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آییننامه تخصیص اعتبار ویژه پژوهشی
P-RI-1394-01-V007

آییننامه اعتبار ویژه پژوهشی(گرنت)

P-RI-1394-01-V007

آییننامه اعتبار ویژه پژوهشی ( )Grantاعضای محترم هیأتعلمی دانشگاه صنعتی خواجهنصیرالدینطوسی به منظور تعمیق،
گسترش و هدفمندنمودن پژوهش و ترغیب اعضای هیأتعلمی به انجام امور پژوهشی تدوین گردیده است.
این آییننامه مربوط به تخصیص اعتبار ویژه پژوهشی به اعضای هیأتعلمی دانشگاه است و به شرح زیر ابالغ میگردد.

ماده :1اهداف
اعتبار ویژه پژوهشی( )Grantاعضای هیأتعلمی متناسب با فعالیتهای پژوهشی در طی یكسال در اختیار ایشان قرار
میگیرد.
اعضای هیأتعلمی دانشگاه با توجه به مقدار اعتبار ویژه پژوهشی( )Grantخود ،میتوانند طرحهای مشخص پژوهشی در
راستای اهداف طرح جامع پژوهشی دانشگاه را به انجام برسانند.
مهمترین اهداف اعتبار ویژه پژوهشی به شرح ذیل میباشد:
 هدفمند نمودن اعتبار پژوهشی و هم جهت کردن آن با سایر اعتبارات پژوهشی دانشگاه
 ترغیب و تشویق اعضای هیأتعلمی دانشگاه به انجام هر چه بهتر فعالیتهای پژوهشی و فراهمنمودن شرایط مناسب
برای تحقق اهداف و برنامههای پژوهشی دانشگاه
 تقویت دانشکدهها و مراکز تحقیقاتی مستقل جهت ایجاد هستههای تحقیقاتی
 افزایش میزان بهرهوری اعضای هیأتعلمی و استفاده بهینه از منابعمالی پژوهشی در جهت ارتقاء فعالیتهای پژوهشی
دانشگاه
 حرکت در راستای رفع مشکالت پژوهشی کشور
 ایجاد فضای مناسب جهت تعامل اعضای هیأتعلمی دانشگاه با صنایع و سازمانهای خارج از دانشگاه

ماده :2ضوابط و امتيازات
 -2-1با توجه به فعالیتهای پژوهشی اعضای هیأتعلمی طی یك سال ،بخشی از اعتبارات پژوهشی دانشگاه برای انجام
طرحها و امورپژوهشی در اختیار آنها قرار میگیرد.
تبصره :1مقدار اعتبار تخصیصیافته به اعتبار ویژه پژوهشی ،ساالنه توسط شورای پژوهشی دانشگاه تعیین و جهت تصویب
نهایی به هیأترییسه دانشگاه پیشنهاد میگردد.
 -2-2اعتبار ویژه پژوهشی هر عضو هیأتعلمی با توجه به امتیاز کسبشده و حضور فیزیکی ایشان در دانشگاه(طبق
آییننامه استخدامی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری) براساس ماده 3این آییننامه تعیین میگردد.

تبصره :2درصـدی از این اعتبار میبایست طبق ضوابط موجود صرف خرید تجهیزات آزمایشگاهی گردد.
 -2-3سقف مجموع امتیازات برای هر هیأتعلمی در هر سال برابر  200میباشد که مازاد آن برای سال بعد ذخیره میگردد.

ماده :3معيارهای تخصيص اعتبار ویژه پژوهشی
اعتبار ویژه پژوهشی اعضای هیأتعلمی براساس مجموع امتیازات کسبشده از شاخصهای ذیل صورت میگیرد.
نحوه امتیازدهی عملکرد پژوهشی اعضای هیأتعلمی به شرح ذیل میباشد.

 -3-1مقاالت چاپ /ارائه شده اعضای هيأت علمی
 -3-1-1به ازای هر مقاله چاپشده در مجالت معتبر بینالمللی( )ISIفهرست JCR

تبصره :3بیشترین مقدار

𝐹𝐼

𝐹𝐼𝑀

𝐹𝐼
𝐹𝐼𝑀

 6+3/5امتیاز

 4 ،لحاظ خواهد شد.

