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 ت علمي دانشگاه شيرازاعضاء هيا) Grant(پژوهشي  اتاعتبار انواع دستورالعمل

 

 مقدمه:

در راستاي سياستگذاري و برنامه ريـزي دانشـگاه    پژوهشي اعضاي هيات علمي تااعتبار 

از سوي معاونـت پژوهشـي    ،شيراز به منظور ارزيابي كمي و كيفي فعاليت هاي علمي و پژوهشي

شخص در اين طرح با توجه به شاخص هاي م دانشگاه به اعضاي هيات علمي اختصاص مي يابد. 

بودجـه اي   امتيازات كسب شـده هيات علمي و متناسب با  شده در فعاليت هاي پژوهشي اعضاي

شـخص شـده ذيـل    با توجـه بـه مـوارد م    دمجاز مي باشعضو هيات علمي اختصاص مي يابد كه 

) Grantپژوهشي ( تخصيص اعتبارآورد. را تعريف كرده و به اجرا در  خودفعاليت هاي پژوهشي 

و بـه صـورت آزمايشـي در     1382اولـين بـار در سـال     شيراز اعضاء هيئت علمي دانشگاهساليانه 

 آمد. دانشكده علوم دانشگاه به اجرا در

  نت)اپژوهشي (گرعتبارات ااهداف تعيين شده 

 كيفي پژوهشتوسعه كمي و  -1

 ارتقاء سطح تحقيقات پژوهشي -2

 اعتبار سنجي و ايجاد انگيزه و رقابت سالم در ميان اعضاي هيات علمي -3

 پژوهشي: انواع اعتبارات

 اعتبار پژوهشي آغازين يا نخستين اعضاء هيئت علمي جديداالستخدام  -1

اعتبار پژوهشي ساليانه اعضاء هيئت علمـي در اسـتخدام دانشـگاه و اسـاتيد منتقـل شـده از        -2

 دانشگاههاي ديگر به دانشگاه شيراز

 پژوهشي دانشكده ها معاونين اعتبار پژوهشي -3

 اعتبار پژوهشي تحصيالت تكميلي -4
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قـرارداد همكـاري از معاونـت محتـرم      دارايكه اعضاء هيئت عملي بازنشسته  اعتبار پژوهشي -5

 مي باشند. آموزشي دانشگاه

از محل  اعتبار پژوهشي مرحوم دكتر كاظمي آشتياني ويژه پژوهشگران (استادياران) جوان -6
 حمايت بنياد ملي نخبگان

 تبديل به داخل اعضاي هيات علمي اعتبار پژوهشي فرصت مطالعاتي -7

 اعتبار پژوهشي فرصت مطالعاتي دانشجويان دكتري  -8

 آغازين يا نخستين  پژوهشياعتبار  -1

كه از شروع است ي پيش بيني شده ت علمي هيان دسته از اعضاپژوهشي آغازين براي آ اعتبار      
با ت علمي عضو هيا سال اول خدمتهمان  سال گذشته باشد كه 1شيراز كمتر از  در دانشگاه خدمت آنها

اساس رشته و زمينه تخصصي  د و مبلغ آن بربه وي تخصيص مي يابداد استخدامي ارائه حكم قرار
) متفاوت بوده و مبناي تعيين آن مصوبه شوراي نظريتجربي، نيمه تجربي و ( پژوهش عضو هيئت علمي

 .پژوهشي دانشگاه خواهد بود

شوراي پژوهشي دانشگاه، اعتبار ويژه آغازين براي رشته هاي نظري به مدت  4/5/90مصوبه  بر اساس
ميليون  24 كل سال به مبلغ 2ميليون ريال، براي رشته هاي نيمه تجربي به مدت 15 كل سال به مبلغ2

 ميليون ريال تعيين شده است. 45 كل سال و به مبلغ 3ريال و براي رشته هاي تجربي به مدت 

ار پژوهشي از دسترس كادر هيات شدن مدتهاي ذكر شده فوق اين اعتب : يكسال بعد از سپري1صره تب

 علمي خارج مي شود.

 ارسال يك نسخه قرارداد همكاري يا حكم استخدام عضواختصاص اعتبار پژوهشي آغازين  : براي2تبصره 

 هيئت علمي به همراه نامه تقاضا ضروري است.

