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 فناوری و های پژوهشنامهمجموعه آیین
 

 عنوان سند
مؤسسه آموزش  تشویقی فعالیت های پژوهشیی آئین نامه

 عالی دانش پژوهان پیشرو

 شماره سند
 

 نوبت ویرایش
 

 تاریخ تصویب
 

 مؤسسه فکری مالکیت و هاطرح ارزیابی دفتر مدیر تهیه کننده/گان

 مؤسسه هشیپژو معاونت تأیید کننده/گان

 مؤسسه پژوهشی شورای تصویب کننده/گان
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 مقدمه

های به منظور تشویق اعضای هیئت علمی، دانشجویان و سایر همکاران دانشگاهی، جهت تولید و نشر علم و هنر در قالب فعالیت

با هدف ارتقای جایگاه علمی و منتشر شده در نشریات معتبر داخلی و بین المللی و به نمایش درآمده در رویدادهای هنری معتبر و 

به شرح زیر  پیشرو دانش پژوهانآموزش عالی های پژوهشی مؤسسه ی تشویق پدید آورندگان فعالیتنامهپژوهشی دانشگاه شیوه

 .نامه از تاریخ تصویب قابل اجرا می باشدالزم به ذکر است این آئین تدوین شده است.

 : پدیدآورندگان مشمول تشویق1 یماده

 عبارتند: ها جهت تشویق قابل بررسی است،آن دآورندگانی که فعالیت پژوهشیپدی

 اعضای هیئت علمی مؤسسه -1-1

 دانشجویان مؤسسه  -2-1

 انداساتید مدعو که در طرح پژوهشی یا کاربردی با مؤسسه همکاری داشته -3-1

 اندکه در طرح پژوهشی یا کاربردی با مؤسسه همکاری داشته )کارکنان( اعضای غیرعلمی -4-1

 مشمول تشویق هایفعالیت: 2 یماده

 پژوهشگر برتر -1-2

 پایانامه برتر -2-2

 علمی پژوهشی معتبر داخلی و خارجی مقاالتچاپ  -3-2

 کتابی تألیف/ ترجمه -4-2

 طرح های پژوهشی و کاربردی  -5-2

  ی علمیهاهمایشبرگزاری  -6-2

 اثر بدیع و ارزنده هنری، ادبی و فلسفی، اکتشاف ،اختراع صاحبان -7-2

 برتر پژوهشگر: 3ی ماده

 شود.ر یک از گروه های زیر ساالنه یک پژوهشگر برتر انتخاب میدر ه -1-3

  هیئت علمی الف( اعضای

 ب( دانشجویان کارشناسی

 ج( دانشجویان کارشناسی ارشد

 د( دانشجویان دکتری

 تمام وقت مؤسسه و( کارکنان 

 .مند شوندهرهبتوانند از این امتیاز : دانشجویانی در طول هر مقطع تحصیلی، تنها یکبار می1 تبصره

 .مند شوندتوانند دو سال متوالی از این امتیاز بهرهنمیی علمی، : اعضای هیئت علمی در هر پایه2 تبصره

توانند از این امتیاز مجدداً استفاده نمی بعد، دوره 2باشند تا  : کارکنان مؤسسه که به عنوان پژوهشگر برتر معرفی شده3 تبصره

 نمایند.

 از پس طی فراخوانی توسط معاونت پژوهشی آغاز خواهد شد و انتخاب پژوهشگر برتر برتر ساالنه انتخاب پژوهشگر -2-3

 .شودانجام می ،و نظر نهایی اعضای شورای پژوهشی هادفتر ارزیابی طرحدر مستندات و مدارک ارزیابی و بررسی
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مان تعیین شده، تحویل معاونت پژوهشی، دفتر را تکمیل و به همراه مدارک مرتبط تا قبل از ز ،2 شمارهمتقاضی بایستی فرم  -1-3

 ها دهد.ارزیابی طرح

های های بعد بایستی فعالیتهای برتر گردد برای شرکت در دورهپژوهشگر در صورتی که در یک دوره موفق به اخذ رتبه -2-3

 پژوهشی جدید ارائه دهد.

ی علمی اساتید و دوره همکاری جو، پایههای پژوهشی ارائه شده نبایست از تاریخ مقطع تحصیلی دانشتاریخ فعالیت -3-3

باشد، کارکنان با مؤسسه، خارج باشد. در موارد خاص که آثار یا فعالیت پژوهشی، حاصل فعالیت پژوهشگر در مؤسسه می

 شورای پژوهشی مؤسسه تصمیم گیری خواهد کرد.

 باشد:زیر میول جدموارد قابل بررسی در انتخاب پژوهشگر برتر و سقف امتیاز در هر بخش به شرح  -4-3

