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   اعضاي هیأت علمی (Grant) استفاده از پژوهانه اجرایی العملدستور
  و پوشش و فناوري رنگ علوم مؤسسه پژوهشی

  
  مقدمه:

به منظور ترغیب و و  )27/06/1390(مصوب فناورينامه ابالغی وزارت علوم، تحقیقات و با رعایت مفاد آیین العملدستوراین     
براي تحقق اهداف و  به انجام هر چه بیشتر فعالیتهاي پژوهشی و فراهم آوردن شرایط مناسب مؤسسهتشویق اعضاي هیأت علمی 

ن و تفویض اختیارات بیشتر به اعضاي هیأت علمی درخصوص وسسه و اتخاذ سیاست حمایتی با اعمال ضوابط مدهاي مؤبرنامه
  .استگردیده تدوین  (Grant) پژوهانهانجام فعالیتهاي پژوهشی از طریق تخصیص 

  
  : اهداف1ماده 
 رنگ تا پایان برنامه توسعه پنجم يرسیدن به جایگاه ممتاز کشوري و برتر در منطقه در حوزه علوم و فناور 

  هاي بنیادي، نظیر مقاالت، کتب تالیفی و نتایج پژوهش مؤسسهارتقاء کیفی و گسترش کمی دستاوردهاي پژوهشی
 ايکاربردي و توسعه

  و کمک به پایدار ماندن فعالیتهاي  به سوي تولید و انتشار علم مؤسسههدایت، حمایت و تشویق اعضاي هیأت علمی
 هدفمند اعضاء هیأت علمی پژوهشی

 از طریق اعطاي اختیارات بیشتر به  مؤسسهتسریع روند اجراي فعالیتهاي پژوهشی منظور ه هیالت الزم بایجاد تس
 مؤسسههاي خارج از و تسهیل همکاري اعضاي هیأت علمی با مراکز و سازمان اعضاي هیأت علمی

 مؤسسه ي پژوهشیدر جهت ارتقاء فعالیتها وري و استفاده بهینه از منابع مالی پژوهشیافزایش میزان بهره 

 حمایت از اعضاي هیأت علمی واجد شرایط و فعال در امور پژوهشی 

 هاي پژوهشیها و قطببه ویژه در قالب هسته یتشویق و ترغیب اعضاي هیأت علمی به انجام فعالیتهاي پژوهش 

 انجام پروژه هاي داخلی مصوب در گروه و شوراي پژوهشی و پروژه هاي فاز صفر 

 هاي سالم به منظور پشتیبانی و تشویق مناسب اعضاي هیأت علمی در فعالیتهاي و ایجاد رقابتگذاري علمی ارزش
  پژوهشی

  :تعاریف2ماده
: مبلغی است که به موجب این آیین نامه و بر اساس امتیازهاي پژوهشی کسب شده در سال قبل اعضاء و )Grantپژوهانه(الف)

هاي پژوهشی و گیرد تا در زمینه انجام طرحدر اختیار عضو هیات علمی واجدشرایط قرار می مؤسسهبا توجه به اعتبارات پژوهشی 
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  سایر امور مرتبط با تحقیق و تولید علم بارعایت ضوابط مربوط هزینه نمایند.
بر اساس ضوابط مندرج در این آیین  یاین کمیته که مسئولیت ارزیابی و تخصیص امتیازات علمی و پژوهش :پژوهانه ب) کمیته تخصیص

   ، با ترکیب ذیل تشکیل خواهد شد:نامه را بر عهده دارد
 (دبیر کمیته)مؤسسهمعاون پژوهشی  .1

  مؤسسهنماینده رئیس  .2

 ریزي و نظارتمدیر برنامه .3

 )مؤسسهرئیس یید دبیر کمیته و تأت علمی(با پیشنهاد عضو هیأ نفر2 .4

    (دکتري)و طرح خدمت سربازي پیمانیرسمی، ت علمی اعم از :کلیه اعضاي هیأت علمیأاعضاي هی ج)
  نحوه اجرا: 3ماده 

و در بودجه تعیین  )Grantپژوهانه(به عنوان  مؤسسه پژوهشی از اعتباراتدرصد  25حداقل  مؤسسههر سال با تصویب هیأت رئیسه  - 3-1
  .گرددمیتفصیلی درج و تصویب 

   .باشدمی (بر اساس جدول شماره یک)امتیاز ویژه پژوهشی 20کسب حداقل  پژوهانه: شرط دریافت 1تبصره 
در قالب تعریف طرح  پژوهانهو با تصویب هیأت رئیسه بخشی از  مؤسسه: هر ساله به منظور حمایت از قطب علمی رنگ 2تبصره 