دريافت اين اعتبار پژوهشي در صورت داشتن فعاليت هاي پژوهشي چاپ شده از : مشمولين 3تبصره 

ر ويژه دانشگاه شيراز به امتيازات اعتبا جمله مقاالت مستخرج از پايان نامه دوره دكتري و يا آدرس
 اضافه مي شود.در سال بعد پژوهشي 
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 آغازين پژوهشي كرد اعتبار هزينه UمجازUموارد 

آزمايشگاهي، مواد مصرفي مورد نياز آزمايشگاههاي تحقيق و كتاب جهت خريد تجهيزات  -
 دانشكده نگهداري در كتابخانه

% هزينه خريد كتاب 50خريد كتاب جهت نگهداري در كتابخانه شخصي: در صورت پرداخت  -
تخصصي توسط كادر هيات علمي، كتاب متعلق به كادر هيات علمي خواهد بود شايان ذكر 

باقي مانده پرداخت كتاب از اعتبار پژوهشي كادر هيات علمي قابل  درصد 50است كه 
 پرداخت خواهد بود.

 .كتابخانه دانشكدهU% هزينه خريد كتاب جهت نگهداري در 100پرداخت  -
علمي در  جهت ارائه مقاله مشترك اعضاي هياتهزينه سفر علمي دانشجويان پرداخت  -

ريال)  1.200.000كنفرانس هاي داخل حداكثر تا سقف يك ميليون و دويست هزار ريال ( 
 يبراي دانشجويان كارشناسي ارشد و دكتر

 پرداخت هزينه كامل بليط ثبت نام براي شركت در كنفرانس هاي داخلي -
سه پرداخت هزينه اسكان عضو هيات علمي جهت شركت در كنفرانس داخلي حداكثر براي  -

 ميليون ريال  5شب و تا سقف 

 آغازين پژوهشي كرد اعتبار هزينه Uغير مجازUموارد 

 خريد موبايل، دوربين عكاسي و وسايلي كه استفاده شخصي دارند -

 خريد تجهيزات اداري -

 شركت در كنفرانس ها و كارگاههاي خارجي -

 خريد كامپيوتر و ضمائم آن -

 پرداخت به كاركنان دانشگاه -

 هيئت علميساليانه اعضاي اعتبار پژوهشي   -2

مبناي ارزيابي و امتيازدهي فعاليت هاي پژوهشي  ساليانه اعضاء هيئت علمي بر ميزان اعتبار پژوهشي     
  مي شود. ) انجام 3و2و1شماره  جدول 7و  6و  5 صفحاتعضو هيئت علمي بر اساس جدول امتيازبندي (

 اعتبار پژوهشيدرصد از  30، مبلغ 31/3/93 مورخ مصوبه شوراي پژوهشي دانشگاه بر اساس تبصره:
در راستاي  خوداعضاء محترم هيئت علمي در اختيار عضو هيئت علمي قرار دارد كه به صالح ديد 

 مصرف مي شود و شامل و با ارائه فاكتور يا رسيد هزينه كرد به حسابداري دانشكده مربوطهپژوهش 



۴ 
 

هيئت علمي در انجمن ها و كميته هاي علمي، خريد كتب شخصي، خريد تجهيزات شركت اعضاء 
 پژوهشي و... است.

 پژوهشي ساليانه: اعتبار نحوه اقدام/ ارزيابي

ت علمي بر مبناي محاسبه امتيازات مكتسبه از محل ساليانه اعضاء محترم هيااعتبار پژوهشي       
     فعاليت هاي پژوهشي كه از طريق اتوماسيون پژوهشي ارسال مي گردد به صورت ساليانه تخصيص 

  پژوهشي به شكل زير است:حل اقدام جهت دريافت اعتبار مي يابد. مرا

آغاز هر سال تحصيلي، بر اسـاس   ت علمي متقاضي: دراز سوي عضو هيا تكميل فرم اعتبار پژوهشيالف) 
 اعتبار پژوهشيت علمي نسبت به تكميل فرم رسيده در شوراي پژوهشي اعضاء هيا تاريخ هاي به تصويب

پژوهشي اقدام نموده و مدارك مربوط بـه هـر دسـتاور پژوهشـي را نيـز در       -از طريق اتوماسيون آموزشي
 بخش مربوطه ضميمه مي نمايد. 

ميته پژوهشي مشترك علوم انســـاني و ك 4/7/94 مورخ متيازدهي: بر اساس مصوبهارزيابي و فرايند ا ب)
بـه  معاونـت   هـا  ارزيابي بر اساس جدول ذيل و پس از ارسال فرم مربوطـه در دانشـكده    مهندسي -علوم

 دانشكده، صورت مي گيرد. پژوهشي 

ارزيابي نهائي و تخصيص اعتبار: سرانجام امتيازبندي نهائي در معاونت پژوهشي دانشگاه انجـام شـده و    ج)
 تپژوهشـي سـاليانه عضـو هيـا     مصوب براي هر امتيـاز، ميـزان اعتبـار    برمبناي امتياز مكتسبه و حمايت

 محاسبه و اعالم مي گردد.

