معاونت پژوهشی و فناوری
مدیریت پژوهشی و امور آزمایشگاهها

 دستورالعمل نحوه تخصيص اعتبار پژوهشی )(Grant
مقدمه
به منظور ارتقاي فضاي تحقيقاتي و تسهيل امور جهت پژوهش محور شدن دانشگاه ،تحقق بند 2ــــ 3از ويرايش پنجم سياستها و راهكارهاي پژوهش دانشگاه و ارج نهادن به فعاليتهاي
علمي و دستاوردهاي پژوهشي اعضاي هيأت علمي دستورالعمل تخصيص اعتبار پژوهشي ) (Grantبه اعضاي هيأت علمي به شرح زير اجرا ميشود.

مادة  .1نحوه امتيازبندي
امتياز فعاليتهاي پژوهشي اعضاي هيأت علمي هر دانشكده با استفاده از ماده  2آئيننامه ارتقا از مقاالت منتشره در مجالت معتبر علمي پژوهشي ،تأليف كتاب و طرحهاي تحقيقاتي و غيره
به نحو زير محاسبه ميگردد:
امتياز طرحهاي تحقيقاتي كاربردي خاتمه يافته  +امتيازمقاالت علمي پژوهشي = امتياز كل
امتيازآثار هنري  +امتيازاختراع  +امتيازكتب تأليفي +

تبصرة  :1كتابهاي تأليفي چاپ شدة (در زمينة تخصصي عضو هيأت علمي) مربوط به همان سال امتيازبندي خواهد شد.
تبصرة  :2طرحهاي كاربردي ،كه توسط دفتر پژوهشهاي كاربردي دانشگاه عقد قرارداد گرديده است ،در امتيازبندي منظور ميگردد.
تبصرة  :3در فعاليتهاي پژوهشي مشترك ،سهم هر يك از افراد مطابق جدول آئيننامه ارتقا محاسبه خواهد شد.
مادة  .2نحوه اجرا و زمانبندي
پس از امتيازبندي فعاليتهاي پژوهشي ،ميزان اعتبار ريالي هر امتياز توسط مديريت پژوهشي دانشگاه متناسب با بودجه پيشبيني شده تعيين و به هر يك از اعضاي هيأت علمي در اول سال
تخصيص مييابد.
تبصرة  :1در مورد اعضاء هيأت علمي جديداالستخدام (تا سه سال اول) تا  1/25امتياز ،معادل  1/25امتياز و از  1/26تا  2/5امتياز ،معادل  2/5امتياز در محاسبه لحاظ خواهد شد.
مادة  .3نحوه هزينه كرد
اع ضاي هيأت علمي ميتوانند اعتبار ريالي تخ صيص يافته را از طريق مديريت پژوه شي دان شگاه با ارائه ا سناد مثبته به منظور خريد و سايل و تجهيزات آزماي شگاهي ،مواد م صرف شدني
آزمايشگاهي موردنياز ،كتاب ،كامپيوتر ،چاپگر و نرمافزار براي انجام امور تحقيقات دانشگاهي هزينه نمايند.
تبصرة  :1پرداخت هزينههاي پرسنلي و خريد وسايل غيرمرتبط با امور تحقيقات مجاز نميباشد.
تبصرة  :2پرداخت آن دسته از هزينههاي پرسنلي كه بايد به كارگران و نيروهاي خدماتي براي انجام امور موردنياز در اجراي پروژه تحقيقاتي پرداخت گردد ،متناسب با زمينه تحقيقاتي حسب
ضوابط بالمانع است.
تبصرة  :3در صورتي كه اعتبار ساالنه تا انتهاي سال هزينه نگردد به اعتبارات سال بعد اضافه ميشود.
تبصرة  :4اعتبار براي هر عضو هيأت علمي بر مبناي امتيازات سال قبل تعيين ميگردد.
مادة  .4اين دستورالعمل در  4ماده و  8تبصره در جلسه مورخ  81/3/4شوراي پژوهشي دانشگاه و جلسه  81/4/2هيأت رئيسه دانشگاه تصويب و از  1381 /1/1االزماالجراست.
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