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 :تغييرات

شماره بند تغيير  ردیف

 یافته

 شرح تغيير صورت گرفته

مطابق جدول دارای تغييرات بوده  یداخلی و خارج شده در نشریات معتبر منتشر های مقاله امتياز 3-2 1

 است

 المللی مطابق جدول دارای تغييرات بوده استبين شده در نشریات معتبر منتشر های مقاله امتياز 3-3 2

 برابر امتيازات جدول فوق اعطا خواهد شد. 1.5نيچر و ساینس امتيازی معادل  گروهبه مجالت  3-3 3

ستاد حداکثر scopus یا  web of scienceدر شده هینما یالمللنيب یهاکنفرانسامتياز 3-4 4  6برای هر ا

 باشد.مقاله در طول سال می 4امتياز مقاله بدون نمایه حداکثر مقاله در طول سال و 

 مطابق جدول افزایش یافته است جوایز جوان خوارزمیامتياز استاد راهنمای  3-7 5

 متياز جوایز خوارزمی اساتيد مطابق جدول افزایش یافته استا 3-8 6

اند به انتخاب شده فعاليت های پژوهشی برتر در هفته پژوهش و فناوری دانشگاهعنوان به که  مواردی 3-9 7

 های پژوهشی اضافه شده استشاخص

 امتياز ثبت اختراع به شرح جدول دارای تغييراتی بوده است. 3-10 8

 باشددارای امتياز می های ورود به مرکز رشد دانشگاه اميرکبيروری طرحدا 3-11 9

 باشددستاوردهای پژوهشی مطابق جدول دارای امتياز می 3-12 10

 های علمی مطابق جدول افزایش یافته استامتياز عضویت در انجمن 3-15 11

 ه استسازی مطابق جدول دارای تغييرات بودامتياز فعاليت تجاری 3-16 12

 المللی مطابق جدول دارای تغييراتی بوده استهای بينفعاليت 3-18 13

 المللی داده شده است.تغييراتی در امتياز رتبه استاد در ارجاعات بين 3-21 14

 اضافه شده است هافناوری و دریافت نشان به شاخصجشنواره  شرکت در نمایشگاه / 3-22 15
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 :هدف

های علمی و پژوهشی اساتيد، معاونت ریزی جهت ارزیابی کمی و کيفی فعاليتاری و برنامهگذدر راستای سياست

نمود. این طرح  ارائه و اجرا 1381پژوهش و فناوری دانشگاه طرح اعتبار پژوهشی اعضاء هيأت علمی را در سال 

ن چگونگی امتيازبندی به دنبال تشكيل کميسيونهای مختلف و برگزاری جلسات متعدد بحث و تبادل نظر پيرامو

اهداف  توسط شورای پژوهشی دانشگاه به تصویب رسيد. 13/11/81و محاسبه اعتبار پژوهشی سرانجام در تاریخ 

گسترش و توسعه کمی و کيفی پژوهش، ارتقاء سطح علمی،  (،گرنت)تعيين شده جهت طرح اعتبار پژوهشی 

رویه حاضر با هدف به روز رسانی  باشد.هيأت علمی می اعتبارسنجی و ایجاد انگيزه و رقابت سالم در بين اعضای

 موارد مطروحه در کارنامه پژوهشی اعضاء هيات علمی دانشگاه تدوین و ارائه می شود. 
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 اعتبار پژوهشیانواع  -ا

 

 اعتبارپژوهشی استاد -

اعضای هيات علمی است که به موجب این آیين نامه براساس امتيازهای پژوهشی بودجه ای استاد اعتبار پژوهشی 

ساالنه در اختيار عضو هيات علمی واجد شرایط قرار می گيرد که در ارتباط با فعاليت ، و اعتبارات پژوهشی دانشگاه

 هزینه نماید.خود های پژوهشی 

 اعتبار پژوهشی دانشجویی -

 ن تحصيالت تكميلیجویاشاساس تعداد دان نامه برای است که به موجب این آیيناعتبار پژوهشی دانشجویی، بودجه

استاد و اعتبارات پژوهشی مربوطه دانشگاه، ساالنه محاسبه و به صورت اعتباری در اختيار عضو هيات واجد شرایط 

 خود هزینه نماید.شده  با شرایط ذکرهای پژوهشی دانشجویان گيرد که در ارتباط با فعاليتعلمی قرار می

 صندوق اعتباری پژوهشی -

منابع اعتباری پژوهشی برای یک دوره  شود وه نزد معاونت پژوهشی نگهداری میحساب مالی خاصی است ک

 گردد. های جاری از آن هزینه مینامهشود و بر اساس نظر استاد و آیينآن نگهداری می مشخص در

 

 

 اجراروش  -2

ن شده در های تعييهای پژوهشی هر عضو هيأت علمی بر اساس شاخصسوابق و فعاليتبر اساس این رویه، 

یابد. تخصيص می محاسبه و به وی ایدهی و متناسب با امتيازات کسب شده بودجهساله وزن 4محدوده زمانی 

های پژوهشی بازه مورد ارزیابی را تا پایان اطالعات مربوط به فعاليت هر عضو هيأت علمی متقاضی اعتبار پژوهشی،

تحویل وطه را جهت تایيد به معاونت پژوهشی دانشكده سال در پرتال پژوهشی ثبت و مدارک مرب هربهمن ماه 

جهت کل پژوهشی مدارک آن را به اداره بررسی و تایيد اطالعات، دهد. معاونت پژوهشی دانشكده نيز پس ازمی

 نماید .تایيد نهایی و محاسبه امتيازات مربوطه ارسال می
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 امتياز روش محاسبه –3

ها، شورای پژوهشی و هيأت رئيسه بر مبنای نظرات دانشكدهمتياز آنها و ميزان تخصيص اهای پژوهشی شاخص

ستخدام در صورت داشتن پروژه تحصيالت تكميلی االاعضای محترم هيأت علمی جدید .شده است تعييندانشگاه 

ر ساله گرنت ویژه اساتيد جدید ه و ميزان توانند از امتيازات گرنت ویژه استفاده نمایند. مبنای زمانی پرداختمی

اعضای هيات علمی  هسال 4های پژوهشی امتياز فعاليت گردد.اساس تصميم شورای مدیران پژوهشی تعيين می بر