 مي باشد. بازنگريقابل گاه مطرح و در شوراي پژوهشي دانش الزم به ذكر است موضوعات هر سال
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 : امتياز بندي مقاالت اعضاي هيات علمي1جدول شماره 

 

 : 1جدول شماره  6: رديف تبصره

0بين صفر تا پنج، ( volume مقاالت چاپ شده در مجالت با  < volume ≤ 5 ،(UدوU  امتياز 

5بين پنج تا ده، ( volume مقاالت چاپ شده در مجالت با  < volume ≤ 10 ،(UسهU  امتياز 

volumeباالتر از ده، (  volume مقاالت چاپ شده در مجالت با  > 10 ،(UچهارU .امتياز تعلق مي گيرد 

و حدكثر امتياز قابل  9: حداكثر امتياز قابل كسب براي مقاالت كامل در كنفرانس ها 1جدول شماره  9: رديف تبصره

 امتياز مي باشد 3كسب براي خالصه مقاالت در كنفرانس ها 

 نوع مقاله موضوع رديف
حداكثر 

 امتيازهرمورد
حداكثر 

 امتياز

انگليسي   1 ISI , Scopus مقاله       IF 

>1 7  
≤1 5/6  
=0 6  

   ISC مقاله   2
  6 انگليسي

  5 فارسي
پژوهشي (معتبر وزارت علوم، تحقيقات و فناوري) -مقاله علمي 3   5  
  4 ترويجي (معتبر وزارت علوم، تحقيقات و فناوري) -مقاله علمي 4

 مروري –مقاله علمي  5
 انگليسي

 IF 

>1 7  
≤1 5/6  

=0 6  
  5/4 فارسي

6 
هاي مقاالت غير از موارد فوق در نمايه هاي معتبر (انجمن 

 علمي بين المللي و دانشگاههاي معتبر)
 4-2 

 
 
 

  3  مقاالت دايره المعارف انگليسي 7
  2  مقاالت دايره المعارف فارسي 8

9 
مقاله كامل در كنفرانس داراي لوگو و شماره صفحه و سال (در 

صورت عدم ارائه لوگو و شماره صفحه گواهي شركت در 
 كنفرانس و پذيرش آن الزامي است) 

 
2 

9 

 1  خالصه مقاله در كنفرانس 10
 5 1  مقاله مستخرج از تز كادر هيات علمي 11

 چاپ ترجمه كامل مقاله علمي 12
 -مجالت علمي

 پژوهشي
1  

  25/0 ساير مجالت
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 : نحوه محاسبه امتيازات كتاب2جدول شماره 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هايي كه در مراكز نشر غير از مراكز نشر دانشگاهي و سمت چاپ شود صرفه نظر از تاليفي يا  : كتاب2: جدول شماره تبصره

 ترجمه اي بودن آنها، تدوين و گردآوري تلقي مي شوند.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 گرنت و پايه كارايي كتاب عنوان

 تأليف 
 

2×A 

   ترجمه 

 

2×B 

 تدوين و گردآوري

 

2×C 

A=+
100

 تاحفصدادعت
5

B=+
200

 تاحفصدادعت
2/5

C=+
400

 تاحفصدادعت
1/25



۷ 
 

 

 فعاليت هاي پژوهشي: امتياز بندي 3جدول شماره 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

امتياز  UچهارU: به ثبت اختراع داخلي در صورت تائيد دفتر مالكيت فكري و معنوي دانشگاه 3جدول شماره  8رديف  :1تبصره

 تعلق مي گيرد.

 باشد  مي UدوU: راهنماي پايان نامه كارشناسي ارشد براي درس هاي چهار واحدي 3جدول شماره  3رديف  :2تبصره

: سقف مجموع امتياز مشاوره هاي پايان نامه كارشناسي ارشد و دكتري به تفكيك 3جدول شماره  6و  4رديف  :3تبصره

UدوU .مي باشد 

 باشد.  ميUپانزده Uنت، پايه و كارايي جهت گر سقف امتياز 3جدول شماره  6تا  3رديف : 4تبصره

 

 

 

