
 

 پ/م152شماره: 

 

 (Grant)پژوهشی نامه اعتبار ويژهآيين
 

 تعمیق، به منظورطوسی نصیرالدینعلمی دانشگاه صنعتی خواجههیأت( اعضای محترم Grant) پژوهشی اعتبار ویژهنامه آیین

 .ه استدیگردتدوین علمی به انجام امور پژوهشی ترغیب اعضای هیأت پژوهش و گسترش و هدفمندنمودن

 اه استعلمی دانشگها و مقررات مربوط به تخصیص اعتبار ویژه پژوهشی به اعضای هیأتنامه شامل کلیه دستورالعملاین آیین

 گردد.و به شرح زیر ابالغ می
 

 

 اهداف: 1ماده

ان قرار ـایش سال در اختیاریك های پژوهشی در طیمتناسب با فعالیت علمیهیأتای ـاعض (Grantپژوهشی) اعتبار ویژه

 رد.ـگیمی

در پژوهشی مشخص های توانند طرح( خود، میGrant)پژوهشی با توجه به مقدار اعتبار ویژهدانشگاه  علمیهیأتاعضای 

 به انجام برسانند. را دانشگاهراستای اهداف طرح جامع پژوهشی 

 :باشدشرح ذیل می هب پژوهشی اعتبار ویژهترین اهداف مهم

 پژوهشی دانشگاه هدفمند نمودن اعتبار پژوهشی و هم جهت کردن آن با سایر اعتبارات 

  رای مناسب بنمودن شرایط های پژوهشی و فراهمدانشگاه به انجام هر چه بهتر فعالیت علمیهیأتترغیب و تشویق اعضای

 های پژوهشی دانشگاهتحقق اهداف و برنامه

 های تحقیقاتیها و مراکز تحقیقاتی مستقل جهت ایجاد هستهتقویت دانشکده 

 های پژوهشی دانشگاهمالی پژوهشی در جهت ارتقاء فعالیتو استفاده بهینه از منابع علمیهیأتوری اعضای افزایش میزان بهره 

  ت پژوهشی کشوررفع مشکالحرکت در راستای 

 های خارج از دانشگاهعلمی دانشگاه با صنایع و سازمانایجاد فضای مناسب جهت تعامل اعضای هیأت 

 

 : ضوابط و امتيازات2ماده

طی یك سال، بخشی از اعتبارات پژوهشی دانشگاه برای انجام  علمیهیأتهای پژوهشی اعضای با توجه به فعالیت -1-2

 گیرد.ها قرار میاختیار آنها و امورپژوهشی در طرح

و جهت تصویب نهایی  ساالنه توسط شورای پژوهشی دانشگاه تعیین به اعتبار ویژه پژوهشی،یافته اعتبار تخصیص مقدار :هتبصر

 گردد.رییسه دانشگاه پیشنهاد میبه هیأت



 

امه نو حضور فیزیکی ایشان در دانشگاه)طبق آیین شدهامتیاز کسب به با توجه علمیهیأتهر عضو پژوهشی  اعتبار ویژه -2-2

 گردد.نامه تعیین میاین آیین 3براساس ماده استخدامی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری(

 گردد.صرف خرید تجهیزات آزمایشگاهی طبق ضوابط موجود بایست دی از این اعتبار میـدرص تبصره:

 گردد.که مازاد آن برای سال بعد ذخیره می باشدمی 122در هر سال برابر علمی برای هر هیأتسقف مجموع امتیازات  -3-2
 

 پژوهشی : معيارهای تخصيص اعتبار ويژه3ماده

 رد.گیها صورت میشاخصاین شده از های ذیل و مجموع امتیازات کسبعلمی براساس شاخصاعضای هیأتپژوهشی اعتبار ویژه  

 باشد.علمی به شرح ذیل میهیأتنحوه امتیازدهی عملکرد پژوهشی اعضای 

 شده اعضای هيأت علمی/ ارائه مقاالت چاپ -1-3

  ISI  المللی فهرستشده در مجالت معتبر بینهر مقاله چاپی به ازا -2-2-3

 5  امتیاز 25 گردد(. توسط شورای هر دانشکده انتخاب و اعالم میمجله برتر هر گروه)مجالت برتر 

 امتیاز 22 بقیه مجالت 

خارج  ISC المللی و یاعلمی پژوهشی دارای ایندکس بین مجالت شده درهر مقاله چاپ یبه ازا -1-2-3

 ISI از فهرست

 امتیاز  8

 ISCو  ISIخارج از فهرست  المللیمجالت معتبر بینسایر شده در هر مقاله چاپ یبه ازا -3-2-3

