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 نامه پژوهانه اعضای هیات علمی دانشگاه گرمسارآیین

 

  مقدمه

انداز و نقشه جامع علمی کشور و نیز ارتقا کمی و کیفی رتبه دانشگاه گرمسار در تولید در راستای اهداف سند چشم

نظر به تصمیم شورای عتف که بودجه پژوهشی دانشگاه بر اساس عملکرد پژوهشی تعیین خواهد شد، علم و دانش و 

 یمالی اعضانامه را برای تخصیص اعتبار پژوهشی )پژوهانه( و حمایت ینیآ پژوهشی دانشگاه اینآموزشی و  معاونت

 .نمایدت علمی پیشنهاد میاهی

 

  اهداف

ا و کاهش تشریفات اداری با همین اعتبار تحقیقاتی برای مجریان طرحاایجاد تسهیالت بیشتر در زمینه ت -الف

 .رعایت مقررات مالی دانشگاه

 .استفاده بهینه از منابع مالی موجود و همچنین توان متخصصانوری و افزایش میزان بهره -ب

ت علمی جهت افزایش تولیدات علمی در سطح ملی و اهای الزم در اعضای هیایجاد و تقویت انگیزه -ج

 .المللیبین

های های پژوهشی خود در مجالت با کیفیت پایین و فاقد نمایهکاهش تمایل پژوهشگران برای چاپ یافتهد( 

 .المللیمعتبر بین

 

 نحوه درخواست پژوهانه -1ماده 

ای پژوهشی خود را هتفعالیمدارک بایست ت علمی متقاضی استفاده از پژوهانه دانشگاه میاهی یعضاا -1-1

 .نمایند ارسالفناوری دانشگاه  برای مدیریت امور پژوهشی وهر سال  ماه اردیبهشت پایان حداکثر تا

بررسی شده و  و فناوری یمدیریت امور پژوهشت علمی توسط اپژوهشی عضو هیهای فهرست فعالیت -1-2

 گردد.ت علمی اعالم میاامتیازهای نهایی به عضو هی

 

 محاسبه امتيازات پژوهشی نحوه -1ماده 

های پژوهشی سال و براساس فعالیت 1 ت علمی مطابق با جدولاهای پژوهشی هر عضو هیامتیاز فعالیت -2-1

 .شودمی محاسبه نامه ارتقاینیبراساس آخرین مصوبات آشمسی قبل و 
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 امتيازهای قابل محاسبه از فعاليتهای پژوهشی -1جدول 

 

 

 

 ردیف فعاليت پژوهشی حدود امتياز حداکثر امتياز

 9/13تا  6 

 ISI  همقاله علمی پژوهشی کامل چاپ شده در نشریات علمی پژوهشی با نمای

 رتبه ISC  𝑸𝟒 𝑸𝟑 𝑸𝟐 𝑸𝟏یا 

 امتياز 13/9 5 7/9 6
 
 

1 

02 

 ISI 1یا  ISC مقاالت علمی پژوهشی کامل منتشره در نشریاتسایر  9تا  1

 ISI 0یا  ISC مقاالت علمی پژوهشی کامل در نشریات بدون نمایه 4تا  1

 ISI 4یا  ISC منتشره در نشریات با نمایه مقاالت علمی مروری 9تا  1

 ISI 9یا  ISC مروری منتشره در نشریات بدون نمایهمقاالت علمی  0تا  1

 ISI 6یا  ISC  مقاالت علمی ترویجی منتشره در نشریات با نمایه 0تا  1

 ISI 7  یاISC  نمایه بدون نشریات در منتشره ترویجی علمی مقاالت 1تا 

 8 معتبر تحریریه هيات دارای داخلی مجالت در مقاالت 1تا 

 5 علمی در مجالت علمی با نمایه معتبرسایر مستندات  1تا 

02 

 13 ترجمه کتاب 7تا 

 11 پژوهشیویرایش علمی کتاب و نشریه علمی  1تا 

 11 يف کتابالت 19تا 

 10 تصنيف کتاب 13تا 

 14 درصد تغيير 03با حداقل  ليفی یا تصنيفیاتجدید چاپ کتاب ت 0تا 

 19 (مستخرج از رساله )پایان نامهمقاله علمی صددرصد  1 5

 16 ه مقاالت علمی داخلی در دانشگاه ییا ارا سخنرانی 1 1

5 
 6/3و  9/1کارشناسی ارشد 

 6/3و  6/0دکتری: 

