بِ ًام خذاًٍذ يكتا

معاونت پژوهشي و فناوري
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هقذهِ
در راؿحای زِثدُی ةَ ـػانیثُای پژكُكی ك ـٍاكری داٌكگاق ك ُغـيٍغؿازی آٌِا ،کاُف ىؼاصم اداری ك جـِیم در ـؼایٍغ جنّیب ك ُؽیٍَکؼد ـػانیثُای
پژكُكی ك ـٍاكری ك ایساد اىکاف ىغیؼیث ـػانیثُای پژكُكی ك ـٍاكری جّؿط اغضا ُیات غهيی ،قیّقٌاىَ اغحتار گؼٌث پژكُكی ك ـٍاكری اغضاء ُیات
غهيی داٌكگاق قِؼکؼد ةَ قؼح ذیم ارائَ ىیقّد.

هادُ  -1تؼاريف
 1-1اػتبار پژٍّطی ٍ فٌاٍری :اغحتاری اؿث کَ ُؼ ؿاؿ در زِث صيایث از ةؼٌاىَُای جضلیلاجی ك ةؼ ىتٍای ـػانیثُای پژكُكی ك ـٍاكری ؿاؿ
جضنیهی گػقحَ غضّ ُیات غهيی ك ةا جّزَ ةَ اغحتارات پژكُف ك ـٍاكری داٌكگاق ةَ اغضاء ُیات غهيی اغعا ىیقّد جا ضيً ىغیؼیث ـػانیثُای پژكُف ك
ـٍاكری ظّد در ایً راؿحا ُؽیٍَ کٍٍغ .اغضاء ُیات غهيی ك ىؼاکؽ جضلیلاجی داٌكگاق ،ةؼ ىتٍای ةؼٌاىَُای جضلیلاجی ارائَ قغق اىکاف اؿحفادق از ایً اغحتار را
ظّاٍُغ داقث.
 2-1اهتیاس پژٍّص ٍ فٌاٍری :اىحیازی اؿث کَ ةؼ اؿاس اظالغات ةارگػاری قغق غضّ در ؿاىاٌَ  SESSىضاؿتَ ىیقّد.
 3-1کویتِ تخصیص گزًت پژٍّطی ٍ فٌاٍری داًطكذُ :کيیحَای ىحكکم از رئیؾ ك ىػاكف پژكُكی ك جضنیالت جکيیهی داٌكکغق ىؼةّظَ ةَ
غٍّاف اغضاء داةث ك ىغیؼ گؼكق ك یک ٌفؼ غضّ ُیات غهيی گؼكق ىؼ ةّظَ (ةَ اٌحعاب ىػاكف پژكُكی ك جضنیالت جکيیهی داٌكکغق) ةَ غٍّاف اغضاء ىحؾیؼ ایً
کيیحَ ،ىـئّنیث اىحیازدُی ةَ ىـحٍغات پژكُكی ك ـٍاكری ارؿاؿ قغق اغضاء ُیات غهيی داٌكکغق را ةؼ غِغق دارٌغ.
 4-1کویسیَى تخصصی گزًت پژٍّطی ٍ فٌاٍری :ایً کيیـیّف ىحكکم از ىػاكف پژكُف ك ـٍاكری داٌكگاق ،ىغیؼ اىّر پژكُكی ،ىغیؼ اىّر ـٍاكری،
ٌيایٍغق رئیؾ داٌكگاق ك ٌیؽ ىػاكف پژكُكی ك جضنیالت جکيیهی داٌكکغق ىؼةّظَ اؿث ك كظیفَ ةؼرؿی ك جاییغ ٌِایی اىحیازات ارؿاؿ قغق از ظؼؼ کيیحَ
گؼٌث پژكُكی ك ـٍاكری را ةؼ غِغق دارد.
 5-1گزًت پژٍّطی ٍ فٌاٍری آغاسيي :ةؼای آف دؿحَ از اغضاء ُیات غهيی در ٌظؼ گؼـحَ ىیقّد کَ از قؼكع ـػانیث آٌِا در داٌكگاق قِؼکؼد کيحؼ از
یکـاؿ گػقحَ ةاقغ .ایً اغحتار در ٍُگاـ اؿحعغاـ غضّ ُیات غهيی ك در مّرت ارؿاؿ درظّاؿث ُيؽىاف ةا ركٌغ گؼٌث پژكُكی ك ـٍاكری داٌكگاق ،در صـاب
کارةؼی كی در ؿاىاٌَ  SESSىٍظّر قغق ك كاةم اؿحفادق ظّاُغ ةّد .ىتهؼ اغحتار گؼٌث پژكُكی ك ـٍاكری آؽازیً ُيَ ؿانَ جّؿط ىػاكٌث پژكُف ك ـٍاكری
داٌكگاق جػییً قغق ك ةغكف جّزَ ةَ ـػانیثُای پژكُكی پیكیً غضّ ُیات غهيی اغعا ىیقّد .ـػاؿؿازی ایً اغحتار ُيؽىاف ةا گؼٌث پژكُكی ك ـٍاكری
داٌكگاق اٌساـ ىی قّد ك ةؼای اغضائی کَ پؾ از جاریط جػییً قغق ةؼای ارؿاؿ جلاضا در ُؼ ؿاؿ ،ةا داقحً صکو کارگؽیٍی کار ظّد را آؽاز ىیکٍٍغ ایً گؼٌث
در ؿاؿ آجی در ٌظؼ گؼـحَ ظّاُغ قغ.

هادُ  -2اّذاف:
 1-2ایساد زىیٍَ الزـ زِث ةؼٌاىَریؽی ىضللاف در ظنّص ـػانیثُای پژكُكی ك ـٍاكری ُغـيٍغ ةا غٍایث ةَ جعنیل ىیؽاف ىػیٍی از اغحتار در یک دكرق
زىاٌی ظاص.
 2-2جكّیق ىضللاف ةَ گـحؼش ـػانیثُای پژكُكی ك ـٍاكری جلاضاىضّر ك کارةؼدی ك گـحؼش ارجتاط ةا مٍػث ك زاىػَ.
 3-2ارجلاء ـػانیثُای پژكُكی ك ـٍاكری داٌكگاق ةا ایساد اٌگیؽق پّیایی ك ركاةث ؿانو ك صيایث از اغضاء ُیات غهيی ـػاؿ در اىّر جضلیلاجی.
 4-2صؼکث ةَ ؿيث جّؿػَ کيی ك کیفی ـػانیثُای پژكُكی ك ایساد جـِیالت الزـ ةَ ىٍظّر جـؼیع در ركٌغ ازؼای ـػانیثُای پژكُكی.
 5-2ارزیاةی دكیق ركٌغ ـػانیثُای پژكُف ك ـٍاكری داٌكگاق در زِث جغكیً ةؼٌاىَ راُتؼدی.
 6-2جكّیق پژكُكگؼاف داٌكگاق در راؿحای دتث ك صفاظث از دارایی ُای ـکؼی ،اظحؼاغات ك اکحكاـات صامم از جضلیلات ـٍاكراٌَ
2

 7-2اـؽایف ؿِو درآىغ اظحنامی داٌكگاق از ظؼیق غلغ كؼاردادُای ـٍاكراٌَ ك ةاالؿؼی صامم از ـؼكش دارایی ُای ـکؼی
 8-2جّؿػَ اقحؾاؿ پایغار در ةیً ـارغ انحضنیالف داٌكگاق ةا جّؿػَ کيی ك کیفی قؼکحِای ـٍاكر ىتحٍی ةؼ جضلیق ك جّؿػَ ك اـؽایف جػاىم ك ارجتاط ةیً
داٌكگاق ك قؼکحِای داٌف ةٍیاف
 9-2کيک ك جـِیم در زِث دؿحیاةی ةَ اُغاؼ داٌكگاُِای ٌـم ؿّـ ك چِارـ

هادُ ً -3حَُ هحاسبِ اهتیاس فؼالیتّای پژٍّطی
 1-3اىحیاز ـػانیثُای پژكُكی غضّ ُیات غهيی (زِث جعنیل گؼٌث ك پایَ ؿاالٌَ) ةؼ اؿاس زغكؿ زیؼ ىضاؿتَ ىیقّد.
زغكؿ  :1اىحیازات ـػانیثُای پژكُكی
 -1هقاالت چاپ ضذُ در هجالت هؼتبز
ردیؿ

ـػانیث پژكُكی

1
ىلانَ ISI-JCR

2

3

4
5
6
7

ىلانَ ISI

ٌّع ىلانَ

اىحیاز

Q1
Q2
Q3
Q4
ىلاالت داغ ( )Hot Paperیا پؼاؿحٍاد
ةغكف ضؼیب جادیؼ

10
8
6
5
5
4
4/5
4
3/5
3
5
6

Q1
Q2
SCOPUS
Q3
Q4
اٌگهیـی (ؽیؼ )ISI
اٌگهیـی ٌيایَ قغق در  ISIیا SCOPUS
ىلانَ غهيی پژكُكی داظم
ـارؿی (داٌكکغقُای ادةیات غهّـ اٌـاٌی ك ٍُؼ
(ىسالت غهيی پژكُكی ىّرد جاییغ
ةَ اؿحذٍای رقحَ ُای ـیؽیّنّژی كرزش ،صؼکات
كزارجیً)
امالصی ،زةاف اٌگهیـی ،ىكاكرق ك ركاٌكٍاؿی)
ـارؿی (ؿایؼ داٌكکغقُا)
ىلاالت غهيی-جؼكیسی ،غهيی جعننی یا غهيی ىؼكری
ىلاالت دارای ٌيایَ ىػحتؼ ةیًانيههی
ىلاالت ISC
ىلاالت اٌحكارات داٌكگاق قِؼکؼد

ةؼ اؿاس رجتَةٍغی ىسالت در ؿایث SCOPUS

-

غالكق ةؼ اىحیاز ىلانَ-ةؼ اؿاس اغالـ در پایگاق اؿحٍادی ESI
ةؼ اؿاس نیـث ىٍغرج در مفضَ ىغیؼیث پژكُكی
صغاکذؼ ؿَ ىّرد

 3جا 6

ةؼ اؿاس رجتَ در ؿاىاٌَ رجتَ ةٍغی ىسالت كزارت غهّـ

 3جا 4
جا 3

ةؼ اؿاس رجتَ در ؿاىاٌَ رجتَ ةٍغی ىسالت كزارت غهّـ

جا 3
3
2
4
3

اٌگهیـی
ـارؿی
غهيی پژكُكی
ؿایؼ

جّضیضات

ؿلؿ
اىحیاز

صغاکذؼ دك ىلانَ
ةؼ اؿاس نیـث ىٍغرج در مفضَ ىغیؼیث پژكُكی
ىلاالت  ISCکَ غهيی پژكُكی ٌیـحٍغ ك جا ؿلؿ دك ىلانَ
ـلط جا ؿَ قيارق اكؿ (قيارق )3-1ك ؿلؿ دك ىلانَ در ُؼ ؿاؿ

