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 علمی دانشگاه گلستان هیئتنامه پژوهانه اعضای شیوه

 

، های پژوهشی و فناوریها و اولویتهای پژوهشی و فناوری و اعمال سیاستدهی و تسهیل فعالیت، سامانءبرای ارتقا

 به شرح زیر تدوین گردید.دانشگاه گلستان علمی  هیئته پژوهانه اعضای نامشیوه

 :اهدافتعاریف و  -1ماده

علمی و اعتبارات  هیئتاعتباری است که بر اساس امتیازهای پژوهشی اعضای  1نوع منظور از پژوهانه  :1وهانه نوع پژ

گیرد و هزینه علمی قرار می هیئتهای پژوهشی در اختیار اعضای پژوهشی دانشگاه، محاسبه شده و برای انجام فعالیت

 شود.می

اعتبارات پژوهشی سالیانه دانشگاه بر اساس  به عنوان بخشی ازتباری است که اع 2نوع منظور از پژوهانه  :2پژوهانه نوع 

های پژوهشی سفارشی ت رییسه دانشگاه محاسبه شده و به منظور اجرای طرحهیئ 13/3/99مورخ  412مصوبه جلسه شماره 

ویت علمی و تجهیزاتی قتهای پژوهشی و فناورانه ویژه واحدهای پژوهشی، حمایت از فعالیتپژوهش و فناوری،  معاونت

 زال قابل تخصیص است.پدر قالب ارائه یک پرو ،ها و مراکز تحقیقاتی دانشگاهآزمایشگاه

 اهداف:

 جهت کردن آن با سایر اعتبارات.هدفمند نمودن اعتبار پژوهشی و هم -1-1

و فراهم آوردن های پژوهشی علمی دانشگاه به انجام هر چه بهتر فعالیت هیئتیق اعضای ترغیب و تشو -1-2

 های دانشگاه.شرایط مناسب برای تحقق اهداف و برنامه

علمی دانشگاه در  هیئتپشتیبانی و تشویق مناسب اعضای گذاری علمی و ایجاد رقابت سالم به منظور ارزش -1-3

 های پژوهشی.فعالیت

ژوهشی در جهت ارتقای علمی و استفاده بهینه از منابع مالی پ هیئتوری اعضای افزایش میزان بهره -1-4

 های پژوهشی دانشگاه.فعالیت

علمی و حفظ و تقویت تفکر پژوهشی در  هیئتهای پژوهشی هدفمند اعضای کمک به پایدار ماندن فعالیت-1-5

 .دانشگاه

 علمی. هیئتهای پژوهشی و فناوری اعضای تسریع و تسهیل در روند تأمین اعتبار مورد نیاز و اجرای فعالیت -1-6

 علمی بر اساس اعتبار اختصاص یافته. هیئتعملکرد پژوهشی و فناوری اعضای ریزی و مدیریت برنامه -1-7

 شگاه.انهای خارج از دعلمی با مراکز و سازمان هیئتتسهیل همکاری اعضای  -1-8
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 :2و  1روند اجرایی پژوهانه نوع  -2ماده 
ی سال در سامانه گلستان ثبت کند و در زمان های پژوهشی خود را طعلمی موظف است فعالیت هیئتر عضو ه

 تأییدیافته از طرف سامانه گلستان را بررسی و اختصاص هایامتیاز ،و فناوری اعالم شده توسط معاونت پژوهش

های بندی فعالیتگردد. گروهشده تلقی می تأییددر زمان اعالم شده، امتیازات  تأییدنماید. در صورت عدم 

 شود. انجام می 1جدول تنها یک بار در سال و بر اساس  ،ت اعتبارپژوهشی برای درخواس
 

 2و  1گردش کار زمانی تعیین پژوهانه نوع  -1جدول 

 

، حوزه پژوهشی دانشگاه امتیازات پژوهشی را بررسی و نتیجه متقاضیان پژوهانه هایبرای هماهنگی در محاسبه امتیاز ●

 کند.نهایی را اعالم می

 هیئتیافته در بودجه دانشگاه به پژوهانه اعضای علمی بر اساس میزان اعتبار تخصیص هیئتمیزان پژوهانه هر عضو  ●

 شود. محاسبه و از طریق معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه اعالم می ،علمی دانشگاه

 با یافتهمع امتیاز پژوهشی و اعتبار تخصیصبراساس سرج هر سالدر  ،علمی هیئتعضو  پژوهانه امتیاز هر مبلغ ●

 شود.می تأیید یسه دانشگاهئر هیئتتوسط  ،شورای پژوهشی دانشگاه پیشنهاد

 اهتوسط شورای پژوهشی دانشگهر سال  ،علمی هیات اعضای پژوهانه محل از مصرفیموارد  کردهزینه سقف ●

 خرید برایسقف مصوب صرفاً مبالغ بیشتر از های با هزینه شود.می پیشنهاد و توسط هیئت رئیسه دانشگاه تأیید

 است.  هزینهقابل )غیرمصرفی(  تجهیزات

های انجام شده در راستای علمی، پژوهانه تنها به فعالیت هیئتدر صورت تصویب برنامه جامع تحقیقاتی اعضای  :1 تبصره

 شود.علمی پرداخت می هیئتامع تحقیقاتی عضو مه جابرن

نیز پرداخت  های پژوهشی دانشگاهها و مأموریتاولویتهای انجام شده در راستای پژوهانه به فعالیت :2 تبصره

 شود.می

 با در نظر گرفتن سقف تعیین شده توسط معاونت، پیشنهاد مجری و ،میزان پژوهانه تخصیصی به هر طرح سفارشی :3 تبصره

