معاونت پژوهشی و فناوری
آییننامه پژوهانه (گرنت)
مقدمه
به منظور ارتقاای فعاییاتهاای تققیقااتی و هنیناهکار بو هاه تققیقااتی انشاصاع یانعهی دااهرو باا یا اتهاای واار
علوم تققیقا و فنااوری و بار ا ااأ مرموریات ایالی ماواع معاونات پژوهشای انشاصاع ،ر را اهای تقویات ایار ااتتهاای
پژوهشی و ههات های تققیقاا باه اوت توییاش اناا و فنااوری ،آ اینناماه اعهااار پژوهشای انشاصاع (مشاهوا بار اهاشا
نقااوع امهیاااا هی فعاییااتهااای پژوهشاای ،نقااوع تعتاای اعهاااار پژوهشاای و صااونصی هنینااه کاار آب) بااا رعایاات هااار و
آ یننامه پژوهانه واار علوم تققیقا (دوارع  3/110451مورخ  )90/06/27تشوین دشع ا ت.
ماده  :1اهداف
-1
-2
-3
-4
-5
-6

بیشهر برای فراهم نوو ب اعهاارا

تققیقاتی مور نیاا برای انجام امور پژوهشی ر انشصاع و کاها

ایجا تسهیال
تشریفا ا اری
افنایا میناب بهرعوری و به کارگیری یقیح و هشفونش اعهاارا پژوهشی
ایجا اعهوا ر پژوه شصراب ر امینه ترمین به موقع اعهاارا مور نیاا امور پژوهشی
ایجا و افنایا انصینعهای الام ر اعضاء هیر علوی ههت افنایا توییشا علوی ر طوح ملی و بینایوللی
ایجا امینه الام برای برنامه رینی مشوب اعضاء هیر علوی ر امور پژوهشی تو با عنایت به تعتی میناب معینی اعهاار
ر یک ورع امانی تاص
ایجا انصینع برای اعضاء هیر علوی به هوکاری با مراکن و ااماب های پژوهشی تارج اا انشصاع و پیرو آب هذ اعهاار اا
مراکن و اامابهای تارج اا انشصاع

ماده  :2نحوه امتیازدهی
به منظور یکساب اای امهیاا هی به فعاییتهای پژوهشی و فناوری ر مقا اه گرنت ،امهیاا فعاییتهای پژوهشی اعضای هیر
علوی برا اأ ضرایب هشول دوارع  1مقا اه تواهش دش .مالك مقا اه گرنت ،امهیاااتی ا ت که ر امانه پژوهشی با تتویب
کویهه منهعب انشکشع ،تاییش انشکشع و کویهه منهعب انشصاع ثات دشع ا ت.

ر یف

هشول دوارع ( :)1ضرایب امهیاای برای هر فعاییت پژوهشی
ضریب
نوع فعاییت پژوهشی

1
2
3
4

مقاال علوی پژوهشی JCR
مقاال علوی پژوهشی غیر JCR
مقاال کنفرانسی
پایابنامههای تقتیال تکویلی

1/5
1
0/5
0/75

5

پایابنامههای تقتیال تکویلی تقاضامقور

1/5

6

اپ کها به یور تاییف ،تتنیف

7

اپ کها به یور ترهوه

1/5
1

8

طرحهای پژوهشی روب انشصاهی

1

9

طرحهای پژوهشی بروب انشصاهی

2

10

توییش انا فنی ،اتهراع و اکهشا (بنش  8-3آییننامه ارتقاء)

1/5

تبصره  :1ر کلیه فعاییتهای پژوهشی بایش نام انشصاع ینعهی داهرو به یرامت ذکر دشع بادش و اهرای طرحهای پژوهشی
بروب انشصاهی بایش با عقش قرار ا اا طریق انشصاع یور گرفهه بادش.
تبصره  :2قف امهیاا هشول  ،1قاا اا اعوال ضرایب ،مشابه آییننامه ارتقاء میبادش.
ماده  :3نحوه تعیین مبلغ اعتبار پژوهشی (گرنت)
مالغ اعهاار پژوهشی ه ر عضاو هیار علوای بار ماناای مایاا هواع امهیاااا پژوهشای پا
مقا اه میدو :

