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 Grant)(پژوهانهنامه  ستورالعمل اجرایی آئیند

  

  مقدمه

مـورخ  علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی  هیأتپژوهانه اعضاي مصوب آئین نامه  4با استناد به ماده  این دستورالعمل

   .تهیه شده است دانشگاه عالمه طباطبائی آن دراجراي  حسن به منظورو   1390/ 27/6

   پژوهانهنحوه تخصیص  :1ماده

این  2اساس امتیازات حاصل از ماده  از اعتبارات پژوهشی دانشگاه بر %25هر سال ن نامه ، با توجه به معیارهاي تعیین شده در این آئی-1

بـر اسـاس    دانشـگاه  معاونـت پژوهشـی   .گیـرد  مـی دانشـگاه قـرار    متقاضـی  علمی هیأت اعضاي در اختیار پژوهانهبه عنوان  دستورالعمل

را در هـر سـال    ويمیزان اعتبار تخصیص یافتـه بـه   ستورالعمل، این د 2مادهمطابق  متقاضی،  علمی هیأتامتیازات کسب شده هر عضو 

  .می نمایدو امور مالی دانشگاه ابالغ  دانشکدهبه  ،تعیین وپس از تأیید رئیس دانشگاه

و  و رعایـت دسـتورالعمل اجرایـی آن    دانشـگاه  و مالی اي از اعتبارات پژوهشی با رعایت مقررات جاري اداري انجام هرگونه هزینه -2

 .گیرد صورت می د رئیس دانشگاهتأیی

به سـال    به پیشنهاد شوراي پژوهشی دانشگاه و تصویب رئیس دانشگاه علمی در هرسال تحصیلی هیأتباقیمانده اعتبار ویژه اعضاي -3

مور همچنین ا .قبلی است اعتبارمنوط به تسویه حساب  جدید اعتباربدیهی است تخصیص  .منتقل خواهد شد )سال 3حداکثر تا ( بعد

  .هزینه کرد اعضاي هیات علمی را به ترتیب از سه سال ماقبل از اعتبار آنها کسر کند  است مالی موظف

د ثابـت بـا سـقف معـین     علمی از طریق حاصل ضرب امتیاز کسـب شـده در یـک عـد     هیأت ه سالیانه اعضايژمیزان ریالی اعتبار وی -4

شـوراي  اي هـر سـال، بـه پیشـنهاد     سیاست هاي دانشگاه بر ساالنه و  ۀاس بودجمیزان عدد ثابت و سقف پرداختی بر اس. دشو محاسبه می

   .دشو تعیین و اعالم می رئیسه دانشگاه هیأتو تأیید  پژوهشی

عهـده معـاون    بـر  دستورالعمل،این شمول علمی م هیأتمسئولیت نظارت برحسن استفاده از اعتبار پژوهشی و انجام تعهدات اعضاي  -5

   .ت اس دانشگاهپژوهشی 

  پژوهانهتخصیص معیارهاي  :2ماده 

  :دستور محاسبه امتیاز  -1

  :می شود حاصلزیر  دستوراساس ارزیابی و امتیاز دهی فعالیت هاي پژوهشی براساس  

10R+9R+( )( . )1 1 1 2 3 4 5 6 7 8P A B R R R R R R R R          

  :دستور محاسبه ضرایب  -2

A :1.3(اد، است)1.2(، دانشیار )1.1(، استادیار  )1( امتیاز رتبه علمی مربی( 

B :امتیاز همکاري با تحصیالت تکمیلی:  

. ( . )0 02 0 5B a b  

a  : نفر 6، حد اکثر ارشدکارشناسیدانشجویان  نامهنپایا هنمایی یا مشاورهارتعداد.  

b :  نفر 2، حد اکثر دانشجویان دکتريرساله هنمایی یا مشاوره ارتعداد.  