 شود.نظر داور، توسط شورای پژوهشی دانشگاه تعیین می

 زمان گردش کار

 پایان اسفند سال انجام فعالیتتا  های پژوهشی در سامانه گلستانفعالیت تأییدثبت و 

 نیمه اردیبهشت او تخصیص امتیازه ها توسط حوزه پژوهشیبندی فعالیتهگرو

 اردیبهشت پایان علمی و دانشکده به حوزه پژوهشی دانشگاه هیئتو ارسال درخواست اعتبار پژوهشی توسط عضو  تأییدبررسی، 

 خردادپایان   1پژوهانه نوع  مربوط به یی نهایها و اعالم امتیازهابررسی درخواست
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 :1مربوط به پژوهانه نوع تخصیص امتیاز -3ماده 
 شود.تعیین می 3جدول های پژوهشی و فناوری بر اساس ی تخصیص امتیاز به فعالیتنحوه

ماه )و دماه تا آخر اسفنال کامل خورشیدی؛ از اول فروردیندر بازه یک س علمی هیئتهای پژوهشی هر عضو فعالیت -3-1

 شود.سال میالدی متناظر با آن( برای محاسبه پژوهانه سال بعد در نظر گرفته می

 قابل محاسبه خواهد بود. دوساله ه زمانیزبایک در حداکثر  علمی هیئتامتیاز کلیه فعالیت های پژوهشی عضو  :4 تبصره

که  گیرد، به نحویاستخدام مقدار امتیاز کف تعلق میسال اول پس از  دوعلمی جدیدالورود تا  هیئتبه اعضای  :5 تبصره

، اضافه 3سب شده آنها از جدول امتیاز به مجموع امتیازات ک 4برای سال دوم معادل  امتیاز و 6برای سال اول معادل 

 گردد.می

ی دانشگاه انتقالی که آدرس فعالیت های پژوهشی سال گذشته آنان با وابستگ علمی هیئتبرای آندسته از اعضای  :6 تبصره

 گردد. محاسبه می 5/0باشد، امتیازات محاسبه شده با ضریب محل خدمت قبلی آنها می

اه علمی به دانشگ هیئت( عضو Affiliationگیرد که وابستگی )های پژوهشی تعلق میفعالیت آن دسته از پژوهانه تنها به -3-2

 درج گردد.پیوست  6جدول  شرحبه  دانشگاهبر اساس مصوبه شورای 

درصد و در صورت سه آدرسه بودن،  30درصد و آدرس دوم  70 رت دو آدرسه بودن، برای آدرس اول: درصو7 تبصره

 گیرد.  تعلق میعلمی ت هیابه اعضای  ،درصد امتیاز 20درصد و آدرس دوم و سوم  60برای آدرس اول 

موریتی أ)هر نوع ممأمور علمی  هیئتبرند و یا اعضای علمی که در مرخصی بدون حقوق به سر می هیئتاعضای  به - 3-3

 گیرد. د( در زمان قطع رابطه، پژوهانه تعلق نمینکه قطع رابطه حقوقی با دانشگاه داشته باش

یه اختراع و نظایر آن، ثبت جمله تأییداب، مانند مقاله، کتفارسی  منتشر شده به زبان پژوهشیهای فعالیت در ترجیحاً -3-4

 منتشر شده به زبان پژوهشیهای فعالیت و در« این پژوهش با استفاده از اعتبارات دانشگاه گلستان انجام شده است»

در محل مناسب  "The present study was supported by Golestan University, Gorgan, Iran"انگلیسی جمله

 قید گردد.

 گیرد. بیشترین امتیاز مقاله به نویسنده مسئول تعلق می - 3-5

 گیرد.به مقاالتی که در چند قسمت منتشر شوند، امتیاز یک مقاله تعلق می -3-6

  مقاله کوتاه (،Case Report)گزارش موردی ، Research Note)) به مقاالتی که به صورت یادداشت پژوهشی -3-7

(Short paper, Short communication)، Letter ،Note، ...شود چاپ می معتبر وزارتینپژوهشی -در نشریات علمی

 گیرد. درصد امتیاز تعلق می 50حداکثر  ،شودو مقاله کامل محسوب نمی

درصد  30، حداکثر شوندپژوهشی معتبر وزارتین چاپ می-لمیدر نشریات ع Book Reviewبه مقاالتی که به صورت  -3-8

 د.     گیرامتیاز تعلق می
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 اند،علمی دانشگاه گلستان که هنوز درجه علمی پژوهشی کسب نکرده یاتبه مقاله چاپ شده در سه شماره اول نشر-3-9

مجالت از  سه شمارهچاپ پس از  شود.( امتیاز داده میQ4معادل مقاالت منتشر شده در مجالت علمی پژوهشی )

 شوند. میامتیازدهی  3جدول  14د بنمعتبر مطابق نمایه کسب  تا زمان ،داخلی دانشگاه

تی که حاصل از و از این میان به مقاال 1.2به مقاالتی که با همکاری پژوهشگران خارج از کشور چاپ شود با ضریب  -3-10

دانشجوی مشترک  و یا المللیدادهای بینرها و قرانامهلی از جمله فرصت مطالعاتی، تفاهمالملیک منبع مشخص بین

 شود.امتیاز داده می 1.5 باشند با ضریب )با مجوز مدیر تحصیالت تکمیلی دانشگاه(المللی بین

تعلق ازیامت Science (ISSN: 0036-8075، 30) و Nature (ISSN: 0028-0836) یهاهیبه مقاالت چاپ شده در نشر -3-11

 .ردیگیم

ر شده توسط فدراسیون سرآمدان علمی به های ب، ج و د فهرست مجالت برتر منتشگروهبه مقاالت چاپ شده در  -3-12

 شود.متیاز داده میا 1.5و  2، 2.5با ضرایب ب ترتی

تعلق  1.2ضریب  Web of Science-Clarivateبه مقاالت داغ و پراستناد چاپ شده بر اساس گزارش پایگاه استنادی  -3-13

 گیرد. می

 4تا  1های در ردیف بر مبنای نوع مقاله صرفاً امتیاز مقالهریالی ر مقاله، اعتبا انتشارهای با توجه به باالبودن هزینه -3-14

