شيوهنامه تخصيص پژوهانه اعضای هيأت علمي دانشگاه ميبد ()1399
بهمنظور دستیابی به اهداف سند چشمانداز دانشگاه میبد ،و در راستای آییننامه اعتبار پژوهشی (گرنت) اعضای هیأت علمی دانشگگگاههگگا و مرا گ
آموزش عالی به شماره  3/3572/10351مصوب مورخ  88/06/04وزارت عتف و سیاستهای بازنگری پژوهانه مصوب هیأت رئیسه دانشگاه ،این
شیوهنامه برای تخصیص اعتبار پژوهانه اعضای هیأت علمی تصویب میشود .هدف اصلی ،ساماندهی اعتبارات پژوهشگگی و نیگ تفگگویا ايتیگگار،
آزادی عمل ،تسهیل و ارتقای یفیت و میت فعالیتهای پژوهشی ،فناوری و بینالمللی اعضای هیأت علمی است.

ماده  :1تعاريف
 -1-1پژوهانه
امتیازهای پژوهشی ساالنه عضو هیأت علمی بر اساس مفاد این شیوهنامه و اعتبارات پژوهشی دانشگاه محاسبه و اعتبار آن در ايتیار عضگگو هیگگأت
علمی واجد شرایط قرار میگیرد تا در ارتباط با فعالیتهای پژوهشی و فناوری يود و انجام پایاننامهها و رسالههای تحصگگی ت تيمیلگگی ه ینگگه
ند.

 -1-2کارگروه مميزی پژوهانه دانشکده مستقل
متشيل از مدیر امور پژوهشی دانشگاه و معاون پژوهشی (آموزشی-پژوهشی) دانشيده یا مگگدیر گگگروه مسگگتقل ایگگربط اسگگت و امتیازهگگای پژوهشگگی
اعضای هیأت علمی را بر اساس ضوابط مندرج در این شیوهنامه بررسی می ند.

 -1-3کميته پژوهانه دانشگاه
متشيل از مدیر امور پژوهشی دانشگاه و معاونین پژوهشی (آموزشی -پژوهشی) دانشيدههای مستقل است و سیاستگذاریهای هماهنگ مربوط
به شیوهنامه پژوهانه را مورد بررسی و تصویب قرار میدهد.

ماده  :2اهداف
 -2-1اعطای ايتیارات و آزادی عمل بیشتر به اعضای هیأت علمی در فعالیتهای پژوهشی و فناوری.
 -2-2استفاده هدفمند از منابع مالی موجود و اف ایش بهرهوری پژوهشی اعضای هیأت علمی.
 -2-3اف ایش رقابت و تقویت انگی ه اعضای هیأت علمی برای تولید علم در سطح ملی و بینالمللی.
 -2-4اف ایش تعامل با سایر دانشگاهها و مرا پژوهشی و تشویق ارتباط با جامعه و صنعت از طریق انجام پژوهشهای تقاضامحور.
 -2-5پژوهش و فناوری مبتنی بر برنامه اعضای هیأت علمی بر اساس اعتبار ویژه پژوهشی.
 -2-6بسترسازی برای تشيیل گروهها و قطبهای پژوهشی و فعالیتهای علمی بین رشتهای.
 -2-7حمایت و ارتقای یفیت پایاننامهها و رسالههای تحصی ت تيمیلی.