 -2هقاالت چاپ ضذُ در ّوايص ّای تخصصی هؼتبز داخلی ٍ خارجی هٌغبق با آيیي ًاهِ داًطگاُ ضْزکزد (حذاکثز سِ هقالِ در ّز کٌگزُ ،کٌفزاًس يا )...
8

ىلانَ غهيی کاىم در کٍگؼق یا کٍفؼاٌؾُای ةیًانيههی داظهی یا ظارزی

2

9

ىلانَ غهيی کاىم چاپ قغق در کٍگؼق یا کٍفؼاٌؾُای ىهی
ظالمَ ىلانَ غهيی چاپ قغق در کٍگؼق یا کٍفؼاٌؾُای ةیًانيههی داظهی یا ظارزی

1
1

ظالمَ ىلانَ غهيی چاپ قغق در کٍگؼق یا کٍفؼاٌؾُای ىهی

کٍگؼق یا کٍفؼاٌؾُای داظهی کَ چاپ ىلاالت آف ةَ اٌگهیـػی
ةاقغ.
کٍگؼق یا کٍفؼاٌؾُای داظهی کَ چاپ ظالمَ ىلاالت آف ةَ
اٌگهیـی ةاقغ.

6

2

0/5
 -3جذب اػتبارات خارج اس داًطگاُ

10
11

ةَ ازای ُؼ  100ىیهیّف ریاؿ اغحتار پژكُكی زػب قغق ةؼكف ؿازىاٌی
ظؼحُای ىـانَ ىضّر داٌكگاق قِؼکؼد

2

 -4عزحّای هسالِ هحَر ٍ بزٍىداًطگاّی
ةا جائیغ ىػاكٌث پژكُكی داٌكگاق قِؼکؼد
جا 8

3

30
16

12

ظؼحُای ةؼكف داٌكگاُی

اؿحاٌی

4

8

ىهی

8

16

ةیًانيههی

10

جاییغیَ ازؼا ك اظححاـ ظؼح از ىغیؼیث پژكُكی ك دـحؼ ركاةط
ةیً انيهم داٌكگاق الزـ اؿث (ىعاةق قیّق ٌاىَ ظؼحُای ةیً-
انيههی)

جتنؼق  :1ظؼح ُا ك پایاف ٌاىَ ُایی کَ در كانب ظؼح جّاٌيٍغؿازی جّنیغ ك جّؿػَ اقحؾاؿ پایغار (عزح تاپ) ك ؿاىاٌَ ازؼایی جلاضا ك غؼضَ پژكُف ك ـٍاكری (ساهاًِ ساتغ) اٌساـ ىی قٌّغ،
پؾ از جاییغ اظححاـ ظؼح یا دـاع ىّـلیث آىیؽ از پایاف ٌاىَ ىكيّؿ اىحیازات ردیؿ  12ىی گؼدٌغ.
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

 -5چاپ کتاب هزتبظ با تخصص ػلوی
جا  15در ىّرد اٌحكارات زِاد داٌكگاُی جا  7/5اىحیاز ك در ىّرد
جنٍیؿ کحاب (اٌحكارات داٌكگاُی)
اٌحكارات داٌكگاق آزاد ك ؿایؼ اٌحكارات جا  3اىحیاز
جا  10در ىّرد اٌحكارات زِاد داٌكگاُی جا  5اىحیاز ك در ىّرد
جانیؿ کحاب (اٌحكارات داٌكگاُی)
اٌحكارات داٌكگاق آزاد ك ؿایؼ اٌحكارات جا  3اىحیاز
در ىّرد اٌحكارات زِاد داٌكگاُی جا  4اىحیاز ك در ىّرد
جا 7
جؼزيَ کحاب (اٌحكارات داٌكگاُی)
اٌحكارات داٌكگاق آزاد ك ؿایؼ اٌحكارات جا  3اىحیاز
در ىّرد ؿایؼ اٌحكارات جا 3
جا 5
گؼدآكری کحاب (اٌحكارات داٌكگاُی)
 2جا 4
اٌحكار ةعكی از یک کحاب ظارزی چاپ قغق
جا  30درمغ از اىحیاز چاپ اكؿ
جسغیغ چاپ (ةا صغاكم  %30جؾییؼات ٌـتث ةَ چاپ كتهی)
جا 12
جانیؿ کحاب ةَ زةاف اٌگهیـی ةا اٌحكارات ىػحتؼ ك ةا جاکیغ ةؼ داكری غهيی
 -6جَايش ٍ رتبِّای پژٍّطی
2
4
10
15
ظتق ضّاةط آییًٌاىَ ارجلاء
7

پژكُكگؼ ةؼگؽیغق داٌكگاق
پژكُكگؼ ةؼگؽیغق اؿحاف
زّایؽ ىهی (پژكُكگؼ ةؼجؼ کكّری ،زایؽق کحاب ؿاؿ ك )...
زّایؽ ةیًانيههی (زكٍّارق ظّارزىی ،ـاراةی ك )...
آدار ةؼگؽیغق ٍُؼی

 -7تَلیذ داًص فٌی ،اختزاع يا اکتطاف
15
در ؿعش ظاٌّادق ( )Familyیا ةاالجؼ

25

اکحكاؼ گٌَُّای زاٌّری ،گیاُی ك
ىیکؼكارگاٌیـوُا

26

دتث ژف

27

اکحكاـات ةاؿحافقٍاؿی

28
29

زػب ظؼحُای ةیً انيههی
زػب داٌكسّی ؽیؼ ایؼاٌی

4
8

30
31

کـب درزَ ك رجتَ ةیً انيههی
دغّت از اؿاجیغ ىعؼح ظارزی ةؼای کارگاق ك اٌساـ ظؼحُای ةیً انيههی

10
5

32

غلغ جفاُو ٌاىَ ُای ةیً انيههی

4

در ؿعش زٍؾ ()Genus

7

در ؿعش گٌَّ ()Species

5

ىحؼادؼ ()Synonymy

3
0/25

جا 7

ةؼای ىسالت  onlineةؼ اؿاس كّاٌیً  ICZNقيارق دتث
 ZooBankضؼكری اؿث.
ةؼای ىسالت  onlineةؼ اؿاس كّاٌیً  ICZNقيارق دتث
 ZooBankضؼكری اؿث.
ةؼای ىسالت  onlineةؼ اؿاس كّاٌیً  ICZNقيارق دتث
 ZooBankضؼكری اؿث.
در ظنّص کكؿ ژف ك دتث ژف زغیغ در ىّارد ظاص ةا
جنيیو قّرا اىحیاز آف ىضاؿتَ ىی قّد.
ةا ارائَ گّاُی ىػحتؼ از ؿازىافُای ذیؼةط ؿِو ؿؼپؼؿث،
ىػاكف ك غضّ در اکحكاـات ةاؿحافقٍاؿی ةَ جؼجیب ةؼ اؿاس
زغكؿ ؿِو ىلاالت در آییًٌاىَ ارجلا ىضاؿتَ ىیقّد.

12

10
-

2

30

2/5
جا 20

 -8فؼالیت ّای اهَر بیي الوللی

 -9سايز فؼالیتّا
 33ةَ ركزرؿاٌی اظالغات غضّ ُیات غهيی در كبؿایث ـارؿی ك اٌگهیـی داٌكگاق قِؼکؼد
 34ةؼگؽاری کارگاقُای غهيی جعننی (آىّزقی ك پژكُكی)

جا 2
جا 2

4

اىحیاز ةؼگؽاری کارگاق ةؼای اغضای ُیأت غهيی ُؼ  4ؿاغث

2
4

ةؼگؽاری کارگاق یک اىحیاز ك کارگاق ُای ةؼگؽار قغق در ظّؿ
ُفحَ پژكُف ك ـٍاكری ُؼ  2ؿاغث یک اىحیاز
در ؿایؼ ىّارد ةا ارائَ ىـحٍغات ك جاییغ قّرای پژكُكی
داٌكگاق
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داكری ىلاالت غهيی ،کحاب ،ظؼح ُای
پژكُكی ةؼكف ؿازىاٌی

0/5
1
1
1

غهيی پژكُكی ةَ زةاف ـارؿی
ISI, JCR
کحاب
داكری ك ٌظارت ظؼح ُای پژكُكی ك ـٍاكری
ةؼكف ؿازىاٌی

5
اٌحكارات داٌكگاُی ك زِاد داٌكگاُی

* ٌکحَ در ىّرد ردیؿ  1زغكؿ (ىلاالت  :)JCRةؼای رقحَُای غهّـ اٌـاٌی (ةَ اؿحذٍاء غهّـ كؼآف ك صغیخ ،ادیاف ك غؼـاف جعتیلی ،صلّؽ ،ىػارؼ اؿالىی،
زةاف ك ادةیات ـارؿی ،ك ةؼظی رقحَُای داٌكکغق ٍُؼ ىاٌٍغ مٍایع دؿحی ك ـؼش) ىلاالت چاپ قغق در زىیٍَ جعننی رقحَ ةا ضؼیب ( 1/2یک ك دك دُو)
ىضاؿتَ ىیقّد.
* ٌکحَ در ىّرد ردیؿ 25زغكؿ ـّؽ (اکحكاؼ گٌَُّای زاٌّری ،گیاُی ك ىیکؼكارگاٌیـوُا) :ةغیِی اؿث کَ غالكق ةؼ اىحیاز كیغ قغق در زىیٍَ اکحكاـات ذکؼ
قغق ،ىلاالت ىؼجتط ةا ُؼ یک از ایً ـػانیثُا ةَ مّرت ىسؽا ك ةا جّزَ ةَ ةٍغُای دیگؼ زغكؿ اىحیاز کـب ىیکٍٍغ.
 2-3ىّارد ىٍحكؼ قغقای کَ ـاكغ صانث ىلانَ کاىم ( )Full paperةاقٍغ ىاٌٍغ ، Communication ،Case Report ،Short Technical Note
 Correspondence,Short Paperك ىّاردی از ایً كتیم کَ از ىلانَ کاىم ىحيایؽ ىیقّد جا ُ( 70فحاد) درمغ از اىحیاز ىلانَ کاىم جػهق ىیگیؼد (در
 Erratumکَ ٌّیـٍغق ةَ ٌضّی اقکاالت یا اقحتاُات كتهی ظّد را جنضیش ىیکٍغ اىحیازی جػهق ٌيیگیؼد(.
كزّد کهيَ Review

 3-3اىحیاز اٌحكاراجی ىاٌٍغ  Review Articleك  Monographچاپ قغق در ىسالت  ISIیا  JCRةا ضؼیب  1/5ىضاؿتَ ىیقّد (مؼؼ
در غٍّاف ىلانَ دنیم ةؼ ٌ Review Articleیـث ك ایً ىلاالت ةایغ كیژگیِای الزـ در ایً زىیٍَ را داقحَ ةاقٍغ ك در گؼكقةٍغی ىلاالت ىسهَ ٌیؽ ةَ غٍّاف
 Reviewدر ٌظؼ گؼـحَ قغق ةاقٍغ).
 4-3در ىّرد ىلاالت چاپ قغق در ىسالت  Scienceةا قيارق قاپای  0036-8075ك  Natureةا قيارق قاپای  0028-0836ك ةیـث ىلانَ اكؿ نیـث
 JCRةَ ٌفؼ اكؿ  30ك ةَ ٌفؼات ةػغی ُؼ کغاـ  15اىحیاز جػهق ىیگیؼد.

