
 جامپژوهشی مؤسسه آموزش عالی وحدت تربت پرداخت تشویقی طرح های نامهآئین

 مقدمه: - 1

سهیل و تقویت فعالیتءمنظور ارتقابه ضمن حفظ کیفیت ، ت شگاه  شدن دان شی، پژوهش محور  شهای پژوه ی، اعمال آموز

ی تخصیص اعتبار یدستورالعمل اجراهای پژوهشی، خصوص انجام فعالیت در ءضوابط مدون و تفویض اختیارات بیشتر به اعضا

 .باشدبه شرح زیر می جام عالی وحدت تربت آموزش مؤسسه ءبه اعضا( Grant) ویژه پژوهشی

 تعاریف: - 2

 .عالی غیر انتفاعی وحدت تربت جام آموزشمنظور مؤسسه : مؤسسه 

ضاء  ضای هی: اع شجویان و ئمنظور اع ساتید مدعو، دان شکارمندانی میت علمی تمام وقت، نیمه وقت، ا د که تمایل با

 .نمایندخود را ارائه  طرح پژوهشی مؤسسهدارند به نام 

شی  ست که به موجب این : اعتبار ویژه پژوه ضریب فعالیت نامهآئینمبلغی ا شی،  ساس امتیازهای پژوه های برا

سالموسسهو میزان اعتبارات پژوهشی  ءی اعضاآموزش شرایط قرار ی،  گیرد که در ارتباط با میانه در اختیار عضو واجد 

 .های تحقیقاتی پژوهشی هزینه نمایدانجام طرح

علمی پیمانی و رسمی آزمایشی و قطعی  هیئتدسته از اعضاء  آن نامه(:ت علمی )مشمول این آئینئعضو هی 

 اشد.هستند که دارای حداقل مرتبه مربی ب

 کنند.فعالیت می مؤسسهالتدریس در صورت حقدسته از اعضاء که به آن: اساتید مدعو 

شی  ضای کارگروه پژوه شورایشامل : اع ضاء  شی  اع سهپژوه س سهامنا  هیئتنماینده  ،مؤ س ضای  ٢ ،مؤ نفر از اع

 .مؤسسه یآموزشریاست و معاونت هیئت علمی به همراه 

 .مدیران گروه و یا نمایندگان مدیران گروه: اعضاء کمکی کارگروه پژوهشی 

نه، تحقیقاتی، کتاب، دانش بنیان، مقاالت علمی، برگزاری همایش، طرحاعم از کلیه : طرح پژوهشییی  ناورا های ف

 ها و غیره.آپها، استارتها، کارگاهکنفرانس

و تصووویب و انعقاد  تأییده که پس از طی مراحل مربوط بیا اعضووایی  ضوووع: طرح پژوهشییی )مجریان( ریمج 

 .رساندقرارداد، طرح را به انجام می

شان دهنده سطح برگزاری کنفرانس می باشد که باید در سطح بین  المللی:کنفرانس بین   کنفرانس بین المللی ن

مه ی بین المللی  که کل قه ای بودن، آن اسووووت  یا منط قه ای برگزار شوووود. منظور از بین المللی  یا منط المللی 



(Internationalصورت ا سط انجمن های بین المللی به  شد، تو شده با شورهای مختلف ( در عنوان درج  دواری در ک

 برگزار گردد و دارای کمیته علمی از کشورهای مختلف باشد.

تمامی افرادی که در انجام پژوهش و نگارش مقاله نقش داشته اند باید به عنوان نویسنده مقاله  نویسندگان مقاله: 

 آورده شود. شخصی نویسنده مشمول تمامی موارد زیر باشد:

 نتایج  ایده پژوهشی با طراحی مطالعه و یا جمع آوری داده ها و یا تحلیل و تفسیر سهم قابل توجهی در ارائه

 پژوهشی داشته باشد.

  در نوشتن پیش نویس مقاله و اصل آن، یا مرور نقادانه ی آن که منجر به اصالح محتوای علمی مقاله و می گردد

 نقش داشته باشد.

 .مقاله نهایی را مطالعه و تأیید کرده باشد 

فردی است که مسئولیت نوشتاری، تهیه محتوای مقاله و مکاتبات با  (:Corresponding Authorاصلی) مؤلف 

و پاسخ گویی به ابهامات و ایرادات مطرح شده در مورد مقاله و انتقال نظرات و مکاتبات مهم به سایر نویسندگان مجله 

صلی باید نؤ. مو تنظیم روابط بین آنها را بر عهده می گیرد ست الکترونیکی خود را اعالم لف ا و همچنین با  کندشانی پ

از سوایر  های تعیین شوده توسوط مجله مورد نظرسوایر عالمتیا « کشویدن خط» ،«سوتاره»اسوتفاده از عالئمی نظیر 

 نویسندگان مجزا شود.

