بسمه تعالی
شیوهنامه پژوهانه ) (Grantدانشگاه رازي
مقدمه
به منظور مدون نمودن نحوه حمایت مالی از فعالیتهاي پژوهشی اعضاي محترم هیأت علمی دانشگاه رازي و با استناد
به"آییننامه پژوهانه اعضاي هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی" ابالغیه  3/110451مورخه 1390/06/27
وزارت علوم تحقیقات و فناوري ،شیوهنامه پژوهانه دانشگاه رازي به شرح ذیل تدوین گردیده است.
ماده  1تعاریف
پژوهانه :اعتباري است که براساس امتیاز فعالیتهاي پژوهشی عضو هیأت علمی و اعتبارات پژوهشی دانشگاه تعیین
میشود و با ضوابط این شیوهنامه قابل هزینه کرد است.
دانشگاه :دانشگاه رازي.
امتیاز پژوهشی :مجموع امتیازات فعالیتهاي پژوهشی عضو هیأت علمی ثبت شده در سامانه مدیریت پژوهشی گلستان
در بازه زمانی مورد بررسی.
عضو هیأت علمی  :اعضاي هیأت علمی رسمی-قطعی ،رسمی-آزمایشی ،پیمانی و طرح سربازي دانشگاه رازي.
وزارت :وزارت علوم ،تحقیقات و فناوري.
وزارتین :وزارت "علوم ،تحقیقات و فناوري" و وزارت "بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی".

ماده  2اهداف
 .1برنامهریزي ،ارزیابی و نظارت بهتر بر فعالیتهاي پژوهشی اعضاي هیأت علمی دانشگاه.
 .2جهتدهی فعالیتهاي پژوهشی اعضاي هیأت علمی در راستاي سیاستهاي پژوهشی کشور و دانشگاه.
 .3افزایش میزان بهرهوري و استفاده بهینه از اعتبارات پژوهشی دانشگاه.
 .4تسهیل و هدفمند نمودن هزینه کردهاي پژوهشی اعضاي هیأت علمی دانشگاه.

ماده  3نحوه تخصیص و اجرا
 -1-3حداقل امتیاز الزم براي اختصاص پژوهانه ،کسب  10امتیاز ساالنه از مقاالت علمی-پژوهشی (بندهاي
 1الی  3جدول ذیل ماده  )4و فعالیتهاي فناورانه (ردیفهاي  25و  27الی  33جدول ذیل ماده )4این شیوهنامه
است.
 -2-3اعتبار معادل هر امتیاز پژوهشی با توجه به اعتبارات پژوهشی دانشگاه در هر سال به پیشنهاد معاون
پژوهش و فناوري و تصویب هیأت رئیسه دانشگاه تعیین میگردد.
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 -3-3به اعضاي هیأت علمی جدیداالستخدام و همچنین اعضاي هیأت علمی مأمور به تحصیل که با اخذ
مدرك دکتري به درجه استادیاري ارتقا مییابند ،در  2سال اول امتیازي معادل میانگین امتیاز پژوهانه اعضاي
هیأت علمی دانشکده متقاضی تعلق خواهد گرفت.
 -4-3اعتبار پژوهانه در پایان خرداد ماه هر سال برحسب مجموع امتیازات فعالیتهاي پژوهشی یک ساله سال
قبل (از ابتداي فروردین تا پایان اسفند) که در سامانه پژوهشی گلستان ثبت و تأیید شدهاند ،محاسبه و اعالم
خواهد شد.
 -5-3امتیاز پژوهانه به فعالیتهاي پژوهشیاي تعلق میگیرد که عضو محترم هیأت علمی آن فعالیت را حداکثر
2ماه پس از خاتمه فعالیت (چاپ نهایی مقاله ،دریافت گواهی اتمام طرح و یا سایر مستندات انجام آن فعالیت)
در سامانه ثبت نموده باشد .مقاالت چاپ شده در مجالت داخلی از این قاعده مستثنی هستند.

