
  حوزه معاونت پژوهشي                     
  ) گرانت(آئين نامه تخصيص اعتبار ويژه پژوهشي 

   اروميهت علمي دانشگاهبه اعضاي هيأ
  

پژوهش محور شدن  ، در دانشگاهيامور پژوهش و تقويت  تسهيل، تحقيقاتيه منظور ارتقاي فعاليتهاي ب:مقدمه
ت علمي در فويض اختيارات بيشتر به اعضاي هيأتو وابط مدون ، اتخاذ سياستهاي هماهنگ، اعمال ضدانشگاه 

ت علمي اين  ويژه پژوهشي ساالنه به اعضاي هيأخصوص انجام فعاليتهاي پژوهشي از طريق تخصيص اعتبارات
  .تدوين شده استآئين نامه 

  

  تعاريف: 1ماده 
  ژوهشي پ امتيازهايمبلغي است كه به موجب اين آيين نامه بر اساس:  اعتبار ويژه پژوهشي- 1- 1

  دانشگاه ساالنه در اختيار عضو هيأت علمي واجد اعضاي هيأت علمي و اعتبارات پژوهشي         
  .         شرايط قرار مي گيرد كه در ارتباط با فعاليت هاي پژوهشي هزينه نمايد

دانشگاه و تأييد   شي اعضاي اين كميته با پيشنهاد معاون پژوه:  كميته تخصيص اعتبارات ويژه پژوهشي- 2- 1
  .شود شوراي پژوهشي تعيين مي

آن دسته از اعضاي هيأت علمي هستند كه بيش از دو سال از :  عضو هيأت علمي جديد االستخدام- 3- 1
  .استخدام ايشان در دانشگاه نگذشته باشد

  

  اهداف: 2ماده
  كاهش تمركز امور اجرايي در حوزه معاونت پژوهشي دانشگاه ) 1- 2
 ت علمي در انجام امور پژوهشي يارات بيشتر به اعضاي هيأعطاي اختا )2- 2
 ظارت بيشتر بر فعاليتهاي پژوهشي دانشگاهنامكان برنامه ريزي، ارزيابي و  )3- 2
 در جهت فعاليت هاي پژوهشي  پژوهشي گروه هاي و پژوهشكده هاتقويت دانشكده ها، )4- 2
 گاهاز اعتبارات پژوهشي دانشبهينه افزايش ميزان بهره وري و استفاده  )5- 2
 از طريق كاهش مكاتبات، ت علميوهشي اعضاي هيأسرعت بخشيدن به روند فعاليت هاي پژ )6- 2

 تشريفات اداري و غيره 
هاي تحقيقاتي مورد  هاي پژوهشي و طرح ت علمي به انجام فعاليتتشويق و ترغيب اعضاي هيأ )7- 2

 قرارداد با خارج از دانشگاه 
  نتايجوتأليفي كتب شگاه نظير مقاالت، خروجي هاي پژوهشي دان و گسترش كمي ارتقاء كيفي )8- 2

  كاربردي و توسعه اي،پژوهش هاي بنيادي
  
  



  
  
  
  

  نحوه اجرا: 3ماده 
 درصد اعتبارات پژوهشي دانشگاه به 50ين نامه در هرسال، توجه به معيارهاي مندرج در اين آيبا ) 1- 3

)  درصد50( باقيمانده اعتبار گيرد و ويژه پژوهشي در اختيار اعضاي هيأت علمي قرار ميعنوان اعتبار 
  يابد  ساختارهاي پژوهشي تخصيص ميهاي پژوهشي و ايجاد يا تقويت جهت ساير فعاليت

ت علمي متقاضي ين نامه مشخص شده است هر عضو هيأيهر ساله بر اساس ضوابطي كه در اين آ) 2- 3
 ماه آبانماهپايان  را تا دخودو سال قبل  فرم هاي مربوط به فعاليت هاي پژوهشي ي،اعتبار ويژه پژوهش