 یعالی ترین مرجع سیاستگذاری، برنامه ریزی، نظارت و ارزیابی پژوهش ی موسسهپژوهشکارگروه  کارگروه پژوهشی: - 3

 است. موسسهو فناوری در 

 اهداف کار گروه پژوهشی: 

 ارتقاء و توسعه کمی و کیفی پژوهش های بنیادی و کاربردی  -

 توسعه نوآوری، فناوری و کارآفرینی -

 موسسهرفع موانع و بهبود شرایط پژوهش و فناوری در  -

 تولید ثروت از دستاوردهای پژوهشی -

 توسعه پژوهش و فناوری در راستای رفع نیازهای کشور -

 حمایت از پژوهش های بنیادی هدفمند برای گسترش مرزهای دانش -

 دستیابی به علوم و فناوری های نوین و کلیدی -

 تالش برای ایجاد دانشگاه نسل جدید مبتنی بر الگوهای ایرانی اسالمی -

 ظایف کارگروه پژوهشی:شرح و 

 موسسه یو فناور یتحقق اهداف پژوهش یبرا یزیو برنامه ر یاستگذاریس -

 موسسه توسعه یبه اهداف چشم انداز و برنامه ها دنیرس یدر راستا موسسه ینقشه جامع پژوهش و فناور نیتدو -

 یپژوهش و فناور کپارچهی تیریو توسعه برنامه جامع و مد ندهایفرا یساز نهیبه -



 مناسب یراهکارها نیو تدو موسسهدر  یو فناور یپژوهش یجار یها ندیها و فرا استیس شیپا -

 یباالدست اجعآن به مر شنهادیو پ یپژوهش و فناور ییاجرا یندهایو اصالح ساختارها و فرا یبازنگر ،یبررس  -

 مناسب یپژوهش یها استیس نیکشور به منظور تدو یپژوهش یازسنجین  -

 موجود یو توسعه مراکز پژوهش دیجد یمراکز پژوهش سیتاس شنهادیپ یبررس  -

 تشویقی طرح های پژوهشیبه منظور محاسبه  یعلم ئتیه یاعضا یپژوهش یها تیفعال یابیارز یتعیین شاخص ها  -

 موسسه یتحقق نظام نوآور یبرا یزیر نامهو بر یاستگذاریس  -

 آیین نامه اعضای هیات علمی موسسه یو نظارت بر اجرا یاستگذاریس  -

 از پژوهشگران ممتاز تیو حما قیانتخاب، تشو یمناسب برا یروش ها نییو تع یبررس  -

 یعلم ئتیه یاعضا یپژوهش یها تیمامور یساز نهیو به یزیبرنامه ر  -

 یالملل نیب یتفاهم نامه ها و قراردادها یو فناور یپژوهش یشدن بخش ها ییاجرا یمناسب برا یراهبردها نیتدو  -

 یدیو کل نینو یها یو رصد علوم و فناور ییشناسا  -

 کشور یازهایرفع ن یدر راستا یکاربرد یاز پژوهش ها تیتوسعه و حما یبرا یزیبرنامه ر  -

و مراکز  یسو و پارک علم و فناور کی زرشته های موجود ا نیبخش ب جهیمؤثر و نت یتعامل و همکار یبرا یزیبرنامه ر  -

 گرید یاز سو یرشد و فناور

 کتابخانه ها یو سامانده یمنابع علم نیتأم یبرا یگذار استیس  -

 موسسه یو پژوهش یشگاهیآزما زاتیتجه نیتأم یبرا یگذار استیس  -

 یهشو پژو یعلم اتینشر یفیو ک یو توسعه کم دیتول یبرا یگذار استیس  -

 یعلم یها و کارگاه ها شیهما یفیو ک یارتقاء کم یبرا یگذار استیس  -

 موسسه یاز آثار پژوهش یعلم داتیتول یفیو ک یارتقاء کم یبرا یگذار استیس  -

 یمجاز یدر فضا یو فناور یپژوهش یها تیانعکاس مؤثر فعال یبرا یزیو برنامه ر یگذار استیس  -

و  ،ییاجرا یهابا سازمان ها، نهادها، دستگاه یو فناور یپژوهش یها یهمکار تیتقو یبرا یزیر هو برنام یگذار استیس  -

 یمراکز و مؤسسات پژوهش

و  ،یپژوهشی ها افتهی یساز یتجار ان،یدانش بن یاز شرکت ها تیتوسعه و حما یبرا یزیو برنامه ر یگذار استیس -

 یانتقال تکنولوژ

 کشور یازهاین یدر راستا ییدانشجو ینامه و رساله ها انیپا تیو هدا یفیارتقاء ک یبرا یگذار استیس  -

 یعلم ئتیه یاعضا یپژوهش یطرح ها بیدرخصوص تصو ییو اظهارنظر نها یبررس  -

 ارجاع شده یشنهادهایو اظهار نظر در باره پ یبررس  -

 های پژوهشینظارت و ارزیابی روند اجرای صحیح طرح -

 یمختلف پژوهش و فناور ینامه ها وهینامه ها و ش نییآ نیدوو ت هیته  -

 انو دانشجوی های مالی برای حوزه پژوهشی در بخش اساتیدگیریتصمیم -

 پژوهشی هایفعالیترسیدگی به شکایات اعضاء در خصوص  -

 علمی و اساتید مدعو هیئتارزیابی گزینش متقاضیان جذب  -

 های پژوهشیهای اجرای طرحتعیین سقف پرداخت هزینه -

 های علمیبررسی و ارزشیابی مقاالت، کتب، مجالت و کنفرانس -



 ارزیابی و تخصیص ساعت پژوهشی اساتید -

 دستورالعمل کارگروه پژوهشی سرفصل - 4

 های پژوهشیانواع طرح 

 طرح داخلی مستقل 

شی، خود  سهکارفرمای طرح پژوه س ست که خود نیز کل اعتبار مورد نیاز طرح را  آموزش مؤ . کندمی تأمینعالی وحدت ا

 اشد.نهاد بآن مورد نیاز  هاموضوع این طرحترجیح بر این است 

ثبت شود در قالب طرح داخلی مستقل  مؤسسهنام  اعم از کنفرانسی و ژورنالی که باکتب و مقاالتی  ،ثبت اختراع :1 تبصره

