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پس از سالها تالش بيوقفه در حوزۀ معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه شهيد مدني آذربایجان ،اینك شاهد
مهيا شدن زیرساختهاي پژوهش و فناوري در بخشهاي پژوهشهاي بنيادي و کاربردي ،حرکت به سمت
دانشگاه کارآفرین و توسعه فناوريهاي راهبردي و اقتصاد دانش ميباشيم.
دانشگاه شهيد مدني آذربایجان در دهۀ سوم فعاليت خود با گذر از دانشگاه نسل اول (آموزش محور) با خروجي
مدركگرایي و نسل دوم (پژوهش محور) با خروجي مقالهگرایي ،در حال تبدیل شدن به دانشگاه نسل سوم با
خروجي پژوهشهاي تقاضامحور ،محصوالت فناورانه و شرکتهاي دانشبنيان ميباشد .در این نسل از دانشگاهها،
در سایۀ تالش ،همدلي و همراهي تمامي محققان ،اساتيد نخبه ،دانشجویان خالق و کارکنان تالشگر ،مسير
پژوهش در دانشگاه به سمت و سوي توسعۀ نوآوري ،فناوري و کارآفریني جهتدهي ميشود.
در راستاي گسترش و تعميق فعاليتهاي پژوهشي اعضاي هيأت علمي و سوق دادن فعاليتهاي پژوهشي
پژوهشگران دانشگاه به سمت حل نيازها و مشكالت جامعه و نيز تجاريسازي فناوري و توليد ثروت از دستاوردهاي
پژوهش و فناوري دانشگاه ،آیيننامههاي مربوطه که در سالهاي اخير مورد بازنگري قرار گرفته و در شوراي
پژوهش و فناوري دانشگاه ،هيأت رئيسه و هيأت امناء حسب مورد به تصویب رسيده است ،به صورت کتاب
مجموعه آئيننامهها و مقررات پژوهش و فناوري توسط همكاران محترم حوزه مدیریت امور پژوهشي دانشگاه
تدوین گردیده ا ست .اميد است این مجموعه مورد استفاده اساتيد ،محققان و دانشجویان ارجمند قرار گرفته و در
راستاي اطالعرساني و آگاهسازي قوانين و آیيننامههاي این حوزه مورد توجه همكاران محترم باشد.
در پایان از تمامي همكاران محترم اعضاي هيات علمي دانشگاه درخواست ميگردد پيشنهادات خود را در راستاي
اصالح و تكميل آیيننامهها و شيوه نامهها به معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه ارسال نمایند.

علي عجمي
معاون پژوهش و فناوري دانشگاه

پژوهشهاي دانشگاهي از منظر توليد علم و فناوري و ارائۀ راهبردهاي گوناگون ،نقش بسزایي در سرنوشت
جوامع و بهسازي زندگاني بشر و رسيدن به کمال واقعي و حقيقي دارد .بدیهي است نيل به این هدف ،مستلزم
آگاهي از اصولي است که پرداختن به بایدها و نپرداختن به نبایدها را ترسيم و مشخص ميکند .رعایت بایدها و
نبایدها در انتشار آثار پژوهشي ،موجب ارتقاي اعتبار علمي یافتههاي پژوهشي خواهد بود .از این رو ،به منظور حفظ
حقوق پژوهشگران محترم و جلوگيري از تضعيف اعتبار ملي و بينالمللي و ارج نهادن به مالكيت مادي و معنوي
آثار پژوهشي ،دستورالعملهاي اجرایي قوانين و مقررات مصوب وزارت علوم ،تحقيقات وفناوري ،تدوین و پس از
مطالعه و بررسي و طرح و تصویب در جلسات تخصصي شوراي پژوهش و فناوري دانشگاه ،در مجموعه حاضر
گردآوري شده است که جهت بهرهمندي در اختيار پژوهشگران گرانقدر قرار ميگيرد.

با احترام
اسمعيل عابدي
مدیر امور پژوهشي دانشگاه
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فصل 8
دستورالعمل شوراهای پژوهشی و وظایف آنها

این آیيننامه با توجه به آئيننامه جامع مدیریت دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي ،پژوهشي و فناوري مصوب
جلسه ششصد و هشتاد و چهار مورخ  1080/11/13شوراي عالي انقالب فرهنگي و نيز بر اساس مصوبه یازدهمين
صورتجلسه شوراي پژوهشي و فناوري در سال  00مورد تصویب قرار گرفته است .با ابالغ این آئيننامه ،تمامي
آئيننامههاي داخلي مصوب دانشگاه بياثر ميگردند.
شوراهاي پژوهشي براساس آیيننامۀ جامع مدیریت دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي ،پژوهشي و فناوري مصوب
جلسه ششصد و هشتاد و چهار مورخ  1080/11/13شوراي عالي انقالب فرهنگي ،بهمنظور تهيه و تدوین
برنامههاي پژوهشي و کمك فكري به امور اجرایي در فراهم آوردن امكانات پژوهشي تشكيل گردیده است.
شورای پژوهشی دانشگاه
ماده .8وظایف و اختیارات شورای تخصصی پژوهشی و فناوری دانشگاه
براساس مندرجات آیيننامۀ جامع مدیریت دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي ،پژوهشي و فناوري وظایف شوراي
پژوهشي دانشگاه به شرح ذیل است:
 .1کمك و همكاري با معاون پژوهشي ،درا یجاد زمينههاي اجرایي مصوبات شوراي دانشگاه و تصميمات
هيأت رئيسه در مورد پژوهشهاي علمي؛
 .1تدوین و پيشنهاد برنامههایي در زمينههاي مختلف پژوهشي به شوراي دانشگاه از جمله:
 ایجاد محيط مناسب ،بهبود شرایط و رفع موانع تحقيق و تشویق پژوهشگران دانشگاه؛
 هماهنگ ساختن زمان تعليم و تحقيق در دانشگاه؛

مجموعه قوانین و مقررات پژوهشی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

 برنامهریزي بهمنظور مشارکت با بخش خصوصي در اجراي طرحهاي پژوهشي و تعيين نحوۀ
همكاري با مراکز تحقيقاتي داخل و خارج از دانشگاه؛
 برنامهریزي بهمنظور ارائۀ خدمات پژوهشي دانشگاه به سازمانهاي مختلف براي برآوردن نيازهاي
کشور ،منطقه و استان و چگونگي همكاري پژوهشي دانشگاه با مراکز صنعتي (ارتباط دانشگاه و
صنعت) ،دستگاههاي اجرایي ،مؤسسات پژوهشي ،وزارتخانهها و سازمانهاي دولتي دررفع تنگناهاي
موجود؛
 .0همكاري در تدوین برنامه جامع پژوهشي دانشگاه؛
 .0بررسي و تصویب طرحهاي پژوهشي دانشگاه با اولویت بخشيدن به طرحهاي کاربردي ،سمينارها و
کنگرههاي پيشنهادي دانشكدهها یا بنابه پيشنهاد معاون پژوهش و فناوري دانشگاه؛
 .0ایجاد هماهنگي در فعاليتهاي پژوهشي دانشگاه و تشویق پژوهشهاي بين دانشكدهاي و ایجاد ارتباط با
سایر سازمانهاي آموزشي و پژوهشي دانشگاهي داخلي و خارجي بهمنظور ایجاد زمينههاي پژوهشي
مشترك باتوجه به قوانين و مقررات مملكتي؛
 .3ارزشيابي طرحهاي پایان یافته در دانشگاه و انتخاب پژوهشها و پژوهشگران ممتاز سال در رشتههاي
مختلف و تشویق مادي و معنوي آنها؛
.9

تدوین و پيشنهاد سياستها ،اهداف و خط مشي پژوهشي و فناوري دانشگاه به منظور ارائه به شوراي
دانشگاه؛

 .8تهيه ،تدوین و پيشنهاد طرحهاي تربيت محقق و برگزاري کارگاههاي پژوهشي؛
 .0فراهم آوردن زمينههاي توسعۀ فناوري در دانشگاه و حمایت از توسعه فعاليت مراکز رشد ،کارآفریني و
پارك علم و فناوري دانشگاه؛
 .13بررسي ،تدوین و پيشنهاد برنامههاي تحقيقي بهمنظور شناخت هرچه بيشتر جهان دانش و گسترش
مرزهاي دانش و استفاده از آخرین متدهاي پژوهشي؛
 .11تعيين و پيشنهاد خط مشي کلي کاربرد نتایج تحقيقات براي ارتقاي کيفيت آموزش کشور؛
 .11تهيه ،تدوین و پيشنهاد آیيننامههاي مختلف پژوهشي به مراجع ذیربط؛
 .10بررسي و اظهارنظر دربارۀ مسائلي که توسط شوراي دانشگاه و یا معاون پژوهشي دانشگاه به شوراي
پژوهشي ارجاع ميشود؛
 .10تصویب و برنامهریزي در جهت توزیع مناسب فرصتهاي مطالعاتي اعضاي هيأت علمي واجد شرایط؛
 .10بررسي و تصویب نهایي تقاضاي اعضاي هيأت علمي براي شرکت در سمينارها و کنفرانسهاي بينالمللي
خارج از کشور؛
 .13بررسي پيشنهادهاي رسيده براي برگزاري نشستها و گردهمایيهاي علمي آموزشي در سطح دانشگاهي،
استاني و ملي و کمك به برگزاري آنها؛
مجموعه قوانین و مقررات پژوهشی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

 .19بررسي و تصویب شيوهنامۀ پژوهانه باتوجه به آیيننامۀ وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري؛
 .18ارزیابي ميزان توانمنديهاي علمي و پژوهشي و سنجش قابليتهاي فارغالتحصيالن دانشگاه براي کار
در جامعه ،از طریق اجراي طرحهاي تحقيقاتي ویژه.
تبصره  .8شوراي پژوهشي دانشگاه ميتواند برحسب ضرورت بخشي از وظایف و اختيارات خود را به شوراي
آموزشي -پژوهشي دانشكدهها و شوراي پژوهشي مراکز تحقيقاتي و پژوهشكدههاي مصوب تفویض
نماید.
ماده  .2ترکیب اعضای شورای پژوهشی دانشگاه
شوراي پژوهشي دانشگاه مرکب از اعضاي ذیل است که باحكم ریاست دانشگاه منصوب ميشوند:
 .1معاون پژوهش و فناوري دانشگاه (رئيس شورا)؛
 .1معاون آموزشي و تحصيالت تكميلي دانشگاه یا مدیر کل تحصيالت تكميلي؛
 .0رئيس یا معاون پژوهشي دانشكدهها /پژوهشكدهها/مراکز تحقيقاتي مصوب؛
 .0دو تن از اعضاي هيأت علمي صاحب فعاليتها و آثار پژوهشي و فناوري ارزنده به پيشنهاد معاون
پژوهشي و تأیيد رئيس دانشگاه به مدت دو سال و قابل تمدید؛
 .0مدیر امور پژوهش و فناوري دانشگاه (دبير شورا)؛
 .3ریيس دفتر ارتباط با صنعت و کارآفریني دانشگاه.
تبصره  .2ریاست شوراي پژوهشي با معاون پژوهش و فناوري و دبيري آن به عهدۀ مدیر امور پژوهش و فناوري
است.
تبصره  .9جلسات شورا هر دو هفته یكبار بهطور عادي تشكيل خواهد شد .معاون پژوهش و فناوري دانشگاه
ميتواند در موارد لزوم شورارا به تشكيل جلسات فوقالعاده دعوت نماید.
تبصره  .4جلسات شورا باحضور اکثریت اعضا رسميت ميیابد و تصميمات با اکثریت آراي اعضاي حاضر اتخاذ
خواهد شد.
شورای انتشارات دانشگاه
ماده  .9وظایف و اختیارات شورای انتشارات دانشگاه
 .1تصميمگيري در مورد رد یا قبول درخواستهاي چاپ آثار براساس نظرات داوران؛
 .1تصميمگيري در مورد مبلغ تشویق چاپ کتابهاي منتشره توسط دانشگاه و دیگر ناشرین؛
 .0موافقت با پرداخت حقالزحمۀ داوران و مسئولين مجالت دانشگاه؛
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.0
.0
.3
.9
.8
.0

تصميمگيري در مورد سياستهاي عمومي انتشارات و تدوین و اصالح دستورالعملهاي مربوط؛
تدوین و اصالح فرمها و فرآیندهاي مرتبط با داوري آثار؛
تآیيد ابالغهاي مدیر مسئول ،سردبير و هيئت تحریریه دانشگاه؛
نظارت بر فعاليتهاي مجموعه انتشارات دانشگاه و ارائه پيشنهادهاي اصالحي به دبير انتشارات؛
تصميم نيازهاي کالن و برنامهریزي براي سياستهاي عمومي و کلي نشریات دانشگاه؛
تصميمگيري اوليه براي موافقت یا رد درخواستهاي گروههاي آموزشي براي راهاندازي مجالت
تخصصي؛

 .13پيشنهاد آیيننامۀ نحوۀ تدوین کتابهاي علمي و پژوهشي برمبناي ضوابط مصوب؛
 .11ایجاد انگيزه هاي مادي و معنوي به منظور ترغيب و تشویق اعضاي هيات علمي به تاليف و ترجمه
کتب ،نگارش مقاالت تحقيقي و ایجاد امكانات و تسهيالت الزم براي تسریع در چاپ و نشر آثار علمي.
ماده.4ترکیب اعضای شورای انتشارات دانشگاه
.1

معاونت پژوهشي و فناوري دانشگاه (رئيس جلسه)؛

.1

ریاست کتابخانۀ مرکزي (دبير شورا)؛

.0

یك تن از اعضاي هيأت علمي هر دانشكده (نماینده دانشكده).
شورای آموزشی -پژوهشی دانشكدهها

ماده  .5وظایف پژوهشی شورای آموزشی– پژوهشی دانشكدهها
 .1بررسي گزارشهاي پژوهشي گروهها درمورد توان و زمينههاي پژوهشي آنها و منعكس نمودن اینگونه
گزارشها به شوراي پژوهشي دانشگاه؛
 .1بررسي و تصویب طرحهاي مصوب ،گزارشهاي مرحلهاي و نهائي گروههاي مختلف حداکثر ظرف مدت
دوهفته پس از دریافت وا نعكاس آن به شوراي پژوهشي دانشگاه جهت اخذ تصميم نهائي؛
 .0بررسي و تأیيد برگزاري سمينارها و کنگرههاي پيشنهادي گروهها بهمنظور انعكاس آن به شوراي
پژوهشي دانشگاه؛
 .0تشویق پژوهشهاي بينگروهي و فراهم آوردن امكانات و ایجاد هماهنگي الزم براي اینگونه
همكاريها؛
 .0تنظيم گزارش ساليانۀ فعاليتهاي پژوهشي دانشكده ،تعيين و معرفي پژوهشگران و پژوهشهاي ممتاز
به شوراي پژوهشي دانشگاه؛
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 .3بررسي و اعالم نظر در خصوص پيشنهادهاي تأليف و ترجمۀ کتابهاي ارائه شده از سوي اعضاي هيأت
علمي گروهها و ارسال آن به شوراي پژوهشي دانشگاه؛
 .9بررسي و تصویب تقاضاي فرصت مطالعاتي اعضاي هيأت علمي دانشكده و انعكاس آن به شوراي
پژوهشي دانشگاه؛
 .8بررسي و اعالم نظر درمورد تقاضاي اعضاي هيأت علمي براي شرکت در سمينارها و کنفرانسهاي
علمي بينالمللي خارج از کشور؛
 .0بررسي و اعالم نظر در مورد درخواست حقالتأليف تشویقي ،پيشنهادها و سایر تقاضاهاي پژوهشي؛
 .13بررسي امتيازات اعتبار پژوهشي (گرنت) اعضاي هيأت علمي و ارجاع آن به معاونت پژوهشي دانشگاه؛
 .11بررسي و اظهارنظر درخصوص موارد ارجاعي از شوراي پژوهشي دانشگاه.
تبصره  .5شوراي آموزشي -پژوهشي دانشكده موظف است موارد الزم را طي صورتجلساتي به شوراي پژوهشي
دانشگاه ارائه نماید.
ماده.6ترکیب اعضای شورای آموزشی–پژوهشی دانشكده
 .1رئيس دانشكده؛
 .1معاون آموزشي و پژوهشي دانشكده؛
 .0مدیران گروهها؛
.0

یك نفر ازا عضاي هيأت علمي باسابقۀ دانشكده (ترجيحاً دانشيار و باالتر) به پيشنهاد رئيس دانشكده و
با حكم ریاست دانشگاه.

تبصره  .6ریاست شوراي آموزشي پژوهشي دانشكده با رئيس دانشكده و دبيري جلسات شورا به عهدۀ معاون
پژوهشي دانشكده است.
تبصره  .7شوراي آموزشي – پژوهشي دانشكده هر دو هفته یكبار بهطورعادي تشكيل خواهد شد و در موارد
لزوم جلسات فوقالعاده نيز خواهد داشت.
تبصره  .1جلسات شوراي آموزشي -پژوهشي دانشكده با حضور اکثریت اعضا رسميت ميیابد و تصميمات با
اکثریت آراي اعضاي حاضر اتخاذ خواهد شد.
شورای پژوهشی مراکز تحقیقاتی  /پژوهشكدهها
ماده .7وظایف شورای پژوهشی مراکز تحقیقاتی  /پژوهشكده:
 .1تدوین برنامۀ ساالنه و برنامههاي درازمدت مرکز تحقيقاتي /پژوهشكده و ارائۀ گزارش به معاون پژوهشي
و مراجع ذیربط از طریق رئيس مرکز تحقيقاتي /پژوهشكده؛
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 .1بررسي و تعيين اولویتهاي پژوهشي؛
 .0بررسي و تصویب طرحهاي پژوهشي و تعيين هزینۀ خدمات مرکز تحقيقاتي /پژوهشكده؛
 .0نظارت بر کيفيت و حسن اجراي طرحهاي پژوهشي و ارزیابي طرحهاي پژوهشي خاتمه یافته؛
 .0انتخاب پژوهشها و پژوهشگران نمونۀ طرحهاي کاربردي؛
 .3تایيد صالحيت علمي اعضاي هيأت علمي و پژوهشگران بهمنظورا ستخدام یا همكاري با مرکز تحقيقاتي/
پژوهشكده؛
 .9بررسي و تصویب خریدهاي مربوط به منابع علمي ،راهاندازي و تجهيز آزمایشگاههاي مرکز تحقيقاتي /
پژوهشكده؛
 .8بررسي و تصویب سفرهاي علمي؛
 .0بررسي و تصویب دورههاي آموزشي و پژوهشي و سيمنارهاي علمي طبق ضوابط و مقررات؛
 .13تعيين خط مشي مرکز تحقيقاتي  /پژوهشكده براي ارتباط علمي با سایر مراکز علمي داخل و خارج طبق
ضوابط و مقررات؛
 .11بررسي و تصویب آیيننامۀ اجرایي مرکز تحقيقاتي /پژوهشكده.
تبصره  .3تصویب نهائي سفرهاي علمي خارجي پيشبيني نشده درطرحهاي پژوهشي منوط به تصویب شوراي
پژوهشي دانشگاه ميباشد.
ماده .1ترکیب اعضای شورای پژوهشی مراکز تحقیقاتی/پژوهشكدهها
 .1رئيس مرکز تحقيقاتي /پژوهشكده؛
 .1معاون مرکز یا پژوهشكده (درصورت وجود)؛
 .0مدیران گروههاي پژوهشي؛
 0 .0نفر از اعضاي مرکز تحقيقاتي /پژوهشكده.
ماده .3وظایف شورای گروه پژوهشی
 .1تدوین برنامۀ ساالنه و برنامههاي درازمدت گروه پژوهشي و پيشنهاد آن به معاون پژوهشي
دانشگاه/رئيس مرکزت حقيقاتي /پژوهشكده؛
 .1بررسي و تعيين اولویتهاي پژوهشي؛
 .0بررسي و تصویب طرحهاي پژوهشي پيشنهادي مرتبط بازمينۀ فعاليت گروه پژوهشي و پيشنهاد هزینه
خدمات به مرکز تحقيقاتي /پژوهشكده؛
 .0نظارت بر کيفيت و حسن اجراي طرحهاي پژوهشي و ارزیابي طرحهاي پژوهشي خاتمه یافته؛
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 .0انتخاب پژوهشها و پژوهشگران نمونۀ طرحهاي کاربردي؛
 .3تایيد صالحيت علمي اعضاي هيأت علمي و پژوهشگران به منظور استخدام یا همكاري با گروه پژوهشي؛
 .9بررسي و پيشنهاد خریدهاي مربوط به منابع علمي ،راهاندازي و تجهيز آزمایشگاههاي گروه پژوهشي؛
 .8بررسي و پيشنهاد سفرهاي علمي؛
 .0بررسي و پيشنهاد دورههاي آموزشي و پژوهشي و سيمنارهاي علمي طبق ضوابط و مقررات؛
 .13تعيين خط مشي گروه پژوهشي براي ارتباط علمي با سایر مراکز علمي داخل و خارج طبق ضوابط و
مقررات؛
 .11بررسي و اظهارنظر درخصوص موارد ارجاعي از معاون پژوهشي دانشگاه /رئيس مرکز تحقيقاتي/
پژوهشكده.
تبصره .81شوراي پژوهشي گروه موظف است موارد الزم را طي صورتجلساتي به معاون پژوهشي دانشگاه/
ریيس مرکز تحقيقاتي /پژوهشكده ارائه نماید.
ماده.81ترکیب اعضای شورای پژوهشی گروه
 .1مدیر گروه؛
 0 .1نفر از اعضاي گروه ،بنابه پيشنهاد اعضاي گروه و حكم معاون پژوهشي دانشگاه /رئيس مرکز تحقيقات/
پژوهشكده.
این دستورالعمل (مصوبۀ  )1000/33/11در81ماده و  81تبصره ،در آبان ماه سال  1003مورد بازنگري قرار گرفته
به تأیيد معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه رسيد و از تاریخ تصویب الزماالجرا است.
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فصل2

دستورالعمل اجرایی آییننامۀ پژوهانه ) (Grantاعضای هیأت
علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

این دستورالعمل با توجه به «آیيننامۀ پژوهانه ) (Grantاعضاي هيأت علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزش
عالي» (به شمارۀ  0/113001مورخ  )1003/33/19و براساس دستورالعمل اجرایي مصوب تير ماه سال 1001
دانشگاه شهيد مدني آذربایجان (ویرایش بهمن ماه )1000و مصوبات متعدد شوراي پژوهشي و فناوري دانشگاه ،در
مهر ماه  1009مورد بازنگري و تصویب قرار گرفت .با ابالغ این دستورالعمل ،تمامي دستورالعملهاي داخلي مرتبط
مصوب دانشگاه بياثر ميگردند.
مقدمه
امروزه دانشگاهها بایستي با اتكا به راهبردهاي کالن و با تكيه بر نوآوري و خالقيت به سمت توليد و توسعۀ علم و
دست یابي به فناوري براي ارتقاي جایگاه علمي کشور در جهان و کسب ثروت به منظور بهبود وضع زندگي مردم و
رفاه عمومي حرکت نمایند .بر این اساس حوزۀ معاونت پژوهشي و فناوري دانشگاه شهيد مدني آذربایجان ،عزم خود
را جزم نموده تا با حرکتي هدفمند ،تالشي عظيم و با ایجاد فرآیندهاي علمي در جهت تبدیل پژوهش به فناوري و
فناوري به ثروت ملي ،با حمایت وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري و مسئولين محترم استان ،نقش اساسي در توسعۀ
منابع انساني و سرمایۀ اجتماعي در توليد ملي و دستیابي به جایگاه علمي و فناوري در سطح منطقه ایفا کند .در
این راستا ،به منظور ساماندهي و همچنين به منظور ترغيب و تشویق اعضاي محترم هيأت علمي دانشگاه به انجام
فعاليتهاي پژوهشي بنيادي و کاربردي در جهت تحقق اهداف و برنامههاي دانشگاهها ،دستورالعمل اجرایي
آیيننامۀ پژوهانه ) (Grantاعضاي هيأت علمي دانشگاه ،پس از بازنگري و بحث و بررسي در جلسات متعدد
شوراي پژوهشي دانشگاه ،تدوین و به شرح ذیل تصویب و ابالغ ميگردد:
ماده  .8اهداف
.1-1

اعطاي اختيارات بيشتر به اعضاي هيأت علمي در انجام امور پژوهشي؛
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.1-1

تأمين اعتبار پژوهشي اعضاي هيأت علمي با رویكرد کاهش تشریفات اداري؛

.0-1

ترغيب و تشویق اعضاي هيأت علمي به انجام هرچه بهتر فعاليتهاي پژوهشي و فراهم آوردن شرایط
مناسب براي تحقق اهداف و برنامههاي دانشگاه؛

.0-1

ارزشگذاري علمي و ایجاد رقابتهاي سالم به منظور پشتيباني و تشویق مناسب اعضاي هيأت علمي
دانشگاه در فعاليتهاي پژوهشي؛

.0-1

افزایش ميزان بهرهوري اعضاي هيأت علمي و استفادۀ بهينه از منابع مالي پژوهشي در جهت ارتقاي
فعاليتهاي پژوهشي دانشگاه؛

.3-1

تسهيل فعاليتهاي جاري پژوهشي اعضاي هيأت علمي و دانشجویان تحت مشاوره

.9-1

کمك به پژوهش محور شدن دانشگاه؛

.8-1

تسهيل همكاري اعضاي هيأت علمي با مراکز و سازمانهاي خارج از دانشگاه؛

.0-1

اتخاذ سياست حمایتي هماهنگ براي تمامي اعضاي هيأت علمي.

ماده  .2مراحل استفاده از اعتبار پژوهشی
متقاضيان استفاده از اعتبار پژوهشي ،فعاليتهاي پژوهشي خود را در سامانۀ مدیریت اطالعات پژوهشي ثبت نموده،
پس از ضميمه نمودن مستندات ،به مدیر گروه ارسال ميکنند .مدیر گروه پس از بررسي مدارك و تعيين امتياز
(براساس مفاد مندرج در این دستورالعمل) به ریيس دانشكده  /معاون پژوهشي دانشكده ارجاع ميدهد .موارد
درخواستي ،پس از بررسي و تعيين امتياز (از طریق سامانه) توسط دانشكده به مدیریت امور پژوهشي ارسال
ميگردد  .پس از کنترل و بررسي موارد ارسالي در اداره امور پژوهشي و تخصيص امتياز مریوطه ،نتيجه به اطالع
عضو هيأت علمي متقاضي رسانده ميشود( .این مراحل در بخش فرآیند اجرایي این دستورالعمل به طور کامل
توضيح داده شده است).
ماده  .9نحوۀ محاسبۀ پژوهانه (اعتبار پژوهشی)
کليۀ امتيازات پژوهشي هر عضو هيأت علمي براي تعيين اعتبار پژوهشي براساس مجموعه امتيازات کسب شده از
فعاليتهاي پژوهشي در یك سال اخير (از اول فروردین تا آخر اسفند هر سال ) به شرح ذیل محاسبه ميشود:
عدد مبنا× امتیاز پژوهش= میزان اعتبار پژوهش
تبصره .8عدد مبنا ب راي محاسبۀ اعتبار پژوهشي در ابتداي هر سال با پيشنهاد شوراي پژوهشي دانشگاه و تصویب
هيأت رئيسۀ دانشگاه تعيين ميگردد.
تبصره  .2اعتبار پژوهشي استفاده نشده هر سال براي سالهاي بعدي ذخيره ميشود.
ماده  .4موارد استفاده از پژوهانه (اعتبار پژوهشی)Grant/
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هر عضو هيأت علمي ميتواند ضمن رعایت مقررات ،اعتبار پژوهشي خود را در موارد ذیل هزینه نماید:
 .1انجام طرحهاي پژوهشي داخل دانشگاه براساس آیيننامۀ نحوۀ حمایت از طرحهاي پژوهشي اعضاي
هيأت علمي دانشگاه؛
تبصره  .9همكاران هيأت علمي جدیداالستخدامي که بيش از دو سال از استخدام آنها سپري نشده باشد،
ميتوانند از اعتبار گرنت به مبلغ  13/333/333ریال ساالنه و حداکثر تا سقف دو سال جهت کليۀ هزینههایي
که طبق این آیيننامه براي فعاليتهاي پژوهشي اعضاي هيأت علمي مجاز شمرده شده است ،بهرهمند شوند.
 .1خرید تجهيزات و لوازم آزمایشگاهي غيرمصرفي با تأیيد گروه مربوطه؛
 .0پرداخت هزینههاي خدمات آزمایشگاهي ،ميداني ،خرید مواد مصرفي جهت انجام کليۀ فعاليتهاي
پژوهشي و هزینههاي مربوط به انجام پایاننامههاي کارشناسي ارشد و رسالههاي دکتري در طول هر
سال حداکثر تا  51درصد اعتبار پژوهشی فرد؛
.0

پرداخت حق عضویت در مجامع و انجمنهاي علمي ،هزینۀ انتشار کتاب (در صورت داشتن مجوز از
شوراي پژوهشي) ،خرید نرمافزارها ،پایگاههاي اطالعاتي و هزینۀ ثبت اختراع در طول سال حداکثر
تا  91درصد اعتبار پژوهشی فرد؛

تبصره  .4پرداخت هزینههاي ثبت اختراع ،فقط به شرط اختصاص مالكيت فكري اختراع به نام دانشگاه
شهيد مدني آذربایجان و از محل گرنت قابل پرداخت است.
 .0پرداخت هزینۀ انتشار کتاب ،شامل تنها کتابهایي ميشود که براساس مصوبۀ شوراي انتشارات دانشگاه،
داوري شده باشد و طبق شيوهنامۀ چاپ و نشر کتاب معاونت پژوهشي و فناوري دانشگاه ،منتشر گردند،
در اینصورت  %03هزینۀ نشر کتابهاي مذکور از محل اعتبار پژوهشي فرد و  %03دیگر توسط خود
فرد پرداخت ميشود.
تبصره  .5پرداخت  % 03هزینۀ انتشار کتاب (سهم دانشگاه از محل اعتبار پژوهشي فرد) براي همكاران
جدیداالستخدام (بيش از دو سال از استخدام آنها سپري نشده باشد) که اعتبار پژوهشي ندارند ،به عهدۀ
معاونت پژوهشي و فناوري است.
 .3پرداخت کل هزینهها (از محل گرنت) براي شرکت اعضاي انجمنهاي علمي معتبر کشور در جلسات
این انجمنها ،با صدور حكم مأموریت ،حداکثر تا  6بار در سال؛
 .9پرداخت کمك هزینههاي شرکت اعضاي هيأت علمي (شامل هزینۀ اخذ ویزا ،اقامت ،ایاب و ذهاب و ...
که امكان ارائۀ فاکتور مقدور نميباشد) در همایشهاي علمي معتبر بينالمللي خارج از کشور ،براساس
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مصوبۀ هيأت امنا ،جهت ارائۀ مقاله در طول یك سال تا سقف  10/333/333ریال (حداکثر
 13/333/333ریال براي هزینههاي بدون ارائۀ فاکتور و حداکثر  0/333/333ریال براي هزینههاي با
ارائۀ فاکتور) طبق آیيننامۀ شرکت در همایشهاي بينالمللي خارج از کشور از محل اعتبارات پژوهشي
(گرنت) اعضاي هيأت علمي؛
الزم به ذکر است که پرداخت هزینههاي بليط رفت و برگشت تا سقف  00/333/333ریال و حق ثبت نام
تا سقف  933دالر آمریكا یا  033یورو از محل اعتبارات معاونت پژوهش و فناوري قابل پرداخت ميباشد.
تبصره  .6براي بار دوم در یك سال ،فقط عضو هيأت علمي داراي اعتبار پژوهشي ميتواند جهت ارائۀ مقاله
طبق آیيننامۀ شرکت در همایشهاي علمي خارج از کشور ،از محل اعتبار پژوهشي خود ،در همایشهاي
علمي خارج از کشور شرکت کند.
تبصره  .7سقف هزینههاي قابل پرداخت براي ارائه مقاله به صورت پوستر در کنفرانسها و
همایشهایداخل کشور معادل ( %75هفتادو پنج درصد) سقف مصوب براي ارائه مقاله به صورت
سخنراني مي باشد.
تبصره  .1پرداخت کمكهزینۀ شرکت در همایشهای بینالمللی براساس مصوبۀ هيأت امناي دانشگاه
انجام ميگيرد.
 .8پرداخت فقط هزینههاي ثبت نام و بليط رفت و برگشت براي شرکت اعضاي هيأت علمي در
همایشهاي علمي معتبر ملي و بينالمللي داخل کشور با ارائۀ مقاله در طول هر سال حداکثر تا سقف
 21درصد اعتبار پژوهشی فرد؛
تبصرۀ  .3حداکثر هزینههاي قابل پرداخت براي شرکت اعضاي هيأت علمي در همایشهاي استاني شامل
حق ثبت نام ،بليط رفت و برگشت در طول سال  1/033/333ریال (دو ميليون و پانصد هزار ریال) ميباشد.
 .0پرداخت حقالتحقيق به دانشجویان دانشگاه شهيد مدني آذربایجان که با موافقت مدیریت امور پژوهشي،
همكاري پژوهشي (غير از موضوع پایاننامۀ کارشناسي ارشد یا رسالۀ دکتري) با عضو هيأت علمي دارند،
و پرداخت هزینههاي بليط رفت و برگشت و ثبت نام مربوط به شرکت دانشجویان دانشگاه شهيد مدني
آذربایجان در همایشهاي علمي داخلي و خارجي (با مجوز مدیریت امور پژوهشي) که همكاري پژوهشي
(شامل مقاله ،طرح پژوهشي ،پایاننامۀ کارشناسي ارشد و رسالۀ دکتري) با عضو هيأت علمي دارند به
ازای هر مقاله تا  9/111/111ریال (سه میلیون ریال)تا سقف  85/111/111ریال
(پانزده میلیون ریال) حداکثر تا  25درصد اعتبار پژوهشی فرد؛
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 .13پرداخت کليۀ هزینه هاي محققين خارجي مدعو از طرف عضو هيأت علمي و تأیيد گروه آموزشي و
دانشكدۀ مربوط براي همكاريهاي پژوهشي کوتاهمدت (حداکثر ده روز) با عضو هيأت علمي با ارائۀ
برنامه و اخذ مجوز از هيأت رئيسۀ دانشگاه قبل از اقدام (سالیانه تا سقف  91/111/111ریال و
حداکثر تا  91درصد اعتبار پژوهشی فرد)؛
 .11پرداخت کليۀ هزینههاي مدرس یا مدرسين داخلي و خارجي کارگاههاي آموزشي و پژوهشي بينالمللي
(شامل هزینۀ ایاب و ذهاب داخلي و هزینۀ اسكان و غذا) از محل اعتبار پژوهشي برگزار کنندۀ کارگاه؛
 .11هر عضو هيأت علمي داراي اعتبار پژوهشي ساالنه بیش از (51/111/111/-پنجاه میلیون)
ریال مشروط به اینكه کل یا بخشي از این اعتبار از امتيازات پایاننامههاي تحصيالت تكميلي کسب
نشده باشد ،ميتواند تا سقف ( 91/111/111/-سی میلیون) ریال از گرنت خود را براي خرید
لپ تاپ هزینه نماید .همچنين مي تواند تا سقف  %91از گرنت خود را براي خرید کامپیوتر و
لوازم جانبی تا سقف ( 41/111/111/-چهل میلیون) ریال هزینه نماید .توضيح اینكه خرید
لپ تاپ و یا کامپيوتر و لوازم جانبي از محل گرنت ،در یک دوره زمانی پنجساله ،صرفا برای
یک بار و یكی از موارد (لپ تاپ یا کامپیوتر و لوازم جانبی) امكان پذیر خواهد بود؛
تبصره  .81در صورت عدم استفادۀ اعضاي هيأت علمي از این امتياز در سال مربوطه ،امتياز در سالهاي
آتي محفوظ بوده و همكاران ميتوانند با توجه به نيازشان ،بعداً از این سهميه استفاده نمایند.
تبصره  :88در صورت عدم تأمين اعتبار ،درخواستهاي مذکور تا زمان تأمين اعتبار مالي در دستور کار
معاونت پژوهشي و فناوري باقي ميماند و این امتياز براي اعضاي هيأت علمي حائز شرایط از درجۀ اعتبار
ساقط نميگردد.
تبصره  .82کليۀ تجهيزات ،وسایل و کتابهاي خریداري شده جزو اموال دانشگاه محسوب ميشوند.
تبصره .89در راستاي تسهيل استفادۀ اعضاي هيأت علمي از قرارداد پژوهانه (گرنت) براي ارتقاي
کامپيوترهاي اداري (شامل  ،Ramکارت گرافيكي ،هارد و  ،)...اعضاي هيأت علمي ميتوانند در بازۀ هر
پنج ساالنه ،تا سقف  91/111/111/-ریال از محل گرنت خود به این منظور استفاده نمایند.
 .10پرداخت هزینۀ چاپ صفحات اضافه مقاالت در مجالت معتبر بينالمللي نمایه شده در  JCRبه شرط
دارا بودن ضریب تأثير بزرگتر یا مساوي  1برابر ضریب تأثير متوسط ،ساالنه یكبار تا سقف
( 13/333/333ده ميليون ریال) و همچنين در مجالت علمي پژوهشي مورد تأیيد وزارتين و نمایه شده
در  ISCبا ضریب تأثير ،بدون محدودیت تعداد ،ساالنه تا سقف  ( 0/333/333سه ميليون ریال) (الزم
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به ذکر است که پرداخت هزینۀ چاپ مقاالت در مجالت علمي پژوهشي مورد تأیيد وزارتين و نمایه شده
در  ISCمختص اعضاي هيأت علمي رشتههاي علوم انساني و اجتماعي ميباشد.
 .10پرداخت هزینۀ ترجمۀ مقاله به زبان انگليسي ،به اعضاي هيأت علمي رشتههاي علوم انساني ،بجز
رشتههاي زبان انگليسي ،به شرط چاپ مقالهدر نشریات نمایه شده در Scopus, WOS,
JCRو در قبال ارائۀ فاکتور ترجمه ،بعد از چاپ مقاله تا سقف  0/333/333ریال براي هرمقاله و
هرسال حداکثر تا دو مقاله ،از محل اعتبار پژوهشي فرد.
 .10پرداخت هزینههاي خرد (از جمله لوازم تحریر ،شارژ کارتریج ،خرید فلش مموري و  ) ...سالیانه
حداکثر تا  %81اعتبار پژوهشی با رعایت سقف  5/111/111/-ریال ،بدون ارائۀ
فاکتور و صرفاً با ارسال درخواست کتبي به مدیریت امور پژوهشي و با تأیيد معاون پژ.وهش و فناوري
دانشگاه.
 .13پرداخت هزینۀ تایپ و تكثير پایاننامه  /رساله براي دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد دورههاي
روزانه ،شبانه و آزاد (پردیس) تا سقف  8/511/111/-ریال و براي دانشجویان مقطع دکتری
دورههاي روزانه ،شبانه و آزاد (پردیس) تا سقف  2/111/111/-ریال ،از محل گرنت استاد راهنما.
 .19پرداخت کمكهزینۀ شرکت در کارگاههاي آموزشي تخصصي برگزار شده توسط دانشگاهها ،انجمنهاي
علمي و مراکز پژوهشي داراي مجوز از وزارتين تا مبلغ  9/111/111/-ریالدر هر سال،از بابت
هزینۀ ثبتنام و ایاب و ذهاب.
 .18پرداخت کمك هزینۀ بليط رفت و برگشت جهت اعزام به مأموریت پژوهشي ،براي مأمور و خانواده
(فرزندان تا حداکثر دو نفر زیر  13سال) بعد از انجام سفر،حداکثر تا سقف  %51گرنت متقاضی.
 .10پرداخت حقالتحقيق پژوهشگران پسادکتري واجد شرایط ،ماهیانه حداکثر تا سقف  25میلیون
ریال ( 03درصد از محل اعتبار پژوهشي ) (Grantاستاد پذیرنده و  03درصد از محل اعتبارات
پژوهشي دانشگاه) از طریق عقد قرارداد.
ماده  .5نحوۀ امتیازبندی اعتبار پژوهشی ویژۀ اعضای هیأت علمی (گرنت)
 .1-0امتيازدهي به فعاليتهاي پژوهشي اعضاي هيأت علمي دانشگاه شهيد مدني آذربایجان ،براساس مفاد
مندرج در «آیيننامۀ ارتقاي اعضاي هيأت علمي مؤسسههاي آموزش عالي ،پژوهشي و فناوري دولتي و
غيردولتي» (مصوب جلسۀ  993مورخ  1000/11/18شوراي عالي انقالب فرهنگي) ،بهشرح جدول ذیل صورت
ميگيرد:
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موضوع
 .1-1مقاالت علمي پژوهشي چاپ شده در نشریه هاي  Natureو Science
.1-1
.0-1
.0-1
.0-1
.3-1
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.9-1

.8-1

مقاله علمي پژوهشي چاپ شده در مجالت معتبر نمایه شده در  JCRبا ضریب تاثير
حداقل سه برابر ضریب تأثير متوسط و یا Q1
 .مقاله علمي پژوهشي چاپ شده در مجالت معتبر نمایه شده در  JCRبا ضریب
تاثير بزرگتر از ضریب تاثير متوسط و یا  Q1یا Q0
مقاله علمي پژوهشي چاپ شده در مجالت معتبر نمایه شده در  JCRبا ضریب تأثير
کوچكتر از ضریب تأثير متوسط و یا Q0
مقاله چاپ شده در مجالت معتبر نمایه شده در  Scopusیا Web of Science
)(ISI
مقاله چاپ شده در مجالت علمي پژوهشي مورد تائيد وزارتين یا شوراي عالي
حوزههاي علميه نمایه شده در  ISCبا ضریب تاثير بزرگتر از ضریب تاثير متوسط یا
 Q1یا (Q1یا  A+یا  Aبراساس سامانه ارزیابي نشریات وزارت علوم)
مقاله چاپ شده در مجالت علمي پژوهشي مورد تائيد وزارتين یا شوراي عالي حوزه
هاي علميه و نمایه شده در  ISCبا ضریب تاثير کوچكتر از ضریب تاثير متوسط یا
 Q0یا (Q0یا  Bیا  Cبراساس سامانه ارزیابي نشریات وزارت علوم)
مقاله چاپ شده در مجالت علمي پژوهشي مورد تائيد وزارتين و شوراي عالي
حوزههاي علميه و یا نشریات علمي پژوهشي نمایه شده در  ISCبدون ضریب تاثير

 .0-1مقالۀ چاپ شده در مجالت عملي پژوهشي (مشترك با متخصصان خارج از کشور)
 .13-1مقاله چاپ شده در مجالت تخصصي معتبر نمایه شده در حداقل دو پایگاه تخصصي
معتبر مورد تایيد وزارت
به منظور حمایت از پایاننامهها و رسالههاي دانشجویان مقاطع تحصيالت تكميلي که نتایج
آنها در مجالت با کيفيت باال منتشر ميگردند ،امتيازات زیر در گرنت استاد راهنماي مربوطه
لحاظ ميگردد.
 .11-1مقاله علمي پژوهشي مستخرج از پایاننامه /رساله دانشجو ،چاپ شده در مجالت
 JCRبا ضریب تأثير حداقل سه برابر ضریب تأثير متوسط یا Q1
 .1-1مقاالت علمي مروري چاپ شده در نشریه هاي  Natureو Science
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 .1-1مقاله علمي مروري چاپ شده در مجالت معتبر نمایه شده در  JCRبا ضریب تاثير
حداقل سه برابر ضریب تأثير متوسط یا Q1
 . 0-1مقاله علمي مروري چاپ شده در مجالت معتبر نمایه شده در  JCRبا ضریب تاثير
بزرگتر از ضریب تاثير متوسط یا Q1یا Q0
 .0-1مقاله علمي مروري چاپ شده در مجالت معتبر نمایه شده در  JCRبا ضریب
تأثير کوچكتر از ضریب تأثير متوسط یا Q0
 .0- 1مقاله علمي مروري چاپ شده در مجالت معتبر نمایه شده در  Scopusیا Web
)of Science (ISI
 .3-1مقاله علمي مروري چاپ شده در مجالت علمي پژوهشي مورد تائيد وزارتين یا
شوراي عالي حوزه هاي علميه نمایه شده در  ISCبا ضریب تاثير بزرگتر از ضریب تاثير
متوسط یا  Q1یا (Q1یا  A+یا  Aبراساس سامانه ارزیابي نشریات وزارت علوم)
 .9-1مقاله علمي مروري چاپ شده در مجالت علمي پژوهشي مورد تأیيد وزارتين یا شوراي
عالي حوزههاي علميه و نمایه شده در ISCبا ضریب تاثير کوچكتر از ضریب تاثير متوسط یا
 Q0یا (Q0یا Bیا  Cبراساس سامانه ارزیابي نشریات وزارت علوم)
 .8-1مقاله علمي مروري چاپ شده در مجالت علمي پژوهشي مورد تأیيد وزارتين و شوراي

حداکثر امتياز
در هر موضوع

 3تا 10
 3تا 13
 3تا 9
 3تا 3
 3تا 0
نامحدود
 3تا 9

 3تا 3
 3تا 0
امتياز مقاله +
3%13
 3تا 0

0

 3تا  11امتياز

نامحدود

 3تا 10
 3تا 13
 3تا 9
 3تا 3
 3تا 0

نامحدود

 3تا 9

 3تا 3
 3تا 0

مجموعه قوانین و مقررات پژوهشی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

عالي حوزههاي علميه و یا نشریات علمي پژوهشي نمایه شده در  ISCبدون ضریب تاثير
 .0-1مقاله علمي مروري چاپ شده در مجالت تخصصي معتبر نمایه شده در حداقل دو
پایگاه تخصصي معتبر مورد تأیيد وزارت

9

4

5

 .1-0مقاله علمي و تحشيه چاپ شده در نشریه هاي علمي ترویجي داخلي معتبر
 .1-0مقاله چاپ شده در مجالت علمي تخصصي داخل دانشگاه
 .0-0گزارش در حدّ یادداشت پژوهشي (گزارش علمي”)”Reports
مداخل چاپ شده در دانشنامهها ،دایره المعارفها و فرهنگها با نظر هيأت داوري مورد تأیيد
هيأت مميزه
 .1-0مقاله علمي کامل ارائه شده در همایشهاي علمي معتبر ملي و بينالمللي داخلي
(نمایه شده در  )ISCیا بينالمللي خارجي (ارائه مقاله کامل چاپ شده یا گواهي ارائه الزامي
است)
 .1-0مقاله کامل چاپ شده در مجموعه مقاالت همایشهاي علمي معتبر استاني
 . 1-3ارائۀ سمينارهاي تخصصي درون دانشگاهي و بين گروهي (مطابق با برنامه اعالم شده
توسط دانشكده به مدیریت امور پژوهشي دانشگاه)

6

 .1-3خالصه مقاله علمي ارائه شده در همایشهاي علمي معتبر ملي و بينالمللي داخلي
(نمایه شده در  )ISCیا خارجي (ارائه خالصه مقاله چاپ شده الزامي است)
 .0-3خالصه مقاله چاپ شده در مجموعه مقاالت همایشهاي علمي معتبر استاني به شرط
ارائه مقاله کامل به کميته منتخب دانشكده

 3تا 0

0

3تا 0
 3تا 1
هر مورد  3تا 0

0
ساالنه :حداکثر
1
ساالنه:
حداکثر0

 3تا 1

0

 1تا 1

0

 3/0تا 1
هر سمينار 1

9

امتياز
 3/0تا 1

0

 3تا 3/0

مقاله علمی پژوهشی مستخرج از رساله(تاریخ چاپ مقاله بعد از تاریخ فارغ التحصيلي باشد)

7

1

تبصره :8حداکثر امتياز هر یك از مقالههاي موضوع این بند در صورتي به متقاضي تعلق
مي گيرد که نام متقاضي به عنوان نویسنده نخست یا پس از نام استاد راهنما به عنوان
نویسنده دوم و یا به عنوان نویسنده مسئول ثبت شده باشد.
تبصره :2در صورتي که آدرس دانشگاه به عنوان آدرس اول نویسنده ذکر شده باشد%133 ،
امتياز و در صورتي که به عنوان آدرس دوم نویسنده درج شده باشد %33 ،امتياز تعلق
ميگيرد.
توليد دانش فني /اختراع یا اکتشاف منجر به توليد و تجاري سازي محصول یا فرآیند با تایيد
مراجع ذيصالح وزارتين و نيز هر نوآوري که براي حل مشكالت و معضالت کشور مؤثر
باشد و یا منجر به توليد خدمت یا محصول جدیدي در کشور شود .نحوۀ امتيازدهي به این
فعاليتها به شرح موارد ذیل خواهد بود:
 .1-8طراحي سيستمها ،روشها و خدمات جدید به منظور حل معضالت آموزشي ،پژوهشي،
بهداشتي و درماني در سطح کشور با گواهي مراجع ذيصالح وزارتين
 .1-8طراحي سيستمها ،روشها و خدمات جدید به منظور حل معضالت آموزشي ،پژوهشي،
بهداشتي و درماني در سطح منطقه با گواهي مراجع ذيصالح در منطقه آمایشي
 .0-8مدل سازي وسایل پزشكي و آزمایشگاهي و ساخت هر قطعه که منجر به توليد دستگاه
شود؛ با گواهي اداره کل تجهيزات پزشكي وزارت بهداشت و تأیيد هيأت مميزه مرکزي
 .0-8توليد مواد براي آزمایشهاي پزشكي و توليدات دارویي جدید از طریق مهندسي
معكوس ،به ترتيب با گواهي معاونت درمان یا معاونت غذا و داروي وزارت بهداشت (حسب
مورد) و تأیيد هيأت مميزه مرکزي وزارت بهداشت
 .0-8انجام فعاليت هاي جدید پزشكي که به خودکفایي کشور کمك مؤثر کند مانند اجراي
روشهاي تشخيصي – درماني نوین براي اولين بار در ایران با گواهي هيأت ممتحنه رشته
مربوطه و تأیيد هيأت مميزه مرکزي وزارت بهداشت
 .3-8تدوین راهنماي طبابت باليني کشور ،با استناد بر پژوهش و براساس شواهد علمي با

مجموعه قوانین و مقررات پژوهشی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

 3تا 1

1

 1تا 3

 3/0تا 0
 1تا 0
 1تا 3

3
(از بندهاي  1تا
3
 3امتياز)

 3/0تا 0
 3/0تا 0

گواهي معاونت درمان وزارت بهداشت و تأیيد هيأت مميزه مرکزي وزارت بهداشت
 . 9-8اختراع ،اکتشاف و توليد محصوالت پژوهشي کاربردي ثبت شده در مراجع قانوني داخل
کشور با تأیيد معاونت پژوهشي و فناوري وزارتين
 .8-8اختراع ،اکتشاف و توليد محصوالت پژوهشي کاربردي ثبت شده و دستاوردهاي فناورانه
که در چارچوب پژوهشهاي کاربردي ،پایاننامهها و رسالههاي دکتري با رعایت مالكيت
فكري در قالب شرکت دانشبنيان یا شرکت دانشگاهي مراحل تجاريسازي آن با تأیيد
مراجع مربوطه به انجام رسيده باشد.
تبصره :چنانچه ثبت اختراع در سطح بينالمللي ،به همراه چاپ مقالهاي باشد به یك مورد

 3/0تا 0
0
از بندهاي  9تا
 1تا 10

13
 0امتياز)

امتياز کامل و به مورد دیگر نصف امتياز تعلق ميگيرد.
 . 0-8ثبت مالكيت فكري (پتنت) دستاوردهاي پژوهشي و فناوري به نام مؤسسه محل
خدمت متقاضي ،به شرط اینكه به فروش رسيده و یا به صورت تحت ليسانس از آن استفاده
شده باشد.
 .13-8تعيين توالي ژ ن ثبت شده در مراجع قانوني یا علمي داخلي یا خارج از کشور با تأیيد
مراجع ذيصالح وزارتين
 .1-0گزارشهاي علمي طرحهاي پژوهشي و فناوري خاتمه یافته در داخل مؤسسه با تأیيد
معاون پژوهش و فناوري مؤسسه

 3تا 10
 3/0تا 1
 3تا 1

1

 .1-0گزارش هاي علمي طرحهاي پژوهشي و فناوري خاتمه یافته با طرف قرارداد خارج از
مؤسسه
امتياز طرحهاي استاني( +1 :مبلغ کل باالسري دانشگاه )0333333 /حداکثر  9امتياز
امتياز طرحهاي منطقهاي( +0 :مبلغ کل باالسري دانشگاه )0333333 /حداکثر  13امتياز
3

امتياز طرح هاي ملي( +0 :مبلغ کل باالسري دانشگاه)0333333 /

حداکثر  11امتياز

تا 10

نامحدود

امتياز طرح هاي بين المللي( +9 :مبلغ کل باالسري دانشگاه )0333333 /حداکثر  10امتياز
تبصره :گزارش طرحهاي تحقيقاتي مشترك با دانشگاهها و مؤسسههاي علمي خارج از
کشور تا  1/1برابر.
 .0-0پروپوزال طرحهاي پژوهشي خارج از دانشگاه ارسالي به سازمانها و صنایع از طریق
دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه

1

3

تبصره:به طرح هایي که ناشي از مسئوليت اجرایي و وظایف حقوقي متقاضي باشد یا با تخصص او مرتبط نباشد ،امتيازي تعلق نميگيرد.

 3تا 13

81

اثر بدیع و ارزنده هنري یا ادبي و فلسفي چاپ شده

88

ایجاد ظرفيت فعال در جذب اعتبار پژوهشي (گرنت) داخلي یا بين المللي

13

یك امتياز به ازاي
هر  103ميليون ریال
گرنت داخلي و یا

13

 0333دالر گرنت
خارجي

تصنیف ،تالیف ،دانشنامه ،دایرۀ المعارف ،تصحیح انتقادی وترجمه و ویراستاری کتاب
 .1-11تصنيف کتاب (حاصل دستاوردهاي پژوهشي خود متقاضي) با تأیيد نهایي هيأت
مميزه ذیربط
 . 1-1-11انتشارات دانشگاه شهيد مدني آذربایجان ،انتشارات دانشگاهي معتبر ،انتشارات
82

 3تا 10

سمت ،نشر دانشگاهي ،ناشران بينالمللي معتبر

نامحدود

 .1-1-11بدون اخذ مجوز از شوراي انتشارات دانشگاه

 3تا 9

 . 1-11تاليف کتاب (حاصل دستاوردهاي پژوهشي خود متقاضي) با تأیيد نهایي هيأت مميزه
 3تا 13

ذیربط
 . 1-1-11انتشارات دانشگاه شهيد مدني آذربایجان ،انتشارات دانشگاهي معتبر ،انتشارات

مجموعه قوانین و مقررات پژوهشی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

سمت ،نشر دانشگاهي ،ناشران بينالمللي معتبر
 .1-1-11بدون اخذ مجوز از شوراي انتشارات دانشگاه

 3تا 0

 Chapter Book .0 -1-11ناشر بينالمللي معتبر

 1تا 0

 .0-11تأليف دانشنامه

 3تا 0

 .0-11تأليف دایرۀ المعارف

 3تا 10

 .0-11تصحيح انتقادي کتاب معتبر با تأیيد شوراي انتشارات

 3تا 9

 . 1-3-11انتشارات دانشگاه شهيد مدني آذربایجان ،انتشارات دانشگاهي معتبر ،انتشارات

 3تا 9

 .3-11ترجمه مرتبط با تخصص با تأیيد کميسيون تخصصي ذیربط
سمت ،نشر دانشگاهي ،ناشران بينالمللي معتبر
 .1-3-11بدون اخذ مجوز از شوراي انتشارات دانشگاه

0

 3تا 0
 3/0تا  1امتياز

 .9-11ویراستاري کتاب

تبصره  :8امتياز موضوع این بند براي کتاب تأليفي یا تصنيفي به زبان خارجي که توسط ناشران معتبر بينالمللي چاپ شده باشد ،تا
 1/0برابر قابل افزایش است.
تبصره  :2امتياز متقاضي براي تجدید چاپ یا ویرایش با حداقل  %03تغيير در محتواي کتاب ،حداکثر  %03از امتيازهاي تعيين شده در
این بند خواهد بود.
 .1-10راهنمایي پایاننامه کارشناسي ارشد یا دکتري حرفهاي یا سطح 0
حوزه (سقف براي پایاننامه هاي کاربردي با ضریب  1/0برابر که در جهت

استاد راهنما

حل مشكالت کشور عمل نموده باشد).
89

 .1-10راهنمایي رساله دکتري تخصصي یا سطح  0حوزه (سقف براي
رساله هاي کاربردي با ضریب  1/0برابر که در جهت حل مشكالت کشور
عمل نموده باشد).

استاد راهنما

 .0-10پذیرش پژوهشگر دورۀ تحقيقاتي پسادکتري
 .1-10ارائه کرسيهاي علمي  -ترویجي
پردازی

کرسی های نظریه

84

 .1 -10ارائۀ دستاوردها و نتایج علمي -پژوهشي برگرفته از کرسيهاي
نظریهپردازي در همایشها و ميزگردهاي مراکز علمي ملي و بينالمللي
 .0-10نقد علمي در حوزههاي علوم بویژه علوم انساني و معارف اسالمي

رساله نظري 9

10

رساله تجربي 10
هر مورد در هر سال
 13امتياز

 0تا 9

 .0 -10نوآوري در حوزههاي علوم بویژه علوم انساني و معارف اسالمي

 .1-10به ازاي هر کتاب برگزیده شده در جشنواره کتاب سال یا فصل کشوري
 .1-10به ازاي هر جایزه یا کتاب برگزیده شده در جشنواره سال استاني

 3تا 1

داوري

نظارت بر فعاليتهاي
پژوهشي ،فناوري و
نوآوري با تأیيد نهایي
هيأت مميزۀ ذیربط

 .1داوري کتاب ،داوري یا نظارت بر طرح هاي پژوهشي یا
فناوري
 .0داوري کتاب براي انتشارات دانشگاهي معتبر

مجموعه قوانین و مقررات پژوهشی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

نامحدود

 3تا 3
 3تا 0

و

13

 3تا 0

 .0 -10نظریهپردازي در حوزههاي علوم بویژه علوم انساني و معارف اسالمي

 .1داوري مقاالت علمي پژوهشي معتبر

03

 1تا 0

 0تا 9

دانشمند جهان اسالم (کامستك)

ارزیابي،
86

پایاننامه تجربي
3

03

 9تا 11

هر جایزه اخذ شده از جشنواره هاي معتبر کشوري (خوارزمي ،فارابي و بينالمللي معتبر)،
85

پایاننامه نظري 0

10

هر مورد  3تا  1امتياز
(داوري مقاالت
نشریات دانشگاه،
براي هر مقاله 3.0
امتياز)

هر مورد  3تا 1
امتياز
 3تا  1امتياز

13

3

 .0ارزیابي ،داوري و نظارت بر طرحهاي منطقهاي و ملي

هر مورد  3تا 1
امتياز

 .0ارزیابي ،داوري و نظارت بر طرحهاي داخل دانشگاه

هر مورد  1امتياز

تبصره  :84سهم همكاران از امتياز مربوط به فعاليتهاي پژوهشي براساس جدول  1ماده ( 9نحوۀ محاسبۀ سهم
پدیدآورندگان فعاليتهاي پژوهشي مشترك) مندرج در «شيوهنامۀ اجرایي آیيننامۀ ارتقاي اعضاي هيأت علمي
آموزشي و پژوهشي» (مصوب شماره /193000و مورخ  1000/38/38وزارت عتف) محاسبه ميشود.
تبصره  :85در مقاالت مستخرج از طرح پژوهشي ،امتياز پژوهانه ( )Grantمجري و همكاران طرح ،مطابق
جدول «نحوۀ محاسبه سهم پدیدآورندگان فعاليتهاي پژوهشي مشترك» محاسبه ميگردد.
ماده  .6سایر موارد
 .1در کليۀ فعاليتهاي پژوهشي صورت گرفته توسط اعضاي هيأت علمي دانشگاه جهت اخذ پژوهانه ،بایستي
آدرس صحيح دانشگاه به شكل ذیل ذکر شده باشد:
به فارسی:
به انگلیسی:

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
Azarbaijan Shahid Madani University
جامعۀ الشهید مدنی بأذربیجان

به عربی:

تبصره  :86در صورتيکه نام دانشگاه در زمان ارسال مقاله ،صحيح نوشته شود ،امتياز پژوهشي و پرداخت
پاداش بهصورت کامل در نظر گرفته ميشود.
تبصره  : 87در صورتي که آدرس دانشگاه به عنوان آدرس اول محل کار نویسنده قيد نگردد %33 ،امتياز اثر
قابل محاسبه خواهد بود.
 . 1به مقاالت چاپ شده در مجالت پولي و موجود در ليست مجالت نامعتبر اعالمي توسط وزارت علوم،
تحقيقات و فناوري ،امتيازي تعلق نميگيرد.
 . 0به مقاالت چاپ شده در ليست مجالت نامعتبر و جعلي اعالمي توسط وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري
امتيازي تعلق نميگيرد.
 .0در کليۀ فعاليتهاي پژوهشي عضو هيأت علمي ،همراستا بودن با برنامۀ پژوهشي مصوب و مرتبط بودن با
رشته و تخصص فرد ضروري بوده و در موارد غير مرتبط ،امتياز فعاليتهاي مذکور در نظر گرفته نخواهد شد.
 .3براي مقاالت چاپ شده به صورت Research note, Shortcommunication, Technical
 %33 note, Comment, Erratumامتياز قابل محاسبه خواهد بود.
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 .9براي مقاالت چاپ شده در نشریات داخل دانشگاه( ،حداکثر یك مورد در هر سال) امتياز علمي – ترویجي
تعلق ميگيرد.
 .8براي مقاالت مستخرج از رسالۀ دکتري اعضاي هيأت علمي ،از صفر تا  1امتياز در نظر گرفته ميشود؛
ولي چنانچه مقالۀ مستخرج از رساله با بيش از  %03تغيير به چاپ برسد ،براي چنين مقالهاي امتياز مقالۀ
عادي در نظر گرفته ميشود.
 .0در جدول امتيازات پژوهشگران برگزیده هفته پژوهش و فناوري ،براي شاخص بينالمللي Hاعضاي هيأت
علمي ،حداکثر شش امتياز در نظر گرفته ميشود.
 .13به منظور تشویق و ترغيب اعضاي هيأت علمي جهت ارائۀ دستآوردهاي پژوهشي و محصوالت
دانشبنيان خود در نمایشگاهها و جشنوارههاي استاني و ملي ،براي اعضاي هيأت علمي که در این راستا و در
قالب غرفۀ دانشگاه شهيد مدني آذربایجان با حوزۀ معاونت پژوهشي و فناوري دانشگاه همكاري نمایند
تسهيالت ذیل ارائه ميشود:
 تسریع در پرداخت هزینههاي انجام شده توسط این افراد از محل گرنت
 اختصاص مبلغ  0/333/333ریال به عنوان گرنت تشویقي به ازاي هر سال همكاري با حوزه
معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه در زمينههاي فوق؛
 .11براي مقاالت مستخرج از طرح پژوهشي انجام یافته در سایر دانشگاهها و مؤسسات که در مجالت معتبر
چاپ شده باشد ،به شرط درج صحيح آدرس دانشگاه ،امتيازبندي همانند امتيازبندي سایر مقاالت ( چه براي
مجري طرح و چه براي همكار طرح) صورت ميگيرد.
 .11براي راهنمایي پایاننامهها و رسالههاي تقاضامحور دانشجویان تحصيالت تكميلي دانشگاه شهيد مدني
آذربایجان که مورد حمایت مالي از سوي سایر سازمانها و صنایع قرار ميگيرند 13 ،درصد مازاد بر امتيازهاي
مصوب در قرارداد گرنت اعضاي هيات علمي لحاظ ميگردد.
ماده  .7مقررات اجرایی
دستورالعمل اجرایي استفاده از اعتبار پژوهشي پس از تصویب در شوراي پژوهشي دانشگاه و هيأت رئيسۀ دانشگاه
الزماالجرا بوده و نظارت بر حسن اجراي آن به عهدۀ معاون پژوهشي و فناوري دانشگاه است.
ماده  .1تصویب
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این دستورالعمل در  8ماده و  19تبصره در چهارمين جلسۀ شوراي پژوهش و فناوري دانشگاه (مورخ )1003/30/10
به تصویب رسيده و در پنجمين جلسۀ هيأت رئيسۀ دانشگاه (مورخ )1008/31/01مورد بازنگري قرار گرفت.
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فصل9
دستورالعمل اجرایی «شیوهنامۀ تشویق نویسندگان مقاالت منتشر شده در
نشریات معتبر بینالمللی و داخلی برای دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و
پژوهشی هیأت امنایی کشور»
(مصوب  9/819166مورخ )8931/13/18

مقدمه
به منظور تشویق اعضاي هيأت علمي وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري جهت انتشار مقاله در مجالت علمي
معتبر بينالمللي و داخلي با هدف ارتقاي جایگاه ویژه ایران در توليد علم جهان و نيز تقویت و گسترش نشریات
علمي معتبر داخلي براي تحقق اهداف سند چشمانداز و نقشه جامع علمي کشور شيوهنامۀ «تشویق نویسندگان
مقاالت منتشر شده در نشریات معتبر بينالمللي و داخلي براي دانشگاهها و مؤسسات آموشي و پژوهشي هيأت
امنایي کشور» بازنگري و جهت اجرا ابالغ ميگردد.
ماده  .8تعاریف
.1-1

کليۀ دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي وابسته به وزارت علوم ،تحققات و فناوري ،به
اختصار «مؤسسه» ناميده ميشوند.

.1-1

ضریب تأثیر :ضریب تأثير هر نشریه )IF( 1در یك سال مشخص ،با استفاده از فرمول ذیل محاسبه
ميشود:
تعداد ارجاعهایي که در  1سال قبل از آن به مقاالت نشریه شده است

تعداد مقالههاي نشریه در  1سال قبل از آن

 :Impact Factor (IF) .1ضریب تأثير هر نشریه در یك سال مشخص
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= ضریب تأثير نشریه در سال مورد نظر

.0-1

ضریب تأثیر متوسط :منظور از ضریب تأثير متوسط ،ميانگين ضریبتأثير گروه موضوعي است که
نشریه در آن قرار دارد .در این خصوص براي نشریات نمایهشده در مؤسسۀ اطالعات علمي ،)ISI(1از
ضریب تأثير کل 0و براي نشریات نمایه شده در پایگاه استنادي علوم جهان اسالم،)ISC(0از ضریب
تأثير متوسط 0استفاده شود.

در صورتي که پایگاه گزارشهاي استنادي نشریات )JCR(3نشریه را در چند گروه موضوعي قرار داده باشد ،ضریب
تأثير متوسط نخستين گروه موضوعي مالك است.
.0-1

مقالۀ داغ : 7مقالهاي است که بنابر گزارش نمایه  ISCیا یكي از نمایههاي معتبر بينالمللي در  1سال
قبل از سال مرجع داراي استنادهایي بيش از مقدار مشخصي در هر رشته باشد( .این مقدار در رشتههاي
مختلف ،متفاوت است) .این مقاالت بهوسيلۀ پایگاه  ESI8در ISIو پایگاه0PESIدر  ISCاعالم
ميشود.

.0-1

مقالۀ پراستناد :81مقالهاي است که بنابر گزارش نمایه  ISCیا یكي از نمایههاي معتبر بينالمللي در
 13سال قبل از سال مرجع داراي تعداد استنادهایي بيش از مقدار مشخصي در هر رشته باشد(این مقدار
در رشتههاي مختلف ،متفاوت است) .این مقاالت بهوسيلۀ پایگاه  ESIدر  ISIو پایگاه  PESIدر
 ISCاعالم ميشود.

.3-1

مقالۀ کاربردی:مقالهاي است که از طرحهاي پژوهشي کاربردي استخراج شده است .این طرحها باید
تقاضامحور و مبتني بر نياز کشور باشند و منجر به انعقاد قرارداد مورد تأیيد معاونت پژوهش و فناوري

 :Institute for Scientific Information (ISI) .1مؤسسه اطالعات علمي (تامسون فعلي) واقع در ایاالت متحده که با
استفاده از پایگاههاي مختلف عملكرد پژوهشي مؤلفههایي مانند دانشگاهها و مؤسسات پژوهشي ،نشریات ،دانشمندان ،رشتههاي
موضوعي و کشورها را ارزیابي و اندازهگيري ميکند.
Aggregated Impact Factor (AIF) .0
 : Islamic World Science Citation Center (ISC) .0پایگاه استنادي علوم جهان اسالم
Average Impact Factor (AIF) .0
 : Journal Citation Reports (JCR).3پایگاه گزارشهاي استنادي نشریات که ضریب تأثير نشریات را محاسبه و تعيين
ميکند.
Hot Paper .9
 :Essential Science Indicator (ESI) .8پایگاه طالیهداران علم که براساس دادههاي  13سال که از پایگاه استنادي علوم در
ISIاخذ ميکند در دورههاي  0ساله نشریات و دانشمندان را رتبهبندي ميکند و مقاالت داغ و مقاالت پراستناد را معرفي ميکند.
 :Persian Essential Science Indicator (PESI) .0پایگاه طالیهداران علم که براساس دادههاي  13ساله که از پایگاه
استنادي علوم در  ISCاخذ ميکند در دورههاي  0ساله نشریات و دانشمندان را رتبهبندي ميکند و مقاالت داغ و مقاالت پراستناد را
معرفي ميکند.
Highly Cited Paper.13
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مؤسسه شود و شماره قرارداد در قسمت تقدیر و تشكر گزارش طرح آورده شده باشد .مقالۀ کاربردي
مستخرج از یك طرح کاربردي باید به تأیيد معاونت پژوهش و فناوري مؤسسه برسد.
ماده  .2افراد مشمول تشویق
.1-1تمامي اعضاي هيأت علمي رسمي و پيماني دانشگاهها و مؤسسات آموزشي و پژوهشي وابسته به وزارت علوم،
تحقيقات و فناوري مشمول این تشویقاند.
تبصره  .8اعضاي هيأت علمي قراردادي [نه حقالتدریس] ميتوانند بنابه نظر مؤسسه از این تشویق بهرهمند
شوند.
تبصره  .2تاریخ پذیرش مقاالت اعضاي هيأت علمي جدید در مجله ،باید بعد از تاریخ استخدام یا قرارداد آنها در
دانشگاه شهيد مدني آذربایجان باشد.
تبصره  .9مقالۀ چاپ شده باید در زمينۀ رشتۀ تخصصي فرد باشد.
تبصره  .4در مقاالت مستخرج از پایاننامه  /رسالۀ اعضاي هيأت علمي دانشگاه شهيد مدني آذربایجان ،براي
خود عضو هيأت علمي تشویقيتعلق نميگيرد ولي براي سایر نویسندگان مقاله در صورتي که به عنوان استادان
راهنما و مشاور پایان نامه  /رساله ،از اعضاي هيأت علمي دانشگاه شهيد مدني آذربایجان باشند ،همچون سایر
مقاالت تشویقي پرداخت ميشود.
تبصره  .5چنانچه مطالب مقالهاي به تشخيص شوراي گروه آموزشي و دانشكده ،بيشتر از  % 03مستخرج از
پایاننامه  /رسالۀ عضو هيأت علمي باشد  ،تشویقي پرداخت نميشود.
تبصره  .6براي مقاالت مستخرج از طرح پژوهشي ،چه براي مجري طرح و چه براي همكاران طرح (چه در
دانشگاه شهيد مدني آذربایجان انجام یافته باشد و چه در سایر دانشگاهها و مؤسسات ) تشویقی تعلق نمیگیرد
ولي چنانچه مبلغ تشویق مقاله ،باالتر از سقف مصوب هزینههای پرسنلی (حداکثر تا 03/333/333/-
ریال)بر حسب اعتبار مجله (مندرج در ماده  0آیيننامه نحوۀ حمایت از طرحهاي پژوهشي) باشد ،مابه التفاوت آن
پرداخت ميشود.
تبصره .7مبلغ تشویقي به نویسندگان غيرایراني مقاالت تعلق نميگيرد.
تبصره .1به اعضای هیأت علمیبازنشسته دانشگاه که موفق به چاپ مقاله در مجالت معتبر بينالمللي
نمایه شده در پایگاههاي استنادي مورد تأیيد وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري شوند ،به شرط ذکر آدرس
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صحیح دانشگاه به عنوان آدرس اول نویسنده ،طبق ضوابط و مقررات موجود در دستورالعمل
حاضر،تشویقيتعلق ميگيرد.
 .1-1نویسندگان مقاالت موظف هستند در ذکر آدرس محل خدمت به موارد ذیل توجه نمایند:
 -1-1-1تشویقي صرفاً به آن دسته از اعضاي هيأت علمي تعلق ميگيرد که نام دانشگاه را دقيقاً (بدون جابجایي
حتي یك حرف از نام دانشگاه) با عبارت ذیل در مقاله درج نمایند:
به فارسی:

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

به انگلیسی:

Azarbaijan Shahid Madani University

به عربی:جامعۀ الشهید مدنی بأذربیجان
-1-1-1در صورتيکه در مقالۀ چاپ شده ،آدرس دانشگاه شهيدمدني آذربایجان به عنوان آدرس دوم نویسنده درج
گردد  % 33تشویقي تعلق ميگيرد.
 -0-1-1عضو هيأت علمي در صورتي ميتواند آدرس دانشگاه یا مؤسسۀ دیگري را به عنوان آدرس دوم خود
( )Affiliationدرج نماید که آن دانشگاه جزو دانشگاههاي خارج از کشور یا دانشگاههاي دولتي باشد.
 -0-1-1در صورتي که عضو هيأت علمي قصد چاپ مقاله به زباني غير از زبانهاي فارسي ،انگليسي و عربي داشته
باشد ،موظف است پيش از چاپ مقاله ،معادل عبارت نام دانشگاه را در زبان مقصد از مدیریت امور
پژوهشي استعالم نماید.
تبصره .3اگر نویسندۀ اول دانشجو باشد ،در پرداخت مبلغ تشویقي مقاله ،ترتيب نویسندگان از نفر دوم محاسبه
ميگردد.
تبصره  .81پرداخت تشویقي ،شامل مقاالت چاپ شدۀ دانشجویان خارج از دانشگاه نميباشد.
تبصره  .88پرداخت تشویقي به مقاالت چاپ شدۀ دانشجویان دانشگاه شهيد مدني آذربایجان ،در صورتي
امكانپذیر خواهد بود که فقط نام دانشگاه شهيد مدني آذربایجان را به عنوان آدرس درج نموده باشند.
تبصره  .82نویسندۀ مسئول به عنوان نویسندۀ اول منظور ميگردد.
تبصره :89در صورتيکه مسئول مكاتبات) (corresponding authorمعلوم نباشد ،نام نویسندۀ اول به
عنوان مسئول مكاتبات در نظر گرفته ميشود یعني به ترتيب نگارش اسامي افراد ،سهم هر یك تعيين
ميگردد.
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تبصره  :84براي مقاالت چاپ شدۀ دانشجویان دورههاي روزانه ،شبانه و پردیس دانشگاه در مجالت
علمي پژوهشي نمایه شده در)JCR, Web of Science, Scopus (Q1, Q1و مجالت علمي
پژوهشي مورد تأیيد وزارتين یا شوراي عالي حوزههاي علميه و نمایه شده در  ،ISCحداکثر تا
سقف 9/111/111/-ریال تشویقي پرداخت ميشود.
ماده .9شرایط مقاالت قابل تشویق
این شيوهنامه شامل مقاالت منتشر شده بهشرح ذیل ميباشد:
 .1-0مقاالت منتشر شده در مجالت تحت پوشش پایگاه گزارش استنادي مجالت ( )JCRو ()PJCR11
 .1-0مقاالت نمایه شده در پایگاههاي استنادي Web of Scienceو ) Scopus (Q1, Q1طبق بند 0-0
ماده  0این شيوهنامه
 .0-0مقاالت داغ و پراستناد براساس گزارش پایگاههاي  ESIدر  ISIو  PESIدر ISC
تبصره  .85تشویق مقاالت حداکثر تا دو سال پس از انتشار مقاله قابل پرداخت است و مالك پرداخت نيز انتشار
نهایي مقاله است.
ماده  .4نحوۀ محاسبۀ میزان تشویق هر مقاله
 .8-4مبلغ تشویق برای هر مقاله در مجالت نمایه شده در :JCR
IF
8 ≥K≥ 0
( * Kریال  = ) --- * 0،333،333مبلغ تشویق براي هر مقاله
AIF
تبصره .86حداقل مبلغ تشویقي براي هر مقاله نمایه شده در  1،333،333 .JCRریال است؛ هر چند ميزان
تشویق محاسبه شده کمتر از آن باشد.
تبصره  .87مبلغ تشویق مقاالت نشریات حوزههاي علوم انساني و هنر با ضریب  1و حوزۀ علوم اجتماعي و
رفتاري با ضریب  1/0محاسبه ميشود.

 :Persian Journal Citation Reports (PJCR) .11پایگاه گزارشهاي استنادي نشریات فارسي که ضریب تأثير نشریات
فارسي را محاسبه و تعيين ميکند.
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تبصره  .81حداکثر مبلغ تشویقي براي هر مقاله در مجالت نمایه شده در  13،333،333 JCRریال است؛ هرچند
ميزان تشویق محاسبه شده بيشتر از آن باشد.
 .2-4مبلغ تشویق برای هر مقاله در مجالت [علمی پژوهشی دارای مجوز از وزارتین و نمایه
شده در :]ISC
( * Kریال  = ))1/0 IF + 3/10( * 0،333،333مبلغ تشویق براي هر مقاله

1 ≥k≥ 1

 :Kمقدار این ضریب براي دانشگاه شهيد مدني آذربایجان توسط هيأت محترم امناي دانشگاه ،براي مجالت JCR
و  ISCبه ترتيب  1/0و  1/0تعيين گردیده است.
تبصره  .83حداکثر مبلغ تشویقي براي هر مقاله در مجالت نمایه شده در  13،333،333 ISCریال است؛ هرچند
ميزان تشویق محاسبه شده بيشتر از آن باشد.
 .9-4مبلغ تشویق برای هر مقاله به غیر از مجالت نمایه شده در  JCRو :ISC
 -1-0-0در نشریات نمایه شده در پایگاههای استنادی  Web of SCIENCEو Scopus
)(Q8,Q2مبلغ  1،333،333ریال ميباشد.
تبصره .21مبلغ تشویق مقاالت نشریات حوزههاي علوم انساني و هنر با ضریب  1و حوزۀ علوم اجتماعي و رفتاري
با ضریب  1/0محاسبه ميشود.
 -1-0-0با توجه به اهميت و تأثير مقاالت منتشر شده در نشریات معتبر نمایه شده در پایگاههاي استنادي داراي
رتبه  Q1و  Q1در رتبهبندي و تخصيص اعتبارات دانشگاهها و به منظور تشویق و ترغيب اعضاي محترم
هيأت علمي به چاپ دستاوردهاي علمي و پژوهشي خود در این نوع نشریات ،از ابتداي سال ،1318
پرداختتشویقی چاپ مقاله ،به مقاالت چاپ شده در نشریات نمایه شده در پایگاههاي  Scopusو
 ، Web of Scienceبه شرط قرار داشتن در نشریات دارای چارك اول و دوم ( Q8و
 ،)Q2صورت ميگيرد .الزم به ذکر است که تشویقي مقاالت چاپ شده در نشریات نمایه شده در  JCRو
نشریات علمي پژوهشي مورد تایيد وزارتين و شوراي عالي حوزههاي علميه نمایه شده در
ISCکمافيالسابق مطابق شيوهنامۀ «تشویق نویسندگان مقاالت منتشر شده در نشریات معتبر بين المللي و
داخلي» مصوب وزارت متبوع به شماره  0/180833مورخ  03/0/1پرداخت خواهد گردید.
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تبصره  .28در صورتيکه نشریهاي در بيش از یك پایگاه نمایه شده باشد ،در تشویق مقاالت آن ،مبلغ باالتر
مالك است.
 .4-4مبلغ تشویقی برای هر مقاله منتشره که به صورت مقاله کامل نمیباشد (این مقاالت براساس
اطالعات نوع مدرك 11در نمایه تعيين ميشود) حداکثر  93درصد تشویق مقاله کامل خوهد بود.
تبصره  .22اولویت تشویق با مقاالت کامل است .ليكن در صورت وجود اعتبار ،مقاالتي که بهصورت
 Communicationsمنتشر ميشوند  93درصد و مقاالتي که بهصورت نقد (Comment, Rapid
)Communication, Noteمنتشر ميشوند  03درصد و مقاالتي که بهصورت  Erratumمنتشر
ميشوند  03درصد مبلغ تشویق مقاله کامل در همان مجله قابل تشویق ميباشند.
 .5-4نحوۀ تشویق برای مقاالت با چند مؤلف :در صورتي که مقاله داراي بيش از یك نویسنده باشد سهم
تشویقي هرکدام از نویسندگان مقاله براساس جدول آیيننامۀ ارتقاء محاسبه ميشود.
جدول مندرج در آییننامۀ ارتقاء (قابل اجرا از تاریخ )8936/18/18
ستون ()1
تعداد همكاران
1
1
0
0
0
3

ستون 1
سهم هریك از همكاران از امتياز مربوط
بقيۀ همكاران
اول
-------% 133
% 33
% 03
% 03
% 83
% 03
% 93
% 00
% 33
% 03
≥% 03

ستون 0
مجموع ضرایب
% 133
% 103
% 183
% 103
% 133
حداکثر % 103

تبصره :29ميزانحداقل و حداکثر مبلغ تشویقي مقاالت ،قبل از اعمال درصد سهم همكاران محاسبه ميشود.
 .6-4عالوه بر مبلغ دریافتي بابت تشویق یك مقاله مطابق با این دستورالعمل ،نسبت به مقاالت ذیل تشویقي
ویژه تعلق ميگيرد:


مقاالت منتشر شده در مجله Natureبا شماره شاپا ( )1121-1196و نشریه
 Scienceبا شماره شاپای ( :)1196 -1175براي اینگونه مقاالت در صورتيکه مبلغ تشویق
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محاسبه شده بيش از سقف مجاز پرداخت (تبصره  )18باشد به ميزان  0برابر سقف پرداخت تعيين ميشود
و در صورتيکه مبلغ تشویق محاسبه شده کمتر از سقف مجاز پرداخت (تبصره  )18باشد به ميزان  0برابر
مبلغ محاسبه شده ميباشد.


مقاالت با عنوان مقاالت پراستناد :براي اینگونه مقاالت در صورتيکه مبلغ تشویق محاسبه شده
بيش از سقف مجاز پرداخت (تبصره  )18باشد به ميزان  0برابر سقف پرداخت تعيين ميشود و در
صورتيکه مبلغ تشویق محاسبه شده کمتر از سقف مجاز پرداخت (تبصره  )18باشد به ميزان  0برابر مبلغ
محاسبه شده ميباشد.



مقاالت با عنوان مقاالت داغ :براي اینگونه مقاالت در صورتيکه مبلغ تشویق محاسبه شده بيش از
سقف مجاز پرداخت (تبصره  )18باشد به ميزان  1برابر سقف پرداخت تعيين ميشود و در صورتيکه مبلغ
تشویق محاسبه شده کمتر از سقف مجاز پرداخت (تبصره  )18باشد به ميزان  1برابر مبلغ محاسبه شده
ميباشد.



مقاالت با عنوان جبهههای پژوهش :10براي اینگونه مقاالت در صورتيکه مبلغ تشویق محاسبه شده
بيش از سقف مجاز پرداخت (تبصره  )18باشد به ميزان  1/0برابر سقف پرداخت تعيين ميشود و در
صورتيکه مبلغ تشویق محاسبه شده کمتر از سقف مجاز پرداخت (تبصره  )18باشد به ميزان  1/0برابر
مبلغ محاسبه شده ميباشد( .این مقاالت توسط پایگاه  ESIمعرفي ميشود).



مقاالت منتشر شده در نشریات بینالمللی معتبر با ضریب تأثیر باال
 .8اعضاي هيأت علمي که موفق به چاپ مقاله در نشریاتي که براساس ضریبتأثیرجزو %5
اول گروه موضوعی باشد ،شوند ،عالوه بر تشویق مادي براساس آیيننامههاي موجود ،مبلغ
 51/111/111/ریال (پنج میلیون تومان) به گرنت ساالنه آنان افزوده میشود.
 .2اعضاي هيأت علمي که موفق به چاپ مقاله در نشریاتي که براساس ضریبتأثیر جزو %81
اول گروه موضوعی باشد ،شوند ،عالوه بر تشویق مادي براساس آیيننامههاي موجود ،مبلغ
 91/111/111/ریال (سه میلیون تومان) به گرنت ساالنه آنان افزوده میشود.
الزم به ذکر است که مقاالتي مشمول این تشویق خواهند بود که عضو هيأت علمي ،نویسنده مسئول یا
نفر اول باشد.

