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   كرد پژوهانهو هزينه ارزشيابي شيوه نامه
  هنر اصفهان ويژه اعضاي هيأت علمي دانشگاه

  مقدمه 
پردازي هســتند،  از شــأن و هاي نظريههاي دانش بنيان و پژوهش محور و كرسيامروزه جوامعي كه داراي نظام هاي علمي مجهز به فناوري

اي است  تا بتواند اين امر خطير را بــه منزلت والايي برخوردارند و استحكام نظام اينگونه جوامع، مستلزم راه كارهاي استاندارد و تعريف شده
هاي مختلف از پــژوهش در و حمايت توان به ارزيابي فعاليت، علمكرد و دستاوردهاي پژوهشي ه برساند. از مهمترين اين راه كارها، مينتيج

تواند كمكي بر كنترل پيشرفت علم و فناوري و آگــاهي از كه انجام بهينه آن مي هستند اشاره نمود، كه از جمله موارد سهل و ممتنعي دانشگاه
  ف و قوت عملكردها باشد. نقاط ضع

رونــد پــژوهش در ، در راستاي كمك به علوم تحقيقات و فناوريمجموعه حاضر با توجه به آيين نامه هاي و شيوه نامه هاي ابلاغي وزارت 
ي و ترغيب اعضاي محترم هيات علمي به انجام هرچه بيشتر فعاليت هاي پژوهشي واتخاذ سياست حمــايتي هماهنــگ بــراي تمــام دانشگاه

    گرديده است. اعضا، تدوين
  

  1: اهداف1ماده 
هاي پژوهشي و فــراهم آوردن شــرايط مناســب بــراي تحقــق ترغيب و تشويق اعضاي هيأت علمي دانشگاه به انجام هرچه بهتر فعاليت - 1

  هاي دانشگاهاهداف و برنامه
  هاي پژوهشيمناسب اعضاي هيأت علمي دانشگاه در فعاليتهاي سالم به منظور پشتيباني و تشويق گذاري علمي و ايجاد رقابتارزش - 2
  هاي پژوهشي دانشگاهوري اعضاي هيأت علمي و استفاده بهينه از منابع مالي پژوهشي در جهت ارتقاي فعاليتافزايش ميزان بهره - 3
  هاي جاري پژوهشي اعضاي هيأت علمي و دانشجويان تحت مشاورهتسهيل فعاليت - 4
  محور شدن دانشگاهكمك به پژوهش  - 5
  هاي خارج از دانشگاهتسهيل همكاري اعضاي هيأت علمي با مراكز و سازمان - 6
  هااتخاذ سياست حمايتي هماهنگ براي تمامي دانشگاه - 7
 

  : شيوه اجرا2ماده 
  شود.  خرداد ماه سال آتي محاسبه مي 31تا خرداد ماه هرسال  31پژوهشي است كه از  سال دوهاي پژوهش، زماني فعاليت مبناي - 1
  است. بعديكه در هر سال ملاك تخصيص اعتبار پژوهشي در سال  است سال پژوهشي  دوهاي پژوهش محدوده زماني فعاليت - 2
پرسشنامه ارتقاي هاي پژوهشي فعاليت جدولباشد. (هاي مندرج در پرسشنامه تكميل شده ميملاك محاسبه امتيازات پژوهشي، شاخص - 3

  2اعضاي هيأت علمي)

                                              
   وهشي اعضاي هيات علمي دانشگاه هااعتبار ويژه پژآيين نامه ، . وزارت علوم تحقيقات وفناوري1
  تقاي اعضاي هيات علمي دانشگاه ها، آيين نامه اروزارت علوم تحقيقات وفناوري . 2
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ضروري  از طريق وب سايت معاونت پژوهشي اعلام مي گردد. هر سال از سوي معاونت پژوهشي   ،انهطرح پژوهآغاز و پايان فراخوان  - 4
مــدارك قابــل ارسال به همراه از طريق سامانه پژوهشي نگين، ضمن تكميل فرم هاي تعبيه شده در سامانه  است اعضاي محترم هيأت علمي

  با رعايت زمان مقرر اقدام نمايند. مربوط،  معتبراستناد 
  هاي واصله در خارج از محدوده زماني تعيين شده ترتيب اثر داده نخواهد شد.: به درخواست 1 تبصره

ارايه مستندات دقيــق، كامــل و معتبــر الزامــي  ،گيردپژوهشي بر اساس مستندات ارايه شده صورت ميهاي نظر به اينكه ارزشيابي فعاليت - 5
  قابل ارزشيابي نيست. مستندات هاي فاقداست بديهي است فعاليت

به  (Art university of Isfahan)دانشگاه هنر اصفهان   وابستگي، ارائه شده هاي پژوهشي: ضروري است در تمامي فعاليت2تبصره
  عنوان سازمان متبوع ذكر شده باشد.