 (21)حداکثر امتیاز 

 امتیاز  3

 امتیاز  8 علمی پژوهشی داخلی شده در مجالتهر مقاله چاپ یبه ازا -4-2-3

 امتیاز  1 (6)حداکثر امتیاز ترویجی -شده در مجالت علمیهر مقاله چاپ یبه ازا -5-2-3
 

شده در مجالت موجود در لیست مجالت نامعتبر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و هیأت به مقاالت چاپ تبصره:

 گیرد.شود امتیازی تعلق نمینامعتبر اعالم میممیزه دانشگاه 

 امتیاز  1 (21)حداکثر امتیاز  (لیم/ المللیبین)داخلیهای شده در کنفرانسارایههر مقاله  یبه ازا -6-2-3

  گیرد.به ارایه بیش از سه مقاله در یك کنفرانس امتیازی تعلق نمی :تبصره

  علمیهیأتعضو توسط  خارجیداخلی/  هایکنفرانسشده در ارایههر مقاله  یبه ازا -7-1-3

 امتیاز 12 های خارجی کشورهای دورشرکت در کنفرانس 

 امتیاز 25 های خارجی کشورهای همسایهشرکت در کنفرانس 

  یرد.گهای خارجی جهت ارایه مقاله تنها یك بار در سال امتیاز تعلق میشرکت در کنفرانس به تبصره:



 

 امتیاز  4  تهرانشهر های داخلی خارج از شرکت در کنفرانس 

 امتیاز  1  تهرانشهرهای داخل شرکت در کنفرانس 

 باشد. می 8های داخلی در سال حداکثر مجموع امتیاز شرکت در کنفرانس تبصره:

 است. علمیهیأتعضو نام، ایاب و ذهاب و ...  به عهده های مربوط به شرکت در کنفرانس اعم از ثبتکلیه هزینه تبصره:

نام دانشجو)یا دانشجویان( دانشگاه صنعتی خواجه  نامه یا رساله دانشجو، اگردر مقاله مستخرج از پایان تبصره:
نصیرالدین طوسی  به عنوان نویسنده قبل از نام استاد درج شده باشد، امتیاز مربوط به همکار اول طبق جدول 

 شود.امتیاز سایر نویسندگان به ترتیب محاسبه میگیرد و ، به استاد تعلق می2شماره

 علمیشده اعضای هيأتكتب چاپ -2-3 

 امتیاز 32 نصیرالدین طوسیانتشارات دانشگاه صنعتی خواجه  شده توسطتألیف هر کتاب چاپ یبه ازا -1-2-3

 امتیاز 25 شده توسط سایر مراکز علمی و دانشگاهی معتبرتألیف هرکتاب چاپ یبه ازا -2-2-3

 امتیاز 42 المللیشده توسط انتشارات معتبر بینبه ازای تألیف هر کتاب چاپ -3-2-3

 امتیاز  5   شده توسط انتشارات خصوصیبه ازای تألیف هر کتاب دانشگاهی چاپ -4-2-3

  -13-4تا  -13-2امتیاز بندهای  %52 ، ترجمه هر کتاببه ازای  -5-2-3

 -13-4تا  -13-2 بندهایامتیاز  %25به ازای تألیف یك فصل از کتاب:  :1تبصره

 -13-4تا  -13-2 بندهایامتیاز  %22به ازای هر فصل حداکثر بيش از يک فصل:

 -13-4تا  -13-2 امتیاز بندهای  %12 به ازای ويرايش دوم كتاب: :2تبصره

 -13-4تا  -13-2 امتیاز بندهای  %22 به ازای ويرايش سوم كتاب:

 امتیاز %52 به ازای تألیف کتاب الکترونیکی: :3تبصره

 کتب چاپی    

 ندهبه عنوان محل اشتغال نگار“ دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی” که فاقد عنوان و مقاالتی به کتب :1تبصره

  گیرد.امتیازی تعلق نمیهستند،  / مقالهدر محل شناسنامه کتاب

نده که سهم مشارکت هر نویس شوند، در صورتیطور مشترك نوشته میه که ب و مقاالتی کتبدر محاسبه امتیاز  :2تبصره

صورت امتیاز در غیر این شود؛تسهیم می 2( جدول شماره 3ضربدر ستون )امتیاز براساس سهم مشارکت  ،مشخص باشد

 خواهد بود. 2شماره  اساس جدولرنویسندگان ب

 



 

 هر يک از همکاران نحوه توزيع امتياز -1جدول شماره 

 تعداد همکاران
 هیاز مربوطسهم هر یك از همکاران از امت

 مجموع ضرایب
 هر یك از بقیه همکاران اول

2 

1 

3 

4 

5 

6≤ 

222% 

82% 

55% 

52% 

62% 

52% 

 

