دستورالعمل انواع اعتبارات پژوهشي ( )Grantاعضاي هيات علمي دانشگاه شيراز

مقدمه:
اعتبارات پژوهشي اعضاي هيات علمي در راستاي سياستگذاري و برنامه ريزيي دانشزگا
شيراز به منظور ارزيابي كمي و كيفي فعاليت هاي علمي و پژوهشي ،از سوي معاونزت پژوهشزي
دانشگا به اعضاي هيات علمي اختصاص مي يابد .در اين طرح با توجه به شاخص هاي مشخص
شد در فعاليت هاي پژوهشي اعضاي هيات علمي و متناسب با امتيازات كسزب شزد بودجزهاي
اختصاص مي يابد كه عضو هيات علمي مجاز مي باشد با توجزه بزه مزوارد مشزخص شزد ليز
فعاليت هاي پژوهشي خود را تعريف كرد و به اجرا در آورد .تخصيص اعتبار پژوهشي ()Grant
ساليانه اعضاء هيات علمي دانشگا شيراز اولزين بزار در سزا  2831و بزه وزورت آزمايشزي در
دانشکد علوم دانشگا به اجرا درآمد.
اهداف تعيين شده اعتبارات پژوهشي (گرنت)
 -2توسعه كمي و كيفي پژوهش
 -1ارتقاء سطح تحقيقات پژوهشي
 -8اعتبار سنجي و ايجاد انگيي و رقابت سالم در ميان اعضاي هيات علمي
انواع اعتبارات پژوهشي:
 -2اعتبار پژوهشي آغازين يا نخستين اعضاء هيات علمي جديداالستخدام
 -1اعتبار پژوهشي ساليانه اعضاء هيات علمزي در اسزتخدام دانشزگا و اسزاتيد منتقز شزد از
دانشگاههاي ديگر به دانشگا شيراز
 -8اعتبار پژوهشي معاونين پژوهشي دانشکد ها
 -4اعتبار پژوهشي تحصيالت تکميلي
 -5اعتبار پژوهشي اعضاء هيات عملي بازنشسته كه داراي قزرارداد همکزاري از معاونزت محتزرم
آموزشي دانشگا مي باشند.
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 -6اعتبار پژوهشي مرحوم دكتر كاظمي آشتياني ويژ پژوهشگران (استادياران) جوان از مح
حمايت بنياد ملي نخبگان
 -7اعتبار پژوهشي فروت مطالعاتي اعضاي هيات علمي تبدي به داخ
 -3اعتبار پژوهشي فروت مطالعاتي دانشجويان دكتري
 -1اعتبار پژوهشي آغازین یا نخستين
اعتبار پژوهشي آغازين براي آن دسته از اعضاي هيات علمي پيش بيني شد است كه از شروع
خدمت آنها در دانشگا شيراز كمتر از  2سا گذشته باشد كه همان سا او خدمت عضو هيات علمي با
ارائه حکم قرارداد استخدامي به وي تخصيص مييابد و مبلغ آن بر اساس رشته و زمينه تخصصي پژوهش
عضو هيات علمي (تجربي ،نيمه تجربي و نظري) متفاوت بود و مبناي تعيين آن مصوبه شوراي پژوهشي
دانشگا خواهد بود.:
بر اساس مصوبه  09/5/4شوراي پژوهشي دانشگا  ،اعتبار ويژ آغازين براي رشته هاي نظري به مدت
1سا به مبلغ ك 25ميليون ريا  ،براي رشته هاي نيمه تجربي به مدت  1سا به مبلغ ك  14ميليون
ريا و براي رشته هاي تجربي به مدت  8سا و به مبلغ ك  45ميليون ريا تعيين شد است.
تبصره  :1يکسا بعد از سپري شدن مدتهاي لكر شد فوق اين اعتيار پژوهشي از دسترس كادر هيات
علمي خارج مي شود.
تبصره  :2براي اختصاص اعتبار پژوهشي آغازين ارسا يک نسخه قرارداد همکاري يا حکم استخدام عضو
هيات علمي به همرا نامه تقاضا ضروري است.
تبصره  :3مشمولين دريافت اين اعتبار پژوهشي در وورت داشتن فعاليت هاي پژوهشي چاپ شد از
جمله مقاالت مستخرج از پايان نامه دور دكتري و يا آدرس دانشگا شيراز به امتيازات اعتبار ويژ
پژوهشي در سا بعد اضافه مي شود.
موارد مجاز هزینه كرد اعتبار پژوهشي آغازین