 مقاالت منتشر شده در پایگاه استنادی  JCRو  8-81درصد برتر رشتۀ موضوعی
مبلغ تشویق مقاالت چاپ شده در نشریات نمایه شده در پایگاه استنادي JCRو 8-5درصد
برتر رشتۀ موضوعي (محاسبه شده براساس شيوهنامۀ تشویق مقاالت وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري)
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با ضریب  2/1و در نشریات  5 -81درصد برتر رشتۀ موضوعي با ضریب  2/5محاسبه و
پرداخت ميگردد.
ماده  .5مقررات اجرایی
در صورت بروز موارد پيش بيني نشده و هرگونه ابهام این دستورالعمل ،شوراي پژوهشي و فناوري دانشگاه مرجع
تصميمگيري و رفع ابهام خواهد بود و مصوبۀ آن الزماالجرا است.
ماده  .6نظارت بر اجرا
نظارت بر حسن اجراي این شيوهنامه بر عهدۀ معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه است.
ماده  .7تصویب
این دستورالعمل (مصوبۀ  1001/30/31شوراي پژوهش و فناوري دانشگاه) مشتمل بر  9ماده و  10تبصره در تاریخ
1008/30/19بازنگري و به تأیيد معاون پژوهش و فناوري رسيده است و از تاریخ ابالغ الزماالجراست .با ابالغ این
شيوهنامه ،کليۀ شيوهنامهها و دستورالعملهاي مغایر ،لغو و بالاثر ميگردد.
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فصل 4

آییننامۀ استفاده از فرصتهای مطالعاتی برای اعضای هیأت علمی
دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی
(مصوبۀ شمارۀ  0/18003مورخ  1080/33/03وزارت علوم تحقيقات و فناوري با الحاق اصالحيه (شماره
 0/133081مورخ )1003/33/11

مقدمه
در اجراي ماده  0اصالحي پيوست شماره  3آیيننامۀ استخدامي اعضاي هيأت علمي دانشگاهها و مؤسسات
پژوهشي کشور و موضوع بند ب ماده  1قانون اهداف ،وظایف و تشكيالت وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري ،به
منظور ارتباط پيوسته و هدفمند اعضاي هيأت علمي با سایر دانشگاهها و مؤسسات علمي و پژوهشي معتبر داخلي و
خارجي با هدف اعتالي موقعيت علمي و فناوري کشور و حضور در عرصههاي علمي بينالملي ،شيوهنامۀ اجرایي
آیيننامۀ استفاده از فرصتهاي مطالعاتي براي اعضاي هيأت علمي دانشگاها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي
به شرح ذیل تدوین ميشود:.
ماده  .8تعاریف
.1-1

تعاریف کلی

 -1-1-1منظور از دانشگاهها و مراکز آموزش عالي و پژوهشي ،کليۀ دانشگاهها ،پژوهشگاهها و مؤسسات آموزش
عالي و پژوهشي دولتي است که به اختصار «مؤسسه» ناميده ميشود.
 -2-1-1منظور از سازمان ،کليۀ سازمانهاي تحقيقاتي ،اجتماعي ،اجرایي ،توليدي و خدماتي ميباشد که به
اختصار «سازمان» ناميده ميشود.
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 -3-1-1منظور از گروه علمي اعم از گروه آموزشي یا پژوهشي است که عضو هيأت علمي در آن مشغول است.
 -4-1-1فرصت مطالعاتي مأموریتي است که به اعضاي هيأت علمي واجد شرایط منتخب یك مؤسسه داده
مي شود که براي مدتي معين به منظور انجام مطالعات و تحقيقات مشترك در سایر دانشگاهها و مراکز
علمي یا تحقيقاتي برجستۀ داخل یا خارج از کشور حضور یابند.
.2-1

تعریف انواع فرصتهای مطالعاتی

 -8-2-8فرصت مطالعاتی خارج از کشور
در این نوع فرصت مطالعاتي ،عضو هيأت علمي منتخب براي تحقيق و مطالعه در مورد یك موضوع خاص که
امكان انجام آن در داخل کشور نميباشد و یا انجام کار مشترك با صاحبنظران و اساتيد شاغل در خارج از کشور
ضروري باشد ،براساس کسب حداقل امتیازات و اخذ پذیرش از یک دانشگاه یا مرکز علمی-
پژوهشی معتبر مورد تأیيد وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري و موافقت هیأت امنای ذیربط به خارج از کشور
اعزام ميشود.
[منظور از موافقت هيأت امنا این است که مسائل مالي فرصت مطالعاتي (مقرري ارزي) به صورت کلي در جلسه
ساليانه هيأت امنا موافقت ميشود( .اصالحيه  0/133081مورخ ])1003/33/11
-2-2-8فرصت مطالعاتی کوتاه مدت خارج از کشور
این نوع فرصت مطالعاتي در مدت تعطيالت تابستان و حداکثر به مدت  2ماه براي انجام مطالعه و تحقيقي
معين و یا انجام کارهاي عملي و آزمایشگاهي با همكاري مؤسسهاي علمي در خارج از کشور که مورد تأیيد وزارت
علوم ،تحقيقات و فناوري باشد ،انجام ميگيرد.
 -9-2-8فرصت مطالعاتی داخل کشور
در این نوع فرصت مطالعاتي ،عضو هيأت علمي منتخب براي تقویت و افزایش توانمنديهاي پژوهش و یا
انجام مطالعه و تحقيق در یك موضوع خاص در سایر مؤسسات و مراکز تحقيقاتي و صنعتي معتبر به تشخيص
مؤسسه و یا در دانشگاه محل خدمت خود به مطالعه و تحقيق ميپردازد .در این نوع فرصت مطالعاتي باید موافقت
مؤسسۀ میزبان براي انجام فرصت مطالعاتي کسب گردد.
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ماده  .2اهداف
 .1-1توسعه و گسترش تجارب علمي اعضاي هيأت علمي و آشنایي بيشتر آنها با دستآوردهاي علمي و دانش فني
جدید؛
 . 1-1کمك به رفع مشكالت علمي و تخصصي کشور با انتقال تجربيات مراکز علمي برجسته از خارج به داخل
کشور؛
 .0-1استفادۀ مؤثر و مفيد از امكانات علمي ،تجهيزاتي و آزمایشگاهي مراکز علمي برتر داخل و خارج از کشور؛
 . 0-1انجام کارهاي تحقيقاتي مشترك با دانشمندان و پژوهشگران سایر مراکز علمي برجستۀ داخل و خارج از
کشور به منظور اعتالي موقعيت علمي و فناوري کشور و حضور مؤثر در همكاريهاي بينالمللي؛
 .0-1کمك به توسعه و تقویت همكاريهاي علمي منطقهاي و بينالمللي؛
 . 3-1به روز شدن دانش تخصصي اعضاي هيأت علمي و افزایش توانمندي علمي و کارایي آنان.
تذکر  .8چنانچه در دورۀ فرصت مطالعاتي نياز به انجام طرح پژوهشي باشد ،طرح ميبایست در اولویتهاي علم و
فناوري کشور بوده ،درنتيجه انجام اجراي آن مشخص باشد.
تذکر  .2کشورهایي براي اعزام جهت فرصت مطالعاتي در اولویت خواهند بود که وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري
با آنها تفاهمنامۀ همكاري داشته و در تبادل استاد و دانشجو باشد.
ماده  .9شرایط عضو هیأت علمی در استفاده از فرصت مطالعاتی
با توجه به اینكه فرصت مطالعاتي امتيازي است ویژه که براساس کسب امتيازات الزم از فعاليتهاي مؤثر و
مفيد علمي -پژوهشي به اعضاي هيأت علمي مؤسسات داده ميشود ،الزم است عضو هيأت علمي شرایط ذیل را
براي استفاده از این فرصت دارا باشد:
 .8-9شرایط عمومی
 -1-1-0دارا بودن مرتبۀ علمي استادیاري و باالتر
تبصره  .8استفاده از فرصت مطالعاتي براي مربياني که برابر ضوابط مربوطه از نظر آموزشي و پژوهشي برجسته
محسوب ميشوند ،بالمانع است .کيفيت برجستگي در شيوهنامۀ اجرایي این آیيننامه بيان خواهد شد.
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[کيفيت برجستگي مربيان متقاضي فرصت مطالعاتي ،براساس داشتن حداقل  % 133امتياز ماده  1و  % 80حداقل
بندهاي ماده ( 0پژوهشي) آیيننامۀ ارتقا با نظر کميتۀ تخصصي هيأت مميزه مؤسسه تعيين و اعالم ميشود.
(اصالحيه  0/133081مورخ ])1003/33/11
 -1-1-0کسب حداقل امتيازهاي تعيين شده توسط مؤسسه براي فعاليتهاي آموزشي و پژوهشي که امتيازهاي
الزم جهت استفاده از فرصت مطالعاتي طي شيوهنامۀ اجرایي تبيين خواهد گشت؛
تبصره  .2آن دسته از اعضاي هيأت علمي که تصدي یكي از سمتهاي ریاست دانشگاه ،ریاست پژوهشگاه و
معاونت وزارتين علوم ،تحقيقات و فناوري و بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي و باالتر را براي یك دورۀ چهارساله
به عهده داشتهاند ،حق استفاده از فرصت مطالعاتي بدون رعایت بند  1-1-0را دارند؛
 -0-1-0ارائۀ یك برنامۀ مطالعاتي یا یك طرح تحقيقاتي مشخص با توجه به اهداف مندرج در ماده  1و تأیيد
مؤسسهاي که عضو هيأت علمي در آن شاغل است و کسب نظر مساعد و پذیرش از یك مؤسسۀ معتبر داخل یا
خارج از کشور (که مورد تأیيد وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري در همۀ ابعاد علمي ،اجتماعي باشد)؛
 -0-1-0موافقت رئيس دانشگاه با استفادۀ عضو هيأت علمي از فرصت مطالعاتي مبني بر عدم ایجاد خلل در
فعاليتهاي آموزشي و پژوهشي در زمان استفادۀ عضو هيأت علمي از فرصت مطالعاتي؛
 -0-1-0برخورداري از صالحيت عمومي و اخالقي و نداشتن منع قانوني دیگر.
 .2-9شرایط فرصت مطالعاتی خارج از کشور
 -1-1-0دارا بودن وضعيت استخدامي رسمي قطعي؛
تبصره  .9در شرایط خاص و براي انجام تحقيقاتي ویژه با نظر هيأت امناي مؤسسه ،عضو هيأت علمي با وضعيت
رسمي آزمایشي نيز ميتواند از فرصت مطالعاتي خارج از کشور استفاده کند.
 -1-1-0دارا بودن حداقل پنج سال سابقۀ خدمت تمام وقت براي بار اول و حداقل پنج سال خدمت تمام وقت در
مؤسسه پس از پایان فرصت مطالعاتي قبلي براي دفعات بعد.
تبصره  .4حداقل مدت مذکور براي اعضاي هيأت علمي مؤسسههاي تازه تأسيس و در حال توسعه طبق تأیيدیۀ
وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري چهار سال خواهد بود.
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 .9-9شرایط فرصت مطالعاتی کوتاه مدت خارج از کشور
 -1-0-0دارا بودن وضعيت استخدامي رسمي؛
 -1-0-0دارا بودن سه سال سابقۀ خدمت و حداقل سه سال خدمت تماموقت در مؤسسه پس از پایان فرصت
مطالعاتي قبلي براي دفعات بعد.
 .4-9شرایط فرصت مطالعاتی داخل کشور
 -1-0-0دارا بودن حداقل وضعيت استخدامي رسمي آزمایشي؛
-1-0-0چهار سال سابقه خدمت و حداقل چهار سال خدمت تمام وقت در مؤسسه پس از پایان فرصت مطالعاتي
قبلي براي دفعات بعد.
ماده  .4تعهدات و تسهیالت مؤسسه
 .8-4فرصت مطالعاتی خارج از کشور
مؤسسه مكلف است براساس نوع فرصت مطالعاتي ،تسهيالتي را در اختيار عضو هيأت علمي خود به شرح ذیل قرار
دهد:
 -8-8-4فرصت مطالعاتی خارج از کشور با تأمین کامل هزینههای فرد و خانواده توسط
مؤسسه
 .-1-1-1-0پيشبيني و تأمين اعتبار مورد نياز در بودجۀ تفصيلي ساالنۀ مؤسسه براي استفادۀحداکثر  0درصد
اعضاي هيأت علمي متقاضي و واجد شرایط خود جهت گذراندن دورۀ فرصت مطالعاتي براساس اولویتهایي که
تعيين و اعالم خواهد کرد.
[منظور از حداکثر  0درصد اعضاي هيأت علمي متقاضي 0 ،درصد کل اعضاي هيأت علمي مؤسسه ميباشد؛ یعني
اگر به طور مثال مؤسسهاي  133عضو هيأت علمي دارد ،ميتواند  0عضو هيأت علمي را به شرط آنكه شرایط الزم
را احراز کرده باشند ،به فرصت مطالعاتي اعزام کند.
همچنين مؤسسه ميتواند براي هر ترم تحصيلي حداکثر  % 13کل اعضاي هيأت علمي را به انواع فرصت مطالعاتي
(نوع  ،1-1-0نوع  ،1-1-0نوع  ،0-1-0نوع  ،0-1-0نوع  1-1-0و نوع  )1-1-0اعزام کند که در نوع 1-1-0
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(حداکثر  )% 0اگر مثالً  % 0اعزام شود براي سایر انواع فرصت مطالعاتي مجموعاً  % 9سهم باقي ميماند( .اصالحيه
 0/133081مورخ ])1003/33/11
 -1-1-1-0هزینههاي ریالي و ارزي مترتب بر انجام فرصت مطالعاتي عضو هيأت علمي ،همسر و حداکثر دو
فرزند (حداکثر سن فرزند  13سال) شامل بهای بلیط رفت و برگشت و اقامت در کشور مقصد ،بیمه و
هزینههای پزشكی و هزینۀ اخذ ویزا و عوارض خروج از کشور تا سقف تعرفهاي که به تصویب هيأت
امناي ذیربط ميرسد از محل تأمين حقوق و مزایاي (حقوق و مزایاي مرتبه و پایه) عضو هيأت علمي و براساس
آخرین حكم و همچنين مابهالتفاوت آن از اعتبارات پژوهشي پيشبيني شده و در بودجۀ تفصيلي مؤسسه پرداخت
خواهد شد.
[ نحوۀ پرداخت ميتواند به دو روش انجام گيرد:
 .1حقوق عضو هيأت علمي قطع شود و بهجاي آن کالً مقرري ارزي پرداخت شود .در صورتي که حقوق
فرد از ميزان مقرري ارزي بيشتر باشد ،همانگونه که در بند  0-1-1-0گفته شد مابهالتفاوت بهصورت
ریالي به عضو هيأت علمي پرداخت ميشود.
 .1حقوق عضو هيأت علمي پرداخت شود؛ چنانچه مقرري ارزي محاسبه شده از حقوق عضو هيأت علمي
بيشتر باشد ،مابهالتفاوت بهصورت ارز در اختيار هيأت علمي قرار ميگيرد.
همچنين عالوه بر پرداخت حقوق (به عنوان مقرري ارزي) بهاي بليت رفت و برگشت (بهصورت متعارف)،
بيمه ،هزینه اخذ ویزا و عوارض خروج از کشور با تأیيد هيأت رئيسه از اعتبارات پژوهشي پيشبيني شدۀ
مؤسسه پرداخت خواهد شد( .اصالحيه  0/133081مورخ ])1003/33/11
تذکر .9سقف ميزان مقرري ارزي براساس آخرین جدول پيشنهادي وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري و تصویب
هيأت امناي ذیربط تعيين ميگردد.
 -0-1-1-0در صورتي که مبلغ ریالي ارز تخصيص یافته به عضو هيأت علمي از ميزان حقوق مزایاي (حقوق و
مزایاي مرتبه و پایه) وي کمتر باشد ،پس از کسر مبلغ ریالي ارز از حقوق و مزایاي (حقوق و مزایاي مرتبه و
پایه)متقاضي ،مابهالتفاوت آن به عضو هيأت علمي برگردانده ميشود.
 -0-1-1-0کسر کسورات قانوني حقوق و هزینههاي مصروفه طبق ضوابط جاري خواهد بود.
 -0-1-1-0مدت استفاده از فرصت مطالعاتي به شرط رعایت مفاد مواد این آیيننامه جزء سابقۀ خدمت دانشگاهي
عضو هيأت علمي محسوب خواهد شد.
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 -2-8-4فرصت مطالعاتی خارج از کشور با تأمین بخشی از هزینهها توسط مؤسسه
آن عده از اعضاي هيأت علمي واجد شرایط (موضوع ماده  )0که با توجه به محدودیت اعتبارات پيشبيني شده
در بودجۀ مؤسسه امكان استفاده از تسهيالت کامل در یك سال مشخص را نداشته باشند ،در صورت تمایل
مي توانند با حكم مأموریت پژوهشي صرفاً با دریافت کامل حقوق و مزایاي مرتبه و پایۀ خود ،از فرصت مطالعاتي
خارج از کشور استفده نمایند.
 -9-8-4فرصت مطالعاتی خارج از کشور با تقاضا و حمایت مرکز علمی پژوهشی خارج از
مؤسسه
این نوع فرصت مطالعاتي براي برطرف نمودن یك نياز پژوهشي و یا حل مشكل یك سازمان و بنابه درخواست
مراکز و یا سازمانهاي تحقيقاتي کشور انجام ميگيرد .در این حالت عضو هيأت علمي با حكم مأموریت پژوهشي،
صرفاً حقوق و مزایاي (حقوق و مزایاي مرتبه و پایه)خود را از مؤسسه دریافت ميکند و تأمين بخش یا کل
هزینههاي دیگر توسط سازمان حامي بيرون دانشگاه خواهد بود.
 -4-8-4فرصت مطالعاتی کوتاه مدت خارج از کشور
مؤسسه در طول مدت فرصت مطالعاتي کوتاه مدت خارج از کشور ،حقوق و مزایاي (حقوق و مزایاي مرتبه و
پایه)عضو هيأت علمي ،بليط رفت و برگشت هيأت علمي ،مابهالتفاوت ارزي و بيمه را پرداخت مينماید.
 .2-4فرصت مطالعاتی داخل کشور
 -8-2-4فرصت مطالعاتی داخل کشور با تأمین کامل هزینهها توسط مؤسسه
 -1-1-1-0مؤسسه ميتواند براي هر ترم تحصيلي حداکثر ( % 13مجموعه فرصت مطالعاتي داخل و خارج از
کشور) کل اعضاي هيأت علمي را به فرصت مطالعاتي اعزام کند.
 -1-1-1-0کسب موافقت سازمان متقاضي براي تأیيد فرصت مطالعاتي داخل توسط مؤسسه الزامي است.
 -0-1-1-0مؤسسه در طول مدت فرصت مطالعاتي داخل کشور ،مكلف است حقوق و مزایاي (حقوق و مزایاي
مرتبه و پایه)عضو هيأت علمي را به طور کامل پرداخت کند.
تبصره  .5مؤسسه عالوه بر تسهيالت این بند با تصویب هيأت امنا ميتواند نسبت به پرداخت حق مأموریت به
عضو هيأت علمي در طول فرصت مطالعاتي اقدم نماید.
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تبصره  .6مؤسسه مي تواند به اعضاي هيأت علمي که در طول فرصت مطالعاتي داخل از ارائۀ واحد آموزشي معاف
خواهند بود ،حقالتدریس واحدهاي آموزشي و رسالههاي دکتري و پایاننامههاي کارشناسي ارشد (حداکثر تا سقف
مجاز پایاننامه در ترم) را پرداخت نماید.
 -0-1-1-0سازمان ميتواند حقالزحمهاي براساس قرارداد منعقده بين مؤسسه و سازمان به عضو هيأت علمي
پرداخت نماید.
 -2-2-4فرصت مطالعاتی داخل کشور با تقاضا و حمایت مالی علمی پژوهشی خارج از
مؤسسه
 -1-1-1-0مؤسسه مكلف است براي عضو هيأت علمي داوطلب ،با حكم مأموریت پژوهشي نسبت به پرداخت
کامل حقوق و مزایاي (حقوق و مزایاي مرتبه و پایه)وي ،اقدام نماید.
 -1-1-1-0سازمان ميتواند حقالزحمهاي براساس قرارداد منعقده بين عضو هيأت علمي و سازمان به عضو هيأت
علمي پرداخت نماید.
 -0-1-1-0سازمان امكانات و تسهيالت الزم از جمله منابع علمي ،اتاق کار و  ...را براي استفاده کننده از فرصت
مطالعاتي تأمين مينماید.
 -0-1-1-0سازمان ميتواند در صورت امكان براي نشر نتایج تحقيقات انجام شده توسط استفادهکننده از فرصت
مطالعاتي ،وي را براي شرکت در مجامع بينالمللي با هزینۀ خود اعزام نماید.
 -0-1-1-0مؤسسه ميتواند به منظور تشویق اعضاي هيأت علمي به انجام دورۀ فرصت مطالعاتي داخل کشور
تمهيداتي فراهم آورد؛ از جمله اینكه براي گذراندن هر دورۀ شش ماهۀ فرصت مطالعاتي داخل،یك پایۀ تشویقي به
عضو هيأت علمي اعطا نماید.
تذکر  .4حذف گردید( .اصالحيه  0/133081مورخ ])1003/33/11
ماده  .5مدت استفاده از فرصت مطالعاتی
 .1-0مدت استفاده از فرصت مطالعاتي داخل و خارج از کشور حداقل یك و حداکثر  1نيمسال تحصيلي ميباشد.
عضو هيأت علمي بنابه تشخيص شوراي پژوهشي مؤسسه ميتواند از مدت زماني فصل تابستان در آغاز یا ميانه یا
پایان مدت فرصت مطالعاتي به عنوان بخشي از فرصت استفاده نماید.
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[ در صورتي که عضو هيأت علمي از مدت زمان فصل تابستان در ابتدا ،بين و یا انتهاي مدت فرصت مطالعاتي
استفاده کند ،هزینۀ پرداختي در فصل تابستان مشابه بقيۀ زمان فرصت مطالعاتي براي هيأت علمي محاسبه ميشود.
به طور مثال اگر عضو هيأت علمي از ابتداي ترم دوم فرصت مطالعاتي خود را آغاز کند و تا تابستان ادامه دهد،
هزینۀ پرداختي تابستان براي عضو هيأت علمي مشابه ترم قبلي محاسبه ميگردد( .اصالحيه  0/133081مورخ
])1003/33/11
 .1-0مدت استفاده از فرصت مطالعاتي کوتاه مدت خارج از کشور حداکثر  1ماه در تابستان ميباشد.
تبصره  .7درخواست هرگونه مرخصي استحقاقي یا بدون حقوق در حين استفاده یا بالفاصله بعد یا قبل از استفاده
از دورۀ فرصت مطالعاتي ممنوع ميباشد.
تبصره  .1در صورتي که استفاده عضو هيأت علمي از فرصت مطالعاتي از نوع تقاضا و حمایت مالي مراکز علمي
پژوهشي خارج از مؤسسه براساس نياز خارج از مؤسسه باشد و حضور بيشتر عضو هيأت علمي در فرصت مطالعاتي
براي حل مسأله ضروري تشخيص داده شود ،تكرار و تمدید دوره تا سه نیمسال تحصیلی با بررسي
عملكرد و تأیيد مؤسسه و موافقت معاونت پژوهشي و فناوري وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري امكانپذیر خواهد
بود.
ماده  .6شیوهنامۀ اجرایی
شيوهنامۀ اجرایي آیيننامۀ استفاده از فرصت مطالعاتي مشتمل بر شاخصهاي امتيازدهي و تعيين حداقل
امتيازات الزم براي پذیرش درخواست ،ميزان و نحوۀ سپردن تعهد خدمت عضو هيأت علمي برخوردار از تسهيالت
فرصت مطالعاتي ،مشخصات و مختصات برنامۀ عضو هيأت علمي براساس اولویتهاي پژوهشي کشور ،نحوۀ ارائۀ
گزارش نهایي پایان دورۀ فرصت مطالعاتي و نحوۀ تأثير آن در استفاده از ترفيع ،ارتقا و استفادۀ بعدي از فرصت
مطالعاتي ... ،توسط معاونت پژوهشي و فناوري وزارت علوم ،تحيقات و فناوري تدوین و به تصویب وزیر علوم،
تحقيقات و فناوري خواهد رسيد و جهت اجرا به کليۀ مؤسسات تابعه ابالغ ميشود.
تذکر  .5چنانچه در دورۀ فرصت مطالعاتي نياز به انجام طرح پژوهشي باشد ،طرح ميبایست در اولویتهاي علم و
فناوري کشور بوده و خروجي آن مشخص گردد.
تذکر  .6کشورهایي براي اعزام عضو هيأت علمي به فرصت مطالعاتي در اولویت خواهند بود که وزارت علوم،
تحقيقات و فناوري با آنها تفاهمنامۀ همكاري داشته و در تبادل استاد و دانشجو باشد.
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تذکر  .7چاپ حداقل یك مقاله در نشریات معتبر با نمایۀ استنادي بينالمللي پس از انجام فرصت مطالعاتي خارج
از کشور و چاپ حداقل یك مقاله در نشریات معتبر علمي -پژوهشي داخلي پس از انجام فرصت مطالعاتي داخل
کشور الزامي است .در صورت عدم رعایت آن ،عالوه بر محروميت از فرصتهاي مطالعاتي و سفرهاي علمي بعدي،
معادل هزینههاي مصروفه اعم از حقوق و غيره به عنوان خسارت از عدم انجام تعهد رسمي تعيين ميگردد.
ماده  .7تضمین استفاده از فرصت مطالعاتی
عضو هيأت علمي در قبال استفاده از فرصت مطالعاتي اعم از داخل و خارج از کشور باید به موجب سند رسمي
تعهد نماید که به مدت سه برابر زمان استفاده از فرصت در مؤسسۀ متبوع خدمت کند.
صدور حكم استفاده از فرصت مطالعاتي منوط به توثيق سند ملكي (غيرمنقول) یا تعهد کارمندي محضري توأم با
اسناد تجاري به ميزان دوبرابر کل هزینههاي مصروفه اعم از ریالي و ارزي ميباشد که قرار است در طول مدت
استفاده از فرصت دریافت گردد و مبلغ آن توسط مؤسسه تعيين خواهد شد تا در صورت تخلف از مفاد سند تعهد
رسمي ،مؤسسه بتواند فارغ از هرگونه الزام به تشریفات و یا با اعالم به دفترخانه ،از طریق صدور اجرائيه به ميزان
دوبرابر کليۀ هزینههاي مصروفه بابت وجه التزام و دیون خسارات دولت از متعهد و ضامن یا ضامنين وي به نحو
انفرادي یا اشتراکي (مسئوليت تضامني) اخذ نماید.
تذکر  .1مسئوليت اخذ سند تعهد رسمي و اتخاذ تصميم راجع به کيفيت سند مأخوذه اعم از تضمين ملكي یا تعهد
کارمندي توأم با توثيق اسناد تجاري با مؤسسه ميباشد.
ماده  .1نظارت بر حسن اجرا
نظارت بر حسن اجراي این آیيننامه برعهدۀ معاونت پژوهشي و فناوري وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري است.
ماده  .3تصویب
آیيننامۀ استفاده از فرصت مطالعاتي خارج از کشور مشتمل بر  0ماده 8 ،تبصره و  8تذکر در تاریخ  1080/33/03به
تأیيد وزیر علوم ،تحقيقات و فناوري رسيده است و از تاریخ ابالغ الزم االجراست.
با ابالغ این آیيننامه کليۀ آیيننامهها و دستورالعملهاي فرصت مطالعاتي موجود لغو و بال اثر اعالم ميگردد.
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دستورالعمل اجرایی شیوهنامۀ«فرصت مطالعاتی اعضای هیأت علمی دانشگاهها و
مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی»
(مصوب شمارۀ  9/32372مورخ 8931/16/17وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری)

مقدمه
در راستاي اجراي «آییننامۀ استفاده از فرصتهای مطالعاتی برای اعضای هیأت علمی
دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی» مصوب  80/33/03وزیر محترم علوم ،تحقيقات و
فناوري و اصالحيۀ مورخ  80/39/10به شمارۀ  0/03901و با استناد به ماده  3این آیيننامه ،شيوهنامۀ اجرایي به
شرح ذیل اصالح و ابالغ ميشود:
ماده  .8شرایط الزم برای پذیرش درخواست انواع فرصت مطالعاتی
 .1-1شرایط الزم برای پذیرش درخواست انواع فرصت مطالعاتی خارج از کشور و کوتاه مدت
خارج از کشور
 -1-1-1عدم توقف بيش از هفت سال در مرتبۀ علمي فعلي به استثناي رتبۀ علمي استاد تمامي؛
توضیح :مبناي محاسبه هفت سال ،زماني است که درخواست متقاضي در کميتۀ منتخب دانشكده تصویب
ميشود.
 -1-1-1ارتقاي مرتبۀ علمي تا حد استاد تمامي براي استفاده از نوبت بعدي؛
توضیح :منظور از ارتقاي مرتبۀ علمي تا حد استاد تمامي براي استفادۀ نوبت بعدي ،این است که در نوبت بعدي
رتبۀ علمي هيأت علمي ميبایستي یك مرحله ارتقا پيدا کند؛ یعني مثالً اگر هيأت علمي در زمان استفاده از فرصت
مطالعاتي استادیار باشد ،باید براي دورۀ بعدي دانشيار باشد.
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 -0-1-1عدم استفاده بيش از سه بار از فرصت مطالعاتي خارج از کشور و پنج بار از هر نوع فرصت مطالعاتي در
طول خدمت؛
 -0-1-1مشخص نمودن نوع فرصت مطالعاتي از ابتداي درخواست؛
تبصره  .8استفادهکنندگان فرصت مطالعاتي پس از تصویب فرصت مطالعاتي متقاضي در هيأت رئيسه دانشگاه،
یك نوبت براي وي محسوب ميگردد .تبدیل فرصت مطالعاتي از خارج به کوتاه مدت خارج و یا داخل با موافقت
دانشگاه امكانپذیر بوده ،ولي به عنوان یك نوبت فرصت مطالعاتي خارج محسوب ميشود.
تبصره  .2تغيير کشور محل مأموریت فرصت مطالعاتي و یا دو مرحلهاي نمودن مأموریت پس از اعزام امكانپذیر
نميباشد.
تبصره  .9عالوه بر شيوۀ فرصت مطالعاتي بلند مدت مصوب وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري ،متقاضيان واجد
شرایط فرصت مطالعاتي بلند مدت ميتوانند در نوبتهاي  0ماهۀ تابستاني در سالهاي متواتر از مأموریت فرصت
مطالعاتي استفاده نمایند مشروط به اینكه هر بار باید پذیرش معتبر از دانشگاهها و یا مؤسسات تحقيقاتي با اعتبار و
شهرت بين المللي ارائه شود .الزم به ذکر است که ارائۀ یك مقالۀ چاپ شده و یا پذیرش چاپ یك مقاله در نشریات
معتبر بين المللي و یا علمي پژوهشي داخلي داراي مجوز از وزارتين ،به ازاي هر نوبت سه ماهه فرصت مطالعاتي
استفاده شده تا قبل از فرصت مطالعاتي بعدي الزامي ميباشد.
 حداقل فاصلۀ بين دو فرصت مطالعاتي  0سال از زمان اتمام آخرین نوبت  0ماهۀ تابستاني فرصت مطالعاتيميباشد.
 کليۀ پرداختهاي ریالي و ارزي مترتب بر انجام فرصت مطالعاتي عضو هيأت علمي (به همراه خانواده) در هرنوبت سه ماهۀ تابستاني مطابق با آیيننامۀ فرصت مطالعاتي بلند مدت وزارت ميباشد؛ الزم به ذکر است که در
فرصت مطالعاتي  0ماهۀ تابستاني نوبت دوم فقط هزینۀ بليط رفت و برگشت خود متقاضي از محل گرنت عضو
هيأت علمي پرداخت ميگردد.
 .2-1شرایط الزم برای پذیرش درخواست انواع فرصت مطالعاتی داخل کشور
 -1-1-1عدم استفادۀ بيش از پنج بار از هر نوع فرصت مطالعاتي در طول خدمت،
 -1-1-1عدم توقف بيش از دوازده سال در مرتبۀ علمي فعلي به استثناي رتبۀ علمي استاد تمامي.
توضیح :مبناي محاسبه دوازده سال ،زماني است که درخواست متقاضي در کميتۀ منتخب دانشكده تصویب
ميشود.
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تبصره  .4موارد استثناي این ماده با موافقت رئيس دانشگاه امكانپذیر ميباشد.
تبصره  .5کسب موافقت سازمان متقاضي براي تأیيد فرصت مطالعاتي داخل توسط مؤسسه الزامي است.
تبصره  .6دانشگاه ميتواند به اعضاي هيأت علمي که در طول فرصت مطالعاتي داخل از ارائۀ واحد آموزشي معاف
خواهند بود ،حقالتدریس واحدهاي آموزشي و رسالههاي دکتري و پایاننامههاي کارشناسي ارشد (حداکثر تا سقف
مجاز پایاننامه در ترم) را پرداخت نماید.
تبصره  .7سازمان ميتواند حقالزحمهاي براساس قرارداد منعقده بين مؤسسه و سازمان به عضو هيأت علمي
پرداخت نماید.
ماده  .2حداقل امتیازات الزم برای پذیرش درخواست
 .1-1کسب % 811از حداقل امتياز ماده آموزشي ( )1و  % 11از حداقل امتياز بندهاي ماده پژوهشي ( )0آیيننامۀ
ارتقاي اعضاي هيأت علمي داراي مرتبۀ علمي استادیار از ابتداي اشتغال در دانشگاه؛
تبصره  .1براي مربيان برجسته از نظر آموزشي و پژوهشي ،کسب  % 133حداقل امتياز ماده آموزشي ( )1و %80
حداقل امتياز بندهاي ماده پژوهشي( )0آیيننامۀ ارتقا با نظر کميتۀ تخصصي هيأت مميزۀ دانشگاه الزامي است.
 .1-1ارتباط موضوع فرصت مطالعاتي با اهداف و برنامههاي آموزشي و پژوهشي دانشگاه به تشخيص هيأت رئيسۀ
دانشگاه؛
 .0-1براي استفاده از فرصت مطالعاتي از دفعات دوم به بعد در مرتبۀ علمي استاديداشتن حداقل  5مقاله
در نشریات علمي معتبر بينالمللي در طول دورهاي که امتيازات محاسبه ميشود ،ضروري است .در تمامي این
مقاالت متقاضي باید پس از حذف دانشجو نویسندۀ اول باشد.
ماده  .9شاخصهای الزم برای اولویتبندی متقاضی
در صورتي که تعداد متقاضيان فرصت مطالعاتي بيش از سقف اعتبارات و سهميۀ دانشگاه باشد ،شاخصهاي ذیل
براي اولویتبندي متقاضيان منظور ميشود:
 .1-0امتياز کسب شده از ماده  0ارتقاي اعضاي هيأت علمي؛
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 . 1-0استادان نمونه و پژوهشگران برتر و مدیران پژوهشي برتر کشوري ،آن دسته از اعضاي هيأت علمي که
تصدي یكي از سمتهاي معاون دانشگاه ،معاون پژوهشگاه و مسئوليت مدیریتي در سطح وزارتخانه عتف را براي
حداقل یك دورۀ سه ساله به عهده داشتهاند ،پژوهشگران ،مدرسان و مدیران برتر دانشگاهي؛
 .0-0افرادي که در سه سال منتهي به درخواست فرصت مطالعاتي امتياز پژوهشي بيشتري کسب نموده باشند؛
 .0-0در صورت امتياز یكسان ،افراد با مرتبۀ علمي و پایۀ بيشتر در اولویت قرار ميگيرند؛
 . 0-0براي افرادي که از شرایط مساوي برخوردارند ،اولویت با افرادي است که براي اولين بار متقاضي فرصت
مطالعاتي هستند؛
 .3-0صاحبان طرحهاي ملي و پروژههاي صنعتي کالن خاتمه یافته و یا در دست اقدام که در حل مشكالت
اساسي کشور مؤثر واقع شدهاند؛
 .9-0ميزان مشارکت عضو هيأت علمي در فعاليتهاي پژوهشي ،آموزشي ،فرهنگي و خدمات اجرایي دانشگاه به
تشخيص هيأت رئيسه؛
 .8-0کيفيت تدریس و رعایت بهتر قوانين آموزشي و اخالقي؛
 .0-0سالهاي فعاليت تماموقت آموزشي و پژوهشي داوطلب از تاریخ استخدام و یا از زمان آخرین فرصت
مطالعاتي؛
 . 13-0خدمت در مراکز تحقيقاتي ،صنعتي ،توليدي و خدماتي در مناطق محروم کشور که به صورت مأموریت
تماموقت باشد؛
 .11-0انجام پژوهش و ارائۀ خدمت در رابطه با نيازهاي اولویتدار کشور؛
 .11-0درجۀ اولویت موضوع تحقيق در برنامههاي ملي کشور.
تبصرۀ  .3در صورت تعدد پروندههاي متقاضيان استفاده از فرصت مطالعاتي ،امتياز مربوط به بند  1مادۀ 0
آیيننامۀ ارتقاي اعضاي هيأت علمي براي متقاضيان رشتههاي خاص علوم انساني (که هر سال توسط شوراي
پژوهشي تعيين ميشوند) با ضریب  1/0مورد بررسي قرار ميگيرد.
تبصرۀ  .81بررسي پروندههاي متقاضيان استفاده از فرصت مطالعاتي خارج از کشور مشروط به این خواهد بود که
متقاضي پس از بازگشت از فرصت مطالعاتي بتواند حداقل  0سال در دانشگاه تعهد خدمت مربوط به فرصت
مطالعاتي خود را انجام دهد.
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ماده  .4مشخصات و مختصات برنامۀ عضو هیأت علمی
داوطلب استفاده از فرصت مطالعاتي باید مدارك ذیل را در ارتباط با برنامۀ خود به معاونت پژوهشي ارائه نماید:
 . 1-0برنامۀ مورد مطالعه براي فرصت مطالعاتي شامل عنوان ،هدف ،سوابق ،روش انجام کار ،زمانبندي ارائۀ
گزارشات و محور اصلي و ارتباط موضوعي آن با اولویتهاي پژوهشي دانشگاه یا کشور؛
 .1-0تكميل پرسشنامههاي مربوط به درخواست فرصت مطالعاتي مخصوص دانشگاه شامل سوابق استخدامي و
خدمتي ،فهرست انتشارات ،مقاالت علمي و پروژههاي تحقيقاتي پایان یافته و در دست اجراي متقاضي و ارتباط آنها
با موضوع تحقيق در فرصت مطالعاتي؛
 . 0-0ارائۀ موافقت یكي از مؤسسات آموزشي یا پژوهشي داخل یا خارج از کشور که مورد تأیيد هيأت رئيسۀ دانشگاه
است ،در اجراي برنامۀ مورد نظر؛
تبصره  .88انتخاب دستگاههاي اجرایي براي انجام مأموریت فرصت مطالعاتي با تأیيد رئيس دانشگاه امكانپذیر
ميباشد.
تبصره  .82عضو هيأت علمي در طي دورۀ فرصت مطالعاتي مجاز به ثبتنام و ادامۀ تحصيل در دورههاي
تحصيلي براي اخذ مدرك دانشگاهي نميباشد.
تبصرۀ  .89درخواست آن دسته از اعضاي هيأت علمي متقاضي استفاده از فرصت مطالعاتي خارج از کشور مورد
بررسي قرار ميگيرد که رتبۀ دانشگاه مقصد آنان در مؤسسۀ رتبهبندي تایمز یا شانگهاي ،زیر  1333و امتياز
شاخص بينالمللي ) H (Hindexاستاد پذیرنده براساس پایگاه  ، Scopusباالي  13باشد.
تبصرۀ  .84چنانچه در دورۀ فرصت مطالعاتي نياز به انجام طرح پژوهشي باشد ،درخواست اجراي طرح ،به شرط
رعایت موارد ذیل امكانپذیر ميباشد:
-

با رعایت مفاد آیيننامۀ نحوۀ حمایت از طرحهاي پژوهشي دانشگاه انجام گيرد؛

-

در راستاي اولویتهاي پژوهش و فناوري کشور (سياستها و اولویتهاي پژوهش و فناوري کشور
همهساله توسط دبيرخانۀ شوراي عالي علوم ،تحقيقات و فناوري و توسط کميسيونهاي تخصصي
مختلف این دبيرخانه مشخص و اعالم ميشوند) و یا براساس اولویتهاي پژوهشي اعالم شده از سوي
معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه باشد.

-

خروجي آن مشخص گردد.
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ماده  .5مراحل ارائۀ درخواست دورۀ فرصت مطالعاتی اعضای هیأت علمی دانشگاه
 . 1-0ارائۀ درخواست توسط عضو هيأت علمي دانشگاه (متقاضي) به گروه مربوطه به همراه برنامۀ پيشنهادي؛
 -1-1-0تقاضاي استفاده از فرصت مطالعاتي اعضاي هيأت علمي ،هر سال در دو نوبت (اردیبهشت و آبان
ماه) انجام ميگيرد ،بنابر این درخواست متقاضيان باید به همراه فرمها و مدارك الزم بعد از طرح در شوراي
گروه و دانشكده ،در اول اردیبهشت ماه و اول آبان ماه ،به مدیریت امور پژوهشي ارسال شود.
 -1-1-0عزیمت به خارج از کشور ميبایست زماني باشد که رفت و برگشت عضو در بين نيمسال تحصيلي
نباشد.
 .1-0بررسي و تصو یب درخواست متقاضي مبني بر استفاده از فرصت مطالعاتي و برنامۀ تحقيقاتي پيشنهادي در
شوراي گروه؛
 .0-0بررسي و تصویب درخواست متقاضي مبني بر استفاده از فرصت مطالعاتي و برنامۀ تحقيقاتي پيشنهادي در
کميتۀ منتخب یا شوراي پژوهشي دانشكده؛
 .0-0بررسي و تصویب درخواست متقاضي مبني بر استفاده از فرصت مطالعاتي و برنامۀ تحقيقاتي پيشنهادي در
شوراي آموزشي دانشگاه؛
 .0-0ارسال پرسشنامههاي تكميل شده و سایر مدارك به معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه به همراه برنامۀ
پيشنهادي و تعيين محل ميزبان؛
 .3-0بررسي و تصویب درخواست متقاضي مبني بر استفاده از فرصت مطالعاتي و برنامۀ تحقيقاتي پيشنهادي در
شوراي پژوهش و فناوري دانشگاه؛
 .9-0بررسي و تصویب تقاضاي مأموریت فرصت مطالعاتي در هيأت رئيسۀ دانشگاه؛
 .8-0تهيۀ معرفينامههاي الزم براي اخذ روادید توسط دفتر همكاريهاي علمي بينالمللي دانشگاه و وزارت علوم،
تحقيقات و فناوري؛
 .0-0صدور حكم مأموریت توسط رئيس دانشگاه پس از تكميل مراحل و ارائۀ روادید الزم؛
 .13-0پرداخت هزینههاي مأموریت ،معرفي متقاضي براي خرید ارز از بانك و خرید بليت رفت و برگشت متقاضي
و همراهان توسط دانشگاه به صورت عليالحساب؛
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 .11-0اعزام متقاضي با هماهنگي معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه و معرفي وکيل جهت پيگيري امور مربوط به
متقاضي در طول مأموریت.
تبصره  .85در صورتي که عضو هيأت علمي متقاضي ،راهنمایي پایاننامه /رساله در دورۀ تحصيالت تكميلي را
بر عهده داشته باشد ،ميبایستي قبل از اعزام استاد راهنماي مشترك پایاننامه /رساله را به معاونت پژوهشي معرفي
نماید.
ماده  .6نحوۀ پرداخت مقرری ارزی به عضو هیأت علمی و خانوادۀ وی
 .8-6فرصت مطالعاتی خارج از کشور با تأمین کامل هزینههای فرد و خانواده توسط دانشگاه
 -1-1-3ميزان مقرري ارزي براساس جدول مصوب به عضو هيأت علمي تعلق ميگيرد و  % 33مقرري براي
همسر و  % 03براي هر فرزند (حداکثر تا دو فرزند و کمتر از  13سال) به آن اضافه ميشود.
 -1-1-3پرداخت مقرري ارزي به افرادي از خانوادۀ عضو هيأت علمي تعلق ميگيرد که همراه عضو هيأت علمي
در آن کشور سكونت داشته باشند.
تبصره .86از آنجا که برابر مقررات ،ارز مربوط به مأموریت فرصت مطالعاتي به افراد براساس مدت زمان حضور
متقاضي و آن دسته از اعضاي خانواده که قرار است به کشور محل مأموریت اعزام شوند پرداخت ميشود ،در
صورتي که یك یا تمامي همراهان متقاضي ،قبل از اتمام مأموریت مراجعت نمایند و یا همراه متقاضي سفر ننمایند،
متقاضي ملزم به استرداد ارز دریافتي مربوطه خواهد بود.
عدم همراهي همراهان در  13روز اول و آخر سفر به علت اضطرارهاي ناشي از مسافرت مشمول این بند نميشود.
 -0-1-3در صورت عدم وجود سفارت کشور محل فرصت مطالعاتي در ایران ،بهاي بليت رفت و برگشت،
هزینه هاي اخذ ویزا و عوارض خروج از کشور عضو هيأت علمي و خانوادۀ وي به کشور ثالث براي یك بار جهت
اخذ ویزا قابل پرداخت است.
تبصره  .87آن دسته از متقاضيان فرصت مطالعاتي که جهت اخذ ویزا مجبور به سفر به کشور ثالث (کشورهاي
همسایه ) ميباشند ،تنها براي یك بار از کمك هزینه پنج ميليون ( )0/333/333/-ریال و هزینۀ بليط رفت و
برگشت (حداکثر تا سقف  13ميليون ریال براي خود و در صورت همراهي خانواده حداکثر تا سقف  03ميليون ریال)
از محل گرنت براي سفر مذکور برخوردار ميگردند.
 -0-1-3اخذ ویزا براي کساني که نياز به ویزاي ورود به یك کشور را ندارند ،الزامي نيست.
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 -0-1-3پرداخت بهاي بليت رفت و برگشت فقط به افرادي از خانوادۀ عضو هيأت علمي تعلق ميگيرد که در
محدودۀ زماني حداکثر سه ماه قبل و بعد از مدت مأموریت فرصت مطالعاتي از ایران به مقصد محل فرصت
مطالعاتي و برگشت اقدام نموده باشند.
 -3-1-3پرداخت هزینۀ بيمۀ خانواده تا سقف  033دالر ماهانه براي هر خانواده با ارائۀ مدرك مثبته براي تمام
افراد خانواده.
 -2-6فرصت مطالعاتی خارج از کشور با تقاضا و حمایت مراکز علمی پژوهشی خارج از دانشگاه

 -1-1-3پرداخت کليۀ ردیفهاي ح قوق و مزایاي عضو هيأت علمي توسط دانشگاه به انضمام تأمين بخش یا کل
هزینههاي دیگر شامل بليت رفت و برگشت عضو هيأت علمي و خانواده (با رعایت محدودیت تعداد و سن) ،هزینۀ
اخذ ویزا و عوارض خروج از کشور و مابهالتفاوت ارزي توسط سازمان حامي بيرون دانشگاه.
تبصره  .81چنانچه درخواست فرصت مطالعاتي خارج از کشورعضو هيأت علمي با تقاضا و حمایت مراکز علمي
پژوهشي خارج از دانشگاه صورت گيرد ،اعزام متقاضي در اولویت خواهد بود .در این صورت حداقل فاصلۀ بين دو
فرصت مطالعاتي از  0سال به  0سال کاهش خواهد یافت.
 -9-6فرصت مطالعاتی کوتاه مدت خارج از کشور
این نوع فرصت مطالعاتي در مدت تعطيالت تابستان و حداکثر به مدت  2ماه براي انجام مطالعه و تحقيقي معين
و یا انجام کارهاي عملي و آزمایشگاهي با همكاري مؤسسهاي علمي در خارج از کشور که مورد تأیيد وزارت علوم،
تحقيقات و فناوري باشد ،انجام ميگيرد.
 -1-0-3کليۀ ردیفهاي حقوق و مزایاي عضو هيأت علمي ،بليت رفت و برگشت عضو هيأت علمي ،مابهالتفاوت ارزي؛
 -1-0-3پرداخت هزینۀ بيمه تا سقف  033دالر ماهانه با ارائۀ مدرك مثبته.

ماده .7تمدید دورۀ فرصت مطالعاتی
عضو هيأت علمي متقاضي تمدید دورۀ فرصت مطالعاتي ،باید حداقل یك ماه قبل از اتمام فرصت مطالعاتي،
درخواست خود را به همراه گزارش فعاليتهاي انجام یافته به گروه مربوطه ارسال کند .تصميمگيري نهایي در مورد
درخواست تمدید بر عهدۀ هيأت رئيسه دانشگاه است که در صورت موافقت ،حكم تمدید مأموریت فرصت مطالعاتي
براي متقاضي صادر شده و مقرريهاي قانوني وي پرداخت ميشود.
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تبصره .83در صورتي که استفادۀ عضو هيأت علمي از فرصت مطالعاتي از نوع تقاضا و حمایت مالي مراکز علمي
پژوهشي خارج از مؤسسه براساس نياز خارج از مؤسسه باشد و حضور بيشتر عضو هيأت علمي در فرصت مطالعاتي
براي حل مسأله ضروري تشخيص داده شود ،تكرار و تمدید دوره تا  0نيمسال تحصيلي با بررسي عملكرد و تأیيد
مؤسسه و موافقت معاونت پژوهشي و فناوري وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري امكانپذیر خواهد بود.
ماده  .1نحوۀ ارائۀ گزارش نهایی پایان دورۀ فرصت مطالعاتی
 .1-8گزارش دورۀ فرصت مطالعاتي هر  0ماه یكبار توسط هيأت علمي از طریق پست یا پست الكترونيكي به
معاونت پژوهشي گروه ،دانشكده /پژوهشكده ارسال ميشود و معاون پژوهشي ذیربط با کسب نظر تخصصي
گزارش را ارزیابي و نتيجه را به معاون پژوهشي دانشگاه اعالم و در نهایت نظر معاون پژوهشي دانشگاه به عضو
هيأت علمي اعالم ميشود؛
تبصره  .21عضو هيأت علمي استفاده کننده از دورۀ فرصت مطالعاتي موظف است حداکثر تا یك ماه پس از
عزیمت ،شروع به کار خود را از طریق گروه آموزشي دانشگاه ميزبان ،به معاون پژوهشي دانشگاه اعالم کند.
 .1-8گزارش نهایي فرصت مطالعاتي پس از داوری و تأیيد گروه ،دانشكده /پژوهشكده به معاون پژوهشي
دانشگاه ارائه ميگردد؛
 .0-8ارائۀ گواهی انجام مطلوب فرصت مطالعاتي با امضاي استاد پذیرنده؛
 .0-8ایراد یك سخنرانی در گروه /دانشكده حداکثر  0ماه پس از مراجعت؛
تبصره  .28افراد اعزام شده به فرصت مطالعاتي موظف خواهند بود که حداکثر تا سه ماه پس از بازگشت از سفر،
گزارش کار انجام شده را طي فراخوان عمومي در گروه و دانشكده (بهصورت سمينار) ارائه دهند و از طرف معاون
پژوهشي دانشكده گواهي ارائه براي ایشان صادر گردد و این گواهي را همراه با خالصه گزارش نهایي (بهصورت
مكتوب) و مستندات الزم جهت تسویه حساب به معاونت پژوهشي دانشگاه ارائه نمایند.
 .0-8تأیيد گزارش علمي -تحقيقاتي فرصت مطالعاتي مبني بر مفيد و مؤثر بودن فرصت مطالعاتي توسط گروه /
دانشكده  /پژوهشكده حداکثر  0ماه پس از مراجعت؛
 .3-8ارئۀ خالصه گزارش نهایي به معاونت پژوهشي وزارت حداکثر  0ماه بعد از انجام دورۀ فرصت مطالعاتي؛
تبصره  .22عدم ارائۀ گزارش قابل قبول موجب محروميت از سفرهاي علمي و فرصت مطالعاتي بعدي خواهد
شد.
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 .9-8اخذ پذیرش حداقل یك مقاله در نشریات معتبر علمي حداکثر تا یك سال پس از خاتمۀ فرصت مطالعاتي
خارج از کشور با تأمين کامل هزینههاي فرد و خانواده توسط دانشگاه
تبصره  .29چاپ حداقل یك مقاله در نشریات معتبر با نمایۀ استنادي بينالمللي پس از انجام فرصت مطالعاتي
خارج از کشور و چاپ حداقل یك مقاله در نشریات معتبر عملي پژوهشي داخلي پس از انجام فرصت مطالعاتي
داخل کشور الزامي است .در صورت عدم رعایت آن عالوه بر محروميت از فرصتهاي مطالعاتي و سفرهاي علمي
بعدي ،معادل هزینههاي مصروفه اعم از حقوق و غيره به عنوان خسارت از عدم انجام تعهد رسمي تعيين ميگردد.
تبصره .24اجراي یک طرح پژوهشی مشترك بين دانشگاه مقصد با دانشگاه شهيد مدني آذربایجانیاچاپ
 9مقالهعلمی پژوهشی در مجالت معتبر نمایه شده در JCRبا رتبه  Q8یا  ، Q2یافراهم نمودن استفاده از
دورۀ تحقيقاتي فرصت مطالعاتي خارج از کشور براي حداقل  8دانشجوي دکتري ،پس از انجام فرصت مطالعاتي
خارج از کشور الزامي است .در صورت عدم رعایت آن ،عالوه بر محروميت از فرصتهاي مطالعاتي و سفرهاي
علمي بعدي ،معادل هزینههاي مصروفه اعم از حقوق و غيره به عنوان خسارت از عدم انجام تعهد رسمي تعيين
ميگردد.
ماده  .3نحوۀ تأثیر فرصت مطالعاتی در ترفیع و یا ارتقای عضو هیأت علمی
به من ظور تشویق اعضاي هيأت علمي به انجام دورۀ فرصت مطالعاتي موفق و مؤثر در داخل کشور براي یك دورۀ
حداقل شش ماهه ،دانشگاه ميتواند یك پایۀ تشویي به عضو هيأت علمي اعطا نماید.
ماده  .81سایر موارد
 .1-13پرسشنامههاي مورد نياز براي درخواست فرصت مطالعاتي براساس آیيننامه و شيوهنامۀ فرصت مطالعاتي
توسط دانشگاه تهيه ميگردد.
 .1-13سایر جزئيات و مواردي که در این شيوهنامه ذکر نشده است با موافقت معاون پژوهشي وزارت علوم،
تحقيقات و فناوري و براساس دستورالعمل اجرایي دانشگاه انجام ميگيرد.
ماده  .88تصویب
این دستورالعمل در  11ماده و  10تبصره در دهمين جلسۀ شوراي تخصصي پژوهشي و فناوري دانشگاه مورخ
« »1009/30/11به تصویب رسيد و از تاریخ تصویب الزماالجرا است.
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فصل5

دستورالعمل اجرایی نحوۀ حمایت از طرحهای پژوهشی

مقدمه
این دستورالعمل که باتوجه به «سياستها و الویتهاي پژوهش و فناوري کشور» در تير ماه سال  1001تدوین و
مورد تصویب قرار گرفته است ،با درنظر گرفتن مفاد دستورالعمل اجرایي مصوب سال « 1003آیيننامۀ
پژوهانه ) (Grantاعضاي هيأت علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي (شماره  0/113001مورخ
 »)1003/33/19و مصوّبات جلسات مختلف شوراي پژوهش و فناوري دانشگاه در سالهاي مختلف ،در آبان ماه
 1003بازبيني و تنظيم شد .با ابالغ این دستورالعمل ،تمامي دستورالعملهاي داخلي مرتبط مصوب دانشگاه بياثر
ميگردند .نظارت بر حسن اجراي این دستورالعمل به عهدۀ معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه خواهد بود.
این دستورالعمل به منظور فراهم ساختن زمينۀ انجام پژوهشهاي هدفمند متناسب و نيز حمایت از انجام
پژوهشهاي منطبق با اولویتها و سياستهاي شوراي عالي علوم ،تحقيقات و فناوري تدوین شده و هدف از آن
هدایت و جهتدهي مناسب به پژوهشهاي اعضاي هيأت علمي منطبق با نيازمنديهاي کشور جمهوري اسالمي
ایران ميباشد.
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ماده  .8اهداف
 .1شفافسازي فرآیند تصویب و اجراي پژوهشهاي درونسازماني
 .1تهيه و تنظيم آیيننامۀ پژوهشي منسجم و بهروز براي طرحهاي پژوهشي
 .0افزایش کيفيت و هدفمندسازي فعاليتهاي پژوهشي
 .0سرمایهگذاري بهينه براي دستیابي به نتایج مطلوب پژوهشي
 .0توليد دانش فني و محصول
ماده  .2تعریف طرح پژوهشی
طرح پژوهشي مورد نظر دانشگاه ،طرحي است که مصداق یكي از موارد ذیل باشد:
 .1طرح پژوهشی صنعتی :از پژوهشهاي کاربردي تقاضامحور با رويکرد حل مسأله با هدف تقویت
ارتباط مؤثر ميان صنعت و دانشگاه باشد( .این طرح توسط دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه عقد قرارداد
ميشود و مشمول حمایتهاي مستقيم مادي نيست).
 .1طرح پژوهشی ملی صنعتی :در راستاي همكاريهاي بين دستگاهي براي اجراي پروژههاي ملي
تحقيقاتي باشد( .این طرح توسط دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه عقد قرارداد ميشود و مشمول
حمایتهاي مستقيم مادي نيست).
 .0طرح پژوهشی محصول محور :طرحي است که براي فراهم ساختن زمينۀ ارتباط دانشگاه با صنعت
و کاربردي کردن پژوهشهاي علمي تعریف ميشود و مجري از ابتدا به قصد دستیابي به دانش فني یا
توليد محصول ،نمونۀ آن را پيشنهاد ميدهد( .اعتبار این طرح با تأیيد داور و تصویب در شوراي پژوهش و
فناوري دانشگاه از محل اعتبار پژوهشي ) (Grantعضو هيأت علمي تأمين ميشود).
.0

تجاریسازی محصول :در راستاي گسترش انتقال فناوري از دانشگاه به صنعت با تجاريسازي
محصول طرح پژوهشي (تجاريسازي نمونه محصول طرح پژوهشي بند  0همين ماده) باشد( .این طرح
توسط دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه عقد قرارداد ميشود و مشمول حمایتهاي مستقيم مادي نيست).

 .0طرح پژوهشی داخلی :در راستاي اولویتهاي پژوهش و فناوري کشور (سياستها و اولویتهاي
پژوهش و فناوري کشور همهساله توسط دبيرخانۀ شوراي عالي علوم ،تحقيقات و فناوري و توسط
کميسيونهاي تخصصي مختلف این دبيرخانه مشخص و اعالم ميشوند) و یا براساس اولویتهاي
پژوهشي اعالم شده از سوي معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه باشد( .اعتبار این طرح در صورت
تصویب از محل اعتبار پژوهشي ) (Grantعضو هيأت علمي تأمين ميشود).
 .3طرح پژوهشی بنیادی داخلی (گسترش مرزهای دانش) :پژوهش بنيادي ،پژوهشي است
محض که به منظور کسب شناخت و درك جدید و بيشترِ جنبههاي بنيادینِ پدیدهها یا واقعيت ها انجام
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مي شود( .اعتبار این طرح در صورت تصویب از محل اعتبار پژوهشي ) (Grantعضو هيأت علمي
تأمين ميشود).
ماده  .9هزینۀ پرسنلی و اعتبار کلی طرحهای پژوهشی داخل دانشگاه
با عنایت به اینکه براساس مقررات موجود ،طرحهاي پژوهشي از محل اعتبار پژوهشي ) (Grantعضو هيأت
علمي قابل اجرا است و نيز باتوجه به ماده  0دستورالعمل اجرایي آیيننامۀ پژوهانه) -(Grantویرایش سال ،1008
در خصوص موارد مصرف اعتبار پژوهشي ) ،(Grantسقف هزینۀ پرسنلي در این ماده مشخص ميشود و سقف
هزینههاي تجهيزاتي از سقف اعتبار پژوهشي ) (Grantعضو هيأت علمي تبعيت ميکند.
الف .طرحهای یک مقالهای (حداکثر هزینۀ پرسنلی  41/111/111/-ریال)


حداکثر هزینۀ پرسنلي در صورت چاپ مقالۀ مستخرج از طرح در ليست مجالت نمایه شده در  JCRبا
ضریب تأثير بزرگتر از ضریب تأثير ميانگين ،برابر  03/333/333/-ریال (چهل ميليون ریال) ميباشد.



حداکثر هزینۀ پرسنلي در صورت چاپ مقالۀ مستخرج از طرح در ليست مجالت نمایه شده در  JCRبا
ضریب تأثير کوچكتر از ضریب تأثير ميانگين ،برابر  03/333/333/-ریال (سي ميليون ریال) ميباشد.



حداکثر هزینۀ پرسنلي در صورت چاپ مقالۀ مستخرج از طرح در ليست مجالت مورد تأیيد وزارتين و
نمایه شده در  ISCداراي رتبۀ Q1یا  Q1یا  Aیا  ، Bبرابر  13/333/333/-ریال (بيست ميليون و
پانصد هزار ریال) ميباشد.



حداکثر هزینۀ پرسنلي در صورت چاپ مقالۀ مستخرج از طرح در ليست مجالت مورد تأیيد وزارتين و
نمایه شده در  ISCداراي رتبۀ  Q0یا  ،Cبرابر  10/333/333/-ریال (پانزده ميليون ریال) ميباشد.



حداکثر هزینۀ پرسنلي در صورت چاپ مقالۀ مستخرج از طرح در ليست مجالت مورد تأیيد وزارتين و
نمایه شده در  ISCداراي رتبۀ  Q0یا  Dو همچنين مجالت علمي پژوهشي مورد تأیيد وزارتين و حاضر
در

«سامانۀ

رتبهبندي

نشریات

علمي»

وزارت

علوم،

تحقيقات

و

فناوري

به

آدرس ) ،(http://journals.msrt.irبرابر  13/333/333/-ریال (ده ميليون ریال) ميباشد.


حداکثر هزینۀ پرسنلي در صورت چاپ مقالۀ مستخرج از طرح در ليست مجالت علمي پژوهشي مورد
تأیيد وزارتين به غير از موارد فوق ،برابر  9/033/333/-ریال (هفت ميليون و پانصد هزار ریال) ميباشد.



حداکثر هزینۀ پرسنلي در صورت چاپ مقالۀ مستخرج از طرح در ليست مجالت نمایه شده در Scopus
داراي رتبۀ Q1و  Q1برابر  13/333/333/-ریال (بيست ميليون ریال) ميباشد.



حداکثر هزینۀ پرسنلي در صورت چاپ مقالۀ مستخرج از طرح در ليست مجالت نمایه شده در  Scopusداراي
رتبۀ Q0و  Q0و همچنين مجالت  ،Web of Scienceبرابر  13/333/333/-ریال (ده ميليون ریال) ميباشد.
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ب .طرحهای دومقالهای (حداکثر هزینۀ پرسنلی  11/111/111/-ریال)


حداکثر هزینۀ پرسنلي در طرحهاي دومقالهاي برابر مجموع هزینۀ پرسنلي هر یك از مقاالت براساس دستهبندي
فوق محاسبه ميگردد.

ج .طرحهای محصولمحور مراحل (حداکثر هزینۀ طرح  251/111/111/-ریال)
حداکثر هزینۀ پرسنلي این طرحها برابر  03درصد مبلغ کل طرح ميباشد.


حداکثر هزینۀ کل طرحهاي محصولمحور داراي تأیيدیه از مراجع ذیصالح علمي و گواهينامه ثبت
اختراع بيناللملي؛ برابر ( 103/333/333/-دویست و پنجاه ميليون) ریال ميباشد.



حداکثر هزینۀ کل طرحهاي محصولمحور داراي تأیيدیه از مراجع ذیصالح علمي و گواهينامۀ ثبت
اختراع داخلي؛ برابر ( 103/333/333/-یكصد و پنجاه ميليون) ریال ميباشد.



حداکثر هزینۀ کل طرحهاي محصولمحور که با مشارکت بخش خارج از دانشگاه انجام گرفته شده باشد؛
برابر ( 133/333/333/-یكصد ميليون) ریال ميباشد.



حداکثر هزینۀ کل طرحهاي محصول محور در صورت اعالم نظر مثبت داوران با نمره ميانگين بين (-21

 )81؛ برابر ( 03/333/333/-پنجاه ميليون) ریال ميباشد.


حداکثر هزینۀ کل طرحهاي محصول محور در صورت اعالم نظر مثبت داوران با نمره ميانگين بين (-81

 )86؛ برابر ( 00/333/333/-سي و سه ميليون) ریال ميباشد.

ضمناً در هرکدام از طرحهاي یادشده  %03هزینۀ طرح از محل اعتبار پژوهشي (گرنت) مجري طرح و
 %03هزینه از اعتبار پژوهشي دانشگاه پرداخت ميگردد .درخصوص طرحهاي مقالهمحور هزینههاي
مواد مصرفي و خدمات آزمایشگاهي و عمليات ميداني از محل گرنت مجري قابل پرداخت ميباشد.
تبصره .8مجلۀ مورد نظر نبایستي در «ليست مجالت بياعتبار» باشد که هر ماه توسط وزارت علوم ،تحقيقات و
فناوري اعالم شده و در سایت مربوط به آن نيز منتشر ميشود.
تبصره  .2هر عضو هيأت علمي ميتواند در طول خدمت ،حداکثر دو طرح پژوهشي از بند الف با شرط چاپ دو
مقالۀ معتبر علمي ترویجي ارائه نماید.
تبصره  .9اعضاي هيأت علمي دانشگاه از تاریخ صدور حكم کارگزیني حداکثر تا مدت  1سال ميتوانند یك طرح
پژوهشي با اعتبار کل  03/333/333/-ریال شامل حداکثر  13/333/333/-ریال هزینۀ پرسنلي (خارج از گرنت)
ارائه دهند.
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تبصره  .4هزینۀ تایپ و تكثير طرحهاي پژوهشي تا سقف  2/111/111/-ریال (دو میلیون ریال) از
محل «هزینۀ تجهیزات و سایر» مندرج در قرارداد انجام طرحهاي پژوهشي پرداخت ميگردد.
تبصره  .5براي مقاالت مستخرج از طرح پژوهشي ،تشویقی تعلق نمیگیرد ولي چنانچه مبلغ تشویق
مقاله ،باالتر از سقف مصوب هزینههای پرسنلی (حداکثر تا  03/333/333/-ریال) بر حسب اعتبار مجله
باشد ،مابه التفاوت آن پرداخت ميشود.
ماده  .4تعداد طرحهای پژوهشی داخل دانشگاه که در هر دورۀ ارتقاء قابل ارائه است
هر عضو هيأت علمي با مقررات ذیل ميتواند نسبت به ارائۀ طرح پژوهشي داخل دانشگاه اقدام نماید:
الف .هر عضو هيأت علمي با مرتبۀ مربي ،استادیاري و دانشياري حداکثر ميتواند سه طرح پژوهشي (در طول
مرتبه) داشته باشد.
ب .هر عضو هيأت علمي با مرتبۀ استادي حداکثر ميتواند در هر سال یك طرح پژوهشي داشته باشد.
تبصره  .6محدودیت تعداد طرحهاي قابل ارائۀ هر عضو هيأت علمي بعد از هر ارتقاي مرتبه برداشته شده و
ميتواند از تعداد طرحهاي قابل ارائه در مرتبۀ جدید بهرهمند گردد.
تبصره  .7محدودیت تعداد طرحهاي پژوهشي قابل ارائۀ هر عضو هيأت علمي در مرتبۀ مربي ،استادیاري و
دانشياري در صورت ارائۀ یك طرح پژوهشي تقاضامحور (عقد قرارداد از طریق دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه)
برداشته ميشود و وي مجدداً ميتواند از تعداد طرحهاي پژوهشي قابل ارائۀ همان مرتبه بهرهمند شود.
تبصره  .1هر عضو هيأت علمي در مرتبۀ استادي در صورت ارائۀ یك طرح پژوهشي تقاضامحور (عقد قرارداد از
طریق دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه) ميتواند از ارائۀ دو طرح پژوهشي جدید ،عالوه بر سهميۀ یك طرح پژوهشي
به ازاي هر سال ،بهرهمند شود.
تبصره  .3در صورتي که براساس سياست برخي از سازمانها امكان عقد قرارداد از طریق دفتر ارتباط با صنعت
مقدور نباشد و سازمان تنها با عضو هيأت علمي قرارداد ببندد ،در این صورت طرح پژوهشي مذکور بعد از اخذ
باالسري از طریق دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه (بعد از اتمام آن طرح) ،به عنوان طرح پژوهشي تقاضامحورتلقي
ميشود.
تبصره  .81هر عضو هيأت علمي نميتواند همزمان بيش از دو طرح پژوهشي از بندهاي 0 ،0و  3از ماده 1
دردست اجرا داشته باشد.
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ماده  .5موارد مربوط به مقاالت مستخرج
 .1تاریخ شروع قرارداد ،تاریخ تصویب طرح پژوهشي پيشنهادي در شوراي پژوهش و فناوري دانشگاه
ميباشد.
 .1از هر مقاله یا مقاالت مستخرج از یك طرح پژوهشي صرفاً براي تسویه حساب همان طرح پژوهشي
ميتوان استفاده کرد.
 .0تاریخ ارسال مقاله یا مقاالت مستخرج از طرح پژوهشي بایستي حداقل یك ماه بعد از تصویب آن طرح
پژوهشي باشد.
 .0نام مجري طرح پژوهشي بایستي به عنوان نفر اول یا مؤلف مسئول )(Corresponding author
در فهرست اسامي نویسندگان مقاله چاپ شده ،درج شود.
 .0اسامي درج شده در مقاالت مستخرج از طرح بایستي با اسامي همكاران ذکر شده در پيشنهادطرح
پژوهشي مطابقت داشته باشد .درصورت نياز به هرگونه تغيير در اسامي همكاران ،مجري موظف است
قبل از چاپ مقاله (در طرحهاي پژوهشي مقاله محور) یا آماده نشدن محصول خروجي (در طرحهاي
پژوهشي محصول محور) ،درخواست خود را به حوزۀ معاونت پژوهشي دانشگاه ارسال نماید تا در شوراي
پژوهشي تصویب گردد.
توجه :بدون رعایت این موارد ،طرح پژوهشي قابل تسویه حساب نخواهد بود.
 .3ذکر کامل و صحیح نام دانشگاه به عنوان آدرس محل کار مجري طرح به شرح ذیل ضروري است:
به فارسي :دانشگاه شهيد مدني آذربایجان
به انگليسيAzarbaijan Shahid Madani University :
به عربي :جامعۀ الشهيد مدني بأذربيجان
 .9ذکر حمایت مالی در مقاله یا مقاالت منتج از طرح پژوهشي به شرح ذیل ضروري است:
به فارسی:
این مقاله مستخرج از نتایج طرح تحقيقاتي اجرا شده به شماره قرارداد  ................از محل اعتبار ویژۀ
پژوهشي ) (Grantدانشگاه شهيد مدني آذربایجان ميباشد.
به انگلیسی:
This Work has been financially Supported by Azarbaijan Shahid
Madani Uniyersity Under the grant number … .
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به عربی:
هذه المقالۀ مدعومۀ مالياً من قِبَل جامعۀ الشهيد مدني بأذربيجان و حصلت األئتمان البحثي رقم . ..
 .8آدرس دانشگاه باید به عنوان تنها محل انجام طرح پژوهشي به عنوان ) (Affiliationمجري در
مقاله درج شود .در صورت افزودن هر  Affiliationدیگر به غير از آدرس دانشگاه ،طرح پژوهشي قابل
تسویه نخواهد بود.
توجه :در صورت عدم ذکر حمایت مالی و یا درج ناکامل و ناصحیح نام دانشگاه و نيز ذکر
حمایت مالی سایر مؤسسات ،سازمانها و دانشگاهها در متن آن ،طرح پژوهشي قابل تسویه
نخواهد بود.
تبصره  .88به مقاله یا مقاالت مستخرج از طرح پژوهشي مبلغ تشویقي تعلق نميگيرد.
ماده  .6استقالل محتوای طرح پژوهشی
 .1محتواي طرحهاي پژوهشي ارائه شده از سوي اعضاي هيأت علمي فعّال دورههاي تحصيالت تكميلي
(استادان راهنما و استادان مشاور) نباید با محتواي پایاننامههاي کارشناسي ارشد یا رسالههاي دکتري
تحت راهنمایي یا مشاورۀ ایشان ،چه داخل و چه خارج از دانشگاه ،یكسان و منطبق با آن باشد.
عدم تطبيق محتواي طرح پژوهشي با محتواي پایاننامهها یا رسالههاي تحت راهنمایي یا مشاوره،
بایستي توسط استاد راهنما یا استاد مشاور (مجري) و گروه آموزشي مربوطه تأیيد گردد.
 .1چنانچه در هر مرحله از انجام طرح پژوهشي مشخص شود که محتواي آن منطبق با محتواي
پایاننامههاي کارشناسي ارشد یا رسالههاي دکتري تحت راهنمایي یا مشاورۀ مجري ،چه داخل و چه
خارج از دانشگاه ،ميباشد ،آن طرح پژوهشي ملغي اعالم شده ،بایستي تمام هزینههاي صرف شده توسط
استاد راهنما یا استاد مشاور (مجري) مسترد شود .در ضمن موضوع جهت بررسي بيشتر به شوراي
پژوهش و فناوري دانشگاه ارجاع داده ميشود.
 .0یك طرح پژوهشي نميتواند همزمان توسط دو یا چند دستگاه مورد حمایت قرار گيرد مگر اینکه از ابتدا
آن طرح به صورت مشترك بين دانشگاه و دستگاه مورد نظر تعریف شده باشد.
ماده  .7موارد مربوط به مجری طرح پژوهشی
 .1اعضاي هيأت علمي عالوه بر دو طرح پژوهشي مستقل غير منطبق با پایاننامهها یا رسالههاي تحت
راهنمایي یا مشاورۀ خود ،با رعایت «شيوهنامۀ تأمين اعتبار پایاننامهها و رسالههاي دانشجویان
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کارشناسي ارشد و دکتري» ميتوانند از حمایت مالي پایاننامههاي کارشناسي ارشد و رسالههاي دکتري
نيز برخوردار باشند.
 .1هر طرح پژوهشي پس از تأیيد توسط داوران و تصویب شوراي پژوهش و فناوري دانشگاه ،تسویه حساب
شده تلقي شده و جزو دو طرح پژوهشي در دست اقدام عضو هيأت علمي محسوب نميگردد.
 .0عضو هيأت علمي در حال مأموریت ،تحصيل یا فرصت مطالعاتي نميتواند نسبت به ارائۀ طرح پژوهشي
جدید اقدام نماید.
 .0طرف قرارداد طرح پژوهشي (غير از طرحهاي پژوهشي و صنعتي خارج از دانشگاه) فقط یك مجري
ميتواند باشد؛ انجام طرح پژوهشي توسط دو مجري امكانپذیر نيست.
 .0براي طرحهاي پژوهشي و صنعتي خارج از دانشگاه که بيش از یك مجري داشته باشند ،سهم امتياز
مجریان طرحهاي مذکور مشابه تقسيمبندي مربوط به سهم امتياز نویسندگان مقاالت چاپ شده اعمال
ميشود.
 .3مجریان طرحهاي پژوهشي باید نتایج حاصل از طرح خود را در قالب یك سمينار در گروه آموزشي ارائه
نمایند .بدیهي است ارائۀ گواهي برگزاري این جلسه جزو مدارك الزم جهت انجام تسویه حساب نهایي
ضروري است.
 .9اعضاي هيأت علمي بازنشسته دانشگاه ميتوانند مطابق دستورالعمل حاضر و بعد از تصویب در جلسۀ
هيأت رئيسه دانشگاه ،از طریق عقد قرارداد نسبت به اجراي طرحهاي پژوهشي اقدام نمایند.
ماده  .1مدت اجرا ،تمدید یا لغو قرارداد
مدت اجراي طرح پژوهشي در ابتداي پيشنهاد طرح و به درخواست مجري و تصویب شوراي پژوهش و
فناوري دانشگاه تعيين ميگردد .در صورتي که طرح پژوهشي در موعد مقرر به اتمام نرسيده باشد ،تمدید مدت
زمان اجراي آن ،با درخواست کتبي حداقل یك ماه قبل از اتمام مدت زمان اجراي آن و پر کردن «فرم تمدید
قرارداد طرحهاي پژوهشي» و با رعایت مفاد ذیل قابل تمدید خواهد بود.
 .1درخواست تمدید براي بار اول حداکثر به مدت یک سال با تكميل فرم درخواست مربوطه و ارائۀ
گزارش پيشرفت کار و ارائۀ دالیل توجيهي و با تأیيد مدیر کل پژوهشي دانشگاه امكانپذیر خواهد بود.
 .1درخواست تمدید براي بار دوم حداکثر به مدت یک سال با تكميل فرم درخواست مربوطه ،ارائۀ
گزارش پيشرفت کار و ارائۀ نسخۀ آماده شده ) (PrePrintمقاله یا مقاالت طرح پژوهشي و ارائۀ دالیل
توجيهي و با تأیيد مدیر کل پژوهشي دانشگاه امكانپذیر خواهد بود.
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الزم به ذکر است :در صورتي که مدیر کل پژوهشي دانشگاه به هر دليل درخواست تمدید طرح پژوهشي
مجري را (چه در بار اول و چه در بار دوم) نپذیرد ،مجري ميتواند ارجاع آن را به شوراي پژوهش و فناوري
دانشگاه درخواست کند .تصميم شوراي پژوهشي و فناوري دانشگاه در این مورد قطعي خواهد بود.
 .0درخواست تمدید براي بار سوم (آخرین بار) و حداکثر به مدت یک سال با ارائۀ دالیل متقن و
گزارش پيشرفت کار صرفاً با تأیيد شوراي پژوهش و فناوري دانشگاه امكانپذیر خواهد بود.
 .0در صورتي که مجري با رعایت تمدیدهاي فوق ،نتواند طرح پژوهشي خود را به اتمام برساند ،آن طرح
ملغي اعالم خواهد شد.
 .0در صورت لغو قرارداد طرحهاي پژوهشي ،مجري موظف است بنابه تشخيص شوراي پژوهش و فناوري
دانشگاه تمام یا قسمتي از حقالزحمۀ دریافتي و خسارات وارده به دانشگاه را به صورت جریمه ،نقداً
پرداخت نماید ،در غير اینصورت از حقوق ماهيانۀ مجري کسر و به حساب دانشگاه واریز ميشود.
تبصره  .82در صورتي که مدّت زمان اجراي طرح پژوهشي به پایان رسيده باشد و مجري درخواست کتبي
براي تمدید زمان اجراي آن ،ارائه نكرده باشد ،مدیریت امور پژوهشي دانشگاه ،آن طرح را لغو کرده و مطابق
بند  0ماده  8عمل خواهد کرد.
تبصره  .89هرگونه تغيير در عنوان و محتواي طرح پژوهشي منوط به درخواست و توجيه کتبي مجري (از
طریق گروه آموزشي و دانشكدۀ مربوطه) و تصویب شوراي پژوهش و فناوري دانشگاه خواهد بود.
تبصره  .84هرگونه تغيير در سایر مفاد قرارداد منوط به درخواست و توجيه کتبي مجري و تصویب آن در
شوراي پژوهش و فناوري دانشگاه خواهد بود.
ماده  .3نحوۀ پرداخت مبلغ قرارداد
نحوۀ پرداخت مبلغ قرارداد به شرح ذیل ميباشد:
 .1حق التحقيق مجري و همكاران طرح پژوهشي پس از ارائۀ گزارش نهایي و تأیيد نتایج حاصل از آن
توسط دو داور متخصص ذیربط (طبق ماده  )9و نيز تأیيد شوراي پژوهش و فناوري دانشگاه ،پس از کسر
کسورات قانوني قابل پرداخت خواهد بود.
 .1هزینۀ مسافرت شامل بهاي بليط رفت و برگشت مجري یا همكاران از محل اشتغال به مقصد و
فوق العاده روزانه مأموریتي براي اعضاي هيأت علمي یا معادل آن براي سایر همكاران طرح پژوهشي
خواهد بود .الزم است مجري طرح درخواست انجام سفر خود یا هر یك از همكاران را همراه با دالیل
توجيهي ده روز قبل از مبادرت به انجام سفر به مدیریت امور پژوهشي دانشگاه ارسال دارد .بدیهي است
مجموعه قوانین و مقررات پژوهشی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

سفرهایي که بدون هماهنگي با مدیریت امور پژوهشي و بدون صدور حكم مأموریت انجام پذیرند،
مشمول اعتبار هزینۀ سفر نخواهند بود.
 .0مجري طرح پژوهشي بایستي گزارش پيشرفت کار و نتایج حاصل از آن را در هر مرحله ،تهيه و پس از
تأیيد گروه آموزشي و دانشكدۀ مربوطه یا ناظر آن طرح ،جهت بررسي به شوراي پژوهش و فناوري
دانشگاه ارائه نماید و حق ندارد نتایج حاصل از آن را که متعلق به دانشگاه ميباشد بدون اطالع دانشگاه
در اختيار اشخاص حقيقي و حقوقي خارج از دانشگاه قرار دهد.
 .0در صورت درخواست مجري طرح پژوهشي %03 ،از کل حقالتحقيق مجري و همكاران و دستياران آن با
توجه به ارائۀ گزارش در موعد مقرر و جدول قرارداد طرح پژوهشي که قابل تغيير نميباشد و تصویب آن
در شوراي پژوهش و فناوري دانشگاه ،قابل محاسبه و پرداخت خواهد بود.
 .0قبل از خرید تجهيزات سرمایهاي از محل اعتبار طرحهاي پژوهشي داخل دانشگاه ،کسب مجوز از
معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه توسط مجري طرح پژوهشي الزامي خواهد بود.
 .3هزینۀ خرید کليۀ وسایل مورد نياز طرح پژوهشي ،در مقابل ارائۀ پيشفاکتور ،فاکتور و سایر اسناد
مربوطه ،به شرط تأمين اعتبار از طریق عامل مالي معاونت پژوهشي و فناوري دانشگاه انجام خواهد
گرفت.
تبصره  .85در صورت درخواست مجري طرح پژوهشي  %03از مبلغ حق پرسنلي در جریان اجراي آن و بعد
از گذشت یك سوم زمان اجراي آن (طبق زمانبندي ارائه شده در پيشنهاد آن طرح) به شرط ارائۀ گزارش
مكتوب پيشرفت کار و تصویب شوراي پژوهش و فناوري دانشگاه به صورت عليالحساب قابل پرداخت خواهد
بود.
تبصره  .86تجهيزاتي که در روند اجراي طرح پژوهشي خریداري ميشوند ،به دانشگاه تعلق خواهد داشت.
تبصره  .87تصميمگيري در خصوص نحوۀ واگذاري یا فروش نتایج حاصل از طرح پژوهشي به عهدۀ
شوراي پژوهش و فناوري دانشگاه خواهد بود.
ماده .81ارزیابی طرح پژوهشی
 .1پيشنهاد طرح پژوهشي قبل از ارائه به شوراي پژوهش و فناوري دانشگاه ،توسط گروه آموزشي و
دانشكدۀ مربوطه بررسي و در صورت تأیيد آن ،به شوراي پژوهش و فناوري دانشگاه ارجاع داده خواهد
شد.
 .1شوراي پژوهش و فناوري دانشگاه ميتواند براي نظارت بر حسن اجراي طرح پژوهشي ،یك نفر ناظر
براي آن انتخاب نماید.
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 .0براي ارزیابي موقت ،مجري بایستي دو نسخۀ پانچ شده گزارش نهایي طرح پژوهشي را به انضمام دو
نسخه از مقالۀ پذیرش شده (همراه با نامۀ پذیرش) به همراه مستندات و محصوالت ،از طریق گروه
آموزشي و دانشكدۀ مربوط ،به مدیریت امور پژوهشي ارائه و درخواست تسویه حساب آن را نماید.
مدیریت امور پژوهشي گزارشهاي آن طرح را به دو داور متخصص (داخلي و خارجي) واجد شرایط ماده
 11ارسال ميکند .در صورتي که داوران ،گزارش نهایي آن طرح و ارتباط مقاله یا مقاالت مستخرج را با
موضوع آن تأیيد نمایند ،آن طرح همراه با نظر داوران براي تسویه حساب موقت به شوراي پژوهش و
فناوري دانشگاه ارجاع داده ميشود.
 .0ارزیابي طرح پژوهشی محصولمحور توسط سه داور متخصص ذیربط (که دو نفر از آنها از خارج
از دانشگاه انتخاب ميشود) به صورت حضوري انجام ميپذیرد.
 .0تاریخ اتمام طرح پژوهشي ،تاریخ تصویب نهایي آن در شوراي پژوهش و فناوري دانشگاه است و در
گواهي اتمام طرح نيز تاریخ مذکور درج ميگردد.
 .3درخصوص طرحهاي پژوهشي مربوط به بندهاي  0و  3از ماده  ،1تسویه حساب نهایي با ارائۀ نسخۀ
نهایي چاپ شده مقاله یا مقاالت تا مدت دو سال پس از تسویه حساب موقت امكانپذیر خواهد بود .در
صورتي که به هر دليلي ،مقاله یا مقاالت در مدت دو سال بعد از تسویه حساب موقت ،چاپ نشود،
موضوع براي کسب تكليف به شوراي پژوهش و فناوري دانشگاه ارجاع داده ميشود.
 .9در طرح پژوهشي محصول محور ،براي تسویه حساب ،مجري بایستي بجز گزارش نهایي آن ،نمونۀ
محصول قابل عرضه به بخش صنعت را نيز ارائه نماید.
تبصره  .81ميزان مبلغ حقالزحمۀ داوري طرحهاي پژوهشي که هر ساله در شوراي پژوهش و فناوري
دانشگاه به تصویب ميرسد ،از محل گرنت مجري طرح پرداخت ميشود.
ماده  .88مالكیت حقوق مادی و معنوی طرحهای پژوهشی
 .1مالكيت حقوقي مادي و معنوي حاصل از طرحهاي پژوهشي در چارچوب قوانين ،متعلق به دانشگاه شهيد
مدني آذربایجان است.
 .1در صورتي که پژوهشگر ،طرحي را ارائه نماید که الزم باشد روشها و نتایج حاصل از آن محرمانه بماند،
باید مراتب را [بهصورت کتبي] با معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه در ميان بگذارد.
 .0چنانچه دانش فني حاصل از طرح پژوهشي محصول محور ،توسط بخش صنعت یا یكي از سازمانها
خریداري شود یا به مرحلۀ توليد و بهرهبرداري برسد ،درصدي از سود حاصل از آن متعلق به مجري
خواهد بود .این درصد توسط هيأت رئيسۀ دانشگاه تعيين ميشود.
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 .0در صورت تمایل مجري یا معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه به چاپ گزارش نهایي طرح پژوهشي به
شكل کتاب در انتشارات دانشگاه ،گزارش نهایي آن بایستي مراحل آمادهسازي و چاپ کتاب را طي کند.
 .0در صورتي که مجري طرح پژوهشياي بخواهد گزارش نهایي آن را در خارج از دانشگاه به چاپ برساند،
باید رسماً از معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه مجوز کسب نماید.
 .3معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه مجاز است با حفظ منافع دانشگاه و با هماهنگي مجریان طرح
پژوهشي ،گزارش نهایي مصوب آن را در اختيار سایر سازمانها و نهادهاي متقاضي قرار دهد.

