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مقدمه
به منظور تشویق اعضای هیئت علمی ،دانشجویان و سایر همکاران دانشگاهی ،جهت تولید و نشر علم و هنر در قالب فعالیتهای
منتشر شده در نشریات معتبر داخلی و بین المللی و به نمایش درآمده در رویدادهای هنری معتبر و با هدف ارتقای جایگاه علمی و
پژوهشی دانشگاه شیوهنامهی تشویق پدید آورندگان فعالیتهای پژوهشی مؤسسه آموزش عالی دانش پژوهان پیشرو به شرح زیر
تدوین شده است .الزم به ذکر است این آئیننامه از تاریخ تصویب قابل اجرا می باشد.
مادهی  :1پدیدآورندگان مشمول تشویق
پدیدآورندگانی که فعالیت پژوهشی آنها جهت تشویق قابل بررسی است ،عبارتند:
 -1-1اعضای هیئت علمی مؤسسه
 -1-2دانشجویان مؤسسه
 -1-3اساتید مدعو که در طرح پژوهشی یا کاربردی با مؤسسه همکاری داشتهاند
 -1-4اعضای غیرعلمی (کارکنان) که در طرح پژوهشی یا کاربردی با مؤسسه همکاری داشتهاند
مادهی  :2فعالیتهای مشمول تشویق
 -2-1پژوهشگر برتر
 -2-2پایانامه برتر
 -2-3چاپ مقاالت علمی پژوهشی معتبر داخلی و خارجی
 -2-4تألیف /ترجمهی کتاب
 -2-5طرح های پژوهشی و کاربردی
 -2-6برگزاری همایشهای علمی
 -2-7صاحبان اختراع ،اکتشاف ،اثر بدیع و ارزنده هنری ،ادبی و فلسفی
مادهی  :3پژوهشگر برتر
 -3-1در هر یک از گروه های زیر ساالنه یک پژوهشگر برتر انتخاب میشود.
الف) اعضای هیئت علمی
ب) دانشجویان کارشناسی
ج) دانشجویان کارشناسی ارشد
د) دانشجویان دکتری
و) کارکنان تمام وقت مؤسسه
تبصره  :1دانشجویانی در طول هر مقطع تحصیلی ،تنها یکبار میتوانند از این امتیاز بهرهمند شوند.
تبصره  :2اعضای هیئت علمی در هر پایهی علمی ،نمیتوانند دو سال متوالی از این امتیاز بهرهمند شوند.
تبصره  :3کارکنان مؤسسه که به عنوان پژوهشگر برتر معرفی شده باشند تا  2دوره بعد ،نمیتوانند از این امتیاز مجدداً استفاده
نمایند.
-3-2

انتخاب پژوهشگر برتر ساالنه طی فراخوانی توسط معاونت پژوهشی آغاز خواهد شد و انتخاب پژوهشگر برتر پس از

بررسی و ارزیابی مدارک و مستندات دردفتر ارزیابی طرحها و نظر نهایی اعضای شورای پژوهشی ،انجام میشود.
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 -3-1متقاضی بایستی فرم شماره  ،2را تکمیل و به همراه مدارک مرتبط تا قبل از زمان تعیین شده ،تحویل معاونت پژوهشی ،دفتر
ارزیابی طرحها دهد.
 -3-2پژوهشگر در صورتی که در یک دوره موفق به اخذ رتبههای برتر گردد برای شرکت در دورههای بعد بایستی فعالیتهای
پژوهشی جدید ارائه دهد.
 -3-3تاریخ فعالیتهای پژوهشی ارائه شده نبایست از تاریخ مقطع تحصیلی دانشجو ،پایهی علمی اساتید و دوره همکاری
کارکنان با مؤسسه ،خارج باشد .در موارد خاص که آثار یا فعالیت پژوهشی ،حاصل فعالیت پژوهشگر در مؤسسه میباشد،
شورای پژوهشی مؤسسه تصمیم گیری خواهد کرد.
 -3-4موارد قابل بررسی در انتخاب پژوهشگر برتر و سقف امتیاز در هر بخش به شرح جدول زیر میباشد:
جدول شماره  :1انواع فعالیتهای پژوهشی و امتیاز آن در انتخاب پژوهشگر برتر
عناوین فعالیت های پژوهشی
مقاالت علمی _ پژوهشی معتبر داخلی
مقاالت علمی _ پژوهشی معتبر خارجی
مقاالت پذیرفته شده در همایشهای علمی داخلی
مقاالت پذیرفته شده در همایشهای علمی خارجی

طرحهای پژوهشی و کاربردی پایان یافته داخلی

طرحهای پژوهشی و کاربردی پایان یافته خارجی

تألیف کتاب
ترجمه و نقد و ویرایش علمی کتاب
اثر بدیع و ارزنده هنری

ابتکار ،نوآوری و اختراع

سردبیری و عضویت در هیئت تحریریه نشریه

داوری مقاالت

برپایی کنفرانس /نمایشگاههای پژوهشی ،فناوری و هنری

سمت

امتیاز هر فعالیت

نویسنده مسئول

3-5

سایر نویسندگان

2-4

نویسنده مسئول

7-10

سایر نویسندگان

5-8

ارائه دهنده

1-2

سایر نویسندگان

1- 0.5

ارائه دهنده

1-3

سایر نویسندگان

1.5- 0.5

مجری

10-15

همکار اصلی

5-10

سایر همکاران

1-5

مجری

15-20

همکار اصلی

7-12

سایر همکاران

5-10

نویسنده اول
سایر نویسندگان

5-15
2-10

سقف امتیاز
40
50
10
15

50

60

30

نویسنده اول

5-10

سایر نویسندگان

2-7

در جدول  2جزئیات مشخص شده است

-

اختراعهای سطح ( 1نوشکفت)

