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6/6/1392:تجدید نظرتاریخ
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6از2صفحه 01/01RT-I:شناسه مدرك

)گرنت(ي اعتبار ویژه دستورالعمل نحوه محاسبه، تخصیص و هزینه

:کنترلمهر

هدف-1
ترغیبمنظوربه)Grant(ویژهاعتبارهزینهومحاسبهتخصیص،ينحوتعییندستورالعملاینتدوینازهدف

، پژوهشیيهاتیفعالبهترانجامبرايسالمرقابتيهانهیزمیجادا،وريبهرهمیزانافزایشمحققین،تشویق و
وریزيبرنامهی، پژوهشيهاتیاولوتوجه بهبامحورپژوهشياستانداردهانیتدووپژوهشیهايطرحتوسعه

.باشدی، میپژوهشمالیمنابعازنهیبهاستفادهو ویژهاعتباربراساسمحققینپژوهشیعملکردمدیریت
ي کاربرددامنه- 2

.در پژوهشگاه استاندارد کاربرد دارددستورالعملاین 
مسئولیت اجرا- 3

حسنبرنظارتمسئولیتوفناوريوکاربرديهايپژوهشاموردفترهعهدبهدستورالعملایناجرايتیمسئول
.باشدمیاستانداردپژوهشگاهپژوهشیمعاونتيهعهدبهآناجراي

تعاریف-4
محقق4-1

بهتواندیمفیوظاشرحطبقکهوابستهعلمیهیاتعضویاوپژوهشگاهکارشناس/ یعلمأتیهعضو
.بپردازدیپژوهشتیفعال

اعتبار پژوهشی ساالنه4-2
أتیهبیتصووپژوهشگاهیپژوهشيشوراشنهادیپباساالنهکهاستپژوهشگاهکلاعتباراتازي درصد

.گیردمیقراراستفادهموردمحققبهتخصیصبرايوتعیینسهیرئ
ضریب ریالی ساالنه4-3

يشوراشنهادیپبا است کهساالنهپژوهشیاعتباربامتناسبامتیازهربهیافتهتخصیصریالیاعتبار
. گرددمیتعیینپژوهشگاهسهیرئأتیهبیتصوویپژوهش

اعتبار ویژه پایه4-4
درباریکبرايوتعیینپژوهشگاهسهیرئأتیهبیتصوویپژوهشيشوراشنهادیپبااعتباري است که

. شودیمدادهاختصاصجدیداالستخدامافرادبهاولسال
ي تخصیص و محاسبه اعتبار ویژهنحوه- 5

ي تخصیصنحوه5-1
شده،کسبامتیازمجموعو1شمارهجدولدرمندرجپژوهشیهايشاخصبراساسحققمهرویژهاعتبار

.گرددمیمحاسبه
.باشدمیالزامی1شمارهجدول26تا1هايردیفموضوعهايفعالیتکلیهبرايپژوهشگاهبهوابستگیذکر:1تبصره 
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6از3صفحه 01/01RT-I:شناسه مدرك

)گرنت(ي اعتبار ویژه دستورالعمل نحوه محاسبه، تخصیص و هزینه

:کنترلمهر

موظف،خدمتیی اجرادستورالعمل5شمارهجدولبراساسمحققین،مشتركی پژوهشيهاتیفعالازیامت:2تبصره 
.شودمیمحاسبهاستاندارد،پژوهشگاهی علمأتیهاعضايی علمرکودوانهیسالمرتبطي اعطا

ي محاسبهنحوه5-2
:گرددیممحاسبهریزفرمولمطابقمحققهرویژهاعتبار

ویژهاعتبار= اعتبار ویژه پایه ) + مجموع امتیاز کسب شده× ساالنهریالیضریب(
موارد استفاده از اعتبار ویژه-6

امناءاتیهمصوبیمعامالتویمالنامهنییآبهتوجهباومقرراتونیقوانچارچوبدرتواندمیمحققهر
:نمایدهزینهزیرموارددرراخودویژهاعتبار19/4/91مورخپژوهشگاه،