 د:نمحاسبه می شو ولااساس جد بر

 

 رتبه علمی:3-1

 استاد دانشيار استادیار مربی رتبه

    8    6    3 ا   امتياز

 

 

 ارجی خو  معتبرداخلی نشریاتمقاله منتشرشده در  :3-2

 ، تحقيقات و فناوری و یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی باشد.وزارت علوممقاالت باید دارای تایيدیه از 

 

 نفر سوم به بعد نفر دوم نفر اول موضوع ردیف

 پژوهشی داخلی یا -مقاالت علمی 1

 ISIمقاالت ژورنالی معتبر خارجی غير 

4 2 1 

 0.5 1 2 ترویجی-مقاالت علمی 2

 2 4.5 9 مقاالت ژورنالی منتشر شده در نشریات دانشگاه صنعتی اميرکبير 3

 

 امتياز ساالنه برای هر استاد ميباشد. 15: سقف امتياز مقاالت این بند 1تبصره
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  بين المللیمقاله منتشر شده در مجالت معتبر : 3-3

 محاسبه می گردد: بر اساس کيفيت مجالت (ISI)امتياز مقاالت نمایه شده بين المللی 

 نفر سوم به بعد نفر دوم نفر اول IF/MIF ردیف

1 IF/MIF>3 18 9 4.5 

2 2<IF/MIF<3 15 7.5 4 

3 1<IF/MIF<2 12 6 3 

4 .5<IF/MIF<1 9 4.5 2 

5 0<IF/MIF<.5 7 3.5 2 

6 IF= 4 2 1 

 

 جدول فوق اعطا خواهد شد.برابر امتيازات  1.5به مجالت گروه نيچر و ساینس امتيازی معادل  :2تبصره 

هر و یا    Case report ،Letterل ی مختلف غير از مقاله کامل از قبيمقاالتی که به صوووورتهابه  :3تبصررره 

درصد مقاله کامل 40منتشر شود  در نشریات معتبر عنوان دیگری که مقاله را از یک مقاله کامل متمایز سازد

صاص  شتهژورنال های یابد. می امتياز گرنت اخت ستند مطابق مقاله معمول   Letterها که با نامشاخص ر ه

 ند.وشمحاسبه می

جهت مشوووارکت با نویسوووندگان بين المللی امتياز مربوطه بعد از حذف ترغيب همكاران به منظور  :4ه رتبصرر

 نویسندگان بين المللی از ترتيب نویسندگان اختصاص می یابد.

 

لی و بين المللیمارائه شده در كنفرانسهای  تمقاال :3-4

المللی برای اعضاء هيات علمی و دانشگاه صورت ارائه مقاالت علمی با هدف کسب اعتبار و اشتهار ملی و بين

 ارائه گردد،بصورت شفاهی در کنفرانس مربوطه توسط استاد یا دانشجو کنفرانس در صورتی که مقاله . گيردمی

 گردد.یمحاسبه م زیربا استفاده از جدول مقاله امتياز 

 نفر سوم به بعد نفر دوم نفر اول موضوع ردیف

 1 2 4 کنفرانس بين المللی نمایه شده 1

 1 2 3 کنفرانس بين المللی  2

 0.5 1 2 کنفرانس ملی 3
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 . باشدمی Scopusیا  web of scienceالمللی نمایه شده درمنظور ازکنفرانس بين :5تبصره 

صره  امتياز را و ارائه  مقاله نمایه شووده 6 مقاله بدون نمایه، 4ل سووال حداکثر هر اسووتاد می تواند در طو :6تب

 مطابق جدول فوق دریافت نماید. 

 :كتاب علمی منتشرشده :3-5

 نفر سوم نفر دوم نفر اول  

کتب تاليفی چاپ شده توسط ناشرین 

 *معتبر بين المللی

 20 40 70 کتاب کامل

 4 8 15 فصلی از کتاب

 
 
 

 نفر سوم نفردوم ر اولنف انتشارات

کتب چاپ شده توسط ناشرین 

 معتبر داخلی

 تأليف

 11 22 40 امير کبير

 6 12 20 سایر دانشگاه ها

 3 5 10 جهاد دانشگاهی

 2 4 8 سایر

      

 ترجمه

 6 12 20 امير کبير

 4 9 15 سایر دانشگاه ها

 3 4 7 جهاد دانشگاهی

 2 3 5 سایر

      

 **صنيفت

 15 30 50 امير کبير

 9 18 30 سایر دانشگاه ها

 5 10 16 جهاد دانشگاهی

 3 6 12 سایر

      

 تدوین

 7 13 20 امير کبير

 5 8 15 سایر دانشگاه ها

 4 6 12 جهاد دانشگاهی

 2 4 8 سایر

      

  

تدوین 

 استاندارد

،کمتراز 5/0نفر10بيش از امتياز،عضوکميته ) 2رئيس یا دبير کميته 

 امتياز(1نفر10
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کميته تایيد  بهبایست اعتبار دیگر موسسات می .باشدمیبه پيوست  المللیموسسات انتشاراتی معتبر بين *

 کتاب برسد.

کند ،کتاب تصنيفی کتابی آوری میبرخالف کتاب تاليفی که مولف فقط مطالبی را از مواضع متفرقه جمع** 

های علمی خود و همكاران گروه تحقيقاتی پژوهش و یافتهنتایج دیگران تحقيقات عالوه بر  ،نویسندهاست که 

بنابراین در تصنيفات حتما بخش قابل توجهی از مراجع باید از انتشارات  .نمایدارائه میخود را تحت نظر 

 نویسنده باشد.

