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دانشگاه صنعتي اصفهان

معاونت پژوهش و فناوري

تير ماه 3131

آیين نامه پژوهانه اعضاي هيأت علمی
دانشگاه صنعتی اصفهان

ضرورت ارتقا و تسهيل فعاليتهای پژوهشي و فناوری ،اتخاذ سياستهای هماهنگ و اعمال ضوابط مدون با
عنایت ویژه به اولویتهای پژوهشي و فناوری کشور ،منجر به تدوین آیين نامه پژوهانه اعضای هيأت علمي دانشگاه
گردید.
ماده .3اهداف
 ترغيب اعضای هيأت علمي به انجام فعاليتهای پژوهشي و فناوری در راستای توليد علم و رفع نيازهای کشور. برنامهریزی و مدیریت فعاليتهای پژوهشي و فناوری اعضای هيأت علمي براساس اعتبار اختصاص یافته. تسریع و تسهيل در فرایند فعاليتهای پژوهشي و فناوری اعضای هيأت علمي. تقویت زیرساختهای پژوهشي و فناوری دانشكدهها.ماده  . 2نحوه اجرا
 )1-2هر ساله بر اساس ضوابطي که در این آیيننامه مشخص شده است هر عضو هيأت علمي متقاضي پژوهانه ،فرمهای
مربوط به فعاليتهای پژوهشي و فناوری تا دو سال قبل خود را تا پایان فروردین ماه در سامانه گلستان تكميل و
همراه با مدارک مربوطه به معاونت پژوهش و فناوری دانشكده ارائه ميکند.
 )2-2شورای پژوهش و فناوری دانشكده در چارچوب این آیيننامه امتياز مربوط به متقاضي پژوهانه را محاسبه و تا نيمه
اردیبهشت ماه جهت تأیيد به معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه ارسال ميکند.
 )3-2کميته پژوهانه به مدیریت معاونت پژوهشي و فناوری دانشگاه و به منظور هماهنگي در محاسبه امتياز متقاضيان
پژوهانه ،تشكيل و پس از بررسي نهایي ،نتيجه را اعالم ميکند.
 )4-2ميزان پژوهانه هر متقاضي بر اساس ميزان اعتبار اختصاص یافته به پژوهانه اعضای هيأت علمي دانشگاه ،محاسبه و
از طریق معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه به دانشكده اعالم ميشود.
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ماده  . 1معيارهاي تخصيص
امتياز اوليه اعضای هيأت علمي مطابق جدول زیر محاسبه ميشود.
جدول .3فعاليتهاي پژوهشی و فناوري عضو هيأت علمی
رديف

موضوع

حداکثر امتياز

حداکثر امتياز

در واحد کار

در هر موضوع

3

مقاله علمي -پژوهشي

21

2

مقاله علمي -ترویجي

3

1

ارجاعات غيرخودی به مقاالت علمي -پژوهشي

4

مقاله علمي کامل در مجموعه مقاالت همایشهای علمي معتبر

5

6
7
8

گزارشهای علمي تأیيد شده طرحهای پژوهشي مورد قرارداد با خارج از دانشگاه

1

5

 7تا 34

امتيازدهي در معاونت

تعریف پروژههای تحصيالت تكميلي طبق طرحهای پژوهشي خارج از دانشگاه
اختراع ،اکتشاف یا نوآوری ثبت شده در داخل یا خارج با تأیيد علمي مراجع ذیصالح

21

مراجع ذیصالح
تأليف یا تصنيف کتاب
جذب اعتبارات:

3

0/1

1

توليد دانش فني  /اختراع یا اکتشااااف منجر به توليد و تجاری ساااازی محصاااول یا فرایند با تأیيد

 جذب اعتبارات پژوهشي ملي و بينالمللي برای دانشگاه -واریز اعتبار توسط شرکتها

5

پژوهش و فناوری
دانشگاه انجام ميشود.