ISI-

 5-3اىحیاز ىلاالت غهيی پژكُكی داظهی یا ىلاالت چاپ قغق در ىسالت  ISI-JCRکَ ٌّیـٍغق از آدرس یکی از پژكُكکغقُای داٌكگاق قِؼکؼد یا
آزىایكگاق ىؼکؽی داٌكگاق (ةَ قؼح زیؼ) اؿحفادق کٍٍغ ةا ضؼیب  1/1ىضاؿتَ ىیقّد .ةغیِی اؿث در مّرت جاؿیؾ پژكُكکغق زغیغ در داٌكگاق ،پژكُكکغق
زغیغ ك ىّرد جاییغ ىػاكٌث پژكُكی داٌكگاق قاىم ایً اىحیاز ظّاُغ ةّد.
-1-5-3پژكُكکغق ـٍاكری ٌاٌّ داٌكگاق قِؼکؼد ةا آدرس ذیم:
ىؼکؽ پژكُكی ـٍاكری ٌاٌّ ،داٌكگاق قِؼکؼد ،قِؼکؼد ،ایؼاف
Nanotechnology Research Center, Shahrekord University, Shahrekord, Iran

 -2-5-3پژكُكکغق زیـث ـٍاكری داٌكگاق قِؼکؼد ةا آدرس زیؼ:
پژكُكکغق زیـث ـٍاكری ،داٌكگاق قِؼکؼد ،قِؼکؼد ،ایؼاف
Biotechnology research institute, Shahrekord University, Shahrekord, Iran

 -3-5-3پژكُكکغق ـٍاكری زٍیً داـ داٌكگاق قِؼکؼد ةا آدرس زیؼ:
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پژكُكکغق ـٍاكری زٍیً داـ ،داٌكگاق قِؼکؼد ،قِؼکؼد -ایؼاف
Research Institute of Animal Embryo Technology, Shahrekord University, Shahrekord, Iran

 -4-5-3آزىایكگاق ىؼکؽی داٌكگاق قِؼکؼد ةا آدرس زیؼ:
آزىایكگاق ىؼکؽی ،داٌكگاق قِؼکؼد ،قِؼکؼد ،ایؼاف
Central Laboratory, Shahrekord University, Shahrekord, Iran

 6-3ةا جّزَ ةَ اظحالؼ ُؽیٍَُای اٌساـ قغق ةؼای اجياـ یک ىلانَ غهيی در رقحَُای ىعحهؿ ،ىعاةق ةا جػاریؿ زیؼ ،ىلاالت آزىایفةٍیاف ()Experimental
ةا ضؼیب ( 1/2یک ك دك دُو) ك ىلاالت ىیغاٌی ( )Field Studiesةا ضؼیب  1/1ىضاؿتَ ىیقٌّغ.
*جّضیش:
انؿ .ىلانَ آزىایفةٍیاف قاىم ىلانَای اؿث کَ دادقُای پژكُف ةَ کيک ظؼاصی ك اٌساـ آزىایف ةَ دؿث ىیآیغ ك در آٌِا از ىّاد قیيیایی ،ةیّقیيیایی ك
جسِیؽات آزىایكگاُی ك کالؿحؼُا ةِؼق گؼـحَ ىیقّد .ىالؾ جكعیل آزىایفةٍیاف ةّدف یک ىلانَ كزّد ةعف آزىایف ( )Experimentاؿث کَ ةؼ صـب
قیّقُای ىعحهؿ ٌگارش ،ةَ یکی از اقکاؿ زیؼ ك یا ىّارد ىكاةَ دیگؼ در ىلانَ دیغق ىیقّد.
Analytical

Analytical Techniques

Computational Result

Materials and Methods

Experimental Instrumentation

Data Analysis

Geochemical Analysis

Field Studies

Practical Results

Data and Methods Acquisition

Petrography

ب .ىلاالت ىیغاٌی :قاىم ىلانَ صامم از جضهیم ،جّمیؿ ،ىناصتَ ،ىكاُغق ،پؼؿكگؼی ك دادقُای ىیغاٌی ك ؽیؼ آزىایكگاُی اؿث.
 7-3اىحیاز قاظل ُیؼش ( )H-indexةا اؿحفادق از ـؼىّؿ زیؼ ىضاؿتَ ك ةَ اىحیاز کم ُؼ ىحلاضی اـؽكدق ىیقّد.
)+1

( =N

 8-3ةَ ازاء ُؼ ىلانَ ىـحعؼج از پایافٌاىَ دکحؼی غضّ ُیات غهيی ،جا ( 2دك) اىحیاز ك ةا ىضغكدیث صغاکذؼ ( 5پٍر) اىحیاز جػهق ىیگیؼد.
ُ 9-3ؼ ـػانیث پژكُكی ـلط یک ةار ةؼای کـب اىحیاز در ٌظؼ گؼـحَ ىیقّد ك ةَ ـػانیث پژكُكی کَ كتال اىحیاز آف در ؿاؿُای كتم ىٍظّر قغق اؿث
اىحیازی دادق ٌيیقّد ك در مّرت ارؿاؿ( 2 ،دك) ٌيؼق ىٍفی ةَ آف جػهق ىیگیؼد.
*جّضیش :در مّرت ىضؼز قغف ایً ىّضّع پؾ از اظححاـ اىّر ىضاؿتاجی گؼٌث ،ىػاكٌث پژكُكی ىساز ةَ کـؼ ایً اىحیاز در ىضاؿتات جكّیلی ىلاالت ظّاُغ
ةّد.
 10-3در مّرجی کَ ٌكؼیَای ةا جاظیؼ یا جلغـ اكغاـ ةَ چاپ ىلاالت پػیؼش قغق ىیکٍغ ،ةا ارائَ ىـحٍغات (ٌاىَ پػیؼش ك ىلانَ چاپ قغق) ،ىلانَ چاپ قغق در
ردیؿ ـػانیثُای پژكُكی چاپ قغق در زىاف ةؼرؿی كؼار ىیگیؼد.
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 11-3اىحیاز پژكُكی ةَ ىلاالت چاپ قغق (دارای قيارق مفضَ) یا دارای قاظل  DOIجػهق ىیگیؼد.
 12-3دكرق زىاٌی ىضاؿتَ اىحیاز پژكُكی ُؼ ـؼد ،از اةحغای ىِؼق ىاق جا اٌحِای قِؼیّر ىاق ؿاؿ ةػغ ىیةاقغ.
ٌ 13-3ضّق ىضاؿتَ اىحیاز ـػانیثُای پژكُكی ُؼ ـؼد ،ىّضّع ایً آئیًٌاىَ ةا جّزَ ةَ جػغاد ىّنفاف ك ةؼ اؿاس ضؼیب اىحیازات آئیًٌاىَ ارجلاء اٌساـ ظّاُغ
قغ.
 14-3ةَ ىلاالت چاپ قغق در ىسالت ٌاىػحتؼ یا زػهی ىّزّد در نیـث كزارت غهّـ ،جضلیلات ك ـٍاكری ةغكف جّزَ ةَ زىاف كركد ىسهَ ةَ ؿیاَُ ىسالت
ٌاىػحتؼ ،اىحیازی جػهق ٌيیگیؼد.
 15-3اىحیاز گؼٌث ،جٍِا ةَ ىلاالجی جػهق ىیگیؼد کَ غضّ ُیات غهيی داٌكگاق قِؼکؼد از ىكعنات ؿازىاٌی ( )Affiliationداٌكگاق قِؼکؼد ( Shahrekord