ماده  .82شرایط داوران طرح پژوهشی
 .1براي داوري هر طرح پژوهشي (جز طرح پژوهشي محصول محور که طبق بند  0ماده  13عمل خواهد
شد) ،دو داور متخصص ذیربط (یكي از داخل دانشگاه و دیگري از خارج دانشگاه) انتخاب ميشود .در
صورتي که به تشخيص مدیریت امور پژوهشي دانشگاه ،در داخل دانشگاه داور متخصص ذیربط موجود
نباشد ،آن طرح به دو داور متخصص ذیربط در خارج از دانشگاه ارسال ميشود .همچنين چنانچه نظر دو
داور متخصص ذیربط در مورد تسویه حساب طرح پژوهشياي خالف هم بوده و تصميمگيري را مشكل
نماید ،آن طرح براي تصميمگيري نهایي به داور سوم ارسال ميگردد.
 .1داور هر طرح پژوهشي باید حداقل داراي مرتبۀ استادیاري باشد.
تبصره  .83در شرایط خاص و خصوصاً در مورد طرحهاي پژوهشي محصول محور ،داور ميتواند از
ميان افراد شاخص رشته و بدون در نظر گرفتن مرتبۀ استادیاري انتخاب شود.
تبصره  :21داور طرح پژوهشي نباید از بين استادان راهنما یا مشاور پایاننامه /رساله کارشناسي ارشد /ا
رسالۀ دکتري مجري طرح ارسال گردد.
ماده  .89سایر موارد
 .1مجري طرح پژوهشي مكلف است خسارتهایي را که بر اثر رعایت نكردن مفاد هر یك از مواد قرارداد
به دانشگاه وارد ميشود ،جبران نماید.
 .1چنانچه مجري طرح پژوهشي گزارش نهایي آن را در مهلت مقرر (با احتساب تمدیدهاي مربوطه) ارسال
نكند ،یا سایر تعهدات ناشي از قرارداد را بدون دليل موجه انجام ندهد ،طرح پژوهشي پيشنهادي جدید از
سوي او پذیرفته نخواهد شد.
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 .0تصميمگيري در مورد طرحهاي پژوهشي که خارج از چارچوب این آیيننامه پيشنهاد ميشود و انجام آن
ضروري است با شوراي پژوهش و فناوري و هيأت رئيسۀ دانشگاه خواهد بود.
 .0براي عقد قراردادهاي تحقيقاتي ،صنعتي و مشاورهاي با مبالغ باالتر ،مبلغ باالسري دانشگاه طبق جدول
ذیل از هزینههاي پرسنلي قراردادهاي مذکور ،اخذ ميگردد:
نوع قرارداد

تحقيقاتي

مشاورهاي

مبلغ
زیر  033ميليون ریال
از  033تا  833ميليون رایل
از 833تا 1333ميليون ریال
بيش از  1333ميليون ریال

%13
%0
%8
%9

%9

 .0در صورت بروز هرگونه ابهام در مفاد این آیيننامه مرجع تفسير آن شوراي پژوهش و فناوري دانشگاه
خواهد بود.
تبصره  .28کليۀ مصوبات شوراي پژوهش و فناوري دانشگاه براي طرفين قرارداد (مجري طرح پژوهشي و
دانشگاه) الزماالجرا ميباشد.

ماده  .84تصویب
این دستورالعمل (مصوبۀ تيرماه  )1001با در نظر گرفتن مصوّبات جلسات مختلف شوراي پژوهش و فناوري دانشگاه
در سالهاي مختلف ،در تاریخ  1008/30/10مورد بازبيني قرار گرفت و به تصویب شوراي پژوهش و فناوري
دانشگاه و هيأت رئيسه دانشگاه رسيد.
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راهنمای تدوین و تنظیم گزارش نهایی طرح پژوهشی

مقدمه
در راستاي توسعه مرزهاي دانش و تقویت بنيه دانشپژوهان در نحوه ارائۀ یافتههاي علمي و پژوهشي خود ،آشننایي
با نحوه نگارش و تنظيم مطالب علمي از اهمينت فراوانني برخنوردار اسنت .چگنونگي تنظنيم و تندوین یكنواخنت
گزارشهاي طرحهاي تحقيقاتي و اتخاذ رویهاي واحد در سطح دانشگاه ،مستلزم رعاینت نكناتي اسنت کنه در اینن
راهنما شرح داده شده است .این راهنما در چهار بخش تحت عناوین ،مشخصات اصلي طرحهاي تحقيقاتي دانشگاه،
نحوه تنظيم صفحات مقدماتي ،مشخصات متن اصلي طرح ،نحوه تنظيم صفحات پس از متن و فهرستنویسي منابع
تنظيم شده است.
توصيه ميگردد این راهنما ،قبل از شروع به نگارش یافتهها ،به دقت مطالعه گردد.
الف -مشخصات اصلی طرحهای تحقیقاتی دانشگاه
.1

قطع طرح  11*10/0سانتيمتر و رنگ جلد ،بر اساس الگوي ارائه شنده از سنوي مندیریت امنور پژوهشني (
د انشكده علوم پایه  :آبي .دانشكده کشاورزي  :سبز ،دانشكده ادبيات و علوم انساني :قرمز ماینل بنه زرشنكي.
دانشكده الهيات و معارف اسالمي :سرمه اي ،دانشكده فني و مهندسي :قهنوه اي ،دانشنكده علنوم تربيتني و
روانشناسي :طوسي (نوك مدادي) ) خواهد بود.

.1

گزارش ميتواند به یكي از دو زبان فارسي یا انگليسي نوشته شود.

.0

موارد مندرج بر روي جلد فارسي طرح ،مطابق فرم الف پيوستيتنظيم گردد.

.0

در صفحۀ عنوان داخل جلد،مطابق فرم «ب» پيوستي ،عبارت «کليه حقوق طنرح بنراي معاوننت پژوهشني و
فناوري دانشگاه شهيد مدني آذربایجان محفوظ ميباشد» درج گردد.

.0

در نگارش متن ،موارد ذیل رعایت گردد:

-

نگارش متن با قلم  B Zarیا  B Lotusیا B Nazaninشماره  ،10در محنيط  Word 1339ینا بناالتر
صورت گيرد.
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-

رشتههاي ریاضي ،فيزیك و علوم کامپيوتر ميتوانند جهت نگارش گزارش نهایي طرح از
برنامهXePersianاستفاده نمایند.

-

خطوط با فاصله  1سانتيمتر از هم تایپ شود( 10خط).

-

حاشيهبندي صفحات ،از سمت باال 1/0 :سانتيمتر ،از راست 0 :سانتيمتر ،از چپ 1 :سانتيمتر و از پایين1/0 :
سانتيمتر تنظيم گردد.

-

گزارش نهایي طرح بایستي به صورت صفحات دورویه مجلد شود.

-

در قسمت عطف جلد طرح ،عنوان ،نام مجریان و سال اجرا نوشته شود.

یادآوری:نسخۀ مجلد گزارش نهایي طرح ،به همراه لوح فشرده ( )CDدر قالب pdfو  wordو چكيده فارسي آن
در قالب  ، wordجهت تسویه حساب به مدیریتامور پژوهشي دانشگاه تحویل داده ميشود.
ب -نحوه تنظیم صفحات پزارش نهایی طرح
 .1جلد فارسي (فرم «الف»)
 .1عنوان فارسي (فرم «ب»)
 .0بسم ا ...الرحمن الرحيم
 .0مشخصات طرح (فرم «ج»)
 .0چكيده فارسي طرح (فرم «د»)
 .3تقدیم (در صورت لزوم)
 .9تقدیر و تشكر (در صورت لزوم)
 .8فهرست مطالب :شامل فهرست جداول ،نمودارها ،اشكال و تصاویر ،عناوین فصلها ،بخشها و زیربخشهاي هر
فصل ،نتيجهگيري ،نظرات و پيشنهادات ،فهرست منابع و مآخذ ،عالئم اختصاري ،نمایهها با قيد شماره صفحۀ شروع
آنها ،پيوستها ،نسخۀ نهایي مقالۀ چاپ شدۀ مستخرج از طرح پژوهشي ،چكيدۀ انگليسي طرح (مطنابق فنرم «ه»)،
عنوان انگليسي طرح (مطابق فرم «و»)ميباشد.
 عناوین ذکر شده در فهرست مطالب بایستي عيناً با عناوین متن مطابقت داشته باشد .در فهرسنت مطالنب ،بنرايجلوگيري از خطاي چشم ،بين عنوان و شماره صفحه مربوطه ،نقطهچين درج شنود .در صنورتيکنه ینك عننوان از
بيشتر از یك سطر تشكيل شده باشد ،نقطهچين و شماره صفحه مربوطه در خط دوم ذکر گردد.
 .0فهرست جداول (در صورت وجود)
 .13فهرست نمودارها و تصاویر (در صورت وجود)
 .11فهرست اشكال و تصاویر (در صورت وجود)
 .11متن گزارش طرح :شامل مقدمه و فصلها و بخشها
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 .10نتيجهگيري،
 .10نظرات و پيشنهادات،
 .10فهرست منابع و مآخذ
 .13فهرست عالئم اختصاري
 .19نمایه (در صورت لزوم)
 .18پيوستها :نامهها ،نمونه پرسشنامهها ،بررسي ها ،مطالب مكمل ،آمار و ارقام و ...که به نحنوي در طنرح منورد
استفاده قرار گرفتهاند به صورت پيوستهاي جداگانه الصاق ميشوند .در صورتيکه این پيوستها داراي موضنوعات
مختلفي باشد ،دستهبندي شده و تحت عنوان پيوست الف ،ب  ...آورده ميشوند .اگر در موقع نگارش متن طرح الزم
باشد به این پيوستها اشاره یا مراجعه گردد ،درج شماره پيوست در داخل ( ) الزامي است .آرایش صنفحات پيوسنت
همانند بقيه صفحات متن صورت ميگيرد.
 .10چكيدۀ انگليسي طرح (مطابق فرم «ه»)،
 .13عنوان انگليسي طرح (مطابق فرم «و»)
 .11جلد التين (فرم «ز»)
چكیده طرح
چكيده بخشي از طرح است که به دو زبان فارسي و انگليسي نگارش شده و در عنين اختصنار ،اصنل مطلنب را بنه
خواننده منتقل مي نماید .چكيده بایستي به عبارات روشن و روان مزین بوده و به تنهایي گوینا باشند .در ینك ینا دو
جمله ابتدایي چكيده ،اهميت و هدف تحقيق ذکر شده و پس از آن مهمترین نكات ،روشکار در یكي دو جمله آورده
مي شوند .مهمترین نتایج اخذ شده و در نهایت نتيجه کلي تحقيق ،چند جمله انتهایي چكيده را تشكيل ميدهند.
در چكيده نباید تاریخچه ،زمينۀ تحقيق و تكنيكهاي بدیهي ذکر شوند .بهتر است به جاي اینن منوارد براطالعنات
جدید ،فرضيهها و نتایج تأکيد گردد .چكيده باید در یك پاراگراف و حداکثر شامل  133کلمه باشد.
کلمات یا واژه هاي کليدي ،راهنماي نكات مهم موجود در طرح است؛بنابر این باید در حند امكنان کلمناتي انتخناب
شوند که ماهيت و محتواي آن را بوضوح روشن نماید( .پيوست فرم د)
ج -مشخصات ساختار اصلی طرح
ساختار طرح شامل مقدمه ،بحث ،نتيجهگيري ،نظرات و پيشنهادات و فهرست منابع و مآخذ ميباشد که با درنظر
گرفتن اصول پذیرفته شده در رشته مربوطه ،به زبان فارسي یا انگليسي نوشته ميشود
مقدمه  :شامل بيان هدف ،بررسي منابع (مرور بر تحقيقات انجام شده) ،مواد و روشکار ميباشد.
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هدف :پژوهشگر ،در این بخش با هدف آماده نمودن زمينۀ ذهني خواننده بایستي موضوع تحقيق را به زباني ساده و
جهتیافته به خواننده معرفي کند .مقدمه مطلوب ،خواننده را مجذوب نموده و اهميت موضوع را آشكار ميسنازد .در
مقدمه ،بایستي با ارائه سوابق ،شواهد تحقيق و اطالعات موجود (با ذکر مأخذ) به ذهن خواننده ،جهت داده ،به سنوي
هدف تحقيق هدایت نمود.
بررسی منابع (مروری بر تحقیقات انجام شده) :با استفاده از منابع موجود و مطالعات انجنام شنده توسنط
سایر محققين ،دانستههاي موجود در ارتباط با موضوع تحقيق ،مورد مطالعه قرار ميگيرند .در نگارش اینن قسنمت،
بایستي از حاشيهروي خودداري نمود و صرفاً به توضيح مطالب مربوط به موضوع مورد مطالعه پرداخت.
مواد و روش کار :وسایل مورد استفاده با ذکر مدل ،شرکت و کشنور سنازنده و نينز منواد اسنتفاده شنده بنا ذکنر
مشخصات آن ،نظير شرکت و کشور سازنده و روش تحقيق توضيح داده ميشوند .بهتر است در بينان روش کنار ،از
ذکر روشهاي معمول خودداري نموده ،تنها به ذکر مأخذ اینگونه روشها بسنده گنردد .روشهناي جدیند بایسنتي
دقيقاً شرح داده شوند.
بحث و نتیجهگیری
این قسمت که پراهميت ترین قسمت طرح است مطالب فصلها و بخنشهنا و زینربخشهنا ضنمن رعاینت اصنل
امانتداري با دقت مورد تجزیه و تحليل قرار ميگيرد .یافتههاي تحقيق به تفكينك بنا یافتنههناي سنایر محققنين
مقایسه شده ،در صورت وجود اختالف ،دالیل آن با استفادهاز منابع علمي توضيح داده ميشوند.
در نتيجهگيري ،نتایج اخذ شده از تحقيق دقيقاً توضيح داده ميشود ،ميتوان براي روشنتر شدن موضوع از جنداول،
نمودارها و تصاویر استفاده نمود.
نظرات و پیشنهادات
محقق بر اساس یافتههاي مطالعۀ خود و با هندف روشنن شندن زوایناي تارینك آن ینا هندایت تحقيقنات بعندي
پيشنهادات خود را ارائه ميدهد.
فهرست منابع و مآخذ
نحوۀ ارجاع دادن به منابع علمي استفاده شده ،بر اساس الگوهاي ارائه شده درصفحات بعندي اینن راهنمنا صنورت
ميگيرد.
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رعایت نكات کلی در نگارش متن
 .1توصيه ميشود حتيالمقدور در نگارش به جاي افعال معلوم ،از افعال مجهول استفاده گردد .براي مثال بنه جناي
«دو سيسي داروي  ...تزریق نمودم» از جمله «دو سيسي داروي  ...تزریق گردید» استفاده شود.
 .1نویسنده بایستي در مواردي از قبيل انتخاب کاغذ و نحوۀ تایپ ،تمينز و مرتنب بنودن منتن ،امنالي صنحيح
کلمات ،رعایت قواعد و آیين نگارش و دستور زبان ،نقطهگذاري و عالمات دیگر توجه کافي مبذول نماید.
 .0تناسب بين اندازه عناوین کلي و فرعي و سایز فونت حروف بایستي رعایت گردد.
 .0اولين سطر هر پاراگراف با رعایت  8کاراکتر فاصله خالي درج شود.
 .0فاصله بين دو پاراگراف برابر فاصله معمولي بين دو سطر باشد.
 .3تقسيمات فرعي در منتهياليه سمت راست و اولين سطر مانند شروع پاراگراف آورده شود.
 .9از به کار بردن معادلهاي متنوع یك واژه در متن خودداري نمود.
شمارهگذاری صفحات
 .1هيچیك از صفحات قبل از فهرست مطالب ،شمارهگذاري نميشوند.
 .1صفحات اولينه و چكينده فارسني بنا حنروف ابجند (النف ،ب ،ج ،د ،هنن  ،و ،ز )... ،ینا نمادهناي رومني
شمارهگذاري ميشوند.
 .0شمارهگذاري با عدد از اولين صفحۀ مقدمه ،شروع شده و تا آخرین صفحه ادامه ميیابد.
 .0شمارههاي حروفي صفحات مقدماتي در پایين صفحه و شمارههاي عددي در متن اصنلي بناالي صنفحه
درج گردد.
شمارهگذاری عناوین
 .1براي شمارهگذاري عناوین بخشهاي هر فصل از حروف ابجد و براي شمارهگذاري عناوین زیر بخشهنا
از اعداد استفاده ميگردد.
مثل الف  .1-فيزیولوژي توليد مثل
.1

حداکثر ارقام استفاده شده در شماره عناوین فرعي نبایستي از چهار عدد بيشتر باشد مثل ج.1-1-1-1 -
نقش هيپوفيز

 .0در صورت نياز به تقسيمبندي بيشتر ميتوان عناوین فرعي را کمي درشتتر از متن تایپ نمود.
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استفاده از جداول ،نمودارها و تصاویر
.1

براي استفاده از جداول ،نمودارها و تصاویر بایستي ابتدا اختصنار ًا در منتن بنه آنهنا اشناره نمنود ینا بنه
مهمترین نتيجهاي که مي توان از آن جدول ،نمودار یا تصویر استنباط نمود ،اشاره کنرد .در اینن صنورت
بایستي جدول یا نمودار یا تصویر را در ذیل توضيحات درج گردد.

.1

جداول ،نمودارها و تصاویر بایستي خوانا ،دقيق و مرتب باشند .اطالعات و یافتههاي موجود هنر جندول،
نمودار یا تصویر بایستي بدون نياز به مراجعه به متن ،قابل تجزیه و تحليل باشند.

.0

هر جدول ،نمودار یا تصویر داراي شماره و عنوان ميباشد.

.0

شماره جدول ،نمودارها و تصاویر مستقل از یكدیگر ميباشد.

.0

عناوین جداول ،نمودارها یا عكسها بایستي در عين اختصار،مفيد و کامل باشد.

.3

شمارهها و عناوین جداول در باالي آنها و شمارهها و عناوین نمودارها و تصاویر در زیر آنها درج گردد.

.9

فاصله باال نویسي جدول و زیرنویسي نمودار و تصویر برابر  1/0سطر در نظر گرفته شود.

.8

نقلقولهاي موجود در جمالت متن اصلي طرح بایستي داراي مأخذ باشند .الزم است شماره مأخنذ هنر
جمله در انتهاي آن در داخل پرانتز و بر اساس فهرست منابع درجگردد .ميتوان شمارههناي مننابع چنند
جمله را با هم جمع کرده ،در پرانتز انتهاي پاراگراف ذکر نمود البته اینن قاعنده شنامل جمنالت مهنم و
کليدي نمي گردد .در صورت ذکر شماره منابع با یكدیگر این اعداد از چپ به راست مرتب شده و با کامالً
از هم جدا شوند.

.0

ترجيحاً بایستي در انتهاي هر یك از پاراگرافها منابع آنها را ذکر نمود.

 .13در صورت نياز به ذکر نام محقق یا محققين ،بایستي پس از ذکر آنهنا بالفاصنله سنال انتشنار مقالنه در
داخل پرانتز آورده شود .در صورتيکه محققين دو نفر باشند نام آنها با "و" جدا منيشنود؛ ولني در منورد
محققين بيش از دو نفر فقط نام محقق اول با ذکر"و همكاران"نوشته ميشود.
مثالها:
تامسون ( ،)1098تامسون و جاویتز ( )1081تامسون و همكاران ()1001
پانویسها(پاورقي ها)
در متن طرح بایستي از درج واژههاي التين خودداري نمود .ازواژهها و اصطالحات التين بایستي همراه بنا پنانویس
مربوطه استفاده گردند .به این ترتيب که در متن ،در کنار معادل یا تلفظ فارسي مناسب آن ،شماره عطف کنه نشنان
دهنده پانویس است ،درج شده ،در پانویس ،کلمه التين با امالي صحيح نوشته ميشود .پانویسها بهصورت خودکار
توسط خط افقي از متن جدا ميشوند.
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نامهاي علمي براساس مقررات بين المللي چه به شكل فارسي و به شكل التنين (در پنانویس ینا در ليسنت مننابع)
بایستي به صورت ایتاليك نوشته شده یا زیر دو جزء آنها خط افقي جداگانه کشيده شود.
منابع
الزم است منابع مورد استفاده در طرح از اعتبار علمي برخوردار باشند و از منابعي نظير مجالت غير علمي و درسنامه
یا جزوه فاقد وجاهت علمي است ،استفاده نگردد.
در نوشتن منابع رعایت نكات ذیل ضروري ميباشد:
الف -در ليست منابع ابتدا منابع فارسي و سپس منابع خارجي آورده شوند.
ب -مرتب نمودن منابع بر اساس حرف اول نام خانوادگي نویسنده اول ،انجام گيرد .در صورت اسنتفاده از دو منبنع
تهيه شده توسط یك نویسنده واحد ،ابتدا منبع قدیميتر و سپس منبع جدیدتر درج گردد .در صورت مشابه بودن نام
یك نویسنده بين چند مقاله ،ترتيب قرار گرفتن مقاالت بر اساس حرف اول نام نویسنده دوم یا نویسنندگان صنورت
مي پذیرد.
شیوه نگارش منابع
 .8کتب و مقاالت فارسی
 .8-8کتب:
نام خانوادگي ،نام مؤلف (سال انتشار)  .عنوان کامل کتاب .در صورت ترجمه نام خانوادگي و نام مؤلف ،جلند ،شنماره
چاپ ،ناشر ،محل انتشار ،صفحه:
مثال:
آیت الهي ،سيد محمدتقي ( .)1030اصول و روشهاي آمنار زیسنتي .تنأليف :و اینن ودانينل .چناپ اول ،انتشنارات
اميرکبير ،تهران.
 .2-8مقاالت:
نام خانوادگي ،نام نویسنده (سال انتشار) .عنوان کامل مقاله ،نام مجله ،دوره ،شماره ،صفحه
مثال:
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مالكي ،اسماعيل ( .)1099روشهاي تعيين بيالن آب ،مجله علوم دامپزشكي ایران ،شماره ( 11)1-0صفحه .09-08
تبصره :در صورت مشارکت چند نفر در تأليف کتاب یا مقاالت ،اسامي نفنرات دوم بنه بعند ،بنه وسنيلۀ «کامنا» و
آخرین نفر با نفر ماقبل بهوسيلۀ حرف عطف «و» از هم جدا ميشوند.
 .2پایاننامهها
نام خانوادگي ،نام نویسنده (سال دفاع) .عنوان کامل .پایاننامه دکتراي عمومي ینا تخصصني از دانشنگاه ،...شنماره
پایاننامه.
مثال:
اسماعيلزاده ،صالح( .)1091بررسي ضایعات ناشي از رسوب کمپلكسهاي ایمني در کلينه گناو بنا اسنتفاده از روش
ایميونوپراکسيداز مستقيم .پایان نامه دکتراي عمومي از دانشگاه شيراز ،شماره 010.
 .9کتب و مقاالت خارجی
 .8-9کتب
نام خانوادگي ،حرف اول نام نویسنده .سال انتشار .عنوان کامل کتاب(لغات اصلي با حروف بزرگ شروع شوند) .جلد،
چاپ ،محل انتشار ،نام انتشارات.
Example:
Barone, E.J. 1003. Diagnostic and Clinical Biochemistry. Vol. 1, 8th ed.
London, W.B. Saunders Company.

 .1-1-0اگر فصول کتب تاليف شده ،خود ،داراي نویسنده جداگانه باشد در صورت نياز به استناد بنه آنهنا بنه روش
ذیل درج ميگردند.
نام خانوادگي ،حرف اول نام نویسنده فصل (سال انتشار کتاب) .عنوان کامل فصل :IN .نام خانوادگي ،حرف اول نام
مولف کتاب( Edیا  Edsبراي یك نفر یا چند نفر) .مشخصات کتاب
Example:
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Palmer, N. 1000. Bones and Joints. In: Jubb, K.V.F. Kennedy, P.C. and Palmer, N. (Eds). Pathology of Domestic Animals. Vol. 1, 0th ed. Academic Press,
London.

Kuret JA, and Murad F. 1003. Adenohypophyseal hormones and related substances. In: Gilman AG, Rall TW, Nies AS, Taylor P, editors. The pharmacological basis of therapeutics. 8th ed. New York: Pergamon. P 1000-33.
 مقاالت.2-9
. صفحات: شماره، عنوان کامل ژورنال. عنوان کامل مقاله.)(سال انتشار. نام نویسنده،نام خانوادگي
Example:
Elegble, I. A., Juba, A. and Adebay, A. 1088. Species and serotypes of campylobacter from domestic animals in Nigeria. Veternary Bulletin, 08 (9): 03-00.

Johnson DL, Lynch WE Jr. 1001. Panfish use of and angler success at evergreen tree, brush, and stak-bed structures. N Am J Fish Manage 11(1): 111-0

 سال، مشخصات بولتن، اگر فقط خالصه مقاله در بولتنها قابل دسترسي باشد پس از ذکر مشخصات مقاله.1-1-0
. صفحه و شماره خالصه مقاله هم آورده ميشود، شماره،انتشار بولتن
Example:
Al- Sultan, I. I., Dawood, K. A. and Mehran, E. M. (1089). A study of renal
diseases in sheep and cattle in Iraq. Veterinary Bulletin, (1088), 11(0): 010-010,
Abstract: 0001.
Mendez MF, Manon-Espaillat R, Lanska DJ, Burstine TH. 1080. Epilepsy and
suicide attempts [abstract]. In: American Academy of Neurology 01st annual
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meeting program; 1080 Apr 10-10; Chicago. Cleveland (OH): Edgell Communications. P 100. Abstract nr pp030.
: اگر مقاله بطور کامل در مجموعه مقاالت کنفرانسها چاپ شده باشد.1-1-0
Meyer B, Hermanns K. 1080. Formaldehyde release from pressed wood products. In: Turoski V, editor. Formaldehyde: analytical chemistry and toxicology. Proceedings of the symposium at the 189th meeting of the American
Chemical Society; 1080 Apr 8-10; St Louis, Mo. Washing ton: American
Chemical Society. P 131-13.

 در. در نگارش بایستي از منابع قابل دسترسي استفاده کرد و حتيالمقدور از منابع خارج از دسترسني احتنراز نمنود.0
 مشخصنات مرجعنيQuoted by: موارد اجباري پس از ذکر مشخصات منبعي که در دسترس نيست پس از ذکر
. آورده ميشود، اولين بار در آن ذکر شده است،که منبع
Example:
Boeder, W.A. and ward, H.I. (1010). International of membranous nephropathy in rabbits. Journal of Clinical Investigation, 30(1): 001-103. Quoted by:
Wright, N. G. (1080). Experimental immune complex glomerulonephritis in
dogs. Research in Veterinary Science, 08: 011-018.
 مقاالت تهیه شده از اینترنت.8-4
. مشخصات سایت اینترنت. عنوان کامل مقاله. سال انتشار، نام نویسنده،نام خانوادگي
Slater PJB, Jones AE. Timing of song and distance call learning in zebra finches. Anim Behav [serial online] 1000; 00(1): 110-108. Available from: OhioLINK
Electronic Journal Center via the internet (http://journals. Ohiolink. Edu/
etext/).
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(شماره طرح)

عنوان (عنوان دقيق مصوب)
.............................................................................................
مجری (مجریان) طرح
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همكار (همكاران) طرح
.............................................................

سال /ماه اتمام طرح
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فرم «ب»

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
معاونت پژوهشی و فناوری
دانشكده ...........................
(شماره طرح)

عنوان (عنوان دقيق مصوب)
......................................................................................................................
مجری (مجریان) طرح:
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رسيد و در تاریخ  .......................................گزارش نهایي آن مورد تصویب قرار گرفت.
معاون پژوهشي و فناوري دانشگاه

«کليه حقوق طرح براي معاونت پژوهشي و فناوري دانشگاه شهيد مدني آذربایجان محفوظ
ميباشد»
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فصل 6

دستوالعمل اجراییحمایتاز طرحهای مشترك بینالمللی

مقدمه
فراهم نمودن زمينه ارتباط و همكاري علمي و فناوري بينالمللي و بهرهگيري از توانمنديهاي متخصصان جهان،
بویژه ایرانيان مقيم خارج از کشور و «مدیریت چرخش ذهنها» ،در افزایش کيفيت پژوهش و رشد و شكوفایي
دانشگاه و آشنایي استادان و دانشجویان با یافتههاي جدید بسيار تأثيرگذاراست .یكي از راهكارهاي مناسب براي
افزایش تعامالت و همكاريهاي بينالمللي ،انجام طرحهاي پژوهشي و کاربردي مشترکبهصورت دو یا چند جانبه
است که ميتواند در انتقال دانش فني ،تسهيل فرایند تجاريسازي ،تحرك و پویایي پژوهشگران کشور ،صرفهجویي
در هزینهها و ...مؤثر واقع شود.
ماده  .8تعاریف
 .1منظور از «دانشگاه» در این دستورالعمل ،دانشگاه شهيد مدني آذربایجان است.
 .1منظور از «طرح مشترك بینالمللی» طرح پژوهشي است که حداقل  %03اعتبار مالي آن از طریق
منابع خارج از کشور تأمين ميشود و دستيابي به هدف یا اهداف آن منوط به همكاري محققيناز یك یا
بيش از یك مؤسسه /پژوهشكده  /مرکز تحقيقاتي بينالمللي است که نقش مؤثرو تعيين کنندهاي در
اجراي تحقيق ایفا ميکنند.
ماده  .2اهداف
 .1توسعۀ فعاليتهاي بينالمللي براي ارتقاي پژوهش و فناوري داخل کشور.
 .1بهرهمندي از توان علمي و اجرایي متخصصان خارجي بویژه ایرانيان مقيم خارج از کشور ،مدیریت
توانمندي نخبگان ایراني و تسهيل تحقق فرایند اقتصاد مقاومتي.
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 .0آگاهي از اهداف ،سياستها و چشماندازهاي دانشگاههاي پيشرفته و مؤسسات پژوهشي سایر کشورها.
 .0توسعه نگاه برونمرزي در عرصۀ فناوري ،پژوهشي و کاربردي.
 .0فراهم آوردن زمينه صادرات محصوالت و خدمات دانشبنيان.
 .3شناساندن جایگاه ،موقعيت و توان علمي دانشگاه به جامعه علمي خارج از کشور.
 .9انجام پژوهشهاي بنيادي اصيل و کاربردي هدفمند ،مسألهمحور و مأموریتگرا.
 .8کمك به تجاريسازي نتایج و دستاورد طرحها.
ماده  .9شرایط الزم برای همكاری استادان و متخصصان خارج از کشور و ایرانیان مقیم خارج از
کشور
استادان و متخصصان مشمول این دستورالعمل باید عضو هيأت علمي یكي از دانشگاهها(دانشگاههاي مورد تأیيد
وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري) یا مراکز علمي پژوهشي معتبر جهان باشند.
تبصره  .8تشخيص مرتبۀ علمي استادان و متخصصان خارجي یا ایرانيان مقيم خارج و معادلسازي آن و همچنين
تعيين حائز شرایط بودن یا نبودن افراد ،بر عهدۀ «شوراي پژوهش و فناوري دانشگاه» است.
تبصره  .2استادان و متخصصان ایراني بازنشسته مقيم خارج از کشور نيز مشمول این دستورالعمل ميباشند.
تبصره  .9استادان و متخصصان خارج از کشور مشمول این دستورالعمل با تقاضاي کتبي خود و یا با پيشنهاد کتبي
یكي از اعضاي هيأت علمي دانشگاه و موافقت گروه و دانشكده یا پژوهشكده مربوط (همراه با شرح آثار علمي
نامبرده) به شوراي پژوهش و فناوریدانشگاه معرفي ميشوند و پس از تأیيد در شورا براي همكاري در اجراي
طرحهاي پژوهش و فناوري دعوت ميشوند.
ماده  .4حوزۀ فعالیت
 .1دانشگاه ميتواند با در نظر گرفتن اولویتهاي ذیل ،نسبت به تعریف پروژههاي مشترك با آزمایشگاهها،
دانشگاهها و مراکز تحقيقاتي دنيا اقدام نموده و به مرحله عمل درآورد:


طرحهایي که به انتقال مستقيم دانش و فناوريهاي نو به کشور کمك کنند و ارزش افزوده معيني را در
این همكاريها توليد نمایند.



طرحهایي که امكان اجراي آنها در کشور وجود نداشته باشد و عملياتي کردن آنها مستلزم همكاري
پژوهشگران خارجي باشند.



پروژههاي مرتبط با حل مشكالت کالن کشور.



طرحهایي که در راستاي اولویتهایپژوهش و فناوري دانشگاه (بهشرح ذیل) انتخاب شوند:
-

انرژي و محيط زیست

-

سامانههاي هوشمند و پردازش دادههاي حجيم
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-

شناسایي راهكارهاي مدیریت تنشهاي زیستي و غيرزیستي در گياهان

-

قرائتهاي نوین از سنتهاي دیني و عقلي

-

احياي ارزشهاي اسالمي -ایراني از طریق معرفي و بازخواني زندگي و آثار مشاهير علمي ،ادبي و
فرهنگي آذربایجان

-

شبيهسازي و مدلسازي سيستمهاي پویا و بنيادي

-

آسيبشناسي پدیدههاي رواني ،اجتماعي و تربيتي و بهبود سالمت جسماني

تبصره  .4پروژههاي مشترکي که برمبناي تفاهمنامه مابين دانشگاههاي دو کشور صورت گيرد و یا محققان
ایراني مقيم خارج از کشور در آن نقش داشته باشند ،در اولویت قرار ميگيرند.
 .1عملياتي نمودن پروژههاي مشترك ميتواند در دو کشور انجام یابد و منجر به اعزام محققين براي مدت
مشخص چند ماهه در محل تحقيقاتي طرف خارجي یا بالعكس پذیراي محققان دیگر کشورها شود.
تبصره  .5طرحهاي پژوهشي باید در چارچوب برنامۀ پژوهشي پنج ساله مجري باشد.
 .0پروژههاي مشترك بينالمللي باید داراي رویكرد انتشار آثار علمي از جمله :پتنت ،محصول ،کتاب یا مقاله
( به صورت مشترك) باشد.
ماده  .5موارد مربوط به مجریطرح مشترك بینالمللی
 .1طرحهاي مشترك بين المللي ،داراي یك مجري از طرف دانشگاه و یك مجري از طرف مؤسسه خارج از
کشور ميباشد و براي مجري داخل دانشگاه ،امتياز کامل تعلق ميگيرد.
 .1طرح هاي پژوهشي مشترك که بيش از یك مجري ( از طرف هر کدام از طرفين) داشته باشند ،سهم
امتياز مجریان ،براساس توافق صورت گرفته بين مجریان تقسيم ميشود.
 .0هر عضو هيأت علمي ،در صورت ارائه و انجام موفق یك طرح پژوهشي مشترك بينالمللي ميتواند
عالوه بر ظرفيتهاي مشخص شده در شيوهنامۀ اجراي طرحهاي پژوهشي داخل دانشگاه ،از ارائۀ دو
طرح پژوهشي جدید داخل دانشگاه نيز بهرهمند شود.
 .0هر طرح پژوهشي مشترك بينالمللي ،پس از تأیيد توسط ناظر ،داوران و تصویب شوراي پژوهش و
فناوري دانشگاه ،خاتمه یافته تلقي شده و طرح پژوهشي در دست اقدام عضو هيأت علمي محسوب
نميگردد.
 .0آن دسته از اعضاي هيأت علمي که در مرخصي بدون حقوق یا در مأموریت یا تحصيل بهسر ميبرند،
مجاز به درخواست انجام طرح پژوهشي نميباشند.
 .3مجریان طرحهاي پژوهشي باید نتایج حاصل از طرح خود را در قالب یك سمينار در گروه آموزشي ارائه
نمایند .بدیهي است ارائۀ گواهي برگزاري این جلسه از طرف دانشكدۀ مربوطه ،جزو مدارك الزم جهت
انجام تسویه حساب نهایي ضروري است.
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 .9هر نوع تغيير (مجري ،همكار ،ناظر ،بودجه و  )...در اجراي یك طرح باید با مجوز شوراي پژوهش و
فناوري دانشگاه انجام شود.
 .8تغيير مجري طرح ،با اعالم رضایت کتبي مجري /مجریان فعلي طرح و در صورتي که ناظر پيشرفت
پروژه را مناسب ارزیابي نكنند ،با تأیيد شوراي پژوهش و فناوري دانشگاه و مؤسسه طرف دوم صورت
ميگيرد.
ماده  .6نحوۀ حمایت از طرحها
طبق مصوبه چهاردهمين نشست هيأت رئيسه محترم (مورخ  ،)1009/30/11ميزان حمایت مالي دانشگاه شهيد مدني
آذربایجان براي اجراي هر طرح تحقيقاتي مشترك بينالمللي که قرارداد آن فيمابين دانشگاه و مؤسسۀ خارج از
کشور منعقد شده باشد ،تا سقف  511/111/111/ریال (پنجاه میلیون تومان) تعيين شده است.
الزم به ذکر است که در هر سال حداکثر در کل دانشگاه  0مورد و یا تا سقف  1/033/333/333/-ریال طرح
پژوهشي مشترك از این نوع قابل تصویب است .درصورت درخواست بيش از  0طرح پژوهشي توسط اعضاي هيأت
علمي ،موضوع براي اخذ مجوز به هيأت رئيسه دانشگاه ارجاع داده ميشود.
مبلغ اختصاص یافته براي هزینههای پرسنلی طرحهای مذکور در رشتههای علوم نظری تا  %95و در
رشتههای علوم تجربی تا  %21مبلغ حمایت مصوب دانشگاهميباشد.
تبصره  .6مبلغ حمایت ،بسته به پيشنهادۀ طرح مشترك تعریف شده بين همكار دانشگاهي و خارج از کشور و نيز با
نظر داوران و شوراي پژوهش و فناوري دانشگاه متغير خواهد بود.
 .8-6سقف مبلغ پرداختی براساس نوع خروجی طرح به شرح ذیل میباشد:
الف -طرحهای پژوهشی محصولمحور
خروجي طرحهاي پژوهشي محصولمحور ،دستيابي به دانش فني ،توليد نمونهاي از محصول با اخذ گواهي از مراجع
ذیصالح ميباشد .سقف حمایت دانشگاه از این نوع طرحها به شرح ذیل است:
 در صورت تجاريسازي شدن محصول :تا سقف  033/333/333/-ریال در صورت ثبت اختراع بينالمللي یا اخذ استاندارد بينالمللي معتبر  :تا سقف  033/333/333/-ریال در صورت ثبت اختراع داخلي یا اخذ استاندارد داخلي معتبر :تا سقف  103/333/333/-ریال در صورت توليد نمونه محصول با اخذ گواهي از مراجع ذیصالح 103/333/333/- :ریال در صورت اخذ جایزه (رتبه اول تا سوم) در جشنوارههاي علمي معتبر به هر یك از سقفهاي فوقالذکرمبلغ  03/333/333/-ریال به عنوان پاداش پژوهشگران اضافه ميگردد.
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ب -طرحهای پژوهشی مرز دانشی
خروجي طرحهاي پژوهشي مرز دانشي ،چاپ مقاالت مستخرج از طرح در مجالت معتبر ميباشد .سقف حمایت مالي
دانشگاه از این نوع طرحها به شرح ذیل است:
 در رشتههاي علوم پایه و فني و مهندسي ،به ازاي چاپ هر مقاله مستخرج از طرح پژوهشي در مجالتنمایه شده در پایگاه استنادي  JCRبا ضریب تأثير بزرگتر از ضریب تأثير ميانگين رشته مربوطه مبلغ -
 103/333/333/ریال براي رشتههاي نظري و مبلغ  103/333/333/-ریال براي رشتههاي تجربي،
حداکثر تا سقف  033/333/333/-ریال.
 در رشتههاي علوم انساني ،به ازاي چاپ هر مقاله مستخرج از طرح پژوهشي در مجالت نمایه شده درپایگاه استنادي  Scopusبا چارك ) (Q1مبلغ  90/333/333/-ریال حداکثر تا سقف 033/333/333/-
ریال.
ماده  .7نحوۀ پرداخت مبلغ قرارداد
حمایت مالي دانشگاه شامل هزینۀ پرسنلي ،تجهيزات آزمایشگاهي و هزینههاي سفر و اقامت محقق مدعو و مجري
ميشود.
 .9هزینۀ پرسنلي مجري و همكاران طرح پژوهشي پس از ارائۀ گزارش نهایي و تأیيد نتایج حاصل از آن
توسط د و داور متخصص ذیربط و نيز تأیيد ناظر و تصویب شوراي پژوهش و فناوري ،پس از کسر
کسورات قانوني قابل پرداخت خواهد بود.
 .8هزینۀ مسافرت ،شامل بهاي بليط رفت و برگشت مجري /مجریان یا همكاران از محل اشتغال به مقصد
خواهد بود .الزم است مجریطرح ،درخواست انجام سفر خود یا هر یك از همكاران را همراه با دالیل
توجيهي ده روز قبل از مبادرت به انجام سفر به مدیریت امور پژوهشي دانشگاه ارسال دارد .بدیهي است
سفرهایي که بدون هماهنگي با مدیریت امور پژوهشي و بدون صدور حكم مأموریت انجام پذیرند،
مشمول اعتبار هزینۀ سفر نخواهند بود.
 .0مجري ،بایستي گزارش پيشرفت کار و نتایج حاصل از آن را در هر مرحله ،تهيه و پس از تأیيد گروه
آموزشي و دانشكدۀ مربوطه یا ناظر آن طرح ،جهت بررسي در شوراي پژوهش و فناوري از طریق سامانۀ
مدیریت امور پژوهشي (ژیرو) به کارتابل مدیریت امور پژوهشي ارسال نماید و حق ندارد نتایج حاصل از
آن را که متعلق به دانشگاه شهيد مدني آذربایجان و دانشگاه /مرکز  /مؤسسۀ پژوهشي خارج از کشور
ميباشد ،بدون اطالع دانشگاه در اختيار اشخاص حقيقي و حقوقي خارج از دانشگاه قرار دهد.
 .13هزینههاي پرسنلي بعد از اتمام قرارداد ،تأیيد ناظر و شوراي پژوهشي و تأیيد مؤسسۀ خارج از کشور
(طرف دوّم قرارداد) قابل پرداخت است.
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 .11قبل از خرید تجهيزات سرمایهاي از محل اعتبار طرحهاي مشترك بينالمللي دانشگاه ،کسب مجوز از
معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه توسط مجري طرح الزامي است.
 .11هزینۀ خرید کليۀ وسایل مورد نياز طرح پژوهشي ،در مقابل ارائۀ پيشفاکتور ،فاکتور و سایر اسناد
مربوطه ،به شرط تأمين اعتبار از طریق عامل مالي معاونت پژوهشي و فناوري دانشگاه انجام ميگيرد.
تبصره  .7تجهيزاتي که در روند اجراي طرح پژوهشي خریداري ميشوند ،به دانشگاه تعلق خواهند داشت.
تبصره  .1تصميمگيري در خصوص نحوۀ واگذاري یا فروش نتایج حاصل از طرح پژوهشي به عهدۀ شوراي
پژوهش و فناوري دانشگاه ميباشد.
ماده  .1مدارك مورد نیاز و نحوۀ ارسال تقاضا
 .1تكميل فرم طرح پيشنهاده
 .1سوابق علمي عضو هيأت علمي متقاضي.
 .0سوابق علمي فرد ،دانشگاه یا مرکز خارجي همكار با مجري داخلي طرح.
 .0نامۀ ابرا ز تمایل طرف مورد نظر در خارج از ایران جهت همكاري در طرح و اعالم رسمي براي پذیرفتن
بخشي از هزینههاي طرح.
 .0نامۀ تأیيدیۀ رسمي معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه.
یادآوری .لطفاً مدارك الزم را از طریق سامانه مدیریت امور پژوهشي ارسال فرمایيد.
ماده  .3بررسی ،نظارت و ارزیابی
 .1براي هر طرح باالي  133ميليون ریال یك ناظر توسط شوراي پژوهش و فناوري دانشگاه انتخاب
مي شود .ناظر طرح از نظر رتبۀ علمي باید باالتر از مجریطرح باشد و در صورت همرتبه بودن (در موارد
استثنایي و شرایط خاص) باید فعاليت و سوابق پژوهشي بيشتري داشته باشد.
تبصره  .3حق نظارت ناظر هر طرح %13 ،بودجۀ طرح و مستقل از آن است.
 .1گزارش دورهاي و نهایي باید طبق برنامۀ زمانبندي طرح ،توسط مجریهمزمان در اختيار ناظر و دبيرخانه
قرار گيرد و مجریموظف است پس از گرفتن تأیيدیه آن را به دبيرخانه ارائه دهد.

ماده .81ارزیابی طرحهای مشترك بینالمللی
 .1پيشنهاد طرح پژوهشي قبل از ارائه به شوراي پژوهش و فناوري ،توسط گروه آموزشي و دانشكدۀ مربوطه
بررسي و در صورت تأیيد آن ،به شوراي مذکور ارجاع داده خواهد شد.
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 .1شوراي پژوهش و فناوري دانشگاه ،براي نظارت بر حسن اجراي طرح پژوهشي ،با رعایت بند  1ماده  0و
تبصره آن ،یك نفر ناظر براي آن انتخاب مينماید.
 .0براي ارزیابي موقت ،مجري بایستي دو نسخۀ پانچ شده گزارش نهایي طرح پژوهشي را به انضمام دو
نسخه از مقالۀ پذیرش شده (همراه با نامۀ پذیرش) به همراه مستندات و محصوالت ،از طریق گروه
آموزشي به دانشكدۀ مربوط ارائه و درخواست تسویه حساب نماید .رئيس دانشكده /معاون پژوهش
دانشكده ،مستندات را به همراه نامۀ اعالم نظر ناظر طرح ،به مدیریت امور پژوهشي ارجاع ميدهد.
مدیریت امور پژوهشي ،گزارشهاي آن طرح را به دو داور متخصص (داخلي و خارجي) واجد شرایط
ارسال ميکند .در صورتي که داوران ،گزارش نهایي آن طرح و ارتباط مقاله یا مقاالت مستخرج را با
موضوع آن تأیيد نمایند ،آن طرح همراه با نظر داوران براي تسویه حساب موقت به شوراي پژوهش و
فناوري ارجاع داده ميشود.
 .0ارزیابي طرح پژوهشي مشترك با رویكرد پتنت یا محصول توسط سه داور متخصص ذیربط (که دو نفر از
آنها از خارج از دانشگاه انتخاب ميشوند) به صورت حضوري انجام ميپذیرد.
تبصره .81داور هر طرح پژوهشي باید حداقل داراي مرتبۀ استادیاري باشد.
تبصره  .88در شرایط خاص و خصوصاً در مورد طرحهاي پژوهشي مشترك محصول محور ،داور
ميتواند از ميان افراد شاخص در صنعت و بدون در نظر گرفتن مرتبۀ استادیاري انتخاب شود.
تبصره  :82داور طرح پژوهشي نباید از بين استادان راهنما یا مشاور پایاننامه /رساله کارشناسي ارشد /
رسالۀ دکتري مجري /مجریان طرح انتخاب گردد.
 .0تاریخ اتمام طرح پژوهشي ،تاریخ تصویب نهایي آن در شوراي پژوهش و فناوري دانشگاه است و در
گواهي اتمام طرح نيز تاریخ مذکور درج ميشود.
 .3تسویهحساب مالي ميتواند با ارئۀ گواهي پذیرش مقاله یا مقاالت مستخرج از طرح پژوهشي در نشریات
معتبر ،انجام گيرد .تسویه حساب نهایي با ارائۀ نسخۀ نهایي چاپ شده مقاله یا مقاالت تا مدت دو سال
پس از تسویه حساب مالي امكانپذیر خواهد بود .در صورت عدم چاپ مقاله حداکثر بعد از  1سال،
موضوع براي کسب تكليف به شوراي پژوهشي و فناوري دانشگاه ارجاع داده ميشود .در مورد طرحهاي
محصولمحور ارائۀ گواهي تأیيد از مراجع مربوطه ،مطابق بند  1-3براي تسویه حساب الزامي است.

ماده  .88روش اجرا
 .1پيشنهادۀ طرح پژوهشي مشترك ،به انضمام موافقت کتبي مجري و مسئوالن دو طرف با انجام طرح
پژوهشي مشترك از طریق سامانۀ مدیریت امور پژوهشي (ژیرو) به کارتابل مدیریت امور پژوهشي ارسال
ميشود.
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 .1پيشنهادۀ طرح ،جهت ارزیابي به دو داور خارج از دانشگاه ارسال ميشود.
 .0در صورت تأیيد توسط داوران ،موضوع در شوراي پژوهش و فناوري دانشگاه مطرح ميشود.
 .0پس از تصویب موضوع در شوراي پژوهش و فناوري دانشگاه ،نسبت به عقد قرارداد اقدام ميگردد.
 .0پس از انعقاد قرارداد ،جهت نظارت بر روند اجرایي طرح ،در شوراي پژوهش و فناوري ،یك نفر ناظر
تعيين ميشود.
 .3آدرس دانشگاه شهيد مدني آذربایجان به عنوان آدرس مؤسسۀ مجري ،در کليۀ خروجيهاي طرح باید به
صورت صحيح نوشته شود .درج نام افراد غير از همكاران طرح در کليۀ خروجيهاي طرح باید قبالً به
تأیيد شوراي پژوهش و فناوري رسيده باشد.
 .9گزارشهاي دورهاي و نهایي فعاليتهاي انجام شده ،از سوي مجري ،جهت ارزیابي اثربخشي از طریق
سامانۀ مدیریت امور پژوهشي (ژیرو) به مدیر گروه مربوطه ارسال ميشود و مدیر گروه مراتب را ز طریق
سامانه به رئيس دانشكده /معاون پژوهشي دانشكده ارجاع ميدهد.
 .8رئيس دانشكده /معاون پژوهشي دانشكده در صورت تأیيد و پس از ضميمه نمودن اعالم نظر ناظر طرح،
مراتب را به مدیریت امور پژوهشي دانشگاه ارجاع ميدهد.
 .0پس از دریافت مستندات توسط مدیریت امور پژوهشي ،گزارش نهایي طرح با توجه به رویكرد آن جهت
ارزیابي به  1یا  0داور ارسال ميشود.
تبصره  .89حقالزحمه داوران طبق دستورالعمل مربوط و در چارچوب مقررات دانشگاه پرداخت ميشود.
 .13پس از طرح و بررسي نظرات داوران در شوراي پژوهش و فناوري دانشگاه ،مجوز الزم جهت تسویه
حساب براي مجري صادر ميگردد.
نكتۀ مهم :تسویه حساب طرح پژوهشي مشترك ،پس از انجام کليۀ تعهدات قيد شده در قرارداد امكانپذیر
خواهد بود.
ماده  .82اعالم خاتمه طرح
 .1گزارش نهایي طرح باید تا تاریخ خاتمه مندرج در قرارداد ،توسط مجري داخل دانشگاه به مدیریت امور
پژوهشي ارائه شود تا شامل جریمه دیرکرد نشود.
تبصره  .84به ازاي هر ماه تأخير در ارائۀ گزارش نهایي %1 ،از کل مبلغ قرارداد (منهاي حق نظارت) به
عنوان جریمه دیرکرد کسر ميشود.
 .1هرگونه تغيير در عنوان ،رویكرد و سایر مفاد قرارداد (فقط یك بار) ،با درخواست و توجيه کتبي مجري (از
طریق گروه آموزشي و دانشكدۀ مربوطه) و تصویب شوراي پژوهش و فناوري دانشگاه خواهد بود.
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 .0مجري ،پس از پایان تاریخ اتمام قرارداد طرح ،حداکثر  10ماه فرصت دارد تا تعهدات طرح را (مقاله/
مقاالت چاپ شده در مجالت معتبر یا ارائۀ تأیيدیه از داور مورد نظر براساس رویكرد طرح) ،به همراه فرم
برگزاري سخنراني به مدیریت امور پژوهشي تحویل دهد.
تبصره  .85زمان انتظار به منظور چاپ مقاله ،به عنوان مدت اجراي طرح محسوب نميشود و به این
منظور نيازي به تمدید قرارداد نيست.
 .0ارسال تأیيدیههاي گزارشهاي دورهاي و نهایي و فيشهاي پرداخت شده حقالزحمه ناظر به مدیریت
امور پژوهشي ضروري است.
 .0چنانچه مجري طرح نتواند به تعهدات خود عمل نماید ،ملزم به بازپرداخت کل مبلغ هزینه شده به
دانشگاه بوده و مجاز به ارائۀ آن به عنوان سابقه پژوهشي خود نميباشد .در این صورت طرحهاي بعدي
مجري با اعمال محدودیت در بودجه ،در شوراي پژوهش و فناوري دانشگاه قابل بررسي است.
ماده  .89مدت اجرا ،تمدید یا لغو قرارداد
مدت اجراي طرح پژوهشي حداکثر یك سال است .در صورتي که طرح پژوهشي در موعد مقرر به اتمام نرسيده
باشد ،تمدید مدت زمان اجراي آن ،با درخواست کتبي حداقل یك ماه قبل از اتمام مدت زمان اجراي آن و
تكميل «فرم تمدید قرارداد طرحهاي پژوهشي» و با رعایت مفاد ذیل قابل تمدید خواهد بود.
 .3درخواست تمدید براي بار اول حداکثر به مدت شش ماه با تكميل فرم درخواست مربوطه و ارائۀ
گزارش پيشرفت کار و ارائۀ دالیل توجيهي و با تأیيد مدیر کل پژوهشي دانشگاه امكانپذیر خواهد بود.
 .9درخواست تمدید براي بار دوم حداکثر به مدت شش ماه با تكميل فرم درخواست مربوطه ،ارائۀ
گزارش پيشرفت کار و ارائۀ نسخۀ آماده شده ) (PrePrintمقاله یا مقاالت طرح پژوهشي و ارائۀ دالیل
توجيهي و با تأیيد مدیر کل پژوهشي دانشگاه امكانپذیر خواهد بود.
الزم به ذکر است :در صورتي که مدیر کل پژوهشي دانشگاه به هر دليل درخواست تمدید طرح پژوهشي
مجري را (چه در بار اول و چه در بار دوم) نپذیرد ،مجري ميتواند ارجاع آن را به شوراي پژوهش و فناوري
دانشگاه درخواست کند .تصميم شورا در این مورد قطعي خواهد بود.
 .8در صورتي که مجري با رعایت تمدیدهاي فوق ،نتواند طرح پژوهشي خود را به اتمام برساند ،آن طرح
ملغي اعالم خواهد شد.
 .0در صورت لغو قرارداد طرحهاي پژوهشي ،مجري موظف است بنابه تشخيص شوراي پژوهش و فناوري،
تمام یا قسمتي از حقالزحمۀ دریافتي و خسارات وارده به دانشگاه را به صورت جریمه ،نقداً پرداخت
نماید ،در غير اینصورت از حقوق ماهيانۀ مجري کسر و به حساب دانشگاه واریز ميشود.
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 . 6در صورتي که مدّت زمان اجراي طرح پژوهشي به پایان رسيده باشد و مجري درخواست کتبي براي تمدید
زمان اجراي آن ،ارائه نكرده باشد ،مدیریت امور پژوهشي دانشگاه ،آن طرح را لغو کرده و مطابق بند
0همين ماده عمل خواهد کرد.
ماده  .84مالكیت حقوق مادی و معنوی طرحهای پژوهشی مشترك
 .9مالكيت حقوقي مادي و معنوي دانش فني و نتایج حاصل از اجراي طرحها و تحقيقات مشترك (اعم از
پتنت ،محصول ،کتاب ،مقاله و  )...در چارچوب قوانين ،به نسبت آورده طرف ایراني و طرف خارجي ،به
هر دو طرف تعلق ميگيرد.
 .8در صورتي که پژوهشگر ،طرحي را ارائه نماید که الزم باشد روشها و نتایج حاصل از آن محرمانه بماند،
باید مراتب را [بهصورت کتبي] با معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه در ميان بگذارد.
 .0چنانچه دانش فني حاصل از طرح پژوهشي مشترك محصول محور ،توسط بخش صنعت یا یكي از
سازمانها خریداري شود یا به مرحلۀ توليد و بهرهبرداري برسد ،سود حاصل از آن براساس توافق دو
طرف قرارداد بين دانشگاه و مؤسسۀ خارج از کشور (طرف دوّم قرارداد) تقسيم ميگردد .الزم به ذکر
است که بخشي از سود مربوط به سهم دانشگاه به مجري طرح در داخل دانشگاه تعلق خواهد گرفت.
 .13در صورت تمایل مجري یا معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه به چاپ گزارش نهایي طرح پژوهشي به
شكل کتاب در انتشارات دانشگاه ،گزارش نهایي آن بایستي مراحل آمادهسازي و چاپ کتاب را طي کند.
 .11در صورتي که مجري طرح پژوهشياي بخواهد گزارش نهایي آن را در خارج از دانشگاه به چاپ برساند،
باید رسماً از معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه مجوز کسب نماید.
ماده  .85تصویب
این دستورالعمل در یك مقدمه و  10ماده و  10تبصره در تاریخ  1009/38/10به تصویب شوراي پژوهش و فناوري
دانشگاه و در تاریخ  1009/13/10به تصویب هيأت رئيسه دانشگاه رسيد و از تاریخ تصویب در هيأت رئيسهقابل اجرا
است.
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فصل 7
دستوالعمل اجراییحمایتاز طرحهای پژوهش و فناوری تعریف
شده در راستای اولویتهای دانشگاه

مقدمه
با توکل و استعانت از خداوند متعال،دانشگاه شهيد مدني آذربایجان براساس هفتمين مصوبۀ جلسۀ شوراي پژوهش و
فناوري دانشگاه در مورخه ،1009/30/13از اعضاي هيأت علمي خالق و نوآور ،به منظور اجراي پروژههاي کاربردي
و محصولمحور و بنيادي مرز دانشي که در راستاي اولویتهاي پژوهش و فناوري دانشگاه بوده و براي رفع
چالشهاي منطقه و کشور تعریف شده باشند ،حمایت مينماید.
ماده  .8اولویتهاي پژوهش و فناوري دانشگاه براساس اسناد باالدستي شامل نقشه جامع علمي کشور ،سياستها
و اولویتهاي پژوهش و فناوري کشور و نيازهاي منطقه به شرح ذیل تدوین شده است:








انرژي و محيط زیست
سامانههاي هوشمند و پردازش دادههاي حجيم
شناسایي راهكارهاي مدیریت تنشهاي زیستي و غيرزیستي در گياهان
قرائتهاي نوین از سنتهاي دیني و عقلي
احياي ارزشهاي اسالمي -ایراني از طریق معرفي و بازخواني زندگي و آثار مشاهير علمي ،ادبي و
فرهنگي آذربایجان
شبيهسازي و مدلسازي سيستمهاي پویا و بنيادي
آسيبشناسي پدیدههاي رواني ،اجتماعي و تربيتي و بهبود سالمت جسماني
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ماده .2اهداف
-

بهره گيري از دانش ملي براي تبدیل علم به ثروت در راستاي تحقق اهداف دانشگاه کارآفرین ،نقشه
جامع علمي کشور و همچنينسند چشم انداز 1030
کمك به توسعه فناوريهاي دانش بنيان
کمك به توانمند سازي علمي و فني بخش خصوصي کشور
کمك وحمایت از طرح هاي فناورانه ونوآورانه محصول محور مشترك دانشگاه وصنعت منطبق
بر نيازهاي منطقه و کشور
کمك به نمونهسازي اوليه طرحها و هدایت به سمت کارآفریني

ماده .9مشخصات طرحها
طرحهاي ارائه شده در قالب این شيوهنامه بایستي داراي ویژگيهاي ذیل باشند:
 منجر به کسب یا توسعه دانش فني در داخل کشور شود. ماهيت علمي داشته و از فناوريهاي متوسط وپيشرفته استفاده کند و قلمرو بكارگيري و بهرهمندي ازنتایج آن در مقياس ملي و فرا ملي باشد.
 امكان توليد در حد نيمه صنعتي و صنعتي داشته باشد. ارزش اقتصادي و بهصرفه بودن داشته باشد. اجراي طرح با همكاري کامل بين سازمانها ،صنایع و دانشگاه باشد (با اولویت با شرکتهاي دانشبنيان)
 قابليت اخذ استانداردهاي الزم ملي و بينالمللي را دارا باشد. خروجيهاي مورد انتظار از طرحهاي محصولمحور ،توليد نمونه محصول و اخذ تأیيدیه از مراجعذیصالح.
 خروجيهاي مورد انتظار از طرحهاي مرز دانشي ،چاپ مقاله یا مقاالت مستخرج از طرح در نشریاتبينالمللي معتبر نمایه شده در پایگاه استنادي  JCRبا ضریب تأثير بزرگتر از  0برابر ضریب تأثير
ميانگين رشته.
 داراي فناوري و نوآوري کافي درمقایسه با محصوالت موجود در بازار داخل کشور باشد. پاسخگوي نيازهاي فناورانه برنامههاي ميانمدت و درازمدت رشد و توسعه کشورباشد. طرحهاي ارائه شده منجر به ثبت اختراع داخلي یا بينالمللي شوند. طرح ارائه شده بایستي کامالً مرتبط با تخصص مجري باشد. طرحهاي ارائه شده حتياالمكان موفق به کسب جایزه از جشنوارههاي معتبر داخلي و بينالمللي شدهباشد.
 طرحهاي نظري ارائه شده جزو طرحهاي مرز دانشي باشند. اولویت با طرحهایي خواهد بود که با مشارکت سازمانها ،صنایع یا دانشگاهها و مراکز علمي معتبر داخلیا خارج از کشور تعریف شوند (حداقل  %01مبلغ پروژه از طرف سازمان خارج از دانشگاه تأمين گردد).
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ماده .4نحوه ارسال طرحها
 تكميل فرم پيشنهادۀ طرح پژوهشي و ارسال از طریق سامانه مدیریت امور پژوهشي دانشگاه بررسي اوليه طرح در گروه و دانشكده و در صورت تأیيد ارسال به مدیریت امور پژوهشي دانشگاه ارجاع طرح به دو داور خارج از دانشگاه بررسي نظرات داوران در شوراي پژوهشي و تصویب طرح انتخاب ناظرنكته :در پروژههاي مشترك با صنایع ،باید ناظر با توافق دانشگاه و صنعت تعيين شوند.
ماده .5نحوه حمایت از طرحها
ميزان حمایت مالي دانشگاه از طرحهاي پژوهشي اولویتدار محصولمحور و مرز دانشي ،براساس مصوبه مورخ
 1009/30/03شوراي پژوهشي و فناوري دانشگاه،تا سقف  511/111/111/-ریال (پنجاه میلیون
تومان)ميباشد.
تبصره  .8حداکثر  %13مبلغ مصوب به عنوان هزینه پرسنلي خواهد بود.
 .8-5سقف مبلغ پرداختی براساس نوع خروجی طرح به شرح ذیل میباشد:
الف -طرحهای پژوهشی محصولمحور
خروجي طرحهاي پژوهشي محصولمحور ،دستيابي به دانش فني ،توليد نمونهاي از محصول با اخذ گواهي از مراجع
ذیصالح ميباشد .سقف حمایت دانشگاه از این نوع طرحها به شرح ذیل است:
 در صورت تجاريسازي شدن محصول :تا سقف  033/333/333/-ریال در صورت ثبت اختراع بينالمللي یا اخذ استاندارد بينالمللي معتبر  :تا سقف  033/333/333/-ریال در صورت ثبت اختراع داخلي یا اخذ استاندارد داخلي معتبر :تا سقف  033/333/333/-ریال در صورت توليد نمونه محصول با اخذ گواهي از مراجع ذیصالح 103/333/333/- :ریال در صورت اخذ جایزه (رتبه اول تا سوم) در جشنوارههاي علمي معتبر به هر یك از سقفهاي فوقالذکرمبلغ  03/333/333/-ریال به عنوان پاداش پژوهشگران اضافه ميگردد.
تبصره  .2در صورت تجاريسازي و فروش محصول و یا دانش فني ،از درآمد حاصله به ميزان  %10بهعنوان سهم
دانشگاه به دانشگاه پرداخت ميگردد.
ب -طرحهای پژوهشی مرز دانشی
خروجي طرحهاي پژوهشي مرز دانشي ،چاپ مقاالت مستخرج از طرح در مجالت معتبر نمایه شده در پایگاه
استنادي  JCRبا ضریب تأثير بزرگتر از  0برابر ضریب تأثير ميانگين رشته مربوطه ميباشد .سقف حمایت مالي
دانشگاه از این نوع طرحها به شرح ذیل است:
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-

به ازاي چاپ هر مقاله مستخرج از طرح پژوهشي در مجالت نمایه شده در پایگاه استنادي  JCRبا
ضریب تأثير بزرگتر از  0برابر ضریب تأثير ميانگين رشته مربوطه مبلغ  133/333/333/-ریال براي
رشتههاي نظري و مبلغ  133/333/333/-ریال براي رشتههاي تجربي ،حداکثر تا سقف -
 033/333/333/ریال.

-

به ازاي چاپ هر مقاله مستخرج از طرح پژوهشي در مجالت نمایه شده در پایگاه استنادي  JCRبا
ضریب تأثير بزرگتر از  0برابر ضریب تأثير ميانگين رشته مربوطه مبلغ  33/333/333/-ریال براي
رشتههاي نظري و مبلغ  113/333/333/-ریال براي رشتههاي تجربي ،حداکثر تا سقف -
 033/333/333/ریال.

ماده .6نكات مهم
-

در صورت تجاريسازي و فروش محصول و یا دانش فني ،از مبلغ فروش به ميزان  %13به عنوان
باالسري به حساب دانشگاه واریز ميگردد.
کليه طرحهاي مشترك ميبایست از طریق عقد قرارداد فيمابين دانشگاه و مؤسسه خارج از دانشگاه اجرا
شوند.
اولویت واگذاري طرحهاي مصوب براي اجرا بر اساس نوع طرحها به گونهاي خواهد بود که به توانمندي
بخش خصوصي بيانجامد.
مجري موظف است که درانجام طرح از تمام دستگاهها و افرادي که در قرارداد به عنوان همكار مشخص
شدهاند ،استفاده نماید.
از تمام طرحها بازدید دورهاي توسط ناظر طرح صورت ميگيرد و گزارش پيشرفت کار از نظر مالي ،فني
و اجرایي و همچنين گزارش ميزان تدوین مستندات علمي و اجرایي طرح باید به تأیيد ناظر و داوران
نهایي طرح برسند.
مجري باید اطالعات الزم و گزارش پيشرفت انجام طرح را حسب نظر و درخواست معاونت پژوهش و
فناوري دانشگاه به ناظر ارائه نماید.
پرداختها در چارچوب اعتبار مصوب،پس از پایان هر مرحله از اجراي طرح و براساس ارزیابي ناظر و
داوري نهایي در خصوص پيشرفت طرح پس از تأیيد توسط شوراي پژوهش و فناوري بشرح ذیل صورت
ميگيرد:

-

تعداد طرحهاي مشمول این شيوهنامه و قابل حمایت از طرف دانشگاه در سال  ،09برابر  0عنوان طرح
ميباشد .در صورتيکه تعداد طرحهاي دریافت شده و مورد تأیيد داوران بيشتر از این تعداد باشد اولویت با
طرحهاي مشترك با صنایع و سازمان و محصولمحور ميباشد.

-

-

 10 درصد کل مبلغ طرح به عنوان پيشپرداخت و مابقي هزینهها بعد از تأیيد فاکتورها توسط ناظر پرداخت
مي گردد .مبلغ مربوط به هزینۀ پرسنلي بعد از اتمام طرح و تأیيد ناظر و داوران نهایي و تصویب شوراي
پژوهش و فناوري پرداخت ميگردد.
 ناظر طرح توسط شوراي پژوهش و فناوري دانشگاه تعيين و حق الزحمه ناظر طرح  0درصد کل اعتبار طرح
خواهد بود که پس از تائيد گزارش پيشرفت و گزارش نهایي پرداخت خواهد شد.
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ماده  .7مدت زمان اجرای طرح
مدت زمان پيش بيني شده براي اجراي یك سال و حداکثر شش ماه با تایيد ناظر طرح و تصویب شوراي پژوهش
و فناوري قابل تمدید مي باشد.
نكته مهم :در هر یك از مواردي که فسخ قرارداد ناشي از عملكرد ناموفق مجري باشد ،مجري باید کل مبالغ
دریافتي از دانشگاه از بابت قرارداد طرح را بصورت یكجا به دانشگاه پرداخت نماید.
ماده  :1تصویب
این دستورالعمل در یك مقدمه و  8ماده و  1تبصره در تاریخ  1009/38/10به تصویب شوراي پژوهش و فناوري
دانشگاه رسيد و از تاریخ تصویب الزماالجرا است.
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فصل 1
دستورالعمل اجرایی مأموریت پژوهشی خارج از کشور

به منظور ارتقاي توان پژوهشي اعضاي هيأت علمي دانشگاه و افزایش همكاريهاي بينالمللي دانشگاه ،شرایط
استفاده از مأموریتهاي پژوهشي به شرح ذیل ميباشد:
ماده  .8تعریف مأموریت پژوهشی
مأموریت پژوهشي به مأموریتي اطالق ميشود که عضو هيأت علمي جهت انجام دادن پروژۀ تحقيقاتي خود ،فقط با
دریافت حقوق و مزایاي ریالي و به دعوت یكي از دانشگاههاي خارج از کشور صورت پذیرد.
ماده  .2اهداف مأموریت پژوهشی
-

توليد دانش و ارتقاي تجارب اعضاي هيأت علمي و اعتالي جایگاه دانشگاه در سطح بينالمللي

-

کمك به حل مشكالت علمي و فني کشور از طریق تحقيق در زمينههاي تخصصي

-

آشنایي و استفاده از دستاوردها ،دانش فني ،امكانات و روشهاي نوین آموزشي و تحقيقاتي

-

نهادینه کردن همكاريهاي علمي منطقهاي و بينالمللي در روابط بين دانشگاهي

ماده  .9شرایط استفاده از مأموریت پژوهشی
-

سهيمه دانشگاه براي استفادۀ اعضاي هيأت علمي از مأموریت پژوهشي ،درهر سال،معادل %5
تعداد کل اعضای هیأت علمی دانشگاه است.

-

عضو هيأت علمي رسمي یا پيماني ميتواند جهت شرکت در پروژههاي تحقيقاتي به مدت حداقل سه ماه
و حداکثر یك سال در هر پنج سال با مأموریت پژوهشي به خارج از کشور اعزام گردد.
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 کسب  %133امتياز از ماده  0آیيننامۀ ارتقاي اعضاي هيأت علمي (فعاليتهاي پژوهشي ،فناوري) درپنج سال گذشته
تبصره  .8براي هر عضو هيأت علمي با سابقۀ کمتر از پنج سال ،به ازاي هر سال  10امتياز از بندهاي  1و 0
جدول  0-1ماده  0ضروري است.
-

موضوع و طرح تحقيقاتي متقاضيان ميبایست براساس چك ليست ذیل به تصویب گروه و دانشكده و
شوراي پژوهش و فناوري دانشگاه برسد.
 موضوع تحقيق با تخصص فرد متقاضي تطابق داشته باشد.
 موضوع تحقيق باید رافع بخشي از نيازهاي کشور باشد یا در پژوهشهاي بنيادي یا کاربردي
دانشگاه دستاوردهاي علمي داشته و در نوآوريهاي آموزشي و پژوهشي نقش مؤثر داشته باشد.
 بين موضوع تحقيق پيشنهادي متقاضي و دانشگاه پذیرنده (گروه ميزبان یا استاد ميزبان) ارتباط
منطقي وجود داشته باشد.

تبصره .2اعضاي هيأت علمي با وضعيت استخدامي پيماني حداقل یك ماه قبل از تاریخ انقضاي قرارداد
استخدامي باید به محل کار خود در دانشگاه شهيد مدني آذربایجان مراجعت و نسبت به تمدید آن اقدام
نمایند.
تبصره  .9مأموریت پژوهشي کوتاهمدت صرفاً براي فصل تابستان و حداکثر به مدت سه ماه اعطا ميگردد
و شروع مأموریت پژوهشي بلند مدت از ابتداي نيمسال تحصيلي خواهد بود.
تبصره .4اعضاي هيأت علمي که در چارچوب تفاهمنامههاي پژوهشي مشترك به خارج اعزام ميگردند،
مشمول تسهيالت و تعهدات این دستورالعمل خواهند بود.
تبصره  .5این دستورالعمل درخصوص مأموریتهاي پژوهشي حداقل سه ماه و حداکثر یك سال نافذ است و
جایگزین فرصت مطالعاتي نيست.
تبصره .6مأموریت پژوهشي ميتواند به چهار نوبت سه ماهه (که  0ماه تابستان را نيز شامل ميشود) تقسيم
شود به شرط آنکه هر بار ،پذیرش معتبر از همان دانشگاه مذکور ارائه گردد.
-

براي استفاده از هر نوبت سه ماهۀ بعدي ،ارائۀ گزارش سه ماهۀ قبلي که مورد تأیيد شوراي گروه و
دانشكده باشد و ارائۀ گواهي مبني بر چاپ یا پذیرش یك مقاله در مجالت بينالمللي نمایه شده در
پایگاه استنادي JCRالزامي است.
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-

درخواست هرگونه مرخصي استحقاقي یا بدون حقوق ،در حين استفاده ،قبل و بالفاصله بعد از استفاده از
مأموریت پژوهشي ممنوع است.

ماده  .4شرایط عمومی
-

عضو هيأت علمي متقاضي استفاده از مأموریت پژوهشي ميبایست واجد کليۀ شرایط الزم باشند و با
رعایت کامل ضوابط ،درخواست خود را به همراه پرسشنامۀ تكميل شده ،نامۀ پذیرش از دانشگاه مورد
نظر در کشور محل مأموریت و موافقت شوراي گروه (با ذکر معرفي جایگزین تدریس دروس متقاضي در
زمان غيبت عضو هيأت علمي) به رئيس دانشكده ارسال نماید.
رئيس دانشكده پس از گزارشگيري کارنامۀ پژوهشي متقاضي از سامانۀ مدیریت اطالعات پژوهشي و
بررسي و طرح و امتيازدهي در کميتۀ منتخب ،مستندات را به دفتر همكاريهاي علمي و بينالمللي
دانشگاه ارسال مينماید.
درخواستها و مدارك متقاضيان در شوراي تخصصي پژوهش و فناوري دانشگاه بررسي و جهت تصویب
نهایي به جلسه هيأت رئيسه دانشگاه ارائه ميشود.

-

عضو هيأت علمي متقاضي ميبایست نسبت به سپردن ضمانتهاي مشخص شده توسط دفتر حقوقي
دانشگاه اقدام نماید.

ماده  .5تعهدات مأمور
-

چاپ یك مقاله  Q1یا  Q1در مجالت نمایه شده در پایگاه استنادي  JCRاز نتایج کار تحقيقاتي
مشتر ك (با نام دانشگاه شهيد مدني آذربایجان به عنوان آدرس اول) حداکثر پس از یك سال از خاتمۀ
مأموریت یا چاپ یك کتاب مشترك در انتشارات بينالمللي معتبر یا انعقاد طرح پژوهشي مشترك با
مؤسسه  /دانشگاه پذیرنده .بدیهي است این عملكرد مبناي تصميمگيري براي مأموریت  /فرصت
مطالعاتي بعدي خواهد بود.

-

ارائۀ گزارش سفر و گواهي حضور و حسن انجام کار از استاد پذیرنده یا دانشگاه مقصد ،پس از پایان دورۀ
مأموریت پژوهشي کوتاهمدت یا بلندمدت خارج کشور به معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه

-

ارائۀ گزارش علمي مأموریت ،حداکثر طي سه ماه پس از بازگشت از مأموریت ،در جلسهاي با حضور
اساتيد و دانشجویان گروههاي دانشكده و تسليم گواهي آن (با تأیيد رئيس دانشكده) به معاونت پژوهش
و فناوري دانشگاه

تبصره  .7عضو هيأت علمي مأمور ،در خالل دوره نميتواند از مأموریت دانشگاهي براي شرکت و ارائۀمقاله در
مجامع بينالمللي استفاده نماید.
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تبصره  .1مأموریت پژوهشي بيشتر از یك سال با موافقت گروه آموزشي و دانشكده  /پژوهشكده و تصویب در
هيأت رئيسه دانشگاه به صورت ساالنانه ميسر خواهد بود.
ماده  .6هزینههای قابل پرداخت
-

پرداخت حقوق و مزایاي کامل عضو هيأت علمي که در طول مدت مأموریت به صورت ماهانه به حساب
جاري مأمور واریز خواهد شد.

