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  مقدمه -١ماده

در و فنــاوري هش پــژو توســعهبــراي بهبــود شــرايط  و (پژوهانــه) دستورالعمل شيوه هزينه كرد اعتبار ويژه پژوهشي ٣در راستاي اجراي ماده 

ت أهيــ ٧/٧/٩٨در جلســه مــورخ  ،ه استشد هيأت رئيسه تصويب ٤/١٢/٩٢در جلسه مورخ كه  "همكاري تحقيقاتيآيين نامه "دانشگاه سمنان، 

 اريخمنعقده پــس از تــ راي قراردادهايبه تصويب رسيد و ب "وهشيژيين نامه تشويق دستياران پآ "تحت عنوان مورد بازبيني قرار گرفت و رئيسه 

  قابل اجرا است. ،تصويب

  

  و اختصارات تعاريف -٢ماده 

  در اين آيين نامه عبارتند از: اختصاراتو تعاريف 

  .سمنان معاونت: معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه

  .سمنان نشگاهپژوهش و فناوري دا عاون: معاونم

  .پژوهشگر: عضو هيأت علمي دانشگاه سمنان

  مايد.نبا پژوهشگر همكاري مييا فناوري  پژوهشي يك دستاوردتحقق براي كه است شرايط خاص)  داراي( همكار تحقيقاتي دستيار:

  تشويق دستيار پژوهشي.قرارداد: قرارداد 

  .اين آيين نامه ٧ دهمطابق ما دستاورد علمي، پژوهشي و فناوري قابل قبولدستاورد: 

 دســتيار و معــاونك يــ پژوهشــگر، فيمابينتشويق دستيار پژوهشي هاي پژوهشي و فناوري، قراردادي براي فعاليتو توسعه تحقق در راستاي       

  باشد.دستاورد  تحققدر امور تحقيقاتي بايد منجر به تشويق موضوع  .شودمنعقد مي

  

  شرايط پژوهشگر -٣ماده

  دانشگاه سمنان باشد. تمام وقتعضو هيأت علمي بايد ژوهشگر پ )١-٣(

  داشته باشد.قرارداد  ،با يك دستيارفقط در هر زمان تواند ، مياربا مرتبه استادي پژوهشگر )٢-٣(

  داشته باشد.قرارداد  ،تواند همزمان با دو دستيار، ميبا مرتبه دانشيارپژوهشگر  )٣-٣(

  داشته باشد.تواند همزمان با سه دستيار، قرارداد ، ميبا مرتبه استادپژوهشگر  )٤-٣(

قــرار گرفتــه باشــد،   ) ISI-ESIبــر اســاس پايگــاه  (جهان پژوهشگران پر استناد   %١  در فهرست ويكه نام ، علميمرتبه هر با  پژوهشگر )٥-٣(

  داشته باشد.د ، قراردا)٤- ٣) تا (٢- ٣( هايبند مفادبيشتر از ظرفيت  دستيار يكتواند همزمان با مي

  مايد.ن منعقدا دستيار قرارداد جديد ب خود تواند با توجه به مرتبه علميدستاورد و خاتمه هر قرارداد، پژوهشگر مي تحققدر صورت  :١تبصره 

  

  دستيار شرايط  -٤ماده

  :يكي از شرايط ذيل را داشته باشد  بايددستيار 



٢ 

 

  .باشد وي تحصيالت تكميلي دانشگاه سمناندانشج )١-٤(

مــرتبط بــا تخصــص  ز كشــورايــا خــارج  از يكي از دانشگاههاي معتبر داخلالتحصيل دانشگاهي با درجه كارشناسي ارشد يا دكتري  رغفا )٢-٤(

  باشد.پژوهشگر 

هــاي دولتــي، خصوصــي،  كتتاييــد شــر ابــقابل قبول كارشناسي ارشد و داراي سوابق صنعتي  مدركمتخصصين خبره صنعتي با حداقل از  )٣-٤(