 )Universityةَ غٍّاف ىكعنات ؿازىاٌی اكؿ اؿحفادق کؼدق ةاقغ .ةَ ىلاالت دارای ىكعنات ؿازىاٌی دكگاٌَ (ك ظارج از داٌكگاق قِؼکؼد) ،جٍِا در مّرجی
اىحیاز جػهق ىیگیؼد کَ صامم از ـػانیثُای پژكُكی غضّ ُیات غهيی در كانب ـػانیثُای دارای ىسّز آىّزقی پژكُكی ةاقغ.
 16-3اىحیاز ـػانیثُای پژكُكی ك ـٍاكری اغضا ُیات غهيی ىٍحلم قغق ةَ داٌكگاق قِؼکؼد ،ىٍّط ةَ ذکؼ ىكعنات ؿازىاٌی ىّؿـَ ىتغاء ةا ضؼیب 0/75
ىضاؿتَ ىیقّد.
 17-3کهیَ ةؼكفدادُای پژكُكی ىـحعؼج از ظؼحُای در ارجتاط ةا مٍػث ك ةیًانيههی (دركانب كؼارداد ةؼكف داٌكگاُی ك ةا جاییغ ىػاكٌث پژكُكی داٌكگاق) ةا
ضؼیب  1/2ىضاؿتَ ىیقٌّغ.
 18-3در مّرجی کَ ىسيّغَ ىلاالت یک ُيایف از ظؼؼ ةؼگؽارکٍٍغگاف ُيایف ،در ىسالت ىػحتؼ ُو چاپ قٌّغ ،در ىضاؿتَ اىحیاز مؼـا ةَ ىلاالت
ُيایف اىحیاز دادق ىیقّد.
 19-3ةؼای ؿعٍؼافُای کهیغی ( )Keynote Lecturerةا چِم دكیلَ ؿعٍؼاٌی در کٍفؼاٌؾُا یا کٍگؼقُای ةیًانيههی یا ىهی ةَ جؼجیب ( 2دك) ك ( 1یک)
اىحیاز ةَ اىحیاز کم گؼٌث كی اـؽكدق ىیقّد.
 20-3فؼالیتّای بیيالوللی
ةَ ىٍظّر جكّیق ك صيایث از ـػانیث ُای ةیً انيههی اغضاء ُیات غهيی داٌكگاق قِؼکؼد ك ةا ُغؼ ارجلاء زایگاق ةیً انيههی داٌكگاق در ةیً داٌكگاقُای کكّر
ك جالش در راؿحای ةیً انيههیؿازی آىّزش غانی کكّر ك ُيچٍیً ةِؼقىٍغی از ٌعتگاف غهيی ظارج از کكّر ،کهیَ ـػانیث ُای پژكُكی ةیً انيههی اغضای
ُیات غهيی اغو از ىلاالت ةیًانيههی ىكحؼؾ ،زػب داٌكسّی ؽیؼایؼاٌی ،کـب درزَ ،زایگاق ك زایؽة غهيی در ؿعش ةیًانيههی ،دغّت غضّ ُیات غهيی از
اؿاجیغ ظارزی ةؼای صضّر در داٌكگاق (ةا اٌساـ ـؼایٍغ كاٌٌّی آف در داٌكگاق) ةَ ىٍظّر ةؼگؽاری کارگاق ك ؿعٍؼاٌی ك  ،...ةؼگؽاری کارگاق ُای آىّزقی ىكحؼؾ
ةا داٌكگاق ُای ظارج از کكّر ك ...ةا ضؼیب ( 1/2یک ك دك دُو) در ٌظؼ گؼـحَ ىیقّد.
جتنؼق  :1دغّت از اؿاجیغ داٌكگاُِا ك ىّؿـات ىػحتؼ غهيی ظارزی ةایغ ةا ظی ركٌغ كاٌٌّی ك امّنی آف ةَ جؼجیب از ظؼیق جلاضای غضّ ُیات غهيی ةَ گؼكق
آىّزقی ك داٌكکغق ىؼةّظَ ،جاییغ ىـئّؿ ركاةط ةیًانيهم ،ىػاكٌث پژكُكی ك ٌِایحا ُیات رئیـَ ىضحؼـ داٌكگاق اٌساـ قّد.
جتنؼق  :2ىٍظّر از ىلاالت ةیًانيههی ىكحؼؾ قاىم ىلاالجی اؿث کَ در ٌكؼیات ىػحتؼ ذیم ةَ چاپ رؿیغق ةاقٍغ ك ىٍحر از ـػانیث ىكحؼؾ ىنّب در ىػاكٌث
پژكُكی داٌكگاق ك دارای صغاكم یک ُيکار ىكحؼؾ از ىّؿـَ ك یا داٌكگاق ىػحتؼ ظارج از کكّر ةاقغ.
انؿ -ىسالت  ISIك .(Web of Science) JCR
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ب -ىسالت داظهی ؽیؼ  ISIك ةَ زةاف اٌگهیـی ،صغاكم ٌيایَ قغق در پایگاق اؿحٍادی .Scopus
ٌکحَ :ىسالت داظهی غهّـ زیـحی (ةَ زةاف اٌگهیـی) کَ در ٌ Zoological Recordيایَ ىیقٌّغ ٌیؽ قاىم ایً اىحیاز ُـحٍغ.
جتنؼق  :3کهیَ ـػانیثُای ـّؽانػکؼ ةایغ كتال ةَ جاییغ ىػاكٌث پژكُكی ك ـٍاكری داٌكگاق رؿیغق ةاقٍغ ك دتث گّاُی ىؼةّظَ ةؼای کـب اىحیاز ضؼكری اؿث.

ماده  -4نحوه محاسبه امتیازات فعالیتهای فناوری
زغكؿ  :2اىحیازات ـػانیثُای ـٍاكری
 -1ثبت اختزاع
ردیؿ
1

دتث
اظحؼاع
داظهی

ٌّع دتث (ىؼزع جاییغ کٍٍغق)

اىحیاز

ؿازىاف پژكُكِای غهيی ك مٍػحی ایؼاف

9

ؿحاد كیژق جّؿػَ ـٍاكری ٌاٌّ

7

ؿازىاف دتث اظحؼاغات ایؼاف

4

آىؼیکا- -اجضادیَ اركپا-ژاپً

15

جّضیضات

ؿلؿ
اىحیاز

20

دتث
2
اظحؼاع
10
کاٌادا -اؿحؼانیا -کؼق زٍّةی -ركؿیَ-ؿٍگاپّر-اٌگهـحاف -چیً
ظارزی
جتنؼق  : 1ةؼای کـب اىحیازات دتث اظحؼاع غضّ ُیات غهيی ىی ةایـث جياـ كّاٌیً ىؼةّط ةَ قیّق ٌاىَ ىانکیث ـکؼی داٌكگاق قِؼکؼد ىنّب ُ ......یات رئیـَ را رغایث کٍغ.
جتنؼق  : 2در مّرجی کَ داٌكگاق قِؼکؼد ةَ غٍّاف آدرس پغیغآكرٌغق در دتث اظحؼاع كیغ قّد ،اىحیاز ىٍظّر قغق در ردیؿ  1ك  2در ضؼیب  0/6ضؼب ىی قّد.
جتنؼق  :2در مّرجی کَ پغیغآكرٌغق ةَ مّرت ىـحلم ك ةغكف اؿحفادق از ىٍاةع ىادی ك ىػٍّی داٌكگاق اكغاـ ةَ دتث اظحؼاع کٍغ ،اىحیاز ىٍظّر قغق ردیؿ 1ك  2در ضؼی ب 0/3ضؼب ىی قّد.

30

 -2تذٍيي استاًذاردّای هلی ٍ بیي الوللی
جا 3
جا 6

3
4

جغكیً ك جنّیب اؿحاٌغارد ىهی
جغكیً ك جنّیب اؿحاٌغارد ةیً انيههی

5
6

ىغرس یا ةؼگؽارکٍٍغق کارگاق در داٌكگاق قِؼکؼد

6
12

 -3بزگشاری ٍ يا ضزکت در کارگاُ ّای در حَسُ ّای ًَآٍری ٍ فٌاٍری ٍ کارآفزيٌی
قؼکث در کارگاق ُای ةؼگؽارقغق در داٌكگاق ُای كاةـحَ ةَ كزارت غحؿ ك یا پارکِای غهو ك ـٍاكری

جا 2
جا 1

ُؼ  2ؿاغث  1اىحیاز ةا گّاُی ىػاكف پژكُف ك ـٍاكری داٌكگاق
ُؼ  6ؿاغث  1اىحیاز ةا گّاُی ىػاكف پژكُف ك ـٍاكری داٌكگاق یا رئیؾ پارؾ
غهو ك ـٍاكری

6
3

 -4استقزار ٍاحذ فٌاٍر در هزاکش رضذ ٍ پارکْای ػلن ٍ فٌاٍری
5
جكکیم جیو در ىؼکؽ ٌّآكری داٌكگاق قِؼکؼد
7
7
جكکیم ُـحَ ـٍاكر در ىؼصهَ پیف رقغ ىؼکؽ رقغ داٌكگاق قِؼکؼد
8
ةا گّاُی ىغیؼىؼکؽ ٌّآكری ك ىؼکؽ رقغ داٌكگاق
9
جكکیم كاصغ ـٍاكر در ىؼصهَ رقغ ىؼکؽ رقغ داٌكگاق قِؼکؼد
9
11
 10كركد قؼکث ـٍاكر از ىؼکؽ رقغ داٌكگاق قِؼکؼد ةَ پارؾ غهو ك ـٍاكری اؿحاف
3
 11جكکیم ُـحَ ـٍاكر در ىؼصهَ پیف رقغ پارؾ غهو ك ـٍاكری اؿحاف
ةا گّاُی رئیؾ پارؾ غهو ك ـٍاكری اؿحاف
5
 12جكکیم كاصغ ـٍاكر در ىؼصهَ رقغ پارؾ غهو ك ـٍاكری اؿحاف
7
 13اؿحلؼار قؼکث در پارؾ غهو ك ـٍاكری اؿحاف ةغكف گػراٌغف ىؼصهَ پیف رقغ یارقغ ىؼکؽ رقغ
داٌكگاق قِؼکؼد
جتنؼقُ :1ؼ غضّ ُیات غهيی جٍِا یکتار در ُؼ ىؼجتَ غهيی ىی جّاٌغ از اىحیازات ىؼةّط ةَ ىّارد  10جا  16ةَ غٍّاف ٌيایٍغق یا ُيکار در كاصغ یا قؼکث ـٍاكر اؿحفادق کٍغ.
جتنؼق  :2صضّر ُيؽىاف ك یا ةا ـامهَ غضّ ُیات غهيی در ىؼکؽ رقغ داٌكگاق ك پارؾ غهو ك ـٍاكری اؿحاف ىيٍّع اؿث.
جتنؼق ٌ :3ضّق اىحیازدُی ةَ "پایاف ٌاىَ ُای ىٍحر ةَ ـٍاكری" ك "پایاف ٌاىَ ُای جػؼیؿ قغق در زاىػَ ك مٍػث" ةؼ اؿاس قیّق ٌاىَ ُای جِیَ قغق ىؼةّظَ اٌساـ ىی گیؼد کَ پؾ از جنّیب
اغالـ ظّاٍُغ قغ.