10
 20يا 21
طبق دستورالعمل
امتيازدهي

31

ارتقای محتوای متعارف روی صفحه شخصي در وبگاه

33

ارتقای شاخص  hعضو هيأت علمي

32

ساخت تجهيزات پژوهشي در دانشگاه

20

31

امتياز ویژه

10

3

30

طبق دستورالعمل
امتيازدهي
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معاونت پژوهش و فناوري

تبصررره  .3هر فعاليت پژوهشاااي و فناوری فقط برای یكبار امتيازدهي و لحاظ ميشاااود و در ساااال بعد قابل ارائه
نميباشد.
تبصره .2به آن دسته از فعاليتهای پژوهشي و فناوری امتياز داده ميشود که نام کامل دانشگاه صنعتي اصفهان و نام
دانشكده بر اساس آیين نامه مربوطه درآن درج شده و با مجوز دانشگاه صورت گرفته باشد.
تبصره  .1نحوه محاسبه امتيازهای جدول  1توسط معاون پژوهش و فناوری دانشگاه تدوین و به اعضای هيأت علمي
دانشگاه اطالعرساني خواهد شد.
تبصره  .4معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه موظف است در کمترین زمان پس از درخواست اعضای هيأت علمي
ریزهزینه کرد پژوهانه را در اختيار ایشان قرار دهد.
ماده  . 4نحوه تخصيص
 )1-4به اعضای هيأت علمي متناسب با امتياز کسب شده ،پژوهانه تعلق ميگيرد .ميزان کل پژوهانه دانشگاه هرسال
بر اساس اعتبارات پژوهشي دانشگاه تعيين ميشود.
 )2-4پژوهانه هر عضو هيأت علمي به روش زیر تعيين مي شود

𝑆×𝛼= 𝐺
 αعدد ثابتي اسات که براسااس اعتبار کل پژوهانه دانشاگاه ،سااالنه مشاخص ميشاود S ،امتياز نهایي عضاو هيتت
علمي است که به ترتيب زیر محاسبه گردد.
امتياز پژوهشي در یک بازه دو ساله محاسبه مي شود:
 S1امتياز سال قبل و  S2امتياز سال ما قبل

1
) 𝑆 = (2𝑆1 + 𝑆2
3
β

 2یا 𝑖 = 1

𝑖) (𝑆0
( = 𝑖)𝑆(
)
NM

 NMبرای هر دانشكده ،ميانگين تعداد مقاالت علمي – پژوهشي ) (ISIهمان رشته در یكي از دانشگاههای برتر دنيا
 βضریبي است بين  0/7تا  0/8که توسط معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه تعيين خواهد شد.

 Aامتياز همكاری با تحصيالت تكميلي

𝑖𝑃)(𝑆0 )𝑖 =(𝐴 + 1

𝐴 = 0/02(2a + b) ≤ 0/1
3
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حداکثر تعداد دانشجوی دوره دکتری ( )aو ارشد ( ) bبه ترتيب  2و  4مي باشد.
* امتياز سایر ردیف ها ) +ردیفهای 3و  4و )] + (5ردیفهای 7و ) + (12امتياز ردیفهای 1و P𝑖 = 2 × [( 2

[

]

* امتياز سایر ردیفها حداکثر تا  50درصد مجموع امتياز ردیفهای ( 3الي 1( +)5و 2 )12، 7، 2با رعایت سقف  30امتياز لحاظ مي
شود.

تبصره  . 5تخصيص پژوهانه به اعضای هيأت علمي جدیداالستخدام ،مطابق آیيننامهای است که متعاقباً ارسال خواهد
شد.
تبصره . 6درخواست پژوهانه اعضای هيات علمي که در مأموریت فرصت مطالعاتي بسر مي برند پس از بازگشت مطابق
با آیيننامه قابل بررسي و تخصيص خواهد بود.
تبصره  . 7برای آن دسته از اعضای هيات علمي که از سایر دانشگاهها به این دانشگاه منتقل شده اند ،فعاليتهای پژوهشي
دو سال آخر آنها مطابق بند  1-2بررسي و صرفنظر از تبصره  ،2امتيازدهي ميشود.
تبصره . 8آن دسته از اعضای هيأت علمي که موجودی پژوهانه آنها از مقدار مورد نيازشان کمتر مي باشد ،ميتوانند تا
سقف بيست ميليون ریال بيش از موجودی هزینه نمایند و بدهي خود را از محل پژوهانه سال بعد تسویه نمایند.
تبصره  .3اختصاص پژوهانه به اعضای هيأت علمي مراکز آموزشي به طور جداگانه توسط کميته پژوهانه و با رعایت
چارچوب کلي آیيننامه مربوط انجام خواهد شد.
ماده  .5نحوه هزينهکرد
نحوه هزینهکرد پژوهانه مطابق دستورالعملي مستقل تعيين خواهد شد.
این آیيننامه در چهار ماده و  9تبصره در شورای پژوهش و فناوری دانشگاه مورخ  1393/4/10به تصویب رسيد و از
سال  1393الزماالجرا است.
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