ت افراد در ايــن مرجع تشخيص صالحي باشد.مرتبط با تخصص پژوهشگر علمي و تحقيقاتي هاي يا شهرك  پارك هاي علم و فن آوري بنيان، دانش

  باشد.بند، معاون مي

  باشد.نسمنان دانشگاه غير هيأت علمي  ياعضو هيأت علمي  :١تبصره 

  نباشد.ها دانشگاه سايرعضو هيأت علمي  :٢تبصره 

  باشد. داشتهقرارداد تواند مي تحصيل خود، يا استاد راهنماي دورهتنها بدانشگاه سمنان شجوي تحصيالت تكميلي دان :٣تبصره 

  .داشته باشدقرارداد  ،راهنماي خود اساتيديكي از تنها با تواند مياستاد راهنما، با دو دانشگاه سمنان  دانشجوي تحصيالت تكميلي :٤تبصره

  

  تعهدات پژوهشگر – ٥ماده

 "ندانشــگاه ســمنا"تاورد بــه نــام منجر به يك دســر قالب انعقاد قرارداد با دستيار دكه  فعاليتهاييپژوهشگر موظف است تنها در خصوص  )٥-١(

  نمايد. منعقدبا دستيار قرارداد قطعي دستاورد،  تحقق، قبل از است

  داشته باشد. قرارداد ،يك دستاوردمرتبط با  دستياردو  باتواند مينپژوهشگر  )٥-٢(

  تحويل نمايد. قراردادهمراه به  را )٣- ٤(تا  )١- ٤(هاي قرارداد مستندات رديف پژوهشگر موظف است در زمان عقد )٥-٣(

  خص نمايد.مش مورد نظر، نوع دستاوردبا قرارداد را مطابق زمان اجراي مبلغ و مدت  ،متن قرارداد پژوهشگر موظف است در )٥-٤(

  نمايد.و ارائه  تعيينآيين نامه را ن اي ٧از ماده دستاورد يك ، قراردادمبلغ تا سقف  موظف استپژوهشگر  )٥-٥(

  باشد.مقاله وان نويسنده مسئول عن هببايد  )١- ٧(دستاورد بند  درپژوهشگر  است.با پژوهشگر  دستاوردكليه مسئوليتهاي مربوط به  )٥-٦(

اقــدام  ،يديه به معاونــتتأينامه نسبت به ارسال به دستيار،  مبلغ تشويقبراي پرداخت قطعي دستاورد،  تحققپس از است  موظفپژوهشگر  )٥-٧(

  .نمايد

  

  تعهدات دستيار – ٦ماده 

 يــا قســمتي از خــدمات موضــوع امور محوله را به نحو احســن انجــام داده و حــق واگــذاري تمــام ،در زمان تعيين شده استمتعهد  دستيار )٦-١(

  قرارداد را به شخص يا اشخاص حقيقي يا حقوقي ديگر ندارد.

 "Researcher of Semnan University"يا  "محقق دانشگاه سمنان") وابستگي خود را با عنوان ١- ٧دستاورد بند ( درست دستيار متعهد ا )٦-٢(

  د.مقاله درج نماي در

به تأخير  دي تأييد شدهز برنامه زمان بنهرگاه دستيار بدون عذر موجه مدت انجام خدمات را رعايت ننمايد و تمام يا قسمتي از خدمات ا )٣- ٦(

  .نمايد و يا قرارداد جديد با مبلغ تقليل يافته تنظيم نمايدفتد، پژوهشگر حق خواهد داشت كه قرارداد را فسخ ا



٣ 

 

  يد.به پژوهشگر اعالم نما به صورت كتبيي مراتب را دستياردستيار متعهد است در صورت انصراف از  )٤- ٦(