(JCR Q1- Q4با ضرایب زیر محاسبه می ) :گردد 

 2.5حداکثر با ضریب  (Experiment- Based) مقاله آزمایش بنیان 

 1.5( حداکثر با ضریب Field Studiesمقاله مطالعات میدانی)

و  مصاحبه، مشاهده)حضور در محیط، توسط پژوهشگر آوری شده جمع ی میدانیهاادهدمقاله میدانی: شامل مقاله حاصل از 

 .باشدمی ایاز مدل سازی و شبیه سازی رایانه یا مطالعات حاصل (پرسشگری

آید و در آنها از و انجام آزمایش به دست می های پژوهش به کمک طراحیای است که دادهشامل مقالهبنیان: مقاله آزمایش

 شود.جهیزات آزمایشگاهی بهره گرفته میشیمیایی، بیوشیمیایی و زیستی و ت مواد

محتوای موجود در با توجه به )ت علمی ئاظهاری عضو هیمیدانی( بر اساس خود -بنیان شیتعیین نوع مقاله )آزما :8 تبصره

دانشکده صورت  یهشپژوآموزشی و معاون و  گروه ریمد یدیأو ت مقاله نظیر بخش مواد و روش ها و نظایر آن(

 .ردیپذمی

های نامهو یا هدایت پایان مصوب دانشگاهپژوهشی طرحبنیان یا میدانی حاصل از ت آزمایشاین اعتبار فقط به مقاال :9 تبصره

 گیرد.مقاله تعلق می ئولعلمی نویسنده مس هیئتبه عضو  )دارای مجوز تحصیالت تکمیلی دانشگاه( تحصیالت تکمیلی

دانشگاه  های پژوهشی(ها و گروهوهشکده)پژ های تحقیقاتی مصوب واحد پژوهشیطرحتاوردهای حاصل از کلیه دس-3-15

ای از جامعه به واسطه مسألهه اینکه مشروط ب ،دنگردمحاسبه می 5/1ضریب علمی با  هیئتگلستان در پژوهانه عضو 

احد پژوهشی و حمایت مالی معاونت در بخش قدردانی، شماره طرح و نام مصوب وطرح مذکور حل شده باشد و 

 پژوهشی دانشگاه گلستان قید گردد.

 برای دریافت پژوهانه، الزامی به ارائه طرح تحقیقاتی داخلی ندارند.علمی  هیئتاعضای  -3-16
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 شود. شورای پژوهشی دانشگاه محاسبه می نامه براساس نظرشیوهدر این بینی نشده موارد پیشامتیاز  -3-17

 .باشدمی 4های هنری براساس جدول امتیازدهی به فعالیت هنحو -3-18

 محاسبه خواهد شد. 5دولج براساسهای پژوهشی مشترک، سهم هریک از افراد در فعالیت -3-19

شوند، یک ضریب )آنکه باالتر است(  : برای کلیه مواردی که شامل اعمال چند ضریب در بندهای مختلف فوق می10 تبصره

 . گردداعمال می

باشد. چنانچه عضو جود در سامانه پژوهشی دانشگاه میهای بروزرسانی شده مو: مبنای امتیازدهی به مقاالت، نمایه11 تبصره

ات مربوط به ، مستندتأییدعلمی به نمایه ظاهر شده موجود در سامانه اعتراض دارد، در زمان ارسال مقاله برای  هیئت

 ه بارگذاری نماید. اصل مقال با همراه نمایه مجله را نیز

های نامه طرحبق شیوهفناوران کشور که باالسری آنها طهای پژوهشی صندوق حمایت از پژوهشگران و برای طرح -3-20

ب عضو نامه )به انتخااین شیوه 3جدول  30یا  29بندهای خارج از دانشگاه پرداخت گردیده است، تنها مطابق یکی از 

 رد. گیهیئت علمی( امتیاز تعلق می

 :2و  1های نوع پژوهانهکرد موارد هزینه -4ماده
 خود را در موارد زیر هزینه کند: پژوهانهتواند ضمن رعایت مقررات، علمی می هیئتهر عضو 

 های دارای مجوز از معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه اجرای پژوهش -4-1

 ینه خدمات آزمایشگاهی و میدانی و خرید مواد مصرفیپرداخت هز ،خرید تجهیزات و لوازم آزمایشگاهی تحقیقاتی -4-2

تا  افزارنوشتو  ، فلش مموریCDکاغذ، کارتریج، خرید ، تکثیرکارهای کامپیوتری، کپی و پرداخت هزینه  :12 تبصره

 باشد. مجاز می (صورتجلسه هزینه فرم و با ارائهرسمی  )بدون ارائه فاکتور پژوهانه امتیاز 2مبلغ معادل سقف

برداری و هزینه خرید کتاب و نشریه تا خرید لوازم و مواد آزمایشگاهی مصرفی وانجام آزمایش، آنالیز، نمونه: 13 رهتبص

کرد توسط عضو هیئت علمی مجاز بوده و برای مبالغ بیشتر ارائه هزینهفرم امتیاز پژوهانه با امضای صورتجلسه  5سقف 

 فاکتور رسمی الزامی است.

اجاره مکان تا و اجاره ماشین  ،و یا باربری پستضروری، های کارگری، هزینه مسافرتهای زینههپرداخت  :14 تبصره

کار میدانی است آنها هایی که عمده فعالیت برای رشته) باشدمجاز می عضو هیئت علمی پژوهانهکل  درصد 20سقف 

 صورتجلسه هزینهتکمیل فرم  ،برای این منظور (.درصد افزایش یابد 80تواند تا یمریاست دانشکده  تأییدبا سقف این بند 

 ضروریست.