پژوهشی؛يهاطرحانجام-
؛مصرفیموادخریدویدانیممطالعاتآزمایشگاهی،خدماتهايهزینهپرداخت-
آزمایشگاهی؛لوازموتحقیقاتیتجهیزاتخرید-
اختراع؛ثبتهزینهویخارج،یداخلعلمیمجامعدرعضویتحقپرداخت-
ىو کمیته هاهاشرکت در همایشدستورالعملبراساسخارجیوداخلیعلمیي هاهمایشدرشرکتنهیهز-

؛المللىبینفنی تدوین استاندارد
مقاله؛سندگانینوستیلدرسندهینورتبهبهتوجهبامعتبرعلمینشریاتدرعلمیمقاالتچاپهزینه-

پژوهشیطرحدرهمکاردانشجویانوکارشناسانبهالزحمهحقپرداخت-
پژوهشگاهپژوهشیشورايازمجوزاخذبهمنوطدستورالعملاینچارچوبازخارجهزینهدرخواستهرگونه:1تبصره 

.است
. باشدیمبعدهايسالدراستفادهبرايرهیذخقابلمصوبویژهاعتبار:2تبصره 

شرح اقدامات-7
علمیاطالعاتسامانهبهورودباسال،هرتیرماهپایانتاحداکثرویژه،اعتبارازاستفادهمتقاضی محقق1- 7

سالپژوهشیهايفعالیتثبتبهنسبتhttp://saep.standard.ac.irآدرسبه) ساعپ(پژوهشگاه
شناسه مدركدر فرم تقاضاي هزینه از محل گرنت به 1شمارهجدولهايشاخصبراساسخود،قبل
00/01RT-Fوکاربرديهايپژوهشاموردفتربهمربوطمستنداتبه همراه سایرآن راپرینتواقدام

.نمایدمیارسالفناوري
اقداممتقاضیویژهاعتبارمحاسبۀوامتیازدهیبررسی،بهنسبتفناوريوکاربرديهايپژوهشاموردفتر2- 7

.نمایدمیابالغمحققبهسال،هرشهریورماهآخرتاحداکثرراآنمیزانو
اعتبارمربوط،هايدستورالعملوهانامهآئینبراساسوپژوهشگاهمقرراتونیقوانچارچوبباید درمحقق3- 7

.نمایدهزینه6بندمطابقراخودویژه
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6از4صفحه 01/01RT-I:شناسه مدرك

)گرنت(ي اعتبار ویژه دستورالعمل نحوه محاسبه، تخصیص و هزینه

:کنترلمهر

هاي پژوهشییافته به شاخصامتیاز اختصاص-1جدول 

سقف امتیاز در هر سالامتیازشاخص پژوهشیردیف
هاي اطالعاتی هاي معتبر نمایه شده در پایگاهمقاله چاپ شده در مجله1

ISI/JCR
10–

هاي اطالعاتی غیر پایگاههاي معتبر نمایه شده دردر مجلهمقاله چاپ شده2
ISIاز 

7–

المللی و ایندکس بینپژوهشی داراي - هاي علمیمقاله چاپ شده در مجله3
ISCیا

6–

پژوهشی داخلی معتبر وزارت علوم، -هاي علمیمقاله چاپ شده در مجله4
فناوري و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکیتحقیقات و

5–

–2ترویجی- هاي علمیمقاله چاپ شده در مجله5

215المللیبینهاي همایشCDها یا مقاله کامل چاپ شده در مجموعه مقاله6
1هاي داخلیهمایشCDها یا مقاله کامل چاپ شده در مجموعه مقاله7
15المللیهاي بینهمایشCDها یا خالصه مقاله چاپ شده در مجموعه مقاله8
5/0هاي داخلیهمایشCDها یا خالصه مقاله چاپ شده در مجموعه مقاله9
–4)دبیر(محور تدوین استاندارد ملی پژوهش 10

