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 بخش اول: دستاوردهای پژوهشی

 مقدمه
 استادان، دانش به دهیجهت برای و پیشرو پژوهان دانش عالی آموزش مؤسسه راهبردی هایسیاست و بلند اهداف به رسیدن راستای در

 یپژوهشدستاوردهای  ارزیابی و بررسی به اقدام نامهآیین این از استفاده پژوهشی با معاونت حوزه، مؤسسه دانشجویان و کارکنان
 خواهد نمود. غیرهو های پژوهشی، مقاالت، و کتب تألیفی طرح ازجمله شده ارائه

 باارتباط سو پاسخگوی اهم نیازهای کشور بوده و از جهتی بیپژوهشی در دانشگاه باید به نحوی انجام پذیرد که از یک دستاورد
این در ها لحاظ گردد. بنابرفعالیت گونه اینو دانشجویان نباشد و امکانات دانشگاه نیز در مقوله وسیع  علمی هیأتو عالیق  ها انگیزه

تأمین نیازهای خود،  درتوانمندی دانشگاه  تاترسیم شود  ای گونه بهنظام کارهای پژوهشی دانشگاه  که است آنسعی بر  نامه آییناین 
 . یابدارتقاء و کیفیت پژوهش  گرفته شده کار بهاز اشکال گوناگون تحقیقات  مؤثرجامعه و همچنین در راستای حمایت 

شده است. به  تأکیدباشد که در برنامه استراتژی نیز بر آن  های مهم این مؤسسه میگسترش کمی و کیفی توان علمی، یکی از هدف
پژوهشی از سوی دانشگاه تنظیم و صادر  دستاوردهایهای متعددی برای تشویق  ها و بخشنامه نامه های گذشته آیین این منظور، در سال

 های جدید تنظیم شده است. های قبلی و پاسخگویی به نیازها و اولویت نامه منظور یکپارچه کردن آیین نامه حاضر به اند. آیین شده

 تعاریف کلی (9اده م

 اند:زیر تعریف شده شرح بهاختصار  منظور بههایی استفاده شده که نامه از واژهدر این آیین
 منظور وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است.وزارت:  (9-9
 منظور معاونت پژوهش در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است.معاونت وزارت: ( 9-2
 باشد.می پیشرو پژوهان دانشمنظور از دانشگاه، مؤسسه آموزش عالی دانشگاه:  (9-3
 باشد.می دانشگاهمنظور از معاونت، معاون پژوهش و فناوری معاونت:  (9-4
 باشد.منظور شورای پژوهش و فناوری دانشگاه می( شورا: 9-5
وظیفه اجرا و نظارت بر این ، شودنامیده می ها طرحدفتر  پس ازاینپژوهشی که  ارزیابی ها وطرح دفترها: دفتر طرح (9-6

 شوند.می پیشنهاد دانشگاهو تأیید ریاست محترم  معاونت پژوهشی و فناوری نامه را داشته و اعضای آن توسطآیین
است که انجام  غیره وتاب های پژوهشی، مقاالت علمی، ک هر فعالیت پژوهشی در قالب طرح خروجیپژوهشی:  دستاورد (9-7

 نامه باشد.آن در راستای اهداف این آیین
 ،(Patent) ثبت ایده و اختراعهای پژوهشی، های پژوهشی شامل پروژهنامه طرحاین آیین درهای پژوهشی: طرح (9-8

های کاربردی، سمینارها، نامهها، پایاننامه، تفاهمای علمی و حرفه سابقاتشرکت در م ساخت دستگاه، (،Brandنشان و عالمت )
  .باشدمی غیرهها و ها، نمایشگاهکارگاه
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 ( اهداف2ماده 

 ؛دانشگاه پژوهش میان استادان، دانشجویان و کارکنانفزایش روحیه تحقیق و ا (1

و افزایش  دانشگاه ویژه برای استادان، دانشجویان و کارکنان افزایش قابلیت ارائه نتایج تحقیقات در قالب مقاله و کتاب به (2
 های ثبت رتبه و رکورد علمی؛در میان پایگاه دانشگاهرتبه پژوهشی 