افزارهای یشگاهی و سرورهای محاسباتی و نرمهای آزماتجهیزات غیر مصرفی، دستگاهو تعمیر  ، ساختخرید -4-3

 تخصصی

انبار  از طریق سامانه های آزمایشگاهی و سرورهای محاسباتی و نرم افزارهای تخصصیخرید تجهیزات، دستگاه :15 تبصره

 شود.گیرد و پس از خرید نیز برچسب اموال الصاق میانجام می
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)برای  تخصصی داخلی و خارجی-علمی هایو انجمن در مجامععلمی هیئت عضو حق عضویت هزینه پرداخت  -4-4

یالت تکمیلی، های تحصنامههای تحقیقاتی یا پایانهای آماری در طرحدادهو تحلیل هزینه تهیه  ،(امتیاز 8 خارجی تا سقف

 هزینه ثبت اختراع و های اطالعاتیپایگاه

های ها، سمینارها و همایشکنفرانس،های علمیانجمن ،تخصصی-های آموزشی علمیها و دورهکارگاهشرکت در  -4-5

ئت هیعضو  با ارائه گواهی شرکت نام برگشت، هزینه اقامت و هزینه ثبت رفت و لی و خارجی معتبر شامل هزینه بلیطداخ

 علمی

بیمه و هزینه دارالترجمه  ،ویزا، اقامت، رفت و برگشت)هزینه  کشورخارج یا داخل  پژوهشی هایشرکت در مأموریت -4-6

 دانشجویی و دعوت از متخصصین خارج از کشور فرصت تحقیقاتی، (مدارک ویزا

با ارائه ) نشریات علمی معتبرمقاله در  اپو چ ویراستاری ،سازیآمادهو  ، نرم افزارمنابع علمینه خرید پرداخت هزی -4-7

 (.باشدقابل پرداخت می یا پذیرش معتبر و DOIآنالین/پس از چاپ دانشگاه،  تأییدط و مورد ربیرسید/ فاکتور از مراجع ذ

تاپ، تبلت و چاپگر خریداری نماید. لپکامپیوتر،  پژوهانه خود یک دستگاهتواند از محل علمی می هیئتعضو  هر -4-8

 پژوهش معاونیس دانشکده و ئر تأییدفقط برای یکبار و با  برای هر کدام از اقالم فوق ساله 5ن خرید در یک دوره زمانی ای

به تجهیزات مذکور در صورتی انجام خواهد شد که تجهیزِ از کار افتاده قبلی مجدد خرید پذیر است. امکان و فناوری

 دانشگاه بازگردانده شود.

 (امتیاز 5حداکثر با اعتبار ) و ملزومات اداری ، اینترنتایانبی رایانهلوازم جخرید  -4-9

و  پژوهش معاونرییس دانشکده و  تأییدبا ( امتیاز 5اعتبار  )بیش ازای سایر ملزومات اداری و لوازم جانبی رایانه :16 تبصره

 امتیاز 15 تا سقففناوری حداکثر 

)با  ایرانداک و)حداکثر دو مرحله( و هزینه همانند جو صیالت تکمیلی های دانشجویان تحپرداخت هزینه پژوهش -4-11

 (علمی هیئتعضو  تأیید

 هزینه همانندجو و، خصوص خرید مواد مصرفی، خدمات آزمایشگاهی و کارهای میدانیاسناد ارائه شده در:17 بصرهت

علمی  هیئتها فاکتور باید به نام عضو ر هزینهعلمی قابل پرداخت است. در سای هیئتعضو  تأییدبا  نام دانشجو وبا  انداکرای

 باشد.

 سرورهای محاسباتی و پژوهشیتجهیزات ، مواد مصرفی آزمایشگاهیعلمی برای خرید  هیئتتجمیع پژوهانه اعضای  -4-12

ات تجهیز، مواد مصرفی آزمایشگاهیعلمی برای خرید  هیئتتجمیع پژوهانه دو سال متوالی یک عضو همچنین  بالمانع است.

 است. مجاز موریت های پژوهشی خارج از کشورو مأو همچنین انجام انواع فرصت مطالعاتی 

و پس از کسر حق الزحمه چاپ اثر و با ارائه فاکتور گلستان هزینه چاپ کتاب دارای مجوز از مرکز نشر دانشگاه  -4-13

 معتبر از چاپخانه. قرارداد 

ه درخواست ( و ارائو یا پذیرش معتبر/DOIه ارائ/چاپ مقاله در صورت ) مهخات پس از هاطرحالتحقیق حقهزینه -4-14

 شود. پرداخت می 2طبق جدول ریاست دانشکده  تأییدمجری و 
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 های پژوهشی التحقیق طرححق-2جدول 

 دستاورد حاصل از طرح
از مبلغ حداکثر درصد قابل پرداخت 

 التحقیق به عنوان حقکل طرح 

های یا ثبت اختراع با ارائه گواهی سازمان پژوهش JCR-Q1:Q2هرست نمایه شده در فمقاله 

 علمی صنعتی
90 

 JCR-Q3:Q4 80نمایه شده در فهرست مقاله 

، علمی پژوهشی داخلی مصوب وزارتین IF ،SCOPUSبدون  ISI هاینمایه شده در پایگاهمقاله 

 نمایه شده باشد ISCکه در پایگاه 
70 

 نداشته IFولی نمایه شده باشد ISCپایگاه مصوب وزارتین که در پژوهشی داخلیعلمی مقاله 

 باشد
60 

مبلغ طرح به  ٪50حداکثربه هیچ یک از دستاوردهای مذکور نیانجامد، همچنین  بوده و 1نوع  که طرح پژوهشیدرصورتی :18 تبصره

 است. پرداختالتحقیق قابل عنوان حق

 التحقیق قابل پرداخت خواهد بود.حق ،درصد 100تا سقف با نظر شورای پژوهشی  های سفارشی معاونت پژوهشیبه طرح :19 تبصره

