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 علمی هیأتژپوهشی اعضای وژیه عتبار انمه اآئین 

 مقدمه

  علوم،  وزارتابالغی    "ها و مؤسسات آموزش عالیعلمی دانشگاه  هیأتاعضاي    (Grantپژوهانه )  ينامه  آيین"  بر اساس مفادآئین نامه حاضر  

علمی    هیأتاعضاي  بیشتر    تشويق  ، پژوهشکیفی  کمی و    ارتقاي  به منظور  06/90/ 27مورخ    0110451/3  يشماره   طی نامه  فناوري  و  تحقیقات

مشکالت کشور  حل و  هادر راستاي اولويتها  فعالیتاين جهت دار نمودن   با رويکرد و  پژوهشی  هايفعالیت انجام  بهدانشگاه صنعتی کرمانشاه  

 تدوين گرديده است.

ف : 1ماده  اهدا

 دانشگاه توسعه کمی و کیفی سطح پژوهش در  -1-1

 علمی  هیأتهاي پژوهشی اعضاي حمايت از فعالیت -1-2

 هاي پژوهشی علمی به منظور انتخاب نوع فعالیت هیأتاعطاي اختیارات بیشتر به اعضاي  -1-3

 هاي پژوهشی امکان ارزيابی و نظارت دقیق تر بر فعالیت -1-4

 اختصاص بهینه و عادالنه تر بودجه پژوهشی با نگاه به نیازها و مشکالت کشور -1-5

 علمی در حوزه پژوهش   هیأتايجاد انگیزه و رقابت سالم بین اعضاي  - 1-6

 رفع نیازها و مشکالت کشورها به سمت هدايت پژوهش   -1-7

 ساالن   یژپوهش  اعتبار: 2ماده

 .  شودتوسط رابطه زير محاسبه میعلمی در ابتداي هر سال   هیأت براي هر عضو  ،  𝐺،  ساالنهاعتبار پژوهشی  -2-1

𝐺 = (1 + 𝐶 ∗ 𝐼) × 𝐺𝑏𝑎𝑠𝑖𝑐 + 𝐺𝑖𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒 

t+CrC = C 

  هیأتکه با توجه به بودجه پژوهشی ساالنه توسط  است   ضريب افزايشی فعالیتهاي پژوهشی   Iو   مبلغ پايه حمايت پژوهشی 𝐺𝑏𝑎𝑠𝑖𝑐در آن  که  

  هاي خارج دانشگاه از طريق انعقاد قرارداد طرح علمی  هیأتمبلغ باالسري جذب شده توسط برابر با  𝐺𝑖𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒  شود.رئیسه دانشگاه تعیین می

محاسبه شده براي عضو هیئت علمی که موفق به اخذ پايان نامه  مبلغ  و همچنین  هاي درآمدزا  و يا ساير فعالیت  هاي خاتمه يافته()براي طرح

    (tC)   فناوريو    ( rC)هاي ويژه پژوهشی فعالیتب  ايضرمجموع  ،  𝐶 ضريب  باشد. می  نامه(همین آئین  2-4  تقاضا محور گرديده است )طبق بند

براي   Gسقف    قابل محاسبه است.   2و    1ولاجدمطابق با   وتعريف شده است  علمی    هیأتاعضاي  هاي  پژوهش ارتقاي کیفی  به منظور  است که

   باشد. آن سال می برابر گرنت پايه  5هر فرد حداکثر تا 
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   های ویژه پژوهشیفعالیت: نحوه محاسبه ضریب  1جدول

   امتیاز شرح  نام ضریب 

𝑐1 
  شخص نام درج ,، کسب عنوان دانشمند بین المللی، کسب عنوان پژوهشگر برتر کشوري

 ISC  ديیتا با ESI گاه ي پا  در ایدن دانشمندان برتر درصد کي فهرست در بار نیاول يبرا

