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  سمه تعالياب

  )GRANTاجرايي استفاده از پژوهانه ( دستورالعمل

  

  

  مقدمه

ترديدي نيست كه رسيدن به مرزهاي خودكفائي مستلزم ارتقاي دانش و فناوري در زمينه هاي تخصصي علوم 

يقات و تحقشود، مگر آن كه كشاورزي و علوم پايه مي باشد. نيل به اين هدف نيز ميسر نمي ،انساني، صنعت

 كارگيري نتايج تحقيق در شئون مختلف، مطمح نظر مسئولين و نيز متخصصان قرار گيرد.پژوهش و مهمتر از آن ب

در شرايط كنوني با توجه به فاصله قابل توجه كشورمان در زمينه دانش و فناوري با كشورهاي صنعتي و پيشرفته، 

ين عرصه مي بايست از اهم اهداف مسئولين اجرائي ايجاد انگيزه هاي الزم در محققان جهت فعاليت موثر آنان در ا

و متوليان امر پژوهش در كشور باشد. در همين راستا به منظور افزايش تحرك و تقويت انگيزه ها و از سويي 

 دستورالعمل اجرايي استفاده از پژوهانه، ه گيري از توان محققان و متخصصانتسريع و تسهيل امور اداري و بهر

)GRANT( تنظيم گرديد "سالم اهللا عليها"ت علمي دانشگاه حضرت معصومه اعضاي هيأ بهره مندي براي.  

  

  تعريف  – )١ماده (

 هاي پژوهشي اعضاي هيات علمي تمام، اعتباري است كه به موجب اين دستورالعمل به تناسب فعاليتپژوهانه

اي اين دستورالعمل در اجر گيرد.قرار ميوقت (رسمي، پيماني، طرح سربازي)، در طي يك سال در اختيار ايشان 

 پژوهانه اعضاي هيات علمي دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري به آئين نامه

  شود.مي تصويب ٢٧/٠٦/١٣٩٠مورخ  ١١٠٤٥١/٣شماره 

  اهداف  -)٢(ماده 

  هدايت، حمايت و تشويق اعضاي هيات علمي در توليد و انتشار علم. – ١

  هاي پژوهشي.ارتقا فعاليت – ٢

  هاي پژوهشي.منظور تسريع روند اجراي فعاليتهايجاد تسهيالت الزم ب – ٣

  وري و استفاده بهينه از منابع مالي پژوهشي دانشگاه.افزايش ميزان بهره – ٤

  حمايت از اعضاي هيات علمي واجد شرايط و فعال در امور تحقيقاتي. – ٥

  ي پژوهش محور شدن دانشگاه.كمك به اجراي برنامه – ٦
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  پژوهانهنحوه تخصيص اعتبارات  -) ٣(ماده 

يست و ببا توجه به معيارهاي تعيين شده در اين دستورالعمل، هرسال بخشي از اعتبارات پژوهشي دانشگاه (حداقل 

اين دستورالعمل، به عنوان اعتبار ويژه  )٤(درصد بودجه پژوهشي دانشگاه) بر اساس امتيازات حاصل از ماده پنج 

  پژوهشي در اختيار اعضاي هيات علمي دانشگاه قرار خواهد گرفت.

اده از فآن تعداد از اعضاي هيات علمي دانشگاه است كه متقاضي است شامل حال پژوهانهاختصاص اعتبار  -٣-١

  .مي باشندبوده و فرم هاي مربوط را تكميل نموده و داراي امتياز پژوهشي پژوهانه اعتبار 

 ساليانه اعضاي هيات علمي بر اساس رابطه زير محاسبه خواهد شد.پژوهانه ميزان اعتبار  -٣-٢

P=A*(S+G)*R 
Pاعتبار ويژه پژوهشي : مبلغ  

Aرتبه علمي : امتياز  

Sعملكرد پژوهشي : امتياز 

Gويژه : امتياز 

Rتبديل به ريال : ضريب 

  )١,٧)؛ استاد(١,٥)؛ دانشيار(١,٣)؛ استاديار(١: مربي( (A)امتياز رتبه علمي -٣-٣

  اين دستورالعمل محاسبه خواهد شد. )٤(): بر اساس ماده Sامتياز پژوهشي( -٣-٤

اين دستورالعمل  )٤(هاي پژوهشي كه در ماده ليت): اين امتياز با هدف ارزش دادن به فعاGامتياز ويژه ( -٣-٥

 در نظر گرفته شده است.پژوهانه ديده نشده و يا تعادل ايجاد كردن در مبالغ اعتبار 

 آموزشي و پژوهشيو معاون  يپژوهش اموربوده و اين امتياز به پيشنهاد مدير ١٠، (G): سقف امتياز ويژه )١( تبصره