0.                                                                                                                                                        :توجه 1B   

 .نفر افزایش می یابد 8اکثر دانشجویان ارشد به  ه هاي دکتري نمی باشند، تعداد  حدگروه هایی که مجري دور-
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  اسبه امتیازات فعالیت هاي پژوهشی جدول مح - 1جدول  

  :زیر حساب می شوند امتیازدهیجدول  از 0R1و...،R1 ،R2  ضرایب

  نوع فعالیت  بند
حد اکثر 

   فعالیت امتیاز
  یب پیشنهادياضر

کل  سقف

امتیاز کسب 

  شده فعالیت

1R چاپ مقاالت در مجالت علمی  

R1-1  مقاالت چاپ شده در مجالتISI 5  

.1 5 2IF  
 مستخرج از ISIاضافه تر براي مقاالت  5.1وضریب 

 طرح هاي برون دانشگاهی 

مشترك با   ISIاضافه تر براي مقاالت  2.1و  ضریب

  مراکز علمی معتبر بین المللی

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

R1-2  
پژوهشی به زبان  -مقاله چاپ شده درمجالت علمی

  )SCOPUSیا   ISCنمایه در سایت (انگلیسی 
4  

1.5  

پژوهشی –اضافه تر براي مقاالت علمی  4.1یب و ضر

  مستخرج از  طرح هاي برون دانشگاهی

R1-3  
پژوهشی  -مقاالت چاپ شده در مجالت علمی

  ISCسی مورد تأیید وزارت علوم به زبان فار

 

4  

1.3  

پژوهشی  -اضافه تر براي مقاالت علمی 4.1و ضریب 

  مستخرج از طرح هاي برون دانشگاهی

R1-4 

) خارجی-داخلی(چاپ شده در مجالت مقاالت 

  SCOPUS و  ISC  و ISIنمایه نشده در 

مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوري و 

  مقاالت مندرج در دایره المعارفی

4  

1  

 اضافه تر براي مقاالت مستخرج از 2.1و ضریب

  طرح هاي برون دانشگاهی 

R1-5  4  ترویجی -مقاالت علمی  

1 

 براي مقاالت مستخرج از  اضافه تر 2.1و ضریب

  طرح هاي برون دانشگاهی

R1-6  4  مروري -مقاالت علمی  

1 

 اضافه تر براي مقاالت مستخرج از 2.1و ضریب

  طرح هاي برون دانشگاهی 

R1-7 
 پژوهشی -یادداشت پژوهشی در مجالت علمی

  ISC یا   ISIیا
3  1  

6  

R1-8  2.1  1  )ر از خود ارجاعیظصرف ن( ارجاعات    

2R مقاله در هر کنفرانس  2حداکثر ( هات همایشمقاال(  

R2-1 
هاي مقاله علمی کامل در مجموعه مقاالت همایش

  )از کشور خارج محل اجرا( المللیعلمی بین
حداکثر امتیاز   1 2

از مجموع این 

  بند  

 =  

ثلث امتیاز +  5 

مقاالت مجموع 

 R1-1  بند

R2-2  

االت در مجموعه مقداوري شده مقاله علمی کامل 

داخل  محل اجرا( المللیهاي علمی بینهمایش

  )کشور

1.5 1  

R2-3  
 هاي علمیهمایش خالصه مقاله در مجموعه مقاالت

  )خارجی -داخلی(
1 1  

R3  سازي محصول یا فرآیند اختراع یا اکتشاف منجر به تولید و تجاري/ تولید دانش فنی  

R3-1 
                          اختراع یا اکتشاف ثبت شده در داخل

  )متبوع علمی مراجع ذیصالح وزارت خانه هايبا تأیید ( 
5 1.5  

  

R3-2  1 10 اختراع یا اکتشاف ثبت شده معتبر در سطح بین المللی    
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  )متبوع تأیید علمی مراجع ذیصالح وزارت خانه هاي با( 

R3-3  1.5  4  اثر بدیع و ارزنده هنري    

R4  پژوهشی - یدریافت جوایز یا نشان هاي علم  

R4-1  

یا نشان در جشنواره هاي علمی  یزهادریافت جکسب رتبه، 

جشنواره خوارزمی، شیخ (معتبر بین المللی یا داخل کشور 

بهایی، رازي، فارابی و جشنواره هاي مورد تایید کمیته بررسی 

  )در دانشکده

6  
1  

  اضافه تر براي جشنواره هاي بین المللی 1.5ضریب 

  

R5  از طریق دانشگاه( ی خاتمه یافته برون دانشگاهیطرح هاي پژوهش( ) x  میلیون تومان وY امتیاز بند است(  

R5-1  
 100تا  طرح برون دانشگاهی کل اعتبار جذب شده

  میلیون تومان
Y=0.15x 

1  

اضافه تر براي طرح هایی که منجر به تولید یا  1.2ضریب 

  محصول یا اصالح فرایند امورتجاري سازي 

  

