
 باسمه تعالی

 ويژه )گرنت( اعتبار تخصيص نامه آئين اجرايي دستورالعمل

 علميهيئت اعضاي به

های پزوهشی و استفاده بهینه از اعتبارات پژوهشی، آیین نامه گرنت اعضای هیئت علمی دانشگاه بر ضوابط مدون و جهت دهی به فعالیت به منظور تنظیم

 به شرح زیر تدوین گردید. 27/6/09اساس آیین نامه گرنت وزارت علوم مصوب 

 درخواستنحوه الف: 

اعضای هیئت علمی باید مستندات پژوهشی خود را در سامانه پژوهشی وارد سازند و به شورای گروه مربوطه ارجاع دهند. شورای گروه براساس : 1ماده

های دانشکده کشاورزی به شورای دانشکده و این ارسال دارد. )گروهها را تعیین کرده و به شورای باالتر امتیازهای هریک از فعالیت ،آیین نامه گرنت

های ها به شورای پژوهشی( بعد از تایید مستندات در شورای پژوهشی، عضو هیئت علمی باید فرم فعالیتشورا به شورای پژوهشی دانشگاه و بقیه گروه

 یریت پژوهشی تحویل نماید.پژوهشی را از سامانه پرینت گرفته و بعد از امضای مدیر گروه به مد

 فعالیت تا بیستم فروردین باید به مدیریت پژوهشی ارائه شود. و فرم استاسفند  20: سال پژوهشی از یک فروردین تا 1تبصره

 شرايط شمولب: 

 .انجام گرفته باشد  به عنوان وابستگی سازمانی دانشگاه جیرفت با نامهایی اعطا خواهد شد که گرنت به فعالیت: 2ماده 

 یرد و پیش از انتشار نهایی مورد محاسبه واقع نمی شود. گچاپ و منتشر شده تعلق میی پژوهشی هاگرنت به فعالیت: 3ماده

 عضای هیئت علمی دانشگاه جیرفت تعلق می گیرد.: گرنت به تمام ا4ماده

 های پژوهشی دانشجویان دکترای بورسیه، بعد از حکم پیمانی محاسبه خواهد شد. گرنت فعالیت:  1تبصره

فاده خواهد گرنت اعضای طرح سربازی و مامور به تحصیل هر ساله محاسبه خواهد شد اما بعد از حکم پیمانی یا فارغ التحصیلی قابلیت است: 2تبصره

 .داشت

توانند مدت و بلندمدت( میهای مطالعاتی)داخلی، خارجی کوتاهعلمی دانشگاه جیرفت در مدت مأموریت پژوهشی یا فرصتاعضای هیئت :3تبصره

 .درخواست پژوهانه دهند

 در صورت استفاده نکردن، صفر خواهد شد.و  استاعتبار پژوهشی اعضای هیئت علمی تا سه سال قابل ذخیره از تاریخ تصویب این آیین نامه : 5ماده

 بعد از اتمام دوره آغاز خواهد شد.طرح سربازی و مامور به تحصیل  بعد از حکم پیمانی و برای این مدت زمان برای گرنت بورسیه: 1تبصره

  محاسبه می گردد. یازات پژوهشی دانشگاه به کل امتتخصیص داده شده  پژوهشی اعتباراتنسبت   اساس بر گرنت، امتیاز هر ویژه اعتبار میزان: 6ماده

 



پژوهانه گروهی صرف پرداخت  عنوانبهاز اعتبار پژوهشی را بخشی تقویت کار گروهی عالوه بر پرداخت پژوهانه فردی  منظوربهدانشگاه : 7ماده

 .شودمیانجام (اری پژوهشی مشترک)گروهای ک صورتبهکه  نمایدمیپژوهشی  هایفعالیتپژوهانه به اعضای هیات علمی همکار در 

 

 هاي پژوهشي فعاليت ج:

  دارای امتیاز باشد.های پژوهشی( آیین نامه ارتقا )فعالیت3ماده  براساس های پژوهشی امتیاز تعلق می گیرد کهبه آن دسته از فعالیت: 8ماده

 شود.ر نظر گرفته میمقاله کامل د %79ضریب Technical noteو Short communication: مقاالت 1تبصره

مقاله  Review  199%نوع     از مقاالتی به امتیاز مقاله کامل و Discussion, Comment, Editorial material59%  :  مقاالتی از نوع2تبصره