 خريد تجهييات آزمايشگاهي ،مواد مصرفي مورد نياز آزمايشگاههاي تحقيق و كتاب جهتنگهداري در كتابخانه دانشکد
 خريد كتاب جهت نگهداري در كتابخانه شخصي :در وورت پرداخت  %59هيينه خريد كتابتخصصي توسط كادر هيات علمي ،كتاب متعلق به كادر هيات علمي خواهد بود شايان لكر
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است كه  59درود باقي ماند پرداخت كتاب از اعتبار پژوهشي كادر هيات علمي قاب
پرداخت خواهد بود.
 پرداخت  %299هيينه خريد كتاب جهت نگهداري در كتابخانه دانشکد پرداخت هيينه سفر علمي دانشجويان جهت ارائه مقاله مشترك اعضاي هيات علمي دركنفرانسهاي داخ حداكثر تا سقف دو ميليون و پانصد هيار ريا (  1.599.999ريا ) براي
دانشجويان كارشناسي ارشد و دكتري
 پرداخت هيينه كام بليط ثبت نام براي شركت در كنفرانس هاي داخلي پرداخت هيينه اسکان عضو هيات علمي جهت شركت در كنفرانس داخلي تا سقف  5ميليونريا
موارد غير مجاز هزینه كرد اعتبار پژوهشي آغازین
 خريد موباي  ،دوربين عکاسي و وسايلي كه استفاد شخصي دارند خريد تجهييات اداري شركت در كنفرانس ها و كارگا هاي خارجي خريد كامپيوتر و ضمائم آن پرداخت به كاركنان دانشگا -2اعتبار پژوهشي ساليانه اعضاي هيات علمي
مييان اعتبار پژوهشي ساليانه اعضاء هيات علمي بر مبناي ارزيابي و امتيازدهي فعاليتهاي پژوهشي
عضو هيات علمي بر اساس آییننامه امتیازدهی به فعالیتهای پژوهشی اعضای هیأت علمی (سال  )69و
جدو امتيازبندي (جدو شمار  )2اين دستورالعم انجام ميشود.
تبصره :بر اساس مصوبه شوراي پژوهشي دانشگا  ،08/8/82مبلغ  89درود از اعتبار پژوهشي اعضاء
محترم هيات علمي در اختيار عضو هيات علمي قرار دارد كه به والحديد خود در راستاي پژوهش و با
ارائه فاكتور يا رسيد هيينه كرد به حسابداري دانشکد مربوطه مصرف ميشود و شام شركت اعضاء
هيات علمي در انجمن ها و كميته هاي علمي ،خريد كتب شخصي ،خريد تجهييات پژوهشي و ...است.
نحوه اقدام /ارزیابي اعتبار پژوهشي ساليانه:
اعتبار پژوهشي ساليانه اعضاء محترم هيات علمي بر مبناي محاسبه امتيازات مکتسبه از مح
فعاليتهاي پژوهشي كه از طريق اتوماسيون پژوهشي ارسا مي گردد به وورت ساليانه تخصيص مييابد.
مراح اقدام جهت دريافت اعتبار پژوهشي به شک زير است:
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الف) تکمي فرم اعتبار پژوهشي از سوي عضو هيات علمي متقاضي :در آغاز هر سا تحصيلي ،بر اساس
تاريخ هاي به تصويب رسيد در شوراي پژوهشي اعضاء هيات علمي نسبت به تکمي فرم اعتبار پژوهشي
از طريق اتوماسيون آموزشي -پژوهشي اقدام نمود و مدارك مربوط به هر دستاور پژوهشي را نيي در
بخش مربوطه ضميمه مي نمايد.
ب) ارزيابي و فرايند امتيازدهي :بر اساس مصوبه مورخ  05/0/28شوراي پژوهشي دانشگا  ،ارزيابي بر
اساس موارد لي و پس از ارسا فرم مربوطه در معاونت پژوهشي دانشکد ها ،وورت ميگيرد.
ج) ارزيابي نهائي و تخصيص اعتبار :سرانجام امتيازبندي نهائي در معاونت پژوهشي دانشگا انجام شد و
برمبناي امتياز مکتسبه و حمايت مصوب براي هر امتياز ،مييان اعتبار پژوهشي ساليانه عضو هيات
محاسبه و اعالم ميگردد.
الزم به لكر است موضوعات هر سا در شوراي پژوهشي دانشگا مطرح و قاب بازنگري مي باشد.

