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 مقدمه:

آموزش عالی بـه  مؤسساتها و دانشگاه علمیهیأتنامه اعتبار ویژه پژوهشی اعضاي آئین 4این دستورالعمل با استناد به ماده 

در راسـتاي تحقـق منظور حسن اجـراي آن در دانشـگاه کردسـتان و همچنـین ه و ب 4/6/88مورخ  10351/3572/3شماره 

تحقیقاتی، تسهیل و تقویت امـور پژوهشـی در دانشـگاه،  هايفعالیتاونت پژوهشی و به منظور ارتقاي مع هايبرنامهاهداف و 

در  علمیهیـأتهاي هماهنگ، اعمال مدون و تفویض اختیارات بیشتر به اعضـاي پژوهش محور شدن دانشگاه، اتخاذ سیاست

 و تدوین، علمیهیأتبه اعضاي (گرانت) ساالنه  پژوهشی از طریق تخصیص اعتبارات ویژه پژوهشی هايفعالیتخصوص انجام 

در شوراي پژوهشـی دانشـگاه بـازبینی و بـه تصـویب رسـید و در تـاریخ  21/4/1395تبصره در جلسه مورخ  11ماده و  8در 

مـورد  این آیین نامـه در 7ماده  باشد.االجرا میبه تصویب هیأت رئیسه دانشگاه رسید و از این تاریخ به بعد الزم 29/6/1395

به بعـد  1395اصالح و به تصویب هیات رئیسه دانشگاه رسید و براي گرانت سال  29/3/1396نحوه پرداخت گرانت در تاریخ 

 باشد.قابل اجرا می

 : تعاریف1ماده 
 :) اعتبار ویژه پژوهشی1–1

ساالنه  ،رات پژوهشی دانشگاهو اعتبا علمیهیأتامتیازهاي پژوهشی اعضاي  بر اساس ،نامهآیینمبلغی است که به موجب این 

 پژوهشی هزینه نماید. هايفعالیتدر ارتباط با  تا گیردمیواجد شرایط قرار  علمیهیأتدر اختیار عضو 

 ) کمیته ممیزي اعتبارات ویژه پژوهشی:1-2

دانشـکده  علمیتهیـأاي مرکب از معاون و مدیر پژوهشی دانشگاه، معاون پژوهشی دانشکده مربوطه و دو نفر از اعضاء کمیته

 مربوطه با انتخاب شوراي پژوهشی دانشکده

 : اهداف2ماده 

 ) کاهش تمرکز امور اجرایی در معاونت پژوهشی دانشگاه1 –2

 در انجام امور پژوهشی علمیهیأت) اعطاي اختیارات بیشتر به اعضاي 2–2

 انشگاهپژوهشی د هايفعالیت، ارزیابی و نظارت بیشتر بر ریزيبرنامه) امکان 3 –2

 پژوهشی و تحقیقات هدفمند. هايفعالیتانجام جهت  و ساختارهاي پژوهشی در هاپژوهشکده، هادانشکده) تقویت 4 –2
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 و استفاده بهینه از اعتبارات پژوهشی دانشگاه وريبهره) افزایش میزان 5 –2

اهش مکاتبـات، تشـریفات اداري و از طریـق کـ علمیهیأتپژوهشی اعضاي  هايفعالیتانجام سرعت بخشیدن به روند  )2-6

 غیره

هـا و شـرکتتحقیقاتی مورد قـرارداد بـا  هايطرح پژوهشی و هايفعالیتبه انجام  علمیهیأت) تشویق و ترغیب اعضاي 2-7

 خارج از دانشگاه مؤسسات

بنیـادي،  هـايپژوهشو نتـایج  تـألیفیپژوهشی دانشگاه نظیر مقاالت، کتب  هايخروجی) ارتقاء کیفی و گسترش کمی 2-8

 ايتوسعهکاربردي و 

 : معیارهاي تخصیص اعتبار ویژه پژوهشی3ماده 

 خواهد بود. علمیهیأتپژوهشی سال گذشته هر عضو  هايفعالیت، بر اساس در هر سال ارزیابی امتیاز و تخصیص آن) 3-1