  گردد.مشترك هدفمند تعیین می
توسط هیأت رئیسه تعیین و : براي هر سال میزان سقف پرداختی پژوهانه به عضو هیأت علمی به پیشنهاد معاونت پژوهشی 3تبصره 

  گردد.می
بایست فرم مربوط به فعالیتهاي پژوهشی خود در بر اساس ضوابطی که در دستورالعمل مشخص شده است هر عضو هیأت علمی می - 3-2

به کمیته  ماه همان سالدي 15حداکثر تا را تکمیل و همراه با مستندات مربوط  آذرماه همان سال 30سال قبل تا  ماهاول ديبازه زمانی 
تخصیص پژوهانه ارائه نماید. این کمیته بر اساس ضوابط مندرج در این دستورالعمل امتیازات مربوط به اعضاي هیأت علمی را محاسبه 

  نماید(بر اساس جدول شماره یک).می
ماه همان سال به معاونت پژوهشی بر اساس امتیازات کسب شده، مبلغ پژوهانه عضو هیأت علمی را محاسبه و حداکثر تا پایان بهمن - 3-3

  نماید.امور مالی اعالم می
به پرداخت مرحله تا پایان شهریورماه سال بعد نسبت و  ماه سال بعد نسبت به پرداخت مرحله اولحداکثر تا پایان فروردینامور مالی  - 3-4

العمل اقدام این دستور 3اعتبار تخصیص یافته به پژوهشگر جهت هزینه کردن در راستاي فعالیتهاي پژوهشی تعریف شده مطابق ماده  دوم
  نماید.می

عضو هیأت علمی موظف به تسویه  الحساب بوده وصورت علی به (در قالب قرارداد)پژوهانهنقدي پرداخت هرگونه  :4تبصره 
   .)هزینه کرد گرنت و ارائه اسناد و مدارك هزینهنامه (مطابق شیوهباشدبا امور مالی موسسه می آن حساب نهایی

در آن درج و  و پوشش علوم و فناوري رنگ مؤسسه پژوهشیشود که نام به آن دسته از مقاالت و گزارشات علمی امتیاز داده می :5تبصره 
  صورت گرفته باشد. مؤسسهطرح تحقیقاتی مربوطه با مجوز 

  ماه یک امتیاز منفی خواهد داشت. 3خیرهاي غیرمجاز از زمان اتمام پروژه در صورت عدم تمدید مهلت، به ازاي هر تأ: 6تبصره 
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است اي که امتیاز آن در اعتبار ویژه سال قبل منظور گردیده شود و فعالیت پژوهشیر محاسبه میهر فعالیت پژوهشی فقط یک با :7تبصره 
  گیردمجدداً مورد بررسی قرار نمی

  
  *پژوهانهامتیاز فعالیتهاي پژوهشی براي محاسبه  شماره یک: جدول

  موضوع  ردیف
  حداکثر امتیاز

  در واحد
سقف 
  امتیاز

حداکثر 
  امتیاز در

  هر موضوع
  ISI  7)5/10(  50المللی مندرج در فهرست مقاالت علمی پژوهشی چاپ شده در نشریات بین 1

و در مجله  مورد تائید وزارت علوم، تحقیقات و فناوريدر مجالت  شدهچاپ  علمی پژوهشی مقاالت 2  
PCCC   

3  30  

  4  1  شدهچاپ  ترویجی –مقاالت علمی  3
  6  2  المللیکنفرانسهاي بین CDمقاله کامل چاپ شده در مجموعه مقاالت یا  4

  6  5/1  کنفرانسهاي ملی CDمقاله کامل چاپ شده در مجموعه مقاالت یا  5  10سقف 
  4  5/0و 1   المللی و ملیکنفرانسهاي بین CDمقاله چاپ شده در مجموعه مقاالت یا  چکیده 6

  ثبت اختراع یا اکتشافات ثبت شده  7
  در داخل

  1  بدون تاییدیه سازمان پژوهشها
2  

  

  2  با تاییدیه سازمان پژوهشها

  -  10  در خارج

8 

 هاي آموزشیها و سمینارهاي علمی و دوره، همایشریال طرح هاي پژوهشی 10,000,000به ازاي هر 
شوراي موسسه مالك عمل براي محاسبه سهم امتیازي مجري و هر  29/2/94(بنابر مصوبه مورخ مؤسسهتخصیص یافته خارج از 