آییننامه امتیازدهی به فعالیتهای پژوهشی اعضای هیأت علمی (سال )69
 -1تعریف پارامترها:
 -1-1کمیت :

 =Nتعداد مقاالت عضو هیأت علمی
 = NEتعداد مقاالت مورد انتظار در بخش مربوطه

 -2-1کیفیت  =IFایمپکت فاکتور
 =MIF or AIFمتوسط یا میانه IF
 -3-1شهرت  = NI :تعداد مقاالت بینالمللی عضو هیأت علمی
 -4-1کیفیت و شهرت = Nc :تعداد ارجاعات
 -2نحوه امتیاز دهی به مقاالت :
 -1-2مقاالت  :ISIامتیاز هر مقاله با توجه به کیفیت و کمیت بصورت زیر محاسبه میشود:

) ≤ 10.5

𝐹𝐼

𝐹𝐼𝑀

𝑝𝑖= 𝑘(4 + 1.5

در رابطه باال  k= 1221برای مقالهای که عالوه بر آدرس دانشگاه شیراز ،نویسندهای دیگرر برا آدرس یرا دانشرگاه
معتبر بینالمللی را داشته باشد ،در غیر اینصورت  k= 1است.
4

تبصره  :1در رشتههای علوم انسانی و هنر و معماری حداکثر امتیاز برای مقاالتی که در مجالت با رتبه  Q1منتشرر
میشوند ( )11.1در نظر گرفته میشود.
تبصره  :2برای رشتههای غیر علوم انسانی حداقل امتیاز برای مقاالتی که در مجالت با رتبه  Q1منتشرر مریشروند
( )7میباشد.
 -2-2مقاالت علمی – پژوهشی معتبر غیر  : Scopus, ISIسقف امتیاز در هر موضوع حداکثر  4و سرقف کلری
امتیاز نیز  11میباشد.
 -3-2مقاالت علمی – پژوهشی معتبر  ، ISCغیر  ISIو غیر  : Scopusسقف امتیاز در هرر موضروع حرداکثر  3و
سقف کلی امتیاز نیز  11میباشد.
تبصره  :1در خصوص بندهای  2-2و 3-2سقف مجموع امتیاز  11میباشد.
تبصره  :2سقف امتیاز مقاالت  ISCبرای رشتههای علوم انسانی در هر موضوع  4میباشد و در صورت چرا مقالره
در مجالت با اعتبار باال تا  1امتیاز قابل افزایش است .لیست مجالت مذکور توسط معاونت پژوهشی و با همفکرری
گروههای آموزشی اعالم خواهد شد .سقف امتیاز در این موضوع برای رشته های علوم انسانی و هنر و معمراری 21
است.
تبصره  :3برای مقاالت غیر  ISCچا شده در مجالت معتبر با شماره جلد  1و کمتر ،نصف امتیراز در نظرر گرفتره
میشود.
تبصره  : 4مقاالت علمی  -مروری مطابق بندهای  ،3-2،2-2 ،1-2با رعایت سقف تعیین شده محاسبه میگردد.
 -3مقاالت علمی  -ترویجی :حداکثر امتیاز  2و سقف کل  4میباشد.
 -4مقاالت کنفرانس
 مقاله کامل در همایشهای ملی معتبر :حداکثر  121امتیاز
 مقاله کامل در همایشهای بینالمللی معتبر  :حداکثر  121امتیاز
 مقاله کامل در همایشهای معتبر نمایهدار  :حداکثر  2امتیاز
 خالصه مقاله در همایشهای معتبر :حداکثر  1271امتیاز
تبصره  : 1سقف امتیاز مربوط به مقاالت کنفرانسی (خالصه و یا مقاله کامل) حداکثر  9میباشد.
 -5استنادات:
با در نظر گرفتن  1211امتیاز برای هر استناد ،امتیراز کسرش شرده بررای عضرو هیرأت علمری بصرورت 1211 NC
محاسبه میگردد که در آن تعداد استنادات داده شده به کلیه مقاالت عضو هیأت علمی با نرام دانشرگاه شریراز در
سال میالدی قبل از بررسی گرنت میباشد .برای گرنت سال  69استنادات سال  2119در نظر گرفته میشود.
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تبصره  :كليه ارجاعات از پايگا  ( ISI ) Web of scienceمحاسبه ميشود.
 -9طرحهای پژوهشی حاصل قرارداد با بیرون از دانشگاه:
 قراردادهای تا  11میلیون تومان :حداکثر  1امتیاز
 قراردادهای از  11تا  11میلیون تومان :حداکثر  2امتیاز
 قراردادهای از  11تا  111میلیون تومان :حداکثر  3امتیاز
 قراردادهای از  111تا  111میلیون تومان :حداکثر  8امتیاز
 قراردادهای باالتر از  111میلیون تا  1111میلیون تومان :حداکثر  12امتیاز
 قراردادهای باالتر از  1111میلیون تومان :حداکثر  14امتیاز