به عبـارت  ،شود ارائهاست نباید مجدداً  شدهارائه محاسبه و سال قبلفرایند تخصیص اعتبار که در  : امتیازات پژوهشی1 تبصره

 .شودمیمنظور در دریافت گرانت پژوهشی  باریکدیگر امتیاز هر فعالیت پژوهشی فقط 

پژوهشـی  هـايفعالیتامتیـاز  باشد. شدهدرجکه نام دانشگاه در آن  شودمیمقاالت امتیاز داده  به آن دسته ازفقط  :2تبصره 

 شود.پژوهشی دانشگاه محاسبه می مهناآئینمستخرج از تز بر اساس 

موارد پژوهشـی منـدرج بر اساس  علمیهیأتعضو  شدهکسب) تخصیص اعتبار ویژه پژوهشی با توجه به امتیاز پژوهشی 3-2

و بـر هاي مربوطـه بـا رعایـت محـدودیتدانشـگاه  علمیهیأتعضو  پژوهشی هايفعالیتدستورالعمل امتیازدهی به در 

 گیرد:ورت میهاي ذیل صاساس شاخص

هاي پژوهشی خارج از دانشگاه شامل امتیازات مربوطه خواهد بود که از طریق معاونت آن دسته از طرح فقط :4تبصره 

 باالسري دریافت نموده باشد. هاآنپژوهشی عقد قرارداد شده و دانشگاه در قبال 

طرح امتیاز تعلق  شدهتصویب، گزارش نهایی شدهارائهنامه دفاع شده، سمینار ، پایانشدهچاپبه مقاالت  فقط :5تبصره 

 گیرد.امتیاز تعلق نمی شدهتصویب نامهپایانگیرد. به مقاالت داراي پذیرش چاپ یا زیر چاپ، پروپوزال طرح یا می

 پژوهشی هايفعالیتمحدوده زمانی  -4ماده 
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ال پژوهشی که شامل یک سال کامل شمسی و بر اساس یک سبراي هر دوره گرانت  مورداستفاده پژوهشی هايفعالیتتاریخ 

 :شوندتعیین میزیر  صورتبهها باشد و این تاریخیک سال کامل میالدي قبل از سال اعطاي گرانت می

 شود.چاپ مقاله در نظر گرفته می تاریخدر نشریات علمی:  شدهچاپ) مقاالت 4-1

 د.شو) سمینارها: تاریخ برگزاري سمینار در نظر گرفته می4-2

 .شوددر نظر گرفته می) کتاب: تاریخ نشر کتاب 4-3

 .شوددر نظر گرفته می) طرح پژوهشی: تاریخ تصویب گزارش نهایی 4-4

 .شوددر نظر گرفته مینامه نامه: تاریخ دفاع پایان) پایان4-5

 نحوه تخصیص اعتبار ویژه پژوهشی -5ماده 

در سـال قبـل، اعتبـار ویـژه  شـدهکسب، متناسب با امتیاز 2-5ء موارد بند دانشگاه به استثنا علمیهیأتبه کلیه اعضاء ) 5-1

 .گیردپژوهشی تعلق می

به تحصیل، در شرف اسـتفاده از فرصـت مطالعـاتی یـا در حـین اسـتفاده از  مأموربه خدمت،  مأمور علمیهیأت) اعضاي 5-2

 از اعتبار ویژه پژوهشی استفاده نمایند. توانندنمیفرصت مطالعاتی، طرح سربازي غیر بورسیه و در شرف انتقال 

پژوهشـی عضـو  هـايفعالیتدستورالعمل امتیازدهی به واجد شرایط بر مبناي  علمیهیأت) امتیاز نهایی پژوهشی اعضاء 5-3

 شود.ضرایب گرانت محاسبه می با لحاظ و هاي مربوطهبا اعمال سقف و محدودیت دانشگاه علمیهیأت

 شود.اعتبار ویژه پژوهشی، سالیانه توسط شوراي پژوهشی دانشگاه تعیین می تأمین) حداکثر مبلغ 5-4

هر فرد بر اساس فرمول  شدهتصحیحامتیاز  ،علمیهیأتپژوهشی اعضاء  هايفعالیت) به منظور بررسی عملکرد مستمر 5-5

 شود:زیر محاسبه می

4321 bbbbi ×××=α  

1b 1/1نفر معادل  7هاي باالي و براي گروه 1نفر معادل  7هاي زیر (یا مساوي) گروه: ضریب تعداد افراد گروه است که براي 

 است.