ماده  :3معيارهای محاسبه امتياز پژوهشي و شرايط اختصاصي
 -3-1میانگین امتیاز فعالیتهای پژوهشی و فناوری به اتمام رسیده در فاصله زمانی یک سال منتهی به دهم دی مگگاه هگگر سگگال ،مبنگگای تخصگگیص
پژوهانه سال بعد يواهد بود.
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 -3-2امتیازات پژوهشی اعضای هیأت علمی با رعایت حدا ثرهای ا ر شده در جدول ( )1تعیین میشود .در مگگوارد همشوشگگانی ،طبگگق آییننامگگه
ارتقای اعضای هیأت علمی عمل میشود .در صورت مشار ت افراد مختلف در فعالیتهای پژوهشی ،توزیع امتیاز پژوهشگگی بگگر اسگگاس ضگگرایب
آییننامه ارتقا يواهد بود .اگر سهم اعضای هیأت علمی در فعالیتهای پژوهشی مشترک تعیین شده باشد ،امتیاز بر اساس سهم اع م شده توزیگگع
میشود .برای تخصیص و توزیع امتیاز مقاله پژوهشی مستخرج از پایاننامه یا رساله دانشجوی دانشگاه میبد ،مشابه آییننامه ارتقا عمل میشود.
تبصره  :1محاسبه امتياز مقاالت معتبر داخلي و بينالمللي (مقاالت علمي در نوبت چاپ و دارای  DOIخاتمهيافته تلقي ميشوند):
) = 4 + 3 (IF/MIFامتياز مقاله علمي پژوهشي مجالت معتبر بينالمللي نمايه شده در  JCR ،WOSو Scopus

) = 3 + (IF/MIFامتياز مقاله علمي پژوهشي مجالت معتبر در نمايههای تخصصي بينالمللي (غير از موارد باال)
) = 3 + 2 (IF/MIFامتياز مقاله علمي ـ پژوهشي داخلي (مورد تأييد وزارتين علوم و بهداشت)
) = 2 + 2 (IF/MIFامتياز مقاله علمي ـ ترويجي داخلي (مورد تأييد وزارتين علوم و بهداشت)
) IF: Impact Factorضريب تأثير دو سال قبل مجله)
) MIF: Modified Impact Factorضريب تأثير متوسط دو سال قبل مجالت مرتبط با رشته تخصصي عضو هيأت علمي)
تبصره  :2به مقاالتي که به صورت مقاله کامل ( )Full paperنبوده و به صورتهای مختلف از قبيــل ،Technical note ،Short communication
 Letterو يا هر عنوان ديگری که مقاله را از يک مقاله کامل متمايز سازد ،تا  80درصد امتياز مقاله کامل ،و به مقاالتي از نوع  Reviewتا  100درصــد
امتياز مقاله کامل تعلق ميگيرد .امتياز مقاالت منتشره در نشريات  Natureبا شماره شاپای  0028-0836و  Scienceبا شماره شــاپای  0036-8075بــا
ضريب  ،5مقاالت پراستناد ( )Highly citedبا ضريب  3و مقاالت داغ ( )Hot papersبا ضريب  2در نظر گرفته ميشود .مقاالت پراستناد و مقــاالت
داغ توسط پايگاه  ESTدر  ISIو پايگاه  PESIدر  ISCاعالم ميشوند.
تبصره  :3به آن دسته از فعاليتهای پژوهشي امتياز داده ميشود که نام "دانشگاه ميبد" (" )"Meybod Universityبه عنوان سازمان متبوع و ايميل
سازماني عضو هيأت علمي ( )…..@meybod.ac.irذکر شده باشد .اگر عضو هيأت علمي از دانشگاه ديگری به دانشگاه ميبد منتقل شود ،اين تبصــره
مد نظر قرار نميگيرد .مقاالت علمي-پژوهشي در دايرهالمعارفهای معتبر که معموال ذکر نام مؤسسه محل کار مؤلف رايج نيست ،شــامل ايــن تبصــره
نميشود.
تبصره  IF :4و  MIFمجالت داخلي و بينالمللي از سايت  /http://impactfactor.irقابل دسترسي است.
تبصره  :5فهرست مجالت نامعتبر از طريق وبگاه وزارت عتف به آدرس  http://rppc.msrt.irدر دسترس است .از تاريخ ورود نشــريه بــه فهرســت
مذکور (تاريخ تصويب) ،آن نشريه نامعتبر شناخته شده و عطف به ماسبق نميشود.
تبصره  :6به کتب انتشارات دانشگاه ميبد و دانشگاههای جامع و تخصصي سطح  1وزارت عتف تا  ،%100ساير انتشارات معتبر دانشــگاهي تــا  %75و
ساير انتشارات تا  %50حداکثر امتيازهای ذکر شده در جدول ( )1تعلق ميگيرد .به کتابهای برگزيده سال جمهوری اســالمي ايــران و يــا کتابهــای
برگزيده دانشگاهي توسط جشنوارههای معتبر با ضريب  1/5امتياز داده ميشود.
تبصره  :7امتياز کتابهای چاپ شده توسط ناشران زير با ضريب  1/5محاسبه خواهد شد:
Elsevier, Springer, John Wiley, Taylor & Francis, Blackwell, Mc Grow Hill, Oxford, Routledge, Prentice Hall, Cambridge