  تصويب در شوراي پژوهشي دانشگاه داده مي شود.با موافقت ريس دانشگاه و  و 

در بدو استخدام تخصيص داده پژوهانه ميليون ريال اعتبار  ٣٠ت علمي تازه استخدام شده مبلغ به اعضاء هيأ -٣-٦

  شود. اين مبلغ بر اساس مصوبات آتي شوراي پژوهشي قابل تعديل خواهد بود.مي

ديهي است ب حداكثر تا پايان سه سال بعد، قابل هزينه كرد خواهد بود.سال،  اعتبار تخصيص داده شده در هر -٣-٧

  گردد.مانده اعتبار صفر مي پس از گذشت اين زمان

  معيارهاي تخصيص امتياز پژوهشي – )٤(ماده 

هاي بخش مربوط به فعاليت امتياز پژوهشي بر اساس شاخص ها و احتساب مجموع امتيازات كسب شده بر اساس

  ابد.يدر هرسال تخصيص مي نامه و داوري)(به استثناي امتياز بخش پايانء آيين نامه ارتقا فناوريپژوهشي و 



٣ 
 

  .مي باشد ذيلهاي پژوهشي و فناوري مشترك بر اساس جدول محاسبه امتياز فعاليت -) ١(تبصره 

  

تعداد 

  نويسندگان/همكاران

  مجموع ضرايب  سهم هريك از همكاران از امتياز مربوطه

  ير نفراتسانفر اول                              درصد)( 

١٠٠  -                                  %١٠٠  ١%  

١٥٠  %٦٠                             %٩٠  ٢%  

١٨٠  %٥٠                             %٨٠  ٣%  

١٩٠  %٤٠                             %٧٠  ٤%  

٢٠٠  %٣٥                            %٦٠  ٥%  

  ٢٥٠حداكثر   ≥٣٠                            %٥٠  و باالتر ٦

  

ضرت نام دانشگاه ح كه در گزارش نهايي مربوط به آنهاشوند هايي مشمول دريافت امتياز ميفعاليت -) ٢(تبصره 

  معصومه(س)، به عنوان سازمان متبوع ذكر شده باشد.

روز  تا سال  ماه هرهاي پژوهشي عضو هيات علمي، از ابتداي فروردين دوره ارزيابي ساالنه فعاليت -) ٣(تبصره 

  باشد.آخر همان سال مي

هاي علمي صرف هاي مربوط به همايشمحدوده زماني مورد پذيرش جهت تخصيص امتياز به مقاله -) ٤(تبصره 

هاي پژوهشي عضو هيات كه در دوره ارزيابي فعاليتنظر از زمان برگزاري همايش، شامل مواردي خواهد بود 

  علمي، به چاپ رسيده باشند.

ند در ااند ولي هنوز چاپ نشدهدو مورد پذيرش چاپ براي مقاالتي كه پذيرش چاپ گرفته حداكثر -) ٥(تبصره 

  شوند. امتياز پژوهشي محاسبه مي

  پژوهانهنحوه درخواست اعتبار  - )٥( ماده

دانشگاه، در اوايل فروردين ماه هرسال، متقاضيان استفاده از اعتبار  آموزشي و پژوهشيپس از فراخوان معاونت 

 ي دانشگاهت امور پژوهشيمديرفرم مربوطه را تكميل و به همراه مدارك الزم تا پايان مهلت تعيين شده، به پژوهانه، 

 و آموزشي ب از معاوناي مركتوسط كميتهيات علمي هاي پژوهشي اعضاي هنمايند. امتياز فعاليتارائه مي

بررسي و  دانشگاه، ئيسپژوهشي دانشگاه، مدير امور پژوهشي دانشگاه و يكي از اعضاي هيات علمي به انتخاب ر
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علمي  هر كدام از اعضاي هيات كسب شدهامتيازات  ،پس از طي فرآيند مزبور گردد.امتياز كسب شده محاسبه مي

  گردد.پژوهشي دانشگاه به معاونت اداري و مالي اعالم مي آموزشي و از سوي معاونت

  پژوهانهموارد استفاده از اعتبار  - )٦(ماده 

تبار اعهاي پژوهشي كاربردي ابالغي از سوي مراجع ذيصالح، رعايت مقررات و در راستاي اولويت دانشگاه با

  نمايد:مي ت علمي هزينه ه را در موارد زير براي اعضاي هيأپژوهانه دانشگا

  پژوهشيهاي اجراي طرح -١-٦

  اهشوراي پژوهشي دانشگتصويب و با  بدون در نظرگرفتن سقف اعتبار ) : ١(هاي پژوهشي شماره رحط -١-١-٦

