
  )گرنت(  ویژه اعتبار تخصیص نامه آئین اجرایی دستورالعمل

 علمی هیئت اعضاي به

 
 یک از هر پژوهشی عملکرد امتیازدهی جیرفت، دانشگاه علمی هیأت اعضاي به) گرنت(  ویژه اعتبار تخصیص نامه آئین اجراي در

  :شود می انجام ذیل ضوابط رعایت با و) 27/06/1390مصوب (مذکور  نامه آئین اساس بر علمی هیأت اعضاي

 

  نحوه اجرا -1

 در را..... و  جشنواره جوایز اختراع، ابداع، همایش، کتاب، مقاله، به مربوط اطالعات بایستی دانشکده هر علمی هیأت اعضاي -1-1

    .نمایندگروه آموزشی مربوطه تحویل   به را مربوط مستندات و نموده وارد فرم مربوطه

بدین منظور به عملکرد  .باشند) گرنت( داراي اعتبار ویژه  توانند میطرح سربازي و  علمی بورسیه اعضاي هیأت :1تبصره 

و با ذکر نام دانشگاه جیرفت در محل اشتغال نویسنده  ها آنبعد از صدور حکم پیمانی ) کتاب ،مقاله،کنفرانس(یپژوهش

)Affiliation ( بعد محاسبه اعتبار ویژه این دسته از اعضاي هیأت علمی طبق  هاي سالبدیهی است در . گیرد میامتیاز کامل تعلق

  . گرنت صورت خواهد گرفت نامه آئین

 جیرفت دانشگاه نام به را خود علمی مقاالت کلیه باید رسمی و پیمانی از اعم جیرفت دانشگاه علمی هیأت اعضاي2-1

)University of jiroft(نام از بعد موسسات آن نام درج دیگر، مؤسسات مالی حمایت و مشارکت صورت در و چاپ نمایند 

  .بود خواهد )غیره و ترفیع ارتقاء، گرنت، ( متعلقه امتیازات از انصراف منزله به مصوبه این عدم رعایت است بالمانع جیرفت دانشگاه

 نام با پژوهشی وي فعالیت (Affiliation) مکاتبه آدرس که درصورتی وابسته علمی هیأت عضو )گرنت( پژوهشی ویژه اعتبار -3-1

  .گردد محاسبه جیرفت دانشگاه علمی هیأت اعضاي امتیاز مشابه باشد جیرفت دانشگاه

 اعتبار امتیاز باشد جیرفت دانشگاه ،)اول نفر عنوان به( وابسته علمی هیأت عضو(Affiliation)  مکاتبه آدرس که درصورتی :1تبصره

  .گیرد نمی تعلق امتیازي صورت این غیر در گیرد می تعلق کامل طور به ویژه

  .شود می انجام جیرفت دانشگاه بنام که باشد می وابسته عضو پژوهشی هاي فعالیت کلیه شامل مصوبه این :2تبصره 

این امتیاز . گیرد میآموزشی یا تحصیلی هستند نیز اعتبار ویژه گرنت تعلق  مأموریتکه در  (علمی مربی  هیأت اعضايبه : 3تبصره 

سال انتشار مستندات پژوهشی محاسبه  هاي فرمولامتیاز مربوط مطابق ( .گردد می پرداختو بوده محاسبه قابل التحصیلی فارغپس از 

  .باشد ذکر نام دانشگاه جیرفت به عنوان آدرس الزم و ضروري می). گردد می

و  مدت کوتاهداخلی، خارجی (مطالعاتی هاي فرصتپژوهشی یا  مأموریتدانشگاه جیرفت در مدت  علمی هیئتاعضاي  :4تبصره

  .از پژوهانه استفاده کنند توانند می) بلندمدت

گروه آموزشی و کمیته منتخب دانشکده مربوطه  توسط واحد هر علمی هیأت اعضاي پژوهشی عملکرد به مربوط مستندات-4-1

      .امتیاز دهی می شود

  .گردد می امتیازدهی و بررسی دانشگاه پژوهشی شوراي در خاص موارد: 4تبصره 

 وتوسعه  معاون توسط هرساله دانشگاه پژوهشی اعتبارات اساس بر پژوهشی عملکرد از حاصل امتیاز هر ویژه اعتبار میزان-5-1

  .گردد میشوراي پژوهشی دانشگاه تصویب  مصوبات  بر اساس  و پشتیبانی

  .باشد می ذخیره قابل علمی هیأت اعضاي ویژه محاسبه شده  اعتبارمیزان -6-1

پژوهانه گروهی صرف  عنوان بهاز اعتبار پژوهشی را بخشی تقویت کار گروهی عالوه بر پرداخت پژوهانه فردي  منظور بهدانشگاه -7-1