به ساير کتابهای چاپ شده در خارج از کشور پس از ارزيابي کارگروه مميزی پژوهانه دانشکده مستقل ،حداکثر  10امتياز تعلق ميگيرد.
تبصره  :8چنانچه نام "دانشگاه ميبد" (" )"Meybod Universityروی جلد و يا شناسنامه کتاب درج شود ،امتياز کامل ،و اگر در پايان پيشگفتار يــا
مقدمه کتاب ذکر شود 50 ،درصد امتياز کامل پس از اعمال تبصرههای  6و  7تعلق ميگيرد.
تبصره  :9به فصلي از کتاب ،با نظر کارگروه مميزی پژوهانه دانشکده مستقل تا سقف يک مقاله علمي-ترويجي امتياز تعلق ميگيــرد و چنانچــه ناشــر
معتبر بينالمللي باشد ،تا  7امتياز امکانپذير است.
تبصره  :10محاسبه امتياز طرحهای پژوهشي داخل و خارج از دانشگاه ( :xاعتبار جذب شده طرح خاتمهيافته (ميليون تومان) و  :yامتياز پژوهشي مربوطه):
y=0.75x

کل اعتبار جذب شده قرارداد تا  10ميليون تومان:
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کل اعتبار جذب شده قرارداد از  10تا  40ميليون تومان:

y=5+0.25x

کل اعتبار جذب شده قرارداد بيش از  40ميليون تومان:

y=11+0.1x

تبصره  :11انواع جذب گرنتهای بينالمللي جهت اعطای امتياز پژوهانه:
 -1قرارداد جذب گرنت پروژههای مشترک بينالمللي که با دانشگاه ميبد منعقد و مبلغ به حساب دانشگاه واريز شده اســت :بــه ازای هــر  1000دالر تــا 4
امتياز.
 -2قرارداد جذب گرنت بينالمللي که با عضو هيأت علمي دانشگاه ميبد منعقد و مبلغ به حساب دانشگاه واريز شده است :به ازای هــر  5000دالر ،تــا 1/5
امتياز پس از احراز شرايط زير اعطاء خواهد شد:
الف .نامه تأييد قرارداد به امضاء حداقل رئيس دانشکده طرف بينالمللي ( )Head of Facultyرسيده باشد.
ب .نام دانشگاه ميبد به عنوان وابستگي شغلي عضو هيأت علمي در قرارداد ذکر شده باشد.