ا پذيرش هر به ازاي چاپ يشوراي پژوهشي دانشگاه در پس از تصويب  ) :٢(هاي پژوهشي شماره طرح -٢-١-٦

 هيات علمي قابل پرداخت است.پژوهانه عضو از اعتبار ميليون ريال،  ٤٠مقاله مبلغ 

هاي پژوهشي داخلي كه اجرايي هستند و مقاله از آنها استخراج طرح ) :٣(هاي پژوهشي شماره طرح -٣-١-٦

پرداخت ميليون  ريال به استاد مجري  ١٠شود، بايد يك استاد ناظر داشته باشند. همچنين، به ميزان حداكثر نمي

  .گرددمي

در صورت تصويب شوراي  )،٢) و (١(ژوهشي هاي پوسايل و تجهيزات پيش بيني شده در طرح ) :١(تبصره 

  دانشگاه تامين خواهد شد. پژوهشيپژوهشي دانشگاه از محل اعتبار 

ا بر اساس همبلغ تشويقي مقاله شود.هاي پايه و كابردي كه منجربه توليد مقاله ميكمك به انجام پژوهش -٢-٦

  مي گردد. پرداخت  دستورالعمل مصوب هيات امنا

 كمك به انجام پژوهش هاي تقاضا محور كه منجر به تدوين دانش فني، انعقاد قرارداد و يا توليد نمونه -٣-٦

  شود.مي

ريد ميداني و خهاي خدمات آزمايشگاهي، خريد تجهيزات و لوازم آزمايشگاهي تحقيقاتي، پرداخت هزينه -٤-٦

  .هاي پژوهشيمواد مصرفي جهت انجام فعاليت

هر  .علمي قابل هزينه در امر خريد تجهيزات مي باشدهيأت  پژوهانه عضواعتبار  سي درصدحداكثر  ) :١(تبصره 

خريد  خود را بهپژوهانه اعتبار  پنجاه درصدتواند تا هيأت علمي در كل دوران خدمت خود فقط يك بار ميعضو 

اعتبار محل خود را از  قبلي تجهيزات ،سال يكبار ٥تواند هر هيأت علمي مي عضو دهد. هرتجهيزات اختصاص 

  .خود نوسازي كندپژوهانه 

نمود عبارتند از : لپ تاپ، كامپيوتر شخصي،  خريداريتوان ميپژوهانه تجهيزاتي كه از محل اعتبار  ) :٢(تبصره 

  قلم نوري، تبلت، هارد اكسترنال، فلش مموري، اسكنر، پرينتر، مودم سيار، تجهيزات آزمايشگاهي( بدون سقف)
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توانند تمامي اعتبار پژوهشي نخستين خود را جهت خريد اعضاي هيات علمي تازه استخدام شده مي ) :٣(تبصره 

  ايند.تجهيزات استفاده نم

شوند جزء اموال دانشگاه بوده و بايستي برچسب خريداري مي پژوهانهاعتبار تجهيزاتي كه از محل  ) :٤(تبصره 

 ) مجدداً ١(مذكور در تبصره  مدتاموال بر آنها نصب گردد و در صورتي كه عضو هيات علمي بخواهد بعد از 

  همان تجهيزات را خريداري نمايد موظف است وسيله قبلي را به دانشگاه مسترد نمايد.

هاي ها، كارگاهمجامع علمي، هزينه ثبت اختراع و هزينه شركت در همايش پرداخت حق عضويت در -٥-٦

  .كوتاه مدتهاي تخصصي داخلي و خارجي و ساير سفرهاي علمي آموزشي و نمايشگاه

هاي اطالعاتي و هزينه چاپ افزارها، هزينه عضويت در پايگاه هزينه خريد كتب، نشريات، نرمپرداخت  -٦-٦

  .مقاالت در مجموعه مقاالت و نشريات علمي معتبر

  علمي باشد. بايد مرتبط با تخصص علمي عضو هيات موضوع كتاب خريداري شدهتبصره: 

با عضو هيات علمي همكاري  دانشگاه حضرت معصومه (س) كه پرداخت حق التحقيق به دانشجويان -٧-٦

  هاي داخلي و خارجي.هاي مربوط به شركت آنها در همايشاند و هزينهپژوهشي داشته

 پژوهانه مجرياعتبار طرح پژوهشي از  و داور حق الزحمه استاد ناظر ق التحقيق همكاران طرح،پرداخت ح -٨-٦

  طرح قابل پرداخت است. 