انجام )هشی گروهاي کاري پژو(مشترك صورت بهکه  نماید میپژوهشی  هاي فعالیتپرداخت پژوهانه به اعضاي هیات علمی همکار در 

 .شود می

  



  مقاالت امتیاز-2

 مشخصات با مقاله آخر و اول صفحه -1(مثبته مدارك ارائه و علمی هیأت عضو توسط دانشگاه ویژه اعتبار فرم تکمیل از پس- 1-2

 نامه آئین شرح جداول به نشریات در شده چاپ هاي مقاله بررسی )مجله جلد تصویر -2 صفحه شماره و مجله، عنوان ، چاپ تاریخ

 .شود می انجام ارتقاء و همچنین مصوبات شوراي پژوهشی دانشگاه

   .باشد می قبول قابلمقاله  2پذیرش حداکثر تا  گواهی یا و نویس پیش : 1 تبصره

 فناوري و تحقیقات علوم، وزارت معتبر نشریات لیست در کهISIمورد تائید وزارت علوم و داخلی ترویجی – علمی مقاالت به -2-2

 .گیرد می تعلق امتیاز باشند، آمده پزشکی آموزش و بهداشت،درمان وزارت نیز و

 در منتشرشده هاي مقاله مشابه عناوین و پیشگفتار تحلیل و گفتگو ، گزارش سردبیر، سخن عنوان تحت که مقاالتی به-3-2

 .گیرد نمی تعلق امتیاز ،شده چاپ مقاله ترجمه و ها ماهنامه و مختلف هاي سازمان عمومی روابط مجالت و کثیراالنتشار هاي روزنامه

 در ،باشند نمی علوم وزارت معتبر نشریات لیست در که هنر و انسانی علوم هاي گروه تخصصی مجالت در منتشرشده مقاالت به-4-2

  .شود می داده امتیاز ترویجی-علمی مقاله حد

امتیاز علمی ترویجی  ها آن ی شدن پژوهش وعلمی  تاریخ تا یک سال قبل از شوند می پژوهشی وکه تازه علمی  تیمجالبراي  -5-2

  .گردد میمحاسبه 

  .شود میمقاله کامل در نظر گرفته % 80ضریب Technical noteو Short communicationبراي مقاالت 6-2

 .شود می امتیازدهی تخصصی کمیته نظر طبق هنر کمیسیون در مقاله یا کتاب نقد موارد : 2 تبصره

 ،) هنر دانشگاه( نامه هنر تجسمی، هنرهاي فصلنامه ماهور، فصلنامه :از اند عبارت هنر تخصصی مجالت از تعدادي اسامی : 3 تبصره

 صحنه ، شرقی خیال هنر، گلستان

 ماهنامه مانند( تخصصی هاي ماهنامه در هنر و رفتاري اجتماعی علوم انسانی، علوم هاي گروه منتشرشده مقاالت به فقط : 4 تبصره

  گیرد می تعلق امتیاز یک حد در) ... و نمایش تخصصی ماهنامه و موسیقی تخصصی

    نوع از مقاالتی به و کاملمقاله امتیاز % Discussion, Comment, Editorial material٥٠  به مقاالتی از نوع -7-2

Review  100 %گیرد می تعلقامتیاز   کامل همقال.  

 و ISC، مقاالت 5/0 بیشتر از  تأثیربا ضریب  ISIبراي مقاالت  5/1ضریب ،امتیاز نهایی گرنت مقاالت مقرر شدجهت تعیین  -8-2

  .اعمال گردد5/0 کمتر از  تأثیربا ضریب   ISIمقاالت را براي  25/1ضریب و همچنین . لحاظ گردد پژوهشی  - علمی

 ها کتاب امتیاز-3

 صفحه تصویر (الزم  مدارك ارائه و علمی هیأت عضو توسط دانشگاه ویژه اعتبار فرم در کتاب اطالعات نمودن وارد از پس-1-3

 انجام)ارتقاء نامه آئین (جداول شرح به شده ترجمه و تألیف هاي کتاب بررسی ) کتاب جلد اول صفحه تصویر کتاب، شناسنامه

 .شود می

 توسط صادرشده شناسنامه که هایی کتاب به و باشد می کتاب شناسنامه در شده ثبت تاریخ کتاب، چاپ تاریخ مالك  :1تبصره

 .گیرد نمی تعلق امتیازي ندارند، را ) فیپا( اسالمی جمهوري کتابخانه

 مجازمی دانشگاه چاپ انتشارات مؤسسه توسط منتشرشده هاي کتاب براي صرفاً جیرفت دانشگاه ) آرم ( نشان و نام از استفاده-2-3