52% 

42% 

35% 

32% 

 (%242در مجموع )>18%

222% 

232% 

255% 

255% 

282% 

292% 
 
 

 علمیخارج دانشگاه اعضای هيأتمنعقده با پژوهشی قراردادهای  -3-3

به شرح ذیل محاسبه  گاهـهای خارج دانشز و سازمانک)مجریان طرح( با مراعلمیهیأتده اعضای ـقراردادهای منعق امتیاز

 .(222)حداکثر امتیاز گرددمی

ر ه به ازای سالشده به دانشگاه در طی یكقراردادهای تا دویست میلیون ریال باالسری پرداخت -1-3-3

 میلیون ریال  ده

 امتیاز  3

قراردادهای از دویست میلیون ریال تا چهارصد میلیون ریال باالسری پرداخت شده به دانشگاه  -2-3-3

 3-3-2هر ده میلیون ریال مازاد بر بند سال به ازایدر طی یك

 امتیاز  1

 السشده به دانشگاه در طی یك قراردادهای مازاد بر چهارصد میلیون ریال مبلغ باالسری پرداخت -3-3-3

 3-3-1و  3-3-2به ازای هر ده میلیون ریال مازاد بر بندهای 

 امتیاز  2

 امتیاز  4  به ازای هر صد میلیون ریال تجهیزات خریداری شده برای دانشگاه -4-3-3

 امتیاز  2 ( 5امتیاز )حداکثر به ازای ارسال هر پیشنهاد پروژه جامع از طریق معاونت پژوهشی دانشگاه -5-3-3

 گیرد.ها امتیاز تعلق میدر صورت ارسال یك پیشنهاد پروژه به چند سازمان، فقط به یکی از پیشنهاد :1تبصره

ای مربوط هگیرد که مشروح و کامل بوده و شامل کلیه قسمتهایی تعلق میامتیاز این بند صرفاً به پیشنهاد پروژه :2تبصره

 جامع باشد. مرجع ارزیابی این ماده معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه است.به یك پیشنهاد پروژه 

 شود.محاسبه می 1/2نظامی با ضریب پژوهشی های قراردادامتیاز  :3تبصره



 

 هانامهراهنمايی پايان -4-3

وسی طنصیرالدینارشد دانشگاه صنعتی خواجهنامه هر دانشجوی کارشناسیبه ازای راهنمایی پایان -1-4-3

 (12)حداکثر امتیاز پس از دفاع

 امتیاز  4

 امتیاز  22 به ازای راهنمایی رساله هر دانشجوی دکتری دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی -2-4-3

نامه دکتری تعلق مانده پس از دفاع پایانامتیاز باقی 5امتیاز فوق پس از تصویب پیشنهاد پروژه و  22امتیاز از  5 تبصره:

  گیرد.می

با صالحدید بایست علمی میاعتبار ویژه پژوهشی عضو هیأت 3-4درصد امتیاز به دست آمده از بند  52حداقل  :1تبصره

قف باقیمانده اعتبار این بند تا س های تخصصی گردد.ها و همایشصرف شرکت دانشجویان ایشان در کنفرانساستاد مربوطه 

 گردد. علمیعضو هیأتپروژه دانشجویان  ابط بتآزمایشگاه مرباید صرف خرید تجهیزات نیز درصد  52

 استاد راهنمای اول و %62نامه دارای بیش از یك استاد راهنما باشد، امتیاز فوق به نسبت در صورتی که پایان :2تبصره

 استاد راهنمای دوم در نظرگرفته شود. 42%

 گیرد.به اساتید مشاور امتیازی تعلق نمی :3تبصره

 المللیهای ملی و بيند/ تدوين استاندارثبت اختراعات -5-3

 امتیاز  22 ن و بنیاد ملی نخبگانهای علمی و صنعتی ایراید سازمان پژوهشتأی مورد به ازای هر اختراع  -1-5-3

 امتیاز  1 (6)حداکثر امتیاز ید سازمان ثبت اختراعاتبه ازای هر اختراع تأی -2-5-3

 امتیاز  15تا  المللی معتبربه ازای هر اختراع بین -3-5-3

 اختراعات این بند باید به تأیید شورای پژوهشی دانشگاه برسد. تبصره:

 المللی با تأیید مؤسسه استاندارد و تحقیقاتی صنعتی ایرانهای ملی و بیندبه ازای تدوین استاندار -4-5-3

 (5حداکثر امتیاز )

 امتیاز  2

 در هيأت تحريريه، مدير مسئولی و سردبيری مجالتعضويت  -6-3

 پژوهشی مورد تأیید وزارتعلمی عضویت در هیأت تحریریه و مدیر مسئولی یا سردبیری مجالت  -1-6-3

