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 مقدمه

 هدر راستای تسهیل و تقویت فعالیت های پژوهشی در دانشگاه صنعتی قم و عادالنه ساختن توزیع اعتبارات پژوهشی، دستورالعمل اجرایی استفاد

آیین نامه پژوهانه اعضای هیات علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی )شماره  1ماده  از اعتبار ویژه پژوهشی )پژوهانه/گرنت( با استناد به 

 ( و به منظور حسن اجرای آن در دانشگاه صنعتی قم تهیه و تصویب شده است.02/01/90مورخ  440154/0

تعریف-1ماده  

و بر اساس فعالیت های پژوهشی  دستورالعمل این موجب در طی یکسال به كه است اعتباری :گرنت( / اعتبار ویژه پژوهشی )پژوهانه-1-1

 اعضای هیأت علمی تمام وقت و با توجه به اعتبارات پژوهشی ساالنه دانشگاه در اختیار عضو هیأت علمی واجد شرایط قرار می گیرد. 

 از تعیین و تصویب استاد راهنما( و اعتباری است كه به ازای تعداد دانشجویان كارشناسی ارشد )پساعتبار ویژه پژوهشی دانشجویی: -1-2

  دكتری )پس از قبولی در امتحان جامع( به مبلغ كل اعتبار ویژه پژوهشی هر عضو هیات علمی افزوده می شود.

اعتباری است كه هر سال به پیشنهاد شورای پژوهشی دانشگاه و پس از تصویب در هیات رئیسه دانشگاه به : اعتبار ویژه پژوهشی پایه-1-3

  وان اعتبار پژوهشی پایه برای اعضای هیات علمی در بدو استخدام در نظر گرفته می شود.عن

اعتباری است كه هر سال به پیشنهاد شورای پژوهشی دانشگاه و پس از تصویب در هیات رئیسه دانشگاه حداقل اعتبار ویژه پژوهشی: -1-4

 به عنوان حداقل اعتبار پژوهشی در نظر گرفته می شود.

امتیاز پژوهشی الزم برای دریافت ترفیع سالیانه بر اساس مرتبه دانشگاهی و آیین نامه مربوط، بدون در نظر گرفتن : پایه امتیاز پژوهشی -1-5

 پست اجرایی

  (ERPدانشگاه صنعتی قم ) سامانه مدیریت امور پژوهشی سامانه:-1-6

 اهداف -2ماده

 آن با سایر اعتباراتهدفمند نمودن اعتبار پژوهشی و هم جهت كردن  -4

 به انجام هر چه بهتر فعالیت های پژوهشی و فناوری علمی تأهی اعضای تشویقترغیب و  -0

 و فناوری دانشگاه پژوهشی های فعالیت ارتقاءافزایش میزان بهره وری اعضای هیات علمی و استفاده بهینه از منابع مالی پژوهشی در جهت  -0

 و فناورانه پژوهشی هایفعالیت اجرای روند تسریع رمنظوه ب الزم تالتسهی ایجاد -1

 طرح های پژوهشی و فناوری دانشجویان تحت راهنمایی اعضای هیأت علمی از حمایت -5

 دانشگاه و كارآفرینی فن آورانه محور پژوهش های برنامه اجرای به كمک - 1

 كمک به رفع مشکالت پژوهشی استان و كشور -2
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 پژوهشی اعتبارات تخصیص نحوه -3ماده

 پژوهشی بودجه درصد 05 حداقل) دانشگاه پژوهشی اعتبارات از بخشی سال هر دستورالعمل، این در شده تعیین معیارهای به توجه با -0-4

 خواهد قرار دانشگاه علمی هیأت اعضای اختیار در پژوهشی ویژه اعتبار عنوان به دستورالعمل، این 1 ماده از حاصل امتیازات اساس بر (دانشگاه

 گرفت.

 علمی تأهی اعضای شامل لذا و باشد؛ می قم صنعتی دانشگاه وقت تمام علمی تأهی اعضای شامل فقط( Grant) پژوهشی ویژه اعتبار -0-0

 د.شو نمی دارند؛ همکاری دانشگاه با موقت انتقال بصورت یا و بوده علمی همکار بصورت كه مدعوینی یا و تحصیل به مامور

 فرم و بوده پژوهشی اعتبار تخصیص از استفاده متقاضی كه است دانشگاه علمی هیأت اعضای از تعداد آن ویژه پژوهشی، اعتبار اختصاص -0-0

 .هستند پژوهشی امتیاز دارای و نموده تکمیل را مربوط های

لمی اعضای هیات ع طلوب، حداقل اعتبار ویژه پژوهشی، اعتبار ویژه پژوهشی ممیزان حداكثر اعتبار ویژه پژوهشی، اعتبار ویژه پژوهشی پایه -0-1

 دانشگاه و اعتبار پژوهشی دانشجویی، همه ساله با پیشنهاد شورای پژوهشی دانشگاه و تصویب هیات رییسه دانشگاه تعیین خواهد شد. 

برای اعضای هیات علمی در بدو استخدام  وقت،علمی تمام  هیأت اعضای تحقیقاتی هایفعالیت روند در اختالل ایجاد از جلوگیری منظور به -0-5

 تعلق ایهپ پژوهانه عنوان به اعتباری تا زمانی كه یک سال تحصیلی كامل )از ابتدای مهر تا انتهای شهریور( از استخدام ایشان سپری نشده باشد،

 گردد. می تصویب در هیات محترم رئیسه ابالغپیشنهاد و پس از  دانشگاه پژوهشی شورای جلسه در ساله هر اعتبار این میزان گیرد، می

بنا به درخواست عضو هیات علمی، به جای استفاده از اعتبار پژوهشی پایه، امکان محاسبه اعتبار پژوهشی در هر سال تحصیلی بر اساس  :4تبصره 

 و متناسب با امتیاز فعالیت های پژوهشی عضو هیات علمی امکان پذیر است.  1-0بند 

 به اعتبار ویژه پژوهشیمحاس -0-1

( baseSدر صورتی كه امتیاز آنها از امتیاز پژوهشی پایه )از پژوهانه پایه، های بعد از استفاده اعتبار پژوهشی هر عضو هیأت علمی در سال -0-1-4

 ( كمتر باشد از رابطه زیر به دست می آید:desSبیشتر باشد و از امتیاز مطلوب پژوهشی )

  1 [stud]base baseP K S S A      

1
des base

des base

A A
K

S S





 

:Pپژوهشی؛ ویژه اعتبار مبلغ       desA:  ؛      1-0به شرح بند اعتبار ویژه پژوهشی مطلوبbaseA:  ؛0-1اعتبار ویژه پژوهشی پایه به شرح بند 

desS :  ؛  دانشگاهمطلوب مورد نظر امتیاز پژوهشی 

baseS:  حداقل امتیاز پژوهشی الزم كه بر اساس حداقل امتیاز پژوهشی مورد نیاز جهت ترفیع سالیانه اعضای هیات علمی در مرتبه های مختلف

 دانشگاهی مطابق با آیین نامه ترفیع ساالنه اعضای هیات علمی دانشگاه صنعتی قم بدون در نظر گرفتن پست اجرایی در نظر گرفته می شود. 

