
  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  آيين نامه اعطاي اعتبار ويژه پژوهشي

  به اعضاي هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي گيالن
  

  

  

  

  

  

  ويرايش دوم

  1394شهريور



تقويت امور پژوهشي در دانشگاه، اتخاذ اين آيين نامه به منظور ارتقاي فعاليت هاي تحقيقاتي، تسهيل و : مقدمه

سياستهاي هماهنگ، اعمال ضوابط مدون و تفويض اختيارات بيشتر به اعضاي هيات علمي در خصوص انجام فعاليت 

  .هاي پژوهشي از طريق تخصيص اعتبارات ويژه پژوهشي ساالنه به اعضاي هيات علمي تدوين شده است

  

  تعاريف  :1ماده  

  

مبلغي است كه به موجب اين آيين نامه بر اساس امتيازهاي پژوهشي اعضاي هيات : ويژه پژوهشياعتبار  -  1بند 

علمي و اعتبارات پژوهشي دانشگاه ساالنه در اختيار عضو هيات علمي واجد شرايط قرار مي گيرد كه در ارتباط با 

درصد  25امه در هر سال حداقل با توجه به معيارهاي مندرج در اين آيين ن .فعاليت هاي پژوهشي هزينه نمايد

اعتبارات پژوهشي دانشگاه به عنوان اعتبار ويژه پژوهشي در اختيار اعضاي هيات علمي قرار مي گيرد و باقيمانده 

  .اعتبار جهت ساير فعاليت هاي پژوهشي و ايجاد يا تقويت سا ختارهاي پژوهشي تخصيص مي يابد
  

اين كميته وظيفه بررسي و كنترل امتيازات تخصيص  :دانشكده كميته تخصيص اعتبارات ويژه پژوهشي - 2بند 

تخصيص اعتبارات ويژه اعضاي كميته . يافته به هر يك از اعضاي هيات علمي دانشكده مربوطه را برعهده دارد

دانشكده، معاون آموزشي دانشكده و دو عضو  تحقيقات و فناوريرئيس دانشكده، معاون عبارتند از دانشكده  پژوهشي

  هيات علمي دانشكده به انتخاب رئيس دانشكده
  

به منظور هماهنگ نمودن امتيازات داده در اين كميته : دانشگاه كميته تخصيص اعتبارات ويژه پژوهشي -  3بند 

قرار نهايي و مورد تصويب  نموده شده در واحدهاي مختلف دانشگاه امتيازات پژوهشي اعضاي هيات علمي را بررسي

امتيازات تخصيص يافته به هر يك از اعضاي هيات علمي كه از دانشكده مربوطه به معاونت تحقيقات و  .مي دهد

با توجه به ضرايب مربوطه مبلغ اعتبار ويژه پژوهشي هر فناوري دانشگاه ارسال شده است مورد بازبيني قرار گرفته و 

 ،معاون تحقيقات و فناوري دانشگاه عبارتند ازاعضاي اين كميته . مي شودتصويب عضو هيات علمي مشخص و 

  .معاونين تحقيقات و فناوري دانشكده ها ومعاون آموزشي دانشگاه  ،معاون توسعه مديريت و منابع دانشگاه
  

  .با سابقه استخدام كمتر از دو سال هيات علميعضو : عضو هيات علمي جديد االستخدام  -  4بند 

  

  اهداف: 2 ماده 

  

  دانشگاه تحقيقات و فناوريكاهش تمركز امور اجرايي در حوزه معاونت  -  1بند 
  

  اعطاي اختيارات بيشتر به اعضاي هيات علمي درانجام امور پژوهشي  -  2بند 
  

  امكان برنامه ريزي، ارزيابي و نظارت بيشتر بر فعاليت هاي پژوهشي دانشگاه  -  3بند 
  

  افزايش ميزان بهره وري و استفاده بهينه از اعتبارات پژوهشي دانشگاه  -  4بند 
  

سرعت بخشيدن به روند فعاليت هاي پژوهشي اعضاي هيات علمي از طريق كاهش مكاتبات و تشريفات   - 5بند 

  اداري 



  