12)دبیر(تدوین استاندارد ملی 11
5/01)دبیر(تجدید نظر استاندارد ملی 12
12)دبیر(اي تدوین استاندارد کارخانه13
–13المللیپیشنهاد مصوب تدوین استاندارد بین14

–26المللیپیش نویس مصوب تدوین استاندارد بین15

–8المللیتدوین استاندارد بین16

–1مصوب)Technical comment(پیشنهاد فنی 17

–20هاي تالیفی چاپ شده توسط مراکز معتبر علمی دانشگاهیکتاب18

–10هاي تالیفی چاپ شده توسط سایر مراکز نشر به شرط داوريکتاب19

1 New proposal (confirmed)
2 Draft of International Standard (confirmed)
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6از5صفحه 01/01RT-I:شناسه مدرك

)گرنت(ي اعتبار ویژه دستورالعمل نحوه محاسبه، تخصیص و هزینه

:کنترلمهر

هاي معتبر پژوهشی در جشنواره-هاي علمیدریافت جوایز یا نشان20
المللی و داخل کشور مورد تأیید وزارت علومبین

10–

–1)اداره ثبت اختراعات و مالکیت صنعتی(اختراع ثبت شده در داخل کشور 21

–5)هاي معتبرسازمانسایرتأییدیه از(اختراع ثبت شده در داخل کشور 22

اختراع ثبت شده در خارج از کشور داراي گواهی از مراجع معتبر 23
المللیبین

10–

سازي محصول منجر به تولید و تجارياختراع یا اکتشاف /تولید دانش فنی24
یا فرآیند

20–

–2هاثبت ژن و میکروارگانیسم25

هاي از محل طرحعنوان اموال پژوهشگاهشده بهخرید تجهیزات ثبت26
)میلیون ریال10هر (سازمانیپژوهشی مصوب برون

18

میلیون 10هر (هاي برون سازمانیمحل پروژهاختصاصی ازدرآمدجذب 27
)ریال

240

مصوب شوراي پژوهشی پژوهشکده (سازمانیتهیه و تنظیم پروپوزال برون28
)یا پژوهشگاهو

14

:جدولتوضیحات 
:5تا 1هاي ردبف

,Case report, publication rapid: از قبیل)Full Paper(هاي مختلف اما غیر از مقاله کامل به مقاالتی که به صورت- Short

Communication, Technical note, Letter و یا هر عنوان دیگري که مقاله را از یک مقاله کامل متمایز سازد، منتشر شود
.گیرددرصد امتیاز مقاله کامل تعلق می80تا 

:شودهاي زیر احراز میعلمی ترویجی از طریق سایتعلمی پژوهشی و ، ISI/ISCبودن مجله از لحاظ علمی معتبر-
www.sid.irhttp://www.isc.gov.irhttp://science.thomsonreuters.com

:19و 18هاي ردیف

.به کتابهاي چاپ مجدد با تجدید نظر حداکثر یک پنجم امتیاز مربوط تعلق می گیرد-
.امتیاز کتابهاي تالیفی محاسبه خواهد شد% 50امتیاز کتابهاي ترجمه شده -

:28و 27ردیف هاي 
.گیرددرصد باقیمانده به مجموع همکاران طرح، تعلق می40پژوهشی و طرحدرصد امتیاز به مجري 60
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)گرنت(ي اعتبار ویژه دستورالعمل نحوه محاسبه، تخصیص و هزینه

:کنترلمهر

مدارك مرتبط-8
19/4/91مورخپژوهشگاه،امناءاتیهمصوبیمعامالتویمالنامهنییآ-
پژوهشگاهیعلمأتیهاعضايیعلمرکودوانهیسالعیترفياعطاموظف،خدمتییاجرادستورالعمل-