 -6-3امتیاز پژوهانه به فعالیتهاي پژوهشیاي تعلق میگیرد که عضو محترم هیأت علمی ،نام و نشانی"دانشگاه
رازي" و یا ” “Razi Universityرا به عنوان تنها وابستگی یا آدرس خود ذکر کرده باشد؛ مگر آنکه:
 فعالیت پژوهشی مربوط به دوره فرصت مطالعاتی یا سایر مأموریتهاي متقاضی مصوب دانشگاه بوده باشد
که در این صورت نیز نام و آدرس دانشگاه رازي باید به عنوان نشانی اول ذکر گردد.
 فعالیت پژوهشی مربوط به همکاري دانشگاه با سایر مراکز آموزشی و پژوهشی و دستگاههاي اجرایی باشد و
در قرارداد فیمابین ،درخصوص فعالیت مذکور"لزوم ارائه نام و نشانی آن مرکز" قید شده باشد و تاریخ
موافقت دانشگاه براي همکاري قبل از تاریخ شروع فعالیت باشد.
 -7-3در صورتی که تعداد نویسندگان مقاله و خالصه مقاله بیش از یک نفر باشد ،براي تسهیم امتیاز از جدول
مربوط درآییننامه ارتقا استفاده خواهد شد .در مورد تسهیم امتیاز سایر فعالیتهاي پژوهشی نیز چنانچه میزان سهم
با توافق همه همکاران اعالم نگردد ،از جدول مربوط در آییننامه ارتقا استفاده خواهد شد.
 -8-3پژوهانه هر سال باید حداکثر تا پایان سال بعد هزینه گردد.
 -9-3عضو محترم هیأت علمی متعهد میگردد از آییننامه شماره  245602و مورخ  93/12/25وزارت عتف در
زمینه لزوم رعایت موازین اخالق پژوهشی مطلع بوده و در کلیه مراحل انجام ،انتشار و ثبت فعالیتهاي پژوهشی،
مصادیق مورد اشاره در آن آییننامه را رعایت نموده است.
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ماده  4نحوه محاسبه امتیاز پژوهانه
امتیاز پژوهانه براساس مجموع امتیازات کسب شده از شاخصهاي مندرج در جدول زیر محاسبه خواهد شد:

ردیف

امتیاز

موضوع

سقف سقف
واحد

امتیاز

مقاله علمی چاپ شده در نشریات داخلی و خارجی
)(IF/MIF

1

مقاله چاپ شده در مجله با نمایه  ISIداراي IF

2

مقاله چاپ شده در مجله با نمایه Scopus

3

3

مقاله چاپ شده در مجله علمی-پژوهشی معتبر

4

2+3

7

مقاله چاپ شده در مجالت فوقالذکر که با عناوینی غیر از مقاله کامل یا
4

 fullpaperو یا عناوینی که آنرا از مقاله کامل متمایز کنند ،از قبیل

 %50امتیاز

گزارش کوتاه و یا  Technical Note , Letter, Technical Reportچاپ

مقاله کامل

شود.
5

مقاله چاپ شده در غیر از بندهاي  1تا  3اعم از داخلی یا خارجی که پس

1/5

3

6

مقاله چاپ شده در مجالت علمی-ترویجی معتبر

2

6

7

مقاله چاپ شده در دایرهالمعارف و دانشنامه جهان اسالم

2

4

1

3

8

از طی فرایند داوري چاپ شده باشد.

مقاله علمی-پژوهشی چاپ شده و مستخرج از رساله/پایاننامه متقاضی در
مجله معتبر

 به مقاالت چاپ شده و یا در نوبت چاپ در صورت درج  DOIامتیاز تعلق میگیرد.
 مرجع تعیین اعتبار علمی-پژوهشی مجلههاي داخلی ،وزارتین ،حوزه علمیه است .
 امتیاز مقاالت داغ و پراستناد تا  1/5برابر قابل افزایش است.

 به ازاي هر  10ارجاع (به استثناي خودارجاعی) در سال مورد بررسی 1 ،امتیاز براي عضو هیأت علمی درنظر
گرفته میشود.