 .گیردقرار می مؤسسه

 .باشدبه شرح زیر می و کتب جدول اعتبار مقاالت :2 تبصره

 مقاالت کنفرانسی  -1 -1 -1 -4

 ،(100از  100)امتیاز باالترین امتیازکسب حداکثر مبلغ اختصاص یافته به یک مقاله کنفرانسی با  :(هاتشویقی) 3تبصره 

 .باشدمی (یک میلیون تومانتومان ) 000/000/1مبلغ 

 امتیازبندی مقاالت کنفرانسی :1جدول 

 سطح برگزاری

 (30)حداکثر

 نمایه

 (30)حداکثر 

 نوع ارائه

 (10)حداکثر

 ترتیب نویسندگان

 (10)حداکثر 

 زبان مقاله

 (10)حداکثر 

 مقاالت منتخب

 (10)حداکثر 

 10 حضوری  IEEE  30 30 المللی بین

 ٢جدول  بنا به 

 10 انگلیسی 

 ٢0 ملی بنا به تشخیص کارگروه
ISC 15 

 5 غیرحضوری
 5 فارسی

 1 پوستر 5 ایمنطقه

 

 : امتیاز مشارکت نویسندگان در طرح پژوهشی2جدول 

 نفر پنجم نفر چهارم نفر سوم نفر دوم نفر اول تعداد نویسندگان

1 100 %     

2 90 % 60 %    

3 80 % 50 % 50 %   

4 70 % 40 % 40 % 40 %  

5 60 % 30 % 30 % 30 % 30 % 

 % تقسیم بر تعداد سایر نویسندگان 1٢5 % 50 نفر 5بیش از 

 گیرد.که موسسه آموزش عالی وحدت برگزارکننده آن است مشمول تشویقی قرار نمی مقاالت کنفرانسی :4 تبصره



 شرایط عمومی فرد متقاضی تشویقی مقاله کنفرانسی به شرح زیر است: :5تبصره 

 موضوعات کنفرانس یا مجمع در تخصص ارائه دهنده مقاله باشد. .1

 ( ، غیرحضوری یا پوستر باشد.Oralمتقاضی دارای گواهی پذیرش ارائه مقاله به صورت سخنرانی ) .٢

 مقاله مورد نظر قبال در هیچ کنفرانس یا مجمع داخلی یا خارجی توسط نویسنده )نویسندگان( ارائه نشده باشد. .3

 مقاله کنفرانسی در سال برای تشویقی ارائه دهد. 3هر نفر می تواند حداکثر  :6تبصره 

به صورت سخنرانی جهت دریافت تشویقی مقاله، پژوهشگران باید نسخه کامل مقاله چاپ شده و گواهی ارائه مقاله  :7تبصره 

(Oral.غیرحضوری یا پوستر را به مدیرپژوهشی ارائه نماید ، ) 

عالی، مراکز ها، موسسات آموزش همایش ملی یا بین المللی معتبر همایشی است که برگزار کننده آن، دانشگاه :8 تبصره

تحقیقاتی، فرهنگستان ها و یا انجمن های علمی معتبر باشد )محل برگزاری همایش مالک نمی باشد(. برگزارکنندگان همایش 

 ثبت نمایند.  (ISC) های داخل کشور موظفند قبل از فراخوان مقاله، همایش خود را در پایگاه استنادی علوم جهان اسالم

( موسسهپژوهشی  مدیرتوسط دانشگاههای برتر و یا انجمن های علمی معتبر )به تشخیص به همایش هایی که  :9تبصره 

. امتیاز اینگونه ثبت نشده باشند، امتیاز تعلق می گیرد (ISC) برگزار شده اند، حتی اگر در پایگاه استنادی علوم جهان اسالم

 محاسبه می شود. ISCهای ها معادل امتیاز همایش همایش

امتیاز  %50معادل  همایش ها (CD) ها یا لوح فشردهخالصه مقاله چاپ شده در مجموعه خالصه مقاله یازامت :10 تبصره

  مقاله کامل چاپ شده خواهد بود.

 wosامتیاز خالصه مقاله های ارائه شده در همایش های بین المللی که در نشریات بین المللی نمایه شده در  :11 تبصره

 .در نظر گرفته میشود 5/1چاپ شده باشند، با ضریب

: همایش بین المللی داخل کشور به همایشی اطالق می گردد که در عنوان همایش، کلمه بین المللی قید شده 1٢تبصره 

 باشد و مقاله کامل یا خالصه مقاله چاپ شده به زبان غیر فارسی باشد. 

چاپ شده باشد و با ارزیابی و داوری در نشریه ای چنانچه مقاله ای در مجموعه مقاالت همایش به صورت کامل  :13 تبصره

تعلق می گیرد و چنانچه مقاله ای ابتدا در مجموعه مقاالت همایشی  تشویقینیز چاپ شود، فقط به مقاله چاپ شده در نشریه 

 تشویقیم مقاله به چاپ رسیده و پس از آن در نشریه ای به صورت مقاله کامل به چاپ رسیده باشد، ه wos به صورت خالصه

 نشریه را اخذ می نماید. تشویقیهمایش و هم 

چنانچه نحوه ارائه مقاله در همایش به صورت پوستر باشد تنها در صورتی که خالصه مقاله یا مقاله کامل در  :14 تبصره

 اپ شده باشد، امتیاز داده میشود.مقاالت همایش چ مجموعه

 مقاالت ژورنالی  -٢ -1 -1 -4

 ،(100از  100)امتیاز باالترین امتیازکسب حداکثر مبلغ اختصاص یافته به یک مقاله ژورنالی با  :(هاتشویقی) 15تبصره 