تبصره :1برای قراردادهای باالتر از  1111میلیون تومان میزان امتیاز تا  2111میلیون بصورت خطی و باالتر از آن
 14امتیاز به صورت ثابت در نظر گرفته میشود .برای بازههای دیگر در هر بازه امتیاز بره صرورت خطری محاسربه
خواهد شد.
تبصره  :2در صورتی که قرارداد ،اولین قراداد عضو هیأت علمی باشد امتیاز مربوطه با ضریش  2محاسبه میگردد.
 -7اختراع
 اختراع داخلی با تأییدیه دانشگاه شیراز در هر موضوع حداکثر  2امتیاز و سقف کلی  4امتیاز میباشد.
 اختراع خارجی معتبر در هر موضوع حداکثر  7امتیاز بدون سقف
 -8اثر بدیع و ارزنده هنری :حداکثر امتیاز در هر موضوع  2و سقف کل  4میباشد.
 -6تألیف  :مطابق آییننامه قبل
 -11مبلغ اختصاص داده شده به هر نفر بصورت زیر محاسبه خواهد شد.

𝑁∑ (𝑀 = 𝑡𝑀
)امتیاز سایر بندها 𝑖 𝑝𝑖 + 0.15𝑁𝑐 +
که در آن  Mtمبلغ کل اختصاص داده شده به هر عضو هیأت علمی و  Mمبلغ پایه که هر سال توسرط معاونرت
پژوهشی تعیین میشود.
کلیات این آییننامه برای دو سال تصویش شده است ولی بعد از یا سال ضمن ارزیابی کلی برای محاسربه امتیراز
مقاالت و استنادات در جهت نرمال شدن بیشتر امتیازات نظیر  NEتعداد متوسط یا انتظاری مقاالت چا شرده در
هر رشته و تعداد متوسط استنادات هر رشته در نظر گرفته خواهد شد.
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جدول شماره  :1نحوه محاسبه امتيازات كتاب

عنوان كتاب

گرنت و پایه

كارایي
تعداد صفحات
A
100

5

A×1

ترجمه

تعداد صفحات
B
200

2/5 

B×1

تدوين و گردآوري

تعداد صفحات
C
400

1/25 

C×1

تأليف

تبصره  :كتابهايي كه در مراكي نشر غير از مراكي نشر دانشگاهي و سمت چاپ شود ورفه نظر از تاليفي يا ترجمه اي بودن
آنها ،تدوين و گردآوري تلقي مي شوند.
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موارد مجاز هزینه كرد از محل اعتبار پژوهشي ساليانه عضو هيات علمي
خرید كتاب
 خريد كتاب جهت نگهداري در كتابخانه شخصي :در وورت پرداخت  %59هيينه خريد كتاب تخصصيتوسط كادر هيات علمي ،كتاب متعلق به كادر هيات علمي خواهد بود شايان لكر است كه  59درود باقي
ماند پرداخت كتاب از اعتبار پژوهشي كادر هيات علمي قاب پرداخت خواهد بود.
 پرداخت  %299هيينه خريد كتاب جهت نگهداري در كتابخانه دانشکدپرداخت حق عضویت در مجامع علمي بين المللي و ملي  2مجمع در سال:
الف) پرداخت كام حق عضويت در اولين مجمع علمي
ب)  %59حق عضويت در مجامع علمي بعدي قاب پرداخت مي باشد.
پرداخت حق الزحمه دانشجویان:
بر اساس مصوبه شوراي پژوهشي دانشگا به تاريخ  ،04/21/25سهم پرداخت حق اليحمه دانشجويي از
مح گرانت اعضاء هيات علمي از  49درود به  89درود كاهش يافت.
پرداخت حق اليحمه به دانشجويان دكتري ،كارشناسي ارشد و كارشناسي كه بر روي موضوعات پژوهشي
خارج از پايان نامه هاي خود با كادر هيات علمي همکاري داشته باشند (از اعتبار پژوهشي ساليانه) به
شرح لي مي باشد:
 دانشجويان دكتري 2.599.999 :ريا
 دانشجويان كارشناسي ارشد 2.999.999 :ريا
 دانشجويان كارشناسي 799.999 :ريا
پرداخت حق چاپ مقاالت در نشریات معتبر بين المللي:
الف)  29درود هيينه چاپ مقاالتي كه در مجالت  ISIبه چاپ مي رسد توسط كادر هيات علمي و از
مح  %89گرانت آزاد و  09درود الباقي توسط معاونت پژوهشي حمايت مي شود.
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ب) مييان حمايت مالي از چاپ مقاالت به ترتيب زير است.