 -5اهتیاس هزبَط بِ هحصَالت فٌاٍر
14

ؿاظث ىضنّؿ ـٍاكراٌَ ٌیيَ مٍػحی

جا 3

صغاكمTRL6

15

ؿاظث ىضنّؿ ـٍاكراٌَ مٍػحی

جا 5

TRL9

8

16

اظػ اؿحاٌغارد ىهی یا ةیً انيههی ةؼای ىضنّؿ

5

17

اظػ جاییغیَ ُای ك ىسّزُای مادراجی

8

18

دتث ىضنّؿ داٌف ةٍیاف

14

10

28

 :TRL5دستيابي به نهينه آزنايضگاوي كارآند در نحيط آزنايضگاوي
 :TRL6دستي ابي به نهينه اوليه كارآند در نحيطي كه به نحيط واقعي صباوت دارد.
 :TRL7اثبات عهلكرد عهلكرد نهينه اوليه در نحيط واقعي
 : TRL8تكهيل سيستم نىايي و دستيابي به صرايط الزم براي كاربرد عهلياتي /افزايش نقياس تيليد به سطح تيليد پايليت
 :TRL9راه اندازي سيستم نىايي در نحيط واقعي/راه اندازي خط تيليد.
تبصره :نرجع تاييد كننده سطح آنادگي فناوري ( )TRLنراجع نعتبر يا تاييديه نعاونت پژووش و فناوري دانضگاه به استناد صييه نانه نصيب نعاونت علهي فناوري رياست جهعيري ني باصد.
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 -6هیشاى اضتغال سايی داًطجَياى ٍ فارؽ التحصیالى داًطگاُ ضْزکزد در ٍاحذّای فٌاٍر هستقز در هزاکش ًَآٍری ٍ رضذ ٍ پارکْای ػلن ٍ فٌاٍری
ةَ ازای ُؼ ٌفؼ ةا جاییغ ىغیؼ ىؼکؽ ٌّآكری ،ىغیؼ ىؼکؽ رقغ
اقحؾاؿ پارق ككث داٌكسّ ك یا ـارغ انحضنیم داٌكگاق در ىؼکؽ ٌّآكری ك ىؼکؽ رقغ داٌكگاق ك یا
جا 3
داٌكگاق یا رئیؾ پارؾ غهو كـٍاكری اؿحاف
پارؾ غهو ك ـٍاكری اؿحاف
اٌحعاب داٌكسّ ك یا ـارغ انحضنیم داٌكگاق ةَ غٍّاف غضّ ُیات ىغیؼق قؼکث ـٍاكری کَ
ةا گّاُی ركزٌاىَ رؿيی
جا 5
ٌيایٍغق آف غضّ ُیات غهيی ةاقغ
جا 9

ارؿاؿ ةیيَ جاىیً ازحياغی ةؼای داٌكسّ ك یا ـارغ انحضنیم داٌكگاق

ةؼای ُؼ ٌفؼ اقحؾاؿ زایی ةَ ازای ُؼ 4ىاق  3اىحیاز

6
10
18

تبصره :انتياز بندواي  11و  20به صيرت وهزنان به نتقاضي تعلق نهي گيرد.

 -7اهتیاس قزارداد فزٍش /اًتقال داًص فٌی ٍ فزٍش هحصَالت خلق ضذُ اس تحقیقات بِ صٌؼت/خذهات فٌاٍراًِ
22
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26

ةَ ازای ُؼ  10ىیهیّف ریاؿ ةاالؿؼی پؼداظث قغق ةَ داٌكگاق یک اىحیاز

ـٍاكر ةؼگؽیغق داٌكگاق
ـٍاكر ةؼگؽیغق اؿحاف
کـب ٌكاف در زكٍّارق ُای ىهی ـٍاكراٌَ
کـب ٌكاف در زكٍّارق ُای ةیً انيههی ـٍاكراٌَ

27
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ةغكف
ىضغكدیث

 -8جَايش ٍ رتبِّای فٌاٍری
3
6
12
20

ةا جاییغ قّرای ـٍاكری ك ٌّآكری داٌكگاق
ةا جاییغ قّرای ـٍاكری ك ٌّآكری داٌكگاق

 -9داٍری ،هطاٍرُ ٍ ًظارت عزحْای فٌاٍر ٍ هطارکت در بزگشاری رٍيذادّای فٌاٍری
ةا جاییغ ىغیؼ ىؼکؽ ٌّآكری ،ىغیؼ ىؼکؽ رقغ داٌكگاق یا رئیؾ
1
داكری ظؼصِای ىؼاکؽ ٌّآكری ك رقغ داٌكگاق ك پارؾ غهو ك ـٍاكری اؿحاف
پارؾ غهو كـٍاكری اؿحاف
ةا جاییغ ىغیؼ ىؼکؽ ٌّآكری ،ىغیؼ ىؼکؽ رقغ داٌكگاق یا رئیؾ
1
ىكاكرق ك ٌظارت ظؼصِای ـٍاكر در ىؼکؽ ٌّآكری ك رقغ داٌكگاق ك پارؾ غهو ك ـٍاكری اؿحاف
پارؾ غهو كـٍاكری اؿحاف

29

ىكارکث در ةؼگؽاری ایغق قّ (ىـئّؿ ةؼگؽاری -داكر)

جا 3

ةا جاییغ ىػاكف پژكُف ك ـٍاكری داٌكگاق

30

ىكارکث در ةؼگؽاری اؿحارت آپ كیکٍغز (ىـئّؿ ةؼگؽاری -داكر -راُتؼ (ىٍحّر) )

جا 6

ةا جاییغ ىػاكف پژكُف ك ـٍاكری داٌكگاق

3
3
9

جتنؼق : 1قعنیحِای صلّكی كاةـحَ ةَ ـٍاكری داٌكگاق از زيهَ ىغیؼاف ـٍاكری ك ىؼاکؽ رقغ ك ارجتاط ةا مٍػث ،صق اؿحفادق از اىحیازات ةٍغُای  29جا  30را ٌغارٌغ.
جتنؼق ُ :2ؼ ركیغاد ـٍاكری دیگؼ ةا جاییغ قّرای ـٍاكری ك ٌّآكری داٌكگاق در كانب ةٍغُای  29ك  30كاةم اىحیازدُی اؿث.
جتنؼق  :3درظّاؿث ُایی کَ از ظؼیق اٌسيً ُای غهيی-داٌكسّئی صّؿ ىّارد  29ك  30ةَ ىػاكٌث ـؼٍُگی-ازحياغی داٌكگاق ارؿاؿ ىی گؼدٌغ ،پؾ از ىکاجتَ ةا ىػاكٌث پژكُكی ك ـٍاكری
داٌكگاق ك جنّیب آٌِا در قّرای ـٍاكری ك ٌّآكری ىكيّؿ اىحیازات ةٍغ  29ك  30ىی گؼدٌغ.

جتنؼق :در ىضاؿتَ اىحیاز جياـ ـػانیحِای ةٍغُای  1جا  30ىادق  4قیّق ٌاىَ گؼٌث ،ـػانیث ُایی کَ ةَ ظّر ىكحؼؾ جّؿط چٍغ غضّ ُیات غهيی اٌساـ ىی قٌّغ ،پؾ از صػؼ جياـ اـؼاد ؽیؼ
غیات غهيی ،ىیؽاف صيایث ك ىتهؼ جكّیق ةؼ اؿاس زغكؿ ذیم جـِیو ىی قّد.

جػغاد ُيکاراف

ؿِو ُؼ یک از ُيکاراف از اىحیاز ىؼةّظَ

9

ىسيّع ضؼایب

اكؿ

ُؼ یک از ؿایؼ ُيکاراف

1

%100

-

%100

2

%90

%60

%150

3

%80

%50

%180

4

%70

%40

%190

5

%60

%35

%200

 6ك ةاالجؼ

%50

≥ %30

صغاکذؼ %250

هادُ ً 5حَُ تخصیص اػتبارات گزًت پژٍّطی ٍ فٌاٍری
 1-4ىیؽاف گؼٌث ؿاالٌَ ُؼ ـؼد ةؼ اؿاس ـؼىّؿ زیؼ ىضاؿتَ ىیقّد:
 -Gىتهؼ ریانی گؼٌث غضّ ُیات غهيی در ؿاؿ
 -Aىیؽاف ریانی ُؼ اىحیاز اغضاء ُیات غهيی ةؼ اؿاس ىیؽاف اغحتار در ٌظؼ گؼـحَ قغق گؼٌث پژكُكی ك ـٍاكری ةَ اضاـَ ىیؽاف اغحتار در ٌظؼ گؼـحَ قغق
زِث جكّیق ىلاالت ُؼ ؿاؿ ،جلـیو ةؼ ىسيّع جػغاد اىحیازات کم اغضاء ُیات غهيی ىحلاضی دریاـث گؼٌث پؾ از اغياؿ ضؼیب ىؼجتَ در ُياف ؿاؿ.
 -Bضؼیب ىؼجتَ در ىّرد ىؼةی  ،1اؿحادیار  ،1/15داٌكیار  1/30ك اؿحاد  1/45اؿث.
 -Cاىحیازات ىضاؿتَ قغق غضّ ُیات غهيی ةؼ ىتٍای زغاكؿ قيارق  1ك .2
ـؼىّؿ ىضاؿتَ گؼٌث پژكُكی ك ـٍاكری

G=A×B×C :

هادُ ً 6حَُ ّشيٌِ گزًت پژٍّطی
اغضا ُیات غهيی داٌكگاق ىیجّاٌٍغ گؼٌث ظّد را در راؿحای اُغاؼ ك ـػانیثُای پژكُكی ىحٍاؿب ةا زىیٍَ کاری ظّد ُؽیٍَ کٍٍغ.
 1-6حقالتحقیق عزحّای پژٍّطی
ُؼ غضّ ُیات غهيی ىیجّاٌغ صغاکذؼ ( 40%چِم درمغ) از گؼٌث پژكُكی ظّد را در كانب صقانحضلیق ُؽیٍَ کٍغ .ةـحَ ةَ ىاُیث ٌظؼی یا جسؼةی ةّدف ُؼ
ظؼح ،غضّ ُیات غهيی ىیجّاٌغ ةَ جؼجیب( 100% ،مغ درمغ) ك ( 50%پٍساق درمغ) از ُؽیٍَ یک ظؼح را مؼؼ صقانحضلیق کٍغ.
 2-6خزيذ خذهاتٍ ،سايل ٍ لَاسم پژٍّطی
انؿ .ظؼیغ كؿایم ىنؼـی ك ظغىات (ُؽیٍَ کارگؼی ،رـث ك آىغ ك  )...زِث اٌساـ ظؼحُای پژكُكی ك کيک ةَ پایافٌاىَُای جضنیالت جکيیهی
ب .پؼداظث ُؽیٍَ جػيیؼ جسِیؽات آزىایكگاُی ك کارگاُی
ج .ظؼیغ كؿایم ك جسِیؽات ؽیؼىنؼـی کارگاُی ك آزىایكگاُی
جتنؼق :در مّرت ظؼیغ كؿایم ك جسِیؽات ؽیؼىنؼـی کارگاُی ك آزىایكگاُی کَ اىکاف اؿحفادق از آف جّؿط ؿایؼ اغضاء ُیات غهيی داٌكگاق ـؼاُو ةاقغ (ةا
جاییغ ىغیؼ گؼكق ىؼة ّظَ ك ىػاكٌث پژكُكی ك جضنیالت جکيیهی داٌكکغق) ،ىػاكٌث پژكُف ك ـٍاكری داٌكگاق ،صغاکذؼ جا ؿلؿ ( 50%پٍساق درمغ) از كیيث
10