 
 های پژوهشی و امتیاز آن در انتخاب پژوهشگر برترفعالیت : انواع1جدول شماره 

 سقف امتیاز امتیاز هر فعالیت سمت عناوین فعالیت های پژوهشی

 پژوهشی معتبر داخلی _مقاالت علمی 
 5-3 نویسنده مسئول

40 
 4-2 سایر نویسندگان

 رجیپژوهشی معتبر خا _مقاالت علمی 
 10-7 نویسنده مسئول

50 
 8-5 سایر نویسندگان

 های علمی داخلیمقاالت پذیرفته شده در همایش
 2-1 ارائه دهنده

10 
 1- 0.5 سایر نویسندگان

 های علمی خارجیمقاالت پذیرفته شده در همایش
 3-1 ارائه دهنده

15 
 1.5- 0.5 سایر نویسندگان

 ن یافته داخلیهای پژوهشی و کاربردی پایاطرح

 15-10 مجری

 10-5 همکار اصلی 50

 5-1 سایر همکاران

 های پژوهشی و کاربردی  پایان یافته خارجیطرح

 20-15 مجری

 12-7 همکار اصلی 60

 10-5 سایر همکاران

 تألیف کتاب
 15-5 نویسنده اول

30 
 10-2 سایر نویسندگان

 ترجمه و نقد و ویرایش علمی کتاب
 10-5 سنده اولنوی

20 
 7-2 سایر نویسندگان

 60 - جزئیات مشخص شده است 2در جدول  اثر بدیع و ارزنده هنری

 ابتکار، نوآوری و اختراع

 30-20 ()نوشکفت 1های سطح اختراع

 20-15 ()نورُست 2های سطح اختراع 60

 10-5 نوپدید() 3های سطح اختراع

 ریه نشریهسردبیری و عضویت در هیئت تحری
 10-5 سردبیر

20 
 5-1 عضو

 داوری مقاالت

 10 3-1 مجالت معتبر خارجی

 10 2-1 مجالت معتبر داخلی

 2.5 1 -0.25 هاهمایش

 های پژوهشی، فناوری و هنری نمایشگاهکنفرانس /برپایی 
 30 10-5 مجری

 7-2 همکاران اصلی
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 سقف امتیاز امتیاز هر فعالیت سمت عناوین فعالیت های پژوهشی

موزشی و های آاندازی آزمایشگاه یا کارگاهطراحی و راه

 پژوهشی

 30 10-5 مجری

 7-2 همکاران اصلی

 کسب رتبه پژوهشگر برتر غیر دانشگاهی
 10-8 ملی

15 
 3-5 استانی

    جمع

 
 : عنوان و موضوع آثار و امتیاز آن در انتخاب پژوهشگر برتر2جدول شماره 

 سقف امتیاز امتیاز هر فعالیت رتبه / ارگان یا نهاد مؤثر سطح عنوان و موضوع آثار

ها، مسابقات، کنکورها آثار منتخب جشنواره

 به ترتیب رتبه

 بین المللی

 5 اول

15 

 4 دوم

 3 سوم

 ملی

 4 اول

 3 دوم

 2 سوم

 استانی

 3 اول

 2 دوم

 1 سوم

 دانشگاهی

 2 اول

 1 دوم

 0.5 سوم

های مجموعه آثار ارایه شده در نمایشگاه

 نفرادیا

 6 ی معتبرموزه و نگارخانه خارج از کشور

10 

 4 دانشگاه معتبر

 2 سایر

 5 ی معتبرموزه و نگارخانه داخل کشور

 3 دانشگاه معتبر

 1 سایر

یافته به نمایشگاه ها و آثار داوری شده و راه

 های گروهیجشنواره

 5 ی معتبرموزه و نگارخانه بین المللی

10 

 3 دانشگاه معتبر

 1 سایر

 4 ی معتبرموزه و نگارخانه ملی

 2 دانشگاه معتبر

 1 سایر

 2 ی معتبرموزه و نگارخانه استانی

 1 دانشگاه معتبر

 0.5 سایر

آثار هنری چاپ شده: )طرح، عکس، نشانه، 

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

ملی و بین 

 المللی

 4 ارگان و مؤسسات معتبر
5 

 2 دانشگاه معتبر

 آثار هنری به نمایش درآمده و اجرا شده

شامل : )فیلم، انیمیشن، مستندسازی، طراحی 

ملی و بین 

 المللی

 5 ارگان و مؤسسات معتبر
7 

 2 دانشگاه معتبر
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 سقف امتیاز امتیاز هر فعالیت رتبه / ارگان یا نهاد مؤثر سطح عنوان و موضوع آثار

-صفحات وب و ..(؛ )تندیس، فرش، المان

های شهری، مبلمان شهری، طراحی صحنه، 

 نقاشی دیواری و ...

 های بزرگفروش اثر در حراج

 6 ی معتبرموزه و نگارخانه بین المللی

10 

 4 ارگان و مؤسسات معتبر

 5 ی معتبرموزه و نگارخانه ملی

 3 ارگان و مؤسسات معتبر

 3 ی معتبرموزه و نگارخانه استانی

 1 ارگان و مؤسسات معتبر

برداری قرار گرفته بهره طرح یا اثری که مورد

 و به تولید انبوه رسیده باشد

ملی و بین 

 المللی

 ارگان و مؤسسات معتبر
3 3 

 60 جمع

 را کسب نمایند. 1امتیاز از امتیازات جدول شماره  20پژوهشگران برای شرکت در این جشنواره بایستی حداقل : 4 تبصره

های پژوهشی در این آئین لیتبر اساس ضوابط تشویقی فعامتیاز نهایی هر فعالیت، و ا های پژوهشی اعتبار آثار و فعالیت: 5تبصره 

 تعیین خواهد شد.نامه و نظر کمیته داوری 

: در صورتی که فرد شرکت کننده در جشنواره پژوهشگر برتر، در فعالیت پژوهشی خود، نام مؤسسه را به عنوان محل 6 تبصره

از پژوهشی برای آن فعالیت دو برابر محسوب خواهد شد اما سقف امتیاز برای هر تحصیل یا خدمت خود ثبت نماید، امتی

 فعالیت تغییر نخواهد کرد.

پژوهشی را دریافت  –های داخلی و بین المللی مؤسسه پذیرفته شوند امتیاز برابر با مقاله علمی : مقاالتی که در کنفرانس7 تبصره

 نخواهد یافت.ها افزایش می کنند اما سقف امتیاز همایش

پژوهشی معتبر از وزارت علوم هستند(  –پژوهشی که در مجالت داخلی مؤسسه )که دارای امتیاز علمی  –: مقاالت علمی 8تبصره 

مند خواهند شد، اما سقف امتیاز برای آن فعالیت تغییر پژوهشی خارجی بهره –پذیرش و چاپ شوند، از امتیاز مقاالت علمی 

 نخواهد کرد.

