معاونت پژوهشی و فناوری
مدیریت پژوهشی و امور آزمایشگاهها

 آییننامه داخلی شورای پژوهشی
مقـدمه:
باتوجه به اصالحات جديد آيين نامه جامع مديريت دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی ،پژوهشی و فناوری و ابالغ آن در تاريخ  90/02/31به شماره  90/15/38163از سوی وزير
علوم ،تحقيقات و فناوری آيين نامه داخلی شورای پژوهشی دانشگاه به شرح زير تدوين میشود .در اين آيين نامه ،دانشگاه تربيت مدرس و شورای پژوهشی به ترتيب دانشگاه و شورا
ناميده میشوند.
ماده  1ـ تعریف شورای پژوهشي دانشگاه:
شورای پژوهشی دانشگاه يكی از سطوح سياستگذاری بخشی دانشگاه می باشد كه در حوزه پژوهشی به رياست معاون پژوهشی و فناوری تشكيل می شود و نسبت به سياستگذاری و
برنامه ريزی در بخش پژوهش و به منظور ايجاد هماهنگی در امور اجرايی و برنامه ريزی در بخش مربوطه و ارائه به شورای دانشگاه و هيات رئيسه اقدام می نمايد.
ماده  2ـ ترکیب اعضای شورا:
اعضای شورا مطابق بند ب 1- 5 -ماده  12آيين نامه جامع مديريت دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی ،پژوهشی و فناوری تعيين میشوند و عبارتند از:
 -1معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه (رئيس شورا)
 -2معاون آموزشی و تحصيالت تكميلی دانشگاه
 -3مدير ارتباط با صنعت دانشگاه
 -4معاونان پژوهشی دانشكده ها و پژوهشكده ها
 -5يك محقق از هريك واحدهای تحقيقاتی وابسته به دانشگاه با معرفی رييس پژوهشكده(در صورتی كه واحد مستقل باشد) و يا معرفی رييس دانشكده و اموزشكده (چنانچه
واحد جزو دانشكده و آموزشكده باشد) با تاييد و حكم رئيس دانشگاه
 -6دو تن از ميان چهار تن از اعضای هيات علمی صاحب فعاليت ها و آثار پژوهش و فناوری ارزنده پيشنهادی معاون پژوهشی و فناوری با تاييد و حكم رييس دانشگاه
تبصره  1ـ رئيس شورا میتواند در مورد مسائل خاص از مدير گروه حقوق و ساير مديران حسب مورد به منظور شركت در جلسات شورا دعوت نمايد.
تبصره -2مدت عضويت اعضای حقيقی شورا به مدت  2سال می باشد.
تبصره  -3رياست شورا به عهده معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه می باشد .شورا دارای نائب رييس می باشد كه از ميان اعضای شورا با انتخاب و حكم رييس دانشگاه منصوب می
گردد.
تبصره  -4مصوبات شورا و مكاتبات مربوطه پس از تأييد رياست شورا ابالغ می گردد.
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ماده -3دبیر شورا:
دبيری شورا بر عهده مدير كل پژوهشی دانشگاه می باشد كه به مدت دو سال انتخاب میشود .وظايف دبير به شرح زير است.