  با تاييد شوراي پژوهشي دانشگاه، در انتشارات دانشگاهي هاي مربوط به چاپ كتاب پرداخت هزينه -٩-٦

آئين نامه پژوهانه اعضاي هيات علمي دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي وزارت كليه موارد مطرح  -١٠-٦

  .وهشي دانشگاهبا تاييد شوراي پژ ٢٧/٠٦/١٣٩٠مورخ  ١١٠٤٥١/٣علوم، تحقيقات و فناوري به شماره 

  مدارك مثبته جهت تنظيم اسناد حسابداري: - )٧(ماده 

 ) :٣) و (٢)، (١(هاي پژوهشي شماره طرح -١

هزينه خريد وسايل و تجهيزات مربوط به طرح هاي پژوهشي با ارائه فاكتور معتبر و گواهي ثبت امين اموال   –١-١

  گردد.ميو قبض انبار از محل اعتبار پژوهشي دانشگاه پرداخت 

  حق التحقيق همكاران و ناظران طرح از محل اعتبار پژوهانه عضو هيات علمي قابل پرداخت خواهد بود.  -١-٢

  ردد:گهاي پژوهشي در قالب قرارداد بين رئيس دانشگاه با مجري طرح به قرار ذيل پرداخت مياعتبار طرح -١-٣

طرح پس از پايان طرح در ازاي ارائه گزارش و چاپ  ) ، حق التحقيق مجري١هاي پژوهشي شماره (الف. در طرح

بار در چارچوب اعت ي پژوهشهاهزينه ت اختراع پرداخت خواهد شد. سايريا پذيرش قطعي حداقل يك مقاله يا ثب
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طرح، از محل اعتبار پژوهانه عضو هيئت علمي يا اعتبار پژوهشي دانشگاه حسب مورد با تصويب شوراي پژوهشي 

  دد.گرپرداخت   مي

 چاپ يا ارائه پذيرشه گزارش طرح و ارائ، تسويه حساب نهايي منوط به )٢(هاي پژوهشي شماره در طرحب. 

  حداقل يك مقاله يا ثبت اختراع خواهد بود.  قطعي

  ، تسويه حساب نهايي پس از پايان طرح خواهد بود.)٣(هاي پژوهشي شماره در طرحج. 

  هاي كوتاه مدت آموزشي و پژوهشي.دورهها و ها، كارگاهشركت در كنفرانس –٢

ها و دوره هاي كوتاه مدت آموزشي و پژوهشي داخل و خارج كشور هزينه به منظور شركت در كارگاه -٢-١

  ود.شپرداخت مي و اقامتگاه تا سقف مصوب شوراي پژوهشي دانشگاه ثبت نام و هزينه رفت و برگشت

آيين نامه سفرهاي علمي پرداخت علمي خارج از كشور طبق  هايها و همايشهزينه شركت در كنفرانس -٢-٢

  گردد.مي

هزينه چاپ كتاب و مقاله، هزينه داوري مقاله، حق عضويت در مجامع علمي داخلي و خارج از كشور، هزينه  – ٣

خريد كتب و نشريات مورد نياز با ارائه رسيد از مراجع ذيربط از زمان صدور اولين حكم استخدامي هيأت علمي  

  باشد.و با تصويب شوراي پژوهشي دانشگاه قابل پرداخت مي

  يا گروه ها دانشكده ها تكاليف – )٨(ماده 

توسط دانشكده يا گروه مربوطه  ت علمياعضاي هيأ اخذ مدارك و مستندات اجراي فعاليت هاي پژوهشي -٨-١

  ت علمي اعضاء هيأ ات پژوهشيو محاسبه امتيازدانشكده پژوهشي در شوراي  آنها بررسي و ارزيابي و

  تعهدات اعضاي هيات علمي مشمول طرح اعتبار ويژه پژوهشي. پيگيري و نظارت بر اجراي -٨-٢

  بررسي گزارش نهايي طرح پژوهشي جهت اعالم اتمام طرح و تسويه حساب با مجري. -٨-٣

ر د و ارسال درخواست تمديد طرح درصورت تائيدبررسي درخواست تمديد مهلت اجراي طرح پژوهشي  -٨-٤

  براي معاونت پژوهشي دانشگاه شوراي پژوهشي دانشكده

 ارائه گزارش عملكرد پژوهشي ساليانه دانشكده يا گروه به مديريت پژوهش دانشگاه -٨-٥

  

به  ٥/٩/١٣٩٧مورخ در شوراي پژوهشي دانشگاه  نشستدستور العمل اجرايي استفاده از اعتبار پژوهانه در  

 تصويب رسيد و از تاريخ ابالغ رئيس دانشگاه الزم االجرا و كليه دستورالعمل هاي قبلي ملغي اثر مي گردد.