 .باشد

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

 عناوین تحت هاي کتاب و غیرعلمی هاي کتاب مشابه، موارد و آزمون سؤاالت نمونه و کنکور آمادگی هاي کتاب به -4-3

  .گیرد نمی تعلق امتیازي ... و سفر گزارش ،خاطره، زندگینامه



 بین ارتقاء نامه آیین طبق امتیاز و گیرد می تعلق امتیاز 20 ایران اسالمی جمهوري هاي فرهنگستان توسط شده چاپ هاي کتاب به-5-3

 .شود می تقسیم نویسندگان

 عالی آموزش گسترش شوراي تأیید مورد که علوم وزارت به وابسته هاي سازمان یا و ها دانشگاه توسط که هایی کتاب به -6-3

 .گیرد می تعلق دانشگاهی معتبر ناشران به مربوط امتیاز شوند، منتشر ،باشند می

 اساس بر باشد، کلمات تخصصی توضیح داراي فرهنگی چنانچه و ندارد امتیاز کلمات توضیح داشتن بدون لغت فرهنگ کتاب-7-3

 .شود می امتیازدهی ، مربوط تخصصی کمیته نظر

 .گیرد نمی تعلق امتیازي ، نظر زیر و اهتمام به و کوشش به مقاالت، مجموعه ویراستاري، و گردآوري به -8-3

 .شود می امتیازدهی کمیته نظر به توجه با و تخصصی کمیته در طرح از پس انتقادي تصحیح و تألیف تحشیه، و تصحیح موارد-9-3

 .گیرد می تعلق امتیاز ترویجی – علمی مقاله یک سقف تا باشد، داخلی کتاب ناشر که درصورتی کتاب یک از فصلی به -10-3

 .گیرد می قرار امتیازدهی و ارزیابی مورد تخصصی کمیته در باشد، المللی بین معتبر کتاب ناشر چنانچه

 نشده ذکر جدید ) ویراست ( ویرایش یا تجدیدنظر با عبارت کتاب، شناسنامه در و شده چاپ تجدید کتابی چنانچه -11-3

 .گیرد نمی تعلق باشد،امتیازي

 .شد خواهد امتیازدهی و بررسی نویسنده توسط مستندات ارائه صورت در :تبصره

 و زبان فرهنگستان و اسالمی بزرگ المعارف دایرة اسالم، جهان فرهنگستان اسالم، جهان دانشنامه هاي کتاب در که مطالبی- -12-3

 حداکثر و شود می گرفته نظر در ترویجی – علمی مقاالت معادل امتیاز جیرفت دانشگاه نام ذکر با و باشد، شده چاپ فارسی ادب

 .باشد می امتیاز 10 کتاب هر در موارد این از امتیاز

  .شود می گرفته نظر در ترجمه امتیاز باشد، شده چاپ ) گردآوري و تدوین ( یا )ترجمه و تألیف (عنوان تحت کتاب چنانچه -13-3

  . گردد میمحاسبه   5/1با انتشارات دانشگاهی با ضریب ) ارجاعات فرد باشد % 30حداقل  که درصورتی(تالیفی  کتاب امتیاز -٣-١٤ 

 

 المللی بین و داخلی هاي همایش مقاالت مجموعه در شده چاپ مقاالت امتیاز -4

 و صفحه اول -1( مثبته مدارك ارائه و علمی هیأت عضو توسط دانشگاه ویژه اعتبار فرم در مقاله اطالعات نمودن وارد از پس-1-4

 بررسی) همایش دي سی یا کتاب ارائه -3 کنفرانس مشخصات – 2 چاپ تاریخ مشخصات با مقاله خالصه صفحه یا مقاله آخر

 .گیرد می صورت )ارتقاء نامه آئین(  جداول شرح به مقاالت مجموعه در یا نشریات در شده چاپ هاي مقاله

 .باشد نمی قبول قابلپذیرش مقاله  گواهی یا و نویس پیش :1 تبصره

 شده چاپ همایش مقاالت مجموعه در کامل مقاله یا مقاله خالصه و باشد پوستر صورت به کنفرانس در مقاله ارائه نحوه چنانچه-2-4

 پوستر صورت به مقاله ارائه به .شود می داده امتیاز ) المللی بین یا داخلی ( همایش در سخنرانی صورت به شده ارائه مقاله همانند باشد،

 .گیرد نمی تعلق امتیاز همایش مقاالت مجموعه در کامل مقاله یا مقاله خالصه چاپ بدون همایش در