 علمی معتبر؛ سازی برای آشنایی با مراجع زمینه (3

 ؛باشند های مختلف علمی می استعدادهای سرشار در رشته دانشجویان که دارایو حمایت از استادان  (4

مختلف  های سازی برنددر مراکز و مراجع علمی و پژوهشی و همچنین  دانشگاهمعرفی دانشجویان، کارکنان و استادان این  (5
 ؛های مختلفدر زمینه دانشگاهبرای 

 ؛های کاربردی و فناوریپژوهشگسترش فرهنگ  (6

 ؛دانشگاهی برونهای پژوهشی فراهم نمودن تسهیالت الزم برای انجام پروژه (7

 .دانشگاهی برون پژوهشی هایپروژه انجام و جذب اداری فرآیند سازی شفاف (8

 تعاریف جزئی (3ماده 
 فرم که دانشگاه ای بیمه وقت تمام کارکنانو یا یا ساعتی  حضوری نیمه ،وقت تمام علمی هیأت عضو هرمجری طرح:  (3-9
 قرارداد انعقاد، به تصویب و تأییدبه  مربوط مراحل طی از پس ،هدتکمیل کر را 1پیوست شماره  «درخواست و انجام طرح پژوهشی»

  .رساند انجام به طرح رارسانده و 
معرفی نماید. ناظر وظیفه کنترل علمی و فنی پروژه و عنوان ناظر  تواند یک شخص یا گروه را به معاونت می( داور/ناظر: 3-2

 . ها را در هر زمان به عهده دارد حگزارش پیشرفت آن به دفتر ارزیابی طر
 علمی هیأتتوانند از طریق یکی از اعضای مدعو، دانشجویان و افراد مرتبط با دانشگاه نیز می علمی هیأتدیگر اعضای  (9تبصره 
 دهند که در آن صورت مجری طرح عضو هیأت علمی و یا کارکنان خواهد بود. یا کارکنان، طرح پژوهشی پیشنهاد دانشگاه

 شوند.ارج دانشگاه، کارفرما نامیده میخ ازهای قرارداد با مجریان طرح کلیه طرف کارفرما: (3-3
ا خارج از دانشگاه، دانشجویان کلیه مقاطع تحصیلی داخل و یا خارج از یداخل و  علمی هیأتاعضای همکاران طرح:  (3-4

 .نمایند می( و یا هر فرد حقیقی دیگر که در اجرای طرح با مجری طرح همکاری 3دانشگاه، کارکنان دانشگاه )بر اساس مفاد ماده 
 گیرد.ها تعلق میبه خدمات دانشگاه، معاونت و دفتر طرحمبلغی است که باالسری:  (3-5

مقاله خود را ارائه  نام دانشگاهدانشجویان و کارمندانی است که به غیره، و  وقت تمام علمی هیأتشامل اعضای :  نویسندگان (3-6
 دهند.

فرد یا افرادی که مسئولیت نوشتاری، تهیه محتوای مقاله و مکاتبات با مجله (: Corresponding Author) اصلی نویسنده (3-7
« زیرخطکشیدن »یا « ستاره»هایی مانند  اصلی باید نشانی پست الکترونیکی خود را اعالم کند و همچنین با عالمت نویسندهدارد.  عهده بررا 

 است. قبول قابلنیز  Author of Correspondence هایی مانند در میان سایر نویسندگان مقاله مشخص شود. در ضمن عبارت
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باشد و در دو گروه عمده  صادرشدههای زیر  یکی از کمسیون توسط ها آنی که رتبه یهامجلهمجالت معتبر داخلی:  (3-8
 شوند:  بندی می ترویجی تقسیم -علمی یا پژوهشی و -علمی

 ؛کمیسیون بررسی نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (الف

 .وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نشریات بررسیکمیسیون  (ب

 شوند:  بندی می های زیر طبقه این مجالت در دستهمجالت علمی خارجی:  (3-1

 هایی در همین رده وارد شدهو پایگاه ISI ،Scopus ،PubMedاین مجالت در فهرست مجالت  :شدهایندکس مجالت (الف
 المللی دارد. است و اعتبار بین

