معاونت پژوهشی و فناوری
مدیریت پژوهشی و امور آزمایشگاهها
 شیوهنامة ارزیابی فعالیتهاي موظفی اعضاي هیئت علمی پژوهشی دانشگاه
دانشگاه
علمی
موظفی
ارزیابی
ساماندهینامة
1به.منظور شیوه
اعضای هیئت علمی مصوب  ،1389/10/14آییننامۀ نحوة
پژوهشیمرتبۀ
آییننامۀ ارتقاء
هیئتبراساس
اعضايشیوهنامه
دانشگاه ،این
هايپژوهشی
فعالیتعلمی
اعضای هیئت
فعالیتهای
تشکیی و فعالیت واددهای پژوهشکی در دانشکگاهها و پژوهشکگاهها مصکوب  90/12/6و آییننامۀ اسکخددامی اعضکای هیئت علمی پژوهشکی مصکوب ورارم مخبوم مور
 91/12/16و ردیف  1مصوبه هیئت رئیسه دانشگاه مور  93/08/11تدوین شده ،به شرح مواد ریر ابالغ میشود:

مادۀ  .1تعريف مفاهيم:
 .1-1فعاليت پژوهشي :هر نوم فعالیخی است كه در چارچوب ضوابط و مقررام در هر كدام ار موارد مندرج در جدول شمارة( 1مادة 4این آییننامه) صورم میپذیرد؛
 .1-2عضو هيئت علمي پژوهشي :شدص دقیقیای است كه به عنوان پژوهشگر با مرتبۀ مربی ،اسخادیار ،دانشیار و اسخاد به صورم تماموقت ،عضو ییی ار گروههای
پژوهشی پژوهشیده /مركز دانشگاه باشد؛
 .1-3طرح پژوهشي داخلي :طرح پژوهشیای است (بنیادی ،كاربردی یا توسعهای) كه به تصویب شورای پژوهشی پژوهشیده /مركز رسیده و بودجۀ آن ار منابع اعخباری
پژوهشیده /مركز یا دانشگاه تأمین شده باشد؛
 .1-4طرح پژوه شي خارجي :طرح پژوه شیای ا ست (بنیادی ،كاربردی یا تو سعهای) كه قرارداد اجرای آن میان نهادی خارج ار پژوه شیده /مركز به عنوان كارفرما و
پژوهشیده /مركز به عنوان مجری امضا و بودجۀ آن ار منابع اعخباری كارفرما تأمین شده باشد .این نوم طرحها سه دسخهاند:
الف .خرد( :نهاد تأییدكننده :ادارة ك یا معادل آن /اسخانی)
ب .متوسط( :نهاد تأییدكننده :سارمان یا مؤسسه /منطقهای)
ج .کالن/ملي/بينالمللي( :نهاد تأییدكننده :وریر /معاون وریر یا معادل آن).
 .1-5واحدهای پژوهشي :وادد پژوهشی ییی ار اشیال گروه پژوهشی ،مركز پژوهشی ،پژوهشیده ،مؤسسۀ پژوهشی و پژوهشگاه است .واددهای پژوهشی براساس
مأموریت طبق مادة  3آییننامه نحوة تشککیی و فعالیتهای پژوهشککی در دانشککگاهها و پژوهشککگاههای ورارم مخبوم به دو نوم عرضککهمحور و تقاضککامحور تقسککی میشککود.
اعخبارام طرحهای پژوهشی این واددها مخناسب با نوم مأموریت مطابق با ضوابط مادة پیشگفخه تأمین و اخخصاص خواهد یافت.
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معاونت پژوهشی و فناوری
مدیریت پژوهشی و امور آزمایشگاهها
 شیوهنامة ارزیابی فعالیتهاي موظفی اعضاي هیئت علمی پژوهشی دانشگاه
 .1-6واحد کار پژوهشي :وادد كار پژوهشی معادل یک امخیار است كه هر عضو هیئت علمی باید در طول سال تحصیلی براساس وظایف مندرج در مادة  4این شیوهنامه
ارزیابی انجام دهد.
شمارة  2آن را
وه 1و
شمارة
فعالیتهاي موظفی اعضاي هیئت علمی پژوهشی
نامة
2و.جدول شی