 امتیاز مقاالت چاپ شده در مجالت مهم ،از قبیل  Scienceو  Natureبه پیشنهاد معاونت پژوهشی و تصویب
ریاست دانشگاه اعالم میشود.
 معادل مقدار عددي شاخص استنادات اعضاي هیأت علمی ( )h-indexبه امتیاز آنان اضافه خواهد شد.
 امتیاز مقاالت مشترك با دانشگاههاي خارج از کشور مورد تأیید وزارت ،تا  1/2برابر قابل افزایش است.
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 امتیاز مقاالت مستخرج از پایاننامه دانشجویان تحصیالت تکمیلی به استثناي حداقل مقاالت الزم براي
دانشجویان دکتري با تأیید معاونت پژوهشی دانشکده ،تا  1/2برابر قابل افزایش است.

 مقاله مستخرج از رساله موضوع ردیف  ،8مقالهاي محسوب میشود که نام متقاضی به عنوان نویسنده نخست
و یا پس از نام استاد یا استادان راهنما به عنوان نویسنده دوم ثبت شده باشد.

 موضوع مقاله باید حداقل  %75به طور مستقیم در ارتباط با تخصص متقاضی (رشته تخصصی و گروه
آموزشی) باشد.
 درمقاله مستخرج از پایاننامه دانشجوي تحصیالت تکمیلی که دانشجو نویسنده نخست باشد ،در صورتی
استاد راهنما امتیاز نفر اول را اخذ خواهد نمود که محل تحصیل دانشجو ،دانشگاه رازي باشد .در مورد
دانشجویان سایر دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی دولتی زیرمجموعه وزارتین (به استثناي دانشگاههاي
غیرانتفاعی و پیام نور) نیز در صورت درخواست دانشگاه محل تحصیل دانشجو و موافقت شوراي گروه،
شوراي دانشکده و در نهایت معاونت آموزشی دانشگاه با راهنمایی پایاننامه ،امتیاز نفر اول به استاد راهنما
تعلق خواهد گرفت.

 مقاالت با همپوشانی کمتر از ،%30مقاالت جداگانه محسوب میشوند و به مقاالت با همپوشانی بیشتر از ،%70
امتیازي تعلق نمیگیرد .امتیاز مقاالت با همپوشانی بین  %30و %70به نسبت همپوشانی محاسبه خواهد شد.

 جهت حمایت از نشریات دانشگاه رازي 3 ،شماره اول هر نشریه تا قبل از اخذ اعتبار از وزارت  ،علمی-
پژوهشی محسوب میشود.

مقاله علمی کامل یا خالصه مقاله ارائه شده در همایشهاي علمی معتبر
9
10

مقاله کامل منتشرشده در مجموعه مقاالت همایشهاي علمی بینالمللی
معتبر داخلی و خارجی
خالصه مقاله منتشرشده در خالصه مقاالت همایشهاي علمی بینالمللی
معتبر داخلی و خارجی

2
1

11

مقاله کامل منتشرشده در مجموعه مقاالت همایشهاي علمی ملی معتبر

1

12

خالصه مقاله منتشرشده در خالصه مقاالت همایشهاي علمی ملی معتبر

0/5
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 همایش علمی معتبر :همایشی است که برگزارکننده آن ،انجمنهاي علمی ،دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی
دولتی زیرمجموعه وزارتین باشند ودر پایگاه  ISCثبت شده باشد.

 حداکثر تعداد خالصه مقاله قابل قبول در یک همایش براي متقاضی صرفنظر از ترتیب نویسندگان 2 ،مقاله
است.

تصنیف ،تألیف ،گردآوري و ترجمه کتاب
13

تصنیف کتاب در زمینه تخصصی عضو هیأت علمی

4

تا 15

15

30

14

تألیف کتاب در زمینه تخصصی عضو هیأت علمی

تا 10

10

15

تصحیح انتقادي کتاب معتبر ،گردآوري یا ترجمه مرتبط با تخصص

تا 7

7

16

تألیف یا ترجمه بخشی از کتاب ( )Book chapterبسته به سهم مشارکت

17
18
19
20

تجدید چاپ کتاب تألیفی یا تصنیفی در صورتی که حداقل به میزان %40
در محتواي آن اصالح یا اضافه صورت گرفته باشد.
تألیف مجموعه کتابهاي همانند دایرهالمعارف
ویراستاري علمی کتاب (در صورت درج نام عضو هیأت علمی در
شناسنامه کتاب)
کتاب برگزیده سال و کتاب سال شایسته تقدیر در سطح کشوري