تشويق و ترغيب اعضاي هيات علمي به انجام فعاليت هاي پژوهشي و طرح هاي تحقيقاتي مورد قرارداد با   - 6بند 

  خارج از دانشگاه 
  

ارتقاء كيفي و گسترش كمي خروجي هاي پژوهشي دانشگاه نظير مقاالت، كتب تاليفي و نتايج پژوهش هاي  -  7بند 

  بنيادي، كاربردي و توسعه اي

 

  نحوه اجرا :3ماده 

  

 و  google scholar IDاعتبار پژوهشي فقط به آن دسته از اعضا هيات علمي پرداخت مي شود كه  - 1بند 

scopus ID  طبق مفاد اين آئين نامه ارائه داده باشندمستندات علمي خود را و  نمودهبه دانشگاه اعالم خود را.  
  

بر اساس ضوابطي كه در اين آيين نامه مشخص شده است هر عضو هيات علمي متقاضي اعتبار ويژه  هر سال -  2بند 

خود ) شهريور هر سالپايان منتهي به (فرم هاي مربوط به فعاليت هاي پژوهشي دو سال تحصيلي قبل  بايد پژوهشي

 بيستمتا وطه قرار خواهد گرفت را كه از طريق معاونت تحقيقات و فناوري دانشگاه در اختيار دانشكده هاي مربرا 

خود ارائه  دانشكده محل كار تحقيقات و فناوريبه معاونت تكميل و همراه با مدارك مربوطه  همان سال آبان ماه

  . نمايد
  

بر اساس ضوابط مندرج در اين آيين نامه امتيازات مربوط به عضو بايد دانشكده معاون تحقيقات و فناوري  -  3بند 

دانشگاه  تحقيقات و فناوريتا پايان آبان ماه به معاونت اين امتيازات را طي نامه رسمي هيات علمي را محاسبه و 

  . اعالم نمايد
  

و  دانشگاه ويژه پژوهشيكميته تخصيص اعتبارات از تائيد نهايي امتياز پژوهشي عضو هيات علمي در پس  - 4بند 

الزم براي دريافت اعتبار ويژه پژوهشي در شوراي حداقل اعتبار ويژه پژوهشي ساالنه و حداقل امتياز همچنين تعيين 

براي آن سال، تعيين شده پژوهشي  ويژهاعتبار كل دانشگاه بر اساس  تحقيقات و فناوري، معاونت پژوهشي دانشگاه

دريافت اعتباز ويژه پژوهشي مي باشد را حداقل امتياز الزم براي داراي علمي كه  هياتاعتبار ويژه پژوهشي هر عضو 

  . مي نمايدتعيين 
  

وي ابالغ به  تحقيقات و فناوريپس از تخصيص اعتبارات معاونت اعتبار ويژه پژوهشي هر عضو هيات علمي  – 5بند 

  .خواهد شد
  

  .علمي در طول سال و به تدريج انجام مي شود پرداخت اعتبار ويژه پژوهشي به اعضاي هيات -  6بند 

  

  نحوه تعيين امتياز: 4ماده 

  

 ذيلآيين نامه ارتقا بوده و مطابق جدول  3ضوابط ماده كليات مالك محاسبه امتيازات پژوهشي اعضاي هيات علمي 

  .محاسبه مي شود

  



  حداكثر امتيازهاي قابل محاسبه براي اعضاي هيات علمي: 1-4جدول 
  

  موضوع  بند
حداكثر امتياز 

  در واحد كار

حداكثر امتياز 

  در هر موضوع

1  

ه علمي پژوهشي منتشر شده در مجالت علمي و پژوهشي معتبر داخلي و مقال

  خارجي مورد تائيد وزارت متبوع

  

  

  -  7تا  2

  -  5تا  1  مروري -علمي  همقال  2

  15  2تا  1  معتبر مقاالت علمي كامل جاپ شده در مجموعه مقاالت همايش هاي علمي  3

  5  1تا  5/0  خالصه مقاالت علمي در مجموعه مقاله هاي همايش هاي علمي معتبر  4

  5  1  يان نامهپا/ مقاالت علمي صد در صد استخراج شده از رساله   5

6  
اختراع يا اكتشاف منجر به تجاري سازي محصول با تائيد مراجع /توليد دانش فني

   بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي/فناوريين علوم و ديصالح وزارت
    20تا 

