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به عبارت ديگر با تصويب و اجراي است، كرد اعتبارات پژوهشي دانشگاه ه در حقيقت باز تعريفي از نحوه هزينهانپژوه

و فناوري دانشگاه تغيير نكرده است، بلكه سعي شده با اصالح بخشي از مقررات  تحقيقاتهاي كلي معاونت سياست انهپژوه

التشويق مقاالت به عنوان مثال پرداخت حقدانشگاه تسريع و تسهيل گردد.  پژوهشگرانهاي تحقيقاتي موجود روند فعاليت

 شود.انجام مي هاي ارائه شده )مانند گذشته(در قالب طرح ايآزمايشگاهي سرمايهو خريد تجهيزات 

گيري بهينه از تفويض گرديده و ايشان جهت بهره پژوهشگران، مديريت هزينه كرد اعتبارات پژوهشي به انهبا اجراي پژوه

 باشند. هاي پژوهشي خود ميريزي دقيق در فعاليتناگزير از يك برنامه كسب شدهامتياز و اعتبار 

با محاسبه  ،سال گذشته دوو فناوري انجام شده در  يهاي پژوهشبراساس فعاليت پژوهشگر، هر پژوهانهنامه به استناد آيين

و فناوري  تحقيقاتو البته با توجه به اعتبارات معاونت  كسب شدهنمايد و به تناسب امتياز امتيازي را كسب ميميانگين، 

ميزان امتياز نحوه محاسبه گردد. هاي تحقيقاتي وي منظور ميمعيني براي فعاليتمالي دانشگاه در هر سال، اعتبار 

 ه آمده است. انپژوه اعتبارنامه باشد در آئينمي انههاي تحقيقاتي كه مبناي اعتبار پژوهفعاليت

توسط سامانه تكميل و  پژوهشگرتوسط  رياهشوژسامانه پدر هاي تحقيقاتي اطالعات مربوط به فعاليتالزم به ذكر است 

 در سامانه قابل مشاهده خواهد بود.پس از بررسي نهايي  پژوهشگره هر انوهامتياز پژشود و امتيازدهي مي

نظرگرفتن اعتبار تحقيقات دانشگاهي در  و فناوري دانشگاه ضمن هماهنگي با ساير مراجع ذيربط و با در تحقيقاتمعاونت 

 . نمايدمي ابالغ پژوهشگران دانشگاهبه با انعكاس آن در سامانه پژوهشيار هر سال، ميزان اعتبار به ازاي هر امتياز را تعيين و 

آمده است  آيين نامههاي تحقيقاتي كه در ه، باتوجه به فعاليتانو اعتبار پژوه كسب شدهاز امتياز  پژوهشگرانپس از اطالع 

گيرد. بديهي است مديريت صحيح ميسال توسط ايشان صورت  ريزي الزم جهت استفاده از اين اعتبار در طول هربرنامه

ه به منظور كسب امتياز براي سال بعد از جمله انجهت هزينه كرد اين اعتبار يا به عبارتي استفاده بهينه از اعتبار پژوه

 . باشدپژوهشگر ميريزي دقيق و حساب شده برنامه نيازمنده بوده كه اناهداف عمده طرح پژوه

 دکتر افشین استوار

 تحقیقات و فناوریمعاون 
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 پژوهشگران   پژوهانه اعتبار نامه آیین

 ریف:اتع

 و پژوهشگر پژوهشی سوابق مبنای بر دانشگاه تحقیقات و فناوری توسط معاونت که است اعتباری پژوهشگر، هر پژوهانه اعتبار

در قالب موارد ذکر شده در این آیین نامه به وی اعطا شده است. بنابراین،  2سال گذشته تقسیم بر  2اخذ شده در  اتزامتیا

 ( میزان اعتبار سال جدید را نشان خواهد داد.Moving Average) 2برای هر سال امتیاز دو سال گذشته تقسیم بر 

معاونت  پزشکی الع رسانیطیریت ادبا ادعای نویسنده و اخذ تایید از ماست که  و داغ پر استنادشامل مقاالت  مقاله سرآمد

 گیرد.محاسبه قرار می مورد های بین المللیاساس شاخص بر

 اهداف:

 رسیدن به جایگاه ممتاز در حوزه تحقیقات و فناوری در منطقه و کشور 

  ارتقا کمی و کیفی آثار پژوهشی دانشگاه 

  به برنامه ریزی دقیق پژوهشی و استفاده بهینه از امکانات پژوهشی و خدمات ارائه شده در هر سالتشویق پژوهشگران 

 شرایط:

 شود.امتیازات پژوهشگر صرفاً بر اساس مستندات موجود در سامانه پژوهشیار محاسبه می 

 ،میسر پژوهانه اعتبار سقف تا دانشگاه پژوهشی شورای مصوب تحقیقاتی هایطرح قرارداد عقد و تصویب بررسی 