علق به شود متيه ميارداد توسط دستيار تهتايج حاصل از تحقيق كه به موجب قرو نها ها، يافته، پرسشنامهاسناد ،كليه اطالعات، مدارك )٥- ٦(

  اهد داشت.را نخو شگربدون هماهنگي با پژوه آنتمام يا بخشي از باشد و دستيار حق انتشار، واگذاري و استفاده از مي دانشگاه سمنان

 

  هر دستاورد تشويق و مبلغ دستاوردهاي همكاري تحقيقاتي – ٧ماده 

  :شدباذيل مي هر يك از دستاوردها به شرحتشويق بوط به مبالغ مر .دنشومي تلقيقرارداد به عنوان نتايج اي ذيل تاوردهدس

 يــا داراي ضــريب تــاثير ISC ايــ ISI-JCRدر مجــالت و نمايــه شــده  ي)(به صورت كاغذي يا الكترونيك پژوهشي –علمي مقاالت  چاپ )٧-١(

Scopus  سمنان دانشگاهمطابق با ضوابط.  

   باشد.مي ،ذيل جدولمطابق بر اساس كيفيت مجله و  )،١- ٧در بند ( به دستيار تشويقي پرداخت سقف :١تبصره 

  

  به دستيارتشويقي  سقف پرداخت كيفيت مجله

Q1 ريال ١٥,٠٠٠٠٠٠  

Q2  ريال ١٠,٠٠٠,٠٠٠  

Q3  ريال ٥,٠٠٠,٠٠٠  

Q4  ريال ٣,٠٠٠,٠٠٠  
  

، باشــد) ١- ٧بنــد ( ١ در تبصــره پرداخــتسقف تشويقي مبلغ كمتر از  ،قرارداد براي اين دستاوردمتن شده در  درجتشويقي چنانچه مبلغ  :٢تبصره 

  .پرداخت خواهد شد دستيارقرارداد به مذكور در مبلغ 

  باشد.تاييد معاونت ميثبت مقاله توسط پژوهشگر در سامانه پويا و پرداخت مبلغ قرارداد منوط به  :٣تبصره 

. بــه يــف نــام مؤلفــان درج شــده باشــددر رد دستياركه نام در انتشارات معتبر خارجي،  يا دانشگاه سمنانمنتشره در انتشارات تأليف كتاب  )٧-٢(

ارزيــابي  يشــتر نباشــد.بر همان كتاب دپژوهشگر مبلغ حق التأليف  %٩٠از حداكثر معادل  ،طوريكه سقف مبلغ پرداختي از طريق قرارداد به دستيار

  باشد.مي دانشگاه سمنانبه عهده شوراي كتاب  تشويقي ار انتشارات خارجي و تعيين مبلغ حق التاليفاعتب

تشــويقي . بــه طوريكــه ســقف مبلــغ در رديف نام مترجمان درج شده باشد دستياركه نام  دانشگاه سمنانمنتشره در انتشارات ترجمه كتاب  )٧-٣(

  ر نباشد.مبلغ حق الترجمه پرداختي به پژوهشگر در همان كتاب بيشت %٩٠كثر معادل از حدا ،پرداختي از طريق قرارداد به دستيار

 شده توسط كميتــه مالكيــت فكــري بر اساس درصد تعيينو  دانشگاه سمنانكميته مالكيت فكري  مطابق قوانين جارياختراع علمي  يهتأييد )٧-٤(

  .السدر همان سمنان  دانشگاهط كميته مالكيت فكري تعيين شده توس تشويقي مبلغسقف تا علمي  يهبه ازاي هر اختراع با تأييد ،دانشگاه سمنان

عيــين شــده توســط كميتــه ت بــر اســاس درصــدو  دانشــگاه ســمنان كميته مالكيت فكريمطابق قوانين جاري اختراع در مراجع خارجي ثبت  )٧-٥(

   .در همان سالان دانشگاه سمن يين شده توسط كميته مالكيت فكريتعتشويقي سقف مبلغ تا اختراع  ربه ازاي ه، دانشگاه سمنان مالكيت فكري

