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  مرجع تصويب            تاريخ تصويب موضوع

  آيين نامه اعتبار ويژه (گرنت)
  

 شوراي پژوهش و فناوري دانشگاه    08/11/1398                      

  
  

  معاونت پژوهشي
  

    
  

  

  

  آيين نامه تخصيص اعتبار ويژه (گرنت) به اعضاي هيئت علمي دانشگاه تهران
 

 دانشگاه علمي هيئت اعضاي پژوهشي عملكرد در ارزيابي مدون ضوابط و اعمال هماهنگ سياست اتخاذ منظور به نامهآيين اين
  و تحقق اهداف زير تدوين شده است.

  
   :اهداف - 1 ماده

هـاي  و برنامـه  كشـور  علمـي  جامع اسناد باالدستي از جمله نقشه منطبق بر تهران دانشگاه و فناوري پژوهش اهداف تحقق-1
  دانشگاه ايدوره

 دانشگاه الملليو بين ايمنطقه جايگاه ارتقاء-2

 گسترش و تقويت رويكرد كيفيت محوري در  عملكرد پژوهشي اعضاي هيئت علمي-3

 هـاي ايـده  از حمايـت  بر تاكيد با كشور نيازهاي رفع حركت در مرزهاي دانش و راستاي در پژوهشي هايفعاليت دهيجهت-4
 محور محصول هايپژوهش و كارآفرين آور،فن نو،

 ايجاد وحدت رويه در بررسي كيفي و كمي عملكرد پژوهشي اعضاي هيئت علمي-5

  
  شرايط و ضوابط تخصيص اعتبار ويژه -2ماده 

تخصيص اعتبار ويژه پژوهشي به اعضاي هيئت علمي شاغل و بازنشسته دانشگاه تهران براساس امتياز عملكرد پژوهشي  -2-1
  گيرد.ايشان صورت مي

) affiliation( مكاتبـه  آدرس كـه  صورتي در) حكم صدور زمان از( وابسته علمي هيئت عضو پژوهشي عملكرد ارزيابي -2-2
  گيرد.صورت مي تهران دانشگاه علمي هيئت اعضاي همانند باشد، تهران دانشگاه اول،

اعضاي هيئت علمي مامور (انتقال موقت) در دانشگاه تهران مشمول تخصيص اعتبار ويژه نمي باشند. صرفا اعضاي  -2-3
  باشند.دريافت اعتبار ويژه اهدايي مي هيئت علمي دانشيار به باال مشمول 

موسسـات آموزشـي بـه     هـا و در مورد اعضاي هيئت علمي جديداالستخدام و اعضاي هيئت علمي كه از ديگـر دانشـگاه   -2-4
آدرس  درجكنند، تنها به عملكرد پژوهشي بعد از استخدام/ انتقال دائم ايشـان و در صـورت   دانشگاه تهران انتقال دائم پيدا مي

    گيرد.) امتياز اعتبار ويژه تعلق ميUniversity of Tehranصحيح دانشگاه تهران (
ها و مراكز آموزش عالي و يـا قطـع ارتبـاط بـا     اعضاي هيئت علمي دانشگاه تهران به محض انتقال دائم به ساير دانشگاه -2-5



 

٢ 
 

  باشند.دانشگاه، مشمول تخصيص اعتبار ويژه نمي
مـام،  تهـاي تحقيقـاتي نيمـه   اعتبار ويژه عضو هيئت علمي متوفي پس از تسويه حساب، در سال وفات بابت انجام طـرح  -2-6

هزينه دانشجو، تنخواه دريافتي و ... با تاييد شوراي پژوهشي واحد مربوط و در صورت داشتن اعتبار پژوهشي كافي براي خريد 
هاي تجهيزات آزمايشگاهي در راستاي زمينه فعاليت تحقيقاتي متوفي زير نظر معاون پژوهشي واحد قابل هزينه بوده و در سال

  .باشدمحاسبه نمي بعد اعتبار ويژه متوفي قابل
  

  اهدايي ويژه اعتبار اعطاي -3ماده 
جديداالستخدام كـه بـيش از سـه سـال از تـاريخ اسـتخدام ايشـان         علمي اعضاي هيئت براي اهدايي ويژه اعتبار ميزان -3-1

 نيـز  و آزمايشـگاهي  مصـرفي  مـواد  خريـد  طريـق  از تنهـا  آن امتيـاز  15 به مربوط اعتبار كه باشدمي امتياز 25 نگذشته باشد،
  .است هزينه قابل ثبت شده به عنوان اموال دانشگاه تجهيزات

-3بنـد   مشمول يابندارتقاء مي استادياري مرتبه به و آمدهدر دانشگاه استخدام به مربي مرتبه با كه علمي هيئت اعضاي -3-2
  . شوندنمي 1
در دانشگاه عيناً مطابق ضوابط مربوط به گرنت اهـدايي بـه    پرداخت گرنت اهدايي به اعضاي هيئت علمي انتقالي (دائم) -3-3

  باشد.اعضاي هيئت علمي جديد االستخدام با تمام شرايط آن مي
امتياز اعتبـار ويـژه اهـدايي و در صـورت دارا بـودن       50به اعضاي هيئت علمي مأمور و انتقالي با مرتبه علمي دانشيار،   -3-4

گيرد. ضمناً آن دسته از اعضاي هيئت علمي كه از خارج از كشـور  امتياز اعتبار ويژه اهدايي تعلق مي 75مرتبه علمي استادي، 
  )97(از ابتداي سال .باشندشوند نيز مشمول اين مصوبه ميجذب دانشگاه تهران مي

  
    :ويژه اعتبار تخصيص معيارهاي - 4 ماده
  .يابدمي تخصيص و محاسبه زير هايشاخص از شده كسب امتيازات مجموع براساس علمي هيئت اعضاي ويژه اعتبار

   چاپي يا الكترونيكي از اعم علمي معتبر در نشريات علمي هيئت اعضاي شده منتشر هايمقاله -4-1
 & Artsو  Science ،Social scienceامتيازدهي مقاله هاي چاپ شده در نشريات معتبر در حوزه هاي -4-1-1

Humanities ،  ميالدي براي مقاالت  2020براي مقاالت چاپ شده در نشريات داخلي و از ابتداي سال  1398از دي ماه
  المللي براساس جدول زير مي باشد:چاپ شده در نشريات بين
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  نمايه شده اند. wosنشريات معتبر بين المللي كه در پايگاه  :*
  Emergingو در سطح Impact Factorنمايه شده و بدون  wosنشريات معتبر بين المللي كه در پايگاه اطالعاتي  :**
باشند، در سطح مي Arts & Humanitiesثبت شده اند و در حوزه  wosپايگاه   Master listباشند. (نشرياتي كه در مي
Q1 (.در نظر گرفته مي شوند  

  نمايه شده اند. Scopusنشريات معتبر بين المللي كه در پايگاه   : ***
پزشـكي و   آمـوزش  و درمـان  بهداشـت،  وزارت فنـاوري،  و تحقيقـات  علـوم،  نشريات مصوب وزارتكه در فهرست  نشرياتي :†

  نمايه شده اند. ISC ثبت و در پايگاه هاي علميهحوزه
پزشـكي و   آموزش و درمان بهداشت، وزارت فناوري، و تحقيقات علوم، كه در فهرست نشريات مصوب وزارت نشرياتي :†:  ††

  نمي باشند. ISCولي داراي نمايه  ثبت هاي علميهحوزه
  هاي علميه ثبت شده اند.فناوري و حوزه و تحقيقات علوم، ترويجي كه در فهرست نشريات مصوب وزارت -علمي نشريات + :