اا اعواال وابهاا اا فرماول ایار
G= ( A×B).C+D

که ر آبG :؛ مالغ اعهاار پژوهشی هر عضو هیئت علوی
 :Aامهیاا تاییش دشع برای فعاییت پژوهشی ر کویهه منهعب
 :Bضریب مربوط به هر فعاییت پژوهشی طاق هشول 1
) : ( A×Bهوع امهیااا فعاییههای پژوهشی پ اا اعوال وابها
ا ع دشع برای پژوهانه اعضای هئیت علوی پ اا تتویب
 :Cمالغ هر امهیاا پژوهشی که برا اأ میناب کا اعهاار تعتی
دورای پژوهشی و تاییش هیا ر یسه مشع میگر .
 :Dمالغ ریایی گرنت توشآمش ا ت که به اعضای هیا علوی تااع ا هعشام دشع (ا هعشام ر ال  96و بعش اا آب) به مش و
ال تعلق میگیر .
تبصررره  :3مالااغ اتهتاااص یافهااه باارای گرناات تااوشآمااش ر ااال اول  50/000/000ریااال و ر ااال وم 25/000/000
ریال ا ت.
تبصررره  :4ااقف اعهاااار پژوهانااه (گرناات) بااه پیشاانها دااورای پژوهشاای انشااصاع و تتااویب هیااا ر یسااه ر هاار ااال
مشع

میگر .

ماده : 4مراحل اجرایی محاسبه و تخصیص گرنت
رته کاری مربوط به اتذ اطالعا و مقا اه اعهاار پژوهشی اییانه اعضاء هیر علوی به ترتیب ایر تواهش بو :
 -1رو ای انشکشع ها مشاکثر تا پایاب فرور ین ماع هر ال فرم ترفیع و ال قاا اعضای مقهرم هیا علوی که داما
هنییا امهیااا پژوهشی میبادش را اا طریق امانه پژوهشی ار ال نواینش.
تبصره  :5اعضای مقهرم هیا علوی ماننش طرح رباای که به هر ییا فاقش ترفیع االنه هسهنش ،بایش امهیااا پژوهشی و ال
ههت برر ی و

قاا آب ها (به تفکیک ال) اا طریق امانه پژوهشی ر کویهه منهعب انشکشع برر ی و تاییش دشع و پ
تتویب نهایی به معاونت مقهرم آموادی و تقتیال تکویلی ار ال گر .
 -2مواع معاونت پژوهشی انشصاع مشاکثر تا پایاب ار یاهشت ماع نسات به تعیین میناب اعهاار پژوهانه (گرنت) بر ا اأ معشل
امهیاا و ایه و بارگذاری آب ر امانه پژوهشی ههت اطالع اعضاء مقهرم هیا علوی و رو ای انشکشع اقشام می نوایش.
ماده  :5موارد هزینه کرد
موار هنینه کر اعهاار پژوهانه مطابق ما ع  3آییننامه پژوهانه واار علوم تققیقا و فناوری با رعایت مقررا و ر را های
اویویتهای پژوهشی انشصاع به درح ایر ا ت .کلیه هنینهکر ها بایش مطابق آییننامهها و هورایعواهای انشصاع ینعهی
داهرو بادش.
 -1هنینه مق ایهققیق ا اتیش و هوکاراب ر انجام طرحهای پژوهشی
 -2هنینه درکت عضو هیا علوی و انشجویاب تقتیال تکویلی ر هوایاها و کنفران های علوی و کارگاعهای آموادی
علوی معهار اتلی و تارهی و ایر فرهای علوی کوتاع مش ()Short Visit
 -3مق ثات نام و عضویت عضو هیر علوی ر مجامع علوی اتلی و تارهی
 -4هنینه ثات اتهراع که تاییش مراهع ذیتالح را اتذ نوو ع بادنش.
 -5هنینه تشما آامایشصاهی ،کارگاهی
 -6کوک هنینههای مربوط به پایابنامهها و ر ایههای تقتیال تکویلی
 -7تریش و نتب تجهینا آامایشصاهی پژوهشی
 -8هنینه تعویر تجهینا آامایشصاهی پژوهشی
 -9تریش موا مترفی ههت آامایشا تققیقاتی
 -10تریش کها و ایر منابع علوی
 -11تریش نرم افنار ،عت افنار ههت انجام کارهای پژوهشی
 -12پر اتت تشویقی مقایه پژوهشیار
 -13پر اتت هنینه هواننشهو برای هر انشجو مشاکثر و مرمله
 -14پر اتت هنینه مققق پسا کهرا طاق دیوعنامه مربوطه
 -15هنینه اپ مقایه ر مجال علوی معهار اتلی
هر ی آاا  ،عک رنصی و ویرا هاری مقایه ههت اپ ر مجال معهار JCR
 -16هنینه اپ یفقه اضافی ،اپ به یور
تا قف  50/000/000ریال.
تبصره  :6برای ردهههای علوم انسانی ،ر تتوص اهرایی اای بنش 16؛ مجال معهار ا کوپوأ نین منظور میدو .