2bهاي امتیاز پژوهشی گروه و دانشکده.: نسبت امتیاز پژوهشی هر فرد به متوسط میانگین 
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 هاآنشروع فعالیت گذرد و یا افرادي که سال می در دانشگاه بیش از یک هاآني که از شروع فعالیت تمامی افراد: 6تبصره 

(امتیاز پژوهشی مشمول گرانت صفر  شونددر حدي است که مشمول گرانت می هاآناست اما امتیازات  یک سالکمتر از 

 آیند.می حساببه، در محاسبه میانگین گروه نباشد)

میانگین امتیاز گروه در  نوانعبهیا کمتر است، میانگین امتیاز دانشکده  3 هاآنهایی که تعداد اعضاء براي گروه: 7تبصره 

 شود.نظر گرفته می

 کهدرصورتیشود. در نظر گرفته می 6معادل  2bحداقل میانگین امتیاز پژوهشی هر گروه براي محاسب ضریب  :8تبصره 

 در 2bمیانگین امتیاز پژوهشی گروه جهت محاسبه ضریب  عنوانبه 6باشد، عدد  6میانگین امتیاز پژوهشی گروه کمتر از 

 شود.نظر گرفته می

3b باشد.می 3/1و براي استاد  2/1، براي دانشیار 1/1، براي استادیار 1: ضریب مربوط به مرتبه علمی است که براي مربی 

4b میدانی یا نیمه تجربی هايرشتهبراي ، 3 آزمایشگاهی هايرشته: ضریب مربوط به نوع فعالیت پژوهشی است که براي 

 باشد.می 1 نظري هايو براي رشته 5/1

 :شودمیواجد شرایط از رابطه زیر محاسبه  علمیهیأتاعتبار ویژه پژوهشی هر عضو  

Tiα =علمیهیأتعضو  اعتبار ویژه پژوهشی i 

T) سهم گرانت به ازاء هر امتیاز نسبی :iαشود.ی) که هر ساله در شوراي پژوهشی دانشگاه تعیین م 

 

 اجرانحوه  -6ماده 

اعتبـار  عنوانبـهدر هر سال، درصد مشخصی از اعتبارات پژوهشی دانشگاه  نامهآئین) با توجه به معیارهاي مندرج در این 6-1

پژوهشـی و ایجـاد و یـا  هـايفعالیتگیرد و باقیمانده اعتبار جهـت سـایر قرار می علمیهیأتویژه پژوهشی در اختیار اعضاي 

 یابد.اختارهاي پژوهشی تخصیص میتقویت س

 موظف است پژوهشی دانشکده یا پژوهشکده معاونت ،است شدهمشخص نامهآیین) هر ساله بر اساس ضوابطی که در این 6-2

و بـر اسـاس  قبولقابـلبا توجـه بـه مـدارك را  علمیهیأتامتیازات مربوط به عضو  نامهآیینبر اساس ضوابط مندرج در این 



 

 
 نامه پژوهشیآیین

 

 
 

 
6 

 
 دانشگاه کردستان

 معاونت پژوهش و فناوري

و پـس از تصـویب در شـوراي پژوهشـی  محاسـبه دانشـگاه علمیهیأتپژوهشی عضو  هايفعالیتامتیازدهی به دستورالعمل 

 به معاونت پژوهشی دانشگاه ارسال دارد. هر سال تیرماهمربوطه و حداکثر تا پایان  جلسهصورتهمراه ه دانشکده ب

در واحـدهاي  شـدهدادههماهنگ نمودن امتیـازات  به منظور ،علمیهیأتکمیته ممیزي اعتبارات ویژه پژوهشی اعضاي ) 6-3

کند و معاونت پژوهشی دانشگاه بر اساس اعتبـار را بررسی و نهایی می علمیهیأتمختلف دانشگاه، امتیازات پژوهشی اعضاي 

