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�عاو�� �و�ش و �ناوری 

�دمات ارا� �ده �و�ط �عاو�� �و�ش و �ناوری  





:به موارد زیر بر اساس آیین نامه هاي مربوطه امتیاز پژوهانه تعلق می گیرد

 نامه امتیازدهی کتاب مطابق آیینترجمه تالیف و

 مقاالت ارائه شده در مجالت معتبرISI  وISC   و سایر مجالت و همایش هاي معتبر

 بر طرح هاي خارجیداوري و نظارت خارجی و داخلی و طرح هاي پژوهشی اجراي

 پایان نامه هاي دانشجوییراهنمایی و مشاوره

 مقاالت   داوري ثبت اختراع، ،خوارزمیجوایز جوایز ملی و بین المللی مثلISI   ،ISC  و

کتاب ویراستاري
�و�� اسا�ید



پژوهانه( هزینه کرد اعتبار ویژه پژوهشی:(

 هاي خدمات  تحقیقاتی، پرداخت هزینهتجهیزات و لوازم آزمایشگاهی خرید
هاي پژوهشی  میدانی و خرید مواد مصرفی جهت انجام فعالیت ،آزمایشگاهی

 ثبت اختراع هزینه

 درصد گرنت  براي طرح پژوهشی داخلی 50حداکثر

 کتب، نشریات و نرم افزارهاي تخصصیخرید  کتب، نشریات و نرم افزارهاي تخصصیخرید

 کشورو داخل  علمی خارج  همایش هايشرکت در

 علمی داخل یا خارج از کشور مجامععضویت در

 کشور و خارج یا آموزشی داخلی هاي پژوهش شرکت در کارگاه

 داخلی و خارجیو مدارس تحقیقاتی هاي تخصصی  شرکت در نمایشگاه
 

�و�� اسا�ید 



 اطالعاتی هاي پایگاه در عضویت هزینه  

 معتبر مجالت در مقاالت چاپ و ویرایش داوري، هاي هزینه  

)ریال000,000,15 سقف تا(خارجی و داخلی

 کارهاي انجام براي دانشجویان به التحقیق حق پرداخت 

   پژوهشی   پژوهشی

 دانشگاه علمی هاي قطب تشکیل هاي هزینه

 دانشگاه از خارج اساتید برگشت و رفت بلیط هزینه

 تجهیزات، خرید جهت پژوهانه گذاشتن اشتراك به امکان  

  علمی هیات اعضاء بین پژوهشی طرح هاي اجراي و کتب

�و�� اسا�ید



و دانشگاه پژوهش مدیریت سامانه در پژوهشی کارنامه بررسی  

  معاونت به سال هر ماه فروردین پایان تا حداکثر الزم مدارك ارسال

.دانشگاه فناوري و پژوهش

 نرم توسط اردیبهشت اول نیمه پایان تا حداکثر پژوهشی امتیازات 

 سامانه در موجود قبل سال اطالعات مبناي بر پژوهشی افزار

.دمی شو رسانده علمی هیات اعضاء اطالع به و محاسبه پژوهشی .دمی شو رسانده علمی هیات اعضاء اطالع به و محاسبه پژوهشی

دانشگاه نام که می گیرد تعلق فعالیت هایی به صرفاً پژوهانه امتیاز 

 .باشد شده قید آن در زنجان

براي فقط جدیدالورود اساتید به ریال 000,000,20 پایه گرنت مبلغ 

�و�� اسا�ید.می گیرد تعلق ورود بدو در سال یک



آدرس در را دانشگاه نام هستند موظف مقاالت نویسندگان 
University نویسندگان of Zanjan این غیر در نمایند قید  

 .شد نخواهند تشویقی پرداخت مشمول صورت

سازمانی نشان داراي مقاالت خصوص در (Affiliation) متعدد  
  قید مورد اولین بعنوان زنجان دانشگاه سازمانی نشان - 1 می بایست