   باشد میمجموعه کامل مقاالت همایش عالوه بر گواهی ارائه الزم  PDFیا کتابچه یا فایل   CDارائه  امتیازدهیجهت -3-4

 امتیاز نشریه در شده چاپ مقاله به فقط ، شود چاپ نیز اي نشریه در عیناً و باشد شده چاپ ، مقاالت مجموعه در اي مقاله چنانچه-4-4

 .گیرد می تعلق

 و المللی بین مقاله آن باشد، غیرفارسی زبان به نیز مقاله و باشد ذکرشده المللی بین کلمه داخلی کنفرانس عنوان در چنانچه--4-5

 .شود می محسوب داخلی کنفرانس مقاله ) فارسی ادبیات و زبان رشته استثناء به ( باشد فارسی مقاله زبان چنانچه

و سایر مقاالت در همان  1کامل یا خالصه براي هر عضو حداکثر تا سه مقاله با ضریب ) خارجی  داخلی و(براي هر همایش -4-6

   امتیاز براي هر همایشی  6و حداکثر براي خالصه مقاله  5براي کامل و 15با رعایت سقف. گردد میمحاسبه  5/0همایش با ضریب 

 سایر یا و دانشجو ، علمی هیأت اعضاي از تعدادي همکاري با مشترك پژوهشی هاي فعالیت امتیاز محاسبه نحوه5-



  :شود می انجام ذیل جدول اساس بر پژوهشگران محاسبه

  

)1(ستون  )2(ستون   )3(ستون    

 مجموع ضرایب سهم هر یک از همکاران از امتیاز مربوط تعداد همکاران

 بقیه همکاران اول 

1 100%  ___________  

2 90%  60%  150%  

3 80%  50%  180%  

4 70%  40%  190%  

5 60%  30%  180%  

و باالتر 6  50%  25 %≤  175%  

  

  

 :استثناء موارد - 5

 نام ،باشد راهنما استاد دوم نفر و باشد جیرفت دانشگاه دانشجوي مقاله اول نویسنده و باشد نویسنده چند داراي اي مقاله چنانچه -5-1

 .شود می گرفته نظر در مقاله اول نویسنده عنوان به راهنما استاد

 در تغییري و شود می گرفته نظر در مقاله همکار عنوان به نباشد جیرفت دانشگاه دانشجوي مقاله اول نویسنده دانشجوي چنانچه- 5-2

  .گیرد نمی صورت بعدي نویسندگان جابجایی

 علمی هیأت اعضاي ویژه اعتبار کرد هزینه نحوه –6

 .هزینه نمایند ذیل شرح به دارند فعالیت آن در که پژوهشی هاي زمینه با متناسب را خود ویژه اعتبار توانند می علمی هیأت اعضاي

 .نماید اقدام پژوهشی طرح تعریف به نسبت تواند می ویژه اعتبار داشتن شرط به علمی هیأت عضو هر-6-1

مؤسسات  و مراکز از یک هر در پژوهشی هاي فعالیت و ها طرح قالب در را خود ویژه اعتبار توانند می علمی هیأت اعضاي-6-2

  .نمایند هزینه دانشگاه به وابسته پژوهشی

 هاي زمینه با متناسب را خود ویژه اعتبار ریالی معادل تحقیقاتی هاي پروژه تعریف بر عالوه توانند می علمی هیأت اعضاي -6-3

هزینه  ذیل شرح به ) مستقل تحقیقاتی مرکز /دانشکده / دانشگاه پژوهشی معاون هماهنگی با ( دارند فعالیت آن در که پژوهشی

  .نمایند

 ( کتاب ،افزار نرم ، کامپیوتر جانبی لوازم ، کامپیوتر آزمایشگاهی، لوازم :شامل غیرمصرفی تجهیزات و وسایل خرید – الف

 .... و اي سرمایه کاالهاي ، علمی مجالت ) مربوط تحقیقات درراستاي



 علمی هیأت اعضاي موجود ویژه اعتبار سقف تا بار یک سال 5 هر ویژه اعتبار محل از (Lap Top)دستی کامپیوتر خرید :1-الف

 .باشد می پذیر امکان

 نشده خریداري طرح از خارج که درصورتی (پژوهشی طرح در اي سرمایه اقالم از یکی عنوان به Lap Top  خرید بینی پیش :2-الف

  .باشد می پذیر امکان گردد، لحاظ طرح تعهدات در طرح معادل که شرطی به) باشد

 
 گیرد بعد قرار علمی هیأت اعضاء اختیار در تواند می خدمت دوران طول در ویژه اعتبار محل از شده خریداري Lap Top  :3-الف

