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پیش
آنییانهم جامع ژپوهش و فناوری مؤسسه آموزش عالی دانشژپواهن رو

آییننامه پژوهانه دستاوردهای پژوهشی مؤسسه آموزش عالی دانشپژوهان پیشرو
این آییننامه بهمنظور توضیح بیشتر جزئیات آییننامه تشویق دستاوردهای پژوهشی تنظیم و به تصویب معاونت پژوهش و فناوری
رسید .در این آییننامه طریقه برآورد و محاسبه پژوهانه و چگونگی اختصاص آن به پژوهشگر تبیین گردیده است:
ماده  )9نحوه محاسبه نمره دستاوردهای پژوهشی
بازه نمره اختصاص داده شده به دانشجو برای انجام دستاوردهای پژوهشی بر اساس پیوست شماره  4و با توجه به نظر معاونت
پژوهش و فناوری و معاونت آموزش محاسبه و به پایاننامه دانشجو اختصاص داده میشود.
ماده  )2نحوه محاسبه مبلغ پژوهانه مقالههای چاپشده در مجالت علمی
محاسبه حداکثر مبالغ پژوهانه بر اساس جدول پایه و با احتساب ضرایب اعالمشده به شرح زیر محاسبه میشود.
جدول  .2پایه پژوهانه مقاالت ( مبالغ به هزار ریال)
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*چنانچه تعداد نویسندگان مقاله بیش از  0نفر باشد ،نویسنده اصلی به میزان سهم مؤلف اصلی اعالمشده در بندهای مربوط تشویق میشود .باقیمانده مبلغ تا
سقف اعالمشده در همان ضریب ،بین نویسندگان بهتساوی تقسیم خواهد شد.

جدول  .3ضریب انواع مجالت علمی
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جدول .4ضریب انواع همایشها

مقاالت فارسی در کلیه همایشها و یا اجالسها

مقاالت انگلیسی در همایشها و یا اجالسها
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فرمول تشویقی به شكل زیر خواهد بود:

ضریب جدول 4یا  × 3مبلغ جدول  =2مقدار تشویقی
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پیش
آنییانهم جامع ژپوهش و فناوری مؤسسه آموزش عالی دانشژپواهن رو

ماده  )3نحوه محاسبه پژوهانه تألیف و ترجمه کتابهای دانشگاهی
حداکثر حقالزحمه تألیف ،و ترجمه کتابهای نوشتهشده از سوی اعضای هیأتعلمی و پرداختها بر اساس نظر معاونت
پژوهش و جدول زیر انجام خواهد گرفت:
جدول  .5پژوهانه حقالزحمه مؤلف و مترجم (مبالغ به ریال)
مرتبه علمی

میزان حق تألیف (هر صفحه)

میزان حق الترجمه (هر صفحه)

استاد
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دانشجوی دکتری/
کارشناسی ارشد

تبصره  )9با توجه به درخواست اساتید هیأت علمی ،مجری طرح و دانشجویان یكی از موارد (نمره و یا مبلغ پژوهانه) به فرد
تعلق خواهد گرفت.
تبصره  )2دانشجویان تحصیالتتكمیلی که تمایل دارند پایاننامه خود را بهصورت کتاب به چاپ رسانند میبایست پیوست 0
را تكمیل نمایند و با توجه به حفظ حقوق معنوی دانشگاه هماهنگیهای الزم را با معاونت پژوهش و فناوری و دفتر ارزیابی طرحها به
عمل آورند.
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