ماده  :4نحوه محاسبه پژوهانه
 -4-1لیه اعضای هیأت علمی رسمی ،رسمیآزمایشی ،پیمانی ،طرح سربازی ،بازنشسته و مأمور به يدمت (با حفظ وظایف آموزشی-پژوهشگگی
به ج مأمور به تحصیل یا در مريصی) واجد شرایط دانشگاه میبد میتوانند از پژوهانه استفاده نند .برای اعضای هیأت علمگگی بازنشسگگته ،صگگرفا
امتیازات ستارهدار و راهنمایی پایاننامه/رساله قابل محاسبه است.
 -4-2ضریب پژوهانه ( )Gعضو هیأت علمی از روابط زیر بدست میآید:
G=PTR+4PE
PTR=2PS+PNS +PGS
 PTRل امتیازات نظری است ه معادل مجموع  PSامتیاز ل ردیفهای ستارهدار جدول  PNS ،1امتیاز ل ردیفهگگای ریرسگگتاره دار جگگدول 1
بج ردیفهای  30و  ،31و PGSامتیاز راهنمایی پایاننامه/رساله (ردیفهای  30و  31جدول  ،)1و  PEامتیاز تجربی (صگگرفا بگگرای افگگراد تجربگگی
ار) معادل مجموع امتیازات ردیفهای ستارهدار (*) جدول  1بج ردیفهای  35تا  39است.
 -4-3مبلغ پژوهانه از ضرب ضریب پژوهانه ( )Gدر معادل ریالی هر واحد از ضریب مذ ور بدسگگت مگگیآیگگد .معگگادل ریگگالی هگگر واحگگد از ضگگریب
پژوهانه بر اساس درصد مشخصی از اعتبارات پژوهش و فناوری دانشگاه ،هر ساله با تصویب هیأت رئیسه دانشگاه اع م میشود .بگگهمنظگگور ترریگگب
اعضای هیأت علمی به فعالیتهایی مانند شر ت و ارائه مقاله در نفرانسهای معتبر يارجی ،اسگگتفاده از دسگگتیار آموزشگگی-پژوهشگگی و پگگذیرش
محقق پساد تری ،تأمین ه ینههای تعام ت علمی بینالمللی ،و يرید تجهی ات آزمایشگاهی و میدانی ریرمصرفی ،معادل اعتبار نظگگری بگگا عنگگوان
اعتبار ویژه به ل اعتبارات ریرستارهدار (ردیف  5جدول  )2اضافه میشود.
 -4-4اعضای هیأت علمی جدید یا مربیان تغییر وضعیت یافته به استادیاری ه از زمان استخدام یا تغییر وضعیت آنها بیش از  2سال نمیگگگذرد و
نی اعضای هیأت علمی انتقالی از دانشگاههای دیگر ،اگر از هیچ اعتبار پژوهانهای استفاده نيرده باشند ،میتوانند فقگگط یکبگگار از اعتبگگار پژوهانگگه
اولین بار در قالب پژوهانه نظری ه می ان آن ساالنه به تصویب هیأت رئیسه دانشگاه میرسد ،استفاده نند.

ماده  :5نحوه تخصيص اعتبار پژوهانه
 -5-1هر عضو هیأت علمی متقاضی پژوهانه باید ساالنه بر اساس ضوابط این شیوهنامه ،اط عات فعالیتهای پژوهشی سال جاری يود را همگگراه بگگا
مستندات موردنیاز در چارچوب زمانبندی اع م شده به امور پژوهشی ارسال می ند تا توسط دانشيده بررسی ،تأیید و امتیازدهی شود.
 -5-2بر اساس اعتبار پژوهانه عضو هیأت علمی متقاضی ،قرارداد پژوهانه بین عضو هیأت علمی و معاون پژوهش و فناوری دانشگاه منعقد مگگی-
شود .در متن قرارداد ،امتیازات ل ،نظری ،تجربی ،ستارهدار ،ریرستارهدار ،راهنمایی پایاننامه/رساله ،و ویژه ،و معادل ریالی آنهگگا همگگراه بگگا اعتبگگار
باقیمانده سال قبل به تفيیک ا ر میشود.
 -5-3ايتصاص پژوهانه سال جدید منوط به تأیید قرارداد ،تسویه پژوهانه سال قبل تا پایان بهمن ماه و تخصیص بودجه است.
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ماده  :6نحوه هزينهکرد پژوهانه
 -6-1اعضای هیأت علمی میتوانند ضمن رعایت مقررات و ضوابط ،پژوهانه يود را در راستای ارتقای امور علمی ،پژوهشگی و فنگگاوری مطگگابق
جدول ( )2ه ینه و نسبت به تسویه آن اقدام نند .لیه لوازم و تجهی ات ریرمصرفی يریداری شده از بخشهای ویژه و تجربی اعتبگگار پژوهانگگه،
ج و اموال دانشگاه میبد محسوب و پس از صدور و نصب برچسگگب امگگوال دانشگگگاه ،در ايتیگگار عضگگو هیگگأت علمگگی قگگرار میگیگگرد و پگگس از
بازنشستگی به گروه مربوطه تحویل داده میشود.
 -6-2اگر پژوهانه عضو هیأت علمی تا پایان سال ه ینه نشود ،اعتبار باقیمانده حدا ثر میتواند تا پایان بهمن ماه سال بعد ه ینه شود.
 -6-3مسؤولیت نظارت بر حسن استفاده از پژوهانه اعضای هیأت علمی هر دانشيده/گروه مستقل بر اساس شیوهنامه پژوهانه و آییننامههای مربگگوط،
به عهده معاون پژوهشی (آموزشی-پژوهشی) دانشيده/مدیر گروه مستقل است و لیه موارد ه ینه رد از محل اعتبار پژوهانه (به ج ردیف  1جگگدول
 )2باید به تأیید معاون پژوهشی (آموزشی-پژوهشی) دانشيده/مدیر گروه مستقل و معاون پژوهشی دانشگاه برسد.
تبصره  :12در مواردی که شيوهنامه مسکوت است يا ابهام دارد ،تصميم مقتضي در شورای پژوهش و فناوری دانشگاه اتخاذ ميشود.