 موضوع رديف
 كارايي پايه گرنت

 امتياز 
 هر مورد

حداكثر 
 امتياز

 امتياز 
 هر مورد

حداكثر 
 امتياز

 امتياز 
 هر مورد

حداكثر 
 امتياز

 4 2  8  8 اثر بديع و ارزنده هنري 1

2 
تجديد چاپ كتاب تاليفي يا 

 تصنيفي با تجديد نظر
3 3 3 3   

3 
راهنمايي پايان نامه 

 كارشناسي ارشد
3 7 3 7 3 7 

  8  8  8 راهنمايي پايان نامه دكتري 4

5 
 مشاوره پايان نامه 

 كارشناسي ارشد
5/0 2 5/0 2 5/0 2 

 2 1 2 1 2 1 مشاوره پايان نامه دكتري 6

7 
 -مجري طرح هاي تحقيقاتي

كاربردي از طريق دفتر امور 
 فناوري و طرح هاي كاربردي

2 4 2 4 5/0 1 

8 
اختراع يا اكتشاف 

 ثبت شده
  10  10 خارجي

2 4 
  4  4 داخلي
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 ت علميپژوهشي ساليانه عضو هيا از محل اعتباركرد  هزينه UمجازU موارد

 خريد كتاب

% هزينه خريد كتاب تخصصي 50در صورت پرداخت خريد كتاب جهت نگهداري در كتابخانه شخصي:  -

د باقي درص 50شايان ذكر است كه توسط كادر هيات علمي، كتاب متعلق به كادر هيات علمي خواهد بود 
 قابل پرداخت خواهد بود. مانده پرداخت كتاب از اعتبار پژوهشي كادر هيات علمي

 % هزينه خريد كتاب جهت نگهداري در كتابخانه دانشكده100پرداخت  -

 مجمع در سال: 2 بين المللي حق عضويت در مجامع علمي پرداخت

 مجمع علميپرداخت كامل حق عضويت در اولين الف) 

 قابل پرداخت مي باشد.بعدي  علمي % حق عضويت در مجامع50 ب)

 دانشجويان: حق الزحمهپرداخت  

سهم پرداخت حق الزحمه دانشجويي از محل  ،31/3/93 مورخ دانشگاه پژوهشي شوراي مصوبه بر اساس
 درصد افزايش يافت. 40درصد به  30گرانت اعضاء هيئت علمي از 

خــارج از  يكــه بــر روي موضــوعاتدكتــري، كارشناســي ارشــد و كارشناســي دانشــجويان حــق الزحمــه  
، ريـال  Uميليون U1توانند ماهيانه به ترتيب  هاي خود با كادر هيات علمي همكاري داشته باشند مي نامه پايان
 كادر هيات علمي دريافت نمايند. از اعتبار پژوهشيهزار ريال  500و ريال هزار  700

 چاپ مقاالت در نشريات معتبر بين المللي:پرداخت حق 

توسط كادر هيات علمي و از مي رسد به چاپ  ISIهزينه چاپ مقاالتي كه در مجالت  Uدرصد U10 الف)

 ايت مي شود.معاونت پژوهشي حمالباقي توسط  Uدرصد U90% گرانت آزاد و 30محل 

 ميزان حمايت مالي از چاپ مقاالت به ترتيب زير است.ب) 

• MIF /IF  دالر 300شد معادل ريالي تا سقف با 1آنها كمتر  
• MIF /IF  دالر  500باشد معادل ريالي تا سقف 2تا1بين آنها 

• MIF /IF دالر  1000 باشد معادل ريالي تا سقف 2تر از االآنها ب 
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 دريافت كمك هزينه سفرهاي داخلي

 %) هزينه حق چاپ مقاله در مجالت داخلي100الف) پرداخت كامل (
 پرداخت هزينه كامل بليط ثبت نام براي شركت در كنفرانس هاي داخليب) 

ج) پرداخت هزينه اسكان عضو هيات علمي جهت شركت در كنفرانس داخلي حداكثر براي سه شب و تا 
 ميليون ريال  5سقف 

د) پرداخت هزينه سفر علمي دانشجويان جهت ارائه مقاله مشترك اعضاي هيات علمي در كنفرانس هاي 
ريال) براي دانشجويان كارشناسي  1.200.000خل حداكثر تا سقف يك ميليون و دويست هزار ريال ( دا

 ارشد و دكتري 
 ريال)ل و به ميزان يك ميليون (يكبار در سازينه شركت دركنفرانس هاي داخلي بدون مقالهه) پرداخت ه

 انشكده ضروري است.ارسال گواهي شركت در كنفرانس داخلي به معاون محترم پژوهشي د تذكر:

 كنفرانس هاي خارج از كشور: هزينهپرداخت  

(تقاضاي شركت اعضاي هيات علمي در كنفرانس هاي خارج از كشور در طول نيمسال تحصيلي  تذكر:

 ميسر خواهد بود.) Scopusيا  ISIصرفا به شرط نمايه شدن مجموعه خالصه مقاالت كنفرانس در 

الزم به ذكر است  .ي خارج از كشورمعاونت پژوهشي از شركت در كنفرانس ها Uدرصدي U40الف) حمايت 
U60 درصدU .الباقي از اعتبار پژوهشي عضو هيات علمي قابل پرداخت خواهد بود 