 و يا پژوهشكده محل كار خود ارائه مي تكميل و همراه با مدارك مربوطه به معاونت پژوهشي دانشكده
ن نامه امتيازات مربوط يضوابط مندرج در اين آيپژوهشكده بر اساس يا شوراي پژوهشي دانشكده . دهد

 هر .دارد اونت پژوهشي دانشگاه ارسال مي به مع پايان آذرماهت علمي را محاسبه و تابه عضو هيأ
  .گيرد فعاليت پژوهشي فقط يكبار امتياز مي

  ت علمي به منظور هماهنگ نمودن اعتبارات ويژه پژوهشي اعضاي هيأ يصتخص ميته ك)3- 3
  ت علمي را نشگاه، امتيازات پژوهشي اعضاي هيأ داده شده در واحدهاي مختلف داامتيازات

 پژوهشي دانشگاه در مورد ميزان حداقل اعتبار شورايسپس با توجه به نظر  .كند بررسي و نهايي مي
ويژه پژوهشي ساالنه و حداقل امتياز براي واجد شرايط بودن، معاونت پژوهشي دانشگاه براساس اعتبار 

كه تعيين شده پژوهشي براي اين منظور در آن سال، سهم اعتبار ويژه پژوهشي هر عضو هيأت علمي 
پس از تخصيص اعتبارات معاونت از الزم براي وارد شدن به اين طرح را دارد، تعيين و حداقل امتي

  .پژوهشي به  اعضاي هئيت علمي ابالغ مي شود
  .انجام مي شودو به تدريج  ت علمي در طول سال هيأپرداخت اعتبار ويژه پژوهشي به اعضاي) 4- 3

  
  نحوه تعيين امتياز : 4ماده 

و مطابق  بوده ين نامه ارتقاءآي 2ماده ازات پژوهشي اعضاي هيأت علمي عمدتاً بر اساس ضوابط ك محاسبه امتيمال       
  .ودش  محاسبه مي1-4جدول 

  
به عبارت ديگر امتياز هر فعاليت .  مجدداً ارايه شودنبايد امتيازات پژوهشي كه در سال قبل ارايه شده است :1تبصره 

  .پژوهشي فقط يكبار منظور مي شود
  . شده باشد در آن درج اروميهشود كه نام دانشگاه  امتياز داده ميفعاليت هاي پژوهشي به آن دسته از :2تبصره 
فقط طرحهاي تحقيقاتي شامل امتيازات مربوطه خواهد بود كه قبالً از معاونت پژوهشي دانشگاه مجوز الزم را  :3تبصره 

  .اخذ كرده باشد
  
  
  
  
  
  



  
  
  

   اخير دو سال شمسي  يك ياعضو هيأت علمي درفعاليت پژوهشي  1-4جدول 
  

بند آيين نامه  رديف
  ارتقاء

حداكثر امتياز در   موضوع
  واحد كار 

حداكثر امتياز 
  در هر موضوع 

حداكثر امتياز 
 در چند موضوع

      10  اختراع يا اكتشاف ثبت شده در داخل يا خارج  2-1  1
خلي و  در مجالت معتبر دامقاله علمي پژوهشي  8-2 و 2-3  2

   خارجي
8      

      3   در مجالت معتبرمقاله علمي مروري يا ترويجي  5-2و 2-4  3
هاي  هاي كنفرانس مقاله كامل در مجموعه مقاله  2-6  4

  بين المللي داخل و علمي معتبر در سطح 
2  10  

هاي  هاي كنفرانس خالصه مقاله در مجموعه مقاله  2-7  5
  مللي بين الداخل و علمي معتبر در سطح 

1  5  

  

15  
  
  
  

    30  6  گزارشهاي تأييد شده علمي طرحهاي تحقيقاتي   2-9  6
    20  10  تأليف يا تصنيف كتاب  2-10   7
    6  3  تجديد چاپ كتاب تأليفي يا تصنيفي  2-11  8
    4  2  بررسي و نقد و ويرايش علمي كتاب  2-12  9
فعاليتهاي اجرايي مرتبط با امور پژوهشي نظير     10