 مقاله)ها( باشد. مسئول سندهینومجری طرح باید  :20 تبصره
 الزامیست.مسئول مقاله  سندهی)ها( توسط نومقالههمکاران در ترکیب اسامی رعایت  :21 تبصره

 باشد.پژوهشی در شورای دانشکده ذیربط طرح  پروپزالتصویب  خیاز تاربعد  دیبابه مجله مقاله  ارسال خیتار: 22 تبصره

 ذکر گردد. تحقیقاتی  (های)طرح شمارهترجیحاً مصوب، پژوهشی های مقاالت حاصل از طرحو تشکر  ریدر بخش تقد :23 تبصره

 :2نحوه اجرای پژوهانه نوع  -5اده م
درصد از طرح پژوهشی یا  50درصد اعتبار طرح پس از انجام  50 تبار در دو مرحله صورت می پذیرد:نحوه پرداخت اع -5-1

ارائه اتمام و  درصد دوم پس از 50و  به معاونت پژوهش و فناوری کردو مستندات هزینه فناورانه با ارائه گزارش پیشرفت کار

 قابل پرداخت خواهد بود. کرد مستندات هزینهمابقی  وطرح گزارش اختتام 

 :2و نوع  1های نوع مالی مربوط به پژوهانهگزارش کار  -6ماده 

 هیئت الزم است هر عضوعلمی در سامانه پژوهشی،  هیئت اعضایهر ساله پس از محاسبه و اعالم اعتبار پژوهانه  -6-1

 گلستانهای اعتبار پژوهشی در سامانه در بخش ثبت هزینهخود را ( 4کرد )موضوع ماده هزینه فاکتورهای اطالعات علمی

فاکتورها  تأییدد. پس از بررسی و دهبه دفتر دانشکده تحویل  719ش اصل مدارک را به همراه گزار و سپس وارد نموده

شود. پس از و به معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه ارسال می تأییدتوسط دانشکده، فاکتورها توسط ریاست دانشکده 

الم اری و مالی دانشگاه اععلمی جهت پرداخت به معاونت اد هیئتو عض هرپژوهانه  هزینه کرد ،مستندات تأییدبررسی و 

 .شودمی
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تشخیص اولویت و و  ریاست دانشکده تأییدعلمی و  هیئتبا درخواست عضو های با مبالغ باال، هزینهبرای : 24 تبصره

 مانع است.بال بخشی از مبلغ پژوهانه به صورت پیش پرداخت ، پرداختمعاونت پژوهش و فناوریضرورت توسط 

شود و مصرفی خریداری شده از محل اعتبار پژوهشی، جزو اموال دانشگاه محسوب میکلیه تجهیزات و لوازم غیر -6-2

در سامانه  ای(علمی موظف است مراحل خرید کاال )تجهیزاتی و هزینه هیئتباید برچسب اموال بر روی آن ثبت شود. عضو 

 انجام دهد. را ثبت آن در سامانه مالیاتیو  (خرید )بر اساس راهنمای پیوست شیوه نامه

گیرد )همچون خریداری کلیه تجهیزاتی که صرفًا جهت استفاده شخصی عضو هیئت علمی مورد استفاده قرار می -6-3

های باقی هزینهامتیاز پژوهانه امکان پذیر است و ال 32...(، جمعاً در هر سال تا سقف و لپ تاپ، تبلت، کامپیوتر شخصی

 استفاده عموم اعضای هیئت علمی و دانشجویان صرف گردد. یزاتی باید جهتتجه

 باشد.تأیید معاون پژوهش و فناوری دانشگاه قابل پرداخت میتشخیص و موارد خاص با  -6-4

 گردد.اثر میهای مغایر با آن ملغی و بینامهها و شیوهنامهنامه، کلیه آئینپس از تصویب و ابالغ این شیوه

در  17/8/1401 به تصویب شورای پژوهشی دانشگاه و در تاریخ 13/4/1401تبصره در تاریخ  24و ماده  6شیوه نامه با این 

و  باشداالجرا میالزمبه مدت سه سال  18/4/1400به تصویب رسید و از تاریخ  رئیسه دانشگاه هیئتجلسه پانصد و ششمین 

پس از این مدت درصورت موافقت تمدید خواهد شد.
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 امتیازات قابل پذیرش در محاسبه پژوهانه -3جدول 

 سالیانه سقف امتیاز هر مورد موضوع ردیف

  JCR-Q1 10مقاله  1

  JCR-Q2 9.5مقاله  2

  JCR-Q3 8مقاله  3

  JCR-Q4 7مقاله  4

  Scopus Q1 6.5مقاله 5

  Scopus Q2 6مقاله 6

  Scopus Q3 5مقاله 7

  Scopus Q4 4.5مقاله 8

  6.5 وزارت علوم تأییدمورد  -ISC Q1مقاله علمی پژوهشی  9

  6 وزارت علوم تأییدمورد  -ISC Q2مقاله علمی پژوهشی  10

  5 وزارت علوم تأییدمورد  -ISC Q3مقاله علمی پژوهشی  11

  4.5 وزارت علوم تأییدمورد  -ISC Q4مقاله علمی پژوهشی  12

 3 3 وزارت علوم تأییدمورد  -Qرویجی بدون ، علمی پژوهشی و علمی تISCمقاالت  13

14 
 هیئتچاپ شده در مجالت ایرانی )فارسی و غیر فارسی زبان( فاقد نمایه معتبر که دارای ناشر و  مقاالت

 . )ارایه مدارک داوری الزامیست(تحریریه معتبر می باشند
 یک مورد 2

 معتبر های علمیه شده در همایشئمقاله کامل ارا 15

 مللی به زبان خارجیالبین

 المللی به زبان فارسیبین

 ایمنطقه -ملی

2 

1.5 

1 

 همایش 2

 امتیاز 3
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 سالیانه سقف امتیاز هر مورد موضوع ردیف