يا  ISIدر ) Proceedingاز كنفرانس هايي كه خالصه مقاالت آن (ريالي  Uميليون U45ب) ميزان حمايت 
Scopus .نمايه شود 

يا  ISIآنها در مقاالت ريالي در كنفرانس هاي معتبري كه مجموعه خالصه  Uميليون U30 حمايتيزان ) مج
Scopus .نمايه نمي شود و فقط در بازه زماني خارج از سال تحصيلي برگزار مي شود 

 U5/7به مبلغ (شامل: اخذ ويزا، اسكان، رفت و آمد داخل شهر و خوراك) ) كمك هزينه ساير موارد د
 )ريالي ميليون 30و يا  ريالي ميليون 45ريال (در همان سقف حمايت  Uميليون

 جهت شركت در كنفرانس بعدي ضروريست. ISCيا  ISIپژوهشي  -) چاپ حداقل دو مقاله علميه

 ) هر سال فقط يك كنفرانس تحت حمايت معاونت پژوهشي قرار خواهد گرفت.ي

 هزينه ثبت نام افرادي كه موفق به اخذ ويزا جهت شركت در كنفرانس نمي شوند. Uدرصدي U50 استرداد) و
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 خارج از كشور: و پژوهشي پرداخت حق ثبت نام كارگاه هاي آموزشي

 آموزشي كارگاه هايدر ثبت نام هزينه شوراي پژوهشي دانشگاه، پرداخت  14/4/93 مورخ پيرو مصوبه    
در صورتيكه هزينه مصرف  از محل گرنت مجاز است. ميليون ريال 21خارج از كشور تا سقف  و پژوهشي

مي تواند جهت تامين بخشي از هزينه ه سقف اين مقدار نرسد باقيمانده شده جهت شركت در كارگاه ب
 هاي بيمه يا اخذ ويزا صرف شود.

 حق ثبت نام كنفرانس خارج عضو هيئت علمي حين فرصت مطالعاتي:

ب مجوز از با كسهيات علمي شركت در كنفرانس هاي خارجي اعضاي  نامحق ثبت  Uدرصد U90پرداخت  
 حين فرصت مطالعاتي بالمانع مي باشد. در معاونت پژوهشي دانشگاه

 اختراع: ثبت هزينه پرداخت

از طريق دفتر انجام به مشروط  Uميليون ريال U10تا سقف هزينه هاي مربوط به ثبت اختراع پرداخت  
 قابل پرداخت خواهد بود.  ،دانشگاهو معنوي مالكيت هاي فكري 

 :هزينه اشتراك پايگاه هاي اطالعاتي و مجالت علمي

وري اطالعات و خريد نرم افزار و هزينه جمع آ ،31/3/93 مورخ دانشگاه پژوهشي شوراي مصوبه بر اساس
 قابل پرداخت خواهد بود. دادههاي گاه خريد پاي

 ):Desktop( خريد كامپيوتر

سال يكبار  3هر  )Desktop( خريد كامپيوتر ،31/3/93مورخ   دانشگاه پژوهشي شوراي مصوبهبر اساس 
 .با رعايت ساير مقررات دانشگاه بالمانع مي باشداعضاء هيئت علمي  اعتبار پژوهشياز محل 

 پرداخت هزينه صدور كارت ارزي:

صدور كارت ارزي بين المللي وهشي دانشگاه، پرداخت هزينه شوراي پژ 12/4/90 مورخ پيرو مصوبه    
 .بالمانع مي باشداعضاء هيئت علمي  اعتبار پژوهشي ساليانه) از محل Silverنقره اي (

 پرداخت هزينه اشتراك مجالت (خارج از پايگاه هاي اطالعاتي):

، هزينه اشتراك مجالت معتبر علمي مورد نياز كه دانشگاه شوراي پژوهشي 18/10/89 مورخ  پيرو مصوبه
قابل پرداخت ت علمي عضو هيا اعتبار پژوهشيدانشگاه وجود ندارد از محل پايگاه هاي اطالعاتي در 

 خواهد بود.
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 هزينه انتشار كتاب:

به شرطي كه ناشر  ،% هزينه چاپ و نشر كتاب25، دانشگاه شوراي پژوهشي 18/4/90 مورخ پيرو مصوبه
 بود.خواهد قابل پرداخت باشد كتاب مركز نشر دانشگاه شيراز 

 پرداخت ساير هزينه هاي مربوط به امور پژوهشي

(به غير از كنفرانس ها و شامل شركت در مجامع علمي عضو هيات علمي پرداخت ساير هزينه هاي 
  ريال مي باشد. Uميليون U3يك مورد در سال و حداكثر و عقد قرارداد طرح هاي كاربردي، همايش ها) 

