مدرییت ژپوهشی دانش گاه جهرم
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آییننامه و دستورالعمل نحوة تخصیص اعتبار پژوهانه (گرنت) به اعضای هیأت علمی دانشگاه جهرم

به منظور ترغیب و تشویق هر چه بیشتر اعضای محترم هیأت علمی دانشگاه جهرم به افزایش دستآوردهای پژوهشی و تمرکز بر
تولیدات پژوهشی اصیل ،آییننامه و دستورالعمل اجرایی نحوة تخصیص اعتبار پژوهانه (گرنت) به اعضای هیأت علمی دانشگاه به
شرح ذیل به تصویب نهایی رسید.

مادة  -1اهداف:
 -1-1ارتقای فعالیتهای پژوهشی و افزایش بروندادهای اصیل پژوهشی
 -2-1ایجاد تسهیلات لازم به منظور تسریع در روند اجرای فعالیتهای پژوهشی
 -3-1افزایش میزان بهرهوری و استفادة بهینه از منابع مالی دانشگاه
 -4-1حمایت از اعضای هیأت علمی واجد شرایط و فعّال در کارهای تحقیقاتی

مادة  -2ضوابط و مقرّرات کلی:
 -1-2برای دریافت پژوهانه ،نوشتن آدرس صحیح (دانشگاه جهرم –  (Jahrom Universityدر همة فعالیتهای پژوهشی اعضای
هیأت علمی دانشگاه جهرم الزامی است.
 -2-2اعضای هیأت علمی تازه استخدام شده ،با معرفی کتبی از سوی واحد محل خدمت ،از  22امتیاز پژوهانة اعطایی دانشگاه
برخوردار میشوند.
 -3-2اعضای هیأت علمی بازنشسته به نسبت فعالیتهای پژوهشی خود از پژوهانة اعطایی دانشگاه برخوردار میشوند؛ با این توضیح
که نمیتوانند از محل گرنت ،کامپیوتر و لوازم جانبی آن ،پرینتر ،اسکنر و ویدئو پروژکتور خریداری کنند.
 -4-2به مقالههای چاپ شده در مجلات نامعتبر موجود در لیست سیاه وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری ،امتیازی تعلق نخواهد گرفت.
 -5-2امتیاز فعالیتهای پژوهشی ،موضوع این آییننامه با توجه به تعداد مؤلّفان و براساس ضریب امتیازات آییننامة ارتقاء ( جدول
زیر) محاسبه خواهد شد.
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مادة  -3معیارهای تخصیص اعتبار پژوهانه (گرنت):
اعتبار پژوهانة اعضای هیأت علمی براساس شاخصهای زیر و مجموع امتیازات کسب شده از این شاخصها تعیین میگردد:

 -1-3مقالههای منتشر شدة اعضای هیأت علمی در نشریات معتبر علمی ،اعم از چاپی یا الکترونیکی:
 -1-1-3به ازای هر مقالة چاپ شده در مجلات نمایه شده در  0 ،JCRامتیاز تعلق میگیرد.
تبصرة  :1امتیاز مقالات نمایه شده در  JCRکه بر اساس پایگاه استنادی ) SJR (Scientific Journal Rankingدر لیست Q1

قرار میگیرند ،با ضریب  2محاسبه خواهد شد.
تبصرة  :2امتیاز مقالات نمایه شده در  JCRکه بر اساس پایگاه استنادی ) SJR (Scientific Journal Rankingدر لیست Q2