 1تا 

)با توجه به نظر شوراي 

 پژوهش دانشگاه( 

𝑐2  5/0 برتر خارج کشور  هايبا دانشگاه يشدن تفاهم نامه همکار يیعقد و اجرا يریگیپ 

𝑐3 
  کارداي طرح قالب در کشور از خارج برتر مؤسسات/هامشترک با دانشگاه  یانجام طرح پژوهش

(ICARD ) 
1 

𝑐4 5/0 کسب عنوان پژوهشگر برتر دانشگاه 

𝑐5 
 ,Elsevier, Wiley) المللینیچاپ کتاب کامل در انتشارات معتبر و شناخته شده ب

Springer ,… ) 
1 

𝑐6 
اساتید برجسته خارج از کشور در قالب طرح ايسد  برگزاري کارگاه آموزشی و تدريس توسط 

(ICED  ) 
3/0 

𝑐7  5/0تا  پیگیري برگزاري همايش معتبر در دانشگاه صنعتی کرمانشاه 

𝑐8 
 در سال قبل میالدي امتیاز ارجاعات

(n   تعداد ارجاعات غیر خودي وm  )تعداد خودارجاعی 
𝑛 + 0.1𝑚

500
< 0.5 

𝑐9 (1/0)×تعداد دانشجو   )تا سقف دو پروپوزال در سال( یدکترا با موضوع تجرب انيپروپوزال دانشجو بيتصو 

𝑐10 
تصويب پروپوزال دانشجويان کارشناسی ارشد با موضوع تجربی )تا سقف چهار پروپوزال در 

 سال(
 (05/0)×تعداد دانشجو  

𝑐11  1/0 مرتبه علمی دانشیارعضو هیئت علمی با 

𝑐12 2/0 عضو هیئت علمی با مرتبه علمی استاد 

𝑐13   1/0 انعقاد قرارداد طرح پسا دکتري به ازاي هر دانشجو 

𝑐14 1 پژوهشی در زمینه تخصصی در دانشگاه صنعتی کرمانشاه   -راه اندازي مجله علمی 

𝒄𝟏𝟓 
 Hشاخص 

 بر سنوات خدمتی محاسبه می گردد(  h)امتیاز از تقسیم شاخص 

 03/0هر يک امتیاز، به ازاي 

 15/0برابر گرنت پايه تا سقف 

𝒄𝟏𝟔 

پژوهشی مورد تايید وزارت علوم )هر دو  و علمی  ISC، مقاالت   JCR مقاالتامتیاز مجموع 

)بايستی کامل باشد و بخشی از کتاب قابل   کتاب داخلی شرط همزمان وجود داشته باشد( و 

 نامه ارتقاءآئینطبق  قبول نیست(

 03/0هر يک امتیاز، به ازاي 

 1برابر گرنت پايه تا سقف 

𝐶𝑟 های ویژه پژوهشیضریب فعالیت  = ∑𝑐𝑖 
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 فناوری   های ویژه: نحوه محاسبه ضریب فعالیت2جدول 
𝑐′1 1 محصول تجاري شده در قالب شرکت دانش بنیان ثبت 

𝑐′2 
دانشگاه در حوزه ارتباط با صنعت و جامعه )تبديل علم به کسب عنوان پژوهشگر برتر 

 ثروت(
4/0 

𝑐′3  4/0 کسب عنوان فناور برتر دانشگاه 

𝑐′4   2/0 فناور در مراکز رشدتأسیس واحد 

𝑐′5 

سال   Gbasicهر گزارش طرح پژوهشی خارج از دانشگاه با مبلغ قرارداد برابر يا بیشتر از 

 محاسبه گرنت

 )تا سقف دو مورد در سال( 

25/0 

𝑐′6  25/0 داشتن واحد فناور در مرحله رشد 

𝑐′7 
) تا  يیاجرا ي از دستگاه ها ی مال تيارشد با حما یکارشناس انيپروپوزال دانشجو بيتصو

 سقف چهار پروپوزال در سال(

 تعداد دانشجو×

(0.1) 