 پژوهشي ساليانه عضو هيئت علمياز محل اعتبار  كرد هزينه UغيرمجازU موارد

 دوربين عكاسي و وسايلي كه استفاده شخصي دارند.لپ تاپ، تبلت، خريد موبايل،  -

 خريد تجهيزات اداري.  -

  ساليانه غير مجاز مي باشد. اعتبار پژوهشيدرصد باقي مانده  70موارد فوق از خريد : تبصره 

  ساليانه نشده از اعتبار پژوهشي هزينهمبالغ 

ي در خصوص مديريت باقي مانده اعتبار پژوهشي شوراي پژوهش 17/10/92 مورخ پيرو مصوبه  
سال  هزينه نشده هزينه نشده ساليانه، پس از تخصيص اعتبار پژوهشي هرسال، اختيار اعتبار پژوهشي

، گرنت سال 94-95براي مثال در هنگام تخصيص گرنت  .از دسترس عضو هيئت علمي خارج گردددوم 
 از اختيار عضو هيئت علمي خارج مي گردد. 91-90

نشر ، امتياز كتب چاپ شده توسط مركز دانشگاه شوراي پژوهشي 20/3/91 مورخ مصوبه بر اساس :1تذكر

% بيشتر (با رعايت 50ساليانه اعضاء هيئت علمي به ميزان  دانشگاه شيراز در محاسبه اعتبار پژوهشي
 سقف امتياز كتاب) لحاظ مي شود.

، كتب چاپ شده توسط مراكز نشر دانشگاه شوراي پژوهشي 17/10/92 مورخ مصوبه بر اساس :2*تذكر
      (تصنيف، تاليف، و ...)  براساس عنوان چاپ شدهمعتبر شامل (انتشارات دانشگاهي دولتي و سمت) 

به چاپ مي رسند ( اعم از اينكه در شناسنامه  موارد فوقو كتبي كه در مراكز نشر خارج از مي باشند 
 به آن كتاب كلمه تصنيف، تاليف، ترجمه، تدوين و گردآوري درج شده باشد) امتياز تدوين و گرداوري

 تعلق گيرد.
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موافقت Uو  UمستنداتUند احتياج به براي معتبر شناختن ناشريني كه جزو موارد فوق نمي باش تبصره:

 مي باشد. Uشوراي پژوهشي دانشگاهUمربوطه و  Uكميته پژوهشي

 دانشكده ها پژوهشي عتبار پژوهشي معاونا -3

اس امتيـازات مكتسـبه هـر    ـساليانه اعضاي هيات علمـي بـر اسـ    اعتبار پژوهشيهر ساله بعد از تخصيص 
 .اعتبار پژوهشي جهت معاون پژوهشي هر دانشكده اختصاص داده مي شود ،دانشكده

اونين پژوهشي ــمع اعتبار پژوهشي موارد هزينه كرد 16/3/94مصوبه شوراي پژوهشي مورخ بر اســاس 
 ها عبارتند از:دانشكده 

 الف) هزينه مسافرت داخل كشور و اقامت سخنرانان مدعو بين المللي

 ده در رابطه با ارتباط با صنعتب) هزينه هاي انجام ش

ج) بخشي از هزينه داوري كتاب، طرح و موارد مشابه كـه اعتبـاري بـراي آن در نظـر گرفتـه      
 نشده است.

 د) كمك هزينه خريد تجهيزات پژوهشي به اعضاي هيات علمي

 ر) كمك هزينه چاپ پوستر

 ه) كمك هزينه دانشجويان فعال در حوزه معاونت پژوهشي

 از سخنران مدعو پذيرايي و) كمك هزينه

 مك هزينه خريد كتاب براي كتابخانهي) ك

 تحصيالت تكميلياعتبار پژوهشي  -4

(نظري، تجربي، مي باشد كه بر اساس نوع گرايش هااين اعتبار در جهت امور مربوط به پايان نامه دانشجو 
 نيمه تجربي) به اعضاي هيات علمي اختصاص داده مي شود.

پژوهشي تحصيالت تكميلي دانشجويان روزانه كه تحت عنوان اعتبار پژوهشي تحصيالت الف) اعتبار 
 تكميلي توسط واحد تحصيالت تكميلي به اعتبار استاد راهنماي مربوطه واريز مي شود.