R5-2  
تا 100از طرح برون دانشگاهی عتبار جذب شدهکل ا

  میلیون تومان 200
Y=15+0.05x 

1  

اضافه تر براي طرح هایی که منجر به تولید یا  1.2ضریب 

 تجاري سازي محصول یا اصالح فرایند امور

  

R5-3  
 300از  طرح برون دانشگاهی کل اعتبار جذب شده

  میلیون به باال
30 

1  

هایی که منجر به تولید یا  اضافه تر براي طرح 1.2ضریب 

 تجاري سازي محصول یا اصالح فرایند امور

  

R5-4    15  المللیهاي ملی و بین  طرح  

1  

  اضافه تر براي طرح هایی که منجر به  1.4ضریب 

 .تفاهم نامه همکاري با دانشگاه شده است

  

R6  درون دانشگاهی طرح هاي پژوهشی خاتمه یافته  

R6-1  5  دانشگاهی  یا اينشکدهدا  علمی طرح  گزارش  

1  

مورد نیاز  کاربردي اضافه تر براي طرح هاي 1.5ضریب 

 براي اصالح فرایند امور دانشگاه سازمان

  

R7 کتاب*  

R7-1 14  لیف کتاب یا تصنیفأت  

1  

هاي آموزشی مورد نیاز  اضافه تر براي کتاب 1.4ضریب - 

  .مربوطگروه 

رگزیده سال اضافه تر براي کتاب هایی که ب 1.5ضریب - 

و یا برگزیده علمی در جشنواره هاي معتبر بین المللی 

  .باشند

  

R7-2  7  ترجمه کتاب تخصصی  

1  

هاي آموزشی مورد نیاز  اضافه تر براي کتاب 1.4ضریب 

  مربوطگروه 

  

R7-3  1  3  لیفیأتجدید کتاب ت    

R7-4  1  2  بررسی و نقد ویرایش علمی کتاب    

R7-5  1 6  ** فصل کتاب    

R7-6  15  غیر فارسی تاب هايک  

1  

  اضافه تر براي کتاب هایی که در  1.5ضریب - 

  .دانشگاه هاي خارج از کشور تدریس می شوند

اندیشه اي بومی اضافه تر براي کتاب هایی که  2ضریب - 

  .یا نظریه اي متعلق به استادي ایرانی چاپ شود

امتیاز کتاب هاي چاپ شده توسط ناشران ذیل با  - 

  :محاسبه خواهد شدتر  اضافه 5.1ضریب 

ئیموسسه چاپ و انتشارات دانشگاه عالمه طباطبا  
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Elsevier-Springer-John Wiley Taylor 
& Francis- Black Well- MC Grow Hill- 
Oxford- Routledge, Pungent, Printes 

Hall, Cambridge, Sage 

این بند شامل آثار عربی، انگلیسی، روسی،  - 

شده توسط اعضاي هیأت علمی تهیه ... اسپانیایی و

  .گروه هاي ذیربط نیست

R8  دانشکاه ر ویژه اهدایی معاون پژوهشیااعتب  

R8-1   1  15  علمی جدید االستخدام هیأتعضو   

R8-2  1  4  پژوهشگر برتر کشوري   

R8-3  1  2  پژوهشگر برتر دانشکده   

R8-4  1  2  پژوهشگر پیشکسوت دانشگاه   

R8-5  1  2  شگاهمدیر پژوهشی برتر دان   

R8-6  1  3  ***ارائه همکاري هاي بین المللی   

R8-7  1  2  پژوهشیپژوهشی پژوهشکده یا  مرکز  مدیر   

R8-8  
         علمی پژوهشی پژوهشکده یا   هیأتعضو 

  پژوهشیمرکز 
1  

1   

R8-9  1  2  رئیس مرکز رشد   

R8-10  
          سرپرستی دانشجویان در المپیادهاي بین المللی

  )رط احراز جایزهبه ش( 
2  

1   

R9  حوزه 4سطح / دکتري تخصصی/ اي دکتري حرفه/ ارشد  نامه کارشناسی راهنمایی و مشاوره پایان  

R9-1  
راهنمایی یا مشاوره کارشناسی ارشد یا دکتري 

  ايحرفه
3  1 

سقف در دو 

  مورد

25  R9-2  1  8  راهنمایی یا مشاوره دکتري تخصصی 

R10  پردازي هاي نظریه کرسی  

R10-1 

ه نظریه جدید با تایید مراجع ذي ربط داخلی یا ارائ

احراز کرسی نظریه پردازي با تایید شوراي عالی 

  انقالب فرهنگی

10 1  

  