در دفتر امــور  نامهاين آيين 3ماده مندرج در مواد و محاسبه امتيازات بر مبناي جداول امتيازدهي كارشناسي بعد از  ،هاي رسيدهتدرخواس - 6
كاربردهــاي  در ،و نتايج حاصــلگردد ارايه مي (يا كميته منتخب)پژوهشي معاونت پژوهشي دانشگاه، براي تأييد به شوراي پژوهشي دانشگاه

    .مورد استفاده قرار مي گيرداين آيين نامه  2ارايه شده در ماده 
و دانشــگاه پژوهشــي  معاونــت هرگونه تغيير يا اصلاح مفاد پس از تاييد كليات آيين نامه در هيات رييسه دانشــگاه در حيطــه اختيــارات - 7

 تابع ضوابط اعلامي از معاونت پژوهشي خواهد بود.همچنين پرداخت ها و چارچوب حاكم بر روند اجرايي و مالي گرانت 

  3هاي پژوهشي: محاسبه امتياز فعاليت3ماده 
بــه عنــوان اعتبــار طــرح درصد اين اعتبــارات)  25حداقل (هرسال با تصويب هيات رييسه دانشگاه بخشي از اعتبارات پژوهشي دانشگاه - 1

  فعاليت هاي پژوهشي و تقويت زير ساخت هاي پژوهش اختصاص داده مي شود.مي گردد و به باقي مانده اعتبار ساير   ه، تعيينانپژوه
  :بر اساس رابطة زير محاسبه خواهد شد (Grant)بودجة اعتبار ويژه پژوهشي اعضاي هيأت علمي  - 2

P=(A)[S+G+H]RP  مبلغ اعتبار ويژه پژوهشي :  
A امتياز رتبه علمي :       S امتياز عملكرد پژوهشي :       G ها: امتياز ساير فعاليت     H امتياز ويژه :        R ضريب تبديل به ريال :  
  ي طرح پژوههروش محاسبة امتيازها- 2- 1
  امتياز رتبه علمي(A) : 

   )4/2- 2) و استاد (2/2- 8/1)، دانشيار (8/1- 1)، استاديار (4/1- 1مربي ( امتيازات قابل احراز براي مرتبه هاي علمي:
   دانشگاه است .عهده ه امتياز مشوق اعضاي هيأت علمي براي ارتقا و تعيين ضريب در محدوده معين شده بلحاظ نمودن اين 

  .ست كه خارج از تكميل موظفي آموزشي عضو هيات علمي قرار گيردتبصره : فعاليت هايي در اين زمينه مورد تاييد و ارزشيابي ا
  امتياز پژوهشي(S) 

  گردد:ساله با استفاده از روابط ذيل محاسبه مي دوامتياز پژوهشي فرد در يك بازة 
S  امتياز پژوهشي در سال :                                                                                                  F+ E=2(C+D)+ S 
C در سال  معتبر)پژوهشي و ترويجي ومروري، ساير مجلات  - (علمي  : امتياز مقالات مجلات  
D  امتياز مقالات كنفرانس در سال :  
E پژوهشي در سال طرح هاي : امتياز  
F : امتياز تاليف كتاب، ترجمه كتاب، ثبت اختراع يا ارايه نوآوري ها، خلق اثر بديع و ارزنده هنري  

با رشته هاي موجود دانشگاه باشد و از لحاظ علمي مورد  لات در صورتي كه موضوع مقاله در ارتباطتبصره : مقالات چاپ شده در ساير مج
  تاييد حوزه معاونت پژوهشي قرار گيرد حايز امتياز است.