𝑐′8 0.5 )به ازاء هر محصول( دانش بنیان با محصول شرکت ثبت 

𝑐′9 5/0 المللیثبت پتنت بین 

𝑐′10 1 المللی  هاي معتبر ملی و بینکسب مقام در جشنواره 

𝑐′11 1/0 یثبت اختراع داخل 

𝑐′12 2/0 از مراجع معتبر یعلم  هيديیبا اخذ تأ یثبت اختراع داخل 

𝐶𝑡 های ویژه فناوریضریب فعالیت  = ∑𝑐′𝑖 

 

اعضاي هیأت علمی    باشند.هاي اين آئین نامه میعلمی پیمانی و رسمی دانشگاه صنعتی کرمانشاه مشمول حمايت  هیأت کلیه اعضاي  - 2-2

 نامه نیستند. مشمول اين آئینو اعضاي هیئت علمی که در مرخصی هستند در مدت مرخصی، مأمور به تحصیل در حین مدت مأموريت 

سال زمان صدور حکم استخدام تا انتهاي  هاي باقی مانده از  روزمتناسب با تعداد   𝐺𝑏𝑎𝑠𝑖𝑐علمی تازه وارد، ضريب    هیأتدر مورد اعضاي    -2-3

 اعتبار پژوهشی محاسبه خواهد شد.  تعیین و بر اين اساس

اعتبار جذب   الير  ونیلیهر ده م  يازانامه وزارت علوم( به    نیآئ  ي)براساس مشخصه ها    يافتهخاتمه  تقاضامحورنامه    اني ر خصوص هر پاد  -4-2

   است. دهيتعداد لحاظ نگرد تيودفعال محد تميآ ني. در ااضافه گردد یعلم  ئتیآن سال به گرنت عضو ه هيگرنت پا  005/0 زانیم ، به شده

 

تخصیص گرنت3ماده
 : نحوه ردخواست 

درخواست تخصیص گرنت را در سامانه مديريت اطالعات    هر سال  ماهفروردین    پایان   تا  چهاردهمدر بازه  بايد  علمی    هیأتاعضاي    -1-3

هر يک  ساالنه  ماه هر سال اعتبار پژوهشی    پانزدهم ارديبهشتدانشگاه موظف است تا    پژوهشی ثبت نمايند. مديريت پژوهش و فناوري دانشگاه 

شوندکه در سال شمسی قبل از درخواست، پژوهشی لحاظ میهايی در محاسبه اعتبار  فعالیت  را به ايشان ابالغ نمايد.علمی    هیأتاعضاي    از

 خاتمه يافته و در سامانه مديريت اطالعات پژوهشی ثبت شده باشند. 
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 شود:موارد زير در نظر گرفته میهاي ويژه پژوهشی،  ارائه شده براي ضريب فعالیت مستنداتدر مورد  -3-2

فارسی به    مستنداتو در    "Kermanshah University of Technology"التین به صورت    مستنداتنام دانشگاه در  بايد  در آدرس دهی       -

 د. شده باشذکر  "دانشگاه صنعتی کرمانشاه "صورت 

 مجوز   ستبايیم  زین  ليذ  موارد  در  و  باشد شده اول ذکر آدرس صنعتی کرمانشاه به عنوان   نام دانشگاه که قابل قبول هستند مستنداتیتنها   -

 :گردد  اخذ دانشگاه یپژوهش يشورا 

o دوره  از  پس   یزمان   بازه   در   ا ي  ی زمان  بازه   همان  در  و  فرصت  شده  مشخص  اهداف  يراستا  در  صرفا  و   ی مطالعات  فرصت  دوره  در  

 دانشگاه  ی پژوهش يشورا ديیتا به و  یمطالعات  فرصت

o دارد وجود  آن ياجرا يراستا در یرسم قرارداد که  یخارج دانشگاه با مشترک  یپژوهش طرح يراستا در مقاالت. 

o یلیتحص کامل  ترم کي حداقل  مدت  به یخارج دانشگاه در سيتدر يبرا مدعو استاد و  استاد تبادل 

 گردد. باشد، ترتیب نويسندگان از نفر دوم محاسبه می مقاله  نويسنده اول ي دانشگاه صنعتی کرمانشاه، اگر دانشجو -

علمی محاسبه   هیأت با شیوه نامه اجرايی آئین نامه ارتقاي اعضاي  سهم همکاران مطابق  پژوهشی،  هاي ويژه  ضريب فعالیتدر محاسبه   -

 خواهد شد. 

