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  )پژوهانه(آئين نامه تخصيص اعتبار ويژه پژوهشي 
  به اعضاي هيات علمي دانشگاه

  :مقدمه 
اين آيين نامه به منظور ارتقاي فعاليتهاي تحقيقاتي، تسهيل و تقويت امور پژوهشي دانشگاه، پـژوهش                
محور شدن دانشگاه، اتخاذ سياستهاي هماهنگ، اعمال ضوابط مدون و تفـويض اختيـارات بيـشتر بـه                  

عضاي هيات علمي در خصوص انجام فعاليتهاي پژوهشي از طريق تخصيص اعتبارات ويژه پژوهشي              ا
  .تنظيم گرديده استساالنه 
  :تعاريف : 1ماده

 هيـات   عضو است كه به موجب اين آيين نامه بر اساس امتيازهاي پژوهشي             اعتباري: پژوهانه )1- 1
 واجـد    تمـام وقـت    ات علمـي  علمي و اعتبارات پژوهشي دانشگاه ساالنه در اختيار عضو هيـ          

  .شرايط قرار مي گيرد كه در ارتباط با فعاليت هاي پژوهشي هزينه نمايد
دانـشگاه و تاييـد     پژوهـشي   اعضاي اين كميتـه بـا پيـشنهاد معـاون           : پژوهانه كميته تخصيص  )2- 1

 .دنشوراي پژوهشي تعيين مي شو

  اهداف : 2ماده 
  ي دانشگاهكاهش تمركز امور اجرائي در حوزه معاونت پژوهش) 2-1
  اعطاي اختيارات بيشتر به اعضاي هيات علمي در انجام امور پژوهشي) 2-2
  امكان برنامه ريزي، ارزيابي و نظارت بيشتر بر فعاليتهاي پژوهشي دانشگاه) 2-3
 فعاليـت    ارتقـا و گـسترش     تقويت دانشكده ها، پژوهشكده ها و ساختارهاي پژوهشي در جهت         ) 2-4

  هاي پژوهشي
  يزان بهره وري و استفاده بهينه از اعتبارات پژوهشي دانشگاهافزايش م) 2-5
سرعت بخشيدن به روند فعاليتهاي پژوهشي اعضاي هيات علمـي از طريـق كـاهش مكاتبـات،                 ) 2-6

  تشريفات اداري و غيره
تشويق و ترغيب اعضاي هيات علمي به انجام فعاليتهاي پژوهشي و طرح  هاي تحقيقاتي مورد                ) 2-7

  ارج از دانشگاهقرارداد با خ
ي پژوهشي دانشگاه نظير مقاالت، كتب تاليفي و نتـايج           دستاوردها ارتقاي كيفي و گسترش كمي    ) 2-8

  .پژوهش هاي بنيادي، كاربردي و توسعه اي
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  نحوه اجرا: 3ماده 
 پژوهانهبه عنوان    با تصويب هيات رئيسه دانشگاه بخشي از اعتبارات پژوهشي دانشگاه            هر سال  )3-1

هـاي  زيرسـاخت   جهـت سـاير فعاليـت هـاي پژوهـشي و تقويـت               و باقيمانده اعتبار      گردد تعيين مي 
   .تخصيص مي يابد) ... پژوهشكده ها و كتابخانه، مراكز كامپيوتر، اطالع رساني (پژوهش 

بر اساس ضوابطي كه در اين آيين نامه مشخص شده اسـت هـر عـضو هيـات علمـي متقاضـي                    ) 3-2
 مـاه تكميـل و      خـرداد عاليت هاي پژوهشي دو سال قبل خود را تا پايـان            ، فرمهاي مربوط به ف    پژوهانه

. همراه با مدارك مربوطه به معاونت پژوهشي دانشكده و يا پژوهشكده محل كار خود ارائه مـي دهـد                  
شوراي پژوهشي دانشكده يا پژوهشكده بر اساس ضوابط مندرج در اين آيين نامه امتيازات مربوط بـه                 

هـر  .  ماه به معاونـت پژوهـشي دانـشگاه ارسـال مـي دارد             تيرپايان  اسبه و تا    عضو هيات علمي را مح    
   .فعاليت پژوهشي فقط يكبار امتياز مي گيرد

 شوراي دانـشكده بـا حـضور         وظايف مربوطه را     ،ژوهشي دانشكده  تا زمان تشكيل شوراي پ     :1تبصره  
  . دانشكده در شوراي پژوهشي دانشگاه انجام خواهد دادنماينده

، امتيازات پژوهشي اعـضاي      هماهنگ نمودن امتيازات داده شده      بمنظور  پژوهانه صييته تخص كم) 3-3
را محاسـبه و بـه معـاون        عـضو هيـات علمـي       پژوهانه هـر     لمي را بررسي و نهايي مي كند و       هيات ع 

ـ  همان سـال   شهريورمعاون پژوهشي تا پايان     .  مي نمايد       پژوهشي دانشگاه گزارش    عـضو  ه  پژوهان
  . ابالغ مي نمايد به وي رايهيات علم

