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 دانشگاه دامغانپژوهانه ن نامه يآئ

که بودجه  عتف يم شورايدانشگاه و نظر به تصم يعلم هيئتاعضاء  يپژوهش يت هايفعال يت ماليبه منظور اتخاذ ضوابط مدون جهت حما :مقدمه

اعتبار ويژه پژوهشي ص يتخص يرا برا ن نامهيآئاين دانشگاه  يو فناور يپژوهشن خواهد شد، معاونت ييتع «پژوهشيعملکرد »دانشگاه بر اساس  يپژوهش

ت از آنها بر يو حما يأت علميبه اعضاء هپژوهانه ص ين نامه، تخصين آئيروح حاکم بر ا. دينما يشنهاد ميپ يأت علمياعضاء ه يت ماليو حما( پژوهانه)

 .باشد يم« عملکرد و فعاليت هاي پژوهشي»اساس 

 :  اهداف

 دانشگاه يت مقررات ماليبا رعا يفات اداريان طرح ها و کاهش تشريمجر يبرا يقاتياعتبار تحق نينه تأميشتر در زميالت بيجاد تسهيا -1

 ن توان متخصصان يموجود و همچن ينه از منابع ماليو استفاده به يزان بهره وريش ميافزا -2

 يالملل نيو ب يدر سطح مل يدات علميش توليجهت افزا يأت علميه يالزم در اعضا يزه هايت انگيجاد و تقويا -3

اعتبار  ينيزان معيص ميت به تخصيخود، با عنا يپژوهش يت هايق تر محققان در خصوص فعاليمدون و دق يزينه الزم جهت برنامه ريفراهم آوردن زم -4

 .خاص يک دوره زمانيدر 

 پژوهانهدرخواست نحوه : 1ماده 

خود  يپژوهش يت هايل شده مربوط به فعاليتکم رش نامه فعاليت هاي پژوهشيگزاتوانند  يدانشگاه مپژوهانه استفاده از  يمتقاض يأت علمياعضاء ه( 1-1

 .نديدانشگاه ارسال نما يو فناور يپژوهشاونت عماه هر سال به م رديبهشتان ايرا حداکثر تا پا

 . ئت علمي مشخص مي گردداعضا ذيل است بررسي شده و امتيازهاي نهايي براي هر عضو هي شامل که پژوهانهته يتوسط کم يارسال يفرم ها( 1-2

 و فناوري دانشگاه  يپژوهشمعاون  -الف

 دانشگاه  يامور پژوهشمدير  -ب 

 مربوطه در شوراي پژوهشي دانشگاه  يمعاونان پژوهشي و يا نمايندگان دانشکده  -ج 

 يفناورو  يپژوهشدونفر از اعضاي هيأت علمي دانشکده مربوطه با انتخاب شوراي دانشکده و تأييد معاون  -د 

حداقل امتياز هر ساله توسط شوراي پژوهشي دانشگاه . به اعضاي هيات علمي که داراي حداقل امتياز تعيين شده باشند، تعلق مي گيردپژوهانه ( 1-3 

 . مي باشد( امتياز 2مربيان )امتياز پژوهشي  4، 1331اين حداقل امتياز براي سال  .پيشنهاد و در هيات رئيسه تصويب مي شود

 يازات پژوهشيجدول محاسبه امت: 2ده ما

و بر اساس  ريمطابق با جدول زو بر اساس مصوبات هيئت مميزه، ن نامه ارتقاء يآئ 3با استفاده از ماده  يأت علميعضو ههر  يپژوهش يتهاياز فعاليامت (2-1

 . شود يمحاسبه مقبل  يسال شمس يپژوهش يت هايفعال

 پژوهانهپژوهشي براي محاسبه  جدول محاسبه امتياز فعاليت هاي     

 حدود امتياز  فعاليت پژوهشي رديف
حداکثر 

 امتياز

  ISI 5/11-5و يا  ISCبا نمايه منتشره در نشريات علمي پژوهشي  مقاالت علمي پژوهشي کامل پراستناد و داغ 1