اندازی آزمایشگاه یا های پژوهشی، فناوری و هنری و همچنین طراحی و راهدر ارتباط با دو مورد بر پایی نمایشگاه :9تبصره 

های آموزش و پژوهشی، فقط مواردی امتیازشان ثبت خواهد شد که مجری و همکاران این فعالیت را در ارتباط و یا کارگاه

 در مؤسسه به انجام رسانده باشند.

 به شرح زیر است: اعضای هیئت علمی از پژوهشگر برتر در گروه قدردانی و تشویق نحوه -5-3

  پژوهشگر برتر به تقدیر لوح اعطای 

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

 های ملی و بین المللیارائه تسهیالت برای شرکت در همایش 

 مؤسسه و پژوهشی آموزشی معاونت ضوابط طبقبرجسته  پژوهشگر به تشویقی پایه اعطای 

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

 پژوهشگر برتر به تقدیر لوح اعطای 

   شورای پژوهشی مؤسسه ضوابطدرصد شهریه دانشجو بر اساس مقطع تحصیلی دانشجو و  100تا  50تخفیف 
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 های ملی و بین المللیهمایش ارائه تسهیالت برای شرکت در 

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

 پژوهشگر برتر به تقدیر لوح اعطای 

   پذیرفته شده کارمنداعطای جوایز نقدی متناسب با یک ماه حقوق 

 های ملی و بین المللیارائه تسهیالت برای شرکت در همایش 

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

  برتر یرساله /پایانامه:  4ی ماده

( سال از 3( سال از تاریخ دفاع پایانامه کارشناسی ارشد و سه )2تا پایان اسفند سال قبل از برگزاری جشنواره بیش از دو ) -1-4

 های دکتری سپری نشده باشد.تاریخ دفاع رساله

بوده، نام مؤسسه به عنوان آدرس متقاضی به همراه استاد راهنما در آن  رساله/دهای ارائه شده باید مستخرج از پایانامهدستاور -2-4

 ذکر شده و توسط استاد راهنما مورد تأیید قرار گرفته باشد.

 ( و درجه رساله /پایانامه عالی باشد.17معدل دانش آموخته حداقل هفده ) -3-4

، آن را به همراه سایر مدارک و 3فرم شماره افت فراخوان از واحد پژوهشی و تکمیل نمودن متقاضی بایستی پس از دری -4-4

 ها ارائه دهد.مستندات، به دفتر ارزیابی طرح

های آموزشی و ها را به تفکیک گروهها/ رسالهمعاونت پژوهشی پس از اتمام زمان تعیین شده برای ارسال مدارک، پایانامه -5-4

 ، ارزیابی خواهد کرد.هادفتر ارزیابی طرحتوسط کمیته داوری تعیین شده توسط  ومقاطع تحصیلی بررسی 

، ساالنه یک پایانامه/ رساله به عنوان پایانامه/رساله برتر کارشناسی ارشد و دکتریاز هر گروه آموزشی و از هر مقطع  -6-4

 انتخاب خواهد شد.

 است. 3شماره جدول  امتیاز از 10منوط به کسب حداقل  برتره در ارزیابی و انتخاب پایانامه/رسالپایانامه/رساله  قرارگیری -7-4

: در صورتیکه اختالف امتیاز کل نفرات اول و دوم در یک مقطع حداکثر یک درصد باشد، اولویت انتخاب به تشخیص  10 تبصره

به چاپ رسیده  WOSندکس ای است که مقاالت حاصل از آن در نشریات معتبر بین المللی با ایکمیته داور با رساله/ پایانامه

 باشد.

 پایانامه ها به شرح جدول زیر است: /و امتیازهای ارزیابی رسالهمعیارها  -8-4
 ارزیابی امتیازهای و معیارها:  3جدول شماره 

 امتیاز زیر معیار معیار

 نمره رساله / پایانامه

17-18 2 

18-19 4 

19-20 6 

 مقاالت مستخرج از رساله / پایانامه

 پ شده در نشریات معتبر بین المللی با ایندکسمقاله چا

WOS/Scopus 
10 

 ISC 8پژوهشی معتبر داخلی با ایندکس  –نشریات علمی 

 7 پژوهشی معتبر داخلی –نشریات علمی 

 کتاب مستخرج از رساله / پایانامه
 5 انتشارت دانشگاهی

 3 انتشارات غیردانشگاهی

انامه و یا سفارش و حمایت از طرح کاربردی مستخرج از رساله / پای

 های خارج از دانشگاهنهادها و سازمان

 5 داخل کشور

 8 خارج کشور
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 ثبت اختراع به عنوان دستاورد رساله / پایانامه

 10 1سطح 

 5 2سطح 

 2 3سطح 

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

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

 دانشجو به تقدیر لوح اعطای 

  استاد/اساتید راهنما به تقدیر لوح اعطای 

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

  جیخار و داخلی معتبر پژوهشی علمی مقاالت چاپپژوهانه :  5ی ماده

به چاپ برسانند، از  زیرنویسندگانی که با رعایت ضوابط چاپ مقاله، اثری را به نام خود و دانشگاه در یکی از موارد  -1-5

  مند خواهند شد.تشویق مقاله بهره

 های زیر صادرشده باشد توسط یکی از کمسیون هاهایی که رتبه آن: مجلهمجالت معتبر داخلی 

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

 نشریات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی. ب( کمیسیون بررسی

 :شوند: بندی میهای زیر طبقهاین مجالت در دسته مجالت علمی خارجی 

هایی در همین رده وارد شده و پایگاه ISI ،Scopus ،PubMedاین مجالت در فهرست مجالت  شده:الف( مجالت ایندکس

 المللی دارد.ست و اعتبار بینا

 100بر اساس پایگاه استنادی معتبر، مجالتی هستند که در مراکز معتبر علمی خارج از کشور شامل  نشده:ب( مجالت ایندکس