در بازه مورد نظر میباشد و در  هاي صنعتی ، سهم درصد مشارکت اعالم شده از سوي مجري طرحیک از همکاران از درآمدزایی طرح
  صورت عدم تعیین سهم مشارکت توسط مجري، امتیاز کل درآمدزایی در آن بازه بصورت مساوي بین مجري و همکاران تقسیم میشود)

2  -  

9 
ریال تجهیزات آزمایشگاهی غیر مصرفی طرحهاي پژوهشی خاتمه یافته خارج از  100,000,000به ازاي هر 

  مؤسسه
5  -  

  -  10و 4  خاتمه یافته و صنعتی تحقیقاتی داخلی هايگزارش نهایی طرح 10

حداکثر یک   15یا 10  تالیف کتاب به زبان فارسی یا التین 11
  کتاب

  7  7  ترجمه کتاب 12
  9  1و 3   ارشدنامه خاتمه یافته دانشجویان کارشناسیراهنمایی و مشاوره هر پایان 13
  16  3و  8  راهنمایی و مشاوره رساله خاتمه یافته دانشجویان دکتري  14

  به ازاي عضویت در قطب پژوهشی مصوب وزارت علوم 15
  2  عضو اصلی

2  
  1  عضو جانبی

  -  1  مؤسسهبه ازاي عضویت در هر هسته پژوهشی مصوب  16
  -  5  پژوهشگر برتر و ....) –هاي ملی (کتاب سال جایزه 17
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    -  10  رازي و ...) –المللی (جشنواره خوارزمی هاي بینجایزه 18

  براي گواهینامه استاندارد  19
  دوره متوالی 3براي امتیاز  10  اخذ گواهینامه استاندارد ملی 

در  ریال درآمدزایی 10,000,000به ازاي هر همکاري در انجام آزمونهاي استاندار)  به نسبتبه مجري و یا همکاران انجام آزمون استاندارد(  
  .امتیاز 4/0آن دوره ارزیابی؛ 

(در صورت داشتن پژوهشی مشتركنامه ارتقاء بوده و با اعمال ضرایب جدول توزیع فعالیتهاي آیین 3مالك محاسبه امتیازات پژوهشی اعضاي هیأت علمی عمدتاً براساس ضوابط ماده * 
  شود.فعالیت پژوهشی مشترك) محاسبه می

  باشد:می) نشریه و بر اساس جدول ذیل IF، ضریب تأثیر( ISIالمللی مندرج در فهرست مالك محاسبه امتیازات مقاالت علمی پژوهشی چاپ شده در نشریات بین *
IF امتیاز  

19/0-0  3  
39/0-2/0  5/3  
69/0-4/0  4  
99/0-7/0  5/4  

49/1-1  5  
99/1-5/1  5/5  

49/2-2  6  
99/2-5/2  5/6  

≤٣ 7  
ما) تنها بر اساس * از مقاالت مسخرج از پایان نامه دانشجو امتیازي کسر نشده و در اینگونه مقاالت نیز امتیازدهی به کلیه همکاران(از جمله اساتید راهن

 پذیرد.میضرایب جدول توزیع فعالیتهاي مشترك انجام 
  

  : نحوه تخصیص اعتبار4ماده 
ثابت با سقف معین  ضریبضرب امتیاز کسب شده در یک سالیانه اعضاء هیأت علمی از طریق حاصل  پژوهانهمیزان ریالی      

 2و با در نظر گرفتن تبصره  1-3بند توسط هیأت رئیسه(سالیانه  )Grantپژوهانه(میزان که با توجه به تعیین گردد. محاسبه می
  د.گردمیمعین  ضریب ثابت آن سال،در  مجموع امتیازات و )3ماده 

باشد و فاکتورها و اسناد مثبته ) اعضاي هیأت علمی براي سال بعد قابل ذخیره نمیgrantناشی از پژوهانه( میزان اعتبارات نقدي :1 تبصره
ارائه گردند در غیر اینصورت لحاظ نخواهند شد. در صورتیکه مبلغی از اعتبار نقدي گرنت  در مهلت مقرربایستی مربوط به دوره قرارداد 

و چنانچه در دوره بعدي  گرنت دوره بعد وي کسر خواهد شد هزینه نشده باشد، مبلغ مذکور از اعتبار نقدي عضو هیأت علمیدوره قبل 
ریزي و نظارت از میزان مبالغ باقیمانده اعتبار غ مذکور توسط دفتر برنامهگرنت، امتیاز الزم جهت دریافت گرنت نقدي را کسب ننماید مبل