دانشگاه

مادۀ  .2وظايف عضو هيئت علمي پژوهشي
 .1-2پژوهشي
 .1-2-1اجرای طرحهای پژوهشی داخلی و خارجی؛
 .1-2-2تهیۀ گزارشهای تدصصی؛
 .1-2-3تألیف مقاالم علمی (علمی پژوهشی ،ترویجی ،مروری و)...؛
 .1-2-3تصنیف ،تألیف ،گردآوری ،ترجمه و تصحیح كخاب؛
 .1-2-4تولید دانش فنی ،اخخرام یا اكخشاف و اثر بدیع هنری؛
 .1-2-5راهنمایی و مشاورة پایاننامۀ كارشناسی ارشد و رسالۀ دكخری؛
 .1-2-6برپایی كرسیهای نظریهپرداری ،نوآوری و نقد علمی؛
 .1-2-7ایجاد ظرفیت فعال در جذب اعخبار پژوهشی؛
 .1-2-8نظارم و مشاوره بر طرحهای پژوهشی؛
 .2-2آموزشي
 .2-2-1تدریس و اجرای كارگاههای آمورشی و پژوهشی مصوب و آمورشهای ضمن خدمت پژوهشیده /مركز و دانشگاه؛
 .2-2-2تدریس در دورههای تحصیلی دانشگاهی.
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 .2-3وظايف اجرايي و مشاورهای

.3

پژوهشی دانشگاه
نامۀعلمی
هیئت
براساسموظف
مؤسسههاي
فعالیت
ارزیابی
دضورنامة
.2-3-1شیوه
مؤسسام آمورش عالی و پژوهشی و سایر فعالیتهای اجرایی
مدیریت دانشگاهها و
اعضايدر آیین
یتعیین شده
تیلیف
وقت در
فعال و تمام

محول شده؛
 .2-3-2عضویت و نمایندگی در شوراها و كمیخههای علمی داخ و خارج ار دانشگاه؛
 .2-3-3انجام خدمام مشاورهای ،دبیری علمی ،عضویت در كمیخههای علمی همایشها ،طرادی و مدیریت نشستهای علمی ،عضویت و همیاری در انجمنهای علمی؛
 .2-3-4راهانداری و شركت در همایشهای علمی ،فرهنگی ،كارگاههای آمورشی و آرمایشگاهها و نشستهای تدصصی مرتبط ،سدنرانی كلیدی؛
 .2-3-5ارریابی/داوری طرح پژوهشی ،كخاب ،مقاله و نظایر آن؛
 .2-3-6سردبیری ،مدیر مسئولی و عضویت در هیئت تحریریۀ مجالم معخبر علمی؛
 .2-3-7تولید و گسخرش برنامههای كارآفرینی؛
مادۀ  .3نحوۀ حضور و فعاليت عضو هيئت علمي پژوهشي در پژوهشكده/مرکز
 .3-1د ضور موظف هفخگی هر ع ضو هیئت علمی تماموقت چه

ساعت در هفخه به میزان  36ساعت تحقیق برای مربی 32 ،ساعت برای ا سخادیار 28 ،ساعت برای