کم ایً كؿایم را از ىضم ةّدزَ پكحیتاف پژكُكی (ىٍّط ةَ كزّد اغحتار ك ىسّز ُیات رئیـَ ىضحؼـ داٌكگاق) پؼداظث ىیکٍغ .ایً جتنؼق قاىم ظؼیغ رایاٌَ،
نپجاپ یا كؿایهی کَ زٍتَ اؿحفادق غيّىی ٌغارٌغ ٌيیقّد.
جتنؼق :کهیَ كؿایم ؽیؼ ىنؼـی ظؼیغاری قغق کَ جياـ یا ةعكی از ُؽیٍَ ظؼیغ آٌِا از ىضم گؼٌث پژكُكی جاىیً قغق اؿث ،زؽك اىّاؿ داٌكگاق قِؼکؼد ىی-
ةاقٍغ.
د .ظؼیغ ظغىات پژكُكی ىاٌٍغ كیؼاؿحاری ىلاالت اٌگهیـی ىٍّط ةَ اٌساـ آف جّؿط یک ىّؿـَ ىػحتؼ ىهی یا ةیًانيههی ك ارائَ اؿٍاد ك ـاکحّرُای ىػحتؼ جا
ؿلؿ  5000000ریاؿ كاةم پؼداظث اؿث.
ق .ظؼیغ ظغىات آزىایكگاُی قاىم آٌانیؽ ىّاد ،یاـحً جّانی اؿیغُای ٌّکهئیک ك کهیَ ظغىاجی از ایً كتیم کَ در داٌكگاق قِؼکؼد اىکاف اٌساـ آف كزّد ٌغارد.
ك .کم ُؽیٍَ ظؼیغ دؿکجاپ ك جتهث ك نپجاپ ُؼ کغاـ ُؼ ُ( 7فث) ؿاؿ یکتار از ىضم پژكُاٌَ (ةا اىکاف جسيیع دك ؿاؿ پژكُاٌَ ـػاؿ) غضّ كاةم پؼداظث
اؿث .اٌساـ ایً کار از ىضم پژكُاٌَ آؽازیً ىیـؼ ٌیـث.
زُ .ؽیٍَ ظؼیغ پؼیٍحؼ ك اؿکٍؼ ُؼ ( 6قف) ؿاؿ یکتار از ىضم گؼٌث پژكُكی ك ـٍاكری ك جا ؿلؿ  %30از ىتهؼ گؼٌث پژكُكی یک ؿاؿ ـػاؿ غضّ كاةم
پؼداظث اؿث .اٌساـ ایً کار از ىضم گؼٌث پژكُكی آؽازیً ىیـؼ اؿث.
جتنؼق :ظؼیغ كؿایم زاٌتی (ةَ اؿحذٍا ىّاردی کَ در ةٍغ "ك" ك "ز" ذکؼ قغق اؿث) ةؼای رایاٌَ ىـحلؼ در دـاجؼ اغضا ُیات غهيی ك ارجلا آف جا ىتهؼ
 50/000/000ریاؿ از گؼٌث پژكُكی ك ـٍاكری یکـاؿ ك ةَ ىتهؼ  70/000/000ریاؿ از جسيیع دكؿاؿ ،ةا جاییغ ىػاكٌث پژكُف ك ـٍاكری داٌكگاق ك ُيیٍعّر
ٌنب آف جّؿط کارقٍاس ىػؼـی قغق جّؿط ایً ىػاكٌث اٌساـ ىیقّد.

 3-6ضزکت در ّوايصّا ٍ کارگاُّای ػلوی تخصصی
ُؽیٍَ ةهیث رـث ك ةؼگكث ،كیؽا ،ةیيَ ،اؿکاف ،ىاىّریث (در ُيایف یا کارگاق داظهی) ك دتث ٌاـ غضّ ُیات غهيی در ُيایفُای ىهی ك ةیًانيههی ك ٌیؽ در
کارگاقُای غهيی جعننی داظهی ةا ارائَ اؿٍاد ُؽیٍَ ك گّاُی ىػحتؼ جا ؿلؿ  40/000/000ریاؿ در ىّرد ُيایفُای ظارزی ك  15/000/000ریاؿ در ؿاؿ در
ىّرد ُيایفُای ىػحتؼ داظهی ك ىعاةق ةا آییً ٌاىَ ىؼةّظَ در داٌكگاق ك جا ؿلؿ  5/000/000ریاؿ ةؼای کارگاقُای غهيی جعننی داظهی یا قؼکث در ایً
ُيایفُا ةؼای ىػؼـی اظحؼاغات دتث قغق داٌكگاق قِؼکؼد ك ةا جاییغ ىػاكٌث پژكُف ك ـٍاكری داٌكگاق (زِث قؼکث در ىّرد اظیؼ) از ىضم گؼٌث پژكُكی
غضّ ُیات غهيی كاةم پؼداظث اؿثُ .ياٍُگی كتهی ك جاییغیَ ىػاكف پژكُكی ك جضنیالت جکيیهی داٌكکغق ك ىغیؼیث پژكُكی داٌكگاق (ىعاةق قیّق ىّزّد
ركی مفضَ ىغیؼیث اىّر پژكُكی در ؿایث داٌكگاق) ىتٍی ةؼ جّاـق ةؼای قؼکث ىحلاضی در ُيایف ،کارگاق ك  ...ةؼای ُؼگٌَّ پؼداظث ىانی در ایً زىیٍَُا
ضؼكری اؿث .ىالصظات زیؼ در ىّرد ركٌغ قؼکث در ركیغادُای غهيی ىغ ٌظؼ كؼار ىیگیؼٌغ:
انؿ .اغحتار ُيایف یا کارگاق ىّرد ٌظؼ ،ىّاـلث ةا اغؽاـ غضّ ُیات غهيی ك گؽارش ةازگكث كی از ؿفؼ ،در كانب ـؼـُا ك ىغارؾ ىؼةّظَ ،جّؿط داٌكکغق
ىضم ظغىث غضّ ُیات غهيی جاییغ ك ةا اجّىاؿیّف اداری ةَ ىغیؼیث اىّر پژكُكی داٌكگاق ارؿاؿ ىیقّد .ةؼگؽاری ؿعٍؼاٌی پؾ از ةازگكث از ُيایف
ظارزی انؽاىی اؿث.
ب .غضّ ُیئث غهيی در ُؼ ؿاؿ ،صغاکذؼ دك ةار ىیجّاٌغ در ُيایف ظارج از کكّر قؼکث کٍغ .درمّرت قؼکث در دك کٍفؼاٌؾ ،صغاكم ارائَ یکی از ىلاالت
ىیةایـث ةَ مّرت ؿعٍؼاٌی ةاقغ ،دیگؼی ىی جّاٌغ ةَ مّرت ؿعٍؼاٌی یا پّؿحؼ ةاقغ .در ىلانَ ارائَ قغق ،غضّ ُیئث غهيی ىحلاضی دریاـث ُؽیٍَ ةایغ
ٌّیـٍغق ىـئّؿ ةاقغ.
ج .در مّرت پؼداظث ُؽیٍَ دتث ٌاـ ك قؼکث ٌکؼدف درکٍفؼاٌؾُای ظارج از کكّر ةَ دنیم ىكکم ركادیغ (پؾ از اصؼاز قؼایط جّؿط ىػاكٌث پژكُف ك
ـٍاكری داٌكگاق)  ،در مّرجی کَ ظّد ـؼد در ةؼكز ىكکم غغـ مغكر ركادیغ ٌلكی ٌغاقحَ ةاقغ ،مؼـا ىتانؼ پؼداظث قغق ةؼای دتث ٌاـ در کٍفؼاٌؾ ك اظػ
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ركادیغ كاةم پؼداظث اؿثُ .ؽیٍَ چاپ ىلانَ (ىتهؼ ىؼةّط ةَ چاپ ك ُؽیٍَ ُای ىعحهؿ زاٌتی کَ ىٍسؼ ةَ چاپ ىلانَ در ُيایف ىیكّد) ،ةغكف قؼکث غضّ
ُیئث غهيی ،كاةم پؼداظث ٌيی ةاقغ.
دُ .ؽیٍَُای قؼکث در ُؼ ُيایف ،ـلط از ىضم گؼٌث پژكُكی یک ؿاؿ كاةم پؼداظث اؿث .در مّرت قؼکث ٌکؼدف در ُيایف ظارزی در ؿاؿ كتم،
ُؽیٍَ قؼکث در ُيایف ىی جّاٌغ از ىضم جسيیع اغحتار ؿاؿ زاری (جا ؿلؿ  50ىیهیّف ریاؿ) ك ؿاؿ گػقحَ (جا ؿلؿ  20ىیهیّف ریاؿ) ىسيّغا جا ؿلؿ 70
ىیهیّف ریاؿ پؼداظث قّد.
ق .قؼکث در ُيایف ُای ظارزی از ىضم گؼٌث پژكُكی آؽازیً ىیـؼ ٌيی ةاقغ.
ك .پؼداظث ُؽیٍَ قؼکث در ُيایف ُای داظهی ك ظارزی ،ىٍّط ةَ ارائَ اؿٍاد قؼکث در ُيایف ،قاىم گّاُی قؼکث ك کحاةچَ یا نّح ـكؼدق صاكی کم
ىلاالت کٍگؼق ك در ىّرد قؼکث در ُيایف ظارزی ارائَ كیؽای ىِيّر ةَ ىِؼ ظؼكج ك كركد ةَ کكّر ضؼكری ىی ةاقغ.
 -6-4ػضَيت در هجاهغ ٍ اًجوي ّای ػلوی
صق غضّیث غضّ ُیئث غهيی در ىساىع ك اٌسيً ُای غهيی جعننی داظم کكّر جا ؿلؿ  5.000.000ریاؿ ك در اٌسيً ُای غهيی ظارج از کكّر جا ؿلؿ
 1.000.000ریاؿ (ةا ُياٍُگی كتهی ةا ىػاكٌث پژكُكی داٌكگاق) پؼداظث ىی قّد.
ّ 6-5شيٌِ دستیار پژٍّص
غضّ ُیئث غهيی ىی جّاٌغ جا ؿلؿ  15.000.000ریاؿ در ُؼ دكرق گؼٌث پژكُكی را مؼؼ پؼداظث صق انؽصيَ دؿحیار پژكُف ةَ داٌكسّیاف داٌكگاق
قِؼکؼد ٌيایغ .ایً ىتهؼ در ىّرد داٌكسّیاف دكرق دکحؼی  8.000.000ریاؿ ،داٌكسّیاف کارقٍاؿی ارقغ  5.000.000ریاؿ ك داٌكسّیاف کارقٍاؿی 2.000.000
ریاؿ ىی ةاقغٍُ .گاـ پؼداظث ایً ىتانؼ (كاریؽ ةَ صـاب داٌكسّ) ،ةایغ داٌكسّ در صاؿ جضنیم ةاقغ (ىتٍای ـارغانحضنیهی ،جاریط دتث قغق در ؿیـحو
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ىیةاقغ).
 6-6پزداخت ّشيٌِ چاپ هقالِ در هجالت هؼتبز
پؼداظث ُؽیٍَ ُای چاپ ىلانَ در ىسالت ىػحتؼ غهيی پژكُكی داظم کكّر جا ؿلؿ  12.000.000ریاؿ ك ةؼای چاپ ىلاالت  JCRةا گؼكقةٍغی ىسالت ةَ
مّرت  Q1ةَ ىتهؼ  Q2 ،15/000/000ةَ ىتهؼ  10/000/000ك ةؼای ىلاالت  Q3ةَ ىتهؼ  5/000/000ریاؿ كاةم پؼداظث اؿث (ةا جّزَ ةَ اظالغات ىّزّد در
مفضَ ىغیؼیث پژكُكی داٌكگاق).
 -6-7دػَت اس هتخصصاى داخلی ٍ خارجی جْت بزگشاری کارگاُ ٍ فؼالیت ػلوی در داًطگاُ
ُؽیٍَ ةهیط رـث ك ةؼگكث ك اؿکاف ىضللیً داظم ك ظارج از کكّر ،زِث ةؼگؽاری کارگاق ُای غهيی پژكُكی در داٌكگاق قِؼکؼد ،جا ؿلؿ 10.000.000
ریاؿ در ىّرد ىضللاف داظهی ك جا ؿلؿ  60.000.000ریاؿ در ىّرد ىضللاف ظارزی از ىضم گؼٌث پژكُكی یک یا چٍغ غضّ ُیئث غهيی كاةم پؼداظث اؿث.
دغّت ك درظّاؿث ةؼگؽاری ایً كتیم کارگاق ُا ةایغ قؼایط جتنؼق ( 1یک) ةٍغ ( 20-3ؿَ-ةیـث) از ـػانیثُای ةیًانيههی را داقحَ ةاقغ.
 -6-8کوك بِ ّشيٌِّای پاياىًاهِّا ٍ رسالِّا
کيک ةَ ُؽیٍَ ُای پایاف ٌاىَ ُای جضنیالت جکيیهی پؾ از جنّیب پؼكپّزاؿ
ّ -6-9شيٌِ ّای غیز قابل پزداخت اس هحل گزًت پژٍّطی ٍ فٌاٍری
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ُؽیٍَ ظؼیغ نّازـ انحضؼیؼ ،كؿایم ك جسِیؽات دـحؼکار ،دكرةیً غکاؿیُ ،ؽیٍَ ىـاـؼت ك كؿایهی کَ اؿحفادق قعنی دارٌغ از ىضم گؼٌث پژكُكی ك ـٍاكری
كاةم پؼداظث ٌيی ةاقغ.
تبصزُ :ظؼیغ دكرةیً غکاؿی در ىّرد رقحَ ُای ظاص ،ةَ جكعیل قّرای پژكُف ك ـٍاكری ،ةالىاٌع اؿث اىا از ةّدزَ پكحیتاف پژكُكی ٌيی جّاٌغ اؿحفادق
ٌيایغ.

