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آييننامه پژوهانه پژوهشگران دانشگاه وليعصر (عج) رفسنجان

معاونت ژپوهش و فناوری

مقدمه
فعاليتهای پژوهشي اعضای هيأت علمي و محققين دانشگاه و نظر به تصميم

بهمنظور اتخاذ ضوابط مدون برای حمايت مالي

بهمنظور ترغيب و
شورای علوم ،تحقيقات و فناوری کشور که بودجه پژوهشي دانشگاه بر اساس «عملکرد» تعيين خواهد شد ،و 
تشويق هر چه بيشتر اعضای محترم هيأت علمي دانشگاه به انجام فعاليتهای پژوهشي در راستای تحقق اهداف و برنامههای
حوزه معاونت پژوهشي و فناوری دانشگاه و بهمنظور اتخاذ سياست هماهنگ ،حمايت و فراهم آوردن شرايط مناسب و کاهش روند
تخصيص پژوهانه برای فعاليتهای پژوهشي اعضای هيأت علمي ،اين آييننامه تدوين گرديده است .اساس اين آييننامه،
تخصيص پژوهانه به اعضای هيأت علمي و حمايت از آنها بر اساس «عملکرد و فعاليتهاي پژوهشي» است.
تعاريف:
وزارت :وزارت علوم ،تحقيقات و فناوری (عتف).
آييننامه ارتقاء مصوب  2319/21/3وزارت عتف.
آييننامه ارتقاء :
دانشگاه :دانشگاه وليعصر (عج) رفسنجان.
آييننامه ،ساالنه در اختيار اعضای هيأت علمي و محققين واجد شرايط دانشگاه
پژوهانه :اعتباری است که بهموجب مقررات اين 
فعاليتهای پژوهشي خود هزينه نمايند .اين اعتبار پژوهشي در سه بخش تشويقي ،خريد و خدمات،

ميگيرد تا در ارتباط با
قرار 
و تحصيالت تکميلي پرداخت ميگردد.
سال :منظور سال هجری شمسي است که در آن سال ،پژوهانه محاسبه و به عضو هيات علمي پرداخت ميشود.
دورهي پژوهانه :بازه زماني اول فروردين تا انتهای اسفند سال ما قبل.
عضو هيأت علمي :عضو هيأت علمي رسمي ،پيماني و طرح خدمت سربازی مشغول بهکار در دانشگاه وليعصر (عج) رفسنجان
در زمان بررسي پژوهانه.
عضو هيأت علمي جديدالورود :مستخدمين شاغل به تحصيل اعم از رسمي ،پيماني و طرح خدمت سربازی و بورسيهها ،با
دانشآموختگي يا شروع بهکار مجدد در دورهی پژوهانه ،مستخدمين جديد با تاريخ استخدامي در دورهی پژوهانه و اعضاء هيات
علمي انتقالي به اين دانشگاه در دورهی پژوهانه.
مقاالت نمايه شده :منظور مقاالت دارای نمايه معتبر است.
ميتهای است که وظيفه بررسي فعاليتهای پژوهشي اعضای هيأت علمي در دورهی پژوهانه را بر
کميته پژوهانه دانشگاه :ک 
عهده دارد .اعضای کميته پژوهانه دانشگاه ،متشکل از دو عضو ثابت و سه عضو متغير ،عبارتند از:
بهعنوان رئيس کميته (عضو ثابت).
 معاون پژوهشي و فناوری دانشگاه 
بهعنوان دبير کميته (عضو ثابت).
 مدير امور پژوهشي و فناوری دانشگاه 
 معاون آموزشي و پژوهشي دانشکدهی مربوطه (عضو متغير).
 مدير گروه آموزشي مربوطه (عضو متغير).
 يک عضو متغير با رزومهی پژوهشي مناسب به تشخيص معاون پژوهشي و فناوری دانشگاه.
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ماده  -اهداف:
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-2.2
-1.2
-3.2
-1.2
-1.2
-1.2
-1.2