دانشیار و  24ساعت برای اسخاد تعیین میشود؛
 .3-2هر عضو باید در ابخدای سال تحصیلی برنامۀ فعالیت دو نیمسال بعد خود را به مسئول وادد پژوهشی ذیربط ارسال كند.
تب صرة  :1ع ضو پژوه شی میتواند در دان شگاهها و مؤ س سام آمورش عالی دولخی با موافقت گروه و تأیید رئیس مركز /پژوه شیده دداكثر به میزان  4وادد نظری در هر
نیمسال تدریس نماید.
تب صرة  :2اع ضای تماموقت پژوه شی كه در دورههای تح صیالم تیمیلی دروس خاص و مؤثری را تدریس مینمایند ،به پی شنهاد مدیر گروه و تأیید رئیس دان شگاه و
تصویب شورای پژوهش دانشگاه میتوانند قسمخی ار ساعام مربوط به تحقیق را صرف امور آمورشی نمایند.
تبصرة  :3عضو پژوهشی میتواند با موافقت گروه و و تأیید رئیس مركز /پژوهشیده راهنمائی دانشجویان را در راسخای طرح پژوهشی مصوب خود به عهده بگیرد.
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مادۀ  .4شيوه و مراحل اجرايي ارزيابي

پژوهشی
نامۀ هیئت
اعضاي
ارزیابی
وهنامة
 .4-1 .4شی
علمیمیشود.
اسخددامی تعیین
ی  24آیین
موظفمادة
هايتبصرة 2
فعالیتطبق
علمی پژوهشی
اعضای هیئت
موظفی

دانشگاه

 .4-2گزارش فعالیت پژوهشی عضو هیئت علمی مطابق جدول شمارة  1و  2ساالنه (در پایان نیمسال دوم) پس ار امخیاربندی و تأیید مسئول وادد پژوهشی جهت بررسی
و نظارم به معاونت پژوهشی دانشگاه ارسال میشود.
 .4-3ترفیع ،ارتقا ،فرصتهای مطالعاتی و تبدی وضعیت اعضای هیئت علمی پژوهشی مطابق آییننامۀ ورارم علوم خواهد بود.
جدول شمارۀ 1
ردیف

واددكار

نوم فعالیت

مالدظام
 .1براساس فرم ارریابی ویژه و با
تأیید رئیس مركز /پژوهشیده.

داخلی
2-8

 .2نظارم ،مدیریت و مشاوره
طرحهای تحقیقام دسب مورد
 20٪و همیار اصلی ٪80و سایر
همیاران به ترتیب همیاری ار 20
تا  40درصد محاسبه خواهد شد.

خرد /ادارة ك یا معادل آن

1

2-8

گزارش طرح

براساس نامۀ مجری و تأیید مركز/
پژوهشیده
.1براساس نامۀ مجری و تأیید

پژوهشی

مركز /پژوهشیده
مخوسط /سارمان یا مؤسسه

4-14

.2اخخصاص درصد واددكار
براساس میزان پیشرفت تألیف

خارجی

خواهد بود.
.1براساس نامۀ مجری و تأیید
مركز /پژوهشیده.
كالن/ملی /بینالمللی

6-28

.2اخخصاص درصد واددكار
براساس میزان پیشرفت تألیف
خواهد بود.
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2

.5

جذب اعخبار پژوهشی و آمورشی (در قالب طرح ،كارگاه تدصصی و نظایر آن)

گردآوری ،به كوشش (به سفارش و

4

تدوین كخاب (به شیوة گردآوری)

تا 10

تدوین مجموعه مقاالم

تا 4

به ارای هر ده میلیون تومان

شیوهنامة ارزیابی فعالیتهاي موظفی اعضاي هیئت علمی پژوهشی
تأیید مركز/پژوهشیده)

تصحیح مخون تدصصی یا تعلیق بر آنها (به سفارش و تأیید مركز/پژوهشیده)

تا 20

تألیف مسخدرج ار نخایج طرحها

تا 30

تألیف مسخق (به سفارش و تأیید مركز/پژوهشیده)

تا 30

تصنیف (به سفارش و تأیید مركز/پژوهشیده)

تا 30

دانشگاه

100-150 .1ص.

 .2تصحیحِ مخون تدصصی یا تعلیق
بر آنها در رشخۀ ربان و ادبیام

كخاب
3

تجدید چاپ كخاب با سی درصد تغییر در محخوا (به سفارش و تأیید
مركز/پژوهشیده)
تألیف مجموعه كخابهایی مانند دایرهالمعارفها (به سفارش و تأیید
مركز/پژوهشیده)

فارسی طرح پژوهشی محسوب
میشود.