2 
يا مساوي با ضريب ثير باالتر از أبا ضريب ت ISIو يا  ISCمقاالت علمي پژوهشي کامل منتشره در نشريات 

 (يا گرايش)سط رشته  وتأثير مت
7-3  

3 
با ضريب تأثير پايين تر از ضريب تأثير متوسط  ISIو يا  ISCمقاالت علمي پژوهشي کامل منتشره در نشريات 

 (يا گرايش)رشته  
5/5-2  

  IF 5-2بدون  ISIو يا  ISCمقاالت علمي پژوهشي کامل منتشره در نشريات  4

  ISI 4-2و يا  ISCلمي پژوهشي کامل منتشره در نشريات علمي پژوهشي بدون نمايه مقاالت ع 5

  ISI 5-2و يا  ISCمقاالت علمي مروري منتشره در نشريات با نمايه  6

  3-1 (ISIو يا  ISC) مقاالت علمي مروري منتشره در نشريات بدون نمايه معتبر  7

  ISC  3-2نمايه  منتشره در نشريات با ترويجيمقاالت علمي  8
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  امتياز 2تا   ISCمقاالت علمي ترويجي منتشره در نشريات غير  3

 5 امتياز 2تا  (هاي دولتي ايران مجالت دانشگاه هاي سمنان و دامغان و ساير دانشگاه)مقاالت داراي هيات تحريريه معتبر  11

 3 امتياز 2تا  مقاالت منتشره در ساير نشريات خارجي 11

  امتياز 2تا  مستندات علمي در مجالت علمي با نمايه معتبرساير  12

  Short Communication 5-2مقاالت  13

  Letters 7-2مقاالت  14

  Research Note 5-2مقاالت  15

  Technical Note 5-2مقاالت  16

 5 1 چاپ مقاالت مستخرج از تز در مجالت علمي پژوهشي و علمي ترويجي 17

 2تا  و چاپ آن در مجموعه مقاالت مرتبط Work Shop(s)له در ارائه مقا 18

15 
 2تا  ارائه و چاپ مقاالت در کنفرانس هاي علمي و بين المللي خارجي 13

 5/1تا  ارائه و چاپ مقاالت در کنفرانس هاي علمي و بين المللي داخلي 21

 1تا  ارائه و چاپ مقاالت در کنفرانس هاي ملي 21

 1تا  چاپ خالصه مقاله در کنفرانس هاي علمي و بين المللي خارجي ارائه و 22

 75/1تا  ارائه و چاپ خالصه مقاله در کنفرانس هاي علمي و بين المللي داخلي 23 5

 5/1تا  ارائه و چاپ خالصه مقاله در کنفرانس هاي ملي 24

 5 1 ( پايان نامه) مقاله علمي صددرصد مستخرج از رساله 25

  11 تراع يا اکتشاف ثبت شده در داخل يا خارج يا نوآورياخ 26

  1 5/1 هاي دانشکده  سخنراني علمي مطابق برنامه ريزي سخنراني 27

 گزارش هاي علمي طرح هاي پژوهشي، فناوري خارج ازدانشگاه 28
مصوبات شوراي  مطابق با

 آيين نامه ارتقاء پژوهشي و 

  15تا  تاوردهاي پژوهشي خودحاصل از دس تأليف يا تصنيف کتاب 23

 3 3 تجديد چاپ کتاب تأليفي يا تصنيفي 31

 8 2 پژوهشي -ويرايش علمي کتاب و نشريه علمي  31

 5/1و  6/1 حوزه    3راهنمايي و مشاوره پايان نامه کارشناسي ارشد يا دکتري حرفه اي يا سطح  32
11 

 5/3و  2/1 حوزه  4راهنمايي و مشاوره رساله دکتري تخصصي يا سطح  33

 21 7 ترجمه کتاب 34

 6 1 ترجمه کامل يک مقاله علمي چاپ شده  35

 2 1 طرح هاي کاربردي خارج از دانشگاه و نظارت داوري 36

 1 25/1 داوري و نظارت طرح هاي داخلي دانشگاه 37

 5 1 (هر سه مقاله) ISIو  ISCپژوهشي، -داوري مقاالت علمي 38

، ارائه نظريه جديد، نقد نظرات دانشمندان ، ساير فعاليت هاي فناوري، توليد دانش فني،  زنده هنرياثر بديع و ار 33