 باشد.می

 :انواع پژوهانه

  )پژوهانه پژوهشگران )اعضای هیات علمی و غیر هیات علمی 

 پژوهانه دانشجویان 
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  :امتیازدهی و محاسبات

 : مقاالت علمي .1

o امتیاز  222    داغ( -مقاالت علمی سرآمد )پر استناد 

o نحوه تخصیص امتیاز بر اساس جداول زیر صورت  شود.می محاسبه نویسندگان امتیاز ضرایب اساس بر مقاالت امتیاز

 گیرد:می

 درصد امتياز سمت در مقاله نويسندهتعداد  نوع همكاري

 %122 اول و مسئول  نفر 2یا  1 درون دانشگاهي

 % 02 نفر 3از یک الی  یا اول نویسنده )گان( غیر مسئول  4نفر تا  1بیش از 

 % 02 اول و مسئول

 %42 نفر 3بیش از  یا اول نویسندگان غیر مسئول تربیش یا نفر 5

 % 02 اول و مسئول

 %122 اول و مسئول  نفر 2یا  1 بين دانشگاهي

 % 02 نفر 3از یک الی  یا اول نویسنده )گان( غیر مسئول  4نفر تا  1بیش از 

 % 122 اول و مسئول

 %02 نفر 3بیش از  یا اول نویسندگان غیر مسئول تربیش یا نفر 5

 % 02 اول و مسئول

 % 02  یا اول نویسنده )گان( غیر مسئول )هر تعداد( بين المللي

 %122 اول و مسئول  نفر 2یا  1

 

 امتياز بندي نمايه مجله رتبه

ISI ،PubMed ،Scopus     122 

 52  ها و داراي رتبه علمي پژوهشي ساير نمايه

 22  ترويجي( –)علميبدون نمايه 

 امتیاز 22        :هاي پايان يافتهطرح .2

o  به تعداد  شودمحاسبه می انمجریبرای امتیاز طرح فقط باشد. الزم به ذکر است که امتیاز می 22نیز شامل فناورانه طرح(

 .گرددو برای همکاران طرح امتیازی منظور نمیشود( مجریان به نسبت مساوی تقسیم می
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 ها و صنايعجذب بودجه از سازمان و طرح ارتباط با صنعت آورنده .3

 امتیاز 1       به ازای هر ده میلیون ریال 

 دانشگاه: هاي پژوهشيكارگاهشرکت در  .4

 امتیاز 12        به ازای هر کارگاه  

 : كتابانتشار  .5

o امتیاز  52        تالیف 

o امتیاز 22        ترجمه 

o  امتیاز 12      نقد و تصحیح  –گردآوری 

 شود.میان ایشان تقسیم می مساوی نسبت به حاصله یش از یک مترجم یا نویسنده امتیازبترجمه،  یا تألیف برای 

 بخش فناوري .0

o  :امتیاز 222      تولید محصول فناوری 

o  :امتیاز 122     مدیر عامل()ثبت شرکت دانش بنیان 

o )امتیاز  52      ثبت واحد فناور: )مسئول 

o امتیاز 32      عضویت در شرکت دانش بنیان 

o امتیاز  22       ضویت در واحد فناورع 

o امتیاز 122       ثبت اختراع خارجی 

o امتیاز 52       ثبت اختراع داخلی 

 در حوزه تحقیقات و فناوری:  مسئوليت اجرائي .7

o ی، رئیس دانشگاه، معاونین دانشگاه، مدیران پژوهشی، توسعه فناوری، اطالع رسان 

 امتیاز 122  کمیته تحقیقات دانشجویی، رییس مرکز رشد و رئیس مرکز تحقیقات

o  امتیاز 52  رئیس دانشکده، معاون پژوهشی دانشکده، رئیس کتابخانه مرکزی 

o  امتیاز 22    عضویت در شوراهای حوزه تحقیقات و فناوری 

o امتیاز 12     های علمی دانشگاه عضویت در انجمن 

  شود.برای هر سال محاسبه میاعتبار مذکور 
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 از جشنواره ها اخذ جوايز .0

 :امتیاز 522       جشنواره رازی 

 :امتیاز 522      جشنواره عالمه طباطبایی 

 جشنواره هفته پژوهش و فناوری دانشگاه 

 امتیاز 122      پژوهشگر برتر دانشگاه 

 امتیاز 52      پژوهشگر برتر دانشکده 

 :امتیاز 222       جشنواره خوارزمی 

 امتیاز 222 های ملی مورد تایید وزارت متبوع )فن بازار، ملی فناوری، ایران ساخت، رویش، ...( جشنواره 

 : رتبه علمي .0

 2/1، دانشیار: ضریب 5/1استاد: ضریب 

 :هيات علمي تازه كارپژوهانه اعضای  .12

 کنند.امتیاز دریافت می 52اعضا هیات علمی تازه کار 

 پژوهشگران غير هيات علميپژوهانه  .11

 امتیاز 22 سال گذشته، 2عالوه بر امتیازهای محاسبه شده بر اساس سابق پژوهشی  به کلیه پژوهشگران غیر هیات علمی