 معتبر یعلم یهادر همایشصفحه(  2)تا مبسوط مقاله  دهیچک 16

 المللی به زبان خارجیبین

 المللی به زبان فارسیبین

 ایملی منطقه

25/1 

1 

75/0 

2 

 معتبر ی علمیهاه شده در همایشئچکیده مقاالت ارا 17

 المللی به زبان خارجیبین

 المللی به زبان فارسیبین

 ایملی منطقه

1 

0.75 

0.5 

1 

18 
های علمی معتبر بدون چاپ مقاله در مجموعه مقاالت با ارائه مستندات سخنرانی کلیدی در همایش

 )دعوتنامه، گواهی معتبر یا بلیط رفت و برگشت و ...(
2 4 

19 

 از رساله  مقاالت علمی مستخرج

 مربوط به طول دوره دکتریدر سال نخست استخدام علمی جدیدالورود  هیئتاعضای  -

در صورت ادامه تحصیل، پس از اخذ مدرک دکترا و در سال اول شروع به  گلستانمربیان دانشگاه  -

 ارییکار با مرتبه استاد

2 5 

20 
به شرطی که اسم دانشجو نفر اول باشد و نامه )( حاصل از هدایت پایان1-12مقاله معتبر )ردیف های 

 باشد( مسئولاستاد راهنما نویسنده 

 کارشناسی ارشد

1 4 

 2کارشناسی 

21 
دار وزارت مراجع صالحیت تأییداختراع، اکتشاف و تولید دانش فنی ثبت شده در مراجع قانونی و با 

 عتف
5  

  10 یلالملقانونی بین اختراع، اکتشاف و تولید دانش فنی ثبت شده در مراجع 22

23 
 سازی محصول یا فرآیند شود هایی که منجر به تولید و تجاریتولید و انتقال دانش فنی یا فعالیت

 )به شرط مشارکت دانشگاه(
15  

24 

 تشکیل هسته فناور در مرکز رشد دانشگاه

 تشکیل واحد فناور در مرکز رشد دانشگاه 

 خروج موفق از مرکز رشد

 بنیانتأسیس شرکت دانش اخذ امتیاز

 تجاری سازی محصول شرکت دانش بنیان 

2 

4 

5 

8 

10 

 

  10 تأسیس آزمایشگاه مرجع در دانشگاه 25

26 
 پردازیهای نظریهکرسی ئهارا

 دار در وزارت عتفمراجع صالحیت تأییدبا 

 ترویجی-علمی

 و نوآوری نقد علمی

 پردازینظریه

3 

5 

8 
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 سالیانه سقف امتیاز هر مورد موضوع ردیف

27 
المللی مرتبط با حوزه تخصصی )خوارزمی، رازی، های ملی و بینجشنواره کسب رتبه اول تا سوم در

 بهایی و همانند آنها(فارابی، شیخ

10 

8 

6 

 

  10 پژوهشگر برتر کشوری 28

29 
 گزارش طرح های تحقیقاتی صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور 

 و عدم پرداخت باالسری()درصورت موافقت شورای پژوهشی دانشگاه پیش از اختتام طرح 
2  

30 

ایجاد ظرفیت فعال در جذب اعتبار 

المللی با یا بین ملیای، منطقهپژوهشی 

 معاونت پژوهشی تأیید

حقیقاتی تقاضامحور )شامل طرح های ت

و دانشجویان فرصت  بیرون دانشگاه

 مطالعاتی(

میلیون تومان  4 تا

 باالسری
  1 میلیون تومان 2 به ازای هر

یلیون تومان م 8 تا

 باالسری

 میلیون تومان اول 4 به ازای

 میلیون تومان مازاد4به ازای هر

2 

1 
 

میلیون  8 بیش از

 تومان باالسری

 میلیون تومان اول 8  به ازای

 میلیون تومان مازاد 4 به ازای هر

3 

0.5  

  1 به ازای هر محقق جذب محققین پسادکتری 31

32 

علمی  هیئتتخصصی عضو  هتألیف یا تصنیف کتاب در زمین

مراکز نشر  ،های دولتیتوسط ناشر معتبر شامل دانشگاه

 دانشگاهی و مراکز نشر وابسته به موسسات تحقیقاتی معتبر

یه شورای نشر تأیید)برای سایر ناشرین معتبر غیر دانشگاهی 

 دانشگاه الزم است(

 صفحه 100هر 

 تصنیف

 12 4 ناشر معتبر

 5 2 سایر ناشرین

صفحه  100ر ه

 تالیف

 8 3 ناشر معتبر

 3 1.5 سایر ناشرین

 صفحه 100هر  ترجمه کتاب 33

 6 2 ناشر معتبر

 2 1 سایر ناشرین

34 
 تدوین کتاب به شیوه گردآوری

 ادی کتابقتصحیح انت
 صفحه 100هر 

 3 1.5 ناشر معتبر

 2 1 سایر ناشرین
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 سالیانه سقف امتیاز هر مورد موضوع ردیف

 علمی، چاپ شده توسط ناشر معتبر  هیئت تألیف بخشی از کتاب در زمینه تخصصی عضو 35

متناسب یا تعداد 

صفحات )با توجه به 

 (34الی  32 بندهای

سقف موارد 

مربوط به بندهای 

 34الی  32

 .شوندمحاسبه می1.5المللی با ضریب های برگزیده در سطح ملی یا منتشر شده توسط ناشران معتبر بینکتاببرای  *