 

 قراردادهای صنعتی: 3-6

 بر اساس جدول ذیل محاسبه می گردد:

 

 (G)امتياز  مبلغ قرارداد ردیف

 =MT )0.666+ 2MT0.0035P*H(*1.5G ميليون تومان 50کمتر از  1

 =0.4MT9P*H**1.5G ميليون تومان 50برابر یا بيش از  2

 

با  94و بعد از سال  1.25باشد با ضریب  94ميليون تومان که تاریخ شروع قبل از سال  50قراردادهای کمتر از 

 .شود فرمول باال محاسبه می

 پارامترها در روابط فوق عبارتند از:

 :G امتياز قرارداد

 :MT مبلغ کل قرارداد بر حسب ميليون تومان

 :P بازه گرنت درصد پيشرفت پروژه یا قرارداد در

 :H سهم هر استاد از هر قرارداد

 

 جوایز جوان خوارزمیاستاد راهنمای :3-7

 

 نفر سوم نفر دوم نفر اول ترتيب

 3 6 10 امتياز
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 جوایز خوارزمی اساتيد: 3-8

 رتبه سوم رتبه دوم رتبه اول رتبه

 نفر سوم نفر دوم نفر اول نفر سوم نفر دوم نفر اول نفر سوم نفر دوم نفر اول ترتيب

 10 15 25 15 25 35 25 35 50 امتياز

 

 شود.محاسبه می  1.5المللی با همكار خارجی با ضریب امتياز کسب جوایز بين :7تبصره 

 فعاليت های پژوهشی برتر معرفی شده در هفته پژوهش و فناوری دانشگاه:  3-9

 

 امتياز موضوع ردیف

 2 کارشناسی استاد راهنما 1

 4 کارشناسی ارشد

 6 دکترا

 10 پژوهشگر برتر 2

 10 مجری پروژه برتر صنعتی 3

 6 اختراع برتر 4

 

 ثبت اختراع :3-10

 امتياز 

 10 (%25مشروط به درج نام دانشگاه صنعتی اميرکبير)اختصاص سهم 

داوری شده توسط دانشگاه صنعتی اميرکبيریا سازمان پژوهش های علمی و صنعتی 

 ایران یا ستاد ویژه توسعه فناوری نانو

15 

 20 اعتبارسنجی توسط سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران

 6 ه توسط سایر مراکز استعالمداوری شد

 60 ژاپن-اتحادیه اروپا-مشروط به ثبت آمریكا 

 30 (1مشروط به ثبت در سایر کشورهای هدف)کشورهای غير از بند

 40 در سطح ملی 
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 (TRL3ساخت نمونه آزمایشگاهی)

امتياز نهایی=پيشرفت قرارداد فروش 

 Xفناوری*ميزان سهم مجری*

 70 درکشور محل ثبت

ساخت و توليد محصول فناورانه نيمه 

 (TRL4,TRL5,TRL6صنعتی)

امتياز نهایی=پيشرفت قرارداد فروش 

 Xفناوری*ميزان سهم مجری *

 TRL*10 در سطح ملی

 TRL*15 درکشور محل ثبت

ساخت و توليد محصول فناورانه 

 (TRL7,TRL8,TRL9صنعتی)

نهایی=پيشرفت قرارداد فروش امتياز 

 Xفناوری*ميزان سهم مجری*

 TRL*10 در سطح ملی

 TRL*15 درکشور محل ثبت

در صورتيكه عضو هيات علمی سهام دار شرکت ثبت شده و عضو مدیریت فناوری و توسعه نوآوری بوده 

ز به صورت تشویقی امتيا 10و موفق به تجاری سازی اختراع در شرکت شده باشد با تایيد آن مدیریت 

 به امتياز اخذ شده از تجاری سازی اختراع افزوده خواهد شد.

 محاسبه می شود. 1.5امتياز ثبت اختراع مشترک بين المللی با همكار خارجی با ضریب  :8تبصره 

ک مال امتيازات گرنت پژوهشی فوق، به اختراعاتی تعلق می گيرد که نام دانشگاه به عنوان بخشی از :9تبصره 

 اختراع درج شده باشد.

 و اختراعات علمیداوری مقاالت نشریات  :3-11

 سقف امتياز امتياز داوری ردیف

مقاله داوری شده در نشریات دانشگاه  داوری مقاالت نشریات علمی 1

 صنعتی اميرکبير
1 10 

مقاله داوری شده در سایر نشریات 

 معتبر
0.5 6 

کميته د شده توسط تایيداوری  داوری اختراعات داخلی 2

 تخصصی
1 12 

مدیریت داوری طرح های ورود به  های ورودی مرکز رشدداوری طرح 3

دانشگاه  فناوری و توسعه نوآوری

 اميرکبير

1 

ارجاع شده توسط دفتر مالكيت فكری دانشگاه صنعتی های امتياز داوری اختراعات فقط به داوری: 10تبصره

 تعلق می گيرد.اميرکبير به داور
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 :مقاله برتر و دستاوردهای ویژه :3-12

امور امتياز با نظر مدیریت  50تا سقف ( 5-3)عالوه بر امتيازات بندامتياز  10در صورت انتشار مقاله برتر  -

 معرفی مقاالت برتر بر عهده حوزه پژوهشی دانشگاه خواهد بود.  شود.پژوهشی اختصاص داده می

و هایی که باعث ارجاعات زیاد فعاليت ،گردد مانندآن به دانشگاه بر می برای کارهای فوق العاده ای که منافع -

های دانشگاه ریزیدر برنامهنموده و نام دانشگاه را در داخل و خارج برجسته شده و یا رتبه دانشگاه  ییا ارتقا

ی متناسب تشكيل و امتيازو پيشرفت آن نقش موثر داشته باشند، کميته ای متشكل از نمایندگان معاونين 

نمایند. اه جهت اعمال در گرنت پيشنهاد میبا دستاورد مربوطه تعيين نموده و به معاونت پژوهشی دانشگ

 .باشدمیامتياز  50تا امتياز این بخش برای هر فرد یا گروه افراد مرتبط حداکثر 

 امتياز موضوع ردیف

 50 برتر و پراستناد%1دانشمند  1

 25 برتر%1دانشمند  2

 25 اد نمونه کشوریاست 3

 25 پژوهشگر برتر کشوری 4

 تجهيز آزمایشگاه با کمک مالی خارجی 5

 یورو به باال 20،000با اعتبار 

 )برای ارقام کمتر یا بيشتر به نسبت محاسبه گردد(

30 

 ISIمقاله برتر  6

 

5 

 10 کليدی در مجامع بين المللی سخنران 7

 2 سخنران کليدی در کنفرانس های داخلی 8

 2 مقاله برتر کنفرانس خارجی 9

 مقاله برتر کنفرانس داخلی 10

 

1 

 

 :های انجمن علمیسرپرستی پروژه :3-13

 شود.امتياز اختصاص داده می 5دانشجوییهای علمی های مرتبط با انجمندر صورت خاتمه پروژه
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 :سرپرستی مسابقات دانشجویی :3-14

 8امتياز تا سقف  2، بابت هر سرپرستیکسب رتبه و جایزه شده باشد در صورتی که تيم شرکت کننده موفق به

 باشد.با ارائه گواهی قابل ثبت میامتياز 

 

 امتياز برای هر سال(: 15)تا سقف های اجراییمسئوليت :3-15

 امتيازات زیر برای پست های اجرایی دانشگاه به ازای هر سال خدمت تخصيص می یابد.