قرار میگیرند ،با ضریب  1/5محاسبه خواهد شد.
تبصرة  :3امتیاز مقالات موضوع بند  1-1-3که بهصورت مشترک با پژوهشگران و نویسندگان خارجی نوشته میشوند ،با ضریب 1/5
محاسبه خواهد شد.
تبصرة  :4برای مقالات  ISIبدون  0 ،Impactامتیاز در نظر گرفته میشود.
تبصرة :5امتیاز مقالات کوتاه پژوهشی 02 ،درصد امتیاز مقالة کامل است.
 -2-1-3به ازای هر مقالة چاپ شده در مجلات نمایه شده در 0 ،Scopusامتیاز تعلق میگیرد.
 -3-1-3به ازای هر مقالة چاپ شده در مجلات معتبر علمی – پژوهشی داخلی ( مورد تأیید وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری ) که
در پایگاه استنادی  ISCنمایه شده باشد 5 ،امتیاز تعلق میگیرد.
تبصرة  :1به مقالاتی که در مجلات ( Q1مستخرج از پایگاه استنادی  )ISCبه چاپ رسیده باشند 0 ،امتیاز تعلق میگیرد.
 -4-1-3به ازای هر مقالة چاپ شده در مجلات معتبر علمی – ترویجی نمایه شده در  2/5 ،ISCامتیاز تعلق میگیرد.
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 -2-3مقالههای چاپ شدة اعضای هیأت علمی در مجموعه مقالات کنفرانسهای داخلی و بین المللی:
 -1-2-3به ازای هر مقالة چاپ شده در مجموعه مقالات کامل همایشهای بین المللی یا  CDآن  2امتیاز تعلق میگیرد.
 -2-2-3به ازای هر خلاصه مقالة چاپ شده در مجموعة خلاصه مقالات همایشهای بین المللی یا  CDآن  1امتیاز تعلق میگیرد.
 -3-2-3به ازای هر مقالة چاپ شده در مجموعه مقالات کامل همایشهای م ّلی یا  CDآن 1امتیاز تعلق میگیرد.
 -4-2-3به ازای هر خلاصه مقالة چاپ شده در مجموعة خلاصه مقالات همایشهای ملی یا  CDآن  2/5امتیاز تعلق میگیرد.
تبصره  :1حداکثر امتیاز خلاصه مقالات و مقالات کامل چاپ شده در کنفرانسهای بینالمللی و ملّی در هر سال  5امتیاز خواهد بود.

 -3-3کتابهای چاپ شده:
 -1-3-3به کتابهای تألیفی چاپ شده توسط انتشارات دانشگاههای دولتی و سایر مراکز معتبر علمی دانشگاهی (مراکز نشر
دارای اعتبار دانشگاهی مانند جهاد دانشگاهی ،سمت ،مرکز نشر دانشگاهی)  15امتیاز تعلق میگیرد.
 -2-3-3به کتابهای تألیفی (به زبان انگلیسی) توسط ناشرین معتبر بین المللی 22امتیاز تعلق میگیرد.
 -3-3–3به کتابهای ترجمه شده توسط دانشگاههای دولتی و سایر مراکز معتبر علمی دانشگاهی(مراکز نشر دارای اعتبار دانشگاهی
مانند جهاد دانشگاهی ،سمت ،مرکز نشر دانشگاهی)  12امتیاز تعلق میگیرد.
 -4-3–3امتیاز کتابهای برگزیدة سال جمهوری اسلامی ایران با ضریب  1/5محاسبه خواهد شد.
 -5-3-3به کتابهای چاپ مجدد ،حداکثر یک پنجم امتیاز مربوطه تعلق میگیرد.
 -0-3-3نحوة محاسبة امتیاز کتابهای دانشگاهی :کتاب دارای  2امتیاز کیفی و ک ّمی است که سهم هر یک  52درصد است.
امتیاز کیفی توسط داور علمی تعیین میشود و امتیاز کمّی کتاب به صورت زیر محاسبه میشود:
امتیاز کمی کتاب= سقف نمره کمی×

تعداد صفحات
400

امتیاز کتاب= امتیاز کمی  +امتیاز کیفی
تبصرة  :1بالاترین ضریب

تعداد صفحات
400

عدد یک میباشد و اعداد بالاتر از آن قابل قبول نیست.

 -0-3-3به  Book chapterمنتشره از سوی ناشران معتبر و مشهور بین المللی(مانند Taylor ،Willy john ،Springer ،Elsevier

 5 )Routledge ،Oxford ، Mc Grow Hill ، Blackwell ،& Francisامتیاز تعلق میگیرد.
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 -4–3نشانهای علمی-پژوهشی:
 -1-4-3دریافت جوایز یا نشانهای علمی – پژوهشی از جشنوارههای معتبر بین المللی ،فارابی و خوارزمی :حداکثر  25امتیاز (رتبة
اول 25 :امتیاز -رتبة دوم 22 :امتیاز -رتبة سوم 15 :امتیاز)
 -2-4-3دریافت جوایز یا نشانهای علمی – پژوهشی از جشنوارههای شیخ بهایی ،رازی :حداکثر  15امتیاز(رتبة اول 15 :امتیاز-
رتبة دوم 12 :امتیاز -رتبة سوم 5 :امتیاز)
 -3-4-3پژوهشگر برگزیدةکشوری و استاد نمونة کشوری 42 :امتیاز