 یا فروخته بازنشسته علمی هیأت عضو به موسسه رئیس از مجوز کسب با یا و شود داده عودت مربوطه واحد به باید بازنشستگی از

 .شود اهداء

 نصب و صدور از پس و شده محسوب جیرفت دانشگاه اموال جزء ویژه اعتبار محل از شده خریداري غیرمصرفی لوازم کلیه :4-الف

 .شود می داده تحویل مربوطه  دانشگاه  به بازنشستگی از پس و گیرد می قرار علمی هیأت عضو اختیار در دانشگاه اموال برچسب

 از استفاده با دانشگاه مقررات چارچوب در و مقاله ارائه با المللی بین و داخلی علمی هاي همایش در شرکت هزینه پرداخت – ب

 :شود می انجام ذیل ضوابط طبق ویژه اعتبار

 .باشد می پذیر امکان مربوط دانشجو یا و متقاضی حضور شرط به سال در بار یک فقط المللی بین هاي همایش در شرکت:1-ب

    .نمایند شرکت المللی بین هاي همایش   در بار دو بعد سال طول در توانند دانشگاهمی هرسال گرنت برتر  نفرات %10: 2-ب

 با کنفرانس در شرکت براي و دانشگاهمدیریت پژوهشی  مجوز با و سال در بار یک فقط گرنت محل از بلیط هزینه پرداخت :3-ب

 .باشد می کشور از خارج علمی مأموریت و کشور از خارج علمی هاي کارگاه در مقاله ارائه

در  شرکت بر عالوه هرسال در علمی هیأت اعضاي ویژه اعتبار محل از المللی بین کنفرانسهاي در نام ثبت هزینه پرداخت :4-ب

 .است پذیر امکان مجدداً سال درو ارائه مقاله  دانشجو یا متقاضی حضور شرط به المللی بین هاي همایش

 عضو با مشترك مقاله ارائه با پسادکتري پژوهشگر یا و تکمیلی تحصیالت دانشجویان شرکت به مربوط هاي هزینه پرداخت :5-ب

  .است پذیر امکان دانشگاه مقررات چارچوب در المللی بین و داخلی هاي همایش در علمی هیأت

 سال در بار سه )المللی بین یا المللی بین غیر (داخلی هاي همایش در شرکت براي گرنت محل از بلیط هزینه پرداخت :6-ب

 باشد می پذیر امکان

 در نام ثبت هزینه بابت ویژه محل اعتبار از توانند می علمی هیأت اعضاي دانشگاه پژوهشی شوراي تصویب صورت در -7-ب

  .نمایند استفاده) در سال بار یک(تا سقف )Workshop (کشور از خارج آموزشی هاي کارگاه

  ) مقررات چارچوب در ( مدیریت پژوهشی موافقت ارائه با کشور از خارج به مأموریت بلیط هزینه  -8-ب

 پژوهشی شوراي صورت تصویب در ویژه اعتبار محل از نام ثبت هزینه پرداخت کشور داخل علمی هاي کارگاه مورد در:9-ب 

  باشد می مجاز سال در بار یک حداکثر دانشگاه

  تخصصی سایتهاي وب و المللی بین – علمی هاي انجمن در عضویت حق پرداخت -ج

 مواد، آنالیز ،آراي صفحه ویراستاري، خارجی، و داخلی نشریه مقالههزینه چاپ  :پژوهشی خدمات به مربوط هاي هزینه پرداخت -د 

 .کتاب تایپ به مربوط هاي هزینه و تکمیلی تحصیالت نامه پایان

 .گردد نمی پرداخت ویژه اعتبار محل از شوند می چاپ سیاه لیست در موجود مجالت در که مقاالتی چاپ هزینه : تبصره

 یا پژوهشی طرح اجراي طریق از علمی هیأت اعضاي توسط پسادکتري دوره محققین و دانشجویان به الزحمه حق پرداخت – ه

 .است بالمانع دانشگاه مالی مقررات طبق دانشجویان تحقیقاتی نیازهاي تأمین جهت در طرح از خارج

  پژوهشی لوازم تعمیر و مصرفی مواد و وسایل خرید – و



 طرح پژوهشی طریق از توانند می علمی هیأت اعضاي پرسنلی هاي هزینه براي )گرنت( پژوهشی ویژه اعتبار از استفاده منظور به-ز

  بگیرند نظر در التحقیق حق طرح همکاران و مجري براي مربوطه نامه آیین چارچوب در و مصوب

اعالم  ملغی قبلی دستورالعمل تصویب تاریخ از و رسید دانشگاه پژوهشی شوراي تصویب به  17/12/93تاریخ در دستورالعمل این

 گردد می

 