 تهيه دستور جلسه كه به تأييد رئيس شورا رسيده باشد. دعوت از اعضای شورا برای شركت در جلسات. تنظيم صورت جلسات شورا جهت امضای رييس شورا ابالغ صورت جلسات شورا. انجام امور مربوط به دبيرخانه. انجام ساير امور محوله از طرف رئيس شوراماده  4ـ وظایف شورا:
وظايف شورا مطابق بند ب  2-5-ماده  12آیین نامه جامع مديريت دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی ،پژوهشی و فناوری به شرح زير است:
 -1همكاری با معاون پژوهشی و فناوری برای ايجاد زمينه اجرای مصوبات و تصميمات هيات رئيسه
 -2ارائه پيشنهاد در زمينه های مختلف پژوهشی به شورای دانشگاه از جمله:
 بهبود شرايط و رفع موانع تحقيق در دانشگاه هماهنگ ساختن زمان تعليم و تحقيق در دانشگاه مشاركت با بخش خصوصی در اجرای طرح های پژوهشی و تعيين نحوه همكاری با مراكز تحقيقاتی داخل و خارج موسسه بررسی نحوه ارائه خدمات پژوهشی به سازمان های مختلف برای برآوردن نيازهای كشور  ،منطقه و استان و چگونگی همكاری موسسه و مراكز صنعتی -3همكاری در تدوين برنامه جامع پژوهشی دانشگاه
 -4تدوين و پيشنهاد سياستها  ،اهداف و خط مشی پژوهشی و فناوری دانشگاه به منظور ارائه به شورای دانشگاه
 -5فراهم نمودن زمينه های توسعه فناوری در دانشگاه و حمايت از توسعه فعاليت مراكز رشد ،كارآفرينی و پاركهای علم و فناوری دانشگاه
 -6تهيه و تدوين و پيشنهاد طرحهای تربيت محقق
 -7بررسی و تدوين و پيشنهاد برنامه های پژوهشی به منظور شناخت هر چه بيشتر جهان دانش و استفاده از آخرين متدهای پژوهشی
 -8پيشنهاد چگونگی استفاده اعضای هيات علمی از نتايج تحقيقات برای ارتقای كيفيت آموزش
 -9تهيه و تدوين آئين نامه های مختلف پژوهشی برای پيشنهاد به مراجع ذيربط
بررسی و اظهار نظر درباره مسائلی كه شورای دانشگاه يا معاون پژوهشی به شورا ارجاع می دهد.
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 -10تصويب طرحهای پژوهشی دانشگاه با اولويت بخشيدن به طرحهای پژوهشی كاربردی
 -11ايجاد انگيزه های مادی و معنوی به منظور ترغيب و تشويق اعضای هيات علمی به تاليف و ترجمه كتب و نوشتن مقاالت تحقيقی و ايجاد امكانات و تسهيالت الزم برای تسريع
در چاپ و نشر آثار علمی
 -12پيشنهاد آئين نامه نحوه تدوين كتب علمی و پژوهشی بر مبنای ضوابط مصوب به شورای دانشگاه
 -13ارزيابی ميزان توانمندی علمی و سنجش قابليت فارغ التحصيالن دانشگاه برای كار در جامعه ،از طريق اجرای طرح های تحقيقاتی ويژه
 -14تعيين و پيشنهاد خط مشی كلی كاربرد نتايج تحقيقات برای پيشبرد جنبه های علمی و فنی كشور
 -15برنامه ريزی در جهت توزيع مناسب فرصت های مطالعاتی اعضای هيات علمی واجد شرايط
ماده  -5جلسات و مصوبات شورا:
 -1جلسات شورا به جز ايام تعطيلی دانشگاه هر ماه دو بار و بر اساس برنامه اعالمی از طرف معاون پژوهشی فناوری دانشگاه تشكيل میشود.
تبصره 5ـ جلسات فوقالعاده برحسب ضرورت ،به پيشنهاد رئيس شورا يا به پيشنهاد كتبی حداقل سه عضو شورا تشكيل میشود.
 -2دستور جلسات براساس پيشنهاد معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه و يا پيشنهاد حداقل سه نفر از اعضا و يا مواردی كه بنا به تصميم شورای دانشگاه و يا هيأت رئيسه دانشگاه
ضرورت دارد كه در شورا بررسی شود ،تنظيم میشود.
 -3پيشنهادهای جديد و خارج از دستور جلسه هنگام تشكيل جلسه با تأييد حداقل سه نفر از اعضای شورا و پس از تصويب شورا در دستور جلسه قرار میگيرد.
تبصره 6ـ موارد فوريتی با رأی موافق حداقل دوسوم كل اعضای حاضر ،به عنوان اولين دستور در دستور جلسه قرار میگيرد.
 -4جلسات شورا با حضور دوسوم اعضای شورا رسميت میيابد و كليه تصميمات با رأی موافق بيش از نصف كل اعضا به تصويب میرسد.
تبصره - 7در صورتی كه آرا مساوی باشد رأی گروهی كه معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه در آن قرار دارد مالک عمل است .