 111هستند که در مراکز معتبر علمی خارج از کشور شامل  بر اساس پایگاه استنادی معتبر، مجالتی :نشدهایندکسمجالت  (ب
 بندی رتبههای، یا هر های جهان بر اساس معیار دانشگاه شانگ بندی دانشگاهدر فهرست پایگاه رتبه شده درجدانشگاه برتر جهان )

 باشند و یا دارای مشخصات زیر باشند: معتبر دیگر( می

 المللی داشته باشند؛ تحریریه بین هیأتاعضای  (1

 سایت داشته باشند. وب (2

 ( نمایه شده باشند.ISCهایی هستند که در پایگاه استنادی علوم جهان اسالم ) مجله: ISCمجالت پ( 

های خارجی( که در داخل کشور  های زبان مجالت دانشکده جز بهمجالت علمی )داخل کشور:  غیرفارسیمجالت علمی ت( 
 باشند. سایت می شوند و دارای هیأت تحریریه و وب منتشر می غیرفارسی زبان یکبه 

و بدون رتبه سایر مؤسسات به تشخیص  ISIهای علمی داخلی و مجالت خارجی غیر  در خصوص اعتبار دیگر مجله (2تبصره 
 گیری خواهد شد.شورای پژوهشی تصمیم

 نیاز یک به دهیپاسخ هدف با و کاربردی تحقیق یک پایه بر تئوریک و عملی شکل به که اینامهپایان: نامه کاربردیپایان( 3-91
 گیرد.و مور تأیید سازمان قرار می شودمی تعریف سازمانی خاص 

 پژوهشی های طرحضوابط مربوط به  (4ماده 

 شرایط مجری و همکاران طرح (4-9

غ مربوط به طرح نیز در وجه مجری اجرایی، مالی و تعهدات طرح به عهده مجری خواهد بود و کلیه مبال های مسئولیتکلیه  4-1-1
 .گردد می پرداختو یا با تأیید مجری 

 مجری طرح پژوهشی باشند: توانند می( دانشگاه در شرایط زیر علمی هیأت)اعضای غیر  کنانکار(4-1-2

 ؛پژوهشی های طرحجام کار توسط دفتر ارزیابی تأیید توانایی علمی و فنی متقاضی انالف( 
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توسط مدیران مافوق و تعهد کتبی مجری مبنی بر انجام کار در خارج از صورت کتبی  بهبندی انجام کار مجری  تأیید برنامه زمانب( 
 ؛ساعات اداری

 پرسنلی دانشگاه باشد. وقت تماممشمول لیست بیمه  (پ

 است. پذیر امکانانجام کار در ساعات اداری  جهت ، اخذ مرخصیمطابق ضوابط اداری دانشگاه (3تبصره 

تحقق شرایط بند  شرط به نیز است  علمی هیأتپژوهشی که مجری آن یک عضو  های طرحهمکاری کارکنان دانشگاه در  (4-1-3
 .باشد می پذیر امکان 4-1-2

کلیه مکاتبات مربوط به طرح با کارفرما که در ارتباط با امور مالی آن بوده و یا تعهدات جدیدی برای دانشگاه در بردارد  (4-1-4
یک  بایست میمجری طرح  ،چنانچه مکاتبات و توافقاتی بین مجری طرح و کارفرما انجام گرددتوسط معاونت انجام پذیرد. بایستی 

 تحویل نماید. ها دفتر طرحبه هت اطالع تنظیمی را ج جلسه صورتنسخه از 

 مشترکی که بیش از یک مجری اصلی دارند رعایت شود: های طرحموارد زیر باید در زمان عقد قرارداد  (4-1-5

 ؛جداگانه، شرح تعهدات و وظایف هر نفر از مجریان در اجرای قرارداد مشخص گردد جلسات صورتدر طرح نامه پیشنهادی یا  الف(

 و کارفرما در قرارداد معرفی گردد.رابط دانشگاه  عنوان بهمشترک، یک نفر از مجریان  جلسه صورتطی یک  ب(