Sالیت های پژوهشی عضو هیات علمی كه مطابق رابطه زیر محاسبه می شود:: امتیاز فع 

1 22S +S
S=

3
 

1S)امتیاز فعالیت های پژوهشی عضو هیات علمی از ابتدای مهر تا انتهای شهریور سال تحصیلی قبل ) و میالدی مطابق آن : 
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2S)امتیاز فعالیت های پژوهشی عضو هیات علمی از ابتدای مهر تا انتهای شهریور سال تحصیلی ماقبل ) و میالدی مطابق آن : 

 

Stud: دانشجویان كارشناسی ارشد )پس از تعیین و تصویب استاد به ازای  0-9ت پژوهشی دانشجویی كه مطابق مبلغ تعیین شده در بند ااعتبار

 از قبولی در امتحان جامع( به مبلغ كل اعتبار ویژه پژوهشی هر عضو هیات علمی افزوده می شود.راهنما( و دكتری )پس 

 

 میزان امتیاز پژوهشی مطلوب هر سال در شورای پژوهش دانشگاه تعیین می شود.  :0تبصره 

ی كه امتیاز آنها از امتیاز پژوهشی مطلوب در صورتاز پژوهانه پایه، های بعد از استفاده اعتبار پژوهشی هر عضو هیأت علمی در سال -0-1-0

(desS:بیشتر باشد از رابطه زیر به دست می آید ) 

 2 [stud]des desP K S S A     

max
2

max

des

des

A A
K

S S





 

max:A  بر حسب میلیون تومان  0-1به شرح بند اعتبار ویژه پژوهشی حداكثر 

desA : بر حسب میلیون تومان 0-1به شرح بند اعتبار ویژه پژوهشی مطلوب 

maxS : ؛  حداكثر امتیاز پژوهشی دانشگاه 

desS :  ؛  دانشگاهمطلوب مورد نظر امتیاز پژوهشی 

  

شد و صرفا فعالیت های  خواهد محاسبه دستورالعمل این 1 ماده اساس بر فعالیت های پژوهشی اعضای هیات علمی دانشگاه امتیاز: 0تبصره 

 )و میالدی مطابق آن( مبنای محاسبهو سال تحصیلی ماقبل )و میالدی مطابق آن(  قبلپژوهشی از ابتدای مهر تا انتهای شهریور سال تحصیلی 

 خواهد بود. 

  استفاده می شود.  1S=Sدر سال اول پس از اعطای اعتبار پژوهشی پایه، برای محاسبه امتیاز فعالیت های پژوهشی از رابطه  :1تبصره 

در صورتی كه امتیاز آنها از حداقل امتیاز پژوهشی از پژوهانه پایه، های بعد از استفاده اعتبار پژوهشی هر عضو هیأت علمی در سال -0-1-0

(baseS:كمتر باشد از رابطه زیر به دست می آید ) 

                      min
min [stud]base

base

A A
P S A

S

 
     
 

 

minA0-1اعتبار ویژه پژوهشی به شرح بند  : حداقل 

را كسب ننموده باشد، برای سال سوم به  امتیاز( 1) سال متوالی، حداقل امتیاز پژوهشی الزم 0در صورتی كه هر عضو هیات علمی در  :5تبصره 

 گیرد.ایشان اعتبار ویژه پژوهشی تعلق نخواهد گرفت و تنها اعتبار پژوهشی دانشجویی به وی تعلق می

 گذشت از پس است بدیهی. بود خواهد كردن هزینه قابل بعد،تحصیلی  سال پایان تا حداكثر ،تحصیلی سال هر در شده داده اعتبارتخصیص -0-2

 .گرددمی صفر اعتبار مانده زمان این
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 شود. به صورت جدول زیر تعیین می اعتبار پژوهشی دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه صنعتی قم برای دوره تحصیل وی -0-8

 

 تکمیلی تحصیالت دانشجویان اعتبارات محاسبه مبناي -(1ل )جدو

 نوع دانشجو
 پژوهانهمبلغ اضافه شده به 

 متقاضی به ازای هر دانشجو

 3R كارشناسی ارشد

 9R دكتری

 با پیشنهاد شورای پژوهشی دانشگاه و تصویب هیات رییسه دانشگاه تعیین خواهد شد. برای هر سال تحصیلی  Rمقدار ضریب : 1تبصره 

برای محاسبه اعتبار ویژه پژوهشی دانشجویی برای هر دانشجوی تحصیالت تکمیلی بر اساس سال ورود به آن مقطع  Rمقدار ضریب : 2تبصره 

 محاسبه خواهد شد. 

 رد است.كباشد و با تائید استاد راهنما قابل هزینهء اعتبار پژوهانه دانشجویان تحصیالت تکمیلی عضو هیأت علمی میاعتبار فوق جز :8تبصره 

  (S)پژوهشی امتیاز تخصیص معیارهاي -4ماده

 جدول زیر می باشد: اساس بر شده كسب امتیازات مجموع احتساب و هاشاخص اساس بر پژوهشی امتیاز

 قابل محاسبه از فعالیت هاي پژوهشیامتیازات  -1جدول 

ف
دی
ر

 

 موضوع

حداكثر 

امتیاز هر 

 مورد

حداكثر امتیاز 

در هر سال 

 تحصیلی

 نحوه محاسبه

4 

پژوهشی منتشر شده در نشریات  –مقاله علمی 

 پژوهشی معتبر داخلی و خارجی  –علمی 

 –فهرست نشریه های داخلی با اعتبار علمی  .4

پژوهشی را كمیسیون نشریات وزارتین و 

شورای عالی حوزه های علمیه بصورت ادواری 

 منتشر می كند.

نشریات خارجی معتبر را معاونت پژوهش و  .0

 فناوری وزارتین تعیین می كند.

نسخخخه در نوبت چاپ مقاله، مشخخروط به در    .0

DOI .به مثابه مقاله چاپ شده است 

مستقیماً در امتیاز مقاالت باید  %20حداقل  .1

ارتباط با تخصص )رشته تحصیلی/گروه 

 آموزشی( متقاضی باشد.