  شود.در نظر گرفته مي Qهاي متفاوت هستند، باالترين Qهاي مختلف داراي : براي نشرياتي كه در رشته1تبصره
  باشد. تاريخ چاپ مقاله مي Q: مالك استخراج 2تبصره 

گيرد و امتيازي كه امتياز تعلق مي nature  ،80 	و science 	) چاپ شده در نشرياتfull paperبه مقاله كامل (  -4-1-2
چـاپ شـده در   نمايد، حداقل برابر امتياز يك مقاله كامـل  عضو هيئت علمي از مقاالت چاپ شده در نشريات مذكور كسب مي

  )97(از ابتداي سال  .مي باشد Q1 نشريات
  
ارجاع مربـوط بـه خـود     10درصد ارجاعات يا  30شوند و حداقل مي نمايه  wos  پايگاه در كه مروري مقاالت امتياز -4-1-3

  .شودمي محاسبه 2 ضريب با هاي پژوهشي اعضاي هيئت علمينويسنده باشد، با نظر كميته بررسي موارد خاص فعاليت
 از مختلـف  هـاي صـورت  بـه  و ) نبودهfull paper( كامل مقاله صورت كه به مقاالت چاپ شده در نشريات معتبر به -4-1-4

 Letter، Technical note ، Short Communication ، Rapid publication ، Case report، Brief: قبيـل 

Report گرفته  تعلق كامل مقاله امتياز %80 تا شود، منتشر سازد، متمايز كامل مقاله يك از را مقاله كه ديگري عنوان هر يا و
  .گيردمي تعلق كامل مقاله امتياز Editorial material، 50% و  Discussion , Commentنوع  از مقاالتي به و
 Closuresباشد چنانچه قبـل از عنـوان مقالـه    مي Discussion and Closuresدر مواردي كه مقاله به صورت  -4-1-5

قرار گرفته باشـد، ده درصـد    Discussion ofگيرد و چنانچه قبل از عنوان مقاله، مي درج شده باشد، امتيازي به آن تعلق ن
  )96(از ابتداي سال  .گيردمي امتياز مقاله كامل به آن تعلق 

  )96(از ابتداي سال  ياز مقاله كامل تعلق گيرد.هشتاد درصد امت forumبه مقاالت از نوع  --4-1-6
 برابـر  مقالـه  سـندگان ينو يبرا ازيامت حداقل ،wosنمايه  با يالمللبين اتينشر در شده چاپ يگروه مقاالت مورد در -4-1-7
  است. ازيامت كي

باشـند و در ليسـت    رسـيده  چـاپ  به باشندمي scopus و wos نمايه فاقد كه خارجي نشريات هايي كه درمقاله به -4-1-8
    گيرد. امتياز تعلق مي 3نشريات معتبر دانشگاه قرار دارند، 

ها از سوي كميته اعتبارسنجي نشريات مورد المللي شامل نشرياتي است كه اعتبار علمي آنليست نشريات معتبر بين -4-1-9
  تاييد قرار گرفته است.

فناوري (در خصوص نشـريات   و تحقيقات علوم، وزارت امل نشريات نامعتبرليست نشريات نامعتبر دانشگاه تهران ش -4-1-10
  باشد.المللي) ميو مصوبات كميته اعتبارسنجي نشريات دانشگاه تهران (در خصوص نشريات بين داخلي)

كميتـه  المللـي نباشـد، موضـوع در    المللي در ليست نشـريات معتبـر و نـامعتبر بـين    اي بيندر صورتيكه نام نشريه -4-1-11
    شود.اعتبارسنجي نشريات مطرح و نسبت به اعتبار آن اعالم نظر مي
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هاي چاپ شده در نشريات متفرقه داخلي كه در ليست نشريات معتبر وزارت علـوم، تحقيقـات و فنـاوري و    به مقاله -4-1-12
  .گيردباشند، امتيازي تعلق نميوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي نمي

  هاي چاپ شده فاقد امتياز است.مقاله ترجمه -4-1-13
 آزمـايش  و)  Theoretical( نظري دسته دو به) Science( علوم حوزه در منتشر شده هايمقاله اينكه به باتوجه -4-1-14

 درنظرگـرفتن  بـا  بنيـان  آزمـايش  مقـاالت  مقاالت، براي اينگونه ارزيابي شود، درمي تقسيم) Experimental based(بنيان 
 2 ضـريب  نظـري  مقـاالت  بـه  با تاييد شوراي پژوهشي پرديس/ دانشكده مستقل/ واحد پژوهشي مستقل نسبت زير هايمالك
  :شودمي منظور

  .است آزمايشگاهي غير هايداده نقادي و پردازينظريه توصيف، تحليل، از حاصل مقاالت كليه شامل نظري مقاالت -1
 از آنهـا  در و آيـد مي دست به آزمايش انجام كمك به پژوهش هايداده كه است مقاالتي كليه شامل بنيان آزمايش مقاالت -2

  .شودمي گرفته بهره آزمايشگاهي تجهيزات و بيوشيميايي شيميايي، مواد
  باشد.مسئوليت اجراي صحيح اين بند با معاون پژوهشي واحد مربوط مي

هاي علوم اجتماعي و رفتـاري، هنـر و علـوم انسـاني،  كميتـه      حوزهمرجع تشخيص آزمايش بنيان بودن مقاالت در  -4-1-15
  باشد.بررسي موارد خاص اعضاي هيئت علمي مي

 هـاي سـازمان  عمـومي  هـاي روابـط  نشريه "، "پيشگفتار" ،"گزارش"، "سردبير سخن"عناوين  تحت كه مقاالتي به -4-1-16
 گيرد.نمي تعلق امتيازي رسيده باشد، چاپ به "سخنراني "و  "مختلف

  باشد.) مي01/05/97رسد، برابر امتياز مقاله كامل(از امتياز نقد كتاب كه در نشريات معتبر داخلي به چاپ مي -4-1-17
بررسـي  هنر و معماري كه در نشريات معتبر چاپ شده باشند با نظر كميته  كميسيون مربوط به مقاله نقد به موارد -4-1-18

  .گيردمي تعلق امتياز 2 حداكثر تا اعضاي هيئت علمي هاي پژوهشيموارد خاص فعاليت
هـاي بـين   باشد. مقاالت حاصـل از پـژوهش  هاي خارج از حوزه تخصصي اعضاي هيئت علمي قابل ارزيابي نميمقاله -4-1-19

  باشند.اي مشمول اين بند نميرشته
تشر نمايد، با ارائه گواهي معتبر از سـوي سـردبير،   هاي تاخيري) منهاي قبل (شمارهاي مقاله را در شمارهاگر نشريه -4-1-20

  باشد.تاريخ مورد نظر نويسنده مقاله مالك امتيازدهي مي
المللي زمان ارزيابي زمان چاپ مقاله و براي نشريات بين ،مالك معتبر يا نامعتبر بودن نشريات براي نشريات داخلي -4-1-21

  باشد.باشد و به طور كلي اعتبار نشريه در زمان پذيرش مقاله مالك نميمقاله مي
  
تاريخ چاپ آن مقاالت براي امتيازدهي اعتبار ويـژه  	عنوان	به	المللي	در نشريات بين	چاپ شده	مقاالت DOI 	تاريخ	-4-1-22

مقالـه، در  	چـاپ 	قطعـي 	دانشـگاه تهـران)، تـاريخ   	هيئت علمـي 	مقاله (عضو	موافقت همه نويسندگان	صورت	درباشد و تنها مي
  )98(از ابتداي سال  گيردمي	قرار	مد نظر	مقاله		ارزيابي