ماده  :7این شیوهنامه در  7ماده و  12تبصره در جلسات مگگورخ  …………..شگگورای پگگژوهش و فنگگاوری دانشگگگاه و ………… هیگگأت رئیسگگه
دانشگاه به تصویب رسید و از ابتدای سال  1399الزماالجرا بوده و تمام شیوهنامههای مصوب قبلی از درجه اعتبار ساقط است .این شگگیوهنامگگه پگگس از
دو سال اجرا ،در صورت ل وم بازنگری يواهد شد.
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جدول ( :)1نحوه امتيازدهي فعاليتهای پژوهشي و فناوری اعضای هيأت علمي دانشگاه ميبد
موضوع

بند

حداکثر در

حداکثر برای

واحد کار

دو سال

مالحظات

چاپ مقاله در مجله
* 1مقاله علمي ـ پژوهشي مجالت معتبر بينالمللي در  JCR ،WOSو Scopus

7

 -به تبصرههای  1تا  5توجه شود.

* 2مقاله علمي-پژوهشي مجالت معتبر در نمايههای تخصصي بينالمللي (غير از رديف )1

4

 -امتیاز مقاالت ردیفهای  1و  2ه با مشار ت اعضای هیأت علمی 500

* 3مقاله علمي ـ پژوهشي مجالت معتبرداخلي مورد تأييد وزارتين علوم و بهداشت

5

دانشگاه برتر ه ساالنه توسط حوزه معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه روی

* 4مقاله علمي ـ ترويجي مجالت معتبر داخلي مورد تأييد وزارتين علوم و بهداشت

4

وبسایت دانشگاه قرار میگیرد ،چاپ میشود ،با ضریب  1/5محاسبه می-

 5مقاله علمي ـ پژوهشي مجالت معتبر خارجي و داخلي

2

4

* 6مقاله علمي صد در صد مستخرج از رساله /پاياننامه عضو هيأت علمي

2

6

هیأت علمی در هر سال انتشار مجله قابل احتساب است.

* 7مقاله علمي ـ پژوهشي چاپ شده در دايرهالمعارف معتبر

4

8

 -به مقاالت فهرست نشریات نامعتبر ( )Black listامتیازی تعلق نمیگیرد.

شود.
 -برای مج ت علمی پژوهشی دانشگاه میبد ،فقط امتیاز یک مقاله از عضو

 -برای سایر مقاالت به تبصره  2توجه شود.

* 8ساير مقاالت (انواع مقاله به جز مقاله کامل)

مقاله ارائه شده در همايش و کنفرانس
 9مقاله کامل چاپ شده در مجموعه مقاالت کنفرانسهای معتبر بينالمللي خارج از کشور

2

 10مقاله کامل چاپ شده در مجموعه مقاالت کنفرانسهای معتبر داخلي (ملي و بينالمللي)

1/5

 به تبصره  3توجه شود. -امتیاز مقاالت ارائه شده در همایش و نفرانس بر اساس شیوهنامه دايلی

14

هیأت ممی ه دانشگاه میبد محاسبه میشود.
 برای مقاالت پذیرفته شده در نفرانسهای يارجی ،اگر عضو هیأتعلمی برای حضور در نفرانس اقدام رده باشد ولی موفق به شر ت در
نفرانس نشود 50 ،درصد امتیاز اعطا میشود.