های، یا هر های جهان بر اساس معیار دانشگاه شانگبندی دانشگاهشده در فهرست پایگاه رتبهدانشگاه برتر جهان )درج

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

 المللی داشته باشند؛( اعضای هیأت تحریریه بین1

 سایت داشته باشند.( وب2

 ( نمایه شده باشند.ISCهایی هستند که در پایگاه استنادی علوم جهان اسالم ): مجلهISCپ( مجالت 

های خارجی( که در داخل کشور به های زبانجز مجالت دانشکده)بهت( مجالت علمی غیرفارسی داخل کشور: مجالت علمی 

 باشند.سایت میشوند و دارای هیأت تحریریه و وبزبان غیرفارسی منتشر مییک

، آن را به همراه سایر مدارک و مستندات، به واحد پژوهشی، دفتر 4شماره متقاضی بایستی پس از تکمیل نمودن فرم  -2-5

 دهد.ها ارائه ارزیابی طرح

گردند که تنها با مند مینامه بهرهصورتی از مفاد این آیین نویسندگانی که با چند واحد دانشگاهی همکاری دارند، تنها در -3-5

 پیشرو مقاله خود را ارائه نمایند.  پژوهاننام مؤسسه آموزش عالی دانش

معرفی کنند و از بیان  مؤسسهارشناس علمی، مدرس و کعنوان علمی نظیر عضو هیأتنویسندگان، باید خود را فقط با  -4-5

 های اجرایی در مقاالت خودداری نمایند.پست

در داخل و خارج از کشور و نیز محاسبه  مؤسسهمنظور اطالع از مقاالت علمی، محاسبه آن در آمار تولیدات علمی به -5-5

می )اعم از مجالت علمی، ، الزم است معرفی محل خدمت فرد در تولیدات علمؤسسهتشویق مقاالت در بودجه پژوهشی 

 طور مثال:های زیر انجام شود. بهطور صحیح و بدون هیچ تغییری به شکلها( بهها و کنگرهها، همایشکتاب
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 پیشرو، اصفهان، ایران  پژوهانگروه عمران، مؤسسه آموزش عالی دانش
Daneshpajoohan Pishro Higher Education Institute, Civil Engineering Department, Esfahan, Iran 

ها یا نگارش همایش مقاالت طور کامل )نه صرفاً چکیده( در مجالت، مجموعهشوند که بههایی شامل تشویق میمقاله -6-5

 منتشرشده باشند. مؤسسهها به نام سایت کنگرهها یا وبالکترونیکی آن

شوند، با همایش برای چاپ در مجله ارسال میشوند و از سوی دبیرخانۀ آن هایی که نخست در همایش ارائه میمقاله -7-5

التفاوت پژوهانه را دریافت خواهند کرد. اما اگر نویسنده، عیناً همان مقاله را مجدداً در همایش یا مجله توجه به رتبه مجله، مابه

اتی ایجاد شود که الزم است که با توجه به نتایج سمینار در مقاله تغییردیگری ارائه یا منتشر نماید قابل تشویق نیست، مگر آن

التفاوت پژوهانه بالمانع است. هر نوع برسد. در این صورت نیز پرداخت مابه مؤسسهاین تغییرات به تأیید شورای پژوهشی 

 شود.حالتی غیر از موارد مذکور تخلف علمی محسوب می

های پژوهشی، باید مراتب د و پروژههای کارشناسی ارشنامههای دکترای تخصصی، پایاندر تهیه مقاالت موظف رساله -8-5

 رعایت شوند. مؤسسهقانونی حفظ حقوق مادی و معنوی تولیدات علمی 

، خارج از کشور یا یک دانشگاه  مؤسسهتحقیقاتی خارج از  -هایی که حاصل کار مشترک با مؤسسات علمیدر مقاله  :11تبصره 

، کارهای تحقیقاتی دانشجویان بورسیه دکترا در .Post Docهای های مطالعاتی، دورهمعتبر خارجی)مانند: فرصت

کنار نام مؤسسه خارجی،  پیشرو در پژوهانهای خارجی و ...( هستند، در صورت ذکر نام مؤسسه آموزش عالی دانشدانشگاه

اجرا ابلو پس از بررسی مدارک مربوط از سوی شورای مذکور، ق مؤسسهطور استثنایی با نظر شورای پژوهشی نحوه تشویق به

 خواهد بود.

خود را با این عنوان همراه با  (Corresponding Authorنویسی الزم است نویسنده اصلی)منظور رعایت استاندارد مقاله: به12 تبصره

خود طور خودبهنشانی پست الکترونیک معرفی نماید. چنانچه نویسنده اصلی در مقاله مشخص نشده باشد، نفر اول مقاله به

 عهده نویسندگان مقاله خواهد بود. ان نویسنده اصلی تلقی خواهد شد و مسئولیت آن بهعنوبه

شود که در تحقیقات، منظور رعایت اعتبار علمی مقاالت، در قسمت نویسندگان فقط نام نویسندگانی اعالم می: به13تبصره 

اند و ها و ... همکاری داشتهها و نقشهیه عکساند. افرادی که در ترجمه، تهگردآوری مطالب و نگارش مقاله همکاری داشته

 باشند.شود، قابل تشویق نمیاشاره می (Acknowledgement)ها در قسمت تشکر و تقدیرنام آن

سال از تاریخ انتشار اثر، شرایط  1باشد که پس از اتمام سال می 1مدت تأثیرگذاری هر مقاله جهت تشویق حداکثر  :14تبصره 

 گردد.تشویق حذف می

شده به شده در مجالت علمی بر اساس جدول پایه و با احتساب ضرایب اعالمهای چاپنحوه محاسبه مبلغ پژوهانه مقاله -9-5