تا %30امتیاز
تعیین شد

4/5

براي کتاب
تا 20

30

2

4

به ترتیب
 10و 5

10

 امتیاز ردیفهاي  13تا  20با تأیید کمیته منتخب و شوراي انتشارات دانشگاه تعیین میگردد.

 به تألیف یا تصنیف کتاب به زبان خارجی چاپ شده توسط ناشر معتبر بینالمللی تا  1/5برابر امتیاز کتاب
تعلق میگیرد.

سایر فعالیتهاي مرتبط با پژوهش
کرسیهاي نظریه پردازي :ارائه دستاوردها و نتایج علمی برگرفته از
21

کرسیهاي نظریه پردازي و میزگردهاي علمی ملی و بینالمللی و نیز نقد
علمی ،نوآوري و نظریه پردازي در حوزه علوم انسانی و معارف اسالمی با

تا 7

14

تأیید کمیته منتخب
22
23
24

سردبیري ،مدیر مسئولی و عضویت در هیأت تحریریه مجالت علمی-

به ترتیب

پژوهشی

1 ،2 ،2

سردبیري ،مدیر مسئولی و عضویت در هیأت تحریره مجالت علمی

به ترتیب

دانشگاه که هنوز اعتبار علمی-پژوهشی دریافت نکرده اند

2 ،4 ،4
به ترتیب

دبیري همایشهاي معتبر بین المللی و ملی

 10و تا 5

فعالیتهاي فناورانه
25

تولید دانش فنی ،اختراع یا اکتشاف منجر به تولید و تجاري سازي

تا ،20

محصول یا فرایند با تأیید مراجع ذیصالح وزارتین (از جمله تأییده

براساس نوع
تأییدیه

سازمان پژوهشهاي علمی-صنعتی)

5

5

(داخلی یا
خارجی)،
اعتبار
تأییدکننده و
تولید و
تجاري
سازي با نظر
شوراي
پژوهشی
طرحهاي پژوهشی و فناوري
26

گزارش طرحهاي پژوهشی خاتمه یافته داخلی

2

27

گزارش طرحهاي پژوهشی خاتمه یافته خارج از دانشگاه

7

28
29

طرحهاي پژوهشی خارج از دانشگاه که جذب منابع مالی براي دانشگاه
داشته باشد :به ازاي هر  50میلیون ریال مبلغ طرح
طرحهاي پژوهشی خارج از دانشگاه که جذب تجهیزات غیر مصرفی براي
دانشگاه به همراه داشته باشد :به ازاي هر 10میلیون ریال

2

1

20

1

20

خرید کتاب براي کتابخانه و تجهیزات (اموال) براي استفاده در
30

آزمایشگاهها یا کارگاههاي دانشگاه از محل طرحهاي پژوهشی یا
پژوهانه ،درصورتیکه پس از اتمام طرح به عنوان اموال دانشگاه تحویل

1

داده شوند :به ازاي هر  10میلیون ریال
31

32

ایجاد ظرفیت فعال در جذب اعتبار پژوهشی (گرنت) از خارج از دانشگاه
به ازاي هر  50میلیون ریال یا  1500دالر
تدوین استانداردهاي ملی و بینالمللی و تدوین استانداردهاي روش آزمون

ملی تا 7

و کیفیت مواد اولیه با تأیید مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و

بینالمللی تا

ابالغ شماره ملی استاندارد
32

 1امتیاز

15

عضویت در کمیسیونهاي تدوین استانداردهاي ملی و بینالمللی با تأیید
مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و ابالغ شماره ملی استاندارد