 (6)حداکثر امتیاز شدهعلوم و مجالت خارجی نمایه

 امتیاز  1

 امتیاز  22 اولین شماره(لی مجله علمی پژوهشی در دانشگاه)برای ئوسردبیری و مدیر مس -2-6-3



 

 هاشركت در نمايشگاه -7-3
های هفته پژوهش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دستاوردهای پژوهشی در نمایشگاهعلمی عضو هیأتشرکت به ازای 

 ...(و افزاری کار پژوهشی، پوسترافزاری، سخت)حضور در نمایشگاه/ ارائه نرمه دانشگاه، با توجه به نحوه شرکتسالیان
ی معاونت پژوهشی و فناورو به پیشنهاد معاونت پژوهشی دانشکده مربوطه و تأیید مدیر امورپژوهشی و ارتباط با صنعت 

 گیرد.امتیاز تعلق می 122علمی در هر سال مجموع اعضای هیأت بهو  امتیاز 22حداکثر علمیهر عضو هیأت بهدانشگاه، 

  وب سايت -8-3

ایت سکمی و کیفی صفحات وب سایت دانشگاه به ازای به روز بودن صفحات وب جهت تشویق به ارتقای

 بومتریهای وعلمی براساس شاخصشخصی اعضای هیأت

 امتیاز  1تا 

 پژوهشی)به شرط فعال بودن(سرپرست آزمايشگاه پژوهشی/گروه -9-3

 امتیاز  1 به ازای سرپرستی آزمایشگاه پژوهشی یا گروه پژوهشی به شرط فعال بودن 

 علمی/رييس پژوهشکده/ رييس مركز پژوهشیمدير قطب -11-3

 امتیاز  4 علمی، ریاست پژوهشکده، ریاست مرکز پژوهشی در دانشگاه به شرط فعال بودنبه ازای مدیریت قطب

 دار شركت مركز رشد مستقر در دانشگاه يا سهام مديرعامل -11-3
 رشد در دانشگاه با شرط فعال بودنهای مرکز داری شرکتمدیرعاملی یا سهام

 
 امتیاز  1تا 

 بنيانشركت دانش مديرهعضو هيأت /مديرعامل/ رييس -12-3
  های دانش بنیان در دانشگاه با شرط فعال بودنمدیرعاملی، ریاست یا عضوشرکت

 
 

 امتیاز  4تا 

 / طرح استاد ميهمانبازديدهای صنعتی/ پژوهشی -13-3

 (6صنعتی یا پژوهشی)حداکثر امتیاز  هایبازدیدها یا نشستبرگزاری 
 

 امتیاز  1

 هاپژوهشی در جشنواره -های علمینشانكسب -14-3

 امتیاز  5 های ملی دریافت نشان در جشنواره -1-14-3

 امتیاز  2.5 امتیاز برای همکار در طرح برگزیده تبصره:

 امتیاز  22 المللیهای بیندریافت نشان در جشنواره -2-14-3

 امتیاز  3 امتیاز برای همکار در طرح برگزیده تبصره:



 

 هاها و سخنرانی كليدی در همايشها و جشنوارهها، همايشداوری/ دبيری كنفرانس -15-3

 امتیاز  1 هاها/ همایشمقاله در کنفرانس 5داوری حداقل  -1-15-3

 امتیاز  2.5 داوری مجالت -2-15-3

 امتیاز  2 داوری و ویرایش کتب -3-15-3

 امتیاز  2.5 هاداوری طرح در جشنواره -4-15-3

 امتیاز  3 هاها/ همایشدبیری کنفرانس -5-15-3

 امتیاز  2 هاها/ همایشعضویت در تیم اجرایی کنفرانس -6-15-3

 امتیاز  3 هاها/ همایشسخنرانی کلیدی در کنفرانس -7-15-3

 برترپژوهشگر  -16-3

علمی و برای مجموع اعضای هیأت 4علمیحداکثر امتیاز برای هر عضو هیأتکسب عنوان پژوهشگر برتر)

 است(. 222

 امتیاز  4

 . .فناوری و . و، تحقیقات شده به وزارت علومهای قراردادها، کتب، مقاالت، کاندیدای معرفیاین انتخاب در حوزه تبصره:

 گیرد.مربوطه توسط معاونت پژوهشی دانشگاه انجام میهای نامهبا توجه به آیین

 

  14/22/91 در شورای پژوهشی دانشگاه و در تاریخ 11/22/91 تاریخ در تبصره 13و ماده 3نامه مشتمل براین آیین

 قرار گرفت. دانشگاه هیأت رییسهمورد تصویب 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


