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 تخصیص اعتبار ویژه پژوهشی به اعضای هیئت علمی دانشگاه مراغه نحوه شیوه نامه

 

هاي علمي دانشگاه به انجام فعاليت هيأت به منظور اتخاذ ضوابط مدون جهت ترغيب و تشويق هرچه بيشتر اعضاي محترم       

آيين نامه پژوهانه  طبق مفاد علمي دانشگاههيأت به اعضاي  )پژوهانه( اعتبار ویژه پژوهشیپژوهشي، شيوه نامه نحوه تخصيص 

 5/8/94جلسه مورخ  چهاردهمينصد و در و طبق مفاد آئين نامه ارتقاء  ، تحقيقات و فناوريوزارت علوم 27/6/90مصوب 

 .مورد تائيد نهايي هيات رئيسه دانشگاه قرار گرفت 20/10/94شده و در جلسه مورخ شوراي پژوهشي دانشگاه تصويب 

 اهداف -1ماده 

  ؛هاي پژوهشيارتقاء فعاليت -

 ؛هاي پژوهشيمنظور تسريع روند اجراي فعاليته ايجاد تسهيالت الزم ب -

  ؛از منابع مالي پژوهشي دانشگاه وري و استفاده بهينهافزايش ميزان بهره -

 .علمي واجد شرايط و فعال در امور تحقيقاتي هيأت حمايت از اعضاي  -

  

 مراحل انتخاب واجدین شرایط جهت استفاده از اعتبار ویژه پژوهشی  -2ماده 

پس از تكميل )پژوهانه( پژوهشي متعاقب فراخوان ساالنه مديريت پژوهشي و فناوري دانشگاه، متقاضيان استفاده از اعتبار ويژه 

پرونده  ،توسط دانشكدهنمايد. پس از بررسي مدارك تسليم مي رياست دانشكدهالزم به  مستنداتفرم مربوطه آن را به همراه 

، شورای پژوهشی دانشگاهدر  گردد تا پس از بررسي وتعيين امتيازاتميل ارسا دانشگاه متقاضيان به مديريت امور پژوهشي

 عتبار اختصاص يافته به هر فرد تعيين شود.ميزان ا

 :شرايط و ضوابط زير مد نظر قرار گيرددر روند اعطاي پژوهانه، الزم است  

صورت گرفته توسط اعضاي هيأت علمي دانشگاه مراغه جهت اخذ پژوهانه، الزاماً  پژوهشيهاي در کليه فعاليت -2-1 

. در صورت وجود دو آدرس براي باشد ( ذکر شده (University of Maraghehدانشگاه مراغهبايد آدرس صحيح 

 ؛گيرديک فرد به استثناي فرصت مطالعاتي، امتيازي به مقاله تعلق نمي

 ؛باشدميپژوهانه اعطايي قابل ذخيره کرد و انتقال به سنوات آتي   -2-2

  امتیاز 10در يک سال گذشته، با معرفي کتبي از سوي واحد محل خدمت، از  اعضاي هيأت علمي جديداالستخدام -2-3

 ؛پژوهانه اعطايي دانشگاه برخوردار خواهند بود

با اخذ مدرك دکترا به درجه  )محدوده زماني اعطاي گرنت( گذشته سال يک اعضاي هيأت علمي مربي که دربه  -2-4

  ؛اعطا خواهد شدپژوهانه   امتیاز 15 انداستادياري ارتقاء يافته

نويسنده مسئول نفر اول هايي که نام نويسندگان در آنها به ترتيب حروف الفبا نوشته شده باشد، مقاالت و کتاب در -2-5

 محاسبه خواهد شد. 6-2بر اساس جدول بند نويسندگان، محسوب شده و امتياز ساير 
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 تخصیص اعتبار ویژه پژوهشی به اعضای هیئت علمی دانشگاه مراغه نحوه شیوه نامه

 

نامه با توجه به تعداد مؤلفان و براساس ضريب امتيازات شيوهنحوه محاسبه امتياز فعاليت هاي پژوهشي موضوع اين  -2-6