، چنانچه درآمد حاصله توسط چند نفر جذب شده باشد، مبلغ کل با توجه به ضرايب سهم همکاران مطابق با    Gincomeدر محاسبه    -3-3

نامه ارتقاي اعضاي هیأت علمی، بین مشارکت کنندگان تقسیم خواهد شد. به طور مثال اگر يک طرح خارجی توسط دو  نامه اجرايی آئینشیوه

مجري   نفر)يک مجري و يک همکار( انجام شود، سهم
90

150
و سهم همکار  

60

150
 مبلغ محاسبه شده خواهد بود.  

 

 :  حدود آنموارد مجاز هزینه کرد اعتبار ژپوهشی و  :4ماده

 نمايد.  هزينهضمن رعايت حدود تعیین شده   2مطابق با جدول را  ساالنهمجاز است اعتبار پژوهشی   هیأتهر عضو 
 

آن  حدود و هیپا یپژوهش اعتبار کرد نهیهز مجاز موارد: 2جدول  

 شرح  هزینه  ردیف 
 سقف مجاز ساالنه

 توضیحات 
 تعداد  درصد 

 80 خريد مواد و لوازم مصرفی آزمايشگاهی  1

- 
چه   در  خدمات  و  مواد  اين  که  باشد  مشخص  بايد 

 2 فعالیت پژوهشی صرف شده است.
 استفاده از خدمات مراکز آزمايشگاهی و محاسباتی  

 )داخل و خارج دانشگاه( 
100 

3 
  د يخر  و ی علم ئتیه عضو دانشگاه در موجود( PC)  يزیروم ستمیس ارتقاء

 آن  بیجان  لوازم
 استقرار و استفاده در محل دانشگاه  - 100

 - 100 خريد تجهیزات آزمايشگاهی غیرمصرفی  4

غیرمصرفی   آزمايشگاهی  تجهیزات  خريد  درخواست 

بايد در جلسه شوراي گروه و دانشکده مربوطه و شوراي  

مطابق ضوابط  پژوهشی دانشگاه مصوب شود و خريد  

اموال  مالی   جز  شده  خريداري  تجهیزات  شود.  انجام 

عضو   چند  ويژه  اعتبار  تجمیع  امکان  است.  دانشگاه 

 دارد. هیأت علمی براي خريد يک تجهیز وجود 

 - - 90   ی داخل اختراع  ثبتهزينه  5

 - - 100 المللی )با تايید شوراي پژوهش دانشگاه( نی ب  اختراع  ثبت نهيهز 6
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7 

  که   یصورت  در...(    و  يیآرا   صفحه  ،يراستاريو  ،ینیچ  حروف)  کتاب  نشر  خدمات

...   و  Elsevier،  Springer ،   Wiley رینظ معتبر  المللینی ب   انتشارات  در   کتاب

  یصنعت  دانشگاه  انتشارات  اي   و  باشد  شده  چاپ(  دانشگاه  یپژوهش  يشورا  ديیتابا  )

 باشد   کرمانشاه

80 - - 

8 
براي انتشارات    ...( و يی آرا صفحه   ،يراستاريو ،ینیچ  حروف)  کتاب  نشر   خدمات

 7رج از دانشگاه غیر از بند اخ
15 - - 

9 

  در   چاپ  نهيهز   ترجمه،  متن،  مشابهت  یبررس  ، يراستاريو)  مقاله  چاپ  خدمات

  Blacklist  شرط   به   یداخل  ISC  و  یپژوهش  یعلم  مجالت  در...(    و  معتبر  مجالت

