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 هنر اعضای هیات علمی دانشگاه(Grant) اعتبار ویژهنامه اجرایی و شیوه نامهآیینخالصه 

 
 

 پیشگفتار
ناماه  دربااره ییاي    ،علوم، تحقيقات و فنااور  وزارت  72/6/1334مورخ  114011/3شماره نامه بر پایه بخش

و اعماا  واوابم ما وه   ات     به منظور اتخاذ سياست هماهنگ  ها،اعضا  هيات علمی دانشگاه اعتبار ویژه

پژوهشی اعضا  هيات علمی دانشاگاه در اااراو    ها  ژه و تسریع در رون  انجام فعاليتتخصيص اعتبار وی

شود و هرسا  اعتباار  ریاالی باه هار عضاو هياات علمای دانشاگاه بارا  انجاام           نامه ذیل م یریت میییي 

 شود.اده میها دها  پژوهشی یهها  پژوهشی بر پایه امتيازکوشن گی
 

 اهداف
 .اصالح اه اف پژوهشی در سن  توسعه دانشگاه -

و  بنيااد   داناش ریز  شا   گروهای بارا  توليا      ها  برنامهشامي  به انجام پژوه انگيزه وافزایش  -

هاا   در ميااه بنگااه   هنار نيازها  برتر کشور و باالبرده  ایگاه علمی دانشاگاه  راستا  در کاربرد  

   انی.و  ا طقهمن معتبر پژوهشیعلمی 

 تحات  دانشاجویاه  و علمای  تهياا  اعضاا   پژوهشی ها کوشن گی رون  ساز یساه و یشکارنمایی -

 .ین ا مشاور  و راهنمایی

کمك باه تحقار رویکارد پاژوهش     و حمایت از اعضا  هيات علمی فعا  و شاخص در امور پژوهشی -

 .محور  در دانشگاه

 .ها و سوابر علمی افراددانشگاه بر اساس ظرفيتات پژوهشی رعایت ع الت در توزیع اعتبار -

 

 نامه اجراییشیوه
ش ، ميزاه اعتبار و س م ها  پژوهشی دانشگاه فراهم خواه هر سا  از محل اعتبار اعتبار ویژهمبلغ  -1ماده 

 ش .اعضا  هيات علمی هر سا  به وسيله شورا  پژوهشی دانشگاه، تعيي  خواه اعتبار ویژه کل 

 یاك  در او پژوهشای  مازاد زها امتيا پایة بر سا  یك هر برا  علمی هيات عضو هراعتبار ویژه  س م-7ماده 

 .استسا  قابل ذخيره  ٥و تا م ت  شودمی محاسبه گذشته یموزشی سا 

و  گلساتاه  مانهسا در اساتي  ش ه ثبت ها فعاليت طبر اعتبار ویژه از من  ب ره   ت الزم امتيازات-3ماده

 شود.می استخراجمميز  کميته ترفيعات دانشگاه 

 : کن  هزینه ذیل موارد برا  را خوداعتبار ویژه  ميتوان  علمی تهيا عضو هر-0ماده

 .نامهشيوه برابر دانشگاهی دروه پژوهشی ها طرح انجام -4-1

دانشگاه  علمی هيات اعضا  شرکت نامهشيوه برابر کشور  بروه و دروه ها همایش در شرکت-4-2

 .هادر همایش هنر



2 

 

 رایاناه  ،رایاناه   اانبی  تج يازات  و هاا قطعه تخصصی، افزارها نرم تخصصی، ها کتا  خری -4-3 

 علمای  هاا  نشاریه  در مقالاه  ویارایش  و ااا   هزیناة  معتبر، علمی ها پایگاه در عضویت روميز ،

 ساایر  و یموزشای  کارگاه ا  در ها  شرکتهزینه علمی، مجامع در عضویت حر پرداخت تخصصی،

  رشته با مرتبم و معتبر المللیبي  علمی ها انجم  در عضویت هزینة م ت، کوتاه علمی سفرها 

 از   ا  هنرکه دانشگاه دانشجویاه به پژوهشی حر الزحمه پرداخت  علمی، هيات اعضا  تخصصی

 علمای  تهياا  عضو با پژوهشی کارها  انجام در صرفاً و پژوهشی دستيار همانن  پژوهشی، ها طرح

 در هنر دانشگاه نامةشيوه برابر و علمی هيأت عضو سا  هراعتبار ویژه  %64تا   روی م ،کنن  همکار 

 .موارد ای 

 کاارتری   تحریار،  لاوازم  :شاامل ) علمی تهيا اعضا  نياز مورد (ملزومات)مصرفی مواد خری    ت :1تبصره

 .یاب  اختصاص امر ای  به کلاعتبار ویژه  از %3مبلغ گردی  مقرر کارو غيره( اتاق لوازم ااپگر،