 پژوهشی هایپروژه انواع (4-2
 .شوندمی تقسیم گروه 3 به آن اعتبار تأمین منبع و کارفرما نوع به توجه با پژوهشی پروژه

 دانشگاهی درون پژوهشی پروژه (4-2-9
 تعدادی هرسال در. کندمی تأمیناز بودجه پژوهشی  را پروژه موردنیازاعتبار  کل که معاونت است پژوهشی، پروژه کارفرمای

 . شد خواهد اعالم و مشخص فراخوان یک معاونت، طی و تأیید هاپیشنهاد دفتر طرح با پژوهشی پروژه انجام برای موضوع
 دانشگاهی برونپژوهشی  پروژه (4-2-2

 .کنندمی تأمین را پروژه اعتبار کل خود نیز که است دولتی یا خصوصی نهادهای و مؤسسات صنایع، ،ها شرکت پژوهشی، پروژه کارفرمای

 مشترك پژوهشی پروژه (4-2-3
 این 4 ماده 2 بند طبق) طرح اعتبار از درصدی و شده انجامبین یک کارفرمای خارج از دانشگاه  مشترک طور به پروژه نوع این

 مجری موظف است ضوابط هر دو کارفرما را رعایت نماید. .کندتأمین می کارفرمای خارجی را و مابقی معاونت را( نامه آیین

 پژوهشی هایپروژه قرارداد انعقاد (4-3
 :شود انجام زیر الزم است اقدامات طرح، نوع به توجه با باال، در یادشدهپژوهشی  هایپروژه انواع از یک هر در

توسط مجری تکمیل و جهت  1الزم است فرم پیوست شماره  باشد دانشگاهی درون نوع از پژوهشی پروژه که درصورتی (4-3-1
 ها گردد.تحویل دفتر طرح ،بررسی و تأیید معاونت و دانشگاه
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های اولیه با هماهنگی ضمن، الزم است مجری باشدو یا مشترک  دانشگاهی برون نوع از پژوهشی پروژه که درصورتی (4-3-2
را  نویس قرارداد پروژه با کارفرمای بیرونی و یا پیش و پروپوزال( 1)پیوست شماره فرم پیشنهاد طرح پژوهشی همزمان معاونت، 

عقد قرارداد میان دانشگاه با  صورت درها دهد تا به تأیید معاونت برسد. با پیگیری معاونت و مجری و تکمیل و تحویل دفتر طرح
 ح جهت انجام به مجری ابالغ خواهد شد.کارفرما، طر

 ها(هزینه )پرداخت پروژهامور مالی  (4-4 

کسورات احتمالی پروژه شامل  ،پروژهاجرای  های هزینه، مجری موظف است پس از برآورد کلیه پروژهدر مرحله پیشنهاد  (4-4-1
نامه و انعقاد  پروژهاضافه نماید. بدیهی است در صورت تصویب  پروژهمبلغ  کل بهرا به همراه میزان باالسری دانشگاه،  بیمه و مالیات

 قرارداد، دانشگاه مبالغ مالیات و باالسری را طبق مقررات در هر پرداخت کسر خواهد کرد.
 همکاری بادرآمدهای اختصاصی دانشگاه  حساب بهو واریز آن  پروژهپیگیری دریافت کلیه مبالغ مربوط به قرارداد  (4-4-2

مطابق مقررات به عهده مجری  حساب تسویه. خرید تجهیزات و ارائه اسناد شود میانجام  مجری طرحو  ها طرحمشترک دفتر ارزیابی 
 .بوده ولی اموال پروژه به ثبت دانشگاه باشد پروژه

 گیرد.حویل کار صورت میها یا تشده و پس از تأیید گزارش اساس قرارداد ابالغ های پژوهشی بر( پرداخت در کلیه پروژه4-4-3
، با کسر کسورات پروژهروز پس از تأیید وصول مبلغ مربوط به  31کارفرما، حداکثر  های پرداختدانشگاه متناسب با  (4-4-4

 .دهد میقرار  پروژهقانونی و باالسری دانشگاه، مابقی مبلغ را در اختیار مجری 
اسناد مثبت  پروژه، الزم است مجری شود مینیروی انسانی مشمول پرداخت مالیات  الزحمه حقبا توجه به اینکه صرفاً  (4-4-5

 ها ارائه نماید.طرحغیرانسانی را به دفتر ارزیابی  های هزینهمربوط به 
توسط معاونت ، کارکنان، دانشجویان و سایر افراد( علمی هیأتاعضای مجری، ) پروژهمالی به همکاران  های پرداختنحوه  (4-4-6

 توافق خواهد شد.
 