 باشد.( میدو میلیون و پانصد هزار تومانتومان ) 000/500/٢مبلغ 



 : امتیاز بندی مقاالت ژورنالی3جدول 

 نوع ژورنال

 (35)حداکثر

 کیفیت مقاله

 (30)حداکثر 

 انتشارات

 (10)حداکثر 

 زبان مقاله

 (5)حداکثر 

ترتیب 

 نویسندگان

 (20)حداکثر

ISI  35 
بنا به تشخیص کارگروه )بر اساس 

و سایر  Qو درجه  IFضریب کیفیت 

 ها(شاخص

 5 انگلیسی  10 المللی بین

 ٢جدول  مطابق
ISC  ٢0 5 وزارت علوم ههای تابعهدانشگا 

 10 پژوهشی علمی 3 فارسی
 ٢ دانشگاه آزاد و سایر

 5 ترویجی علمی

 

( چاپ شده باشند، Black List -نشریات وزارت علومسیاه به مقاالتی که در مجالت نامعتبر )بر مبنای لیست  :16 تبصره

 گیرد.امتیازی تعلق نمی

% مبلغ تشویقی به نویسنده پرداخت می گردد و مابقی بعد از چاپ آنالین یا چاپ  50بعد از پذیرش مقاله  :17 تبصره

 کاغذی به نویسنده قابل پرداخت است.

بر اساس باید  Qامتیاز در هر رنج همچنین مقاله و  Qاستناد به و  4امتیاز کیفیت مقاله باید بر اساس جدول  :18تبصره 

 ( که در سایتWeb of Scienceشخص شده برای آن مقاله که در پایگاه وب آو ساینس)م طبقه بندی موضوعی

/https://mjl.clarivate.com   همچنین ارزیابی امتیاز دهی مقاالت  مورد ارزیابی قرار گیرد.قابل مشاهده استISC  بر

از طرف وزارتین  بر اساس مستندات منتشر شده علمی پژوهشی و علمی ترویجیو مقاالت  ISCمنتشر شده از پایگاه  Qاساس 

 صورت گیرد.برای آن 

 : جدول ارزیابی کیفیت مقاله4جدول 

علمی  ***WOS* Scopus حوزه

پژوهشی 
⸸ISC 

علمی 

پژوهشی 
⸸⸸ 

علمی 

ترویجی 
⸸⸸⸸ 

Q1 Q2 Q3 Q4 ** فاقدQ 

Science 20 15 12 9 8 8 6 5 3 

Social science 27 18 14 11 11 11 8 6 3 

Arts & humanities 30 22 16 13 13 13 8 6 3 

 

 : نحوه ارزیابی کیفیت مقاله4جدول 

 کیفیت مقاله امتیاز

30-٢5 1Q 

٢5-٢0 2Q 
٢0-15 3Q 
15-10 4Q 
10-5 ISI Listed  وISC 

 علمی ترویجیو  علمی پژوهشی 5-0

https://mjl.clarivate.com/


 

 ,Case Report, Technical Noteصفحه به صورت  4مقاالتی که به صورت متن کامل نبوده و در کمتر از : 19تبصره 

Discussion ،Letter  .مبلغ پاداش تعلق می گیرد. %50و ... باشند 

 نمایه شده اند.  wos* : نشریات معتبر بین المللی که در پایگاه 

و در سطح  Impact Factorنمایه شده و بدون  wos** : نشریات معتبر بین المللی که در پایگاه اطالعاتی 

Emerging  می باشند. )نشریاتی که درMaster list  پایگاهwos ه ثبت شده اند و در حوز Arts& Humanities 

 در نظر گرفته می شوند.(  Qمی باشند، در سطح )

 نمایه شده اند. Scopusین المللی که در پایگاه *** : نشریات معتبر ب

نشریاتی که در فهرست نشریات مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و :  ⸸

 نمایه شده اند.  ISCحوزه های علمیه ثبت و در پایگاه 

نشریاتی که در فهرست نشریات مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و :  ⸸⸸

 نمی باشند.  ISCحوزه های علمیه ثبت ولی دارای نمایه 

ترویجی که در فهرست نشریات مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و حوزه های علمیه ثبت شده  -نشریات علمی:  ⸸⸸⸸

 اند. 

 در نظر گرفته میشود.  Qهای متفاوت هستند، باالترین  : برای نشریاتی که در رشته های مختلف دارای٢0تبصره 

 تاریخ چاپ مقاله می باشد. Q: مالک استخراج ٢1تبصره 

و تشویقی  دامتیاز تعلق می گیر nature ،80و  scienceچاپ شده در نشریات  (full paper) به مقاله کامل: ٢٢تبصره 

 مقاله چاپ شده در این ژورنال ها از سقف مجاز تشویقی مستثنی هستند.

ارجاع مربوط به  10درصد ارجاعات یا  30نمایه می شوند و حداقل  wosامتیاز مقاالت مروری که در پایگاه  :٢3تبصره 

 محاسبه می شود. ٢پژوهشی با ضریب  کارگروهخود نویسنده باشد، با نظر 

نبوده و به صورت های مختلف   (full paper) ه مقاالت چاپ شده در نشریات معتبر که به صورت مقاله کاملب :٢4تبصره 

 Brief Report ،Case report  ،Rapid publication ،Short Communication  ،Technicalاز قبیل: 

note ، Letter امتیاز مقاله کامل تعلق  ٪80د، منتشر شود، تا و یا هر عنوان دیگری که مقاله را از یک مقاله کامل متمایز ساز

 امتیاز مقاله کامل تعلق می گیرد. Editorial material Discussion , Comment ،50%گرفته و به مقاالتی از نوع 

می باشد چنانچه قبل از عنوان مقاله  Discussion and Closuresدر مواردی که مقاله به صورت  :٢5تبصره 

Closures  ،درج شده باشد، امتیازی به آن تعلق نمی گیرد و چنانچه قبل از عنوان مقالهDiscussion of  ،قرار گرفته باشد

 ده درصد امتیاز مقاله کامل به آن تعلق می گیرد. 