 :آيين نامه ارتقاء )جدول زير( صورت خواهد گرفت

 تعداد همکاران
 سهم هریک از همکاران از امتیاز مربوطه

 مجموع ضرایب
 بقیه همکاران اول

1 100% ---------------- -------------- 
2 90% 60% 150% 

3 80% 50% 180% 

4 70% 40% 190% 

5 60% 30% 180% 

 %175 ≤ %25 %50 و باالتر 6
 

 شود:شرح زير محاسبه ميه ب ،بر اساس امتيازات کسب شده، در طي يک سالعلمي  هيأت هر عضو  پژوهانهميزان  -3ماده 

𝐺𝑟𝑎𝑛𝑡 = 𝐴 ∑(𝐾𝑖 − 𝐾𝑖−1)𝐵𝑖

5

𝑖=1

,                    𝑘0 = 0 

A  =عدد مبنا براي هر امتياز 

K امتياز پژوهشي کسب شده = 

B  =نهايي ضريب  

 محاسبه خواهد شد: جدول زير حبه شر Bضريب 

 

 

 

 

براي گرنت هر ساله با پيشنهاد معاونت پژوهشي و فناوري دانشگاه پس از ابالغ شده اعتبار پژوهشي در نظر گرفته  :1تبصره

 شود.بودجه پژوهشي دانشگاه و تصويب شوراي پژوهشي دانشگاه تعيين مي

 :باشدمي  پرداختقابل مشروحه ذيل صرفا در موارد  ،اعتبار دريافتيهزينه هاي انجام يافته از محل  -4ماده 

 شوند.اي جزو اموال دانشگاه محسوب ميتوضيح اينكه خريدهاي اموالي و سرمايه

 هاي تحقيقاتي نامه طرحچوب شيوهدر چهار (دوم)به عنوان طرح  اجراي طرح پژوهشي فردي يا گروهيپيشنهاد و  -4-1

 پرداخت هزينه چاپ مقاالت منتشر شده در: -4-2

o  تاييد وزارت علوممجالت مورد 

o  مجالتISI   

o   مجالت نمايه دار و معتبر خارجي 

𝑖 ( امتیاز پژوهشی کسب شده𝑘𝑖)  ضریب𝐵𝑖 

1 0 < 𝐾 ≤ 25 1 

2 25 < 𝐾 ≤ 50 8/0 

3 50 < 𝐾 ≤ 100 4/0 

4 100 < 𝐾 ≤ 200 2/0 

5 𝐾 > 200 1/0 
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يا براي بار دوم  هاي علمي بين المللي خارج از کشورعلمي در همايشهيأت هاي شرکت اعضاي پرداخت هزينه -4-3

بر اساس شيوه نامه شرکت و ارائه مقاله در مجامع علمي بين  در طي يک سالخارج از ظرفيت مصوب دانشگاه 

 المللي خارج از کشور

که راهنمايي دانشجوي کارشناسي ارشد يا دکتري را بر عهده هاي شرکت اعضاي هيأت علمي پرداخت هزينه -4-4

، Course ،Work Shopعناوين مختلف از جمله  المللي خارج از کشور )باهاي آموزشي بيندر کارگاه دارند

 شامل:کوتاه مدت کمتر از يک ماه هاي مدرسه تابستاني و زمستاني، ...( و همچنين دوره

o هزينه ثبت نام  

o  هزينه بليط رفت و برگشت 

o  هزينه اقامت 

       ارائه مقاله در مجامع علمي  نحوه شرکت و اجرائي شيوه نامه " 6هاي مندرج در ماده تا سقف هزينه اين مبالغ: 2تبصره

 پرداخت خواهد شد."  کشور از المللي خارجبين
 

که در سطح با ارائه مقاله داخلي علمي معتبر  هايهمايش علمي در هيأتپرداخت هزينه هاي شرکت اعضاي  -4-5

در طي يک سال و به بعد براي بار دوم ها نامه شرکت در کنفرانسبر اساس شيوهشود المللي برگزار ميملي يا بين

 به شرح زير:با تاييد مديريت پژوهشي دانشگاه 

o  هزينه ثبت نام  

o  ريال 2.400.000هزينه اسكان تا سقف 

o  شرح زير: دون ارائه بليط به ب ريال 2.000.000تا سقف با ارائه بليط معتبر هزينه اياب و ذهاب 

  

 

 

 

 

 