                                              
  )1390( آيين نامه اعتبار ويژه پژوهشي اعضاي هيات علمي دانشگاه ها، .وزارت علوم تحقيقات وفناوري3
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 ها امتياز ساير فعاليت(G) 
  . 30و هرموضوع) وحداكثر امتيازدر مادهحداكثر امتياز در واحد كار(4شماره  با توجه به جدول سقف امتياز ساير فعاليت ها

  امتياز ويژه(H) 
يك از بندهاي فوق ديده نشــده و يــا تعــادل ايجــاد كــردن در مبــالغ اعتبــار ويــژه  كه در هيچ هايياين امتياز با هدف ارزش دادن به فعاليت

  در نظر گرفته شده است. پژوهشي 
  ضريب تبديل به ريال(R) 

افــزايش درآمــد دانشــگاه از درآمــدهاي اختصاصــي تبصره : ضريب ريالي سالانه پژوهانه با توجه به بودجه تخصيصــي پــژوهش دانشــگاه، 
هاي پژوهشي برون دانشگاهي) و ميزان امتيازات پژوهشي اعضاي هيأت علمي، تعيين و ضــريب متغييــر جــايگزين ضــريب پژوهشي(طرح

 ثابت سالانه گردد.
  روش محاسبه امتيازهاي فرم ارتقا- 2- 2

 ابلاغيدانشگاه ها  ارتقاي اعضاي هيات علمي آيين نامه آخرين بط مندرج درضوا ملاك ارزشيابي امتيازات شاخص هاي پژوهشي، بر اساس
  علوم تحقيقات و فناوري، خواهد بود. وزارت 
مربوط مطابق آخرين ايين نامه ارتقاي اعضاي هيات جداول مربوطه به موضوع فعاليت هاي پژوهشي و ميزان امتيازات اختصاصي : 1تبصره 

  بود.علمي دانشگاه ها خواهد 
 : هر فعاليت پژوهشي فقط يكبار محاسبه مي شود و فعاليت پژوهشي كه قبلا امتياز آن در اعتبار ويژه سال قبل منظور گرديده، مجددا3ًتبصره 

  مورد بررسي قرار نمي گيرد. 
  : نحوه تخصيص پژوهانه4ماده 

    مي توانند از تسهيلات اين طرح استفاده نمايند. با توجه به وضعيت استخدامياعضاي هيات علمي 
  اعضاي هيات علمي استخدام جديد: معادل نتايج ارزشيابي فعاليت هاي پژوهشي انجام شده با آدرس دهي به نام دانشگاه هنر اصفهان. .1
ابي فعاليت هاي پژوهشي انجام اعضاي هيات علمي مامور به تحصيل: اختصاص اعتبار بعد از پايان ماموريت تحصيلي معادل نتايج ارزشي .2

 شده با آدرس دهي به نام دانشگاه هنر اصفهان.
اعضاي هيات علمي در حال مرخصي با حقوق و بدون حقوق: اختصاص اعتبار بعد از پايان مرخصي معادل نتايج ارزشيابي فعاليت  .3

  هاي پژوهشي انجام شده با آدرس دهي به نام دانشگاه هنر اصفهان
 اعضاي هيات علمي طرح سربازي:  اختصاص اعتبار بعد از پايان دوره در صورت موافقت جذب .  سربازي و طرح تعهد دوره .4

: اعضاي هيات علمي كه شرايط استفاده از اعتبار پژوهانه را دارا نمي باشند مي توانند از تسهيلات عقد قرارداد طرح هاي 1تبصره
 ميليون ريال، استفاده نمايند. 40ريال و دكتري:  ميليون 25پژوهشي با اعتبار مقطع كارشناسي ارشد: 

  : اعضاي هيات علمي مامور به تحصيل و در حال مرخصي بدون حقوق، شامل تبصره فوق نخواهند شد.2تبصره
  : نحوه هزينه اعتبار 5ماده 
 فعاليت دارند را در موارد ذيل هزينه نمايند:ت علمي دانشگاه مي توانند اعتبار تعيين شده متناسب با زمينه هاي پژوهشي كه در آن اهي ياعضا

 هاي پژوهشي ساليانة هر عضو هيات علمي.طرحبالاتر از ميزان  با اعتباريهاي پژوهشي مصوب انجام طرح - 1
 .سال يك بار  5براي هر  )ميليون ريال 20هزينه لپ تاپ (تا سقف  % 50پرداخت  - 2