 پژوهشی( پروژه گزارش نهایی تأیید و ای و نهایی )ارزیابیمرحله های گزارش (4-5

ها طرحبه دفتر ارزیابی  مراتب سلسله را با رعایت  پروژهمربوط به پیشرفت  های گزارشموظف است کلیه  پروژهمجری  (4-5-1
 و ارسال به کارفرما تحویل نماید.دانشگاه جهت بررسی 

از سوی کارفرما و با  شده ارائهبایستی با رعایت کلیه اصول نگارش، بر اساس الگوی  پروژهای و نهایی های مرحلهگزارش (4-5-2
نیاز نیز مسئولیت تهیه پوستر و یا پاورپوینت پروژه، بر عهده مجری  صورت در درج نشان دانشگاه و کارفرما در روی جلد تهیه شود.

 است.
 صورت به) ها آنگردد که یک نسخه از  ها طرحتحویل دفتر ارزیابی  نسخه دوای و نهایی باید حداقل در مرحله های گزارش (4-5-3

الکترونیکی بر روی لوح فشرده( در این دفتر بایگانی و یک نسخه )چاپی یا الکترونیکی، مطابق نظر کارفرما( طی یک نامه رسمی 
 برای کارفرما ارسال خواهد شد. 
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نیاز  صورت درپژوهشی را با رعایت حق مالکیت فکری و معنوی کارفرما و مجری،  های پروژهتواند گزارش دانشگاه می (4-5-4
 .در اختیار سایر پژوهشگران خود قرار دهد

 ها، معاونت و دانشگاه خواهد بود.طرحدفتر  ناظر، عهده های مجری برگزارش تأیید و ارزیابی( 4-5-5

، یک یا یک گروه پروژهها و در هر مقطع از مراحل انجام پروژهتواند برای هر بررسی کیفیت علمی و فنی می معاونت (4تبصره 
 نماید.  پروژهداوری را مأمور بررسی 

ها نموده و پروژهخود را تحویل دفتر  گزارش ابتداو مشترک، مجری موظف است  دانشگاهی برونهای پروژهدر مورد  (5تبصره 
  .ها تحویل تا برای کارفرما ارسال شودپروژهبه دفتر  مجدداًرا  شده تصحیحها، معاونت و دانشگاه، گزارش پروژهپس از اعمال نظرات دفتر 

 کاربردی های نامه پایانپژوهشی در قالب  های پروژه (4-6

دانشجو  ،کارفرمامابین دانشگاه و عقد قرارداد فی صورت درباشد. ، دانشگاه میکاربردیهای نامهطرف قرارداد پایان (4-6-1
 شود.نامه اختصاص داده نمیای به پایاندرغیراینصورت نمره آورد.می دست بهنامه خود را مزایای کسب نمره برای پایان

گردد و پرداخت میبه دانشجو نامه و ساخت دستگاه های صرف شده برای انجام پایانتأیید دانشگاه، هزینه صورت در (6تبصره 
 تحویل دانشگاه خواهد شد.  شده ساختهدستگاه 

نامه خود ذکر نماید در کامل در پایان طور بهدانشگاه را  (Affiliation) وابستگی سازمانیدانشجو موظف است  (4-6-2
 .نیستنامه مورد تأیید و دفاع در دانشگاه غیراینصورت پایان

 اختراع، و نشان و عالمت، ثبت ایده و پژوهشی طرح (4-7

. پس از دبه ثبت برسانن قالب پتنت و برند در سازمان ثبت مالکیت معنوی توانند طرح پژوهشی در مجریان و دانشجویان می( 4-7-1
های انجام طرح از طرف دانشگاه پرداخت و مالکیت پژوهشی و ارائه مدارک مستند، هزینه طرح نجاما 1تکمیل فرم پیوست شماره 