عضــو شــركت نفــر كه هر دو  در صورتي )دانشگاه سمنانيا پارك علم و فناوري  جذب و پذيرش در مركز رشدايجاد شركت دانش بنيان ( )٧-٦(

  .ريال ٠٠٠/٠٠٠/٢٠ غمبل تاصالح كشور دريافت كرده باشند، و مجوز دانش بنيان از مراجع ذيباشند مذكور 



٤ 

 

رئــيس  و گــروهو تأييد مــدير مايش آز هفت بر اساس ضوابط و با تعريف حداقلراه اندازي آزمايشگاه جديد با تنظيم و ارائه دستورالعمل  )٧-٧(

  .يالر ٠٠٠/٠٠٠/٧مبلغ تا شگاه ي، براي هر آزمادانشكده

  :به شرح ذيلو كسب رتبه اول تا سوم عضو هيأت علمي  به صورت مشترك باهاي ملي و بين المللي شركت در جشنواره )٧-٨(

 .ريال ٠٠٠/٠٠٠/٨بين المللي تا مبلغ  كسب رتبه اول در جشنواره - 

 .ريال ٠٠٠/٠٠٠/٦كسب رتبه دوم در جشنواره بين المللي تا مبلغ  - 

 .ريال ٠٠٠/٠٠٠/٥كسب رتبه سوم در جشنواره بين المللي تا مبلغ  - 

 .ريال ٠٠٠/٠٠٠/٥مبلغ  كسب رتبه اول در جشنواره ملي تا - 

 .ريال ٠٠٠/٠٠٠/٤كسب رتبه دوم در جشنواره ملي تا مبلغ  - 

 .ريال ٠٠٠/٠٠٠/٣كسب رتبه سوم در جشنواره ملي تا مبلغ  - 

دانشــكده بــه و فنــاوري  هشمعــاون پــژوهمراه با تدوين دستور كار آزمايشگاهي و تأييــد  ساخت دستگاه آزمايشگاهي و تحقيقاتي خاص )٧-٩(

  .ريال ٠٠٠/٠٠٠/٨ه داليل ساخت دستگاه تا مبلغ همراه ارائ

 ه ســمناندانشــگاهاي متقاضــي خــارج از نبا سازما دانشگاه سمنانتنظيم پروپوزال كه منجر به انعقاد قرارداد تحقيقاتي و فناوري از سوي  )٧-١٠(

  .تا مبلغ يك درصد مبلغ قرارداد تحقيقاتي و فناوري مذكور گردد

  .دوشميرفرما و تأييد پژوهشگر به دستيار پرداخت با كامعاون  فيما بينقرارداد پس از انعقاد  ،)١٠- ٧ضوع بند (مو يتشويقمبلغ  :٤ تبصره

  

   محاسبات مالي -  ٨ماده 

به  سميرارسال نامه ( د كه پس از تأييد پژوهشگرشوتعيين ميمورد انتظار  دستاوردي و نوع همكاربر اساس موضوع  دستيار يتشويق مبلغ

  شود.پرداخت مي ، به دستيارپژوهانه پژوهشگراعتبار از محل  ،دانشگاه سمنان، براساس مقررات مالي جاري )معاونت

  اد نمايد.را صرف قراردپژوهانه خود تواند مبلغ غير پرسنلي پژوهشگر مي ،دانشگاه سمنان بر اساس آيين نامه پژوهانه: ١تبصره 

غيــر د اعتبــار (در صــورت وجــوســقف اعتبــار پژوهانــه  درپژوهشگر به معاونت و  اعالم رسميو  بر اساس نوع دستاوردسقف قرارداد  :٢تبصره 

  باشد.ميريال  ٠٠٠/٠٠٠/٢٠تا مبلغ حداكثر پژوهشگر براي انعقاد قرارداد تعيين مي شود و پرسنلي) 