زير نظر عضو هيئـت علمـي دانشـگاه     كه الملليبين و داخلي در نشريات شده چاپ پژوهشي مقاالت يك از هيچ در -4-1-23
دانشجوي دانشگاه تهران نبايد نويسنده مسئول باشد. در صورت عدم رعايت اين امر، به عضـو / اعضـاي    شود،نگارش ميتهران 

  گيرد.هيئت علمي نويسنده مقاله امتيازي تعلق نمي
 مكاتبـات  مسـئول  نويسـنده  تهـران  دانشـگاه  آموختـه  دانـش  يـا  دانشـجو  كـه  نشـريات  در شـده  چـاپ  مقاالت در -3تبصره 

)corresponding author( باشد، در صورتيكه استاد راهنما مسئوليت آن مقاله را از نظر محتواي علمي بپذيرد، بـه اعضـاي   مي
علمـي دانشـگاه   ( به هر كدام از اساتيد راهنمـا و اعضـاي هيئـت    گيرد.هيئت علمي نويسنده مقاله، امتياز اعتبار ويژه تعلق مي

  )96رد.)   (از ابتداي سال گيامتياز در جايگاه خود تعلق مي
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گيرد جايگاه اول را ميدر ترتيب نويسندگان يك مقاله، چنانچه يك عضو هيئت علمي، نويسنده مسئول باشد امتياز  -4-1-24
و در صورتيكه نفر اول نيز عضو هيئت علمي دانشگاه تهران باشد، ميانگين امتياز عضو هيئت علمي نويسنده مسئول و نفر اول 

  .شوددو لحاظ ميبراي هر 
چنانچه چند نفر از اعضاي هيئت علمي دانشگاه تهران در يك مقاله نويسنده مسـئول باشـند، ميـانگين امتيـاز بـه       -4-1-25

  گيرد.هريك از آنان تعلق مي
درصورتي كه اي، دانشجوي دانشگاه تهران نفر اول و استاد راهنما نفر دوم باشد، چنانچه در ترتيب نويسندگان مقاله -4-1-26

  )97(از ابتداي سال  شود.دانشجو نويسنده مسئول نباشد براي استاد راهنما امتياز جايگاه اول لحاظ مي
 مقاله آن در مشترك راهنماي استادان باشد و اول دانشجوي دانشگاه تهران نفر درترتيب نويسندگان مقاله، چنانچه -4-1-27

 تقسـيم   دو بـر  و جمـع  سـوم  و اول نفـر  امتياز و نويسنده مسئول نباشد، ضريبدرصورتي كه دانشج باشند، سوم و دوم نفرات
  .نمايدمي مشخص را راهنما از استادان هريك امتياز ضريب آمده بدست عدد. شودمي

 اسـتادان  سـوم  و دوم نفـرات  و دانشجوي دانشگاه تهـران  اول نفر و باشند نفر 3 ايمقاله نويسندگان كه صورتي در مثال براي
+0/50	  :شودمي محاسبه زير صورت به راهنما استادان از يك هر امتياز ضريب باشند، راهنما 	0/80
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  المللي معتبربين و ملي هايهمايش مقاالت مجموعه در علمي هيئت اعضاي شده چاپ هايمقاله -4-2
هـا، موسسـات آمـوزش عـالي، مراكـز      دانشـگاه المللي معتبر همايشي است كـه برگزاركننـده آن،   همايش ملي يا بين -4-2-1

باشـد). برگزاركننـدگان   هاي علمي معتبـر باشـد (محـل برگـزاري همـايش مـالك نمـي       ها و يا انجمنتحقيقاتي، فرهنگستان
) ثبـت  ISCعلـوم جهـان اسـالم (    هاي داخل كشور موظفند قبل از فراخوان مقاله، همايش خود را در پايگاه استناديهمايش
  نمايند.
هاي علمي معتبر (به تشخيص معاون پژوهشي واحد) برگـزار  هاي برتر و يا انجمنهايي كه توسط دانشگاه: به همايش 4تبصره 

(از .گيـرد ثبت نشده باشند، امتياز اعتبار ويژه (گرنت) تعلق مي  (ISC)اند، حتي اگر در پايگاه استنادي علوم جهان اسالمشده
  )97ابتداي سال 

المللـي معتبـر بـه    هاي ملي و بينهاي همايشهاي چاپ شده اعضاي هيئت علمي در مجموعه مقالههي مقالهامتيازد -4-2-2
  باشد:شرح زير مي

  امتياز 2 الملليهاي بين) همايشCDيا لوح فشرده ( هامقاله مجموعه در شده چاپ كامل مقاله هر ازاء به - 
   امتياز 1         المللي  هاي بينهمايش )CDلوح فشرده ( ها يامقاله خالصه مجموعه در شده چاپ مقاله خالصه هر ازاء به -
      امتياز 1  ملي هايهمايش )CD(لوح فشرده  ياها مقاله مجموعه در شده چاپ كامل مقاله هر ازاء به -
  امتياز  5/0    هاي ملي همايش )CD(لوح فشرده  ها يامقاله مجموعه خالصه در شده چاپ مقاله خالصه هر ازاء به -
 تعلـق  امتيـازي  آن از بيشتر به و باشدمي مقاله 3 تعداد همايش يك در علمي هيئت عضو هر توسط مقاله ارائه سقف -4-2-3

  .گيردنمي
  . باشدمي امتياز 5 سال هر هر عضو هيئت علمي در الملليبين و ملي هايهمايش كامل هايمقاله امتياز سقف -4-2-4
  . باشدمي امتياز 3 هرسال هر عضو هيئت علمي در الملليبين و ملي هايهمايش هايمقاله خالصه امتياز سقف -4-2-5
 شده چاپ wos در شده نمايه الملليبين نشريات در كه الملليبين هايهمايش در شده ارائه هايمقاله خالصه امتياز -4-2-6

  ).5-2-4و  4-2-4در بندهاي  شده اشاره سقف رعايت بدون( شودمي گرفته نظر در 5/1 ضريب با باشند،
المللي قيد شده باشـد و  گردد كه در عنوان همايش، كلمه بينالمللي داخل كشور به همايشي اطالق مي: همايش بين5تبصره 

  مقاله كامل يا خالصه مقاله چاپ شده به زبان غير فارسي باشد. 
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باشد زبان رسمي همايش بـه ترتيـب زبـان    هاي خارجي ميالمللي كه مرتبط با ساير زبانبينهاي خصوص همايش: در6تبصره
  فارسي و زبان مرتبط با حوزه مربوط است.

 نيـز  اينشـريه  با ارزيـابي و داوري در  و باشد شده چاپ همايش به صورت كامل مقاالت مجموعه در ايمقاله چنانچه -4-2-7
 صورته ب يشيهما مقاالت مجموعه در ابتدا يامقاله چنانچهگيرد و مي تعلق نشريه امتياز در شده چاپ مقاله به فقط شود، چاپ

 امتيـاز  هـم  و شيهمـا  ازيامت هم باشد، دهيرس چاپ به كامل مقاله صورته ب ياهينشر در آن از پس و دهيرس چاپ به مقاله خالصه
  .دينمامي اخذ را هينشر

 مجموعه در كامل مقاله يا مقاله خالصه كه صورتي در تنها باشد پوستر صورت به در همايش مقاله ارائه نحوه چنانچه -4-2-8
  شود.مي داده امتياز باشد، شده چاپ همايش مقاالت

) ، مربوط به مقاالت چاپ شده در نشريات است و اين 24-1-4لحاظ نمودن موضوع نويسنده مسئول در ارزيابي (بند  -4-2-9
  شود. ها لحاظ نميموضوع در ارزيابي مقاالت مربوط به همايش