 2تا 

)بدون در 

نظر گرفتن 

 ضرایب(

- 

( affiliationكلیه مستندات با وابستگی سازمانی) .4

 و به انگلیسی "دانشگاه صنعتی قم"

"Qom University of Technology 
(QUT)" 
مورد بررسخخی قرار می گیرد. بدیهی اسخخت هرگونه 

مغایرت از قبیل كلمات یا امالء مشخخخابه) به عنوان       

جای    ghomمثال:   بل قبول  نمی   Qomبه  قا   )

شد. همچنین در مواردی كه   صاحب اثر   Emailبا

شده مربوط به   Emailدر  گردیده می باید  در  

domain ( دانشگاه صنعتی قمqut.ac.ir .باشد ) 

ای تاریخ چاپ مقاالت در محاسبه میزان امتیاز  مبن .0

 پژوهشخخخی، تخخاریخ دسخخخترسخخخی آنالین مقخخالخخه  

 می باشد. 
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مقاله  %00مقاالت با همپوشانی كمتر از  .5

مستقل تلقی می شوند و به مقاالت با 

امتیازی تعلق نمی  %20همپوشانی بیشتر از 

گیرد. امتیاز تعلق گرفته به مقاالت با 

به نسبت میزان  %20تا  00همپوشانی 

واهد بود. در هر حال، مقاله نباید همپوشانی خ

 منجر به چاپ نتایج انتشار یافته شود.

امتیاز مقاله مشترک با اعضای هیأت علمی  .1

مراكز معتبر علمی خار  از كشور كه برگرفته 

از طرح پژوهشی مشترک مصوب شورای 

پژوهش، فرصت مطالعاتی متقاضی و دانشجوی 

 دمشترک با موافقت دانشگاه مبدا و مقصد باش

 شود.ضرب می 4.0در 

 Natureامتیاز مقاله چاپ شده در نشریه های  .2

 تا دو برابر قابل افزایش است.  Scienceو 

 

یه شخخخده در        .0 ما قاالت ن یاز م به   JCRو  ISIامت

شرطی كه در لیست نشریات نامعتبر نباشد، مطابق 

سبه می  4-4جدول  شود. همچنین این امتیاز  محا

و برای مقاالت   4.1در ضخخخریب   Q1برای مقاالت  

Q2  ضرب خواهد شد. 4.0در ضریب 

قاالت علمی پژوهشخخخی داخلی    .1 یاز م قاالت   امت و م

به  Scopusمجالت خارجی نمایه شخخده در پایگاه 

شخخرطی كه در لیسخخت نشخخریات نامعتبر خارجی   

 امتیاز می باشد. 1نباشد، 

یاز علمی   .5 پژوهشخخخی مجالت  –مرجع تعیین امت

گاه      پای ناوری و  قات و ف  داخلی، وزارت علوم، تحقی

 استنادی جهان اسالم می باشد.

شی،    .1  شیوه امتیازدهی مقاالت و فعالیت های پژوه

شخخیوه نامه اجرایی آیین  5ماده  9تا  5مطابق بند 

نامه ارتقای مرتبه اعضخخای هیأت علمی آموزشخخی و 

 می باشد. 08/08/4095پژوهشی مصوب 

0 
هیات  اعضای دیگر مقاالت به غیرخودی ارجاعات

 هیات علمی عضو توسط قم صنعتی دانشگاه علمی

به ازای  0.0

 هر ارجاع

مجموع 

 0حداكثر تا 

 امتیاز

  Scopus پایگاه عات اطال به توجه با جاعات ار تعداد

گرنت  امتیازات محاسبه بازه میالدی سال با و متناظر

امتیاز  محاسبه برای مثال عنوان به .شد خواهد لحاظ

 0042 میالدی سال اطالعات از 914-910 سال گرنت

 .شود می استفاده

0 
 علمی هیات عضو مقاله به غیرخودی ارجاعات

 )مقاله نویسندگان از غیر (دیگران توسط

به ازای  0.0

 هر ارجاع

مجموع 

 1حداكثر تا 

 امتیاز

 0طبق ردیف 

1 
مروری منتشر شده در نشریات  –مقاله علمی 

 معتبر 
 4مطابق نحوه محاسبه بند  -  2تا 

5 

مقاالت علمی و تحشیه چاپ شده در  -0-4

 ترویجی داخلی معتبر –نشریات علمی 

 

  0تا 

مجموع 

 9حداكثر تا 

 امتیاز

بصخخورت ادواری فهرسخخت نشخخریات داخلی با اعتبار  .4

ترویجی را كمیسخیون نشخریات وزارتین و    –علمی 

 كنند.شورای عالی حوزه های علمیه منتشر می

به میزان امتیاز مبنای تاریخ چاپ مقاالت در محاس  .0

 باشد.پژوهشی، تاریخ دسترسی آنالین مقاله می

صص       .0 ستقیما در ارتباط با تخ ضوع مقاله باید م مو

 متقاضی باشد.
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2 

 

مقاالت مجالت خارجی كه در پایگاه  -0-0

Scopus  نمایه نشده است به شرطی كه در

 لیست نشریات نامعتبر خارجی نباشد. 

  0تا 

شانی كمتر از   .1 ستقل  %00مقاالت با همپو ، مقاله م

شتر از     تلقی می شانی بی شوند و به مقاالت با همپو

 گیرد. امتیاز تعلق گرفته بهامتیازی تعلق نمی 20%

به نسخخبت میزان  %20تا  00مقاالت با همپوشخخانی 

باید          له ن همپوشخخخانی خواهد بود. در هر حال، مقا

  منجر به چاپ نتایج انتشار یافته شود.

شی،    .5  شیوه امتیازدهی مقاالت و فعالیت های پژوه

شخخیوه نامه اجرایی آیین  5ماده  9تا  5مطابق بند 

نامه ارتقای مرتبه اعضخخای هیأت علمی آموزشخخی و 

 می باشد. 08/08/4095ژوهشی مصوب پ

1 

مداخل چاپ شده در دانشنامه ها، دائره المعارف 

ها و فرهنگ ها با نظر هیأت داوری مورد تأیید 

 هیأت ممیزه موسسه

 با تأیید شورای پژوهشی قابل بررسی است. -  0تا 

2 

مقاله علمی كامل ارائه شده در همایش های علمی 

 معتبر ملی و بین المللی

تبصره: حداكثر تعداد مقاله های قابل قبول از 

مقاله می  0متقاضی در یک همایش در هر سال 

باشد. این مقاله ها می تواند با همکاری دانشجویان 

 همکاران باشد.و یا 

هر مورد تا 

)طبق  0

-4جدول 

0 ) 

مجموع 

 5حداكثر تا 

 امتیاز

ی هایهای معتبر ملی، كنفرانسمنظور از كنفرانس .4

ی های دولتمی باشد كه برگزار كننده آنها دانشگاه

های علمی شناسنامه دار شناخته داخلی یا انجمن

 شده داخلی باشند.

س المللی كنفرانهای معتبر بین  منظور از كنفرانس .0

 هایهایی می باشخد كه برگزار كننده آنها دانشخگاه  

شگاه  های معتبرخارجی یا یکی دولتی داخلی یا دان

های علمی مرجع شخخاخه های تخصخخصخخی از انجمن

مرتبط در سطح بین المللی باشند. همچنین وجود   

های یک سخخخخنران كلیدی خارجی برای كنفرانس   

 المللی ضروری است.بین

 ائه مقاله جهت بررسی امتیاز الزامی است.گواهی ار .0

یاز مقاالت كنفرانس    .1 كه  امت باالیی    هایی  بار  از اعت

 بخخخرخخخخودار بخخخوده و در سخخخخخخایخخخت    

 web of science    در  4.5نمایه شوند با ضریب

 مخخخحخخخاسخخخخخخبخخخه   0-4اعخخخداد جخخخدول  

 می شود.