7  

  

طراحي سيستم ها ، روش ها و خدمات جديد در جهت حل معضالت ) الف

سطح منطقه تحت پوشش دانشگاه با  بهداشتي و درماني در ،پژوهشي  ،آموزشي

گواهي معاونين ذيربط دانشگاه و تائيد هيات مميزه دانشگاه و يا هيات مميزه 

  مركزي

    4تا  1

، طراحي سيستم ها، روش ها و خدمات جديد در جهت حل معضالت آموزشي) ب

دانشگاه با گواهي معاونين ذيربط  منطقه ايسطح  بهداشتي و درماني در ،پژوهشي 

  هيات مميزه مركزيو تائيد هيات مميزه دانشگاه و يا 

    7تا  2

، آموزشي طراحي سيستم ها، روش ها و خدمات جديد در جهت حل معضالت) ج

سطح كشور با گواهي معاونين ذيربط وزارت  بهداشتي و درماني در ،پژوهشي 

بهداشت درمان و آموزش پزشكي و يا شوراي سياستگذاري وزارتخانه و تائيد هيات 

  مميزه مركزي

    14تا  3

8  
اختراع يا اكتشاف، توالي ژن ثبت شده در داخل يا خارج يا نوآوري با تائيد علمي 

  بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي/ديصالح وزارتين علوم و فناوريمراجع 
    10تا 

9  
تدوين راهنماي طبابت باليني كشور مستند بر پژوهش و بر اساس شواهد علمي با 

  گواهي معاونت سالمت و تائيد هيات مميزه مركزي
    5تا  5/0



  موضوع  بند
حداكثر امتياز 

  در واحد كار

حداكثر امتياز 

  در هر موضوع

  ايجاد ظرفيت فعال در جذب اعتبار پژوهشي داخلي  و بين المللي  10

به ازاي ( 2تا  1

هر ده ميليون 

  )تومان

12  

11  

با تائيد نهايي هيات ) كتاب حاصل از دستاوردهاي پژوهشي خود( تاليف ) الف

با تائيد نهايي .. مميزه ذيربط تاليف مجموعه كتاب هاي همانند دائره المعارف و 

 هيات مميزه ذيربط كتب تاليفي در رشته غير مرتبط با رشته تخصصي نويسنده از

  امتياز 3امتياز و حداكثر  5/1تا  25/0

15  

  

  5/1تا  25/0

30  

  

3  

يا الكترونيكي ) بر مبناي تيراژ و نوبت چاپ(تاليف يا تدوين كتاب هاي چاپي ) ب

  .كه بعنوان منبع آموزشي مورد استفاده قرار گيرد
  6  3تا  5/1

12  

  8  2  نوع آوريي، نظارت بر فعاليت هاي پژوهشي، فناوري و رارزيابي، داو) فال

  8  2  داوري مقاالت علمي پژوهشي و طرح هاي پژوهشي داخل دانشگاهي ) ب

  .قابل محاسبه مي باشد بو  الف هر فعاليت ارزيابي، داوري و نظارت فقط در يكي از بندهاي 

  4  2 تا 5/0  تجديد چاپ كتاب تاليفي يا تصنيفي  13

  2  1 تا 5/0  ويرايش علمي كتاب  14

  10  10  تصحيح انتقادي كتاب معتبر  15

16  
ارائه دستاوردها و نتايج علمي و پژوهشي بر گرفته از كرسي هاي نظريه پردازي در 

  همايش ها و ميز گردهاي مراكز علمي، ملي و بين المللي
  8  4تا 

  كسب رتبه در جشنواره هاي ملي و بين المللي مرتبط با حوزه تخصصي  17

 5رتبه اول  تا 

  امتياز

 3رتبه دوم تا 

  امتياز

رتبه سوم تا 

  امتياز1

10  

  6  3تا  5/0  ترجمه كتاب به زبان فارسي متناسب با برنامه آموزشي و رشته تخصصي  18

  

  



  ميزان امتيازات و نحوه امتيازدهي: 5ماده 

  