 -5–3اختراعات ،اکتشافات و ارائة نظرات نوین:
 -1-5–3ثبت اختراع ،اکتشاف ،نوآوری یا اثر بدیع علمی و هنری دارای گواهینامة ( )Patentاز مراجع معتبر بین المللی 15 :امتیاز
 -2-5-3ثبت اختراع ،اکتشاف ،نوآوری یا اثر بدیع علمی دارای گواهینامة ( )Patentاز مراجع معتبر داخلی مانند (سازمان پژوهشهای
علمی و صنعتی ایران ،دانشگاههای معتبر و پارکهای علم و فناوری) 12 :امتیاز
 -3-5-3ارائة نظریة جدید با تأیید مراجع ذیربط بین المللی 15 :امتیاز
 -4-5-3ارائة نظریة جدید با تأیید مراجع ذیربط داخلی 12 :امتیاز
 -5-5-3احراز کرسی نظریهپردازی با تأیید شورای عالی انقلاب فرهنگی 22 :امتیاز

 -6–3طرح های تحقیقاتی بروندانشگاهی:
 -1-0-3به ازای هر  12میلیون ریال بالاسری حاصل از طرح تحقیقاتی خاتمه یافتة برون دانشگاهی 4 :امتیاز (حداکثر امتیاز قابل
قبول در یک سال 52 :امتیاز)
تبصرة  :1تجهیزات خریداری شده از اعتبار طرح که جزو اموال دانشگاه باشد ،بالاسری محسوب و به امتیاز مربوطه اضافه خواهدشد.

 -7–3دستآورد پژوهشی تجاریسازی شده:
 -1-0-3به ازای هر  122میلیون ریال درآمد اختصاصی برای دانشگاه از محل دستآورد پژوهشی دانشگاهی (تجاری سازی شده)،
یک امتیاز تعلق میگیرد.
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 -8-3اعتبار تحصیلات تکمیلی:
پس از ارسال نسخهای از پروپزال مصوّب دانشجویان تحصیلات تکمیلی توسط مدیر امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی به مدیریت
امور پژوهشی و فناوری که در آن هزینة پایاننامه یا رساله مشخص شده باشد ،این مبلغ به اعتبار گرنت استاد راهنمای اول دانشجو
اضافه خواهد شد.

ماده –4نحوة هزینهکرد پژوهانه:
-1-4پرداخت هزینة چاپ مقالات نمایه شده در  JCRکه در لیست  Q1و ( Q2مستخرج از پایگاه استنادی SJR:Scientific Journal

 )Rankingsقرار میگیرند ،مشروط به این که مجلات مورد نظر جزو لیست سیاه وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری نباشند.
 -2-4پرداخت هزینة چاپ مقالات منتشر شده در مجلات نمایه شده در  ،ISCمشروط به این که مجلات مورد نظر جزو لیست سیاه
وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری نباشند.
 -3-4پرداخت هزینة چاپ کتاب در انتشارات دانشگاه جهرم
 -4-4پرداخت هزینههای شرکت اعضای هیأت علمی با وضعیت استخدامی رسمی یا پیمانی در دورههای پژوهشی کوتاه مدت
تابستانی داخلی و خارجی بر اساس آییننامة مربوطه
 -5-4پرداخت هزینههای مربوط به قبل از اعزام مأمورین شرکت در همایشهای علمی خارج از کشور ،فرصت مطالعاتی ،دورههای
تحقیقاتی و کارگاههای آموزشی که به دلیل ردّ درخواست روادید از سوی شرکت میزبان ،نمیتوانند اعزام شوند ،به شرط ارائة
مستندات لازم
هزینههای قابل پرداخت:


هزینة یک بار بلیط رفت و برگشت برای اخذ روادید (در مأموریت فرصت مطالعاتی هزینة بلیط رفت و برگشت خانوادگی
قابل پرداخت است)



هزینة اخذ روادید بر اساس اسناد مثبته



هزینة ثبت نام همایشهای علمی خارج از کشور به شرط واریز به حساب همایش و بر اساس اسناد مثبته