 شیوه امتیازدهی مقاالت و فعالیت های پژوهشی،    .5

نامه اجرایی آیین شخخیوه  5ماده  9تا  5مطابق بند 

نامه ارتقای مرتبه اعضخخای هیأت علمی آموزشخخی و 

 می باشد. 08/08/4095پژوهشی مصوب 
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8 

 

8 

خالصه مقاله علمی ارائه شده در همایش های 

 علمی معتبر ملی و بین المللی

تبصره: حداكثر تعداد مقاله های قابل قبول از 

مقاله می  0متقاضی در یک همایش در هر سال 

مقاله ها می تواند با همکاری دانشجویان باشد. این 

 و یا همکاران باشد.

 4تا 

مجموع 

حداكثر تا 

 امتیاز 5.0

 2طبق ردیف 

9 

تولید دانش فنی/اختراع یا اكتشاف منجر به تولید و تجاری سازی محصول یا فرآیند 

با تأیید مراجع ذی صالح وزارتین و نیز هر نوآوری كه برای حل مشکالت و معضالت 

 موثر باشد و یا منجر به تولید خدمت یا محصول جدیدی در كشور شود. كشور

 نحوه امتیازدهی به این فعالیت ها به شرح موارد ذیل می باشد:

- 

طراحی سیستم ها، روش ها و خدمات جدید  -

به منظور حل معضالت آموزشی، پژوهشی، 

بهداشتی و درمانی در سطح كشور  با گواهی 

 مراجع ذی صالح 

ساخت ادوات آزمایشگاهی و كارگاهی با  -

 گواهی ذی صالح 

اختراع، اكتشاف و تولید محصوالت پژوهشی  -

 كاربردی ثبت شده در مراجع ذی صالح

هر مورد تا 

5  
- 

 در مورد امتیاز ثبت اختراع: .4

مالکیت معنوی به دانشخخگاه  %400در صخخورتی كه  -

 امتیاز 5صنعتی قم واگذار شده باشد تا 

كه   - قل   در صخخخورتی  به       %50حدا مالکیت معنوی 

 امتیاز 1دانشگاه صنعتی قم واگذار شده باشد تا 

 امتیاز تعلق می گیرد.  0در سایر موارد تا  -

 0-4سهم هر یک از مخترعین مطابق جدول  .0

محاسبه می شود. در صورت مشاركت یکسان 

مخترعین )با اعالم كتبی مخترعین(، مجموع 

آن ها به طور مساوی بین  0-4ضرایب جدول 

 شود.تقسیم می

شیوه امتیازدهی مقاالت و فعالیت های  تبصره:

شیوه نامه  5ماده  9تا  5مطابق بند  پژوهشی،

اجرایی آیین نامه ارتقای مرتبه اعضای هیأت علمی 

 می باشد. 08/08/4095آموزشی و پژوهشی مصوب 

اختراع، اكتشاف و تولید محصوالت پژوهشی  -

 مالکیت فکریكاربردی ثبت شده با رعایت 

در قالب شركت دانش بنیان یا شركت 

دانشگاهی دانشگاه صنعتی قم كه مراحل 

تجاری سازی آن با تأیید مراجع مربوطه به 

 انجام رسیده باشد

ثبت پتنت دستاوردهای پژوهشی به نام  -

 دانشگاه صنعتی قم

هر مورد تا 

45   
- - 
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40 

8-4  : 

 گزارش های علمی، طرح های پژوهشی و فناوری

خاتمه یافته در داخل موسسه با تأیید معاون 

 پژوهش و فناوری موسسه

هر مورد تا 

0   
- 

سه طرح       . طرح4 س سطح مو شی در  هایی های پژوه

صنعتی قم        شگاه  ستند كه كارفرما یا ذینفع آن دان ه

 باشد. 

شی مالک عمل برای  0 . تاریخ خاتمه طرح های پژوه

 اعطای امتیاز است.

ئه گزارش 0 علمی، قرارداد طرح پژوهشخخخی، های  . ارا

گواهی خاتمه طرح و تاییدیه شورای پژوهش موسسه    

 های پژوهش الزامی است.برای طرح

8-0  : 

گزارش علمی، طرح های پژوهشی و فناوری با 

طرف قرارداد خار  از موسسه تأیید شده نهاد 

سفارش دهنده، كه تا حد امکان نکات زیر در 

 گرفته می شود:محاسبه امتیاز آنها در نظر 

استانی، منطقه ای، ملی یا بین المللی بودن  -

 موضوع طرح

گزارش طرح های تحقیقاتی مشترک با  -

دانشگاه ها و موسسه های علمی خار  از 

 برابر 4.0كشور تا 

هر مورد تا 

45   
- 

خار  از        4 های پژوهشخخخی  به طرح  ند  یاز این ب . امت

قم دانشخخخگاه  كه به ازای آنها به دانشخخخگاه صخخخنعتی 

 باالسری پرداخت می شود تعلق می گیرد.

 4 ،میلیون ریال قرارداد پژوهشخخخی  10. به ازای هر  0

 امتیاز

 . مدارک مورد نیاز :0

های         - جام طرح  قت موسخخخسخخخه برای ان ئه مواف ارا

پژوهشخخی خار  از موسخخسخخه در زمان شخخروع طرح 

 ضروری می باشد.

ئه گزارش  - های علمی، قرارداد طرح پژوهشخخخی،  ارا

خات  یه شخخخورای پژوهش       گواهی  ید تای مه طرح و 

 های پژوهش الزامی است.موسسه برای طرح

ارائه گواهی معتبر از معاونت پژوهشخخی و فناوری     -

یا عناوین مشخخابه دفتر برنامه، بودجه و تشخخکیالت 

وزارتخانه یا سخخخازمان ذیربط برای طرح های ملی       

 الزامی است.

شی مالک عمل برای  1 . تاریخ خاتمه طرح های پژوه

 اعطای امتیاز است.

44 
طرح پژوهشی خارجی )پروپوزال( پیشنهادیه 

 ارائه شده توسط عضو هیات علمی دانشگاه

هر مورد تا 

4   

مجموع 

 0حداكثر تا 

 امتیاز

 نباشد. تکراری موضوع طرح .4

 .تأیید شورای پژوهشی دانشگاه رسیده باشدبه   .0

 طرح در هر سال 0محدودیت  .0

40 
اعتبار پژوهشی ایجاد ظرفیت فعال در جذب 

 )گرنت( داخلی یا خارجی

در مجموع 

  40تا 
- 

 امتیاز 4هزار دالر  5میلیون ریال یا  450. به ازای هر 4

، در این بند قابل 8. طرح های محاسبه شده در بند 0

 محاسبه نیستند.