 مجموعه زیر پژوهشی-آموزشی مراکز به وابستگی درخصوص - 2 .شود

مقاالت علمیالتشویق  پرداخت حقچکیده اي از دستورالعمل اجرایی 

 مجموعه زیر پژوهشی-آموزشی مراکز به وابستگی درخصوص - 2 .شود
 مربوطه همکاري قرارداد ارائه با صنعتی تحقیقاتی مراکز و علوم وزارت
 تمام حضور عدم و قرارداد در مراکز آن وابستگی ارائه لزوم بر مبنی
.می باشد امکان پذیر پژوهشی شوراي تایید با و علمی هیات وقت

�ق ا���و�ق �قاالت



در نمایه شده منتشر شده در مجالت،  تبراي مقاالمیزان حق التشویق 

JCR وISC درابطه زیر محاسبه خواهد ش به ترتیب با.

به ریال مبلغ حق التشویق براي هر مقاله= ((IF/AIF) ۵٠٠٠٠٠٠)K
((١.۵IF +٠.٢۵)۵٠٠٠٠٠٠)K   =مبلغ حق التشویق براي هر مقاله به ریال

  ضریبK  می باشد 1.75برابر.
  ریال کمتر باشد 000,000,20در صورتیکه مبلغ حق التشویق محاسبه شده توسط فرمول باال از

.ریال به مقاله تعلق می گیرد000,000,2مبلغ حق التشویق 
  هر مقاله نمایه شده در سقف حق التشویقJCR 000,000,20  ریال و  درISC 000,000,10 

,,
  هر مقاله نمایه شده در سقف حق التشویقJCR 000,000,20  ریال و  درISC 000,000,10 

.می باشد ریال
  پایگاه هاي استنادي در خصوص مقاالت نمایه شده درWeb of Science  حق التشویق به مبلغ

.ریال پرداخت می شود 000,000,2
  غیر به مقاالتISC که مورد تایید وزارت علوم است و فاقدIF   می باشد حق التشویق برابر حداقل

.ریال تعلق می گیرد 500,187,2مبلغ  ISCحق التشویق مقاالت 
  کامل خواهد بودنصف مقاله اگر مقاله اي بصورت خالصه مقاله باشد میزان حق التشویق.
  پس از انتشار مقاله قابل پرداخت است و مالك پرداخت نیز  دو سالتشویق مقاالت حداکثر تا

.تاریخ انتشار نهایی مقاله است

�ق ا���و�ق �قاالت



چکیده اي از آیین نامه شرکت در همایش هاي علمی 

خارج از کشور

:است الزامی زیر نکات رعایت کشور از خارج همایش در شرکت براي

شفاهی صورت به مقاله پذیرش می بایست کشور از خارج همایش هاي در شرکت براي شفاهی صورت به مقاله پذیرش می بایست کشور از خارج همایش هاي در شرکت براي 
.باشد

دشو قید مورد اولین عنوان هب می بایست زنجان دانشگاه سازمانی نشان.  

در تواند می سال در بار یک تنها پژوهشی ویژه اعتبار داشتن صورت در متقاضی 
.نماید شرکت المللی بین علمی هاي همایش

سفر انجام از بعد ماه دو تا حداکثر گروه در همایش در شرکت از گزارش ارائه.

�ما�ش �ی ع��ی خارج از ��ور



 پرداخت قابل ذیل شرح به مربوطه اسناد اصل هئارا با همایش در شرکت هاي هزینه
  :باشد می

کننده برگزار کشور ویزاي ایران، کشور از خروج عوارض ،ثبت نام به مربوط هزینه هاي 
.بیمه حق و ویزا اخذ براي مدارك ترجمه هزینه ،کنفرانس

نمی باشد پرداخت قابل شهري داخل متفرقه هزینه هاي.