 ،تصحيح انتقادي کتاب معتبر، اثر علمي، فني، ادبي و هنري در جشنواره ها ، مقاله پژوهشي در دائره المعارف

 مطابق با آيين نامه ارتقاء

 .از تعلق خواهد گرفتيامت 2نصورت فقط ير ايدر غ. خواهد بود يقابل بررس ييد نهاييو تأ يماختراع پس از ثبت در مراکز عل :1تبصره 

از در نظر گرفته شده مطابق با يعالوه بر امت ديخارج از دانشگاه مقرر گرد يپژهش ياخذ طرحها يبرا يأت علميق همکاران هيجهت تشو :2تبصره 

 .از در نظر گرفته شود يامت 2از و حداکثريامت( کي) 1ال اعتبار طرح ير 111/111/111ازاء هر  به ،خارج از دانشگاه يپژوهش يطرحها يبراجدول، 
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و  درج شده باشد يأت علميعضو ه به عنوان آدرس اولکه بطور آشکار و مشخص نام دانشگاه دامغان  يپژوهش يت هايتنها به فعال است يهيبد (2-2

 .(بديهي است مقاالت مستخرج از تز متقاضي مستثني مي باشند) رديگ يتعلق ماز يباشد امت ن دانشگاه در آن مشخصيدر ا يأت علميت هيعضو

 .ردياز تعلق خواهد گرفت که با مجوز دانشگاه انجام پذيامت يانجام شده در خارج از دانشگاه در صورت يپژوهش يت هايبه فعال :3 تبصره

که در محاسبه اعتبار  به بعد 1388سال مربوط به محاسبه شده و امتياز فعاليت هاي پژوهشي امتياز هر فعاليت پژوهشي فقط يک بار در سال : 4تبصره 

صورت تائيد شوراي پژوهشي فقط در خصوص هزينه کرد با ارائه اسناد مثبته مالي براي خريد تجهيزات قابل استفاده مي پژوهشي لحاظ نشده باشد، در 

 .باشد

به بعد از ميانگين امتياز کسب شده در سه سال گذشته کمتر باشد، ميانگين امتياز سه سال  1331ت علمي در سال در صورتي که امتياز عضو هيئ :5تبصره 

 .قابل استفاده استو با درخواست وي  اين نوع محاسبه فقط براي يک بار براي شخص متقاضي .، مالک تعيين اعتبار پژوهشي خواهد بودمتقاضي گذشته

 نحوه محاسبه اعتبار ويژه پژوهشي: 3ماده 

درصد اعتبار پژوهشي دانشگاه به  31و بر اساس آيين نامه پژوهانه ارسالي وزارت عتف همه ساله حداقل  با توجه به معيارهاي مندرج در اين آئين نامه

 .پژوهانه اعضاء هيات علمي اختصاص مي يابد

 . ر معين خواهد شددر هر سال مطابق با فرمول زي پژوهانهميزان 

Gi = A + X * (K-Kmin) 

Gi  : عضو هيأت علميپژوهانه  

A  : که در هر سال توسط شوراي پژوهشي دانشگاه  (مربي، استاديار، دانشيار و استاد)عدد مبناء براي اعتبار پژوهشي متناسب با مرتبه اعضاء هيئت علمي

ريال مي  21111111و  15111111، 11111111، 5111111ديار،  دانشيار و استاد به ترتيب برابر براي مربي، استا 1331در سال  Aمبلغ . تعيين خواهد شد

 . باشد

K : توسط جدول باال هر عضو هيأت علميکسب شده توسط امتياز پژوهشي. 