)2( 1/5

 11ارائه سخنراني کليدی در کنفرانسهای معتبر ملي (بينالمللي)

)4( 3

 ارائه دعوتنامه به عنوان سخنران لیدی و گواهی معتبر از دبیر نفرانس ال امیاست.

چاپ کتاب
* 12تصنيف کتاب

15

 13تأليف کتاب

10

 14تدوين و گردآوری کتاب

8

 15ترجمه کتاب تخصصي

7

14

 16تجديد چاپ کتاب تأليفي يا تصنيفي با تجديدنظر

3

6

 17بررسي ،نقد و ويرايش کتاب معتبر/مجله معتبر

2

4

 18تصحيح انتقادی کتاب معتبر

10

10

 19تصنیف و تألیف بخشی از تاب ملی (بینالمللی)

 به تبصرههای  6تا  9توجه شود. ارائه تأیید ناشر برای تجدید چاپ تاب با تجدیدنظر ضروری است. به تابهای آمادگی نيور و نمونه سؤاالت آزمون ،حلالمسائل و مواردمشابه ،و تابهای ریرعلمی امتیازی تعلق نمیگیرد.

)7( 4

طرحهای پژوهشي و مشاوره تخصصي
20

*21

 -به تبصره  10توجه شود.

طرحهای پژوهشي کاربردی دانشگاه ميبد طرحهای دايلی مصوب در مرا پژوهشی عرضهمحور
(خاتمه يافته)
طرحهای پژوهشي خارج از دانشگاه
(خاتمه يافته)

 -در تمام موارد ،گواهی اعطای امتیاز مدیریت امور پژوهشی ال امی است.

طرحهای محصولمحور مصوب در ارگاه نوآوری

 -قراردادها با صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران شور ،دفتر

قراردادهای يدماتی ،مشاوره تخصصی ،نظگارت بگر طگرحهگای

همياریهای علمی و بینالمللی وزارت عتف و سایر نهادهایی ه از قبل به

پژوهشی

تایید معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه رسیده باشد ،در ردیف 21

فروش محصول و دانش فنی

ارزیابی میشوند.
 امتیاز طرحهای دايلی مصوب مرا پژوهشی عرضهمحور بر اساس  %50امتیازپژوهشی (تبصره  )10محاسبه میشود.
 امتیاز طرحهای محصولمحور مصوب در ارگاه نوآوری سطح  ،2یکامتیاز و سطح  ،3سه امتیاز بر اساس نظر مدیریت امور فناوری

 22حمايت از پايان نامههای دانشجويي توسط دستگاههای اجرايي

 امتیاز قراردادهای يدماتی ،مشاوره تخصصی ،نظارت بر طرحهای پژوهشی براساس  %50امتیاز پژوهشی طرحهای يارج از دانشگاه (تبصره  )10محاسبه میشود.
 امتیاز طرح های فروش محصول و دانش فنی و حمایت از پایاننامهدانشجویی مطابق شیوهنامه دايلی تخصیص امتیاز پژوهانه توسط مدیریت
امور فناوری مصوبه مورخ  1397/12/20شورای پژوهش و فناوری

3

 23تدوين پروپوزال طرحهای پژوهشي به سفارش و تأييد مديريت امور فناوری

5

6

ساير آثار علمي
 -اثر بدیع و ارزنده هنری باید در نمایشگاههای ملی یا بینالمللی مورد

* 24اثر بديع و ارزنده هنری در سطح ملي (بينالمللي)

)10( 6

* 25اثر علمي ،فني ،ادبي و هنری در جشنوارههای ملي (بينالمللي)

)10( 5

بینالمللی يارجی مورد تأیید وزارتین راه یابد.

* 26اختراع يا اکتشاف ثبت شده دارای تأييديه علمي داخلي (خارجي)

)20( 10

 -آثار برگ یده در جشنوارههای علمی دايلی و بینالمللی مورد تأیید وزارتین قابل

تأیید وزارتین صاحب مقام اول تا سوم شود یا به یيی از نمایشگاههای

قبول است.