 نامهراهنمایی و مشاوره پایان

 
17 

6 

 18 و چاپ آن در مجموعه مقاالت مرتبط Work Shopه مقاله در یارا 1تا 

 15 المللی خارجیهای علمی بينمقاالت در کنفرانسه و چاپ یارا 1تا 

 13 المللی داخلیهای علمی بينه و چاپ مقاالت در کنفرانسیارا 9/1تا 

 11 های ملیو چاپ مقاالت در کنفرانسه یارا 9/1تا 

 11 المللی خارجیهای علمی بينه و چاپ خالصه مقاله در کنفرانسیارا 9/1تا 

 10 المللی داخلیهای علمی بينخالصه مقاله در کنفرانس ه و چاپیارا 1 تا

 14 های ملیه و چاپ خالصه مقاله در کنفرانسیارا 1تا 

 19 دانشگاه های پژوهشی، فناوری خارج ازهای علمی طرحگزارش 13تا  02

 16 اختراع یا اکتشاف ثبت شده در داخل یا خارج  13 تا 

 17 تدوین استاندارد ملی 13 تا 

 ISI 18یا  ISC پژوهشی،-داوری مقاالت علمی 9/3تا  0

 15 های کاربردی خارج از دانشگاهداوری و نظارت طرح 9/3تا  0
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 گیرد.)کامل، مبسوط، چکیده( امتیاز تعلق می مقاله ارائه شده در هر همایش 2به  حداکثر -1تبصره 

نامه ارتقا نامه اجرایی آیینپژوهشی مشترک براساس شیوههای نحوه محاسبه سهم پدیدآورندگان فعالیت -2تبصره 

 باشد.می 22/72/59مرتبه اعضای هیات علمی مصوبه 

 مجوز با که گرفت خواهد تعلق امتیاز صورتی در دانشگاه از خارج در شده انجام پژوهشی هایفعالیت به -۳تبصره 

 .پذیرد انجام دانشگاه

 باشد، کمتر گذشته سال سه در شده کسب اتامتیاز میانگیناز  علمی تاهی عضو امتیاز که صورتی در -۴تبصره 

اعتبار پژوهشی خواهد بود. این نوع محاسبه فقط برای  تعیین مالک متقاضی گذشته سال سه امتیاز میانگین

 یکبار برای شخص متقاضی و با درخواست وی قابل استفاده است.

 امتیاز است.  درصد 97 ،شونده مییرای مقاالتی که بصورت پوستر ارا، ب1جدول  2۴الی  1۱امتیاز بندهای  -9 تبصره

 1۱/12/1۳5۴نامه ارتقا مصوبه تعاریف تدوین، تالیف، تصنیف و تصحیح انتقادی کتاب براساس آیین -۶ تبصره

 باشد.می

های پژوهشی خارج دانشگاه، مقرر گردید عالوه بر امتیاز جهت تشویق همکاران هیات علمی برای اخذ طرح -2تبصره 

 777/777/۳7نشگاه به ازا هر ، برای طرحهای پژوهشی خارج دا1شماره در نظر گرفته شده مطابق با جدول 

 امتیاز در نظر گرفته شود. 17اعتبار طرح یک امتیاز و حداکثر  ریال

بایست دارای تاییدیه بدیع و ارزنده هنری در داخل یا خارج از کشور می اختراع یا اکتشاف ثبت شده یا اثر -۱تبصره 

 علمی و رسمی از وزارت علوم یا مرجع مورد تایید آن وزارت باشد.