-

دریافت کمك هزینۀ بليط رفت و برگشت از محل گرنت شخصي براي مأمور و خانواده (فرزندان تا
حداکثر دو نفر زیر  13سال) بعد از انجام سفر به شرح جدول ذیل:
کمک هزینۀ بلیط رفت و

نام کشور
کشورهاي آمریكاي جنوبي ،آمریكاي شمالي ،استراليا و نيوزیلند ،اقيانوسيه،
ژاپن ،کره
کشورهاي اروپایي ( بغير از کشورهاي تازه استقالل یافتۀ روسيه در اروپاي
مرکز شرقي و بالتيك) و آفریقاي جنوبي
چين ،مغولستان ،مالزي ،سنگاپور ،تایلند ،تایوان ،ویتنام ،فيليپين و کشورهاي
قاره آفریقا (بغير از آفریقاي جنوبي)
روسيه ،جمهوريهاي تازه استقالل یافتۀ شوروي سابق ،کشورهاي حاشيۀ
خليج فارس ،ترکيه ،قبرس ،عربستان ،لبنان ،هند و پاکستان

برگشت برای هر نفر
 133/333/333/ریال 33/333/333/ریال 03/333/333/ریال 03/333/333/-ریال

تبصره  .3دریافت کمكهزینههاي مذکور براي هر مأموریت(سه ماهه یا یك ساله)فقط یک بارامكانپذیر
است.
تبصره  .81هزینههاي قابل پرداخت از محل گرنت براي تهيۀ بليط حداکثر تا سقف  %51گرنت
متقاضی امكانپذیر است.
-

پرداخت کمك هزینۀ ماهانۀ بيمه ،هزینۀ روادید و عوارض خروج از کشور ازمحل گرنت شخصي به
ميزان معادل ریالي  811دالر آمریكا (بعد از انجام سفر)

-

معرفي به بانك جهت دریافت ارز براساس سقف مقرري ارزي فرصت مطالعاتي کشور پذیرنده به هزینۀ
ریالي شخصي.
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ماده  .7تصویب
این دستورالعمل در  9ماده و  13تبصره در هجدهمين جلسۀ شوراي پژوهش و فناوري دانشگاه (مورخ
 )1009/13/11و بيست و هشتمين جلسۀ هيأت رئيسۀ دانشگاه (مورخ  )1009/13/10به تصویب رسيد و از تاریخ
تصویب در هيأت رئيسه قابل اجراست.
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فصل 3
دستورالعمل اجرایی نحوۀ حمایت از شرکت اعضای هیأت
علمیدر همایشهای داخل و خارج از کشور

با توجه به اهميت حضور فعال اعضاي هيأت علمي دانشگاه در مجامع علمي ملي و بينالمللي براي بهرهگيري
از تحقيقات رایج ،شرایط پرداخت هزینههاي شرکت و ارائۀ مقاله در همایشها و کنفرانسهاي داخل و خارج از
کشور طبق بند  0-0ماده « 0آیيننامۀ اعتبار پژوهشي اعضاي هيأت علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي»
(مصوب  1003/33/19وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري) و مفاد مندرج در ماده  0دستورالعمل اجرایي آن ،به شرح
ذیل ميباشد:
شرایط پرداخت هزینۀ شرکت و ارائۀ مقاله توسط اعضای هیأت علمی دانشگاه در کنفرانسها و
همایشهای داخل کشور
 .8صدور مأموریت و پرداخت هزینههاي شرکت در همایش فقط مشمول آن همایشهاي تخصصي ميشود که
برگزارکنندگان ،از دانشگاههاي دولتي وابسته به وزارتين ،مراکز علمي و پژوهشي و انجمنهاي علمي داراي
مجوز از وزارتين و نيز دانشگاههاي آزاد اسالمي مراکز استان باشد؛ مشروط بر اینكه این همایشها و
کنفرانسها در پایگاه استنادي علوم جهان اسالم )(ISCثبت شده باشند.
توجه :هزینۀ شرکت اعضاي هيأت علمي در همایش ها و کنفرانس هاي نامعتبر داخل کشور قابل پرداخت
نميباشد.
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 .2فقطهزینههاي ثبت نام و بليط رفت و برگشت براي شرکت اعضاي هيأت علمي در همایشهاي علمي معتبر
ملي و بينالمللي داخل کشور (با ارائه مقاله) در طول هر سال حداکثر تا سقف  21درصد اعتبار
پژوهشی فرد قابل پرداخت است.
تبصره:8حمایت مالي دانشگاه از مقاالت ارائه شده به صورت پوستر توسط اعضاي هيأت علمي و
دانشجویان دانشگاه ،معادل  %75هزینههاي قابل پرداخت براي مقاالت ارائه شده به صورت سخنراني
محاسبه و پرداخت ميگردد.
تبصره :2هزینۀ شرکت اعضاي هيأت علمي در همایشها و کارگاههاي داخلي ،بدون ارائۀ مقاله قابل
پرداخت نميباشد.
 .9حداکثر هزینههاي قابل پرداخت براي شرکت اعضاي هيأت علمي در همایشهاي استاني شامل حق ثبت نام،
بليط رفت و برگشت و هزینۀ اقامت در طول سال  1/033/333ریال (دو ميليون و پانصد هزار ریال) ميباشد.
 .4اعضاي هيأت علمي جدید االستخدام حداکثر تا  1سال مي توانند در صورت نداشتن اعتبار پژوهشي (گرنت)،
از اعتبارات معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه جهت شرکت و ارائۀ مقاله در همایش هاي داخلي استفاده
نمایند.
 .5هر دانشجوي کارشناسي ارشد با ارائۀ مقاله حداکثر یكبار در طول دورۀ تحصيل و هر دانشجوي دکتري با
ارائۀ مقاله حداکثر یكبار در هر سال (و حداکثر چهار بار در طول تحصيل دکتري) ميتواند در همایشها،
کارگاههاي آموزشي ،نمایشگاههاي علمي و جلسات علمي و تخصصي داخلي شرکت نماید و صرفاً هزینههاي
ثبت نام ،رفت و برگشت و هزینه اقامت به دانشجوي شرکت کننده در همایش قابل پرداخت خواهد بود.
بدیهي است موافقت استاد راهنماي دانشجو براي شرکت در همایش و تائيد گروه و دانشكدۀ مربوطه و ارائه
گواهي حضور ،تصویر مقالۀ چاپ شده صرفاً با ذکر نام کامل دانشگاه و فاکتورهاي مربوطه براي دانشجو
ضروري مي باشد.
تبصره  .9حداکثر مبلغ قابل پرداخت به دانشجویان کارشناسي ارشد و دکتري براي هر بار شرکت در همایش
هاي علمي معتبر (شامل هزینه هاي ثبت نام ،بليط رفت وبرگشت اتوبوس و اقامت) با ارائه مقاله - ،
( 0/333/333/سه ميليون ریال) ميباشد.
تبصره  .4کليه پرداختها منوط به درخواست کتبي دانشجوي ذینفع از دانشكده و اعالم کتبي دانشكده،
خطاب به حوزه معاونت پژوهش و فناوري است.
تبصره  .5هزینه قابل پرداخت براي هر شب اقامت حداکثر  033/333/-ریال و در مجموع تا سقف -
 833/333/ریال (هشت صد هزار ریال) مي باشد.
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شرایط پرداخت هزینۀ شرکت و ارائۀ مقاله توسط اعضای هیأت علمی دانشگاه ،در کنفرانسها
و همایشهای بینالمللی خارج از کشور
 .8همایش بينالمللي ،همایشي است که با مشارکت یك یا چند دانشگاه ،سازمان یا انجمن تخصصي معتبر خارجي
برگزار گردد و داراي هدف و موضوع بينالمللي باشد .همچنين بخشي از سخنرانيها و مقالههاي علمي توسط
شرکت کنندگان خارجي ارائه شود و حداقل % 03اعضاي کميتۀ علمي از سایر کشورها انتخاب شده باشند.
 .2حمایت مالي از شرکت اعضاي هيأت علمي در کنفرانسها و همایشهاي بينالمللي خارج از کشور صرفاً مربوط
به مواردي خواهد بود که برگزارکنندگان آنها دانشگاهها ،مراکز تحقيقاتي و یا انجمنهاي معتبر علمي شناخته
شده باشند.
 .9اعضاي هيأت علمي دانشگاه ميتوانند با رعایت تشریفات اداري ،یک باردر طول سال جهت ارائۀ مقاله به
صورت شفاهي یا پوستر در همایشهاي بينالمللي ،به خارج از کشور اعزام شوند.
 .4اعضاي هيأت علمي در هنگام درخواست شرکت در کنفرانسها و همایشهاي بينالمللي خارج از کشور باید
داراي حداقل دو سال سابقۀ خدمت در دانشگاه باشند.
 .5هر عضو هيأت علمي متقاضي شرکت در کنفرانسها و همایشهاي بينالمللي خارج از کشور ،باید بين دو سفر
علمي خارج از کشور ،حداقل یك مقاله چاپ شده در نشریات نمایه شده در  JCRو یا یك طرح خاتمه یافته
خارج از دانشگاه و عقد قرارداد شده از طریق معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه ،حداقل به مبلغ 103/333/333
ریال داشته باشد .شرط مقاله براي رشتههاي علوم انساني حداقل یك مقالۀ چاپ شده در نشریات علمي
پژوهشي داراي مجوز از وزارتين نمایه شده در ( ISCداراي ضریب تأثير) و یك مقالۀ چاپ شده به زبان
انگليسي ميباشد.
تبصره :6براي اعضاي هيأت علمي گروه زبان عربي ،به جاي مقالۀ چاپ شده به زبان انگليسي ،مقالۀ چاپ
شده به زبان عربي مورد قبول است.
 .6حمایت مالي دانشگاه از اعضاي هيأت علمي شرکت کننده در همایشهاي بينالمللي براي بخشي از هزینهها
شامل :هزینۀ بليط رفت و برگشت ،هزینۀ اسكان ،هزینۀ اخذ ویزا به تفكيك کشورهاي مختلف بهشرح ذیل
تعيين ميگردد که به صورت معادل ریالي براساس نرخ ارز مبادلهاي و پس از انجام مأموریت و در قبال تسليم
گزارش و مدارك و اسناد مثبته از محل اعتبار پژوهانه (گرنت) عضو هيأت علمي ( )%03و از محل اعتبارات
پژوهش و فناوري دانشگاه ( )%33قابل پرداخت ميباشد.
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نام کشور
کشورهاي آمریكاي جنوبي ،آمریكاي شمالي ،استراليا و نيوزیلند
کشورهاي ژاپن ،کره جنوبي و آفریقاي جنوبي
کشورهاي اروپاي غربي ،روسيه
کشورهاي اروپاي شرقي ،یونان ،چين ،مالزي ،سنگاپور ،تایلند ،تایوان و
کشورهاي قاره آفریقا
کشورهاي حاشيه خليج فارس ،اوکراین ،جمهوريهاي تازه استقالل یافته
شوروي سابق ،ترکيه ،قبرس ،عربستان ،لبنان ،هند ،پاکستان و مراکش

مبلغ حمایت دانشگاه
 80/333/333/ریال 90/333/333/ریال 30/333/333/ریال 00/333/333/ریال 03/333/333/-ریال

تبصره  :7سقف حمایت مالي قابل پرداخت براي شهرهاي مرزي کشورهاي همایش به صورت موردي در
شوراي پژوهش و فناوري دانشگاه( حداکثر تا  03/333/333/-ریال) تعيين ميگردد.
تبصره  :1در کليه موارد اعزام عضو هيأت علمي به خارج از کشور جهت ارائۀ مقاله در مجامع بينالمللي،
عالوه بر سقف تعيين شده معادل ریالي حداکثر  933دالر آمریكا ( یا  033یورو) حق ثبتنام در مقابل
تسليم گواهي رسمي شرکت و ارائۀ مقاله در همایش به صورت جداگانه به شرکت کننده پرداخت خواهد شد.
تبصره :3سقف حمایت مالي قابل پرداخت براي ارائۀ مقاله به صورت پوستر ( %51پنجاه درصد) مبالغ
جدول فوق ميباشد.
تبصره  :81معيار محاسبۀ معادل ریالي مبالغ فوقالذکر «نرخ ارز مبادلهاي» اعالم شده توسط بانك مرکزي
جمهوري اسالمي ایران در تاریخ صدور مأموریت ميباشد.
مدارك الزم برای تائید انجام سفر و پرداخت هزینه ها
.1

ارائۀ گزارش همایش

.1

تصویر گواهي شرکت و ارائه مقاله

.0

الشه بليط رفت و برگشت

.0

اصل رسيد حق ثبت نام

.0

یك نسخه از مقاله ارائه شده در همایش

.3

برنامۀ همایش

تصویب
این دستورالعمل در تاریخ  1009/39/13مورد بازنگري قرارگرفت و به تصویب شوراي پژوهش و فناوري دانشگاه
رسيد.
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فصل 81
آییننامۀ همایشهای علمی
مشخصات سند
عنوان سند :آیيننامۀ همایشهاي علمي
نوع سند :آیيننامه

شمارۀ سند :عتف-آ0131-

ویرایش31 :

صفحه13 :

اقدام کنندگان
مسئولیت
تهيهکننده(گان)

نام و نام خانوادگی
محسن شریفي

تأیيدکننده
تصویبکننده

مسعود برومند
منصور غالمي

واحد سازمانی
مدیر کل دفتر سيساستگذاري و
برنامهریزي امور پژوهشي
معاون پژوهش فناوري
وزیر علوم ،تحقيقات و فناوري

مرجع تأیید سند
جلسۀ شوراي معاونان

نام و نام خانوادگی دبیر
مسعود شمسبخش

شماره و تاریخ صورتجلسه
شمارۀ جلسه:
تاریخ09/13/11 :

مرجع نگهداری سند

پرونده

قسمت

دفتر وزارتي

0

1

تاریخ و شمارۀ ابالغ
سند
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مقدمه
برگزاري همایشهاي علمي ،بعنوان بخشي از فرآیند مدیریت ،نقش مهمي در تقویت ارتباط ميان اعضاي جامعۀ
علمي ،تبادل اندیشه و اشاعۀ دستاوردهاي پژوهشي در جامعه دارد .آیيننامۀ حاضر براي ایجاد همسویي و
نظاممندي در برگزاري و ثبت همایشهاي علمي داخلي ،اعم از منطقهاي ،ملي و بينالمللي ،همچنين به منظور
اجراي تصویب نامۀ هيأت وزیران به شمارۀ /0911ت 00018/مورخ  00/1/13درخصوص نحوۀ برگزاري
همایشهاي بينالمللي توسط دانشگاهها ،مؤسسات آموزش عالي ،پژوهشي و فناوري تابع ضوابط هيأتهاي امنا
تدوین شده است .مؤسسههاي مشمول این آیيننامه با رعایت ضوابط مندرج در این آیيننامه ميتوانند نسبت به
برگزاري همایشهاي علمي اقدام نمایند .به همایشهایي که منطبق بر ضوابط این آیيننامه نباشند ،امتيازي تعلق
نميگيرد.
مادۀ  .8تعاریف و اختصارات
وزارت :وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري
معاونت :معاونت پژوهش و فناوري وزارت علو ،تحقيقات و فناوري
مؤسسه :دانشگاهها ،مؤسسات آموزش عالي ،پژوهشي و فناوريِ داراي موافقت قطعي از شوراي گسترش آموزش
عالي ،انجمنهاي علمي و پاركهاي علم و فناوري ،مراکز رشد و شهركهاي علمي تحقيقاتي داراي مجوّز فعاليت
ازوزارت علوم ،تحقيقات و فناوري
همایش علمی :هرگونه گردهمایي علمي ،پژوهشي و فناوري که دانشگاهها ،مؤسسات آموزش عالي ،پژوهشي و
فناوي ،انجمنهاي علمي ،پاركهاي علم و فناوري و شهركهاي علمي و تحقيقاتي آن را با یكي از عناوین زیر
برگزار کنند:


کنگره :شرکتکنندگان آن براي بحث و تبادل نظر و تصميمگيري دربارۀ موضوعي ویژه گرد هم
ميآیند .کنگره در سطح ملي یا بينالمللي و بصورت دائمي یا موقّت برگزار ميشود .بيشتر کنگرههاي
بينالمللي و جهاني ساالنه برگزار ميشوند .کنگره غالباً چند روز طول ميکشد و داراي چندین جلسۀ
همزمان است.



کنفرانس :جلساتي علمي با شكل و ماهيتي تخصصيتر از کنگره که در آن تعداد زیادي مقاله
بصورت سخنراني یا پوستر ایراد ميشود .کنفرانس در سطح داخلي یا بينالمللي ،ظرف مدّت یك یا
چند روز و در یك نوبت یا ادواري براساس موضوعي خاص برگزار ميشود .کنفرانسها معموالً در دو
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قالب ،با تكيۀ بيشتر بر جنبۀ آموزشي در موضوعات پيشرفته و تخصصي یا با تكيۀ بيشتر بر جنبههاي
پژوهشي و نوآورانۀ موضوعي تخصصي برگزار ميشوند.


سمپوزیوم :جلساتي علمي که در آن کارشناسان یك فن ،دیدگاه خود را دربارۀ موضوعي واحد از
نگاههاي متفاوت بيان ميکنند و به بحث و تبادل نظر ميپردازند .هدف نهایي سمپوزیوم ،آگاه شدن
کارشناسان فن از دیدگاههاي همكاران و آخرین تحوّالت و یافتههاي رشتۀ تخصصي خود است.
معموالً در سمپوزیومها درخصوص مسائل مورد بحث راهكارهایي پيشنهاد ميشود.



سمینار :سلسله سخنرانيهاي معموالً یك روزه که در آن صاحبنظران براي طرح یا بررسي یك یا
چند مسألۀ تخصصي و ارائه و مبادلۀ یافتههاي جدید گرد هم ميآیند .سمينار در سطح محلي ،ملّي و
بينالمللي تشكيل شود؛ تعداد شرکتکنندگان آن محدود است و موضوع آن معموالً با داوري منسجم
اوليه همراه نيست .برنامۀ کاري سمينار با هدف تقویت مهارتهاي افراد شرکتکننده تنظيم ميشود.



نشست علمی :جلسۀ مستقلي است با حضور تعداد محدودي کارشناس صاحبنظر در یك عنوان
علمي براي بحث و تبادل نظر با هدف همسطحسازي اطّالعات و نقد و تحليل موضوعي خاص برگزار
ميشود.

همایش مشترك :همایشي است که توسط بيش از یك مؤسسه (غير از حاميان و مؤسساتي که لوگو
(نشانواره) یا نام آنها در مستندات همایش ذکر ميشود) برگزار ميشود .مشارکت مؤسسات در همایشهاي
بينالمللي به تأیيد هيأت امنا و در همایشهاي داخلي به تأیيد معاونت پژوهش و فناوري «مؤسسه» /رئيس
انجمن ميرسد.
همایش مستقل :همایشي است که توسط فقط یك مؤسسه برگزار ميشود (این نوع همایشها ميتوانند
حاميان و مؤسسات همكار داشته باشند و نام آنها را در مستندات همایش درج نمایند).
تبصرۀ  .8برگزاري همایش در اماکن مربوط به مؤسسهاي علمي به منزلۀ مشترك بودن آن مؤسسه در برگزاري
یا معتبر شناخته شدن آن همایش نيست و برگزارکننده اجازۀ استفاده از عنوان و لوگوي مؤسسۀ علمي را ندارد.
ماده  .2اهداف
.8-2

ارتقاي سطح کيفي و اثربخشي همایشهاي علمي

.2-2

ساماندهي و نظاممند کردن همایشها و مقاالت آنها در پایگاه استنادي علوم جهان اسالم ()ISC
بهمنظور تقویت شبكۀ علمي کشور

.9-2

افزایش نقش همایشهاي علمي در چرخۀ مدیریت دانش کشور
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ماده  .9سطح همایش علمی
.8-9

همایش منطقهای :همایشي علمي که با شرکت صاحبنظران در بارۀ موضوعات منطقۀ جغرافيایي

خاصي در داخل کشور یا کشورهاي منطقه برگزار ميشود و مسائل یا نوآوريها و تبادالت علمي آن منطقه را
بررسي ميکند.
.2-9

همایش ملی :همایشي است که با هدف بررسي موضوعات علمي در سطح ملي و یا شرکت

صاحبنظران از سراسر کشور به زبان فارسي برگزار ميشود.
.9-9

همایش بینالمللی :همایشي که با هدف فرامنطقهاي و بينالمللي و مشارکت یك یا چند سازمان یا

انجمن تخصصي خارجي برگزار ميشود و همه یا شماري از سخنرانيها و مقالههاي علمي آن باید به
زبانهاي غيرفارسي ایراد شود.
ماده  .4ویژگیهای همایش علمی
 .8-4ویژگیهای کلی
 .1-1-0موضوع و محورهاي همایش علمي باید با یك حوزۀ خاص علمي یا بينرشتهاي مرتبط باشد .موضوعات
پراکنده و نامرتبط در همایش علمي پذیرفته نميشود.
 .1-1-0موضوع و محورهاي همایش علمي باید با زمينۀ فعاليت و مأموریت «مؤسسه» مرتبط و هماهنگ باشد.
 .0-1-0مؤسسۀ برگزارکننده باید در موضوع همایش علمي داراي جایگاه علمي و عضو هيأت علميِ مرتبط باشد.
 .0-1-0همایش نباید مجازي و غيرحضوري برگزار شود.
 . 0-1-0همایش باید داراي وبگاه اختصاصي باشد که همۀ اطالعات مربوط به همایش در آن ارائه شود.
 .3-1-0همایش و مقاالت آن در پایگاه استنادي علوم جهان اسالم ) (ISCثبت شود.
 .9-1-0کارگروه علمي تخصصي مقاالت همایش را داوري کند.
 .8-1-0مقالههاي علمي بصورت سخنراني حضوري /پوستر یا از طریق ویدئو  -کنفرانس ارائه شود.
 .0-1-0مقالههاي همایش در مجموعۀ چكيده مقاالت /مقاالت بصورت الكترونيكي یا چاپي منتشر شود.
تبصره  .2در کنار همایشهاي علمي براساس موضوع همایش ميتواند کارگاه اقماري ،نمایشگاه تجهيزات،
نمایشگاه منابع علمي ،نمایشگاه صنایع مرتبط و نمایشگاه شرکتهاي دانشبنيان برگزار شود.
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 .2-4ویژگیهای همایشهای علمی بینالمللی داخل کشور
 .1-1-0همایش با مشارکت علميو حمایت مالي یك یا چند انجمن تخصصي خارجي یا نهاد علميِ خارجي که
داراي فعاليت علمي ،پژوهشي و فناوري باشد ،برگزار شود.
 .1-1-0شماري از سخنرانيها و مقاالت را شرکتکنندگان خارجي ایراد کنند.
 .0-1-0مؤسسۀ متقاضي سابقۀ برگزاري حداقل یك همایش بينالمللي را داشته باشد یا با مشارکت سایر مؤسسات
واجد شرایط که سابقۀ برگزاري حداقل یك همایش بينالمللي علمي را داشتهاند ،همایش را برگزار کند .مشارکت
باید به تأیيد هيأت امناي مؤسسۀ برگزار کننده برسد .همایشهاي دورهایبينالمللي که معموالً با همكاري چند
کشور برگزار ميشوند ،از این قاعده مستثني هستند.
 .0-1-0تمام فراخوانها ،پوسترها ،بنرها و بروشورها به زبان فارسي و یك زبان خارجي (انگليسي و  ) ...باشند.
 . 0-1-0به ازاي هر موضوع حداقل یك سخنران مدعو خارجي از مراکز علمي خارج از ایران با رعایت تنوع
جغرافيایي شرکت کند .حداقل  10درصد ایرادکنندگان مقاالت از مراکز علمي سایر کشورها باشند.
ماده  .5مؤسسههای برگزارکنندۀ همایش علمی
مؤسسههاي آموزش عالي ،پژوهشي و فناوري داراي موافقت قطعي از شوراي گسترش آموزش عالي ،پاركهاي
علم و فناوري ،مراکز رشد و شهركهاي علمي تحقيقاتي و انجمنهاي علميِ داراي مجوّز فعاليت از وزارت،
ميتوانند طبق جدول ذیل اقدام به برگزاري همایش کنند.
جدول  .8مؤسسههای برگزارکنندۀ همایشهای علمی و نوع همایشهای قابل برگزاری
ردیف
8

مؤسسه

شرایط برگزاري همایش

دانشگاهها و مؤسسات ميتوانند همایشهاي منطقهاي ،ملي و بينالمللي را در صورت دارا بودن شرایط ذیل
برگزار نمایند.
آموزش عالي و پژوهشي
 .1دارا بودن مجوز قطعي «مؤسسه» از شوراي گسترش و برنامهریزي آموزش عالي
 .1دایر بودن رشتۀ تخصصي مرتبط با موضوع همایش در آن «مؤسسه» با استعالم
از شوراي گسترش و برنامهریزي آموزش عالي
 .0دارا بودن گروه پژوهشي و یا آموزشي در رشتۀ تخصصي مرتبط با موضوع
همایش درآن «مؤسسه»
 .0دارا بودن  0نفر عضو هيأت علمي تماموقت همان «مؤسسه» با مدرك دکتري
در حوزۀ تخصصي مرتبط باموضوع همایش براي برگزاري همایش در سطح
«منطقهاي و ملي»
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 .0دارا بودن  13نفر عضو هيأت علمي تماموقت همان «مؤسسه» با مدرك دکتري
در حوزۀ تخصصي مرتبط با موضوع همایش براي برگزاري همایش در سطح
«بينالمللي»
 .3دارا بودن زیرساختهاي الزم امكانات و تجهيزات کافي براي برگزاري همایش
 .9دارا بودنحداقل  13سال قدمت تأسيس «مؤسسه» براساس مجوز قطعي شوراي
گسترش و برنامهریزي آموزش عالي
الف .انجمنهاي علمي بارتبۀ  Aو B
انجمنهاي علمي
 ميتوانند همایشهاي منطقهاي ،ملي و بينالمللي برگزار نمایند.
ب .انجمنهاي علمي با رتبۀ Cو D
 .1ميتوانند همایشهاي منطقهاي و ملي برگزار نمایند.
 .1براي برگزاري همایش بينالمللي فقط باهمكاري فعال یكي از انجمنهاي علمي با
رتبۀ  Aو B
ميتوانند اقدام کنند.
پاركهاي علم و فناوري ،الف .پاركهاي علم و فناوري ،مراکز رشد سطح 1و شهركهاي علمي تحقيقاتي
مراکز رشد و شهركهاي  ميتوانند همایشهاي منطقهاي ،ملي و بينالمللي برگزار نمایند.
علمي تحقيقاتي
ب .سایر پاركهاي علم و فناوري و مراکز رشد
 .1ميتوانند همایشهاي منطقهاي و ملي برگزار نمایند.
 .1براي برگزاري همایش بينالمللي فقط با همكاري فعال حداقل یكي از پاركهاي
علمو فناوري ،مراکز رشد و شهركهاي علمي تحقيقاتي سطح  1ميتوانند اقدام
کنند.

تبصره .9مؤسسه مكلّف است سطح همایش علمي را در کليۀ مكاتبات رسمي ،بنرها ،گواهيها و نيز سامانۀ
اطالعرساني ذکر کند درغير اینصورت بدون اعتبار است.
تبصره  .4مؤسسات مشمول و واجد شرایط براساس جدول  1آیيننامه ميتوانند بصورت مستقل یا مشترك نسبت
به برگزاري همایش اقدام نمایند.
ماده  .6مجوّز برگزاری
 .8-6مجّوز برگزاری همایش مالی
معاونت پژوهش و فناوري «مؤسسه» مجوّز برگزاري همایش ملي را در صورت احراز شرایط مندرج در مواد  0و  0با
تصویب در شوراي پژوهشي «مؤسسه» صادر ميکند.
مجوّز برگزاري همایش ملي انجمنهاي علمي پس از تصویب همایش در هيأت مدیرۀانجمن و بررسي و احراز
شرایط آیيننامه توسط کميسيون انجمنهاي علمي «وزارت»صادر ميشود.
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تبصره  .5در صورت نبودِ معاونت پژوهش و فناوري در ساختار «مؤسسه» ،رئيس «مؤسسه»یا تصویب شوراي
مؤسسه مجوّز را صادر ميکند .صدور مجوّز همایشهاي ملي دانشگاههاي آزاد اسالمي ،دانشگاه فرهنگيان ،پيام
نور ،جامع علمي-کاربردي ،فني و حرفهاي برعهدۀ معاونت پژوهش و فناوري سازمان مرکزي آنهاست.
.2-6مجوز برگزاری همایش بینالمللی
به استناد نامۀ شمارۀ /0911ت00018مورخ  00/1/13معاون اول رئيس جمهوري ،دانشگاهها و مؤسسات آموزش
عالي و پژوهشيكه به استناد مفاد بند ب مادۀ  13قانون برنامۀ پنجم توسعهملزم به رعایت قوانين و مقررات عمومي
حاکم بر دستگاههاي اجرایينيستند و تابع قوانين و مقررات هيأتهاي امنا هستند ،در صورت احراز شرایط این
آیين نامه و تأیيد شوراي پژوهشي مؤسسه ،پس از تصویب هيأت امناي ذیربط نسبت به برگزاري همایشهاي
بينالمللي اقدام ميکنند.
 .1-1-3انجمنهاي علمي پس از تصویب همایش در هيأت مدیرۀ انجمن ،در صورت تأیيد کميسيون انجمنهاي
علمي «وزارت»نسبت به برگزاري همایش بينالمللي اقدام ميکنند.
 .0-1-3پاركهاي علم و فناوري و مراکز رشد واحدهاي فناور مجاز به برگزاري سمپوزیوم ،سمينار ،نشست علمي و
رویدادهاي علمي و فناوري با موضوع فعاليتها و اهداف خود هستند .مجوّز برگزاري همایش ملي و بينالمللي
مراکز رشد و پاركهاي وابسته به دانشگاهها ،پس از تصویب در شوراي پژوهشي و هيأت امناي دانشگاهها توسط
معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه و مجوّز پاركهاي مستقل استاني توسط هيأت امناي پارك صادر ميشود.
ماده  .7ضوابط برگزاری همایش
.8-7ادواری بودن :همایشهاي علمي معموالً در سالهاي متمادي به صورت منظّم و دورهاي برگزار ميشود.
در شرایطي که همایشي ادواري براي اولين بار برگزار ميشود ،شواهد و دالیل کافي براي تداوم برگزاري آن در
آینده وجود داشته باشد.
 .2-7توجیهپذیر بودن :برگزاري همایش باید به منظور حل بخشي از نيازهاي کشور یا ارائۀ دستاورهاي نوین
براي توسعۀ کشور ،مبتني بر اسناد باالدستي یا به منظور گسترش مرزهاي دانش یا فناوري باشد.
تبصره  .6اگر همایش ملي و بينالمللي با عنوان و موضوعي مشخص در یك سال برگزار شده باشد ،برگزاري آن
در همان سال ممكن نيست.
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 .9-7کارگروه علمی و اجرایی :اعضاي کارگروه برگزارکننده ،اجرایي و علمي باید از شخصيتهاي برجستۀ
علمي کشور در سطح ملي و بينالمللي باشند .دبير علمي همایش باید فردي با سوابق علمي مرتبط و متناسب با
سطح همایش باشد و پس از انتخاب ،حكم وي توسط رئيس /معاون پژوهش و فناوري «مؤسسه» یا رئيس انجمن
صادر شود.
تبصره  .7دبير علمي باید داراي حداقل مرتبۀ دانشياریو سابقۀ عضویت در کارگروه علمي همایش معتبر علمي یا
بينالمللي یاسابقۀ عضویت در هيأت تحریریه و داوري مقاالت مجالت معتبر باشد .در موارد خاص ،دبير علمي با
تصویب شوراي پژوهشي استادیار خواهدبود.
 .4-7در برگزاري همایش توسط دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي ،پژوهشي و فناوري باید حداقل  33درصد از
اعضاي کارگروه علمي همایش از سایر دانشگاهها ،مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي کشور باشند.
 .5-7در صورت برگزاري همایش توسط انجمنهاي علمي توزیع اعضاي کارگروه علمي باید به صورت مناسب از
دانشگاهها ،مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي ،اعضاي هيأت علمي بازنشسته ،دستگاهها و سازمانهاي مختلف
حوزۀ صنعت و یا تخصص مرتبط باشد.
 .3-9کیفیت برگزاری :به منظور حفظ و ارتقاي کيفيت همایشها ،فرآیند برگزاري آنها ،شامل تهيۀ فراخوان و
پوستر ،داوري مقاالت ،برنامهریزي و مدیریت نشستها ،ميزگردها ،کارگاهها باید با نظم و برنامۀ زمانبندي شدۀ
دقيق ،به دور از تشریفات و صرف هزینههاي غيرضرور صورت پذیرد.
 .7-7زمان تقاضا :تقاضاي برگزاري همایش به همراه مدارك الزم دال بر تحقق کليه بندهاي این آیيننامه
باید در بازۀ زماني تعيين شده توسط «مؤسسه» ،پيش از تاریخ برگزاري به معاونت پژوهش و فناوري «مؤسسه» یا
«هيأت مدیرۀ انجمن» ارائه شود .ذکر اهداف و دالیل توجيهي براي برگزاري همایش در متن تقاضا ضروري است.
 .1-7در ارتباط با همایشهاي بينالمللي ،مؤسسه موظف است پس از تصویب همایش ،بهمنظور هماهنگي در
امور بينالملل ،به مرکز همكاريهاي علمي و بينالمللي وزارت متبوع اطالعرساني نماید.
تبصره  .1برگزارکننده موظف است به منظور جلوگيري از تخلفات علمي ساز و کارهایي نظير استفاده از
نرمافزارهاي تشابهیاب را به کار گيرد .همچنين تدابير الزم را براي جلوگيري از هرگونه فعاليت متضاد بااصول و
مباني نظام جمهوري اسالمي در همایش اتخاذ کند.
تبصره  .3مسئوليت حفظ کيفيت علمي همایش و رعایتكاملمفاد اینآیيننامه توسط برگزارکنندگان همایش برعهدۀ
«معاونت پژوهش و فناوري موسسه» یا «رئيس انجمن» است.

مجموعه قوانین و مقررات پژوهشی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

ماده  .1هزینههای برگزاری همایش
هزینۀ برگزاري همایش از محل ثبتنام و حاميان ماليتأمين ميشود .مؤسسه ميتواند بخشي از هزینۀ همایش را در
بودجۀ ساالنهپيشبيني نماید .معاونت پژوهش و فناوري «مؤسسه»ها و هيأت مدیرۀ انجمنهاي علمي موظفاند
برميزان مبالغ دریافتي و هزینهکرد دبيرخانههاي همایشهاي علمي نظارت داشته باشند.
ماده  .3ثبت همایش و مقاالت آن
 .8-3مطابق آیيننامۀ ارتقاي مرتبۀ اعضاي هيأت علمي آموزشي و پژوهشي و شيوهنامۀ اجرایي آن ،به آن دسته از
همایشهاي معتبر علمي داخلي امتياز تعلق ميگيرد که توسط «مؤسسه» یا انجمنهاي علمي داراي مجوّز رسمي
از مراجع ذيصالح برگزار و در پایگاه استنادي علوم جهان اسالم ( )ISCثبت شده باشند.
براین اساس ،برگزارکنندگان همایشهاي علمي مشمول این آیيننامه موظّفاند قبل از فراخوان مقاله ،همایش خود
را مطابق شيوهنامۀ ثبت همایش در سامانۀ مربوط در پایگاه استنادي علوم جهان اسالم ( )ISCثبت کنند .همچنين
پس از برگزاري همایش ،برگزارکنندگان باید«مجموعه چكيدۀ مقاالت» همایش یا ،در صورت تهيه و گردآوري،
«مجموعۀ مقاالت همایش» را براي ثبت ،طبق شيوهنامۀ مذکور به پایگاه استنادي علوم جهان اسالم( )ISCارسال
کنند.
 .2-3پایگاه استنادي علوم جهان اسالم( )ISCدرخواستها را در کارگروه علمي مربوطه بررسي و در صورت احراز
شرایط و رعایت مقررات نسبت به ثبت آنها اقدام ميکند .بدین منظور ،پایگاه مذکور مطابق بند  13مادۀ 0
شيوهنامۀ اجرایي آیيننامۀ ارتقاي مرتبۀ اعضاي هيأت علمي و این آیيننامه ،شيوهنامۀ ثبت همایشهاي علمي را
تدوین و اعالم ميکند.
 .9-3پایگاه استنادي علوم جهان اسالم( )ISCفقط همایشهایي را در سامانۀ ثبت همایشهاي علمي ثبت
ميکند که براساس مفاد این آیيننامه و شيوهنامۀ ثبت همایشهاي علمي حائز شرایطاند.
.4-3معاونتپژوهش و فناوري «مؤسسه»  /هيأت مدیرۀ انجمن موظف است تدابير مقتضي را براي الزام ثبت
همایش توسط برگزارکنندگان در پایگاه  ISCطبق مادۀ یادشده بيندیشد و هرگونه حمایت مادي و معنوي از
برگزاري همایش را منوط به ارائۀ گواهي ثبت در پایگاه ISCکند.
 .5-3پایگاه استنادي علوم جهان اسالم ( )ISCعناوین همایشهاي علمياي را که گواهي ثبت در این پایگاه را
دریافت کردهاند ،به تفكيك سال در سامانۀ ثبت همایشهاي علمي براي بهرهبرداري ایرادکنندگان مقاله در آن
همایشها قرار ميدهد.
مجموعه قوانین و مقررات پژوهشی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

ماده .81نظارت بر حسن اجرا
نظارت بر حسن اجراي این آیيننامه بر عهدۀ معاونت پژوهش و فناوري «وزارت» و در «مؤسسه» برعهدۀ معاونت
پژوهش و فناوري «مؤسسه» ،در انجمنهاي علمي برعهدۀ کميسيون انجمنهاي علمي «وزارت» و در پاركهاي
علم و فناوري و مراکز رشد واحدهاي فناور برعهدۀ دفتر برنامهریزي و سياستگذاري امور فناوري «وزارت» است.
این آیيننامه در 13ماده و  0تبصره در تاریخ 09/130/11به تصویب وزیر علوم ،تحقيقات و فناوري رسيد و
جایگزین آیيننامۀ نحوۀ برگزاري و ساماندهي همایشها به شماره  0/138113مورخ  00/30/11و بخشنامۀ
ابالغي از مرکز هيأتهاي امناو هيأتهاي مميزه «وزارت» به شماره  10/88983مورخ  00/30/10ميشود و از
تاریخ ابالغ الزماالجرا است .همچنين معاونت پژوهش و فناوري «وزارت» در صورت نياز ،شيوهنامۀ اجرایي آن را
تهيه و ابالغ مينماید.
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شیوهنامۀ ثبت ،پردازش و اشاعۀ گردهماییهای علمی و مقاالت آن
(شماره  9/88233مورخ )13/15/89

 .8مقدمه
براساس آیيننامۀ کميسيون نظام اطالعرساني علم و فناوري ،این کميسيون مسئوليت برنامهریزي کالن،
سياستگذاري و تدوین ضوابط در امر گردآوري و ثبت ،سازماندهي و اشاعۀ اطالعات و منابع اطالعاتي علم
و فناوري و زیرساختهاي ارتباطي شامل:
 طراحي و پيادهسازي نظام استانداردها و ضوابط نظام
 تعيين حدود وظایف زیرمجموعهها در اجراي نظام
 ایجاد نظام ثبتي اطالعات علمي ،تحقيقاتي و فناوري
را برعهده دارد.
شيوهنامۀ حاضر ،به منظور پيادهسازي نظام استانداردها و ساماندهي ثبت گردهمایيهاي علمي کشور و
همچنين ثبت سازماندهي و اشاعۀ مقاالت ارائه شده در این گردهمایيها تهيه شده است.

 .2تعاریف و اختصارات
وزارت :وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري
کمیسیون :کميسيون نظام اطالعرساني علم و فناوري
سامانه :سامانهاي است براي استانداردسازي ساز و کار ثبت ،سازماندهي و اشاعۀ گردهمایيهاي علمي و
مقاالت آن که براساس شيوهنامۀ حاضر و تحت نظارت کميسيون توسط سازمان متولي مدیریت و اجرا
ميشود و در این شيوهنامه ،به اختصار ،واژه «سامانه» به کار ميرود.
سازمان متولی  :سازماني که توسط کميسيون و براساس استانداردها و ضوابط تعيين شده براي اجراي طرح
ثبت ،پردازش و اشاعۀ گردهمایيهاي علمي و مقاالت مربوطه حائز صالحيت شناخته شود.
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گردهمایی علمی :نشستي براي هماندیشي صاحبنظران در یك زمينۀ علمي است که طي آن مقاالتِ
داوري شده و منتخب از سوي هيأت داوران در یك زمينۀ علمي ،ارائه شود و مورد نقد و بررسي یا پرسش و
پاسخ قرار گيرد و سپس در قالب یك مجموعه مقاالت (الكترونيك یا چاپي) قابل ارائه باشد .در این شيوهنامه
به اختصار ،واژۀ گردهمایي به کار ميرود.
 .9روند انجام کار
پس از تصویب این شيوهنامه ،سازمانهاي متولي توسط کميسيون تعيين ميشود .با ابالغ آن توسط رئيس
کميسيون ،سازمان متولي موظّف است ضمن اعالم زمانبندي مشخص ،شرایط فني الزم براي حصول به
شاخصها و استانداردهاي مصوب کميسيون را فراهم آورد و تحت نظارت مستمر این کميسيون و گرفتن
بازخوردها براي بهبود و ارتقاي سيستم ،فعاليت نماید .همزمان ،دستورالعمل اجرایي در خصوص نحوۀ ارسال و
ثبت گردهمایيها و مقاالت ،توسط سازمان متولي تهيه ميشود.
طراحي راهكارهاي مناسب براي ترغيب و الزام پژوهشگران و دستاندرکاران برگزاري گردهمایيهاي علمي
در عمل به این آیيننامه ،در گامهاي بعدي در دستور کار کميسيون و نهادهاي مرتبط در وزارت قرار خواهد
گرفت.
 .4گردهمایی
 .8-4شرایط الزم گردهمایی برای ثبت در سامانه
 -1-1-0التزام به داوري؛
 -1-1-0ارائۀ مقاالت به همراه پرسش و پاسخ یا نقد؛
 -0-1-0ارائۀ مجموعه مقاالت به صورت الكترونيكي یا چاپي؛
 -0-1-0دارا بودن متولي حقوقي؛
 -0-1-0ارائۀ مشخصات گردهمایي شامل:
أ .عنوان گردهمایي؛
ب .تاریخ برگزاري گردهمایي؛
ت .موضوع گردهمایي؛
ث .مشخصات برگزارکنندگان گردهمایي (مؤسسه ،سازمان)... ،؛
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ج .مشخصات ساختار علمي گردهمایي (کميتۀ علمي ،داوران)؛
ح .تعداد شرکتکنندگان گردهمایي؛
خ .تعداد مقاالت پذیرفته شده؛
د .تعداد مقاالت ارسال شده به گردهمایي.
تبصره :اطالعات مربوط به بندهاي «ح»« ،خ»« ،د» پس از برگزاري گردهمایي و به منظور تكميل
اطالعات گردهمایي ،دریافت ميشوند.
 .2-4نحوۀ تخصیص شناسه و وبسایت گردهمایی
 -1-1-0شناسۀ (کد ثبتي) تخصيص یافته به گردهمایي ،شناسهاي منحصر به فرد است و به ترتيب ،شناسه
مربوط به مجموعه مقاالت و شناسۀ هریك از مقاالت در مراحل بعدي به آن اضافه ميشوند ،به نحوي که
مجموعۀ آن معرف یك مقاله مشخص از یك گردهمایي (و مجموعۀ مقاالت مربوطه) باشد.
 -1-1-0سازمان متولي موظف است در صورت درخواست برگزارکنندگان گردهمایي ،وبسایت اختصاصي به
گردهمایي تخصيص دهد به طوريکه انجام کليۀ امور مربوط به گردهمایي شامل :وبسایت ،نمایش اعالنات،
فراخوان مقاالت ،داوري الكترونيكي ،پذیرش مقاالت به صورت الكترونيكي ،ثبت نام شرکت در گردهمایي و
توليد مجموعه مقاالت از طریق آن وبسایت (و حتياالمكان) به صورت الكترونيكي قابل انجام باشد.
 -0-1-0ارسال تقاضاي ثبت گردهمایي به سازمان متولي قبل از فراخوان مقاالت توسط برگزارکننده
گردهمایي
 -0-1-0دریافت شناسۀ ثبتي و دسترسي وبسایت اختصاصي گردهمایي (در صورت تمایل) از سازمان متولي
توسط برگزارکنندۀ گردهمایي صورت گيرد.
 .5مقاالت گردهمایی
 .8-5شرایط الزم مجموعه مقاالت گردهمایی علمی برای ثبت و سازماندهی و اشاعه در
سامانه
 -1-1-0طي کردن فرآیند داوري و همترازخواني؛
 -1-1-0ارائۀ موارد ذیل به صورت الكترونيكي:
أ .شناسۀ گردهمایي براي بازخواني اطالعات کامل گردهمایي؛
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ب .اطالعات کامل پدیدآورنده (پدید آورندگان)؛
ت .عنوان کامل مقاله ،کليدواژه ،چكيده به زبان فارسي و زبان دیگر؛
ث .اطالعات کامل کتابشناختي منابع و مآخذ؛
ج .مجموعه مقاالت گردهمایي (در صورت عدم استفاده از وبسایت تخصيص یافته سازمان متولي؛
ح .بروشور ،پوستر و فراخوان گردهمایي.
 . 0-1-0رعایت استانداردهاي مربوط به فرمت ثبت مقاله براي بارگذاري در سامانه (مطابق استاندارد اعالم
شده توسط سازمان متولي).

 .6ثبت ،سازماندهی و اشاعۀ مقاالت در سامانه
 .8-6مالكیت مقاله
مخاطب سازمان متولي و کميسيون در بحث حقوق مالكيت فكري مربوط به مقالۀ گردهمایي علمي ،منحصراً
برگزارکنندۀ گردهمایي ميباشد و حل و فصل مسائل مربوط به تعيين مالك حقوق مادي و معنوي مقاله به
توافق ميان برگزارکننده و مؤلفان مربوط ميشود.
 .1-3ثبت و شناسۀ مقاله
سازمان متولي موظّف است پس از دریافت مجموعه مقاالت ،اقدام به تخصيص شناسۀ ثبتي براي هر یك از
مقاالت نماید.
 .9-6سازماندهی
 -8-9-6نمایهسازی و چكیدهنویسی
نمایه سازي در عنوان ،چكيده و در صورت الزم ،متن مقاالت و با استفاده از واژگان کنترل شده و نمایهسازي
تخصصي انجام ميگيرد.
 -2-9-6فهرست عناصر اطالعاتی
الف .اطالعات گردهمایي
 عنوان
 موضوع
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 برگزارکننده
 تاریخ برگزاري
ب .اطالعات مقاله
 عنوان
 کليدواژهها
 زبان ارائه
 نوع ارائه (شفاهي ،پوستر ،مجموعه مقاالت)... ،
 چكيده
 نمایۀ موضوعي (طبيعي ،کنترل شده)... ،
 نمایه استنادي
 چكيده به زبان دیگر
 فهرست منابع و مآخذ
 .4-6اشاعه
-8-4-6تعیین سطح اشاعه
الف .ارائۀ اطالعات کتاب شناختي ،نمایۀ موضوعي و چكيده به زبان اصلي و به زبان دیگر ،برمبناي استاندارد و
به صورت رایگان الزامي است.
ب .مشاهده و دریافت تمام متن ،براي اشخاص و برمبناي تفاهم انجام شده با برگزارکنندۀ گردهمایي به
منظور استفادۀ شخصي و فقط براي اهداف پژوهشي و آموزشي ميسر خواهد بود.
ج .براي جلوگيري از استفادۀ فراتر از قالب تعریف شده ،ساز و کار فني و نظارتي سيستم مشاهده با ضریب
امنيتي باال طراحي شود؛ بهطوريکه امكان تشخيص و پایش سوء استفادههاي احتمالي و پيگيريهاي قانوني
را ممكن سازد.
 -2-4-6تعیین نحوۀ فروش تمام متن
به منظور شفافسازي نحوۀ تعامل سازمان متولي و برگزارکننده در مورد نحوۀ قيمتگذاري و تقسيم درآمد
حاصل از فروش مقاالت ،قرارداد و یا تفاهمنامۀ حقوقي توسعۀ سازمان متولي طراحي و پس از تصویب در
کميسيون اجرایي شود.
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 -9-4-6نحوۀ تسهیم درآمد
درآمد ناشي از ارائۀ تمام متن ،براساس قراردادي که بين برگزارکننده و سازمان متولي تنظيم شده تقسيم
ميشود؛ مسئوليت تعيين و پرداخت حقالسهم نویسنده(گان) مقاله برعهده برگزارکننده ميباشد.
 .7حقوق ،توسعه و نظارت سامانه
 -1-1-9کميسيون ،سياستگذاري و نظارت بر اجراي این شيوهنامه در سامانه را به عهده دارد.
 -1-1-9الزم است تسهيالت قانوني یا تشویقي براي الحاق گردهمایيها به سامانه بررسي شود.
 -0-1-9سامانۀ فوق متعلق به وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري است.
این شيوهنامه در  9بند و  1تبصره ،در تاریخ 80/30/31در کميسيون نظام اطالعرساني علم و فناوري به
تصویب رسيد و از تاریخ ابالغ الزماالجرا خواهد بود.
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ضوابط حمایت از برگزاری همایشهای علمی و فناوری استانی ،ملی و بینالمللی
(شماره  88/23314مورخ )38/15/17

به استناد بندهاي ز ،ح ،ط ،ك ،و ،ل ماده  18و بند الف ماده  13برنامۀ پنجم توسعه و راهبرد کالن  0و  0نقشۀ
جامع علمي کشور و در راستاي انجام وظایف و تحقق اهداف معاونت علمي و فناوري ریاست جمهوري ،ضوابط
حمایت از همایشهاي علمي و فناوري استاني ،ملي و بينالمللي به شرح ذیل تدوین ميگردد که پس از ابالغ ،قابل
اجراست.
ماده  .8اهداف
 ارائۀ توانمنديهاي علمي ،پژوهشي و فناوري؛ فراهم آوردن محيط مناسب تبادل نظر بين دانشمندان و متخصصان داخل و خارج کشور؛ گسترش و تعميق همكاري صنعت و دانشگاه به منظور ارتقاي اصل نيازسنجي و مسأله محوري؛ ارتقاي نقش همایشها در چرخۀ مدیریت دانش؛ ترویج و توسعه علم و فناوري.ماده  .2تعاریف
معاونت :معاونت علمي و فناوري ریاست جمهوري
برگزارکننده :انجمن علمي ،پژوهشگاه ،دانشگاه ،سازمان تحقيقاتي و یا سازمانهاي دولتي با مشارکت مراکز و
نهادهاي علمي و مراکز علمي و صنعتي بخش خصوصي برتر.
همایش علمی :فعاليتي است دانشبنيان ،که با مشارکت صاحبنظران و دانشمندان یك یا چند حوزۀ علمي ،به
منظور تبادل دانش و اطّالعات و ارائۀ آخرین دستاوردها ،توسط نهادها و مراکز علمي و صنعتي دولتي و خصوصي
برتر برگزار ميگردد.

مجموعه قوانین و مقررات پژوهشی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

همایش استانی :همایشي است که در سطح یك استان و با همكاري مراکز و سازمانهاي علمي همان استان
برگزار ميگردد.
همایش ملی :همایشي است که توسط یك یا چند سازمان یا مرکز علمي ملي در داخل کشور برگزار ميگردد.
همایش بینالمللی :همایشي است که با مشارکت یك یا چند سازمان و یا مرکز علمي ملي و بينالمللي در
داخل یا خارج از کشور برگزار ميگردد.
ماده  .9ارائه تقاضا
تقاضاي حمایت از همایش ،ميبایست حداقل  1ماه قبل از تاریخ برگزاري ،به دفتر معاونت ارسال شود.
تبصره  .8صرف ارسال تقاضا ،حقي را مبني بر حمایت و یا استفاده از لوگوي معاونت در پوسترهاي تبليغاتي
همایش متقاضي ایجاد نميکند.
ماده  .4شاخصهای ارزیابی
 .8-4مجوز برگزاری
برگزارکنندگان ميبایست مجوز برگزاري همایش را از کميتۀ سازماندهي همایشهاي معاونت توسعۀ مدیریت و
سرمایۀ انساني رئيس جمهور اخذ و به معاونت ارائه نمایند.
تبصره  .2همایشهاي بدون مجوز ،حمایت نميشوند؛ از طرف دیگر اخذ مجوز برگزاري ،به خودي خود داللت بر
حمایت معاونت ندارد.
 .2-4جایگاه برجستۀ علمی
همایش توسط یك نهاد علمي و یا مشترکاً توسط چند نهاد علمي و صنعتي معتبر کشور برگزار گردد و اعضاي
کميتههاي علمي و راهبردي آن ،دانشمندان و صاحبنظران کشور باشند .تعداد شرکتکنندگان ،تعداد مقاالت ارائه
شده و موضوعات و گرایشهاي همایش نيز تعيين کنندۀ جایگاه علمي همایش ميباشند.
تبصره  .9همایشهایي که مشترکاً توسط نهادهاي علمي ملي و بينالمللي مانند دانشگاهها و صنعت برگزار
ميگردد ،در اولویت حمایت خواهند بود.
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 .9-4فراگیر بودن
اعضاي کميتههاي برگزارکننده ،راهبردي ،علمي و داوران ،از مراکز علمي داخل وخارج کشور انتخاب شده باشند.
 .4-4سابقۀ همایش
همایش در تاریخهاي مشخص و ادواري و ترجيحاً در شهرهاي مختلف کشور با موفقيت برگزار شده باشد و از
لحاظ جایگاه علمي در مسير ارتقاء باشد.
 .5-4دبیرخانه
به منظور سياستگذاري ،هدایت ،نظارت و انتقال تجربيات ،همایش ترجيحاً داراي دبيرخانۀ دائمي باشد.
 .6-4ارائۀ گزارش
یك نسخه از انتشارات همایش از قبيل کتابچۀ مقاالت ،گزارش برگزاري و  ...جهت اطالع ،به معاونت ارسال شود.
تبصره .4همایشهایي که نتایج برگزاري آنها در قالب قطعنامه ،بيانيه و ،...داراي نتایج مفيد و علمي در حوزۀ
تخصصي خود باشند ،در صورت ارسال اثرات آن به معاونت ،در حمایتهاي آتي به عنوان یك شاخص داراي
اولویت ،منظور ميگردد.
ماده  .5هزینههای همایش
برگزارکننده ضمن پرهيز از کارهاي تجمالتي و هزینههاي غير ضروري ،ميبایست حداقل  %03هزینههاي
همایش را از محل درآمدهاي آن (ثبت نام ،کارگاه ،نمایشگاه و )...تأمين نماید.
تبصره  .5درصد فوق براي همایشهایي که سابقه و استمرار برگزاري آنها باال ميباشد ،افزایش پيدا ميکند.
تبصره .6حمایتهاي مالي معاونت ،تأمين کننده بخشي از هزینههاي همایش ميباشد و به عنوان کمك
بالعوض در اختيار برگزارکننده قرار ميگيرد و در صورتي که همایش به هر دليلي برگزار نگردد ،دبير یا رئيس
همایش ،ملزم به بازگرداندن مبلغ حمایتي به معاونت ميباشد.
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ماده  .6نظارت
معاونت ،کيفيت همایش را در حين اجرا ارزیابي ميکند.
این ضوابط با  3ماده و  3تبصره در تاریخ  01/30/19تنظيم و به تایيد معاون علمي و فناوري رئيس جمهور رسيده
است و از این تاریخ قابل اجرا ميباشد.
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ضوابط استفاده از عبارت «بینالمللی»« ،ملی»« ،کشوری»« ،استانی» در عنوان
همایش و جشنوارهها
(بخشنامۀ شمارۀ  211/54191مورخ )8913/81/83
از تاریخ ابالغ این بخشنامه کليه دستگاههاي اجرایي موضوع ماده  0قانون مدیریت خدمات کشوري و مؤسسات
بخش غيردولتي ،که اقدام به برگزاري هرگونه همایش در سطوح بينالمللي ،ملي و استاني مينمایند ،ملزم به
رعایت موارد ذیل ميباشند.
ماده  .8کليۀ دستگاههاي اجرایي و بخش غيردولتي موظّفند براي استفاده از عبارت «بينالمللي»« ،ملي» و
«کشوري» جهت برگزاري هرگونه همایش در سطح کشور ،مجوز الزم را از کارگروه ساماندهي همایشها و براي
استفاده از عبارت «استاني» مجوز الزم را از شوراي برنامهریزي و توسعه استان اخذ نمایند.
ماده .2به تمامي عناویني همچون «سمينار ،کنفرانس ،کنگره ،گردهمایي ،سمپوزیوم ،مجمع ،جشنواره» و سایر
عناوین مشابه ،در این بخشنامه همایش گفته ميشود.
ماده  .9ترکيب اعضاي کارگروه ساماندهي همایشها عبارتند از:


نمایندۀ معاونت توسعه مدیریت و سرمایۀ انساني رئيس جمهور؛



نمایندۀ معاونت برنامهریزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور؛



نمایندۀ وزارت کشور؛



نمایندۀ وزارت اطّالعات؛



نمایندۀ وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري؛



نمایندۀ وزارت امور خارجه؛



نمایندۀ وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي؛



نمایندۀ دستگاه اجرایي یا بخش غيردولتي متقاضي برگزاري همایش (حسب مورد)؛

تبصره .دبيرخانۀ کارگروه ساماندهي برگزاري همایشها در معاونت توسعۀ مدیریت و سرمایۀ انساني رئيس
جمهور تشكيل ميگردد.
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ماده  .4روزنامهها ،مجالت و سایر رسانههاي تصویري ،دیجيتالي و مكتوب موظفند هنگام اطالعرساني و تبليغات
براي هریك از همایشهاي بينالمللي ،ملي و استاني موضوع این بخشنامه ،شماره مجوز صادره توسط کارگروه
ساماندهي همایشها یا شوراي برنامهریزي و توسعۀ استان را در آگهي درج نمایند.
ماده  .5موارد ذیل مشمول این بخشنامه نميشوند و تابع قوانين و مقررات خاص خود ميباشد.


همایشهایي که به واسطۀ عضویت کشور در برخي از انجمنها ،سازمانها و مجامع بينالمللي یا به
واسطه ارائۀ هویّت ملي به جهانيان ،وقوع یك بحران جهاني و منطقهاي و یا براي کسب و پاسداري از
منافع ملي در سطح بينالمللي و منطقهاي با شرکت مقامات رسمي از کشورها برگزار ميشود.



گردهمایيهایي که به مناسبتهاي ملي ،مذهبي ،موضوعات سياسي و امنيتي و حفظ منافع ملي برگزار
ميشود.



جلسات آموزشي و نشستهاي مدیریتي درون سازماني.
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دستورالعمل اجرایی برگزاری و ساماندهی همایشهای علمی
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

مقدمه
به منظور ارتقاي سطح کيفي پژوهش و آموزش و گسترش فعاليتهاي علمي و بينالمللي دانشگاه با سایر نهادها و
مؤسسات علمي و دستیابي به آخرین دستاوردهاي علمي ،هر یك از دانشكدههاي دانشگاه ميتوانند با شرایط و
ضوابط مندرج در این دستورالعمل اقدام به برگزاري همایشها و کنفرانسهاي علمي منطقهاي ،ملي و بينالمللي
نمایند.
ماده  .8تعاریف
 .1-1مؤسسه :منظور از مؤسسه ،دانشگاهها ،موسسات آموزش عالي و پژوهشي و فناوري داراي موافقت
قطعي و انجمن هاي علمي داراي مجوز فعاليت از وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري یا وزارت بهداشت و
همچنين دانشگاههاي آزاد جامع مي باشند.
 .1-1همایش علمی معتبر :منظور ،هرگونه گردهمایي علمي و پژوهشي توسط صاحبنظران و خبرگان
رشتههاي مختلف علمي است که با عناوین ذیل توسط مؤسسات مشمول بند  1-1برگزار مي شود.
 .0-1کنگره :شرکتکنندگان آن ،براي بحث و تبادل نظر و تصميمگيري دربارۀ موضوعي ویژه گرد هم
ميآیند .کنگره ميتواند در سطح ملي یا بينالمللي و بهصورت دائمي یا موقت برگزار شود .بيشتر
کنگرههاي بين المللي و جهاني بهصورت ساليانه برگزار ميشوند.
 .0-1کنفرانس :جلساتي با شكل و ماهيتي تخصصيتر از کنگره ،که در آن تعداد زیادي از افراد سخنراني
ميکنند و در سطح داخلي یا بين المللي ،ظرف مدت یك یا چند روز و در یك نوبت یا به صورت ادواري
بر اساس موضوع خاصي برگزار ميگردد.
 .0-1سمینار :به سلسله سخنرانيهاي معموالً یك روزه اطالق ميگردد که در آن صاحبنظران براي طرح
یا بررسي یك یا چند مسئلۀ تخصصي و به منظور ارائه و مبادلۀ اطالعات تازه و یافتههاي جدید گرد هم
ميآیند .سمينار ميتواند در سطح محلي ،ملي و بينالمللي تشكيل شود و تعداد شرکتکنندگان در آن
محدود بوده و موضوع ارائه شده معموالً با داوري منسجم اوليه همراه نيست .برنامۀ کاري یك سمينار با
هدف تقویت مهارتهاي افراد شرکتکننده تنظيم ميشود.
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 .3-1سمپوزیوم :به جلساتي گفته ميشود که در آن متخصصان یك فن ،دیدگاه خود را دربارۀ یك موضوع
واحد از منظرهاي مختلف ارائه ميکنند و در ادامه به بحث و تبادل نظر ميپردازند .هدف نهایي آن نيز
آگاه شدن متخصصان فن از دیدگاه همكاران خود و در جریان قرار گرفتن از آخرین تحوالت و یافتههاي
رشته تخصصي خود ميباشد.
 .9-1نشست علمی :جلسۀ مستقلي که با حضور معدودي متخصص صاحبنظر در یك عنوان علمي براي
بحث و تبادل نظر در جهت همسطحسازي اطالعات و نقد و تحليل یك موضوع خاص برگزار گردد.
ماده  .2سطح همایش
 .1-1همایش محلی :همایشي علمي است که با شرکت صاحبنظران یك واحد جغرافيایي خاص برگزار
ميشود و معموالً مسائل آن واحد ( شهر ،شهرستان و  )...را مورد بررسي قرار ميدهد.
 .1-1همایش منطقهای :همایشي علمي است که با شرکت صاحبنظران یك منطقۀ جغرافيایي خاص
برگزار ميشود و معموالً مسائل آن منطقه را مورد بررسي قرار ميدهد.
 .0-1همایش ملی :همایشي علمي است که با شرکت صاحبنظران از سراسر کشور و به زبان فارسي
برگزار ميگردد.
 .0-1همایش بین المللی :همایشي علمي است که با مشارکت یك یا چند دانشگاه یا انجمن تخصصي
معتبر خارجي برگزار گردد و داراي هدف و موضوع بينالمللي باشد .همچنين بخشي از سخنرانيها و
مقالههاي علمي توسط شرکتکنندگان خارجي ارائه شود .در ضمن حداقل  03درصد از اعضاي کميتۀ
علمي از اساتيد کشورهاي خارجي ميباشند.
ماده .9اهداف
.1-0ساماندهي و نظاممند نمودن برگزاري همایشهاي دانشگاه؛
.1-0ارتقاي کيفيت عملكرد و بهبود نحوۀ ارتباط دانشگاه و نيازهاي جامعه؛
.0-0نمایهسازي همایشها و مقاالت آنها در پایگاه استنادي جهان اسالم(.)ISC

ماده  .4ضوابط برگزاری همایش
 .1-0برگزارکنندگان اصلي همایش باید از شخصيتهاي برجستۀ علمي و اعضاي هيأت علمي دانشگاه باشند.
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 . 1-0برگزاري همایش باید در راستاي حل بخشي از نيازهاي دانشگاه یا کشور و یا ارائۀ دستاوردهاي نوین در
جهت توسعۀ ملي باشد.
 .0-0اعضاي کميتههاي برگزار کننده ،اجرایي و علمي ميبایست از شخصيتهاي برجستۀ علمي دانشگاه و
کشور در سطح ملي باشند .دبير علمي همایش باید فردي با سوابق علمي مناسب با سطح همایش باشد.
پس از تأیيد شوراي پژوهش ،حكم وي توسط رئيس محترم دانشگاه صادر ميشود.
 .0-0تقاضاي برگزاري همایش به همراه مدارك مربوطه به منظور تحقق کليۀ بندهاي این دستورالعمل باید در
بازۀ زماني کافي(حداقل  0ماه) قبل از تاریخ برگزاري همایش به حوزۀ معاونت پژوهشي دانشگاه ارائه
شود .در تقاضا الزم است موارد ذیل قيد شود:
 -1-0-0دالیل توجيهي الزم در خصوص برگزاري همایش
 -1-0-0معرفي حاميان مالي و معنوي همایش
 -0-0-0معرفي ارکان برگزاري همایش شامل شوراي سياستگذاري ،دبير علمي ،دبير اجرایي ،کميتۀ علمي و
اجرایي ،داوران مقاالت علمي و محل استقرار جلسات
 -0-0-0زمان و مكان دقيق برگزاري همایش
 -0-0-0برآورد درآمد و هزینه هاي برگزاري همایش
 .0-0برگزاري همایش بهصورت حضوري باشد و برگزاري هرگونه همایش بهصورت مجازي نامعتبر ميباشد.
 .3-0مقالههاي علمي بهصورت سخنراني یا پوستر یا چاپ مقاله کامل ارائه شوند.
 .9-0هر یك از مشارکتکنندگان در برگزاري همایش ،باید در کميتۀ علمي /اجرایي /مراحل داوري حضور
فعال و مؤثر داشته باشند.
 .8-0همایش باید طي سالهاي گذشته بهصورت منظم و ادواري در ایران و یا کشورهاي مختلف با موفقيت
برگزار شده باشد و در صورتي که همایش براي اولين بار برگزار ميشود ،دالیل کافي براي تداوم
برگزاري آن در آینده ارائه شود.
 .0-0ثبت برگزاري همایش در سامانۀ مربوطه در پایگاه استنادي علوم جهان اسالم ) (ISCالزامي است.
ماده .5مراحل اجرایی
.1-0ارائۀ صورتجلسۀ تأیيد برگزاري همایش توسط گروه مربوطه به دانشكده؛
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 .1-0ارائۀ صورتجلسۀ تأیيد برگزاري همایش توسط دانشكدۀ مربوطه ،به معاونت پژوهشي؛
 .0-0طرح و تصویب پيشنهاد برگزاري همایش در شوراي پژوهشي دانشگاه؛
 .0-0تصویب حمایت مالي دانشگاه از برگزاري همایش توسط هيأت رئيسه دانشگاه؛
تبصره  .8برگزاري همایشها بهصورت خودگردان بوده و الزم است تا حد امكان کليۀ هزینههاي آن از محل
درآمدهاي ثبت نام و حمایتکنندگان مالي فراهم گردد.
ماده  .6چارت همایش
.1-3رئيس همایش؛
 .1-3دبير علمي همایش و دبير اجرایي همایش؛
 .0-3کميتۀ علمي،کميتۀ اجرایي ،کميتۀ ارتباط با صنعت ،کميتۀ امور بينالملل ،کميتۀ روابط عمومي ،کميتۀ
فناوري اطالعات و کميتۀ امور مالي.
تبصره .2براي هر یك از دبيران علمي و اجرایي ميبایست دو نفر از اعضاي هيأت علمي شاخص و برجستۀ گروه
مربوطه از طرف دانشكده معرفي گردد.
تبصره  .9دبير علمي همایش از بين دو نفر معرفي شده از طرف دانشكدۀ مربوطه و با حكم ریاست محترم
دانشگاه منصوب ميگردد.
تبصره .4احكام دبير اجرایي و رؤساي کميتهها توسط معاون محترم پژوهش و فناوري صادر ميگردد.
ماده  .7وظایف ریاست همایش
 .1-9تصویب کلي برنامۀ همایش؛
 .1-9معرفي دبير علمي همایش جهت صدور حكم؛
 .0-9افتتاح رسمي همایش؛
 .0-9تأیيد اعضاي پيشنهادي کميتۀ علمي که از طرف دبير معرفي شدهاند؛
 .0-9امضاي گواهي پایان همایش؛
 .3-9پذیرش کامل مسئوليت برگزاري همایش و نظارت بر رعایت و انجام تمام مفاد دستورالعمل.
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ماده  .1وظایف دبیرعلمی همایش
 .1-8انتخاب و پيشنهاد اعضاي کميتۀ علمي و معرفي آنها به ریاست همایش؛
.1-8تشكيل و هدایت جلسات مستمر کميتۀ علمي؛
 .0-8تأیيد نهایي پوستر همایش ،بروشور و کتابچۀ مجموعه مقاالت (بهصورت الكترونيكي)؛
 .0-8تصویب نهایي برنامههاي علمي همایش و سخنرانان منتخب کميتۀ علمي؛
 .0-8انجام مكاتبات و دعوت از مهمانان خارجي؛
 .3-8امضاي گواهي شرکت.
ماده  .3وظایف دبیراجرایی همایش
 .1-0برآورد هزینۀ کلي همایش؛
.1-0تكميل فرمهاي مجوز برگزاري شوراي پژوهشي؛
 .0-0پذیرش مسئوليت کامل مالي ،اداري و حقوقي همایش؛
 .0-0ارائه جدول زماني عمليات اجرایي همایش؛
 .0-0تعيين محل برگزاري همایش؛
 .3-0انتخاب شرکتها و مؤسسات حمایتکننده؛
 .9-0برنامهریزي جهت اطالعرساني همایش از طریق روابط عمومي دانشگاه و روابط بينالملل دانشگاه.

ماده  .81وظایف کمیتۀ علمی
 .1-13پيشنهاد و تصویب محورهاي علمي همایش؛
 .1-13دعوت و هماهنگي با نمایندگان دانشكدهها؛
.0-13دریافت مقاالت و بررسي اوليه خالصه مقاالت؛
 .0-13تعيين هيأت داوران و تهيۀ فرم ارزشيابي و روش ارزیابي مقاالت رسيده؛
 . 0-13تعيين و پيشنهاد کميتۀ ارزیابي و تهيۀ فرم ارزیابي همایش پس از اختتام با هماهنگي کميتۀ اجرایي؛
 .3-13تصميمگيري نهایي در مورد پذیرش مقاالت؛
مجموعه قوانین و مقررات پژوهشی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

 .9-13تعيين سخنرانان مدعو و اساتيد کارگاهها؛
 .8-13ارائۀ گزارش کار همایش (تعداد شرکتکنندگان ،تعداد مقاالت رسيده ،تعداد مقاالت پذیرفته شده ،تعداد
مقاالت ارائه شده و )...بعد از اختتام؛
 . 0-13گردآوري و ویرایش مقاالت علمي ارائه شده جهت تهيۀ کتابچۀ همایش با هماهنگي کميتۀ روابط
عمومي.
تبصره .5حداقل  %33از اعضاي کميتۀ علمي بایستي ازاعضاي هيات علمي سایر دانشگاههاي کشور انتخاب
گردد.
ماده  .88وظایف کمیتۀ اجرایی
 .1-11تشكيل کميتههاي فرعي شامل واحد روابط عمومي و اطالع رساني ،واحد انتشارات و تبليغات ،واحد
ثبت نام و صدور کارت ،واحد صدور گواهي شرکت در همایش ،واحد تشریفات و امور بين الملل ،واحد
پشتيباني و تدارکات؛
 .1-11مدیریت برگزاري همایش (پيشنهاد و تشكيل کميته ها ،پيشنهاد راهكارهاي اجرایي به کميته هاي
مختلف)؛
 .0-11چاپ پوستر و کتاب همایش ،بروشور و برنامۀ روزانه؛
 .0-11هماهنگي و نظارت بر کميتههاي فرعي؛
 .0-11انجام کليۀ امور مقدماتي شامل عقد قرارداد سالن ،سمعي و بصري ،پذیرایي و غذا با هماهنگي واحد
پشتيباني و تدارکات؛
 .3-11دعوت از شرکتها و مؤسسات حامي ،جهت حضور؛
 .9-11اطالعرساني کامل برنامه از طریق کميته روابط عمومي؛
 .8-11ثبتنام شرکتکنندگان و حضور و غياب آنان؛
 .0-11صدور کارت و گواهي شرکت در همایش.
ماده  .82وظایف کمیتۀ ارتباط با صنعت و جامعه
 .1-11شناسایي و پيشنهاد افراد مؤثر در رابطه با صنعت و جامعه و دانشگاه بسته به موضوع همایش؛

مجموعه قوانین و مقررات پژوهشی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

 .1-11شناسایي و تهيه ليست حمایتکنندگان مالي.
ماده  .89وظایف کمیتۀ امور بین الملل
 .1-10شناسایي سازمانها و شخصيتهاي خارجي در رابطه با همایش؛
 .1-10برقراري ارتباط با مراکز خارج از کشور به منظور معرفي همایش و تا حد امكان جلب حمایتهاي آنان؛
 .0-10شناسایي و دعوت از صاحبنظران خارجي در همایش علمي مرتبط ،با هماهنگي کميتۀ علمي.
ماده  .84وظایف کمیتۀ روابط عمومی
 .1-10سازماندهي امور مربوط به شرکتکنندگان معمولي و خاص؛
 .1-10سازماندهي امور سمعي و بصري و ضبط برنامههاي همایش؛
 .0-10تدارك فعاليتهاي فرهنگي و فوق برنامه؛
 .0-10تدارك و آمادهسازي سالنهاي برگزاري کنفرانس و سایر اماکن مرتبط؛
.0-10خطاطي پالکاردها و پردههاي تبليغاتي راهنماي محل برگزاري همایش؛
 .3-10ارتباط با روزنامه ،تلویزیون و رسانههاي جمعي براي تهي خبر برگزاري همایش؛
 .9-10سازماندهي و هماهنگي جهت برنامههاي افتتاحيه و اختتاميه؛
 .8-10تهيۀ خبرنامه همایش؛
 .0-10تهيۀ لوح تقدیر و هدایا.
ماده  .85وظایف کمیتۀ فناوری اطالعات
 .1-10درج پوستر در سایت همایش؛
 .1-10درج فرم ثبتنام همایش همراه با مبلغ ثبتنام بر اساس نوع پذیرش؛
 .0-10اطالعرساني و دریافت فایل پاورپوینت مقاالت (ارائۀ شفاهي و پوستر)؛
 .0-10تجهيز سالنهاي ارائۀ مقاالت به کامپيوتر و ویدئو پروژکتور و تنظيم آنها؛
 .0-10دریافت ليست ثبتنامکنندگان از سایت و ارائه به کميتۀ پذیرش جهت صدور گواهينامه؛
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 .3-10دریافت اصل مقاالت و ليست کلي ارائهدهندگان مقاالت از سایت و ارسال به کميتۀ علمي و پژوهشي؛
 .9-10اعالم نتایج داوري؛
 .8-10پشتيباني سایت؛
 .0-10تهيۀ نرمافزارهاي مورد نياز همایش؛
 .13-10دریافت مقاالت و مشخصات ثبتنام کنندگان از طریق سایت؛
ماده  .86وظایف کمیتۀ مالی
 .1-13تعيين گردش امور مالي همایش با هماهنگي معاونت محترم پژوهشي و کميتۀ اجرایي؛
.1-13تخصيص بودجه و هزینهکرد آن براي خرید خدمات و تجهيزات؛
 .0-13پيگيري جهت وصول امكانات مالي و تدارکاتي از مؤسساتي که جهت حمایت مالي اعالم آمادگي
نمودهاند؛
 .0-13ارائۀ گزارش تراز مالي همایش به دبير همایش بعد از اختتام همایش.
ماده  .87ترکیبات اعضای ثابت کمیتهها
 .1-19کميتۀ اجرایي :ریاست محترم دانشكده ،دبير اجرایي ،مدیرگروه آموزشي برگزارکننده ،چند نفر از اعضاي
گروه یا گروههاي مرتبط
 .1-19کميتۀ علمي :دبير همایش و حداقل  0تن از اعضاي هيأت علمي برجسته ترجيحاً از گروه آموزشي
مربوطه و با مرتبه حداقل دانشياري (یادآوري ميشود که  %33اعضاي کميتۀ علمي بایستي از سایر
دانشگاههاي کشور انتخاب گردد).
 .0-19کميتۀ روابط عمومي :مدیر دفتر روابط عمومي ،رئيس مؤسسه چاپ و انتشارات دانشگاه
 .0-19کميتۀ روابط بينالملل :مدیر دفتر همكاريهاي علمي و بينالمللي دانشگاه ،دبير اجرایي و دبير علمي
 .0-19کميتۀ ارتباط با صنعت :مدیر دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه ،دبير اجرایي و دبير علمي ،چند نفر از
اعضاي گروه و مهندسين صنعتي خارج از دانشگاه
ماده  .81نظارت برحسن اجراي این دستورالعمل بر عهدۀ معاونت محترم پژوهشي دانشگاه است.
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ماده  .83این دستورالعمل در  10ماده و  0تبصره ،در دومين شوراي پژوهشي و فناوري دانشگاه (مورخ
 )1003/31/10به تصویب رسيد.
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فصل 88
آییننامۀتشكیل هستههای پژوهشی
مقدمه
این آیين نامه در جهت اجراي سياستهاي دانشگاه به منظور ایجاد و تقویت هستههاي پژوهشي و انجام
پژوهشهاي گروهي در راستاي موضوعات اولویتدار در گروههاي آموزشي مستعد و واجد شرایط تنظيم و به اجرا
گذاشته ميشود.در این آیيننامه ،براي اختصار ،به معاونت پژوهشي و فناوري دانشگاه« ،معاونت» ،به معاونت
پژوهشي دانشكده« ،دانشكده» و به گروه آموزشي« ،گروه» اطالق مي شود.

ماده  .8تعریف هسته پژوهشی
به مجموعهاي متشكل از اعضاي هيأت علمي یك گروه که داراي سابقه و تجربۀ پربار پژوهشياند و بر محور یك
برنامه پژوهشي مصوب فعاليتهاي علمي دارند ،هسته پژوهشي گفته ميشود.
تبصره .8هستهها در فعاليتهاي بين رشتهاي ميتوانند از اعضاي هيأت علمي دیگر گروههاي آموزشي نيز
بهرهمند شوند.
تبصره .2تشكيل هستههاي پژوهشي و داشتن یكسال عملكرد مطلوب پيشنياز تشكيل گروههاي پژوهشي
ميباشد.
ماده .2اهداف و وظایف
اهداف و وظایف هستۀ پژوهشي عبارت است از:
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الف) انجام دادن پژوهش هاي برنامه محور ،درجهت افزایش توان و اعتالي جایگاه علمي دانشگاه و دستیابي
روزافزون به یافتههاي علمي نوین و ارتقاي سهم دانشگاه در گسترش مرزهاي دانش؛
ب) انجام دادن پژوهشهایي که به حل معضالت اساسي کشور کمك ميکند و جذب اعتبارات پژوهشي از
خارج از دانشگاه؛
ج) مهيا کردن محيط علمي پویا و مولد علم و برنامه محور؛
د) سازماندهي گروههاي پژوهشي و تقویت فعاليتهاي مشترك پژوهشي.
ماده  .9شرایط تشكیل هستۀ پژوهشی
هستۀ پژوهشي بنابه تقاضاي اعضاي هيأت علمي و با شرایط زیر تشكيل ميگردد:
الف) هدف و عنوان هستۀ پژوهشي ،متناسب با نيازهاي علمي و موضوعات اولویتدار کشور و در جهت توسعه
علمي دانشگاه در یكي از زمينههاي علمي یا علمي کاربردي باشد؛
ب) هستۀ پژوهشي ،برنامۀ سه سالۀ پژوهشي مدرن و مصوب داشته باشد؛
ج) تقاضاي تشكيل هستۀ پژوهشي و برنامۀ آن به تأیيد شوراي پژوهشي دانشكده رسيده باشد.
د) تقاضاي تشكيل هستۀ پژوهشي و برنامۀ آن به تصویب شوراي پژوهشي دانشگاه رسيده باشد.

ماده  .4شرایط اعضای اصلی هستۀ پژوهشی
هستۀ پژوهشي با حداقل سه عضو هيأت علمي از یك گروه در مرتبۀ استادیاري و باالتر که شرایط زیر را دارا باشند
و با در نظر گرفتن شرایط موضوع ماده  0تشكيل ميشود.
الف) راهنمایي پایاننامه حداقل سه دانشجوي کارشناسي ارشد؛
ب) به انجام رساندن حداقل دو طرح پژوهشي؛
ج) انتشار حداقل سه مقالۀ علمي پژوهشي در مجالت علمي معتبر در سه سال گذشته؛
تبصره  .9حداقل دو تن از اعضاي هر هستۀ پژوهشي باید دو شرط از شرایط «الف» تا «ج» را دارا باشند و نفر
سوم حداقل یكي از شرایط فوق الذکر را دارا باشد.
تبصره  .4یك عضو هيأت علمي نمي تواند در بيش از یك هستۀ پژوهشي در دانشكده و یك هستۀ بين رشتهاي،
به عنوان عضو اصلي که با آن هسته شكل ميگيرد ،شرکت داشته باشد.
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تبصره .5هسته ميتواند عضو غير اصلي از خارج از دانشگاه نيز داشته باشد.
ماده  .5پشتیبانی از هستههای پژوهشی
هستۀ پژوهشي بر مبناي برنامه و عملكرد پژوهشي که ساالنه توسط معاونت بررسي خواهد شد ،از اعتبارات ریالي و
اختيارات الزم براي انجام فعاليت ذیل برخوردار است:
الف) اجراي طرحهاي تحقيقاتي نوآورانه در جهت اعتالي جایگاه علمي دانشگاه؛
ب) پذیرش داوطلبان داخلي و خارجي در چهارچوب اهداف و برنامه هستۀ پژوهشي بهعنوان دستيار پژوهشي؛
ج) اعطاي اعتبارات پژوهشي ویژه به اعضاي هيأت علمي عضو هسته بر اساس عملكرد پژوهشي؛
تبصره  .6ارائه امتيازات ویژه به هستههاي پژوهشي مزیت دار
 امكان انجام  1طرح پژوهشي داخل دانشگاه در هر سال بهصورت مشترك توسط اعضاي هسته و در راستاياهداف مصوب هسته از محل اعتبارات معاونت پژوهشي دانشگاه مطابق آیيننامه نحوۀ حمایت ازطرحهاي
پژوهشي اعضاي هيأت علمي دانشگاه شهيد مدني آذربایجان
 در نظر گرفتن ضریب  1/1در محاسبۀ امتيازات فعاليتهاي پژوهشي اعضاي هسته که بهصورت مشتركتوسط اعضاي هسته و در راستاي اهداف مصوب هسته باشد براي دریافت اعتبار پژوهشي (گرنت)

ماده  .6چنانچه معاونت ،پس از بررسي ساالنه ،عملكرد هسته را نامطلوب تشخيص داد ،موضوع لغو هسته از
سوي معاونت ،در شوراي پژوهشي دانشگاه مطرح خواهد شد.
این آیيننامه (مصوبۀ  1001/11/13شوراي پژوهشي دانشگاه) در آبان ماه  1003بازبيني و در 6ماده و  6تبصره
تنظيم شد.
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دستورالعمل اجرایی تشكیل هستههای پژوهشی دانشجویی

مقدمه
در راستاي اجراي عمل به توصيۀ مقام معظم رهبري مبني بر فراهم آوردن زمينۀ مشارکت دانشجویان در انجام
فعاليت هاي پژوهشي ،به منظور استفاده از نيروهاي جوان و خالق در عرصۀ پژوهش و سرعت بخشيدن به
فعاليتهاي پژوهشي کشور ،آیيننامۀ تأسيس هستههاي دانشجویي پژوهش محور ارائه ميگردد.
ماده  .8تعاریف
.1-1

.2-1

.3-1

هستۀ پژوهشی دانشجویی :واحد پژوهشي است که به منظور تمرکز و تقویت فعاليتهاي پژوهشي
دانشجویان پس از تصویب در شوراي پژوهشي دانشكده به عنوان یكي از واحدهاي تابعه ،تحت نظارت
معاون پژوهشي و فناوري دانشگاه فعاليت مينماید.
استاد راهنمای پژوهشی :عضو هيأت علمي دانشكده یا پژوهشكده است که حسب نظر معاون
پژوهشي و فناوري ،توانایي تخصصي و مدیریتي همكاري با دانشجویان را در قالب اجراي طرح تحقيقاتي
دارد.
پژوهشگر :دانشجوي مقطع دکتري ،کارشناسي ارشد و یا کارشناسي که توان انجام طرح تحقيقاتي
تحت نظارت استاد را دارد.

ماده .2اهداف
.8-2
.2-2
.9-2
.4-2

ترویج و فرهنگسازي و تقویت پژوهش و فناوري در کشور با استفاده از توان پژوهشي دانشجویان کشور
ظرفيتسازي براي فعاليتهاي پژوهشي دانشجویان
زمينهسازي رشد و شناسایي نخبگان
بسترسازي براي ایجاد واحدهاي فناوري ،مؤسسات و شرکتهاي پژوهشي و فناوري

ماده  .9ارکان هسته
 .1-0سرپرست؛
 .1-0دبير؛
 .0-0پژوهشگر.
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ماده  .4سرپرست هسته
سرپرست هسته از ميان اعضاي هيأت علمي گروه مربوطه ميباشد که با تصویب شوراي پژوهشي دانشگاه و
با حكم معاونت پژوهشي منصوب ميشود .سرپرست هسته نمایندۀ قانوني هسته ميباشد.
ماده  .5وظایف سرپرست هسته
 .1-0اداره و هدایت امور هسته و نظارت بر کيفيت و حسن اجراي طرح ها
 .1-0کمك به تأمين منابع مالي طرحهاي پژوهشي
 .0-0تالش در جهت جذب طرحهاي پژوهشي کاربردي دستگاههاي اجرایي
 .0-0جلب کمك دستگاههاي اجرایي
 .0-0ارائۀ گزارش عملكرد ساالنه هسته به مدیریت پژوهشي دانشگاه
 .3-0اجراي تصميمات شوراي پژوهشي دانشگاه ،مرتبط با هسته
ماده  .6دبیر هسته
یكي از دانشجویان عضو هسته که با معرفي سرپرست و با حكم مدیر پژوهشي منصوب ميشود.
ماده  .7وظایف دبیر هسته
 .1-9کمك به سرپرست هسته در اجراي تصميمات شوراي پژوهشي دانشگاه
 .1-9انجام مكاتبات ،برنامهریزي ،تشكيل جلسات و ارسال دعوتنامه ها و ثبت و ضبط صورتجلسات هسته
 .0-9هماهنگي در تشكيل جلسات
ماده  .1پژوهشگر( عضو) هسته
دانشجوي مقطع دکتري ،کارشناسي ارشد و یا کارشناسي که توان انجام طرح تحقيقاتي تحت نظارت استاد را دارد.
تبصره  .8هسته ،متشكل از حداقل  0پژوهشگر ميباشد.
تبصره .2هرگونه تغيير در نحوۀ پذیرش و عضویت در هسته ،توسط آیيننامه داخلي شوراي پژوهشي دانشگاه
تعيين ميشود.
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تبصره .9اعضاي هيأت علمي در صورت تمایل ميتوانند به عضویت هسته درآیند.
تبصره .4دانشجویاني که در هسته داراي طرح پژوهشي هستند ،در صورت فارغالتحصيل شدن ميتوانند تا پایان
طرح به همكاري خود ادامه دهند.
تبصره  .5عضویت پژوهشگر جدید در هسته ،با نظر سرپرست هسته انجام و بعد از تأیيد ایشان به امور پژوهش
اعالم ميگردد.
ماده  .3نحوه تایید طرح پژوهشی
طرح پژوهشي هسته ،در صورت تأیيد مدیریت پژوهشي و تصویب شوراي پژوهشي دانشگاه و تأمين اعتبار قابل
اجراست.
ماده  .81تامین منابع مالی هسته و مرجع دریافت و پرداخت
 .1-13درآمدهاي ناشي از عقد قراردادهاي پژوهشي
 .1-13کمك دستگاههاي اجرایي و موسسات بيرون از دانشگاه
 .0-13گرنت اساتيد
 .0-13کمكهاي مالي معاونت پژوهشي و فناوري دانشگاه
تبصره .6سقف مالي طرحهاي پژوهشي هستههاي علمي هرساله به پيشنهاد شوراي پژوهشي و فناوري دانشگاه
در هيأت رئيسه مشخص ميشود.
تبصره  .7تمامي قراردادهاي طرح هاي پژوهشي توسط معاونت پژوهشي منعقد و با نظارت سرپرست هسته اجرا
خواهند شد.
ماده  .88مراحل پیشنهاد و تصویب تشكیل هسته
 .1-11ترکيب اعضاي هسته پژوهشي و برنامه پيشنهادي هسته در پرسشنامۀ پيوستي که اعضا آن را تكميل
کرده اند ،بعد از تصویب در شوراي گروه و شوراي دانشكده توسط رئيس دانشكده مربوطه براي تأیيد به
مدیریت امور پژوهشي ارسال شده و در شوراي پژوهشي مطرح ميگردد.
 . 1-11پس از بررسي و تأیيد هسته و برنامۀ آن ،مجوز تشكيل هسته طي نامهاي با امضاي مدیریت پژوهشي
دانشگاه به سرپرست هسته ارسال ميشود.
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ماده  .82برنامه ها ،فعالیتها و وظایف
 .1-11عنوان هسته باید مشخص کنندۀ موضوع فعاليت هسته باشد.
 .1-11در هستههاي ميان رشتهاي باید عنوان هسته با گروههاي آموزشي مرتبط باشد.
 .0-11هستۀ پژوهشي باید برنامۀ مدون و مصوب داشته باشد.
 .0-11برنامۀ پيشنهادي هسته باید در مدت حداکثر  1سال قابل اجرا و نتایج آن قابل ارائه باشد.
. 0-11

سرپرست هسته موظف است گزارش عملكرد ساالنۀ هسته را براي بررسي به شوراي پژوهشي واحد
ارسال نماید.

 .3-11جهت ارزیابي و تأیيد گزارش نهایي این طرح ،گزارش جامعي از فعاليتها و نتایج تحقيقاتي و محصول
پژوهشي توسط سرپرست تهيه ،و به مدیریت پژوهشي تحویل ميشود و براي تصویب نهایي موضوع در
شوراي پژوهشي دانشگاه مطرح ميشود.
.9-11

طرح هاي تحقيقاتي پيشنهادي از سوي اعضاي هسته ،باید با برنامۀ هسته مرتبط و هزینۀ آن با اعتبار
هسته متناسب باشد.

 .8-11هر عضو هسته تنها ميتواند در یك هستۀ عضو اصلي باشد و در صورت تمایل به همكاري در هستههاي
دیگر ،به عنوان عضو همكار فعاليت نماید.
ماده  .89تصویب
این دستورالعمل در  11ماده و  9تبصره،در دومين جلسۀ شوراي پژوهش و فناوري دانشگاه در تاریخ ،1003/31/10
به تصویب رسيد و از تاریخ تصویب الزماالجرااست.
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فصل 82
دستورالعمل اجرایی دورههای تحقیقاتی پسادکتری

مقدمه
این دستورالعمل به منظور ایجاد و گسترش دورههاي تحقيقاتي پسادکتري و در راستاي تقویت تخصصهاي مورد
نياز در عرصههاي ملي و بينالمللي ،ارتقاي توان علمي و باال بردن ظرفيت تحقيقاتي پژوهشگران ،توليد علم و
گسترش مرزهاي دانش و فنآوري و ایجاد ارتباط بين پژوهشگران و فناوران ،به شرح ذیل در دانشگاه شهيد مدني
آذربایجان که از آن به عنوان «دانشگاه» نام برده ميشود ،تدوین شده است.
ماده  .8تعاریف پسادکتری
دورۀ پسادکتری :دورهاي تقاضامحور ،موقت و معين است که در طي آن پژوهشگر پسادکتري به منظور ارتقاي
مهارتهاي تخصصي خود به فعاليتهاي پژوهشي مستقل در حوزۀ تخصصي خود ميپردازد.
پژوهشگر پسادکتری :پژوهشگر پسادکتري فردي است که داراي مدرك دکتري تخصصي ) (Ph.Dبوده و
داوطلب ورود به دورۀ پسادکتري به منظور ارتقاي مهارتهاي تخصصي و انجام تحقيقات مستقل در حوزۀ
تخصصي خود ميباشد.
استاد پذیرنده :استاد پذیرش دهنده دورۀ پسادکتري عضو هيأت علمي رسمي دانشگاه است که مسئوليت
برگزاري دوره را به عهده ميگيرد.
ماده .2شرایط پذیرش طرحهای پسادکتری
طرحهاي پسادکتري باید واجد ویژگيهاي ذیل باشند:
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.1
.1
.0
.0

مسئول طرح پسادکتري داراي سوابق و برنامۀ منسجم و تعریف شده پژوهشي باشد.
سوابق تحصيلي و شغلي مسئول و پژوهشگر پسادکتري با طرح ارائه شده مرتبط باشد.
اهداف تعریف شده در طرح ،قابل حصول باشد.
جهتدار و هدفمند باشد و موجب توسعه مرزهاي دانش شود.