هدفمندی پژوهشها با تعيين محورهای اصلي و تخصصي فعاليتهای پژوهشي به منظور تبديل علم به ثروت.
همسو کردن فعاليتهای پژوهشي با طرح جامع دانشگاه.
تشويق اعضای هيأت علمي به امر پژوهش و تعامل با سازمانهای علمي و پژوهشي.
آسودگي خاطر محققان در زمينههای تأمين به موقع اعتبار مورد نياز و کاهش تمرکز در امور اجرائي.
برتری پژوهشي در سطح دانشگاههای منطقه در پايان برنامه پنجم توسعه.
افزايش دستاوردهای پژوهشي دانشگاه به منظور ارتقای کيفي دورههای تحصيالت تکميلي.
افزايش بهرهوری و استفاده بهينه از اعتبارات پژوهشي دانشگاه.

ماده  -2شرط ورود به پژوهانه:
 -2.1اعضاء هيات علمي متقاضي ورود به پژوهانه ،الزم است محورهای اصلي و تخصصي فعاليتهای پژوهشي خود را در راستای
طرح جامع پژوهشي دانشگاه و نقشه جامع علمي کشور تعيين و به حوزه پژوهشي اعالم نمايند و فعاليتهای پژوهشي خود را در
چارچوب اين محورهای ارائه شده ،انجام دهند .اعالم عناوين عمومي رشتهها و گرايشهای آموزشي مانند مکانيک ،شيمي ،معدن،
ادبيات و  ...به عنوان محور تخصصي پذيرفته نميشود.
-1.1کارکنان غير هيات علمي رسمي با حداقل  1سال سابقه آموزشي و پژوهشي در دانشگاه و دارای حداقل يکي از شرايط زير،
ميتوانند درخواست پژوهانه نمايند:
أ .کسب حداقل  30امتياز از فعاليتهای پژوهشي موضوع بندهای مادهی  3آييننامه ارتقاء.
ب .کسب حداقل  1امتياز از بند  2-3آييننامهی ارتقاء که کارشناس مربوطه ،نفر اول يک مقاله باشد.
ت .جذب حداقل يک پروژهی مرتبط با صنعت با حداقل امتياز .21
ماده  -3معيارهاي ارزيابي و نحوه امتيازدهي به فعاليتهاي پژوهشي:
 -2.3معيار ارزيابي فعاليتهای پژوهشي ،امتيازات مادهی  3آييننامهی ارتقاء اعضای هيأت علمي است.
أ .به فعاليتهای پژوهشي مرتبط با محورهای اصلي و تخصصي عضو هيات علمي ،امتياز داده ميشود.
ب .به فعاليتهای پژوهشي که نام دانشگاه وليعصر (عج) رفسنجان 1بهعنوان محل کار هيأت علمي مشخص شده باشد
امتياز تعلق ميگيرد .اين بند شامل مقاالت اعضای هيأت علمي جديدالورود نميشود.
ت .امتيازهای پژوهشي فقط يکبار و برای همان دوره منظور خواهند شد .فعاليتهای پژوهشي ارائه نشده مربوط به اين
دوره ،در دورههای بعد قابل بررسي نيست .در صورتيکه کوتاهي در عدم ارائه فعاليتهای پژوهشي در دورهی مورد نظر ،از
جانب محقق نباشد ،با مصوبه شورای پژوهشي دانشگاه قابل بررسي خواهد بود.
ث .فعاليتهای پژوهشي قابل قبول از اعضای هيأت علمي انتقالي ،مقاالت نمايه شده نفر اول دردانشگاه يا موسسه سابق
است به شرط اينکه مدارکي مبني بر عدم استفاده مالي از امتيازات آن فعاليتها از طرف دانشگاه يا موسسه مبداء ارائه گردد.
ج .درخواست پژوهانه اعضای هيأت علمي در خارج از بازه تعيين شده ،در مواردی مانند ماموريت ،فرصت مطالعاتي،
مرخصي ...،در صورت موجه بودن و پس از تاييد شورای پژوهشي و مطابق با آييننامه قابل بررسي و تخصيص خواهد بود.
 -1.3نحوه امتيازدهي به مقالههای بند  2-3آييننامهی ارتقاء بهشرح زير ميباشد:
أ .امتياز مقاله علمي-پژوهشي نمايهشده ،اعم از داخلي و يا ديگر نمايههای بينالمللي معتبر ،بر اساس جدول زير محاسبه
ميشود:

 .1نام التين مصوب دانشگاه بايد به صورت  Vali-e-Asr University of Rafsanjanدر فعاليت پژوهشي نوشته شود.
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مجالت با نمايههای معتبر
 SCOPUS, ISI, JCRاعم
از ايراني و خارجي و ساير
مجالت خارجي معتبر

1

کمينه
)3+n1+n2+IF/(1.2*MIF
 :n1امتياز مربوط به تخصصي بودن مجله:



مجالت تخصصي -گرايشي 0.1 :امتياز
مجالت تخصصي0.11 :امتياز

 مجالت عمومي :صفر امتياز
 : n2امتياز مربوط به نوع نمايه


ISIو  : JCRدو امتياز



 : SCOPUSيک و نيم امتياز

 ساير نمايه ها :صفر امتياز
) :IF/(1.2*MIFحداکثر  1.5امتياز
مجالت علمي  -پژوهشي با
نمايههای معتبر  ISCو ساير
مجالت معتبر ايراني

1

2+m1+m2+m3
 : m1امتياز مربوط به نمايه


 :ISCيک امتياز

 ساير :صفر امتياز
 :m2امتياز نگارش


التين 0.1 :امتياز

 فارسي :صفر امتياز ( به استثنای زبان وادبيات فارسي)
 :m3امتياز ناشرين مجله


دانشگاههای دولتي و يا انجمنهای علمي ملي 0.1 :امتياز



ساير :صفر امتياز

 در امتيازبندی مقالههای  JCRو  ، Scopus ،ISIضريب تاثير هر مجله و ضريب تاثير متوسط رشته 3تعيين ميشود .در
مواردی که اين آييننامه ابهام دارد از هيات مميزه استعالم خواهد شد.
تبصره  : -3امتياز برای مقاالتي که در راستای طرح جامع پژوهشي دانشگاه است و برای دانشگاه درآمد داشته باشد ،ضريب
بين يک تا دو دارد .معيار بررسي براساس درآمد ،نوع قرارداد و مدارک ارسالي از سازمانها و يا شرکتهای متقاضي کار پژوهشي
است و امتياز آن توسط شورای پژوهشي تعيين ميشود .در صورتيکه درآمد زا بودن مقاالت در سالهای بعد مشخص شود،
مابهالتفاوت امتياز در دورههای بعدی محاسبه ميگردد.
ب .به مقالههای کوتاه 1حداکثر نصف امتياز مقاله کامل مربوط به آن نوع مقاله تعلق ميگيرد.
ت .به مجالت نامعتبر (ليست سياه و بدون نمايه) امتيازی داده نميشود.
ث .سقف امتياز هر مقالهی علمي– مروری و هر مقالهی علمي–ترويجي ،نمايه شده  3امتياز و نمايه نشده  1امتياز ،و جمعاً
پنج امتياز ( به استثنای رشته ادبيات فارسي) قابلقبول است.
تبصره  :2-3به مقاالت مجالتي که هنوز مورد تاييد وزارتين قرار نگرفتهاند  1امتيازداده ميشود.