 دانشگاه دانشجوي مقاله اول نويسنده چنانچه هاچاپ شده در مجموعه مقاالت همايش مقاالت و خالصه مقاالت در -4-2-10
  گيرد.مي را مقاله جايگاه اول امتياز راهنما باشد استاد راهنما استاد و نفر دوم تهران

  

  شده چاپ هايكتاب -4-3
چاپ شده توسط شوراي پژوهشي واحد به صورت كيفي بررسي شده و امتياز آن با توجـه بـه جـدول زيـر     هاي كتاب -4-3-1

) بـه اداره كـل   RTISتعيين و براي ثبت در سـامانه مـديريت اطالعـات پـژوهش و فنـاوري (     براساس ناشر و با رعايت سقف، 
  )04/04/98(از ريزي و نظارت پژوهشي اعالم مي گردد:برنامه

 

  گرنت	امتياز بر اساس ناشر	ها	دسته بندي كتاب   

  امتياز 40تا   المللي	معتبر بين	هاي چاپ شده توسط انتشاراتكتاب

  امتياز 20تا   بين المللي	توسط انتشاراتهاي چاپ شده كتاب

  ناشران دانشگاهي

  هاي چاپ شده توسط انتشارات دانشگاه تهرانكتاب

  هاي سطح يك و دوهاي منتشر شده توسط انتشارات دانشگاهكتاب

  هاي سطح سههاي منتشر شده توسط انتشارات دانشگاهكتاب

  هادانشگاههاي منتشر شده توسط انتشارات ساير كتاب

	  

  امتياز 20تا 

  امتياز 15تا 

  امتياز 10تا 

  امتياز 7تا 

  ساير ناشران

  هاي چاپ شده توسط ناشران سطح يككتاب

  هاي چاپ شده توسط ناشران سطح دوكتاب

  هاي چاپ شده توسط ناشران سطح سهكتاب

	  

  امتياز 15تا 

  امتياز 10تا 

  امتياز 7تا 
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امتياز توسط شوراي پژوهشي واحد  40زير تا سقف  ناشرين معتبر بين الملليهاي چاپ شده توسط امتياز كتاب -4-3-2

  تعيين مي گردد: 
 چاپ فارسي غير زبان به كتاب كه مواردي و مراكز معتبر علمي دانشگاهي در تهران دانشگاه انتشارات و چاپ مؤسسه -

  باشد شده
 Elsevier 

 Springer 
 John Wiley 
 Taylor  & Francis 
 Blackwell 
 McGraw Hill 

 Oxford 
 Routledge 
 B. Tauris  
 Brill 
 IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) 
 IET (The Institution of Engineering and Technology) 
 Emerald 

  

 موارد بررسي ها اشاره نشده است، كميتهبه آن 2-3-4 كه در بند الملليبين معتبر ناشران تشخيص ساير مرجع: 7تبصره
  .باشدمي دانشگاه علمي هيئت اعضاي پژوهشي هايفعاليت خاص

 علمـي  هيئت اعضاي پژوهشي هايفعاليت خاص موارد بررسي كميته توسط كه ناشراني توسط منتشره هايكتاب به -4-3-3
 Lambert, Nova  Intech , , Cambridgeناشـران گيـرد.  نمـي  شـوند امتيـازي تعلـق   تشـخيص داده مـي   اعتبـار  فاقد

Scholars Publishing ،IGI global  گيرد.ها امتيازي تعلق نميفاقد اعتبار بوده و به آن  
ها بـوده و امتيـاز   و فرهنگيان به عنوان انتشارات ساير دانشگاه آزاد اسالمي، پيام نور، غير انتفاعي يهاناشران دانشگاه -4-3-4

  گردد. امتياز توسط شوراي پژوهشي واحد تعيين مي 7ها تا سقف كتاب
هـاي چـاپ شـده    در صورت معتبر بـودن ناشـر ماننـد كتـاب      (ebook)هاي الكترونيكيبررسي و امتياز دهي كتاب -4-3-5

  )97(از ابتداي سال  باشد.مي
 توسط شده صادر شناسنامه كه هاييكتاب به و باشدمي كتاب شناسنامه در شده ثبت تاريخ كتاب، چاپ تاريخ مالك -4-3-6

  .گيردنمي تعلق امتيازي ندارند، را )فيپا( اسالمي جمهوري كتابخانه
يا در شناسنامه كتاب هاي تأليفي يا ترجمه شده توسط اعضاي هيئت علمي دانشگاه چنانچه در روي جلد و به كتاب -4-3-7

به نام دانشگاه تهران به عنوان محل اشتغال مؤلف / مترجم اشاره شده باشد، امتياز كامل و در صورتي كه نام دانشگاه تهران به 
عنوان محل اشتغال مؤلف / مترجم در روي جلد و يا در شناسنامه كتاب درج نشده باشد ولي در پايـان پيشـگفتار يـا مقدمـه     

كل امتياز تعلق گرفته و در مواردي هم كه ناشر موافق با درج نام مؤلف / مترجم درروي جلـد و يـا    %50باشد،  كتاب ذكرشده
شناسنامه كتاب نباشد و مؤلف / مترجم ناگزير از درج نام خود در پيشگفتار يا مقدمه كتاب باشد، امتياز كامل به كتـاب تعلـق   

  )97(از ابتداي سال  .گيردمي
هاي چاپ شده توسط انتشارات دانشگاه تهران، در صورت عدم ذكر نام دانشگاه تهران نيـز امتيـاز گرنـت بـه     كتاب: به 8تبصره

  .گيردصورت كامل تعلق مي



 

٨ 
 

چنانچه به چاپ اول كتاب يك عضو هيئت علمي دانشگاه تهران به دليل عدم اشاره به نـام دانشـگاه، امتيـازي تعلـق      -4-3-8
به نام دانشگاه تهران اشاره شده باشد، به چاپ مجدد حتي در صورت عدم تغيير نسبت به چـاپ   نگرفته باشد و در چاپ مجدد

گيرد و در صورتيكه چاپ اول كتاب مربوط به قبل از انتقال عضو هيئت علمـي بـه دانشـگاه تهـران     اول، امتياز كامل تعلق مي
تغييرات و اضافات و تجديد نظر انجام شـده، امتيـاز    باشد، به چاپ جديد، حداكثر يك پنجم امتياز چاپ قبلي كتاب بر اساس

  )97(از ابتداي سال  .گيردگرنت تعلق مي
 از و شـوند چاپ مي دانشگاه بدون مجوز معاونت پژوهشي دانشگاه انتشارات موسسه چاپ و از خارج كه هاييكتاب به -4-3-9

  گيرد.نمي تعلق امتيازي اند،نموده استفاده دانشگاه آرم
علمـي نداشـته و بـه ذوق و سـليقه     	هيئـت 	بـا رشـته عضـو   	ارتبـاطي 	هـيچ گونـه  	هايي كه از نظـر علمـي  به كتاب -4-3-10

  .گيردشده باشد امتيازي تعلق نمي	نگاشته	شخصي
 زيـر  مقاالت، تدوين مجموعه ويراستاري، ، مقدمه كتاب، گردآوري،تعريض حاشيه، موارد تدوين، ديباچه، پيشگفتار، -4-3-11

 مـوارد  آزمـون و  سواالت كنكور، نمونه هاي آمادگيهاي درسي (ابتدايي و دبيرستان)، كتابكوشش، ناظر علمي، كتابنظر، به 
  باشد.سفر و فرهنگ لغت بدون داشتن توضيح كلمات، فاقد امتياز مي علمي، زندگينامه، خاطره و گزارش غير هايكتاب مشابه،

  . گيردباشد، امتيازي تعلق نميميهايي كه به صورت هزار واژه از هر رشته به كتاب -4-3-12
كه براساس دستورالعمل مصوب شوراي پـژوهش و  تنها در صورتي دانشگاه تكميلي تحصيالت هاينامه و رسالهپايان -4-3-13