و همایش مقصد به ایران از مسیر یک براي کشور از خارج برگشت و رفت  بلیط هزینه 
.بود خواهد پرداخت قابل )مسافرت متداول هاي هزینه مطابق( برعکس .بود خواهد پرداخت قابل )مسافرت متداول هاي هزینه مطابق( برعکس

پنج و سی( ریال 000,000,35 سقف تا حداکثر مربوطه اسناد اساس بر اسکان هزینه  

.است پرداخت قابل ریال )میلیون

  صورت به مقاالت مجموعه منجمله مدارك کلیه ارائه به منوط ها هزینه پرداخت 
 .باشد می مربوطه کتابچه یا ی ديس

چاپ شرط به نشود ماموریت دادن انجام به موفق دلیل هر به متقاضی صورتیکه در 
 تنها ،)باشد کامل مقاله یا مقاله خالصه صورت به( همایش مقاالت مجموعه در مقاله
.است پرداخت قابل  نام ثبت هزینه

�ما�ش �ی ع��ی خارج از ��ور



 مدارس و تخصصی کارگاه هایی آیین نامه از چکیده اي
کشور از خارج تخصصی نمایشگاه هاي و تحقیقاتی

و گروه شوراي توسط متقاضی تخصص و فعالیت با موضوع ارتباط و شرکت لزوم 
.شد خواهد تعیین دانشکده پژوهشی شوراي

بوده بین المللی سطح در باید تخصصی نمایشگاه هاي و تحقیقاتی مدارس و کارگاه ها  
 بطور توانند می نفر دو حداکثر گروه هر از شود، برگزار ترم طول در صورتیکه در

 توسط بایست می افراد شرکت بودن بالمانع صورت این غیر در نمایند، شرکت همزمان توسط بایست می افراد شرکت بودن بالمانع صورت این غیر در نمایند، شرکت همزمان
  .دشو تایید دانشگاه آموزشی معاونت

ماه یک تا حداکثر گروه در نمایشگاه و تحقیقاتی مدارس و کارگاه از گزارش ارایه 
.تاس ضروري سفر انجام از بعد

تحقیقاتی مدارس یا کارگاه در تواند می بار یک حداکثر سال دو هر علمی هیات عضو 
.نماید شرکت

تخصصی ها نمایشگاه در تواند می بار یک حداکثر سال هر در علمی هیات عضو 
.نماید شرکت

��ی ��
کارگاه �ی 



 اساتید پژوهشی ویژه اعتبار محل از ذیل شرح به اسناد اصل ارایه با مربوطه هايهزینه 
:باشد می پرداخت قابل

و میزبان کشور ویزاي ایران، کشور از خروج عوارض ثبت نام، به مربوط هزینه هاي  
)ریال میلیون پنج و سی( ریال 000,000,35 سقف تا اسکان هزینه و بیمه حق

حق تخصصی نمایشگاه هاي و تحقیقاتی مدارس و ها کارگاه در شرکت براي 
 که د شومی صادر مربوطه مدت اساس بر ماموریت حکم ولی گیرد نمی تعلق ماموریت
.دشو ارسال پژوهش اداره به تایید براي قبل هفته دو است ضروري

مسافرت متداول هاي هزینه مطابق( کشور از خارج برگشت و رفت بلیط هزینه( براي کشور از خارج برگشت و رفت بلیط هزینه )براي )مسافرت متداول هاي هزینه مطابق 
.بود خواهد پرداخت قابل عکس بر و مقصد به ایران از مسیر یک

و شوند می محسوب ها کنفرانس نظیر باشند داشته مقاله پذیرش که هایی کارگاه  
.باشند می مربوطه نامه آیین مشمول

همایش آن در متقاضی که باشد شده برگزار همایشی با همزمان کارگاه صورتیکه در 
 ثبت هزینه فقط کنفرانس هاي هزینه کلیه بر عالوه است، کرده شرکت مقاله ارایه با

  در شرکت زمانی محدودیت صورت  این در که .است پرداخت قابل کارگاه در نام
.شد نخواهد لحاظ کارگاه این براي باشد می بار یک سال دو هر که  کارگاه

��ی ��
کارگاه �ی 



می باشد قبول قابل کنفرانس محل شهر به زنجان از برگشت و رفت بلیط.