 هشتاد درصد امتیاز مقاله کامل تعلق گیرد.  forumبه مقاالت از نوع  :٢6تبصره 

، حداقل امتیاز برای نویسندگان مقاله wosاپ شده در نشریات بین المللی با نمایه در مورد مقاالت گروهی چ: ٢7 تبصره

 امتیاز است. سهبرابر 

می باشند به چاپ رسیده باشند و در  Scopusو  wosبه مقاله هایی که در نشریات خارجی که فاقد نمایه  :٢8تبصره 

 گیرد.امتیاز تعلق می  5 ر دارند،لیست نشریات معتبر دانشگاه قرا

لیست نشریات معتبر بین المللی شامل نشریاتی است که اعتبار علمی آنها از سوی کمیته اعتبارسنجی نشریات  :٢9تبصره 

 مورد تایید قرار گرفته است. دانشگاه تهران 



و  (در خصوص نشریات داخلی)لیست نشریات نامعتبر شامل نشریات نامعتبر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  :30تبصره 

 در خصوص نشریات بین المللی( می باشد. )کمیته اعتبارسنجی نشریات دانشگاه تهران 

کمیته باید از در صورتیکه نام نشریهای بین المللی در لیست نشریات معتبر و نامعتبر بین المللی نباشد، موضوع  :31تبصره 

 .دانشگاه فردوسی یا دانشگاه تهران استعالم شوداعتبارسنجی نشریات 

به مقاله های چاپ شده در نشریات متفرقه داخلی که در لیست نشریات معتبر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  :3٢بصره ت

 و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نمی باشند، امتیازی تعلق نمی گیرد.

 ترجمه مقاله های چاپ شده فاقد امتیاز است. :33تبصره 

و  (Theoretical)به دو دسته نظری (Science) باتوجه به اینکه مقاله های منتشر شده در حوزه علوم :34تبصره 

تقسیم می شود، در ارزیابی اینگونه مقاالت، برای مقاالت آزمایش بنیان با درنظر  (Experimental based)آزمایش بنیان

 منظور می شود: ٢ری ضریب گرفتن مالکهای زیر با تایید شورای پژوهشی نسبت به مقاالت نظ

 های غیر آزمایشگاهی مقاالت نظری شامل کلیه مقاالت حاصل از تحلیل، توصیف، نظریه پردازی و نقادی داده

 است.

  مقاالت آزمایش بنیان شامل کلیه مقاالتی است که داده های پژوهش به کمک انجام آزمایش به دست می آید و

و تجهیزات آزمایشگاهی بهره گرفته می شود. مسئولیت اجرای صحیح این  در آنها از مواد شیمیایی، بیوشیمیایی

 می باشد.  موسسهپژوهشی  مدیربند با 

  ،کارگروه مرجع تشخیص آزمایش بنیان بودن مقاالت در حوزه های علوم اجتماعی و رفتاری، هنر و علوم انسانی

 می باشد. پژوهشی

نشریه های روابط عمومی سازمان های  "، "پیشگفتار"، "گزارش"، "بیرسخن سرد"به مقاالتی که تحت عناوین  :35ه تبصر

 به چاپ رسیده باشد، امتیازی تعلق نمی گیرد. "سخنرانی "و  "مختلف

 امتیاز نقد کتاب که در نشریات معتبر داخلی به چاپ می رسد، برابر امتیاز مقاله کامل می باشد. :36تبصره 

کارگروه به موارد نقد مقاله مربوط به کمیسیون هنر و معماری که در نشریات معتبر چاپ شده باشند با نظر  :37تبصره 

 امتیاز تعلق می گیرد. 3 حداکثر تا پژوهشی

مقاله های خارج از حوزه تخصصی اعضای هیئت علمی قابل ارزیابی نمی باشد. مقاالت حاصل از پژوهش های  :38تبصره 

 ول این بند نمی باشند.بین رشته ای مشم

اگر نشریه ای مقاله را در شماره های قبل )شماره های تاخیری( منتشر نماید، با ارائه گواهی معتبر از سوی  :39تبصره 

 سردبیر، تاریخ مورد نظر نویسنده مقاله مالک امتیاز دهی می باشد.

زمان چاپ مقاله و برای نشریات بین المللی زمان مالک معتبر یا نامعتبر بودن نشریات برای نشریات داخلی،  :40 تبصره

 ارزیابی مقاله می باشد و به طور کلی اعتبار نشریه در زمان پذیرش مقاله مالک نمی باشد.

مقاالت چاپ شده در نشریات بین المللی به عنوان تاریخ چاپ آن مقاالت برای امتیازدهی می باشد  DOIتاریخ  :41 تبصره

 گیرد.تاریخ قطعی چاپ مقاله، در ارزیابی مقاله مد نظر قرار می ، دگان مقالهت همه نویسنو تنها در صورت موافق

موسسه در هیچ یک از مقاالت پژوهشی چاپ شده در نشریات داخلی و بین المللی که زیر نظر عضو هیئت علمی  :4٢ تبصره

اعضای هیئت علمی یا  صورت عدم رعایت این امر، به عضو نباید نویسنده مسئول باشد. در موسسهنگارش میشود، دانشجوی 

 نویسنده مقاله امتیازی تعلق نمی گیرد.