  خواهد بود.خريد نرم افزار تخصصي به عنوان كالاي غيرمصرفي منوط  به تاييد معاونت پژوهشي دانشگاه  : 1تبصره
كــرد : كمك هزينة خريد رايانه از سال دوم شركت در طرح پژوهانه به عضو هيات علمي داده خواهد شد و مشروط بــه هزينــه2تبصره 
  .  ات علمي خواهد بودپيشين از سوي عضو هي درصد از پژوهانة دورة 50حداقل 
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   خريد وسايل و مواد مصرفي و تعميرلوازم پژوهشي. - 3
تبصره: ميزان و نوع مواد و لوازم غير مصرفي و مصرفي خريداري شده در چهارچوب پژوهانه، پيش از خريداري بايد به تاييد معاونت 

 مصرفي) بايستي به دانشكدة مربوطه ارائه شوند.پژوهشي رسيده باشد و پس از پايان  كار (مواد غير مصرفي و باقيماندة مواد 
خواني، آناليز و نمونهآرايي نمونهموارد قابل هزينه كرد اعتبار خريد خدمات پژوهشي شامل (ترجمه، حروفچيني، ويراستاري، صفحه - 4

اي هنر(با توجه به حوزه تخصصي  جشنواره - سازي مواد نمايشگاهيحمل و نقل و آماده پذيرش هزينه كرد مربوط به ) و سازي مواد
 انجام خواهد شد. هيأت علمي

 هزينه چاپ كتاب با تأييد شوراي انتشارات دانشگاه %70پرداخت  - 5
با سقف حمايت براي دانشجويان دكتري تا  نامه دانشجويان تحت راهنمايي عضو هيأت علميالتحقيق يا حمايت از پايانپرداخت حق - 6

   ميليون ريال. 20كارشناسي ارشد تا ميليون ريال و دانشجويان  50
  المللي داخلي و خارج از كشور با ارايه مقاله در چارچوب مقررات دانشگاه با ارايه گواهي معتبرهيأت علمي در سمينارهاي ملي و بين - 7

كرد هر همــايش سقف هزينهژه مي تواند در دو كنفرانس معتبر داخل كشور با حداكثر : عضو هيئت علمي با استفاده از اعتبار وي1تبصره
 ميليون ريال، و بدون محدوديت در كنفرانس هاي خارجي معتبر شركت نمايد. 5
  باشد.اريه شده به صورت سخنراني حداقل يك مقاله بايد ، در صورت شركت در دو كنفرانس : 2بصرهت

يــا كمبــود  كشور، به دليل  مشــكل رواديــد: در صورت پرداخت هزينه ثبت نام و شركت نكردن  در كنفرانس هاي خارج از  3هتبصر
  ) هزينه هاي آنها قابل پرداخت خواهد بود.رايط توسط معاونت پژوهشي دانشگاه(پس از احرازشاعتبار 
، بــا (در صورت پايين بــودن ميــزان گرنــت) : به عضو هيئت علمي شركت كننده در كنفرانسهاي خارج ازكشور براي بار اول 4 هتبصر

  ريال  پرداخت خواهد شد. ميليون 50اعتبار ويژه تا سقف   % 30ر ويژه پژوهشي، بدون در نظر گرفتن ميزان استفاده از اعتبا
  نيستند.: دانشجويان بورسيه مجاز به استفاده  از اعتبار ويژه عضو هيئت علمي جهت شركت در كنفرانسهاي خارجي 5تبصره 

 پژوهشي با رعايت سقف درصد هزينه كرد پژوهانه - پرداخت هزينه ثبت نام شركت در كارگاه هاي آموزشي - 8
هنري يــا محصــول فنــي  اي از آثاريرش ارايه يك اثر يا مجموعه ذپرداخت هزينه نمايشگاه هاي تخصصي معتبر، در صورتي كه فرد پ - 9

آثار وي پس از داوري جهت نمايش با نام دانشگاه هنر اصــفهان پذيرفتــه شــود، هزينــه در نمايشگاه هاي تخصصي معتبر را داشته باشد و 
داخلي ارزشيابي خلق اثــر «هاي مربوط به سفر، طبق روند حاكم بر حمايت از ارايه مقالات در خارج از كشور و با در نظر گرفتن آيين نامه 