 -0-4پرداخت هزینههای شرکت اعضای هیأت علمی در همایشهای علمی معتبر ملی و بین المللی؛ (شامل هزینههای ثبت نام،
داوری مقاله ،بلیط رفت و برگشت و اسکان)
 -0-4پرداخت هزینههای شرکت اعضای هیأت علمی در کارگاههای آموزشی داخل و خارج کشور به شرط شرکت و ارائة گواهی
(شامل هزینههای ثبت نام ،بلیط رفت و برگشت و اسکان)
 -0-4پرداخت هزینههای مربوط به شرکت دانشجویان تحت راهنمایی دریافت کنندة گرنت ،در همایشهای علمی و کارگاههای
آموزشی داخل و خارج کشور (شامل هزینههای ثبت نام ،داوری مقاله ،بلیط رفت و برگشت و اسکان)
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 -0-4پرداخت حقالزحمه به دانشجویان بابت مشارکت در فعالیتهای تحقیقاتی .سقف حقالزحمه برای دانشجویان کارشناسی و
تحصیلات تکمیلی به ترتیب  5میلیون و  12میلیون ریال میباشد.
تبصرة  :1فعالیتهای پژوهشی مرتبط با درسهایی که جز واحدهای تحصیلی دانشجو هستند؛ مانند پایاننامه ،سمینار و مسائل
مخصوص شامل موارد پرداخت حقالزحمه به دانشجو نمیشوند.
 -12-4خرید تجهیزات آزمایشگاهی (اموالی ،مطابق با قوانین اداری و مالی دانشگاه جهرم) و مواد مصرفی آزمایشگاهی و لوازم التحریر
(غیر اموالی)
 -11-4پرداخت هزینة بلیط رفت و برگشت اعضای هیأت علمی برای شرکت در نمایشگاههای تخصصی داخل و خارج کشور مشروط
به این که عضو هیأت علمی شرکت کننده ،دستاورد و محصول علمی دانشگاهی خود را که قبلاً ثبت اختراع داخلی شده در نمایشگاه
مزبور ارائه کرده و به معرض نمایش گذاشته باشد.
 -12-4خرید خدمات آزمایشگاهی
 -13-4پرداخت هزینههای عضویت در مجامع علمی داخلی و خارجی معتبر و پایگاه های اطلاعاتی مهم ،هزینة خرید کتاب ،هزینة
خرید نشریات و نرمافزارهای تخصصی تحقیقاتی
تبصره :1هزینة خرید تجهیزات اداری غیر آزمایشگاهی و غیر لوازم التحریر اعم از میز ،صندلی ،کمد ،پرده کرکره ،کولر و  ...از محل
اعتبار گرنت ممنوع است.
تبصره :2اعضای هیأت علمی شاغل می توانند از آخرین موجودی گرنت سالهای قبل خود برای خرید کامپیوتر و لوازم جانبی آن،
پرینتر ،اسکنر و ویدئو پروژکتور اختصاص دهند؛ توضیح اینکه خرید موارد ذکر شده از محل اعتبار گرنت ،در یک دورة زمانی سه
ساله امکان پذیر خواهد بود.
 -14-4پرداخت هزینههای مربوط به ثبت اختراع بر اساس اسناد مثبته
 -15-4پرداخت هزینههای مرتبط با استقرار شرکتهای فناور دانشگاهی در مرکز رشد دانشگاه جهرم شامل هزینة داوری و اجاره
 -10-4پرداخت هزینة طرحهای پژوهشی مطابق با آییننامه طرحهای پژوهشی دانشگاه جهرم
تبصرة  :1حداکثر مبلغ در نظر گرفتهشده برای حق الزحمة مجموع مجریان و همکاران طرح 32 ،درصد مبلغ در نظر گرفته شده
برای طرح پژوهشی است.

مادة  – 5محاسبة میزان گرنت متعلق به عضو هیأت علمی برای هر فعالیت پژوهشی
میزان گرنت هر یک از اعضای هیأت علمی ،براساس مجموع امتیازات کسب شدة آنان از فعالیتهای پژوهشی در یک سال اخیر به
شرح زیر محاسبه و تعیین میشود.

G= B × P

 = Gمیزان گرنت تعلق یافته
7

 = Bمبلغ مبنا برای هر یک از امتیازات کسب شده
 = Pامتیاز کسب شده از هر فعالیت پژوهشی مندرج در آییننامه
تبصرة  :1افزایش یا کاهش احتمالی سالیانة عدد مبنا (  ) Bبا توجه به اعتبارات سالانة مدیریت امور پژوهشی و پس از تأیید توسط
هیأت رئیسة دانشگاه ،صورت خواهد گرفت.
مادة  -6در بارة مواردی که در این آییننامه تعریف نشده و یا مرجع تشخیص آن تعیین نگردیده ،توسط شورای پژوهشی دانشگاه
تصمیمگیری خواهد شد.
این آییننامه در  0ماده و  14تبصره در جلسة شمارة

 25هیات رئیسة دانشگاه جهرم به تاریخ  00/2/24به تصویب

رسیدهاست.
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