اعتبـار پژوهشـي    بـين الملـل دانشـگاه كـه تحـت عنـوان       لي پرديسپژوهشي تحصيالت تكمياعتبار  )ب
استاد راهنماي مربوط واريـز  تحصيالت تكميلي واحد بين الملل توسط معاونت پژوهشي دانشگاه به اعتبار 

 ميزان اعتبار توسط پرديس بين الملل دانشگاه مشخص مي گردد. مي شود.
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توسط معاونت پژوهشي  بورسيه وزارتتحت عنوان  اعتبار پژوهشي  ) اعتبار پژوهشي بورسيه وزارتج 
ميزان اعتبار توسط معاونت آموزشي دانشگاه  دانشگاه به اعتبار استاد راهنماي مربوط واريز مي شود.

 مشخص مي شود.

توسط  دكتراي پژوهش محورتحت عنوان  اعتبار پژوهشي  ) اعتبار پژوهشي دكتراي پژوهش محورج
ميزان اعتبار توسط دفتر فناوري  بوط واريز مي شود.معاونت پژوهشي دانشگاه به اعتبار استاد راهنماي مر

 و طرح هاي كاربردي دانشگاه مشخص مي شود.

تحت عنوان  اعتبار پژوهشي بورسيه دكتري توسط معاونت بورسيه  يادكتردانشجويان ) اعتبار پژوهشي د
   فتر فناوري و پژوهشي دانشگاه به اعتبار استاد راهنماي مربوط واريز مي شود. ميزان اعتبار توسط د

 طرح هاي كاربردي دانشگاه مشخص مي شود.

 تحصيالت تكميلياعتبار پژوهشي كرد  هزينه UمجازUموارد 

 يشگاه هاي تحقيق خريد تجهيزات آزمايشگاهي، مواد مصرفي مورد نياز آزما -

 % هزينه خريد كتاب جهت نگهداري در كتابخانه دانشكده100پرداخت  -

 نشريات معتبر بين المللي:پرداخت حق چاپ مقاالت در  -

به چاپ مي رسد توسط كادر هيات  ISIهزينه چاپ مقاالتي كه در مجالت  Uدرصد U10الف) 

الباقي توسط معاونت پژوهشي  Uدرصد U90آزاد و  اعتبار پژوهشي% 30علمي و از محل 

 حمايت مي شود.
 ب) ميزان حمايت مالي از چاپ مقاالت به ترتيب زير است.

• MIF /IF  دالر 300باشد معادل ريالي تا سقف  1آنها كمتر  

• MIF /IF  دالر  500باشد معادل ريالي تا سقف 2تا1آنها بين 

• MIF /IF  دالر 1000باشد معادل ريالي تا سقف  2آنها باالتر از  

 صدي حق چاپ مقاله در مجالت داخليپرداخت صد در -

هزينه سفر علمي دانشجويان جهت ارايه مقاله مشترك با اعضاي هيات علمي در كنفرانس ها  -
ريال)  1.200.000سقف يك ميليون و دويست هزار ريال ( تا حداكثر و همايش هاي داخلي 

 براي دانشجويان كارشناسي 

  تحصيالت تكميلياعتبار پژوهشي هزينه كرد U مجازغيرUموارد  -

 و وسايلي كه استفاده شخصي دارند.، تبلت عكاسي خريد موبايل، دوربين -
 خريد تجهيزات اداري. -

 هرگونه پرداخت به اساتيد، دانشجويان و كاركنان دانشگاه -
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 ي هيات علمي و دانشجويانمسافرت هاي خارجي و داخلي اعضا -

 پرداخت كامل حق عضويت در يك مجمع علمي -

 حق الزحمه دانشجوييپرداخت  -

 كمك هزينه سفرهاي داخلي هيات علمي  -

 پرداخت هزينه ثبت نام در كارگاه هاي داخلي و هزينه هاي رفت و برگشت. -

 هاي تخصصي به منظور نگهداري در كتابخانه شخصي درصد هزينه خريد كتاب 50رداخت پ -

سمينار شركت در همايش ها، جهت  درصدي حمايت معاونت پژوهشي دانشگاه 40پرداخت  -
 از كشور هاي خارج و كارگاه

درصـد هزينـه ثبـت نـام افـرادي كـه بـه داليـل موجـه موفـق بـه شـركت در              50 استرداد -
 .هاي خارجي نمي گردند كنفرانس

رداخت هزينه بليط و ثبت نـام و همچنـين اسـكان عضـو هيـات علمـي جهـت شـركت در         پ -
 .كنفرانس هاي داخلي

ي اعضاي هيات علمي كـه  درصدي حق ثبت نام شركت در كنفرانس هاي خارج 90پرداخت  -
 در فرصت مطالعاتي به سر مي برند.

كه با دانشگاه قرارداد همكاري آموزشي  اعضاء هيئت علمي بازنشسته اعتبار پژوهشي -4

 و پژوهشي دارند.