تبصره :4در صورتی که مجله دارای چند MIFدر گرایشهای مختلف باشد ،میانگین آنها در نظر گرفته خواهد شد.
 -3-1-2به ازای هر مقاله چاپشده در مجالت علمی پژوهشی یا ISC

 6امتیاز

 -3-1-3به ازای هر مقاله چاپشده در دایرةالمعارفها

 6امتیاز

 -3-1-4به ازای هر مقاله چاپشده در مجالت علمی -ترویجی(حداکثر امتیاز )3

 1امتیاز

تبصره :5به مقاالت چاپشده در مجالت موجود در لیست مجالت نامعتبر وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری و هیأت
ممیزه دانشگاه امتیازی تعلق نمیگیرد.
 -3-1-6به ازای هر مقاله ارایهشده در کنفرانسهای خارجی /داخلی(بینالمللی /ملی)(حداکثر امتیاز)9

 1/5امتیاز

تبصره :6به ارایه بیش از سه مقاله در یك کنفرانس امتیازی تعلق نمیگیرد.
 -3-1-7به ازای هر مقاله ارایهشده در کنفرانسهای داخلی /خارجی توسط عضو هیأتعلمی


شرکت در کنفرانسهای خارجی کشورهای دور

 20امتیاز



شرکت در کنفرانسهای خارجی کشورهای همسایه

 15امتیاز

تبصره :7به شرکت در کنفرانسهای خارجی جهت ارایه مقاله تنها یك بار در سال امتیاز تعلق میگیرد.


شرکت در کنفرانسهای داخلی خارج از شهر تهران

 4امتیاز



شرکت در کنفرانسهای داخل شهرتهران

 2امتیاز

تبصره :8حداکثر مجموع امتیاز شرکت در کنفرانسهای داخلی در سال  8میباشد.

تبصره :9کلیه هزینههای مربوط به شرکت در کنفرانس اعم از ثبتنام ،ایاب و ذهاب و  ...به عهده عضو هیأتعلمی است.

تبصره :10در مقاله مستخرج از پایاننامه یا رساله دانشجو ،اگر نام دانشجو(یا دانشجویان) دانشگاه صنعتی خواجه
نصیرالدین طوسی به عنوان نویسنده قبل از نام استاد درج شده باشد ،امتیاز مربوط به همکار اول طبق جدول شماره،1
به استاد تعلق میگیرد و امتیاز سایر نویسندگان به ترتیب محاسبه میشود.

 -3-2كتب چاپشده اعضای هيأتعلمی
 -3-2-1به ازای تألیف هر کتاب چاپشده توسط انتشارات دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

 30امتیاز

 -3-2-2به ازای تألیف هرکتاب چاپشده توسط سایر مراکز علمی و دانشگاهی معتبر

 15امتیاز

 -3-2-3به ازای تألیف هر کتاب چاپشده توسط انتشارات معتبر بینالمللی

 40امتیاز

 -3-2-4به ازای تألیف هر کتاب دانشگاهی چاپشده توسط انتشارات خصوصی

 5امتیاز

 -3-2-5به ازای ترجمه هر کتاب %50 ،امتیاز بندهای  3-2-1تا 3-2-4
تبصره :11به ازای تألیف یك فصل از کتاب %15 :امتیاز بندهای  3-2-1تا 3-2-4
بيش از یک فصل :به ازای هر فصل حداکثر %10امتیاز بندهای  3-2-1تا 3-2-4
تبصره :12به ازای ویرایش دوم كتاب %20 :امتیاز بندهای  3-2-1تا 3-2-4
به ازای ویرایش سوم كتاب %10 :امتیاز بندهای  3-2-1تا 3-2-4
 %50امتیاز

تبصره :13به ازای تألیف کتاب الکترونیکی:

کتب چاپی

تبصره :14به کتب و مقاالتی که فاقد عنوان ”دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی“ به عنوان محل اشتغال نگارنده
در محل شناسنامه کتاب /مقاله هستند ،امتیازی تعلق نمیگیرد.
تبصره :15در محاسبه امتیاز کتب و مقاالتی که به طور مشترك نوشته میشوند ،در صورتی که سهم مشارکت هر نویسنده
مشخص باشد ،امتیاز براساس سهم مشارکت ضربدر ستون ( )4جدول شماره  1تسهیم میشود؛ در غیر اینصورت امتیاز
نویسندگان براساس جدول شماره  1خواهد بود.