های غیردولتی به کتب تالیفی، تصنیفی و ترجمه که بصورت گروهی انجام شده باشد و نام و آدرس دانشگاه -5تبصره 

 گیرد.ان در فعالیت پژوهشی ذکر شده باشد، امتیازی تعلق نمیکنندگعنوان آدرس مشارکت هب

های مرتبط با رشته تخصصی وی های پژوهشی عضو هیات علمی که در زمینهتیبه آن دسته از فعال -17تبصره 

 باشد.تشخیص این مساله با شورای پژوهش دانشگاه می گیرد.نباشد، امتیازی تعلق نمی

گیرد که بطور آشکار و مشخص نام دانشگاه گرمسار بعنوان ای پژوهشی امتیاز تعلق میهتیتنها به فعال -11تبصره 

 در آن مشخص باشد. هآدرس اول عضو هیات علمی درج شده باشد و عضویت هیات علمی در این دانشگا

 .باشد(متقاضی مستثنی می رساله)مقاالت مستخرج از 

، فقط برای اعضای هیات علمی جدید االستخدام، برای سال اول فعالیت 1جدول شماره  19امتیازات بند  -12تبصره 

امتیاز  دوهر عضو هیات علمی جدیداالستخدام، برای سال اول فعالیت  عالوه براین برای قابل محاسبه است.

 شود.تشویقی در نظر گرفته می

ن در نظر گرفتن تعداد وبد Natureو  Scienceهای در نشریه به نویسنده اول مقاالت چاپ شده -1۳تبصره 

 .گیردامتیاز تعلق می 17ویسندگان و به مابقی نامتیاز  27نویسندگان مقاله، 
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 پژوهانهمحاسبه  نحوه -0ماده 

مبنی بر اینکه  ،عتفشورای نامه پژوهانه ارسالی نامه و براساس آیینینیبا توجه به معیارهای مندرج در این آ

 ،ت علمی اختصاص یابداهی یبه پژوهانه اعضابایستی درصد اعتبار پژوهشی دانشگاه  29همه ساله حداقل 

 ین خواهد شد.یعتدر هر سال مطابق با فرمول زیر هر عضو هیات علمی میزان پژوهانه 

𝑮𝒊  :علمی تاهی عضو پژوهانه. 

𝑨 ت علمی )مربی، استادیار، دانشیار و استاد( اهی ی: عدد مبنا برای اعتبار پژوهشی متناسب با مرتبه اعضا

شود، پس از تایید شورای دانشگاه و متناسب می پیشنهاد داده شورای پژوهشساالنه به میزانی که توسط است، 

 باشد.ریال می 17777777 برابر برای 1۳5۶در سال  Aمبلغ با اعتبارات دانشگاه، قابل افزایش است. 

𝑿𝒊1شماره جدول  براساست علمی ا: امتیاز پژوهشی کسب شده توسط هر عضو هی. 

𝑲 : پیشنهاد  شورای پژوهشساالنه به میزانی که توسط  .پژوهشی امتیاز هر برای شده گرفته نظر در اعتبار

 شود، پس از تایید شورای دانشگاه و متناسب با اعتبارات دانشگاه، قابل افزایش است. می داده

:𝑻 کل اعتبار پژوهشی در نظر گرفته شده برای دانشگاه در سال. 

𝑻𝒊 = (𝑿𝒊 × 𝑲) + 𝑨 

𝑮𝒊 =
𝑻𝒊
∑𝑻𝒊

× 𝑻 

 پژوهانه کردهزینه نحوه -4ماده 

 درصد( ۴7)حداکثر  .ت علمیاهی یالتحقیق اعضاحق -۴-1

 حق التحقیق با توجه به تامین اعتبار و با درخواست متقاضی قابل پرداخت است. -1تبصره

پژوهشی آموزشی و افزاری با موافقت معاونت ای و تجهیزات سختخرید تجهیزات آزمایشگاهی سرمایه  -۴-2

ت علمی( به منظور تشویق خرید تجهیزات آزمایشگاهی از محل ا)با قابلیت تجمیع پژوهانه اعضای هی

درصد هزینه خرید تجهیزات آزمایشگاهی را بر حسب نوع و  97پژوهشی تا آموزشی و پژوهانه، معاونت 

 نماید.اعتبار تجهیزات تامین می

 درصد( ۳7)حداکثر  نامه مصوب دانشگاه.نییدانشگاهی بر اساس آوهشی درونهای پژطرح اجرای هزینه -۴-۳