 بودن ن  Blacklist و OpenAccess به شرط   یخارج مجالت  در و  نبودن

15 - - 

10 
  که   JCR Q2  و  JCR Q1  اتينشر   يبرا   یاضاف  صفحات  چاپ   نه يهز  پرداخت

OpenAccess و Blacklist  نباشند 
60 - - 

 1 20 المللی نیب   و یداخل معتبر ی علم هايانجمن  و مجامع در  تيعضو 11
  س یرئ   و  گروه  يشورا  ديیتأ  به  ديبا   انجمن  اعتبار

 . برسد  مربوطه دانشکده

12 
  ،یآموزش  يلمهایف  ،یعلم  اسناد  ،یداخل  و  ی خارج  معتبر  اتي نشر  کتابها،   دي خر

 ت يسا  یطراح  و یتخصص يافزارها نرم شن،یاپلک
50 - 

است    دانشگاه   کتابخانه   به  متعلق  افزار نرمنشريه/    / کتاب

  ثبت،  از  پس  تا   شوده  کتابخان   ليتحو  ابتدا  ستبايیم  و

  اریاخت  در  کتابخانه  نیقوان   اساس  بر  امانت  صورت  به

بنابراين الزم است قبل    .ردیگ   قرار  یعلم  أتیه  عضو

کتاب/   وجود  مورد  در  کتابخانه  از  خريد،  به  اقدام  از 

 نشريه/ نرم افزار استعالم به عمل آيد. 

 - 35 هاي پژوهشی انجام طرح  قیالتحق حق 13

  نرم  محور   محصول  هايطرح  يبرا  قیالتحق  حق  زانیم

  درصد   100  سقف   تا  يساز  يتجار  تیقابل  با  يافزار

  با يافزار سخت  محور محصول يطرحها يبرا و گرنت

 باشد می  گرنت   درصد  50  سقف  تا  يساز  يتجار  تیقابل

 ی داخل معتبر هایشي هما در شرکت  14
30 

- 

 مطابق با ضوابط آيین نامه 

 سفرهاي علمی اعضاي هیأت علمی  

 - هاي آموزشی معتبر داخلیشرکت در کارگاه 15

 ی خارج معتبر هاي شي هما در شرکت  16
100 1 

 یخارج آموزشی معتبر هاي کارگاه در شرکت  17

 مأموريت پژوهشی کوتاه مدت خارج از کشور   18
100 

1 

 هاي پژوهشیمطابق با ضوابط آيین نامه طرح - طرح پژوهشی   19

 

 100  تا سقف  درصد،  80  يبه جاتوانند  میکنند،    سیکه تحت نظر مرکز رشد دانشگاه بتوانند واحد فناور تاس  ی علم  ئتیه  ي اعضا:  1تبصره

چنانچه تاسیس اين واحد فناور تا پايان آذر ماه يک سال باشد    ندياستفاده نما  آزمايشگاهی   ی مصرف  و لوازم  درصد گرنت خود را در قالب مواد 

که تاسیس واحد فناور در زمستان يک سال باشد، در سقف مصرفی گرنت سال بعد عضو و در صورتیاين افزايش سقف در گرنت همان سال  

  آزمايشگاهی  عضو هیئت علمی بايستی به محض تاسیس واحد، درخواست افزايش سقف خريد مواد و لوازم مصرفی   گردد. هیئت علمی اعمال می

ها/ارائه درخواست جديد/ساير  ثبت و ارسال  امور پژوهشی ژيرو/بخش درخواستخود را همراه با مستندات مربوطه از طريق سامانه مديريت  

  گردد گردند لحاظ میالزم به ذکر است که اين مورد فقط در مورد واحدهاي فناور که مستقیماً از طريق مرکز رشد دانشگاه تاسیس می  نمايد.