ماده  .9شرایط پژوهشگر پسادکتری
پژوهشگراني ميتوانند براي دورۀ پسادکتري درخواست ارائه نمایند که واجد شرایط ذیل باشند:


داراي مدرك دکتري در رشتۀ تحصيلي مرتبط و مورد تأیيد وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري یا وزارت
بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي که حداکثر  0سال از زمان فارغالتحصيلي وي گذشته باشد.
داشتن حداقل  0مقاله  JCRبا ضریب تأثير باالي  3.3ضریب تأثير ميانگين ( )IF/MIF ≥3.3در سه سال
اخير (در حوزۀ علوم انساني حداقل  0مقاله علمي پژوهشي مورد تأیيد وزارتين یا شوراي عالي حوزههاي
علميه و نمایه شده در  ISCبا ضریب تأثير بزرگتر از ضریب تأثير متوسط) .ارائۀ هر مورد ثبت بينالمللي
اختراع معادل با  0مقاله  JCRمحسوب ميشود.
حضور تمام وقت براي انجام فعاليت پژوهشي در دانشگاه در دورۀ اجراي طرح
برخورداري از صالحيت عمومي و عدم منع قانوني
انطباق سوابق پژوهشي با برنامه و طرح پژوهشي ارائه شده توسط مسئول دورۀ پسادکتري
اخذ پذیرش از یكي از استادان واجد شرایط دانشگاه به عنوان استاد پذیرنده.



داشتن توصيهنامه صالحيت انجام پژوهش از استادان راهنما و مشاور رساله دکتري.








تبصره  .8امتياز مقالههاي مستخرج از رساله مشابه مقالههاي عادي محاسبه ميشود.
تبصره .2پژوهشگر بایستي حداقل در دو مقاله نویسنده مسئول یا نفر اول باشد .مقاالت مستخرج از رساله،
صرفنظر از ترتيب نویسندگان و نویسنده مسئول ،جزو این بند محسوب ميشود.
تبصره  .9متقاضياني که در چارچوب ضوابط بنياد ملي نخبگان ،براي بهرهگيري از مزایاي آیيننامۀ
استعدادهاي برتر (دانشآموختگان ممتاز) اقدام نمودهاند ،در صورت ارائۀ معرفينامه از بنياد ملي نخبگان در
اولویت قرار دارند.
تبصره  .4متقاضيان داراي دستاوردهاي فناورانه همچون توليد دانش فني ،ثبت پتنت و ساخت نمونه محصول
در اولویت قرار دارند.
ماده  .4شرایط استاد پذیرش دهنده
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 .1عضو هيأت علمي تماموقت دانشگاه
 .1ترجيحاً داراي رتبۀ علمي استادي و حداقل دانشيار
 .0داشتن سوابق و برنامۀ پژوهشي منسجم و مبتني بر جهتگيري راهبردي
 .0داشتن حداقل  0مقاله ( JCRنویسندۀ اول یا نویسندۀ مسئول) در  0سال اخير در مجالت علمي معتبر
رشتۀ تخصصي مربوطه (در حوزۀ علوم انساني حداقل  0مقاله علمي پژوهشي مورد تأیيد وزارتين یا
شوراي عالي حوزههاي علميه و نمایه شده در ISCبا ضریب تأثير) و یا مجري دو طرح تحقيقاتي خاتمه
یافته با مشارکت صنعت یا دستگاههاي اجرایي .ارائۀ هر مورد ثبت بينالمللي اختراع معادل با  0مقاله
 JCRمحسوب ميشود.
 .0راهنمایي حداقل یك نفر دانشجوي دورۀ دکتري که از رسالۀ خود دفاع کرده و فارغالتحصيل شده باشد
را به عهده گرفته باشد و یا یك کتاب تصنيفي و یا تأليفي چاپ شده مرتبط با تخصص خود در انتشارات
معتبر داشته باشد.
تبصره  .5براي گروههایي که فاقد دورۀ دکتري باشند راهنمایي و فارغالتحصيل  8نفر دانشجوي کارشناسي
ارشد جایگزین راهنمایي و فارغالتحصيل یك نفر دانشجوي دکتري ميشود.
 .3قابليت تأمين  %03حقالتحقيق و کليۀ هزینههاي پژوهش پژوهشگر پسادکتري را از محل اعتبار
پژوهشي داشته باشد.
 .9موافقت گروه و دانشكده را اخذ کرده باشد.
تبصره .5اعضاي هيأت علمي داراي شرایط ذیل ،در پذیرش پژوهشگر پسادکتري در اولویت خواهند بود.
الف .اعضاي هيأت علمي برگزیده جشنوارههاي پژوهشي معتبر مورد تأیيد وزارت علوم ،تحقيقات و
فناوري و وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي.
ب .اعضاي هيأت علمي داراي طرحهاي پژوهشي کاربردي خاتمه یافته و دستاوردهاي فناورانه همچون
توليد دانش فني ،ثبت پتنت و ساخت نمونه محصول.
ج .مسئول طرح پسادکتري ،استاد راهنماي رسالۀ دکتري پژوهشگر نباشد.
ماده  .5مدارك ضروری برای ارزیابی درخواست داوطلبان پژوهشگری دورۀ پسادکتری
عالوه بر حداقل الزامات مندرج در ماده  1این آیيننامه ،صالحيت عمومي و علمي داوطلب پژوهشگري دورۀ
پسادکتري برمبناي موارد ذیل مورد ارزیابي قرار خواهد گرفت .داوطلب پژوهشگري دورۀ پسادکتري موظف است
مدارك ذیل را از طریق ایميل به آدرس  researchmgr@azaruniv.ac.irارسال نماید.
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-

تصویر مدرك دکتري (یا مدرك موقت فارغالتحصيلي) که حداکثر  0سال از زمان فارغالتحصيلي وي گذشته
باشد.
تكميل فرم مشخصات پژوهشگر پسادکتري با الصاق عكس ( 0*0فرم شماره )1؛
تكميل فرم تعهد حضور تماموقت (فرم شماره )1؛
تكميل فرم پيشنهادۀ طرح تحقيقاتي پسادکتري (فرم شماره )0؛
رزومه متشكل از مدارك شامل :مشخصات کامل فردي ،مدارك تحصيلي ،فهرست تحقيقات ،انتشارات،
فعاليتها و انتصابهاي علمي؛

-

یك نسخه از مقاالت چاپ شده ،طرحهاي پژوهشي خاتمه یافته ،ثبت اختراعات ،کتب؛
گواهي آشنایي با حداقل یك زبان بينالمللي؛
هر مدرك و گواهي دیگري که در قضاوت دانشگاه براي پي بردن به توانایي داوطلب براي استفادۀ مؤثر از
پذیرش وي در دوره کمك نماید؛
هر مدرك و گواهي دیگري که مربوط به امور بينالملل متقاضيان خارج از کشور باشد؛

-

-

 ارائۀ  1توصيهنامه از استاداني که شناخت کامل از فرد متقاضي دارند به همراه اطالعات تماس آنها.لطفاً توصيهنامهها ،توسط استاد مربوطه به ایميل  researchmgr@azaruniv.ac.irارسال گردد.
ماده  .6زمان دورۀ پسادکتری
زمان دورۀ پسادکتري حداکثر یك سال ميباشد که در صورت نياز با پيشنهاد توجيهي استاد پذیرنده و با تصویب
کارگروه تخصصي و اخذ موافقت دانشكده و معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه تا یك سال دیگر قابل افزایش
است .تمدید آن منوط به دریافت گزارش پيشرفت طرح و عملكرد پژوهشگر پسادکتري و تحقق اهداف مربوطه،
براساس تعهدات طرح مصوب خواهد بود.
ماده  .7مراحل درخواست ،تأیید و ثبت نام پژوهشگر پسادکتری
 .1ارسال درخواست کتبي متقاضي پژوهشگري پسادکتري به همراه کليۀ مدارك الزم؛
 .1بررسي و اعالم نظر کتبي در مورد درخواست متقاضي پژوهشگري پسادکتري توسط استاد پذیرشدهنده؛
 .0بررسي جهت تأیيد و یا رد درخواست متقاضي پژوهشگري پسادکتري توسط شوراي گروه و شوراي
دانشكده؛
 .0ارسال تأیيدیۀ دانشكده به انضمام مدارك به معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه؛
 .0ارسال طرح به دو داور تخصصي توسط مدیریت امور پژوهشي دانشگاه؛
 .3بررسي نتایج ارزیابي و تصویب نهایي در شوراي پژوهش و فناوري دانشگاه؛
 .9معرفي پژوهشگر پسادکتري به مراجع ذیصالح جهت تأیيد صالحيتهاي عمومي؛
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 .8عقد قرارداد و فرآیندسازي اداري و ابالغ به پژوهشگر پسادکتري ،استاد پذیرشدهنده و دانشكدۀ
مربوطه.
ماده  .1تعهدات پژوهشگر پسادکتری
 .1 -8اهتمام به امور پژوهشي در طول دوره با نظارت و هماهنگي استاد پذیرش دهنده.
 .1-8رعایت کليۀ قوانين و مقررات آموزشي ،پژوهشي و اداري دانشگاه در طول دوره.
 .0-8ارائۀ گزارشهاي دورهاي  0ماهه با تأیيد استاد پذیرش دهنده ،شوراي گروه و شوراي دانشكده به معاونت
پژوهش و فناوري دانشگاه.
 .0-8ارائۀ سمينارهاي دورهاي  0ماهه از نتایج تحقيقات انجام یافته ،در دانشكده مربوطه.
 . 0-8ارائۀ سمينار از نتایج نهایي تحقيقات انجام یافته ،در دانشكده مربوطه و تسليم گواهي آن با تأیيد رئيس
دانشكده به مدیریت امور پژوهشي.
 . 3-8ارائۀ یك مقالۀ چاپ شده (یا گواهي پذیرش مقاله) در مجالت معتبر نمایه شده در پایگاه  JCRبا رتبۀ
 Q1و همچنين یك مقالۀ چاپ شده (یا گواهي پذیرش مقاله) در مجالت معتبر نمایه شده در پایگاه  JCRبا
رتبۀ Q1مستخرج از فعاليتهاي پژوهشي خود در طول دوره .پرداخت حقوق سه ماهۀ آخر پژوهشگر پسادکتري
منوط به ارائۀ پذیرش مقالهها ،گزارش و گواهي ارائۀ سمينار از نتایج نهایي تحقيقات انجام یافتهبا تأیيد استاد
پذیرنده ،گروه و دانشكدۀ مربوطه خواهد بود.
تبصره .6براي پژوهشگران تمام گروههاي دانشكدۀ الهيات و گروههاي زبان و ادبيات فارسي و زبان و ادبيات
عربي از دانشكدۀ ادبيات و علوم انساني به جاي مجالت نمایه شده در پایگاه  JCRمقاالت چاپ شده در
مجالت نمایه شده در پایگاه نشریات علمي جهان اسالم ) (ISCبا چارك  Q1یا ( Q1یا  A+یا  Aبراساس
سامانۀ ارزیابي نشریات وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري) نيز قابل قبول است.
تبصره  .7در شرایط خاص که فعاليت پژوهشي منجر به توليد فناوري جدید ،ثبت اختراع ،توليد دانش فني و یا
ساخت محصول جدید شود ،دستاوردهاي مذکور با تأیيد شوراي پژوهش و فناوري دانشگاه ميتواند جایگزین
چاپ مقاله شود.
 .1-3 -8چنانچه هر دو مقالۀ پژوهشگر پسادکتري در مجالت  Q1نمایه شده در پایگاه  JCRپذیرش شده
باشد ،پس از انتشار ،مبلغ ده میلیون ریال به عنوان پاداش از محل اعتبارات معاونت پژوهش و فناوري
دانشگاه به پژوهشگر پسادکتري تعلق خواهد گرفت.

مجموعه قوانین و مقررات پژوهشی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

 .1-3-8در صورت اخذ پذیرش مقاالت بيشتر از موارد قيد شده در بند  ، 3 -8در بازۀ زماني حداکثر  3ماه
پس از پایان قرارداد (بدون تمدید) به ازاي هر مقاله چاپ یا پذیرش شده در مجالت  Q1نمایه شده در پایگاه
 JCRمبلغ بیست میلیون ریال بهعنوان پاداش از محل اعتبارات معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه به
پژوهشگر پسادکتري تعلق خواهد گرفت.
 .0-3-8بهکار گيري دانشجویان تحصيالت تكميلي و درج نام آنها در مقاالت مستخرج از این قرارداد مجاز
نميباشد.
 . 0-3-8امتيازات مقاالت مستخرج از این قرارداد بعد از ثبت در سامانۀ مدیریت اطالعات پژوهشي (ژیرو) ،در
محاسبۀ اعتبار پژوهشي (گرنت) استاد پذیرنده در نظر گرفته شده و همچنين مبلغ پاداش چاپ مقاله نيز
براساس شيوهنامههاي موجود پرداخت ميگردد.

 .0-3-8در بخش «تقدیر و تشكر» مقاله بایستي به شماره قرارداد مطابق متن نمونه زیر اشاره گردد:
این مقاله از طرح پسادکتری دانشگاه شهیدمدنی آذربایجان با شماره قرارداد ...................استخراج گردیده
است.
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 .3-3-8استاد پذیرنده و پژوهشگر پسادکتري متعهد ميشوند مقاالتي را که جهت چاپ به مجالت معتبر بين
المللي ارسال مينمایند اثري اصيل و برگرفته از یافتههاي طرح بوده و به هيچ عنوان نسخهبرداري از آثار
مؤلفان داخلي و خارجي نباشد .بدیهي است در صورت وجود هر گونه مشابهت یا تكراري بودن مقاالت منتشر
شده در هر نقطه از جهان ،استاد پذیرنده و پژوهشگر پسادکتري پاسخگو بوده و خسارات مربوطه را جبران
خواهند نمود.
 . 9 -8در صورت نياز به همكاري با متخصصان خارج یا داخل دانشگاه ،الزم است استاد پذیرنده دالیل
توجيهي و مشخصات همكاران را بهصورت مكتوب به مدیریت امور پژوهشي اعالم و پس از اطمينان از
حصول نتيجه اقدام نماید.
 .8 -8در خروجي هاي طرح اعم از مقاله یا گزارش بایستي آدرس صحيح دانشگاه به شكل ذیل ذکر گردد:
به فارسی:
به انگلیسی:
به عربی:

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
Azarbaijan Shahid Madani University
جامعۀ الشهید مدنی بأذربیجان

مجموعه قوانین و مقررات پژوهشی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

. 0-8استاد پذیرنده و پژوهشگر پسادکتري مؤظفند در پایان دوره نتایج حاصل از طرح را در قالب گزارش
مكتوب و لوح فشرده به معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه تسليم نمایند .همچنين الزم است چكيده
دستآورد طرح در قالب یك صفحه به گونهاي که براي عامه مردم قابل درك باشد به معاونت پژوهش و
فناوري دانشگاه تحویل گردد.
ماده  .3تعهدات دانشگاه
 .8-3تعهدات معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه
 . 1-1-0بررسي صالحيت داوطلب پژوهشگر پسادکتري و طرح پيشنهادي ارائه شده و ارائۀ پاسخ مقتضي.
 .1-1-0برنامهریزي امور مربوط به ورود و استقرار پژوهشگر از طریق مدیریت امور پژوهشي براي متقاضي
داخل کشور و از طریق مدیریت گروه همكاريهاي علمي و بينالمللي براي متقاضي خارج کشور.
 .0-1-0بررسي گزارشها و گواهيهاي سمينارهاي دورهاي  0ماهه ارسال شده به معاونت پژوهش و
فناوري دانشگاه.
 .0-1-0صدور گواهي نامۀ پایان دورۀ تحقيق پسادکتري بنابر درخواست کتبي پژوهشگر پسادکتري و
براساس اعالم اتمام دوره توسط استاد پذیرش دهنده ،با سه امضاي معاون پژوهشي دانشگاه ،رئيس
دانشكده و استاد پذیرش دهنده.
 .0-1-0پرداخت حقالتحقيقپژوهشگربهصورت ماهانه (تا سقف  10/333/333ریال)
دربازههایسهماههباارائهگزارشپيشرفتطرح و گواهي سمينار ارائه شده از نتایج تحقيقات انجام یافته باتأیيد
استاد پذیرنده،گروهودانشكدۀ مربوطه.
 .3-1-0اعمال امتياز در اعتبار پژوهشي (گرنت) استاد پذیرنده به ازاي هر پژوهشگر پسادکتري  13امتياز.
 .9-1-0هر عضو هيأت علمي ميتواند همزمان حداکثر از دو پژوهشگر پسادکتري براساس تسهيالت این
دستورالعمل پذیرش نماید .در صورتي که استاد پذیرنده کليۀ هزینههاي دورۀ پسادکتري را از محل
طرحهاي بروندانشگاهي خود تأمين نماید ،مشمول این محدودیت نخواهد بود.
 .2-3تعهدات دانشكده
 . 1-1-0ارائۀ امكانات اتاق ،کامپيوتر ،اینترنت ،پست الكترونيكي ،اتوماسيون ،آزمایشگاه ،کتابخانه ،مرکز
کامپيوتر ،سرویس ایاب و ذهاب کارکنان و اقدام براي صدور کارت شناسایي.
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 .1-1-0ارائۀ حداکثر  9واحد موظفی آموزشیبراي پژوهشگر پسادکتري در هر نيمسال تحصيلي در
طول مدت قرارداد با صالحدید گروه آموزشي مربوطه.
 .9-3تعهدات استاد پذیرندۀ پژوهشگر پسادکتری
 .1-0-0تأمين و پرداخت  %03حقالتحقيق و کليۀ هزینههاي پژوهش پژوهشگر پسادکتري.
 .1-0-0همكاري با دانشكدۀ مربوطه براي تأمين فضاي کار مناسب و حداقل امكانات الزم براي پژوهش
پژوهشگر پسادکتري.
 . 0-0-0اعالم پایان دورۀ یك ساله به دانشكده مربوطه و ارائۀ پيشنهاد توجيهي براي تمدید دوره (در
صورت نياز) حداکثر تا یك سال دیگر.
تبصره .1در صورتي که خروجي طرح پسادکتري موفقيتآميز نباشد ،استاد پذیرنده به مدت  0سال از
پذیرش پژوهشگر پسادکتري محروم خواهد بود.
ماده  .81محل تأمین هزینههای مربوط به دورۀ پسادکتری
 .1 -13حقالتحقيقپژوهشگرانپسادکتریواجدشرایط،از طریق عقد قرارداد با دانشگاه ،جمعاٌ به مبلغ
 911/111/111ریال (از قرار هر ماه25/111/111ریال)[ 51درصد از محل اعتبار
پژوهشی ) (Grantاستاد پذیرنده و  51درصد از محل اعتبارات معاونت پژوهش و فناوری
دانشگاه]ميباشد.
.1-13ميزان حقالتحقيق و سایر هزینهها قبل از شروع دوره ،طي توافقنامهاي بين استاد پذیرش دهنده و
پژوهشگر پسادکتري و نيز با اطالع معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه تعيين ميشود.
.0-13حقالتحقيقپژوهشگردربازههایسهماههباارسالگزارشپيشرفتطرحو گواهي سمينار ارائه شده باتأیيد استاد
پذیرنده،گروهودانشكدۀ مربوطه به مدیریت امور پژوهشي،قابلپرداختخواهدبود.
 .0-13استاد پذیرنده در هنگام پذیرش پژوهشگر پسادکتري الزاماً ميبایست حداقل داراي قرارداد پژوهانه به
ميزان  %133مبلغ قرارداد یكسالۀ پژوهشگر پسادکتري باشد که  %03مبلغ یاد شده به هنگام عقد قرارداد از
اعتبار گرنت استاد پذیرنده کسر و به منظور حقالتحقيق پژوهشگر بلوکه خواهد شد.
.0-13هزینههاي مرتبط با اجراي پروژه از محل گرنت استاد پذیرنده تأمين خواهد شد.
 .3 -13استاد پذیرنده از بابت پذیرش و راهنمایي پژوهشگر پسادکتري هزینهاي دریافت نخواهد کرد.
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.9 -13اعتبار مالي قراردادهایي که براساس تفاهمنامه صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران
کشور (به شماره /308ص 09/مورخ  )09/31/10منعقد ميشود ،بصورت مشترك توسط طرفین
(صندوق و دانشگاه) به نسبت  %71صندوق و  %91دانشگاه ،تأمين و هزینه خواهد شد.
ماده  .88سایر موارد
 .1بهطور معمول طول دورۀ پسادکتري  11ماه است که با درخواست استاد پذیرنده حداکثر تا  10ماه قابل
تمدید خواهد بود( .در مدت تمدید هيچ حقالزحمهاي به پژوهشگر پرداخت نميشود).
 .1دورۀ پسادکتري یك همكاري علمي و پژوهشي مقطعي بين پژوهشگر پسادکتري و استاد پذیرنده است
و پس از پایان دوره ،دانشگاه شهيد مدني آذربایجان هيچگونه تعهد استخدامي و همكاري ندارد.
 .0در طول دورۀ پسادکتري ،پژوهشگر عضو هيأت علمي دانشگاه محسوب نميشود.
 .0تعامل پژوهشگر با دانشگاه در دورۀ پسادکتري در چارچوب این آیيننامه و قرارداد پژوهشي مربوطه
ميباشد.
 .0پژوهشگر در شوراهاي دانشگاه عضویت نخواهد داشت.
 .3دانشگاه درخصوص بيمۀ پژوهشگر هيچگونه تعهد و مسئوليتي ندارد.
 .9دورۀ پسادکتري ،پس از عقد قرارداد بين معاون پژوهش و فناوري دانشگاه و استاد پذیرنده و پژوهشگر
پسادکتري شروع خواهد شد.
 .8پژوهشگر پسادکتري در طول دوره ،زیر نظارت استاد پذیرنده و بهصورت تمام وقت در دانشگاه شهيد
مدني آذربایجان حضور داشته و مشغول به انجام فعاليت پژوهشي تعيين شده خواهد بود.
 .0پژوهشگر پسادکتري در طول دوره ،حق استخدام و یا قرارداد با دستگاههاي دولتي و خصوصي را ندارد.
 .13نتایج تحقيقات در دورۀ پسادکتري و درآمدهاي مالي ناشي از آنها متعلق به دانشگاه بوده و پژوهشگر
پسادکتري موظف است در انتشار نتایج علمي ،مقاالت ،کتب ،ثبت اختراعات و سایر توليدات علمي،
مالكيت مادي و معنوي دانشگاه را محفوظ بدارد.
 .11درخصوص سایر موارد که در این آیيننامه لحاظ نشده است یا مواردي که نياز به بررسي و تفسير دارد،
نظر شوراي پژوهش و فناوري دانشگاه مالك عمل خواهد بود.
ماده  .82تصویب
این دستورالعمل در  11ماده و  8تبصره که در جلسۀ مورخۀ  1000/30/11شوراي پژوهش و فناوري دانشگاه
به تصویب رسيده ،در جلسۀ مورخۀ  1008/30/10هيأت رئيسۀ دانشگاه مورد بازنگري قرار گرفت.
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فصل89
شیوهنامۀ دستیار آموزشی ،پژوهشی و فناوری در دانشگاهها و مراکز آموزش
عالی ،پژوهشی و فناوری
مشخصات سند
عنوان سند :شيوهنامۀ دستيار آموزشي ،پژوهشي و فناوري در دانشگاهها و مراکز آموزش عالي ،پژوهشي و فناوري
نوع سند :دستورالعمل

شماره سند :عتف -ش2218 -

ویرایش31 :

صفحه 0 :

اقدامات
تهیه کننده(گان)
تأییدکننده
تصویبکننده

نام و نام خانوادگی
محمدرضا آهنچيان
محسن شریفي
مجتبي شریفي نياسر
مسعود برومند
منصور غالمي

مرجع نگهداری سند
دفتر برنامهریزي آموزش عالي

پرونده
-

واحد سازمانی
مدیر کل دفتر برنامهریزي آموزش عالي
مدیر کل دفتر برنامهریزي امور پژوهشي
معاون آموزشي
معاون پژوهشي و فناوري
وزیر علوم ،تحقيقات و فناوري

قسمت
-
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تاریخ و شماره ابالغ سند

مقدمه
در راستاي تحقق هدف کالن  1بخش آموزش عالي در سند برنامۀ ششم توسعه ،به منظور ایجاد انگيزه و
توانمندسازي دانشجویان تحصيالت تكميلي دانشگاهها و با هدف بهرهمندي از توان و ظرفيت این دسته از
دانشجویان به عنوان دستيار آموزشي ،پژوهشي و فناوري ،مؤسسات آموزش عالي ميتوانند با مراعات شرایط
تصریح شده در این شيوهنامه ،از توانمنديهاي دانشجویان و همكاري آنها در دروس آزمایشگاهي ،کارگاهي ،حل
تمرین ،و سایر درسهاي عملي مطابق برنامۀ درسي مصوب و طرحهاي پژوهش و فناوري مصوب اعضاي هيأت
علمي برخوردار شوند.
ماده  .1اهداف
 .1بهرهگيري از توانمندي دانشجویان دورههاي تحصيالت تكميلي با هدف ارتقاي کيفيت آموزش و
فعاليتهاي پژوهشي
 .1توانمندسازي دانشجویان واجد شرایط تحصيالت تكميلي در امر آموزش و پژوهش
 .0ایجاد انگيزه و کمك به توان اجرایي اعضاي هيأت علمي در ارتقاي کيفيت آموزش و فعاليتهاي
پژوهش و فناوري
 .0بهبود کيفي در اجراي جنبههاي عملي برنامههاي درسي دورۀ کارشناسي
ماده .2تعاریف
وزارت :منظور وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري است.
دانشگاه :هر مؤسسۀ آموزش عالي مجري برنامۀ دستياري آموزشي و پژوهش و فناوري است.
معاونت :منظور معاونت آموزشي و تحصيالت تكميلي و یا پژوهش و فناوري دانشگاه است.
دستیار :دانشجویان دکتري تخصصي و دانشجویان کارشناسي ارشد استعداد درخشان داراي شرایط همكاري،
که در انجام امور آموزشي یا پژوهش و فناوري مشروط به دارا بودن ضوابط تعيينشده در این آیيننامه
همكاري مينمایند.
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ماده .9شرایط بهکارگیری دستیار
 .14در صورت لزوم ،در شرایطي که به تأیيد معاونت آموزشي ،دانشجوي دورۀ دکتري تخصصي در رشتهاي وجود نداشته باشد ،ميتوان ازدانشجویان
استعداد درخشان دورۀ کارشناسي ارشد که در سال دوم تحصيل خود هستند ،به عنوان دستيار استفاده کرد.
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 .1انتخاب دستيار باید با مالحظه مقررات عملكردي ،الزامات حقوقي و سایر ضوابط قانوني حضور دانشجو
بهعنوان دستيار در فضاي آموزش و پژوهش – فناوري دانشگاه انجام شود.
 .1واگذاري تدریس دروس نظري تحت عنوان دستياري به دانشجویان تحصيالت تكميلي مجاز نيست.
 .0در صورت تأمين اعتبار ،بهکارگيري دستيار در قالب ضوابط موجود براي کار دانشجویي و یا مصوبات
هيأتهاي امنا براي پرداخت حقالتحقيق و یا آموزانه قابل انجام است.
 .0انتخاب دستيار صرفاً از ميان دانشجویان تحصيالت تكميلي همان دانشگاه امكانپذیر است.
 .0بهکارگيري دانشجو بهعنوان دستيار ،نبایستي هيچگونه تعهدي براي استخدام در دانشگاه ایجاد نماید.
ماده  .4شرایط و وظایف دستیار
الف) شرایط
 .1استفادهاز دستيار ،نباید به انجام وظایف سایر افرادي که در اجراي جنبۀ عملي یك درس ،مسئوليت رسمي
دارند و بابت آن از حقوق و مزایا برخوردار ميشوند (استاد درس ،مسئول آزمایشگاه ،کارشناس آموزش و سایر
مشاغل مرتبط) لطمه وارد کند.
 .1تأیيد انجام کار باید همراه با تضمين «کيفيت» آن باشد و در این رابطه استاد مربوطه ،مسئوليت تأیيد عملكرد
دستيار را برعهده دارد.
 .0طول هر دورۀ دستياري  3ماه و قابل تمدید تا یك سال است.
تبصره :در هر صورت طول دوره نباید بيشتر از یك سال با مالحظۀ زمان باقيمانده تادانشآموختگي دستيار باشد.
ب) وظایف
 .0دستيار موظف است در دورۀ دستياري شرح وظایف زیر را متعهد شود و با دقت و بهطور کامل رعایت کند؛
 .1-0کمك به اجراي اثربخشتر دروس و یا انجام طرحهاي پژوهشي و فناوري طبق ضوابط دانشگاه؛
 .1-0تعهد در قبال اموال و دارایيهاي دانشگاه و خسارتهایي که ممكن است در اثر بيمباالتي وي به سرمایه
دانشگاه وارد شده باشد؛
 .0-0عدم اشتغال به کار در طول دوران دستياري.
ماده  .5نحوۀ پرداخت
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جبران خدمت دستيار براساس ضوابط دانشگاه درچارچوب ضوابط مربوط به پرداخت کاردانشجویي ،حقالتحقيق و یا
آموزانه مصوب هيأت امناي هر دانشگاه با مراعات قواعد زیر صورت ميپذیرد:
 .1حداکثر زمان دستياري قابل پرداخت براي هر دانشجو  13ساعت در هفته و 03ساعت در ماه ميباشد.
 .1حداکثر حقالزحمه دروس عملي دستياران براي دانشجوي مقطع دکتري تخصصي برابر با آموزانه
(حقالتدریس) مربي پایه  1و براي دانشجویان کارشناسي ارشد استعداد درخشان برابر با آموزانۀ مربي آموزشيار
پایه  1ميباشد.
 .0پرداخت حقالزحمۀ دستياراني که در طرحهاي پژوهش و فناوري همكاري ميکنند ،براساس ضوابط پژوهشي
هر دانشگاه از محل حقالتحقيق ،اعتبار گرنت ،اعتبار طرح مصوب پژوهش و فناوري و یا سایر درآمدهاي
مربوطه با رعایت ضوابط قابل پرداخت خواهد بود.
ماده .6نظارت
معاونتهاي آموزشي و پژوهش و فناوري مؤسسه به ترتيب حسب مورد مسئول حسن اجراي این آیيننامه و
پاسخگوي نتایج آن به سایر مراجع ذيربط و تفسير آن ميباشند.
ماده  .7رسمیت و ابالغ
این شيوهنامه با یك مقدمه و  9ماده در تاریخ  13بهمن ماه  1009به تصویب وزیر علوم ،تحقيقات و فناوري رسيد و
از تاریخ ابالغ قابل اجرا است.
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فصل84
دستورالعمل اجرایی نحوۀ انتخاب پژوهشگران برگزیده سال 8931
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

مقدمه
این دستورالعمل به منظور ارج نهادن به تالشهاي بي شائبۀ تالشگران عرصۀ تحقيق و پژوهش و در جهت
ترغيب و تشویق هرچه بيشتر آنان به انجام فعاليتهاي تحقيقاتي از سوي معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه تنظيم
گردیده و پس از بررسي در شوراي پژوهش و فناوري دانشگاه در جلسه  1000/39/18آن شورا به تصویب رسيده
است .دستورالعمل حاضر در نهمين جلسه مورخ  1003/39/30شوراي پژوهش و فناوري مورد بازنگري ،بهروزسازي
و تصویب قرار گرفته است .بر این اساس ،دستورالعمل حاضر از تاریخ فوقاالشاره جایگزین دستورالعملهاي قبلي
ميگردد.
ماده  .8تعاریف
اعضای هیات علمی جوان :به آن دسته از اعضاي محترم هيات علمي رسمي و پيماني دانشگاه اطالق
ميگردد که حداکثر داراي  00سال بوده و بيش از سه سال سابقه خدمت به عنوان عضو هيات علمي نداشته باشند.
مجالت معتبر علمی :مجالت معتبر علمي در این دستورالعمل شامل مجالت نمایه شده در پایگاه هاي استنادي
معتبر  ،Scopus ،web of science ،JCRنشریات نمایه شده در حداقل دو پایگاه تخصصي معتبر مورد تائيد
وزارت ،نشریات علمي پژوهشي نمایه شده در پایگاه  ISCمصوب شوراي راهبردي ،نشریات علمي پژوهشي داراي
مجوز از وزارتين ،نشریات علمي ترویجي و علمي مروري ميباشد.
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فعالیتهای پژوهشی یکساله :منظور فعاليتهاي تحقيقاتي اعضاي هيات علمي در قالب «فرم انتخاب
پژوهشگران برگزیده سال دانشگاه شهيد مدني آذربایجان» در فاصله زماني یك سال اخير (اول مهرماه سال اول تا
پایان شهریور سال دوم) ميباشد.
ماده  .2شرایط عمومی
کسب حداقل بیست و دو امتیازاز بند  1جدول امتيازدهي و دارا بودن حداقل سه مقاله چاپ شده در
مجالت معتبر علمی پژوهشی که متقاضی در آنها مؤلف اول یا نویسنده مسئول باشد (ردیف هاي
 1-1الي  1-9جدول امتيازدهي) شرط الزم براي شرکت در انتخاب پژوهشگر برگزیده دانشكده ميباشد .در
مورد دانشكدههای الهیات و ادبیات کسب حداقل  %11از بیست و دو امتیازبراي شرکت در انتخاب
پژوهشگر برگزیده دانشكده کفایت ميکند.
تبصره  .8حداکثر  %41ازحداقل امتيازهاي مذکور در ماده دو ،مي تواند از محل تصنيف یا تأليف یك کتاب از
طریق انتشارات معتبر به تشخيص شوراي پژوهش و فناوري (که فرآیند داوري آن از طریق معاونت پژوهشي انجام
گرفته باشد) و یا از محل طرح پژوهشي خارج از دانشگاه با تایيد دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه کسب شود.
تبصره  .2مجموع امتياز کسب شده داوطلبين شرکت در انتخاب پژوهشگر دانشگاه در طول یك سال تحصيلي
نباید از سی امتیاز کمتر باشد.
تبصره  .9فعاليتهاي پژوهشي انجام یافته داوطلب در سالهاي قبل از استخدام به عنوان عضو هيات علمي،
مشمول دریافت امتياز نميباشد.
تبصره :4کسب حداقل هفت امتیاز از چاپ مقاله در مجالت معتبر علمی و پژوهشی شرط الزم براي
شرکت در انتخاب پژوهشگر برگزیده کارمند ميباشد .مجموع کل امتياز کسب شده داوطلبين پژوهشگران
برگزیده کارمند دانشگاه در طول یك سال تحصيلي نباید از دوازده امتیاز کمتر باشد.
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ماده  .9نحوه امتیاز دهی
جدول امتياز دهي فعاليتهاي پژوهشي براي جشنواره تجليل از پژوهشگران برگزیده دانشگاه
موضوع

ردیف

 .1-1مقاالت علمي پژوهشي چاپ شده در نشریههاي  Natureو
Science
 .1-1مقاله علمي پژوهشي چاپ شده در مجالت معتبر نمایه شده در
)JCR(Q1
 . 0-1مقاله علمي پژوهشي چاپ شده در مجالت معتبر نمایه شده در
)JCR(Q1
 . 0-1مقاله علمي پژوهشي چاپ شده در مجالت معتبر نمایه شده در
)JCR(Q0
 . 0-1مقاله علمي پژوهشي چاپ شده در مجالت معتبر نمایه شده در
JCR)(Q0

 3تا 13
 3تا 9
 3تا 3
 3تا 0

 .3-1مقاله چاپ شده در مجالت معتبر نمایه شده در)Scopus(Q1
 .9-1مقاله چاپ شده در مجالت معتبر نمایه شده در )Scopus (Q1,Q0

 3تا 0

)Webof Science(ISI
 . 0-1مقاله چاپ شده در مجالت علمي پژوهشي مورد تائيد وزارتين یا
شوراي عالي حوزه هاي علميه نمایه شده در ) ISCQ1یا (Q1یا ( A+یا
Aبراساس سامانه ارزیابي نشریات وزارت علوم)
 . 13-1مقاله چاپ شده در مجالت علمي پژوهشي مورد تائيد وزارتين یا
شوراي عالي حوزه هاي علميه و نمایه شده در  ISC)Q0یا (Q0یا( Bیا
Cبراساس سامانه ارزیابي نشریات وزارت علوم)

 . 11-1مقاله چاپ شده در مجالت علمي پژوهشي مورد تائيد وزارتين و
شوراي عالي حوزه هاي علميه و یا نشریات علمي پژوهشي نمایه شده در
 ISCبدون ضریب تاثير

 . 11-1مقالۀ چاپ شده در مجالت عملي پژوهشي معتبر (مشترك با
متخصصان خارج از کشور)
 . 10-1مقاله چاپ شده در مجالت تخصصي معتبر نمایه شده در حداقل دو
پایگاه تخصصي معتبر مورد تایيد وزارت
 .1-1مقاالت علمي مروري چاپ شده در نشریه هاي  Natureو
2

 3تا 10

 3تا 0

 .8-1مقاله چاپ شده در مجالت معتبر نمایه شده در)Scopus(Q0یا
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سقف امتياز

Science
 . 1-1مقاله علمي مروري چاپ شده در مجالت معتبر نمایه شده در
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حداکثر امتياز
در هر موضوع

 3تا 0
در رشتههاي
دانشكدههاي ادبيات و
الهيات  3تا 9
در بقيۀ رشتهها  3تا 0
در رشتههاي
دانشكدههاي ادبيات و
الهيات  3تا 3
در بقيه رشتهها
 3تا 0
در رشتههاي
دانشكدههاي ادبيات و
الهيات
 3تا 0
در بقيه رشتهها
 3تا 0

نامحدود

با ضریب 1/1
 3تا 0
 3تا 10
 3تا 13

0

)JCR(Q1
 . 0-1مقاله علمي مروري چاپ شده

در مجالت معتبر نمایه شده در

JCR) (Q1
 . 0-1مقاله علمي مروري چاپ شده در مجالت معتبر نمایه شده در
)JCR(Q0
 . 0-1مقاله علمي مروري چاپ شده در مجالت معتبر نمایه شده در
)JCR(Q0
.3-1مقاله علمي مروري چاپ شده در مجالت معتبر نمایه شده در )(Q1
Scopus
 . 9-1مقاله علمي مروري چاپ شده در مجالت معتبر نمایه شده در
(Q1,Q0) Scopus
 . 8-1مقاله علمي مروري چاپ شده در مجالت معتبر نمایه شده در
)Scopus(Q0یا )Web of Science(ISI

 3تا 0
 3تا 0
 3تا 0

 .11-1مقاله علمي مروري چاپ شده در مجالت تخصصي معتبر نمایه
شده در حداقل دو پایگاه تخصصي معتبر مورد تأیيد وزارت

 3تا 0

 . 1-0مقاله علمي و تحشيه چاپ شده در نشریه هاي علمي ترویجي داخلي
معتبر
 .1-0مقاله چاپ شده در مجالت علمي تخصصي داخل دانشگاه
 .0-0گزارش در حدّ یادداشت پژوهشي (گزارش علمي”)”Reports

5

 3تا 0

 .13-1مقاله علمي مروري چاپ شده در مجالت علمي پژوهشي مورد تأیيد
وزارتين یا شوراي عالي حوزههاي علميه و نمایه شده در)ISC(Q0,Q0

 .11-1مقاله علمي مروري چاپ شده در مجالت علمي پژوهشي مورد تأیيد
وزارتين و شوراي عالي حوزههاي علميه و یا نشریات علمي پژوهشي نمایه
شده در  ISCبدون ضریب تاثير

4

 3تا 3

در رشتههاي
دانشكدههاي ادبيات و
الهيات  3تا 9
در بقيۀ رشتهها
 3تا 0
در رشتههاي
دانشكدههاي ادبيات و
الهيات  3تا 3
در بقيه رشتهها
 3تا 0
در رشتههاي
دانشكدههاي ادبيات و
الهيات  3تا 0
در بقيه رشتهها
 3تا 0

 . 0-1مقاله علمي مروري چاپ شده در مجالت علمي پژوهشي مورد تائيد
وزارتين یا شوراي عالي حوزه هاي علميه نمایه شده در )ISC(Q1, Q1

9

 3تا 9

مداخل چاپ شده در دانشنامهها ،دایره المعارفها و فرهنگها با نظر هيأت
داوري مورد تأیيد هيأت مميزه

 .1-0مقاله علمي کامل ارائه شده در همایشهاي علمي معتبر ملي و
بينالمللي داخلي (نمایه شده در  )ISCیا بينالمللي خارجي (ارائه
مقاله کامل چاپ شده یا گواهي ارائه الزامي است)
 .1-0مقاله کامل چاپ شده در مجموعه مقاالت همایشهاي علمي
معتبر استاني

0
0

3تا 0
 3تا 1
هر مورد  3تا 0

ساالنه:
حداکثر 1
ساالنه:
حداکثر0

 3تا 1

0

 1تا 1
0

0

3/0تا 1
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7

 .1-3خالصه مقاله علمي ارائه شده در همایشهاي علمي معتبر ملي
و بينالمللي داخلي (نمایه شده در  )ISCیا خارجي(ارائه خالصه
مقاله چاپ شده الزامي است)
 .1-3خالصه مقاله چاپ شده در مجموعه مقاالت همایشهاي علمي
معتبر استاني به شرط ارائه مقاله کامل به کميته منتخب دانشكده
مقاله علمي پژوهشي مستخرج از رساله (تاریخ چاپ مقاله بعد از تاریخ فارغ
التحصيلي باشد)
تبصره :حداکثر امتياز هر یك از مقالههاي موضوع این بند در صورتي به
متقاضي تعلق ميگيرد که نام متقاضي به عنوان نویسنده نخست یا پس از نام
استاد راهنما به عنوان نویسنده دوم و یا به عنوان نویسنده مسئول ثبت شده
باشد.
توليد دانش فني /اختراع یا اکتشاف منجر به توليد و تجاري سازي محصول یا
فرآیند با تایيد مراجع ذيصالح وزارتين و نيز هر نوآوري که براي حل
مشكالت و معضالت کشور مؤثر باشد و یا منجر به توليد خدمت یا محصول
جدیدي در کشور شود .نحوۀ امتيازدهي به این فعاليتها به شرح موارد ذیل
خواهد بود:
 .1-8طراحي سيستمها ،روشها و خدمات جدید به منظور حل معضالت

 3/0تا 1
1

 3تا 3/0

 3تا 1

1

 1تا 3

آموزشي ،پژوهشي ،بهداشتي و درماني در سطح کشور با گواهي مراجع
ذيصالح وزارتين

1

 .1-8طراحي سيستمها ،روشها و خدمات جدید به منظور حل معضالت
آموزشي ،پژوهشي ،بهداشتي و درماني در سطح منطقه با گواهي مراجع
ذيصالح در منطقه آمایشي
 .0-8مدلسازي وسایل پزشكي و آزمایشگاهي و ساخت هر قطعه که منجر
به توليد دستگاه شود؛ با گواهي اداره کل تجهيزات پزشكي وزارت بهداشت و
تأیيد هيأت مميزه مرکزي
 .0-8توليد مواد براي آزمایشهاي پزشكي و توليدات دارویي جدید از طریق
مهندسي معكوس ،به ترتيب با گواهي معاونت درمان یا معاونت غذا و داروي
وزارت بهداشت (حسب مورد) و تأیيد هيأت مميزه مرکزي وزارت بهداشت
 .0-8انجام فعاليت هاي جدید پزشكي که به خودکفایي کشور کمك مؤثر کند مانند
اجراي روشهاي تشخيصي – درماني نوین براي اولين بار در ایران با گواهي هيأت
ممتحنه رشته مربوطه و تأیيد هيأت مميزه مرکزي وزارت بهداشت

 .3-8تدوین راهنماي طبابت باليني کشور ،با استناد بر پژوهش و براساس
شواهد علمي با گواهي معاونت درمان وزارت بهداشت و تأیيد هيأت مميزه
مرکزي وزارت بهداشت
 . 9-8اختراع ،اکتشاف و توليد محصوالت پژوهشي کاربردي ثبت شده در

 3/0تا 0

1تا 0
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(از بندهاي 1
تا  3 3امتياز

 1تا 3

 3/0تا 0

 3/0تا 0

 3/0تا 0

مراجع قانوني داخل کشور با تأیيد معاونت پژوهشي و فناوري وزارتين
 . 8-8اختراع ،اکتشاف و توليد محصوالت پژوهشي کاربردي ثبت شده و
دستاوردهاي فناورانه که در چارچوب پژوهشهاي کاربردي ،پایاننامهها و
رسالههاي دکتري با رعایت مالكيت فكري در قالب شرکت دانشبنيان یا
شرکت دانشگاهي مراحل تجاريسازي آن با تأیيد مراجع مربوطه به انجام
رسيده باشد.
تبصره :چنانچه ثبت اختراع در سطح بينالمللي ،به همراه چاپ مقالهاي باشد
به یك مورد امتياز کامل و به مورد دیگر نصف امتياز تعلق ميگيرد.

3

0

 1تا 10

(از بندهاي 9
تا13

 0امتياز)

 .0-8ثبت مالكيت فكري (پتنت) دستاوردهاي پژوهشي و فناوري به نام
مؤسسه محل خدمت متقاضي ،به شرط اینكه به فروش رسيده و یا به صورت
تحت ليسانس از آن استفاده شده باشد.

3

81
88

 3تا 10

 . 13-8تعيين توالي ژن ثبت شده در مراجع قانوني یا علمي داخلي یا خارج از
کشور با تأیيد مراجع ذيصالح وزارتين

 3/0تا 1

 .1-0گزارش هاي علمي طرح هاي پژوهشي و فناوري خاتمه یافته در داخل
مؤسسه با تأیيد معاون پژوهش و فناوري مؤسسه

 3تا 1

 .1-0گزارش هاي علمي طرحهاي پژوهشي و فناوري خاتمه یافته با طرف
قرارداد خارج از مؤسسه
امتياز طرحهاي استاني( +1 :مبلغ کل باالسري دانشگاه)0333333 /
حداکثر  9امتياز
امتياز طرح هاي منطقه اي( +0 :مبلغ کل باالسري دانشگاه)0333333 /
حداکثر  13امتياز
امتياز طرح هاي ملي( +0 :مبلغ کل باالسري دانشگاه)0333333 /
حداکثر  11امتياز
امتياز طرح هاي بين المللي( +9 :مبلغ کل باالسري دانشگاه)0333333 /
حداکثر  10امتياز
تبصره :گزارش طرحهاي تحقيقاتي مشترك با دانشگاهها و مؤسسههاي
علمي خارج از کشور تا  1/1برابر.
اثر بدیع و ارزنده هنري یا ادبي و فلسفي چاپ شده
ایجاد ظرفيت فعال در جذب اعتبار پژوهشي (گرنت) داخلي یا بين المللي

1

تا 10

نامحدود

 3تا 13

13

یك امتياز به ازاي هر 103
ميليون ریال گرنت داخلي و
یا  0333دالر گرنت خارجي

13

تصنیف ،تالیف ،دانشنامه ،دایرۀ المعارف ،تصحیح انتقادی وترجمه کتاب
 .1-11تصنيف کتاب (حاصل دستاوردهاي پژوهشي خود متقاضي) با تأیيد
نهایي هيأت مميزه ذیربط
 .1-1-11انتشارات دانشگاه شهيد مدني آذربایجان ،انتشارات دانشگاهي معتبر،
انتشارات سمت ،نشر دانشگاهي ،ناشران بينالمللي معتبر
 .1-1-11بدون اخذ مجوز از شوراي انتشارات دانشگاه

82

 3تا 10

 3تا 9

 . 1-11تاليف کتاب (حاصل دستاوردهاي پژوهشي خود متقاضي) با تأیيد
نهایي هيأت مميزه ذیربط
 . 1-1-11انتشارات دانشگاه شهيد مدني آذربایجان ،انتشارات دانشگاهي
معتبر ،انتشارات سمت ،نشر دانشگاهي ،ناشران بينالمللي معتبر
 .1-1-11بدون اخذ مجوز از شوراي انتشارات دانشگاه

 3تا 0

 Chapter Book .0 -1-11ناشر بينالمللي معتبر

 1تا 0

 .0-11تأليف دانشنامه

 3تا 0

 3تا 13

 .0-11تأليف دایرۀ المعارف

 3تا 10

 .0-11تصحيح انتقادي کتاب معتبر با تأیيد شوراي انتشارات

 3تا 9

 .3-11ترجمه مرتبط با تخصص با تأیيد کميسيون تخصصي ذیربط
 . 1-3-11انتشارات دانشگاه شهيد مدني آذربایجان ،انتشارات دانشگاهي معتبر،
انتشارات سمت ،نشر دانشگاهي ،ناشران بينالمللي معتبر
 .1-3-11بدون اخذ مجوز از شوراي انتشارات دانشگاه

 3تا 9

0

 3تا 0
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 .9-11ویراستاري کتاب

تبصره  :8امتياز موضوع این بند براي کتاب تأليفي یا تصنيفي به زبان خارجي که توسط ناشران معتبر بينالمللي چاپ
شده باشد ،تا  1/0برابر قابل افزایش است.
تبصره  :2امتياز متقاضي براي تجدید چاپ یا ویرایش با حداقل  %03تغيير در محتواي کتاب ،حداکثر  %03از امتيازهاي
تعيين شده در این بند خواهد بود.
 1تا 0
 .1-10ارائه کرسيهاي علمي  -ترویجي
 .1 -10ارائۀ دستاوردها و نتایج علمي -پژوهشي برگرفته از
 3تا 0
کرسيهاي نظریهپردازي در همایشها و ميزگردهاي مراکز علمي
ملي و بينالمللي
 .0-10نقد علمي در حوزههاي علوم بویژه علوم انساني و معارف
 0تا 9
نامحدود
اسالمي
 .0 -10نوآوري در حوزههاي علوم بویژه علوم انساني و معارف
 0تا 9
اسالمي
کرسی های نظریه پردازی

89

 3/0تا 1

 .0 -10نظریهپردازي در حوزههاي علوم بویژه علوم انساني و معارف
اسالمي

 9تا 11

 .3 -10ارائۀ سمينارهاي تخصصي درون دانشگاهي و بين گروهي

هر سمينار  1امتياز

(مطابق با برنامه اعالم شده توسط دانشكده به مدیریت امور پژوهشي دانشگاه)

84

85

هر جایزه اخذ شده از جشنواره هاي معتبر کشوري (خوارزمي ،فارابي و
بينالمللي معتبر) ،دانشمند جهان اسالم (کامستك)

 3تا 3
13

 3تا 0
 3تا 1
هر مورد  3تا  1امتياز

 .1-10به ازاي هر کتاب برگزیده شده در جشنواره کتاب سال یا فصل کشوري
 .1-10به ازاي هر جایزه یا کتاب برگزیده شده در جشنواره سال استاني
 .1داوري مقاالت علمي پژوهشي معتبر
 .1داوري کتاب ،داوري یا نظارت بر طرح هاي
ارزیابي ،داوري و نظارت
پژوهشي یا فناوري
بر فعاليتهاي پژوهشي،
 .0داوري کتاب براي انتشارات دانشگاهي معتبر
فناوري و نوآوري با تأیيد
 .0ارزیابي ،داوري و نظارت بر طرحهاي
نهایي هيأت مميزۀ
منطقهاي و ملي
ذیربط
 .0ارزیابي ،داوري و نظارت بر طرحهاي داخل
دانشگاه

هر مورد  3تا  1امتياز
 3تا  1امتياز
هر مورد  3تا 1
امتياز

0

هر مورد  1امتياز

تبصره  .5در کليه فعاليتهاي پژوهشي صورت گرفته توسط اعضاي هيأت علمي دانشگاه جهت احتساب امتياز
مربوطه ،بایستي آدرس صحيح دانشگاه به یكي از اشكال ذیل ذکر شده باشد:
فارسی:دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
انگلیسی:
عربی:

Azarbaijan Shahid Madani University
جامعۀ الشهید مدنی بأذربیجان

تبصره  .6امتياز شاخص بين المللي  Hبر اساس پایگاه  Scopusبا این فرمول محاسبه مي شود:
*6

شاخص

متقاضي

شاخصباالترین آموزشيگروهدر
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امتياز

ماده  .4فرآیند بررسی مدارك و امتیازدهی از طریق دانشكده مربوط
متقاضيان شرکت در انتخاب پژوهشگر برگزیده دانشكده ،درخواست خود را به ریاست دانشكده ذیربط تسليم
مينمایند .پس از انجام مراحل بررسي فعاليتهاي پژوهشي متقاضيان و امتيازدهي در کميتۀ منتخب متشكل از
رئيس دانشكده ،معاون دانشكده و دو نفر عضو هيأت علمي متخصص گروه ،از بين متقاضياني که باالترین امتياز در
دانشكده را کسب نمودهاند ( با توجه به سهميه در نظر گرفته براي دانشكده بهشرح ذیل) ،تعدادي را به عنوان
پژوهشگران برگزیده دانشكده ذیربط انتخاب و به همراه کليه مستندات ،به معاونت پژوهشي و فناوري دانشگاه
معرفي خواهند کرد.
ماده  .5سهمیه پژوهشگران برگزیده به تفكیک دانشكدهها ،هر سال در شورای پژوهشی
دانشگاه تعیین میگردد.
تبصره .7اعضاي هيات علمي جوان با ارائه درخواست خود به ریاست دانشكده مربوط ،ميتوانند نامزد انتخاب به
عنوان پژوهشگربرگزیده جوان دانشگاه شوند .پس از بررسي فعاليتهاي پژوهشي و امتيازدهي در کميته منتخب
دانشكده ،مدارك متقاضيان یادشده به معاونت پژوهش و فناوري ارسال ميگردد.
.8-5سهميه پژوهشگران برگزیده به تفكيك دانشكدههابراي سال پژوهشي  ،09-08براساس تصميم دوازدهمين
جلسۀ شوراي پژوهش و فناوري دانشگاه (مورخ  )1009/39/19به شرح ذیل تعيين شد:
-

دانشكدۀ علوم پایه

 0نفر

-

دانشكدۀ فني و مهندسي

 0نفر

-

دانشكدۀ ادبيات و علوم انساني

 1نفر

-

دانشكدۀ الهيات

 1نفر

-

دانشكدۀ کشاورزي

 1نفر

-

دانشكدۀ فناوري اطالعات

 1نفر

-

دانشكدۀ علوم تربيتي و روانشناسي

 1نفر

-

سهميه مشترك دانشكدههاي علوم انساني (ادبيات و علوم انساني ،الهيات ،علوم تربيتي و روانشناسي)  1نفر

ماده  .6فرآیند انتخاب از طریق شورای پژوهش و فناوری دانشگاه
شوراي پژوهش و فناوري دانشگاه ،پس از بررسي امتيازات کسب شده ،به ترتيب ذیل نسبت به انتخاب پژوهشگران
برگزیده ،پژوهشگران برگزیده جوان و در نهایت پژوهشگران برتر دانشگاه اقدام و نتيجه را به معاونت پژوهش و
فناوري دانشگاه منعكس خواهد نمود.
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 سه نفر به عنوان پژوهشگران برتر دانشگاه از بين تمام پژوهشگران دانشكدهها با باالترین امتياز
کسب شده
 نفرات برگزیده دانشكدهها بر اساس ماده چهار و ماده پنج دستورالعمل حاضر
تبصره  .1پژوهشگران برتري که در سال قبل انتخاب شدهاند نميتوانند براي سال جاري جزو پژوهشگران برتر
انتخاب شوند؛ مگر اینكه امتياز پژوهشي آنان حداقل 8/5برابر امتياز پژوهشي آخرین پژوهشگران برگزیده دانشكدۀ
مربوطهدر سال جاري باشد .در اینصورت این افراد ميتوانند بر اساس امتياز کسب شده خود با سایر متقاضيان
رقابت نموده و بدون هيچ محدودیت جزو پژوهشگران برتر دانشگاه در هر رتبه اي انتخاب شوند.
 یک نفر از بين متقاضيان جوان کليه دانشكدهها که با کسب حداقل امتیاز  81از بند  8جدول و
کسب حداقل امتیاز  21از مجموع امتیازات جدول ،باالترین امتياز را بين متقاضيان کسب نموده
باشد ،به عنوان پژوهشگر برگزیده جوان
 دو نفر از اعضاي محترم هيات علمي دانشگاه با باالترین قرارداد طرح پژوهشي خاتمه یافته خارج از
دانشگاه (حداقل  411/111/111/ریال) به انتخاب دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه به عنوان
پژوهشگران ارتباط با صنعت
 سه نفر از دانشجویان دانشگاه به تفكيك هر مقطع تحصيلي به عنوان پژوهشگران برگزیده
دانشجو به شرح زیر:
 کارشناسي  1نفر با حداقل  2امتیاز از بند  1و حداقل  1امتیاز از کل امتيازات جدول
 کارشناسي ارشد  1نفر با حداقل  3امتیاز از بند  1و حداقل  87امتیاز از کل امتيازات جدول
 دکتري  1نفر با حداقل  86امتیاز از بند  1و حداقل  25امتیاز از کل امتيازات جدول
 دو نفر از بين کارمندان دانشگاه به عنوان پژوهشگران برگزیده کارمند
تبصره  .3در صورتي که یك نفر همزمان به عنوان پژوهشگر برگزیده جوان یا پژوهشگر برگزیده ارتباط با صنعت
انتخاب شده باشد ،همزمان نمي تواند پژوهشگر برتر دانشكده نيز انتخاب شود .در این موارد شخص برگزیده (به
انتخاب خود) به عنوان برگزیده در یكي از موارد مذکور انتخاب و در سایر موارد شخص دیگري جایگزین ميشود.
ماده  .7مقررات اجرایی
دستورالعمل نحوه انتخاب پژوهشگران برگزیده سال دانشگاه پس از تصویب در شوراي پژوهشي دانشگاه و هيأت
رئيسه دانشگاه الزماالجرا بوده و نظارت بر حسن اجراي آن به عهده معاون پژوهشي و فناوري دانشگاه است.
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ماده  .1تصویب
این دستورالعمل در  8ماده و  0تبصره با توجه به دستورالعمل نحوه انتخاب پژوهشگران برگزیده سال دانشگاه
مصوب  1000/39/18در یازدهمين جلسه مورخ  1008/39/10شوراي پژوهش و فناوري مورد بازنگري ،بهروزسازي
و تصویب قرار گرفته است .بر این اساس دستورالعمل حاضر از تاریخ تصویب جایگزین دستورالعملهاي قبلي
ميگردد.
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فصل 85
شیوه نامۀ برگزاری کرسیهای علمی ترویجی ،نقد علمی،
نوآوری و نظریه پردازی
(ویژۀ علوم انسانی ،معارف دینی و هنر)

مقدمه
برگزاري کرسيها ،فرصتي است براي پژوهشگران جهت ارائۀ نتيجۀ تحقيقات علمي خود باصاحب نظران و
بهرهمندي از نقدها و داوريهاي متخصصان و راهكاري است مناسب براي ارزیابي نتایج تالشهاي علمي و
تشخيص ارزش و اعتبار حاصل از تحقيق.
در این راستا ،دانشگاه شهيد مدني اذربایجان به منظور افزایش رونق و نشاط علمي ،ایجاد زمينۀ ارتقاي فرهنگ نقد
و نوآوري علمي ،سنجش کيفي دستاوردهاي علمي پژوهشگران و ایجاد بسترهاي مناسب براي بهرهگيري از این
دستاوردها ،نسبت به برگزاري کرسيهاي علمي ترویجي ،نقد علمي ،نوآوري و نظریهپردازي اهتمام نموده و اميدوار
است با مساعدت پژوهشگران ارجمند به ثمر برسد.
ماده  .8تعاریف
کرسی علمی ترویجی :نشستي علمي با ارائۀ متن مكتوب (چاپشده یا نشده) صاحبنظر براي دفاع از نظر خود
یا نظر غير به همراه نقد ناقد یا ناقدان یا مباحثۀ علمي دو صاحبنظر رقيب داراي متن مكتوب در مدعایي خاص که
بدون داوري و براساس اخالق ،منطق علميو آزادي بيان با هدف بسط فرهنگ «گفتگو و نقد» ،تقویت فضاي
عقالني ،ترویج و بررسي دیدگاههاي مختلف و گفتمانسازي علمي ،توسط مراکز علمي و آموزش در دو قالب ذیل
برگزار ميگردد:
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-

عرضه و نقد دیدگاههای علمی:به نشستي نوآورانه ،روشمند و علمي اطالق ميگردد که هدف
تبيين و معرفي نظریه یا مكتب یا ایده یا بينش یا جریان ،ارزیابي و سنجش نقاط ضعف و قوت و اصالح
و بهبود آن را دنبال ميکند.

-

مناظرۀ علمی:به مباحثهاي رو در رو ،روشمند و منطقي ميان دو صاحبنظر اطالق ميشود که به
گونهاي نقادانه ،دیدگاهها و نظرات یكدیگر را در بارۀ مدعاي علمي خاص به چالش ميکشند.

نوآوری :به ارائۀ روشمند هرگونه نظریه ،دیدگاه ،رویكرد و بحث علمي جدید ،در ساحات و سطوح مختلف اطالق
ميشود.
نظریهپردازی :ارائۀ نظریۀ علمي جدید که محصول مطالعه و پژوهش روشمند و برخوردار از وجاهت و سطح
علمي الزم بوده ،داراي مباني ،فرضيه و دالیل کافي و ساختار علمي منطقي باشد.
کمیتۀ ناقدان :به جمعي از استادان و متخصصان رشتۀ علمي اطالق ميشود که با انتخاب کميتۀ دانشكده تعيين
و وظيفۀ نقد علمي و روشمند مدعاهاي مطرح شده در اجالسيههاي کرسي را عهدهدار است.
کمیتۀ داوری :به مجمعي از استادان و خبرگان علمي در حوزۀ خاص اطالق ميشود که براي ارزیابي روشمند و
علمي نظریه جدید ،نظر و یا نقد تازه ،با پيشنهاد شوراي دانشكده مجري ،تعيين ميشود .کميتۀ داوري،پس از شنيدن
نقد ناقدان و تبيين علمي و دفاعيات صاحبنظر ،پس از اخذ نظرات مخاطبان خاص به اعتبارسنجي و امتيازدهي
ميپردازد.
دبیرخانه :منظور ،دبيرخانۀ هيأت حمایت از کرسيهاي نظریهپردازي ،نقد و نوآوري است.
ماده  .2اهداف
-

بسط و گسترش فرهنگ آزاداندیشي در دانشگاه،

-

ایجاد امكان ارائۀ نظریات ،نقدها و مناظرهها براي آن دسته از صاحبان اندیشه که اندیشههایشان مستلزم
تكميل ،توسعه یا بازآفریني است.

-

گسترش فضاي عقالنيت و نهادینهسازي فرهنگ تضارب آراء،

-

بسط نشاط علمي ،شجاعت نوآوري ،نقد و مناظره،

-

شناسایي ظرفيتهاي نوآوري و نظریهپردازي و استعدادهاي نهفته،

-

دعوت از صاحبان ایدهها و اندیشههاي داراي شایستگي پرورش جهت طرح در قالب کرسيهاي
نظریهپردازي.
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ماده  .9خط مشیهای کلی در برگزاری جلسات
 .1مسئوليت تشخيص ارزشمندي متن علمي ارائه شده توسط صاحبنظر و طرفين مناظره براي طرح در
قالب کرسيهاي ترویجي و نيز نظارت بر فرآیند برگزاري ،بر عهدۀ دبيرخانۀ هيأت حمایت از کرسيهاي
نظریهپرازي ،نقد و مناظره است.
 .1رعایت استانداردهاي علمي و معتبر در برگزاري جلسات،
 .0سرلوحه قرار دادن سه اصل اخالق ،منطق و آزادي بيان در نقد و نقل آرا ،اشخاص و آثار،
 .0پرهيز از ورود به نزاعهاي غير علمي و شخصي در مباحثات،
 .0رعایت الزامات اجرایي از قبيل:


اطالعرساني کرسيها از طریق اعالم عمومي توسط مجري،



برگزاري علني و ایجاد امكان حضور عالقهمندان اعم از صاحبنظران ،طالب و دانشجویان،



بهرهگيري از فضایي مناسب با ظرفيت ميزباني جمع قابل توجهي از عالقهمندان را دارا باشد.

تبصره .8با تأیيد دبيرخانه هيأت ،برخي از کرسيها فقط با حضور اساتيد و متخصصان از طریق ارسال
دعوتنامه و اطالعرساني بهمراکز علمي برگزار ميشود و نياز به اعالن عمومي و شرکت دانشجویان و طالب
نميباشد.
ماده  .4فوائد و آثار کلی مترتب بر برگزاری کرسیها
 .1ایجاد فرصت مناسب براي طرح نظریات و نقدهاي جدید در فضاي علمي و تخصصي،
 .1ایجاد زمينۀ نقد عالمانه و منصفانۀ دیدگاهها و نظریات نو از سوي جامعۀ علمي مربوط،
 .0ایجاد زمينۀ الزم براي گسترش فرهنگ نقد و نوآوري در کشور،
 .0کمك به حل مسائل و معضالت علمي و گسترش مرزهاي دانش و معرفت در قلمرو مباحث قابل طرح
در کرسيها و نيز شناخت نقصها و کاستيهاي علمي و مدیریتي در عرصۀ پژوهش،
 .0حمایت معنوي ،تشویق و تكریم شخصيتهاي علمي نقاد و نظریهپرداز،
 .3کمك به شفافسازي ظرفيتها و ایجاد امكان شناسایي استعدادهاي علمي ناشناخته و نوآوريها و
نظریههاي جدید،
 .9کمك به استانداردسازي روشهاي پژوهش ،ارتقاي کيفيت پروژههاي تحقيقي و شفافسازي خاستگاهها
و مراجع علمي،
 .8فراهم سازي فرصتهاي مناسب براي بهرهبرداري از دستاوردهاي علمي در کشور،
 .0افزایش رونق و نشاط علمي در کشور.
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ماده  .5ویژگیهای صاحبان کرسیها
 .1برخورداري از اثر علمي و رشتۀ تحصيلي یا تحقيقاتي مرتبط با موضوع کرسي،
 .1آشنایي و اشراف به نظریات و دیدگاههاي مطرح در زمينۀ موضوع مورد بحث،
 .0داشتن قدرت تجزیه و تحليل علمي در رشتۀ مورد بحث.
تبصره . 2به منظور تشخيص صالحيت علمي صاحبان نوآوري یا نظریه و نيز قابليت نوآوري و نظریه جهت
طرح در کرسي ،صاحب نوآوري یا نظریه باید ابتدا اقدام به تكميل طرحنامه نماید .پس از بررسي طرحنامه از
سوي کميتۀ داوران و در صورت لزوم بررسي دقيق محتواي آن در نشستي متشكل از کميتۀ داوران و صاحب
نوآوري یا نظریه ،با تأیيد دبيرخانۀ هيأت ،کرسي برگزار خواهد شد.
ماده  .6اهداف تشكیل کمیتۀ داوری و کمیتۀ ناقدان
 .1تضمين وجاهت علمي و ارزیابي دقيق و با کيفيت کرسي
 .1بررسي همهجانبه و نقادي طرح تحقيقاتي و علمي مورد ادعا
ماده  .7شرایط و ترکیب کمیتۀ داوری و کمیتۀ ناقدان
 .1برخورداري از صالحيتهاي اخالقي الزم و غيرذينفع بودن،
 .1کميتۀ داوران براي هر نظریه به صورت جداگانه تشكيل ميشود.
 .0ترکيب کميتۀ داوري کرسيهاي نقد ،نوآوري و نظریهپردازي از حيث تعداد،با معرفي دبيرخانه هيأت
حداقل سه نفر ميباشد.
تبصره .9در صورتي که طرح ارائه شده ميانرشتهاي و مشترك بين دو گروه علمي باشد به حسب
تناسب ،از گروه مربوطه نيز ميتواند عضوي معرفي گردد.
 .0داشتن رتبه علمي استادي براي اکثریت اعضاي کميتۀ داوران (نصف باضافه یك) اعضا الزامي است،
مگر در مواردي که به تشخيص کرسي علمي مربوط ،داوري با رتبه دانشياري واجد رزومه علمي قوي و
قابل قبول در موضوع نوآوري یا نظریه باشد.
تبصره .4با حضور نصف باضافه یك اعضاي کميتۀ داوري اجالسيه کرسي رسميت ميیابد.
 .0ترکيب کميتۀ ناقدان در هر سه نوع اجالسيه (کرسيهاي نقد ،نوآوري و نظریهپردازي) حداقل چهار نفر
با معرفي دبيرخانه هيأت ميباشد و یكي از ناقدان از سوي دبيرخانه در اجالسيه حضور ميیابد.
 .3داشتن رتبۀ علمي حداقل دانشياري براي اکثریت اعضاي کميتۀ ناقدان (نصف باضافه یك) الزامي است؛
مگر در مواردي که به تشخيص کرسي علمي مربوط ،فرد ناقد داراي رزومه علمي قوي بوده ،توانمندي
نقادي باالیي داشته باشد که در آن صورت با رتبه استادیاري نيز ميتواند ناقد اجالسيه کرسي باشد.
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 .9در صورتي که افرادي از نظر صاحب طرح ،به دليل غرضورزي و اختالف شخصي با ایشان یا منافع و
اغراض در ترکيب ناقدان یا داوران قرار گيرند ،رعایت خواستۀ صاحب طرح ضروري است.
 .8در صورتي که پس از اعالم نتيجه و یا در فرایند دفاع و داوري ،براساس اسناد و مدارك ،دخالت اغراضي
نفياً و اثباتاً محرز گردد،مدیر کرسي مربوطه الزم است نسبت به جایگزیني افراد و برگزاري مجدد نشست
اقدام نماید.
 .0اعضاي کميتۀ ناقدان باید در یكي از ابعاد حوزۀ تخصصي طرحنامه ،داراي اثر علمي بوده باشند.
تبصره .5در صورت عدم وجود فرد صاحب اثر علمي ،اشتهار فردي در آن حوزه در مجامع علمي کافي
است.
ماده  .1شرح وظایف کمیتۀ داوری
 .1بررسي و تصویب طرحنامه و تأیيد صالحيت نوآور یا نظریهپرداز
 .1بررسي صالحيت نقادانه نظریه
 .0تأیيد صالحيت مدیر کرسي و تعيين نحوۀ مدیریت آن
 .0نظارت علمي و فراگير بر روند برگزاري اجالسيه کرسي
 .0ارائۀ پيشنهادات علمي به صاحب طرح به منظور تكميل اثربخش نظریه و یا نقد و ...
تبصره.6در صورت لزوم ،کميتۀ داوري ميتواند از صاحب نوآوري یا نظریه و ناقدان آن جهت حضور در
جلسۀ داوري (به منظور ارائۀ توضيحات تكميلي در بارۀ طرحنامه) دعوت به عمل آورد.
 .3جمعبندي و ارزیابي نوآوري یا نظریه در زمان برگزاري کرسي
 .9امتيازدهي
تبصره .7کميتۀ داوران مي تواند حين برگزاري کرسي ،بدون هرگونه داوري و قضاوت ،به طرح سؤاالتي از
صاحب نوآوري یا نظریه مبادرت نماید.
تبصره .1وظيفۀ دبير کميتۀ داوران ،برگزاري نشستهاي کميته ،انجام رأيگيري ،تهيۀ صورتجلسات و ابالغ
مصوبات خواهد بود.
تبصره .3پرداخت حقوق مادي اعضاي کميتۀ داوران برعهدۀ معاونت پژوهش و فناوري خواهد بود.
 .8-1شرح وظایف اعضای کمیتۀ داوری
 .1مطالعه طرح به منظور آمادگي و آگاهي دقيق از محتواي طرحنامه.
 .1ایفاي نقش اثربخش در فرایند برگزاري اجالسيه کرسي
 .0مشارکت فعال در جلسه ارزشيابي کرسيو امتيازدهي
 .0رازداري و تحفظ بر راي نهایي جلسه کرسي
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 .2-1شرح وظایف اعضای کمیتۀ ناقدان
 .1مطالعه و بررسي طرح مورد ادعا پيش از برگزاري اجالسيه به منظور ارزیابي و آگاهي دقيق از محتواي
طرحنامه و طرح مدعا
 .1مشارکت فعال و تمام وقت در اجالسيه کرسي
 .0التزام به نقد علمي و روشمند طرح مورد ادعا بر پایۀ منطق نقادي و اخالق
 .0اعالم نظر مكتوب در خصوص ابهامات و اشكاالت وارد بر طرح
تبصره .81اعضاي کميتۀ ناقدان با لحاظ منطق علمي و اخالق نقد در طرح آزاد سؤاالت و استفاده از هر
شيوهاي در نقد مدعا مختار است.
 .9-1فرایند درخواست برگزاری کرسیهای ترویجی
 .1تكميل طرحنامه توسط صاحب طرحو ارسال به گروه مربوطه
 .1طرح طرحنامه در شوراي گروه و دانشكده
 .0تأیيد برگزاري کرسي با ذکر اسامي ناقدان و مدیر کرسي در کميتۀ دانشكده
تبصره .88در صورت عدم تصویب طرحنامۀ پيشنهادي ،کميتۀ دانشكده موظف است علت عدم پذیرش را
مستدل به دالیل به پيشنهاد دهنده ارائه دهد.
 .0ارسال طرحنامه با ذکر اسامي ناقدان و مدیر کرسي به مدیریت امور پژوهشي
 .0تصویب طرحنامه در شوراي تخصصي پژوهش و فناوري دانشگاه
 .3ارسال طرح نامه با ذکر اسامي صاحب طرح و ناقدان به دبيرخانه توسط معاونت پژوهش و فناوري
دانشگاه ،جهت اخذ مجوز برگزاري کرسي
 .9تأیيد برگزاري کرسي توسط دبيرخانه برگزاري اجالسيه کرسي
 .8برگزاري اجالسيه کرسي
 .0ثبت اطالعات و ضمایم مربوط به اجراي کرسي توسط صاحب طرح در سامانۀ مدیریت امور پژوهشي
(ژیرو) و ارسال به معاون پژوهشي /رئيس دانشكده
 .13بررسي و تأیيد توسط معاون پژوهشي /رئيس دانشكده و ارسال به مدیر امور پژوهشي از طریق سامانۀ
مدیریت امور پژوهشي (ژیرو)
 .11ثبت امتياز و تأیيد نهایي توسط مدیر امور پژوهشي.
ماده  .3فرآیند درخواست برگزاری کرسیهای نقد ،نوآوی و نظریهپردازی
 .1تكميل طرحنامه توسط صاحبان نوآوري یا نظریه و ارسال به گروه مربوطه
 .1طرح طرحنامه در شوراي گروه و دانشكده
 .0تأیيد برگزاري کرسي با ذکر اسامي ناقدان ،داوران و مدیر کرسيپيشنهادي در کميتۀ دانشكده
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 .0ارسال طرحنامه به داوران جهت ارزیابي صالحيت برگزاري کرسي توسط مدیریت امور پژوهشي
 .0طرح طرحنامه و نتيجه ارزیابي در شوراي تخصصي پژوهش و فناوري دانشگاه
 .3ارسال طرحنامه کرسيهاي نقد ،نوآوري و نظریهپردازي به همراه رزومۀ علمي و مقاله یا کتاب چاپ شده
صاحب طرح در موضوع طرح با ذکر اسامي صاحب طرح ،مدیر کرسي ،داوران و ناقدان پيشنهادي به
دبيرخانه توسط معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه
نكته مهم :صاحب طرح در کرسيهاي نقد ،نوآوري و نظریهپردازي ،بایستي داراي حداقل یك مقاله چاپ
شده یا یك کتاب چاپ شده در موضوع طرح باشد.
 .9تأیيد برگزاري کرسي توسط دبيرخانه (پس از ارزیابي اوليه)و معرفي  0نفر داور و  0نفر ناقد  1 +نفر ناقد
از سوي دبيرخانه (جهت حضور در اجالسيه کرسي) کرسي از دبيرخانه توسط معاونت پژوهش و فناوري
دانشگاه
 .8برگزاري اجالسيه کرسي
 .0تكميل برگۀ امتيازدهي توسط کميتۀ داوري و ارسال آن به معاون پژوهشي /رئيس دانشكده
 .13ثبت اطالعات و ضمایم مربوط به اجراي کرسي توسط صاحب طرح در سامانۀ مدیریت امور پژوهشي
(ژیرو) و ارسال به معاون پژوهشي /رئيس دانشكده
 .11بررسي و تأیيد توسط معاون پژوهشي /رئيس دانشكده و ارسال به مدیر امور پژوهشي از طریق سامانۀ
مدیریت امور پژوهشي (ژیرو)
 .11ارسال برگۀ نتيجۀ ارزیابي به صورت محرمانه و فيزیكي به مدیریت امور پژوهشي
 .10ارسال نتيجه ارزیابي به دبيرخانه و دریافت پاسخ
 .10ثبت امتياز و تأیيد نهایي توسط مدیر امور پژوهشي.
ماده  .81برگزاری کرسیهای علمی ترویجی
 .8-81ساختار و وظایفكرسی عرضه و نقد دیدگاههای علمی
الف) کرسي عرضه و نقد دیدگاههاي علمي داراي سه رکن ذیل است:
 .1صاحب کرسي
 .1یك ناقد
 .0مدیر جلسه
ب) شرایط اختصاصي عرضه ونقد دیدگاههاي علمي
 .1افراد صاحبنظر ،باید دیدگاهي که درخصوص آن به جمعبندي الزم رسيدهاند را جهت عرضه و نقد
پيشنهاد کنند.

مجموعه قوانین و مقررات پژوهشی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

 .1ارائه دهنده الزم است اثر مكتوب (چاپ شده یا نشده) دیدگاه علمي خود را قبل از جلسه براي ناقد یا
ناقدان ارسال کند.
 .0دیدگاه ارائه دهنده در جلسه ،توسط ناقدین و حاضرین مورد نقد و سؤال قرار ميگيرد.
تبصره  .82کرسيهاي عرضه و نقد دیدگاههاي علمي که مقدمه کرسيهاي تخصصي ميباشند ،نياز به
سه ناقد یا سه فرم ارزیابي ناقدان دارد.
تبصره  .89دانشجویان مستعد و توانمند دوره دکتري با تأیيدیه گروه علمي مربوط ميتوانند از قالب
کرسي عرضه و نقد دیدگاه علمي (به عنوان حاضر در جلسه) استفاده کنند.
 .2-81فرآیند برگزاری کرسی عرضه و نقد دیدگاههای علمی
 .1قرائت آیاتي از کالم ا ...مجيد
 .1خير مقدم ،اعالم برنامه و زمانبندي مباحث
 .0دعوت از ارائه دهنده و ناقدین جهت قرار گرفتن در جایگاه و شروع جلسه
 .0ارائۀ دیدگاه علمي توسط ارائه دهنده
 .0نقد ناقد یا ناقدین
 .3پاسخ به نقدها
 .9نقدهاي حاضرین
 .8پاسخ به نقدهاي حاضرین
 .0جمعبندي علمي جلسه
 .9-81ساختار و وظایف کرسی مناظرهعلمی
الف) کرسي مناظرۀ علمي داراي دو رکن ذیل است:
 .1دو صاحب نظر
 .1مدیر جلسه
ب) شرایط اختصاصي کرسي مناظره علمي
 .1هر یك از طرفين باید اثر مكتوب (چاپ شده یا نشده) دیدگاه علمي خود را قبل از جلسه براي طرف مقابل
ارسال کند.
 .1شایسته است طرفين این نوع کرسي جهت انجام مناظره ،با رعایت دو اصل ذیل پيشنهاد شوند:
– همطرازي طرفين مناظره
– تخصص در موضوع
 .4- 81فرآیند برگزاری کرسی مناظره علمی
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– قرائت آیاتي از کالم ا ...مجيد
– خير مقدم ،اعالم برنامه و زمانبندي مباحث
– دعوت از طرفين مناظره جهت قرار گرفتن در جایگاه
– شروع مناظره
– سؤاالت حاضرین از طرفين مناظره
– جوابگویي به سؤاالت از سوي مناظره کنندگان
– جمعبندي علمي جلسه
یادآوری
 .1کرسيهاي ترویجي فاقد داوري ميباشد.
 .1صاحب کرسي موظف است افزون بر پاسخگویي به انتقادات ناقدان به پرسشهاي حاضران نيز پاسخ
گوید.
 .0مدیر موظف به مدیریت پرسش و پاسخ حاضران از صاحب کرسي است.
 .0تنظيم برنامۀ برگزاري کرسيهاي ترویجي به عهده کميتۀ دانشكده است.
 .0برگزاري کرسيترویجي باید از طریق اعالم عمومي اطالعرساني شود.
 .3برگزاري کرسيهاي ترویجي علني بوده و شرکت عالقهمندان در آن آزاد خواهد بود.
 .5-81اقدامات اجرایی  -ثبت و مستندسازی
 .1مجري موظف به ثبت جریان کرسي و ارائۀ گزارش کرسي طبق اسناد درخواستي ،در سامانۀ ژیرو ميباشد.
 .1مجري موظف است اثر متن پياده شده کرسي ترویجي را به دبيرخانه ارائه دهد.
 .0مجري موظف است صوت یا فيلم جلسه (با کيفيت عالي) را به مدیریت امور پژوهشي جهت ارسال به
دبيرخانه ارائه دهد.
 .0تبليغات محيطي باید قبل از برگزاري کرسي به صورت پوستر و در زمان برگزاري به صورت برنوشته جهت
گفتمانسازي و تقویت فضاي نقد و تضارب آراء صورت پذیرد.
 .6-81حمایت از کرسیهای علمی -ترویجی
کرسيهاي ترویجي مشمول حمایتهاي معنوي و حقوقي از کرسيهاست.
 .7-81صدور گواهی کرسی ترویجی
الف) براساس بند  10از ماده ( 3فعاليتهاي پژوهشي و فناوري) جدول شماره  1-0و بند  10از ماده  ،3جدول
 1-0آیين نامۀ ارتقاي مرتبه اعضاي هيأت علمي ،براي ارائه دهنده و مناظره کنندگان جلسات کرسيها گواهي
صادر ميشود.
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 .1پس از طي مراحل اداري و تأیيد مستندات ،گواهي کرسي براساس جدول ذیل صادر ميشود:
ردیف

موضوع

کرسيهاي
نظریهپردازي

10

حداکثر امتياز حداکثر امتياز حداقل امتياز
در هر موضوع الزم در هر دوره
در نيمسال
ارتقاء

 .1ارائۀ کرسيهاي علمي ترویجي
 .1ارائۀ دستاوردها و نتایج علمي
پژوهشي برگرفته از کرسيهاي
نظریهپردازي در همایشها و
ميزگردهاي مراکز علمي ملي و
بينالمللي

 1تا 0
0

ب) براساس بند  8از ماده ( 0فعاليتهاي فرهنگي -تربيتي و اجتماعي) جدول شماره  1آیيننامه ارتقاي مرتبه
اعضاي هيأت علمي براي تمامي ناقدان و مدیران جلسات کرسيها گواهي صادر ميشود.
 .1پس از طي مراحل اداري و تأیيد مستندات ،گواهي کرسي براساس جدول ذیل صادر ميشود:
ردیف
8

حداکثر امتياز حداکثر امتياز حداقل امتياز الزم
در هر موضوع در هر دوره ارتقا
در نيمسال

موضوع
طراحي و مشارکت فعاالنه در برگزاري کرسيهاي نقد و
نظریهپردازي با تأیيد مرجع ذيصالح

 1تا 1

3

ماده  .88کرسیهای نوآوری و نظریهپردازی
نوآوري و نظریهپردازي ،استعدادهاي علمي و پژوهشي پژوهشگراني است که به طرق مختلف اعم از کتابها،
مقالهها ،طرحهاي پژوهشي ،اختراعها ،ابداعها ،ایدهها ،نظرهاي مؤکد و مستمر ارائه شده ولي به هر دليل در
جایگاه و مقام نوآوري و نظریهپردازي قرار نگرفته و شایستگي طرح و پيگيري از این منظر را دارد.
 .8-88فرایند برگزارینوآوری و نظریهپردازی
 .1درخواست و فراخوان عمومي کميتۀ دانشكده جهت ارسال آثار اعضاي هيأت علمي که داراي قابليت
پيگيري و طرح در قالب کرسي را دارد.
 .1بررسي اوليه و مقدماتي کليۀ سوابق علمي پژوهشي و آثار اعضاي هيأت علمي گروهها در کميتۀ
دانشكده
 .0شناسایي اوليه مقالهها ،اثرها ،تأليفها و سایر منابعي که شایستگي بيشتري براي طرح در قالب یك اثر
نوآورانه و نظریهپردازي را دارد با مساعدت متخصصين مورد تأیيد کميته دانشكده
 .0مطالعه و بررسي دقيق منابع منتخب در مرحلۀ قبل و جمعبندي نهایي درخصوص دارا بودن شایستگي
پيگيري و طرح شدن به عنوان ظرفيت نوآوري و نظریهپردازي یا عدم آن
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 .0معرفي ظرفيتهاي شناسایي شده به مدیریت امور پژوهشي در قالب فرم مربوطه از سوي کميتۀ
دانشكده با امضاي معاون پژوهش /رئيس دانشكده
 .3دعوت از پژوهشگر و ظرفيت شناسایي شده جهت ارائۀ طرح در قالب کرسيهاي نظریهپردازي و نوآوري
یا گروههاي مقدماتي نظریهپردازي از طرف نظریهپردازي ،نقد و مناظره
 .2-88نظارت
-

گروه آموزشي موظف است موضوع کشف استعدادها و ظرفيتهاي نوآوري و نظریهپردازي را در
جلساتگروه (دو هفته یكبار) بررسي نموده و نتيجه را به دانشكده گزارش نماید.

-

دانشكده موظف است در زودترین زمان ممكن از پژوهشگران و طرحهاي داراي استعداد و ظرفيت
دعوت به پيگيري طرح و تشویق به ارائۀ کرسي نظریهپردازي یا تشكيل گروه مقدماتي نماید.