 و شـده   برخـوردار  كتاب امتياز درصد 50 از رسندمي چاپ به كتاب صورت توسط ناشران معتبر دانشگاهي به فناوري دانشگاه
   .شد خواهند درصد امتياز برخوردار 75 از برسند چاپ به انگليسي زبان به چنانچه

  . شد خواهد محاسبه تاليفي هايكتاب امتياز %50 شده ترجمه هايكتاب امتياز -4-3-14
  .گيردمي ترجمه تعلق امتياز باشد، شده چاپ "ترجمه و تحشيه " عنوان تحت كه كتابي به -4-3-15
شـوراي پژوهشـي پـرديس/ دانشـكده      بـه  موضـوع  و حجم در تنوع به توجه با جلدي چند هايكتاب امتياز بررسي -4-3-16

  شود. مي مستقل/واحد پژوهشي مستقل واگذار
درصـد   50جلـدهاي دوم و سـوم   هاي چند جلدي كه زير عنوان هر جلد با جلد ديگر متفاوت است، امتياز دركتاب -4-3-17

گيرد. در موارد خاص، امتيـاز جلـدهاي سـوم بـه بعـد در      باشد و به جلدهاي سوم به بعد امتيازي تعلق نميامتياز جلد اول مي
  هاي اعضاي هيئت علمي تعيين خواهد شد.كميته بررسي موارد خاص فعاليت

ن بخشي از يك كتاب بـا ناشـر دانشـگاهي معتبـر بـا نظـر       و چاپ آن به عنوا )case studyتهيه مطالعه موردي ( -4-3-18
  باشد.امتياز مي 5داراي حداكثر شوراي پژوهشي پرديس/ دانشكده مستقل/واحد پژوهشي مستقل، 

بـه   باشـد،  نشده ذكر »جديد) ويراست( ويرايش يا نظر تجديد با« عبارت آن، در و شده چاپ تجديد كتابي چنانچه -4-3-19
حداكثر يك پـنجم امتيـاز    شوراي پژوهشي واحد، نظر با نويسنده، توسط مستندات ارائه صورت در و نگرفته تعلق آن امتيازي

   گيرد.كتاب به آن تعلق مي
شود، امتياز هر فصل از كتاب تا سـقف سـه   در مواردي كه از يك نويسنده، يك يا چند فصل در يك كتاب چاپ مي -4-3-20

  شود:زير محاسبه مي فصل با رعايت موارد زير، از فرمول
		تعداد	صفحات	هر	فصل	از	كتاب

	تعداد	كل	صفحات	كتاب × امتياز	كل	كتاب =  امتياز	فصل	كتاب
المللي و ناشرين هاي داخلي چاپ شده توسط ساير مراكز نشر، مراكز معتبر دانشگاهي، ناشرين بينو نيز براي هر فصل از كتاب

  باشد.دو، سه و چهار ميالمللي، به ترتيب كف امتياز يك، معتبر بين
هاي چاپ شده در مجموعه مقاالتي كه در قالب يك كتاب چاپ شده اند، با استفاده از فرمول فصـلي از  امتياز مقاله -4-3-21
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  .گرددامتياز محاسبه مي 1با كف  20-3-4كتاب بند 
رغم عدم اشـاره  باشد، فصل مربوط علي ها به آدرس اشاره نشدهچنانچه طبق فرمت كلي كتاب در مورد هيچيك از فصل - 22- 3- 4

   گيرد.مي شوراي پژوهشي واحد، با احتساب ذكر نام دانشگاه تهران مورد امتيازدهي قرارتهران به تشخيص به نام داشگاه 
 فارسـي  ادب و زبـان  فرهنگستان اسالمي بزرگ المعارفدايره اسالم، جهان فرهنگستان هايكتاب در كه مقاالتي به -4-3-23

  .باشدمي امتياز 10 كتاب هر در موارد اين از امتياز حداكثر و گيردمي تعلق امتياز 2 باشد، شده چاپ
ها در هر دانشنامه گيرد و حداكثر امتياز اين مقالهميامتياز تعلق  2هاي چاپ شده در دانشنامه جهان اسالم به مقاله -4-3-24
   .باشدامتياز مي 6
باشد و عـدم  امتياز مي 4امتياز و سقف امتياز مقاالت در هر جلد برابر  2ها شده در ساير دانشنامهامتياز مقاله چاپ  -4-3-25

  اشاره به نام دانشگاه تهران نيز اثري در امتياز آن نخواهد داشت.
امتياز جايگاه  چنانچه در ترتيب نويسندگان كتاب، دانشجو نفر اول و استاد راهنما نفر دوم باشد، براي استاد راهنما، -4-3-26

  شود.اول لحاظ مي
  
    پژوهشي - علمي هاينشان -4-4
 فـارابي و عالمـه   رازي، بهـايي،  شـيخ  خـوارزمي،  هـاي المللي ماننـد جشـنواره  هاي بينامتياز دريافت جوايز جشنواره -4-4-1

باشـد و در صـورت مشـخص بـودن     مـي امتياز  4امتياز و نفر سوم  7امتياز، نفر دوم  10طباطبايي براي هر مورد براي نفر اول 
  گردد.درصد مشاركت در گواهي مربوط ، امتياز فرد براساس درصد مشاركت تعيين مي

امتيـاز   10 علوم توسط اعضاي هيئت علمـي جـوان   فرهنگستان و گروه علوم مهندسي دريافت جايزه ابوريحان امتياز -4-4-2
  )07/07/97از مي باشد. (اعتبار ويژه 

  هاي ترويج علم و فناوريو فعاليت شده ثبت هنري بديع آثار اكتشافات، اختراعات، -4-5
      امتياز 20        الملليبين معتبر مراجع از گواهينامه داراي هنري علمي بديع اثر يا نوآوري اكتشاف، اختراع، ثبت -4-5-1

 باشند.باشند مشمول بند فوق ميمي  Patent numberالمللي كه دارايثبت اختراعاتي بين آن دسته از: 9تبصره

پايگـاه  و هـا سازمان تأييد مورد داخلي معتبر مراجع از گواهينامه داراي هنري علمي بديع اثر يا نوآوري اختراع، ثبت -4-5-2
   امتياز 5     1فناوري و تحقيقات علوم، وزارت توسط شده اعالم هاي

هيئت علمي كه توسط اداره ثبت اختراع سازمان ثبت اسناد و امالك كشور صادر  هاي ثبت اختراع اعضاي: به گواهي10تبصره
  )98(از ابتداي سال  گيرد.امتياز تعلق مي 1شود، مي
براي امتيازدهي به ثبت اختراعات داخلي اعضاي هيئت علمي، ذكر نام عضو هيئت علمـي همـراه بـا آدرس دانشـگاه      -4-5-3

نامه ثبت اختراع مربوط به سازمان ثبت اسناد و امالك كشور الزامي بوده و اشـاره  واهيتهران در بخش مشخصات مخترع در گ
  .باشدبه نام عضو هيئت علمي در بخش مشخصات مالك، مالكي براي تعلق امتياز نمي

دانشجو ، در بخش مشخصات مخترع، مربوط به سازمان ثبت اسناد و امالك كشورنامه ثبت اختراع چنانچه در گواهي -4-5-4
  گردد.نفر اول و استاد راهنما نفر دوم باشد، براي استاد راهنما امتياز جايگاه اول لحاظ مي

  باشد:امتياز آثار هنري در دانشكده هنرهاي تجسمي به شرح زير مي -4-5-5
 امتياز 3ساختار، زبان و بيان هنري (تركيب بندي، تكنيك، ايجاز، توانايي فني)   -