تبصره -8كفايت مذاكرات توسط رئيس شورا و يا دو نفر از اعضاء پيشنهاد و با تصويب شورا اعالم میشود.
 -5در صورتی كه عضو حقيقی در مدت عضويت سه جلسه متوالی يا پنج جلسه غير متوالی غيب غيرموجه داشته باشد از عضويت مستعفی شناخته ،و نفر بعدی به انتخاب معاون
پژوهشی و فناوری دانشگاه و با حكم رئيس دانشگاه و با رعايت ساير صالحيت های مندرج در آيين نامه برای مدت باقيمانده جايگزين میشود .مرجع تشخيص موجه يا غير موجه
بودن غيبت رئيس شورا است.
تبصره 9ـ در مورد عدم حضور عضو حقوقی باتوجه به نظر رئيس دانشگاه اتخاذ تصميم میشود .
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 -6زمان ارائه گزارشهای پيش از دستور توسط اعضای شورا ،حداكثر  15دقيقه است.
 -7در صورت نياز و به منظور بررسی و ارائه گزارش درخصوص برخی از مسائل مورد مذاكره ،كميسيونهائی مركب از دو يا چند نفر از اعضای شورا يا اعضای هيأت علمی
و يا ساير افراد ذيصالح به تشخيص شورا تشكيل میشود.
 -8دعوت نامه همراه با دستور جلسه ،گزارش ها و پيشنهادها و مستندهای مربوط را دبير شورا حداقل  5روز قبل از تاريخ تشكيل هر جلسه برای اعضاء ارسال می نمايد .در
موارد اضطرار كه امكان رعايت مهلت مذكور نباشد سه روز قبل از جلسه نسبت به ارسال دعوت نامه و دستور جلسه و مستندات جلسه اقدام خواهد شد.
 -9صورت جلسات شامل مطالب پيش از دستور ،گزيده مذاكرات و مصوبات شورا است كه پس از امضای كليه صفحات صورتجلسه توسط رييس شورا مبنی بر تأييد آن با نامه
دبير شورا ابالغ میشود.
 -10مصوبات شورا پس از تصويب تا شش ماه امكان تغيير و برگشت در دستور جلسه را ندارد.
تبصره 10ـ درصورتی كه شورا بخواهد قبل از انقضای شش ماه يكی از مصوبات قبلی خود را مورد بررسی مجدد قرار دهد ،نياز به رأی موافق حداقل دوسوم كل اعضای شورا دارد.
اين آيين نامه در يك مقدمه 5 ،ماده و  10تبصره در جلسه هيات رئيسه دانشگاه مورخ 91/4/18به تصويب رسيد و از تاريخ تصويب الزماالجرا است.

آييننامههاي حمايت
از پژوهشگران برتر ،دستورالعمل
مقاالت برتر و تكمله مقاالت برتر
به منظور تحقق بند 10ـ 2از ويرايش پنجم  -شهريور  1380سياستها و راهكارهاي پژوهشي دانشگاه تربيت مدرس ،براساس مفاد اين دستورالعمل ،چاپ مقاالت برتر مشمول
تشويق ميشوند.
مادة 1ـ مقاله بايد شرايط دستورالعمل تشويقي اعضاي هيأت علمي دانشگاه تربيت مدرس را داشته باشد.
تبصره  :1آن دسته از استادان راهنما و مشاوران كه عضو هيأت علمي دانشگاه تربيت مدرس نيستند ،و مقاله برتر چاپ شده مستخرج از پاياننامه يا رساله دانشجويان تربيت
مدرس باشد ،مانند اعضاي هيأت علمي دانشگاه مشمول تشويق ميشوند.
تبصره  :2در مورد مقاالت مشترك با خارج از كشور به شرطي كه مسئول مكاتبات ) (Corresponding Authorاز ايران باشد مشمول تشويق قرار ميگيرد.
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مادة 2ـ مالك انتخاب در مورد مقاالت برتر ،چاپ مقاله علمي ـ پژوهشي در رشته تخصصي عضو هيأت علمي در مجالتي است كه از نظر رتبه در  %10اول فهرست پايگاههاي
معتبر بينالمللي ثبت اطالعات علمي در هر شاخه براساس ضريب تأثير ) (Impact Factorميباشد.