 IF/MIFآنها كمتر  2باشد معاد ريالي تا سقف  899دالر



 IF/MIFآنها بين 2تا 1باشد معاد ريالي تا سقف 599دالر



 IF/MIFآنها باالتر از  1باشد معاد ريالي تا سقف  2999دالر

دریافت كمک هزینه سفرهاي داخلي
الف) پرداخت كام ( )%299هيينه حق چاپ مقاله در مجالت داخلي
ب) پرداخت هيينه كام بليط ثبت نام براي شركت در كنفرانس هاي داخلي
ج) پرداخت هيينه اسکان عضو هيات علمي جهت شركت در كنفرانس داخلي تا سقف  5ميليون ريا
د) پرداخت هيينه سفر علمي دانشجويان جهت ارائه مقاله مشترك اعضاي هيات علمي در كنفرانس هاي
داخ حداكثر تا سقف دو ميليون و پانصد هيار ريا (  1.599.999ريا ) براي دانشجويان كارشناسي
ارشد و دكتري
) پرداخت هيينه شركت در كنفرانس هاي داخلي بدون مقاله (يکبار در سا

و به مييان يک

ميليون ريا )
تذكر :ارسا گواهي شركت در كنفرانس داخلي به معاون محترم پژوهشي دانشکد ضروري است.
پرداخت هزینه كنفرانس هاي خارج از كشور:
تذكر( :تقاضاي شركت اعضاي هيات علمي در كنفرانس هاي خارج از كشور در طو نيمسا تحصيلي
ورفا به شرط نمايه شدن مجموعه خالوه مقاالت كنفرانس در  ISIيا  Scopusميسر خواهد بود).
الف) حمايت  49درودي معاونت پژوهشي از شركت در كنفرانس هاي خارج از كشور
ب) مييان حمايت  45ميليون ريالي از كنفرانس هايي كه خالوه مقاالت آن ( )Proceedingدر  ISIيا
 Scopusنمايه شود.
ج) مييان حمايت  89ميليون ريالي در كنفرانس هاي معتبري كه مجموعه خالوه مقاالت آنها در  ISIيا
 Scopusنمايه نمي شود و فقط در باز زماني خارج از سا تحصيلي برگيار مي شود.
د) كمک هيينه ساير موارد (شام  :اخذ وييا ،اسکان ،رفت و آمد داخ شهر و خوراك) به مبلغ  7ميليون
و پانصد هيار ريا (در همان سقف حمايت  45ميليون ريالي و يا  89ميليون ريالي)
) چاپ حداق دو مقاله علمي-پژوهشي  ISIيا  ISCجهت شركت در كنفرانس بعدي ضروريست.
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ي) هر سا فقط يک كنفرانس تحت حمايت معاونت پژوهشي قرار خواهد گرفت.
و) استرداد  59درودي هيينه ثبت نام افرادي كه موفق به اخذ وييا جهت شركت در كنفرانس نمي شوند.
پرداخت حق ثبت نام كارگاه هاي آموزشي و پژوهشي خارج از كشور:
پيرو مصوبه  08/4/24شوراي پژوهشي دانشگا  ،پرداخت هيينه ثبت نام در كارگا هاي آموزشي و
پژوهشي خارج از كشور تا سقف  12ميليون ريا از مح گرنت مجاز است .در وورتيکه هيينه مصرف
شد جهت شركت در كارگا به سقف اين مقدار نرسد باقيماند مي تواند جهت تامين بخشي از
هيينههاي بيمه يا اخذ وييا ورف شود.
حق ثبت نام كنفرانس خارج عضو هيات علمي حين فرصت مطالعاتي:
پرداخت  % 09حق ثبت نام شركت در كنفرانس هاي خارجي اعضا هيات علمي با كسب مجوز از معاونت
پژوهشي دانشگا كه در حين فروت مطالعاتي مي باشند.
پرداخت هزینه ثبت اختراع:
پرداخت هيينه هاي مربوط به ثبت اختراع تا سقف  29ميليون ريا مشروط براينکه از طريق دفتر
مالکيت هاي فکري دانشگا انجام شد باشد.
هزینه اشتراک پایگاه هاي اطالعاتي و مجالت علمي:
بر اساس مصوبه شوراي پژوهشي دانشگا به تاريخ  ،08/8/82هيينه جمع آوري اطالعات و خريد نرم افيار
و خريد پايگا هاي داد قاب پرداخت خواهد بود.
خرید كامپيوتر (:)Desktop
بر اساس مصوبه شوراي پژوهشي دانشگا مورخ  ، 04/21/25خريد كامپيوتر ( )Desktopو يا لپ تاپ
هر  8سا يکبار از مح گرنت ساليانه و تحصيالت تکميلي اعضاي هيات علمي با رعايت ساير مقررات
دانشگا بالمانع مي باشد.
خرید تجهيزات اداري:
خريد تجهييات اداري كه كاربرد پژوهشي داشته باشد از قبي پرينتر ،چاپگر ،اسکنر هر سه سا يکبار و
هارد اكسترنا با نظر موافق معاون پژوهشي دانشکد و معاونت پژوهشي دانشگا بالمانع مي باشد.
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پرداخت هزینه صدور كارت ارزي:
پيرو مصوبه مورخ  09/4/21شوراي پيوهشي دانشگا  ،پرداخت هيينه ودور كارت ارزي بين المللي
نقر اي ( )Silverاز مح اعتبار پژوهشي ساليانه اعضاء هيات علمي بالمانع مي باشد.
پرداخت هزینه اشتراک مجالت (خارج از پایگاه هاي اطالعاتي):
پيرو مصوبه مورخ  30/29/23شوراي پژوهشي دانشگا  ،هيينه اشتراك مجالت معتبر علمي مورد نياز كه
در پايگا هاي اطالعاتي دانشگا وجود ندارد از مح اعتبار پژوهشي عضو هيات علمي قاب پرداخت
خواهد بود.
هزینه انتشار كتاب:
پيرو مصوبه مورخ  09/4/23شوراي پژوهشي دانشگا  %15 ،هيينه چاپ و نشر كتاب ،به شرطي كه ناشر
كتاب مركي نشر دانشگا شيراز باشد قاب پرداخت خواهد بود.
پرداخت سایر هزینه هاي مربوط به امور پژوهشي
پرداخت ساير هيينه هاي عضو هيات علمي جهت شركت در مجامع علمي (به غير از كنفرانس ها و
همايش ها) و عقد قرارداد طرح هاي كاربردي ،يک مورد در سا (بيشتر از يک مورد در سا با نظر
موافق معاون پژوهشي دانشکد و معاونت پژوهشي دانشگا ) تا سقف  5.999.999ريا مي باشد.
موارد غيرمجاز هزینه كرد از محل اعتبار پژوهشي ساليانه عضو هيات علمي
 خريد موباي  ،دوربين عکاسي و وسايلي كه استفاد شخصي دارند. خريد تجهييات اداري.تبصره :خريد موارد فوق از  79درود باقي ماند اعتبار پژوهشي ساليانه غير مجاز مي باشد.
مبالغ هزینه نشده از اعتبار پژوهشي ساليانه
پيرو مصوبه مورخ  01/29/27شوراي پژوهشي در خصوص مديريت باقي ماند اعتبار پژوهشي هيينه
نشد ساليانه ،پس از تخصيص اعتبار پژوهشي هرسا  ،اختيار اعتبار پژوهشي هيينه نشد سا دوم از
دسترس عضو هيات علمي خارج گردد .براي مثا در هنگام تخصيص گرنت  ،04-05گرنت سا 09-02
از اختيار عضو هيات علمي خارج مي گردد.
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تذكر :1بر اساس مصوبه مورخ  02/8/19شوراي پژوهشي دانشگا  ،امتياز كتب چاپ شد توسط مركي نشر
دانشگا شيراز در محاسبه اعتبار پژوهشي ساليانه اعضاء هيات علمي به مييان  %59بيشتر (با رعايت
سقف امتياز كتاب) لحاظ مي شود.
*تذكر :2بر اساس مصوبه مورخ  01/29/27شوراي پژوهشي دانشگا  ،كتب چاپ شد توسط مراكي نشر
معتبر شام

(انتشارات دانشگاهي دولتي و سمت) براساس عنوان چاپ شد (تصنيف ،تاليف ،و )...