 .9-88نحوۀ برگزاری کرسیهای نوآوری و نظریهپردازی
برنامۀ جلسات کرسيها به شرح ذیل خواهد بود:
الف) قرائت آیاتي از کالم اهلل مجيد
ب) خير مقدم ،اعالم برنامه و زمانبندي مباحث
ج) دعوت از صاحب نوآوري یا نظریه و نيز کميتۀ داوران و ناقدان جهت قرار گرفتن در جایگاه
د) سخنراني صاحب نوآوري یا نظریه در سرفصلهاي ذیل:
 .1تعریف اصطالحات کليدي
 .1مسألۀ اصلي
 .0فرضيه
 .0مباني
 .0دالیل
 .3تفاوت فرضيه با فرضيه رقيب
 .9شرح و تبيين نوآوري یا نظریه
 .8نتيجهگيري و اعالم آثار و نتایج نوآوري یا نظریه
هن ) سخنراني نقّاد اول و دوم در بخشهاي ذیل:
 .1تبيين روششناسي نقد و منابع و مآخذ
 .1تبيين صورت مسأله
 .0تبيين نقاط قوت
 .0تبيين نقاط ضعف
 .0جمعبندي و نتيجهگيري
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و) پاسخ صاحب نوآوري یا نظریه به ناقدان براساس بخشهاي ذیل:
 .1اشكاالت روششناسي
 .1اشكاالت مربوط به فهم نوآوري یا نظریه
 .0اشكاالت مربوط به نقاط ضعف
 .0نتيجهگيري
ز) طرح پرسش کتبي یا شفاهي از سوي حضّار
ح) پاسخ نوآور یا نظریهپرداز به پرسشهاي حضّار
ط) طرح سؤاالت از سوي کميتۀ داوران
ي) پاسخ به صاحب نوآوري یا نظریه به سؤاالت کميتۀ داوران
ك) اعالم پایان جلسه از سوي مدیر کرسي.
تبصره . 84براي ادارۀ کرسي مدیر توانایي از سوي شوراي دانشكده(پس از تأیيد کميتۀ داوران) به کار گرفته
ميشود .وظيفۀ مدیر ،تبيين و اجراي ضوابط ،تنظيم و نگهداري وقت و اعالم سؤاالت کتبي حضّار ميباشد.
تبصره.85کميتۀ دانشكده نسبت به شناسایي و معرفي دو نقاد جهت نقد نوآوري یا نظریه در کرسي به
کميتۀ داوران جهت تأیيد ،اقدام ميکند .ویژگيهاي علمي نقادان با ویژگيهاي صاحب نظریه مندرج در این
دستورالعمل یكسان خواهد بود.
تبصره .86کرسيها صرفاً طي دعوت رسمي و با حضور جمعي از استادان و دانشجویان برحسب تخصص یا
رشتۀ مربوط به موضوع نظریه برگزار ميشوند و امكان طرح سؤاالت کتبي یا شفاهي حضّار منوط به ثبت نام
قبلي است.
 .4-88نحوۀ امتیاز دهی
جمع جمع امتيازاتي که کميتۀ داوران طبق فرم نظرخواهي به نظریه ميدهند،به ترتيب ذیل لحاظ خواهد شد:
 .1جمع امتياز کميته داوران براساس فرم نظرخواهي محرمانه و معتبر همراه با امضا ،نمره  133خواهد بود.
تبصره .مجموع امتيازات از سوي کميتۀ داوران تأیيد و در قالب صورتجلسهاي به امضاي اکثریت اعضاي
کميتۀ مزبور خواهد رسيد.
 .1از مجموع  133امتياز ،درجۀ نوآوري یا نظریه به شرح ذیل از سوي کميتۀ داوران اعطا خواهد شد:
الف)  03تا  : 133عالي
ب)  93تا  : 03خوب
ج)  03تا  : 93متوسط
د) زیر  : 03ضعيف
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 .5-88نحوۀ تأیید و حمایت از سوی هیأت
 .1پس از اعطاي امتياز از سوي کميتۀ داوران ،معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه ،صرفاً براي کرسيهاي
حائز رتبۀ عالي ،خوب و متوسط ،گواهي صادر خواهد نمود.
 .1رتبههاي کسب شده در اجالسيهها در ارتقاي اعضاي هيأت علمي دانشگاه به شرح ذیل محسوب خواهد
شد:
-

اجالسيههاي حائز رتبه عالي :تا  11امتياز براي کرسيهاي نظریهپردازي؛ تا  9امتياز براي کرسي هاي
نقد علمي و نوآوري

-

اجالسيههاي حائز رتبه خوب :تا  0امتياز براي کرسيهاي نظریهپردازي؛ تا  0امتياز براي کرسي هاي
نقد علمي و نوآوري

-

اجالسيههاي حائز رتبه متوسط :تا  3امتياز براي کرسيهاي نظریهپردازي؛ تا  0امتياز براي کرسي هاي
نقد علمي و نوآوري

 .0پس از تعيين امتياز هر کرسي ،به شرح ذیل از صاحب نوآوري یا نظریه حمایت به عمل خواهد آمد:
الف) معرفي رسمي به هيأتهاي مميزه دانشگاه ،جهت اعطاي امتيازات قانوني
ب) معرفي رسمي به بنياد ملي نخبگان جهت برخورداري از حمایتهاي مادي و معنوي بنياد برابر مقررات
ج) انتشار نتایج کرسي یا مقاله صاحب نوآوري یا نظریه در فصلنامۀ علمي و پایگاه اطالعرساني
.6-88صدور گواهی کرسی نوآوری و نظریهپردازی
الف) براساس بند  10از ماده ( 3فعاليتهاي پژوهشي و فناوري) جدول شماره  1-0و بند  10از ماده  ،3جدول 1-0
آیين نامۀ ارتقاي مرتبه اعضاي هيأت علمي ،براي ارائه دهنده و مناظره کنندگان جلسات کرسيها گواهي صادر
ميشود.
 .1پس از طي مراحل اداري و تأیيد مستندات ،گواهي کرسي براساس جدول ذیل صادر ميشود:
موضوع

ردیف

10
کرسيهاي
نظریهپردازي

 .0نقد علمي در حوزههاي علوم بهویژه
علوم انساني و معارف اسالمي
 .0نوآوري در حوزههاي علوم بهویژه علوم
انساني و معارف اسالمي
 .0نظریهپردازي در حوزههاي علوم بهویژه
علوم انساني و معارف اسالمي
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حداکثر امتياز حداکثر امتياز حداقل امتياز
در هر موضوع الزم در هر
در نيمسال
دوره ارتقاء

 0تا 9
 0تا 9
 9تا 11

ب) براساس بند  8از ماده ( 0فعاليتهاي فرهنگي -تربيتي و اجتماعي) جدول شماره  1آیيننامه ارتقاي مرتبه
اعضاي هيأت علمي براي تمامي ناقدان ،داوران و مدیران جلسات کرسيها گواهي صادر ميشود.
 .1پس از طي مراحل اداري و تأیيد مستندات ،گواهي کرسي براساس جدول ذیل صادر ميشود:
ردیف
8

حداکثر امتياز حداکثر امتياز حداقل امتياز الزم
در هر موضوع در هر دوره ارتقا
در نيمسال

موضوع

طراحي و مشارکت فعاالنه در برگزاري کرسيهاي نقد و  1تا 1

3

نظریهپردازي با تأیيد مرجع ذيصالح

ماده  .82تصویب
این شيوهنامه در یك مقدمه و  11ماده و  13تبصره در تاریخ  1009/38/10به تصویب شوراي پژوهش و فناوري
دانشگاه رسيد و از تاریخ تصویب الزماالجراء است.
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دستورالعمل اعطای تسهیالت تشویقی به دانشجویان مقطع
دکتری تخصصی ورودی سال  36و بعد از آن

براساس مصوبۀ سي و یكمين نشست هيأت رئيسه محترم دانشگاه (مورخۀ  ،)1000/11/11به آن دسته از
دانشجویان مقطع دکتري ورودي  03و بعد از آن که حداقل امتياز پژوهشي الزم را براساس جدول ذیل کسب
نموده باشند ،تسهيالتي به شرح ذیل اعطا ميشود:
 اختصاص گرنت به ميزان  13 -10ميليون ریال براساس امتيازات فعاليتهاي علمي و پژوهشي.
 اختصاص پهناي باند اینترنت مشابه اعضاي هيأت علمي براساس ميزان فعاليتهاي علمي و پژوهشي
دانشجو.
 امكان استفاده از دانشجویان دکتري با فعاليتهاي آموزشي و پژوهشي برجسته جهت تدریس در دورۀ
کارشناسي.

ردیف

نوع فعالیت

1

مقاالت علمي پژوهشي
(داخلي و خارجي) مرتبط
با رشته تحصيلي یا
پایاننامه

حداکثر امتیاز

نحوۀ ارزیابی

هر مورد

تا  9امتياز

 .1-1مقاالت علمي پژوهشي چاپ شده در
نشریههاي  Natureو  Scienceتا 10
امتياز
 .1-1مقاله علمي پژوهشي چاپ شده در
مجالت معتبر نمایه شده در  JCRبا ضریب
تاثير حداقل سه برابر ضریب تأثير متوسط و یا
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امتیاز
مكتسبه

 Q1تا  13امتياز
 .0-1مقاله علمي پژوهشي چاپ شده در
مجالت معتبر نمایه شده در  JCRبا ضریب
تاثير بزرگتر از ضریب تاثير متوسط و یا Q1یا
 Q0تا  9امتياز
 .0-1مقاله علمي پژوهشي چاپ شده در
مجالت معتبر نمایه شده در  JCRبا ضریب
تاثير کوچكتر از ضریب تاثير متوسط و و یا در
دسته  Q0تا  3امتياز
 .0-1مقاله چاپ شده در مجالت معتبر نمایه
شده در  Scopusیا Web of Science
) (ISIتا  0امتياز
 .3-1مقاله چاپ شده در مجالت علمي
پژوهشي مورد تائيد وزارتين یا شوراي عالي
حوزه هاي علميه نمایه شده در  ISCبا ضریب
تاثير بزرگتر از ضریب تاثير متوسط و یا  Q1یا
 Q1تا  9امتياز
 .9-1مقاله چاپ شده در مجالت علمي
پژوهشي مورد تائيد وزارتين یا شوراي عالي
حوزه هاي علميه و نمایه شده در  ISCبا
ضریب تاثير کوچكتر از ضریب تاثير متوسط و یا
 Q0یا  Q0تا  3امتياز
 .8-1مقاله چاپ شده در مجالت علمي پژوهشي
مورد تائيد وزارتين و شوراي عالي حوزه هاي
علميه و یا نشریات علمي پژوهشي نمایه شده در
 ISCبدون ضریب تاثير تا  0امتياز

 .0-1مقالۀ چاپ شده در مجالت عملي
پژوهشي (مشترك با متخصصان خارج از کشور)
امتياز مقاله 3%13 +
 .13-1مقاله چاپ شده در مجالت تخصصي
معتبر نمایه شده در حداقل دو پایگاه تخصصي
معتبر مورد تایيد وزارت تا  0امتياز

1

مقاالت علمي -مروري
(داخلي و خارجي) مرتبط
با رشته تحصيلي یا
پایاننامه

تا  9امتياز

 .1-1مقاالت علمي مروري چاپ شده در
نشریه هاي  Natureو  Scienceتا 10
امتياز
 .1-1مقاله علمي مروري چاپ شده در
مجالت معتبر نمایه شده در  JCRبا ضریب
تاثير حداقل سه برابر ضریب تأثير متوسط و یا
 Q1تا  13امتياز
 .0-1مقاله علمي مروري چاپ شده در
مجالت معتبر نمایه شده در  JCRبا ضریب
تاثير بزرگتر از ضریب تاثير متوسط و یا Q1یا
 Q0تا  9امتياز
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 .0-1مقاله علمي مروري چاپ شده در
مجالت معتبر نمایه شده در  JCRبا ضریب
تأثير کوچكتر از ضریب تأثير متوسط و یا در
دسته  Q0تا  3امتياز
 .0-1مقاله علمي مروري چاپ شده در
مجالت معتبر نمایه شده در  Scopusیا
) Web of Science(ISIتا  0امتياز
 .3-1مقاله علمي مروري چاپ شده در
مجالت علمي پژوهشي مورد تائيد وزارتين یا
شوراي عالي حوزه هاي علميه نمایه شده در
 ISCبا ضریب تاثير بزرگتر از ضریب تاثير
متوسط و یا  Q1یا  Q1تا  9امتياز
 .9-1مقاله علمي مروري چاپ شده
درمجالت علمي پژوهشي مورد تأیيد وزارتين
یا شوراي عالي حوزههاي علميه و نمایه شده
در ISCبا ضریب تاثير کوچكتر از ضریب
تاثير متوسط و یا  Q0یا  Q0تا  3امتياز
 .8-1مقاله علمي مروري چاپ شده در
مجالت علمي پژوهشي مورد تأیيد وزارتين و
شوراي عالي حوزههاي علميه و یا نشریات
علمي پژوهشي نمایه شده در  ISCبدون
ضریب تاثير تا  0امتياز
 .0-1مقاله علمي مروري چاپ شده در
مجالت تخصصي معتبر نمایه شده در حداقل
دو پایگاه تخصصي معتبر مورد تأیيد وزارت
تا  0امتياز
0

0

0

مقاالت علمي -ترویجي
مرتبط با رشته تحصيلي
یا پایاننامه

مقاالت کامل چاپ شده
در کنفرانسهاي معتبر

خالصه مقاالت چاپ
شده در کنفرانسهاي
معتبر

تا  0امتياز

تا  1امتياز

تا  1امتياز

هر مقاله تا  0امتياز مطابق آئين نامۀ
ارتقاءمرتبۀ علمي
 .1-0مقاله علمي کامل ارائه شده در
همایشهاي علمي معتبر ملي و بينالمللي
داخلي (نمایه شده در  )ISCیا بينالمللي
خارجي  1تا  1امتياز
 .1-0مقاله کامل چاپ شده در مجموعه
مقاالت همایشهاي علمي معتبر استاني 3.0
تا  1امتياز
 .1-0خالصه مقاله علمي ارائه شده در
همایشهاي علمي معتبر ملي و بينالمللي
داخلي (نمایه شده در  )ISCیا خارجي 3.0
تا  1امتياز
 .1-0خالصه مقاله چاپ شده در مجموعه
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مقاالت همایشهاي علمي معتبر استاني  3تا
 3.0امتياز
3

9

8

گواهي ثبت اختراع مورد
تأیيد سازمان
پژوهشهاي علمي و
صنعتي ایران
تأليف یا ترجمۀ کتاب
مرتبط با رشتۀ تحصيلي
هر جایزه اخذ شده از
جشنواره هاي معتبر
کشوري (خوارزمي،
فارابي و بينالمللي
معتبر) ،دانشمند جهان
اسالم (کامستك)

تا  9امتياز

تا  10امتياز

تا  3امتياز

طرحهاي پژوهشي
تقاضا محور خاتمه یافته
0

13

(سهم همكار طرح
براساس جدول تقسيم
بندي سهم مولفان در
آیين نامه ارتقا مشخص
مي گردد)
کيفيت پایان نامه
کارشناسي ارشد

تا 10امتياز

تا 1امتياز

گواهي ثبت اختراع بينالمللي تا  9و داخلي تا
 0امتياز
تصنيف تا  10امتياز
تأليف تا  13امتياز
تصحيح انتقادي تا  9امتياز
ترجمه مرتبط با تخصص تا  9امتياز

برگزیدگي خارجي تا  ، 3داخلي تا  0امتياز

گزارشهاي علمي طرحهاي پژوهشي و فناوري
خاتمه یافته با طرف قرارداد خارج از مؤسسه
(دانشگاه محل تحصيل)
امتياز طرحهاي استاني تا  9امتياز
امتياز طرح هاي منطقهاي تا  13امتياز
امتياز طرح هاي ملي تا  11امتياز
امتياز طرح هاي بين المللي :تا  10امتياز
تبصره :گزارش طرحهاي تحقيقاتي مشترك با
دانشگاهها و مؤسسههاي علمي خارج از کشور تا
 1/1برابر.

عالي تا  1و بسيارخوب تا  1امتياز

جمع

توجه:
 -1جهت استفاده از اعتبار پژوهشي کسب حداقل  10امتياز از جدول فوق الزامي است.
 -1اعتبار پژوهشي به ازاي هر امتياز  033هزار ریال ،درمجموع تا سقف  10ميليون ریال است.
 -0براي استفاده از اعتبار پژوهشي در سالهاي بعد ،کسب حداقل  10امتياز در یك سال گذشته ضروري است.
 -0اعتبار پژهشي تخصيص یافته صرفا با نظر و تایيد استاد راهنماي دانشجو در راستاي فعاليت هاي پژوهشي از
جمله خرید مواد مصرفي آزمایشگاهي ،تجهيزات و شرکت در همایش ها و کارگاهها قابل هزینه کرد است.
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شیوهنامۀ نحوۀ پرداخت هزینههای بدون فاکتور
به دانشجویان تحصیالت تكمیلی

مقدمه
شيوهنامۀ حاضر براساس مصوبۀ دستور  18اولين نشست عادي از دورۀ پنجم هيأت امناي دانشگاه شهيد مدني
آذربایجان مورخ  ،1008/30/19بهمنظور حمایت از انجام پایاننامهها /رسالههاي دانشجویان تحصيالت تكميلي و
در راستاي تسهيل پرداخت برخي از هزینههایي که امكان تهيۀ فاکتور نميباشد و اتخاذ سياست حمایتي هماهنگ
براي تمامي دانشجویان تحصيالت تكميلي تدوین شده است.
ماده  .8مبنای زمانی درخواست پرداخت هزینه
-

از تاریخ تصویب پيشنهادۀ طرح پایاننامه/رساله در شوراي تحصيالت تكميلي دانشگاه تا حداکثر شش
ماه پس از تاریخ دفاع از پایاننامه/رساله.

ماده  .2مبلغ و نحوۀ هزینهکرد
 .13مبلغ قابل پرداخت براي دانشجویان مقاطع تحصيالت تكميلي به شرح جدول ذیل ميباشد:
مقطع

ماهیت رشتۀ تحصیلی

سقف مبلغ قابل پرداخت

کارشناسی ارشد

تجري  -نظري

 1/033/333/-ریال

دکتری

تجري

 0/333/333/-ریال

دکتری

نظري

 0/333/333/-ریال

تبصره .سقف مبالغ قابل پرداخت هر ساله توسط هيأت رئيسه دانشگاه تعيين ميگردد.
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 .11موارد قابل هزینهکرد :مواد مصرفي جهت انجام امور مربوط به پایاننامه /رساله ،ایاب و ذهاب ،تایپ و
تكثير پایاننامه /رساله ،خرید کاغذ  A4و  ...با تأیيد استاد راهنما
 .11مبلغ هزینه شده در قبال ارائه فرم تكميل شده و تأیيد استاد راهنما ،در صورت وجود اعتبار ،با تأیيد مدیر
امور پژوهشي و معاون پژوهش و فناوري دانشگاه ،از محل اعتبار پژوهشي ( )Grantاستاد راهنما قابل
پرداخت است.
ماده .9شیوۀ اجرا
-

تكميل فرم ليست هزینهکرد با ذکر عنوان و مبلغ هزینه شده و درج کد ملي ،شماره تلفن همراه و شماره
حساب بانكي خود دانشجو (بانك ملي یا ترجیحاً بانك تجارت) ،توسط دانشجو ،با تأیيد استاد راهنما

-

ضميمه نمودن قرارداد امضا شدۀ اعتبار پژوهشي ) (Grantاستاد راهنما

-

ارائه به عامل مالي حوزۀ معاونت پژوهش و فناوري

-

کنترل و کسر مبلغ از گرنت استاد راهنما ،توسط کارشناس مربوطه

-

تأیيد مدیر امور پژوهشي و معاون پژوهش و فناوري دانشگاه

-

پرداخت توسط عامل مالي معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه به حساب خود دانشجو.

تبصره .با تصویب این شيوه نامه ،مصوبات قبلي دانشگاه درخصوص پرداخت هزینۀ تایپ و تكثير پایان نامه /
رساله بالاثر ميگردد.
ماده  .4تصویب
این شيوهنامه در یك مقدمه و  0ماده و  1تبصره در تاریخ  1008/38/10در شوراي پژوهش و فناوري دانشگاه و در
تاریخ  1008/38/13در هيأت رئيسۀ دانشگاه به تصویب رسيد و از تاریخ تصویب در هيأت رئيسه قابل اجرا
ميباشد.
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فصل 81
آییننامۀ نحوۀ تأسیس واحدهای پژوهشی در دانشگاهها
(شماره  5952مورخ )8931/18/83
مشخصات سند
عنوان سند :آیيننامۀ نحوۀ تأسيس واحدهاي پژوهشي در دانشگاهها
نوع سند :آیيننامه

شمارۀ سند :عتف _ آ _ 0130

ویرایش31 :

صفحه0 :

اقدام کنندگان
مسئولیت

نام و نام خانوادگی

واحد سازمانی

تهیه کننده /تهیه کنندگان

محسن شریفی

مدیر کل دفتر سیاستگذاری و

تأیید کننده

مسعود برومند

معاون پژوهش و فناوری

تصویب کننده

منصور غالمی

وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری

مرجع تأیید سند

نام و نام خانوادگی دبیر

شماره و تاریخ صورتجلسه

شورای گسترش و

مجتبی شریعتی نیاسر

شمارۀ جلسه:

برنامهریزی امور پژوهشی

برنامهریزی آموزش عالی

تاریخ8937/88/87 :

مرجع نگهداری سند

پرونده

قسمت

دفتر معاونت آموزشی

9

8
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تاریخ و شمارۀ ابالغ سند

مقدمه
دانشگاهها ،به مثابۀ واحدهاي آموزشي ،پژوهشي و فناوري ،اهداف و مأموریتهایي برعهده دارند که تحقق آنها
نيازمند فراهم کردن ملزومات و زیرساختهاست .بدین منظور و براي تسهيل فرآیند ایجاد واحدهاي پژوهشي و
اجراي مأموریتهاي پژوهشي ،دانشگاههاي مشمول این آیيننامه در چارچوب آن ،با رعایت قوانين باالدستي و سایر
ضوابط و مقررات ،اقدام به ایجاد یا انحالل واحدهاي پژوهشي خواهند کرد .ایجاد واحد پژوهشي اقدامي مقطعي
نيست بلكه فرآیندي زمانبر است.
از سوي دیگر ،به منظور فراهم آوردن زمينۀ توسعۀ گروههاي پژوهشي هدفمند که از راهبردهاي مهم وزارت
علوم ،تحقيقات و فناوري است ،در این آیيننامه تشكيل واحدهاي پژوهشي به دانشگاهها سپرده شده است .فعاليت
واحد پژوهشي ،به مثابۀ ساختاري که به نيازهاي حال یا آینده و نهان یا آشكار کشور پاسخ ميدهد ،با اجراي
مأموریت و برطرف شدن نياز خاتمه ميیابد.
مادۀ  .8تعاریف
.1-1

وزارت :وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري

.1-1

معاونت :معاونت پژوهش و فناوري وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري

.0-1

دانشگاه :کليۀ مؤسسات آموزش عالي که تحت عنوان دانشگاه داراي موافقت قطعي از شوراي
گسترش و برنامهریزي آموزش عالي وزارت یا سایر مراجع قانوني ميباشند.

.0-1

واحد پژوهشی :انواع ساختارهاي پژوهشي مندرج در این آیيننامه

مادۀ  .2اهداف ایجاد واحدهای پژوهشی
 .1-1هدایت فعاليتهاي پژوهشي به سمت اولویتهاي پژوهشي و فناوري کشور
 .1-1ایجاد زمينۀ پژوهشهاي کالن و ميانرشتهاي
 .0-1ارتقاي کيفيت و همافزایي فعاليتهاي پژوهشي و فناوري براي تحقق اهداف برنامههاي راهبردي مصوّب
 .0-1استفادۀ بهينه از نيروي انساني متخصص براي تشكيل گروههاي پژوهشي کارآمد
 .0-1بسترسازي مناسب براي هدایت پژوهشها در راستاي ایجاد فناوري بهمنظور پاسخگویي به نيازهاي جامعه و
کاربردي شدن دستاوردهاي پژوهشي
 .3-1تنوعبخشي به منابع مالي دانشگاه ،با اولویت کسب ثروت از فعاليتهاي پژوهشي و فناوري
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 .9-1ایجاد همافزایي بهمنظور انجام پژوهشهاي بنيادین ،پایدار و ایجاد دانش در یك یا چند حوزه
مادۀ  .9انواع واحدهای پژوهشی
 .8-9آزمایشگاه تحقیقاتی  /گروه پژوهشی  /هستۀ پژوهشی :هر سه عنوان مفهوم مشابه دارند؛ از
لحاظ ساختاري در یك سطحاند و با تصميم دانشگاه و متناسب با نوع فعاليت آن انتخاب ميشوند .آزمایشگاه
پژوهشي نوعي واحد پژوهشي در حوزۀ علوم تجربي است که شرایط ،امكانات و زیرساختهاي انجام یك یا چند
برنامۀ پژوهشي را فراهم ميکند و در آن چند عضو هيأت علمي با محوریت مسأله یا محصولي خاص به همراه
پژوهش گران ،پژوهشگران ارشد ،دکتري و پسادکتري و دانشجویان تحصيالت تكميلي فعاليت ميکنند .گروه یا
هستۀ پژوهشي در حوزههاي مختلف علوم با همكاري گروهي از اعضاي هيأت علمي یا پژوهشگران یك یا چند
دانشكده براي اجراي برنامه یا موضوعي پژوهشي تأسيس ميشود.
 .2-9مرکز تحقیقات (پژوهشكده) :نوعي واحد پژوهشي با ماهيت بينرشتهاي یا بين دانشكدهاي است که
از دو یا چند آزمایشگاه /گروه /هستۀ پژوهشي تشكيل ميشود و براساس یك یا چند برنامۀ پژوهشي فعاليت
ميکند .این واحدها با مشارکت دانشگاه با سایر دانشگاهها و دستگاههاي اجرایي نيز ایجاد ميشوند .براي تأمين
نيروي انساني مورد نياز واحد پژوهشي دانشگاه ميتواند در صورت موافقت هيأت رئيسۀ دانشگاه ،از اعضاي هيأت
علمي و غير هيأت علمي موجود در گروههاي آموزشي براي انجام مأموریتهاي واحد پژوهشي استفاده نماید.
تبصرۀ  .8واحدهاي پژوهشي یا به صورت مستقل با مدت زمان محدود با هدف فراهم کردن بسترهاي الزم
بهمنظور انجام طرحهاي پژوهشي تقاضامحور و اجراي برنامههاي راهبردي و مأموریتهاي پژوهشي دانشگاه ایجاد
ميشوند و اعتبار مورد نياز آنها براي انجام این قبيل فعاليتها در قالب روال معمول طرحهاي پژوهشي تأمين
ميشود ،یا به صورت مشترك با دستگاههاي اجرایي ،نهادها و مؤسسات عمومي دولتي و غيردولتي و با هدف
پاسخگویي به نيازهاي پژوهشي آنها شكل ميگيرند .در این حالت ،اعتبارات مورد نياز براي راهاندازي و اجراي
طرحها در قالب موافقتنامه و قرارداد همكاري به صورت مشارکتي با تأمين منابع مالي از سوي دستگاه اجرایي و
ارائۀ خدمات علمي از سوي دانشگاه فراهم ميشود.
تبصرۀ  .2هرگونه عقد قرارداد واحدهاي پژوهشي با سایر دستگاهها ،از طریق معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه
انجام ميشود.
مادۀ  .4الزامات ایجاد واحدهای پژوهشی
 .1-0دارا بودن برنامۀ جامع پژوهشي مبتني بر اسناد باالدستي ،نيازهاي محلي ،ملي و منطقهاي و آیندهنگرانه
 .1-0وجود توانمنديها و مزیتهاي نسبي در دانشگاه براي پاسخ به نيازهاي پژوهشي جامعه
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 .0-0عقد تفاهمنامه یا قرارداد همكاري با سازمانها و دستگاههاي متقاضي اجراي طرح (براي واحدهاي پژوهشي
مشترك با دستگاههاي اجرایي ،نهادها و مؤسسات عمومي دولتي و غيردولتي)
مادۀ  .5شیوۀ تأسیس و فعالیت واحدهای پژوهشی
 .1-0واحدهاي پژوهشي از هر نوعي که باشند براساس سياستها ،آیيننامهها و دستورالعملهاي مورد تأیيد هيأت
امناء تأسيس ميشو ند .از آنجایي که انعقاد قرارداد با واحدهاي پژوهشي از طریق دانشگاه است ،از این به بعد نيازي
به کسب مجوّز از شوراي گسترش و برنامهریزي آموزش عالي نخواهد بود.
 .1-0واحدهاي پژوهشي دانشگاه ،به منظور اجراي قراردادهاي پژوهشي ميتوانند از محل درآمدهاي اختصاصي ،در
چارچوب آیيننامه مالي و معامالتي دانشگاه و آیيننامه اداري و استخدامي از خدمات سایر پژوهشگران استفاده
نمایند.
مادۀ  .6انطباق واحدهای پژوهشی موجود با این آییننامه
 .1-3آن دسته از واحدهاي پژوهشي دانشگاهها که قبالً مجوز تأسيس اخذ کردهاند ،در بازۀ زماني دو ساله ،خود را با
این آیيننامه تطبيق ميدهند و در صورت وجود پژوهشگران داخلي در این واحدها ،ادامۀ قرارداد با آنها بدون ایجاد
تعهد استخدامي و تا رفع نيازهاي پژوهشي امكانپذیر ميباشد.
 .1-3کليۀ واحدهاي پژوهشي وابسته به دانشگاهها که داراي مجوّز اصولي و قطعي از این پس تابع آیيننامۀ
مصوّب هيأت امناي دانشگاه مربوطه خواهند بود.
 .0-3واحدهاي پژوهشي داراي مجوز از شوراي گسترش و برنامهریزي آموزش عالي که در حال حاضر به صورت
عرضهمحور (نوع یك) بهمثابۀ بخشي از ساختار رسمي و قطعي دانشگاه بوده و داراي اعضاي هيأت علمي مطابق با
پستهاي سازماني مصوب هستند ،مانند گذشته به فعاليت خود ادامه خواهند داد و از این پس تابع آیيننامۀ مصوّب
هيأت امناي دانشگاه خواهد بود.
مادۀ  .7نظارت و ارزیابی
 . 1-9مسئوليت نظارت بر ایجاد و فعاليت واحدهاي پژوهشي بر عهدۀ رئيس دانشگاه است .از این رو ،دانشگاه
موظّف است آیين نامۀ اجرایي براي تأسيس ،فعاليت ،نظارت و ارزیابي ،نحوۀ حمایت و انحالل واحدهاي پژوهشي
خود را تهيه و در هيأت امناء به تصویب برساند.
 . 1-9به منظور پشتيباني از تشكيل واحدهاي پژوهشي ،وزارت از واحدهاي پژوهشي برتر و پيشتاز دانشگاهها که
نقش اساسي در توسعۀ ملي و منطقهاي ایفا و در سطح بينالملل اعتبار کسب کنند ،حمایت ميکند .بدین منظور ،در
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سامانۀ ارزیابي وزارت ،که از سال  1008راهاندازي خواهد شد ،واحدهاي پژوهشي براساس شاخصهاي عملكردي
که هرساله در وبگاه معاونت پژوهش و فناوري وزارت تعيين ميگردد ،ارزیابي خواهند شد.
 .0-9حضور واحدهاي پژوهشي مورد تأیيد دانشگاهها در سامانۀ ارزیابي وزارت اختياري است و وزارت از واحدهایي
که در ارزیابيهاي ساالنه در رتبۀ برتر قرارگيرند ،حمایت خواهد کرد.
مادۀ  .1انحالال
 .1-8واحدهاي پژوهشي براساس برنامههاي پژوهشي شكل ميگيرند و با پایان یافتن برنامه ،نبودِ نياز به تداوم
فعاليت آنها یا عملكرد ضعيف ،پس از تأیيد هيأت امناي دانشگاه ،مأموریت آنها تغيير کرده و یا منحل خواهند
شد .در این شرایط ،با توجه به آیيننامۀ مصوّب هيأت امناء ،اعضاي هيأت علمي و کارکنان به سایر بخشها و
واحدهاي پژوهشي دانشگاه انتقال خواهند یافت .بنابراین ،بایسته است در زمان تأسيس واحد پژوهشي و بهکارگيري
افراد بدین موضوع توجه شود.

آییننامۀ حاضر در  1ماده و  2تبصره در تاریخ  8937/88/7به تصویب شورای گسترش و
برنامهریزی آموزش عالی رسیدو جایگزین آییننامۀ مصوّب  8931/9/7شورای گسترش
آموزش عالی شد.
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دستورالعمل اجرایی تأسیس و ارزیابی واحدهای پژوهشی
وابسته به دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

مقدمه
با توجه به لزوم گسترش مرزهاي دانش در جهت ارتقاي سطح علمي جامعه و عملياتي نمودن نقشه جامع علمي
کشور جهت رسيدن به اهداف سند چشمانداز ایران  1030و ایجاد بستر مناسب تعامل بادستگاههاي اجرایي و
بخشهاي توليدي و خدماتي و انجام پژوهشهاي تقاضامحور و تحقيقات بينرشتهاي یا چندرشتهاي ،دستورالعمل
تأسيس ،ارزیابي ،مدیریتو تبدیل وضعيت واحدهاي پژوهشي دانشگاه شهيد مدني ذربایجان ،با استناد به آیيننامۀ
شماره  0001مورخ  1008/31/10به شرح ذیل تدوین شده است.
ماده  .8اهداف
-

ساماندهي ساختارهاي پژوهشي در زمينههاي تخصصي و مأموریتگرا در دانشگاه

-

باال بردن کيفيت انجام تحقيقات و مدیریت بهينۀ دانش و یافتههاي پژوهشي در دانشگاه

-

انجام طرحهاي پژوهشي کالن و ميانرشتهاي در دانشگاه جهت رفع نيازهاي کشور

-

بسترسازي براي انجام فعاليتهاي پژوهشي گروهي و تيمي

-

تقویت ارتباط دانشگاه با صنعت و جامعه

-

بسترسازي مناسب جهت تجاريسازي دستاوردهاي پژوهشي

ماده  .2انواع واحدهای پژوهشی
براساس شرایط و معيارهاي تعریف شده توسط وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري ،دانشگاه ميتواند براي اخذ مجوز 0
نوع واحد پژوهشي مشروح ذیل اقدام نماید.
.8

آزمایشگاه تحقيقاتي  /گروه پژوهشي  /هستۀ پژوهشي :کوچكترین واحد پژوهشياند که در زمينۀ
تخصصي معين و مشخص ایجاد ميشوند .هر سه عنوان ،مفهوم مشابه دارند؛ از لحاظ ساختاري در یك
سطحاند و با تصميم دانشگاه و متناسب با نوع فعاليت آن انتخاب ميشوند .آزمایشگاه پژوهشي نوعي
مجموعه قوانین و مقررات پژوهشی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

واحد پژوهشي در حوزههاي علوم تجربي است که شرایط ،امكانات و زیرساختهاي انجام یك یا چند
برنامۀ پژوهشي را فراهم ميکند و در آن چند عضو هيأت علمي با محوریت مسأله یا محصولي خاص به
همراه پژوهشگران ،پژوهشگران ارشد ،دکتري ،پسادکتري و دانشجویان تحصيالت تكميلي فعاليت
ميکنند .گروه یا هستۀ پژوهشي در حوزههاي مختلف علوم با همكاري گروهي از اعضاي هيأت علمي یا
پژوهشگران یك یا چند دانشكده براي اجراي برنامه یا موضوعي پژوهشي تأسيس ميشود.
.2

مرکز پژوهشي :داراي حداقل  1آزمایشگاه /گروه /هستۀ پژوهشي مرتبط با مأموریت مرکز است.

.9

پژوهشكده :داراي حداقل  0آزمایشگاه /گروه /هستۀ پژوهشي مرتبط با مأموریت پژوهشكده است.

.4

مؤسسۀ پژوهشي :داراي حداقل  3آزمایشگاه /گروه /هستۀ پژوهشي یا  1پژوهشكدۀ مرتبط با مأموریت
مؤسسه است.

.5

پژوهشگاه :داراي حداقل  0پژوهشكده با مجوز قطعي در حوزههاي مأموریت دانشگاه است.

تبصره .8واحدهاي پژوهشي براساس یك یا چند برنامۀ پژوهشي فعاليت ميکنند .این واحدها با مشارکت
دانشگاه با سایر دانشگاهها و دستگاههاي اجرایي نيز ایجاد ميشوند .براي تأمين نيروي انساني مورد نياز واحد
پژوهشي دانشگاه مي تواند در صورت موافقت هيأت رئيسۀ دانشگاه ،از اعضاي هيأت علمي و غير هيأت علمي
موجود در گروههاي آموزشي براي انجام مأموریتهاي واحد پژوهشي استفاده نماید.
تبصره  .2واحدهاي پژوهشي یا به صورت مستقل با مدّت زمان محدود با هدف فراهم کردن بسترهاي الزم
بهمنظور انجام طرحهاي پژوهشي تقاضامحور و اجراي برنامههاي راهبردي و مأموریتهاي پژوهشي دانشگاه
ایجاد ميشوند و اعتبار مورد نياز آنها براي انجام این قبيل فعاليتها در قالب روال معمول طرحهاي پژوهشي
تأمين ميشود ،یا بهصورت مشترك با دستگاههاي اجرایي ،نهادها و مؤسسات عمومي دولتي و غيردولتي و با
هدف پاسخگویي به نيازهاي پژوهشي آنها شكل ميگيرند .در این حالت ،اعتبارات مورد نياز براي راهاندازي و
اجراي طرحها در قالب موافقتنامه و قرارداد همكاري بهصورت مشارکتي با تأمين منابع مالي از سوي دستگاه
اجرایي و ارائۀ خدمات علمي از سوي دانشگاه فراهم ميشود.
تبصره  .9هرگونه عقد قراداد واحدهاي پژوهشي با سایر دستگاهها ،از طریق معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه
انجام ميشود.
ماده .9الزامات ایجاد واحدهای پژوهشی
 .8-9دارا بودن برنامۀ جامع پژوهشي مبتني بر اسناد باالدستي ،نيازهاي محلي ،ملي و منطقهاي و آیندهنگرانه
 .2-9وجود توانمنديها و مزیتهاي نسبي در دانشگاه براي پاسخ به نيازهاي پژوهشي جامعه
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 .9-9عقد تفاهمنامه یا قرارداد همكاري با سازمانها و دستگاههاي متقاضي اجراي طرح (براي واحدهاي
پژوهشي مشترك با دستگاههاي اجرایي ،نهادها و مؤسسات عمومي دولتي و غيردولتي)
ماده  .4شرایط صدور مجوز و ادامه فعالیت واحدهای پژوهشی
 .8-4شرایط صدور مجوز گروه پژوهشی
-

ارائۀ برنامۀ پژوهشي توجيهپذیر در یك زمينۀ تخصصي

-

فر اهم نمودن امكانات الزم شامل نيروي انساني ،فضاي فيزیكي و تجهيزات آزمایشگاهي در زمينۀ
تخصصي مورد تقاضا

-

معرفي حداقل  0نفر پژوهشگر شامل اعضاي هيأت علمي تخصصي دانشگاهي ،کارشناسان صنایع و
سازمانهاي دولتي و غيردولتي و کارکنان مورد نياز گروه پژوهشي (حداقل  0نفر با مدرك دکترا و  1نفر
با مدرك کارشناسي ارشد)

-

معرفي یك نفر به عنوان پژوهشگر شاخص براي هر گروه پژوهشي

تبصره .4پژوهشگر شاخص باید حداقل داراي  0طرح پژوهشي خاتمه یافته و  0دستاورد پژوهشي (شامل
اختراع یا اکتشاف داراي تأیيدیه از مراجع ذيصالح یا مقاله علمي پژوهشي چاپ شده در نشریات معتبر) باشد.
تبصره  .5براي سایر پژوهشگران ارائۀ مدارك انجام  1طرح پژوهشي خاتمه یافته و حداقل  1دستاورد
پژوهشي ( شامل اختراع یا اکتشاف داراي تأیيدیه از مراجع ذيصالح یا مقاله علمي پژوهشي چاپ شده در
نشریات معتبر) در حوزۀ فعاليت پژوهشي گروه الزامي است.
تبصره  .6حداقل یك تن از اعضاي هيأت علمي دانشگاه به صورت تماموقت در واحد پژوهشي فعاليت
مينماید و سایر پژوهشگران ميتوانند در شروع فعاليت به صورت مأمور (حداقل  %03خدمت موظف
پژوهشي) براي هر گروه پژوهشي معرفي شوند.
تبصره  .7حداکثر زمان اعتبار موافقت اصولي از تاریخ صدور  1سال است .پس از طي مدت مذکور و در
صورت تبدل نشدن به موافقت قطعي ،موافقت اصولي واحد پژوهشي خود بخود از درجه اعتبار ساقط است.
تبصره  .1چنانچه طرح پژوهشي در چارچوب یك طرح ملي کالن انجام شده باشد ،به تشخيص معاونت
پژوهش و فناوري دانشگاه ،به عنوان دو طرح پژوهشي قابل قبول است.
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 .2-4شرایط ادامه فعالیت گروه پژوهشی
ارائۀ مدارك الزم مبني بر اتمام حداقل  0طرح پژوهشي براي هر گروه پژوهشي توسط واحد پژوهشي در طي
دو سال فعاليت واحد پژوهشي .طرحهاي یاد شده باید به نام واحد پژوهشي ذيربط و مرتبط با مأموریت واحد
پژوهشي باشد و گواهي حسن انجام کار را نيز داشته باشد.
 .9-4مجوز فعالیت سایر واحدهای پژوهشی
صدور مجوز فعاليت براي سایر واحدهاي پژوهشي مندرج در ماده  ( 1بهغير از پژوهشگاه) منوط به داشتن
تعداد گروههاي الزم مطابق با تعریف هر واحد پژوهشي در ماده مذکور و احراز شرایط ماده  0ميباشد.
ماده  .5مراحل اجرایی صدور مجوز تأسیس وتبدیل وضعیت واحدهای پژوهشی
-

بررسي تقاضاي تأسيس یا تبدیل وضعيت واحد پژوهشي در شوراي پژوهشي دانشكده؛

-

ارسال تقاضا توسط رئيس دانشكده به معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه ،پس از موافقت شوراي
پژوهشي دانشكده

-

بررسي تقاضا در شوراي پژوهش و فناوري دانشگاه

-

بررسي تقاضا در هيأت رئيسه دانشگاه

-

صدور مجوز توسط معاون پژوهش و فناوري براي مدت یك سال،پس از موافقت هيأت رئيسه دانشگاه

-

ارزیابي فعاليت واحد پژوهشي توسط معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه ،براساس معيارهاي سنجش
تعریف شده براي کارآمدي واحد پژوهشي (موضوع ماده )8

-

بررسي تقاضا در هيات رئيسه دانشگاه و تأیيد احراز شرایط مندرج در ماده 0

-

ارسال آن با امضاي رئيس دانشگاه براي اخذ موافقت اصولي به هيأت امناي دانشگاه

-

ارائۀ مصوبۀ هيأت امناي دانشگاه مبني بر موافقت با تأسيس واحد پژوهشي

-

اعالم مصوبۀ هيأت امناي دانشگاه مبني بر موافقت با تأسيس واحد پژوهشي با امضاي معاون پژوهش و
فناوري دانشگاه به معاونت پژوهش و فناوري وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري

-

ارزیابي فعاليت واحد پژوهشي حداکثر  1سال پس از صدور موافقت اصولي توسط معاونت پژوهش و
فناوري دانشگاه

-

بررسي تقاضاي اخذ موافقت قطعي توسط شوراي پژوهشي و هيأت رئيسه دانشگاه جهت صدور موافقت
قطعي (پس از بررسي و تأیيد احراز شرایط مندرج در ماده  ) 0و ارسال آن به هيأت امناي دانشگاه با
امضاي رئيس یا معاون پژوهش و فناوري دانشگاه
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-

اعالم مصوبۀ هيأت امناي دانشگاه مبني بر موافقت قطعي با تأسيس واحد پژوهشي با امضاي معاون
پژوهش و فناوري دانشگاه به معاونت پژوهش و فناوري وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري

ماده  .6تشكیل و فعالیت پژوهشگاه دانشگاهی
 .8-6شرایط تأسیس
الف .دارا بودن حداقل  0پژوهشكده با مجوز قطعي شوراي گسترش آموزش عالي در حوزههاي مأموریت
دانشگاه
ب .وجود دورههاي تحصيالت تكميلي مرتبط با حوزۀ فعاليت پژوهشگاه در دانشگاه
ج .دارا بودن برنامۀ جامع پژوهشي مصوب هيأت امنا ،مبتني بر نقشه جامع علمي کشور و اولویتها و
سياستهاي مصوب
تبصره .3دانشگاه ميتواند به منظور رفع نيازهاي پژوهشي و فناوري دستگاهها ،سازمانها و مؤسسات دولتي و
غيردولتي با تنظيم تفاهم نامه با آنها ،نسبت به ایجاد واحد پژوهشي مشترك ذیل پژوهشگاه و یا به صورت مستقل
به تشخيص هيأت امناي دانشگاه اقدام نماید .وجود واحد پژوهشي مشترك از اولویت و امتياز ویژهاي برخوردار
است و در ارزیابي و رتبهبندي دانشگاه مورد توجه خواهد بود.
ماده  .7ارکان واحدهای پژوهشی
 .8هیأت امنا
-

هيأت امناي واحد پژوهشي همان هيأت امناي دانشگاه است.

 .2رئیس واحد پژوهشی
رئيس پژوهشگاه با حكم رئيس دانشگاه و رئيس سایر واحدهاي پژوهشي با حكم معاون پژوهش و فناوري
دانشگاه منصوب ميشود .ضمن اینكه حسب مورد به تشخيص معاون پژوهش و فناوري وزارت با تصویب
هيأت امنا پست «معاون پژوهش فناوري دانشگاه» ميتواند با عنوان «معاون پژوهش و فناوري و رئيس
پژوهشگاه» تغيير نام یافته و مسئوليت کليه امور مربوط به مدیریت پژوهشگاه و معاونت پژوهش و فناوري
دانشگاه را عهدهدار گردد .در صورت تصویب هيأت امنا ،رئيس پژوهشگاه ميتواند جهت حسن اجراي امور
داراي قائم مقام باشد.
تبصره  .81حكم رئيس واحد پژوهشي براي واحدهاي با مجوز یكساله شوراي پژوهشي و هيأت رئيسه
دانشگاه براي یك سال و براي واحدهاي پژوهشي با مجوز اصولي یا قطعي هيأت امناء  1سال است.
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 .8-2وظایف و اختیارات رئیس واحد پژوهشی
 .8اداره و هدایت امور واحد پژوهشي و نظارت بر حسن اجراي فعاليتهاي آن در چارچوب ضوابط و
مقررات مربوط
 .2پيشنهاد تشكيالت و ساختار پژوهشگاه از طریق شوراي پژوهش و فناوري به رئيس دانشگاه و هيأت
امنا براي تصویب
 .9صدور احكام رؤسا و مدیران واحدهاي تابع پژوهشگاه براساس تشكيالت مصوب پس از تأیيد رئيس
دانشگاه
 .4امضاي اسناد مالي و اداري و قراردادها در چارچوب ضوابط و مقررات دانشگاه
 .5برگزاري منظم جلسات شوراي پژوهشي واحد (حداقل به صورت ماهيانه) و ارسال صورتجلسات به
معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه
 .6نظارت بر حسن انجام طرحهاي پژوهشي بروندانشگاهي ،برگزاري کارگاههاي آموزشي ،ارائۀ خدمات
آزمایشگاهي و خدمات مشاورهاي
 .7ارائۀ گزارش عملكرد یكساله فعاليت واحد پژوهشي به معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه
 .1ایجاد بستر مناسب جهت همكاري با مراکز پژوهشي و فناوري داخل و خارج از کشور در چارچوب
مقررات دانشگاه
 .3تالش براي تأمين منابع مالي واحد پژوهشي از طریق فراهم آوردن زمينۀ مناسب براي عقد قراردادهاي
پژوهشي
تبصره  .88انتصاب مجدد رئيس مرکز براي  0دوره بالمانع است.الزم به ذکر است در شرایط خاص تمدید
حكم رئيس مرکز با موافقت معاون پژوهش و فناوري و شوراي پژوهشي دانشگاه براي بيش از چهار دوره
امكانپذیر است.
 .9شورای پژوهش و فناری
 .8-9ترکیب شورای پژوهش و فناوری پژوهشگاه
 .8رئيس دانشگاه (رئيس شورا)
 .2رئيس پژوهشگاه (نایب رئيس شورا)
 .9رؤساي پژوهشكدهها ،مؤسسات پژوهشي ،قطبهاي علمي و مرکز رشد
 .4دو تن از اعضاي هيأت علمي خارج از دانشگاه به پيشنهاد دانشگاه و تأیيد و حكم معاون پژوهش و
فناوري دانشگاه
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تبصره  .82اعضاي بند  0به مدت  0سال منصوب ميشوند و انتخاب مجدد آنان بالمانع است.
 .2-9ترکیب شورای پژوهش و فناوری سایر واحدهای پژوهشی
اعضاي شوراي پژوهشي با پيشنهاد رئيس واحد پژوهشي و حكم معاون پژوهش و فناوري دانشگاه به مدت 1
سال منصوب ميشوند و انتخاب مجدد اعضا بالمانع است.
 .8-2-9اعضای گروه پژوهشی
 رئيس گروه پژوهشي حداکثر  0نفر از اعضاي گروه پژوهشي .2-2-9اعضای مرکز پژوهشی
 رئيس مرکز مسئولين گروههاي پژوهشي (پژوهشگران شاخص) حداکثر  0نفر از اعضاي گروههاي پژوهشي .9-2-9اعضای شورای پژوهشكده
 رئيس پژوهشكده رؤساي مراکز یا گروههاي پژوهشي حداکثر  0نفر از اعضاي گروههاي پژوهشي .4وظایف و اختیارات شورای پژوهشی
 .8-4تنظيم اهداف و برنامههاي ساالنه و  0ساله و همچنين برنامۀ جامع پژوهش و فناوري پژوهشگاه و
پيشنهاد آن به هيأت امنا جهت تصویب از طریق رئيس دانشگاه
 .2-4تعيين خط مشي و تدوین برنامۀ راهبردي واحد پژوهشي براساس اهداف تعيين شده
 .9-4تصویب و نظارت بر کيفيت و حسن اجراي طرحهاي پژوهشي
 .4-4مدیریت و نظارت بر محتواي پایاننامهها و رسالههاي مقاطع تحصيالت تكميلي (اعم از آموزشي -
پژوهشي یا پژوهشمحور) و دورههاي پسادکتري و طرحهاي پژوهشي پژوهشگاه
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 .5-4بررسي و تصویب نيازهاي مالي ،اداري ،تجهيزاتي ،انتشاراتي و پژوهشي واحد
تبصره  .89حضور رئيس و اعضاي شوراي پژوهشي در واحدهاي پژوهشي ميبایست با موافقت مدیر گروه،
معاون  /رئيس دانشكده ،معاون آموزشي و تحصيالت تكميلي در برنامۀ هفتگي هر ترم درج گردد و رونوشت
آن به معاونت پژوهشي دانشكده و معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه ارسال گردد.
ماده  . 1شرایط استمرار عضویت اعضاء در پژوهشكده
 .1همكاري در تدوین پروپوزالهاي تحقيقاتي (ارسال حداقل  0پروپوزال بروندانشگاهي)
.1ارائۀ حداقل یك مقاله علمي پژوهشي در راستاي اهداف گروه در طول یكسال ،با عنوان نویسندۀ اول یا

نویسندۀ مسئول و با ذکر نام صحيح پژوهشكده به عنوان نشاني()Affiliationنویسنده
.0برگزاري سمينارها و کارگاههاي آموزشي و تخصصي
 .0داشتن حداقل یك طرح بروندانشگاهي عقد قرارداد شده از طریق معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه در
طي  1سال عضویت در پژوهشكده
 .0داشتن حداقل یك طرح خاتمه یافتۀ بروندانشگاهي در طي  0سال عضویت در پژوهشكده
ماده  .3معیارهای سنجش کارآمدی واحدهای پژوهشی
 .8-3داشتن برنامۀ راهبردي کوتاهمدت ،ميانمدت و بلندمدت (حداکثر  0امتياز)
 .2-3طرحهاي پژوهشي و قرارداد برون دانشگاهي از نظر تعداد و مبلغ قرارداد (حداکثر  33امتياز -به ازاي
هر قرارداد  0امتياز و به ازاي هر  13ميليون تومان  1امتياز منظور خواهد شد)
 .9-3تأليف کتاب ،مقاالت  Scopus ,ISI (WOS),JCRو علمي پژوهشي مورد تأیيد وزارتين و نمایه
شده در ( ISCحداکثر  13امتياز)
تبصره  .84به کتاب و مقاالت مرتبط با موضوع فعاليت واحد پژوهشي که در آنها حمایت آن واحد ذکر شده
باشد ،امتياز تعلق ميگيرد.
 .4-3احداث ،راهاندازي و تجهيز آزمایشگاههاي مرتبط با موضوع واحدهاي پژوهشي بدون حمایت مالي
دانشگاه (حداکثر  13امتياز -به ازاي هر  133ميليون تومان  0امتياز منظور خواهد شد).
 .5-3تعامل با دانشكدهها یا بخشهاي مرتبط با موضوع واحدهاي پژوهشي و حمایت از پایاننامههاي
دانشجویان دکتري و کارشناسي ارشد (حداکثر  0امتياز)
 .6-3احداث و بهسازي ساختمانها و فضاي پژوهشي و اداري مورد نياز بدون حمایت مالي دانشگاه (حداکثر
 13امتياز)
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.7-3ایجاد زمينۀ مناسب جهت مشارکت اعضاي هيأت علمي دانشگاه شهيد مدني آذربایجان از بخشهاي
مختلف دانشگاه و خارج از دانشگاه شهيد مدني آذربایجان با تخصص مرتبط با موضوع واحدهاي پژوهشي
(حداکثر  0امتياز)
 .1-3راهاندازي و انتشار مجلۀ تخصصي مرتبط (حداکثر  13امتياز)
 .3-3برگزاري همایشهاي مرتبط با تخصص واحد پژوهشي یا مشارکت در همایشهاي برگزار شده بدون
نياز به حمایت مالي دانشگاه (حداکثر  8امتياز)
 .81-3ایجاد زمينۀ مناسب براي عقد تفاهمنامه با مراکز مشابه در کشور ،منطقه و در سطح بينالملل
(حداکثر  0امتياز)
 .88-3بهکارگيري هيأت علمي پژوهشي و فراهم کردن فرصتهاي شغلي براي دانشجویان تحصيالت
تكميلي بدون حمایت مالي دانشگاه (حداکثر  13امتياز)
 .82-3فراهم کردن بستر مناسب براي پذیرش و گذراندن دورههاي پسادکتري بدون حمایت مالي دانشگاه
(حداکثر  13امتياز -به ازاي هر پژوهشگر پسادکتري  0امتياز)
.89-3برگزاري منظم جلسات شوراي پژوهشي و اجراي مصوبات شورا (حداکثر  0امتياز)
 .84-3پيشبرد علمي موضوع مرکز از طریق ثبت امتياز اختراع (حداکثر  8امتياز)
 .85-3برخورداري از سایت مناسب و فعال ویژه واحد پژوهشي براساس معيارهاي وبسنجي (حداکثر 0
امتياز)
ماده  .81تأمین منابع مالی
 .8-81واحدهاي پژوهشي به صورت خودگردان و کمكهاي دانشگاه در موارد خاص اداره ميشوند.
 .2-81منابع مالي واحد پژوهشي ميتواند از طریق ذیل تأمين شود:
 .8-2-81درآمد حاصل از قراردادهاي پژوهشي
 .2-2-81ارائۀ خدمات آزمایشگاهي و مشاورهاي
 .9-2-81برگزاري همایشها و کارگاههاي آموزشي
 .4-2-81درآمدهاي حاصل از انتشارات علمي
 .5-2-81کمكهاي نقدي و غيرنقدي افراد حقيقي و حقوقي
 .6-2-81کمكهاي مالي دانشگاه در موارد خاص
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تبصره  .85کليۀ درآمدهاي واحد پژوهشي باید به حساب درآمدهاي اختصاصي دانشگاه شهيد مدني
آذربایجان واریز شود و پس از کسر حق باالسري دانشگاه در اختيار واحد پژوهشي قرار ميگيرد.الزم به ذکر
است که واحد پژوهشي به مدت  1سال از تاریخراه اندازي از پرداخت حق باالسري معاف ميباشد.
تبصره  .86حق باالسري دانشگاه ،ساالنه با توجه به نوع فعاليت واحد پژوهشي توسط شوراي پژوهش و
فناوري دانشگاه تعيين ميگردد.
تبصره  .87کمك مالي به پایاننامههاي دانشجویي تحصيالت تكميلي و دورههاي پسادکتري پس از
تصویب شوراي واحد پژوهشي و موافقت معاون پژوهش و فناوري دانشگاه امكانپذیر است.
تبصره  .81خرید تجهيزات و وسایل آزمایشگاهي (مصرفي و غيرمصرفي) باید به تصویب شوراي واحد
پژوهشي برسد و گزارش آن به معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه ارسال گردد.
ماده  .88امور اداری واحد پژوهشی
با توجه به خودگردان بودن واحدهاي پژوهشي ،تأمين بودجههاي مورد نياز براي حقوق و مزایاي اعضاي
هيأت علمي و کارکنان باید از محل درآمدهاي واحد پژوهشي تأمين شود که شامل موارد ذیل است:
 .8اعضاي هيأت علمي دانشكدههاي مختلف دانشگاه
 .2اعضاي هيأت علمي واحد پژوهشي که فقط در آن واحد فعاليت دارند.
 .9کارشناسان
 .4منشي
 .5نيروي خدماتي
 .6بهکارگيري و استخدام نيروهاي انساني به تشخيص و تصویب شوراي آن واحد ميباشد و باید به تأیيد
معاون پژوهش و فناوري دانشگاه برسد.
ماده  .82نحوۀ ارتباط واحدهای پژوهشی با دانشكدهها و سایر واحدهای آموزشی و پژوهشی
دانشگاه
 .8-82واحدهای پژوهشی مستقر در دانشكدهها
 .8 -8 -82بخشي از حق باالسري واحد پژوهشي باید به دانشكده تعلق گيرد.
 .2 -8 -82نحوۀ ارتباط واحد پژوهشي با گروه یا دانشكده باید در قالب یك تفاهمنامه با امضاي رئيس
واحد پژوهشي ،رئيس دانشكده و معاون پژوهش و فناوري دانشگاه باشد.
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 .2-82واحدهای پژوهشی مستقر در خارج از دانشكده
 .8 -2 -82تعيين حق باالسري و خدمات مالي و اداري باید در قالب تفاهمنامه با معاونت پژوهش و
فناوري دانشگاه باشد.
ماده  .89گزارش عملكرد
واحد پژوهشي موظف است گزارش عملكرد سه ماهه و ساالنه و همچنين در مقاطع زماني مورد نياز که
معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه یا وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري اعالم ميکند ،ارسال نماید.
ماده  .84لغو مجوز فعالیت واحد پژوهشی
 .1 -10واحدهاي پژوهشي براساس برنامههاي پژوهشي شكل ميگيرند و با پایان یافتن برنامه ،نبودِ نياز به تداوم
فعاليت آنها یا عملكرد ضعيف ،پس از تأیيد هيأت امناي دانشگاه ،مأموریت آنها تغيير کرده و یا منحل خواهند
شد .در این شرایط با توجه به آیيننامۀ مصوّب هيأت امنا ،اعضاي هيأن علمي و کارکنان به سایر بخشها و
واحدهاي پژوهشي دانشگاه انتقال خواهند یافت .بنابراین ،بایسته در زمان تأسيس واحد پژوهشي و بهکارگيري
افراد بدین موضوع توجه شود.
 .1 -10با پایان یافتن برنامه و یا در صورت عدم کسب حداقل امتيازات الزم براي ادامه فعاليت واحد پژوهشي با
تصویب در شوراي پژوهش و فناوري و تایيد هيات رئيسه محوز فعاليت واحد پژوهشي لغو مي گردد.
تبصره  .83در صورت انحالل پژوهشگاه ،زیرمجموعههاي آن طبق روال قبل از ایجاد پژوهشگاه ،براساس
ضوابط مرتبط ،به فعاليت خود ادامه خواهند داد.
ماده  .85وظایف و تعهدات معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه
 .8-85نظارت بر فعاليت واحدهاي پژوهشي و ارزیابي آنها
 .2-85پيگيري تقاضاي اخذ مجوز اصولي یا قطعي واحدهاي پژوهشي در هيأت امناء
 .9-85ایجاد بستر مناسب جهت ارتباط واحدهاي پژوهشي با سازمانها ،نهادها یا شرکتهاي خارج از
دانشگاه
 .4-85برگزاري منظم جلسات با رؤساي واحدهاي پژوهشي (هر سه ماه یكبار)
 .5-85اولویت دادن به واحدهاي پژوهشي هنگام واگذاري طرحهاي پژوهشي که در قالب تفاهمنامه
دانشگاه با وزارتخانهها ،سازمانها ،نهادها یا شرکتهاي خارج از دانشگاه ميباشد.
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 .6-85اتخاذ سياستهاي تشویقي در مورد واحدهاي پژوهشي فعال و حمایت از آنها بشرح ذیل:
 .1حضور و فعاليت اعضاي پژوهشكده به مدت  0روز در هفته در سایت اصلي دانشگاه و  1روز در هفته
در محل پژوهشكده
 .1معاف بودن اعضاي فعال پژوهشكده از باالسري دانشگاه (به مدت دو سال) به شرطي که در طي دو
سال حداقل در یك طرح برون دانشگاهي همكاري داشته باشند.
 .0تخصيص امتياز اجرایي مطابق بند  1ماده  0آیيننامۀ ارتقا در قالب فعاليتهاي فوق برنامه پژوهشي
براي اعضاي فعال (براي هر سال یك امتياز)
 .0تخصيص درصدي از درآمدهاي پژوهشكده رئيس پژوهشكده براساس شيوه نامه مصوب هيات رئيسه
و به مدیران گروهها ،براساس شيوهنامۀ مصوب پژوهشكده
 .0افزایش  03درصدي سهميۀ طرحهاي تحقيقاتي داخل دانشگاهي براي اعضاي پژوهشكده
 .3مساعدت در اجراي طرحهاي پژوهشي محصولمحور جهت تجاريسازي و فروش محصول ،به
منظور پوشش دادن هزینههاي اوليه با تصویب هيأت رئيسه
 .7-85معرفي و تقدیر از واحد پژوهشي برتر دانشگاه در مراسم ساالنه هفته پژوهش و فناوري
 .1-85نظارت بر روابط واحدهاي پژوهشي با دانشكدهها و بخشهاي تخصصي و حل مشكالت در صورت
بروز اختالف
تبصره  .21به منظور پشتيباني از تشكيل واحدهاي پژوهشي ،وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري از واحدهاي
پژوهشي برتر و پيشتاز دانشگاهها که نقش اساسي در توسعۀ ملي و منطقهاي ایفا و در سطح بينالملل اعتبار
کسب کنند ،حمایت ميکند .بدین منظور ،در سامانۀ ارزیابي وزارت متبوع ،که از سال  1008راهاندازي خواهد
شد ،واحدهاي پژوهشي ،براساس شاخصهاي عملكردي که هر ساله در وبگاه معاونت پژوهش و فناوري
وزارت تعيين ميگردد ،ارزیابي خواهند شد.
حضور واحدهاي پژوهشي در سامانۀ ارزیابي وزارت اختياري است و وزارت از واحدهایي که در ارزیابيهاي
ساالنه در رتبۀ برتر قرار گيرند ،حمایت خواهد کرد.
ماده  .86تصویب
این دستورالعمل در یك مقدمه 13 ،ماده و  13تبصره در بيست و یكمين جلسۀ شوراي پژوهش و فناوري دانشگاه
(مورخ  )1009/11/03و ششمين جلسه هيأت رئيسه دانشگاه (مورخ  )1008/30/10به تصویب رسيد و از تاریخ
تصویب در هيات امناء قابل اجراست.
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مقدمه
براساس سياستهاي ابالغي مقام معظم رهبري در حوزۀ علم و فناوري ،جایگاه جهاني کشور در علم و فناوري باید
ارتقا یابد و جمهوري اسالمي با کسب مرجعيت علمي به قطب علمي و فناوري در جهان اسالم تبدیل شود.
قطبهاي علمي به استناد راهكارهاي اجرایي بخش آموزش عالي قانون برنامۀ سوم توسعۀ اقتصادي ،اجتماعي و
فرهنگي جمهوري اسالمي ایران ،بند ج ماده  00برنامۀ چهارم توسعۀ اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي جمهوري
اسالمي ایران و بند هن ماده  10فصل دوم – بخش دوم قانون برنامۀ پنجم توسعۀ اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي
جمهوري اسالمي ایران تشكيل شده و در سه دورۀ مبتني بر آیيننامههاي مصوّب فعاليت کردهاند .براي تحقق
اهداف پيشبيني شده در سياستهاي کالن در حوزۀ علم و فناوري و اقدام ملي شمارۀ  11از راهبرد کالن شمارۀ 3
و اقدام ملي شمارۀ  0از راهبرد کالن شمارۀ  13نقشۀ جامع علمي کشور قطبهاي علمي در دورۀ چهارم به منظور
استفادۀ بهينه از ظرفيت آموزشي -پژوهشي عالي کشور و همافزایي برمبناي این آیيننامه تشكيل ميشود.
ماده  .8تعاریف و اختصارات
 .1-1وزارت :وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري
 .1-1مؤسسه :دانشگاهها و مراکز آموزشي و پژوهشي
 .0-1شورا :شوراي قطبهاي علمي
 .0-1گروه علمی :گروههاي علوم پایه ،فني مهندسي ،کشاورزي و منابع طبيعي ،دامپزشكي و علوم انساني و هنر
 .0-1دبیرخانه :دبيرخانۀ شوراي قطبهاي علمي
 .3-1قطب علمی :گروهي از اعضاي هيأت علمي برجستۀ یك یا چند مؤسسه که از طریق تمرکز و انسجام
بخشيدن به فعاليتهاي خود براي انجام یك برنامۀ مدوّن پژوهشي -فناوري به مدت  0سال فعاليت ميکنند.
ماده  .2اهداف قطب علمی
 .1-1گسترش مرزهاي دانش و فناوري براي ارتقاي جایگاه علمي کشور
 .1-1فراهم ساختن زمينۀ فعاليتهاي گروهي و ایجاد شبكههاي علمي و فناوري
 .0-1کسب مرجعيت علمي و فناوري در زمينۀ تخصصي خاص
 .0-1مشاوره و تصميمسازي در برنامهریزي علمي و اجرایي
 .0-1فراهم نمودن زمينههاي مناسب براي مشارکت مراکز علمي در سطح ملي و بينالمللي در مسير توليد علم و
توسعۀ فناوري در داخل کشور
 .3-1توسعه و تقویت مطالعات ميانرشتهاي و توليد علم بومي
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ماده  .9ترکیب و اختیارات شورا
 .8-9ترکیب شورا
 .1-1-0وزیر علوم ،تحقيقات و فناوري (رئيس شورا)
 .1-1-0معاون پژوهش و فناوري وزارت (نایب رئيس)
 .0-1-0معاون آموزشي وزارت
 .0-1-0مدیر کل دفتر سياستگذتري و برنامهریزي امور پژوهشي (دبير شورا)
 .0-1-0پنج نفر عضو حقيقي از اعضاي هيأت علمي برجستۀ کشور
تبصرۀ  .8اعضاي حقيقي از بين اعضاي هيأت علمي مؤسسهها ترجيحاً داراي مرتبۀ استادي و صاحب تأليفات و
فعاليتهاي پژوهشي یا داراي تجربۀ مدیریت یا عضویت در قطبهاي علمي یا مدیریت مؤسسههاي آموزش عالي
و پژوهشي با پيشنهاد معاون پژوهش و فناوري و حكم وزیر علوم ،تحقيقات و فناوري براي یك دورۀ  0ساله
منصوب ميشوند و انتخاب مجدد آنها بالمانع است.
تبصرۀ  .2دبيرخانۀ شوراي قطبهاي علمي زیر نظر معاونت پژوهش و فناوري وزارت تشكيل ميشود.
تبصرۀ  .9جلسات شورا با حضور دوسوم اعضا رسميت ميیابد و تصميمات آن با راي موافق نصف به عالوۀ یك
اعضاي حاضر در جلسه به تصویب رسيد.
 .2-9اختیارات شورا
 .1-1-0سياستگذاري براي ایجاد و توسعۀ قطبهاي علمي هماهنگ با سياستها و اولویتهاي باالدستي کشور
 .1-1-0تعيين ضوابط شناسایي ،ارزیابي و حمایت از قطبهاي علمي
 .0-1-0بررسي و تصویب قطبهاي علمي براساس اولویتها و نيازهاي کشور
 .0-1-0انحالل قطبهاي علمي با رعایت ضوابط و مقررات مرتبط
تبصرۀ  .4تصميمات شورا پس از تنفيذ رئيس شورا الزماالجراست.
تبصرۀ  .5رئيس شورا ميتواند تمام یا بخشي از اختيارات خود را به نایب رئيس شورا تنفيذ کند.
مادۀ  .4ترکیب و وظایف دبیرخانه
 .8-4ترکیب دبیرخانه
 .1-1-0دبير شورا
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 .1-1-0گروههاي پنجگانۀ علمي
 .0-1-0کارگروههاي تخصصي
تبصرۀ  .6گروههاي پنجگانۀ علمي در دبيرخانۀ قطبهاي علمي تشكيل ميشوند که وظيفۀ بررسي اوليۀ
درخواستها ،تعيين داوري برنامهها و گزارشها و راهبري قطبهاي علمي گروه را برعهده دارند و اعضاي آنها از
ميان اعضاي هيأت علمي مؤسسهها به پيشنهاد دبير شورا و با حكم معاون پژوهش و فناوري منصوب ميشوند.
تبصرۀ  .7کارگروههاي تخصصي ذیل هریك از گروههاي علمي تشكيل ميشوند و وظيفۀ ارزیابي برنامهها و
عملكرد قطبهاي علمي در حوزۀ تخصصي را برعهده دارند .گروههاي علمي اعضاي کارگروههاي تخصصي را از
ميان اعضاي هيأت علمي مؤسسهها به دبيرخانه پيشنهاد ميکنند ،یا از کارگروههاي تخصصي موجود در وزارت
استفاده ميشود.
 .2-4وظایف دبیرخانه
 .1-1-0بررسي پيشنهاد متقاضيان تشكيل قطب علمي توسط گروههاي پنجگانۀ علمي و ارائه به شورا
 .1-1-0بررسي و تطابق برنامۀ قطب علمي با اولویتهاي اسناد باالدستي
 .0-1-0بررسي و تأیيد پيشنهاد مؤسسهها براي تغيير در اعضا و برنامههاي قطب علمي بعد از شروع فعاليت
قطبهاي علمي و ارائه به شورا
 .0-1-0هدایت برنامۀ قطب علمي و ایجاد هماهنگي بين قطبهاي علمي
 .0-1-0پيشنهاد در بارۀ تخصيص اعتبارات قطبهاي علمي براساس عملكرد آنها
 .3-1-0ابالغ ضوابط و معيارهاي ارزیابي ساالنه و نهایي قطبهاي علمي
 .9-1-0تدوین پيشنویس دستورالعملها و آیيننامههاي اجرایي براي ساماندهي امور مربوط به قطبهاي علمي
 .8-1-0بررسي و اعالم نظر دربارۀ درخواستهاي مؤسسههاي متقاضي براي تشكيل قطب علمي
 .0-1-0ارزیابي ساالنۀ قطبهاي علمي براساس گزارش عملكرد و بازدید دبيرخانه
 .13-1-0ارزیابي نهایي (پنج ساله) قطبهاي علمي براساس گزارش عملكرد و بازدید دبيرخانه
 .11-1-0برنامهریزي براي شبكهسازي قطبهاي علمي
 .11-1-0تهيۀ اولویتهاي پژوهشي ،فراخوان ،و بررسي پيشنهادها به منظور حمایت در قالب ستاپ قطبهاي
علمي
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ماده  .5نحوۀ تشكیل قطب علمی
هر مؤسسه ميتواند براساس اولویتهاي کشور در اسناد باالدستي ،توانمنديها و مزیّتهاي نسبي خود در
زمينههاي مورد نياز کشور ،و نيز در صورت دارا بودن شرایط زیر در هر زمينۀ علمي -تخصصي راهبردي براي
تشكيل قطب علمي درخواست کند.
 .1-0معرفي حداقل  9نفر عضو هيأت علمي برجستۀ فعال در یك زمينۀ علمي -تخصصي به عنوان اعضاي قطب
علمي ،مشروط به اینكه اکثر اعضاي قطب علمي مؤسسۀ متقاضي باشند.
تبصره  .1عضو هيأت علمي برجستۀ فعال ،اعم از شاغل یا بازنشسته ،به فردي اطالق ميشود که جمع امتيازات
حاصل از عملكرد علمي او در  0سال منتهي به شروع دوره ،براساس جداول 1و  1پيوست این آیيننامه از حدنصابي
که تعيين مي شود ،کمتر نباشد و در تحقق اهداف برنامۀ پيشنهادي نقش و سهم مؤثري برعهده داشته باشد.
تبصرۀ  .3هر عضو هيأت علمي برجستۀ فعال فقط ميتواند عضو یك قطب علمي باشد.
تبصرۀ  .81قطب علمي مي تواند در صورت نياز پس از شروع فعاليت خود افراد دیگري را با احراز شرایط مندرج
در تبصرۀ  8همين ماده و با تأیيد مؤسسه به عنوان عضو قطب علمي به دبيرخانۀ قطبهاي علمي براي بررسي و
تأیيد نهایي معرفي کند.
تبصرۀ  .88قطب علمي براي تحقق اهداف پيشبيني شده در برنامۀ مصوّب خود ميتواند از افراد متخصص و
توانمند واحد شرایط به عنوان همكار قطب علمي دعوت کند.
 .1-0کسب حد نصاب مجموع امتيازات اعضاي قطب علمي (براساس جدول شمارۀ  1پيوست)
 .0-0برخورداري مؤسسهها از تجهيزات پژوهشي و آزمایشگاهي ،کتابخانه و امكانات نرمافزاري و اطالعرساني براي
تحقق اهداف قطب علمي
 .0-0ارائه برنامهاي هدفمند در یك زمينۀ علمي -تخصصي براي پاسخگویي به نيازهاي اساسي علمي کشور
براساس اولویتهاي اسناد باالدستي در حوزۀ علم و فناوري
ماده  .6برنامۀ قطب علمی
هر یك از قطبهاي علمي پيشنهادي که داراي شرایط ماده  0باشند ،موظف به ارائۀ یك برنامۀ مدوّن پژوهشي-
فناوري پنج ساله منطبق با اولویتهاي اسناد باالدستي و براي پاسخگویي به نيازهاي علمي راهبردي کشورند.
برنامه باید در چارچوب برنامۀ پژوهشي – فنوري (پيوست شمارۀ  0آیيننامه) تهيه و تنظيم شود.
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ماده  .7قلمرو قعالیتهای قطب علمی
قطب علمي براي اجراي برنامۀ مصوّب خود در زمينههاي زیر فعاليت ميکند:
 .1-9دستیابي به آخرین یافتههاي علمي و فناوري ،بررسي و پایش تحوالت علمي ،گسترش روشهاي پژوهش،
و توسعۀ نرمافزارهاي تخصصي در زمينۀ مربوط
 .1-9همكاري پژوهشي مؤثر و هدفمند با سازمانها و مؤسسات علمي ،صنعتي ،اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي ملي
و بينالمللي
 .0-9جذب همكاريهاي علمي نخبگان ایراني و غيرایراني داخل و خارج از کشور
 .0-9طراحي و همكاري در اجراي دورههاي ميانرشتهاي جدید مورد نياز کشور
 .0-9مشارکت در بازنگري برنامههاي درسي و آموزشي براي پيشنهاد به مراجع ذيربط
 .3-9هدفمند ساختن موضوع رسالهها و پایاننامههاي دانشجویان تحصيالت تكميلي
 .9-9تربيت دانشپژوهان نخبه در دورههاي پسادکتري
 .8-9مشارکت در سياستگذاريها و تصميمسازيهاي علمي از طریق پيشنهادهاي تخصصي ،طرحها و
آیيننامههاي قانوني
ماده  .1فرآیند تصویب قطب علمی
عنوان قطب علمي براساس مادۀ  0و در صورت تأیيد برنامۀ پيشنهادي موضوع ماده  3اعطا ميشود .بدین منظور،
درخواست مؤسسهها براي تشكيل قطب علمي در یك زمينۀ علمي -تخصصي راهبردي همراه با نتایج بررسيهاي
دبيرخانه و گروههاي علمي در شورا مطرح و پس از تأیيد شورا مجوز موافقت تشكيل قطب علمي با حكم رئيس
شورا ابالغ مي شود .عملكرد قطب علمي در دو سال متوالي ارزیابي و در صورت کسب حد نصاب فعاليت آن تا پایان
دوره ادامه ميیابد.
تبصره  .82هر مؤسسه متعهد ميشود امكانات کافي ،از قبيل فضا مناسب ،نيروي انساني ،و امكانات
سختافزاري ،نرمافزاري و آزمایشگاهي را در اختيار قطبهاي علمي خود قرار دهد.
ماده  .3ارزیابی عملكرد قطب علمی
قطبهاي علمي ملزم به گزارش عملكرد ساالنانه به دبيرخانۀ قطبهاي علمي هستند .ارزیابي عملكرد ساالنۀ
قطب علمي براساس معيارهاي عملكردي مبتني بر اهداف و قلمرو فعاليتهاي قطب علمي (مواد  1و  )9و منطبق
با بندهاي  0-1-0و  13-1-0ماده  0این آیيننامه انجام ميشود.
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ماده  .81انحالل قطب علمی
موارد زیر منجر به انحالل قطب علمي ميشود:
 .1-13تأیيد نشدن عملكرد قطب علمي در طول دو سال متوالي در شوراي قطبهاي علمي
 .1-13از دست دادن شرایط الزم براي تشكيل قطب علمي براساس ماده 0
ماده  .88مدیر قطب علمی و وظایف آن
یكي از اعضاي قطب علمي به پيشنهاد اعضاي قطب علمي و حكم رئيس مؤسسه براي پيشبرد امور ،به عنوان مدیر
قطب علمي تعيين و به دبيرخانه معرفي ميشود .مدیر قطب علمي داراي وظایف زیر است:
 .1-11جهتدهي و ایجاد هماهنگي و بهکارگيري امكانات براي تحقق اهداف برنامۀ مصوب
 .1-11تشكيل مستمر و هدفمند جلسات اعضاي قطب علمي
 .0-11ارسال گزارش عملكرد قطب علمي به دبيرخانه
 .0-11ایجاد ارتباط مستمر و پویا با دبيرخانه
 .0-11هزینهکرد اعتبارات با همفكري و همكاري اعضاي قطب علمي
ماده  .82تخصیص اعتبارات قطبهای علمی
 .8-82رویكردهای کلی در تخصیص اعتبارات قطبهای علمی
 .1-1-11هدایت قطبهاي علمي به پژوهشهاي فناورانه و حمایت از آنان
 .1-1-11حمایت از طرحهاي مورد نياز در مرزهاي دانش و پژوهشهاي بنيادي ،بهویژه در حوزۀ علوم انساني و
علوم پایه
 .0-1-11ایجاد شرایط مناسب براي حمایت کافي از برنامههاي مدوّن قطبهاي علمي
 .0-1-11ایجاد شبكههاي علمي گروهي در حوزههاي تخصصي و مورد نياز کشور
 .2-82منابع مالی قطبهای علمی
 .1-1-11حمایت مالي از قطبهاي علمي براساس ارزیابي عملكرد ساالنه و گزارش پيشرفت کار آنها خواهد بود.
به این منظور  %03اعتبارات مربوط به ردیف قطبهاي علمي در الیحۀ بودجۀ هر سال ،براي اجراي برنامههاي
مصوّب قطبهاي علمي از طریق مؤسسه در اختيار قطب مربوطه قرار ميگيرد و  %03باقيمانده مطابق بند 0 -11
این آیيننامه در قالب فراخوان به پروژههاي برگزیدۀ قطبهاي علمي اختصاص ميیابد.
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 . 1-1-11هر مؤسسه که درخواست تشكيل قطب علمي آن به تأیيد شورا رسيده باشد ،متعهد ميشود حداقل
اعتباري برابر اعتبار تخصيص یافته از سوي دبيرخانه به برنامههاي مصوب قطبهاي علمي در اختيار قطب علمي
ذيربط قرار دهد.
 .0-1-11قطبهاي علمي ميتوانند در قالب قراردادهاي پژوهشي با سازمانها و دستگاههاي اجرایي نسبت به
جذب اعتبار ،اقدام نمایند .در این صورت معاونت پژوهش و فناوري وزارت از این قطبها حمایت به عمل ميآورد.
 .9 -82ساز و کار تأمین اعتبار پژوهشی قطبهای علمی (ستاپ قطبهای علمی)
 .1-0-11به منظور اجراي پژوهشهاي پيشران و الویتدار در مرزهاي دانش توسط قطبهاي علمي%03 ،
اعتبارات مربوط به ردیف قطبهاي علمي در الیحۀ بودجه ،در قالب فراخواني در سطح قطبهاي علمي به
پروژههاي برگزیده واگذار ميشود .این موضوعات براي شناسایي حوزههاي پژوهشي کليدي و آیندهنگرانه توسط
قطبهاي علمي خواهد بود.
تبصره  .89وجوهي که از طرف دستگاهها و سازمانها براي حمایت از قطبهاي علمي اختصاص ميیابد در
بودجۀ ستاپ قطبهاي علمي قرار ميگيرد.
 .1-0-11شوراي قطبهاي علمي با بررسي اسناد باالدستي ،نقشۀ جامع علمي کشور ،نيازهاي کشور و سازمانها،
اولویتهاي شوراي عالي عتف و برنامۀ قطبهاي علمي ،موضوعات پژوهشهاي پيشران را مشخص ميکند.
 .0-0-11دبيرخانۀ قطبهاي علمي اولویتهاي علمي اولویتها و نيازها را به اطالع قطبهاي علمي ميرساند.
 .0-0-11قطبهاي علمي پيشنهادهاي خود را براي اجراي پروژههاي مورد نظر با برآورد اعتبارات در قالب
فرمهاي استاندارد ارسال ميکنند.
 .0-0-11کارگروههاي تخصصي دبيرخانۀ قطبهاي علمي پيشنهادها را بررسي و سپس تصميمگيري ميکند.
 .3-0-11پروژههاي مصوّب به اطالع قطبهاي علمي رسانده ميشود و اجراي آن در قالب توافقنامه بين
قطبهاي علمي و دبيرخانۀ قطبهاي علمي با زمانبندي و شرح خدمات و اعتبار هر مرحله واگذار ميشود.
 .9-0-11اعتبار کافي براي اجراي هر پروژه پس از ارسال گزارش هر مرحله در صورت تأیيد کارگروه از محل
ردیف اعتبار قطبهاي علمي پرداخت ميشود.
تبصره  .84منابع مالي قطبهاي علمي در چارچوب مقررات این آیيننامه و مقررات دانشگاه با نظارت معاون
پژوهش و فناوري مؤسسه در اختيار آنها قرار ميگيرد.
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تبصره  .85همۀ قطبهاي علمي ميتوانند اولویتهاي پژوهشي مرتبط با برنامههاي مصوّب پيشنهادي خود را به
منظور اجراي طرحهاي مرتبط با تخصص خویش پس از تأیيد معاونت پژوهش و فناوري مؤسسه به دبيرخانه ارسال
کنند.
تبصره  .86دبيرخانۀ قطبهاي علمي از قراردادهاي پژوهشياي که حداقل دو قطب علمي براساس ضوابط
مؤسسه در انعقاد آن مشارکت داشته و دستگاههاي اجرایي هزینههاي آن را تقبل کرده باشند ،حمایت ميکند.
 .4-82شاخصهای انتخاب پروژهها
 .1-0-11حداقل در یكي از اسناد باالدستي بر اولویت آن تأکيد شده باشد.
 .1-0-11موضوع پروژه و شرح خدمات آن مطابق با اهداف قطب علمي و تخصص اعضاي قطب علمي باشد.
 .0-0-11موضوع پروژه با برنامۀ مصوّب قطب علمي همخواني داشته باشد.
 .0-0-11نتيجۀ پروژه ،مورد نياز و تقاضاي سازمان یا نهاد باشد.
 .0-0-11موضوع پروژه در پژوهشهاي بنيادي باشد و یافتههاي آن به پروژههاي جدید در سطح تحصيالت
تكميلي منجر گردد.
 .3-0-11اهداف و روش اجراي پروژه از استانداردهاي علمي طرحهاي پژوهشي برخوردار باشد.
 .9-0-11اجراي پروژه به صورت مشترك از جانب دو یا چند قطب علمي پيشنهاد شود.
این آیيننامه در  11ماده و  13تبصره در تاریخ  1009/39/39به تصویب وزیر علوم ،تحقيقات و فناوري رسيد و
جایگزین آیيننامۀ قطبهاي علمي مصوّب  1000/13/39شد و از تاریخ ابالغ الزماجرا است .نظارت بر حسن
اجراي آیين نامهدر مؤسسه برعهدۀ معاون پژوهش و فناوري وزارت است و معاونت مذکور در صورت نياز شيوهنامۀ
اجرایي تهيه و ابالغ ميکند.
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پیوست  .8امتیازات فعالیتهای علمی عضو هیأت علمی فعال
نوع فعالیت
.1
.1
.0
.0
.0
.3
.9
.8
.0
.13
.11
.11
.10
.10
.10
.13
.19
.18
.10
.13
.11
.11
.10
.10
.10
.13

مرتبۀ علمي عضوي هيأت علمي (مربي ،0استادیار  ،13دانشيار  ،10استاد )13
مقاالت علمي چاپ شده در مجالت علمي -پژوهشي داخلي  ISCو خارجي با نمایۀ استنادي معتبر
10
بينالمللي
مقاالت علمي چاپ شده در مجالت علمي -ترویجي داخلي
13
مقاالت علمي چاپ شده در همایشهاي معتبر داخلي و خارجي
نقد مقاالت در مجالت معتبر بينالمللي
درج مقاالت در دایرهالمعارف
ارجاعات رسمي به مقاالت (به ازاي هر 13ارجاع  1امتياز)
19
طرحهاي پژوهشي مصوّب پایانیافته به سفارش خارج از مؤسسه
18
طرحهاي پژوهشي کالن ملي
همكاري با مراکز علمي بينالمللي در اجراي طرحهاي پژوهشي مشترك
تأليف یا تصنيف کتاب (نشر بينالمللي تا  ، 10نشر داخلي تا )13
نقد و ویرایش علمي کتاب (براي رشتههاي گروه علوم انساني)
تصحيح انتقادي کتاب معتبر (براي رشتههاي گروه علوم انساني)
پردازش نظریۀ جدید با تأیيد مراجع ذيصالح
اختراع و اکتشاف با تأیيد مراجع علمي (تأیيد بينالمللي تا  ،13تأیيد داخلي تا )10
اثر بدیع و ارزندۀ هنري (براي رشتههاي هنري)
ترجمۀ کتاب (براي رشتههاي خاص گروه علوم انساني تا  13امتياز)
راهنمایي پایاننامه کارشناسي ارشد یا دکتراي حرفهاي
راهنمایي پایاننامۀ دکتري تخصصي
10
نشانهاي علمي و هنري کسب شده با ارائۀ گواهي معتبر
عضویت در هيأت تحریریۀ نشریات علمي معتبر (به ازاي هر مجله هر سال  3/1امتياز)
سردبيري نشریات علمي معتبر (به ازاي هر مجله هر سال  1امتياز)
مدیریت علمي همایشهاي علمي و هنري (به ازاي هر همایش  1امتياز)
عضویت در فرهنگستانها (پيوسته ( 0امتياز) ،وابسته ( 0امتياز) و افتخاري ( 1امتياز))
اعضاي فعال هيأت مدیرۀ انجمنهاي علمي (به ازاي هر انجمن  1امتياز و رئيس انجمن  0امتياز)
سابقۀ فعاليت افراد در هستۀ قطب علمي به ازاي هر سال  1امتياز و مدیر قطب به ازاي هر سال 1
امتياز

حداکثر امتیاز
(برای هر مورد)
13
9
1
1
1
0
حداکثر  13امتياز
10
13
0
10
1
9
13
11
1
0
3
0
8
0
0
0
13

 .10هر عضو قطب علمي باید در  8مقالۀ علمي (ردیف  )1به عنوان نویسندۀ مسئول باشد.
 .13در صورتي که مقاله به عنوان سخنراني کليدي یا مدعو ارائه شده باشد  1امتياز اضافه ميشود.
 .19امتياز طرحهاي تحقيقاتي به ازاي هر  13ميليون تومان  1امتياز با سقف مجموع  10امتياز
 .18طرحي است که تأثير آن بر سطح ملي به وسيلۀ یكي از مراجع مدیریتي مرتبۀ اول کشور یا حداقل معاون وزیر تأیيد یا تصویب شده
باشد.
 .10جوایز جشنوارههاي علمي و هنري بينالمللي  0امتياز و ملي  1امتياز ،استاد نمونۀ کشوري  0امتياز ،پژوهشگر نمونۀ کشور  0امتياز،
پژوهشگر نمونۀ دانشگاهها  1امتياز ،راهنماي رساله و پایانناههاي برتر با ارائۀ گواهينامۀ رسمي  1امتياز
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پیوست  .2امتیازات هریک ازاعضای قطب علمی برای احراز شرایط الزم
ردیف

نام گروه یا رشته

1
1
0
0

فني مهندسي
دامپزشكي
کشاورزي و منابع طبيعي
علوم انساني

90
30
30
00

0

هنر
فيزیك
ریاضي و آمار
زمينشناسي
شيمي
زیستشناسي
شيمي فيزیك

10
33
33
03
103
33
33

3

علوم
پایه

حداقل

حداقل امتیاز

حداکثر

حداقل

حداقل

امتیاز از

از ردیفهای

امتیاز از

امتیاز کل

مجموع

ردیف 2

 1 ،2و 3

ردیف 4

هر عضو

امتیازات

جدول 8

جدول 8

جدول 8

قطب علمی

قطب علمی

80
90
90
00

13
13
13
13

100
113
113
133

1118
1301
1301
013

00
93
93
03
103
93
93

10
13
13
13
13
13
13

83
103
103
103
103
103
103

918
1180
1180
1180
1180
1180
1180

پیوست  .9چارچوب برنامۀ پژوهشی – فناروی پیشنهادی متقاضیان قطب علمی
برنامۀ پژوهشي -فناوري پيشنهادي متقاضيان قطب علمي باید دربرگيرندۀ موارد زیر باشد:
 .1عنوان برنامۀ پژوهشي -فناوري
 .1توجيه برنامه و ضرورت اجراي آن و ذکر اسناد باالدستي و اولویتهاي کشور
 .0اهداف کلي و جزئي برنامه با توجه به مقدمه و مادۀ  1آیيننامۀ تشكيل قطب علمي
 .0مراحل و نحوۀ اجراي برنامه براي تحقق اهداف
 .0اعالم تجهيزات سختافزاري و نرمافزاري مورد نياز براي اجراي برنامه
 .3تعيين مسئوليت هریك از اعضاي قطب علمي در اجراي آن
 .9جدول زمانبندي اجراي برنامه
 .8برآورد هزینه هاي اجراي برنامه ،شامل تجهيزات ،نيروي انساني ،خدمات و ...
 .0نحوۀ تأمين منابع مالي مورد نياز براي اجراي برنامه
 .13مزیتهاي نسبي موجود در استان و منطقه و نحوۀ استفاده از آنها
 .11سازمانها و شرکتهاي استفاده کننده از نتایج برنامه
 .11دستاوردهاي مورد نظر برنامه با توجه به اهداف آیيننامۀ تشكيل قطب علمي.
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فصل 21

شیوه نامه مرکز نوآوری ()Innovation Center
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

مقدمه
مراکز نوآوري نقش مهمي در توسعۀ دانشهاي بنيادي و درنهایت تبدیل آن به ثروت ایفا ميکنند .موفقيت این
مراکز مستلزم پژوهشهاي کاربردي و همكاري مراکز دانشگاهي ،دولت ،صنعت و مراکز تحقيقاتي در جهت
شناسایي و خلق محصوالت جدیدي است که قابليت ارائه به بازار راداشته باشند .نوآوري و خلق محصول جدید،
نيازمند حمایت و سرمایهگذاري ریسكپذیر در مرحله تحقيق وت وسعه و ساخت نمونههاي اوليه طرح ،فرآیند یا
خدمت جدید است .مرکز نوآوري دانشگاه شهيد مدني آذربایجان درجهت اجراي فرامين مقام معظم رهبري درزمينه
تقویت اقتصاد دانشبنيان و همچنين در راستاي ماموریت دانشگاه در تبدیل شدن به دانشگاه کارآفرین ،پا به این
عرصه ميگذارد و با قبول ریسكهاي مراحل تحقيق و توسعه طرحهاي نوآورانه ،خود را در ميان دانشگاههاي فناور
کشور قرار ميدهد.