 .3که در سايت  www.sid.irو  www.research.gov.ir/researchقابل دسترسي است.
 ،1منظور مقاالتي است که باالی آن مقاله ،عناويني زير نوشته شده است نه مجالتي با اين عناوين.
Letter, Research Notes, Technical Notes, Short Papers, Short Communication, Structure Report, and Case Reports
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حداکثر دو مقالهی پذيرش شده قابل قبول است .فرصت ارائه نسخهی چاپ شده مقاالت مذکور توسط متقاضي ،آخر سال
دريافت پژوهانه ميباشد .در صورت عدم ارائه نسخهی چاپ شده مقاالت ،متقاضي بايد نسبت به برگرداندن پژوهانه مقاالت
پذيرش شده اقدام نمايد.
 -3.3امتيازدهي به بندهای  1-1و  1-1آييننامهی ارتقاء ،فقط به مقاالت چاپ شده است .امتيازات مقاالت کامل ،خالصه
مبسوط و خالصه بر مبنای مصوبه شورای پژوهشي دانشگاه بهصورت جدول زير تعيين ميگردد:
مقاله کامل

خالصه

کنفرانس معتبر ملي و بينالمللي

دو امتياز

يک امتياز

ساير کنفرانس ها (دانشگاه آزاد ،منطقه ای و )....

يک امتياز

---

سقف امتياز قابل قبول

1

1

کل

1

مقالهی ژورنالي مستخرج از رساله و يا پاياننامه ( بند  1-3آييننامهی ارتقاء) ،يک امتياز و حداکثر به پنج

 -1.3امتياز هر
مقالهی ژورنالي امتياز داده ميشود.