 سردبیر و مدیر مسئول()اندازی مجله تخصصیراه 36

داخلی )پس از ورود به لیست نشریات 

 معتبر وزارت علوم(

 ( ,JCR،SCOPUS)المللیبین

10 

20 
 

 )هرکدام( دبیر علمی و اجرایی همایش 37
 ملی

 المللیبین

1.5 

2.5 
 یک همایش

 9تا  TRL 1برابر سطح  TRLکسب  38

در  TRLیک 

سال )باالترین 

 امتیاز(

39 

      H-indexارتقا 

)اطالعات باید توسط متقاضی این بند در سامانه پژوهشی  

 Googleیا  Scopus-یک مرجعاخیر از  برای دو سال

scholar )تکمیل گردد 

به ازای هر یک رتبه ارتقا نسبت به 

 سال قبل
 امتیاز 3سقف  1

40 

علمی با  هیئتهای پژوهشی توسط عضو برگزاری کارگاه

 ناوری دانشگاهمعاونت پژوهش و ف تأیید
 1 

 مورد 2حداکثر 
علمی در  هیئتهای پژوهشی توسط عضو برگزاری کارگاه

 سطح ملی )با ارائه گواهی(
 2 

علمی در  هیئتهای پژوهشی توسط عضو برگزاری کارگاه

 سطح بین المللی )با ارائه گواهی(
 3 

41 
های پژوهشی برگزار شده در دانشگاه شرکت در کارگاه

 گلستان 
 مورد 2 حداکثر 25/0 

 1 1 معتبر با ارائه گواهینامه برگزاری سخنرانی  42
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 علمی* هیئتجدول امتیازدهی به فعالیتهای هنری در پژوهانه اعضای  -4جدول 

امتیاز هر  موضوع ردیف

 مورد

 سقف امتیاز سالیانه

ی دانشگاه برگزار شده معاونت پژوهش تأییدالمللی )انفرادی و با برگزاری نمایشگاه بین 1

 باشد.(

5/2 5/2 

معاونت پژوهشی دانشگاه برگزار شده  تأیید)انفرادی و با  برگزاری نمایشگاه داخلی 2

 باشد.(

5/1 5/1 

اثر بدیع علمی  3

 و ادبی هنری

 20 10 المللیدارای گواهینامه از مراجع معتبر بین

ها و سازمان دتأییدارای گواهینامه از مراجع معتبر داخلی مورد 

 های اعالم شده توسط وزارت عتفپایگاه

5 10 

نفره از  3 ادبی/درصورت نبود گواهینامه، با رای یک کمیته هنری

 متخصصین درون و بیرون دانشگاه 

3 6 

های به ترتیب برای مقام) المللیهای بینها و جشنوارهسب مقام و جایزه در نمایشگاهک 4

 اول، دوم و سوم(

هراثر تنها یکبار و در یک نمایشگاه  5-3-2

 گیرد.)باالترین امتیاز( امتیاز می

های اول، به ترتیب برای مقام) های ملیجشنواره ها وکسب مقام و جایزه در نمایشگاه 5

 دوم و سوم(

هراثر تنها یکبار و در یک نمایشگاه  3-2-1

 گیرد.)باالترین امتیاز( امتیاز می

 15/2/98  که در تاریخ 18/12/94 مصوب مرتبه ارتقای نامهآیین 3 درماده مندرج مکمل نظر شورای پژوهشی دانشگاه و براساس مواردسایر فعالیتها با  6

 گردد.وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری ابالغ شده است بررسی می 31064/15طی نامه شماره 

 ضروری است. an UniversityGolestیا  دهی آثار به نام دانشگاه گلستانثبت آدرس* 

 

های پژوهشی مشتركنحوه توزیع امتیاز فعالیت -5جدول  
 (3ستون ) (2ستون ) (1ستون )

 تعداد همکاران
 سهم هر یک از همکاران از امتیاز مربوط

 مجموع ضرایب
 بقیه همکاران نویسنده مسوول

1 100% ___________  

2 90% 60% 150% 

3 80%0 50% 180% 

4 70% 40% 190% 

5 60% 35% 200% 

 %250حداکثر  ≤ %30 %50 و باالتر 6
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نحوه آدرس دهی دانشگاه در فعالیتهای پژوهشی -6جدول   
 

 Faculty of Sciences, Golestan University دانشگاه گلستان، دانشکده علوم

ایران شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه گلستان،گرگان،گروه زیست  Department of Biology, Faculty of Sciences, Golestan University, Gorgan, Iran 

ایران شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه گلستان، گرگان،گروه زمین  Department of Geology, Faculty of Sciences, Golestan University, Gorgan, Iran 

ایران ن،گروه ریاضی، دانشکده علوم، دانشگاه گلستان، گرگا  Department of Mathematics, Faculty of Sciences, Golestan University, Gorgan, 
Iran 

ایران گروه آمار، دانشکده علوم، دانشگاه گلستان، گرگان،  Department of Statistics, Faculty of Sciences, Golestan University, Gorgan, Iran 

ایران دانشگاه گلستان، گرگان،گروه فیزیک، دانشکده علوم،   Department of Physics, Faculty of Sciences, Golestan University, Gorgan, Iran 

ایران گروه شیمی، دانشکده علوم، دانشگاه گلستان، گرگان،  Department of Chemistry, Faculty of Sciences, Golestan University, Gorgan, 

Iran 

ایران امپیوتر، دانشکده علوم، دانشگاه گلستان، گرگان،گروه علوم ک  Department of Computer Sciences, Faculty of Science, Golestan University, 

Gorgan, Iran 

 Faculty of Humanities and Social Sciences, Golestan University دانشگاه گلستان، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

زبان و ادبیات انگلیسی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه گروه 

ایران گلستان، گرگان،  
Department of English Language and Literature, Faculty of Humanities and 
Social Sciences, Golestan University, Gorgan, Iran 

اجتماعی، دانشگاه  گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکده علوم انسانی و

ایران گلستان، گرگان،  
Department of Persian Language and Literature, Faculty of Humanities and 
Social Sciences, Golestan University, Gorgan, Iran 

دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه گلستان،  گروه جغرافیا،

 گرگان، ایران
Department of Geography, Faculty of Humanities and Social Sciences, Golestan 

University, Gorgan, Iran 

گروه علوم ورزشی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه گلستان، 

ایران گرگان،  
Department of Sports Sciences, Faculty of Humanities and Social Sciences, 