مي باشند و كتبي كه در مراكي نشر خارج از موارد فوق به چاپ مي رسند ( اعم از اينکه در شناسنامه
كتاب كلمه تصنيف ،تاليف ،ترجمه ،تدوين و گردآوري درج شد باشد) امتياز تدوين و گرداوري به آن
تعلق گيرد.
تبصره :براي معتبر شناختن ناشراني كه جيو موارد فوق نمي باشند احتياج به مستندات و موافقت كميته
پژوهشي مربوطه و شوراي پژوهشي دانشگا مي باشد.
 -8اعتبار پژوهشي معاون پژوهشي دانشكده ها
هر سزززاله بعد از تخصيص گرنت ساليانه اعضاي هيززات علمي بر اسزاس امتيززازات مکتسبه هر
دانشکد  ،اعتبار پژوهشي جهت معاون پژوهشي هر دانشکد اختصاص داد مي شود.
بر اسززاس مصوبه شوراي پژوهشي مورخ  04/8/26موارد هيينه كرد گرنت معززاونين پژوهشي دانشکد ها
عبارتند از:
الف) هيينه مسافرت داخ كشور و اقامت سخنرانان مدعو بين المللي
ب) هيينه هاي انجام شد در رابطه با ارتباط با ونعت
ج) بخشي از هيينه داوري كتاب ،طرح و موارد مشابه كزه اعتبزاري بزراي آن در نظزر گرفتزه
نشد است.
د) كمک هيينه خريد تجهييات پژوهشي به اعضاي هيات علمي
ر) كمک هيينه چاپ پوستر
) كمک هيينه دانشجويان فعا در حوز معاونت پژوهشي
و) كمک هيينه پذيرايي از سخنران مدعو
ي) كمک هيينه خريد كتاب براي كتابخانه
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 -4اعتبار پژوهشي تحصيالت تكميلي
اين اعتبار در جهت امور مربوط به پايان نامه دانشجو مي باشد كه بر اساس نوع گرايش ها(نظري ،تجربي،
نيمه تجربي) به اعضاي هيات علمي اختصاص داد مي شود.
الف) اعتبار پژوهشي تحصيالت تکميلي دانشجويان روزانه كه تحت عنوان اعتبار پژوهشي تحصيالت
تکميلي توسط واحد تحصيالت تکميلي به اعتبار استاد راهنماي مربوطه واريي مي شود.
ب) اعتبار پژوهشي تحصيالت تکميلي پرديس بزين الملز دانشزگا كزه تحزت عنزوان اعتبزار پژوهشزي
تحصيالت تکميلي واحد بين المل توسط معاونت پژوهشي دانشگا به اعتبار استاد راهنماي مربوط واريزي
مي شود .مييان اعتبار توسط پرديس بين المل دانشگا مشخص مي گردد.
ج ) اعتبار پژوهشي بورسيه وزارت تحت عنوان اعتبار پژوهشي بورسيه وزارت توسط معاونت پژوهشي
دانشگا به اعتبار استاد راهنماي مربوط واريي مي شود .مييان اعتبار توسط معاونت آموزشي دانشگا
مشخص مي شود.
ج) اعتبار پژوهشي دكتراي پژوهش محور تحت عنوان اعتبار پژوهشي دكتراي پژوهش محور توسط
معاونت پژوهشي دانشگا به اعتبار استاد راهنماي مربوط واريي مي شود .مييان اعتبار توسط دفتر فناوري
و طرح هاي كاربردي دانشگا مشخص مي شود.
د) اعتبار پژوهشي دانشجويان دكتراي بورسيه تحت عنوان اعتبار پژوهشي بورسيه دكتري توسط معاونت
پژوهشي دانشگا به اعتبار استاد راهنماي مربوط واريي مي شود .مييان اعتبار توسط دفتر فناوري و
طرح هاي كاربردي دانشگا مشخص مي شود.