هادُ ً 7حَُ ّشيٌِ گزًت فٌاٍری
ةا جّزَ ةَ اُيیث ىّضّع ـٍاكری در پیكتؼد ةؼٌاىَ راُتؼدی داٌكگاق قایـحَ ك ةایـحَ اؿث کَ غضّ ُیات غهيی در ُؽیٍَ کؼد ىّارد ىؼجتط ةا ـٍاكری ةَ ظّر
دكیق اُحياـ ٌيایغ.
ُ -7-1ؽیٍَ دؿحیار ـٍاكر ةَ ىٍظّر جّؿػَ اقحؾاؿ ةیً داٌكسّیاف ك ـارغ انحضنیالف داٌكگاق قِؼکؼد ،غضّ ُیات غهيی دارای كاصغ ـٍاكر در ىؼکؽ ٌّآكری ك
ىؼکؽ رقغ ك یا پارؾ غهو ك ـٍاكری اؿحاف ىی جّاٌغ جا ؿلؿ  25.000.000ریاؿ در ُؼ دكرق ،از ىضم گؼٌث پژكُكی ك ـٍاكری مؼؼ پؼداظث صق انؽصيَ ةَ
داٌكسّیاٌی ٌيایغ کَ در كانب جّؿػَ ـٍاكری ةَ غضّ ُیات غهيی کيک ىی کٍٍغ .ایً ىتهؼ ةؼای اقحؾاؿ پارق ككث در ىؼکؽ ٌّآكری ،ىؼکؽ رقغ ك پارؾ غهو ك
ـٍاكری ةا جاییغ ىغیؼ ىؼکؽ ىؼةّظَ یا رئیؾ پارؾ غهو ك ـٍاكری  12،000،000ریاؿ ،ةؼای داٌكسّیی کَ غضّ ُیات ىغیؼق قؼکث ـٍاكر غضّ ُیات غهيی ةاقغ
جا ؿلؿ 15.000.000ریاؿ ك ةؼای ـارغ انحضنیهی کَ جضث ةیيَ جاىیً ازحياغی جا ؿلؿ  20،000،000ریاؿ كاةم پؼداظث اؿث .در جياـ ىّارد ـّؽ داٌكسّ یا
ـارغ انحضنیم ىی ةایـث صحيا غضّ داٌكگاق قِؼکؼد ةّدق ك رقحَ جضنیهی ٌاىتؼدق ةا ـػانیث كاصغ ـٍاكر ُيؼاؿحا ةاقغ یا داٌكسّ جعنل الزـ در زىیٍَ
ىؼةّظَ را داقحَ ةاقغ (ةا ارائَ گّاُی).
ُ -7-2ؽیٍَ ظؼیغ جسِیؽات ىّرد ٌیاز زِث جکيیم ظؼح ـٍاكر در ىؼاکؽ ٌّآكری ك رقغ داٌكگاق یا پارؾ غهو ك ـٍاكری اؿحاف جا ؿلؿ  40درمغ از گؼٌث
پژكُكی ك ـٍاكری ةا جاییغ ىغیؼاف ىؼاکؽ ٌّآكری یا رقغ ك یا رئیؾ پارؾ غهو ك ـٍاكری اؿحاف.
 7-3کيک ُؽیٍَ ازارق یا ظؼیغ ُاؿث ،ؿؼكر ك ةاٌکُای اظالغاجی ،راق اٌغازی كب ؿایث ك پكحیتاٌی ؿایث ةؼای ظؼح ـٍاكر جا ؿلؿ  20درمغ از گؼٌث
پژكُكی ك ـٍاكری ةا جاییغ ىغیؼاف ىؼاکؽ ٌّآكری یا رقغ ك یا رئیؾ پارؾ غهو ك ـٍاكری اؿحاف
ُ -7-4ؽیٍَ دتث اظحؼاع ىضنّؿ ـٍاكر جا ؿلؿ  10درمغ از گؼٌث پژكُكی ك ـٍاكری.
ُ -7-5ؽیٍَ قؼکث در کارگاق ُا ك دكرق ُای ىؼجتط ةا صّزق ـٍاكری در داٌكگاق قِؼکؼد ةا گّاُی مادر قغق از ظؼؼ ىػاكف پژكُف ك ـٍاكری داٌكگاق ك یا
دیگؼ کارگاق ُای ـٍاكری ىّرد جاییغ ىػاكٌث پژكُف ك ـٍاكری داٌكگاق جا ؿلؿ  5درمغ از گؼٌث پژكُكی ك ـٍاكری.
ُ -6-7ؽیٍَ قؼکث در زكٍّارق ُا ك ٌيایكگاق ُای ـؼكش یا ٌيایف ىضنّالت/ظغىات ـٍاكر در ؿعش کكّر ةا ارائَ ـاکحّرُای ُؽیٍَ جا ؿلؿ  20درمغ
گؼٌث ةا جاییغ ىغیؼ اىّر ـٍاكری داٌكگاق.
ُ -7-7ؽیٍَ ةهیط رـث ك ةؼگكث ك اؿکاف ةؼای ٌيایٍغق یا ُيکار كاصغ ـٍاكر زِث قؼکث در ٌيایكگاُِای جعننی یا ركیغادُای ىػحتؼ در زىیٍَ ىػؼـی
ىضنّؿ یا ظغىات كاصغ ـٍاكر در ؿعش ىهی یا ةیً انيههی.
ُ -7-8ؽیٍَ ُای ىؼةّط ةَ اظػ اؿحاٌغارد ،ىسّزُای الزـ یا گؼـحً ٌيادُای ىػحتؼ ىهی ةؼای ـؼكش ىضنّؿ یا ارائَ ظغىات ـٍاكر جا ؿلؿ  20درمغ از گؼٌث
پژكُكی ك ـٍاكری.
ُ -7-9ؽیٍَ ُای ىؼةّط ةَ ةازاریاةی ،جتهیؾات ك  Digital marketingةؼای ىػؼـی یا ـؼكش ىضنّالت/ظغىات ـٍاكر كاصغُای ىـحلؼ در ىؼکؽ ٌّاكری ،ىؼکؽ
رقغ ك پارؾ غهو ك ـٍاكری اؿحاف ةا ارائَ ـاکحّرُای ىػحتؼ جا ؿلؿ  20درمغ گؼٌث ةا جاییغ ىغیؼاف ىؼةّظَ.
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 7-10کيک ُؽیٍَ ازارق ةِای ىکاف ـیؽیکی ةؼای کارگاق ،آزىایكگاق یا ُؼ ىکاف دیگؼی کَ ةؼای جّنیغ ىضنّؿ یا ارایَ ظغىات ـٍاكر كاصغُای ىـحلؼ در
ىؼکؽ ٌّاكری ،ىؼکؽ رقغ ك پارؾ غهو ك ـٍاكری اؿحاف ضؼكری ىی ةاقغ ةا جاییغ ىغیؼاف ىؼاکؽ ٌّآكری یا رقغ داٌكگاق ك یا رئیؾ پارؾ غهو ك ـٍاكری اؿحاف.
 -11-7کيک ُؽیٍَ دریاـث ظغىات ىكاكرق ای در زىیٍَ ُای غهيی ،ـٍی ،صلّكی ،ىانی ،ةازاریاةی كجساری ؿازی ىؼةّط ةَ كاصغُای ىـحلؼ در ىؼکؽ ٌّآكری
ك ىؼکؽ رقغ داٌكگاق ك پارؾ غهو ك ـٍاكری اؿحاف ةا ارایَ ـاکحّر ك جاییغ ىغیؼاف ىؼاکؽ ٌّآكری یا رقغ داٌكگاق ك یا رئیؾ پارؾ غهو ك ـٍاكری اؿحاف.
 -12-7کيک ُؽیٍَ اؿحفادق از دؿحگاُِای  High-techیا کارگاق ُای جعننی ةا ارائَ ـاکحّر ك جاییغ ىغیؼاف ىؼاکؽ ٌّآكری یا رقغ داٌكگاق ك یا رئیؾ پارؾ
غهو ك ـٍاكری اؿحاف.
تبصزُ :پزداخت ّزگًَِ ّشيٌِ بِ فزد يا ٍاحذ هتقاضی پس اس تايیذ هذيزاى هزبَعِ در ًْايت با تايیذ هؼاٍى پژٍّص ٍ فٌاٍری
داًطگاُ قابل ٍاريش است.