Golestan University, Gorgan, Iran 

، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه تاهیگروه معارف و ال

ایران گلستان، گرگان،  
Department of Islamic Studies and Theology, Faculty of Humanities and Social 

Sciences, Golestan University, Gorgan, Iran 

اجتماعی، دانشگاه گلستان،  گروه مدیریت، دانشکده علوم انسانی و

ایران گرگان،  
Department of Management, Faculty of Humanities and Social Sciences, 

Golestan University, Gorgan, Iran 

گروه علوم اجتماعی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه گلستان، 

ایران گرگان،  
Department of Social Sciences, Faculty of Humanities and Social Sciences, 
Golestan University, Gorgan, Iran 

 گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه گلستان، گرگان،

 ایران
Department of Law, Faculty of Humanities and Social Sciences, Golestan 
University, Gorgan, Iran 

ستان، دانشکده مهندسی )گرگان(دانشگاه گل  Faculty of Engineering, Golestan University 

ایران گروه مهندسی برق، دانشکده مهندسی، دانشگاه گلستان، گرگان،  Department of Electrical Engineering, Faculty of Engineering, Golestan 

University, Gorgan, Iran 

  شکده مهندسی، دانشگاه گلستان، گرگان،گروه مهندسی عمران، دان

 ایران
Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering, Golestan University, 
Gorgan, Iran 

  گروه مهندسی پلیمر، دانشکده مهندسی، دانشگاه گلستان، گرگان،

 ایران
Department of Polymer Engineering, Faculty of Engineering, Golestan 

University, Gorgan, Iran 

 گروه مهندسی کامپیوتر، دانشکده مهندسی، دانشگاه گلستان، گرگان،

 ایران
Department of Computer Engineering, Faculty of Engineering, Golestan 

University, Gorgan, Iran 

 رگان،دانشکده مهندسی، دانشگاه گلستان،گ گروه مهندسی مکانیک،

 ایران
Department of Mechanical Engineering, Faculty of Engineering, Golestan 

University, Gorgan, Iran 

ایران گروه معماری، دانشکده مهندسی، دانشگاه گلستان، گرگان،  Department of Architecture, Faculty of Engineering, Golestan University, 

Gorgan, Iran 

ایران ، دانشکده مهندسی، دانشگاه گلستان، گرگان،هنرگروه   Department of Art, Faculty of Engineering, Golestan University, Gorgan, Iran 

 Department of Industrial Engineering, Faculty of Engineering, Golestan  مهندسی، دانشگاه گلستان،گرگان، گروه مهندسی صنایع، دانشکده
University, Gorgan, Iran 
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 ایران

آباد کتول(دانشگاه گلستان، دانشکده مهندسی )علی  Faculty of Engineering,  Golestan University, Aliabad Katoul 

آباد گروه مهندسی برق، دانشکده مهندسی، دانشگاه گلستان، علی  

 کتول، ایران
Department of Electrical Engineering, Faculty of Engineering, Golestan 

University, Aliabad Katoul, Iran 

آباد گروه مهندسی عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه گلستان، علی

ایران کتول،  
Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering, Golestan University,  

Aliabad Katoul, Iran 

آباد یمی، دانشکده مهندسی، دانشگاه گلستان، علیگروه مهندسی ش

ایران کتول،  
Department of Chemical Engineering, Faculty of Engineering, Golestan 

University,  Aliabad Katoul, Iran 

آباد گروه مهندسی کامپیوتر، دانشکده مهندسی، دانشگاه گلستان، علی

 کتول، ایران
Department of Computer Engineering, Faculty of Engineering, Golestan 

University,  Aliabad Katoul,, Iran 

آباد کتول، برداری، دانشکده مهندسی، دانشگاه گلستان، علیگروه نقشه

 ایران
Department of Surveying Engineering, Faculty of Engineering, Golestan 
University,  Aliabad Katoul, Iran 

 Environmental hazard institute, Golestan University, Gorgan, Iran دانشگاه گلستان، پژوهشکده مخاطرات محیطی

دانشگاه  ،پژوهشکده مخاطرات محیطی ،گروه پژوهشی هیدروانفورماتیک

ایران ،گرگان ،گلستان  
Hydro-informatic research group, Environmental hazard institute, Golestan 

University, Gorgan, Iran 

دانشگاه  ،پژوهشکده مخاطرات محیطی ،گروه پژوهشی مخاطرات زمین

ایران ،گرگان ،گلستان  
Earth hazards research group, Environmental hazard institute, Golestan 

University, Gorgan, Iran 

دانشگاه  ،رات محیطیپژوهشکده مخاط ،گروه پژوهشی مدیریت راهبردی

ایران ،گرگان ،گلستان  
Strategic management research group, Environmental hazard institute, Golestan 

University, Gorgan, Iran 

 ,Crisis management and Passive defense institute, Golestan University دانشگاه گلستان، پژوهشکده مدیریت بحران و پدافند غیرعامل

Gorgan, Iran 

پژوهشکده مدیریت بحران و  ،آوری شهری و روستاییگروه پژوهشی تاب

ایران ،گرگان ،دانشگاه گلستان ،پدافند غیرعامل  
Urban and rural resilience research group, Crisis management and Passive 

defense institute, Golestan University, Gorgan, Iran 

پژوهشکده مدیریت بحران و پدافند  ،گروه پژوهشی معماری و ساختمان

ایران ،گرگان ،دانشگاه گلستان ،غیرعامل  
Architecture and building research group, Crisis management and Passive 

defense institute, Golestan University, Gorgan, Iran 

 ،ه مدیریت بحران و پدافند غیرعاملپژوهشکد ،گروه پژوهشی سایبری

ایران ،گرگان ،دانشگاه گلستان  
Cyber research group, Crisis management and Passive defense institute, 

Golestan University, Gorgan, Iran 
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