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 صنعتي اصفهان ين نامه پژوهانه اعضاي هيأت علمي دانشگاهيآ

و فناوري،فعاليتهايو تسهيل ارتقا ضرورت و اعمال ضوابط مدوناتخاذ سياست پژوهشي با عنايت هاي هماهنگ

و فناوري كشور،اولويتويژه به  ه انهآيين نامه پژوهمنجر به تدوين هاي پژوهشي .گرديديأت علمي دانشگاه اعضاي

 اهداف.1ماده
و رفع نيازهاي كشور هاي پژوهشيام فعاليتترغيب اعضاي هيأت علمي به انج- .و فناوري در راستاي توليد علم

و مديريت فعاليتبرنامه- .يافته اختصاصاعضاي هيأت علمي براساس اعتبارو فناوري هاي پژوهشيريزي

ت- و .و فناوري اعضاي هيأت علمي هاي پژوهشيسهيل در فرايند فعاليتتسريع

و فناوري دانشكدهتقويت زيرساخت- .هاهاي پژوهشي

 نحوه اجرا.2ماده
هاي نامه مشخص شده است هر عضو هيأت علمي متقاضي پژوهانه، فرم هر ساله بر اساس ضوابطي كه در اين آيين)2-1

باو فناوري پژوهشيهاي مربوط به فعاليت و همراه دو سال قبل خود را تا پايان فروردين ماه در سامانه گلستان تكميل

مييارا دانشكدهبه معاونت پژوهشو فناوري مدارك مربوطه .دكنه

و فناوري)2-2 مدر چارچوب اين آيين دانشكدهشوراي پژوهش و تا نامه امتياز مهنيربوط به متقاضي پژوهانه را محاسبه

مي جهت تأييدماه ارديبهشت . كند به معاونت پژوهشو فناوري دانشگاه ارسال

و فناوري دانشگاه كميته پژوهانه)2-3 متقاضيان پژوهانه، امتياز هماهنگي در محاسبهبه منظورو به مديريت معاونت پژوهشي

و  .كندمي اعالمراي، نتيجه نهايپس از بررسي تشكيل

و ميزان پژوه)2-4 از انه هر متقاضي بر اساس ميزان اعتبار اختصاص يافته به پژوهانه اعضاي هيات علمي دانشگاه، محاسبه

.شودمياعالم به دانشكده اوري دانشگاهطريق معاونت پژوهشو فن



٢

 معيارهاي تخصيص.3ماده

زنامه ارتقاء يينآ مطابقاعضاي هيأت علمي اوليهامتياز ميو در قالب جدول .شودير محاسبه

و فناوري عضو هيأت علمي.1جدول  فعاليتهاي پژوهشي

 موضوع رديف
 حداكثر امتياز
در واحد كار  

 حداكثر امتياز
 در هر موضوع

)5/10(7 پژوهشي-مقاله علمي1

5 مروري-مقاله علمي2

3 ترويجي-مقاله علمي3 15

2/0 وهشيپژ-ارجاعات غيرخودي به مقاالت علمي4

210 هاي علمي معتبرمقاله علمي كامل در مجموعه مقاالت همايش5

و فناوري با حمايت خارج از دانشگاه6 )24(12 طرح پژوهشي

10 اختراع، اكتشاف يا نوآوري ثبت شده در داخل يا خارج7

1525يا10 تأليف يا تصنيف كتاب8

9
 ساير امتيازها

و بين9-1 المللي براي دانشگاه جذب اعتبارات پژوهشي ملي

و بين-دريافت جوايز علمي9-2 25 10  الملليپژوهشي ملي

 ارايه محتوي متعارف روي صفحه شخصي در وبگاه9-3

 كارآفريني9-4
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و فناوري.1بصرهت . باشدبعد قابل ارائه نميو در سال شودميو لحاظ دهي امتياز يكباربراي فقط هر فعاليت پژوهشي

مي.2تبصره و فناوري امتياز داده و نام به آن دسته از فعاليتهاي پژوهشي  دانشكده شود كه نام كامل دانشگاه صنعتي اصفهان

آ و با مجوز دانشگاه صورت گرفته باشديبر اساس .ين نامه مربوطه درآن درج شده

اربه.3تبصره ميه شده در مجامع علمي خارج ازكشور در صورتي امتيازايمقاالت يا شودكه داراي گواهي شركتداده

.باشنده مقالهايار

 نحوه تخصيص.4ماده
مي)4-1 بر اساس هرسال دانشگاه پژوهانهكل ميزان.ردگي به اعضاي هيأت علمي متناسب با امتياز كسب شده، پژوهانه تعلق