 گیرد.ی آن در اختیار دانشگاه قرار میمعنو

های ثبت ایده، اختراع و نشان و عالمت برای دانشگاه است که بدین منظور ریاست دانشگاه و یا  مالکیت فکری طرح (7تبصره
 معاونت جهت انجام کارهای اداری معرفی خواهند شد. در غیر این صورت به صالحدید ریاست دانشگاه اعالم نظر خواهد شد.

تا  سال، در اختیار پدیدآورندگان آن طرح قرار دهد 5را رایگان به مدت  اختراعتواند مالکیت فکری هر  دانشگاه می( 8تبصره
-و خواهد بود و در سالجسال در اختیار دانش 5مادی آن تا  یتبه مالک ،سازی طرحدر صورت تجاری صورت پذیرد. سازی تجاری

 به دانشگاه تعلق خواهد گرفت. معاونتطبق صالحدید ( Royalty) بهره مالکانههای بعد درصدی از 
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 ضوابط مربوط به مقاالت علمی (5ماده 

 ها  نویسندگان مقاله ضوابط مربوط به بررسی مقاالت و (5-9

به چاپ  9-3و  8-3اثری را به نام خود و دانشگاه در یکی از موارد بندهای ، که با رعایت ضوابط چاپ مقاله نویسندگانی (5-1-1
 خواهند شد. مند بهرهبرسانند، از تشویق مقاله 

گردند که تنها با مند می نامه بهره از مفاد این آیین صورتی درنویسندگانی که با چند واحد دانشگاهی همکاری دارند، تنها  (5-1-2
 مقاله خود را ارائه نمایند.  پیشرو پژوهان دانشنام مؤسسه آموزش عالی 

معرفی کنند و از بیان ، مدرس و کارشناس دانشگاه علمی هیأتعضو علمی نظیر  عنوان با باید خود را فقط  ،نویسندگان (5-1-3
 های اجرایی در مقاالت خودداری نمایند. پست

منظور اطالع از مقاالت علمی، محاسبه آن در آمار تولیدات علمی دانشگاه در داخل و خارج از کشور و نیز محاسبه به (5-1-4
ها،  ، الزم است معرفی محل خدمت فرد در تولیدات علمی )اعم از مجالت علمی، کتابدانشگاهتشویق مقاالت در بودجه پژوهشی 

 طور مثال: های زیر انجام شود. به چ تغییری به شکلطور صحیح و بدون هی ها( به ها و کنگره همایش

 ، اصفهان، ایران پیشرو پژوهان دانشگروه عمران، مؤسسه آموزش عالی 
Daneshpajoohan Pishro Higher Education Institute, Civil Engineering Department, Esfahan, Iran 

ها یا نگارش  طور کامل )نه صرفاً چکیده( در مجالت، مجموعه مقاالت همایش شوند که به هایی شامل تشویق می مقاله (5-1-5
 باشند. منتشرشدهها به نام دانشگاه  سایت کنگره ها یا وب الکترونیکی آن

شوند، با توجه  پ در مجله ارسال میشوند و از سوی دبیرخانۀ آن همایش برای چا هایی که نخست در همایش ارائه می مقاله (5-1-6
التفاوت پژوهانه را دریافت خواهند کرد. اما اگر نویسنده، عیناً همان مقاله را مجدداً در همایش یا مجله دیگری  به رتبه مجله، مابه

که الزم است این تغییرات به  که با توجه به نتایج سمینار در مقاله تغییراتی ایجاد شود ارائه یا منتشر نماید قابل تشویق نیست، مگر آن
التفاوت پژوهانه بالمانع است. هر نوع حالتی غیر از موارد  تأیید شورای پژوهشی دانشگاه برسد. در این صورت نیز پرداخت مابه

 شود. مذکور تخلف علمی محسوب می

های پژوهشی، باید مراتب  پروژههای کارشناسی ارشد و  نامه های دکترای تخصصی، پایان در تهیه مقاالت موظف رساله (5-1-7
 قانونی حفظ حقوق مادی و معنوی تولیدات علمی دانشگاه رعایت شوند.