 

 امتياز پست

 15 شگاهریاست دان

 12 معاونين دانشگاه

 9 مدیران كل و روسای دانشکده ها

 6 معاونين و مدیرتحصيالت تکميلی دانشکده ها 

 3 مدیر دانشجویی دانشکده ها و مدیران گروههای آموزشی

 

 های علمیعضویت در انجمن :3-16

 ردار است:برخو جدول زیرعضویت در انجمن های علمی تا حداکثر دو انجمن از امتيازات 

 

 عضویت علی البدل هيأت مدیره عضو اصلی هيأت مدیره نوع عضویت

 1 2 5 امتياز

 

 تجاری سازی:3-17

تاسيس و راه اندازی یک شرکت دانش بنيان بر اساس دانش فنی توسعه یافته در دانشگاه موجب تخصيص 

زامی آن است که دانشگاه در اعتبار پژوهشی به اعضاء هيات علمی سهام دار در آن شرکت می شود. شرط ال

سازی آن شرکت سهامدار و یا قرارداد رویالتی فيمابين شرکت و دانشگاه منعقد شده باشد. امتياز گرنت تجاری

 :شوداز فرمول زیر محاسبه می

𝐶 = 𝐻 ×𝑀 
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صول که مبلغ قرارداد فروش فناوری یا الیسنس با مح Xامتياز توسعه فناوری )مبتنی بر پارامتر  Hکه در آن 

امتياز ميزان مشارکت عضو هيات علمی است. شيوه محاسبه بصورت جدول زیر خواهد  Mیا خدمت( است و 

 امتياز است.  100حداکثر امتياز هر استاد از فعاليت شرکت دانش بنيان  بود.

 امتياز  موضوع

سقف 

امتياز 

 ساالنه

سقف 

 4امتياز 

ساله 

 گرنت

 تجاری سازی

)مدیریت 

فناوری و 

 آوری توسعه نو

 یا 

مدیریت 

ارتباط با 

 صنعت(

 C = H * M 100 400 (C)سازی امتياز نهایی تجاری

 

 
H= امتياز توسعه

 فناوری
  

X= 
مبلغ قرارداد فروش 

فناوری یا الیسنس با 

محصول یا خدمت 

 )ميليون ریال(

   25 500تا 

500<=x<2000 40   

2000<=x<10000 70   

10000<=x<50000 
 

100   

   150 50000باالتر از 

 

M= امتيازميزان

مشارکت عضو هيات 

 علمی

 

M= 
ميزان مشارکت عضو 

 هيات علمی

مقدار سهام یا سهم 

عضو هيات علمی 

 %34کمتر از 

شخصيت 

 حقوقی
1   

شخصيت 

 حقيقی
0.5   

مقدار سهام یا سهم 

عضو هيات علمی 

برابر یا بيشتر از 

34% 

شخصيت 

 حقوقی
1.5   

شخصيت 

 حقيقی
0.75   

Hمتياز توسعه فناوری= ا 

M =ميزان مشارکت عضو هيات علمی 

X =)مبلغ قرارداد فروش فناوری یا الیسنس با محصول یا خدمت)ميليون ریال 

جدول تجاری سازی "سازی فقط از یكی از جداول فوق یا اعضای هيات علمی برای یک فعاليت فناورانه یا تجاری

 کند.اده میاستف "اختراع

 .محاسبه می شود 1.5المللی با ضریب سازی بينامتياز انتقال فناوری و تجاری :11تبصره
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 : توسعه فناوری3-18

های پژوهشی و تحقيقات صنعتی اعضاء هيات علمی منجر به توسعه فناوری شود انتظار می رود که فعاليت

های ها و سازمانپژوهش و فناوری دانشگاه به شرکتکه در قالب عقد قراردادهای فروش فناوری توسط معاونت 

بر اساس  (G)امتياز دارد که به امتياز مبلغ قرارداد 20گيرد. عقد این نوع قرارداد خود عالقمند صورت می

باشد. تا زمانی که قرارداد امتياز می 100شود. سقف این امتياز برای هر عضو هيات علمی  رابطه ذیل اضافه می

 گيرد، این امتياز در نظر گرفته می شود. بنابراین: روش فناوری صورت میمعتبر و ف

𝑇𝐶 = 𝐻 × (𝐺 + 20) 
( محاسبه و در رابطه فوق H=1)با فرض  2-8-3بر اساس روابط اعالم شده در بند  "G"امتياز مبلغ قرارداد 

 باشد.ميزان در صد سهم عضو هيات علمی در قرارداد فروش فناوری می "H"درج می گردد.پارامتر 

 

 فعاليت های بين المللی: 3-19

 امتياز  عنوان فعاليت بين المللی ردیف

افزایش امتياز نسبت به امتياز فعاليت های مشابه  %40 پروژه صنعتی مشترک بين المللی 1

 داخلی

افزایش امتياز نسبت به امتياز فعاليت های مشابه  %40 پروژه تحقيقاتی مشترک بين المللی 2

 داخلی

بين علمی ی هاایجاد زمينه های همكار 3

 با تایيد معاونت بين الملل المللی

 امتياز   10الی      2

 افزایش امتياز نسبت به فعاليت های مشابه داخلی %20 مشارکت بين الملی در نگارش مقاله 4

رای شروع برگزاری کارگاه همتایابی ب 5

 همكاری بين المللی طبق رویه

 