جدول شماره  -1نحوه توزیع امتياز هر یک از همکاران
تعداد همکاران

سهم هر یك از همکاران از امتیاز مربوطه
اول

1

%100

هر یك از بقیه همکاران

مجموع ضرایب
%100

2

%90

%60

%150

3

%80

%50

%155

4

%70

%40

%175

5

%60

%30

%180

≤6

%50

≤%25

%175

 -3-3قراردادهای پژوهشی منعقده با خارج دانشگاه اعضای هيأتعلمی
امتیاز قراردادهای منعقـده اعضای هیأتعلمی(مجریان طرح) با مراکز و سازمانهای خارج دانشـگاه به شرح ذیل محاسبه
میگردد(حداکثر امتیاز .)110
 -3-3-1قراردادهای تا دویست میلیون ریال باالسری پرداختشده به دانشگاه در طی یكسال به ازای هر

 3امتیاز

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

 1/5امتیاز

در طی یكسال به ازای هر ده میلیون ریال مازاد بر بند3-3-1
 -3-3-3قراردادهای مازاد بر چهارصد میلیون ریال مبلغ باالسری پرداخت شده به دانشگاه در طی یكسال

 0/5امتیاز

به ازای هر ده میلیون ریال مازاد بر بندهای  3-3-1و 3-3-2
 -3-3-4به ازای هر صد میلیون ریال تجهیزات خریداری شده برای دانشگاه

 4امتیاز

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

 1امتیاز

تبصره :16در صورت ارسال یك پیشنهاد پروژه به چند سازمان ،فقط به یکی از پیشنهادها امتیاز تعلق میگیرد.
تبصره :17امتیاز این بند صرفاً به پیشنهاد پروژههایی تعلق میگیرد که مشروح و کامل بوده و شامل کلیه قسمتهای
مربوط به یك پیشنهاد پروژه جامع باشد .مرجع ارزیابی این ماده معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه است.
تبصره :18امتیاز قراردادهای پژوهشی نظامی با ضریب  1/2محاسبه میشود.

 -3-4راهنمایی پایاننامهها
 -3-4-1به ازای راهنمایی پایاننامه هر دانشجوی کارشناسیارشد دانشگاه صنعتی خواجهنصیرالدینطوسی

 3امتیاز

پس از دفاع(حداکثر امتیاز )15
 -3-4-2به ازای راهنمایی رساله هر دانشجوی دکتری دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

 10امتیاز

تبصره 5 :19امتیاز از  10امتیاز فوق پس از تصویب پیشنهاد پروژه و  5امتیاز باقیمانده پس از دفاع پایاننامه تعلق میگیرد.
تبصره :20حداقل  50درصد امتیاز به دست آمده از بند  3-4اعتبار ویژه پژوهشی عضو هیأتعلمی میبایست با صالحدید
استاد مربوطه صرف شرکت دانشجویان ایشان در کنفرانسها و همایشهای تخصصی گردد.

تبصره :21در صورتی که پایاننامه دارای بیش از یك استاد راهنما باشد ،امتیاز فوق به نسبت تعریف شده در سامانه
آموزشی گلستان در نظر گرفته خواهد شد.
تبصره :22به اساتید مشاور امتیازی تعلق نمیگیرد.

 -3-5ثبت اختراعات /تدوین استانداردهای ملی و بينالمللی
 -3-5-1به ازای هر اختراع مورد تأیید سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران یا بنیاد ملی نخبگان

 10امتیاز

تبصره :23در صورت مشخص بودن درصد مشارکت در مستندات ،امتیاز به نسبت درصد مشارکت تقسیم خواهدشد.
 -3-5-2به ازای هر اختراع تأیید سازمان ثبت اختراعات(حداکثر امتیاز )6
 -3-5-3به ازای هر اختراع بینالمللی معتبر

 2امتیاز
تا  25امتیاز

تبصره :24اختراعات این بند باید به تأیید شورای پژوهشی دانشگاه برسد.
 -3-5-4به ازای تدوین استانداردهای ملی و بینالمللی با تأیید مؤسسه استاندارد و تحقیقاتی صنعتی ایران

 1امتیاز

(حداکثر امتیاز )5

 -3-6عضویت در هيأت تحریریه ،مدیر مسئولی و سردبيری مجالت
 -3-6-1عضویت در هیأت تحریریه و مدیر مسئولی یا سردبیری مجالت علمی پژوهشی مورد تأیید وزارت