تحقیقاتی خارج از دانشگاه، خارج از کشور یا یک دانشگاه  -هایی که حاصل کار مشترک با مؤسسات علمی در مقاله (1تبصره
های  ، کارهای تحقیقاتی دانشجویان بورسیه دکترا در دانشگاه.Post Docهای  های مطالعاتی، دوره معتبر خارجی)مانند: فرصت

طور  نام مؤسسه خارجی، نحوه تشویق به کنار در پیشرو پژوهان دانشخارجی و ...( هستند، در صورت ذکر نام مؤسسه آموزش عالی 
 خواهد بود. اجرا لقاباستثنایی با نظر شورای پژوهشی دانشگاه و پس از بررسی مدارک مربوط از سوی شورای مذکور، 
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خود را با این عنوان  (Corresponding Authorنویسی الزم است نویسنده اصلی) رعایت استاندارد مقاله منظور به (91تبصره
 خود خودبه طور بههمراه با نشانی پست الکترونیک معرفی نماید. چنانچه نویسنده اصلی در مقاله مشخص نشده باشد، نفر اول مقاله 

 نویسندگان مقاله خواهد بود. عهده بهولیت آن نویسنده اصلی تلقی خواهد شد و مسئ عنوان به
شود که در تحقیقات،  منظور رعایت اعتبار علمی مقاالت، در قسمت نویسندگان فقط نام نویسندگانی اعالم می به (99تبصره

اند و نام  ها و ... همکاری داشته ها و نقشه کساند. افرادی که در ترجمه، تهیه ع گردآوری مطالب و نگارش مقاله همکاری داشته
 باشند. شود، قابل تشویق نمی ( اشاره میAcknowledgementها در قسمت تشکر و تقدیر) آن

سال از تاریخ انتشار اثر، شرایط  1باشد که پس از اتمام  سال می 1مدت تأثیرگذاری هر مقاله جهت تشویق حداکثر  (92تبصره
 گردد. تشویق حذف می

ها و یا  نامه ، مقاالت دانشجویی حاصل از پایانعلمی هیأتمقاالتی که بر اساس شرایط موظفی )مقاالت موظفی اعضای  (93تبصره 
 درگیرد و مورد بررسی قرار می ارائه درخواست، توسط معاونت پژوهشی دانشگاه صورت درباشد  شده ارائهجهت اخذ نمره و ...( 

 مشمول پرداخت پژوهانه قرار گیرد.تواند احراز اولویت می صورت

 انتشار باشند.( و در حال Accept) شده پذیرفتهشامل تشویق خواهند شد که  صورتی در ISI مقاالت( 94تبصره 

 گیری ها و مراجع تصمیم نظارت (5-2

های احتمالی در این زمینه، باید فقط با دفتر  ای یا پرسش های دوره تشویق مقاالت، ارسال گزارش درزمینهتمامی مکاتبات  (5-2-1
 ها انجام شوند.طرحارزیابی 

ها، مجموعه  توانند با ارسال مدارک خود )مجالت علمی، کتاب می شده گرفتههای در نظر  متقاضیان استفاده از تشویق (5-2-2
، اعالم ها، مراتب را جهت بررسیطرحها و...( به دفتر  سایت کنگره ها یا وب رش الکترونیکی آنها یا آدرس نگا مقاالت همایش

 نمایند.
نامه پذیرش  نویسندگان برای دریافت پژوهانه ملزم به تکمیل دو نسخه از فرم درخواست پژوهانه مقاالت و امضای تعهد (5-2-3

موارد خالف این  که درصورتیها هستند و  ائه آن در سایر مجالت و همایشو عدم چاپ و ار( 3و  2)پیوست مسئولیت علمی مقاله 
 .خواهد بودبه تشخیص شورای پژوهشی تعهدنامه صورت پذیرد نویسنده ملزم به جبران خسارت مادی و معنوی مربوطه 