پـس از تخصـیص  تعیـین و علمیهیـأتسهم اعتبار ویژه پژوهشی هر عضو  ،پژوهشی براي این منظور در آن سال شدهتعیین

 .شودمیابالغ  واجد شرایط علمیهیأت اءعضابه  اعتبارات در معاونت پژوهشی

و بـا توجـه بـه اعتبـار  در طـول سـال بنا بـه درخواسـت متقاضـی علمیهیأت) پرداخت اعتبار ویژه پژوهشی به اعضاي 6-4

بر اساس  پژوهشی هايفعالیته مربوط ب هايهزینهبر اساس ارائه اسناد معتبر  پژوهشی و رعایت ضوابط مالی و یافتهتخصیص

 شود.و پس از تائید معاون پژوهشی دانشکده مربوطه انجام می نامهآئیناین  7ماده 

مقاله مربوطه، شماره  Acknowledgementدر قسمت  مؤلفین، گرانتپژوهشی مستخرج از  هايفعالیتدر خصوص ) 6-5

 .نمایندمی را ذکر گرانتقرارداد 

 

 اعتبار ویژه پژوهشیهزینه نحوه  -7ماده 

در اختیـار  ،گرانت تا دو سال قبل کاملپرداخت به شرط تسویه پیش صورتبهگرانت هر فرد در ابتدا  مبلغدرصد  100 )7-1

  گیرد.وي قرار می

 تواند ضمن رعایت مقررات، اعتبار پژوهشی خود را در موارد زیر هزینه نماید:می علمیهیأت) هر عضو 7-2

هـاي خـدمات آزمایشـگاهی و زات و لوازم آزمایشگاهی تحقیقاتی، رایانه و وسایل جانبی آن، پرداخت هزینـهالف) خرید تجهی

 هاي تحقیقاتیهاي پژوهشی، پرداخت هزینه تعمیر دستگاهمیدانی، خرید مواد مصرفی آزمایشگاهی جهت انجام فعالیت

توسط دانشـگاه بـراي  شدهپرداختالتفاوت هزینه مابه علمی داخلی و هايکنگرههاي مربوط به شرکت در ) پرداخت هزینهب

 علمی هايهمایششرکت در  نامهآیین بر اساسالمللی در سال حداکثر یک کنگره علمی خارجی بین

، پرداخت هزینه چاپ و ویـرایش مقـاالت علمـی، پرداخـت المللیبینعلمی داخلی و  هايانجمن) پرداخت حق عضویت در ج

 هاي آموزشی و پژوهشی (با هماهنگی معاون پژوهشی دانشکده)،پرداخت هزینه شرکت در کارگاه ،هزینه ثبت اختراعات

 هاي اطالعاتی علمیبراي انجام امور تحقیقات دانشگاهی، خرید کتب و نشریات، هزینه عضویت در پایگاه افزارنرم) خرید د
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هـاي انـد و هزینـههمکاري پژوهشـی داشـته علمیهیأت التحقیق به دانشجویانی که از همان دانشگاه با عضور) پرداخت حق

 داخلی و خارجیعلمی معتبر هاي در همایش هاآنمربوط به شرکت 

، میدانی یا نیمه تجربی یا تجربی آزمایشگاهی هايرشتهبه منظور استفاده بهینه از اعتبارات پژوهشی، پژوهشگران  :9تبصره 

با ارائه فاکتور و اسناد مثبتـه صـرف خریـد  خود راهر سال گرانت مبلغ کل  %25و  %50، %75 قلبه ترتیب حدا بایدو نظري 

پژوهشی خـود  هايفعالیتخدمات آزمایشگاهی در راستاي  ایو  مصرفی لیوسا(غیر مصرفی)، مواد و  گذاريسرمایهتجهیزات 

) 2-7ا امـور پژوهشـی (منـدرج در بنـد تواند براي سایر موارد دیگر مرتبط بـنمایند. الزم به ذکر است مابقی مبلغ گرانت می

پژوهشـی دانشـگاه تنظـیم مـدیر امـور ، معاون پژوهشی دانشـکده و علمیهیأتکه با امضاي عضو  ايجلسهصورتهزینه و با 