تبصره  :3در صورتي كه مقاله در چند شاخه نمايه گردد ،مبنا شاخهاي خواهد بود كه در رشته تخصصي عضو هيأت علمي باشد و در صفحه معرفي مجله عنوان رشته ذكر
شده باشد ،و يا مجله به عنوان يك مجله در حوزه ميان رشتهاي معرفي شده باشد.
مادة 3ـ مقاالت علمي – پژوهشي داخل در صورتي که حداکثر امتياز را کسب نمايند و از طرف کميسيون تخصصي هيات مميزه به عنوان مقاله علمي -پژوهشي برتر پيشنهاد
گردند ،مثل مقاالت برتر مورد تشويق قرار خواهند گرفت.
مادة 4ـ حقالتأليف به صورت جايزه براي  %5اول هر شاخه برابر ده امتياز و براي  %6تا  %10اول هر شاخه برابر هشت امتياز محاسبه خواهد شد.
تبصره  :4اگر  %5اول شاخهاي كمتر از يك عنوان باشد ،مجله با رتبه يك در نظر گرفته خواهد شد.
تبصره  :5سهم هر يك از نويسندگان براساس آييننامه ارتقا محاسبه خواهد شد.
تبصره  :6معادل امتياز تخصيصيافته ،اعتبار پژوهشي ) (Grantدر اختيار مؤلفان عضو هيأت علمي دانشگاه تربيت مدرس قرار ميگيرد تا براساس دستورالعمل مربوط (مصوب
هيأت رئيسه تاريخ  )81/4/2هزينه شود.
مادة  5ـ از مؤلفان در مراسم رسمي هفته پژوهش با اعطاي لوح ،تقدير به عمل خواهد آمد و در كتابچه پژوهشگران برتر خالصه سوابق علمي آنها چاپ خواهد شد.
ماده  6ـ حداکثرمجموع امتياز مقاالت پژوهشي که مشمول تشويق قرار مي گيرد ،براي يک عضو هيات علمي در سال( 95 ،نودوپنج) امتياز مي باشد .حد اکثر  25امتياز از 95
امتياز به مقاالت علمي-پژوهشي تعلق مي کيرد (جدول .)2
مادة  7ـ اين دستورالعمل در  7ماده و  6تبصره در تاريخ  82/5/19به تصويب هيأت رئيسه رسيد .اين آئيننامه پس از بازنگري در جلسه مورخ  84/12/13شوراي پژوهشي
و جلسه مورخ  85/2/24هيات رئيسه مورد تصويب قرار گرفت.
مقاالتي كه به صورت  Hot Papers, Research Fronts, Highly Cited Papersپذيرفته و چاپ مي شوند ،از مصاديق ديگر مقاالت برتر لحاظ مي شوند و حقالتاليف اين
نوع مقاالت مثل  10درصد اول هر شاخه برحسب ضريب تاثير محاسبه خواهد شد.
 :Hot Papersمقاالتي كه بالفا صله بعد از چاپ آن ن سبت به ديگر مقاالت همان مو ضوع و همان سال بي شتر ارجاع مي شود طوري كه ارجاعات آن بي شتر از حد متعارف
باشد.
 : Highly Cited Papersبعضــي از مقاالت داراي ارجاعات زيادي بوده حتي با گذشــت زمان نيز به آن ارجاع مي شــود به اين مقاالت  Highly Citedمي گويند .گســتره
زماني مورد ارزيابي در اين مقاالت  10سال به عالوه سال جاري مي باشد.
( Research Frontsزمينههاي پيشـــتاز)  :گروهي از مقاالت با بيشـــترين ارجاعات مي باشـــند كه به عنوان مقاالت  Coreدر زمينههاي خاص بوده كه با آناليز خوشـــهاي
( )Clusterتعيين مي شود .تحقيقات پيشتاز در حال حاضر در  22شاخه اصلي معرفي ميشوند.
اين تكمله در تاريخ  82/8/24به ت صويب هيأت رئي سه ر سيد .و اين تكمله پس از بازنگري در جل سه مورخ  84/12/13شوراي پژوه شي و جل سه مورخ  85/2/24هيات
رئيسه مورد تصويب قرار گرفت.
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