6

ملی تا 2
بینالمللی تا 5

10

 براي طرحهاي داخلی ،تأییدیه معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه و براي طرحهاي پژوهشی خارج از
دانشگاه ،تأییدیه معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه براساس نامه خاتمه طرح ،توسط دستگاه سفارش
دهنده (کارفرما) ضروري است.
 در مورد طرحهاي خارج از دانشگاه میبایست قرارداد مربوطه توسط معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه
منعقد شده باشد؛ به عالوه براي تخصیص امتیاز ،الزم است در قرارداد طرح با کارفرما ،این موضوع که
»تجهیزات خریداري شده از محل طرح باید پس از خاتمه طرح به کارفرما تحویل داده شود« قید نشده باشد
و یا در صورت ذکر این موضوع ،نامه رسمی جهت اهداي آنها به دانشگاه ارائه گردد .در هر حال امتیاز
مزبور پس از نصب برچسب اموال دانشگاه ،تخصیص داده خواهد شد.

 به گزارش طرحهاي تحقیقاتی مشترك با دانشگاهها و مراکز علمی تحقیقاتی خارج از کشور تا  10امتیاز
تعلق میگیرد.

ارزیابی ،داوري و نظارت بر فعالیتهاي پژوهشی ،فناوري و نوآوري
34
25
36
37

نظارت بر طرحهاي پژوهشی خارج از دانشگاه با مبلغ بیش از یکصد
میلیون تومان (با موافقت دانشگاه و تأییدیه رسمی)
نظارت بر طرحهاي پژوهشی خارج از دانشگاه با مبلغ تا یکصد میلیون
تومان (با موافقت دانشگاه و تأییدیه رسمی)
داوري طرحهاي پژوهشی خارج از دانشگاه با مبلغ بیشتر از یکصد میلیون
تومان
داوري طرحهاي پژوهشی خارج از دانشگاه با مبلغ تا یکصد میلیون تومان

2

4

1/5

3

1/5

3

1

2
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راهنمایی و مشاور پایاننامههاي دانشجویان تحصیالت تکمیلی
38
39
40
41

راهنمایی پایاننامه کارشناسی ارشد که از خارج از دانشگاه حمایت معنوي
شده باشد ،با تأیید باالترین مقام دستگاه اجرایی
راهنمایی رساله دکتري که از خارج از دانشگاه حمایت معنوي شده باشد،
با تأیید باالترین مقام دستگاه اجرایی
راهنمایی پروژه یا پایاننامه کارشناسی ارشد که از خارج از دانشگاه
حمایت مالی شده باشد
راهنمایی پروژه یا رساله دکتري که از خارج از دانشگاه حمایت مالی شده
باشد

1
5
2
3
20
6

کسب رتبه در جشنوارههاي داخلی و بینالمللی
42

به ترتیب

پژوهشگر برتر دانشگاه ،دانشکده و گروه

7

1 ،3 ،5
43

رتبههاي اول ،دوم ،و سوم جشنواره خوارزمی ،جوان خوارزمی ،رازي و
فارابی

به ترتیب
،10 ،15 ،20
امتیاز

44

پژوهشگر یا فناور برتر کشوري (در مراسم کشوري هفته پژوهش و فناوري)

20

45

برگزیدگان انجمنها و جمعیتهاي علمی با تأیید باالترین مقام آن انجمن

15

سایر فعالیتهاي مرتبط با پژوهش ،فناوري و کارآفرینی
حضور فعال و مشارکت عضو هیأت علمی در پیشبرد برنامههاي
46

پژوهشی ،از جمله برقراري نظام  ،HSEآزمایشگاههاي شاعا و ، ...با تأیید

2
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معاون پژوهشی دانشکده و تأیید شوراي پژوهشی دانشگاه

ماده  5محاسبه اعتبار پژوهانه
میزان پژوهانه بر مبناي مجموع امتیازات کسب شده اعضاي هیأت علمی از ماده  4این شیوهنامه و میزان تأمین اعتبار
ساالنه به پیشنهاد شوراي پژوهشی و تصویب هیأت رئیسه تعیین میگردد.
تبصره :به اعضاي هیأت علمی رشتههایی که فاقد دوره تحصیالت تکمیلی هستند ،معادل  %20مجموع امتیازات کسب
شده توسط عضو هیأت علمی پژوهانه مازاد پرداخت میگردد.