40 

 ذیل می باشد:نحوه امتیازدهی فعالیت های تصنیف، تألیف، تصحیح انتقادی و ترجمه كتاب به شرح موارد 

  45تا  تصنیف كتاب -4
- 

با توجه به نظرات داوران و تصمیم شورای پژوهش، هر 

و  "خوب"، "بسیار خوب"، "عالی"كتاب با درجات    40تا  تألیف كتاب -0
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بندی و بر اساس آن برای درجه درجه "قابل قبول"  2تا  تصحیح انتقادی كتاب -0

، برای %90 "بسیارخوب"، برای درجه %400 "عالی"

 %10 "قابل قبول"و برای درجه  %80 "خوب"درجه 

 گیرد. سقف امتیاز مربوطه تعلق می

  2تا  ترجمه مرتبط با تخصص -1
حداكثر دو 

 مورد در سال

41 
كسب رتبه در جشنواره های ملی و بین المللی 

 مرتبط با رشته تحصیلی 

هر مورد تا 

1  
 با ارائه مستندات مراجع ذی صالح  -

45 
ارزیابی، داوری و نظارت بر سایر فعالیت های 

 پژوهشی و فناوری و نوآوری

مطابق 

  1-0جدول 

در مجموع تا 

 امتیاز  0
- 

 ISIپژوهشی  علمی مقاالت امتیاز -1 -1جدول 

X=IF/MIF توضیحات امتیار مقاله 

0.4≥0≤X 5-  5.1 براساس نظر اعضای كمیته منتخب و كمیسیون تخصصی و داوران 

0.8≥0.4≤X 5.5 -  5 براساس نظر اعضای كمیته منتخب و كمیسیون تخصصی و داوران 

1.2≥0.8≤X 1 -  5.5 براساس نظر اعضای كمیته منتخب و كمیسیون تخصصی و داوران 

1.6≥1.2≤X 5.1 -  1 براساس نظر اعضای كمیته منتخب و كمیسیون تخصصی و داوران 

2≥1.6≤X 2 -  5.1  كمیته منتخب و كمیسیون تخصصی و داورانبراساس نظر اعضای 

X≥2 2 براساس نظر اعضای كمیته منتخب و كمیسیون تخصصی و داوران 

 سهم نویسندگان مقالهدرصد  -2 -1جدول 

 (0ستون ) (0ستون ) (4ستون )

 تعداد همکاران
 سهم هریک از همکاران از امتیاز مربوطه

 مجموع ضریب
 بقیه همکاران اول

4 400% - - 

0 90% 10% 450% 

0 80% 50% 480% 

1 20% 10% 490% 

5 10% 00% 480% 

 %420 ≤%05 %50 و باالتر 1

 کنفرانسی مقاالت امتیاز -3 -1جدول 

 امتیاز موضوع ردیف

 0 مقاله با زبان انگلیسی در كنفرانس های بین المللی معتبر 4

 4.1 معتبرمقاله با زبان فارسی در كنفرانس های بین المللی  0

 4.5 مقاله با زبان فارسی و انگلیسی در كنفرانس های ملی معتبر 0

 4 مقاله با زبان فارسی و انگلیسی در اولین دوره كنفرانس های ملی معتبر 1
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 4 با زبان انگلیسی در كنفرانس های بین المللی معتبر خالصه مقاله 5

 0.8 با زبان فارسی در كنفرانس های بین المللی معتبر خالصه مقاله 1

 0.25 با زبان فارسی و انگلیسی در كنفرانس های ملی معتبر خالصه مقاله 2

 0.5 با زبان فارسی و انگلیسی در اولین دوره كنفرانس های ملی معتبر خالصه مقاله 8

 داوري امتیاز -4 -1جدول 

 امتیاز موضوع ردیف

 امتیاز 0.05هر مورد  ISIداوری مجالت  4

0 
پژوهشی داخلی و مجالت  –داوری مجالت علمی 

 Scopusنمایه شده در 
 امتیاز 0.4هر مورد 

 0.05هرمورد  داوری پایان نامه كارشناسی ارشد خار  دانشگاه 0

 0.45هر مورد  داوری پایان نامه كارشناسی ارشد داخل دانشگاه 1

 0.5هرمورد  دكتری داوری پایان نامه 5

 امتیاز 0.05 داوری اختراع و اكتشاف 1

 امتیاز 0.5 داوری كتاب )داخل موسسه( 2

 4 داوری كتاب )خار  موسسه( 8

 0.05 داوری طرح پژوهشی داخلی 9

 0.5 داوری طرح پژوهشی خارجی 40

 

صورت می گیرد. زیر جدول براساس مشترک فناوری و پژوهشی های فعالیت امتیازبندی محاسبه :9 تبصره  

 و به انگلیسی "دانشگاه صنعتی قم"( affiliationدریافت امتیاز می شوند كه در آنها وابستگی سازمانی)های مشمول  فعالیت :40تبصره 

"Qom University of Technology (QUT)" 

(  قابل قبول  نمی باشد. Qomبه جای  ghomدر  شده باشد. بدیهی است هرگونه مغایرت از قبیل كلمات یا امالء مشابه) به عنوان مثال: 

( qut.ac.irدانشگاه صنعتی قم ) domainدر  شده مربوط به  Email بهتر استصاحب اثر در  گردیده  Emailهمچنین در مواردی كه 

 .باشد

و  اول (affiliation) سازمانی وابستگی عنوان به قم صنعتی دانشگاه نام كه علمی هیات اعضای پژوهشی های فعالیت از دسته آن به :44 تبصره

درصد  كل از درصد n-100)*30-(1 میزان به است گرفته قرار بعد به و دوم سازمانی ابستگی و عنوان به كشور خار  یا داخل علمی مراكز نام

 .باشد می متقاضی برای شده  در سازمانی های وابستگی كل تعداد n .میگیرد تعلق( 0-4) جدول در شده تعیین

دوم ( affiliation) سازمانی وابستگی عنوان به قم صنعتی دانشگاه نام كه علمی هیات اعضای پژوهشی های فعالیت از دسته آن : به40 تبصره

سازمانی  وابستگی صورتیکه در. گیرد نمی تعلق امتیازی باشد كشور داخل علمی مراكز سایر از یکی ل، او سازمانی وابستگی و گرفته قرار بعد به و

سازمانی  وابستگی آن از بعد و شود ذكر دوم سازمانی وابستگی عنوان به قم صنعتی دانشگاه نام و بوده خارجی معتبر های ه دانشگا از یکی اول،

 .گیرد نمی تعلق امتیازی موارد سایر در و گرفت خواهد تعلق امتیاز  %50 نشود  در دیگری
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و برای مقاالت  همایش، برگزاری زمان ،یعلم های همایش به مربوط های مقاله به امتیاز تخصیص جهت قابل قبول زمانی محدوده :40 تبصره