ماده  .8تعاریف
 .1مرکز نوآوری :مرکز نوآوري دانشگاه شهيد مدني آذربایجان ،مرکزي است که با ارائۀ خدمات حمایتي و
پشتيباني از ساخت و توسعه محصوالت مبتني بر فنآوري و نوآوري یا انتقال دانش فني توسط صاحبان ایده-
هاي مورد تأیيد شوراي فناوري دانشگاه در قالب واحدهاي نوآور درزمينههاي مختلف علوم و مهندسي با اهداف
اقتصادي مبتني بر دانش و فن حمایت ميکند.
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 .1سازمان مؤسس :مؤسس مرکز نوآوري ،دانشگاه شهيد مدني آذربایجان است .راهبري این مرکز از طرف
ریاست دانشگاه به معاونت پژوهشي دانشگاه تفویض شده است؛ لذا تأمين اعتبارات آن از بودجههاي پژوهشي
دانشگاه و حمایتهاي مالي اشخاص و شرکتهاي حقيقي یا حقوقي همكار طرح انجام ميشود.
 .0واحدهای نوآور :واحدهاي داراي هویت حقيقي /حقوقي مستقل از دانشگاه ميباشندکه براساس قرارداد
پژوهشي منعقد شده ميان مجري طرح و معاونت پژوهشي دانشگاه در زمينۀ تحقيقات کاربردي و توسعهاي،
طراحي مهندسي ،مهندسي معكوس ،انتقال نوآوري ،رفع نيازهاي دانشگاه ،ارائۀ خدمات تخصصي و فعاليت
درجهت تجاريسازي نتایج تحقيقات ،فعاليت مينمایند.
 .0دوره نوآوری :دورهاي حداکثر یكساله از تاریخ عقد قرارداد فيمابين مجري طرح و معاونت پژوهشي
دانشگاه است که طي آن واحدهاي نوآور مستقر یا غيرمستقر بایستي به نتایج طرح دست یافته و پس از آن از
مرکز نوآوري خارج ميشوند .این دوره در شرایط خاص به تشخيص شوراي فناوري دانشگاه تا  3ماه قابل
تمدید است .در ضمن در صورت اجراي موفقيت آميز طرح و تشكيل شرکت ميتوانند در مرکز رشد واحدهاي
فناور براساس شيوهنامه ،پذیرش و مستقر شوند.
ماده . 2اهداف
 .1کمك به شكلگيري و توسعه پایدار فعاليتهاي نوآورانه در دانشگاه
 .1تشویق و ایجاد انگيزه در جهت تغيير رویه از پژوهشهاي نظري به پژوهشهاي کاربردي و توليد محصول
نوآورانه
 .0تسهيل فرآیند تصویب و اجراي طرحهاي نوآورانه
 .0هموارسازي مسير تبدیل ایده به محصول و تبدیل دانش به ارزش
 .0کمك به ساخت نمونههاي اوليه یا پایلوت طرحهاي نوآورانه و تبدیل نمونههاي آزمایشگاهي به نيمهصنعتي
 .3فراهم ساختن الزامات مرکز نوآوري مورد تأیيد و حمایت صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران معاونت
علمي و فناوري ریاست جمهوري
 .9فراهم ساختن الزامات مرکز رشد دانشگاه
 .8همكاري در زمينه ثبت اختراع ملي و خارجي
 .0تقویت ارتباط صنعت و دانشگاه از طریق برندسازي دانشگاه در مباحث نوآورانه
 .13رسيدن به اهداف اقتصاد مقاومتي و هدایت فعاليتهاي نوآورانه در راستاي سياستهاي علمي و نوآوري
کشور
 .11تسهيل مسيرکارآفریني و ایجاد اشتغال
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تبصره  .8همكاري دو یاچند عضو هيأت علمي دانشگاه در یك طرح باعث تسهيل و اولویت در پذیرش آن
طرح خواهد شد.
تبصره .2بهتر است موضوع طرح درراستاي نيازهاي دانشگاه اعم از آزمایشگاهي یا مأموریت دانشگاه باشد.
تبصره  .9اگر براي طرح ارائه شده ،اسناد امكانسنجي طرح ) (Feasibility Planیا طرح کسب و کار
) (Business Planارائه شود ،آن طرح داراي اولویت خواهد بود.
تبصره  .4بهتر است طرح ارائه شده در راستاي کاربردي شدن پروژههاي دانشجویي باشد.
تبصره  .5اعضاي هيأت علمي که آزمایشگاه تحقيقاتي دارند نميتوانند طرح براي استقرار در مرکز ارائه
دهند؛ ولي ميتوانند طرحها و ایدههاي خود را در قالب واحدهاي غير مستقر ارائه نمایند.
ماده  .9وظایف
این مرکز براي واحدهاي پذیرفته شده (مستقر یا غيرمستقر) خدمات حمایتي زیر را در نظر ميگيرد:
.1تأمين محل کار در مرکز نوآوري در صورت درخواست مجري و وجود فضاي خالي بهصورت رایگان تا یك
سال؛
 .1خدمات آزمایشگاهي،کارگاهي و اطالعرساني؛
 .0جهت اجراي ایدۀ ارائه شده توسط گروه فناور ،اعتبار تحقيقاتي (گرنت) به صورت بالعوض (درقالب عقد
قرارداد) ارائه ميشود .این اعتبار به صورت مرحلهاي و در مدت حضور واحد فناور در مرکز نوآوري به آن واحد
پرداخت ميگردد (حداکثر تا مبلغ  0ميليون تومان)؛
 .0آموزشهاي تخصصي و مشاوره؛
 .0ارائۀ زیر ساختهاي الزم از قبيل خدمات دفتري (اینترنت ،برق ،گاز ،تلفن ).... ،و تجهيزات اداري؛
 .3موافقت دانشگاه با حضور اعضاي هيئت علمي در برخي از ساعات پيش تعيين شده در وقت اداري در مرکز
نوآوري؛
 .9تعيين و تدوین استراتژي حفاظت از مالكيت فكري ایدهها و طرحهاي فناورانه مستقر در مرکز نوآوري؛
 .8ایجاد چارچوبهاي حقوقي مناسب براي انتقال فناوري و سرمایهگذاري بر روي ایدههاي منتخب؛
 .0ارتباط مستمر واحدهاي مستقر در مرکز نوآوري با مالكيت فكري و انتقال فناوري دانشگاه براي ثبت اختراع
داخلي و خارجي و همچنين معرفي دستاوردهاي مرکز نوآوري در بانك ایده و فناوري دانشگاه جهت ارتباط
بيشتر سرمایهگذاران با گروههاي فناور مستقر در مرکز نوآوري.
ماده  .4اجزایمرکزنوآوری
سازمان مؤسس این مرکز دانشگاه شهيد مدني آذربایجان بوده و زیر مجموعۀ معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه
ميباشد.
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این مرکز داراي اجزاي ذیل است:
.1بخش مدیریت و ستادي شامل :مدیر مرکز نوآوري و کارشناس نوآوري؛
 .1واحدهاي نوآوري مستقر یا غيرمستقر در مرکز؛
 .0شوراي مرکز نوآوري که وظيفۀ ارزیابي طرحهاي پيشنهادي جهت پذیرش در مرکز را به عهده دارد و خود
شامل اجزاي ذیل ميباشد:
-

مدیر مرکز نوآوري (رئيس جلسه)؛
کارشناس مرکز نوآوري (دبير جلسه بدون حق رأي)؛
سه نفر از اعضاي هيأت علمي به عنوان نمایندگان دانشكدهها به تشخيص رؤساي دانشكدهها؛
یك عضو هيأت علمي دانشگاه مرتبط با موضوع پيشنهادي به تشخيص مدیر مرکز نوآوري؛
یك عضو هيأت علمي مسلط به مباحث کارآفریني به تشخيص مدیر مرکز نوآوري؛
مدیر مرکز رشد پارك علم و فناوري استان؛
رئيس دفتر ارتباط با صنعت.

ماده  .5وظایف مدیرمرکزنوآوری
 .1ادارۀ کليۀ امور مرکز نوآوري برطبق اساسنامه،آیيننامه و شيوهنامۀ اجرائي؛
 .1ساماندهي و احدهاي تأیيد شده توسط شورا در مرکز نوآوري در صورت درخواست مجري؛
 .0نظارت مستمر بر فعاليت واحدهاي نوآوري مستقر در مرکز براي حصول اطمينان از فعاليتها و دستاوردهاي
منطبق با طرح پيشنهادي مصوب در کميته؛
 .0ایجاد زمينههاي الزم براي ارتقاء و توسعۀ واحدهاي نوآوري ازطریق ارائۀ خدمات مشروحه؛
 .0برنامهریزي و اتخاذ تدابير الزم در تأمين بودجه و تقویت بنيۀ مالي و جذب امكانات براي مرکز نوآوري؛
 .3تالش در جهت فراهم آوردن حمایتهاي بروندانشگاهي جهت تسریع در روند رشد واحدهاي مستقر؛
 .9تهيه و تنظيم بودجۀ ساالنه مورد نياز و ارائه به شوراي مرکزنوآوري؛
 .8ارائه گزارش عملكرد ساليانه مرکز به شوراي مرکز نوآوري.

ماده  .6وظایف و اختیارات شورای مرکز نوآوری
.1آمادهسازي و بازنگري آیيننامه و شيوهنامۀ اجرائي مرکز نوآوري؛
 .1بررسي صالحيت واحدهاي نوآور جهت پذیرش و درصورت نياز استقرار در مرکز و همچنين بررسي و اعالم
نظر در خصوص ادامۀ استقرار واحدهاي نوآور در مرکز پس از دریافت گزارش ادواري جهت ارسال به معاونت
پژوهش و فناوري دانشگاه؛
 .0بررسي عملكرد ساالنه مرکز نوآوري.
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ماده  .7منابع مالی مرکز نوآوری
منابع مالي مرکز نوآوري عبارتند از:
 .1حمایت مالي دانشگاه به عنوان سازمان مؤسس مرکز نوآوري؛
 .1حمایت مالي اشخاص یا شرکتهاي حقيقي /حقوقي همكار طرح؛
 .0درآمد حاصل از فعاليتهاي مرکز نوآوري شامل هزینههاي آموزشي و مشاورهاي (درآمد عملياتي)
تبصره  .6مرکز نوآوري از نظر مقررات مالي مشمول آیيننامه مالي و معامالتي دانشگاهها ميباشد.
ماده  .1نحوۀ پذیرش
 .1فراخوان عمومي و اطالعرساني به صاحبان ایده براي ارائۀ پروپوزال به مرکز نوآوري (طبق فرمهاي تنظيم
شده)؛
 .1تشكيل جلسۀ شوراي فناوري دانشگاه در اولين فرصت و دفاع پژوهشگر از طرح خود در حضور اعضاي
شورا؛
 .0تصميم گيري در جلسه شوراي فناوري دانشگاه در مورد مدت زمان استقرار و ميزان کمك مالي به واحد
فناور؛
 .0عقد قرارداد با شرکت یا فرد فناور جهت استقرار در مرکز نوآوري دانشگاه.
این دستورالعمل در  8ماده و  3تبصره در تاریخ  03/33/10به تصویب شوراي فناوري دانشگاه و درتاریخ
 1003/8/13به تصویب هيأت رئيسۀ دانشگاه شهيد مدني آذربایجان رسيد و از تاریخ تصویب قابل اجرا است.
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فصل 28
آییننامۀ نشریات علمی
(شماره  88/25615مورخ )8931/12/13
مشخصات سند
عنوان سند :آیيننامۀ نشریات علمي
نوع سند :آیيننامه

شمارۀ سند :عتف _ آ _ 0130

ویرایش31 :

صفحه9 :

اقدام کنندگان
مسئولیت

نام و نام خانوادگی

واحد سازمانی

تهیه کننده(گان)

محسن شریفی

مدیر کل دفتر سیاستگذاری

تأیید کننده(گان)

مسعود برومند

معاون پژوهش و فناوری

تصویب کننده

منصور غالمی

وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری

مرجع تأیید سند

نام و نام خانوادگی دبیر

شماره و تاریخ صورتجلسه

جلسۀ شورای معاونان

مسعود شمسبخش

شمارۀ جلسه:

و برنامهریزی امور پژوهشی

تاریخ8931/12/12 :

مرجع نگهداری سند

پرونده

قسمت

دفتر وزارتی

9

8

تاریخ و شمارۀ ابالغ سند
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مقدمه
به استناد مادۀ  1قانون اهداف ،وظایف و تشكيالت وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري مصوّب  1080/30/18مجلس
شوراي اسالمي و در چارچوب اختيارات و و ظایف قانوني وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري ،این آیيننامه با هدف
سياستگذاري و برنامهریزي براي ارتقاي کيفي نشریات علمي و نظارت بر عملكرد آنها تدوین شده است .بدین
منظور ،براي تسهيل در انجام امور نشریات و اجراي سياستهاي دولت مبني بر تمرکززدائي ،از این پس به جاي
صدور گواهي اعتبار علمي براي نشریات ،رتبۀ نشریه در ارزیابيها به عنوان «اعتبار نشریه» قلمداد ميشود .از تاریخ
ابالغ این آیيننامه به جاي دستهبندي نشریات به صورت علمي -پژوهشي یا علمي -ترویجي ،تمامي نشریات
مشمول این آیيننامه با عنوان یكسان «نشریۀ علمي» شناخته ميشوند.
مادۀ  .8اهداف
 .1-1نظارت و ارتقاي کيفي نشریات علمي
 .1-1استانداردسازي نشریات علمي داخلي
 .0-1کمك به حضور نشریات علمي داخلي به زبان فارسي و زبانهاي بينالمللي ،در نمایههاي بينالمللي
 .0-1افزایش نقش نشریات در ارتقاي بهرهوري و کاربردي شدن دستاوردهاي پژوهشي کشور
 .0-1افزایش رقابتِ سازنده ميان نشریات در راستاي بهبود کيفيت انتشارات علمي
مادۀ  .2اختصارها و تعریفها
 .1-1وزارت :در این آیيننامه ،وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري به اختصار «وزارت» خوانده ميشود.
 .1-1کمیسیون :منظور کميسيون نشریات علمي است که به منظور اجراي آیيننامه ،در حوزۀ معاونت پژوهش
و فناوري وزارت تشكيل ميشود.
 .0-1نشریۀ علمی :نشریهاي است که با هدف گسترش ارتباطات علمي ،هدفمندسازي پژوهش و فناوري،
پيشرفت و ترویج علم ،یافتههاي تازه و دستاورد پژوهشهاي بنيادي ،کاربردي و توسعهاي را در قالب
مقالههاي علمي در دوره و شمارگان منظم منتشر مينماید و داراي شمارۀ شاپا ) (ISSNميباشد.
 .0-1مقالۀ علمی :گزارشي دقيق از فعاليتهاي پژوهشي اصيل ،فناوري و یا ترویج و عموميسازي علمي است
که توسط یك یا چند پژوهشگر انجام شده است .مقاله باید از دو ویژگي اصالت و ابداع برخوردار بوده و
با هدف پيشبرد مرزهاي علم و فناوري ،انتشار یافتههاي پژوهش و فناوري یا ارتقاي سطح دانش
بهرهبرداران ارائه شود.
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 .0-1انواع مقالۀ علمی عبارتند از :مقالۀ پژوهشي ،13مروري ،11کوتاه ،11مطالعۀ موردي ،10روششناسي،10
کاربردي ،10نقطهنظر ،13مفهومي ،19فني 18و ترویجي.
 .3-1اهداف و حوزۀ موضوعی:10حوزۀ تخصصي است که نشریه در آن ،مقاله ميپذیرد .نشریۀ علمي ميتواند
یك یا بيش از یك نوع مقاله براساس بند  0-1را منتشر نماید و باید نوع مقالههاي قابل انتشار خود را
تعيين و در وبگاه نشریه درج و اعالم نماید .در صفحۀ اول هر مقالۀ منتشر شده ،نوع آن مقاله درج شود.
تبصرۀ  .8عنوان نشریه باید مرتبط با یك حوزۀ علمي خاص و غيرتكراري باشد .همچنين عنوان باید با اهداف و
حوزۀ موضوعي کامالً مرتبط باشد.
مادۀ  .9اعضای کمیسیون
 .1-0معاون پژوهش و فناوري وزارت (رئيس)
. 1-0

معاون فرهنگي و اجتماعي وزارت (یا نمایندۀ وزارت در شوراي مطبوعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي)

.0-0

مدیر کل دفتر سياستگذاري و برنامهریزي امور پژوهشي (دبير)

.0-0

رئيس پایگاه استنادي علوم جهان اسالم )(ISC

.0-0

هفت نفر از اعضاي هيأت علمي دانشگاهها و مؤسسات پژوهشي و سردبيران نشریات علمي یا اعضاي
هيأت علمي مدیرۀ انجمنهاي علمي صاحبنظر در زمينۀ نشریات علمي با رتبۀ استادي به پيشنهاد
مشترك معاون پژوهش و فناوري و معاون آموزشي وزارت.

تبصرۀ  .2اعضاي حقيقي با حكم وزیر براي مدت  0سال منصوب ميشوند و انتصاب مجدد آنها بالمانع است.
تبصرۀ  .9رئيس کميسيون حسب مورد از افراد صاحبنظر و متخصص براي شرکت در جلسات و کسب نظر آنها
دعوت ميکند .در این حالت افراد مدعو حق رأي نخواهند داشت.
. Research/Original/Regular Article
. Review Article
22 . Short Paper
23 . Case-study
24. Methodologies
25 . Applied Article
26 . Viewpoint/Perspective/Opinion
27 . Conceptual Paper
28. Technical Paper
29 . Aims & Scope
20
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تبصرۀ  .4دبير کميسيون در صورت لزوم براي تسهيل و تسریع در بررسي و ارزیابي نشریات علمي ،کارگروههاي
تخصصي تشكيل ميدهد.
تبصرۀ  .5دبيرخانۀ کميسيون در دفتر سياستگذاري و برنامهریزي امور پژوهشي تشكيل ميشود و وظيفۀ برگزاري
جلسات ،تعيين دستور جلسه ،ضبط صورتجلسات ،ابالغ و پيگيري مصوّبات کميسيون برعهدۀ دبير
کميسيون است .جلسات کميسيون با حضور دوسوم اعضا رسميت ميیابد و تصميمات آن با رأي موافق
نصف بهعالوۀ یك اعضاي حاضر در جلسه به تصویب ميرسد.
مادۀ  .4وظایف و اختیارات کمیسیون
.1-0

اجراي آیيننامۀ نشریات علمي

.1-0

برنامهریزي براي توسعۀ کمّي و ارتقاي کيفي نشریات علمي

.0-0

سياستگذاري و برنامهریزي براي بررسي ،ارزیابي و رتبهبندي نشریات علمي

.0-0

تدوین و تصویب سازوکار و ضوابط ورود نشریات به فرآیند ارزیابي یا حذف نشریات از فرآیند ارزیابي

.0-0

تدوین و تصویب سازوکار نظارت بر عملكرد و رتبهبندي نشریات علمي

. 3-0

ایجاد سازوکار توسعۀ جایگاه جهاني نشریات علمي و حضور در عرصۀ بينالمللي بهویژه براي نشریات
فارسي

.9-0

برنامهریزي و ایجاد سازوکار پشتيباني از نشریات بهویژه براي بينالمللي شدن آنها

.8-0

تهيۀ پيشنویس براي اصالح و بازنگري آیيننامۀ نشریات علمي

مادۀ  .5ارکان نشریۀ علمی
 .1-0صاحب امتیاز
 .1-1-0انجمن :انجمنهاي علمي داراي مجوّز از کميسيون انجمنهاي علمي وزارتخانههاي «علوم ،تحقيقات و
فناوري» یا «بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي»
 .1-1-0مؤسسه :هر یك از مراکز آموزش عالي ،پژوهشي و فناوري که داراي موافقت قطعي از شوراي گسترش
آموزش عالي وزارتخانههاي «علوم ،تحقيقات و فناوري» یا «بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي» یا
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سایر مراجع قانوني مورد تأیيد کميسيون باشد .همچنين مؤسسههاي انتشاراتي دولتي یا غيردولتي که از
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي مجوز دارند ،در صورتيکه از سابقه و توانمنديهاي زیرساختي برخوردار
باشند و شاخصهاي عملكرد آنها در حوزۀ پژوهش و فناوري از لحاظ کمي و کيفي به تأیيد کميسيون
برسد ،به عنوان مؤسسه تلقي ميشوند.
تبصرۀ  .6ضوابط و شرایط مؤسسههاي انتشاراتي توسط کميسيون اعالم ميشود.
تبصرۀ  .7نشریاتي که صاحب امتياز آنها انجمن علمي است یا بهصورت مشترك توسط انجمن علمي (بهعنوان
صاحب امتياز) و یك یا چند مؤسسه (به عنوان همكار) منتشر شوند ،در ارزیابيها امتياز ویژه دارند.
 .1-5مدیرمسئول :شخصي است که کليۀ مسئوليتهاي حقوقي و اجرایي نشریه را برپایۀ قوانين و مقررات کشور
برعهده دارد .مدیرمسئول توسط صاحب امتياز تعيين ميشود و فرآیند تأیيد آن در وزارت فرهنگ و ارشاد
اسالمي صورت ميگيرد.
 .0-5سردبير :شخصي خبره در حوزۀ موضوعي نشریه است که مسئوليت اداره و هدایت امور علمي و محتوایي
نشریه ،از جمله تهيۀ شيوهنامۀ تدوین مقالهها و بررسي و ارزیابي اوليۀ آنها ،بهمنظور تصویب در گروه
دبيران و ارائۀ گواهي پذیرش یا ردّ مقالهها را برعهده دارد.
 .0-5گروه دبيران (هيأت تحریریه) :حداقل هفت نفر از افراد صاحبنظر در حوزۀ موضوعي نشریه که در امور علمي
نشریه تصميم ميگيرند .گروه دبيران ،مقالههاي پيشنهادي را بررسي و با موضوع و اهداف نشریه مطابقت
ميدهند .تعيين داوران هر مقاله ،بررسي داوريها ،و تأیيد نهایي یا ردّ مقاله از وظایف گروه دبيران است.
تبصرۀ  .1سردبير و اعضاي گروه دبيران براساس مادۀ  9این آیيننامه توسط صاحب امتياز تعيين و حكم آنها
صادر ميشود .اعضاي گروه دبيران توسط سردبير پيشنهاد ميشوند .در صورت عدم رعایت شرایط سردبير
و گروه دبيران مندرج در مادۀ  ،9نشریه نميتواند به فرآیند ارزیابي وارد شود.
مادۀ  .6ضوابط کلی آییننامه
 .1-6براساس این آیين نامه ،از این پس به جاي صدور گواهي اعتبار علمي براي نشریات ،رتبه و امتياز آنها در
ارزیابي نشریات براساس استانداردها و ضوابط علمي مالك عمل قرار ميگيرد.
 .1-6هر نشریۀ علمي ميتواند پس از اخذ مصوّبۀ رسمي از شوراي مؤسسه /هيأت مدیرۀ انجمن علمي و تأیيد
باالترین مقام مؤسسه  /انجمن ،و دریافت مجوّز انتشار از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي ،براساس
استانداردهاي مندرج در این آیيننامه منتشر شود.
مجموعه قوانین و مقررات پژوهشی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

 .0-6نشریات علمي در صورت رعایت آیيننامه و احراز شرایط مندرج در مادۀ  9این آیيننامه به فرآیند ارزیابي راه
ميیابند ،و پس از بررسي و ارزیابي ،رتبه یا امتياز ساالنۀ آنها تعيين و اعالم ميشود.
تبصرۀ  .3همۀ نشریاتي که پيش از این آیيننامه ،داراي گواهي اعتبار علمي – پژوهشي یا علمي -ترویجي از
کميسيون بودهاند و اعتبار آنها پابرجا است ،به فرآیند ارزیابي راه ميیابند و امتياز یا رتبۀ آنها مجدداً
براساس ضوابط این آیيننامه تعيين و به آگاهي همگان ميرسد.
 .0-6رتبۀ نشریات بهصورت خيلي خوب (الف) ،خوب (ب) ،متوسط (ج) و ضعيف (د) تعيين ميشود .در صورتي که
نشریه رتبۀ ضعيف (د) کسب نماید ،از فرآیند ارزیابي خارج ميشود و بهمدت دو سال نميتواند به فرآیند
ارزیابي ورود نماید و پس از آن براي ورود مجدد به فرآیند ارزیابي باید شرایط مادۀ  9را کسب نماید.
تبصرۀ  .81اگر نشریه در فهرست پایگاه  JCR 03باشد یا در نمایههاي استنادي  Web of Scienceیا
 Scopusحائز درجههاي  Q1تا  Q0شده باشد ،پس از ثبت نام اوليه و خارج از فرآیند ارزیابي ،در گروه
نشریات معتبر بينالمللي قرار ميگيرد.
تبصرۀ  .88پس از ابالغ این آیيننامه ،نتایج رتبهبندي نشریات که پيش از این صورت گرفته است ،براي بازۀ
زماني مربوطه معتبر و رسميت دارد.
تبصرۀ  .82همۀ نشریاتي که پيش از این داراي گواهي اعتبار علمي -پژوهشي یا علمي -ترویجي از کميسيون
بودهاند ،اگر در زمان ابالغ این آیيننامه داراي تأخير در انتشار باشند ،الزم است شمارههاي مربوط به قبل
از تصویب این آیيننامه را با درج نوع اعتبار ،دوره و شمارۀ مربوط به همان سال منتشر نمایند.
تبصرۀ  .89همۀ نشریاتي که پيش از این داراي گواهي اعتبار علمي – پژوهشي یا علمي -ترویجي از کميسيون
بودهاند ،الزم است از زمان ابالغ این آیيننامه از درج عنوان «علمي – پژوهشي» یا «علمي -ترویجي»
خودداري کنند و به جاي آنها از عنوان یكسان «نشریۀ علمي» استفاده نمایند و ظرف مدت یك سال
شرایط خود را با ضوابط این آیيننامه از جمله شرایط سردبير و گروه دبيران منطبق کنند.
 .0-6صاحب امتياز موظف به انتشار بهموقع (ابتداي هر دورۀ انتشار) نشریه در وبگاه اختصاصي نشریه و درج آن در
وبگاه مربوط به ارزیابي است.
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 .3-6تعداد شمارگان یا توالي انتشار هر نشریۀ علمي در طول سال باید بهطور منظم و به یكي از صورتهاي
دوفصلنامه (دو شماره در سال) ،فصلنامه ( 0شماره در سال) ،دو ماهنامه ( 3شماره در سال) یا ماهنامه (11
شماره در سال) منتشر شود و خارج از آن مجاز نميباشد.
 .9-6هر نشریه باید در سال حداقل  10مقالۀ علمي و در هر شماره حداقل  3مقالۀ علمي منتشر نماید.
 .8-6صاحب امتياز نشریه موظف است براي اجراي قانون پيشگيري و مقابله با تقلب در تهيۀ آثارعلمي و آیيننامۀ
اجرایي آن ،تمهيدات کافي را براي جلوگيري از تخلف و حفظ حقوق مالكيت معنوي نویسندگان و احراز
اصالت علمي آثار ،بهکار گيرد .در صورت اثبات تخلف یا تقلب ،موضوع تابع مجازاتهاي مندرج در قانون
مذکور است و هرگونه تخلف توسط ارکان نشریه یا ناشي از قصور آنان ،ميتواند منجر به حذف موقت یا
دائمي از فرآیند ارزیابي و رتبهبندي شود .براي تمامي مقاالت ،نویسنده مسئول در هنگام ارسال مقاله به
نشریه جهت داوري ،باید فرم ضمانتنامه چاپ حاوي صحت دادهها و رعایت اخالق علمي را امضا و
ارسال نماید .نشریه موظف است در هر زمان که عدم رعایت تعهدات احراز شود ،مقاله را با مهر فاقد
اعتبار اعالم نماید.
 . 0-3صاحب امتياز نشریه موظف است پس از یك بار ثبت نشریه و حضور در فرآیند ارزیابي نشریات ،براي هرگونه
تغييرات بعدي مانند تغيير سردبير یا هریك از اعضاي گروه دبيران ،مطابق آیيننامه عمل کند و تغييرات
را در وبگاه کميسيون نشریات علمي (براي تأیيد) و وبگاه نشریه درج نماید.
 .13-3نشریاتي که با رعایت شرایط و رویكرد بينالمللي شدن نظير داشتن افراد شاخص از سایر کشورها در ترکيب
گروه دبيران ،زبان انتشار بينالمللي یا مشترك با دانشگاهها و مؤسسات پژوهشي خارجي (مورد تأیيد
وزارت) ایجاد شوند ،و در نمایههاي بينالمللي ثبتنام نمایند ،داراي امتياز هستند.
 .11-3نشریاتي که مفاد آیيننامه را رعایت نكنند ،پس از تأیيد کميسيون از فرآیند ارزیابي خارج ميشوند و براي
مدت دو سال نمي توانند به فرآیند ارزیابي وارد شوند .این دسته از نشریات براي ورود مجدد به فرآیند
ارزیابي ،باید شرایط مادۀ  9را داشته باشند.
 .11-3نشریه ميتواند به دو صورت الكترونيك یا چاپي – الكترونيك متنشر شود.
مادۀ  .7ضوابط ورود نشریه به فرآیند ارزیابی
هر نشریه براي ورود به ارزیابي ،باید با رعایت مادۀ  3این آیيننامه ،کليۀ شرایط زیر را دارا باشد و هر زمان که یكي
از شرایط ورود را از دست دهد ،از فرآیند ارزیابي خارج ميشود.
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 .8-7شرایط نشریه
 .1-1-9مصوبۀ صاحب امتياز (مؤسسه /هيأت مدیرۀ انجمن مطابق مادۀ  )0و نيز پروانۀ انتشار از وزارت فرهنگ و
ارشاد اسالمي داشته باشد.
 .1-1-9در زمان درخواست راهيابي به ارزیابي ،باید حداقل یك سال (از تاریخ پروانۀ انتشار وزارت فرهنگ و ارشاد
اسالمي) بهموقع و با رعایت توالي و بهطور منظم منتشر شده باشد (با رعایت بندهاي  3-3و  9-3از مادۀ
.)3
 . 0-1-9عنوان نشریه باید تخصصي و با حوزۀ موضوعي نشریه مطابقت داشته باشد .عنوان نشریه به زبان فارسي
(یا زبان اصلي) و به زبان انگليسي ،باید برگردان یكدیگر باشند و نباید عيناً در داخل یا خارج از کشور
وجود داشته باشد .در اسامي خاص ،متقاضي عنوان فارسي نشریه را بهصورت آوانگاري درج ميکند.
 .0-1-9نشریه داراي وبگاه اختصاصي ،فعال و استاندارد باشد بهنحوي که کليۀ فرآیندهاي دریافت ،بررسي،
داوري ،پذیرش و انتشار بر خط نشریه با الگوي استاندارد در وبگاه نشریه انجام شود .متن کامل مقاالت
هر شماره از نشریه از ابتداي انتشار ،بر روي وبگاه نشریه فراهم باشد .همچنين در مورد نشریات
اشتراکي 01امكان دسترسي به مقاالت در اختيار کميسيون نشریات قرار گيرد .فهرست مقاالت پذیرفته
شده که هنوز زمان انتشار آنها نرسيده است در وبگاه باشد ( در دست انتشار.)01
 .0-1-9اطالعات شناسنامهاي نشریه در وبگاه نشریه و در تمام شمارههاي منتشر شده (در صورت انتشار چاپي)
درج شود و داراي بخشهاي زیر باشد:
معرفي نشریه ،صاحب امتياز و عنوان به دو زبان فارسي وانگليسي (یا زبان اصلي نشریه) ،زبان انتشار
نشریه ،تناوب انتشار (ماهنامه ،دوماهنامه ،فصلنامه ،دوفصلنامه) ،دستورالعمل نگارش و ویرایش ،اهداف و
حوزۀ موضوعي ،قالب انتشار (الكترونيك یا چاپي – الكترونيك) ،اصول اخالق نشر و حقوق مادي و
معنوي نویسندگان ،فهرست پایگاههاي نمایه شده ،معرفي سردبير و اعضاي گروه دبيران ،اطالعات تماس
نشریه (نشاني وبگاه ،نشاني پستي ،تلفن) ،چگونگي فرآیند داوري ،نسبت تعداد مقاالت پذیرش شده به
مقاالت دریافتي (درج نرخ پذیرش مقاالت در وبگاه).
 .3-1-9نشریه باید از شكل مناسب برخوردار باشد ،بهگونهاي که در همۀ شمارهها بهطور منظم داراي طرح روي
جلد و پشت جلد ،فهرست مطالب ،دوره و شماره ،شماره شاپاي رسمي (چاپي و الكترونيك) ،نشاني پستي
و وبگاه ،اسامي و تخصص مدیر مسئول ،سردبير و گروه دبيران باشد.
. Subscription Journals
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 . 9-1-9از هر عضو گروه دبيران در هر سال نباید بيش از یك مقاله به عنوان نویسندۀ مسئول و یك مقاله به
عنوان همكار منتشر شده باشد.
 .8-1-9حداقل  %93مقالههاي هر شماره از نشریه باید از نویسنگان خارج از مؤسسه یا هيأت مدیرۀ انجمن صاحب
امتياز باشد.
 .0-1-9نشریه باید داراي فرآیند داوري تخصصي 00باشد.
 .13-1-9از نرمافزارهاي مشابهتیابي براي بررسي مقاالت و حصول اطمينان از صحّت مالكيت و نداشتن تشابه با
دیگر مقاالت استفاده شود و این موضوع بهطور رسمي در وبگاه نشریه اعالم شود.
 .11-1-9در هر شماره از نشریه (چاپي و الكترونيك) ،همۀ مقالهها الگوي همانند داشته باشند ،بهگونهاي که در
صفحۀ نخست هرمقاله باید عنوان مقاله ،نام و آدرس نویسندگان ،نویسنده مسئول و نشاني رایانامه ،دوره
و شماره نشریه ،شمارۀ صفحۀ آغاز و پایان مقاله ،تاریخ دریافت و پذیرش ،چكيدۀ مقاله به زبان اصلي ،و
کلمات کليدي ثبت شده باشد.
 . 11-1-9هر مقاله باید عالوه بر چكيده و کلمات کليدي به زبان اصلي ،داراي چكيده و کلمات کليدي به زبان
انگليسي نيز باشد .نشریههاي غيرفارسيزبان ميتوانند چكيده و کلمات کليدي به زبان فارسي نيز داشته
باشند.
 .10-1-9نحوۀ استناد درونمتني به منابع (ذکر نام مؤلف و سال انتشار منابع استفاده شده) در تمام مقاالت نشریه
یكسان و استاندارد باشد.
 . 10-1-9نحوۀ نگارش و فهرست منابع در پایان هر مقاله در تمام مقاالت از یك الگوي استاندارد برخوردار باشد.
 .10-1-9مقالههاي منتشر شده با عنوان ،اهداف و حوزۀ موضوعي نشریه کامالً مرتبط باشند.
 .2-7شرایط سردبیر
 .1-1-9سردبير عضو هيأت علمي و داراي مرتبۀ استادي باشد.
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 .1-1-9در رشتههاي مربوط به حوزههاي علوم پایه ،فني  -مهندسي ،کشاورزي ،منابع طبيعي ،دامپزشكي و
بينرشتهاي ،سردبير داراي حداقل  03مقالۀ علمي در نشریات داخلي یا خارجي داراي نمایۀ معتبر
بينالمللي باشد (که در  %03آنها نویسندۀ مسئول باشد).
 .0-1-9در رشتههاي علوم انساني ،سردبير داراي حداقل  13مقالۀ علمي و در رشتههاي هنر حداقل  13مقالۀ علمي
در موضوع نشریه باشد (در  %03آنها نویسندۀ مسئول باشد) که در نشریات داراي ضریب تأثير در پایگاه
استنادي علوم جهان اسالم ) (ISCمنتشر شده باشند.
 . 0-1-9در صورتي که نشریه به زبان غيرفارسي منتشر شود ،حداقل نيمي از مقاالت سردبير به آن زبان باشد.
 .0-1-9سردبير ميتواند هيأت علمي بازنشسته باشد ولي در  0سال منتهي به مسئوليت سردبيري در انتشارمقاله
فعال بوده باشد.
 .3-1-9هر فرد نميتواند همزمان سردبير بيش از  1نشریۀ علمي باشد.
 .9-1-9رشته و تخصص سردبير با عنوان و حوزۀ موضوعي نشریه مرتبط باشد.
تبصرۀ  .84در بعضي از رشتههاي علوم انساني و هنر که به تشخيص کميسيون تعداد اعضاي هيأت علمي آن با
رتبۀ استادي کم است ،سردبير نشریه با حفظ شرایط بند  0-1-9براساس سوابق علمي ،ميتواند با رتبۀ
دانشياري انتخاب شود.
 .9-7شرایط اعضای گروه دبیران
 .1-0-9تعداد اعضاي گروه دبيران نشریات علمي حداقل  9نفر با مرتبۀ علمي استاد (حداقل  %33اعضا) و دانشيار
در رشتۀ تخصصي مربوط به موضوع نشریه باشد.
 .1-0-9در رشتههاي غير از علوم انساني و هنر ،عضو گروه دبيران نشریۀ علمي داراي حداقل  03مقالۀ منتشر شده
در نشریات داخلي یا خارجي نمایه شده در نمایههاي معتبر علمي باشد.
 .0-0-9عضو گروه دبيران نشریۀ علمي در رشتههاي علوم انساني ،داراي حداقل  13مقاله و در رشتههاي هنر
حداقل  13مقالۀ چاپ شده در نشریات معتبر داخلي یا خارجي باشد.
 .0-0-9هر عضو گروه دبيران با مرتبۀ استادي حداکثر در  0نشریه و با مرتبۀ دانشياري حداکثر در  0نشریه ميتواند
عضویت داشته باشد.
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 .0-0-9در نشریات وابسته به مؤسسه ،حداقل  0نفر از اعضاي گروه دبيران نشریه باید عضو هيأت علمي مؤسسۀ
صاحب امتياز نشریه باشند و حداقل  03درصد اعضاي گروه دبيران باید خارج از مؤسسۀ صاحبامتياز
باشند .در نشریات وابسته به انجمنهاي علمي اعضاي گروه دبيران باید از دانشگاهها و مراکز پژوهشي
سراسر کشور و خارج کشور انتخاب شوند.
تبصرۀ  .85عضو هيأت علمي بازنشسته بهعنوان هيأت علمي مؤسسهاي که از آن بازنشسته شده است ،محسوب
ميشود و در صورت داشتن قرارداد همكاري تماموقت با مؤسسهاي دیگر ،عضو مؤسسۀ جدید محسوب
ميشود.
 .3-0-9در نشریههاي علمي که نوع مقالههاي آنها براساس بند  ،0-1بيشتر کاربردي یا ترویجي است ،تا  1نفر از
اعضاي گروه دبيران ميتوانند از نخبگان و صاحبنظران غيرهيأت علمي با سابقۀ علمي و اجرایي قوي و
مرتبط انتخاب شوند.
مادۀ  .1فرآیند اعالم درخواست و ورود نشریات به فرآیند ارزیابی
 .1-8مدیرمسئول هر نشریه بهمنظور ورود نشریه به فرآیند ارزیابي ،پس از رعایت مفاد این آیيننامه ،ابتدا به آدرس
وبگاه کميسيون نشریات علمي مراجعه و پس از ثبتنام اوليه نسبت به اخذ نام کاربري و رمز عبور اقدام
نماید.
 .1-8مراحل ثبتنام نشریه با رعایت مواد  3و  9آیيننامه و بهنحوي که در وبگاه آمده است ،تكميل و ارسال شود.
 .0-8اطالعات بارگذاري شده ،در مدت  03روز بررسي و امكان یا عدم امكان ورود نشریه به فرآیند ارزیابي ،به
اطالع مدیریت نشریه خواهد رسيد .در صورت نياز به تكميل یا رفع نواقص ،مدیریت نشریه موظف به
انجام آن است ،در غير اینصورت ،نشریه به فرآیند ارزیابي راه نميیابد.
مادۀ  .3فرآیند ارزیابی
 .1-0نشریات علمي در صورت رعایت مادۀ  ،3داشتن حداقل شرایط راهيابي نشریه به فرآیند ارزیابي (مادۀ  )9و
تكميل آخرین اطالعات و الزاماتي که در شيوهنامۀ اجرایي ارزیابي (موضوع بند  )0-13آمده است ،ارزیابي
ميشوند.
 .1-0کميسيون ظرف مدت  0ماه پس از تكميل آخرین اطالعات و سایر الزامات ،نتيجۀ ارزیابي و رتبۀ نشریه را به
شرح جدول  1به آگاهي ميرساند.
آدرسوبگاهکمیسیوننشریاتعلمیjournals.msrt.ir
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 -0پس از اعالم نتيجۀ ارزیابي ،مدیر مسئول ظرف مدت  03روز ميتواند نسبت به نتيجۀ ارزیابي درخواست بررسي
مجدد نماید .کميسيون ظرف مدت  03روز درخواست را بررسي و نتيجۀ نهایي اعالم ميشود.
تبصرۀ  .86کليۀ نشریات اعم از نشریاتي که پيش از این با عنوان علمي -پژوهشي یا علمي – ترویجي بودهاند و
نشریات جدیدي که به فرآیند ارزیابي راه ميیابند ،در صورت رعایت مادۀ  3و داشتن حداقل شرایط
راهيابي نشریه به فرآیند ارزیابي (مادۀ  ،)9ساالنه بر پایۀ شاخصهاي اعالم شده ،ارزیابي ميشوند.
صاحب امتياز /مدیر مسئول موظف است الزامات ارزیابي را برپایۀ آیيننامۀ نشریات علمي (مواد  3و ،)9
فراهم نماید .در غير اینصورت ،ارزیابي نشریه متوقف ميشود.
جدول  .8معیارهای کلی ارزیابی نشریات علمی
ردیف

معیارهای کلی ارزیابی نشریات علمی

1
1
0
0
0
3

انتشار بهموقع و ضوابط آیيننامۀ نشریات
داشتن وبگاه استاندارد ،زیرساختها و اطالعات شناسنامهاي نشریه
رعایت آیين نگارش ،ساختار و کيفيت مقاالت
رعایت فرآیند پذیرش مقاالت و داوري تخصصي
وضعيت نشریه در نمایههاي استنادي ،تخصصي و اجتماعي
بهکارگيري مقررات و امكانات سختافزاري و نرمافزاري براي رعایت اخالق
علمي نشر و جلوگيري از بروز تخلفات علمي
کل امتيازها

سقف
امتیاز
133
193
193
83
103
03
1333

جدول  .2چگونگی تعیین رتبۀ نشریات علمی
ردیف

امتیاز کسب شده از شاخصهای ارزیابی یا پایگاههای نمایه

رتبه

شده
1
1
0
0
0

نشریات پایگاههاي Scopus (Q1-Q0),Wos (Q1-Q0), JCR
کسب  831تا  1333امتياز
کسب  331تا  833امتياز
کسب  031تا  333امتياز
کسب  033امتياز و پایينتر
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بينالمللي
الف
ب
ج
د

مادۀ  .81سایر موارد
 .1-13تشخيص کليۀ مصادیق آیين نامه برعهدۀ کميسيون است و مسئوليت اجراي آن در مؤسسه /انجمن علمي بر
عهدۀ رئيس /معاون پژوهش و فناوري مؤسسه /هيأت مدیرۀ انجمن علمي است.
 .1-13کليۀ امتيازاتي که اشخاص به موجب آیيننامۀ پيشين بابت انتشار مقاالت علمي -پژوهشي یا علمي-
ترویجي احراز نمودهاند ،به قوت خود باقي است.
 .0-13شيوهنامۀ ارزیابي ،شاخصها و نحوۀ رتبهبندي نشریات علمي حداکثر  0ماه پس از تصویب و ابالغ این
آیيننامه ،توسط کميسيون اعالم ميشود.
 .0-13ثبتنام نشریات جدید براساس این آیيننامه ،ازتاریخ  1008/30/31در وبگاه کميسيون نشریات علمي آغاز
ميشود و فرآیند ارزیابي نشریات علمي از  1008/33/31آغاز خواهد شد.
این آیيننامه در  13ماده و  13تبصره در تاریخ  1008/31/31به تصویب وزیر علوم ،تحقيقات و فناوري رسيد و از
این تاریخ جایگزین آیيننامۀ تعيين اعتبار علمي نشریات مصوّب  1003/11/38ميشود.
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فصل 22
شیوهنامۀ ارزیابی و رتبهبندی نشریات علمی

مشخصات سند
عنوان سند :شيوهنامۀ ارزیابي و رتبهبندي نشریات علمي
نوع سند :شيوهنامه

شماره سند :عتف -ش9815 -

ویرایش1 :

صفحه 3-8 :

نام و نام خانوادگی
محسن شریفي

تأییدکننده

مسعود برومند

واحد سازمانی
مدیر کل دفتر سياستگذاري و برنامهریزي امور
پژوهشي
سرپرست پایگاه استنادي علوم جهان اسالم
ISC
معاون پژوهشي و فناوري

اقدامات

تصویبکننده

منصور غالمي

وزیر علوم ،تحقيقات و فناوري

تهیه کنندگان

محمدجواد دهقاني

مرجع تأیید سند

نام و نام خانوادگی دبیر

شوراي معاونان

مسعود شمسبخش

مرجع نگهداری سند
دفتر وزارتي

پرونده
0

قسمت
1
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شماره و تاریخ
صورتجلسه
شمارۀ جلسه:
تاریخ1008/33/31 :

تاریخ و شماره ابالغ سند

مقدمه
براساس مادۀ « 1قانون اهداف ،وظایف و تشكيالت وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري» مصوّب 1080/30/18
مجلس شورای اسالمی ،به منظور ارتقاي کيفي نشریات علمي و با استناد به مادۀ ( 13بند « )0-13آیيننامۀ
نشریات علمي» به شماره سند عتف – آ 0130 -مصوّب  1008/31/31که طي نامۀ شمارۀ  11/10380مورخ
 1008/31/30ابالغ گردید« ،شيوهنامۀ ارزیابي و رتبهبندي نشریات علمي وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري» به شرح
ذیل تدوین شده است.
ماده  .8اهداف
 .0ارزیابي و رتبهبندي نشریات علمي
 .3کمك به استانداردسازي و ارتقاي کيفي نشریات علمي
ماده .2فرآیند ارزیابی ساالنۀ نشریات علمی
 .1-2کليۀ نشریات علمي در صورت رعایت مادۀ  3آیيننامۀ نشریات علمي ،داشتن حداقل شرایط راهیابي
نشریه به فرآیند ارزیابي (مادۀ  )9و تكميل آخرین اطالعات ،ساالنه بر پایۀ شاخصهاي اعالم شده در
شيوهنامه ،ارزیابي ميشوند .صاحب امتياز /مدیرمسئول موظف است الزامات ارزیابي را بر پایۀ آیيننامۀ
نشریات علمي (مواد  3و  )9و مواد مندرج در این شيوهنامه فراهم نماید.
 . 1-2صاحب امتياز /مدیرمسئول نشریه هرساله به منظور ارزیابي به وبگاه کميسسيون نشریات علمي به
آدرس  https://journals.msrt.irمراجعه ميکند و با استفاده از نام کاربري و رمز عبوري که
براساس بند  1-8آیيننامۀ نشریات علمي دریافت کرده است ،اطالعات مربوط به شاخصهاي ارزیابي
شيوهنامه را تكميل ميکند .تنشریه ،هرساله در صورت احراز شرایط ورود به فرآیند ارزیابي و تأیيد
کميسيون نشریات علمي ،به فرآیند ارزیابي وارد ميشود.
تبصرۀ  .8صاحبامتياز نشریه موظف است هرگونه تغيير در موارد مربوط به مواد  3و  9آیيننامۀ نشریات
علمي (نظير تغيير سردبير یا اعضاي گروه دبيران) را مطابق بند  0-3آیيننامۀ نشریات علمي در وبگاه
کميسيون ثبت و ارسال نماید.
تبصرۀ  .2در صورت رعایت نكردن مادۀ  3آیيننامۀ نشریات علمي ،از دست دادن حداقل شرایط راهیابي
نشریه به فرآیند ارزیابي (مادۀ  ،)9تكميل نكردن اطالعات مربوط به شاخصهاي ارزیابي ،ثبت نكردن
تغييرات در وبگاه کميسيون یا تأیيد نشدن تغييرات توسط کميسيون نشریات علمي ،مطابق بند 11-3
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آیين نامۀ نشریات علمي ،فرآیند ارزیابي نشریه متوقف و تا دو سال از فرآیند ارزیابي خارج ميشود و
شمارههاي نشریه در آن بازۀ زماني فاقد اعتبار و رتبهبندي ميباشد .درصورت درخواست مجدّد ،نشریه
باید شرایط ورود به فرآیند ارزیابي (مواد  3و  9آیيننامه) را احراز کند.
 .0-2صاحبامتياز نشریه باید هرساله هزینۀ ارزیابي آن را براساس مبلغي که پس از تصویب کميسيون
نشریات علمي در وبگاه ارزیابي و رتبهبندي نشریات علمي اعالم ميشود ،به مجري یا مؤسسۀ ارزیابي
کننده پرداخت نماید.
 .0-2کميسيون نشریات علمي در صورت کامل بودن آخرین اطالعات ،نتيجۀ ارزیابي را به شرح جدول 1
آیيننامۀ نشریات علمي به آگاهي ميرساند.
 .0-2پس از اعالم نتيجۀ ارزیابي ،صاحبامتياز /مدیرمسئول ظرف مدت  03روز ميتواند درخواست ارزیابي
مجدّد کند .کميسيون ظرف مدت  03روز درخواست را بررسي و نتيجۀ نهایي را اعالم ميکند.
 .3-2صاحبامتياز نشریه موظف است شمارههاي منتشر شدۀ نشریه را بهصورت بهروز در وبگاه نشریه در
دسترس قرار دهد (مطابق مادۀ  3آیيننامۀ نشریات علمي).
 .9-2با توجه به اهميت کيفيت مقاالت و استفاده از افراد برجسته در حوزۀ موضوعي نشریه بایسته است براي
انتخاب سردبير و اعضاي گروه دبيران براساس تعداد استنادات و نيز شاخص هرش ( )h-indexمتوسط
در حوزۀ موضوعي نشریه عمل شود.
مادۀ  .9اختصارات
AHCI: Arts & Humanities Citation Index
CC: Creative Commons
COPE: Committee on Publication Ethies
DOAJ: Directory of Open Access Journals
DOI: Digital Object Identify
DOR: Digital Object Recognition
ESCI: Emerging Sources Citation Index
IF: Impact Factor
ISSN: International Standard Serial Number
H-index: Hirsch Index
JCR: Journal Citation Reports
Q: Quartile
RICeST: Regional Information Center for Science and Technology
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SCIE: Science Citation Index Expanded
SID: Scientific Information Database
SSCI: Social Sciences Citation Index
)SJR: SCImago Journal Rank (Scientific Journal Rankings
WOS: Web of Science
XML: Extensible Markup Language








جدول  .8معیارهای کلی ارزیابی نشریات علمی و امتیاز آنها
ردیف
1
1
0
0
0
3
9

معیارهای کلی ارزیابی نشریات علمی
انتشار بهموقع و رعایت ضوابط آیيننامۀ نشریات
رعایت فرآیند پذیرش مقاالت و داوري تخصصي
داشتن وبگاه استاندارد ،زیرساختها و اطالعات شناسنامهاي کامل نشریه
مطابق با آیيننامۀ نشریات علمي
رعایت آیين نگارش ،ساختار و کيفيت مقاالت
وضعيت نشریه در نمایههاي استنادي ،تخصصي و اجتماعي
بهکارگيري مقّررات و امكانات سختافزاري و نرمافزاري براي رعایت
اخالق علمي نشر وجلوگيري از تخلفات علمي
کل امتيازها

سقف امتیاز
133
83
193
193
103
03
1333

جدول  .2چگونگی تعیین رتبۀ نشریات علمی
رتبه
امتیاز کسب شده از شاخصهای ارزیابی یا پایگاههای نمایه شده
بينالمللي
نشریات پایگاههاي )Scopus (Q1-Q1),WOS* (JCR Q1-Q1
الف
کسب  831تا  1333امتياز
ب
کسب  331تا  833امتياز
ج
کسب  031تا  333امتياز
د
کسب  033امتياز و پایينتر
* نشریاتي که در گروه  AHCIاز پایگاه  WOSقرار دارند پس از گذشت  1سال حضور پياپي و حفظ جایگاه
خود جزو گروه بينالمللي قرار ميگرند.
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جدول  .9شخصهای سنجش معیارهای کلی ارزیابی نشریات علمی
ردیف

 .8-9انتشار بهموقع و رعایت ضوابط آییننامۀ نشریات

1

انتشار بهموقع هر شماره از نشریه در
دورۀ مربوطه در طول یك سال
*
(ابتداي دورۀ انتشار)

1

صاحبامتياز انجمن یا همكاري با
انجمن
مرتبۀ علمي سردبير

0

تعداد اعضاي گروه دبيران از افراد
شاخص علمي مؤسسه /کشورهاي
مختلف

0

در صورتيکه هر شماره از نشریه در
ابتداي دوره مربوطه منتشر شود ،سهم
آن شماره را از امتياز کل یك سال با
توجه به تناوب کسب مينماید.
انجمنهاي رتبۀ  AوBوCوD
استاد
دانشيار (علوم انساني)
به ازاي هر عضو

حداکثر
امتیاز
33

03
13
03

* ضروري است شمارههاي نشریه در زمان ارزیابي بهروز باشند.
ردیف
1
1
0
0
0
3
9
8

 .2-9رعایت فرآیند پذیرش مقاالت و داوری تخصصی
بازۀ زماني بررسي اوليۀ مقاالت دریافتي (اعالم نظر
به نویسنده یا آغاز فرآیند داوري)
داوري الكترونيكي حداقل  1داور براي هر مقاله
درج مراحل داوري بهصورت فلودیاگرام
اشتراك داوران در پایگاههاي بيالمللي و استفاده از آنها (مانند Mendeley,
)Publons
درج ساالنۀ اسامي داوران
هر مؤسسه /کشور
توزیع جغرافيایي و سازماني داوران
استفاده از نرمافزارهاي مشابهیاب در بررسي و داوري مقاالت
کمتر از  3ماه
ميانگين بازۀ زماني فرآیند داوري پذیرش مقاله
بيش از  3ماه
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تا  13روز
بيشتر از  13روز

حداکثر
امتیاز
13
0
0
13
13
13
13
13

ردیف

 .9-9داشتن وبگاه استاندارد ،زیرساختها و اطالعات شناسنامهای حداکثر امتیاز

1

نشریه
درج عنوان نشریه (زبان اصلي و انگليسي*)

1
0
0

درج ماه و سال آغاز انتشار و توالي نشریه
درج فهرست مقاالت هر شماره و آرشيو نشریه
خروجي  PDFو  XMLاستاندارد

زبان اصلي
زبان انگليسي

13
13
0
13

خروجي PDF
خروجي XML
0
بهروز بودن اطالعات نشریه در وبگاه (تاریخ آخرین بهروز رساني وبگاه نشریه،
0
عنوان ،هدف و چشمانداز ،ترکيب اعضاي گروه دبيران ،وابستگي سازماني و
تخصص آنان ،آدرس نشریه و تلفن تماس ،نمایهها و ) ...
0
درج فرآیند داوري در وبگاه نشریه
3
0
درج ميانگين بازۀ زماني فرآیند داوري و نرخ پذیرش مقاالت
9
0
محاسبۀ خودکار نرخ پذیرش مقاالت (نسبت مقاالت پذیرفته شده به دریافتي)
8
0
درج فهرست مقاالت آمادۀ انتشار
0
13
 13درج شناسهگر دیجيتال مقاله )(DOIیا درج شناسهگر دیجيتال )(DOR
13
درج پيوند مستقيم نشریه به پایگاههاي استنادي وتخصصياي که نشریه در آنها
11
نمایه شده است.
0
تعيين نوع یا انواع مقاالت قابل انتشار در نشریه
11
13
کامل
درج اهداف و حوزۀ موضوعي نشریه در وبگاه
10
ناقص
فاقد
13
اعالم روش استاندارد در مأخذنویسي
10
0
اعالم وضعيت دسترسي به تمام مقاالت (دسترسي باز یا حق اشتراکي)
10
0
جزئيات تماس نشریه (آدرس پستي ،آدرس وبگاه ،آدرس الكترونيكي ،تلفن و
13
نمابر)
13
کامل
راهنماي نویسندگان (داشتن دستورالعمل و راهنماي
19
تهيه و تنظيم مقاالت ،جداول ،نمودار ،عكسها)
متوسط
ناقص یا فاقد
13
درج نام و آرم ناشر ،نام صاحبامتياز و شاپا در وبگاه نشریه
18
0
10
اعالم خالصۀ آماري (تعداد استنادات ،دوره ،شماره ،h-index ،شمار بازدید،
شمار دانلود و  )...در وبگاه نشریه )(Facts & Figures
13
 13لينك ثبتنام در سامانه ،راهنماي ثبتنام
* در صورتيکه زبان اصلي نشریه غيرفارسي باشد ،عنوان نشریه ميتواند به زبان فارسي نيز درج شود.
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ردیف
1
1

0

0

0

3

 .4-9رعایت آیین نگارش ،ساختار و کیفیت مقاالت
*
زبان اصلي
درج عنوان مقاله به زبان اصلي و انگليسي
زبان انگليسي
کامل
نام و وابستگي سازماني نویسندگان ،مشخص بودن نویسندۀ
مسئول و پست الكترونيكي نویسندگان در مقاله به زبان اصلي ناقص  /فاقد
*
و به زبان انگليسي
درج عنوان ،سال ،دوره و شمارۀ نشریه ،شمارۀ صفحۀ آغاز و پایان مقاله ،تاریخ
دریافت و پذیرش مقاله و نوع مقاله در صفحۀ نخست هر مقاله
درج عنوان ،سال ،دوره و شمارۀ نشریه ،شمارۀ صفحات مقاله و نام نویسندۀ اول
طبق الگوي یكسان در سربرگ صفحات مقاالت
کامل
رعایت یكدست بودن فرمت در مقاالت نشریه (درج چكيده و
واژگان کليدي ( 0تا  9واژه) (زبان اصلي ،انگليسي*) ،مقدمه ،مواد و
ناقص
روشها ،یافتههاي پژوهش (در مقاالت  Reviewمواد و روشها
فاقد
و یافتههاي پژوهش ضروري نيست) .بحث و نتيجهگيري ،الگوي
مناسب و یكسان در نمودارها ،جداول و تصاویر)
کامل
درج قدرداني از حامي یا تأمين کنندۀ اعتبار پژوهش (در صورت
وجود) در مقاالت
ناقص
فاقد
اجراي صحيح ،همسان و استاندارد مأخذنویسي در تمام مقاالت
کامل
(درونمتني ،برونمتني و در فهرست منابع) ،استفاده از منابع بهروز،
ناقص
داشتن منابع و مأخذ به زبان اصلي و انگليسي
فاقد

حداکثر امتیاز

0
13

13

03

0

13

9

مرتبط بودن مقاالت با موضوع نشریه

خوب
متوسط
ضعيف

13

8

داشتن نوآوري
کيفيت علمي
مقاالت نشریه
بهروز بودن موضوعات
(معيارهایي مانند
سطح علمي و عمق دانش تخصصي
 IF, MIFو  )...کاربردي بودن و اثربخشي مقاالت در جامعۀ علمي
تمرکز و حفظ یكپارچگي موضوع (جامعيت تخصصي)
نيازمحور بودن موضوعات مقاالت
هر مؤسسه  /کشور
تنوع جغرافيایي و سازماني نویسندگان
کمتر از  13درصد
درصد نویسندگان تكراري در نشریه (در یك سال)
 13تا  13درصد
بيشتر از  13درصد

103

0
13
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13
13

* در صورتيکه زبان اصلي نشریه غيرفارسي باشد ،شاخصهاي مربوطه (عنوان مقاله ،چكيده ،کليدواژه و وابستگي
سازماني) ميتواند به زبان فارسي نيز درج شود.
ردیف

.5-2وضعیت نشریه در نمایههای استنادی ،تخصصی و اجتماعی

1

نمایه شدن در پایگاههاي استنادي بينالمللي (در
صورتيکه نشریه بدون ضریب تأثير و  Qباشد)

1

نمایه شدن در پایگاه استنادي علوم جهان اسالم
( ISCداراي ضریب تأثير  Impact Factorیا
چارك )Q

0

نمایه شدن در پایگاههاي معتبر تخصصي (
Chemical Abstractو غيره)
نمایه شدن در پایگاههاي اطالعاتي عمومي

WOS (AHCI* /SSCI
)/SCIE
WOS (ESCI) /Scopus
Google Scholar
 Q1یا نشریه هسته

حداکثر
امتیاز
03

33

Q1
Q0
Q0
فاقد Q

0

Agricola, Cabi, Math Science,
DOAJ

03
03

SID, RICeST

عضویت در حداقل سه شبكۀ اجتماعي(
0
… )ResearchGate,
* نشریاتي که در گروه  AHCIاز پایگاه  WOSقرار دارند پس از گذشت  1سال حضور پياپي و حفظ جایگاه
خود جزو گروه بينالمللي قرار ميگيرند.
Academia, LinkedIn,

ردیف
1

1
0
0
0
3

13

 .6-9بهکارگیری امكانات سختافزاری و نرمافزاری برای رعایت

حداکثر

اخالق علمی نشر و جلوگیری از بروز تخلفات علمی
کامل
درج قوانين و مقرّرات مربوط به رعایت اخالق نشر
در وبگاه نشریه
ناقص
فاقد
داشتن مجوّز دسترسي (حق کپيرایت) )(CC
عضویت
درج تعهدنامۀ مبني بر رعایت و عضویت در
COPE
تبعيت

امتیاز
03

دریافت فرم تعهد نویسندگان )(Copyright
دریافت فرم تعارض منافع )(Conflict Interest
خطاي نشریه (در داوري ،پذیرش مقاالت ،اخطار لغو ،نبودِ تأیيدیۀ نویسندۀ
مسئول ،چاپ مجدّد مقالۀ منتشر شده ،تقلب و هرگونه تخلف علمي و انتشار بيش
از  03درصد مقاالت از اعضاي گروه دبيران و سردبير در نشریه)
جمع امتيازات

10
13
10
13
خروج از
ارزیابي
1333
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این شيوهنامه در  0ماده و  1تبصره در تاریخ  1008/33/31به تصویب وزیر علوم ،تحقيقات و فناوري رسيد و از
این تاریخ الزماالجراء ميباشد.
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فصل 29
دستورالعمل اجرایی نشریات داخل دانشگاه
مقدمه
فن آوري جدید ،ضرورت تحول در کميت و کيفيت دسترسي به اطالعات و منابع دانش روز را بهوجود آورده است.
بدون شك ،یكي از مهمترین منابعي که امكان دسترسي سریع و آسان را به تحقيقات روز براي دانشپژوهان بویژه
استادان ،صنعتگران و دانشجویان رشتههاي مختلف علمي فراهم ميسازد ،مجالت دانشگاهي کشور ميباشد که
به توسعه و تكامل کمي و کيفي تحقيقات مدد ميرساند و زمينهساز حل مشكالت پيچيدۀ جامعه اعم از مسائل
علمي ،صنعتي ،کشاورزي ،اجتماعي ،اقتصادي و  ...خواهد بود.
گسترش و توسعۀ دانشگاهها ،تكثر و تنوع مجالت علمي کشور را ایجاب ميکند .عالوه بر این ،قانونمند نمودن این
مجالت و انتشار آنها به منظور جلوگيري از اتالف سرمایههاي ملي و علمي مملكت نيازي است که بهخوبي
احساس ميشود.
حوزۀ معاونت پژوهشي دانشگاه شهيد مدني آذربایجان به منظور تقویت مبادلۀ یافتههاي علمي و تحقيقاتي بين
مراکز علمي و صنعتي ،ایجاد وحدت رویه در تشكيالت ،چاپ و نشر و مسائل مالي ،توزیع شایستۀ تسهيالت و
همچنين سهولت نظارت اجرایي بر مجالت علمي دانشگاه ،آیيننامۀ اجرایي را بهشرح ذیل تدوین نموده است .الزم
به ذکر است که شرایط و آیيننامههاي مربوط به انتشار نشریات علمي کشور براساس آیيننامۀ تعيين اعتبار نشریات
علمي کشور مصوب  1003/11/38دبيرخانۀ کميسيون بررسي نشریات علمي کشور ميباشد.
ماده  .8اهداف انتشار مجالت دارای اعتبار علمی
.1-1

ارتقاي سطح دانش صاحبنظران ،کارشناسان و عالقهمندان؛

.1-1

معرفي دستاوردهاي جدید پژوهشي و ایجاد زمينۀ تبادل اندیشه؛

.0-1

ایجاد زمينۀ همكاري بيشتر بين پژوهشگران داخل و خارج کشور؛
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.0-1

طرح مسائل علمي نو و گسترش مرزهاي دانش؛

.0-1

ایجاد روحيه و انگيزه تحقيق در جامعه؛

.3-1

کمك به ایجاد ارتباط بين مراکز آموزشي ،علمي ،تحقيقاتي و همچنين ميان پژوهشگران و کارشناسان
به منظور انتقال و تبادل آموختهها و تجربيات و کسب دستاوردهاي تازۀ علمي؛

.9-1

کمك به مسألهیابي و حل مسائل علمي ،فني در اتباط با تنگناهاي توسعۀ فرهنگي ،اجتماعي و اقتصادي
کشور؛

.8-1

برقراري ارتباط بين مراکز علمي و پژوهشي و مراکز صنعتي.

ماده  .2مشخصات نشریه
 .1-1نام نشریه ،بایستي داللت بر محتواي تخصصي نشریه باشد.
.1-1هر نشریه باید بهصورت مستقل و حداقل دو شماره در هر سال بهصورت ثابت و منظم به چاپ برسد.
ماده  .9شورای مجالت
 .1-0به منظور انتقال اطالعات ستادي ،طرح و چارهجویي مسائل مربوط به مجالت ،حفط یكپارچگي تصميمات و
هماهنگي مجالت ،شورایي به نام «شوراي مجالت علمي دانشگاه» تشكيل ميشود.
 . 1-0شوراي مجالت علمي دانشگاه ضمن بررسي فعاليت مجالت ،اتخاذ تصميم در موارد الزم و تدوین و ارائۀ
پيشنهاد تغيير در آیيننامۀ اجرایي ،به بهبود کمي و کيفي مجالت کمك خواهد کرد.
 . 0-0ترکيب شوراي مجالت علمي دانشگاه عبارت است از :معاون پژوهشي دانشگاه (رئيس شورا) ،مدیر امور
پژوهشي (دبير شورا) ،سردبيران و مدیران مسئول مجالت و دو نفر عضو هيأت علمي شاخص در امر پژوهش
 .0-0جلسات شورا حداقل هر فصل یكبار تشكيل ميشود و با حضور حداقل سه چهارم اعضا رسميت ميیابد.
تبصره  .8در صورت عدم وجود شوراي مجالت ،شوراي پژوهشي دانشگاه جایگزین ميگردد و در جلساتي که
مسائل مرتبط با مجالت بررسي ميگردد ،از مدیران مسئول و سردبيران مجالت فعال نيز براي شرکت در شوراي
پژوهشي دعوت خواهد شد.

ماده  .4وظایف شورای مجالت علمی دانشگاه
 .1-0ارائه و تدوین راهبردهاي کالن مجالت؛
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 .1-0ارائۀ پيشنهادها و راهکارهاي مناسب به منظور ارتقاي دائمي سطح کيفي مجالت؛
 .0-0حفظ وحدت رویه مجالت درخصوص مسائل اجرایي و مالي؛
 .0-0طرح مسائل و مشكالت اجرایي -مالي مجالت و ارائۀ راه حل؛
 .0-0نظارت و ارزیابي مستمر بر عملكرد مجالت؛
 .3-0ارائۀ روشهاي مناسب براي هدایت مجالت در جهت اطالعرساني مطلوب به مخاطبين خود؛
 .9-0پيشنهاد تغيير و اصالح و بهبود آیيننامۀ اجرایي مجالت؛
 .8-0نظارت بر حسن عملكرد مسئوالن مجالت و ارائۀ پيشنهادهاي سازنده؛
 .0-0تصميمگيري در مورد شمارگان مجالت و تعداد شماره در هر سال؛
 . 13-0سایر امور مرتبط با فعاليت این شورا که از سوي معاونت پژوهشي دانشگاه ارجاع ميگردد.
ماده  .5ارکان نشریه
به لحاظ ساختار تشكيالتي ،هریك از مجالت علمي دانشگاه به عنوان زیرمجموعهاي از حوزۀ معاونت پژوهشي
دانشگاه محسوب ميشود و داراي ارکان ذیل است:
الف :صاحب امتياز؛
ب :مدیرمسئول؛
ج :سردبير؛
هن :هيأت تحریریه.
 .8-5صاحب امتیاز :دانشكدۀ مربوط
 .8-8-5وظایف صاحب امتیاز
 .1پيشنهاد تأسيس یا انحالل نشریه؛
 .1تعيين سياستها و اهداف کالن؛
 .0پيگيري تأمين کليۀ هزینههاي مجالت؛
 .0معرفي مدیرمسئول طبق مفاد بند ( 1-0همين آیيننامه) به معاون پژوهشي دانشگاه؛
 .0تأمين فضاي کاري مناسب ،بودجه و نيروي انساني مورد نياز برحسب درخواست مدیر مسئول؛
 .3نظارت بر عملكرد مدیر مسئول و ارائۀ گزارش عملكرد ساالنه به معاونت پژوهشي.
 .2-5مدیر مسئول
 .8-2-5ویژگیهای مدیر مسئول
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مدیر مسئول نشریه ،باید از شخصيتهاي علمي معتبر و در زمينۀ تخصصي مربوط در مرتبۀ علمي استادي و
یا دانشياري باشد.
تبصره .2در گروههایي که عضو هيأت علمي با مرتبۀ استادي و یا دانشياري وجود ندارد ،استادیار با سوابق
پژوهشي قوي و با تأیيد شوراي مجالت دانشگاه ميتواند به عنوان مدیرمسئول معرفي شود.
 .2-2-5نحوۀ تعیین مدیرمسئول
شوراي گروه یا گروههاي متقاضي تأسيس نشریه ،دو نفر را به عنوان مدیرمسئول به شوراي پژوهشي دانشكدۀ
مربوط پيشنهاد و در صورت تأیيد در شوراي پژوهشي دانشكده ،این افراد به معاونت پژوهشي دانشگاه معرفي
مي شوند .رزومۀ افراد معرفي شده در شوراي مجالت ،بررسي و در صورت تأیيد به ریاست دانشگاه پيشنهاد
مي گردند .یكي از افراد معرفي شده توسط ریاست دانشگاه براي تصویب نهایي به وزارت فرهنگ و ارشاد
اسالمي به عنوان مدیر مسئول نشریه معرفي شده و بعد از تأیيد وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي و با توجه به
مسئوليتهاي مندرج در قانون مطبوعاتي به عنوان مدیرمسئول نشریه توسط ریاست دانشگاه به مدت  1سال
منصوب ميشود.
تبصره  .9انتصاب مجدد مدیرمسئول بعد از  1سال بالمانع است.
 .9-2-5وظایف مدیرمسئول
 .1مسئوليت تمامي موارد حقوقي مجله و پاسخگویي در مقابل قانون مطبوعات و آیيننامههاي وزارتي؛
 .1اجراي سياستهاي مصوب از سوي صاحب امتياز؛
.0

نظارت بر اجراي مفاد آیيننامۀ اجرایي نشریه؛

 .0تأیيد نهایي مطالب ارسالي براي چاپ به لحاظ حقوقي؛
 .0معرفي دو نفر از اعضاي پيشنهادي هيأت تحریریه به عنوان سردبير به معاونت پژوهشي دانشگاه جهت
صدور حكم؛
 .3پي گيري تأمين نيروي انساني و تنظيم بودجۀ ساالنۀ مجله و پيشنهاد آن به معاونت پژوهشي دانشگاه؛
 .9گسترش توزیع جفرافيایي نشریه؛
 .8انجام مكاتبات چاپ و انتشار نشریه پس از اخذ تأیيدیۀ مربوط و تحویل آن به صاحب امتياز ،جهت چاپ
و نشر.
تبصره  .4مدیر مسئول نشریه همزمان نميتواند سردبير آن نشریه هم باشد.
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 .9-5هیأت تحریریه
 .8-9-5ویژگیهای هیأت تحریریه
اعضاي هيأت تحریریۀ نشریه باید در زمينۀ تخصصي خود در سطح ملي و بينالمللي از شهرت علمي برخوردار
بوده و حداقل در مرتبۀ دانشياري باشند.
تبصره  .5تعداد اعضاي هيأت تحریریه حداقل  9نفر و حداکثر  10نفر خواهد بود.
تبصره .6حداقل هفت نفر از اعضاي هيأت تحریریه بایستي داراي مرتبۀ علمي دانشيار به باال باشند.
تبصره .7استادیاران به شرط داشتن حداقل پنج مقالۀ چاپ شده در نشریات معتبر علمي پژوهشي در سطح
ملي و بينالمللي ميتوانند به عضویت هيأت تحریریه درآیند.
تبصره .1حداقل نيمي از اعضاي هيأت تحریریه باید خارج از اعضاي هيأت علمي دانشگاه شهيد مدني
آذربایجان انتخاب شوند.
تبصره  .3هر عضو هيأت تحریریه با مرتبۀ استاد حداکثر در  0نشریه ،با مرتبۀ دانشياري حداکثر در  0نشریه
و با مرتبۀ استادیاري حداکثر در  0نشریه ميتواند عضویت داشته باشد.
 .2-9-5نحوۀ تعیین اعضای هیأت تحریریه
موضوع تعيين اعضاي هيأت تحریریه توسط مدیر مسدول از طریق دانشكده به گروههاي آموزشي متقاضي
راهاندازي نشریه اعالم ميگردد .هر گروه طبق بند  1-0-0همين آیيننامه ،افراد واجد شرایط را از بين
اعضاي گروه آموزشي همان دانشكده و از بين اعضاي گروههاي آموزشي خارج از دانشگاه به همراه فهرستي
از سوابق علمي ایشان معرفي خواهد کرد .انتخاب نهایي اعضاي هيأت تحریریه در جلسۀ شوراي دانشكده و با
حضور مدیر مسئول صورت ميگيرد.
تبصره  .81دورۀ عضویت هيأت تحریریه  0سال ميباشد و انتخاب مجدد اعضا بالمانع است.
تبصره .88احكام اعضاي هيأت تحریریه توسط معاون پژوهشي دانشگاه صادر و ابالغ خواهد شد.
تبصره  .82چنانچه هریك از اعضاي هيأت تحریریه شاغل در دانشگاههاي استان بيش از سه جلسه غيبت
داشته باشند ،مستعفي شناخته ميشوند.
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 .9-9-5وظایف هیأت تحریریه
 .1معرفي دو نفر از اعضاي هيأت تحریریه طبق مفاد بند  0-0همين آیيننامه به عنوان سردبير نشریه به
مدیر مسئول؛
 .1پيشنهاد عزل و نصب سردبير به مدیر مسئول جهت اقدام مقتضي؛
 .0بررسي و اظهارنظر در مورد امور ارجاعي سردبير و سایر پيشنهادهاي رسيده؛
 .0تعيين خط مشي و سياست علمي مجله و ضوابط پذیرش مقالههاي دریافتي و نظارت در انتخاب داوران؛
 .0نظارت بر اجراي مراحل پذیرش و چاپ مقاالت؛
 .3هيأت تحریریه در اولين جلسۀ خود راهنماي کامل نحوۀ بررسي و تدوین مقالهها را تهيه و تصویب
مينماید و این راهنما در هر شماره از نشریه به چاپ ميرسد.
 .9تدوین دستورالعملهاي الزم جهت نظارت بر کيفيت علمي مجله؛
 .8تعيين اعتبار علمي مقاله از طریق بررسيهاي اوليه و اظهارنظر داوران؛
 .0تصميمگيري در مورد ویرایش مقالهها؛
 .13پيشنهاد نوع کاغذ ،ابعاد ،حروفچيني ،صحافي ،چاپ ،شمارگان ،حجم مقالهها و سایر مسائل تخصصي
به شوراي مجالت علمي دانشگاه؛
 .11تعيين اولویت در انتشار مقالهها؛
 .11ارائۀ راهكارهاي اجرایي در راستاي ارتقاي سطح نشریه براي دستیابي به اهداف ماده  1این آیيننامه.
 .4-5سردبیر نشریه
 .8-4-5ویژگیهای سردبیر
سردبير باید از شخصيتهاي علمي معتبر ملي و بينالمللي و در زمينۀ تخصصي خود شاخص و داراي مرتبۀ
علمي دانشيار به باال بوده و داراي شرایط ذیل باشد:
-

براي نشریات علمي پژوهشي در رشتههاي علوم پایه ،فني و مهندسي ،کشاورزي ،سردبير باید حداقل
داراي  10مقاله علمي پژوهشي در نشریات داراي نمایۀ بينالمللي معتبر (که از این تعداد ،حداکثر  1مقاله
ميتواند در مجالت عملي ترویجي معتبر باشد) در موضوع نشریه باشد.

-

براي نشریات علمي پژوهشي در رشتههاي علوم انساني و اجتماعي ،سردبير باید حداقل داراي  13مقالۀ
علمي پژوهشي در نشریات معتبر (که از این تعداد حداکثر  1مقاله ميتواند در مجالت علمي ترویجي
معتبر باشد) در موضوع نشریه باشد .الزم به توضيح است که از این تعداد مقاله ،بایستي حداقل  0مقاله
در نشریات داراي ضریب تأثير نمایه شده در پایگاه  ISCباشند.
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-

در صورتيکه نشریه به زبان غير فارسي چاپ ميگردد ،سردبير باید حداقل  0مقالۀ چاپ شده به آن زبان
داشته باشد.