هادُ  -8هزاحل دريافت گزًت پژٍّطی ٍ فٌاٍری
ميزان ( %04چًل درصد) از کل متلغ گرهث پژويظی و فواوری پس از امضاء قرارداد و جامين اعحتار ةى عضٌ ييات علمی داهظگاه پرداخث خٌايدد
طد .عضٌ ييات علمی محعًد میطٌد کى اين متلغ را در قالب طيٌههامى گرهث پژويظی و فواوری و در راشحای ايددا پدژويض و فوداوری جعيدين
طده يزيوى همايد و يزيوىکرد را در قالب يك فرم گزارش ارائى ديد و مٌارد مذکٌر می ةايصدث ةدى جاييدد معداون پژويظدی و ج تدييت ج ميلدی
داهظ ده و شپس معاوهث پژويض و فواوری داهظگاه ةرشد .پس از جاييد گزارش يزيوىکرد ( %04چًل درصد) متلغ گرهث فدٌ الدذکر در معاوهدث
پژويض و فواوری داهظگاه( %04 ،طتث درصد) ةاقیماهده گرهث ةا ارائى مدارك و اشواد مثتحى معاةق ةا فرايود اجرايی (ه ٌه ارشدا اشدواد يزيودى
کرد گرهث پژويظی و فواوری ) مودرج در شايث مديريث امٌر پژويظی داهظگاه قاةل پرداخث اشث.
تبصره  :1اقدام ةرای دريافث  %04ةاقیماهده گرهث ،موٌط ةى ارشا و جاييد گزارش يزيوىکرد متلغ  %04در معاوهث پدژويض و فوداوری داهظدگاه
میةاطد.
تبصره  :2در صٌرت عدم ارائى گزارش يزيوىکرد  ( % 04چًل درصد) جٌشط ظر قرارداد (عضٌ م حرم ييات علمدی) يدا عددم جاييدد ون جٌشدط
معاوهث پژويض و فواوری داهظگاه ،ةى واحد مالی داهظگاه اجازه داده میطٌد متلغ مذکٌر از ماهده حقٌ و مزايای مايياهدى عضدٌ ييدات علمدی ةدا
جاييد معاوهث پژويض و فواوری داهظگاه کصر گردد.

هادُ ً -9حَُ تسَيِ حساب
 1-9غضّ ُیئث غهيی پؾ از اٌساـ اىّر پژكُكی ك ـٍاكری ،اؿٍاد ىذتحَ ك ـاکحّرُای ُؽیٍَ ُای ظّد را صغاکذؼ ،ىػادؿ اغحتار پژكُكی ك ـٍاكری كاةم اؿحفادق
(ؽیؼ ىـغكد) جغریسا (صغاکذؼ ظی ؿَ ٌّةث) یا یکسا ،زيع آكری کؼدق ك ةَ ُيؼاق جکيیم ـؼـ ةؼداقث از گؼٌث پژكُكی ك ـٍاكری  ،ةَ ىػاكٌث پژكُكی ك
جضنیالت جکيیهی داٌكکغق جضّیم دُغ .ىػاكٌث داٌكکغق ٌیؽ پؾ از ةؼرؿی ك جائیغ ،ىّارد را ةَ ىػاكٌث پژكُف ك ـٍاكری داٌكگاق ارؿاؿ ىی ٌيایغ جا ةا جائیغ
ىػاكٌث پژكُف ك ـٍاكری داٌكگاق ،ةَ ُؽیٍَ ىٍظّر گؼدد.

 1-1-9کهیَ اؿٍاد ارؿانی ىؼةّط ةَ کاالُای ىنؼـی ،ظؼیغ ظغىات پژكُكی ك ـٍاكریُ ،ؽیٍَ قؼکث در ُيایفُا ك اؿٍادی از ایً كتیم ،پؾ از جاییغ ،در
ىغیؼیث پژكُكی داٌكگاق ةایگاٌی قغق ك نؽكىی ةَ ارؿاؿ آٌِا ةَ ىػاكٌث اداری ىانی داٌكگاق زِث مغكر ؿٍغ ك جكؼیفات ىانی دیگؼ ك یا جکيیم ـؼـُای
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دیگؼی از زيهَ ةؼگ ظؼكج کاال از اٌتار ك صّانَ اٌتار داظهی ك ٌ ...يیةاقغ ك مؼـا ةا جاییغ داٌكکغقُا ك جاییغ ٌِایی ىغیؼیث ك ىػاكٌث پژكُف ك ـٍاكری داٌكگاق،
كاةم پؼداظث اؿث.
 : 2-1-9ىـئّنیث ركئیث کهیَی اىّاؿ ظؼیغاری قغق ىنؼـی ك جاییغ ظغىات پژكُكی ظؼیغاری قغق ةَ غِغق ىػاكٌیً پژكُكی ك جضنیالت جکيیهی
داٌكکغقُا ةّدق ك ٌیازی ةَ ىؼازػَ غضّ ُیات غهيی ةَ اٌتار ىؼکؽی داٌكگاق زِث جاییغ ٌیـث .ـاکحّرُای ىؼةّط ةَ اىّاؿ ؽیؼىنؼـی زِث دتث در نیـث
اىّاؿ داٌكگاق ،ةَ ىػاكٌث اداری ك ىانی داٌكگاق ارؿاؿ ىیقّد.
 : 3-1-9جياىی ىّارد ُؽیٍَ کؼد غضّ ُیات غهيی ةایغ ىعاةق ةا ىّاد  6ك  7ةاقغ ك ىّارد ىّرد ٌظؼ در جکیم ـؼـ گؽارش ُؽیٍَکؼد ،دكیلا اقارق قٌّغ.
 :4-1-9ةا جّزَ ةَ اىکاف جيغیغ كؼارداد گؼٌث پژكُكی ك ـٍاكری ،اغحتار گؼٌث ُؼ ؿاؿ جا پایاف ىغت زىاف جيغیغ كؼارداد گؼٌث كاةم درظّاؿث اؿث (اغحتار
گؼٌث ُؼ ؿاؿ ةَ ىغت دكؿاؿ كاةم جيغیغ اؿث ةَ غٍّاف ىذاؿ ةؼای ؿاؿ  ،1397اغحتار ىؼةّظَ جا پایاف قِؼیّر  1399كاةم درظّاؿث ىیةاقغ).

هادُ -10رًٍذ اجزا
 1-8رًٍذ اجزای هفاد ايي آيیيًاهِ
انؿ .ةارگػاری ىـحٍغات پژكُف ك ـٍاكری اغضاء ُیات غهيی ك درظّاؿث گؼٌث پژكُكی ك ـٍاكری در ؿاىاٌَ  SESSاز اكؿ جا پاٌؽدُو ىِؼىاق ُؼ ؿاؿ
ب .اىحیازدُی ةَ ىـحٍغات ةارگػاری قغق جّؿط کيیحَ گؼٌث در داٌكکغق ىؼةّظَ از پاٌؽدُو جا ؿیاـ ىِؼىاق
ج .دریاـث اغحؼاضات اصحيانی اغضاء ُیات غهيی ةَ اىحیازات ىؼةّظَ از ظؼیق ؿاىاٌَ  SESSاز یکو جا ُفحو آةاف
د .جكکیم زهـات کيیـیّف جعننی گؼٌث از ُفحو جا ةیـث ك یکو آةاف
ق .ىضاؿتَ گؼٌث پژكُكی ك ـٍاكری اغضاء ُیات غهيی ك نضاظ اغحتارات در ؿاىاٌَ ك ارؿاؿ نیـث ،جاىیً اغحتار ك پؼداظث چِم درمغ ( )40%درمغ جٍعّاق.
جتنؼق :غغـ ارؿاؿ درظّاؿث گؼٌث پژكُكی ك ـٍاكری در ةازق زىاٌی ىّرد ٌظؼ ةَ ىٍؽنَ اٌنؼاؼ از دریاـث آف اؿث.
جتنؼق :ةؼ اؿاس ىسّز ذکؼ قغق در ٌاىَ قيارق  15/115062ىّرخ  1394/4/13ك پیّؿث ىؼةّظَ (مّرجسهـَ چِارىیً ٌكـث غادی از دكرق-ی اكؿ ُیات
اىٍای داٌكگاق قِؼکؼد) کَ ةَ جاییغ كزیؼ ىضحؼـ غهّـ ،جضلیلات ك ـٍاكری رؿیغق اؿث ،جؾییؼات الزـ در ایً قیّق ٌاىَ ةا جاییغ قّرای پژكُكی داٌكگاق كاةم
اٌساـ اؿث.
ایً قیّق ٌاىَ در دق ( )10ىادق ك جتنؼق ُای ذیم آٌِا در جاریط  1399/4/23ةَ جنّیب قّرای ـٍاكری ك ٌّآكری داٌكگاق ك در جاریط  1399/06/04ةَ جنّیب
قّرای پژكُكی داٌكگاق رؿیغ ك ٌِایحا در جاریط  1399/7/5ةَ جنّیب ُیات رئیـَ داٌكگاق رؿیغق اؿث ك از جاریط  1399/7/1الزـاالزؼا ىیةاقغ.
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