 امتياز برای هر مورد 15با تشخيص کميته تا 

 فعاليت برجسته پژوهشی بين المللی 6

)تشكيل گروه های تخصصی برای مشارکت  

در پروژه های بين المللی، تشكيل 

آزمایشگاهها، مراکز تحقيقاتی و قطب های 

مشترک با همتای خارجی، همكاری با 

 امور بين الملل...(معاونت 

 امتياز برای هر مورد 20با تشخيص کميته تا 
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الملل با امور بين وظایف سازمانی خویش زکه خارج ا گيردمیبه اعضاء هيات علمی تعلق  3امتياز ردیف  :12تبصره 

 اند. ميزان امتياز متعلقه توسط معاون بين الملل تایيد می گردد. همكاری نموده

 شود.محاسبه می 2.5با ضریب  2027-2021المللی افق ز پروژه تحقيقاتی بينامتيا :13تبصره 

 

 مشاركت در نشریات علمی : 3-20

 امتياز موضوع ردیف

 20 سردبير و مدیر مسئول نشریه دارای نمایه بين المللی 1

 10 پژوهشی-سردبير و مدیر مسئول نشریه داخلی علمی  2

 5 ترویجی-ی علمی سردبير و مدیر مسئول نشریه داخل 3

 10 عضو هيأت تحریریه نشریه دارای نمایه بين المللی 4

 5 پژوهشی-عضو هيأت تحریریه نشریه داخلی علمی  5

 3 ترویجی-عضو هيأت تحریریه نشریه داخلی علمی  6

 

به ایشان  را عهده دار باشد امتياز باالتر های فوقمسئوليت  از بيش از یک مسئوليت فردیدرصورتی که :14تبصره

 اختصاص می یابد.

 

 های اطالع رسانیهای پژوهشی در پایگاهفعال نمودن صفحه فعاليت: 3-21

المللی که موجب تقویت رتبه جهانی های بينبا توجه به اهميت حضور اعضاء هيات علمی و دانشگاه در عرصه

های صفحه فعاليت Google Scholarبه هر عضو هيات علمی که در پایگاه اطالع رسانی گردد،دانشگاه می

 .گيردمیامتياز تعلق  5، نمایندپژوهشی خود را فعال می

 

 رتبه استاد در ارجاعات بين المللی : 3-22

 امتياز موضوع

 H-indexمعادل عدد  رتبه استاد در ارجاعات بين المللی

 WOSاستاد درسایت 

H-index 

نسبت کل ارجاعات به کل 

 WOSمقاالت در 

(#Citations / #Papers)×2 
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شده و در گرنت سال  جاین اطالعات در آخر اسفند هر سال برای کليه افراد از سایت مزبور استخرا :15تبصره 

 بعد لحاظ خواهد شد.

 شركت در نمایشگاه /جشنواره فناوری و دریافت نشان:3-23

 ردیف شركت در نمایشگاه /جشنواره فناوری و دریافت نشان رتبه امتياز

 1 شرکت در نمایشگاه ها و جشنواره های فناورانه اول 5

 دوم 5

 سوم 5

 2 کسب نشان در جشنواره های ملی فناورانه اول 30

 دوم 25

 سوم 20

 3 کسب نشان در جشنواره های بين المللی فناورانه اول 50

 دوم 40

 سوم 30

 

 ارف،تربيت بدنی و زبانها و امتيازات اعضاء هيات علمی گروه های معشاخص -4

 كتاب علمی منتشر شده )تأليفی( :4-1

 

 

  

 

 

 

  كتاب علمی منتشرشده ) ترجمه( : 4-2

 

 

 

 

 

 نفر سوم نفر دوم نفر اول كتاب 

 15 30 60 کتب خارجی 

 9 18 30 دانشگاه اميرکبير

 5 10 20 هاسایر دانشگاه

 3 7 15 جهاد دانشگاهی

 2 5 10 سایر

 نفر سوم نفر دوم نفر اول كتاب

 5 10 20 دانشگاه اميرکبير

 4 8 15 هاسایر دانشگاه

 3 6 12 جهاد دانشگاهی

 2 3 6 سایر
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 منتشرشده در مجالت معتبرداخلی همقال :4-3

، تحقيقات و فناوری و همچنين وزارت بهداشت و آموزش وزارت علومدر صورتی که مقاله منتشره مورد تایيد 

 امتياز آن به شرح ذیل است:، قرارداشته باشد ISCه نشریات  پزشكی باشد و یا در زمر

 

 نفر سوم به بعد نفر دوم نفر اول ترتيب

 امتياز   2 امتياز    4 امتياز   8 امتياز

 

  (ISIمقاالت منتشر شده در مجالت معتبر خارجی )

 

 

 

 

  ئه شده در كنفرانسهای داخلی و خارجیارا تمقاال:4-4

 

 

 

 

درصد حداقل امتياز 40حداقل امتيازات الزم جهت صدور قرارداد گرنت برای این افرادمعادل  :16تبصره 

 گرنت ساالنه دانشگاه خواهدبود.

 

 اعتبار پژوهشیمحاسبه روش  -5

 ار پژوهشی از دو بخش ذیل تشكيل می گردد:اعتب

 عضو هيات علمی )گرنت(پژوهشی  اعتبار :5-1

ساالنه مجموع امتيازات گرنت اساتيد محاسبه شده و بر اساس اعتبار پژوهشی تخصيص داده شده در : 5-1-1

امتياز دانشگاه  ميانگينآن سال ارزش هر امتيازبا تقسيم اعتبار پژوهشی بر مجموع امتيازات مشخص خواهد شد.

 .با توجه به مجموع امتياز و تعداد اساتيد به دست می آید

 نفر سوم نفر دوم نفر اول مجله

ISI 20 10 7 

 1 3 6 سایر

 نفر سوم نفر دوم نفر اول كنفرانس

 1 2 4 خارجی

 0.5 1 2 داخلی
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ميانگين امتياز کل دانشگاه درنظر  %40یبی معادل همچنين حداقل امتياز اشخاص مشمول گرنت بصورت تقر

ورت گرفته می شود. همه ساله حداکثر اعتبار پژوهشی نيز توسط شورای مدیران پژوهشی تعيين و در سه بازه بص

 .خطی محاسبه می گردد

 یان تحصيالت تکميلیدانشجوحمایتی دانشگاه از  پژوهشی اعتبار :5-2

: به منظور حمایت از پروژه های تحقيقاتی دانشجویان در مقاطع مختلف تحصيلی بودجه ای با عنوان  5-2-1

کل آن هر ساله توسط  تخصيص داده می شود. ميزان 1-5عالوه بر بند  توسط دانشگاه حمایتی اعتبار پژوهشی

 معاونت پژوهشی در برنامه و بودجه ساليانه اعالم می گردد.