باشد.  برقرار نمی  ،گردند سازي ارائه میونه اولیه با قابلیت تجاريو در خصوص واحدهاي فناوري که در  قالب طرح پژوهشی محصول محور نم

 استفاده نمايد.  پژوهشی درصد گرنت در قالب طرح 100تواند از ها متقاضی می زيرا در آن دسته از طرح

هايی که در قالب تفاهم نامه فی ما بین دانشگاه و صندوق پژوهشگران و فناوران کشور توسط اعضاي هیئت علمی اخذ می  براي طرح:  2تبصره

و از گرنت عضو هیئت علمی    گردد درصد توسط دانشگاه پرداخت می  30کل  درصد مبلغ کل طرح که در تعهد دانشگاه می باشد،   30گردند، از  

 کسر نخواهد شد. 
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 روند تسوهی اعتبار ژپوهشی : 5ماده

 در سامانه مديريت اطالعات پژوهشی (مربوطه متناسب با رديف) وهشی درخواست تسويه اعتبار پژ ثبت -5-1

 تحويل فرم پرينت شده درخواست از سامانه )در سه نسخه( به انضمام مستندات مالی به مدير گروه مربوطه -5-2

 رئیس دانشکده مربوطهبه  درخواستارسال و  گروهمدير   توسط مدارک ديیتأ و  یبررس -5-3

 بررسی و تأيید مدارک توسط رئیس دانشکده و ارسال درخواست به مديريت پژوهش و فناوري دانشگاه  -5-4

 مالی صدور نامه تسويه و  دانشگاهو فناوري  توسط مديريت پژوهش تأيید مدارک -5-5

 نهايی درخواست در سامانه واريز هزينه به حساب متقاضی و تأيید  - 5-6

 

در آئین هاي پژوهشی  تسويه اعتبار پژوهشی که به صورت طرح پژوهشی تصويب شده است، تابع قوانین و فرآيندهاي تسويه طرح:  3تبصره

 خواهد بود. نامه مربوطه 

 . شد  خواهد کسر و محاسبه مرحله آخرين در  دانشگاه مالی ضوابط اساس بر قانونی کسورات : 4تبصره

 . باشد استفاده قابل ( سال دو  مدت  به) بعد سال ماه اسفند تا  سال، هر مصوب گرنت  :5تبصره  

  بعد  سال  اسفندماه  دهمتا  هر سال    به مديريت پژوهشی دانشگاه در  تسويه اعتبار پژوهشیتحويل مدارک جهت  آخرين مهلت    : 6  تبصره

پژوهشی مالک تأمین اعتبار طرح پژوهشی از اعتبار پژوهشی هر سال اين است که هاي  الزم به ذکر است که مطابق با آيین نامه طرح  است.

 پروپوزال طرح در همان سال در هیئت رئیسه دانشگاه به تصويب برسد. 

 محل  از   طرح  نهيهز  کل  نرسند،  انيپا  به  است  افتهي  صی تخص  آن  به  یپژوهش  اعتبار  که  یسال  در  که  یپژوهش  هايطرح  مورد  در  :7  تبصره

 . دشویم پرداختدر زمان اختتام طرح  و محاسبه بيتصو سال یپژوهش اعتبار

  ي کارپرداز   واحد  توسطتواند  می  زین  کوچک  معامالت  سقف  زانیم  از  نتريیپا  مبلغ   با  يدهايخر  ،یعلم  ئتیه  عضو  درخواست  صورت  در  :8تبصره  

 . گردد کسر ی علم ئتیه عضو گرنت  از سپس و يداريخر دانشگاه

  پژوهشی   شوراي عهـدۀ  بـر  نـدارد،  صـراحت  آن  بر  نامهن يیکه آ  مواردي  خصوص  در  گیريو تصمیم  نامهاين آيین  توضیح  و  تفسیر  :9  تبصره

رئیسه دانشگاه    هیأتو   پژوهشی شوراي در   تصويب  با هر سال انتهاي در هاتبصره و  مواد در اصالحی يهاشنهادیپ همچنین  .  است  دانشگاه 

 .است اعمالقابل