الزم است جهت آگاهي از جداول . اين دو صفحه جهت اطالع از نحوه امتيازدهي در اين آئين نامه درج شده است( 

  ). تكميلي نظير نحوه تقسيم امتياز بين نويسندگان به آئين نامه ارتقا رجوع شود
  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  .به هر فعاليت پژوهشي فقط يكبار امتياز تعلق مي گيرد -  1بند 
  

 citationهر ساله . امتياز مقاله امتياز تعلق مي گيرد%10نيز  citationت محاسبه امتياز مقاالت به هر جه -  2بند 

  . جداگانه محاسبه و امتياز داده مي شود scopusمقاله براساس 
  

به نام دانشگاه علوم  afflationبه آن دسته از فعاليت هاي پژوهشي امتياز داده مي شود كه در بخش  -  3بند 

دانشگاه علوم پزشكي  -رشت  - پزشكي گيالن دقيقا برابر آئين نامه هاي ابالغي اشاره شده باشد و سه آيتم ايران

  .با نگارش صحيح درج شده باشد) و حسب مورد معادل التين آن( گيالن 
  



تعلق مي   ه از توليدات پژوهشيامتيازات مربوطه فقط به آن دست  Original Articleدر خصوص مقاالت  -  4بند 

  .قبال از يك مرجع معتبر علمي مجوز الزم را اخذ كرده باشدطرح آن ها گيرد كه 
  

  .موارديكه در آيين نامه لحاظ نشده است در كميته تخصصي اعتبارات ويژه مورد بررسي قرار خواهد گرفت -  5بند 

  

  نحوه تخصيص و هزينه اعتبار ويژه پژوهشي: 6ماده 

  

علمي كه امتياز پژوهشي آنها از حداقل امتياز پژوهشي تعيين شده بيشتر باشد متناسب با  هياتبه اعضاي  -  1بند 

اين ميزان هر ساله بر اساس اعتبارات پژوهشي دانشگاه تعيين . امتياز كسب شده، اعتبار ويژه پژوهشي تعلق مي گيرد

در هر سال توسط شوراي پژوهشي واجد دريافت اعتبار ويژه پژوهشي ميزان حداقل امتياز پژوهشي . مي گردد

  .دانشگاه مشخص مي شود
  

  K .تعيين مي شود  A+B(K-Kmin) فرمولعلمي واجد شرايط، از  هياتاعتبار ويژه پژوهشي هر عضو  -  2بند 

علمي واجد  هياتوهشي براي اعضاي حداقل امتياز ويژه پژ  Kminعلمي است و  هياتبرابر امتياز پژوهشي عضو 

تخصيص اعتبارات اعداد ثابت هستند كه بر اساس اعتبار كل پژوهشي دانشگاه توسط كميته  B و Aرايط است و ش

  .در هر سال مشخص خواهد شد دانشگاه ويژه پژوهشي
  

معادل نصف آورده مالي پژوهشگر مبالغي جهت انجام تحقيقات از منابع خارج دانشگاه دريافت نمايد چنانچه  - 3بند 

  .ايشان به اعتبار ويژه پژوهشي وي اضافه خواهد شد
  

در  اعتبار ويژه پژوهشي هر عضو هيات علمي كه مجري برگزاري دوره پسا دكترا در مراكز تحقيقات مي باشد -  4بند 

  .ضريب دو ضرب خواهد شد
  

ياز پژوهشي تعيين شده باشد، مي توانند فقط علمي كه امتياز پژوهشي آنها كمتر از حداقل امت هياتاعضاي  - 5بند 

يكبار اعتبار پژوهشي در قالب آيين نامه ارائه طرح تحقيقاتي داخلي طبق ضوابط مربوطه به اين طرح ها دريافت 

  .نمايند
  

علمي كه مشمول دريافت اعتبار ويژه پژوهشي است قبل از اتمام مدت زمان استفاده  هياتچنانكه يك عضو  -  6بند 

  . تبار پژوهشي از خدمت خارج شود، براي تسويه حساب مالي بايد اين مبلغ لحاظ گردداز اع
  

علمي جديداالستخدام در دانشگاه، اعتبار ويژه اي معادل دو برابر اعتبار ويژه پژوهشي  هياتبه اعضاي  - 7بند 