موارد مجاز و غير مجاز هزینه كرد اعتبار پژوهشي تحصيالت تكميلي
كليه مواردي كه در هيينه كرد اعتبار پژوهشي ساالنه مجاز مي باشد شام هيينه كرد اعتبار پژوهشي
تحصيالت تکميلي هم محسوب مي گردد به جي حق اليحمه دانشجويي.
تبصره :تصميم گيري در خصوص موارد استثنايي كه در آئين نامه نحو هيينه كرد اعنبارات پژوهشي
ساليانه و تحصيالت تکميلي قيد نشد باشد به عهد معاونين پژوهشي دانشکد ها و تاييد معاونت
پژوهشي دانشگا انجام خواهد بود.
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 -5اعتبار پژوهشي اعضاء هيات علمي بازنشسته كه با دانشگاه قرارداد همكاري آموزشي و
پژوهشي دارند.
الف) بر اساس مصوبه مورخ  08/4/24شوراي پژوهشي ،حمزايت از شركت همکاران بازنشسته كادر هيزات
علمي در كنفرانس ها و همايش هاي خارج از كشور  14ميليون ريا مي باشد.
تبصره :الزم به لكر است حمايت فوق در وورتيزکه مجموعه خالوه مقاالت همزايش در  ISIيا Scopu
نمايه شود ،قاب پرداخت خواهد بود.
ب) بر اساس مصوبه  33/8/1شوراي پژوهشي ،اعضاي هيات علمي بازنشسته نيي مي توانند با موافقت
كميته پژوهشي دانشگا در كنفرانس هاي خارجي شركت كنند ولي به علت منع قانوني براي امکان
ودور حکم ماموريت وجود ندارد .ضمنا  %09حق ثبت نام و هيينه بليط تا سقف  12ميليون ريا
پرداخت مي گردد.
ج) بر اساس مصوبه  33/2/10شوراي پژوهشي ،هيينه بليط و حق ثبت نام اعضاء هيات علمي بازنشستهاي
كه گرنت پژوهشي در اختيار دارند ،براساس الشه بليط و گواهي پرداخت حق ثبت نام مطابق تعرفه هاي
افراد شاغ به كار از مح گرنت ،با ارائه گواهي ارائه مقاله در كنفرانس قاب پرداخت مي باشد .اين افراد
مي بايست قب از شركت در كنفرانس ،موافقت معاوت پژوهشي را كسب نمود باشند.
 -6اعتبار پژوهشي مرحوم دكتر كاظمي آشتياني( از محل حمایت بنياد ملي نخبگان)
به استناد ماد واحد اعطاي اعتبار پژوهشي بنياد ملي نخبگان ويژ پژوهشگران (استادياران)
جوان مصوب جلسه مورخ  36/3/21و اوالحيه بعدي مصوبه جلسه مورخ  30/4/0كميسيون دائمي هيات
امناي بنياد ملي نخبگان براي تعيين و نحو هيينه كرد اين اعتبار و چگونگي نظارت بر آن تدوين گرديد.
حداكثر مدت زمان هيينه كرد اعتبار سه سا از زمان پرداخت به معاونت پژوهشي دانشگا ميباشد .الزم
به لكر است گيارش پاياني هيينه كرد اعتبار اعم از طرح ها ،مقاالت ،كتب ،نرم افيارها و ...مي بايست پس
از تاييد بخش ،معاون پژوهشي دانشکد و معاون پژوهشي دانشگا به معاونت پژوهش و برنامه رييي بنياد
ارسا گردد.
تذكر :جهت دريافت اين اعتبار پژوهشي مي بايست مستقيما از طريق بنياد ملي نخبگان اقدام گردد.
موارد هيينه كرد اعتبار پژوهشي بنياد ملي نخبگان
 -2خريد تجهييات (شام حمايت  59-59معاونت پژوهشي دانشگا نمي باشد).
 -1پرداخت هيينه انجام طرح
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 -8شركت در كارگا ها و دور هاي آموزشي ( %29از مييان ك اعتبار براي شركت در كارگا ها،
دور هاي آموزشي و همايش هاي داخلي و  %15از ك اعتبار براي شركت در كارگا ها و دور
هاي آموزشي و همايش هاي خارجي مي تواند هيينه شود)
 -4هيينه هاي پرسنلي (تا سقف  %59ك اعتبار مي تواند ورف هيينه هاي پرسنلي شود .كه
حداكثر  %69از اين سقف ( %89ك اعتبار) قاب تخصيص به خود استاديار است).
 -5مخارج كارگاهي يا آزمايشگاهي (منظور خريد آزمايشگاهي مي باشد).
 -7اعتبار پژوهشي فرصت مطالعاتي اساتيد تبدیل به داخل
كه تحت عنوان اعتبار پژوهشي فروت مطالعاتي اساتيد به اعتبار پژوهشي استاد راهنماي مربوط
واريي مي شود .كه مييان اعتبار توسط معاونت آموزشي دانشگا مشخص ميگردد.
 -8اعتبار پژوهشي فرصت مطالعاتي دانشجویان دكتري
كه تحت عنوان اعتبار پژوهشي فروت مطالعاتي دانشجويان دكتري به اعتبار پژوهشي استاد
راهنماي مربوط واريي ميشود .كه مييان اعتبار توسط معاونت آموزشي دانشگا مشخص ميگردد.
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