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معاونت قيقات و فناوري

آیین نامه تخصیص اعتبار ویژه پژوهشی ( )Grantبه اعضاء هیأت علمی
این آئین نا مه به منظور اتخاذ سیاست هماهنگ ،اعمال ضوابط مدون ،تفویض اختیار بیشتر جهت انجام فعالیت های پژوهشی و
همچنین تسریع در روند انجام فعالیت های پژوهشی از طریق تخصیص اعتبار ویژه سالیانه به اعضای هیأت علمی تدوین گردیده است.
ماده  -1اهداف
 -1-1تشویق اعضای هیأت علمی به انجام هر چه بهتر فعالیت های پژوهشی در راستای دانش افزایی ،تولید علم و رفع نیازهای
دانشگاه و کشور
 -1-2ارزش گذاری علمی و ایجاد رقابت سالم پژوهشی بین اعضای هیأت علمی
 -1-3سامان دهی اعتبارات پژوهشی در جهت استفاده بهینه از منابع مالی پژوهشی به منظور ارتقاء دانشگاه
 -1-4کاهش مکاتبات و تشریفات اداری و تسریع و تسهیل روند اجرای فعالیت های پژوهشی
ماده  -2معیارهای اختصاص گرنت پژوهشی
 -1-2تعریف:
اعتبار پژوهشی هر عضو هیئت علمی ،اعتباری اس ت که معاونت آموزش و تحقیقات دانشگاه بر مبنای سوابق پژوهشی محقق و
امتیازات اخذ شده در سال گذشته به وی اعطاء می نماید تا عضو هیئت علمی قادر به انجام طرح های پژوهشی باشد .الزم به ذکر
است محقق می تواند از محل گرنت پژوهشی ،عالوه بر طرح پژوهشی برای موارد زیر نیز اقدام نماید:
 .1ارائه مقاله در کنگره ها ،سمینارهای ملی و بین المللی داخل و خارج از کشور (گرنت مسافرتی) مرتبط با گرنت برای پیشبرد
اهداف پروژه ای که گرنت به آن تعلق یافته است.
 .2استفاده از نیروی انسانی متخصص برای پیشبرد اهداف پروژه ای که گرنت به آن تعلق یافته است.
 .3شرکت در دوره های آموزشی مرتبط با موضوع گرنت در داخل و خارج از کشور
(این اعتبار مربوط به یک پروژه بوده ،به پروژه بعد منتقل نشده و بصورت مشارکتی قابل استفاده نمی باشد).
 -2-2نحوه محاسبه گرنت:
(امتیاز بدست آمده طی سال اخیر ×  30/000/000ریال)  30/000/000 +ریال = مبلغ گرنت
معاونت آموزش و تحقیقات دانشگاه این رقم را در قالب ارائه طرح های پژوهشی در طی یک سال به هر عضو هیئت علمی اعطاء
می نماید .الزم به ذکر است که امتیاز به دست آمده برای هر عضو هیأت علمی بر مبنای امتیازات موجود در جدول شماره 3
آئین نامه ارتقاء اعضای هیأت علمی منظور خواهد شد.
برای مثال چنانچه فردی در طول یک سال دو مقاله فارسی و یک مقاله انگلیسی  ISIبه عنوان نویسنده اول و یا مولف مسئول
داشته باشد و چنانچه  4نفر تعداد نویسندگان هر مقاله باشند میزان گرنت اختصاص یافته به این فرد به صورت زیر خواهد بود.
میزان امتیاز محاسبه شده فرد 6/6 = 3 + 1/8 +1/8 :امتیاز
میزان گرنت = ( 30/000/000 ×6/6ریال) 228/000/000 = 300/000/000 +
 -1-2-2امتیاز هر عضو هیأت علمی صرفاً بر اساس مستندات موجود در سامانه مدیریت اطالعات تحقیقاتی و در حوزه معاونت آموزش
و تحقیقات دانشگاه محاسبه خواهد شد.
 -2-2-2بررسی ،تصویب و عقد قرارداد طرح های تحقیقاتی مصوب شورای پژوهشی دانشگاه تا سقف اعتبار پژوهشی دانشگاه میسر
می باشد.
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 -3-2-2تعیین میزان گرنت پژوهشی برای هر عضو هیأت علمی بر اساس امتیاز پژوهشی کسب شده در یک سال (سال قبل از دریافت
گرنت) صورت می گیرد.