 .گیردمی کامل  امتیاز تعلق

 شود.یاز دهی میهایی که در انتشارات دانشگاه جیرفت به چاپ رسد برحسب امتیاز داوران، امت: کتاب0ماده

 منتشر باشند،می عالی آموزش گسترش شورای تأیید مورد که علوم وزارت به وابسته هایسازمان یا و هادانشگاه توسط که هاییکتاب : به1تبصره

 شود.بر حسب نظر متخصصان و داوران آن رشته، امتیازدهی می شوند،

 جمهوری کتابخانه توسط صادرشده شناسنامه که هاییکتاب به و باشدمی کتاب اسنامهشن در شدهثبت تاریخ کتاب، چاپ تاریخ مالک  :2تبصره

 .گیردنمی تعلق امتیازی ندارند، را ( )فیپا اسالمی

 .ندارد امتیاز کتاب مقدمه و تعریض حاشیه، پیشگفتار، ،دیباچه :3تبصره

 ،خاطره، زندگینامه عناوین تحت هایکتاب و غیرعلمی هایکتاب ابه،مش موارد و آزمون سؤاالت نمونه و کنکور آمادگی هایکتاب به : 4تبصره

 .گیردنمی تعلق امتیازی ... و سفر گزارش

 .گیردنمی تعلق امتیازی ،نظر زیر و اهتمام به و کوشش به مقاالت، مجموعه تدوین  و گردآوری به :5تبصره

 .گیردمی تعلق امتیاز ترویجی – علمی مقاله یک سقف تا ،باشد داخلی کتاب ناشر کهدرصورتی کتاب یک از فصلی به: 19ماده

 شود.محاسبه می 5/1: اگر در انتشارات معتبر خارجی به چاپ رسیده باشد، با ضریب 1تبصره

 

 داوري-4
 

 ت، امتیازی تعلق نمی گیرد.به داوری مقاالت همایش، نشریات علمی ترویجی و تخصصی و پایان نامه که در آیین نامه ارتقا نیز فاقد امتیاز اس: 11ماده

 

 همايش -5

 .گیردنمی تعلق امتیاز همایش مقاالت مجموعه در کامل مقاله یا مقاله خالصه چاپ بدون همایش در پوستر صورتبه مقاله ارائه به : 12ماده

  .استعالوه بر گواهی الزم منتشر شده اصل مقاله  گذاریربا مقاالت همایشی، امتیازدهیجهت : 1تبصره

 تعلق امتیاز نشریه در شدهچاپ مقاله به فقط ،شود چاپ نیز اینشریه در عیناً و باشد شدهچاپ ت،مقاال مجموعه در ایمقاله چنانچه-: 13ادهم

 .گیردمی

  شود.، امتیاز حداکثر تا سه مقاله)چه به صورت چکیده چه کامل( محاسبه میخارجی ( هر همایش )داخلی و : در14ماده

 نمایه شود، امتیاز تعلق می گیرد. iscهایی که دانشگاه یا انجمن معتبر برگزار کند و در پایگاه فقط به همایشز تاریخ تصویب این آیین نامه ا: 15ماده

 

  مشترك پژوهشي هايفعاليت امتياز محاسبه نحوهد: 

 

 (3ستون ) (2ستون ) (1ستون )



 مجموع ضرايب وطسهم هر يک از همکاران از امتياز مرب تعداد همکاران

 بقيه همکاران اول 

1 111% ___________  

2 01% 01% 151% 

3 01% 51% 101% 

4 01% 41% 101% 

5 01% 35% 211%  

 %251 ≤ %31 %51 و باالتر 0

 نویسنده عنوانبه راهنما استاد نام ،دباش راهنما استاد دوم نفر و باشد دانشجو مقاله اول نویسنده و باشد نویسنده چند دارای ایمقاله چنانچه : 1تبصره

 .شودمی گرفته نظر در مقاله اول

 

 علمي هيأت اعضاي ويژه اعتبار كرد هزينه نحوه هـ:

 هزینه نمایند: ذیل شرح به دارند فعالیت آن در که پژوهشی هایزمینه با متناسب را خود ویژه اعتبار توانندمی علمی هیأت اعضای: 16ماده

 

 .نماید اقدام پژوهشی طرح انجام به نسبت تواندمی ویژه اعتبار داشتن شرطبه علمی تهیأ عضو هر-1

