های مربوطپرداخت هزینه -4-11

باشد، عضو  این شیوه نامه 4ذکر شده در بندهای ماده عضو هیات علمی خارج از موارد پژوهانه : چنانچه موارد هزینه کرد 9تبصره 

 درصد از آخرین موجودی پژوهانه خود را به مواد مصرفی اختصاص دهد. 10تا حداکثر تواند هیات علمی می

 :2نوع  موارد هزینه کرد پژوهانه( ب –4ماده 

عضو هیات علمی می بایست پس از بارگذاری مستندات در سامانه پژوهشی  بدون نیاز به ارایه فاکتور قابل پرداخت است. 2پژوهانه نوع 

 را ارئه نماید. 2ژیرو، درخواست دریافت پژوهانه نوع 

 نحوه اجراء  –5ماده 
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اطالعات دقیق مربوط به فعالیتهای پژوهشی خود اعم از مقاله، کتاب، همایش، بایستی ، پژوهانهمتقاضی اعضای هیأت علمی  -5-1

 . نمایدوارد  (ژیروسامانه مدیریت اطالعات پژوهشی )را در  ...ابداع، اختراع، طرح تحقیقاتی، جوایز و 

 های خود را در سامانه ثبت کند. فقط یک بار درخواستتواند نهایتا تا انتهای هر فصل : عضو هیات علمی می10تبصره 

 مرحله هر در دانشگاه، اعتبار تخصیص درصد با متناسب ،(امتیازدهی فرم اساس بر) پژوهشی اعتبار میزان شدن مشخص از بعد -5-2

 خصوص در. گرفت خواهد اعضای هیات علمی قرار اختیار درپس از تصویب در شورای پژوهشی دانشگاه  پژوهشی اعتبار ،تخصیص از

  شود. لحاظ دانشگاه مالی و اداری مقررات بایستیو فاکتورهای خرید نهایی شده،  گرفته انجام خریدهای

ز سال )سه ماهه اول، دوم، سوم : با توجه به اسناد مربوط به هزینه کرد اعتبار پژوهشی اعضای هیات علمی انتهای هر فصل ا11 تبصره

اعضای هیات علمی نیز نهایتا تا انتهای هر فصل فرصت دارند که فرم هزینه کرد مربوط به شود، لذا و چهارم( به امور مالی ارسال می

 همان فصل را تکمیل و از طریق سامانه ژیرو اقدام نمایند.

جهت تسویه حساب گرنت ارایه فاکتور نهایی خرید و یا هزینه کرد آنالیز ضروری است و فقط در مواردی که خرید گروهی : 12تبصره 

 پذیر است. پیش فاکتور امکان با ارایه پژوهانه درخواست خرید و برداشت ازهی مدنظر باشد، دستگا

 

هیات   26/03/1400در جلسه و  یدرس یبپژوهش به تصو یدر شورا 13/02/1400 یخدستورالعمل در تارآیین نامه و  ینا

   رئیسه بصورت نهایی تایید شد.

 (گردد.یلغو و بالاثر م یآن دستورالعمل قبل یبالزم االجرا بوده و با تصو شورای پژوهشی یبتصو یخ)از تار