ه شرح ذیل : اعتبار پژوهشی به ازای هر دانشجو براساس تعداد دانشجویان دوره تحصيالت تكميلی ب5-2-2

 :محاسبه می گردد

 .باشدمی 1و ضریب هر دانشجوی کارشناسی ارشد  4ضریب هر دانشجوی دکترا 

 

  4×دانشگاه تعداد دانشجویان دکترا +1×دانشگاه عداد دانشجویان کارشناسی ارشدت =دانشجویان دمعادلتعدا

 پژوهشی دانشجویان ساليانه اعتبار ÷تعداد معادل دانشجویان  =هردانشجو  ازای به اعتبارپژوهشی

 

ترم بيشتر  10ت نام آنان برای محاسبه تعداد معادل دانشجویان ، دانشجویان دکتری که از آغاز ثب :17تبصره 

ترم از ثبت نام آنان سپری  5ارشد که بيش از گردد. همچنين دانشجویان کارشناسینگذشته باشد لحاظ می

هر سال از جانب معاونت  شود. تعداد این دانشجویان در تاریخ مشخصمینشده باشد در محاسبات در نظر گرفته 

 شود.و فناوری دانشگاه اعالم میآموزشی و تحصيالت تكميلی به معاونت پژوهش 

 

 : اعتبار پژوهشی دانشجویان بين اعضاء هيات علمی با شرایط ذیل توزیع می گردد. 5-2-3

تعداد دانشجویان کارشناسی ارشد با  + 4مجموع تعداد دانشجویان دکتری عضو هيات علمی با ضریب :5-2-4

 .گيردمیاری عضو هيات علمی قرار ضریب یک دراعتبار پژوهشی هردانشجوضرب و در صندوق اعتب

 

 استاد و دانشجو روش هزینه كرد اعتبار پژوهشی -6
هائی را تعریف نموده و آن را : هر عضو هيات علمی مجاز است با توجه به بودجه تخصيصی خود طرح یا طرح6-1

و اعتباری تقسيم شده  دو بخش نقدی عضو هيات علمی به در اختيار به مورد اجرا گذارد. پرداخت اعتبار پژوهشی

 پرداخت می شود. ریزصورت  به و

 گردد.اعالم می AUT-FM-2201-01در قالب فرم : در مرحله اول کل اعتبار پژوهشی عضو هيات علمی 6-2



 

رویه اختصاص اعتبار پژوهشی به اعضاء هيات علمی 

 دانشگاه صنعتی اميرکبير) گرنت(

 AUT-FM-2201-04 شماره:

 08/12/1397 تاریخ: 4 ویرایش:

 26از:          20صفحه:  

 

 می نماید.نقدی درخواست تنخواه   AUT-FM-2201-02عضو هيات علمی باتكميل و ارسال فرم   :6-3

خود ای مرتبط با سفر، ثبت نام کنفرانس یا حق عضویت در انجمن های علمی عضو هيات علمی ميتواند هزینه ه

 .تامين نماید را از این بخش

تسویه و باقی  AUT-FM-2201-03تنخواه دریافتی توسط عضو هيات علمی با تكميل وارسال فرم  :6-4

 نماید. مانده اعتبار نقدی خویش را می تواند دریافت

 1-5اعتبار پژوهشی بند  %60تواند دریافت نماید، قدی که عضو هيات علمی میميزان کل اعتبار ن :18تبصره

 می باشد.

عضو هيات علمی به صورت اعتباری بوده و به صندوق اعتباری  1-5بند  باقی مانده اعتبار پژوهشی 40% :6-5

صندوق اعتباری  بهپس از محاسبه  سال هرحمایتی دانشگاه نيز  اعتبار پژوهشی شود.عضو هيات علمی واریز می

علمی اعالم  ابالغ اعتبار پژوهشی به عضو هياتدر این دو اعتبار  ع حجم ریالیعضو هيات علمی واریز و مجمو

 معامالتی و مالی جاری هاینامهآیين اساس بر و علمی عضوهيات بااعالم صندوق کردازاین هزینه هرگونهشود. می

 . گيردمی رتصو دانشگاه AUT-FM-2201-04و در قالب فرم 

 

 



 

رویه اختصاص اعتبار پژوهشی به اعضاء هيات علمی 

 دانشگاه صنعتی اميرکبير) گرنت(

 AUT-FM-2201-04 شماره:

 08/12/1397 تاریخ: 4 ویرایش:

 26از:          21صفحه:  

 

ویان جهت تامين هزینه حق التحقيق، بودجه صندوق اعتباری پژوهشی جهت پرداخت به دانشج 80% :6-3-1

مواد مصرفی پروژه دانشجویان و سفر علمی دانشجویان با تائيد عضو هيات خرید ، ثبت نام کنفرانس دانشجویان

 .گيردمیعلمی و پرداخت مستقيم توسط دانشگاه صورت 

بودجه اعتباری جهت پرداخت هزینه خرید تجهيزات مورد نياز پروژه دانشجویان با درخواست  20% :6-3-2

 تائيد استاد انجام می شود.و ودانشج

: پرداخت حق التحقيق به دانشجویان می تواند به صورت ماهيانه برای دوره مشخص و یا به صورت 19تبصره 

 .باشدمیلغ ده ميليون ریال نمقطعی صورت گيرد. سقف هر پرداخت بيش از مب

 مانده اعتبار پژوهشی عضو هيات علمی در طول یک سال نمی تواند به سال بعد منتقل گردد. :6-6

 زیر: ضمن توصيه به پرداخت حق التحقيق به دانشجویان به صورت مستمر ماهيانه ، حفظ شرایط  20تبصره

 الزامی است.

