آئین انهم اعتبار ژپوهشی اعضای هیأت علمی

مدرییت ژپوهش و فناوری دااگشنه صنعتی کرمانشاه

آئین انهم اعتبار وژیه ژپوهشی اعضای هیأت علمی

مقدهم
آئین نامه حاضر بر اساس مفاد "آيین نامهي پژوهانه ( )Grantاعضاي هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی" ابالغی وزارت علوم،
تحقیقات و فناوري طی نامه شمارهي  3/0110451مورخ  90/06/27به منظور ارتقاي کمی و کیفی پژوهش ،تشويق بیشتر اعضاي هیأت علمی
دانشگاه صنعتی کرمانشاه به انجام فعالیتهاي پژوهشی و با رويکرد جهت دار نمودن اين فعالیتها در راستاي اولويتها و حل مشکالت کشور
تدوين گرديده است.

ماده :1اهدا ف
 -1-1توسعه کمی و کیفی سطح پژوهش در دانشگاه
 -2-1حمايت از فعالیتهاي پژوهشی اعضاي هیأت علمی
 -3-1اعطاي اختیارات بیشتر به اعضاي هیأت علمی به منظور انتخاب نوع فعالیتهاي پژوهشی
 -4-1امکان ارزيابی و نظارت دقیق تر بر فعالیتهاي پژوهشی
 -5-1اختصاص بهینه و عادالنه تر بودجه پژوهشی با نگاه به نیازها و مشکالت کشور
 -6-1ايجاد انگیزه و رقابت سالم بین اعضاي هیأت علمی در حوزه پژوهش
 -7-1هدايت پژوهشها به سمت رفع نیازها و مشکالت کشور

ماده :2اعتبار ژپوهشی ساالهن

اعتبار پژوهشی ساالنه ، 𝐺 ،براي هر عضو هیأت علمی در ابتداي هر سال توسط رابطه زير محاسبه میشود.
𝑒𝑚𝑜𝑐𝑛𝑖𝐺 𝐺 = (1 + 𝑐) × 𝐺𝑏𝑎𝑠𝑖𝑐 +
که در آن 𝑐𝑖𝑠𝑎𝑏𝐺 مبلغ پايه حمايت پژوهشی است که با توجه به بودجه پژوهشی ساالنه توسط هیأت رئیسه دانشگاه تعیین میشود𝐺𝑖𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒 .
برابر با  30درصد مبلغ باالسري جذب شده توسط هیأت علمی از طريق انعقاد قرارداد طرحهاي خارج دانشگاه (براي طرحهاي خاتمه يافته) و
يا ساير فعالیتهاي درآمدزا است .ضريب 𝑐 ،ضريب فعالیتهاي ويژه پژوهشی است که به منظور ارتقاي کیفی پژوهشهاي اعضاي هیأت علمی
تعريف شده است و مطابق با جدول 1قابل محاسبه است.
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جدول :1نحوه محاسبه ضریب فعالیتهای ویژه پژوهشی

نام ضریب

شرح

امتیاز

𝑐1
𝑐2
𝑐3
𝑐4
𝑐5
𝑐6
𝑐7
𝑐8
𝑐9
𝑐10
𝑐11
𝑐12
𝑐13
𝑐14
𝑐15
𝑐16
𝑐17
𝑐18
𝑐19
𝑐20
𝑐

کسب عنوان دانشمند بین المللی ،کسب عنوان پژوهشگر برتر کشوري

1

چاپ مقاله در مجالت  Natureو Science

1

پیگیري عقد و اجرايی شدن تفاهم نامه همکاري با دانشگاههاي برتر خارج کشور

0 /5

انجام طرح پژوهشی مشترک با دانشگاهها/مؤسسات برتر خارج از کشور در قالب طرح ايکارد ()ICARD

0 /5

ثبت شرکت دانش بنیان نوپا

0 /5

کسب عنوان پژوهشگر برتر دانشگاه

0 /5

راه اندازي مجله علمی -پژوهشی در زمینه تخصصی در دانشگاه صنعتی کرمانشاه

0 /5

ثبت پتنت بینالمللی

0 /5

مقاله پر استناد ( )Highly Citedو داغ ( )Hotبر اساس ISI Essential Science Indicators

0 /3

چاپ کتاب کامل در انتشارات معتبر و شناخته شده بینالمللی (… )Elsevier, Wiley, Springer,

0 /3

کسب مقام در جشنوارهها و مسابقات معتبر ملی و بینالمللی (بسته به اعتبار هر مورد)

تا 0/3

برگزاري کارگاه آموزشی و تدريس توسط اساتید برجسته خارج از کشور در قالب طرح ايسد ()ICED