 ل تشویقی به شکل زیر خواهد بود:فرمو شود.شرح زیر محاسبه می

 مقدار تشویقی =4شمارهمبلغ جدول ×  5 شماره ضریب جدول
 (ریال هزار به مبالغ)  مقاالت پژوهانه : پایه 4جدول شماره 

 حداکثر مبلغ قابل پرداخت سهم سایر نویسندگان سهم مؤلف اصلی تعداد نویسندگان

1 28000000* - 28000000 

2 25200000 16800000 42000000 

3 22400000 14000000 50400000 

4 19600000 11200000 53200000 

5 16800000 9800000 56000000 

6≤n 14000000 ≤8400000 56000000 

 عدد پایه *
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 مقاالت مشمول دریافت تشویقیضرایب :  5جدول شماره 

 علمی مقاالت انواع ضریب زیرمجموعه نوع مقاالت

 مجالت معتبر خارجی
ISI (WOS, WOK) 

JCR 1 – 1.2* 

ISI list 0.7 

Scopus 
Q1, Q2 1 – 1.2* 

Q3, Q4 0.7 

 مجالت معتبر داخلی

 ISCپژوهشی  –علمی 
Q1, Q2 0.5 

Q3, Q4 0.35 

 پژوهشی معتبر -علمی

 0.35 الف،ب

 0.25 ج، د

 0.05 بدون ارزیابی

 0.3 مجالت مؤسسه

 0.05 مورد تأیید وزارت علوم ترویجی

ها و یا کلیه همایش

 هااجالس

 0.08 مقاله انگلیسی بین المللی

 0.03 مقاله فارسی داخلی

همایش های علمی که مؤسسه برگزار 

 میکند

 0.08 مقاله انگلیسی

 کنفرانس در شرکت مبلغ حذف مقاله فارسی

  ضریب بر اساس مشخصات مجله از جملهIF د شد.آن توسط شورای پژوهشی مؤسسه تعیین خواه 

 تشویقینویسنده باشد، نویسنده مسئول به میزان سهم تعیین شده در بند مربوطه،  6ای دارای بیش از چنانچه مقاله:  15تبصره 

 د.شوطور مساوی تقسیم می . باقیمانده مبلغ تا سقف تعیین شده در همان ردیف، بین دیگر نویسندگان بهکنددریافت می 

های آموزشی و پژوهشی در فهرست نویسندگان، نام کلیه ها و مؤسسهویسندگان دیگر دانشگاهدر صورت درج نام ن: 16تبصره 

تشویقی فقط به نویسندگان با اعالم وابستگی به مؤسسه آموزش  ، اماگیردافراد در محاسبه تعداد نویسندگان مدنظر قرار می

 گیرد.پیشرو، تعلق می پژوهانعالی دانش

مقاله در سال و  5، حداکثر 5های مندرج در جدول شماره زه نویسنده مسئول برای هر یک از مقالهسقف پرداخت جای: 17تبصره 

 .منوط به مثبت بودن تراز مالی واحد مربوطه )با اختیار رئیس واحد( است

اله ویژه چاپ شود، مق Science (ISSN: 0036-8075) و   Nature (ISSN: 0028-0836) چاپ مقاله در نشریات اصلی: 18تبصره 

. به این مقاالت با تأیید شورای پژوهشی مبلغ تشویقی پایه بندی دانشگاه تأثیرگذار هستندو در رتبه شودمحسوب می

محاسبه و بین نویسندگان  ،4شماره های تعیین شده در جدول که با رعایت نسبت ریال در نظر گرفته خواهد شد، 38500000

 .گرددتوزیع می

 

 تألیف و ترجمه کتاب پژوهانه: 7ی ماده

بایست پیش از اقدام با نمایند برای انجام مراحل اخذ پژوهانه میمجریان یا دانشجویانی که اقدام به تألیف و یا ترجمه می -1-7

 های الزم را به عمل آورند.هماهنگی هاطرحدفتر ارزیابی 
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رک و مستندات، به واحد پژوهشی، دفتر ، آن را به همراه سایر مدا4شماره متقاضی بایستی پس از تکمیل نمودن فرم  -2-7

 ها ارائه دهد.ارزیابی طرح

و محتوای کتاب با  را ذکر نمایند« پیشرو پژوهانموسسه آموزش عالی دانش»آثاری مشمول تشویق خواهند شد که نام  -3-7

 تخصص متقاضی مرتبط باشد .

 ، خواهد بود.6پرداخت پژوهانه تألیف و ترجمه بر اساس جدول  -4-7

مند خواهند های ویژه بهرهاز مشوق مؤسسههای دیگر تألیف شوند پس از تصویب شورای پژوهشی به زبان چنانچه اثری -5-7

 شد.
 )مبالغ به ریال( تألیف و ترجمه کتابپژوهانه  : 6جدول 

 مرتبه علمی تألیف )هر صفحه( پژوهانه ترجمه )هر صفحه(پژوهانه 

 استاد 18.000 16000تا  8500

 دانشیار 17.000 15000تا  8500

 استادیار 16.000 14000تا  8500

 مربی 15.000 13000تا  7500

 دانشجوی دکتری/ کارشناسی ارشد 10.500 8500تا  3000

 
 فرم شمارهبایست صورت کتاب به چاپ رسانند مینامه خود را بهتکمیلی که تمایل دارند پایان دانشجویان تحصیالت -6-7

های الزم را با معاونت پژوهش و فناوری و دفتر ارزیابی حفظ حقوق معنوی دانشگاه هماهنگی را تکمیل نمایند و با توجه به ،5

 ها به عمل آورند.طرح

 

 های پژوهشی و کاربردیطرحی پژوهانه:  8ی ماده

در صورت انجام به موقع و دقیق  مؤسسه های پژوهشی و کاربردی )داخلی و بین المللی(مجریان و همکاران طرح -1-8

و رضایت کارفرما، عالوه بر حق الزحمه مورد توافق در قرارداد، پژوهانه تشویقی دریافت خواهند کرد. مبلغ این پژوهانه پروژه 

 متناسب با شرایط پروژه و توسط شورای پژوهشی مؤسسه تعیین خواهد شد.