Kmin  (دانشیيار  مربي، استاديار و)متناسب با مرتبه اعضاي هئيت علمي پژوهانه حداقل امتياز مورد نياز براي استفاده از Kmin      در هیر سیال توسیط شیوراي

 . خواهد بود( امتياز 2براي مربيان  )امتياز  4معادل  1331براي سال  Kminميزان  .پژوهشي دانشگاه تعيين خواهد شد

 عبارت است از اعتبار در نظر گرفته شده براي هر امتياز پژوهشي   Xمقدار 

 . اشدمطابق با فرمول زير مي ب پژوهانهبديهي است کل 

T = 


n

1i

iG  

n : تعداد اعضاي هيأت علمي 

يک سال نگذشته باشد و فاقد امتياز الزم ( آخر ارديبهشت ماه)اعضاي هيئت علمي که از زمان استخدام آنها تا آغاز سال مالي اعتبار پژوهشي : 1 تبصره

مبلغ اين بودجه در هر سال توسط . مايندنبراي انجام فعاليت هاي پژوهشي خود استفاده  براي اعتبار پژوهشي باشند، مي توانند از بودجه پژوهشي دانشگاه

 .تعيين مي شود Aشوراي پژوهشي دانشگاه و متناسب با عدد 

 

 نحوه پرداخت پژوهانه: 4ماده 

ر ماه به عنوان تنخواه براي هزينه کرد فعاليت درصد از پژوهانه را در شهريو 51معاونت پژوهشي و فناوري دانشگاه در صورت وجود اعتبار، حداکثر ( 4-1

امتياز پژوهشي کسب  11افراد واجد شرايط افرادي هستند که حداقل  1331در سال . هاي پژوهشي به اعضاي هيئت علمي واجد شرايط پرداخت مي نمايد

 .کرده باشند

 .اين ميزان شامل باقيمانده پژوهانه سال قبل نيست :1تبصره 

 . ه پژوهانه با ارائه اسناد هزينه کرد قابل پرداخت خواهد بودباقي ماند( 4-2

 شيوه هزينه کرد پژوهانه: 5ماده 

 (درصد 31حداکثر ) حق التحقيق اعضاء هيات علمي ( 5-1
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 (درصد 71حداقل ) خريد تجهيزات و ساير هزينه ها ( 5-2

براي انجام برنامه  (امتياز پژوهشي 11داراي حداقل )ي هيئت علمي واجد شرايط اعضا مي تواند بابت حق التحقيق  1-5اعتبار مربوط به سرفصل : 1تبصره 

 .منتقل شود 2-5پژوهشي يا طرحهاي پژوهشي هزينه شود و در صورت لزوم به موضوعهاي سرفصل 

 يص عضو هيات علمي در موضوع هايبا ارايه اسناد معتبر مالي مطابق مقررات و آيين نامه هاي مربوط به تشخ 2-5اعتبار مربوط به سرفصل  :2تبصره 

 : قابل هزينه است ذيل

 .  هزينه ي اجراي طرح هاي پژوهشي بر اساس آئين نامه مصوب دانشگاه   -الف

 .( پس از تأييد واحد فناوري دانشگاه)و نرم افزارهاي مورد نياز تأمين تجهيزات و مواد آزمايشگاهي     -ب

 .مع علمي داخل و خارج از کشور بر اساس آئين نامه هاي مصوب دانشگاهخريد کتب علمي ، حق عضويت در مجا  -ج 

هزينه شرکت اعضاي هيأت علمي و  دانشجويان تحصيالت تکميلي آنها در کنفرانس ها و مجامع علمي، پژوهشي داخل و خارج از کشور جهت ارائه   -د

 .صوب دانشگاهمطابق با آئين نامه هاي م( Page Charge)مقاله و هزينه چاپ مقاالت 

بر اساس آئين نامه هاي مصوب براي   پرداخت هزينه ي ثبت نام و شرکت در کارگاهها و دوره هاي کوتاه مدت آموزشي و پژوهشي در داخل کشور -هی

 .عضو هيئت علمي و دانشجويان تحصيالت تکميلي آنها

 حق التاليف وحق الترجمه کتاب -و

درصد کل پژوهانه  21حداکثر معادل  و غير عضوهيات علمي (از دانشجويان دانشگاه دامغان)شامل دانشجوشي پرداخت حق الزحمه به دستياران پژوه -ز

 .(درصد مي تواند افزايش يابد 31در صورتيکه فعاليت تحقيقاتي عضو هيأت علمي تجربي يا ميداني باشد اين مورد تا )