0 /3

برگزاري همايش بینالمللی در دانشگاه صنعتی کرمانشاه

0 /3

ثبت اختراع داخلی با اخذ تأيیديه علمی از مراجع معتبر

0 /2

تأسیس واحد فناور در مرکز رشد دانشگاه صنعتی کرمانشاه

0 /1

چاپ مقاله مشترک با دانشگاهها/مؤسسات برتر خارج از کشور

0/05

چاپ مقاله در مجالت ده درصد برتر موضوعی

0/05

هر واحد افزايش شاخص هرش ( )h-indexنسبت به سال گذشته بر اساس ( WOSاز سال دوم به بعد)

0/05

تصويب پروپوزال دانشجويان دکترا با موضوع تجربی (تا سقف دو پروپوزال در سال)

( ×)0/1تعداد دانشجو

تصويب پروپوزال دانشجويان کارشناسی ارشد با موضوع تجربی (تا سقف چهار پروپوزال در سال)

( ×)0/05تعداد دانشجو

ضريب فعالیتهاي ويژه پژوهشی

𝑐 = ∑𝑐𝑖 ≤ 1.5

تبصره :1کلیه اعضاي هیأت علمی پیمانی و رسمی دانشگاه صنعتی کرمانشاه مشمول حمايتهاي اين آئین نامه میباشند.
تبصره :2در مورد اعضاي هیأت علمی تازه وارد ،ضريب 𝑐𝑖𝑠𝑎𝑏𝐺 متناسب با تعداد روزهاي باقی مانده از سال تعیین و بر اين اساس اعتبار
پژوهشی محاسبه خواهد شد.
تبصره :3اعضاي هیأت علمی در صورت وجود مستندات در مورد ضريب فعالیتهاي ويژه پژوهشی ، 𝑐 ،بايد در بازه یکم تا دهم اسفندماه
هر سال اين مستندات را با تکمیل فرم مربوطه از طريق اتوماسیون اداري به مديريت پژوهش و فناوري دانشگاه ارائه نمايند تا در اعتبار پژوهشی
سال بعد محاسبه گردد .اين مستندات بايد مربوط به همان سال باشند .مديريت پژوهش و فناوري پژوهشی دانشگاه موظف است تا آخر فروردين
ماه هر سال اعتبار پژوهشی ساالنه هر يک از اعضاي هیأت علمی را به ايشان ابالغ نمايد.
تبصره :4در مورد مستندات ارائه شده براي ضريب فعالیتهاي ويژه پژوهشی ،موارد زير در نظر گرفته میشود:
-

در آدرس دهی بايد نام دانشگاه در مستندات التین به صورت " "Kermanshah University of Technologyو در مستندات فارسی به
صورت "دانشگاه صنعتی کرمانشاه" ذکر شده باشد.

-

تنها مستنداتی قابل قبول هستند که نام دانشگاه صنعتی کرمانشاه به عنوان آدرس اول ذکر شده باشد .اگر دو آدرس معرفی شده باشد
چنان چه مؤسسه دوم جزء مؤسسات خوشنامی باشد که در رقابت با دانشگاه صنعتی کرمانشاه نیستند و ذکر اسم آنها باعث افزايش
اعتبار گردد (همانند انجمنهاي علمی شناخته شده ملی و بینالمللی و  )...ضريب کاهشی اعمال نخواهد شد .اما چنان چه مؤسسه دوم
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جزء مؤسسات در رقابت با دانشگاه صنعتی کرمانشاه باشد (همانند ساير دانشگاههاي وزارت علوم ،دانشگاه آزاد و ،)...امتیاز فعالیت مذکور
 75 %فعالیت تک آدرسی خواهد بود.
اگر دانشجوي تحصیالت تکمیلی نويسنده اول باشد ،ترتیب نويسندگان از نفر دوم محاسبه میگردد.

-

تبصره :5در محاسبه ضريب فعالیتهاي ويژه پژوهشی ،سهم همکاران مطابق با شیوه نامه اجرايی آئین نامه ارتقاي اعضاي هیأت علمی محاسبه
خواهد شد.

ماده :3موارد مجاز زهینه کرد اعتبار ژپوهشی و حدود آن:

هر عضو هیأت مجاز است اعتبار پژوهشی ساالنه را مطابق با جدول 2ضمن رعايت حدود تعیین شده هزينه نمايد.
جدول :2موارد مجاز هزینه کرد اعتبار پژوهشی پایه و حدود آن

ردیف

سقف مجاز ساالنه

شرح هزینه

توضیحات

درصد

تعداد

1

خريد مواد و لوازم مصرفی

2

استفاده از خدمات مراکز آزمايشگاهی و محاسباتی
(داخل و خارج دانشگاه)

20

-

بايد مشخص باشد که اين مواد و خدمات در چه
فعالیت پژوهشی صرف شده است.