 امتياز 1هاي اسالمي   و ارزشتوجه به فرهنگ، هنر  -

 امتياز 1هاي انقالب اسالمي و دفاع مقدس   توجه به ارزش -

                                                            
١

 .باشدمي فناوري و تحقيقات علوم، وزارت تأييد مورد تهران، دانشگاه فكري مالكيت دفتر صنعتي و- علميهاي پژوهش سازمان حاضر حال در. 
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 امتياز 1توجه به فرهنگ و هنر ايراني     -

 امتياز 1خالقيت هنري (ايده و ابداع و....)    -

 امتياز 1اصيل بودن و داشتن سبك مستقل   -

  امتياز 5/0يان هنرمندان اعتبار و اشتهار هنرمند در مجامع فرهنگي و هنري و در م -
 باشد.امتياز مي 5سقف امتياز كسب شده از موارد فوق در يك اثر، 

  باشد: مي امتياز شركت در نمايشگاه و چاپ اثر در دانشكده هنرهاي تجسمي به شرح زير - 6- 5- 4
 5هاي اول، دوم و سوم به ترتيـب  اي براي مقامالمللي و منطقههاي بينها و جشنوارهكسب مقام و جايزه در نمايشگاه -

 امتياز  2و  3و 

  امتياز 1و  2و  3هاي اول، دوم و سوم به ترتيب هاي ملي براي مقامها و جشنوارهكسب مقام و جايزه در نمايشگاه -
 امتياز  2و  1المللي (فارغ از تعداد اثر) به ترتيب هاي جمعي معتبر ملي و بينشركت در نمايشگاه -

 امتياز  4و  2المللي انفرادي به ترتيب برگزاري نمايشگاه داخلي و بين -

  امتياز 1المللي چاپ اثر در كتاب و كاتولوگ معتبر ملي و بين -
پس از بررسي و ارزيابي در شوراي پژوهشي پـرديس هنرهـاي زيبـا،     6-5-4و  5-5-4هاي : امتياز آثار مربوط به بند11تبصره

ثبت خواهد ) RTIS(ريزي و نظارت پژوهشي در سامانه مديريت اطالعات پژوهش و فناوري توسط كارشناسان اداره كل برنامه
  شد.

  باشد:هاي ترويج علم و فناوري به شرح زير ميامتياز فعاليت -4-5-7
و حـل مشـكالت و    هاي شنيداري، ديداري و مكتوب به منظور انتشـار دانـش تخصصـي   استفاده از ظرفيت رسانه  اول: بخش
  امتياز 5حداكثر                                                                             هاي روز           بحران

ــش ــگاه           دوم: بخ ــارج دانش ــا خ ــل ي ــوري) در داخ ــر حض ــا غي ــوري ي ــيان (حض ــه متقاض ــاوري ب ــش و فن ــال دان                 انتق
  امتياز 5حداكثر 

 زامتيا 5حداكثر                       هاي تخصصي دانشجوييبرگزاري مسابقات و جشنواره  سوم: بخش

امتيـاز در   10امتياز و مجموع امتياز سه بخش حـداكثر   5هاي ترويجي، حداكثر : مجموع امتياز هر بخش از فعاليت12تبصره 
نامـه تـرويج علـم و فنـاوري توسـط      هاي ترويجي مطابق با شيوهباشد.تأييد صحت اطالعات و تعيين امتياز فعاليتهر سال مي

(از ابتـداي   شـود. ي واحد ثبت مـي پذيرد و امتياز در سامانه اطالعات توسط كارشناس پژوهشمعاون پژوهشي واحد صورت مي
 )97سال 

واحـد و  	تأييـد 	با توجه به كميت و كيفيت گـزارش و 	المللي	هاي معتبر بينمربوط به سازمان	المللي	هاي بينتدوين گزارش -
  )96ابتداي سال (از 	امتياز 10حداكثر                                  و سياستگذاري پژوهشي    	ريزي	كميسيون راهبردي برنامه

  امتياز 2        )97(از ابتداي سال "نقد آرا قضائي "مقاالت چاپ شده در نشريات تحت عنوان  -
هايي كه در بزرگداشت شخصيتي علمي تدوين شده است، در صورتيكه سـاختاري علمـي داشـته    هاي موجود در كتابمقاله -

 امتياز  2                                    )97سال (از ابتداي باشند و در مدح و تقدير از فرد نباشند 

  امتياز 2               )98(از ابتداي سال مورد در سال    2نقد مقاله با رويكرد ترويجي با سقف  -
  
  هاي نويننظريه ارائه -4-6
   امتياز 20 حداكثر      الملليبين ذيربط معتبر مراجع تاييد با جديد نظريه ارائه -4-6-1
   امتياز 10 حداكثر      داخلي ذيربط معتبر مراجع تاييد با جديد نظريه ارائه -4-6-2
   امتياز10 حداكثر    فرهنگي انقالب عالي شوراي تاييد با پردازي نظريه كرسي احراز -4-6-3
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   امتياز 10 حداكثر            كشور معتبر مراجع تاييد با جديد زراعي ارقام توليد -4-6-4
  امتياز 3حداكثر   ارائه كرسي ترويج علم با تاييد شوراي عالي انقالب فرهنگي       -4-6-5

 اعضـاي  پژوهشـي  هـاي فعاليـت  خـاص  موارد بررسي كميته با اخير بند پنج در اشاره مورد ذيربط مراجع تشخيص: 13 تبصره
  .باشدمي علمي هيئت

 2شده توسط موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران بـه دبيـر مربوطـه برابـر     در تدوين استانداردهاي ملي چاپ  -4-6-6
  گيرد:امتياز در سال مشروط به موارد زير تعلق مي 10امتياز تا سقف 

  دانشگاه تهران در سند مربوطه )affiliation(درج آدرس مكاتبه  -الف
  ي ايران استاندارد ملي با فرمت موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتچاپ  -ب
هـاي  كميته بررسي مـوارد خـاص فعاليـت   به تعيين توالي ژن ثبت شده در مراجع قانوني يا علمي داخلي با تشخيص  -4-6-7

گيـرد. سـقف   امتياز تعلق مـي  1امتياز و به ثبت ژن خارج از كشور با تاييد مراجع ذي صالح وزارتين  5/0 اعضاي هيئت علمي
  باشد. )مي98در سال (از ابتداي سال  امتياز 2امتياز براي اين فعاليت، 

) University of Tehran( تهـران  دانشـگاه  صحيح آدرس داراي بايد علمي هيئت اعضاي پژوهشي هايفعاليت: 14تبصره 
 در نيز و است مانع بال تهران دانشگاه نام از بعد موسسات آن نام درج ديگر، موسسات مالي حمايت و مشاركت درصورت و بوده

در  .باشد )ut.ac.irتهران ( دانشگاه domain به بايد مربوط شده درج Email  گرديده، درج اثر صاحب Email كه مواردي
   .گيرددانشگاه تهران درج شود، به آن فعاليت امتيازي تعلق نمي Emailديگري به غير از  Emailمواردي كه 

تعداد مراكـز علمـي خـارج از     nشود. ضرب مي  n*1/0+(1(در  : امتياز آثار مشترك با مراكز علمي كشورهاي ديگر15 تبصره
  )98(از ابتداي سال  باشد.مي 5برابر  nايران است كه در آدرس اثر ذكر شده است و سقف 