20-30

اختراعهای سطح ( 2نورُست)

15-20

اختراعهای سطح ( 3نوپدید)

5-10

سردبیر

5-10

عضو

1-5

مجالت معتبر خارجی

1-3

10

مجالت معتبر داخلی

1-2

10

همایشها

1 -0.25

2.5

مجری

5-10

30

همکاران اصلی

2-7

3

20
60

60

20
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عناوین فعالیت های پژوهشی
طراحی و راهاندازی آزمایشگاه یا کارگاههای آموزشی و
پژوهشی
کسب رتبه پژوهشگر برتر غیر دانشگاهی

سمت

امتیاز هر فعالیت

سقف امتیاز

مجری

5-10

30

همکاران اصلی

2-7

ملی

8-10

استانی

3-5

15

جمع

جدول شماره  :2عنوان و موضوع آثار و امتیاز آن در انتخاب پژوهشگر برتر
عنوان و موضوع آثار

رتبه  /ارگان یا نهاد مؤثر

سطح

امتیاز هر فعالیت

اول

5

دوم

4

سوم

3

اول

4

دوم

3

آثار منتخب جشنوارهها ،مسابقات ،کنکورها

سوم

2

به ترتیب رتبه

اول

3

دوم

2

سوم

1

اول

2

دوم

1

سوم

0.5

بین المللی

ملی

استانی

دانشگاهی
خارج از کشور
مجموعه آثار ارایه شده در نمایشگاههای
انفرادی

داخل کشور

بین المللی

آثار داوری شده و راهیافته به نمایشگاه ها و

ملی

جشنوارههای گروهی
استانی

موزه و نگارخانهی معتبر

6

دانشگاه معتبر

4

سایر

2

موزه و نگارخانهی معتبر

5

دانشگاه معتبر

3

سایر

1

موزه و نگارخانهی معتبر

5

دانشگاه معتبر

3

سایر

1

موزه و نگارخانهی معتبر

4

دانشگاه معتبر

2

سایر

1

موزه و نگارخانهی معتبر

2

دانشگاه معتبر

1

سایر
آثار هنری چاپ شده( :طرح ،عکس ،نشانه،

ملی و بین

پوستر ،تصویرسازی کتاب ،بسته بندی و )...

المللی

آثار هنری به نمایش درآمده و اجرا شده

ملی و بین

شامل ( :فیلم ،انیمیشن ،مستندسازی ،طراحی

المللی

سقف امتیاز

15

10

10

0.5

ارگان و مؤسسات معتبر

4

دانشگاه معتبر

2

ارگان و مؤسسات معتبر

5

دانشگاه معتبر

2

4

5
7
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عنوان و موضوع آثار

رتبه  /ارگان یا نهاد مؤثر

سطح

امتیاز هر فعالیت

سقف امتیاز

صفحات وب و )..؛ (تندیس ،فرش ،المان-
های شهری ،مبلمان شهری ،طراحی صحنه،
نقاشی دیواری و ...
بین المللی
ملی

فروش اثر در حراجهای بزرگ

استانی
طرح یا اثری که مورد بهرهبرداری قرار گرفته

ملی و بین

و به تولید انبوه رسیده باشد

المللی

موزه و نگارخانهی معتبر

6

ارگان و مؤسسات معتبر

4

موزه و نگارخانهی معتبر

5

ارگان و مؤسسات معتبر

3

موزه و نگارخانهی معتبر

3

ارگان و مؤسسات معتبر

1

ارگان و مؤسسات معتبر

3

جمع

10

3
60

تبصره  :4پژوهشگران برای شرکت در این جشنواره بایستی حداقل  20امتیاز از امتیازات جدول شماره  1را کسب نمایند.
تبصره  :5اعتبار آثار و فعالیتهای پژوهشی و امتیاز نهایی هر فعالیت ،بر اساس ضوابط تشویقی فعالیتهای پژوهشی در این آئین
نامه و نظر کمیته داوری تعیین خواهد شد.
تبصره  : 6در صورتی که فرد شرکت کننده در جشنواره پژوهشگر برتر ،در فعالیت پژوهشی خود ،نام مؤسسه را به عنوان محل
تحصیل یا خدمت خود ثبت نماید ،امتی از پژوهشی برای آن فعالیت دو برابر محسوب خواهد شد اما سقف امتیاز برای هر
فعالیت تغییر نخواهد کرد.
تبصره  :7مقاالتی که در کنفرانس های داخلی و بین المللی مؤسسه پذیرفته شوند امتیاز برابر با مقاله علمی – پژوهشی را دریافت
می کنند اما سقف امتیاز همایشها افزایش نخواهد یافت.
تبصره  :8مقاالت علمی – پژوهشی که در مجالت داخلی مؤسسه (که دارای امتیاز علمی – پژوهشی معتبر از وزارت علوم هستند)
پذیرش و چاپ شوند ،از امتیاز مقاالت علمی – پژوهشی خارجی بهرهمند خواهند شد ،اما سقف امتیاز برای آن فعالیت تغییر
نخواهد کرد.
تبصره  :9در ارتباط با دو مورد بر پایی نمایشگاههای پژوهشی ،فناوری و هنری و همچنین طراحی و راهاندازی آزمایشگاه یا
کارگاه های آموزش و پژوهشی ،فقط مواردی امتیازشان ثبت خواهد شد که مجری و همکاران این فعالیت را در ارتباط و یا
در مؤسسه به انجام رسانده باشند.
 -3-5نحوه تشویق و قدردانی از پژوهشگر برتر در گروه اعضای هیئت علمی به شرح زیر است:


اعطای لوح تقدیر به پژوهشگر برتر



اعطای جوایز نقدی متناسب با یک ماه حقوق عضو هیئت علمی پذیرفته شده



ارائه تسهیالت برای شرکت در همایشهای ملی و بین المللی



اعطای پایه تشویقی به پژوهشگر برجسته طبق ضوابط معاونت آموزشی و پژوهشی مؤسسه

 -3-6نحوه تشویق و قدردانی از پژوهشگر برتر در گروه دانشجویی به شرح زیر است:



اعطای لوح تقدیر به پژوهشگر برتر
تخفیف  50تا  100درصد شهریه دانشجو بر اساس مقطع تحصیلی دانشجو و ضوابط شورای پژوهشی مؤسسه
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ارائه تسهیالت برای شرکت در همایشهای ملی و بین المللی

 -3-7نحوه تشویق و قدردانی از پژوهشگر برتر در گروه کارکنان به شرح زیر است:



اعطای لوح تقدیر به پژوهشگر برتر
اعطای جوایز نقدی متناسب با یک ماه حقوق کارمند پذیرفته شده



ارائه تسهیالت برای شرکت در همایشهای ملی و بین المللی



اعطای پایه تشویقی به کارمند برجسته طبق ضوابط معاونت آموزشی و مالی مؤسسه

مادهی  : 4پایانامه /رسالهی برتر
 -4-1تا پایان اسفند سال قبل از برگزاری جشنواره بیش از دو ( )2سال از تاریخ دفاع پایانامه کارشناسی ارشد و سه ( )3سال از
تاریخ دفاع رسالههای دکتری سپری نشده باشد.
 -4-2دستاوردهای ارائه شده باید مستخرج از پایانامه/رساله بوده ،نام مؤسسه به عنوان آدرس متقاضی به همراه استاد راهنما در آن
ذکر شده و توسط استاد راهنما مورد تأیید قرار گرفته باشد.
 -4-3معدل دانش آموخته حداقل هفده ( )17و درجه رساله /پایانامه عالی باشد.
 -4-4متقاضی بایستی پس از دریافت فراخوان از واحد پژوهشی و تکمیل نمودن فرم شماره  ،3آن را به همراه سایر مدارک و
مستندات ،به دفتر ارزیابی طرحها ارائه دهد.
 -4-5معاونت پژوهشی پس از اتمام زمان تعیین شده برای ارسال مدارک ،پایانامهها /رسالهها را به تفکیک گروههای آموزشی و
مقاطع تحصیلی بررسی و توسط کمیته داوری تعیین شده توسط دفتر ارزیابی طرحها ،ارزیابی خواهد کرد.
 -4-6از هر گروه آموزشی و از هر مقطع کارشناسی ارشد و دکتری ،ساالنه یک پایانامه /رساله به عنوان پایانامه/رساله برتر
انتخاب خواهد شد.
 -4-7قرارگیری پایانامه/رساله در ارزیابی و انتخاب پایانامه/رساله برتر منوط به کسب حداقل  10امتیاز از جدول شماره  3است.
تبصره  : 10در صورتیکه اختالف امتیاز کل نفرات اول و دوم در یک مقطع حداکثر یک درصد باشد ،اولویت انتخاب به تشخیص
کمیته داور با رساله /پایانامهای است که مقاالت حاصل از آن در نشریات معتبر بین المللی با ایندکس  WOSبه چاپ رسیده
باشد.
 -4-8معیارها و امتیازهای ارزیابی رساله /پایانامه ها به شرح جدول زیر است:
جدول شماره  : 3معیارها و امتیازهای ارزیابی
معیار
نمره رساله  /پایانامه

زیر معیار

امتیاز

17-18

2

18-19

4

19-20

6

مقاله چاپ شده در نشریات معتبر بین المللی با ایندکس
WOS/Scopus

مقاالت مستخرج از رساله  /پایانامه

10

نشریات علمی – پژوهشی معتبر داخلی با ایندکس ISC

8

نشریات علمی – پژوهشی معتبر داخلی

7

انتشارت دانشگاهی

5

انتشارات غیردانشگاهی

3

طرح کاربردی مستخرج از رساله  /پایانامه و یا سفارش و حمایت از

داخل کشور

5

نهادها و سازمانهای خارج از دانشگاه

خارج کشور

8

کتاب مستخرج از رساله  /پایانامه
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سطح 1

10

سطح 2

5

سطح 3

2

در جدول  2جزئیات مشخص شده است
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اثر بدیع و ارزندة هنری به عنوان دستاورد رساله  /پایانامه

 -4-9نحوه تشویق و قدردانی از پایانامه برتر به شرح زیر است:



اعطای لوح تقدیر به دانشجو



اعطای لوح تقدیر به استاد/اساتید راهنما



اعطای هدایای ویژه به دانش آموخته بر اساس ضوابط معاونت پژوهشی و مالی مؤسسه

مادهی  : 5پژوهانه چاپ مقاالت علمی پژوهشی معتبر داخلی و خارجی
 -5-1نویسندگانی که با رعایت ضوابط چاپ مقاله ،اثری را به نام خود و دانشگاه در یکی از موارد زیر به چاپ برسانند ،از
تشویق مقاله بهرهمند خواهند شد.


مجالت معتبر داخلی :مجلههایی که رتبه آنها توسط یکی از کمسیونهای زیر صادرشده باشد

الف) کمیسیون بررسی نشریات وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری؛
ب) کمیسیون بررسی نشریات وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی.