 .چاپ شده در مجالت معتبر، زمان چاپ مقاله می باشد

 در كه یهای كتاب فقط و گیرند نمی قرار پژوهشی امتیاز محاسبه در اند نشده چاپ هنوز ولی اند گرفته چاپ پذیرش كه هایی كتاب :41 تبصره

 در ،و مراحل داوری آن ها مطابق قوانین موجود طی شده باشد باشند دهیرس چاپ به علمی تأهی عضو پژوهشی های فعالیت ارزیابی دوره

 .شوند می وارد پژوهشی ازامتی بهمحاس

ویژه اعتبار درخواست نحوه -5 ماده  

در هر سال تحصیلی، هر عضو هیات علمی متقاضی اعتبار ویژه پژوهشی باید حداكثر تا پایان مهر ماه، كلیه فعالیت های پژوهشی تا دو  -5-4

در ثبت و تکمیل نماید. بدیهی است صرفا فعالیت های پژوهشی كه  ERPسال تحصیلی قبل خود را به همراه مدارک و مستندات آن در سامانه 

 وارد شده باشد در محاسبه امتیاز فعالیت های پژوهشی عضو هیات علمی منظور خواهد شد.  ERPسامانه 

این آیین نامه، میزان  1امور پژوهش دانشگاه، با امتیازدهی به اطالعات وارد شده توسط عضو هیئت علمی و بر اساس امتیازات موضوع ماده  -5-0

 .نماید می ابالغ دانشگاه علمی تأهی عضو را بهو آن  نمایداین آیین نامه تعیین می 0اعتبار پژوهشی وی را مطابق ماده 

در مرحله بعد پرسشنامه درخواست استفاده از طرح اعتبار پژوهشی به انضمام صورتجلسه تصویب طرح در شورای گروه و یا شورای  -5-0

شود. موضوع این پرسشنامه میتواند تحت عنوان طرح دانشگاه ارسال میدانشکده به امور پژوهش  ریاستپژوهشی دانشکده از طریق  -آموزشی

 .پژوهشی یا برنامه پژوهشی سال جاری متقاضی در یک زمینه مشخص باشد

سپس معاونت پژوهشی دانشگاه در اولین فرصت نسبت به عقد قرارداد اعتبار پژوهشی عضو هیات علمی )در صورت تسویه حساب نمودن  -5-1

 پژوهشی ایه فعالیت به مربوط بخش اعتبار قرارداد بر اساس امتیاز كسب شده از آیین نامه ارتقا  ) بار پژوهشی قبلی( اقدام می نماید. قرارداد اعت

 ( و موضوع قرارداد بر اساس موضوع پرسشنامه پیشنهادی عضو هیئت علمی تعیین میشود.فناوری و

گرنت اعضای هیات علمی كه در قالب یک هسته پژوهشی ) كه بر اساس آیین نامه تشکیل هسته های پژوهشی دانشگاهی دانشگاه صنعتی  -5-5

خواهد شد. این میزان  0درصد بیشتر از موضوع ماده  1Kقم تشکیل شده باشد( نسبت به ارائه طرح اعتبار پژوهشی اقدام نمایند، به میزان 

برای فعالیت های پژوهشی مرتبط با هسته پژوهشی )پس از تایید اعضای هسته پژوهشی( پرداخت خواهد شد و قابلیت صرفا  افزایش گرنت

، همه ساله با پیشنهاد شورای پژوهشی دانشگاه و تصویب هیات  1Kضریب را دارد. میزان  1-4هزینه كرد در سرفصل های )الف( و )ب(  بند 

 رییسه دانشگاه تعیین خواهد شد. 

مالی دانشگاه جهت پرداخت مرحله اول قرارداد اعتبار پژوهشی )جهت  معاونت اداری ونسبت به ارسال نامه به معاونت پژوهشی دانشگاه  -5-1

 .نمایداین آیین نامه( اقدام می 1هزینخه كردن در چارچوب ماده 

 (Grantپژوهانه ) از استفاده موارد -6ماده

 اعتبار پژوهشی خود را در راستای دو سر فصل زیر هزینه نماید:هر عضو هیات علمی می تواند  -1-4
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 هزینه پرسنلی مجری )حق التحقیق(درصد به عنوان  50 -الف

 خرید تجهیزات و سایر هزینه ها )اعتبار اسنادی(درصد برای  50 -ب

درصد از سرفصل )الف( در ابتدا و پس از عقد قرارداد طرح اعتبار پژوهشی عضو هیات علمی، به ایشان پرداخت می شود.  2K مبلغ: 54تبصره 

همچنین مابقی میزان سرفصل )الف( پس از ارائه محصوالت طرح اعتبار پژوهشی كه در شورای پژوهش دانشگاه تعیین می شود پرداخت خواهد 

 ا پیشنهاد شورای پژوهشی دانشگاه و تصویب هیات رییسه دانشگاه تعیین خواهد شد. ، همه ساله ب2Kضریب شد. میزان 

را دریافت نماید و مقاله علمی پژوهشی معتبری در زمان مناسب مطابق قرارداد  سرفصل )الف(درصد ابتدایی  2K : اگر عضو هیأت علمی14تبصره 

خویش را با شرط ارائه مقاله علمی پژوهشی معتبر در سرفصل )الف(  %400دی، ارائه ندهد، در سال تحصیلی بع طرح اعتبار پژوهشی عقد شده

 .خواهد نموددریافت ی قرارداد انتها

: برای اعضای هیات علمی كه عمده هزینه كرد قرادادهای اعتبار پژوهشی آن ها در هزینه كرد اسناد مثبته تعمیر، خرید تجهیزات 42تبصره 

آزمایشگاهی، خرید مواد مصرفی و خدمات آزمایشگاهی است اعتباری ویژه در نظر گرفته می شود. به این ترتیب كه عضو هیات علمی در هنگام 

 0ار پژوهشی می تواند تقاضای استرداد بخشی از اعتبار بند )الف( قرارداد را به معاونت پژوهشی ارائه نماید. معاونت پژوهشی تا عقد قرارداد اعتب

 برابر اعتبار استرداد شده را به بند )ب( قرارداد عضو هیات علمی اضافه می نماید. 

عمده هزینه كرد قرادادهای  ( بیشتر می باشد و𝑆𝑑𝑒𝑠یاز پژوهشی مطلوب )امتیاز پژوهشی آنها از امت برای اعضای هیات علمی كه: 48تبصره 

 نمی باشد،اعتبار پژوهشی آن ها در هزینه كرد اسناد مثبته تعمیر، خرید تجهیزات آزمایشگاهی، خرید مواد مصرفی و خدمات آزمایشگاهی 

ر هنگام عقد قرارداد اعتبار پژوهشی می تواند تقاضای استرداد بخشی امتیازی ویژه در نظر گرفته می شود. به این ترتیب كه عضو هیات علمی د

برابر اعتبار استرداد شده را به بند )الف( قرارداد عضو هیات  05/0از اعتبار بند )ب( قرارداد را به معاونت پژوهشی ارائه نماید. معاونت پژوهشی تا 

 علمی اضافه می نماید.