صادر نموده شرکت همایش در متقاضی که روزهایی براي فقط ماموریت برگه 
.می شود

.است پرداخت قابل کنفرانس روزهاي براي فقط اسکان هزینه
.می شود

است پرداخت قابل کنفرانس روزهاي براي فقط اسکان هزینه.
کند شرکت همایش در علمی هیات جاي به می تواند دانشجو.

برگشت و رفت هزینه و نام ثبت هزینه فقط مربوطه، اسناد ارائه با دانشجو براي  
.می باشد پرداخت قابل

قابل همایش از بعد ماه دو هزینه ها پرداخت براي مدارك ارسال مهلت حداکثر 
.می باشد قبول

�ما�ش �ی ع��ی دا�ل ��ور



 

oاست پرداخت قابل برگشت و رفت و اسکان نام، ثبت هزینه فقط.

oنمی شود پرداخت ماموریت هزینه کارگاه در شرکت براي. 

oمی باشد ریال میلیون پنج موردکارگاه یک براي پرداخت قابل مبلغ حداکثر.

  و است پرداخت قابل کارگاه محل شهر به زنجان از برگشت و رفت هزینهo  و است پرداخت قابل کارگاه محل شهر به زنجان از برگشت و رفت هزینه
 .نمی شود پرداخت شهر داخل برگشت و رفت هزینه

oشده گرفته نظر در مزایاي از سال در بار یک تنها می تواند شخص هر  
 با فرد، آموزشی فعالیت نظر از مشکل نبود صورت در ولی نماید استفاده

.است بالمانع کارگاه در شرکت دانشگاه، آموزشی معاونت تایید

کارگاه �ی آ�وز�ی دا�ل ��ور 



چکیده اي از آیین نامه عضویت در مجامع علمی

معاون و گروه شوراي تایید به بایست می موضوع این که باشد علمی اعتبار داراي باید علمی انجمن 
.باشد رسیده دانشکده پژوهشی

علمی مجمع یک و داخلی علمی مجمع یک در عضویت براي سال هر در می تواند علمی هیات  عضو هر 
 مجدد تایید به نیاز بعدي، سال هاي در عضویت تمدید صورت در .نماید اقدام پیوسته صورت به خارجی

.نمی باشد گروه
مصوبه خارجی علمی مجمع یک و داخلی علمی مجمع یک از بیش در عضویت براي و خاص موارد در 

.است الزم دانشگاه پژوهشی شوراي .است الزم دانشگاه پژوهشی شوراي
ارائه اسناد اصل اساس بر خارجی یا داخلی مجامع در عضویت به مربوط ریالی هزینه هاي  

:می باشند پرداخت قابل اساتید پژوهشی ویژه اعتبار محل از ذیل شرح به شده
کشور از خارج و داخل علمی مجامع در عضویت درخواست فرم تکمیل•

  انجمن توسط مربوطه حساب شماره و عضویت مبلغ اعالم به مربوط نامه•
انجمن بحساب واریزي فیش اصل•

  علمی انجمن به مربوط عضویت فرم کپی •

��و�� � �جا�ع ع��ی



چکیده اي از آیین نامه سخنرانی هاي علمی داخل دانشگاه
علمی با رشته تخصصی متقاضیموضوع سخنرانی تبط بودن مر

 توسط گروه متقاضیتایید رزومه علمی و موضوع سخنرانی

 ریال براي سخنران با مرتبه علمی استاد و مبلغ 000,200,1به مبلغ  حق الزحمهپرداخت
.ریال براي سایر افراد می باشد000,750ریال براي دانشیار و  000,000,1

 کمیل فرم سخنرانی و ارائه مدارك الزمت(امتیاز پژوهشی  0/5براي سخنرانی اساتید دانشگاه  (
.تعلق خواهد گرفت

مدارك زیر به معاونت پژوهش ارسال شود بایست ها می براي پرداخت هزینه:

برگزاري سخنرانی علمی داخل دانشگاه فرم درخواست تکمیل -