مجالت علمی خارجی :این مجالت در دستههای زیر طبقهبندی میشوند:

الف) مجالت ایندکسشده :این مجالت در فهرست مجالت  PubMed ،Scopus ،ISIو پایگاههایی در همین رده وارد شده
است و اعتبار بینالمللی دارد.
ب) مجالت ایندکسنشده :بر اساس پایگاه استنادی معتبر ،مجالتی هستند که در مراکز معتبر علمی خارج از کشور شامل 100
دانشگاه برتر جهان (درجشده در فهرست پایگاه رتبهبندی دانشگاههای جهان بر اساس معیار دانشگاه شانگهای ،یا هر
رتبهبندی معتبر دیگر) میباشند و یا دارای مشخصات زیر باشند:
 )1اعضای هیأت تحریریه بینالمللی داشته باشند؛
 )2وبسایت داشته باشند.
پ) مجالت  :ISCمجلههایی هستند که در پایگاه استنادی علوم جهان اسالم ( )ISCنمایه شده باشند.
ت) مجالت علمی غیرفارسی داخل کشور :مجالت علمی (بهجز مجالت دانشکدههای زبانهای خارجی) که در داخل کشور به
یکزبان غیرفارسی منتشر میشوند و دارای هیأت تحریریه و وبسایت میباشند.
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متقاضی بایستی پس از تکمیل نمودن فرم شماره  ،4آن را به همراه سایر مدارک و مستندات ،به واحد پژوهشی ،دفتر

ارزیابی طرحها ارائه دهد.
-5-3

نویسندگانی که با چند واحد دانشگاهی همکاری دارند ،تنها در صورتی از مفاد این آییننامه بهرهمند میگردند که تنها با

نام مؤسسه آموزش عالی دانشپژوهان پیشرو مقاله خود را ارائه نمایند.
-5-4

نویسندگان ،باید خود را فقط با عنوان علمی نظیر عضو هیأتعلمی ،مدرس و کارشناس مؤسسه معرفی کنند و از بیان

پستهای اجرایی در مقاالت خودداری نمایند.
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بهمنظور اطالع از مقاالت علمی ،محاسبه آن در آمار تولیدات علمی مؤسسه در داخل و خارج از کشور و نیز محاسبه

تشویق مقاالت در بودجه پژوهشی مؤسسه ،الزم است معرفی محل خدمت فرد در تولیدات علمی (اعم از مجالت علمی،
کتابها ،همایشها و کنگرهها) بهطور صحیح و بدون هیچ تغییری به شکلهای زیر انجام شود .بهطور مثال:
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گروه عمران ،مؤسسه آموزش عالی دانشپژوهان پیشرو ،اصفهان ،ایران
Daneshpajoohan Pishro Higher Education Institute, Civil Engineering Department, Esfahan, Iran

مقالههایی شامل تشویق میشوند که بهطور کامل (نه صرفاً چکیده) در مجالت ،مجموعه مقاالت همایشها یا نگارش
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الکترونیکی آنها یا وبسایت کنگرهها به نام مؤسسه منتشرشده باشند.
مقالههایی که نخست در همایش ارائه میشوند و از سوی دبیرخانۀ آن همایش برای چاپ در مجله ارسال میشوند ،با
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توجه به رتبه مجله ،مابه التفاوت پژوهانه را دریافت خواهند کرد .اما اگر نویسنده ،عیناً همان مقاله را مجدداً در همایش یا مجله
دیگری ارائه یا منتشر نماید قابل تشویق نیست ،مگر آنکه با توجه به نتایج سمینار در مقاله تغییراتی ایجاد شود که الزم است
این تغییرات به تأیید شورای پژوهشی مؤسسه برسد .در این صورت نیز پرداخت مابهالتفاوت پژوهانه بالمانع است .هر نوع
حالتی غیر از موارد مذکور تخلف علمی محسوب میشود.
در تهیه مقاالت موظف رسالههای دکترای تخصصی ،پایاننامههای کارشناسی ارشد و پروژههای پژوهشی ،باید مراتب
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قانونی حفظ حقوق مادی و معنوی تولیدات علمی مؤسسه رعایت شوند.
تبصره  :11در مقالههایی که حاصل کار مشترک با مؤسسات علمی -تحقیقاتی خارج از مؤسسه  ،خارج از کشور یا یک دانشگاه
معتبر خارجی(مانند :فرصتهای مطالعاتی ،دورههای  ،Post Doc.کارهای تحقیقاتی دانشجویان بورسیه دکترا در
دانشگاه های خارجی و  )...هستند ،در صورت ذکر نام مؤسسه آموزش عالی دانشپژوهان پیشرو در کنار نام مؤسسه خارجی،
نحوه تشویق بهطور استثنایی با نظر شورای پژوهشی مؤسسه و پس از بررسی مدارک مربوط از سوی شورای مذکور ،قابلاجرا
خواهد بود.
تبصره  :12بهمنظور رعایت استاندارد مقالهنویسی الزم است نویسنده اصلی( )Author Correspondingخود را با این عنوان همراه با
نشانی پست الکترونیک معرفی نماید .چنانچه نویسنده اصلی در مقاله مشخص نشده باشد ،نفر اول مقاله بهطور خودبهخود
بهعنوان نویسنده اصلی تلقی خواهد شد و مسئولیت آن به عهده نویسندگان مقاله خواهد بود.
تبصره  :13بهمنظور رعایت اعتبار علمی مقاالت ،در قسمت نویسندگان فقط نام نویسندگانی اعالم میشود که در تحقیقات،
گردآوری مطالب و نگارش مقاله همکاری داشتهاند .افرادی که در ترجمه ،تهیه عکسها و نقشهها و  ...همکاری داشتهاند و
نام آنها در قسمت تشکر و تقدیر( )Acknowledgementاشاره میشود ،قابل تشویق نمیباشند.
تبصره  :14مدت تأثیرگذاری هر مقاله جهت تشویق حداکثر  1سال میباشد که پس از اتمام  1سال از تاریخ انتشار اثر ،شرایط
تشویق حذف میگردد.
نحوه محاسبه مبلغ پژوهانه مقالههای چاپشده در مجالت علمی بر اساس جدول پایه و با احتساب ضرایب اعالمشده به
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شرح زیر محاسبه میشود .فرمول تشویقی به شکل زیر خواهد بود:
ضریب جدول شماره  × 5مبلغ جدول شماره =4مقدار تشویقی
جدول شماره  : 4پایه پژوهانه مقاالت ( مبالغ به هزار ریال)