 -1.3نحوه امتيازدهي به بند  1-3آييننامهی ارتقاء بهشکل زير تعديل ميگردد:
أ .اختراع ،اکتشاف و يا ابداع ثبت شده در مراجع معتبر علمي و تاييديه از وزارت تا ده ( )20امتياز
ب .اختراع ،اکتشاف و يا ابداع ثبت شده بهفروشرفته و يا تجاری شده از طريق دانشگاه تا پانزده ( )21امتياز
ت .اختراع ،اکتشاف و يا ابداع ثبت شده در مراجع معتبر علمي خارج از کشور تا سي ( )30امتياز
 -1.3به طرح های پژوهشي که با استفاده از پژوهانه اجرا شده ،پس از داوری و تعيين امتياز توسط شورای پژوهشي بر اساس
آييننامه ارتقاء ،امتياز داده ميشود .طرحهای پژوهشي مصوب اعضای هيأت علمي مشمول امتياز اين آييننامه نخواهد شد.
 -1.3امتياز طرحهای پژوهشي بيروني بند  1 -1-3و  3-1-3آييننامهی ارتقاء بر اساس چهار عامل اعتبار طرح ،R ،کيفيت
طرح ،Q ،و تعداد مقاالت مستخرج از طرح ،N ،و ضريب مربوط به تبصرههای بند  1-9-1و  1-9-1آييننامه ارتقاء ،M ،به شکل
فرمول زير قابل محاسبه ميباشد و تا سقف  30امتياز در سال قابل قبول است .مرجع رسيدگي ،شورای پژوهشي دانشگاه است.
( =R  Q  N  Mامتياز طرح) E
 -2.1.3اعتبار طرح ،R ،بر مبنای مبلغ کل قرارداد و هزينههای خريد تجهيزات ماندگار (به ميليون تومان) در دانشگاه به-
شکل فرمول زير ،قابل محاسبه است:
هزينههای خريد تجهيزات ماندگار در دانشگاه ( +مبلغ کل قرارداد) R= 0/ 4
 -1.1.3ضريب کيفيت طرح ،Q ،برابر است با:
Q=a  b  c
أ .ضريب عدم کيفيت طرح  ،a ،که مقدار بين صفر تا يک است بر اساس دو پارامتر؛  -2عدم رضايتمندی دانشگاه يا کارفرما
به داليلي نظير تاخير در انجام کار ،پايين بودن کيفيت کار و يا عدم انجام مناسب بخشي يا تمام کار و  - 1عدم پيش بيني
درست اعتبار طرح است .در صورتيکه بين کارفرما و مجری اختالف وجود داشته باشد ،شورای پژوهشي دانشگاه تصميم
خواهد گرفت.
ب .ضريب رضايتمندی دانشگاه و کارفرما  ، b،که مقدار بين يک تا يک و نيم است بر اساس دو پارامتر  -2تقدير از طرف
کارفرما و يا ناظر طرح ،نسبت به حسن انجام طرح و  -1ارزش افزوده طرح ،ايجاد درآمد برای دانشگاه ،انتقال دانش فني
است.
ت .ضريب کيفيت گزارش طرح تحقيقاتي ،c ،که مقدار بين صفر تا يک است .اين ضريب بر اساس آييننامه نحوه تدوين و
ارزيابي گزارش علمي بررسي ميشود.
 -3.1.3ضريب تاثيرمقاالت چاپ شده يا پذيرش گرفته ،N ،که مقدار آن بين هفتدهم ( )0/1تا  1است  ،به شکل زير
قابل محاسبه است:
أ .بدون چاپ يا پذيرش مقاله با ضريب هفتدهم (.)0/1
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ب .در صورت چاپ مقاله ،بهازای هر مقاله علمي پژوهشي معتبر نمايه شدهی سهدهم ( ،)0/3هر مقاله علمي -پژوهشي
معتبر نمايه نشده و علمي ترويجي پنجصدم ( )0/01به يک اضافه ميگردد .در صورتيکه مقاالت حاصل از طرح در سالهای
بعد به چاپ رسيد ،مابهالتفاوت امتياز در دورههای بعدی محاسبه ميگردد.
 M -1.1.3بر مبنای تبصره  2بند  1-9-3آييننامهی ارتقاء حداکثر ضريب يک ( ،)2بر مبنای بند  1-9-3آييننامهی ارتقاء
حداکثر ضريب يک و دو دهم ( ،)2/1و بر مبنای تبصره  2بند  1-9-3آييننامهی ارتقاء حداکثر ضريب يک و چهاردهم
( )2/1در نظر گرفته ميشود.