3

خريد تجهیزات آزمايشگاهی غیرمصرفی

100

-

درخواست خريد تجهیزات آزمايشگاهی غیرمصرفی
بايد در جلسه شوراي گروه و دانشکده مربوطه و شوراي
پژوهشی دانشگاه مصوب شود و خريد توسط کارپرداز
دانشگاه انجام شود .تجهیزات خريداري شده جز اموال
دانشگاه است .امکان تجمیع اعتبار ويژه چند عضو
هیأت علمی براي خريد يک تجهیز وجود دارد.

4

هزينه ثبت اختراع داخلی و بینالمللی

90

5

خدمات نشر کتاب (حروف چینی ،ويراستاري ،صفحه آرايی و )...

6

خدمات چاپ مقاله (ويراستاري ،بررسی مشابهت متن ،ترجمه ،هزينه
چاپ در مجالت معتبر و )...

15

-

-

7

عضويت در مجامع و انجمنهاي علمی معتبر داخلی و بینالمللی

5

1

اعتبار انجمن بايد به تأيید شوراي گروه و رئیس
دانشکده مربوطه برسد.

8

خريد کتاب ،نشريات و نرم افزار

10

-

کتاب /نشريه /نرمافزار متعلق به کتابخانه دانشگاه است
و میبايست ابتدا تحويل کتابخانه شود تا پس از ثبت،
به صورت امانت بر اساس قوانین کتابخانه در اختیار
عضو هیأت علمی قرار گیرد .بنابراين الزم است قبل
از اقدام به خريد ،از کتابخانه در مورد وجود کتاب/
نشريه /نرم افزار استعالم به عمل آيد.

9

حق التحقیق انجام طرحهاي پژوهشی

20

-

-

10

شرکت در همايشهای معتبر داخلی

11

شرکت در کارگاههاي آموزشی معتبر داخلی

12

شرکت در همايشهاي معتبر خارجی

13

شرکت در کارگاههاي آموزشی معتبر خارجی

14

مأموريت پژوهشی کوتاه مدت خارج از کشور در قالب طرح پژوهشی

25

2

50

1

( 60قابل افزایش تا

1

مطابق با ضوابط آيین نامه
سفرهاي علمی اعضاي هیأت علمی

 90در صورت
15

طرح پژوهشی

همراستایی با برنامه
جهت دار)

3

-

مطابق با ضوابط آيین نامه طرحهاي پژوهشی
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ماده :4روند تسوهی اعتبار ژپوهشی
 -1-4تحويل فرم تکمیل شده درخواست تسويه اعتبار پژوهشی (متناسب با رديف مربوطه) به انضمام مستندات مالی به مدير گروه مربوطه
 -2-4بررسی و تأيید اولیه مدارک توسط مدير گروه و ارسال درخواست به رئیس دانشکده مربوطه
 -3-4بررسی و تأيید مدارک توسط رئیس دانشکده و ارسال درخواست به مديريت پژوهش و فناوري دانشگاه
 -4-4تأيید مدارک توسط مديريت پژوهش و فناوري دانشگاه و صدور نامه تسويه به معاونت اداري -مالی دانشگاه
تبصره :6تسويه اعتبار پژوهشی که به صورت طرح پژوهشی تصويب شده است ،تابع قوانین و فرآيندهاي تسويه طرحهاي پژوهشی در آئین
نامه مربوطه خواهد بود.
تبصره :7کسورات قانونی بر اساس ضوابط مالی دانشگاه در آخرين مرحله محاسبه و کسر خواهد شد.
تبصره :8آخرين مهلت تحويل مدارک جهت تسويه اعتبار پژوهشی هر سال تا دهم اسفندماه همان سال است .الزم به ذکر است که مطابق
با آيین نامه طرح هاي پژوهشی مالک تأمین اعتبار طرح پژوهشی از اعتبار پژوهشی هر سال اين است که پروپوزال طرح در همان سال در
هیئت رئیسه دانشگاه به تصويب برسد.
تبصره :9در مورد طرحهاي پژوهشی که در سالی که اعتبار پژوهشی به آن تخصیص يافته است به پايان نرسند ،کل هزينه طرح از محل اعتبار
پژوهشی سال تصويب محاسبه و در زمان اختتام طرح پرداخت میشود.
تبصره :10تفسیر و توضیح اين آيیننامه و تصمیمگیري در خصوص مواردي که آيیننامه بر آن صـراحت نـدارد ،بـر عهـدۀ شوراي پژوهشی
دانشگاه است .همچنین پیشنهادهاي اصالحی در مواد و تبصرهها در انتهاي هر سال با تصويب در شوراي پژوهشی و هیأت رئیسه دانشگاه
قابلاعمال است.

4