تعداد نویسندگان

سهم مؤلف اصلی

سهم سایر نویسندگان

حداکثر مبلغ قابل پرداخت

1

*28000000

-

28000000

2

25200000

16800000

42000000

3

22400000

14000000

50400000

4

19600000

11200000

53200000

5

16800000

9800000

56000000

n≤6

14000000

≤8400000

56000000

* عدد پایه
8
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جدول شماره  : 5ضرایب مقاالت مشمول دریافت تشویقی

زیرمجموعه

ضریب انواع مقاالت علمی

نوع مقاالت

JCR

1.2 – 1

ISI list

0.7

Q1, Q2

1.2 – 1

Q3, Q4

0.7

Q1, Q2

0.5

Q3, Q4

0.35

الف،ب

0.35

ج ،د

0.25

بدون ارزیابی

0.05

مجالت مؤسسه

0.3

ترویجی

مورد تأیید وزارت علوم

0.05

بین المللی

مقاله انگلیسی

0.08

کلیه همایشها و یا

داخلی

مقاله فارسی

0.03

اجالسها

همایش های علمی که مؤسسه برگزار

مقاله انگلیسی

0.08

میکند

مقاله فارسی

حذف مبلغ شرکت در کنفرانس

)ISI (WOS, WOK
مجالت معتبر خارجی
Scopus
علمی – پژوهشی ISC

مجالت معتبر داخلی



علمی -پژوهشی معتبر

*

*

ضریب بر اساس مشخصات مجله از جمله  IFآن توسط شورای پژوهشی مؤسسه تعیین خواهد شد.

تبصره  : 15چنانچه مقالهای دارای بیش از  6نویسنده باشد ،نویسنده مسئول به میزان سهم تعیین شده در بند مربوطه ،تشویقی
دریافت می کند .باقیمانده مبلغ تا سقف تعیین شده در همان ردیف ،بین دیگر نویسندگان به طور مساوی تقسیم میشود.
تبصره  :16در صورت درج نام نویسندگان دیگر دانشگاهها و مؤسسههای آموزشی و پژوهشی در فهرست نویسندگان ،نام کلیه
افراد در محاسبه تعداد نویسندگان مدنظر قرار میگیرد ،اما تشویقی فقط به نویسندگان با اعالم وابستگی به مؤسسه آموزش
عالی دانشپژوهان پیشرو ،تعلق میگیرد.
تبصره  :17سقف پرداخت جایزه نویسنده مسئول برای هر یک از مقالههای مندرج در جدول شماره  ،5حداکثر  5مقاله در سال و
منوط به مثبت بودن تراز مالی واحد مربوطه (با اختیار رئیس واحد) است.
تبصره  :18چاپ مقاله در نشریات اصلی ) Nature (ISSN: 0028-0836و )Science (ISSN: 0036-8075چاپ شود ،مقاله ویژه
محسوب میشود و در رتبهبندی دانشگاه تأثیرگذار هستند .به این مقاالت با تأیید شورای پژوهشی مبلغ تشویقی پایه
 38500000ریال در نظر گرفته خواهد شد ،که با رعایت نسبتهای تعیین شده در جدول شماره  ،4بین نویسندگان محاسبه و
توزیع میگردد.
مادهی  :7پژوهانه تألیف و ترجمه کتاب
 -7-1مجریان یا دانشجویانی که اقدام به تألیف و یا ترجمه مینمایند برای انجام مراحل اخذ پژوهانه میبایست پیش از اقدام با
دفتر ارزیابی طرحها هماهنگیهای الزم را به عمل آورند.

9

پیش
آنییانهم اهی ژپوهش و فناوری مؤسسه آموزش عالی دانشژپواهن رو

 -7-2متقاضی بایستی پس از تکمیل نمودن فرم شماره  ،4آن را به همراه سایر مدارک و مستندات ،به واحد پژوهشی ،دفتر
ارزیابی طرحها ارائه دهد.
 -7-3آثاری مشمول تشویق خواهند شد که نام «موسسه آموزش عالی دانشپژوهان پیشرو» را ذکر نمایند و محتوای کتاب با
تخصص متقاضی مرتبط باشد .
 -7-4پرداخت پژوهانه تألیف و ترجمه بر اساس جدول  ،6خواهد بود.
 -7-5چنانچه اثری به زبانهای دیگر تألیف شوند پس از تصویب شورای پژوهشی مؤسسه از مشوقهای ویژه بهرهمند خواهند
شد.
جدول  : 6پژوهانه تألیف و ترجمه کتاب (مبالغ به ریال)
مرتبه علمی

پژوهانه تألیف (هر صفحه)

پژوهانه ترجمه (هر صفحه)