 کشاور   دروه م ت کوتاه علمی سفرها  سایر و پژوهشی و یموزشی ها کارگاه در شرکت هزینة :7تبصره

 قابل پرداخت است.  ها  دروه کشور مطابر با هزینه

 باه  یافتاه  اختصااص  اعتبار ویژه کل از %14 دانشجویاه، به پژوهشی کارمزد پرداخت ميزاه ح اکثر:3تبصره

 .است هيات علمی عضو

 .استپذیر امکاه یکبار سا  1 هر تا  لپ و روميز  رایانه خری :0تبصره

 علمی هيات اعضا  از یك هر ویژه اتاعتبار کلاز %04 تا  لپ خری    ت پرداخت ميزاه ح اکثر:1تبصره

 .است

 خود اعتبار ویژه همة یا بخشی ميتوانن  علمی، هيات اعضا  از گروهی یا علمی هيات عضو یك-4-4

 قابليات  باا  )پژوهشای  کااربرد  باا ( یزمایشگاهی تج يزات یا دستگاه ساخت یا خری  برا  هم رو  را

 .نماین  هزینه دانشجویاه و اساتي    ت استفاده

 .کنن  دریافت اموا  براسب ميبایست و بوده دانشگاه اموا   زو ش ه خری ار  تج يزات:6تبصره

 هيات علمای  اعضا  العاتیمط فرصت هزینة مانن ، دانشگاه در پژوهشی ها هزینه و هابود ه سایر:2تبصره

 کتا ، نشر و اا  هزینة ها،همایش در دانشجویاه شرکت هزینة مقاالت، تشویقی )کوتاه م ت و بلن  م ت(،

اعتباار ویاژه    از  ا ا   اسات،  نشا ه  یورده ها  باالبن  در که پژوهشی هرگونه کار و مجالت ان از راه هزینة

 .ش  خواه  فراهم دانشگاه ها نامهشيوه و هانامهقواني  و مقررات، ییي  برابر و هيات علمی اعضا 

 بن  زماه برنامه و اعتبار ویژه درخواست روش:1ماده

 هاا  فارم  و ا رایای  دساتورالعمل  فراخاوانی،  در ساا   طی دو مرحله در دانشگاه، پژوهشی معاونت .1-1-٥

 .ميکن  ابالغ پژوهشک ه،/دانشک ه به را پژوهشی اعتبار از استفاده

 اعضاا   باه  را مربوط ها فرم و ا رایی دستورالعمل بالفاصله پژوهشک ه،/دانشک ه پژوهشی معاونت .1-2-٥

- ماع  را، مرباوط  مستن ات و ش ه تکميل ها فرم ،از روز ابالغ ماهیخر تا و نموده ابالغ علمی هيأت

 .ميکن  یور 

 نماینا گاه  و دانشاک ه  معااوه  از منتخاب  ،اعتبار ویژه کميته پژوهشک ه،/دانشک ه پژوهشی معاونت .1-3-٥

 علمی هيأت اعضا  توسم ارسالی اسناد ثبت مالی ، کميته ای  ده ،می راتشکيل یموزشی ها  گروه
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اعتباار تخصيصای را   باردار  از  مجوز ب رهو تایي   دستورالعمل، اساس بر و ارزیابی بررسی، را مربوطه

 کن .صادر می

 شا ه  ارائه م ارك وتمامی اسناد ثبت مالی بررسی صورتجلسه پژوهشک ه،/دانشک ه پژوهشی معاونت .1-4-٥

ویاژه   حوزه ریاست دانشک ه   ت دستور پرداخت از محال اعتباار   به را، علمی هيأت اعضا  توسم

 .دارداستاد ارسا  می

 اعتبار ویژهنحوه تخصيص  -6ماده

ها  دانشگاه برا  هار ساا  باه    اس بود ه ساليانه پژوهشی و سياستسقف اعتبار ویژه بر اس -6-1

 شود .تعيي  و اعالم میو تائي  هيات رئيسه دانشگاه دانشگاه پيشن اد معاوه پژوهش و فناور  

وار   در هر سا  برابر با حاصال  تمام وقت ميزاه اعتبار ویژه تخصيصی هر عضو هيات علمی -6-2

وریب ریالی  .استها  پژوهشی سا  گذشته و  ریالی اعتبار ویژه در متوسم امتياز فعاليتوریب 

اعتبار ویژه هر سا  با تو ه به بود ه ساليانه و پيشن اد معاوه پژوهش و فناور  دانشگاه و تصاویب  

  شود.در هيات رئيسه دانشگاه تعيي  می

و مصاوبات  نامه ارتقاء اعضاا  هياات علمای    ي اساس ییاحتسا  امتياز فعاليت ا  پژوهشی بر -6-3

. مبناا   اسات ی کميته ترفيعاات دانشاگاه   . مر ع امتيازدهگيردصورت میکميته ترفيعات دانشگاه 

، امتياز ذخيره ش ه از مقااالت علمای پژوهشای و امتيااز ذخياره شا ه از ساایر        اعتبار ویژهپرداخت 

اعضاا   ي  نامه ارتقاء یی 3يت ایی است که در بن  ها کليه فعال. منظور از سایر فعاليتاستها فعاليت

عالوه بر مقاالت علمی پژوهشی باه عناواه فعاليات    و مصوبات کميته ترفيعات دانشگاه هيات علمی 

هاا  مقااطع   ناماه امتيااز راهنماایی و مشااوره پایااه     پژوهشی در نظر گرفته ش ه است)به استثنا 

 کارشناسی ارش  و دکتر (.