استاندارد
المللىبینفنی تدوین استانداردىو کمیته هاهاهمایششرکت در دستورالعمل -

مدارك پیوست- 9
00/01RT-Fگرنت به شناسه مدركفرم تقاضاي هزینه از محل -

بایگانی سوابق-10
و به مدت امور پژوهش هاي کاربردي و فناوريکلیه سوابق ایجاد شده در نتیجه اجراي این دستورالعمل در دفتر 

.شودسال نگهداري می5
کنندگان مداركدریافت-11

حوزه ریاست-
)امور پژوهش هاي کاربردي و فناوريدفتر(و حوزه مرتبط معاونت پژوهشی-
)امور مالی(معاونت توسعه منابع انسانی و پشتیبانی و حوزه مرتبط -
دفتر فناوري اطالعات و ارزیابی-
هاروساي پژوهشکده-
دبیرخانه کمیته تدوین و پیگیري فرآیندها-
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فرم تقاضاي هزینه از محل گرنت

فناوريمدیرکل محترم دفتر امور پژوهش هاي کاربردي و
و احترام، سالمبا

.پرداخت شودفهرست زیرمبالغ :اینجانب)گرنت(از محل اعتبارات ویژهییدخواهشمند است دستور فرما
 عضو هیات علمی پژوهشیروه گ:پژوهشکدهکارشناس:

)ریال ( مبلغ مدارك الزم موارد هزینه ردیف
پیش فاکتور–فاکتور مواد مصرفیو خرید مطالعات میدانیهزینه خدمات آزمایشگاهی، 1
پیش فاکتور–فاکتور * آزمایشگاهیلوازموتجهیزاتهزینه خرید2
رسید پرداخت هزینه خارجیوداخلیعلمیمجامعدرعضویتحقپرداخت 3
کپی پذیرش مقاله +رسید پرداخت معتبرعلمینشریاتدرچاپ مقاالتهزینه4
رسید پرداخت هزینه اختراعثبتهزینه5
دسـتورالعمل براسـاس خارجیوداخلیعلمیي هاهمایشدرشرکتهزینه6

المللىبینفنی تدوین استانداردىو کمیته هاهاشرکت در همایش
رسید پرداخت هزینه 

کپی پذیرش مقاله+ رسید پرداخت شرکت در کنفرانس هاي داخل کشور/ثبت نامههزین7
کپی پذیرش مقاله+ رسید پرداخت معتبر خارجیشرکت در کنفرانس هاي /ثبت نامههزین8
زحمهصورتجلسه حق الهمکار در طرح پژوهشیدانشجویانکارشناسان و به زحمهالقح9
)توضیحات(سایر10

جمع کل
.ریال اطالق می گردد000/400داراي ارزش بیش از ) شماره اموال( اقالم سرمایه اي به اقالم پالك خور * -
.سرمایه اي باشدفاکتور سرمایه اي می بایست فقط شامل اقالم -
.ریال ارائه سه پیش فاکتور از سه نمایندگی الزامی است000/000/50براي خرید لوازم و تجهیزات باالي -

:موارد هزینه کرد
. . . . . . . . . . . . .مصوب شوراي پژوهشی پژوهشکده مورخ تدوین استاندارد پژوهش محورطرح پژوهشی

:تدوین استاندارد پژوهش محور/پژوهشیعنوان طرح 
:تاریخ :       امضاء 

__________________________________________________________________________
اعالم نظر کارشناس امور پژوهشی

نمی باشدجدول فوق مورد تأیید می باشد. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . پرداخت هزینه ردیف 

:تاریخ :       امضاء 
______________________________________________________________________

پژوهشگاهمعاونت محترم توسعه منابع  انسانی و امور پشتیبانی 
باسالم و احترام

.ا در خصوص پرداخت هزینه هاي تأیید شده و ثبت به عنوان هزینه قطعی دستور اقدام مقتضی صادر فرماییدلطف

هش هاي کاربردي و فناوريمدیرکل دفتر امور پژو
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