 مـاه  شـهريور  ماه تا انتهاي مهراز ابتداي (به اعضاي هيات علمي در طول سال  پژوهانهپرداخت  ) 3-4
هزينـه هـاي      انجام شده و بر اساس ارائه اسـناد مثبتـه          به تشخيص كميته تخصيص پژوهانه    ) سال بعد 
  .ددهزينه مي گر تاييد معاونت پژوهشي با ،مربوطه
و تصويب شوراي    تخصيص پژوهانه  آئين نامه داخلي نحوه اجراي اين بند به پيشنهاد كميته            :2تبصره  

  .پژوهشي خواهد بود
  تعيين امتيازنحوه : 4ماده 

 آيين نامـه ارتقـا      2مالك محاسبه امتيازات پژوهشي اعضاي هيات علمي عمدتاً بر اساس ضوابط ماده             
  . محاسبه مي شود1-4بوده و مطابق جدول 

 ضـمناً امتيـاز فعاليتهـاي پژوهـشي         . فقط يكبار منظـور مـي شـود        پژوهشي  امتياز هر فعاليت   :1 تبصره
  . كه در سالهاي قبل منظور نگرديده باشد، به سالهاي بعد منتقل خواهد شدپژوهشگري
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 در آن   كاشـان  علمي امتياز داده مي شود كه نام دانـشگاه            به آن دسته از مقاالت و گزارشهاي       :2 تبصره
داراي دو مقالـه    بـه   حـداكثر    .طرح تحقيقاتي مربوطه با مجوز دانـشگاه صـورت گرفتـه باشـد            درج و   

  .شودمي  چاپ امتياز داده  مبني بر و يك كتاب داراي گواهيش چاپپذير
  

  علميت عضو هيامتوسط ساالنه  پژوهشي هاي فعاليت1-4جدول 

بند آيين نامه  رديف
حداكثر امتياز   موضوع  ارتقا

  در واحد كار
كثر امتياز حدا

  در هر موضوع
    10  اختراع يا اكتشاف ثبت شده در داخل يا خارج   2-1  1
  20  8  اثر بديع هنري    2
  ISI  7  50 يا مقاله علمي پژوهشي  8-2 و 2-3  3
  15  *3  مقاله علمي ترويجي  5-2و 2-4  4
مقاله كامل در مجموعه مقاله هاي كنفـرانس هـاي            2-6  5

  علمي معتبر در سطح بين المللي
2  

مقاله كامل در مجموعه مقاله هاي كنفـرانس هـاي            2-6  6
  علمي معتبر در سطح ملي

1  10  

خالصه مقاله در مجموعه مقاله هاي كنفرانس هاي          2-7  7
  علمي معتبر در سطح بين المللي

1  

خالصه مقاله در مجموعه مقاله هاي كنفرانس هاي          2-7  8
  علمي معتبر در سطح ملي

0,5  5  

  6  3  گزارشهاي طرحهاي تحقيقاتي داخلي تاييد شده    9
 تاييــد شــده علمــي طرحهــاي  نهــاييگزارشــهاي  2-9  10

 از  تحقيقاتي مـورد قـرارداد بـا خـارج از دانـشگاه           
   با لحاظ سهم دانشگاه از قراردادطريق دانشگاه

10  30  

  40  20   تاليف يا تصنيف كتاب  2-10  11
  6  3   يا ترجمه اينيفيتجديد چاپ كتاب تاليفي يا تص  2-11  12
  4  2   بررسي و نقد و ويرايش علمي كتاب  2-12  13

نظيـر كتـاب سـال، طـرح        (دريافت جوايز علمـي       
استاد يا  تحقيقاتي در منتخب جشنواره هاي معتبر،       

  پژوهشگر نمونه كشوري

7  14  14  

    3   استانپژوهشگر نمونه دانشگاه و  
  20  10   كتاب و تصحيح انتقاديترجمه    15
  
  . خواهد بود4سقف امتياز مقاالت تاليفي چاپ شده در مجالت داراي رتبه علمي ترويجي  *
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   پژوهانهنحوه تخصيص : 5ماده 

 آنها از حداقل امتياز پژوهشي تعيين شده بيشتر باشـد           پژوهشيبه اعضاي هيات علمي كه امتياز       ) 5-1
 هر ساله بر اساس اعتبـارات پژوهـشي         اين ميزان .  تعلق مي گيرد   پژوهانهمتناسب با امتياز كسب شده،      

 پژوهـشي مـشخص      شورايميزان حداقل امتياز پژوهشي در هر سال توسط         . دانشگاه تعيين مي گردد   
  .مي شود

  . علمي واجد شرايط، از رابطه زير تعيين مي شودتهرعضو هيا پژوهانه) 5-2
A+B(k-kmin) = ميليون ريال(اعتبار ويژه پژوهشي(  

 براي مربي، استاديار، دانشيار و اسـتاد بـه ترتيـب برابـر              84-85ي سال تحصيلي     برا Aعدد   :1تبصره  
  . در نظر گرفته ميشود35،40، 20،30