 .اخذ تضمين مالي الزم، پرداخت به آنان صورت خواهد گرفت ماني هستند پس ازافرادي که داراي وضعيت استخدامي طرح سربازي و پي :3تبصره 

با ارائه طرح )امتياز پژوهشي مي باشند مي توانند بابت حق التحقيق طرح هاي پژوهشي  11تا  4داراي  1331اعضاي هيئت علمي که درسال :  4تبصره 

 .بت به هزينه کرد مبلغ پژوهانه خود اقدام نمايندو يا خريد تجهيزات با ارائه اسناد مالي مثبته نس( پژوهشي

 .اعضاي هيئت علمي که داراي کمتر از حداقل امتياز پژوهشي مورد نياز مي باشند، پژوهانه تعلق نمي گيرد به:  5تبصره 

ي، عالوه بر موارد مصوب، به به منظور تشويق فعاليت هاي پژوهشي گروهي، ميزان مشارکت معاونت پژوهشي از طرح هاي پژوهشي مشارکت :6تبصره 

 :صورت زير مي باشد

 درصد اعتبار پژوهشي مصوب  11نفر                                                                                  2تعداد مجريان 

 درصد اعتبار پژوهشي مصوب 21               نفر                                                                   3تعداد مجريان 

 درصد اعتبار پژوهشي مصوب 25نفر                                                                                    4تعدا مجريان 

 درصد اعتبار پژوهشي مصوب 31       ...                                                          نفر و بيشتر 5تعداد مجريان 

درصد هزينه خريد تجهيزات پژوهشي را بر حسب نوع و اعتبار  51به منظور تشويق خريد تجهيزات از محل پژوهانه، معاونت پژوهشي تا  :7تبصره 

 . تجهيزات تامين مي نمايد

 پژوهانه نحوه تسويه حساب: 6ماده 

در صورتي که بخشي از پژوهانه عضو هيأت علمي بطور . سال قابل هزينه کردن خواهد بود 2کتسبه حداکثر اعتبار تخصيص داده شده به امتياز م( 6-1

، شخص موظف است نسبت به تسويه حساب کامل پژوهانه مطابق قرارداد در آن سال (2-5اعتبار مربوط به بند )کامل در سال اعطاي آن هزينه نگردد 

ئه درخواست کتبي عضو هيأت علمي به حوزه پژوهشي دانشگاه، باقي مانده اعتبار به کل پژوهانه سال بعدي ايشان در غير اينصورت با ارا. اقدام نمايد

 . نيست عضو هيأت علمي، اعتبار باقي مانده که انتقال مي يابد را تنها مي تواند در سال بعد هزينه نمايد و قابل انتقال به سال هاي بعد از آن. اضافه مي گردد
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با ارائه گزارش فعاليت هاي پژوهشي توسط عضو هيئت علمي و تائيد معاونت پژوهشي ( درصد اعتبار پژوهشي 31) 1-5بند  5تبار مربوط به ماده اع( 6-2

 .دانشگاه قابل قبول بوده و به عنوان سند هزينه کرد تلقي خواهد شد

 و معامالتي در پايان هر دوره يک ساله با ارائه اسناد مثبته مطابق با آئين نامه مالي( درصد اعتبار ويژه پژوهشي 71)  2-5بند  5اعتبار مربوط به ماده ( 6-3

 ..از رديف اعتبار پژوهانه مجري هزينه خواهد شددانشگاه 

 .دانشگاه خواهد بود سهيأت رئيهدر مواردي که اين آئين نامه در خصوص آن اشاره اي ننموده است و يا مبهم مي باشد مرجع تصميم گيري 

س از اص ححات زز  در  مطرح و پ   22/3/1311دانشگاه مورخ در جلسه شوراي پژوهشي  تبصره  13و  ماده 6اين آئين نامه شامل 

اجراي آزمايش ي اي ن    زمان .ديب رسيکسال به تصويمدت  يبرا يشيسه دانشگاه به صورت آزمايأت رئيه 11/4/1311مورخ جلسه 

 .بود دخواه 1311 پژوهانه سالآئين نامه 

 

 