 و گرفتـه  قـرار  بعد به و دوم آدرس عنوان به تهران دانشگاه نام كه پژوهشي اعضاي هيئت علمي آثار از دسته آن به: 16 تبصره
 هـاي دانشـگاه  از يكـي  اول آدرس صـورتيكه  در و نگرفته تعلق امتيازي باشد كشور داخل علمي مراكز ساير از يكي اول آدرس
 عنـوان  بـه  تهـران  دانشـگاه  نام چنانچه و امتياز %50شود ذكر دوم محل آدرس عنوان به تهران دانشگاه نام و بوده كشور خارج
  .گرفت خواهد تعلق اثر آن به امتياز %20ذكر شود آن از بعد و سوم آدرس

  
  كاربردي هايطرح -4-7
 خصوصـي  و دولتـي  اجرايـي  هـاي دسـتگاه  و هاسازمان و دانشگاه بين آن قرارداد كه كاربردي هايطرح امتياز سقف -4-7-1

  .باشدمي امتياز 100 باشد شده منعقد
 شـده  ارائـه  هـاي فرمـول  در. شـود مي محاسبه زير شرح به دانشگاه مختلف هايكميسيون برحسب ويژه اعتبار امتياز -4-7-2

  است. شده داده نشان y با گرنت امتياز و x با تومان ميليون برحسب سال در علمي هيئت عضو هر براي شده جذب اعتبار
   x 4/0=y  فني كميسيون
  x 5/0=y  هاي علوم پايه، هنر و معماري، كشاورزي و دامپزشكي   كميسيون
  x 6/0=y  رفتاري و اجتماعي علوم و انساني علوم هايكميسيون

كـه اعتبـار آن بصـورت ارزي از كارفرمـاي خـارجي       المللـي قراردادهاي بين از دسته آن ها برايدر كليه كميسيون: 17 تبصره
 مـورد  در گرنت به مجري قرارداد تعلق گرفتـه و  امتياز 2و يا معادل ارزي آن به ميزان  دالر 1000 هر ازاي شود بهدريافت مي

 افـزوده  ريـالي  قراردادهاي امتياز جمع به ارزي قراردادهاي امتياز. باشدمي امتياز 250 با برابر گرنت امتياز سقف قراردادها اين
   .شودمي

 هـر يـك   ازاي به دانشگاه (در قالب قراردادهاي پژوهشي)، اموال عنوان به شده ثبت تجهيزات گرنت امتياز مورد در: 18 تبصره
 سـقف  در داخـل  امتيـاز  اين كه شودمي گرفته نظر در امتياز 100 سقف تا امتياز يك اندازه به ايسرمايه اموال تومان ميليون
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  .گرددمي محاسبه ارزي يا ريالي قراردادهاي امتيازهاي
  
  ها و دستاوردهاي فناورانه فعاليت -4-8
ها و دستاوردهاي فناورانه اعضاي هيئت علمي دانشگاه در يكي از دو سطح فناوري زير تعريف و مشمول دريافت گرنت فعاليت 

  شود:فناوري دانشگاه تهران مي
  سطح اول:

 20تاسيس شركت دانش بنيان داراي مجوز دانش بنيان از معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري بـا داشـتن حـداقل     -الف
امتياز به نسبت سهم افـراد، تـا    20د سهام شركت توسط فرد يا افراد هيئت علمي متقاضي (به ازاء هر شركت در مجموع درص

  امتياز براي هر عضو هيئت علمي) 40سقف 
تاسيس شركت دانش بنيان داراي مجوز پذيرش و قرارداد استقرار در پارك علم و فناوري دانشگاه تهران با داشتن حداقل  -ب

امتياز به نسبت سهم افراد، تـا   10ازاء هر شركت در مجموع (بهدرصد سهام شركت توسط فرد يا افراد هيئت علمي متقاضي  20
  )امتياز براي هر عضو هيئت علمي 20سقف 

  سطح دوم:
مسئول يا راهنماي هسته پيش رشد پذيرش شده در پارك علم و فناوري و دريافت گواهي موفقيت در پايان دوره ( به ازاء هـر  

  )10امتياز، تا سقف امتياز  2هسته 
  مند خواهد شد.بهره "ب"يا  "الف"هاي : هر شركت فقط از مزاياي يكي از رديف19تبصره 

  
  پژوهشي اهداييتجهيزات  -5ماده 

امتياز در سال، با تأييـد ارزش   20امتياز و تا سقف  1ميليون تومان تجهيزات پژوهشي اهدايي به دانشگاه ) 5به ازاي هر پنج (
ريالي تجهيزات توسط معاونت پژوهشي واحد و دفتر سفارش و تأمين تجهيزات دانشگاه به عضو هيئت علمي آورنده تجهيـزات  

  )98تداي سال (از اب .گيردتعلق مي
  

  دانشگاه علمي هيئت پژوهشي اعضاي عملكرد ارزيابي نحوه -6ماده 
 در را خود پژوهشي عملكرد به مربوط اطالعات مستقل واحد پژوهشي دانشكده مستقل// پرديس هر علمي هيئت اعضاي -6-1

 و درصورت) upload(بارگذاري  سامانه در را مربوط مستندات و وارد) RTIS( و فناوري دانشگاه پژوهش اطالعات مديريت سامانه
  .نمايندمي ارائه واحد پژوهشي معاونت به لزوم

  مدارك مورد نياز براي ارزيابي عملكرد پژوهشي اعضاي هيئت علمي: -6-2
  صفحه براي مقاالت شماره و نشريه، عنوان چاپ، تاريخ مشخصات با مقاله آخر و اول صفحه - 1- 2- 6
همايش براي مقاالت چـاپ شـده در    همراه با مشخصات شده چاپ صورت به مقاله خالصه يا مقاله آخر و اول صفحه -6-2-2

  هامجموعه مقاالت همايش
باشد و مقاله به صورت چاپ شده در سـامانه وارد   صورت لوح فشرده به مقاالت خالصه يا مقاالت مجموعه : چنانچه20تبصره 
  گيرد.صورت مي امتيازدهي و بررسي مربوط، واحد پژوهشي معاونت تاييد از پس باشد،نشده 

  باشد.مدرك قابل قبولي براي امتيازدهي نمي مقاله پذيرش گواهي و نويس: پيش21تبصره 
شده (ارسال صورتجلسه شوراي  ترجمههاي تاليفي و كتاب براي كتاب جلد و شناسنامه كتاب به مربوط تصوير صفحه -6-2-3

سـامانه مـديريت اطالعـات پـژوهش و     جهت ثبـت امتيـاز كتـاب در     ريزي و نظارت پژوهشيبرنامهبه اداره كل پژوهشي واحد 



 

١٣ 
 

  )) RTISفناوري (
طبق ضوابط موجـود   الملليبين هاي ملي وهمايش مقاالت مجموعه و الملليبين و داخلي نشريات در شده چاپ مقاالت -6-3

  گيرد.ارزيابي و ثبت امتياز در سامانه قرار ميمورد  واحدها پژوهشي كارشناسان نامه توسطآييندر 
توسط شوراي پژوهشي هر واحد تعيين و براي ثبت در سامانه مـديريت   1-3-4هاي چاپ شده براساس بند امتياز كتاب -6-4

  .گرددريزي و نظارت پژوهشي اعالم مي) به اداره كل برنامهRTISاطالعات پژوهش و فناوري (
 نيـز  و نشـده  اشـاره  آن به 4-6و  3-6 بند در كه علمي هيئت اعضاي پژوهشي عملكرد از دسته آن امتيازدهي و بررسي -6-5

 هيئـت  اعضـاي  پژوهشـي  هايفعاليت خاص موارد بررسي كميته عهده به نامهآيين اين چارچوپ از خارج مبهم و خاص موارد
 اطالعـات  مربـوط ضـمن بارگـذاري در سـامانه مـديريت      مسـتندات  و مدارك است الزم موارد گونه اين در كه باشدمي علمي