  .شودهاي) بعدي گرنت کسر میاختصاص یافته به وي و در صورت لزوم از مبالغ اعتباري اختصاص یافته به وي در دوره(دوره
اند اي که نتوانستهبه هریک از اعضاي هیأت علمیبراي مدت یکسال ) اختصاص یافته grantمیزان اعتبار پژوهانه(سقف هر ساله : 2تبصره 

اند(به صورت رسمی، پیمانی، ) و همچنین افرادي که در طول دوره استخدام شده3ماده  1حداقل امتیاز الزم را کسب نمایند(موضوع تبصره 
 3ه ماد 4گردد و مبلغ مذکور مشمول تبصره ن میقراردادي یا  طرح سربازي)، به پیشنهاد معاون پژوهشی و توسط هیأت رئیسه تعیی

خرید و آنالیزها بایستی پس از تأیید دفتر نظارت و شود(ریزي و نظارت در نظر گرفته میتوسط دفتر برنامه نخواهد شد و به عنوان اعتبار
زان آن براي اعضایی که در طول دوره بکار باشد و میاي سال بعد قابل ذخیره نمیمبلغ مذکور بر ).درصورت لزوم معاون پژوهشی صورت پذیرد

  خواهد بود. ،سال در نظر گرفته شده باقیماندة زماناند به نسبت گرفته شده
(استفاده از داخلی اعتبار %20پرداخت نقدي و  %08هر عضو هیات علمی به صورت  بهسالیانه تخصیص یافته  پژوهانه : 3تبصره 
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  .خواهد بود هاي داخلی)دستگاه
  

  پژوهانههزینه  ه: نحو5ماده 
 با ارائه اسناد هاي پژوهشی که در آن فعالیت دارند راتوانند اعتبار تعیین شده متناسب با زمینهمی مؤسسهاعضاء هیأت علمی     

  در موارد ذیل هزینه نمایند: هاي مربوطه به تشخیص مجريمقررات و آیین نامهو رعایت مثبته و مدارك 
 مواد مصرفی و تعمیر لوازم پژوهشی. مصرفی، خرید وسایل و مواد غیر .1

ترجمه، حروفچینی، ویراستاري، افزار، هزینه ثبت اختراع، خرید کتب، نشریات، نرم :خرید خدمات پژوهشی (مانند .2
 ....).خوانی، آنالیز مواد وه آرایی، نمونصفحه

تحت نظر ایشان در  داخلی هیأت علمی و دانشجویان تحصیالت تکمیلی و یا محققین پسا دکتري شرکت عضو .3
با  مؤسسهدر چارچوب مقررات  با ارائه مقاله و یا کارگاه هاي علمی داخل و خارج کشور یالمللسمینارهاي ملی و بین

 ارائه گواهی معتبر.

کنفرانس خارج از کشور پس از  یک تواند درویژه در سال حداکثر می هر عضو هیأت علمی با استفاده از اعتبار :1تبصره 
  تائید گروه و شوراي پژوهشی شرکت نمایند.

  .باشدمیپذیرش قابل  با ارائه مدارك مثبته هاي خارج از کشورنام در کنفرانسهزینه ثبت :2تبصره 
علمی) هر یک از نامه اجرایی سفرهاي هر ساله جهت شرکت در کنفرانسهاي علمی داخل یا خارج از کشور(مطابق آیین :3تبصره 

اعضاي هیأت علمی جدیداالستخدام و در طول بازه نخستین سال فعالیت آنان در موسسه، به پیشنهاد معاون پژوهشی و توسط 
  ).4ماده  2یابد(مبلغی عالوه بر مبلغ اختصاص یافته در تبصره هیأت رئیسه مبلغی جداگانه تعیین و اختصاص می

دانشجویان بورسیه مجاز به استفاده از اعتبار ویژه عضو هیأت علمی جهت شرکت در کنفرانسهاي خارجی  :4تبصره 
 باشند.نمی

 .مؤسسهدر چارچوب مقررات  و پایگاههاي اطالعاتی المللیهاي علمی و بینحق عضویت در مجامع و انجمن .4

 .مؤسسهصوب شوراي نامه مپژوهان پسا دکتري در چارچوب آئینالزحمه دانشپرداخت حق .5

که مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و  ISIمندرج در فهرست  در مجالت (page charge)پرداخت هزینه چاپ مقاله  .6
 .یورو 500تا سقف باشند فناوري نیز می