استاد

18.000

 8500تا 16000

دانشیار

17.000

 8500تا 15000

استادیار

16.000

 8500تا 14000

مربی

15.000

 7500تا 13000

دانشجوی دکتری /کارشناسی ارشد

10.500

 3000تا 8500

 -7-6دانشجویان تحصیالت تکمیلی که تمایل دارند پایاننامه خود را بهصورت کتاب به چاپ رسانند میبایست فرم شماره
 ،5را تکمیل نمایند و با توجه به حفظ حقوق معنوی دانشگاه هماهنگیهای الزم را با معاونت پژوهش و فناوری و دفتر ارزیابی
طرحها به عمل آورند.
مادهی  : 8پژوهانهی طرحهای پژوهشی و کاربردی
 -8-1مجریان و همکاران طرحهای پژوهشی و کاربردی (داخلی و بین المللی) مؤسسه در صورت انجام به موقع و دقیق
پروژه و رضایت کارفرما ،عالوه بر حق الزحمه مورد توافق در قرارداد ،پژوهانه تشویقی دریافت خواهند کرد .مبلغ این پژوهانه
متناسب با شرایط پروژه و توسط شورای پژوهشی مؤسسه تعیین خواهد شد.
 -8-2در صورتیکه مجریان یا همکاران طرحهای پژوهشی و کاربردی (با کارفرمای برون دانشگاهی و حصول منافع مالی)
در اخذ قرارداد و دریافت طرح از کارفرما نقش اصلی داشته باشند ،عالوه بر حق الزحمه مورد توافق در قرارداد ،پژوهانه تشویقی
دریافت خواهند کرد .مبلغ این پژوهانه بین  5تا  8درصد مبلغ کل قرارداد ،پس از کسر بیمه و مالیات خواهد بود.
تبصره  : 19پرداخت این پژوهانه در فرآیند پرداختهای کارفرما و متناسب با درصد پرداختی خواهد بود.
 -8-3متقاضی بایستی پس از تکمیل نمودن فرم شماره  ،4آن را به همراه سایر مدارک و مستندات ،به واحد پژوهشی ،دفتر
ارزیابی طرحها ارائه دهد.
مادهی  :9پژوهانه برگزاری همایشهای علمی
 -9-1برگزارکنندگان همایشهای علمی متناسب با نوع فعالیتهای ذکر شده در جدول زیر پژوهانه دریافت خواهند کرد
(جهت اطالع از شرایط برگزاری و انواع همایشهای علمی ذکر شده در جدول زیر ،به آئین نامه همایش های ملی و بین المللی
مؤسسه رجوع شود).
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تبصره  :20اعضای هیأت علمی نمیتوانند از مزایای این پژوهانه بهرهمند شوند و تنها از امتیاز فعالیتهای مذکور که در آیین
نامهی ارتقاء پایه اساتید هیأت علمی مشخص شده است ،بهره خواهند برد.
تبصره  :21برگزار کنندگان متناسب با درصدهای تعیین شده در جدول زیر و بر تصمیم شورای پژوهشی مؤسسه ،پژوهانه
دریافت خواهند کرد.
جدول  : 7پژوهانه برگزاری همایشهای علمی و دورههای آموزشی (مبالغ به ریال)
میزان پژوهانه هر فعالیت

همایش های علمی

نوع فعالیت
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داخلی

بین المللی

کنگره

 5%تا  %7حقوق ماهانه

 5%تا  %10حقوق ماهانه

کنفرانس

 3%تا  %5حقوق ماهانه

 5%تا  %7حقوق ماهانه

سمینار

 3%تا  %5حقوق ماهانه

 5%تا  %7حقوق ماهانه

سمپوزیوم

 3%تا  %5حقوق ماهانه

 5%تا  %7حقوق ماهانه

نشست علمی

 2%تا  %4حقوق ماهانه

 3%تا  %5حقوق ماهانه

وبینار

 2%تا  %4حقوق ماهانه

 3%تا  %5حقوق ماهانه

متقاضیان پس از برگزاری فعالیتهای مذکور ،برای دریافت پژوهانه ،میبایست فرم شماره  ،4را تکمیل کرده و همراه

مدارک الزم به دفتر ارزیابی طرحها ارائه دهند.
تبصره  : 22برگزارکنندگان دورههای آموزشی بایستی از گروه آموزشی و معاونت آموزشی مؤسسه نامه تأیید اهمیت و ضرورت
برگزاری دوره را دریافت و همراه با سایر مدارک ارائه دهند.
مادهی :10تشویق اختراع ،اکتشاف ،اثر بدیع و ارزنده هنری ،ادبی و فلسفی
 -10-1هر مخترع یا صاحب اثر که در فرآیند فعالیت خود و ثبت آن از حمایت مؤسسه بهرهمند بوده است و یا در معرفی محل
خدمت خود به مؤسسه دانش پژوهان پیشرو اشاره کند ،می تواند عالوه بر حق الزحمههای احتمالی توافق شده ،از پژوهانه
تشویقی این ماده استفاده نماید.
تبصره  : 23صاحبان اثر بدیع و ارزنده ،می توانند انواع آثار مشمول پژوهانه را در جدول شماره  2همین آئین نامه مشاهده نمایند.
میزان پژوهانه هر اثر پس از بررسی اثر در شورای پژوهشی مؤسسه تعیین و به متقاضی پرداخت خواهد شد.
تبصره  : 24با توجه به اینکه اختراع یا پتنت در سه سطح مختلف قابل تعریف است ،بر این اساس در هر سطح و متناسب با نوع
اختراع میزان پژوهانه آن پس از بررسی در شورای پژوهشی مؤسسه تعیین و به متقاضی پرداخت خواهد شد .برای آگاهی از
این تقسیمات به پیوست  ،1همین آئین نامه مراجعه کنید.
 -10-2متقاضی بایستی پس از تکمیل نمودن فرم شماره  ،4آن را به همراه سایر مدارک و مستندات ،به واحد پژوهشی ،دفتر
ارزیابی طرحها ارائه دهد.
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پیش
آنییانهم اهی ژپوهش و فناوری مؤسسه آموزش عالی دانشژپواهن رو