 مورد حمايت قرار خواهد گرفت.»بديع و ارزنده هنري 
هيــات علمــي، در چــارچوب  لمللي معتبر و مرتبط با تخصص عضواهاي علمي ملي و بينخت حق عضويت در مجامع و انجمنپردا - 10

 مقررات پژوهشي دانشگاه.
  هيئت علمي توسط هيات امنا دانشگاه تعيين مي گردد. يسهميه ارزي براي اعضا: 1تبصره

دلــار بــر اســاس ســهميه  200پرداخت هزينه خريد كتب و نشريات خارجي با انتقال ارز از طريق سيستم بانكي معادل ريالي تا ســقف  - 11
 ارزي تعيين شده توسط هيأت امناي دانشگاه  هاي هنر 

هيــأت علمــي بــه كتابخانــه توســط عضــو  18پس از زمان تنفس در صورتي كه ها و مجلات خريداري شده مربوط به اين بند تبصره: كتاب
  دانشگاه تحويل گردد شامل دريافت امتياز پژوهشي خواهد بود.

و دسترسي بــاز  ISIپژوهشي داخلي يا حق انتشار تصاوير رنگي اضافي در مجلات  - پرداخت هزينه حق انتشار مقاله در مجلات علمي - 12
  .ISIدر مجلات معتبر مرتبط  حق انتشار مقاله

هاي پژوهشي مشترك، درخواست تجميع پژوهانه را به معاونت پژوهشــي توانند براي حمايت از طرحعلمي دانشگاه مياعضاي هيأت  - 13
  ارايه نمايد.
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 بايست در محدوده بندهاي ذيل هزينه گردد:الذكر ميموارد فوق 
 ربرديتوسعه اي و كااعتبار ويژه براي هزينه تجهيزات غير مصرفي مرتبط با پژوهش هاي  50ثر%حداك - 
   علمي و هنري اعتبار ويژه جهت هزينه مواد مصرفي %10 حداكثر - 
 و انتشار كتاب اعتبار ويژه جهت خريد خدمات پژوهشي %30 حداكثر - 
   و دانشجويان پژوهشي همكاراناعتبار ويژه براي پرداخت به  %40 حداكثر - 
داخلــي و خــارجي ، كارگاه ها و نمايشگاه هاي معتبر ملي و بين المللــي اعتبار ويژه هزينه كمك به شركت در كنفرانس  %30 حداكثر    - 

 ايشان يا دانشجويان تحت نظر و پژوهشگرجهت 
 و حق عضويت مجامع علمي معتبر اعتبار ويژه براي خريد كتاب ومجلات %30حداكثر - 
بــراي  %30،حــداكثربــراي مجــري طرح پژوهشــي از اعتبــار %60تخصيص حــداكثراعتبار ويژه براي طرح هاي پژوهشي ( %60حداكثر - 

  طرح هاي كاربردي و توسعه اي را شامل مي شود) %40طرح هاي بنيادي و  %20و اقلام مصرفي تا سقف  انهمكار
از اعتبــار باشد براي انجام پروژه ها و قراردادهايي كه اعتبار آن از منابع مالي خارج از دانشگاه تأمين گرديده اســت، : محقق مجاز نمي1تبصره

  ويژه خود هزينه نمايد.
  : كليه لوازم غير مصرفي خريداري شده از محل اعتبار ويژه جزو اموال دانشگاه است2تبصره
  :در صورتي كه اعتبار اختصاصي به هيات علمي تا پايان دوره يك سال هزينه نشود هيات علمي مجاز به استفاده تا پايان 3تبصره 

  سال پژوهشي آتي مي باشد.
  : ميزان اعتبار ويژه براي هزينه تجهيزات غير مصرفي با بررسي وتصويب شوراي پژوهشي قابل افزايش خواهد بود.4تبصره 

    نظارت بر اجرا:6ماده 
  است.  پژوهشي دانشگاه هنر اصفهان تنظارت بر اجراي بهينه اين طرح بر عهده معاون

  تصويب :7ماده 
و از تــاريخ تصــويب  تاييد 20/4/1395 مورخدانشگاه  هيأت رئيسه و 12/2/1395اي پژوهشيورشدر   تبصره 21  ،ماده  7در  شيوه نامهاين 