  

  مدت قرارداد -  ٩ماده

  باشد.سال مي ٢از زمان انعقاد قرارداد، حداكثر  مدت قرارداد

  

  قراردادنحوه پرداخت  -  ١٠ماده 

دستيار مورد تأييد ن فعاليت ميزا ،رسمينامه ارسال  با، ٧پس از دريافت نتايج بر اساس ماده  دستيار،بر اساس تعهدات تا پژوهشگر متعهد است 

ژوهانه پاعتبار محل  از يتشويق لغمب، تأييد معاونپس از  ،دانشگاه سمنانمقررات مالي جاري  آيين نامه وتا براساس  ،م نمايدعالبه معاونت ارا 

  به دستيار پرداخت شود. ،پژوهشگر

  نمايد. درخواستدستيار را  به تشويقي پرداخت ،طي يك مرحلهدر قطعي دستاورد،  تحققتواند پس از تمايل ميدر صورت پژوهشگر  )١-١٠(



٥ 

 

بــه ي تشــويقطي دو مرحله، پرداخت  رمورد تأييد قرارداد، د رسمي و اعالم پيشرفتتواند، با ارسال نامه پژوهشگر در صورت تمايل مي )٢-١٠(

  نمايد.درخواست دستيار را 

مبلــغ  %٥٠معــادل را تا مرحله اول  پيشرفت، %٥٠ حصول قطعي دستاورد و پس از تحققتواند قبل از پژوهشگر در صورت تمايل مي )١-٢-١٠(

  نمايد.درخواست به دستيار را  قرارداد

بــه دســتيار را  مبلــغ قــراردادو باقيمانــده  )نهــايي(م مرحلــه دو قطعــي دســتاورد، تحقــقتواند پس از ايل ميپژوهشگر در صورت تم )٢-٢-١٠(

  نمايد.درخواست 

 ســتاورد و يــا فســخد تحققعدم  احتمال(به دليل خود در صورت انتخاب پرداخت طي دو مرحله، پژوهشگر بايد فرم تعهد كسر از حقوق  :١تبصره 

  ارائه نمايد.به معاونت  ،قرارداد در زمان ارسالاء و امض و قرارداد) را تكميل

  

  فسخ قرارداد -  ١١ماده 

 به معاونت اعالم نمايد، قــرارداد خــود هيچ دستاورد قطعي راتحقق نتواند  ،سال پس از انعقاد قرارداد ٢در صورتي كه پژوهشگر، بيش از  )١-١١(

  به خود فسخ خواهد شد.

ق حپژوهشگر رد، لوب وظايف محوله را ندامعلوم شود كه دستيار توانايي الزم براي انجام به موقع و مط پژوهشگر ايدر صورتي كه بر )١١-٢(

اطالعات، كليه وظف است م نمايد. در اين صورت دستيارروزه فسخ  ١٠قرارداد را با اخطار كتبي  ،دارد بدون احتياج به انجام تشريفات خاص

  خواهد داشت.حق مطالبه هيچگونه وجهي را ن و دستيارتحويل دهد پژوهشگر ريخ فسخ به تا تا، را موضوع قراردادمدارك و اسناد 

  

 ساير موارد پيش بيني نشده -  ١٢ماده 

ح و يأت رئيســه مطــرو در ه ررسيبدانشگاه  و فناوري يپژوهشساير موارد پيش بيني نشده در اين آيين نامه توسط معاون پيشنهاد و در شوراي 

  شود.يتصميم گيري م

 

 زمان اجراتصويب و  – ١٣ماده 

 قابــل اجــراريخ تصويب از تا و مورد بازبيني قرار گرفت، در هيات رئيسه ٧/٧/٩٨در تاريخ  ،تبصره ١٢و ماده  ١٣داراي  اصالحي ين آيين نامها

  باشد.مي