تا 6

تا 60

اخخصاص درصد واددكار براساس
میزان پیشرفت تألیف خواهد بود.

علمی ک پژوهشی داخلی یا خارجی معخبر

4-14

نقد چاپ شده ،مقالۀ علمیک ترویجی و دانشنامهای

2-8

علمیک مروری

2-10

خالصه مقاله

1-2

داوری شدة مندرج در مجموعه مقاالم مسخق و همایشها

2-4

علمی صددرصد مسخدرج ار رساله/پایاننامه

2

كخاب تدصصی (به سفارش و تأیید مركز/پژوهشیده)

تا 14

150-200ص.

4

200-250ص

پذیرش یا چاپ
4

مقاله

5

ترجمه

چاپ

6

ویرایش علمی كخاب و مجلّه (به سفارش و تأیید مركز/پژوهشیده)

ماده  :5مطابق تب صرة  2مادة  24آییننامۀ ا سخددامی و برا ساس ردیف  1بند الف و ه م صوبۀ هیئت رئی سۀ دان شگاه مور  93/08/11دداق امخیار الرم ار جدول شمارة 1
فعالیتهای اعضای هیئت علمی پژوهشی بر دسب مرتبۀ علمی در هر دو نیمسال با اسخفاده ار جدول شمارة  2محاسبه میگردد:
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جدول شمارۀ  : 2حداقل امتياز الزم موظفي از جدول شمارۀ 1

.6

بند
علمي پژوهشی
علمی
هیئت (مقالۀ
شیوهنامة ارزیابی فعالیتهاي موظفی اعضايبند 4جدول 1

دانشگاهجز بند
همۀ بندهای جدول به

پژوهشي)

مرتبه

4
 3امخیار در سه سال ار بند  1یا

عضو جدیداالسخددام تا  3سال

 10امخیار در طول سه سال

مربی

 4امخیار در سال

 3امخیار در سال

اسخادیار

 5امخیار در سال

 3امخیار در سال

دانشیار

 5امخیار در سال

 5امخیار در سال

اسخاد

 5امخیار در سال

 7امخیار در سال

 4امخیار در سال ار سایر بندها

تبصرة  :4هر عضو هیئت علمی موظف است طی دو سال دستك یک طرح پژوهشی را اجرا نماید.
تبصرة  :5در صورم برور موارد خاص امخیار طرح ار مقالۀ علمی ک پژوهشی جبران خواهد شد.
تبصرة  :6طبق ردیف  1بند د مصوبۀ هیئت رئیسه دانشگاه مور  93/08/11چنانچه عضو هیئت علمی در هر سال دداق امخیار الرم ار جدول شمارة  2را به دست آورد و
فعالیت پژوه شی /آمور شی دارای مجور شام تدریس ،راهنمایی ،م شاوره و داوری دا شخه با شد ،دان شگاه مطابق با دداكثر تعیین شده برای اع ضای هیئت علمی آمور شی،
دقالخدریس/دقالخحقیق آن را در هر ترم پرداخت خواهد كرد.
تبصره :7دقالخدریس /دقالخحقیق شام راهنمائی و مشاورة دانشجویان در راسخای طرح پژوهشی مصوب عضو هیئت علمی پرداخت نمیگردد.
تبصره :8واددهای موظف رئیس ،معاون ،مدیر گروه و عضو شوراهای دانشگاه طبق آییننامههای مربوط دانشگاه كسر خواهد شد.
مادۀ  .6این آییننامه مشخم بر  6مادة و  8تبصره در جلسۀ هیأم رئیسه دانشگاه مور  93/10/28به تصویب رسید و ار ابخدای نیمسال دوم تحصیلی  93-94تا پایان سال
تحصیلی  94-95به مدم یک سال و نی الرم االجراست و تمدید این آییننامه در  95/1/29هیأم رئیسه مطرح و ار تاریخ  95/1/29الرم االجراست.
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