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دستورالعمل تعيين ميزان تعهدات مجريان طرح هاي پژوهشي

به منظور تعيين ميزان تعهدات مجريان طرح هاي پژوهشي در كليه طرح های پژوهشی، اعتبار معادل طرح به شرح ذيل 
تعريف می گردد:

اعتبار معادل  طرح = مجموع هزينه های پرسنلي و  مسافرت پيش بيني شده در طرح
الف- مجری طرح موظف است متناسب با ميزان ” اعتبار معادل طرح“ عالوه بر ارائه گزارش نهايی، نتيجه )نتايج( طرح 

را به شرح ذيل ارائه نمايد: 
 

تعهد طرحميزان اعتبار معادل )به ريال(   

  يك محصول تجاري شده  به تاييد كميته تجاري سازي دانشگاه100/000/000 )صد ميليون (   

  يك ثبت اختراع داراي گواهينامه از مراجع معتبر  بين المللي )patent(70/000/000 )هفتاد ميليون ( 

 يك ثبت اختراع داراي گواهينامه از مراجع معتبرداخلي معتبر مورد تاييد 50/000/000 )پنجاه ميليون (
وزارت علوم،تحقيقات وفناوري

  يك مقاله در نشريه معتبر بين المللي نمايه شده در 30/000/000WOS )سي ميليون ( 
 يك مقاله در نشريه داراي ايندكس بين المللي معتبر20/000/000 )بيست ميليون(   

 يك مقاله در نشريه علمي- پژوهشي نمايه شده در 15/000/000ISC)پانزده ميليون( 

 يك مقاله در نشريه علمي- پژوهشي داخلي فاقد ايندكس10/000/000 )ده ميليون ( 

تبصره 1: هزينه هاي مسافرت با تشخيص معاون پژوهشي/علمي پرديس/دانشكده مستقل به عنوان بخشي از اعتبار 
معادل محسوب مي  شود.

تبصره 2: در مورد طرح هايي كه اعتبار آنها فقط صرف هزينه هاي مصرفي و يا تجهيزات مي شود و فاقد اعتبار معادل 
هستند ، انتشار حداقل يك مقاله علمي - پژوهشي داخلي الزامي مي باشد.

تبصره 3: ميزان اعتبار معادل براي تعهد انتشار مقاله در نشريات معتبر بين المللي WOS درگروه هاي علوم انساني و هنر 
) غير از معماري و شهرسازي( با ضريب 2 و گروه هاي علوم رفتاري و اجتماعي و معماري و شهرسازي با ضريب 1/5 

محسوب مي شود.
ب- ميزان تعهدات طرح با توجه به اعتبار معادل طرح و براساس مصوبات شوراي پژوهشي پرديس/دانشكده مربوطه 

تعيين مي شود.
ج - براي تعهد طرح هاي پژوهشي با اعتبار بيش از 45 ميليون ريال بدون مالحظه اعتبار معادل طرح حداقل يك مقاله 

معتبر بين المللي نمايه شده در WOS تعيين مي شود.
تبصره 4: اعتبار مورد اشاره در بند ج براي گروه هاي علوم انساني و هنر )غير از معماري و شهرسازي( با ضريب 2 )نود 
ميليون ريال( و گروه هاي علوم رفتاري و اجتماعي و معماري و شهرسازي با ضريب 1/5)شصت و هفت ميليون و پانصد 

هزار ريال( در نظر گرفته مي شود.
 اين دستورالعمل در تاريخ 1392/03/11در شوراي پژوهشي دانشگاه مورد بازنگري قرار گرفت.
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