 نویسنده مسئول مکاتبات موسسهدر مقاالت چاپ شده در نشریات که دانشجو یا دانش آموخته  :43 تبصره



(corresponding author)  می باشد، در صورتیکه استاد راهنما مسئولیت آن مقاله را از نظر محتوای علمی بپذیرد، به

 می گیرد. کیفیت مقاله تعلقاعضای هیئت علمی نویسنده مقاله، امتیاز 

 ثبت اختراع  -3 -1 -1 -4

 :های زیر را دنبال کندگام مؤسسهبایست برای گرفتن اعتبار الزم در جهت ثبت اختراع به نام محقق می

 مؤسسهبه همراه نمودار گان به واحد پژوهشی  طرح تحقیقاتیرائه ا -1

 شرکت در جلسه کارگروه پژوهشی و دفاع از طرح -٢

 قرارداد و شروع فعالیت ءامضا -3

صندوق به منظور  سایت  شگران می توانند با مراجعه به  شجویان و پژوه ساتید، دان ساعدت در ثبت بین المللی اختراع، ا م

http://insf.org/fa سامانه مدیریت پژوه شده و پس از تکمیل ش و انجام ثبت نام اولیه و اخذ نام کاربری و کلمه عبور وارد 

 پرسووشوونامه ثبت بین المللی اختراع و بارگذاری آن، از طریق گزینه ارسووال فرمها را به صووندوق ارسووال نمایند. در این راسووتا

صووندوق می تواند با حمایت های مالی و ارائه مشوواوره های تخصووصووی حقوقی، مخترعان را در مسوویر ثبت بین المللی اختراع 

راهنمایی و یاری نماید. توصیه می شود اساتید و دانشجویان گرامی قبل از چاپ نتایج تحقیقات خود در مجالت معتبر خارجی 

ا یاقدام نموده و پس از فایل شوودن تقاضووانامه اختراع در ادارات ثبت اختراع ایران یا داخلی نسووبت به فایل کردن اختراع خود 

 یکی از کشورهای دیگر آنگاه مقاله خود را منتشر نمایند.

 های علمی و پژوهشیآپ، همایشنامه شرکت و برگزاری استارتینئآ  -4 -1 -1 -4

سه - س ست جهت برگزاری هر مؤ شیگونه از همایش موظف ا صد از اعتبارات الزم را از  50حداقل ،های علمی و پژوه در

 مین نماید.أت مؤسسهمنابع خارج 

سه - س ست قبل از برگزاری همایش مؤ شیموظف ا صد از هزینه 50حداقل  ،های علمی و پژوه های برگزاری همایش را در

 .مین نمایدأت

 :هانامه شرکت و برگزاری کارگاهینآئ  -5 -1 -1 -4

اگر فردی متقاضی شرکت در کارگاه و یا همایشی تخصصی باشد، در صورتی که آن کارگاه از طرف کارگروه پژوهشی مورد 

سهنیاز برای برگزاری در  س شود  مؤ سهارزیابی  س ضی پرداخت  100تا  75تواند بین می مؤ صد هزینه کارگاه را به فرد متقا در

 باشد.می مؤسسهی برگزاری آن کارگاه به تعداد مورد نیاز در کند. پرداخت این هزینه منوط به تعهد فرد برا

 :طرح داخلی کوچك 

ضو و منبع  شی، ع شنهاد دهنده طرح پژوه سهاعتبار  تأمینپی س ست مؤ ضوابط اعتبار  .ا ساس  قرارداد این طرح عموماً بر ا

ن طرح آدر سود با نظر کارگروه پژوهشی درصدی را تواند می مؤسسهباشد و حداکثر پژوهشی مصوب در کارگروه پژوهشی می

 .شریک شود

 :طرح خارجی مستقل 

شرکت شی،  ست که خود نیز کل اعتبار طرح را کارفرمای طرح پژوه صی یا دولتی ا صو سات و نهادهای خ س صنایع، مؤ ها، 

 .کنندمی تأمین

http://insf.org/fa


 طرح خارجی مشترک:  

میزان این حمایت  .شودحمایت واقع می مورد مؤسسهدر خصوص طرح پژوهشی خارجی مشترک، درصدی از طرح توسط 

سهسهم ( س شی و مابقی مبلغ بر عهده کارفرما ( مؤ شنهاد کارگروه پژوه شگاه و مبلغ و اهمیت طرح به پی با توجه به بودجه دان

 .خواهد بود

 ای پژوهشیهپروژهروند انعقاد قرارداد  

انعقاد قرارداد مراحل  زمان پژوهشی از نوع داخلی مستقل باشد، تاکه طرح  های پژوهشی، در صورتیدر هر یک از انواع طرح

 :شودزیر انجام می

 .گیردها با در نظرگرفتن توزیع مناسب بودجه صورت میعداد و عناوین پیشنهادی طرحت -1

 .شودید نهایی میی، بررسی و تأمؤسسهبودجه طرح در کارگروهی پژوهشی  -٢

 .رساندات پیشنهادی را به اطالع اعضای میکارگروه پژوهشی طی یک فراخوان، موضوع -3

 .پیشنهادی کارگروه باشدتواند به پیشنهاد کارفرما بوده و یا از لیست عناوین پیشنهادی مجری می -4

 .باشداعضای کارگروه می تأییدیین شده منوط به بررسی، ارزیابی و عهر طرحی خارج از چهارچوب ت -5