 -1.3امتيازات راهنمايي و مشاوره پاياننامههای کارشناسي ارشد و رسالههای دکتری دفاع شده ،بر اساس آيين نامه ارتقاء
محاسبه و حداکثر امتياز قابل قبول ،معادل با امتياز مقاالت علمي-پژوهشي نمايه شده معتبر  Scopus ،JCR ،ISIو  ISCعضو
هيات علمي مي باشد.
 -9.3هزينههای حقالتاليف ،حق الترجمه ،حق داوری ،ويراستاری ،چاپ ... ،بندهای تاليف ،تصنيف و ترجمه کتاب (بندهای -3
 21-3 ،21-3 ،21و  02-3آييننامهی ارتقاء) ،خارج از پژوهانه و براساس آييننامهی نشر و کتب کتاب پرداخت ميشود.
ساير بندهای ماده  3آييننامه ارتقاء ،بهاستثنای بندهای  21-3 ،21-3 ،21-3و  10-3آييننامهی ارتقاء ،براساس
-20.3
امتيازات آييننامه ارتقاء قابل محاسبه و سقف قابل قبول ،يک چهارم حداکثر امتياز جدول ارتقاء است.
امتيازات پاياننامههای کارشناسي ارشد و رسالههای دکتری که در کميته تحصيالت تکميلي دانشکده به تصويب
-22.3
رسيده ،براساس تعداد دانشجو در دورهی پژوهانه قابل محاسبه است و به استاد راهنمای اول داده ميشود.
تبصره :3-3امتيازات دانشجوياني که از پژوهانه دکتری استفاده مينمايند ،قابل محاسبه نيست.
ماده  -4محاسبهي مبلغ پژوهانه:
پژوهانه در دو بخش خريد و خدمات ،و تحصيالت تکميلي و بر اساس امتياز کل ، X t ،جمع امتيازات فعاليتهای پژوهشي ماده 3
بهاستثنای بندهای مربوط به کتب (بندهای 21-3، 21-3، 21-3و  )10-3آييننامهی ارتقاء پرداخت مي شود..
 -2.1مبلغ پژوهانه بخش خريد و خدمات :پژوهانه بخش خريد و خدمات در چهار قسمت محاسبه مي شود:
أ.قسمت اول پژوهانه خريد و خدمات ، P1 ،پس از تعيين امتياز مقاالت علمي-پژوهشي نمايه شدهISI ;JCR ( ، X1 ،
 )Scopus ،ISCبر اساس رابطهی زير محاسبه ميشود:
P1=A×}1-exp[-b]{×1.5×X1
ب .قسمت دوم پژوهانه خريد و خدمات ، P2 ،پس از تعيين امتياز کل ، X t ،بر اساس رابطهی زير محاسبه ميشود:
{])P2=A×}1-exp[-b×(Xt-X1
که در آن  Aبر اساس حداکثر قسمت دوم پژوهانه خريد و خدمات و  bبر اساس ميزان پژوهانه اختصاص داده به ازای ده امتياز
اول ،و بر اساس بودجه دانشگاه توسط معاونت پژوهشي دانشگاه تعيين ميگردد.
ت .قسمت سوم پژوهانه خريد و خدمات ، P3 ،برای پژوهشگران برتر است .مبلغ فوق از رابطهی زير بدست ميآيد:
)P3=B×(P1+P2
به طوری که ،ضريب  Bبرای برگزيدگان کشوری ( 0/1 ،پنجاه درصد) ،برگزيدگان استاني ( 0/3 ،سي درصد) ،برای پژوهشگران
برتر پيشکسوت ،جوان ،دانشکده ،ارتباط با صنعت و استاد نمونه دانشگاه ( 0/1 ،بيست درصد) و برای پژوهشگران برتر گروه0/2 ،
(ده درصد) است .ضمناً هر عضوهيات علمي فقط ميتواند يکي از اين امتيازات را دريافت کند.
ث .قسمت چهارم پژوهانه خريد و خدمات ، P4 ،ويژه اعضای هيأت علمي گروه های تجربي ميباشد که مي تواند فقط در
کارهای تجربي گروه هزينه کنند .مبلغ پژوهانهی  P4از رابطهی زير بدست ميآيد:
)P4=0.5×( P1+P2
در نتيجه مبلغ کل پژوهانهی خريد و خدمات از رابطهی زير بدست ميآيد:
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 -3.4مبلغ پژوهانه بخش تحصيالت تکميلي :مبلغ امتياز پژوهانه بخش تحصيالت تکميلي ، Pc ،بر اساس مقطع به صورت
زير محاسبه ميشود:

Pc  N 1  D  N 2  E

معاونت ژپوهش و فناوری

به طوریکه  N 2 , N 1بهترتيب تعداد دانشجويان کارشناسي ارشد و دکترا و ظرفيت تعيين شده توسط تحصيالت تکميلي
 E , Dمبلغ هر دانشجوی کارشناسي ارشد و دکترا است که توسط شورای پژوهشي تعيين ميشود.
تبصرهي :2-4اعضای هيات علمي جديدالورود ،ميتوانند يکبار برای تامين هزينههای فعاليتهای پژوهشي خود ( بدون
حقالتحقيق ) نسبت به دريافت پژوهانه خريد و خدمات که سقف آن برابر با  10درصد سقف پژوهانه خريد و خدمات که هر سال
توسط معاونت پژوهشي و فناوری دانشگاه تعيين ميگردد ،اقدام نمايند .در صورتي که مبلغ طرح تحقيقاتي اعضای هيات علمي
جديدالورود بيش از  10درصد سقف پژوهانه باشد ،در صورت وجود اعتبار ،ميتوان کل يا قسمتي از مبلغ اضافهی طرح تحقيقاتي
را پرداخت و آن را به عنوان بدهي ،از پژوهانهی سال آينده نامبرده کم نمود.
ماده -5موارد استفاده از پژوهانه:
 -2.1هر عضو هيأت علمي ميتواند ضمن رعايت مقررات 10 ،درصد جمع قسمت اول و دوم پژوهانه خريد و خدمات و کل
قسمت سوم پژوهانه خريد و خدمات را در موارد زير هزينه نمايد:
أ .پرداخت هزينههای شرکت در همايشهای علمي داخلي و خارجي ،دورههای آموزشي کوتاه مدت مرتبط با پژوهش،
نمايشگاه های تخصصي داخلي و خارجي ،و ساير سفرهای علمي کوتاهمدت مرتبط با پژوهش و براساس آييننامهی
شرکت در همايشها و کارگاهها
ب .خريد تجهيزات ،لوازم تحقيقاتي ،لوازم آزمايشگاهي و کتاب و نشريات جهت کتابخانه (کتب و نشريات تا زمان نياز
عضو هيات علمي در اختيار عضو هيات علمي ميماند).
ت .هزينه چاپ مقاالت در مجموع مقاالت و مجالت علمي معتبر.
ث .پرداخت حق عضويت در مجامع علمي ،هزينه ثبت اختراع ،هزينه عضويت در پايگاههای اطالعاتي ،هزينه خريد
نرمافزار و مقاالت.
ج .هزينه خدمات پژوهشي همانند :آناليز مواد ،نمونهخواني.... ،
ح .پرداخت حقالتحقيق به دانشجويان دانشگاه ،هزينه پرسنلي به عوامل اجرايي پژوهشي ،هزينه شرکت دانشجويان
در همايشهای داخلي و خارجي.
 -1.1هر عضو هيأت علمي ميتواند ضمن رعايت مقررات 30 ،درصد جمع قسمت اول و دوم پژوهانه خريد و خدمات را جهت
خريد تجهيزات آزمايشگاهي و يا آناليز مواد و يا نمونه هزينه نمايد.
 -3.1هر عضو هيأت علمي ميتواند کل قسمت چهارم پژوهانه را فقط جهت کارهای آزمايشگاهي و تجربي هزينه نمايد.
تبصرهي  : -5يک دوم پژوهانهی موضوع بند  2-1که جهت خريد تجهيزات هزينه شده است ،خارج از گرنت پرداخت ميشود.
 -1.1هر عضو هيأت علمي ميتواند ضمن رعايت مقررات ،پژوهانه تحصيالت تکميلي را در خريد مواد ،تجهيزات ،هزينه شرکت
دانشجو در گردهماييهای علمي ،حقالزحمه و موارد مطرح شده در پاياننامه و رساله هزينه نمايد.
تبصرهي  :2-5ساليانه هزينه شرکت در يک کنفرانس داخلي دانشجويان دکترا پس از تاييد استاد راهنما از بودجه جاری
دانشگاه ( خارج از پژوهانه) پرداخت مي گردد .اين هزينه شامل هزينه ثبت نام ،غذا ،اسکان و اياب ذهاب مي باشد.
تبصرهي  :3-5تجهيزاتي آزمايشگاهي غيرمصرفي که مبلغ خريد آن بيش از نود درصد ( )%90کل پژوهانه عضو هيأت علمي
باشد در صورت وجود اعتبار با موافقت معاون پژوهشي دانشگاه ،مابهالتفات آن از محل اعتبارات خارج ازپژوهانه پرداخت ميگردد.

5 . Page Charge
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اصالح تبصره  3-5طبق مصوبه شوراي پژوهشي مورخ 22/6/4؛ مقرر گرديد چنانچه عضو يا تعدادی از اعضای هيات
علمي به صورت گروهي هر کدام بيش از نود درصد پژوهانه خود را صرف خريد تجهيزات آزمايشگاهي نمايند و بصورت جدول
زير از خريد تجهيزات حمايت شوند:

تعداد

مبلغ حمايتي

 2نفر

تا  10درصد مبلغ تجهيزات پژوهانه

" 1

تا  11درصد

"

"

"

" 3

تا  90درصد

"

"

"

تا  200درصد "

"

"

 1نفر به باال

تبصرهي  :4-5تمامي تجهيزات و لوازم آزمايشگاهي ،لوازم تحقيقاتي ،کتاب ،نرمافزار و … که جنبه غيرمصرفي دارند ،متعلق به
دانشگاه است .بعد از اتمام طرحهای پژوهشي و فناوری دروني و بيروني ،و با تصميم حوزهی پژوهشي در اختيار واحدهای
تحقيقاتي و يا پژوهشکدهی مربوطه قرار ميگيرند.
تبصرهي  :5-5اولويت استفاده با عضو هيأت علمي است که از پژوهانهاش ،اين وسايل و لوازم را تهيه کرده است.