 2امتیاز

علوم و مجالت خارجی نمایهشده(حداکثر امتیاز )6
 -3-6-2سردبیری و مدیر مسئولی مجله علمی پژوهشی در دانشگاه(برای اولین شماره)

 10امتیاز

 -3-7شركت در نمایشگاهها
به ازای شرکت عضو هیأتعلمی در نمایشگاههای هفته پژوهش وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری و دستاوردهای پژوهشی
سالیانه دانشگاه ،با توجه به نحوه شرکت(حضور در نمایشگاه /ارائه نرمافزاری ،سختافزاری کار پژوهشی ،پوستر و)...
به پیشنهاد معاونت پژوهشی دانشکده مربوطه و تأیید مدیر امورپژوهشی و ارتباط با صنعت و معاونت پژوهشی و فناوری
دانشگاه ،به هر عضو هیأتعلمی حداکثر 10امتیاز و به مجموع اعضای هیأتعلمی در هر سال  200امتیاز تعلق میگیرد.

 -3-8سرپرست آزمایشگاه پژوهشی/گروهپژوهشی(به شرط فعال بودن)
به ازای سرپرستی آزمایشگاه پژوهشی یا گروه پژوهشی به شرط فعال بودن

 2امتیاز

 -3-9مدیر قطبعلمی/ریيس پژوهشکده /ریيس مركز پژوهشی
به ازای مدیریت قطبعلمی ،ریاست پژوهشکده ،ریاست مرکز پژوهشی در دانشگاه به شرط فعال بودن

 4امتیاز

 -3-10مدیرعامل یا سهامدار شركت مركز رشد مستقر در دانشگاه
مدیرعاملی یا سهامداری شرکتهای مرکز رشد در دانشگاه به شرط فعال بودن

تا  2امتیاز

 -3-11مدیرعامل /ریيس /عضو هيأتمدیره شركت دانشبنيان
مدیرعاملی ،ریاست یا عضوشرکتهای دانش بنیان در دانشگاه به شرط فعال بودن

تا  4امتیاز

 -3-12بازدیدهای صنعتی /پژوهشی /طرح استاد ميهمان
برگزاری بازدیدها یا نشستهای صنعتی یا پژوهشی(حداکثر امتیاز )6

 2امتیاز

-3-13كسب نشانهای علمی -پژوهشی در جشنوارهها
 -3-13-1دریافت نشان در جشنوارههای ملی(مجری)

 5امتیاز

تبصره :25امتیاز برای همکار در طرح برگزیده

 1.5امتیاز

 -3-13-2دریافت نشان در جشنوارههای بینالمللی(مجری)

 10امتیاز

تبصره :26امتیاز برای همکار در طرح برگزیده

 3امتیاز

 -3-14داوری /دبيری كنفرانسها ،همایشها و جشنوارهها و سخنرانی كليدی در همایشها
 -3-14-1داوری حداقل  5مقاله در کنفرانسها /همایشها(حداکثر امتیاز )2

 2امتیاز

 -3-14-2داوری مقاالت مجالت

 0.5امتیاز

 -3-14-3داوری و ویرایش کتب

 1امتیاز

 -3-14-4داوری طرح در جشنوارهها /بنیاد نخبگان /صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور

 0.5امتیاز

تبصره :27حداکثر امتیاز برای بند  3-14-1تا  5 ،3-14-4است.
 -3-14-5دبیری کنفرانسها /همایشها

 3امتیاز

 -3-14-6عضویت در تیم اجرایی کنفرانسها /همایشها

 1امتیاز

 -3-14-7سخنرانی کلیدی در کنفرانسها /همایشها

 3امتیاز

 -3-15پژوهشگر برتر
کسب عنوان پژوهشگر برتر(حداکثر امتیاز برای هر عضو هیأتعلمی 4و برای مجموع اعضای هیأتعلمی

 4امتیاز

 100است).
تبصره :28این انتخاب در حوزههای قراردادها ،کتب ،مقاالت ،کاندیدای معرفیشده به وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری و ...
با توجه به آییننامههای مربوطه توسط معاونت پژوهشی دانشگاه انجام میگیرد.
این آییننامه مشتمل بر 3ماده و  28تبصره در تاریخ  94/04/07در شورای پژوهشی دانشگاه مصوب گردید و در مورد
امتیازدهی فعالیتهای پژوهشی سال  1393به بعد الزماالجراست.