مياعتبارا . شودت پژوهشي دانشگاه تعيين

 زير تعيين مي شودبه روش پژوهانه هر عضو هيأت علمي)4-2

عضـو هيئـت نهـايي امتيـازSو شوددانشگاه، ساالنه مشخصميانه عدد ثابتي است كه براساس اعتبار كل پژوهAكه در آن

ب .گرددترتيب زير محاسبهه علمي است كه

مي اوليه امتياز) الف  شودهر عضو هيأت علمي از رابطه زير محاسبه

٠S = ٢×])6تا1بندهاي(هاو طرح امتياز مقاالت[+])9تا7 هايبند( امتياز ساير بندها[

ن)ب ميهر عضو هيأت علمي از رابطه زير تعيي هاييامتياز  شودن

dd CSSS ×= ٨.٠
٠ )/(

٢.١٠وز كسب شده در دانشكده مربوطه استبيشترين امتياSd كه درآن ≤≤ dCضريب تأثير دانشكدهdو توسط است

. گرددمعاونت پژوهشو فناوري دانشگاه تعيين مي

مي اختصاص براي مدت دو سال پژوهانه،بدون ارسال مداركبه اعضاي هيأت علمي جديداالستخدام.4تبصره . شودداده

مي نامه پژوهانه مطابق با آيين،و ارسال مدارك در صورت درخواستبديهي است .شودمحاسبه

مأدرخواست پژوهانه اعضاي.5تبصره با موريتهيات علمي كه در فرصت مطالعاتي بسر مي برند پس از بازگشت مطابق

وينيآ .خواهد بودصيخصتنامه قابل بررسي

هاي پژوهشي دو ها به اين دانشگاه منتقل شده اند، فعاليتبراي آن دسته از اعضاي هيات علمي كه از ساير دانشگاه.6تبصره

و2-1آنها مطابق بند سال آخر  مي،2 صرفنظر از تبصرهبررسي . شودامتيازدهي

ASG ×=
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كه.7بصرهت ميكمتر پژوهانه آنها از مقدار مورد نيازشان موجوديآن دسته از اعضاي هيأت علمي توانند تا سقف مي باشد،

و بدهي خود را از محل پژوهانه سال بعد تسويه نمايند موجوديبيش از ده ميليون ريال  .هزينه نمايند

بيبه اعضاپژوهانه اختصاص.8تبصره و با رعايت چارچوبه هيأت علمي مراكز آموزشي طور جداگانه توسط كميته پژوهانه

شدكلي آيين .نامه مربوط انجام خواهد

 كرد نحوه هزينه.5ماده
مي)5-1 و به تدريج انجام و پرداخت پژوهانه به اعضاي هيأت علمي در طول سال ازه اسناد مثبيبا اراآنتسويه حساب شود ته

و  ميدانشگاه طريق معاون پژوهشو فناوري دانشكده .گيرددر موارد ذيل صورت

و غير مصرفي لوازمخريد)5-1-1 كتتجهيزات آزمايش(مصرفي مجالتوبگاهي، مواد مصرفي آزمايشگاهي،

هر يك موردحداكثر بوك كامپيوتر، چاپگر، نوتافزار، نرمعلمي،  .)سال چهاردر

.دانشگاهدانشجويان تحصيالت تكميليبه حق التحقيقپرداخت)5-1-2

و فناوري)5-1-3 هاي بازديد از نمايشگاههاي آموزشي، كارگاهو علمي هايهمايششركت در(ساير امور پژوهشي

در علمي،يها عضويت در انجمن هاي پرسنلي، پرداخت، اعزام به فرصت مطالعاتي تابستاني، تخصصي  عضويت

و هزينه، هاي اطالعات علمييگاهپا  ISI در داده پايه نمايه شده پژوهشي-علميبرچاپ مقاله در مجالت معتويرايش

و فناوري دانشگاه توسط معاونت مشروط به تاييد اعتبار آن ISCو ينبه تشخيص معاون امور مرتبط سايروپژوهش

و پژوهشو فناوري .)هدانشگا دانشكده

ميكرد پژوهانه هر عضو هيأت علمي هزينهدر)5-2 :گرددموارد زير اعمال

،1-1-5بند مطابق درصد20حداقل-

،2-1-5درصد مطابق بند20حداقل-

،2-1-5و1-1-5درصد مطابق بندهاي50حداقل-

كار اختياردو فناوري امور پژوهشي هايجهت هزينه درصد10اًدقيق- هيدانشكده محل ،ت علميأر عضو

ميعيافته به هر عضو هيأت اختصاص در صورتي كه پژوهانه)5-3 هاي تواند براي سال لمي تا پايان دوره يكساله هزينه نشود

.بعد ذخيره شود

و پنجنامه در اين آيين و از مهرماه 31/5/1389مورخ شوراي دانشگاه 351در جلسه تبصره هشتماده 89به تصويب رسيد

.استا االجرزمال