 .هزینه خرید تجهیزات و مواد مصرفی تولید دانش و یا ساخت تجهیزات آزمایشگاهی -۴-۴

 و دیگر منابع علمی.خرید کتب علمی  -۴-9

)حداکثر  از کشورریال( و خارج  777/777/9حق عضویت در مجامع علمی داخل )حداکثر -۴-۶

 ریال(.777/777/17

ها و مجامع علمی، پژوهشی داخل )دو بار در سال( یا خارج کنفرانسدرت علمی اهزینه شرکت اعضای هی -۴-2

 .ه مقالهیجهت ارا، از کشور )یکبار در سال(
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مدت آموزشی و های کوتاهها و دورهت علمی در کارگاهانام و شرکت اعضای هیپرداخت هزینه ثبت -۴-۱

 .یا خارج از کشور )یکبار در سال( پژوهشی در داخل

آرایی و سازی آن )ارزیابی اولیه، تایپ، صفحهو آماده الترجمه کتابالتالیف وحقحقهای مربوط به زینهه -۴-5

.)... 

 .ریال 777/777/9حداکثر( MIF/IF> 9/7 ) هزینه ویراستاری مقاالت -۴-71

تواند پس از تایید معاونت آموزشی و پژوهشی درخواست خرید تجهیزات و عضو هیات علمی می -۴-11

 تاپ و ... بنماید.افزارهای پژوهشی، رایانه شخصی، لپنرم

های مرتبط با ثبت اختراع و تایید فناوری از جمله هزینه های پژوهشی وخدمات اداری مرتبط با فعالیت -۴-12

 های آموزشی.در کارگاهعلمی اختراع و شرکت 

 اشد.بمیدرصد پژوهانه  27حداکثر  ۴-۳ و 1-۴ بندهای کردهزینه مجموع  :2تبصره

 پژوهانه نحوه تسویه حساب -9ماده 

سال قابل هزینه کرد خواهد بود. ضمنا اعتبار  2حداکثر  ،اعتبار تخصیص داده شده به امتیاز مکتسبه -9-1

 باشد.نمی ۴-۳ و 1-۴سال قبل مشمول بندهای  2منتقل شده از 

یید ات علمی و تاهای پژوهشی توسط عضو هیبا ارائه گزارش فعالیت  ۴-۳ و1-۴بندهای اعتبار مربوط به  -9-2

مابقی  کرد تلقی خواهد شد.سند هزینهپژوهشی دانشگاه قابل قبول بوده و به عنوان آموزشی و معاونت 

نامه مالی و معامالتی دانشگاه و اعتبار پژوهانه عضو هیات علمی با ارایه اسناد مالی مثبته مطابق با آیین

 های مربوطه قابل پرداخت خواهد بود.دستورالعمل

 

 امتياز ویژه -6ماده 

ذیل به در جدول در راستای توجه ویژه به توسعه و ارتقای کیفیت پژوهش و فناوری، به میزان مندرج  -۶-1

اعتبار پژوهانه واجدین شرایط اضافه خواهد شد. پس از کسب این عناوین در هر سال، افزایش مورد نظر 

 .پژوهانه همان سال لحاظ خواهد شد در اعتبار

 

 

 

 

 

 

 امتياز 19 استاد نمونه کشوری

 امتياز 19 پژوهشگر برتر کشوری

 امتياز 11 های برتر جشنواره فارابی، خوارزمی و رازیرتبه

 امتياز 13 (سال یکبار 9 و هر Wos ساله از پایگاه 9ر گروه )در بازه د H-index  19  کسب

های کسب عنوان برتر در جشنواره فناوری ملی توسط مدیر عامل شرکت

 واحدهای مراکز رشدیا مدیرعامل  بنياندانش

 امتياز 9



6 
 

 موارد مبهم -7ماده 

با پیشنهاد شورای پژوهش،  ،باشدای ننموده است و یا مبهم مینامه در خصوص آن اشارهینیدر مواردی که این آ

  گردد.ارجاع میدانشگاه  شورایبه گیری تصمیم جهت

  

مطرح و پس از  59/11/۳7 مورخ دانشگاه پژوهشی شورای جلسه درتبصره  19ماده و  2نامه شامل ینیاین آ

 1۳5۶سال از  نامهینیدانشگاه به تصویب رسید. زمان اجرای این آشورای 59/12/2 اصالحات الزم در جلسه مورخ 

 خواهد بود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