منافع مالی(  حصول وبرون دانشگاهی )با کارفرمای های پژوهشی و کاربردی مجریان یا همکاران طرحدر صورتیکه  -2-8

در اخذ قرارداد و دریافت طرح از کارفرما نقش اصلی داشته باشند، عالوه بر حق الزحمه مورد توافق در قرارداد، پژوهانه تشویقی 

 پس از کسر بیمه و مالیات خواهد بود. ،درصد مبلغ کل قرارداد 8تا  5بین  دریافت خواهند کرد. مبلغ این پژوهانه

 های کارفرما و متناسب با درصد پرداختی خواهد بود.ت این پژوهانه در فرآیند پرداخت: پرداخ 19تبصره 

، آن را به همراه سایر مدارک و مستندات، به واحد پژوهشی، دفتر 4 هشمارمتقاضی بایستی پس از تکمیل نمودن فرم  -3-8

 ها ارائه دهد.ارزیابی طرح

  ی علمیهاهمایشبرگزاری پژوهانه : 9 ی ماده

زیر پژوهانه دریافت خواهند کرد  های ذکر شده در جدولنوع فعالیتمتناسب با  ی علمیهارکنندگان همایشبرگزا -1-9

 المللی و بین ملی های علمی ذکر شده در جدول زیر، به آئین نامه همایش های)جهت اطالع از شرایط برگزاری و انواع همایش

 مؤسسه رجوع شود(.
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ین یدر آکه های مذکور امتیاز فعالیت تنها از مند شوند وانند از مزایای این پژوهانه بهرهتواعضای هیأت علمی نمی: 20تبصره 

 ، بهره خواهند برد.ی ارتقاء پایه اساتید هیأت علمی مشخص شده استنامه

 تصمیم شورای پژوهشی مؤسسه، پژوهانهبرگزار کنندگان متناسب با درصدهای تعیین شده در جدول زیر و بر : 21تبصره 

  دریافت خواهند کرد.
 های آموزشی )مبالغ به ریال(های علمی و دوره: پژوهانه برگزاری همایش 7جدول 

 نوع فعالیت
 میزان پژوهانه هر فعالیت

 بین المللی داخلی

ی علمی
ش ها

همای
 

 حقوق ماهانه %10تا  %5 حقوق ماهانه %7تا  %5 کنگره

 قوق ماهانهح %7تا  %5 حقوق ماهانه %5تا  %3 کنفرانس

 حقوق ماهانه %7تا  %5 حقوق ماهانه %5تا  %3 سمینار

 حقوق ماهانه %7تا  %5 حقوق ماهانه %5تا  %3 سمپوزیوم

 حقوق ماهانه %5تا  %3 حقوق ماهانه %4تا  %2 نشست علمی

 حقوق ماهانه %5تا  %3 حقوق ماهانه %4تا  %2 وبینار

 
را تکمیل کرده و همراه  ،4بایست فرم شماره مذکور، برای دریافت پژوهانه، میهای متقاضیان پس از برگزاری فعالیت -2-9

 ها ارائه دهند.مدارک الزم به  دفتر ارزیابی طرح

های آموزشی بایستی از گروه آموزشی و معاونت آموزشی مؤسسه نامه تأیید اهمیت و ضرورت : برگزارکنندگان دوره 22تبصره 

 راه با سایر مدارک ارائه دهند.برگزاری دوره را دریافت و هم

 ، اثر بدیع و ارزنده هنری، ادبی و فلسفیاکتشاف، اختراعتشویق  :10یماده

و یا در معرفی محل  مند بوده استاز حمایت مؤسسه بهره و ثبت آن خودفعالیت  فرآیند که در یا صاحب اثر هر مخترع -1-10

از پژوهانه  ،توافق شدهاحتمالی های اند عالوه بر حق الزحمهخدمت خود به مؤسسه دانش پژوهان پیشرو اشاره کند، می تو

 استفاده نماید. این مادهتشویقی 

همین آئین نامه مشاهده نمایند.  2: صاحبان اثر بدیع و ارزنده، می توانند انواع آثار مشمول پژوهانه را در جدول شماره  23تبصره 

 ژوهشی مؤسسه تعیین و به متقاضی پرداخت خواهد شد.میزان پژوهانه هر اثر پس از بررسی اثر در شورای پ

در سه سطح مختلف قابل تعریف است، بر این اساس در هر سطح و متناسب با نوع با توجه به اینکه اختراع یا پتنت :  24تبصره 

ی آگاهی از ین و به متقاضی پرداخت خواهد شد. برااختراع میزان پژوهانه آن پس از بررسی در شورای پژوهشی مؤسسه تعی

 همین آئین نامه مراجعه کنید.، 1 این تقسیمات به پیوست

، آن را به همراه سایر مدارک و مستندات، به واحد پژوهشی، دفتر 4شماره متقاضی بایستی پس از تکمیل نمودن فرم  -2-10

 ها ارائه دهد.ارزیابی طرح
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 :1پیوست 

 (بنیاد ملّی نخبگان 18/04/93صوبه )م برگزیده هایاختراع از پشتیبانی و شناسایی نامه آیین

 6ـ2ـ2و  5ـ2ـ2های منظور ایجاد محیطی مناسب برای پرورش استعدادهای فنّاورانه کشور و رونق فضای ابتکار و خالقیت و در اجرای اقدام به

 .شوندپشتیبانی مینامه شناسایی و های برگزیده کشور مطابق مفاد این آییناز سند راهبردی کشور در امور نخبگان، اختراع

 