 ريزيبرنامه كل اداره به مستقل مستقل/ واحد پژوهشي دانشكده /پرديس پژوهشي معاون طريق از) RTIS( و فناوري پژوهش
  شود. ارسال دانشگاه پژوهشي نظارت و
پژوهشـگران   سـاير  و يا دانشجو علمي، هيئت اعضاي از تعدادي همكاري با مشترك پژوهشي هايفعاليت امتياز محاسبه -6-6
  :شودمي زير انجام جدول اساس بر
  

  تعداد همكاران
با احتساب مؤلف اصلي 

 (نفر)

 مجموع ضرايب
 سهم هر نفر از امتياز بر مبناي امتياز اوليه

 پنجم چهارم سوم دوم اول

1 100% 100% -    
2 150% 90% 60%    
3 180% 80% 50% 50%   
4 190% 70% 40% 40% 40%  
5 200% 60% 35% 35% 35% 35% 

  %30 %50  و باالتر 6
  
 براسـاس  است، شده نوشته الفبا حروف ترتيب براساس ضوابط ناشر به آن نويسندگان نام كه هاييو كتاب هامقاله امتياز -6-7

اين نشـريات، چنانچـه يكـي از اعضـاي هيئـت      هاي چاپ شده در و درخصوص مقاله بود خواهد تساوي به و نويسندگان تعداد
لحـاظ شـده و سـاير نويسـندگان امتيـاز        25-1-4و  24-1-4علمي دانشگاه نويسنده مسئول باشد، امتياز وي طبق بندهاي 

  مساوي خواهند داشت. 
 

   دانشگاه مختلف واحدهاي در منعقده كاربردي هايطرح باالسري نحوه تعيين امتياز – 7ماده 
 باالسري به مربوط امتياز كاربردي، هايپژوهش اجرايي امور واگذاري نحوه دستورالعمل الف بخش 9 بند به توجه با -7-1

 به مراكز/ هادانشكده/ هاپرديس پژوهشي معاونت توسط نامه،آيين 7-4 بند مطابق كاربردي هايطرح محل از شده دريافت
  . گرددمي اعمال 4-7 لغايت 2-7 بند شرح

بايست خصوص قراردادهاي پژوهشي كاربردي منعقده توسط دانشگاه (صف و ستاد)، اطالعات عمومي هر قرارداد ميدر  -7-2
توسط كارشناس كاربردي واحد منعقد كننده قرارداد در سامانه مديريت اطالعات پژوهش و فناوري وارد شده و پس از تائيد 

  شود.عات مالي اعتبارات دريافتي ميسر مياطالعات ثبت شده توسط كارشناس ستاد، امكان ورود اطال
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بايست به صورت رسمي به مجري ابالغ شده و يك نسخه تصوير هاي پژوهشي كاربردي واحدهاي صف مي: طرح22تبصره 
  هاي كاربردي دانشگاه ارسال گردد. قرارداد و ساير مستندات نيز به اداره كل پژوهش

قده در مراكز و موسسات وابسته به پرديس/ دانشكده مستقل توسط كارشناس : اطالعات عمومي قراردادهاي منع23تبصره 
  كاربردي پرديس/ دانشكده مستقل در سامانه مديريت اطالعات پژوهش و فناوري دانشگاه ثبت خواهد شد.

 –باالسـري  اي يا نهايي هر پروژه، بر اساس موافقتنامه داخلي تنظيمـي، كسـورات مربوطـه (   پس از وصول اعتبار مرحله -7-3
ماليات) از اعتبار هر مرحله كسر و اطالعات مالي توسط حسابداري واحد منعقد كننـده قـرارداد تهيـه و بـه طـور مكتـوب بـه        

گردد. پس از تائيد اطالعات مذكور اطالعات مالي توسط كارشناس مالي معاونت حسابداري معاونت پژوهشي دانشگاه ارسال مي
  ريت اطالعات پژوهش و فناوري دانشگاه ثبت خواهد شد. پژوهشي دانشگاه در سامانه مدي

چنانچه مجري طرح كاربردي بيش از يك نفر باشد اعتبار ويژه با رعايت سقف امتياز ساليانه، بين مجريان به نسبت  -7-4
مشكل بر عهده در اين خصوص پاسخگويي و رفع مورد توافق آنها توزيع خواهد شد. بديهي است در صورت بروز هرگونه اختالف 

  معاونت پژوهشي واحد منعقد كننده قرارداد خواهد بود.
نظارت و كنترل نهايي بر حسن اجراي موارد مربوط به اين بخش بر عهده حسابداري حوزه معاونت پژوهشي دانشگاه و  -7-5

  هاي كاربردي دانشگاه خواهد بود.اداره كل پژوهش
  

  دانشگاه مختلف در واحدهاي منعقده كاربردي هايطرح نحوه تعيين امتياز تجهيزات - 8ماده 
و پس از اجراي  نامه آيين 7-4 بند مطابق كاربردي هايتجهيزات خريداري شده از محل اعتبارات طرح به مربوط امتياز -8-1

  . گرددمي اعمال 5-8 لغايت 2-8 بند شرح نامه بهآيين 2-7بند 
 از انبار امـوالي  قبض: ب خريد فاكتور اصل: الف شامل نياز مورد مدارك همراه به مربوطه واحد به مجري درخواست ارائه -8-2

  مستقل دانشكده/ پرديس پژوهشي معاونت به مربوطه واحد
معاونـت   توسـط ) تنظيمـي  داخلـي  موافقتنامـه  و مربوطـه  مفاد قـرارداد  اساس بر( شده ارائه مستندات تطبيق و بررسي -8-3

  قرارداد و تائيد و ارسال مدارك به حسابداري معاونت پژوهشي دانشگاهپژوهشي واحد منعقد كننده 
هـاي كـاربردي   : در خصوص قراردادهاي منعقده در معاونت پژوهشي دانشگاه مكاتبات از طريـق اداره كـل پـژوهش   24تبصره 

  صورت خواهد گرفت. 
صـورت تائيـد، ثبـت اطالعـات مـالي در      بررسي مستندات ارسال شده توسط حسابداري معاونت پژوهشي دانشگاه و در  -8-4

سامانه مديريت اطالعات پژوهش و فناوري دانشگاه توسط كارشناس مالي معاونت پژوهشي دانشگاه و ارزيـابي و امتيـاز دهـي    
  (در صورت عدم تائيد مستندات توسط حسابداري معاونت پژوهشي دانشگاه مدارك جهت رفع نقص عودت خواهد شد).

 امتيـاز  سـقف  رعايـت  مربوطه با تجهيزات بخش) گرنت( ويژه اعتبار باشد نفر يك از بيش كاربردي حطر مجري چنانچه -8-5
 خصـوص  ايـن  در اختالف هرگونه بروز صورت در است بديهي. شد خواهد توزيع آنها توافق مورد نسبت به مجريان بين ساليانه

  .بود خواهد قراردادمنعقد كننده  واحد پژوهشي معاونت عهده بر مشكل رفع و پاسخگويي
حسابداري حوزه معاونـت پژوهشـي دانشـگاه و     عهده بر موارد مربوط به اين ماده اجراي حسن بر نهايي كنترل و نظارت -8-6

  .بود خواهد هاي كاربردي دانشگاهاداره كل پژوهش
  

بـه   دانشـگاه  پـژوهش و فنـاوري   شوراي جلسات متعدد  در تبصره 24و  ماده 8 در شده انجام اصالحات براساس نامهآيين اين
مـي  اعـالم  ملغـي  قبلـي  نامهآيين ابالغ آن، با و االجراست و بر اساس تاريخ هاي اجراي اعالم شده، الزم تصويب رسيده است،

  . گردد
  