معاونت ژپوهش و فناوری

ماده  -6نحوه درخواست و مراحل اجرايي پژوهانه:
أ .ورود و ثبت اطالعات فعاليتهای پژوهشي در سامانه معاونت پژوهشي دانشگاه توسط عضو هيأت علمي تا  10فروردين.
ب .محاسبه و تعيين امتياز فعاليتهای پژوهشي اعضای هيأت علمي متقاضي توسط شورای گروه بر اساس آييننامه تا اول
ارديبهشت.
ت .بررسي پروندهی پژوهشي اعضای هيأت علمي متقاضي ارسال شده از گروه توسط کميته منتخب دانشکده.
ث .ارسال پروندهی پژوهشي اعضای هيأت علمي متقاضي به حوزهی پژوهشي دانشگاه توسط معاون پژوهشي دانشکده تا
دهم ارديبهشت ماه .الزم است کليه صفحات به امضاء عضو هيات علمي ،مدير گروه و معاون پژوهشي دانشکده رسيده
باشد.
ج .تعيين امتياز هر عضو هيأت علمي توسط کميته پژوهانه تا تاريخ  11ارديبهشت.
ح .محاسبه پژوهانه پس از دريافت جزييات بودجهی پژوهشي سال.
خ .ابالغ پژوهانه به اعضای هيأت علمي ،معاونت پژوهشي دانشکده ها و معاونت امور توسعه و پشتيباني دانشگاه توسط
حوزهی معاونت پژوهشي دانشگاه تا يک هفته بعد از دريافت جزييات بودجهی پژوهشي.
د .پژوهانه تشويقي طي دو مرحله پرداخت مي شود :مرحله اول از تاريخ اول تير تا سي ام دی ماه و مرحله دوم از اول
بهمن تا سي و يکم خرداد سال بعد .الزم است هر عضو هيات علمي حداکثر يک هفته بعد از تاريخ فوق ،گزارش
تشويقي مقاالت را به گروه ارسال و پس از بررسي در گروه و دانشکده حداکثر يک هفته بعد به حوزه پژوهشي ارسال
نماييد.
تبصرهي  : -6به مدارک ارسالي پس از تاريخ ذکر شده بند ب به هيچ عنوان ترتيب اثر داده نميشود.
ماده  -7نحوهي دريافت پژوهانه و تعهدات استفادهکنندگان از پژوهانه:
 -2.1هرگونه هزينهای بهعنوان پژوهانه پس از تصويب امتيازات و مبلغ پژوهانه در کميته پژوهانه با رعايت مقررات اين آييننامه
و تامين اعتبار پرداخت ميگردد.
 -1.1پس از اتمام اين دوره ،در صورت وجود اعتبار مانده پژوهانه به دورهی بعد منتقل ميگردد و فقط تا يک دوره بعد قابل
استفاده است.
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 -3.1استفاده کنندگان از پژوهانه الزم است گزارش فعاليتهای پژوهشي خود را به حوزهی پژوهشي ارسال تا بتوانند در پژوهانه
سال بعد ،وارد پژوهانه شوند.
ماده  -8مسئوليتها
 -2.1مسئوليت نظارت بر حُسن استفاده از پژوهانه به عهده رياست دانشکده و محاسبهی امتيازات پژوهانه به عهده معاون
پژوهشي دانشکده است.
 -1.1ارائه هرگونه اطالعات نادرست توسط متقاضي ،باعث برگشت کل مبلغ پژوهانه و محروميت حداقل يک بار در پژوهانهی
سالهای بعد ميگردد.
ماده  -2اين آئيننامه مجددا بازنگری و با  9ماده و  20تبصره در جلسه مورخ  2391/1/22شورای پژوهشي دانشگاه مجدداً به
تصويب رسيد.
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