R10-2  
ه کرسی ترویجی با تایید مراجع ذي ربط ئارا

  دانشگاه
4 1 

  

نتشارات دانشگاه عالمه طباطبایی هاي ا لذا باید تفاوت محسوسی بین کتاب طبایی است،ط انتشارات دانشگاه عالمه طباسحد اکثر امتیاز فقط براي کتاب هاي منتشر شده تو *

  :یب زیر رعایت شودتتر. وجود داشته باشد انتشارات،با سایر

  انتشارات دانشگاه عالمه طباطبایی  - الف

  دانشگاهی - انتشارات مراکز معتبر علمی  -ب

  سایر مراکز نشر  - ج

  .شده باشد ر، در کتاب ذکمربوطبایی به صراحت در فصل شگاه عالمه طباطننام دا - **

  .)خالصه فصل قابل قبول نخواهد بود( اصلی کتاب باشد عنوان یکی از فصل هايه مذکور ب هاي لفصل یا فص -     

  :شاملامتیاز این بند  ***

ي برگزار دوره ها یا  )مهمان خارجی  حضور به شرط( انشگاه برگزار شده استمجریان برگزاري دوره هاي علمی از قبیل کارگاه یا کنفرانس بین المللی که از طریق د - 

  .هاي خارجی با یکی از دانشگاه شده مشترك

  .اندجهت عقد قرارداد با دانشگاه هاي خارجی معرفی شده ،علمی که به عنوان نماینده دانشگاه هیأتاعضاي  - 

 .پژوهشی داشته باشند علمی که با دانشگاه هاي خارجی همکاري هیأتاعضاي  - 
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  :نحوة توزیع امتیازات -3

 ، در غیر این صورت،شود امتیاز به نسبت اعالم شده تقسیم میآوردن اثر تعیین کرده باشند،  در مواردي که افراد سهم خود را در پدید 

  :گردد توزیع می امتیازات کسب شده مطابق جدول زیر

  جدول توزیع امتیازات -2جدول 

                                                                          

  تعداد همکاران
  سهم هریک از همکاران از از امتیاز مربوط

  هریک از بقیۀ همکاران  نفر اول

  2ستون     1ستون 

1  

2  

3  

4  

5  

6 ≤  

100%  

85%  

75%  

70%  

60%  

50%  

  

45%  

40%  

35%  

30%  

  %)140در مجموع ( ≥% 28

  

 

 .است  10 ،گرنتدریافت اقل امتیاز حد -4

و براي سال هاي بعد مجموع امتیازات سال  سال گذشتهدو علمی براي اولین بار بر اساس مجموع امتیازات هیأتمحاسبه امتیاز اعضاي   -5

  .است گذشته

طبائی به عنـوان سـازمان متبـوع ذکـر     نام دانشگاه عالمه طبا ها، آن گزارش نهاییدر  شوند که فعالیت هایی مشمول دریافت امتیاز می  -6

  .استشده 

مـورد   ،شـده امتیاز آن در اعتبار ویـژه سـال قبـل منظـور      شود و فعالیت پژوهشی که قبالً هر فعالیت پژوهشی فقط یک بار محاسبه می  -7

  .گیرد بررسی قرار نمی

زمـان برگـزاري همـایش     صرف نظر از  ،هاي علمی هاي مربوط به همایش مقاله به محدوده زمانی مورد پذیرش جهت تخصیص امتیاز   -8

  .سال قبل ، به چاپ رسیده باشنددر زمانی مورد نظر و ةدر دورمواردي خواهد بود که  ها بوده و شامل ها و کتاب مشابه سایرمقاله

   

  بندي و برنامه زمان پژوهانهدرخواست  روش:  3 ماده

بـه   را اسـتفاده از اعتبـار پژوهشـی    فـرم هـاي  و  دستورالعمل اجرایی ،خوانیفرا درهر سال  دي ماهاول  ،معاونت پژوهشی دانشگاه - 1

  .کندابالغ می ،پردیس/پژوهشکده/دانشکده

  ابـالغ   علمی هیأتو فرم هاي مربوط را به اعضاي  دستورالعمل اجرایی بالفاصله ،پردیس/ پژوهشکده/معاونت پژوهشی دانشکده - 2

  .دکنآوري می جمع ،مربوط را مستندات و یل شدهي تکمها  ، فرمهمان سال ديتا آخر و  نموده