 يهاي آموزشي داخلکارگاهدراعضاي هيأت علمي و اسكان ثبت نام  ،بليط رفت و برگشت پرداخت هزينه -4-6

 5-4حداکثر تا سقف مبالغ مندرج در بند 

شرکت دانشجويان تحت راهنمايي دريافت کننده گرنت در  بليط رفت و برگشت و ثبت نام پرداخت هزينه -4-7

به استثناي  5-4سقف مبالغ مندرج در بند  % 50 حداکثر تا يهاي آموزشي داخلکارگاههاي علمي و همايش

 که کامل پرداخت شود هزينه ثبت نام

 مبلغ پرداختي براي اياب و ذهاب محل برگزاري کنفرانس

 ريال 1.000.000 داخل استان

 ريال 1.500.000 هاي همجواراستان

 ريال 2.000.000 هاساير استان
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هاي مطالعاتي،  هاي علمي خارج از کشور، فرصتشرکت در همايش متقاضيانام زهزينه هاي قبل از اع پرداخت -4-8

اعزام  امكاند درخواست رواديد از سوي کشور ميزبان، هاي تحقيقاتي و کارگاه هاي آموزشي که به دليل ردوره

 ابند، به شرط ارائه مستندات الزم به شرح زير:ينمي

o  مطالعاتي هزينه بليط رفت و هزينه يک بار بليط رفت و برگشت جهت اخذ رواديد )در ماموريت فرصت نصف

 خانوادگي قابل پرداخت است(برگشت 

o  مثبتههزينه اخذ رواديد بر اساس اسناد 

هاي تخصصي داخل و خارج از نمايشگاه هيأت علمي درپرداخت هزينه بليط رفت و برگشت شرکت اعضاي  -4-9

علمي شرکت کننده، دستاورد و محصول علمي دانشگاهي خود را که قبال  هيأتکشور مشروط به اينكه عضو 

 نمايدئه ثبت اختراع داخلي شده باشد در نمايشگاه مزبور ارا

 در مجامع علمي داخلي و خارجي معتبر پرداخت حق عضويت -4-10

 علميهاي پرداخت هزينه عضويت در پايگاه -4-11

که به عنوان اموال دانشگاه محسوب  پرداخت هزينه خريد کتب، نشريات و نرم افزارهاي تخصصي تحقيقاتي -4-12

 خواهند شد

 پرداخت هزينه ثبت اختراع -4-13

 آزمايشگاهي )غير اموالي(و مواد مصرفي  )اموالي( خريد تجهيزات و لوازم آزمايشگاهي -4-14

 هاي مصوب دانشگاهيدر رابطه با پروژه خريد خدمات آزمايشگاهي -4-15

، تجهيز دفتر )غير از کارگري، دانشجويي، تعميرات، مشاوره علمي، تكميل آزمايشگاهدستمزد دستمزد تكنسين،  -4-16

 لوازم الكترونيكي(

 نمي باشد. قابل پرداخت گرنتهزينه هاي خريد مواد مصرفي غير آزمايشگاهي مانند لوازم التحرير و امثالهم از محل  :3تبصره 

کامپيوتر، لپ تاپ و لوازم  براي خريدتواند مياز گرنت ساالنه  % 50تا سقف  تخصصي دانشگاههاي رشتهکليه براي  :4تبصره 

از خريد اولين سال  10هاي باالتر پس از گذشت يا ارتقا به سيستم خريد لپ تاپ الزم به ذکر استجانبي آن اختصاص يابد. 

خرابي کامپيوتر با تائيد کارشناس حوزه  امكان پذير خواهد بود. مشروط به تحويل لپ تاپ قبلي به مرکز کامپيوترلپ تاپ 

 باشد.معاونت پژوهشي مستثني مي

امتيازي تعلق  وزارت علوم، تحقيقات و فناوريلیست سیاه  نامعتبر موجود دربه مقاالت چاپ شده در مجالت  :5تبصره 

 باشد.چاپ چنين مقاالتي قابل پرداخت از محل اعتبار گرنت نمي نگرفته و هزينه هاي

 از قبيل: (Paper   Full - به مقاالتي که تحت عناوين مختلف ) غير از مقاالت کامل  : 6تبصره 

Case Report, Short Communication, Technical Note, Rapid Publication  و يا هر عنوان ديگري که