  ی نگذشته باشد.ترم از تحصيل و 10دانشجوی دکتری بيش از 

 .دانشجوی کارشناسی ارشد در سال دوم تحصيالت خود باشد 

  قابل تایيد باشددانشجویان باید تمام وقت بوده و حضور ایشان توسط استاد و دانشكده. 

 

 اعتبار تشویقی پژوهشی -7

از پژوهش و الزم به ذکر است که اعتبارات تشویقی ذیل عالوه بر اعتبار پژوهشی اعالم شده در جهت حمایت 

 فناوری در دانشگاه قابل بهره برداری می باشد.

های پژوهشی و حضور در مجامع  در راستای تشویق اعضاء هيات علمی و دانشجویان بر توسعه فعاليت :7-1

 المللی ، دانشگاه صنعتی اميرکبير هر ساله بودجه ای را برای این منظور تامين و اعالم می نماید.بين

اعضاء هيات علمی و دانشجویان به انتشار مقاالت علمی خود در نشریات معتبر جهانی که به  جهت تشویق :7-2

نمایه می شود ، مبلغی به عنوان پاداش به ازاء هر مقاله و براساس رویه تشویق دستاوردهای  ISIصورت 



 

رویه اختصاص اعتبار پژوهشی به اعضاء هيات علمی 

 دانشگاه صنعتی اميرکبير) گرنت(

 AUT-FM-2201-04 شماره:

 08/12/1397 تاریخ: 4 ویرایش:

 26از:          22صفحه:  

 

در پرداخت می گردد. مجموع کل پرداخت تشویقی AUT-PR-2204علمی اعضای هيات علمی  به شماره

 پایان هر سال به اطالع اعضاء هيات علمی رسانده شود و در پرونده عملكرد عضو هيات علمی درج می گردد.

ز ا المللی بخشیهای ملی و بين: جهت تشویق اعضاء هيات علمی و دانشجویان برای حضور در کنفرانس7-3

های علمی خارج از دهماییحمایت از شرکت اعضای هيات علمی در گر در قالب رویه ،های مرتبطهزینه

ه اعضاء هيات علمی و در قالب رویه حمایت از ثبت نام و شرکت ب AUT-PR-2202کشور به شماره 

 گردد.به دانشجویان پرداخت می  AUT-PR-2203شمارهبههای علمی دانشجویان در گردهمایی

صورتی که اختراع خارجی در المللی، در جهت تشویق اعضای محترم هيات علمی برای ثبت اختراع بين: 7-4

کشورهای آمریكا، اتحادیه اروپا و ژاپن ثبت شده باشد، مخترعين مانند نویسندگان مقاله و کتاب، مطابق 

های دانشگاه از ثبت اختراع خارجی( در رویه ثبت اختراع داخلی ها و تشویق)حمایت 3.5از بخش  4بند 

ویق از معاونت پژوهش و فناوری دریافت خواهند (، مبلغی را به عنوان تشAUT-PR-2305و خارجی )

 کرد.

ميزان تشویق اعطا شده به مخترعين با توجه به شرایط و اعتبارات پژوهشی متغير بوده و در حال حاضر با 

 ( مطابق فرمول زیر محاسبه می شود.ISI)برابر دو مقاله  000/000/12× 2ضریب

 از مخترعين )ریال(درصد مالكيت = سهم هر یک  ×( 000/000/12×  2)

گيرد که در آن نام دانشگاه صنعتی اميرکبير به عطای تشویق ریالی فقط به اختراعاتی تعلق میا :21تبصره 

 آمده باشد. Assigneeعنوان 

ها در صورتی که یكی از مخترعين وابستگی سازمانی به دانشگاه نداشته یا دانشجوی سایر دانشگاه :22تبصره

 تشویق نخواهد بود. باشد، مشمول دریافت

 .گيردصورت می Publish، پس از مرحله 1-2پرداخت مبلغ محاسبه شده طبق فرمول بند : 23تبصره

  



 

رویه اختصاص اعتبار پژوهشی به اعضاء هيات علمی 

 دانشگاه صنعتی اميرکبير) گرنت(

 AUT-FM-2201-04 شماره:

 08/12/1397 تاریخ: 4 ویرایش:

 26از:          23صفحه:  

 

 : فرم ابالغ اعتبار پژوهشی1پيوست 

AUT-FM-2201-04 

 

 سركار خانم/ آقای دكتر ..............................................

 حترم هيأت علمی دانشکده ................................................عضو م

با سالم

بدینوسيله به اطالع می رساند که با عنایت به عملكرد پژوهشی و دانشجویان تحصيالت تكميلی جنابعالی ،اعتبارات پژوهشی ذیل   

 در اختيار شما قرار می گيرد: 1398در سال 

 عضو هيأت علمی به ميزان ................................................... ریال اعتبار پژوهشی )گرنت( -1

 درصد اعتبار پژوهشی فوق الذکر به صورت نقدی با گزارش عضو هيأت علمی در قالب الگوی 60: تا سقف 1-1

AUT-FM-2201-02 وAUT-FM-2201-03.قابل پرداخت می باشد 

 شی فوق الذکر درصندوق اعتباری جنابعالی قرار دارد.درصد اعتبار پژوه 40: حداقل 1-2

شد. الزم اعتبار پژوهشی حمایتی دانشگاه از دانشجویان تحصيالت تكميلی جنابعالی به ميزان ....................................... ریال می با -2

د و جهت هزینه های پژوهشی دانشجویان در صندوق اعتباری جنابعالی قرار می گير 2و بند  2-1به ذکر است که مجموع بند 

 قابل پرداخت می باشد. AUT-FM-2201-04در قالب الگوی 

از جنابعالی انتظار می رود که ضمن رعایت آئين نامه اجرایی اعتبار پژوهشی و آئين نامه های مالی و معامالتی دانشگاه نسبت به 

 اوری خویش بهره برداری مناسب صورت گيرد.استفاده از این منابع در راستای توسعه امور پژوهشی و فن

 الزم به توضيح است ، اعتبار پژوهشی اعالم شده به نسبت تخصيص بودجه عمومی به دانشگاه قابل پرداخت می باشد.