های مالی معامالتی دانشگاه به تشخیص مجری )ب( با ارائه اسناد مثبته مالی مطابق مقررات و آیین نامه : اعتبار مربوط به سر فصل 49تبصره 

 طرح می تواند در موارد زیر هزینه شود. 

 جدول هزینه کرد -(3ل )جدو

 پژوهانهسقف هزینه از محل  موضوع هزینه ردیف

4 

هزینه خدمات آزمایشگاهی و میدانی، خرید مواد مصرفی و 

عملیات اجرایی جهت انجام فعالیت های پژوهشی و هزینه 

پایان نامه ها و رساله های دانشگاه صنعتی قم با تایید 

اه دانشگ ی و فناوریپژوهش مدیرو  دانشکده رییس، مدیرگروه

 (1 )فرم شماره

علمی و دانشجوی پژوهانه عضو هیأت سر فصل )ب( تا سقف 

 تحصیالت تکمیلی

0 

خرید تجهیزات و لوازم تحقیقاتی، لوازم آزمایشگاهی، خرید 

سرمایه ای غیر مصرفی پس از نصب برچسب اموال  تجهیزات

ییس ردانشکده،  رییس، گاه و با تایید مدیر گروه آموزشیدانش

و فناوری پژوهشی  ( و مدیردر صورت وجودآزمایشگاه مركزی )

پژوهانه عضو هیأت علمی و دانشجوی سرفصل )ب( تا سقف 

 تحصیالت تکمیلی
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همچنین خرید دستگاه واحد از محل پژوهانه چند )دانشگاه 

 (1 نفر بالمانع است( )فرم شماره

0 

هزینه تعمیر تجهیزات و دستگاه های تحقیقاتی با تایید 

دانشکده، رییس آزمایشگاه مركزی  رییسمدیرگروه آموزشی، 

پژوهشی و فناوری دانشگاه )فرم  و مدیر )در صورت وجود(

 (2شماره 

تایید شده توسط مدیر پژوهش یا رییس سرفصل )ب( تا سقف 

از محل پژوهانه عضو هیأت علمی و دانشجوی  آزمایشگاه مركزی

 تحصیالت تکمیلی

1 

لی كه هزینه شركت عضو هیأت علمی در همایش های داخ

ها در شورای پژوهشی دانشگاه تایید شده است با ارائه اعتبار آن

، هزینه های مربوط به شركت دانشجویان (8 )فرم شمارهمقاله 

تحصیالت تکمیلی در همایش های ملی و بین المللی داخلی 

)به شرط ارائه مقاله كه در آن مقاله دانشجو یا عضو هیأت 

علمی متقاضی نفر اول و آدرس سازمانی دانشجو و عضو هیأت 

 (40 )فرم شمارهعلمی، دانشگاه صنعتی قم باشد( 

 هزینه ثبت نام، هزینه رفت و برگشت :ت علمیأبراي عضو هی

، حق ماموریت از محل اعتبار پژوهانه )صرفا هواپیما، قطار یا اتوبوس( 

پرداخت  سرفصل )ب( پژوهانه( %50عضو هیأت علمی )حداكثر تا 

 شود.می

صرفا هزینه ثبت نام دانشجو در همایش از محل  براي دانشجو:

سرفصل )ب( پژوهانه( و  %50)حداكثر تا ت علمی أپژوهانه عضو هی

یا از محل پژوهانه دانشجوی تحصیالت تکمیلی )تا سقف پژوهانه 

 شود.میپرداخت  دانشجو(

ت علمی پرداخت أبرای هر مقاله اگر هزینه ثبت نام برای عضو هی

 .گیردشده باشد هزینه ای برای ثبت نام دانشجو تعلق نمی

5 

هزینه شركت عضو هیأت علمی در همایش های خارجی با ارائه 

(، هزینه مربوط به شركت دانشجویان 9مقاله )فرم شماره 

تحصیالت تکمیلی در همایش های خار  از كشور )به شرط 

ارائه مقاله كه در آن مقاله دانشجو یا عضو هیأت علمی متقاضی 

، دانشگاه نفر اول و آدرس سازمانی دانشجو و عضو هیأت علمی

 ( 44صنعتی قم باشد( )فرم شماره 

هزینه رفت و برگشت از و  هزینه ثبت نام ت علمی:أبراي عضو هی

پرداخت سرفصل )ب( پژوهانه(  %50)حداكثر تا محل اعتبار پژوهانه 

 می شود. 

در همایش از محل  صرفا هزینه ثبت نام دانشجو براي دانشجو:

سرفصل )ب( پژوهانه( و  %50)حداكثر تا ت علمی أپژوهانه عضو هی

یا از محل پژوهانه دانشجوی تحصیالت تکمیلی )تا سقف پژوهانه 

برای هر مقاله اگر هزینه ثبت نام برای  شود.میپرداخت  دانشجو(

ت علمی پرداخت شده باشد هزینه ای برای ثبت نام دانشجو أعضو هی

 .گیردتعلق نمی

1 

قاله، هزینه هزینه شركت در همایش داخلی بدون ارائه م

شركت در كارگاه های آموزشی تخصصی داخل كشور، هزینه 

 (40 فرم شمارهسفرهای كوتاه مدت علمی )

هزینه ثبت نام، هزینه رفت و برگشت، حق ماموریت از محل اعتبار 

سرفصل )ب( پژوهانه عضو  %45)حداكثر تا  پژوهانه پرداخت می شود

 هیأت علمی(.

 (40 )فرم شمارهپرداخت هزینه خرید كتاب  2

، منوط به ارائه كتب سرفصل )ب( پژوهانه عضو هیأت علمی %50تا 

به كتابخانه مركزی و ثبت در اموال دانشگاه )البته این كتاب پس از 

تواند به صورت امانی طبق قوانین كتابخانه در اختیار عضو ثبت می

 ت علمی قرار بگیرد(أهی

8 
 لپ تاپ با نصب برچسب اموال یا شخصی هزینه خرید كامپیوتر

 (40 )فرم شماره

چهار هر  تنهاو  سرفصل )ب( پژوهانه عضو هیأت علمی سقف تا

 امکان پذیر خواهد بود. سال یکبار
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هزینه خرید تجهیزات كامپیوتری و لوازم جانبی مانند تبلت، 

دیتاپروژكتور، هارد اكسترنال، پرینتر و اسکنر با نصب برچسب 

اموال )خرید لوازم شخصی غیر مرتبط با موضوع پژوهشی 

 (40 )فرم شمارهممنوع است( 

 سرفصل )ب( پژوهانه عضو هیأت علمی %50تا 

40 
آزمایشگاه تحقیقاتی عضو هیأت علمی هزینه تجهیز اتاق و یا 

 (40 )فرم شمارهبا لوازمی از جمله میز، صندلی، یخچال و ... 