 :مستقل یا خارجی مستقلهای پژوهشی داخلی روند ارزیابی طرح 

شدمی کارفرما عهده رهای پژوهشی داخلی مستقل یا خارجی مستقل بید گزارش طرحأیتو روند ارزیابی  مراحل ارزیابی  .با

شی داخلی کوچک  هایید گزارش طرحأیو ت سهپژوه س شمول مؤ ستأت م شی ا شی در جهت . یید کارگروه پژوه کارگروه پژوه

 :کندزیر را دنبال می هایها گامارزیابی این طرح

 هیئت علمی داخلی و خارجی و یا اساتید مدعو ءشامل اعضا، تعیین کمیته ارزیابی طرح. 1

 وری نتیجه نهائی این کمیتهآتشکیل جلسه کمیته ارزیابی و گرد. ٢

 .شودپژوهشی فرد حساب می تدر قالب ساع سسهؤمهیئت علمی  ءنجام هر گونه طرح پژوهشی توسط اعضاا. 3

محاسبه  زیر جدولصورت این مازاد به ،شندامازاد ساعت پژوهشی داشته ب مؤسسههیئت علمی  ءچنانچه هر یک از اعضا. 4

 د:دگرمی

 ضریب عنوان

 ٢ ژورنالیمازاد هر ساعت کار پژوهشی در ارائه مقاله 

 5/1 کنفرانسیمازاد هر ساعت کار پژوهشی در ارائه مقاله 

 5/0 در مشاوره پروژه دانشجویی مازاد هر ساعت کار پژوهشی

 طبق نظر کارگروه پژوهشی های مشترک خارجیمازاد هر ساعت کار پژوهشی در مشاوره طرح

 تعداد دفعات تشویق در سال 

 پذیر است.و علمی پژوهشی به هر تعداد در سال امکان ISCو  ISIتشویق مقاالت  -

سایر مجالت تا  - شده در  شویق مینوبت در هر  3مقاالت چاپ  ارقام  %50شوند، ولی بیش از این تعداد به میزان سال ت

 گیرند.جداول مورد تشویق قرار می

 بار در سال برای هر نویسنده خواهند بود. سهمشمول تشویق حداکثر  ها و ...کنفرانس ها، همایشمقاالت ارائه شده در  -



 نامهموارد شمول آیین 

 مند خواهند شد.د را با نام مؤسسه چاپ کنند از تشویق مقاله بهرهاعضایی که با رعایت ضوابط، مقاله خو -

 قانون مالیات های مستقیم، تشویق مقاالت از مالیات معاف است. 144 ق مادهطب -

نامه، موظف مندی از مزایای این آییننویسندگانی که با چند دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی همکار دارند، جهت بهره -

را به عنوان وابستگی سازمانی اعالم نمایند. نویسندگانی که  مؤسسه آموزش عالی وحدت تربت جامفقط نام هستند 

نام مؤسسه آموزش عالی وحدت تربت جام را همراه با نام سایر مؤسسات علمی یا پژوهشی ذکر کنند، شامل تشویق 

 مقاله نخواهند شد.

( مورد استفاده توسط نویسنده مسئول E-mailیک )شوند که نشانی پست الکترونمیهایی مشمول امتیاز مقاله -

(Corresponding Author)  نشانی پست  "هستند، صرفا موسسهو سایر نویسندگان مقاله که عضو هیات علمی

 باشد. موسسه آموزش عالی وحدتالکترونیک 

ها ها، همایشعلمی، کتابهای پژوهشی اعم از مقاالت سازی شیوه نوشتن وابستگی سازمانی کلیه طرحبه منظور یکسان -

 های زیر قرار گیرد:و غیره به نام مؤسسه بایستی به صورت

 :فارسی

 جام، ایران...، مؤسسه آموزش عالی وحدت، تربت)مرتبه علمی در صورت نیاز(، گروه.............. -نام و نام خانوادگی

 :انگلیسی
Full Name-Department of…………., Vahdat Institute of Higher Education, Torbat-e Jam, Iran 

 

ها یا نگارش شووووند که به طور کامل ) نه چکیده( در مجالت، مجموعه مقاالت همایشمقاالتی شوووامل تشوووویق می -

 ها با نام مؤسسه منتشر شده باشند.سایت کنگرهها یا وبالکترونیکی آن

شی با توجه به رتبه مجلههای موظف طرحمقاله - شویق میای که درآن چاپ میهای پژوه شوند اما شوند به طور کامل ت

به موضوع  (Acknowledgements)ضروری است به منظور حفظ حقوق مؤسسه آموزش عالی وحدت در قسمت تشکر و تقدیر 

 استخراج مقاله از طرح پژوهشی به صراحت اشاره شود.

سازمانی  - ستگی  شی چندین نفر با واب شویاگر در یک طرح پژوه شی نمایند مبلغ ت سه اقدام به کار پژوه س قی طرح مؤ

سئول ت سنده م شی به نوی صاص علق میپژوه سبت به اخت سهم هر کدام از همکاران باید ن سئول با توجه به  سنده م گیرد و نوی

 سهمی از مبلغ تشویقی اقدام نماید.