های های خدمات آزمایشگاهی و میدانی و خرید مواد مصرفی جهت انجام فعالیتآزمایشگاهی تحقیقاتی، پرداخت هزینه تجهیزات و وسایل خرید - 2

 پژوهش

های تخصصی داخلی و های آموزشی و نمایشگاهها، کارگاهپرداخت حق عضویت در مجامع علم، هزینه ثبت اختراع و هزینه شرکت در همایش-3

 خارجی و سایر سفرهای کوتاه مدت

 .باشدمی پذیرامکان مربوط دانشجو یا و متقاضی حضور شرطبه سال در باریک فقط المللیبین هایهمایش در : شرکت 1تبصره

 نمایند.    شرکت المللیبین هایدر   همایش بار دو بعد سال طول در توانند دانشگاه می هرسال گرنت برتر نفرات  %19: 2تبصره 

 در مقاله ارائه با کنفرانس در شرکت برای و مدیریت پژوهشی دانشگاه مجوز با و سال در باریک فقط گرنت محل از بلیط هزینه پرداخت :3تبصره

 .باشدمی کشور از خارج علمی مأموریت و کشور از خارج علمی هایرگاهکا

 .پذیر استامکان سال در بار سه داخلی هایهمایش در شرکت برای گرنت محل از بلیط هزینه پرداخت :4 تبصره

 آموزشی هایکارگاه در نامثبت هزینه بابت ویژه محل اعتبار از توانندمی علمی هیأت اعضای دانشگاه پژوهشی شورای تصویب صورت : در5تبصره 

 .نمایند بار در سال( استفادهتا سقف )یکیا داخل کشور  ( خارجWorkshop )یا داخل کشور  کشور از خارج

 

ند و هزینه های مربوط به شرکت آنها در اپرداخت حق التحقیق به دانشجویانی که از همان دانشگاه با عضو هیات علمی همکاری پژوهشی داشته-4

 های داخلی و خارجیهمایش



 گیرد.: حق التحقیق براساس آیین نامه دستیار پژوهشی انجام می1تبصره

 رهای اطالعاتی و هزینه چاپ مقاالت در مجموعه مقاالت و نشریات علمی معتبافزارها، عضویت در پایگاهپرداخت هزینه خرید کتب، نشریات، نرم -5

 کاالهای ، علمی مجالت ( مربوط تحقیقات درراستای ) کتاب ،افزارنرم ، کامپیوتر جانبی لوازم لپ تاپ، ، کامپیوتر شامل،وسایل غیر مصرفی  -6

 .یاسرمایه

 پذیرامکان علمی هیأت اعضای موجود ویژه اعتبار سقف تا باریک سال 5 هر ویژه اعتبار محل از (Lap Top)دستی کامپیوتر خرید :1تبصره

 .باشدمی

 گیرد.: خرید لپ تاپ با ارائه درخواست و تکمیل فرم مربوطه و تحویل آن به مدیریت پژوهشی انجام می2تبصره 

دانشگاه  با ذکر نامهای معتبر : اعضایی می توانند از گرنت خود برای خرید لپ تاپ استفاده کنند که حداقل سه مقاله علمی پژوهشی یا نمایه3بصرهت

 داشته باشند.جیرفت 

یا  بازنشستگی از گیرد بعد قرار علمی هیأت اعضاء اختیار در تواندمی خدمت دوران طول در ویژه اعتبار محل از شدهخریداری لپ تاپ: 4تبصره

 .شود داده عودت مربوطه واحد به باید تسویه حساب

 

 هایهزینه و مواد، آنالیز آرایی،صفحه خارجی، ویراستاری، و داخلی نشریه مقالههزینه چاپ : پژوهشی خدمات به مربوط هایهزینه پرداخت-7

 کتاب در صورتی که هزینه مربوطه در تجهیزات مصرفی طرح منظور نشده باشد. تایپ به مربوط

 : برای یک هزینه کرد تنها می توان از یک منبع تامین اعتبار استفاده کرد. 10ماده 

 

 پرداخت گرنتو: 

 گردد. ده درصد از اعتبار پژوهشی به عنوان تشویق پژوهشی به اعضا پرداخت می : 29ماده 

 

 

 جيرفت  جدول امتيازات اعتبار پژوهشي اعضاء هيئت علمي دانشگاهز: 

ف
ردی

 

 

 عنوان 

سقف امتیاز براساس آیین  امتیاز هر مورد

 نامه ارتقا

سقف امتیاز 

 برای گرنت

 ضریب گرنت

1 

 