  .است  mink=0  ، 85  براي سال :2 تبصره
k          برابر امتياز پژوهشي عضو هيات علمي است و kmin            حداقل امتيـاز ويـژه پژوهـشي بـراي اعـضاي 

 اعداد ثابت هستند كه بر اساس اعتبار كل پژوهشي دانشگاه           B و   Aهيات علمي واجد شرايط است و       
  .در هر سال مشخص خواهد شد

 بر اساس   A از   كسري و ساير مسؤولين اجرايي نيز       Aحداقل پژوهانه براي رياست دانشگاه       :3تبصره  
  .خواهد بود آئين نامه ارتقا

از پژوهشي تعيين شده باشد، مي      اعضاي هيات علمي كه امتياز پژوهشي آنها كمتر از حداقل امتي          ) 5-3
 به   تحقيقاتي داخلي طبق ضوابط مربوط     توانند فقط يكبار اعتبار پژوهشي در قالب آيين نامه ارائه طرح          

  .اين طرح ها دريافت نمايند
 در صورتي كه بـيش از دو سـال از اسـتخدام آنهـا نگذشـته                  دانشگاه  به اعضاي هيات علمي    :4تبصره  
 اعـضاي   )A( پژوهانـه نموده باشند، اعتبار ويژه اي معادل حداقل        نم را كسب     حداقل امتياز الز   باشد و 

بـديهي اسـت در سـالهاي بعـد         .  حداكثر براي مدت دو سال تخصيص داده خواهد شـد          ،هيات علمي 
  .محاسبه اعتبار ويژه اين دسته از اعضاي هيات علمي مطابق با اين آيين نامه انجام خواهد شد

بـه  در قالب طرح پژوهشي مصوب  مي تواند به صورت حق التحقيق      هانهپژو درصد   60حداكثر  ) 5-4
  .عضو هيات علمي پرداخت شود

به غيـر از حـق التحقيـق       (مي تواند به صورت هزينه هاي پرسنلي         پژوهانه درصد از    10حداكثر  ) 5-5
  .)شامل كار دانشجويي، كارشناس و كارگر هزينه شود) اعضاي هيات علمي
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تا  ميتواند   5-5 بند   ه فعاليت تحقيقاتي عضو هيات علمي تجربي يا ميداني باشد          در صورتي ك   :5تبصره  
  .افزايش يابد        درصد 20
پرداخت هزينه هاي پرسنلي و همچنين خريد وسايل غير مرتبط با امـور پژوهـشي مجـاز نمـي                   ) 5-6

  .باشد
معتبر بين المللي و شركت    هزينه مسافرت خارج از كشور به منظور ارائه مقاله در كنفرانس هاي             ) 5-7

تا سقف مصوب يك سفر توسط شوراي پژوهـشي         در كارگاههاي آموزشي معتبر از اين محل حداكثر         
گـروه و شـوراي      ايـن فعاليـت هـا بايـد توسـط             علمـي  اعتبار. مي تواند صورت گيرد    براي هر سال    

  .دانشكده تاييد شودپژوهشي 
كميتـه تخـصيص    تاييـد    با    ساله با ارائه اسناد مثبته      در پايان هر دوره يك     پژوهانهتسويه حساب   ) 5-8

به منظور خريد وسايل و تجهيزات آزمايشگاهي، مواد مصرفي آزمايشگاهي، كتـاب، مجـالت               پژوهانه
 مجامع علمي داخل و     پيوتر، چاپگر، نرم افزار، پرداخت هاي پرسنلي، هزينه هاي شركت در          معلمي، كا 

مقاالت و ساير امور مـرتبط      كتب و    چاپ   هزينهي علمي،    حق عضويت در انجمن ها     ،خارج از كشور  
  .با فعاليت هاي پژوهشي صورت خواهد پذيرفت

كارپرداز مربوطه انجام خواهد شـد و امـوال          از طريق    8-5 در بند    هحو خريد كليه موارد مطر    :6تبصره  
  .خريداري شده جزء دارائي دانشگاه محسوب مي شود

رهاي علمي خارج از كشور كه به منظـور ارائـه مقـاالت و يـا                 تسويه حساب هزينه هاي سف     :7تبصره  
شركت در كارگاههاي آموزشي معتبر صورت مي پذيرد، حداكثر يك ماه پـس از تـاريخ مراجعـت از                   

  . گيردبايستي انجامسفر 
در صورتيكه اعتبارات تخصيص يافته به عضو هيات علمي تا پايان دوره يك ساله هزينه نـشود                 ) 5-9

  . شودهزينه سال بعد اكثر تا پايانحدمي تواند 
  

 تاييـد و پـس از طـرح    شوراي پژوهشي  6/3/85مورخ  در جلسه    اين آيين نامه    پيش نويس     :6ماده  
 پس از اعمال نظرات اصالحي در       شوراي دانشگاه   9/5/85مورخ   در جلسه    )9/3/85(در هيات رئيسه  

  11/5 .ب .ل اجرا مي باشد و از تاريخ تصويب قاب تبصره به تصويب رسيد11 ماده و 6