 عنوانبـهاز محـل گرانـت  بـاریکسـال  3حـداقل  پتا پل وخواهد شد، تسویه هزینه مربوطه انجام خواهد شد. خرید تبلت 

 از محل گرانت به دانشگاه) مجاز است. شدهخریداري(به شرط تحویل دستگاه قبلی  گذاريهسرمایتجهیزات 

بـه بعـد  1394بـراي گرانـت سـال  نامـهآئینایـن  9الزم به ذکر است که نحوه هزینه کردن گرانت مطابق تبصـره  توضیح:

 لی عمل خواهد شد.قب نامهآئینمطابق با  1394هاي قبل از باشد و براي گرانت سالمی اجراقابل

پرسنلی غیر مرتبط با امور پژوهشی و همچنین خرید وسایل غیر مـرتبط بـا امـور پژوهشـی مجـاز  هايهزینه) پرداخت 7-3

بـر عهـده شـوراي  شـدهانجامهـاي تشخیص موارد مورد اختالف در ماهیت پژوهشی یا غیر پژوهشی بـودن هزینـه باشد.نمی

 پژوهشی دانشگاه است.

هایی که اعتبـار آن از منـابع خـارج از قراردادها و فعالیت ها،ها، پروژهباشد براي انجام طرحمجاز نمی وجههیچبه) محقق 7-4

 گردیده است، از بودجه اعتبار ویژه پژوهشی خود هزینه نماید. تأمیندانشگاه 

 ار ضروري است.) در مورد خرید لوازم و تجهیزات غیر مصرفی، فرم درخواست خرید، فاکتور و قبض انب7-5

هـاي سفرهاي خارج از کشور که به منظور ارائه مقاالت و یـا شـرکت در کارگاهمربوط به  هايهزینه حسابتسویه :10تبصره 

 .گیردمیپس از تاریخ مراجعت از سفر صورت  دو ماه، حداکثر پذیردمیآموزشی معتبر صورت 

قرارداد  پایانسال قبل از تاریخ قرارداد گرانت تا تاریخ  از دو) تاریخ اسناد مالی براي تسویه گرانت هر سال 7-6

پرداخت گرانت هـر سـال منـوط بـه  درهرصورتباشد. اما الزم به ذکر است که می قبول مورد) دوساله(قرارداد 

 و تاریخ خاتمه قراردادهاي گرانت و پرداختی آنها تمدید نخواهد شد. باشدتسویه گرنت دو سال ماقبل می



 

 
 نامه پژوهشیآیین
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 دانشگاه کردستان

 معاونت پژوهش و فناوري

 ف دانشکدهایوظ -8ماده 

 پیگیري و نظارت بر نحوه هزینه عملکرد اعتبارات پژوهشی )8-1

 موردنیازاعتبارات  تأمینهاي سال آینده به منظور ) ارائه گزارش عملکرد سالیانه و پیشنهاد برنامه8-2

ب مصوبات شوراي متقاضی اعتبار ویژه پژوهشی، در چارچو علمیشده توسط اعضاي هیأتارائه) بررسی و کنترل مدارك 8-3

 هاي موجود.نامهآیینپژوهشی دانشگاه و 

هـاي بر عهده معاونت پژوهشی هر دانشکده بوده و در مورد دانشـکده 3-8تا  1-8بررسی موارد مربوط به بندهاي  :11 تبصره

 فاقد معاونت پژوهشی، ریاست دانشکده این موارد را مورد بررسی قرار خواهد داد.

ها ر است که با اجراي طرح اعتبار ویژه پژوهشی هدف دولت محترم و برنامه پژوهش محوري دانشـگاهمعاونت پژوهشی امیدوا

از نظـر پـژوهش در سـطح  شـود تحقـق یابـد و دانشـگاه کردسـتانکه توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوري پیگیـري مـی

 مطرح کشور قرار گیرد. هايدانشگاه

 

در شوراي پژوهشی دانشگاه بازبینی و به تصـویب رسـید و  21/4/1395در جلسه مورخ تبصره  11ماده و  8در  نامهآییناین 

 باشد.می االجراالزم از این تاریخ به بعدرئیسه دانشگاه رسید و  هیأتبه تصویب  29/6/1395در تاریخ 
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