  ندارد ندارد 7 (1Q) ولچارک ا   jcrمقاالت 

 

 

 

2 

 ندارد ندارد 5/6 (2Q) چارک دوم

  6 (3Q) چارک سوم

 ندارد

 ندارد

 ندارد ندارد 5/5 (4Q) چارک چهارم



 

 4 (1Q) چارک اول  SCOPUSمقاالت  2

 

 

 ندارد

  ندارد

 

 

 

 

2 

 ندارد ندارد 5/3 (2Q) چارک دوم

 ندارد 3 (3Q) چارک سوم

 

 ندارد

  5/2 (4Q) چارک چهارم

 ندارد

 ندارد

 5/3 – 5/5 مقاالت علمی و پژوهشی 3

 ISC کهیدرصورت ،3/5علمی پژوهشی 

انگلیسی  کهیدرصورتامتیاز،  5/9 باشد

و اگر انجمن آن را چاپ کند  5/9باشد 

امتیاز اضافه 5/9باشد  isiو اگر  5/9

 شودیم

  ندارد ندارد

 

 

2 

 7تا  ( ISCی و مقاله علمی مروری) داخل 4

 

39 39 2 

 3 مقاله علمی ترویجی 5

 

0 

 

0  

1 

(: فهرست scopus, jcr , iscمقاالت با نمایه بین المللی معتبر)به غیر از 6

 این نمایه ها در سامانه وجود دارد.

2 _ 

 

2 1 

های معتبر و بدون درج در شده در مجالت غیر از نمایهچاپ مقاالت 7

م)همچون مقاالت علمی تخصصی، علمی فهرست نشریات وزارت علو

با دیتابیس  isiبا پرداخت هزینه،  ifبدون  isiپژوهشی آزاد،  

zoological record, emerging sources) 

9 

 

 1 9 صفر

 2 های علمی معتبرمقاله کامل در کنفرانس 8

 

12 

 

5 1 



  2 5 1 های علمی معتبرمقاله خالصه در کنفرانس 0

      

اکتشاف که به تایید مراجع ذی صالح رسیده باشد با ذکر نام  اختراع ، 19

 موسسه

 2 ندارد  5

اختراع ، اکتشاف که در قالب شرکت های دانش بنیان مراحل تجاری  11

 سازی آن انجام گرفته باشد

15 

 

 

 

 

 

 2 ندارد

 

 6 2 گزارش علمی طرح پژوهشی درون دانشگاهی 12

 

6 1 

 15 ون دانشگاهیگزارش علمی طرح پژوهشی بر 13

 برحسب میزان اعتبار

 میلیون یک امتیاز 15هر 

 3 ندارد 39

جذب اعتبارات برای سایر موارد )درآمد خالص همایش ها، تجهیزات  14

 آزمایشگاهها، کارگاهها و...(

 

 میلیون تومان یک امتیاز 15هر 

 2 ندارد 12

 ترجمه کتاب 15

 

7  

 

19 19 1 

تالیف کتب  16

 تخصصی

   - امتیاز 19با نظر شورای پژوهشی تا  آزاد)داوری شده و معتبر( انتشارات

 امتیاز 19تا  انتشارات دانشگاهی)داوری شده(

 

 

 

_ 1 

راهنمایی یا مشاوره پایان نامه های دانشجویی)در غیر از  دانشگاه جیرفت،   17

 نیازمند ارائه نامه موافقت است(

 

 2راهنمایی ارشد:

 

25 

5 

 

 

1 

 

 /5ه ارشد:مشاور

 



 6راهنمایی دکتری: 

 5/1مشاوره دکتری:

  

 2 مقاله علمی صد درصد مستخرج از پایان نامه / رساله   18

 

5 

 

5 1 

      

 19  2 داوری کتاب و طرح 10

 

 

 

 

3 

 

 

1 29 

 

 ISI 1داوری مقاالت علمی و  پژوهشی و

 7ارتقا  زه ذیربط  تصحیح انتقادی کتاب با تائید هیات ممی 21

 

 

19 

 

6 1 

 

 قبل دستورالعمل ،تصویب تاریخ از و رسید دانشگاه پژوهشی شورای تصویب به  26/2/06تاریخ  در ماده 21 هفت بند و  با دستورالعمل این: 21ماده

 .گرددمیاعالم  ملغی

 