 ها: تعریف1مادّه

 :شودنامه رعایت میآیینهای زیر در اینبرای رعایت اختصار، تعریف

 .الف. بنیاد: منظور بنیاد ملّی نخبگان است

 .کشور استهایب. بنیاد استانی: منظور هریک از بنیادهای نخبگان استان

)موضوع مصوبه مجلس « های صنعتی و عالیم تجاریثبت اختراعات، طرح»ن ج. اختراع: منظور هریک از محصوالت فکری مشمول قانو

 .است (23/11/1386شورای اسالمی در تاریخ 

 .شودد. مخترع: منظور هریک از اشخاص حقیقی یا حقوقی است که به لحاظ قانونی و بنا به اعالم مراجع رسمی، صاحب اختراع شناخته می

 .پردازدها میها و موارد مشابه است که به ارزیابی اختراعها، نمایشگاهها، مسابقهرهرویداد: منظور هر یک از جشنوا. هـ

هایی )مانند پارک علم و فنّاوری، مراکز رشد و جهاد دانشگاهی( است که در فرایند و. نهاد توانمندساز: منظور هریک از نهادها و دستگاه

 .ها نقش داردپشتیبانی از اختراع

 
 

 : هدف2مادّه

بنیان، ایجاد بازار برای آنها، تکمیل چرخه ملّی های برگزیده، توانمندسازی آنها به منظور رسیدن به محصولی دانشدف از شناسایی اختراعه

 .های فکری به ثروت استنوآوری و تبدیل دارایی

 

 های برگزیده: اختراع3ماده

 :کندای را طراحی میشناسایی و برای هریک، فرایند توانمندسازی ویژههای کشور را در سه سطح زیر بنیاد همه ساله تعدادی از اختراع

 4های مادّه های ثبت شده در مراجع رسمی و حائز ویژگی)نوپدید(: برگزیده از میان اختراع 3های سطح الف. اختراع

 5 های مادّهو حائز ویژگی 3های سطح )نورُست(: برگزیده از میان اختراع 2های سطح ب. اختراع

 6های مادّه و حائز ویژگی 2های سطح )نوشکفت(: برگزیده از میان اختراع 1های سطح ج. اختراع

 
 

 ()نوپدید 3های سطح : اختراع4مادّه

های مختلف ابداعات، های ثبت شده رسمی و از مسیر برگزاری رویدادهای معتبر مانند: جشنوارهالف. شناسایی: این دسته از میان اختراع

 :شودات و ابتکارات و بر اساس معیارهای زیر شناسایی میاختراع

 المللی. میزان تازگی اختراع در سطح ملّی و بین1الف ـ

 . طول عمر فنّاوری حاصل از اختراع2ـ الف

 کارگیری اختراع. آثار اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ناشی از به3الف ـ

 سازی اختراعصادی و اجتماعی حاصل از تجاری. قابلیت ورود به بازار و ارزش افزوده اقت4الف ـ

 .های معتبر بر عهده بنیاد استتبصره: تشخیص مصادیق رویداد

 

 :شود، تسهیالت توانمندساز زیر به آنها اعطا می3های سطح ب. پشتیبانی: به منظور هدایت اختراع

 . جایزه نقدی به منظور تقدیر از مخترع برگزیده1ب ـ
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 (بنیاد ملّی نخبگان 18/04/93صوبه )م برگزیده هایاختراع از پشتیبانی و شناسایی نامه آیین

برای مواردی نظیر: تأسیس شرکت در زمینه اختراع و استقرار اولیه در مراکز رشد و پارک علم و فنّاوری با هدف تبدیل . تسهیالت مالی 2ب ـ

سازی، کسب مجوّزها و استانداردها، آشنایی با فرایند جذب سرمایه و بازاریابی و موارد شدن به شرکتی دانش بنیان )نوپا(، تدوین نسخه تجاری

 مشابه

 برای مخترع« های تحصیلی به دانشجویان صاحب استعداد برتراعطای جایزه»نامه متیاز در آیین. لحاظ ا3ب ـ

 برای مخترع« آموختگان برتر دانشگاهیشناسایی و پشتیبانی از دانش»نامه . لحاظ امتیاز در آیین4ب ـ

 . اعطای تسهیالت فرهنگی ـ رفاهی به مخترع5ب ـ 

 

 (ست)نورُ 2های سطح : اختراع5مادّه 

در زمینه اختراع مورد نظرشده و مسیر « تأسیس شرکتی نوپا»که صاحبان آنها موفق به  3های سطح الف. شناسایی: این دسته از میان اختراع

 :شودکرده باشند، بر اساس معیارهای زیر شناسایی میتوانمندسازی را با موفقیت طی

 ور توجیه فنی و اقتصادی آنسازی اختراع به منظ. دستیابی به نسخه تجاری1الف ـ 

 ها و استانداردهای داخلی و خارجی. کسب مجوّزها، تأییدیه2الف ـ 

 . میزان پیشرفت در تشکیل شرکت مرتبط با اختراع3الف ـ

 یابی و بازاریابی. میزان پیشرفت اختراع در زمینه سرمایه4الف ـ

 .شوندمحسوب می 2تأیید بنیاد(، به عنوان اختراع سطح المللی )به های ثبت شده در مراجع معتبر بینتبصره: اختراع

 :شود، تسهیالت توانمندساز زیر به آنها اعطا می2های سطح ب. پشتیبانی: به منظور هدایت اختراع

 . جایزه نقدی به منظور تقدیر از مخترع برگزیده1ب ـ

المللی حقق مواردی نظیر: کمک به رشد شرکت نوپا، ثبت بینسازیِ معاونت علمی و فنّاوری ریاست جمهوری برای ت. اعتبار تجاری2ب ـ

سازی محصول )نیمه صنعتی(، آغاز اختراع، میزان پیشرفت در زمینه تولید انبوه، کسب مجوّزها و استانداردهای مرتبط، تسهیل فرایند نمونه