 .اعتبار) %50(حداکثر معادل پژوهشیدستیار کار  الزحمهحقپرداخت  .7

  .باشدپذیرش میهاي مربوط به اسناد ارزي به صورت ریالی و بر مبناي نرخ رسمی ارز قابل هزینه :5 تبصره
هاي دانشجویی، شرکت در سمینارهاي داخلی و خارجی و .... طبق قوانین هاي پژوهشی داخلی، پروژهکلیه مراحل تصویب طرح: 6تبصره 
 انجام پذیر است. مؤسسهجاري 
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  تسویه حساب ة: نحو6ماده 

 ماهفروردین 30هر عضو هیأت علمی جهت تسویه حساب نهایی گرنت نقدي خود موظف است پس از پایان دوره قرارداد و حداکثر تا    
 کلیه اسناد مثبته را پس از تأیید معاون پژوهشی به امور مالی ارائه نموده و سپس بایستی تأییدیه آن توسط امور مالی به معاونت پژوهشی

  ارسال گردد. 
گرنت فروردین و حداکثر تا پایان خردادماه آن سال اقدام به تسویه حساب نهایی  30اي که پس از تبصره: مبلغ گرنت اعضاي هیأت علمی

بدیهی است در صورت عدم تسویه تا پایان خردادماه،  .یابدسال کاهش می سپري شده از آننمایند، به نسبت زمان دوره قبل خود می
موسسه تعهدي در جهت انعقاد قرارداد دوره بعدي گرنت و یا تخصیص هرگونه اعتبار گرنت و ... براي متقاضی نخواهد داشت و همچنین در 

هاي عضو جبران نماید. باشد رآساً نسبت به کسر بدهی از محل حقوق و مزایاي ماهیانه و یا سایر دریافتیسه مخیر میصورت لزوم موس
  .تصمیم گیري در خصوص موارد خاص نیز بر عهده معاون پژوهشی خواهد بود

نامه جایگزین آیینو تصویب  مؤسسهشوراي  16/12/90ماده در جلسه مورخ  7مشتمل بر  العملدستور: این 7ماده 
 17/04/93و  17/10/92و  09/07/92و  31/2/92 و 06/04/91اتدر جلس. دستورالعمل گردیدشورا  09/06/88مصوب 

  .قرار گرفتاصالح مورد نیز  شوراي پژوهشی 16/7/92ي موسسه و جلسه شورا 12/03/94و  29/02/94و 
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 )١(  
توسط عضو  سال قبلیک تکمیل فرم مربوط به فعالیت هاي پژوهشی

  با نظارت سال قبل گرنت و تسویه هیات علمی متقاضی
  

  
)٢(  

به کمیته ارائه فرم تکمیل شده به انضمام مستندات مربوطه 
  پژوهانه تخصیص

  
  

)٣(  
توسط کمیته  اعتبار ویژه پژوهشی و مبلغ  محاسبه امتیازات

 و اعالم به مالی )هسالیک( بر اساس امتیازات کسب شده پژوهانهتخصیص 
  تا پایان بهمن، جهت تأمین اعتبار

  
  

)۴(  
  واجد شرایط دریافت گرنت انعقاد قرارداد با متقاضی

  سال قبل) پژوهانهتسویه  مبنی برنامه تاییدیه دفتر نظارت  پس از ارائه( 
  توسط معاونت پژوهشی 

  
)۵(  

پرداخت مرحله اول اعتبار تخصیص یافته به متقاضی در راستاي 
یید معاون و با تأ توسط امور مالیفعالیتهاي پژوهشی تعریف شده 

  پژوهشی
  

)۶(  
پرداخت مرحله دوم اعتبار تخصیص یافته به  مین اعتبار وتأ

توسط امور متقاضی در راستاي فعالیتهاي پژوهشی تعریف شده 
  یید معاون پژوهشیو با تأ مالی

  
  

و ضریب  سقف پرداختی
تصویب  پس ازهر سال  ثابت

میگرد  مشخصهیات رئیسه 
براي الزم  حداقل امتیازو 

واجدشرایط بودن دریافت 
امتیاز در هر  20کسب  گرنت

 ..باشدسال می

 15تا 
ماهدی  

تا پایان 
 ماهفروردین

 سال بعد

پایان تا 
شهریورماه 

 سال بعد

تا پایان 
 اسفند

(7) 
وسط ت یکساله پژوهانهارائه کلیه اسناد مثبته مربوط به هزینه کرد 

ساب تسویه ح (پس از تأیید معاون پژوهشی) جهتامورمالیبه متقاضی 
شیپژوهبه معاونت  امورمالیتوسط ییدیه آن ارسال تأ سپس و نهایی  