پیوست :1
آیین نامه شناسایی و پشتیبانی از اختراعهای برگزیده (مصوبه  93/04/18بنیاد ملّی نخبگان)
به منظور ایجاد محیطی مناسب برای پرورش استعدادهای فنّاورانه کشور و رونق فضای ابتکار و خالقیت و در اجرای اقدامهای 2ـ2ـ 5و 2ـ2ـ6
از سند راهبردی کشور در امور نخبگان ،اختراعهای برگزیده کشور مطابق مفاد این آییننامه شناسایی و پشتیبانی میشوند.
مادّه :1تعریفها
برای رعایت اختصار ،تعریفهای زیر در اینآییننامه رعایت میشود:
الف .بنیاد :منظور بنیاد ملّی نخبگان است.
ب .بنیاد استانی :منظور هریک از بنیادهای نخبگان استانهایکشور است.
ج .اختراع :منظور هریک از محصوالت فکری مشمول قانون «ثبت اختراعات ،طرحهای صنعتی و عالیم تجاری» (موضوع مصوبه مجلس
شورای اسالمی در تاریخ  )1386/11/23است.
د .مخترع :منظور هریک از اشخاص حقیقی یا حقوقی است که به لحاظ قانونی و بنا به اعالم مراجع رسمی ،صاحب اختراع شناخته میشود.
هـ .رویداد :منظور هر یک از جشنوارهها ،مسابقهها ،نمایشگاهها و موارد مشابه است که به ارزیابی اختراعها میپردازد.
و .نهاد توانمندساز :منظور هریک از نهادها و دستگاههایی (مانند پارک علم و فنّاوری ،مراکز رشد و جهاد دانشگاهی) است که در فرایند
پشتیبانی از اختراعها نقش دارد.

مادّه :2هدف
هدف از شناسایی اختراعهای برگزیده ،توانمندسازی آنها به منظور رسیدن به محصولی دانشبنیان ،ایجاد بازار برای آنها ،تکمیل چرخه ملّی
نوآوری و تبدیل داراییهای فکری به ثروت است.
ماده :3اختراعهای برگزیده
بنیاد همه ساله تعدادی از اختراعهای کشور را در سه سطح زیر شناسایی و برای هریک ،فرایند توانمندسازی ویژهای را طراحی میکند:
الف .اختراعهای سطح ( 3نوپدید) :برگزیده از میان اختراعهای ثبت شده در مراجع رسمی و حائز ویژگیهای مادّه 4
ب .اختراعهای سطح ( 2نورُست) :برگزیده از میان اختراعهای سطح  3و حائز ویژگیهای مادّه 5
ج .اختراعهای سطح ( 1نوشکفت) :برگزیده از میان اختراعهای سطح  2و حائز ویژگیهای مادّه 6