 سازی و موارد مشابهفرایند تجاری

 (مقدم در شرکت تأسیس شده )مطابق مقررات بنیادبرتر مشمول جایزه شهید تهرانیمندی از امکان جذب دانش آموختگانِ . بهره3ب ـ

 برای مخترع« های تحصیلی به دانشجویان صاحب استعداد برتراعطای جایزه»نامه . لحاظ امتیاز در آیین4ب ـ

 ای مخترعبر« آموختگان برتر دانشگاهیشناسایی و پشتیبانی از دانش»نامه . لحاظ امتیاز در آیین5ب ـ

 . اعطای تسهیالت فرهنگی ـ رفاهی به مخترع6ب ـ

نوپدید(، شرکت مرتبط با اختراع را تأسیس کرده باشد، با پیشنهاد ) 3: چنانچه مخترعی قبل از شناساییِ اختراع به عنوان اختراع سطح 1تبصره 

در همان  2-تواند از تسهیل بند بو تأیید نهایی بنیاد ملّی می( 2نهاد توانمندساز و بنیاد استانی )در صورت دارا بودن معیارهای اختراع سطح 

 .مند شودبهره ()نوپدید 3سطح 

الف از مادّه »ای که اختراع آنان به دلیل ثبت اختراع در مراجع بین المللی )موضوع تبصره ذیل بند : به آن دسته از مخترعان برگزیده2تبصره 

فاً در صورت تأسیس شرکت مرتبط با اختراعِ ثبت شده )به تأیید بنیاد استانی(، تسهیالت مندرج در است، صر ارتقا پیدا کرده 2به سطح «( 5

)نورُست( را طیّ  2نوپدید( به سطح ) 3های سطح صورت باید مسیر توانمندسازی اختراعشود؛ در غیر ایناعطا می «3ـب»و « 2ب ـ»بندهای 

 .کنند

 

 ()نوشکفت 1های سطح : اختراع6مادّه

بنیان شده و مسیر توانمندسازی را با که صاحبان آنها موفق به تأسیس شرکت دانش 2های سطح الف. شناسایی: این دسته از میان اختراع

 :شودکرده باشند، بر اساس معیارهای زیر شناسایی میموفقیت طی

 . تولید و فروش محصول یا فروش حق استفاده از اختراع1الف ـ
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 (بنیاد ملّی نخبگان 18/04/93صوبه )م برگزیده هایاختراع از پشتیبانی و شناسایی نامه آیین

 گذاریگذار برای تولید انبوه و ارائه مدل سرمایه. جذب سرمایه2الف ـ

 ها و استانداردهای داخلی و خارجی. کسب مجوّزها، تأییدیه3الف ـ

 . میزان پیشرفت اختراع در ایجاد و توسعه بازار4الف ـ

 . میزان رشد شرکت تأسیس شده5الف ـ

 

 :شوداز زیر به آنها اعطا می، تسهیالت توانمندس1های سطح ب. پشتیبانی: به منظور هدایت اختراع

 . جایزه نقدی به منظور تقدیر از مخترع برگزیده1ب ـ

سازی محصول، ایجاد و توسعه بنیان، انبوه. تسهیالت مالیِ صندوق نوآوری و شکوفایی برای تحقق مواردی نظیر: گسترش شرکت دانش2ب ـ

 های مورد نیاز و موارد مشابهبازار، انتقال فنّاوری

 (مقدم در شرکت تأسیس شده )مطابق مقررات بنیادمندی از امکان جذب دانش آموختگانِ برتر مشمول جایزه شهید تهرانیره. به3ب ـ

 (مندی از تسهیالت نظام وظیفه تخصصی دانش آموختگانِ برترِ فنّاور برای مستخدمانِ شرکت تأسیس شده )مطابق مقررات بنیاد. بهره4ب ـ

 برای مخترع« های تحصیلی به دانشجویان صاحب استعداد برتراعطای جایزه»نامه ین. لحاظ امتیاز در آی5ب ـ 

 برای مخترع« آموختگان برتر دانشگاهیشناسایی و پشتیبانی از دانش»نامه . لحاظ امتیاز در آیین6ب ـ

 . اعطای تسهیالت فرهنگی ـ رفاهی به مخترع7ب ـ

 : تعداد برگزیدگان و میزان تسهیالت7مادّه 

گانه و میزان تسهیالت مادّی مورد نیاز برای توانمندی هر دسته به طور سالیانه از سوی های برگزیده در هریک از سطوح سهداد اختراعتع

 .شودبنیاد تعیین میرئیس

 .یابد: اعطای تسهیالت به مخترع )مخترعان(، مطابق ثبت رسمی اختراع، تعلق می1تبصره 

نامه فرصت های این آیینمندی از پشتیبانینامه در مدت زمان سه سال پس از برگزیده شدن، برای آغاز بهرهآیین: برگزیدگان این2تبصره 

 .دارند

 

 : اجرا و نظارت8مادّه 

رسد و بنیاد موظف است ای است که به تصویب رئیس بنیاد مینامهنامه، مطابق شیوهها و فرایند اجرایی آیینداوری هر یک از سطوح اختراع

 .امنا ارائه کندنامه را به هیئتنامه، هر ساله گزارشی از عملکرد آیینمن نظارت بر اجرای صحیح آیینض

 

 : تصویب و اجرا9مادّه 

به  26/3/1395و نسخه اصالح شده آن در تاریخ  4/4/1393نامه مشتمل بر یک مقدمه، نه مادّه و شش تبصره در تاریخ این آیین

به تصویب  9/4/1395نامه کمیسیون دائمی(، در تاریخ آیین 3مادّه  1امنا )تبصره ابق مصوبه جلسه پنجم هیئتدائمی و مطکمیسیونتصویب

 .االجراستهیئت امنای بنیاد ملّی نخبگان رسید و از تاریخ تصویب الزم

 

 

 
 