 

٦ 
 

 را ي آموزشـی از معـاون دانشـکده و نماینـدگان گـروه هـا     منتخـب   گرنـت،  کمیته پردیس،/پژوهشکده/پژوهشی دانشکده تمعاون -3     

 ارزیـابی و  ،رسـی بررا  همربوطعلمی  هیأتمدارك ارسالی توسط اعضاي  ،همان سالماه  بهمنتا پانزدهم  این کمیته دهد،تشکیل می

  .کندرا محاسبه و صورتجلسه می مربوطامتیازات ، امتیاز داده و دستورالعملاین  2بر اساس ماده 

 هیأتمدارك ارائه شده توسط اعضاي  تمامیفرم و ،صورتجلسه محاسبه امتیازات پردیس،/پژوهشکده/دانشکدهمعاونت پژوهشی  -4      

  .کندسال میار ، به معاونت پژوهشی دانشگاهرا علمی

 ،بهمـن تـا پایـان   و  معـین علمـی را   هیـأت ، امتیاز نهایی و مبلغ ریـالی هـر عضـو     گرنت هشی دانشگاه با تشکیل کمیتۀپژو معاونت -5      

  .کند هاي متقاضیان را تنظیم میقرارداد

 اعتبـار جهت پرداخـت مرحلـه اول    ،دانشگاه امور مالی به نسبت به ارسال نامه  ،همان سال اسفنددهم  تا دانشگاهپژوهشی  معاونت -6      

   اقـدام   ،دسـتورالعمل ایـن   4در راستاي فعالیت هاي پژوهشی تعریـف شـده مطـابق مـاده      کرد هزینه براي، تخصیص یافته به پژوهشگر

  .نمایدمی

  

  پژوهانهموارد استفاده از : 4ماده

  :نه هزینه کردي خارج از موارد زیر ممنوع استه شرح زیر بوده و هرگوب پژوهانه کرد اعتبارهزینهموارد       

  

  :حاضر، به شرح ذیل  دستورالعمل اجرایی بر اساس ژوهشیپ هاي طرحانجام  -1

خواهـد   ورتصـ ، هـا سـایر طـرح  روال جـاري  عقد قرارداد و بر اساس  بااجراي طرح هاي پژوهشی پیشنهادي درون دانشگاهی  -الف     

   .گرفت

  .حداکثر تا سقف اعتبار ویژه قابل پرداخت است جه طرح هاي پژوهشیسقف بود  -ب   

  .  )سال 3حداکثر (و قرارداد آن مشخص می شود در فرم پیشنهاد اجرا ،مدت اجراي هر طرح پژوهشی -ج   

بـر اسـاس    (شـی طـرح هـاي پژوه   حق الزحمه نظارت بـر اجـراي    و هاي پژوهشی طرح پیشنهاد اجرايارزیابی  ،مه داوريحق الزح -د     

  .پرداخت خواهد شد ذینفع،کسر و در وجه  معاونت پژوهشی بودجه از )نظارت بر اجراي طرح هاي پژوهشی ةدستورالمعل نحو

 ،هاي پژوهشی دانشگاه عالمه طباطبائیارائه گزارش نهایی طرح ةهاي پژوهشی باید براساس دستورالعمل نحوگزارش نهایی طرح -ـه     

  .تنظیم شود

  .مک به انجام پژوهش هاي پایه و کاربردي که منجر به تولید مقاله می شودک -2 

  

  .می شود محصول و تجاري سازي تولید ،نش فنی، انعقاد قرارداد کمک به انجام پژوهش هاي تقاضا محور که منجر به تدوین دا -3

  

یشگاهی و میدانی و خریـد مـواد مصـرفی جهـت     خرید تجهیزات و لوازم آزمایشگاهی، تحقیقاتی، پرداخت هزینه هاي خدمات آزما-4

  . انجام فعالیت هاي پژوهشی

ارائـه    بـا سال یک بـار   5هر  ها  و هزینه خرید آن استجزو اموال دانشگاه  عالمه طباطبائی شده، لوازم غیر مصرفی خریداري  تمامی       

قابـل   و تا سقف اعتبار ویژه، پردیس/پژوهشکده/دانشکدهتأیید معاونت پژوهشی  با ،پس از تحویل لوازم مستعمل قبلیر، پیش فاکتو