اي بعد محاسبه اعتبار بديهي است در ساله .علمي حداكثر براي مدت دو سال تخصيص داده خواهد شد هياتاعضاي 

  .علمي مطابق با اين آيين نامه انجام خواهد شد هياتويژه اين دسته از اعضاي 
  

هزينه مسافرت به منظور ارائه مقاله در كنفرانس هاي معتبر ملي و بين المللي و شركت در كارگاههاي  -  8بند 

  .زير خواهد بود روش اجراي اين بند بصورت. آموزشي معتبر بايد از اين محل صورت گيرد
  

جهت شركت در كنفرانسهاي  ريال از محل اعتبار ويژه پژوهشي 1.000.000پرداخت ساليانه حداكثر ) الف

  .داخلي بدون ارائه مقاله



 

ريال درسال از محل اعتبار ويژه  5.000.000پرداخت هزينه بليط، ثبت نام و هزينه اسكان تا سقف   ) ب

 .تر در كنفرانسهاي داخلي بشرط داشتن حكم ماموريت قبل از تاريخ كنفرانسارائه مقاله يا پوسپژوهشي براي 

 

ريال از محل اعتبار ويژه  5.000.000شركت در كارگاه علمي داخل كشور تنها يكبار در سال تا سقف   ) ج

 .پژوهشي كه شامل هزينه بليط و ثبت نام نيز مي باشد 

 

پرداخت هزينه ها از محل اعتبار ويژه پژوهشي تا سقف براي شركت در سمينارهاي خارجي با ارائه مقاله ) د

تعداد سفرهاي خارجي در هر سال يك سفر خواهد بود و انجام . ريال در سال امكان پذير ميباشد 30.000.000

معادل دو يا بيشترامكان پذير  Impact Factorبا جمع   ISIسفر دوم در همان سال بشرط داشتن مقاالت

  . ي براي هر عضو هيات علمي دو سفر در يكسال آموزشي استسقف سفرهاي خارج. است

  

     ريال با شرط ارائه گزارش 14.000.000شركت در كارگاههاي علمي خارج كشور تنها يكبار در سال تا سقف ) ه

تا سه ماه و تائيد گزارش توسط گروه علمي مربوطه و ارائه گواهي رئيس دانشكده  مبني بر عدم تداخل تاريخ 

  . برنامه درسي متقاضي كارگاه با

  

  :ساير موارديكه اعضاي هيات علمي مي توانند اعتبار پژوهشي تخصيص يافته را  هزينه نمايند عبارتند از -  9بند 
  

خريد تجهيزات و لوازم آزمايشگاهي تحقيقاتي، پرداخت هزينه هاي خدمات آزمايشگاهي و ميداني و خريد  ) الف

  .دانشگاه ماليي پژوهشي در چارچوب قوانين مواد مصرفي جهت انجام فعاليت ها
  

پرداخت حق عضويت در مجامع علمي، هزينه ثبت اختراع و هزينه شركت در نمايشگاههاي تخصصي داخلي  )ب

  .و خارجي و ساير سفرهاي علمي كوتاه مدت
  

اطالعاتي و هزينه چاپ پرداخت هزينه خريد كتب، نشريات، نرم افزارها، هزينه عضويت در پايگاههاي  )ج

  .مقاالت در مجموعه مقاالت و نشريات علمي معتبر
  

علمي همكاري پژوهشي داشته اند و  هياتپرداخت حق التحقيق به دانشجوياني كه از همان دانشگاه با عضو  )د

  .هزينه هاي مربوط به شركت آنها در همايش هاي داخلي و خارجي
  

  .يژه پژوهشي ابالغ شده به مدت دو سال از تاريخ ابالغ وجود داردامكان هزينه اعتبار و  - 10بند 
  

شوراي پژوهشي دانشگاه به صورت آزمايشي براي . 24/4/1393ماده در جلسه مورخه  ششاين آئين نامه در 

  .مورد ويرايش و تصويب نهائي قرار گرفت 13/7/1394در جلسه مورخ  مدت يك سال به تصويب رسيد و

  

  

  