و وليت كنفرانسهاي علمي  مسئ وسردبيري مجله
  فعاليت هاي مورد تصويب شوراي پژوهش

5  15    

نظير كتاب سال، طرح (دريافت جوايز علمي     11
تحقيقاتي در منتخب جشنواره هاي معتبر، 
پژوهشگر نمونه دانشگاه، استان، كشور و 

  ... )المللي،  بين

  
7  

  
14  

  

  
  نحوه تخصيص اعتبار ويژه پژوهشي : 5ماده 

ت علمي كه امتياز پژوهشي آنها از حداقل امتياز پژوهشي تعيين شده بيشتر باشد، عضاي هيأبه ا) 1- 5
اين ميزان هرساله بر اساس اعتبارات . گيرد متناسب با امتياز كسب شده، اعتبار ويژه پژوهشي تعلق مي

امتياز  ميزان حداقل .گردد تعيين مي)  درصد اعتبارات پژوهشي جاري دانشگاه50(پژوهشي دانشگاه 
   .شود  مشخص مي دانشگاه پژوهشيشورايپژوهشي در هر سال توسط 

  . از رابطه زير تعيين مي شود،اعتبار ويژه پژوهشي هر عضو هيأت علمي واجد شرايط) 2- 5  
 A+B(k-kmin) اعتبار ويژه پژوهشي= 

kبرابر امتياز پژوهشي عضو هيأت علمي است و   kminهيأت  عضايحداقل امتياز ويژه پژوهشي براي ا
 توسط كل پژوهشي دانشگاه  اعداد ثابت هستند كه بر اساس اعتبارB و Aعلمي واجد شرايط است و 

  . در هر سال مشخص خواهد شدكميته تخصيص



توانند  مياشد،  بكمتر از حداقل امتياز پژوهشي تعيين شدهت علمي كه امتياز پژوهشي آنها  اعضاي هيأ)5-3
ضوابط مربوطه به اين  طبق طرح تحقيقاتي داخلي نامه ارايه  آييندر قالب فقط يك بار اعتبار پژوهشي 

  .ها دريافت نمايند طرح
 ،حداقل امتياز الزم را كسب ننموده باشند  كهصورتيدانشگاه در در  جديداالستخدام علميت  اعضاي هيأبه :4تبصره

داكثر براي مدت دو سال تخصيص ح علمي هيأت عضايامعادل حداقل اعتبار ويژه پژوهشي  اي ژهوي اعتبار
 با مطابق ه از اعضاي هيأت علمين دسته ايژاعتبار وي محاسبه  در سالهاي بعدهي استبدي. داده خواهد شد

  .شد ن نامه انجام خواهد آييناي
تعلق خواهد   ت علمي به دانشكده يا پژوهشكده محل كار ويدرصد از اعتبارات ويژه هر عضو هيأده ) 4- 5

  زير نظر معاونت پژوهشي مربوطهمنظور ارتقاء فعاليتهاي پژوهشي دانشكده يا پژوهشكدهگرفت تا به 
   .اين اعتبار صرفاً در فعاليتهاي پژوهشي هزينه خواهد شد. شود هزينه

المللي و شركت  بينملي و هاي معتبر  مسافرت خارج از كشور به منظور ارائه مقاله در كنفرانسهزينه ) 5- 5
روش اجراي اين بند براساس آيين نامه  .صورت گيرداز اين محل   بايدوزشي معتبرهاي آم دركارگاه

  .مربوطه خواهد بود
و حق اشتراك مجالت معتبر داخل و ) سخت افزار و نرم افزار(خريد تجهيزات آزمايشگاهي و پشتيباني ) 6- 5

  .خارج و هزينه چاپ مقاله و كتاب از اين محل قابل هزينه است
  .ينه اعتبار ويژه پژوهشي ابالغ شده به مدت دو سال از تاريخ ابالغ خواهد بودامكان هز) 7- 5
 