جهت تسویه  ارائه اصل فاکتور. گیرد علمی قرار می هیأتبدیهی است این لوازم بصورت امانی در اختیار عضو . پرداخت خواهد بود

  .  حساب و همچنین نصب برچسب اموال دانشگاه بر روي اموال خریداري شده، الزامی است

                           .است  Book Readerو    Tablet و ) (Lab-Topدستی کامپیوترمجاز به خریدبر اساس ضوابط فوق، هیأت علمی  عضو  :توجه   
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هـاي  نمایشـگاه  هزینه شرکت در همایش ها، کارگاه هاي آموزشـی و   ،پرداخت حق عضویت در مجامع علمی، هزینه ثبت اختراع  -5

   سایر سفرهاي علمی کوتاه مدت تخصصی داخلی و خارجی و
  

غیر از آن چه که دانشگاه در  بین المللی یا وب سایت هاي تخصصیهاي علمی و خواهند در انجمن حق عضویت متقاضیانی که می -الف

  .است پذیررسید امکان /ها پس از ارائه پذیرشپرداخت هزینه. قابل پرداخت خواهد بود به تنهایی عضو شوند، آن ها عضویت دارد

پـس  ها، سمینارهاي علمی خارجی یا داخل کشور ها، همایشتوانند به منظور ارائه مقاله در کنفرانسعلمی متقاضی می هیأتاعضاي  -ب

اعضاي هیأت علمی بـه منظـور ارائـه مقالـه در     اجرایی سفرهاي علمی کوتاه مدت علمی  شیوه نامهحکم مأموریت و مطابق  از صدور

 ،مربـوط   پرداخت هزینه ها پس از ارائه اسـناد . شرکت کنند ،دانشگاه عالمه طباطبائی خارج از کشور المللیهمایش هاي علمی بین 

  .امکان پذیر است

رئیسـه دانشـگاه ، از امتیـاز     هیـأت و کارکنان دولت نظارت بر سفرهاي خارجی  هیأتتوانند در صورت کسب مجوز از متقاضیان می -ج

ـ   ۀاه هاي خارج ازکشور و نیز پرداخت هزینگارشرکت در دوره هاي آموزشی یا ک ثبـت نـام، بـه شـرط ارائـه گـزارش        ۀبلـیط وهزین

  .مکتوب و اسناد هزینه استفاده نمایند

توانند از فرصت شرکت در کارگاه هاي یا دوره هاي آموزشی داخل کشور و نیز پرداخت هزینه بلیط وهزینه ثبت نام، به متقاضیان می -د

  .توب و اسناد هزینه استفاده نمایندشرط ارائه گزارش مک

  

عضویت در پایگاه هاي اطالعاتی داده ها و هزینه چاپ مقـاالت   ۀخرید کتب، نشریات، نرم افزارها، هزین ۀپرداخت هزین -6

  مورد تأیید وزارت متبوع یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پژشکیدر مجموعه مقاالت و نشریات علمی معتبر
  

  .میسر است و ارائه اسناد هزینه، ،خریدکتب، نشریات تخصصی و نرم افزارها پس از تأیید معاونت پژوهشی دانشگاه ۀینپرداخت هز  -الف

  .کتابخانه ذیربط میسر است آن ها دره و ثبت و پس از تأیید معاونت پژوهشی دانشکد تخصصی هاي باخرید کت -ب

وب سایت هاي تخصصی، غیر از آنچـه کـه دانشـگاه در     العاتی داده ها و یادر پایگاه هاي اطخواهند  حق عضویت متقاضیانی که می -ج

به تنهایی عضو شـوند، قابـل پرداخـت    ) اتحادیه بین المللی دانشگاه ها و اتحادیه بین المللی انجمن کتابداران ایفال(آنها عضویت دارد

  .رسید امکان پذیر است/ها پس از ارائه پذیرش پرداخت هزینه. خواهد بود

و مجالت معتبر علمی داخلی، پس از ارائه  ISCو ISIدر مجالت مندرج در فهرست  )Page Charge(پرداخت هزینۀ چاپ مقاله   -د

  . پذیرش امکان پذیر است /رسید

رسید امکان  /هاي حق اشتراك مجالت داخلی و خارجی موارد مذکور با رعایت ضوابط پرداخت هزینه ها پس از ارائه پذیرش هزینه  -هـ

  .پذیر است

علمی همکاري داشته اند و هزینه هاي مربوط بـه شـرکت    هیأتکه با عضو  پرداخت حق التحقیق به دانشجویان دانشگاه -7