 امتياز مقاله کامل تعلق خواهد گرفت. درصد 70مقاله را از يک مقاله کامل متمايز مي سازد، منتشر شود تا 

اعتبار ناشر بر عهده شوراي تعيين  نخواهد گرفت.امتيازي تعلق  توسط ناشرين کم اعتبار،چاپ شده  هايکتاببه  :7 تبصره

 باشد.پژوهشي مي
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 هاي تخصصي نوان عضو هيأت داوران در جشنوارهمدارك و مستندات مربوط به حضور اعضاي هيأت علمي به ع :8تبصره 

 المللي )با حكم مأموريت و ارائه گزارش، و با ذکر نام دانشگاه مراغه به عنوان محل خدمت داور( به عنوان يكي از بين

 به آن امتياز تعلق خواهد گرفت.  ترويجي –هاي عملكرد پژوهشي اعضاي هيأت علمي محسوب و در حد مقاله علمي شاخص

مجموع امتيازات کسب  و بر اساسهاي مشروحه در جدول ذيل تخصيص اعتبارات ويژه پژوهشي بر اساس شاخص :5اده م

 گيرد:شده بر اساس آيين نامه ارتقا صورت مي

ف
دی

ر
 

 امتیاز سقف امتیاز عنوان

 نا محدود ISI  7مقاله چاپ شده در مجالت  1

 نا محدود 5 دار()نمايهپژوهشي معتبر داخلي و خارجي  -علمي هايو يا مجله ISCمقاله چاپ شده در مجالت  2

 نا محدود 3 ترويجي  -مقاله چاپ شده در مجالت علمي 3

 2 )مقاله کامل(المللي بينملي و هاي کنفرانس مقاالت درمجموعه  به صورتمقاله چاپ شده  4
8 

 1 الملليملي و بينهاي مقاالت کنفرانس خالصهمقاله چاپ شده در  5

 5 1 متقاضي نامهمقاله مستخرج از پايان 6

7 
و  ، جهاد دانشگاهي، مرکز نشر، سمتدولتي مراکز معتبر علمي دانشگاهي کتاب تصنيفي و تأليفي چاپ شده در

 شيوه نامه آئين نامه ارتقاء دانشگاه تبريز  بر اساس ...
 نا محدود 15

 نا محدود 10 توسط ناشرين معتبر کتاب تصنيفي و تأليفي چاپ شده در خارج از دانشگاه 8

  14 7 مراکز معتبر علمي دانشگاهي، مرکز نشر، سمت و ...اي چاپ شده در کتاب ترجمه 9

  5 5 دانشگاه توسط ناشرين معتبرچاپ شده در خارج از  ايکتاب ترجمه 10

 امتياز مربوطه درصد 30 تغيير در محتوا درصد  40چاپ مجدد کتاب با  11

12 Book Chapter 20 5 به نسبت فصول کتاب منتشره از سوي ناشران معتبر بين المللي  

 8 4 طرح هاي تحقيقاتي خاتمه يافته درون دانشگاهي 13

14 
)قراردادهاي منعقده از باالسري حاصله از طرح تحقيقاتي خاتمه يافته برون دانشگاهي ميليون ريال  10ازاي هر به 

 طريق دانشگاه(
 نا محدود 3

15 
ثبت رکورد )دارنده  ،توليدانش فني و ع، نظريه، ساختهر دستاورد علمي اعم از اختراع، اکتشاف، ابتكار، ابدا

 علمي از اداره ارتباط با صنعت دانشگاه مراغه يا هر مرجع ذيصالح ديگر( يهگواهي تاييد
 نا محدود 10

 نا محدود 3 ميليون ريال درآمد اختصاصي براي دانشگاه از بابت دست آورد پژوهشي )تجاري سازي شده (  100به ازاي هر  16

17 

 

 خوارزمي و فارابيهاي معتبر بين المللي، دريافت جايزه يا نشان علمي از جشنواره
 امتياز 25رتبه اول: 

 امتياز 20رتبه دوم:  25

 امتياز 15رتبه سوم: 

 10 2 ويرايش علمي کتاب 18

 نا محدود 40 پژوهشگر برگزيده کشوري، استاد نمونه کشوري 19

 

 