ها  پژوهشی خاود شاامل مقالاه،    اعضا  هيات علمی هر دانشک ه بای  اطالعات مربوط به فعاليت :1تبصره 

یئي  نامه ارتقا  اعضا  هياات علمای    3کتا ، طرح پژوهشی، اثر برگزی ه هنر  و سایر موارد  که در بن  

)سامانه گلساتاه(  تصریح ش ه است را به طور مستمر در سامانه م یریت اطالعات پژوهش و فناور  دانشگاه 

( نموده و در صورت درخواست کارشناس Uploadوارد نموده و نيز مستن ات مربوطه را در سامانه بارگذار )

  .نذیربم به معاونت پژوهشی دانشک ه ارائه نمای

 مع امتياز ذخيره ش ه   مقااالت علمای پژوهشای و ساایر     ،  در سا  او  اعطا  اعتبار ویژه -6-4

 .گرفتمبنا قرار خواه اعتبار ویژه  پژوهشی در سا  قبل از اعطا ها  فعاليت

همچني  امور ماالی موظاف اسات    تخصيص اعتبار   ی  منوط به تسویه حسا  اعتبار قبلی است،  :7تبصره                    

 قبل از اعتبار ین ا کسر کن . کرد اعضا  هيات علمی را به ترتيب از سا هزینه

هاا  پژوهشای    گاه پژوهشی دانشگاه و برگزی گاه  شنوارهنحوه اعطا  اعتبار ویژه به برگزی -٥-6

 .استمعتبر طبر تصميم شورا  پژوهشی دانشگاه و با تایي  هيات رئيسه دانشگاه 

 باشن  .ص اعتبار ویژه نمیاعضا  هيات علمی مامور مشمو  تخصي -6-6

در غيار   دانشگاه هنر به عنواه سازماه متباو  وارور  اسات.   در کليه یثار پژوهشی، ذکر نام  -٧-6

 گرفت.متياز  به اثر مربوط تعلر نخواه اینصورت ا
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گيرد که قابال امتيااز یه محاسابه نشا ه     ها  پژوهشی امتياز تعلر میفعاليتبه یه دسته از  -٨-6

ماورد سامينارها تااریخ    و در کميته ترفيعاات  امتيازبر اساس باش . در مورد مقاالت تاریخ اا  ین ا 

ریخ ثبات شا ه در شناسانامه    تاا  برگزار  سمينار مالك عمل خواه  بود. مالك تاریخ اا  کتاا ، 

 .استکتا  

 هاتع  ات دانشک ه -2ماده

ها  پژوهشای کاه توسام اسااتي  در ساامانه پژوهشای        مع یور  و تائي  مستن ات فعاليت -1-٧

 دانشگاه وارد ش ه است .

 ها  پژوهشی .امتيازدهی فعاليت مشارکت با کميته ترفيعات در -2-٧

 پيگير  و نظارت بر انجام تع  ات اعضا  هيات علمی مشمو  طرح اعتبار ویژه پژوهشی . -3-٧

 بررسی گزارش ن ایی طرح پژوهشی خرد   ت اعالم اتمام طرح و تسویه حسا  با مجر  . -4-٧

مصاوبه  تم ی  م لت ا را  طرح پژوهشی خرد و ارسا  عضو هيات علمی، بررسی درخواست  -٥-٧

 تم ی  طرح در صورت تائي  در شورا  پژوهشی دانشک ه برا  معاونت پژوهشی دانشگاه .

 ارائه گزارش عملکرد ساليانه اعضا  هيات علمی دانشک ه به معاونت پژوهشی دانشگاه . -6-٧

اعتبار ویژه با مجوز هيات رئيساه دانشاگاه قابال ا ارا     بازنگر  و تغييرات احتمالی در دستورالعمل  -8ماده

 است.

 

 

شورای پژوهش به تصویب  1١/٩/٩٧تبصره در تاریخ  ٩ماده و  ٨در نامه ا رایی نامه به همراه شيوهییي ای  

الزم  12/٩/٩٧دانشاگاه رساي  و از تااریخ    یات رئیسههبه تصویب  12/٩/٩٧و در تاریخ  دانشگاه و فناوری

 گردد .ها  قبلی ملغی اعالم میاال را بوده و با تصویب یه دستورالعمل

 