مادّه :4اختراعهای سطح ( 3نوپدید)
الف .شناسایی :این دسته از میان اختراعهای ثبت شده رسمی و از مسیر برگزاری رویدادهای معتبر مانند :جشنوارههای مختلف ابداعات،
اختراعات و ابتکارات و بر اساس معیارهای زیر شناسایی میشود:
الف ـ .1میزان تازگی اختراع در سطح ملّی و بینالمللی
الفـ  .2طول عمر فنّاوری حاصل از اختراع
الف ـ .3آثار اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی ناشی از بهکارگیری اختراع
الف ـ .4قابلیت ورود به بازار و ارزش افزوده اقتصادی و اجتماعی حاصل از تجاریسازی اختراع
تبصره :تشخیص مصادیق رویدادهای معتبر بر عهده بنیاد است.
ب .پشتیبانی :به منظور هدایت اختراعهای سطح  ،3تسهیالت توانمندساز زیر به آنها اعطا میشود:
ب ـ .1جایزه نقدی به منظور تقدیر از مخترع برگزیده
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آیین نامه شناسایی و پشتیبانی از اختراعهای برگزیده (مصوبه  93/04/18بنیاد ملّی نخبگان)
ب ـ .2تسهیالت مالی برای مواردی نظیر :تأسیس شرکت در زمینه اختراع و استقرار اولیه در مراکز رشد و پارک علم و فنّاوری با هدف تبدیل
شدن به شرکتی دانش بنیان (نوپا) ،تدوین نسخه تجاریسازی ،کسب مجوّزها و استانداردها ،آشنایی با فرایند جذب سرمایه و بازاریابی و موارد
مشابه
ب ـ .3لحاظ امتیاز در آییننامه «اعطای جایزههای تحصیلی به دانشجویان صاحب استعداد برتر» برای مخترع
ب ـ .4لحاظ امتیاز در آییننامه «شناسایی و پشتیبانی از دانشآموختگان برتر دانشگاهی» برای مخترع
ب ـ  .5اعطای تسهیالت فرهنگی ـ رفاهی به مخترع
مادّه  :5اختراعهای سطح ( 2نورُست)
الف .شناسایی :این دسته از میان اختراعهای سطح  3که صاحبان آنها موفق به «تأسیس شرکتی نوپا» در زمینه اختراع مورد نظرشده و مسیر
توانمندسازی را با موفقیت طیکرده باشند ،بر اساس معیارهای زیر شناسایی میشود:
الف ـ  .1دستیابی به نسخه تجاریسازی اختراع به منظور توجیه فنی و اقتصادی آن
الف ـ  .2کسب مجوّزها ،تأییدیهها و استانداردهای داخلی و خارجی
الف ـ .3میزان پیشرفت در تشکیل شرکت مرتبط با اختراع
الف ـ .4میزان پیشرفت اختراع در زمینه سرمایهیابی و بازاریابی
تبصره :اختراعهای ثبت شده در مراجع معتبر بینالمللی (به تأیید بنیاد) ،به عنوان اختراع سطح  2محسوب میشوند.
ب .پشتیبانی :به منظور هدایت اختراعهای سطح  ،2تسهیالت توانمندساز زیر به آنها اعطا میشود:
ب ـ .1جایزه نقدی به منظور تقدیر از مخترع برگزیده
ب ـ .2اعتبار تجاریسازیِ معاونت علمی و فنّاوری ریاست جمهوری برای تحقق مواردی نظیر :کمک به رشد شرکت نوپا ،ثبت بینالمللی
اختراع ،میزان پیشرفت در زمینه تولید انبوه ،کسب مجوّزها و استانداردهای مرتبط ،تسهیل فرایند نمونهسازی محصول (نیمه صنعتی) ،آغاز
فرایند تجاریسازی و موارد مشابه
ب ـ .3بهرهمندی از امکان جذب دانش آموختگانِ برتر مشمول جایزه شهید تهرانیمقدم در شرکت تأسیس شده (مطابق مقررات بنیاد)
ب ـ .4لحاظ امتیاز در آییننامه «اعطای جایزههای تحصیلی به دانشجویان صاحب استعداد برتر» برای مخترع
ب ـ .5لحاظ امتیاز در آییننامه «شناسایی و پشتیبانی از دانشآموختگان برتر دانشگاهی» برای مخترع
ب ـ .6اعطای تسهیالت فرهنگی ـ رفاهی به مخترع
تبصره  :1چنانچه مخترعی قبل از شناساییِ اختراع به عنوان اختراع سطح ( 3نوپدید) ،شرکت مرتبط با اختراع را تأسیس کرده باشد ،با پیشنهاد
نهاد توانمندساز و بنیاد استانی (در صورت دارا بودن معیارهای اختراع سطح  )2و تأیید نهایی بنیاد ملّی میتواند از تسهیل بند ب 2-در همان
سطح ( 3نوپدید) بهرهمند شود.
تبصره  :2به آن دسته از مخترعان برگزیدهای که اختراع آنان به دلیل ثبت اختراع در مراجع بین المللی (موضوع تبصره ذیل بند «الف از مادّه
 )»5به سطح  2ارتقا پیدا کرده است ،صرفاً در صورت تأسیس شرکت مرتبط با اختراعِ ثبت شده (به تأیید بنیاد استانی) ،تسهیالت مندرج در
بندهای «ب ـ »2و «بـ »3اعطا میشود؛ در غیر اینصورت باید مسیر توانمندسازی اختراعهای سطح ( 3نوپدید) به سطح ( 2نورُست) را طیّ
کنند.
مادّه :6اختراعهای سطح ( 1نوشکفت)
الف .شناسایی :این دسته از میان اختراعهای سطح  2که صاحبان آنها موفق به تأسیس شرکت دانشبنیان شده و مسیر توانمندسازی را با
موفقیت طیکرده باشند ،بر اساس معیارهای زیر شناسایی میشود:
الف ـ .1تولید و فروش محصول یا فروش حق استفاده از اختراع
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آیین نامه شناسایی و پشتیبانی از اختراعهای برگزیده (مصوبه  93/04/18بنیاد ملّی نخبگان)
الف ـ .2جذب سرمایهگذار برای تولید انبوه و ارائه مدل سرمایهگذاری
الف ـ .3کسب مجوّزها ،تأییدیهها و استانداردهای داخلی و خارجی
الف ـ .4میزان پیشرفت اختراع در ایجاد و توسعه بازار
الف ـ .5میزان رشد شرکت تأسیس شده
ب .پشتیبانی :به منظور هدایت اختراعهای سطح  ،1تسهیالت توانمندساز زیر به آنها اعطا میشود:
ب ـ .1جایزه نقدی به منظور تقدیر از مخترع برگزیده
ب ـ .2تسهیالت مالیِ صندوق نوآوری و شکوفایی برای تحقق مواردی نظیر :گسترش شرکت دانشبنیان ،انبوهسازی محصول ،ایجاد و توسعه
بازار ،انتقال فنّاوریهای مورد نیاز و موارد مشابه
ب ـ .3بهرهمندی از امکان جذب دانش آموختگانِ برتر مشمول جایزه شهید تهرانیمقدم در شرکت تأسیس شده (مطابق مقررات بنیاد)
ب ـ .4بهرهمندی از تسهیالت نظام وظیفه تخصصی دانش آموختگانِ برترِ فنّاور برای مستخدمانِ شرکت تأسیس شده (مطابق مقررات بنیاد)
ب ـ  .5لحاظ امتیاز در آییننامه «اعطای جایزههای تحصیلی به دانشجویان صاحب استعداد برتر» برای مخترع
ب ـ .6لحاظ امتیاز در آییننامه «شناسایی و پشتیبانی از دانشآموختگان برتر دانشگاهی» برای مخترع
ب ـ .7اعطای تسهیالت فرهنگی ـ رفاهی به مخترع
مادّه  :7تعداد برگزیدگان و میزان تسهیالت
تعداد اختراعهای برگزیده در هریک از سطوح سه گانه و میزان تسهیالت مادّی مورد نیاز برای توانمندی هر دسته به طور سالیانه از سوی
رئیسبنیاد تعیین میشود.
تبصره  :1اعطای تسهیالت به مخترع (مخترعان) ،مطابق ثبت رسمی اختراع ،تعلق مییابد.
تبصره  :2برگزیدگان اینآییننامه در مدت زمان سه سال پس از برگزیده شدن ،برای آغاز بهرهمندی از پشتیبانیهای این آییننامه فرصت
دارند.
مادّه  :8اجرا و نظارت
داوری هر یک از سطوح اختراعها و فرایند اجرایی آییننامه ،مطابق شیوهنامهای است که به تصویب رئیس بنیاد میرسد و بنیاد موظف است
ضمن نظارت بر اجرای صحیح آییننامه ،هر ساله گزارشی از عملکرد آییننامه را به هیئتامنا ارائه کند.
مادّه  :9تصویب و اجرا
این آییننامه مشتمل بر یک مقدمه ،نه مادّه و شش تبصره در تاریخ  1393/4/4و نسخه اصالح شده آن در تاریخ  1395/3/26به
تصویبکمیسیوندائمی و مطابق مصوبه جلسه پنجم هیئتامنا (تبصره  1مادّه  3آییننامه کمیسیون دائمی) ،در تاریخ  1395/4/9به تصویب
هیئت امنای بنیاد ملّی نخبگان رسید و از تاریخ تصویب الزماالجراست.
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