 -4-2-2پس از محاسبه امتیاز و تعیین مبلغ گرنت ،محقق می تواند تا پایان همان سال به شرط ارائه و تصویب پروپوزال از گرنت خود
استفاده نماید.
 -5-2-2امتیاز هر فعالیت پژوهشی فقط برای یک بار و برای همان پروژه قابل احتساب است.
 -6-2-2هر محقق می تواند با استفاده از بودجه دو گرنت ،به صورت هم زمان حداکثر دو طرح تحقیقاتی در حال اجرا داشته باشد و
استفاده از گرنت سوم منوط به ارائه گزارش نهایی یا مقاله مرتبط با طرح های تحقیقاتی یکی از دو گرنت قبلی است.
 -3-2نحوه تخصیص گرنت:
 -1-3-2پس از محاسبه امتیاز پژوهشی ،برای عضو هیئت علمی واجد شرایط دریافت گرنت ،یک حساب پژوهشی توسط دانشگاه
افتتاح خواهد شد تا اعتبار گرنت به این حساب واریز گردد.
 2-3-2زمان بررسی تخصیص گرنت ابتدای پائیز هر سال می باشد و شرط اخذ آن داشتن حداقل یک مقاله  ISIبه عنوان نویسنده
اول یا مسئول طی یک سال قبل از اخذ گرنت خواهد بود.
 -3-3-2در هنگام دریافت گرنت از دانشگاه ،معاونت پژوهشی از عضو هیئت علمی متقاضی گرنت یک تعهدنامه اخذ می نماید مبنی بر
اینکه در صورت عدم ارائه پروپو زال تا زمان تعیین شده ،گرنت اختصاص یافته از بین خواهد رفت .الزم به ذکر است که امتیاز
مربوطه برای همان سال محفوظ خواهد بود.
 -4-3-2گرنت هایی که از منابع خارج از دانشگاه علوم پزشکی اردبیل تأمین می گردد ،مشمول گرنت پژوهشی نمی باشد.
 -5-3-2اعتبار اختصاص یافته به پایان نامه دانشجوئی مستقل از گرنت پژوهشی خواهد بود.
 -6-3-2حداکثر به ده نفر از اعضای هیات علمی واجد شرایط که بیشترین امتیاز پژوهشی را کسب کرده باشند ،گرنت تحقیقاتی
پرداخت می شود و افراد مشمول دریافت گرنت می بایست قبل از دریافت گرنت پروپوزال خود را در شورای پژوهشی دانشگاه به
تصویب رسانده باشند.
 -7-3-2د ر صورت انص راف و عدم تحقق دریافت گرنت از سوی متقاضی ،وی از دریافت سایر گرنتهای تحقیقاتی ارائه شده از سوی
دانشگاه نیز محروم می شود.
-8-3-2در صورت دریا فت گرنت تحقیقاتی از سوی محقق و عدم اجرای پروژه در زمان مقرر و ارائه نتایج آن به شورای پژوهشی،
دانشگاه با نظارت دائره حقوقی اجازه برداشت کل مبلغ گرنت را به صورت یکجا از حساب مالی هیئت علمی خواهد داشت.
ماده  -3محاسبات و امتیازدهی
 -1-3امتیاز فعالیت های پژوهشی طبق جدول شماره  3آئین نامه ارتقاء اعضای هیأت علمی محاسبه می شود.
 -2-3به هر یک از نویسندگان مقاله بر اساس جدول شماره  3آئین نامه ارتقاء اعضای هیأت علمی ،امتیاز مربوطه تعلق
می گیرد.
 -3-3در صورتیکه عضو هیأت علمی دانشگاه در مقالهای مشارکت دارد که نویسندگان آن خارج از کشور می باشند ،امتیاز مقاله با
ضریب  1/2محاسبه خواهد شد.
 -4-3امتیاز مقاله ارائه شده بصورت سخنرانی یا پوستر صرفاً به نویسنده مسئول مقاله تعلق می گیرد.
 -5-3جهت اعطای گرنت پژوهشی ،امتیازات پژوهشی اعضای هیأت علمی مطابق آخرین آئین نامه ارتقای اعضای هیأت علمی دانشگاه
ها و موسسات آموزشی و پژوهشی علوم پزشکی جمهوری اسالمی ایران ،بصورت ساالنه محاسبه می گردد.
 -6-3به ازای هر واحد افزایش  H-indexبه میزان 10درصد به گرنت همان سال اضافه خواهد شد (مبنای محاسبه بانک اطالعاتی
 Scopusخواهد بود).
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