سرفصل )ب( پژوهانه عضو هیأت علمی و هر چهار سال  %50تا 

 یکبار )با مجوز شورای پژوهشی دانشگاه(

44 
پرداخت حق عضویت عضو هیأت علمی در مجامع علمی داخل 

 (40 )فرم شمارهو خار  كشور 

 سر فصل )ب( پژوهانه عضو هیأت علمی %45حداكثر تا 

40 
پرداخت حق عضویت دانشجوی تحصیالت تکمیلی در مجامع 

 (40 )فرم شمارهعلمی داخل و خار  كشور 

با تاییدیه استاد راهنما، صرفا از محل پژوهانه دانشجوی تحصیالت 

 پژوهانه هر دانشجو( %00تکمیلی )حداكثر تا 

40 

هزینه ثبت اختراع داخلی یا بین المللی )منوط به ارائه تاییدیه 

 )فرم شمارهعلمی از مراجع ذیصالح مورد تایید وزارت متبوع( 

40) 

تا سقف پژوهانه و  سرفصل )ب( پژوهانه عضو هیأت علمی %50تا 

 دانشجوی تحصیالت تکمیلی

41 

 یخرید نشریات، اشتراک پایگاه های اطالعاتی و نرم افزارها

تخصصی )نرم افزارهای تخصصی با تایید مدیرگروه، مدیریت 

 (40 )فرم شماره پژوهش و فناوری(

 %00عضو هیأت علمی و  سرفصل )ب( پژوهانه %45حداكثر تا 

 دانشجوی تحصیالت تکمیلیپژوهانه 

45 

حق الزحمه داوری و هزینه های مربوط به چاپ و نشر كتاب 

و تایید را طی كرده باشد )تالیف یا ترجمه( كه مراحل داوری 

 (40 )فرم شماره )صرفا در چاپ اول(

 سرفصل )ب( پژوهانه عضو هیأت علمی %50تا 

41 

پرداخت حق الزحمه دانشجویی به دانشجویان دانشگاه صنعتی 

قم كه با عضو هیأت علمی همکاری پژوهشی داشته اند )به 

یا  ISIشرطی كه این همکاری منجر به چاپ مقاله در مجالت 

 علمی پژوهشی مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری باشد(

 (41 )فرم شماره

 قم صنعتی دانشگاه پژوهشی دستیار از استفاده دستورالعمل مطابق

42 
هزینه زیراكس كتاب های تخصصی با تایید مدیرگروه علمی 

 (40 )فرم شمارهمربوطه 

 %05عضو هیأت علمی و سرفصل )ب( پژوهانه  %40حداكثر تا 

 دانشجوی تحصیالت تکمیلیپژوهانه 

48 

 علمی معتبر نشریات و تاالمق مجموعه در تاالمق پچا ههزین

  (45 )فرم شماره

عضو هیأت علمی و دانشجوی سرفصل )ب( پژوهانه  %50حداكثر تا 

 تحصیالت تکمیلی

منظور از مقاالت در مجموعه مقاالت و نشریات معتبر علمی موارد 

 ذیل می باشند:

)حداقل  ISIمجالت خارجی : مجالت علمی پژوهشی  -4

 و  SCI , SSCI , SCIEیکی از ایندكس های 

ESCI )نمایه شده باشد 

مجالت داخلی: مجالت علمی پژوهشی مورد تایید  -0

 (ISCوزارت علوم و پایگاه استنادی جهان اسالم )



    9104 - پ - د  شماره:

اعتبار ویژه پژوهشی دستورالعمل اجرایی استفاده از 

 )پژوهانه/گرنت( دانشگاه صنعتی قم
 

  05 ویرایش:  00/00/99  تاریخ:

   41      :از      41  صفحه: 

 

41 

 

( و در صورت 0جدول ) 0و  4در ردیف های درصد از كل مبلغ اعتبار ویژه پژوهشی( باید  05درصد از سرفصل )ب( ) 50: حداقل 00تبصره 

 هزینه شود. این جدول  8تمایل در ردیف 

سرفصل )ب(  درصد خرید تجهیزات آزمایشگاهی مربوط به 05: امکان همکاری و مشاركت بین اعضای هیات علمی برای استفاده از 04تبصره 

 وجود دارد. 

 رسیده اهگدانش پژوهشی ورایش دتایی هب ارانتش از قبل بایست می شوند، می منتشر دانشگاه خار  انتشارات توسط كه هایی كتاب :00 تبصره

 و روند داوری آن ها طی شده باشد.  باشند

 :حسابداري اسناد تنظیم جهت مثبته مدارك – 7ماده

 اعتبار حلم ازبا ارائه فاكتور معتبر  مصرفی مالاق خرید هزینه و اموالنصب برچسب  و معتبر فاكتور ارائه با تجهیزات و وسایل خرید هزینه -2-4

 تشخیص اصالت فاكتور بر عهده معاونت اداری و مالی می باشد. .باشد می پرداخت قابل عضو هیات علمی شیپژوه

ی به معاونت ادارو تعهد ارائه اصل فاكتور  فاكتور پیش ارائه با الحساب علی بصورت تجهیزات خرید هزینه درصد 400 پرداخت امکان :00 تبصره

 حویلت و تایید نصب برچسب اموال خرید فاكتور اصل بایست می هفته یک مدت در است بدیهی د،باش یم ذیرپ نامکاو سایر اقدامات و مالی 

 .گردد می كم نیز علمی تأهی عضو پژوهانه از و گردیده مسترد الحساب یعل غمبل ورتاینص رغی در هك گردد

 او با كه دانشجویانی و علمی تأهی عضو برای)ثبت نام، بلیط رفت و برگشت و اقامت(  ها كارگاهو  ها همایش در شركت های هزینه -2-0

 .باشد می پرداخت قابل گاهدانش و فناوری پژوهشی مدیریت تایید و مستندات اصل ارائه با اند داشته پژوهشی همکاری

 و علمی معتبر ریاتنش و تاالمق مجموعه در تاالمق چاپ عاتی،الاط های پایگاه در عضویت افزارها، نرم نشریات، كتاب، خرید هزینه -2-0

 .باشد می پرداخت قابل گاهدانشو فناوری  پژوهشی مدیریت تایید و فاكتور اصل ارائه با تخصصی های كتاب زیراكس

 دیریتم تایید و فاكتور ارائه با (صحافی چاپ، لیتوگرافی، ترجمه، ویراستاری، تایپ،) كتاباول  چاپ به مربوط های هزینه تمامی پرداخت -2-1

 .است پرداخت قابل گاهدانشو فناوری  پژوهشی

 دانشگاه علمی هیأت اعضایپژوهشی  های فعالیت به امتیازدهی نحوه همراه به( گرنت)پژوهانه/ پژوهشی ویژه استفاده از اعتبار اجرایی دستورالعمل

 تأیید به 01/4099./40 تاریخ در و قرار گرفت دانشگاه پژوهشی شورایمورد بازنگری  00/00/4099 تاریخ در تبصره 00 و ماده 2 در قم صنعتی

 .رسید دانشگاه رئیسه هیأت نهایی

 