            

 حسين حسينی تودشکی                                                                                                                    

 معاون پژوهش و فناوری دانشگاه

 



 

رویه اختصاص اعتبار پژوهشی به اعضاء هيات علمی 

 دانشگاه صنعتی اميرکبير) گرنت(

 AUT-FM-2201-02 شماره:

 08/12/1397                   تاریخ:           4 ویرایش:

 25از:          24صفحه:  

 

 : فرم درخواست تنخواه نقدی2پيوست

AUT-FM-2201-04 

 
 معاونت محترم پژوهش و فناوری

با اهداء سالم

به شرح زیر 1398در سال پژوهشی اینجانب                             عضو هيأت علمی دانشكده                        های فعاليت  احتراماً، عناوین

، به عنوان تنخواه گردان ابالغ اعتبار پژوهشی اینجانب پرداخت 1-1مبلغ اعتبار پژوهشی بند  %50. خواهشمند است دستور فرمائيد گرددارسال می

 گردد.

پژوهشی:های فعاليت  عناوین -1

 

 

 

 مجری امضا

_____________________________________________________________________________________ 

 امور مالی معاونت پژوهش و فناوری 

با اهداء سالم

 در وجه مجری اقدام گردد.تنخواه گردان مربوطه لطفاً نسبت به پرداخت  احتراماً، با توجه به شرح

 

 مدیركل امور پژوهشی / معاون پژوهش و فناوری

 

 

 



 

اختصاص اعتبار پژوهشی به اعضاء هيات علمی رویه 

 دانشگاه صنعتی اميرکبير) گرنت(

 AUT-FM-2201-02 شماره:

 08/12/1397 تاریخ: 4 ویرایش:

 26از:          25صفحه:  

 

 نقدی : فرم تسویه تنخواه3پيوست
AUT-FM-2201-04 

 

  

 

 

  

 معاونت محترم پژوهش و فناوری

 با اهداء سالم 
کد ملی......................                                 شی اینجانب دکتر.......................................... عضو هيأت علمی دانشكده...................................  به شماره پژوه هزینه هایاحتراماً، 

 گردد.اعالم میزیر شرح به 

پرداخت در وجه اینجانب از محل  یاپيوست دستور الزم در خصوص کسر تنخواه گردان مدارک  س خالصه وضعيت گزارش شده وخواهشمند است بر اسا

 ذول گردد.مب1398ابالغ اعتبار سال 

 د......... بانک ملت پرداخت گرد.........................شماره .....به حساب ...........در وجه این جانب....................... موارد ذکر شده زیر   

 توضيحات به ریال مبلغ نوع هزینه شماره

 کسر ماليات می گردد. شامل  حق التحقيق 1

.در صورت تأئيد اسناد به پيوست می باشد  مصرفیاقالم  2

 کسورات قانونی ندارد.

 .اسناد به پيوست می باشد  سرمایه ایاقالم  3

 اسناد به پيوست می باشد  سایر 4

 توضيحات: 

 دارد، در غير اینصورت حق التحقيق تلقی می گردد.يد فرم اموال از سوی مسئول اموال دانشكده نياز به تأئ 4الی  2شماره -1

  زمان ارسال و تسویه تنخواه پژوهشی در قالب فرم حاضر از نيمه آذر تا نيمه اسفندماه هرسال می باشد.  -2          

 امضا مجری

___________________________________________________________________________________ 

 مدیر كل محترم امور پژوهشی 

 احتراما،ضمن تایيد گزارش و تایيد هزینه های اعالم شده باال نسبت به پرداخت /تسویه  مبلغ فوق در وجه مجری اقدام فرمایيد.

 معاون پژوهش وفناوری دانشکده                                                                                                                                                     
_____________________________________________________________________________________ 

 امور مالی معاونت پژوهش و فناوری
 يد.ه تسویه تنخواه گردان یا پرداخت در وجه مجری اقدام فرمایئيد نسبت باحتراماً، ضمن تأ   

 و فناوری مور پژوهشی دانشگاه/ معاون پژوهشمدیر كل ا

 



 

اختصاص اعتبار پژوهشی به اعضاء هيات علمی رویه 

 دانشگاه صنعتی اميرکبير) گرنت(

 AUT-FM-2201-02 شماره:

 08/12/1397 تاریخ: 4 ویرایش:

 26از:          26صفحه:  

 

 : فرم پرداخت هزینه های دانشجویی از صندوق اعتباری عضو هيات علمی4پيوست 

AUT-FM-2201-04 

 

 
 معاونت محترم پژوهش و فناوری

 با اهداء سالم 

 پرداخت1398از محل ابالغ اعتبار سال ........................ اینجانب.......................................... در وجه دانشجویانخواهشمند است دستورفرمائيد مبالغ زیر 

 گردد.

 

 مبالغ به ریال می باشد

 نوع هزینه شماره

 نام دانشجو 

 سایر اقالم سرمایه ای اقالم مصرفی حق التحقيق

1      

2      

3      

 :گرددمی به شرح ذیل اعالمهمچنين مشخصات دانشجویان 

 شماره حساب بانک ملت كدملی دانشجو شماره دانشجو ادگی دانشجونام و نام خانو شماره

1     

2     

3     

 توضيحات:

 .ماليات می باشد %5حق التحقيق شامل -1

در غير اینصورت حق التحقيق دانشجویی  نياز به تأئيد فرم اموال از سوی مسئول اموال دانشكده دارد. اقالم مصرفی، اقالم سرمایه ای و سایر-2

 تلقی می گردد.                               

 هفته کاری صورت خواهد گرفت.3پرداخت هزینه های فوق حداکثر پس از -3   

 امضا مجری

__________________________________________________________________________________ 

 مدیر كل محترم امور پژوهشی 
 د.وجه دانشجویان اقدام فرمایيمبلغ فوق در  پرداختهای اعالم شده باال نسبت به احتراما،ضمن تایيد هزینه 

 معاون پژوهش وفناوری دانشکده                                                                                                                                                 

 

 لی معاونت پژوهش و فناوریامور ما
 يد.هشی در وجه دانشجویان اقدام فرمایپرداخت ابالغ اعتبار پژوئيد نسبت به احتراماً، ضمن تأ   

 و فناوری مور پژوهشی دانشگاه/ معاون پژوهشمدیر كل ا

 