شویقی به طرح - شی تعلق میت شی از کار بدیع پدیدآور گیرد کههای پژوه شد و به طرحنا شی که ندگان آن با های پژوه

 گیرد.گونه تشویقی تعلق نمیهای قبلی داشته باشد هیچدرصد همپوشانی با مقاالت و طرح 70بیش از 

سندگان مقاله - سامی نوی شد که ترتیب ا صورتی با ست به  شته  می بای سهم را در انجام پژوهش دا شترین  نام فردی که بی

درج شود به عبارت دیگر توافق در مورد ترتیب اسامی باید بر اساس سهم هر یک از  یسندگان در مقالهباشد به عنوان نفر اول نو

 پژوهش و نگارش مقاله و مشارکت خالقانه آنها باشد و نه بر مبنای جایگاه با سوابق افراد. نویسندگان در انجام

کارشناسی ارشد و رساله دکتری می بایست به ترتیب پایان نامه پروژه تخصصی کارشناسی، در مقاله های مستخرج از  -

شجو، سم دان ستادان راهنما ا سئول و ا سنده م شود. به عنوان نوی شاور آورده  ستادان م ستخرج از پروژه  ا همچنین در مقاالت م

ستادا پایان نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتریتخصصی کارشناسی،  سامی ا شجو به همراه ا ن راهنما و تنها باید نام یک دان

ضوع طرح مورد نظر برای تعداد  ست مگر آنکه مو شجویان دیگر مجاز نی سامی دان ضافه کردن ا شود و ا شاور در مقاله آورده  م

 بیشتر از یک دانشجو به تصویب رسیده باشد.



ها که در اختیار درج نشووانی در مقاله های مسووتخرج از پایان نامه ها: با عنایت به مالکیت معنوی پایان نامه ها و رسوواله  -

سه س صرفا  مو ساله،  ستخرج از پایان نامه و ر سندگان در کلیه مقاله های م شانی نوی شد، ن سه آموزش عالی وحدتمی با س  مو

(Vahdat Institute of Higher Education )پروژه های رعایت این مصووووبه در کلیه مقاله های مسوووتخرج از و  خواهد بود

درصورتی که استادان مشاور از خارج موسسه باشند تنها است.  ها و در هر مقطع زمانی الزامیپایان نامه ها و رساله تخصصی، 

 نشانی ای غیر از موسسه آموزش عالی وحدت داشته باشند.د نمی توان

ضای هیأت علمی مأمور به خدمت در  - سه آموزش عالی وحدتبرای اع س شانی مو سه، درج ن س شی مو محل  یا مرکز پژوه

 ان نشانی دوم بالمانع است.اشتغال به عنو

عنوان تمامی افراد یا سازمان هایی که علی رغم مشارکت در انجام پژوهش واجد شرایط نویسنده مقاله  :تشکر و قدردانی -

 :بخش آورده می شود. به عنوان مثال از افراد زیر در این قسمت تشکر و قدردانی می گردد نباشند، در این

 نیکی پژوهش کمک نموده اند.اشخاصی که صرفا در امور تک 

 در نوشتن متن اولیه مقاله مشارکت نموده اند(Writing Assistance) . 

  .در امور اداری تصویب و اجرای طرح موثر بوده اند 

 .تمامی یا بخشی از اعتبار پژوهش را تامین کرده اند 

 مؤسسهکمیته ارزیابی مقاالت  - 5

با  نظرات در کارگروه پژوهشی .مؤسسه می باشد یآموزشمعاون  عهدهانجام کلیه مکاتبات ابالغ مصوبات و پیگیری امور به 

 .رای موافق قابل اجرا است 1+ نصفحداقل 

 .د گرفتهعضو تخصصی مربووط تصومیم خوا اًدر مورد موضوعات بسیار تخصصی، کمیته با نظر صرف :44 تبصره

توان موضوع را در جلسه دوم بدون حضور عضو تخصصی صورت حضور نیافتن عضو تخصصی در جلسه اول میدر  :45تبصره 

 .تصمیم گرفتآن مطرح کرد و نسبت به 

 یعلمهای ، کتب و کنفرانسمراحل بررسی و ارزشیابی مجالت - 6

 .یهرظا هایبوه منظوور بررسوی اولیوه از لحواظ علموی، تخصصوی و جنبه ارگروهع در کطورح موضوو :مرحلوه اول

 یهری ظاهاداوری در مورد محتوی علمی و جنبه  :مرحله دوم

 تصمیم گیری نسبت به درجه اعتبار ت بررسی وهطرح نتایج داوری در کمیسیون ج: مرحله سوم

ت دیگوری الزم باشد در این صوورت کاتخصصی رعایت نچنانچه در کیفیت علمی موضوع عالوه بر نظرات کارشناسی و  -

 ارگروهدر ک اًبوه متقاضوی اعوالم و پوس از دریافت پاسخ موضوع خارج از نوبت مجدد به صورت کتبی نظور کمیته

 .شدخواهددیگر مطرح 

 

 کارگروه رسیدهتصویب به  03/1400/  09در تاریخ  و  مورد بازبینی قرار گرفتتبصره  45نامه در شش بخش و این آئین 

 است.

 



 

 

 اعضای کارگروه پژوهشی:

 موسسه و عضو کارگروه پژوهشی مقامقائم -جناب آقای سعید صباغیان -

 مدیر کارگروه پژوهشی  -جناب آقای دکتر احسان کوهی -

 عضو کارگروه پژوهشی -جناب آقای دکتر محمدی -

 عضو کارگروه پژوهشی  -جناب آقای دکتر ایاز -

 عضو کارگروه پژوهشی  -جناب آقای مهندس کیانی -

 عضو کارگروه پژوهشی -جناب آقای مهندس صاحبدل -

 عضو کارگروه پژوهشی -جناب آقای مهندس عطازندی -

 عضو کارگروه پژوهشی -سرکار خانم مهندس حسینی محراب -

 عضو کارگروه پژوهشی -مهندس زمردیسرکار خانم  -

 