گواهی چاپ و حضور مربوط به مراکز دانشگاهی باید از طریق واحد متولی ارسال گردد و ارسال مستقل آن  تأییدیه (95 تبصره
 نخواهد بود. تأییدمورد 

 .واحد ارزیابی پژوهشی هماهنگی الزم را انجام دهند با ستیبا میمقاله قبل از اقدام به تهیه  علمی هیأتکلیه اعضای  (96تبصره
 .مراحل ارزیابی پژوهشی نیز پس از چاپ مقاله یا شرکت در کنفرانس آغاز خواهد شد و گواهی پذیرش مقاله مالک نخواهد بود

خواهند بود توسط شورای پژوهشی  هاطرحدفتر ارزیابی  های پژوهانهسقف مقاالتی که در هر سال تحصیلی حائز  (97تبصره
 .شود میدانشگاه تعیین 

های  سایت موظف هستند همراه با مدارک مربوط به تشویق مقاالت، نسبت به ارائه پرینت نام مجله در وب ISIدگان مقاالت نویسن( 98 تبصره
Web of scienceپایگاه استنادی علوم جهان اسالم ، ISC  و مشخص نمودن اعتبار مجالت  ها آنو نظیر(Impact Factor)  .اقدام نمایند 
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به  شده ارائهباشند و مبلغ تشویقی مقاالت  تشویق متفاوت می درزمینهکلیه مجالت به شکل پرینت یا الکترونیکی  (91 تبصره
 درصد کل مبلغ مورد تشویق پرداخت خواهد شد. 91مجالت الکترونیکی با بررسی شورای پژوهشی تا سقف 

 5/1 اندازه بهمعرفی شود، مقاله مذکور  ISI( توسط یک ناشر عضو Hot Paperمقاله داغ ) عنوان بهای  چنانچه مقاله( 21تبصره 
 شود. برابر پژوهانه تشویق خواهد 

 نهایی تأییدنامه و پس از طی مراحل اداری و کسر کسورات قانونی و بر اساس بخش دوم آیینپرداخت مبلغ پژوهانه ( 29تبصره 
 باشد.ریاست دانشگاه می

 نشده بینی ( موارد پیش5-3
  .شد خواهد گیری تصمیم پژوهشی شورای مطابق با نظر معاونت و در نامه آیین این در نشده بینی پیش خاص موارد

 موارد خاص مربوط کتب تألیفی (6ماده 

پیش از اقدام با دفتر  بایست میبرای انجام مراحل اخذ پژوهانه  نمایند میکه اقدام به تألیف و یا ترجمه مجریان یا دانشجویانی  (6-1
 .الزم را به عمل آورند های هماهنگیارزیابی پژوهشی 

 .را ذکر نمایند "پیشرو پژوهان دانشموسسه آموزش عالی "مشمول تشویق خواهند شد که نام  آثاری (6-2
 تشویقی پرداخت: دوم بخش)فناوری و پژوهش جامع نامهآیین 5پرداخت پژوهانه تألیف و ترجمه بر اساس جدول  (6-3

 اثر توسط ناشر خواهد بود. پدیدآورندهالترجمه و حق التألیف حق، اضافه بر ((پژوهانه) پژوهشی دستاوردهای
 خواهند شد. مند بهرهویژه  های مشوقدیگر تألیف شوند پس از تصویب شورای پژوهشی دانشگاه از  های زبانچنانچه اثری به  (6-4

، مرتبه علمی صاحب اثر تغییر نماید، معیار محاسبه الزحمه حقچاپ کتاب و مراحل تصویب  درروند که درصورتی (22تبصره 
 .باشد میمذکور مرتبه علمی فرد در زمان چاپ  های الزحمه حق

 

سسه ؤبه تصویب شورای پژوهشی مهای آن بخش و پیوست 3در تبصره  22 ماده و 6 در 21/11/1397 در تاریخ نامه آییناین 
 .خواهد بود اجرا قابلتا اطالع ثانوی  97رسیده است و از سال  پیشرو پژوهان دانشآموزش عالی 

 

 