بازنشسته نيز مي توانند اعضاي هيئت علمي  شوراي پژوهشي دانشگاه 2/3/88الف) بر اساس مصوبه مورخ 
در كنفرانس هاي خارجي شركت كنند ولي به علت منع قـانوني  تخصصي پژوهشي هاي موافقت كميته با 

 وجود ندارد.براي آنها امكان صدور حكم ماموريت 
ت ز شركت همكاران بازنشسته كادر هيــا ايت اـشوراي پژوهشي، حم 14/4/93 مورخ بر اساس مصوبهب) 

 مي باشد. Uميليون ريال U24علمي در كنفرانس ها و همايش هاي خارج از كشور 

يـا   ISIدر ايش ـهمـ كه مجموعـه خالصـه مقـاالت    ـدر صورتيـ  حمايـت فـوق  الزم به ذكر اسـت   تبصره:

Scopus .نمايه شود، قابل پرداخت خواهد بود 

ت علمي زينه بليط و حق ثبت نام اعضاء هياشوراي پژوهشي، ه 29/1/88 مورخ مصوبهبر اساس ج) 
پژوهشي در اختيار دارند، براساس الشه بليط و گواهي پرداخت حق ثبت نام  اعتباربازنشسته اي كه 

با ارائه گواهي ارائه مقاله در كنفرانس قابل  ،اعتبار پژوهشيمطابق تعرفه هاي افراد شاغل به كار از محل 
ت ناين افراد مي بايست قبل از شركت در كنفرانس، موافقت معاوالزم به ذكر است پرداخت مي باشد. 

 پژوهشي را كسب نموده باشند.
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  )از محل حمايت بنياد ملي نخبگان ( اعتبار پژوهشي مرحوم دكتر كاظمي آشتياني -6

به استناد ماده واحده اعطاي اعتبار پژوهشي بنياد ملي نخبگان ويژه پژوهشگران (استادياران)  
كميسيون دائمي هيات  9/4/89و اصالحيه بعدي مصوبه جلسه مورخ  12/8/86جوان مصوب جلسه مورخ 

امناي بنياد ملي نخبگان براي تعيين و نحوه هزينه كرد اين اعتبار و چگونگي نظارت بر آن تدوين گرديد. 
كثر مدت زمان هزينه كرد اعتبار سه سال از زمان پرداخت به معاونت پژوهشي دانشگاه مي باشد. الزم احد

طرح ها، مقاالت، كتب، نرم افزارها و... مي بايست پس  به ذكر است گزارش پاياني هزينه كرد اعتبار اعم از
معاونت پژوهش و برنامه ريزي بنياد بخش، معاون پژوهشي دانشكده و معاون پژوهشي دانشگاه به از تاييد 

 ارسال گردد. 

 طريق بنياد ملي نخبگان اقدام گردد. مي بايست مستقيما از جهت دريافت اين اعتبار پژوهشي تذكر:

 بنياد ملي نخبگان اعتبار پژوهشيموارد هزينه كرد 

 نمي باشد.)دانشگاه معاونت پژوهشي  40/60(شامل حمايت خريد تجهيزات  -1

 انجام طرحپرداخت هزينه  -2

ها،  ار براي شركت در كارگاه% از ميزان كل اعتب10( ها و دوره هاي آموزشي شركت در كارگاه -3
ها و  % از كل اعتبار براي شركت در كارگاه25هاي آموزشي و همايش هاي داخلي و  دوره
 ).هاي آموزشي و همايش هاي خارجي مي تواند هزينه شود دوره

% كل اعتبار مي تواند صرف هزينه هاي پرسنلي شود. كه 50(تا سقف هزينه هاي پرسنلي  -4
 % كل اعتبار) قابل تخصيص به خود استاديار است.)  30% از اين سقف (60حداكثر 

 (منظور خريد آزمايشگاهي مي باشد.) كارگاهي يا آزمايشگاهيمخارج  -5

 اعتبار پژوهشي فرصت مطالعاتي اساتيد تبديل به داخل  -7

استاد راهنماي مربوط  پژوهشي تحت عنوان اعتبار پژوهشي فرصت مطالعاتي اساتيد به اعتباركه 
 واريز مي شود. كه ميزان اعتبار توسط معاونت آموزشي دانشگاه مشخص مي گردد.

 اعتبار پژوهشي فرصت مطالعاتي دانشجويان دكتري  -8

تاد كه تحت عنوان اعتبار پژوهشي فرصت مطالعاتي دانشجويان دكتري به اعتبار پژوهشي اس
 اعتبار توسط معاونت آموزشي دانشگاه مشخص مي گردد.كه ميزان راهنماي مربوط واريزمي شود.

 