20

* 27توليد دانش فني

 -در ردیف  ،26تأییدیه علمی مراجع ایص ح دايل یا يارج شور ال امی

)15( 10

* 28ارائه نظريه جديد با مدارک علمي معتبر در سطح ملي (بينالمللي)

است.
 در ردیف  ،27مدارک معتبر مبنی بر تبدیل نمونه اولیه آزمایشگاهی بهنمونه موفق صنعتی یا تبدیل تولید ارگاهی به تولید انبوه تجاری ضروری

20

* 29احراز کرسي نظريهپردازی با تأييد شورای عالي انقالب فرهنگي

است.

راهنمايي پاياننامه/رساله
 30راهنمايي پيشنهاديه پاياننامه مصوب کارشناسي ارشد

4

 31راهنمايي پيشنهاديه رساله مصوب دکتری

10

 امتیاز پایاننامه/رساله مصوب دانشجویان يارجی با ضریب  1/5محاسبهمیشود.
 امتیاز پایاننامه/رساله دانشجویان پردیس آزادی نی در نظر گرفته میشود. -امتیاز پایان نامه/رساله دانشجویان فقط یيبار در نظر گرفته میشود.

پسادکتری ،فرصت مطالعاتي و شرکت دانشبنيان
* 32پذيرش و راهنمايي محقق پسادکتری داخلي (خارجي)

)30( 15

* 33پذيرش و راهنمايي محقق فرصت مطالعاتي /بورسيه داخلي (خارجي)

)20( 10

 امتیاز پذیرش و راهنمایی محقق پساد تری و فرصت مطالعاتی يارجی باضریب  2محسوب میشود.
 امتیاز محقق فرصت مطالعاتی /بورسیه فقط یيبار در نظر گرفته میشود. یک طرف تفاهمنامه باید دانشگاه میبد باشد. تأییدیه تأسیس شر ت دانشبنیان از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوریال امی است.
 -امتیاز عضو هیأت علمی سهیم در تأسیس شر ت ،بر اساس توافقنامه بین

15

* 34تأسيس شرکت دانشبنيان

اعضا يواهد بود .در صورت عدم ارائه توافقنامه ،امتیاز به طور مساوی تقسیم
میشود.
 در صورت استقرار شر ت در دانشگاه میبد ،امتیاز با ضریب  2محسوب می-شود.

برگزيدگان علمي
* 35برگزيده شدن به عنوان استاد نمونه کشوری

100

* 36برگزيده شدن در جشنواره خوارزمي

100

 -به پژوهشگر نمونه دانشيده مستقل  4امتیاز ،پژوهشگر نمونه طرحهای

* 37برگزيده شدن در بنياد سرآمدان علمي ايران

67

پژوهشی اربردی  4امتیاز ،پژوهشگر نمونه دانشگاه  8امتیاز ،پژوهشگر

* 38برگزيده شدن به عنوان استاد پراستناد ( %1برتر دانشمندان)

67

برتر دانشگاه  10امتیاز و پژوهشگر برتر استانی  10امتیاز تعلق میگیرد.

10-4

* 39برگزيده شدن به عنوان پژوهشگر برتر در هفته پژوهش

ساير فعاليتهای علمي (در تمام موارد ،گواهي امتياز مديريت امور پژوهشي الزامي است)
-

 40برنامه پژوهش و فناوری مصوب ساالنه

-

 برنامه پژوهشی باید به تصویب شوراهای پژوهشی دانشيده و پردیسبرسد.
 ایجاد ظرفیت فعال در جذب اعتبار پژوهشی بینالمللی (به تبصره 11توجه شود).