ماده  :6نحوه هزینه کرد و تسویه حساب نهایی
 .1پ اا تعیین میناب اعهاار پژوهشی هر فر  ،مقشار اعهاار پژوهشی اعضای هیا علوی تو ط امور پژوهشی ر امانه
پژوهشی بارگذاری می دو  .بر ا اأ میناب اعهاار و قوانین و مقررا مربوطه اعضای هیا علوی میتواننش اعهاار پژوهشی
تو را هنینه کر ع و نیاای به عقش قرار ا با هیا علوی نیست.
 .2ا نا ایلی کلیه هنینهکر ها بایش تو ط مهقاضی به انشکشع تقویا دشع و ر بایصانی انشکشعها نصهشاری دونش .ا کن
ا نا ههت تسویه مسا تو ط مهقاضی ر امانه پژوهشی بارگذاری دشع و پ اا تا یش انشکشع به هوراع یورتجلسه
دورای پژوهشی انشکشع ههت تسویه به امور پژوهشی ار ال گر .
تبصره  :7ر یورتی که هنینهکر مهقاضی مااا بر گرنت تعتیتی ال مور نظر بادش؛ اا باقیمانشع گرنت یک ال قاا وی
قابا پر اتت ا ت.
تبصره  :8به منظور کوک بیشهر به انجام پایابنامههایی که هناه عولی و تجربی ارنش 75 ،ریش اا هنینههای انجام پایابنامه
انشجویاب تقتیال تکویلی (غیر اا هنینههای درکت انشجو ر کارگاع و کنفران ) ر یک ال قاا به گرنت عضو هیا علوی
ر ال هشیش اضافه میگر .
تبصره  :9ر مور

صونصی هنینه کر  ،تریشها نقوع برر ی و تاییش ا نا  ،انشکشعها با رعایت مفا آ یننامههای متو

انشصاع

و آ یننامه مایی معامالتی انشصاع میتواننش عوا نواینش.
تبصره  :10تریش کلیه تجهینا غیرمترفی مطابق آ یننامه بو هه تولک اراییهای رمایهای انشصاع بو ع و این تجهینا هنء
اموال انشصاع مقسو می دونش .یذا بایش فرآینش مربوطه تا یشور قاض اناار طی دشع تا تسویه مسا انجام گر .
این آییننامه با یک مقشمه 6 ،ما ع و  10تاترع تنظیم و پ اا برر ی و تاییش ر هلسه  344مورخ  1400/2/19دورای پژوهشی
انشصاع؛ ر پنجوین هلسه هیا ر یسه انشصاع مورخ  1400-02-26تتویب دش و اا تاریخ تتویب به مش و ال اهرایی ا ت.