  .قابل اجراست
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 منابع :

  
   90 06 27مصوب  يو پژوهش يدانشگاهها و موسسات آموزش عال يعلم ئتيه ياعضا )Grantنامه پژوهانه ( نييآ - 
فعاليــت هــاي - 2،ماده  18/8/1387، آيين نامه ارتقاي اعضاي هيات علمي دانشگاه ها ، مصوب وزارت علوم تحقيقات وفناوري - 

    3و2و1: ماده 4پژوهشي و فناوري جدول شماره
ويراست بهمن مــاه  پيش نويس آيين نامه اعتبار ويژه پژوهشي اعضاي هيات علمي دانشگاه ها،، وزارت علوم تحقيقات وفناوري - 

    ه پژوهشيها و نحوه محاسبه اعتبار ويژ ر: ميزان معيا2،ماده 1387
 وزارت علوم تحقيقات و فناوري ، جشنواره پژوهش و فناوري ،آيين نامه انتخاب پژوهشگر نمونه سال  - 
تصويب كليات دســتورالعمل - 2، مصوبه 22/7/1386دانشگاه هنر اصفهان ،طرح پژوهه (گرانت ) ، هيات رييسه دانشگاه ، مورخ  - 

  1386سال اعتبار ويژه پژوهه 
 آيين نامه اعتبار ويژه اعضاي هيات علميدانشگاه شهيد بهشتي ،  - 
آيين نامه اعتبار ويژه پژوهشي و حمايت مالي معاونت پژوهشي از اعضاي هيــات علمــي (گرانــت) دانشــگاه در دانشگاه شيراز،  - 

   1386سال 
 لمي دانشگاه آيين نامه اعتبار ويژه پژوهشي (پژوهانه )به اعضاي هيات عدانشگاه كاشان،  - 
 دانشگاه فردوسي مشهد، آيين نامه طرح پژوهش ( گرانت ) (امتياز اعتباري پژوهش) - 
 ويژه پژوهشي (گرانت ) اعضاي هيات علمي دانشگاه آيين نامه اعتبار  دانشگاه شهركرد، - 
 ، آيين نامه اعتبار ويژه پژوهشي (گرانت ) اعضاي هيات علمي دانشگاه اصفهان دانشگاه صنعتي - 
 دانشگاه تربيت مدرس، آيين نامه اعتبار ويژه پژوهشي (گرانت) اعضاي هيات علمي دانشگاه  - 
 دانشگاه تهران، آيين نامه اعتبار ويژه پژوهشي ( گرانت ) اعضاي هيات علمي دانشگاه      - 
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 نمودار روند ارزشيابي فعاليت هاي پژوهشي اعضاي هيات علمي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
               

      
                                                                                                               

  
  

  

  

 بررسي و ارزشيابي مدارك

  اعلام نتيجه ارزشيابي

 مديريت امور پژوهش

 امور پژوهش مديريت اعلام مراتب به

 مديريت امور پژوهش

 اعضاي هيات علمي  و فناوريمعاونت پژوهش دفتر نظارت و ارزيابي 

  اجراي طرح گرانت (پژوهه)  اجراي فرايند ترقيع و ارتقا
  اجراي فرصت مطالعاتي اعضاي هيات علمي  
  اجراي طرح حمايت از پايان نامه هاي تحصيلات تكميلي  
  انتخاب پژوهشگر نمونه  
 پژوهشي دانشكده ها و گروه هاي آموزشي ارزشيابي 

  تهيه بانك اطلاعاتي از دستاوردهاي پژوهشي  

اطلاع از رتبه پژوهشي و اعتبار گرانــت و 
 اقدام به منظور استفاده از اين اعتبار

 عدم تأييد اعلام مراتب به عضو هيأت علمي عملكردهاي پژوهشيارزشيابي

 فراخوان  طرح

و تحويل كليه سامانه نگين تكميل پرسشنامه 
 مدارك به دفتر پژوهش

 تأييد ارزشيابي عدم تأييد

ارزشيابيتأييد نهايي
اعلام نتيجه

 عضو هيأت علمي

 مديريت امور پژوهش

 شوراي پژوهشي دانشگاه

 و فناوري معاون پژوهش

 مديريت امور پژوهش