ماده  6شیوه هزینه کرد پژوهانه
به منظور حفظ جایگاه اعضاي محترم هیأت علمی و تسریع و تسهیل در امور اداري تسویه پژوهانه ،خرید کلیه مواد
مصرفی و غیرمصرفی با شرایط ذیل از محل پژوهانه میسر است:

 -1به منظور ترغیب اعضاي محترم هیأت علمی به تأمین تجهیزات و لوازم آزمایشگاهی و کارگاهی غیر مصرفی
مورد نیاز خود از محل پژوهانه ،معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه تا سقف  %20از هزینههاي خرید این قبیل
تجهیزات را به صورت یارانه تقبل مینماید چنانچه اعضاي محترم هیأت علمی به صورت تجمیعی اقدام به
خرید تجهیزات با فناوري باال و مورد نیاز گروه در قالب آزمایشگاههاي شاعا نمایند ،معاونت پژوهش و فناوري
دانشگاه تا سقف %50از هزینههاي خرید این قبیل تجهیزات را به صورت یارانه تقبل مینماید.

 -2خرید رایانه و تجهیزات جانبی با مجوز معاونت پژوهشی هر  4سال یک بار با تحویل رایانه یا تجهیزات تحویلی
قبلی به معاونت پژوهشی دانشگاه امکان پذیر است.

 -3تسویه کلیه اقالم غیر تجهیزاتی مورد نیاز تحقیقات و پژوهش با ارائه اسناد مثبته منطبق با کاربرگهاي ضمیمه
 1و  2امکان پذیر است.

 -4پرداخت هزینههاي شرکت در همایشهاي علمی و کارگاههاي آموزشی و پژوهشی معتبر داخل کشور با تأیید
معاونت پژوهشی دانشکده تا  2مورد در سال از محل پژوهانه میسر است.
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 -5پرداخت هزینههاي شرکت در همایشهاي علمی و کارگاههاي آموزشی و پژوهشی معتبر خارج کشور (شامل
هزینه ثبت نام در کنفرانس ،هزینه بلیط رفت و برگشت و هزینه صدور ویزا) با تأیید معاونت پژوهش و فناوري
دانشگاه ،فقط یک بار در سال از محل پژوهانه میسر است.

 -6به منظور تسهیل تسویه پژوهانه و نیز تشویق اعضاي هیأت علمی به انتشار مقاالت معتبر و انجام طرحهاي خارج
از دانشگاه ،در هر یک از بندهاي زیر ،تا سقف  10میلیون ریال از پژوهانه هر سال میتواند تسویه گردد و نیازي
به ارائه اسناد در قالب بندهاي  1تا  5ماده  6نمیباشد:

 هر مقاله  ISIداراي ضریب تأثیر ( )IFو هر مقاله علمی-پژوهشی یا نمایه شده در  Scopusبه ترتیب
معادل سند هزینه کرد  5و  2/5میلیون ریال براي نویسنده مسئول مکاتبات تلقی میگردد؛ مشروط به
آنکه مقاله ،مربوط به بازه زمانی پژوهانه بوده و توسط معاونت پژوهشی دانشکده تأیید گردد.

 گواهی پایان طرح خارج از دانشگاه با مبلغ باالتر از  200میلیون ریال ،معادل  10میلیون ریال سند هزینه
کرد تلقی میگردد.

 -7هزینههاي پرسنلی مورد نیاز فعالیتهاي تحقیقاتی به سفارش عضو هیأت علمی ،شامل کارگران و نیروهاي
خدماتی و پرداخت حقالزحمه کار تحقیقاتی به دانشجویان و سایر هزینههاي بدون فاکتور با صورتجلسه امضا
شده توسط عضو هیأت علمی ،مدیر گروه و ریاست دانشکده تا  %30از محل پژوهانه میسر است.
این شیوهنامه در  6ماده در جلسه مورخ  1394/12/10هیأت رئیسه دانشگاه رازي تصویب گردید.
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