  .ها در همایش هاي داخلی و خارجی آن

  

وهانـه فـردي، بخشـی از اعتبـار     ژتواند بر اساس ضوابطی، به منظور تقویت کار گروهی عالوه بر پرداخـت پ  دانشگاه می -8

علمی همکـار در فعالیـت هـاي     هیأت يوهشی  دانشگاه را به عنوان پژوهانه گروهی، صرف پرداخت پژوهانه به اعضاژپ

  .انجام می شود) تحقیقاتی هسته هاي( پژوهشی نماید که بصورت مشترك 

  

ـ   (هاي علمی آن دانشـگاه   تواند بخشی از پژوهانه را براي حمایت از قطبدانشگاه می-9 ب طـرح مش ) ترك هدفمنـد در قاـل

  .هزینه کند
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  دانشکده ها  معاونت پژوهشی تعهدات:  5 ماده 

 ،دانشـکده   گرنـت  کمیتـه منتخـب  ، بررسـی و ارزیـابی در    مربـوط علمـی دانشـکدة    هیأتآوري مدارك ارسالی توسط اعضاي  جمع -1

  .نت پژوهشی دانشگاهعلمی، به معاو هیأتمدارك ارائه شده توسط اعضاي  تمامیات و ارائۀ امتیازاعالم  ،محاسبه

 علمی مشمول طرح اعتبار ویژة پژوهشی هیأتپیگیري و نظارت بر انجام تعهدات اعضاي  -2

  معاونت پژوهشی دانشگاه بهعلمی دانشکده  هیأتاعضاي  ارائۀ گزارش عملکرد سالیانۀ -3
  

  وابط پرداختض: 6ماده 

  .شودعلمی افتتاح می هیأتي اعضاي برا ،به همین منظور اًواریز اعتبار گرنت، حسابی صرف براي -1

گردد و مبلغ هر علمی واریز می هیأتبه حساب هر یک از اعضاي  ،ماهه 6ور متمرکز در دو قسط طبه  هر ساله ،گرنتبخشی از اعتبار -2

  .علمی است هیأتگرنت تخصیصی سالیانه عضو  درصد 25برابر  ،یک از این اقساط

  . واریز خواهد شد) ها برابر آیین نامه مالی و معامالتی دانشگاه(قانونی پس از کسر کسورات  ،مبلغ هر قسط -3

  . را به معاونت پژوهشی ابالغ می نماید واریز هر مرحله از پرداخت ،امور مالی دانشگاه  -4

ه تسـویه حسـاب   و پرداخـت مرحلـه بعـد منـوط بـ      شودگردان تلقی میعنوان تنخواهه ب ،علمی هیأتاولین مرحله پرداخت به هر عضو  -5

 .تنخواه دریافتی مرحله قبل است

  .محاسبه می شود ،مالی دانشگاه هاي یین نامهآبر اساس  ،کسورات متعلقعه به هر پرداخت-6

  .الزامی است ،تسویه حساب پرداخت هاي مربوط به خرید تجهیزات غیر مصرفی براي ،ارایه فاکتور و قبض انبار -7

پرداخـت شـده در آن مرحلـه را     درصد 25ماهه، اسناد هزینه  6 مراحلقبل از پایان هر یک از  ،علمی هیأتچنانچه هر یک از اعضاي  -8

  .استفاده نماید ،از گرنت تخصیصی با ارایه اسناد هزینه کرد در آن مرحله درصد50تواند تا سقف می ،ارایه نماید

پژوهشـی و   توابط و مقـررا ضـ کرد مغایر با هزینهیک از اقالم  هر ،پردیس ذیربط /هدانشکد/ دانشگاه ونت پژوهشیاچنانچه از نظر مع -9

محاسبه قرار گرفته و از حقوق عضـو   علمی مورد  هیأتدر تسویه حساب گرنت پرداختی به عضو  ،مالی دانشگاه تشخیص داده شود

  .کسر خواهد شد ،هیات علمی

 

در  27/1/1393و در تـاریخ   در شوراي پژوهشـی دانشـگاه    ، 10/12/1392 تاریخ در  بند 40و ماده 7مشتمل بر  دستورالعملاین  : 7 ماده

                                                                                               .رددگ هاي مغایر لغو و بال اثر می دستورالعمل تمامیبا ابالغ این دستورالعمل،  .شد تصویبرئیسه دانشگاه،  هیأت