* 41ارائه خدمات ويژه مرتبط با توسعه پژوهش و فناوری در دانشگاه

 ثبت محصول و دریافت  TRLدر سامانه ارزیابی فنآوری ایران (الماسی،ط یی)
 همياری با انجمنهای علمی ملی (بینالمللی) (رئیس انجمن  )10( 5وعضو هیأت مدیره انجمن .))7( 3

 42همياری با مجامع و انجمنهای علمی ملی (بینالمللی)

 عضویت در مجامع ملی و بین المللی ( )8(4عضو ارگروههای شورایبرنامهری ی وزارت عتف)

 43همکاری در تدوين استانداردهای ملي (بينالمللي)

 -رئیس میته  )8( 4و عضو میته .)4( 2

6

 چاپ مقاله تخصصی در مج ت و جراید ثیراالنتشار و معتبر (تا  ،)1چاپ 44حضور فعال در عرصههای اجتماعي

10

 45ارائه خدمات مؤثر مرتبط با توسعه پژوهش و فناوری در دانشگاه

18

زندگینامه یا سفرنامه (تا  ،)3ارائه مقاله در همایشهای ریر از بندهای  9و 10
(تا  ،)0/5می گرد تخصصی در رسانهها (تا .)1/5

 ارائه ایده و پیشنهاد مؤثر در بهبود امور دانشگاه تدوین گ ارشهای فنی مورد تأیید مشار ت در نمایشگاههای پژوهش و فناوری مورد تأیید مدیریت امورفناوری
 مسؤول راهاندازی گروه پژوهشی و هسته پژوهشی ایجاد ظرفیت فعال در جذب اعتبار پژوهشی دايلی ( امتیاز بر اساس %50امتیاز طرحهای پژوهشی (تبصره  )10محاسبه میشود).
 ثبت محصول و دریافت  TRLدر سامانه ارزیابی فنآوری ایران (نقره ای) دبیر نفرانس مصوب در دانشگاه میبد ( 10امتیاز) ،دبیر اجرایی و علمینفرانس ( 8امتیاز) ،همياران علمی و اجرایی نفرانس بر اساس نامه دبیر
نفرانس و تایید حوزه معاونت پژوهش و فناوری از  1تا  6امتیاز می توانند
ايذ نمایند.
 دست اندر اران نشریات دانشگاه(سردبیر ،مدیر مسئول ،مدیردايلی ،هیاتتحریریه و داوران) طبق شیوهنامه دايلی نشریات علمی پژوهشی دانشگاه میبد

جدول ( :)2نحوه هزينهکرد پژوهانه اعضای هيأت علمي دانشگاه ميبد
رديف

نوع اعتبار پژوهانه

1

فعالیتهای ستارهدار (*)

2

فعالیتهای ریرستارهدار (بج راهنمایی

نحوه واريز به حساب هيأتعلمي
واری

محل مصرف

ل مبلغ پژوهانه

نحوه تسويهحساب

لیه فعالیتهای علمی ،پژوهشی و فناوری

پایاننامه/رساله)
3

ه ینههای انجام پایاننامه/رساله دانشجویان تحت راهنمایی

راهنمایی پایاننامه/رساله

يرید تجهی ات پژوهشی ریرمصرفی ،يرید مواد مصرفی

4
تجربی

پژوهشی ،يرید نرماف ارهای تخصصی ،ه ینه يدمات

واری مبلغ

آزمایشگاهی

پس از ارائه مستندات معتبر
5

لیه فعالیتهای علمی ،پژوهشی و فناوری مندرج در

اعتبار ویژه

دستورالعمل ه ینه رد پژوهانه

 -1ل ردیفهای  1و  2در ابتدای سال پس از سورات قانونی به صورت قطعی به حساب عضو هیأت علمی واری میشود.
 -2يرید امشیوتر ،لپتاپ ،تبلت و لوازم جانبی امشیوتر فقط از اعتبار ردیف 1و 2قابل انجام است و نیاز به قبا انبار هم ندارد.
 -3يرید تجهی ات آزمایشگاهی یا میدانی ریرمصرفی از اعتبار ردیفهای 4و 5مجاز است و اعضای هیأت علمی میتوانند به صورت مشترک از این اميان
استفاده نند.
 -4از اعتبار ردیف  ،5حداقل  %25باید صرف پردايت حقال حمه دستیار آموزشی-پژوهشی شود .در صورتی ه عضو هیأت علمی تمایل به ه ینه رد ل
اعتبار ویژه پژوهانه يود برای يرید تجهی ات ریرمصرفی داشته باشد رعایت این بند ضرورت ندارد ،البته هماهنگی و ايذ موافقت معاونت پژوهش و فناوری
دانشگاه ضروری است.

7