 گیرد.تعلق می اضافه
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 پژوهانهاعتبار کرد نحوه هزینه 

 های تحقیقاتیطرح 

تواند طرح تحقیقاتی ارائه نماید. بدیهی است روند بررسی و بر اساس مقدار اعتبار حاصله طی دو سال گذشته پژوهشگر می

دهد در مورد تعداد گیرد. با این وجود مقدار اعتبار پژوهانه به پژوهشگر اجازه میداوری و تصویب طرح همچون سابق انجام می

 نماید. ها اقدامهای تحقیقاتی در یک سال و ارائه طرح با ارزش باالتر از سقف معمول طرحبیشتر طرح

از اعتبار پژوهانه استفاده نمایند. در این صورت مبالغ استفاده شده از  اشتراكيتوانند در ارائه طرح بصورت پژوهشگران می

سوی هر یک از پژوهشگران الزم است توسط مجری اول طرح در صفحه اطالعات طرح درج گردد. در غیر این صورت هزینه به 

 شود.شته میعهده پژوهانه مجری اول طرح گذا

 های خارج از سقفنامهپایان 

دهد در صورت ضرورت سقف مالی پایان نامه را باالتر از میزان مورد قبول ساالنه تعیین داشتن امتیاز به پژوهشگران امکان می

 شود.ها مشمول اعتبار پژوهانه نمینامهنامه تا سقف تعیین شده برای پایانکند. بدیهی است هزینه پایان

 در رویدادهای علمی کشور شرکت 

شرح و شرایط نحوه با صرف امتیاز پژوهانه، تقاضای شرکت در رویدادهای علمی خاص را بنمایند. توانند پژوهشگران می

 گردد.اعالم می "های ملیدر کارگاه توانمندسازی پژوهشگراننامه آئین"استفاده از این فرصت در 
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 پژوهانه دانشجویان

 امتیاز 12      درخشاناستعداد  .1

 امتیاز 12   عضويت در كميته تحقيقات دانشجويي .2

  اختراع ثبت .3

 امتیاز  42      خارجی

 امتیاز 22      داخلی

 هااخذ جوايز از جشنواره .4

 :امتیاز 522      جشنواره رازی 

 :امتیاز 522     جشنواره عالمه طباطبایی 

  جشنواره هفته پژوهش و فناوری 

  امتیاز 122     دانشگاهپژوهشگر برتر 

 امتیاز 52     پژوهشگر برتر دانشکده 

  :امتیاز 222      جشنواره خوارزمی 

 امتیاز 222های ملی مورد تایید وزارت متبوع )فن بازار، ملی فناوری، ایران ساخت، رویش، ...( جشنواره 

 داشتن مقاله چاپ شده .5

 امتياز بندي نمايه مجلهرتبه

ISI ،PubMed ،Scopus   22  

  12 سایر موارد
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 هزینه کرد اعتبار پژوهانه دانشجویی

 های تحقیقاتیطرح 

تواند بر اساس مقدار اعتبار حاصله طی دو سال گذشته طرح تحقیقاتی ارائه نماید. بدیهی است روند دانشجو می

است طرح تحقیقاتی خود را گیرد. دانشجو موظف بررسی و داوری و تصویب طرح همچون سایر موارد طرح انجام می

 با مشاوره و زیر نظر یک عضو هیات علمی انجام دهد.

 :شرکت در همایش خارجی 

تقاضای شرکت در کنگره المللی های معتبر بینیرش از کنگرهذتواند برحسب امتیاز کسب شده با اخذ پدانشجو می

های خارجی مطابق قوانین جاری در همایش را بنماید. فرآیند بررسی و تایید و سایر شرایط شرکتخارج از کشور 

 پذیرد.دانشگاه انجام می

  :معرفی جهت شرکت در رویدادهای علمی کشور 

ریزی توسط سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشجوی دارای امتیاز به تایید معاونت و با معرفی و برنامه

 شود.پژوهانه برای شرکت در رویدادهای علمی کشوری معرفی می

 

پیش از ورود به دوره تحصیلی -دانشجویان تحصیالت تکمیلی، امکان استفاده از امتیازات محاسبه نشده طی دو سال گذشته 

را با درخواست و محاسبه امتیاز خواهند داشت، به شرط آن که دوره تحصیلی قبلی را در دانشگاه علوم پزشکی بوشهر  -بعدی

 با وابستگی سازمانی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر انجام شده باشد. های علمی ایشانگذرانده باشند و فعالیت

 گیرد.فرم تقاضای محاسبه اعتبار پژوهانه دانشجویی در سایت معاونت در اختیار دانشجویان متقاضی قرار می

 

 تصویب

 در شورای پژوهشی دانشگاه مورد تصویب قرار گرفت. 1300اردیبهشت  17آیین نامه پژوهانه در تاریخ 

8 