-

براي نشریات علمي ترویجي ،سردبير باید حداقل داراي  13مقالۀ علمي پژوهشي یا ترویجي چاپ شده
در نشریات معتبر در موضوع نشریه باشد که حداقل  0مقاله از آنها در نشریات داراي ضریب تأثير در
پایگاههاي نمایه شدۀ بينالمللي معتبر باشند.

-

یك نفر همزمان نميتواند سردبير بيش از  1نشریۀ علمي پژوهشي و یا علمي ترویجي باشد.

 .2-4-5نحوۀ انتخاب سردبیر
الف .هيأت تحریریه از بين اعضا ،دو نفر را به عنوان سردبير پيشنهاد و پس از تأیيد مدیرمسئول و صاحب
امتياز نشریه (دانشكده) به معاونت پژوهشي دانشگاه جهت صدور حكم معرفي ميشوند.
ب .سردبير براي مدت  1سال انتخاب ميشود و انتخاب مجدد وي بالمانع است.
 .9-4-5وظایف و اختیارات سردبیر
سردبير مجله ،رئيس هيأت تحریریه است و مسئوليت علمي نشریه را به عهده دارد و وظایف او عبارت است
از:
 .1تشكيل منظم جلسات ،تنظيم دستور جلسات و دعوت از اعضا براي تشكيل جلسات هيأت تحریریه؛
 .1ادارۀ جلسات و تنظيم صورتجلسات مربوط؛
 .0پيگيري امور براي انجام مصوبات هيأت تحریریه و نظارت بر حسن اجراي آنها؛
 .0سرپرستي تشكيالت اداري نشریه؛
 .0اجراي سياستهاي شوراي مجالت علمي دانشگاه؛
 .3تعيين داوران مقالهها از طریق طرح در جلسات هيأت تحریریه؛
 .9جمعبندي و ارائۀ نتایج داوري مقالهها و اخذ تأیيدیه از هيأت تحریریه؛
 .8نظارت بر ویرایش و رعایت ساختار مقاالت؛
 .0ارسال نسخۀ نهایي مجله براي تأیيد مدیر مسئول؛
 .13ارائۀ گزارش فعاليتهاي ساالنۀ نشریه به هيأت تحریریه ،مدیر مسئول و صاحب امتياز نشریه؛
 .11برآورد هزینۀ ساالنۀ نشریه و پيشنهاد آن به مدیر مسئول؛
 .11تالش در جهت ارتقاي کيفي نشریه؛
 .10نمایهسازي نشریه در مراجع معتبر ملي و بينالمللي؛
 .10تالش براي افزایش ميزان استناد به نشریه؛
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 .10ابالغ نهایي پذیرش مقاله به نویسندۀ مسئول مقاله؛
 .13نظارت بر کليۀ فعاليتهاي مربوط به چاپ و توزیع و امور مشترکين و غيره.
تبصره  .89سردبير به عنوان ناظر کيفي چاپ از سوي معاون پژوهشي دانشگاه به چاپخانه معرفي ميشود.
 .4-4-5وظایف و اختیارات مدیر داخلی
 .1تشكيل منظم جلسات هيأت تحریریه با هماهنگي و حضور مدیر مسئول و سردبير طبق آیيننامه داخلي؛
 .1دریافت مقاالت و ارسال پاسخ هيأت تحریریه یا سردبير براي نویسندگان؛
 .0ارسال مطالعات تصویب شده به طور منظم و براساس برنامۀ زمانبندي شده براي حروفچيني و
چاپخانه؛
 .0توزیع نشریات براساس خط مشيها و برنامههاي تصویب شده توسط مدیر مسئول؛
 .0رسيدگي به حسابهاي مالي نشریه اعم از مشترکين و متفرقه و گزارش منظم آن با مدیر مسئول و دبير
شوراي انتشارات؛
 .3نظارت بر امور داخلي نشریه و اداره کارکنان فني ،هنري ،مالي ،اداري و خدماتي به نحوي که هيچگونه
تأخير و یا بي نظمي در کار نشریه نباشد.
ماده  .6داوری مقالهها
 .1هيأت تحریریه از بين مقالههاي رسيده ،مقاالت واجد شرایط را جهت ارزیابي براي حداقل سه نفر
متخصص مربوط به موضوع ارسال ميدارد.
 .1بيش از یك داور از داخل دانشگاه شهيد مدني آذربایجان نباشد.
 .0پذیرش یك مقاله باید بر مبناي داوري و تأیيد حداقل دو داور باشد.
 .0هيأت تحریریه با توجه به نظرات داوران تصميم نهایي را اتخاذ خواهد کرد.
 .0حقالزحمه داوري مقالهها هر ساله توسط شوراي مجالت تعيين و پس از تصویب هيأت رئيسه به
مدیرمسئول و سردبير مجالت ابالغ ميگردد.
ماده  .7رسمالخط و ویرایش
.1

قطع نشریه باید رحلي ( 18/0*11سانتيمتر) و یا وزیري ( 10*19سانتيمتر) و براي همۀ شمارههاي
یك نشریه ثابت باشد.

 .1مقالههاي مندرج در مجالت ،بایستي براساس شيوهنامۀ تعيين شده از سوي هيأت تحریریه باشد.
مجموعه قوانین و مقررات پژوهشی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

 .0شيوهنامۀ مصوب هيأت تحریریه باید به تأیيد شوراي مجالت علمي دانشگاه برسد.
 .0در صورت تصویب هيأت تحریریه ،مقالههاي هر نشریه بایستي قبل از چاپ ،ویرایش ادبي شود.
 .0مجالتي که به زبان انگليسي منتشر ميشوند بایستي داراي یك ویراستار زبان انگليسي باشد.
 .3چكيدۀ انگليسي مقاالت که به زبان فارسي منتشر ميشوند ،بایستي براساس قالب مقاله بعد از چكيدۀ
فارسي قرار گيرد.
 .9صفحهآرایي و حروفچيني مقالهها ،باید در دستورالعملهاي اجرایي هر مجله مشخص باشد.
 .8آرم دانشگاه شهيد مدني آذربایجان بایستي در گوشۀ سمت چپ باالي جلد چاپ شود.
 .0نام نشریه در قسمت باالي جلد درج شده و بالفاصله در ذیل آن ،شمارۀ استاندارد بينالمللي )،(ISSN
سال انتشار ،جلد و شماره درج گردد.
 .13در قسمت مياني جلد هر شماره ،فهرست مقاالت شامل عناوین ،نام نویسندگان و شماره صفحه شروع
درج شود.
 .11طرح جلد نشریه ،ساده و براي همۀ شمارهها ثابت باشد.
 .11در مورد نشریاتي که به زبان فارسي منتشر ميشوند کليۀ بندهاي  13 -8فوق در پشت جلد به زبان
انگليسي چاپ شوند.
 .10در قسمت عطف نشریه ،عنوان ،شمارۀ جلد و سال انتشار چاپ شود.
 .10در قسمت سرآساي ) (Headerصفحۀ اول هر مقاله اطالعات مربوط به عنوان نشریه (مخفف) ،سال
(دوره) و شمارۀ نشریه ،ماه و سال انتشار
 .10در قسمت سرآساي صفحات زوج هر مقاله مشخصات نشریه و در قسمت سرآساي صفحات فرد ،عنوان
مقاله آورده شود.
 .13در هر مقاله نام نویسندگان ،در ذیل آن نشاني کامل سازمان محل خدمت و پست الكترونيكي آنها درج
گردد .نشاني پستي نویسندۀ مسئول مقاله و تاریخ دریافت و پذیرش مقاله در پانویس صفحۀ اول درج
گردد.
 .19مقاله باید چارچوب کلي از قبيل عنوان ،چكيده ،کليدواژه ،نشاني نویسندگان ،مقدمه ،نتایج و بحث ،منابع
علمي معتبر ،مواد و روشها و تئوري و مراجع رادارا باشد.
 .18صفحۀ درون جلد ،صفحۀ شناسنامه است که در آن موارد ذیل درج ميگردد:
-

نام صاحب امتياز

-

نام مدیرمسئول

-

نام سردبير

-

نام اعضاي هيأت تحریریه (به ترتيب الفبا) با ذکر مرتبۀ علمي و محل اشتغال آنان

-

نام ویراستار(ان) علمي و ادبي
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-

نام مؤسسۀ چاپ و نشر

-

نشاني پستي و سایت الكترونيكي مجله

-

شمارۀ پروانۀ انتشار از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي

-

درجۀ علمي مجله از وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري

-

تمامي این موارد در صفحۀ درون جلد پشت مجله به زبان انگليسي درج شود.

 .10در هر مجله باید محل مناسبي بنابه تشخيص هيأت تحریریه ،به ضوابط پذیرش مقاله ،راهنماي نگارش
و فرم اشتراك اختصاص یابد.
 .13صفحۀ اول مجله ،فهرست مندرجات را دربردارد و آخرین صفحۀ مجله نيز فهرست مندرجات مجله را به
زبان انگليسي نشان ميدهد.
 .11اسامي داوران کل مقاالت هر شماره از نشریه در انتهاي نشریه درج گردد.
ماده  .1کیفیت نشریه
 .1نشریه باید از کاغذ مرغوب ،طراحي مناسب بهرهمند بوده و کيفيت شكلها ،نمودارها ،عكسها و جداول
متناسب با راهنماي نگارش نشریه باشد.
 .1محتواي نشریات علمي پژوهشي ،باید مقاالت پژوهشي اصيل (بنيادي یا کاربردي) با حفظ اصل نوآوري
در راستاي توليد علم و ارتقاي سطح دانش و پژوهش باشند.
 .0تأکيد بر رعایت ماده  0آیيننامه تعيين اعتبار نشریات علمي کشور مصوب 1003/11/38
 .0نشریات دانشگاه شهيد مدني آذربایجان ميبایست داراي وبسایت الكترونيكي بوده و آرشيو الكترونيكي
آنها کامل باشد.
 .0دریافت و داوري مقاالت بایستي بهصورت الكترونيكي از طریق سامانۀ مدیریت نشریه صورت پذیرد.
 .3از زمان مقرر انتشار نشریه ،چاپ آن نباید بيش از یك ماه تأخير داشته باشد.
 .9نشریات دانشگاه شهيد مدني آذربایجان باید در پایگاه استنادي جهان اسالم ) (ISCنمایه گردند.
ماده  .3تناوب انتشار مجالت
انتشار هر مجله به ترتيبي که براساس مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي تعيين گردیده ،خواهد بود.
ماده  .81صدور مجوز چاپ
مجلۀ آماده براي چاپ ،پس از تأیيد مدیرمسئول ،جهت بررسي و انطباق با ضوابط آیيننامۀ اجرایي به معاون
پژوهشي دانشگاه ارسال ميشود تا دستور چاپ آن صادر گردد.
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ماده  .88هزینههای چاپ مجله
 .1حقالزحمۀ داوران براساس بند  0ماده 3
 .1حقالزحمۀ مدیرمسئول نشریات بدون نمایه ،به ازاي هر شمارۀ انتشار یافته مبلغ  1/333/333-ریال
(مصوب هيأت رئيسه دانشگاه مورخ )1000/33/30
 .0حقالزحمۀ سردبير نشریات بدون نمایه ،به ازاي هر شمارۀ انتشار یافته مبلغ  0/333/333/-ریال (مصوب
هيأت رئيسه دانشگاه مورخ )1000/33/30
 .0حقالزحمۀ مدیرمسئول نشریات علمي ترویجي ،به ازاي هر شمارۀ انتشار یافته مبلغ  0/333/333/-ریال
(مصوب هيأت رئيسه دانشگاه مورخ )1000/33/30
 .0حقالزحمۀ سردبير نشریات علمي ترویجي ،به ازاي هر شمارۀ انتشار یافته مبلغ  3/333/333/-ریال
(مصوب هيأت رئيسه دانشگاه مورخ )1000/33/30
 .3حقالزحمۀ مدیر مسئول نشریات علمي پژوهشي ،به ازاي هر شمارۀ انتشار یافته مبلغ 0/333/333/-
ریال (مصوب هيأت رئيسه دانشگاه مورخ )1000/33/30
 .9حقالزحمۀ سردبير نشریات علمي پژوهشي ،به ازاي هر شمارۀ انتشار یافته مبلغ  13/333/333/-ریال
(مصوب هيأت رئيسه دانشگاه مورخ )1000/33/30
 .8حقالزحمۀ ویراستاري ادبي ،مطابق مصوبات شوراي مجالت
 .0هزینههاي مسافرت شامل بليط رفت و برگشت ،اقامت در مهمانسراي دانشگاه و پذیرایي اعضاي هيأت
تحریریۀ خارج از دانشگاه جهت حضور در جلسات هيأت تحریریه
 .13هزینههاي حروفچيني و صفحهآرایي
 .11هزینههاي چاپ
 .11هزینۀ سامانۀ مدیریت نشریه
 .10هزینههاي توزیع
ماده  .82منابع مالی
هزینههاي مربوط به انتشار مجالت از اولين شماره تا چهار شمارۀ اول را حوزۀ معاونت پژوهشي دانشگاه
تأمين ميکند .چنانچه در این فاصله مجله موفق به اخذ اعتبار علمي پژوهشي از وزارت علوم ،تحقيقات و
فناوري گردد ،ردیف خاصي براي آن در بودجۀ ساالنۀ دانشكده ،منظور و از آن محل ،هزینههاي نشریه تأمين
خواهد شد .در صورت عدم کسب درجۀ اعتبار علمي پژوهشي ،نشریه از حمایت مالي معاونت پژوهشي دانشگاه
بهره مند نخواهد شد و ادامۀ حمایت مالي منوط به اخذ درجۀ اعتبار علمي پژوهشي از وزارت علوم ،تحقيقات و
فناوري خواهد بود.
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ماده  .89کارشناس نشریه
براي هر دانشكده با حداقل  0نشریۀ فعال ،یك کارشناس در نظر گرفته ميشود.
ماده  .84نحوۀ قیمتگذاری ،توزیع ،فروش و اهدا
نحوۀ قيمت گذاري ،توزیع ،فروش و اهداي مجالت توسط شوراي مجالت علمي دانشگاه هر دو سال یك بار
تعيين ميگردد.
ماده  .85درآمدهای حاصل از فروش مجالت
درآمدهاي حاصل از فروش مجالت ،باید براساس آیيننامۀ مالي -معامالتي دانشگاهها و مؤسسات آموزش
عالي به حساب عواید اختصاصي دانشگاه واریز گردد.
تبصره  .84کليۀ درآمدهاي حاصل از فعاليت نشریه عيناٌ به واحد هزینهکننده اختصاص خواهد یافت.
ماده  .86میزان تخفیف
براي دانشجویان و اعضاي هيأت علمي خارج از دانشگاه %03
تبصره  .85مدیرمسئول ميتوند حداکثر تا تعداد  03جلد از نشریه را به افراد یا مؤسسات اهدا نماید.
ماده  .87شمارگان مجله
شمارگان مجله براساس گزارش ساالنۀ سردبير هر مجله با نظر شوراي مجالت تعيين ميگردد.
ماده  .81تفسیر مفاد آییننامه
تفسير مفاد و شرح موضوعات مسكوت در این آیيننامه ،به عهدۀ شوراي مجالت علمي دانشگاه ميباشد.
آیيننامۀ اجرایي نشریات علمي دانشگاه شهيد مدني آذربایجان در  18ماده و  10تبصره ،در تاریخ
 1000/30/10به تصویب شوراي پژوهشي دانشگاه رسيد و از تاریخ تصویب الزماالجرا است.
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مراحل تأسیس و راهاندازی نشریات داخل
-

بررسي و تصویب عنوان و طرح توجيهي نشریه در گروه

معرفي دو نفر از اعضاي گروه به عنوان مدیرمسئول توسط شوراي گروه ،براساس آیيننامۀ اجرایي
نشریات علمي دانشگاه ،به شوراي پژوهشي دانشكده
معرفي اعضاي هيأت تحریریه توسط اعضاي گروه ،براساس آیيننامۀ اجرایي نشریات علمي

-

دانشگاه به همراه رزومۀ علمي به شوراي پژوهشي دانشكده

-

بررسي و تصویب عنوان و طرح توجيهي نشریه در شوراي پژوهشي دانشكده

بررسي و تأیيد افراد معرفي شده به عنوان مدیرمسئول در شوراي پژوهشي دانشكده براساس
آیيننامۀ اجرایي نشریات علمي دانشگاه و ارجاع آن به شوراي مجالت (پژوهشي) دانشگاه
بررسي و تأیيد اعضاي هيأت تحریریۀ معرفي شده در شوراي پژوهشي دانشكده براساس آیيننامۀ

-

اجرایي نشریات علمي دانشگاه و ارجاع آن به شوراي مجالت (پژوهشي) دانشگاه

-

بررسي و تصویب عنوان و طرح توجيهي نشریه در شوراي مجالت (پژوهشي) دانشگاه

تأیيد افراد معرفي شده به عنوان مدیرمسئول در شوراي پژوهشي دانشگاه براساس آیيننامۀ لجرایي
نشریات علمي دانشگاه و ارجاع آن به ریاست دانشگاه جهت صدور حكم

-

بررسي و تأیيد اعضاي هيأت تحریریۀ معرفي شده در شوراي پژوهشي دانشگاه براساس آیيننامۀ
اجرایي نشریات علمي دانشگاه جهت صدور احكام توسط معاونت پژوهشي

معرفي مدیرمسئول و عنوان نشریه به وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي توسط ریاست دانشگاه جهت

-

اخذ مجوز نشر
تشكيل جلسۀ هيأت تحریریه به منظور معرفي دو نفر از اعضا به عنوان سردبير ،به شوراي پژوهشي

-

دانشكده براساس آیيننامۀ اجرایي نشریات علمي دانشگاه

-

بررسي و تأیيد افراد معرفي شده به عنوان سردبير در جلسۀ شوراي پژوهشي دانشكده براساس
آیيننامۀ اجرایي نشریات علمي دانشگاه و ارجاع آن به شوراي مجالت (پژوهشي) دانشگاه
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-

بررسي و انتخاب سردبير در شوراي پژوهشي دانشگاه براساس آیيننامۀ اجرایي نشریات علمي
دانشگاه و صدور حكم توسط معاونت پژوهشي دانشگاه

از )(ISSNبعد از دریافت نتيجۀ استعالم از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي اقدام به دریافت کد شاپا
سازمان اسناد و کتابخانۀ ملي

انتشار سه شماره از نشریه
اقدام الزم جهت اخذ درجه از وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري
و سایر نمایههاي معتبر ISIو  Google Scholarو ISCاقدام براي نمایه کردن در
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فصل 24
دستورالعمل اجرایی نشر کتاب در انتشارات دانشگاه
مقدمه
به منظور سامان دادن به امور چاپ و نشر دانشگاه و قانونمند کردن روال پذیرش آثار تصنيفي ،تأليفي ،تدوین،
گردآوري و ترجمهاي و  ...در شوراي انتشارات دانشگاه ،آیيننامۀ انتشارات بهشرح ذیل مورد تصویب قرار گرفت.
ماده  .8تعاریف


انتشارات :منظور از انتشارات در این آیيننامه ،عبارت از آثاري است که با تصویب شوراي انتشارات
دانشگاه ،بهصورتهاي مختلف چاپ و منتشر ميگردد و روي جلد آنها نشانۀ دانشگاه شهيد مدني
آذربایجان ،شمارۀ مسلسل ،شابك و عبارت «انتشارات دانشگاه شهيد مدني آذربایجان» چاپ ميشود.



اثر :هرگونه تصنيف ،تأليف ،تدوین ،تصحيح انتقادي و ترجمه که بهشرح ذیل قابل چاپ باشد:



تصنیف:تدوین مجموعهاي که حداقل  %13آن را دیدگاههاي جدید و نوآوريهاي علمي نویسنده/
نویسندگان تشكيل دهد و با تحليل یا نقد دیدگاههاي دیگران در یك موضوع مشخص همراه باشد؛
اگرچه قبالً آنها را در مقالههاي خود منتشر کرده باشد.



تألیف :مجموعهاي از داده هاي علمي و نظریات پذیرفته شده است که براساس تحليل جدید و یا ترکيب
مبتكرانه ساماندهي ميشود و معموالً توأم با نقد است.



تدوین (به شیوۀ گردآوری) :مطالب یا دادههاي هدفمند و منسجم است که از منابع مختلف تهيه و
در یك مجموعه تدوین ميشود.



تصحیح انتقادی :عبارت است از معرفي نسخهبدلهاي موجود در جهان ،تشخيص صحيحترین و
نزدیك ترین نسخه به زمان حيات مؤلف ،ارائۀ روش تحقيق ،شرح و توضيح مستندات متن ،ذکر مآخذ و
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منابع مورد استفاده با استناد به شواهد و کتابشناسي آن ،تكميل نقایص چه در عبارت و چه در محتوا و
داوري در بهترین برداشت و نظایر آن (رشتۀ تخصصي مصحح باید با موضوع کتاب منطبق باشد).


ترجمه :اثري است از برگردان زبانهاي خارجي به زبان فارسي یا بالعكس با حفظ اصالت متن اصلي.



ویرایش علمی :بررسي موضوعي و تخصصي محتواي اثر ،مقابله متن با اصل و رفع اشكاالت و
ابهامات و تحقيق در صحت یا سقم آن ،بررسي استخراج منابع و مآخذ متن و سایر مواد مربوط.



ویرایش ادبی :ویرایش بدون تغيير در محتواي علمي و به منظور اصالح اشكاالت نگارشي و
دستوري ،نشانهگذاري و روانسازي جمالت ،یكدست کردن پانوشتها ،ارجاعات ،کتابنامه ،نمودارها،
جدولها ،فهرستها و پاراگرافبندي و موارد مشابه آن.



ویرایش فنی :تعيين نوع قلم و شمارۀ آن در تمامي متون براساس زیبایي (شامل متن اصلي و فرعي،
صفحۀ حقوقي ،زیرنویسها ،فرمولها و  )...کنترل اغالط تایپي و امالیي و نيز عدم جاافتادگي در متن و
یكدست بودن پانوشتها و ارجاعات و موارد مشابه آن.



داوری  :ارزیابي موضوعي و تخصصي محتواي اثر که نتيجۀ آن در چاپ و نشر از طریق انتشارات
دانشگاه تعيين کننده خواهد بود .این ارزیابي ،براساس معيارهاي تعيين شده از سوي حوزۀ معاونت
پژوهشي دانشگاه صورت خواهد گرفت.



صاحب اثر :شخص یا اشخاص حقيقي یا حقوقي است که تمام حقوق مادي و معنوي اثر ،متعلق به او
یا آنهاست که طبق قرارداد ،تمام یا بخشي از آن حقوق براي هميشه یا براي مدتي معين به ادارۀ
انتشارات دانشگاه واگذار ميشود.



قرارداد :سندي است که به منظور ایجاد تعهد بين صاحب اثر و دانشگاه تنظيم و مبادله ميشود و در
آن مواردي چون ميزان حقالزحمه ،نحوۀ پرداخت ،شيوه و مقطع زماني تحویل اثر ،تعداد صفحات،
شمارگان و ضوابط چاپ و انتشار مشخص ميگردد.



حقالزحمه :مبلغي است که در ازاي انجام هریك از خدمات تصنيف ،تأليف ،تدوین ،تصحيح انتقادي،
ترجمه ،ویرایش و داوري کتاب ،به عامل آن پرداخت ميشود.

ماده  .2آثار و صاحبان آثار
 . 1-1صاحبان آثاري که مایل به چاپ آثار خود در انتشارات دانشگاه شهيد مدني آذربایجان ميباشند ،باید نسخۀ
اصلي خواناي آثار خود را که حاوي پيشگفتار ،فهرست مطالب ،منابع و مآخذ و باالخره واژهنامه ميباشد ،جهت طي
روند اداري تا ارسال به مرکز نشر دانشگاه ،در اختيار حوزۀ معاونت پژوهشي قرار دهند.
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تبصره .8در مورد کتابهاي ترجمهاي ،ارسال کتاب به زبان اصلي ،همراه با متن ترجمه هرکدام در دو نسخه
ضروري است.
.1-1در بررسي پيشنهادهاي رسيده به شوراي انتشارات دانشگاه ،موارد ذیل بایستي رعایت شود:
-1-1-1تصنيفي که مبتني بر تحقيقات ارزندۀ علمي ،ادبي و فرهنگي بوده ،نتایج آن اصيل و بدیع باشد.
-1-1-1تأليفي که در زمينههاي تخصصي و فعاليتهاي تحقيقاتي و آموزشي مؤلف باشد و براساس اصول کلي
تأليف مجموعههاي علمي ،ادبي و فرهنگي نگارش شده باشد.
 -0-1-1ترجمه یا تصحيح آثار ارزندۀ علمي ،ادبي و فرهنگي.
-0-1-1حداقل یك نفر از مؤلفان و یا مترجمان اثر از اعضاي هيأت علمي دانشگاههاي وابسته به وزارت علوم،
تحقيقات و فناوري و یا وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي باشد.
.0-1چنانکه شروط بند  1-1احراز شوند ،آثار تصنيفي ،تأليفي و تصحيحي ،با شرایط ذیل قابل پذیرش خواهند بود:
 -1-0-1عضو هيأت علمي صاحب اثر تصنيفي حداقل باید  0سال سابقۀ تدریس با درجه استادیاري و یا  3سال
سابقۀ تدریس با درجۀ مربي در دانشگاهها و مراکز آموزشي و پژوهشي وابسته به وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري یا
بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي داشته باشد که براي آثار تأليفي و تصحيحي ،سابقۀ تدریس بادرجۀ استادیاري به
 1سال و براي مربي به  0سال قابل تقليل ميباشد .الزم به ذکر است عضو هيأت علمي ميتواند عضو بازنشسته
نيز باشد.
 -1-0-1صاحب اثر تصنيفي حداقل  0مقالۀ علمي پژوهشي در مجالت معتبر خارجي یا داخلي و مرتبط با موضوع
درخواست داشته باشد.
 -0-0-1براي سایر آثار ،مرتبط بودن اثر با رشتۀ تحصيلي کافي است.
 -0-0-1صاحب اثر باید کل اثر را همراه با فهرست مراجع و منابع مورد استفاده ،جهت بررسي به شوراي انتشارات
تحویل دهند.
-0-0-1درخواستهاي چاپ براي متقاضياني که با مشارکت محققين خارجي ،اثري را به زبانهاي خارجي پيشنهاد
دهند؛ در اولویت بررسي و چاپ خواهند بود.
 .0-1چنانکه شروط بندهاي  0-1-1و  0-1-1احراز شوند ،آثار ترجمهاي با شرایط ذیل قابل پذیرش خواهند بود:
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 -1-0-1صاحب اثر باید دو نسخه از حداقل  %03اثر ،عناوین و سرفصل سایر بخشهاي کتاب را همراه پرینت با
متنهاي اصلي بخشهاي ترجمه شده ،به شوراي انتشارات تحویل دهد.
 -1-0-1کتاب مورد ترجمه ،بایستي کتاب درسي باشد و حداقل  %33سرفصل درس یا دروس مصوب دانشگاهها
و مراکز آموزش عالي وابسته به وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري و یا بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي را پوشش
دهد و در گروه علوم انساني درصد پوشش با  %03مورد قبول است.
 -0-0-1مترجم به ترتيب حداقل  1و یا  0سال سابقۀ تدریس با درجۀ استادیاري و یا مربي در زمينۀ اثر داشته
باشد.
-0-0-1باید از تاریخ آخرین چاپ اثر ترجمه بيش از پنج سال نگذشته باشد .در صورتي که متقاضي چاپ کتاب
ترجمهاي تمامي هزینههاي چاپ کتاب را تقبل نماید ،چاپ کتابهاي ترجمهاي که بيش از پنج سال از آخرین
تاریخ چاپ آنها گذشته باشد ،از طریق معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه بالمانع خواهد بود.
.0-1در صورتيکه عضو هيأت علمي درخواست چاپ الكترونيك اثر را داشته باشد ،براي ایشان در قبال چاپ اثر،
حق ترجمه یا تأليف پرداخت نخواهد شد .براي این شيوۀ چاپ ،حداکثر  10نسخۀ کاغذي از اثر از محل گرنت
متقاضي چاپ خواهد شد.

ماده  .9مراحل بررسی و تصویب آثار
. 1-0هرگونه پيشنهاد چاپ اثر ،بعد از تهيه و تكميل فرم پيشنهاد تصنيف ،تأليف و ترجمه توسط متقاضي و طرح در
شوراي گروه و دانشكدۀ مربوط تصویب ميشود.
 .1-0پيشنهاد مصوب دانشكدهها در شوراي انتشارات دانشگاه طرح و در صورت احراز شرایط الزم ،تصویب ميشود.
تبصره .2آثاري که مربوط به گروه آموزشي خاصي نيستند ،در شوراي انتشارات دانشگاه قابل بررسي هستند.
 .0-0شوراي انتشارات دانشگاه پس از بررسي همهجانبه ،نظر خود را بهصورت کتبي به متقاضي اعالم ميدارد.
 .0-0با تشخيص شوراي انتشارات ،آثار ارائه شده جهت نظرخواهي اوليه به  1داور تخصصي خارج از دانشگاه و در
صورت لزوم ویرایش نهایي علمي ،ادبي و یا فني ،به ویراستار یا ویراستاران منتخب ارسال ميگردد.
 .0-0کليۀ فرآیندهاي انتخاب و ارسال به داوران بدون اطالع افراد ذینفع در اثر خواهد بود.
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.3-0در صورتيکه هر دو داور ،اثر را قابل چاپ تشخيص دهند؛ اثر ،مورد قبول و در صورتي که هر دو داور ،اثر را
غيرقابل چاپ تشخيص دهند ،اثر رد ميشود .در صورتيکه یكي از داوران اثر را غيرچاپ ارزیابي نماید ،اثر براي
داور سوم ارسال ميشود .نظر و نمرۀ نهایي داور سوم مالك رد یا قبول درخواست چاپ اثر خواهد بود.
 . 9-0زمان الزم براي ترجمۀ آثار حداکثر یك سال است .تشخيص موارد استثنایي به عهدۀ شوراي انتشارات است.
 .8-0آثار مورد تأیيد داوران و ویراستاران ،بعد از اعمال اصالحات در نسخۀ پاكنویس شده توسط صاحب اثر و
سپس حروفچيني و تحویل  CDاز سوي صاحب اثر ،مورد تصویب نهایي شوراي انتشارات قرار ميگيرد.
ماده  .4تعهدات
. 1-0صاحب اثر باید تا زمان اعالم نتيجۀ قبول یا رد اثر براي چاپ در مرکز نشر دانشگاه ،اثر خود را به ناشر دیگري
ارائه ندهد و این تعهد را همراه امضاي تعهدنامه اعالم نماید.
 .1-0پس از قبول اثر براي چاپ و نشر در مرکز ،قرارداد جداگانهاي باید بين صاحب اثر و معاونت پژوهش و
فناوري دانشگاه تنظيم شود.
 .0-0معاونت پژوهشي دانشگاه ،حقالزحمۀ تصنيف ،تأليف ،تدوین ،تصحيح انتقادي ،ترجمه ،ویرایش ،داوري کتاب
و تجدید چاپ را با توجه به کيفيت و کميت کار انجام یافته پرداخت ميکند .مبلغ حقالزحمه ،پس از تصویب نهایي
در شوراي انتشارات ،قابل پرداخت بوده و از دستورالعمل ذیل تبعيت ميکند:
(عدد مبنا) * تعداد صفحات= مبلغ حقالزحمه
عدد مبنا در شوراي پژوهشي و برطبق آخرین مصوبات هيأت امناي دانشگاه شهيد مدني آذربایجان تعيين ميشود.
تعداد صفحات بهطور معادل و براساس معيار قطع وزیري (حروف فارسي یا التين با قلم نمره  11و تعداد سطرها در
هر صفحه  13سطر) در شوراي انتشارات تعيين ميشود.
تبصره .2درخصوص آثاري که داراي فرمولها و اشكال متعدد ،یا در سایر قطعها هستند ،تعداد صفحات اثر براي
محاسبۀ حقالزحمه با تشخيص شوراي انتشارات تعيين ميشود.
 . 0-0در صورت نياز ،انتشارات دانشگاه بعد از اخذ موافقت صاحب اثر و مجوز شوراي انتشارات ،مجاز به تجدید چاپ
آن خواهد بود.
.0-0اگر انتشارات دانشگاه به علت محدود بودن امكانات ،به تجدید چاپ اقدام نكند ،صاحب اثر ميتواند با اخذ
مجوز کتبي از شوراي انتشارات ،با ناشر دیگري اقدام به چاپ کند.

مجموعه قوانین و مقررات پژوهشی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

 . 3-0صاحب اثر باید پاسخ مستدل و الزم را در مورد انتقادات و ایراداتي که احياناً بر چاپ قبلي اثر وارد آمده است،
به شوراي انتشارات دانشگاه ارائه کند.
 . 9-0صاحب اثر موظف است حداکثر تالش خود را براي درج آخرین اطالعات تكميلي در متن اثر به صورت
ضميمه و انجام اصالحات الزم در تجدید چاپ به عمل آورد.
ماده  .5چاپ و نشر
. 1-0مرکز نشر دانشگاه ،بعد از تصویب چاپ یك اثر توسط شوراي پژوهشي دانشگاه براساس ضوابط مصوب ابالغ
شده توسط شورا ،لوح فشرده ) (CDاثر را از صاحب اثر دریافت ميکند.
 . 1-0لوح فشرده ،حاوي اثر در صورت عدم تطبيق با فرمت انتشارت دانشگاه ،جهت تطبيق مجدد به صاحب اثر
برگردانده ميشود.
 .0-0انتشارات دانشگاه حداکثر  1پيشچاپ به صاحب اثر جهت کنترل و تأیيد نهایي ارائه خواهد کرد.
تبصره  .4در مواردي که صاحب اثر بهطور مرتب براي غلطگيري نمونههاي چاپي ،به انتشارات مراجعه نكند ،یا
آنها را بيش از ده روز نزد خود نگاه دارد ،انتشارات مجاز خواهد بود کار غلطگيري را به شخص دیگري واگذار کند و
دستمزد مصحح را از حقالزحمۀ صاحب اثر کسر نماید.
 .0-0تصميمگيري در مورد تعيين جنس کاغذ و طرح روي و پشت جلد با مشورت صاحب اثر ،جزو اختيارات
انتشارات دانشگاه است.
 .0-0برروي و پشت جلد تمام کتابهاي مصوب ،درج نشانۀ دانشگاه ،شماره مسلسل ،شابك و عبارت «انتشارات
دانشگاه شهيد مدني آذربایجان» در محلهاي معين ،الزامي است.
 .3-0به پيشنهاد صاحب اثر ،تعيين ميزان شمارگان هر کتاب به عهدۀ شوراي انتشارات دانشگاه است.
.9-0در شناسنامۀ کتاب ،درج نام ویراستاران علمي ،ادبي و فني الزامي است.
 .8-0قيمتگذاري کتاب توسط کارشناسان انتشارات ،با درنظر گرفتن صرفه و صالح دانشگاه انجام ميگيرد.
 .0-0انتشارات مجاز است کتابهاي چاپي خود را که بيش از  13سال از چاپ آنها گذشته باشد (موجودي انبار) –
به افراد حقيقي و حقوقي -با تخفيف مناسب به فروش برساند.
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 .13-0انتشارت دانشگاه با مجوز رئيس دانشگاه یا معاون پژوهشي ،مجاز است جهت معرفي فعاليتهاي انتشاراتي
دانشگاه و توسعۀ روابط و مبادالت علمي و فرهنگي ،براي تيراژهاي باالي  033نسخه ،حداکثر  13نسخه از اثر
منتشر شده را به سازمانها و مقامات و شخصيتهاي سياسي ،علمي و کتابخانههاي معتبر و مراکز مهم تحقيقاتي
و علمي و فرهنگي در داخل یا خارج کشور ،حداکثر  13نسخه را به صاحب اثر و حداکثر یك نسخه را نيز به هر
یك از داوران و ویراستاران اهدا کند.
ماده  .6نشر برای متقاضیان خارج از دانشگاه
 . 1-3براي متقاضيان چاپ اثر خارج از دانشگاه شهيد مدني آذربایجان ،کليۀ موارد مذکور در مادهها و تبصرههاي
طرح شده در قسمتهاي پيشين این آیيننامه بویژه در موارد بازدارنده در زمينۀ متقاضي و اثر ملحوظ است.
 .1-3هزینههاي چاپ اثر در سال  1000و  1000شامل  0/333/333/-ریال براي پيگيري امور چاپ و درخواست
فيپا 0/333/333/- ،ریال براي داوري است .همچنين دیگر هزینههاي حروفچيني ،صفحهآرایي و طراحي روجلد
براساس قطع ،تيراژ ،نوع کاغذ و سایر متغيرها مطابق با هزینههاي مرسوم طبق قرارداد جاري با چاپخانه در فرآیند
چاپ از متقاضي اخذ خواهد شد.
 . 0-3مؤلف یا مترجم خارج از دانشگاه بایستي دو نسخه پرینت شده از اثر را به آدرس دانشگاه (تبریز -کيلومتر 00
جاده مراغه -دانشگاه شهيدمدني آذربایجان -کتابخانۀ مرکزي – کد پستي  )0090191090از طریق پست سفارشي
ارسال نماید .در مورد آثار ترجمه ارسال پرینت متن اصلي اثر نيز الزم است.
 .0-3متقاضيان خارج از دانشگاه الزم است به همراه نسخههاي پرینت شدۀ اثر ،یك نامۀ درخواست چاپ اثر،
اطالعت تماس ،رزومۀ کاري و آخرین حكم کارگزیني خود را نيز ارسال نمایند.
ماده .7تصویب
این دستورالعمل در  9ماده و  0تبصره در جلسۀ مورخ  1000/31/10شوراي انتشارات دانشگاه به تصویب رسيد.
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فصل 25
آیین نامه آزمایشگاه مرکزی دانشگاهها ،مراکز پژوهشی ،پاركهای علم
و فناوری و مراکز آموزش عالی

مقدمه
با توجه به گسترش مراکز آموزش عالي در کشور و با عنایت به اینكه بخش زیادي از اعتبارات مراکز آموزش عالي
براي خرید و تأمين تجهيزات تحقيقاتي و آزمایشگاهي تخصيص ميیابد ،ساماندهي تجهيزات مذکور امري
ضروري به نظر ميرسد .براساس بررسيهاي به عمل آمده مشخص شده است این تجهيزات در قالب آزمایشگاه-
هاي کوچك پراکنده ،در قسمتهاي مختلف آموزش عالي جانمایي شده و تعداد قابل توجهي از آنها بهصورت
موازي و تكراري توسط مؤسسات و مراکز آموزشي و پژوهشي خریداري شده است .بدین ترتيب با وجود هزینههاي
زیادي که صرف آن شده ،بهرهبرداري کافي از آنها صورت نپذیرفته است .از طرف دیگر برخي از این تجهيزات به
دليل نگه داري نامناسب و عدم استفاده صحيح غيرقابل استفاده و مستهلك شده است .از این رو براي ساماندهي
وضعيت موجود تجهيزات آزمایشگاهي و تحقيقاتي از نظر نرمافزاري ،سختافزاري و نيروي انساني بر اساس
سياستهاي وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري آیيننامه آزمایشگاه مرکزي با شرح وظایف ذیل تدوین شده است .لذا
تأکيد ميشود دانشگاهها ،پژوهشگاهها ،پاركهاي علم و فناوري و مراکز پژوهشي که داراي آزمایشگاه ميباشند،
نسبت به عملياتي نمودن این آیيننامه اقدام نمایند.
ماده  .8تعاریف
آزمایشگاه مرکزی :به مجموعهاي از سختافزارها ،نرمافزارها ،منابع انساني متخصص و دستورالعملهاي مرتبط
اطالق ميشود که در فضاي فيزیكي متناسب ،بصورت شبكهاي براي انجام آزمایشهاي علمي و تحقيقاتي ایجاد و
سازماندهي شده است.
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مؤسسه :منظور از مؤسسه ،دانشگاهها ،مراکز پژوهشي ،پاركهاي علم و فناوري و مراکز آموزش عالي زیر
مجموعه وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري ميباشد.
شورا :شوراي آزمایشگاه که از این به بعد به اختصار شورا ناميده ميشود.
ماده  .2موضوع آزمایشگاه مرکزی
آزمایشگاه مرکزي با موضوع ساماندهي امكانات و تجهيزات پيشرفته مورد نياز گروههاي مختلف آموزشي و
پژوهشي و فناوري ،بهرهوري بهينه از امكانات موجود ،صرفهجویي و جلوگيري از خریدهاي تكراري ،موازي و غير
ضروري ،امكان بهرهبرداري از دادهها در آینده ،ایجاد ارتباط بيشتر بين پژوهشگران ،انتقال اطالعات ،پرهيز از
انحصاري شدن دستگاهها و تجهيزات موجود ،فعال نمودن کليه تجهيزات موجود و امكان دسترسي همه اعضاي
هيأت علمي ،پژوهشگران ،دانشجویان و محققان به فضاها و امكانات پژوهشي ایجاد ميشود.
در ضمن امكان دارد تجهيزات مورد نظر در یك فضاي سربسته ،در یك محل تجميع شده باشند یا اینكه در قالب
آزمایشگاههاي اقماري بصورت شبكهاي و زیر نظر رئيس آزمایشگاه مرکزي آن مؤسسه فعاليت نمایند.
ماده .9هدف از ایجاد آزمایشگاه مرکزی
 .1-0نهادینه کردن فرهنگ اشتراكگذاري منابع و توانمنديهاي علمي و آزمایشگاهي (سختافزاري و
نرمافزاري)
 .1-0امكان برنامهریزي و مدیریت خدمات آزمایشگاهي
 .0-0متمرکز شدن تجهيزات آزمایشگاهي جهت ارائه خدمات بهينه پژوهشي و فناوري توسط کارشناسان
آموزشدیده و متخصص
 .0-0زمينهسازي براي مدیریت نگهداري و تعمير تجهيزات آزمایشگاهي
 .0-0جلوگيري از خرید تجهيزات مشابه و فراهم کردن امكان خرید دستگاههاي ضروري
 .3-0ایجاد شبكه آزمایشگاهي در سطح مؤسسه با محوریت آزمایشگاه مرکزي
 .9-0تسهيل در بهرهبرداري بهينه از آزمایشگاهها و کارگاههاي موجود در مؤسسه
 .8-0تسهيل خدماترساني در شبكه آزمایشگاههاي علمي ایران
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 .0-0امكان مشارکت فعال در اجراي پروژههاي تحقيقاتي استاني ،ملي و بين المللي
 .13-0سهولت در برقراري نظام HSE
ماده  .4مرکز اصلی آزمایشگاه
هر مؤسسه داراي یك آزمایشگاه مرکزي خواهد بود ،بنابراین مرکز اصلي آزمایشگاه ،درون مؤسسه مربوطه مي-
باشد.
ماده  .5ترکیب شورای آزمایشگاه


رئيس مؤسسه (رئيس شورا)



معاون پژوهش و فناوري مؤسسه (نائب رئيس)



معاون آموزشي مؤسسه



معاون اداري و مالي مؤسسه



رئيس آزمایشگاه (دبير)

تبصره :در صورت نبود معاون پژوهش و فناوري در مؤسسه ،مدیر پژوهش و فناوري جایگزین ميشود.
ماده  .6زمان و اداره جلسات شورا
تعيين زمان جلسات شورا و ترتيب دعوت بنا به صالحدید شوراي آزمایشگاه هر مؤسسه حداقل دوبار در سال و براي
رسميت یافتن جلسه شورا ،حضور حداقل سه نفر از اعضاي شورا الزامي است .تصميمات اتخاذ شده با رأي اکثریت
نسبي اعضاء به تصویب ميرسد.
ماده  .7وظایف شورای آزمایشگاه مرکزی
 .1-9تصویب چشمانداز و برنامههاي سال و تعيين خط مشي الزم
 .1-9افتتاح حساب بانكي به نام آزمایشگاه مرکزي براي درآمدهاي اختصاصي و گردش مالي آن (به منظور
توسعه آزمایشگاه این درآمدها منحصراً صرف آزمایشگاه ميشود).
 .0-9تأمين اعتبار و تغيير در سرمایه آزمایشگاه
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 .0-9تصویب بودجه ساليانه
 .0-9تصویب ترازنامه مالي
 .3-9بررسي ،تصویب خرید و انعقاد قراردادهاي تعمير و نگهداري تجهيزات آزمایشگاهي
 .9-9هماهنگ نمودن مصوبات شورا با سياستها و اهداف شبكه آزمایشگاههاي علمي ایران (شاعا)
 .8-9برنامهریزي ،ساماندهي و نظارت بر فعاليتهاي آزمایشگاه مرکزي
 .0-9همكاري و ارتباط مستمر با رئيس آزمایشگاه مرکزي براي تحقق اهداف و فعاليتهاي علمي آزمایشگاه
مرکزي
 .13-9نظارت بر نحوۀ هزینهکرد صحيح اعتبارات
ماده  .1انتصاب رئیس آزمایشگاه مرکزی
 .1-8رئيس آزمایشگاه مرکزي به پيشنهاد معاون پژوهش و فناوري و ابالغ رئيس مؤسسه به مدت  0سال
منصوب ميگردد.
 .1-8تمام فعاليتهاي رئيس آزمایشگاه مرکزي زیر نظر معاون پژوهش و فناوري صورت ميگيرد.
ماده  .3وظایف رئیس شورا
 .1-0ادارۀ جلسات شورا
 .1-0نظارت بر حسن جریان امور به خصوص نظارت بر عملكرد رئيس آزمایشگاه
ماده  .81وظایف رئیس آزمایشگاه مرکزی
 .1-13اداره آزمایشگاه و نظارت بر حسن انجام امور محوله
 .1-13ارائه راهكارهاي مناسب جهت افزایش ضریب ایمني کار در آزمایشگاه
 .0-13پيشنهاد بهکارگيري و تعدیل کارکنان ،تعيين وظایف و مزایاي مربوط در حدود بودجه مصوب و مقررات
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 .0-13امضاي اسناد مالي مرتبط با خرید تجهيزات آزمایشگاه از محل بودجه ساليانه و درآمدهاي اختصاصي
آزمایشگاه با هماهنگي شوراي آزمایشگاه مرکزي
 .0-13ارائه فصلي گزارش مالي و آمار عملكرد و نحوه هزینهکرد اعتبارات شاعا به شوراي آزمایشگاه مرکزي
 .3-13تهيه و تنظيم پيشنویس دستورکارها و آیيننامههاي مرتبط با آزمایشگاه مرکزي براي پيشنهاد به
شوراي آزمایشگاه مرکزي
 .9-13پيشنهاد پرداخت درآمد مشخصي از آزمایشگاه به کارشناسان دستگاهها بر اساس کارایي و تعهد کاري،
به شوراي آزمایشگاه مرکزي
 .8-13پيشنهاد توسعه فعاليتهاي آزمایشگاه مرکزي به شوراي آزمایشگاه مرکزي
 .0-13انتخاب مدیران آزمایشگاههاي وابسته به آزمایشگاه مرکزي با مشورت گروههاي آموزشي و ابالغ از
طرف رئيس آزمایشگاه مرکزي
 .13-13جمعآوري نيازهاي تجهيزات بر اساس نظر رؤساي آزمایشگاهها و ارائه آن به شورا جهت تصویب
 .11-13تهيه بانك اطالعات تجهيزات تحقيقاتي و آزمایشگاهي
 .11-13همكاري مستمر با دفتر امور پشتيباني پژوهش و فناوري وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري
 .10-13نظارت بر نظام تعمير و نگهداري تجهيزات
 .10-13ابالغ و پيگيري مصوبات جلسه شورا
 .10-13ارسال گزارش ساليانه به رئيس شورا
ماده  .88وظایف نائب رئیس شورا
 .1-11اداره جلسات شورا
 .1-11ارسال گزارش عملكرد ساليانه با تأیيد رئيس شورا به معاونت پژوهش و فناوري وزارت علوم ،تحقيقات و
فناوري
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ماده  .82نحوه تغییر آییننامه
شوراي آزمایشگاه مرکزي مكلف است در پایان هر سال ،آمار عملكرد آزمایشگاه را به همراه پيشنهادهاي الزم به
معاونت پژوهش و فناوري وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري ارائه دهد تا این معاونت با جمعبندي گزارشها و
پيشنهادهاي احتمالي آزمایشگاههاي سراسر کشور ،نسبت به تغيير احتمالي آیين نامه اقدام نماید.
ماده  .89وظایف دفتر امور پشتیبانی پژوهش و فناوری وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری
 .1-10دریافت گزارش آزمایشگاههاي مرکزي سراسر کشور
 .1-10نظارت بر عملكرد آزمایشگاهها
 .0-10تخصيص بودجه و اعتبارات ،متناسب با مشارکت مؤسسه
 .0-10پيشنهاد تغيير احتمالي آیيننامه
ماده  .84تصویب
این آیين نامه در  10ماده و یك تبصره در تاریخ  00/1/11مورد تصویب قرار گرفت و از تاریخ ابالغ الزم االجرا
است.
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فرم مشخصات سند
عنوان سند :آیين نامه آزمایشگاه مرکزي دانشگاهها ،مراکز پژوهشي ،پاركهاي علم و فناوري و مراکز آموزش عالي
تاریخ سند1000/1/11 :
تاریخ تصویب سند0/01080 :
تهيه کننده :دفتر امور پشتيباني پژوهش و فناوري ،شبكه آزمایشگاههاي علمي ایران (شاعا)
آیين نامه آزمایشگاه مرکزي دانشگاهها ،مراکز پژوهشي ،پاركهاي علم و فناوري و مراکز آموزش عالي به استناد مفاد
بند  1بخش ب ماده  1قانون اهداف ،وظایف و تشكيالت وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري مصوب  80/0/18مجلس
شوراي اسالمي و بند  1-1سياستهاي کلي علم و فناوري تاریخ  00/3/10ابالغي از سوي مقام معظم رهبري و
همچنين بهرهگيري از نظرات دانشگاهها ،پژوهشگاهها و مراکز آموزشي و ترغيب دانشگاهها ،مراکز پژوهشي و آموزش
عالي براي ایجاد آزمایشگاه مرکزي و افزایش بهره وري از امكانات و تجهيزات پژوهشي به تصویب معاون محترم
پژوهش و فناوري وزارت متبوع رسيد و جهت اجرا ابالغ ميگردد.
تصویب کننده:
وحيد احمدي
معاون پژوهش و فناوري
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دستورالعمل اجرایی آزمایشگاه مرکزیدانشگاه شهید مدنی آذربایجان
(تیر ماه )8934

مقدمه
در راستاي تحقق اهداف پيشبيني شده در آیين نامه آزمایشگاه مرکزي و در جهت نيل به اصالح الگوي مصرف و
استفاده بهينه از امكانات موجود ،شيوه نامه نحوۀ استفاده از آزمایشگاه مرکزي دانشگاه شهيد مدني آذربایجان
بهشرح ذیل تدوین گردید.
ماده .8زمان کار آزمایشگاه
آزمایشگاه مرکزي از ساعت  8:03صبح الي  13عصر دایر بوده و به ارایه خدمات ميپردازد .در صورت فراهم شدن
امكانات در آینده ،مدت کاري آزمایشگاه با نظر شوراي آزمایشگاه مرکزي قابل افزایش ميباشد.
تبصره .8در خارج از ساعات مذکور و در روزهاي تعطيل ،استفاده از امكانات با موافقت شوراي آزمایشگاه مرکزي
قابل بررسي است .در صورت نياز به فعاليت در روزهاي تعطيل ،پرداخت حقالزحمۀ پرسنل از محل درآمدهاي
حاصل در همان روز صورت خواهد گرفت.
ماده .2نوبتدهی برای استفاده ازخدمات آزمایشگاهی
براي استفاده از امكانات ویژۀ آزمایشگاه در موارد خاص،ابتدا هزینۀ رزرو توسط متقاضي به حساب اختصاصي
آزمایشگاه مرکزي واریز شده و پس از بررسي زمانهاي خالي در ليست رزرو ،نسبت به ثبت زمان مورد نياز براي
استفاده از امكانات مبادرت خواهد شد.
تبصره .2هزینۀ رزرو ،معادل  %13کل هزینۀ استفاده از امكانات است.
تبصره .9جهت استفاده از تجهيزاتي که نياز به رزرو نداشته و ليست آنها از طریق سایت آزمایشگاه مرکزي قابل
دسترس خواهد بود ،متقاضيان ميتوانند بعد از هماهنگي با رئيس آزمایشگاه مرکزي به کارشناس مربوطه در
آزمایشگاه مراجعه نموده وپس از پرداخت هزینۀ کارکرد ،از اینگونه امكانات استفاده نمایند.
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تبصره  .4آزمایشگاه مرکزي موظف است حداکثر امكانات الزم را جهت تسهيل دسترسي متقاضيان به ليست
آخرین وضعيت رزرو تجهيزات فراهم نماید .ليست مذکور از طریق سایت آزمایشگاه مرکزي در دسترسخواهد بود.
ماده  .9در صورتي که متقاضي دستگاهي را جهت استفاده رزرو نماید ولي بعداً در زمان مقرر براي استفاده از
تجهيزات به آزمایشگاه مراجعه ننماید ،مبلغ رزرو واریز شده عودت داده نخواهد شد و استفاده از امكانات منوط به
پرداخت مجدد هزینۀ رزرو و ثبتنام در صف مراجعين جدید خواهد بود.
تبصره .5در صورتي که رزرو انجام شود ولي متقاضي بنا به مشكالت مربوط به آزمایشگاه مرکزي مانند بروز
مشكالت فني در تجهيزات ،نتواند از تجهيزات آزمایشگاه استفاده کند ،مبلغ رزرو به متقاضي عودت داده خواهد شد.
تبصره  .6بعد از رزرو امكانات ،در صورتي که متقاضي حداکثر تا دو روز قبل از زمان رزرو ،انصراف خود و یا
جابجایي زمان رزرو را اعالم نماید ،نصف مبلغ رزرو قابل عودت خواهد بود.
ماده  .4نحوۀ استفادۀ از تجهیزات گروههای آموزشیانتقال داده شده به آزمایشگاه مرکزی
در صورت تمایل به اختصاص تجهيزات گروههاي آموزشي دانشكدهها براي استقرار درآزمایشگاه مرکزي ،موضوع
پس از دریافت نامه مربوط به ليست دستگاههاي قابل انتقال به آزمایشگاه مرکزي از طرف دانشكدهها به همراه
صورتجلسه شوراي دانشكده ،در شوراي آزمایشگاه مرکزي مطرح و پس از تصویب،تجهيزات اعالم شده قابل انتقال
به آزمایشگاه مرکزي ميباشند .الزم به ذکر است که این تجهيزات متعلق به گروههاي آموزشي دانشكدهها بوده و
آزمایشگاه مرکزي به هيچ وجه حق مالكيت بر آنها را نداشته و تحت شرایط خاص قابل عودت به گروه آموزشي
مربوطه ميباشند.
تبصره .7اگر تجهيزاتاعالم شده قبل از انتقال به آزمایشگاه مرکزي نياز به تعمير و یا کاليبراسيون داشته باشند،
کل هزینه مربوطه از طرف معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه پرداخت خواهد شد.
تبصره  .1ارائه خدمات به دانشجویان تحصيالت تكميلي و اعضاي هيأت علمي گروه آموزشي مربوطه در اولویت
بوده و بدون اخذ هزینه انجام خواهد گرفت.
ماده  .5ارائه خدمات به سایر گروههاي آموزشي دانشگاه و یا سازمانهاي دولتي و خصوصي ،صنایع و دانشگاه-
هاي دیگر منوط به اخذ هزینه مطابق تعرفههاي آزمایشگاه مرکزي ميباشد که از طریق سایت آزمایشگاه مرکزي
قابل دسترس خواهد بود.
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تبصره  .3از کل درآمد حاصله از این ماده %03 ،سهم آزمایشگاه مرکزي و  %93سهم گروه آموزشي ميباشد که
صرفا جهت توسعۀ تجهيزات گروه آموزشي مربوطه هزینه خواهد شد .الزم به ذکر است که سهم گروه آموزشي به
صورت فصلي (سه ماهه) از طرف معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه به دانشكده مربوطه اعالم خواهد شد.
ماده  .6در بررسي دورهاي ،کل درآمد و هزینههاي آزمایشگاه مرکزي در هر فصل محاسبه شده و گزارش آن
تقدیم رئيسشوراي آزمایشگاه مرکزي خواهد شد .به منظور تشویق کارشناسان آزمایشگاه مرکزي در جهت حفظ و
نگهداري دستگاهها و افزایش ارائه خدمات و درآمدزایي ،حداکثر تا  %0از سهم درآمد آزمایشگاه مرکزي با پيشنهاد
رئيس آزمایشگاه مرکزي و تصویب در شوراي آزمایشگاه مرکزي در وجه کارشناس مربوطه قابل پرداخت ميباشد.
ماده  .7در خصوصتجهيزات آزمایشگاهيانتقال داده شده به آزمایشگاه مرکزي ،تأمين کارشناس الزم و پرداخت
کليه هزینههاي مربوط به تعمير و نگهداري ،کاليبراسيون و سرویستجهيزات از محل اعتبارات معاونت پژوهش و
فناوري دانشگاهانجام ميگيرد.
ماده  .1نحوۀ استفاده از تجهیزات گروههای آموزشی مستقر درآزمایشگاههای اقماری
آزمایشگاه اقماري به آزمایشگاهي گفته ميشود که داراي دستگاه یا تجهيزات آزمایشگاهي با قابليت ارائه خدمات
به دانشجویان تحصيالت تكميلي و یا اعضاي هيأت علمي دانشگاه شهيد مدني آذربایجان و یا سایر دانشگاهها،
سازمان ها و نهادها بوده و از طریق تكميل فرم درخواست عضویت در آزمایشگاه مرکزي اطالعات مربوط به
تجهيزات موجود ،مشخصات مسئول و کارشناس آزمایشگاه و برنامۀ زماني براي ارائۀ خدمات در آن آزمایشگاه
مشخص گردد.
تبصره  .81درخواست عضویت در آزمایشگاه مرکزي به صورت آزمایشگاه اقماري ،در شوراي آزمایشگاه مرکزي
بررسي و پس از تائيد به دانشكده مربوطه اعالم خواهد شد.
ماده  .3در مورد آزمایشگاههاي اقماري،تجهيزات بهاشتراك گذاشته شدۀ گروه آموزشي به آزمایشگاه مرکزي
انتقال نميیابند و محل ارائۀ خدمات در همان گروه آموزشي تعيين ميگردد ،گروه آموزشي نيز موظف است
کارشناس الزم براي ارائۀ خدمات را فراهم نموده و دستگاه را جهت استفادۀ متقاضيان در شرایط آماده به کار نگه
دارد.
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تبصره .88بخشي از هزینۀ مربوط به تعمير و نگهداري ،کاليبراسيون و سرویستجهيزات آزمایشگاههاي اقماري،
متناسب با نحوه عملكرد و ميزان درآمدزایي دستگاه ،از محل اعتبارات معاونت پژوهش و فناوري دانشگاهقابل
پرداخت ميباشد.
تبصره .82معرفي امكانات و خدمات آزمایشگاههاي اقماري به مؤسسات آموزشي و پژوهشي و صنایع مختلف در
راستاي افزایش درآمدزایي از طریق آزمایشگاه مرکزي انجام خواهد گرفت.
تبصره  .89در راستاي ترغيب اساتيد ،کارکنان و دانشجویان در جهت افزایش درآمدزایي از طریق جذب
کارفرماي خارج از دانشگاه و عقد قرارداد در زمينۀ انجام خدمات آزمایشگاهي ،متناسب با ميزان درآمدزایي حداکثر تا
 %13از کل درآمد عاید شده بهعنوان حقالزحمه در وجه فرد رابط پرداخت ميگردد.
ماده  .81از کل حاصل حاصل از ارائه خدمات در آزمایشگاههاي اقماري %13 ،سهم آزمایشگاه مرکزي و %83
سهم گروه آموزشي ميباشد که صرفاًجهت توسعۀ تجهيزات گروه آموزشي مربوطه هزینه خواهد شد .الزم به ذکر
است که سهم گروه آموزشي به صورت فصلي از طرف معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه به دانشكدۀ مربوطه
اعالم خواهد شد.
تبصره  .84به منظور تشویق کارشناسان آزمایشگاههاي اقماري در جهت حفظ و نگهداري دستگاهها و افزایش
ارائۀ خدمات و درآمدزایي ،حداکثر تا  %0از سهم درآمد گروه آموزشي با پيشنهاد مدیر گروه مربوطه و تصویب در
شوراي آزمایشگاه مرکزي در وجه کارشناس مربوطه قابل پرداخت ميباشد.
تبصره  .85نظارت بر عملكرد تجهيزات در آزمایشگاههاي اقماري با هماهنگي رئيس دانشكده و مدیر گروه
مربوطه بر عهده رئيس آزمایشگاه مرکزي ميباشد.
تبصره  .86شایسته است که گزارش عملكرد آزمایشگاههاي اقماري به صورت فصلي از طریق رئيس دانشكده
مربوطه به رئيس آزمایشگاه مرکزي ارائه گردد.
ماده .88نحوۀ استفادۀ از تجهیزات خریداری شده برای آزمایشگاه مرکزی:هرکدام از تجهيزات
آزمایشگاه مرکزي به یكي از کارشناسان آزمایشگاه مرکزي سپرده ميشود که عهدهدار نگهداري ،کاليبراسيون،
کنترل کيفي و پيگيري تعميرات احتمالي آن با نظارت رئيس آزمایشگاه مرکزي خواهد بود.
ماده  .82کارشناسان مستقر در آزمایشگاه مرکزي موظفند برابر ضوابط واستانداردهاي تعيين شده در آزمایشگاه
مرکزي ،نسبت به ارایۀ کامل خدمات به کليۀ متقاضيان اقدام نمایند.
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ماده  .89در بررسي دورهاي ،کل درآمد و هزینههاي آزمایشگاه مرکزي در هر فصل محاسبه شده و گزارش آن
تقدیم رئيسشوراي آزمایشگاه مرکزي خواهد شد .به منظور تشویق کارشناسان آزمایشگاه مرکزي در جهت حفظ و
نگهداري دستگاهها و افزایش ارائه خدمات و درآمدزایي ،حداکثر تا  %0از درآمد دستگاه مربوطه با پيشنهاد رئيس
آزمایشگاه مرکزي و تصویب در شوراي آزمایشگاه مرکزي در وجه کارشناس مربوطه قابل پرداخت ميباشد.
ماده  .84نظارت بر فعاليت کارشناسان بر عهدۀ رئيس آزمایشگاه مرکزي است که بهصورت دورهاي گزارش
فعاليتهاي کارشناسان را به رئيس شوراي آزمایشگاه مرکزي ارائه مينماید.
ماده  .85سایر موارد
در مورد کليه تجهيزات آزمایشگاهي که ارائۀ خدمات مينمایند ،پس از اتمام کار ،صحت کامل دستگاه توسط
کارشناس مربوطه اعالم و فرم مخصوص توسط کارشناس دستگاه امضا ميگردد.
ماده  .86دریافت وجه نقد در هر آزمایشگاهي ممنوع بوده و ارائه هر گونه خدمات آزمایشگاهي در دانشگاه ،پس از
واریز هزینۀ مربوطه توسط متقاضي به حساب اختصاصي آزمایشگاه مرکزي ،با هماهنگي رئيس آزمایشگاه مرکزي
و دریافت فيش واریزي توسط کارشناس مربوطه انجام ميگيرد.
ماده  .87برگزاري دورههاي آموزشي مختلف در مورد تجهيزات دستگاهي ،کاليبراسيون و پيگيريهاي مربوطه
جهت اخذ استانداردهاي الزم نظير ایزو  3111یا ایزو  87125از طریق آزمایشگاه مرکزي بر عهده معاونت
پژوهش و فناوري دانشگاه خواهد بود.
ماده  .81تعرفۀ ارائۀ خدمات آزمایشگاهي به صورت ساالنه و با در نظر گرفتن شاخصهاي هر دستگاه به پيشنهاد
رئيس آزمایشگاه مرکزي و تصویب در شوراي آزمایشگاه مرکزي تعيين ميگردد.
این شيوه نامه در  18ماده و  13تبصره در جلسه مورخ  1000/30/10شوراي آزمایشگاه مرکزي دانشگاه شهيد
مدني آذربایجان به تصویب رسيد و از تاریخ تصویب قابل اجرا ميباشد.
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فصل 26
دستورالعمل اجرایی شورای نظام ایمنی ،سالمت و محیط
زیست آزمایشگاهها و کارگاهها )(HSE
مقدمه
برقراري نظام ایمني ،سالمت و محيط زیست در محيطهاي آزمایشگاهي و کارگاهي دانشگاهها ،مراکز آموزشي،
پژوهشي و فناوري جهت حفظ ایمني و سالمت استفادهکنندگان از خدمات آزمایشگاهي و کارگاهي و همچنين
شاغلين در آن بخش جزو الزامات قانوني هر مؤسسه ميباشد؛از این رو ،به منظور اجراي سياستهاي فوق ،جهت
ایجاد محيطي ایمن و سالم در آزمایشگاهها و کارگاههاي دانشگاهها ،مراکز آموزشي ،پژوهشي و فناوري ،شوراي
نظام ایمني ،سالمت و محيط زیست به شرح جزئيات ذیل طرح ميگردد:
ماده  .8تعاریف
مؤسسه :منظور از مؤسسه دانشگاهها ،مراکز پژوهشي ،مؤسسات آموزش عالي و پاركهاي علم و فناوري ميباشد.
شورا :شوراي ایمني ،سالمت و محيط زیست آزمایشگاهها و کارگاهها که از این به بعد به اختصار شورا ناميده مي-
شود.
 :HSEمنظورایمني ،سالمت و محيط زیست ميباشد.
ماده  .2هدف
ارتقاي ضریب ایمني ،سالمت و محيط زیست ( )HSEفعاليتهاي تحقيقاتي متنوع و اهتمام در جهت جلوگيري و
پيشگيري از خطرات احتمالي ناشي از انجام آزمایشهاي مختلف فيزیكي ،شيميایي و بيولوژیكي و حفظ بهداشت و
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سالمت افراد و محيط زیست با بهکار بستن شيوههاي علمي و استانداردهاي الزم در سطح ملي و بين المللي در
آزمایشگاهها و کارگاههاي مؤسسات.
ماده  .9وظایف شورای ایمنی ،سالمت و محیط زیست
 .1-0تدوین و تصویب دستورالعملهاي مرتبط براي بخشهاي تابعۀ مؤسسه؛
 .1-0تدوین و راهاندازي دورههاي آموزشي ایمني ،سالمت و محيط زیست براي گروههاي مختلف مؤسسه
متناسب با فعاليتهاي اجرایي آنها؛
 .0-0صدور گواهينامۀ دورههاي آموزشي؛
 .0-0نظارت بر اجراي آیيننامههاي مصوب شورا و نظارت مستمر؛
 .0-0انجام امور مربوط به ارتقاي مؤسسه در زمينههاي ایمني ،سالمت و محيط زیست؛
 .3-0تأیيد ساختار فيزیكي آزمایشگاهها و کارگاههاي جدید از نظر رعایت اصول HSEقبل از شروع فعاليت در
آن آزمایشگاه؛
 .9-0تأیيد و بررسي برنامههاي آموزشي و پژوهشي مؤسسه از لحاظ رعایت دستورالعملها و الزامات مربوط به
دورههاي نظام HSEو سنجش توانمندي ورود به آزمایشگاه و کارگاه؛
 .8-0تصویب اعتبارات براي اجراي نظام HSEدر مؤسسه؛
 .0-0تعيين فواصل زماني مناسب جهت بررسي دورهاي سالمت کارکنان شاغل در آزمایشگاهها و کارگاهها.
ماده  -4ترکیب اعضای شورای ایمنی ،سالمت و محیط زیست در دانشگاهها
 .1-0رئيس مؤسسه (رئيس شورا)؛
 .1-0معاون پژوهش و فناوري (نایب رئيس شورا)؛
 .0-0معاون آموزشي؛
 .0-0معاون اداري ،مالي؛
 .0-0رئيس آزمایشگاه مرکزي (دبير شورا)؛
 .3-0رئيس پارك علم و فناوري (در صورت وجود)؛
 .9-0رؤساي دانشكدههاي مربوطه؛
 .8-0رئيس حراست مؤسسه؛
 .0-0معاون دانشجویي؛
 .13-0دو نفر از صاحبنظران در حوزه ایمني ،سالمت و محيط زیست (()HSEبا معرفي معاون پژوهش و
فناوري و حكم ریاست شورا)؛
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 .11-0کارشناس ایمني ،حفاظت فني و بهداشت حرفهاي(با معرفي معاون پژوهش و فناوري و حكم ریاست
شورا)؛
 .11-0یك نفر از روساي مؤسسات پژوهشي دروندانشگاهي (در صورت وجود).
ماده  -5ترکیب اعضاء ایمنی ،سالمت و محیط زیست در واحدهای پژوهشی
 .1-0رئيس مؤسسه (رئيس شورا)؛
 .1-0معاون پژوهش و فناوري (نایب رئيس شورا)؛
 .0-0معاون آموزشي (در صورت وجود)؛
 .0-0معاون اداري ،مالي؛
 .0-0رئيس آزمایشگاه مرکزي (دبير شورا)؛
 .3-0رؤساي پژوهشكدههاي مربوطه؛
 .9-0رئيس حراست مؤسسه؛
 .8-0معاون دانشجویي (در صورت وجود)؛
 .0-0دو نفر از صاحبنظران در حوزۀایمني ،سالمت و محيط زیست (()HSEبا معرفي معاون پژوهش و
فناوري و حكم ریاست شورا)؛
 .13-0کارشناسایمني،حفاظتفنيوبهداشتحرفهاي(بامعرفيمعاونپژوهشوفناوریوحكمریاستشورا).
ماده  .6ترکیب اعضاء شورای ایمنی ،سالمت و محیط زیست در پاركهای علم و فناوری
 .1-3رئيس مؤسسه (رئيس شورا)،
 .1-3معاون پژوهش و فناوري (نایب رئيس شورا)،
 .0-3معاون اداري ،مالي،
 .0-3رئيس آزمایشگاه مرکزي (دبير شورا)،
 .0-3حداقل  0و حداکثر  0تن از رؤساي شرکتهاي داخل پارك،
 .3-3رئيس حراست مؤسسه،
 .9-3دو نفر از صاحبنظران در حوزۀایمني ،سالمت و محيط زیست (()HSEبا معرفي معاون پژوهش و
فناوري و حكم ریاست شورا)،
 .8-3کارشناسایمني،حفاظتفنيوبهداشتحرفهاي(بامعرفيمعاونپژوهشوفناوریوحكمریاستشورا).
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ماده  .7وظایف و اختیارات رئیس شورای ایمنی ،سالمت و محیط زیست
 .1-9پيگيري مصوبات شورا در هيأت رئيسه؛
 .1-9پيگيري و تأمين اعتبارات مورد نياز؛
 .0-9صدور احكام اعضاي شورا؛
 .0-9نظارت بر اجراي مصوبات شورا؛
 .0-9عزل و نصب اعضاي شورا.
ماده  -1وظایف دبیر شورای ایمنی ،سالمت و محیط زیست
 .1-8تهيه و پيشنهاد دستورالعملهاي الزم نظام ایمني ،سالمت و محيط زیست ( )HSEو ارائه به شورا؛
 .1-8تدوین برنام؛ آموزش نيروي انساني مرتبط با آزمایشگاهها ،اعم از نيروهاي خدماتي ،تكنسينها،
کارشناسان ،دانشجویان و اعضاي هيأت علمي و ارائۀ آن به شورا؛
 .0-8تهيۀ برنامۀ مناسب جهت نظارت و ارزیابي ایمني ،سالمت و محيط زیست ( )HSEمؤسسه بر طبق
استانداردهاي مصوب؛
 .0-8هماهنگي با سازمانهاي محيط زیست ،شهرداري ،آتشنشاني ،استاندارد و  ...به منظور ایمني ،سالمت و
محيط زیست ( )HSEدر آزمایشگاهها و کارگاهها؛
 .0-8برنامهریزي و هماهنگي الزم با سازمانهاي بينالمللي جهت اخذ گواهينامه معتبر در ایمني ،سالمت و
محيط زیست ( )HSEمطابق نظر شورا؛
 .3-8پيگيري و اجراي مصوبات شورا و ارائه گزارش؛
 .9-8تدوین برنامههاي مربوط به ایمني ،سالمت و محيط زیست ( )HSEمؤسسه و ارائۀ آن به شورا؛
 .8-8مستندسازي؛
 .0-8ارسال گزارش عملكرد شورا به ستاد شبكه شاعا مستقر در وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري؛
 .13-8برنامهریزي جهت امحاء یا تصفيه پسماندهاي آزمایشگاهي.
ماده  -3نحوۀ برگزاری جلسات شورای ایمنی ،سالمت و محیط زیست
 .1-0جلسات شورا حداکثر هر  0ماه یكبار برگزار ميشود؛
 .1-0جلسات شورا با حضور حداقل دوسوم اعضاء رسميت یافته و کليه موارد با اکثریت آراء به تصویب ميرسد؛
تبصره  :8در مواقع ضروري با پيشنهاد دبير شورا جلسه اضطراري تشكيل خواهد شد.
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ماده  -81دورۀ فعالیت شورای ایمنی ،سالمت و محیط زیست
 .1-13هر دوره فعاليت شورا  0سال ميباشد؛
 .1-13عضویت مجدد اعضا در دورههاي بعد بالمانع است؛
 .0-13در پایان هر دوره بنا به پيشنهاد معاون پژوهش و فناوري مؤسسه ،احكام اعضاء جدید شورا توسط رئيس
مؤسسه صادر ميشود.
تبصره  : 2در صورت استعفا و یا غيبت غير موجه هر یك از اعضاي شورا در جلسات (به تعداد  0جلسه تداومي
و یا  0جلسه متناوب) فرد جدید جایگزین وي خواهد شد.
ماده  -88دبيرخانه شوراي ایمني ،سالمت و محيط زیست در معاونت پژوهش و فناوري مؤسسه مستقر ميشود.
ماده  -82مسئوليت نظارت و اجراي این دستورالعمل با رئيس مؤسسه ميباشد.
این دستورالعمل اجرایي در  11ماده و  1تبصره در تاریخ  1000/13/33تصویب و تأیيد گردیده است ،اجراي این
دستورالعمل از تاریخ تصویب در کليه مراکز آموزشي ،پژوهشي و فناوري الزم االجرا ميباشد.
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فصل 27
آییننامه محاسبۀ نرخ باالسری طرحهای تحقیقاتی گروه
کارآفرینی و ارتباط با صنعت دانشگاه

مقدمه
با توجه به ضرورت توسعه و گسترش فرهنگ تحقيقات دانشگاهي و تعامل دانشگاه با صنعت و جامعه به منظور
ایجاد بستر و تسهيالت اجرایي و تسهيل پژوهشهاي کاربردي ،آئيننامۀ محاسبه نرخ باالسري طرحهاي ارتباط
با صنعت دانشگاه به شرح زیر بازنگري و تنظيم شده است.
ماده  .8اهداف
.1-1

ایجاد روندي یكنواخت و عادالننه بنراي محاسنبۀ ننرخ باالسنري طنرحهناي پژوهشني منرتبط بنا
دستگاههاي اجرائي؛

.2-1

ایجاد انگيزۀ بيشتر و کمك به افزایش منابع مالي جدید براي دانشگاه به منظور تأمين تسهيالت الزم
براي پژوهشگران؛

.3-1

پاسخ به نيازهاي علمي  -تحقيقاتي دستگاههاي اجرایي کشور و بهخصوص استان آذربایجانشرقي؛

.4-1

گسترش فرهنگ پژوهشهاي کاربردي و تعامل دانشگاه با جامعه.

ماده  .2نرخ باالسری
نرخ باالسري طرحهاي پژوهشي مشترك با دستگاههاي اجرایي در دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه بنا عناینت بنه
موارد ذیل و جدول زیر براي هر طرح در آغاز تعيين و اعمال ميشود.
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 .1-1هزینه هاي مربوط به خدمات آزمایشگاهي ،خرید تجهيزات و مواد آزمایشگاهي مشنمول کسنر باالسنري
نخواهند بود .الزم به ذکر است هزینههاي ارائه شده در پيشنهادیه (پروپوزال) اوليه طرح و قرارداد نهایي کنه بنه
تأیيد و امضاي کارفرما رسيده است مالك عمل خواهد بود و پس ازتكميل مراحل مربوطه در گروه کارآفریني و
ارتباط باجامعه و صنعت دانشگاه قابل اجرا ميباشد.
 .1-1باالسري از هزینههاي پرسنلي ،مسافرت ،هزینههاي چاپ و تكثير و سایر موارد به استثناي موارد منذکور
در مادۀ  1-1کسر ميشود.
ماده  .9موارد تشویقی
با توجه به تالش چشمگير پژوهشگران دانشگاه شهيد مدني آذربایجان در سالهاي اخير و بنه منظنور تشنویق
انجام پژوهشهاي کاربردي مستمر موارد زیر جهت کاهش ميزان باالسري منظور خواهد گردید:
 .1-0طرحهایي که کارفرما (طرف قرارداد) در استانهاي مجاور باشند ،نیم درصد از سنقف باالسنري کسنر
خواهد شد.
 .1-0طرحهایي که به صورت گروهي انجام ميشود نیم درصد کسر باالسري به ازاي هر همكار طرح عضنو
هيأت علمي و یا دانشجوي تحصيالت تكميلي دانشگاه شهيد مدني آذربایجان (حداکثر تنا  1درصند) و دو
نفر .ارائه صورتجلسه همكاري که به امضاي تمام مجریان طنرح و معناون پنژوهش و فنناوري دانشنگاه
مربوطه رسيده باشد براي این بند هنگام عقد توافقنامۀ داخلي دانشگاهالزامي است.
 .0-0طرحهایي که مجریان آنها به طور مشترك از اعضاي هيأت علمي دانشنگاه شنهيد مندني آذربایجنان و
سایر دانشگاهها یا دستگاه هاي اجرایي باشد فقط در صورتي که طرف قرارداد داخلي دانشگاه عضنو هينأت
علمي دانشگاه شهيد مدني آذربایجان باشد ،مشمول تخفيفهاي مندرج در این آیيننامه خواهد شد
 .0-0مينزان باالسننري طننرحهنناي حمایننت از پاینناننامنههنناي دانشننجویي دسننتگاههنناي اجراینني زیننر -
 03/333/333/ریال (چهل ميليون ریال) معاف از باالسري منيباشنند و بيشنتر از آن براسناس مفناد اینن
آیين نامه محاسبه خواهد شد .طرف قرارداد داخلي دانشگاه در طرحهاي پایاننامنهاي عضنو هينأت علمني
دانشگاه (استاد راهنما) ميباشد.
 .0-0در مورد طرح هاي با بيش از یك نفر مجري(مجري اصلي بایستي عضنو هينات علمني دانشنگاه شنهيد
مدني آذربایجان باشد و مجري دیگري از سایر دانشگاهها و یا دستگاههاي اجرایي) در صورتي کنه طنرف
قرارداد داخلي دانشگاه عضو هيأت علمي دانشگاه شهيد مدني آذربایجان باشد ،مشمول تخفيفهاي مندرج
در این آیين نامه خواهد شد.
 .3-0براي طرحهاي کالن ملي  1درصد از نرخ باالسري کسر ميشود.
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 .9-0در هر صورت باالسري طرحها در تمام موارد فوق پس از اعمال تشویقها نباید از  9درصد کمتر باشد.
 .8-0به منظور تشویق و ترغيب اعضاي محترم هيأت علمي دانشگاه در جهت گسترش و تقویت بيش از پيش
ارتباط با جامعه و صنعت و حمایت بيشتر از مجرینان طنرح هناي صننعتي ،تحقيقناتي و مشناورهاي مبلنغ
باالسري دانشگاه از هزینه هاي پرسنلي قراردادهاي فوق الذکر به صورت ذیل مي باشد:
نوع قرارداد

مبلغ

تحقیقاتی

مشاوره ای

زیر چهارصد ميليون ریال

%13

%9

بيش از چهارصد ميليون ریال و کمتر از هشتصد ميليون ریال

%0

بيش از هشتصد ميليون ریال و کمتر از هزار ميليون ریال

%8

بيش از هزار ميليون ریال

%9

ماده  .4شرایط طرحهای خدماتی
براي طرحهاي صرفاَ خدماتي نظير آناليزهاي دستگاهي ،آزمونهاي متداول آزمایشگاهي ،شناسایيها ،کاليبراسنيون
دستگاهها ،نقشهبرداري ها ،و کليه خدماتي که از تجهيزات موجود در دانشگاه براي انجام آن اسنتفاده شنود پنس از
کسر حق الزحمه پرسنل و مواد مصرفي و تجهيزات توسط مجري ،ميزان باالسري با پيشنهاد گروه و تأیيند شنوراي
پژوهش و فناوري دانشگاه از  10درصد متفاوت خواهد بود و مشمول تخفيفهاي مندرج در این آیيننامنه نخواهند
شد.
ماده  .5شرایط طرحهای مشاورهای و نظارتی
ميزان باالسري طرحهاي مشاورهاي و نظارت طرحهاي تحقيقاتي 9 ،درصد ثابت خواهد بود و مشمول تشویقهناي
مندرج در این آیيننامه نخواهد شد.
ماده  .6نحوه توزیع باالسری
باالسريهاي اخذ شده مطابق جدول ذیل بين واحدهاي مختلف دانشگاه توزیع خواهد شد.
سهم دانشگاه

سهم معاونت پژوهشی

سهم گروه

%03

%03

%03
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امور مالي دانشگاه مكلف است سهمهاي فوقالذکر را بالفاصله پس از وصول مبنالغ پرداختني ،در وجنه واحندهاي
مذکور پرداخت نماید .مبالغ پرداختي زیر نظر مدیر واحد به هزینه گرفته شده و اسناد هزینه بنه امنور منالي تحوینل
خواهند شد.
ماده  :7سایر مواردي که در این آیين نامه پيش بيني نشده است با پيشنهاد معاونت پژوهشي و فناوري و تصنویب
هيأت رئيسه دانشگاه اقدام خواهد شد.
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فصل 23

آییننامه برنامه استاد میهمان در صنعت

اهداف
 گسترش تعامالت علمي و ارتباطات بين دانشگاه و واحدهاي صنعتي مشارکت اساتيد دانشگاه در رفع معضالت صنعتي کشور افزایش نوآوري و ابتكارات علمي در حوزه صنعت گسترش همكاريهاي دانشگاه و صنعت در قالب قراردادهاي صنعتي افزایش درصد پایاننامههایي که در رابطه با نيازهاي صنعتي کشور تعریف ميشوند. -افزایش تجربه صنعتي دانشگاهيان

روش
 واحدهاي صنعتي که در حوزه تخصصي خاصي اعالم آمادگي براي ميزباني اساتيد دانشگاه را داشته باشند ،زمينهتخصصي مورد نياز خود را به دانشگاه اعالم مينمایند و پس از اینكه یكي از اعضاي هيات علمي براي حضور در
صنعت اعالم آمادگي نمایند ،با عقد قرارداد با دانشگاه و ارسال دعوتنامه براي استاد مربوطه از این طرح بهرهمند
خواهند شد.
 بر اساس این طرح ،یك استاد ميهمان که در حوزه تخصصي خاص در یك صنعت مورد ميزباني قرار ميگيرد ،براساس قراردادي که بين دانشگاه و صنعت منعقد ميشود ،در طول مدت سه ماه ،هر هفته حداکثر دو روز (در طول
تابستان تعداد روزهاي حضور ميتواند تا چهار روز در هفته افزایش یابد) در واحد صنعتي ميزبان حضور خواهد یافت.
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 در روزهاي حضور استاد در صنعت ،فعاليتهاي ذیل بنا به توافق طرفين قابل انجام خواهد بود: بازدید برنامهریزي شده استاد از بخشهاي مختلف واحد صنعتي برگزاري جلسات مشاوره با کارشناسان صنعت مسئلهیابي در صنعت بررسي امكان تعریف پایاننامههاي دانشجویي در رابطه با مشكالت صنعتي ارائه سمينار یا کارگاه آموزشي مورد نياز صنعت توسط استاد ميهمان ارائه پيشنهادات فني و عقد قرارداد براي بهبود فعاليتهاي صنعتيتبصره :در صورت توافق طرفين ،استاد ميتواند تعدادي از دانشجویان خود را نيز در بازدیدها و جلسات به همراه
داشته باشد.
تعهدات طرفین
تعهدات واحد صنعتی
 -1اعالم نياز تخصصي مشخص مورد نياز براي دعوت اساتيد و ارسال دعوتنامه پس از تعيين استاد ميهمان
 -1تأمين فضا و امكانات مناسب براي استقرار استاد در طول دوره
 -0تعيين یكي از کارشناسان خود به عنوان ميزبان براي تعامل موثر در طول زمان حضور استاد
 -0همكاري الزم براي حضور موثر استاد در واحد صنعتي نظير برنامهریزي براي بازدیدها ،جلسات و غيره
 -0پرداخت هزینه (بهصورت توافقي) بابت ميزباني استاد که طي یك قرارداد جداگانه فيمابين صنعت و دانشگاه
انجام ميگيرد.
کسورات قانوني و باالسري دانشگاه از این قرارداد مشابه قراردادهاي ارتباط با صنعت خواهد بود.
 -3ارائه ارزیابي نهایي از حضور استاد ميهمان در پایان دوره به دانشگاه
 -9تامين وسيله ایاب و ذهاب و اقامت در صورتي که واحد صنعتي خارج از محدوده شهر تبریز باشد.
تبصره :در صورت درخواست واحد صنعتي براي ارائه کارگاه آموزشي ،هزینه ارائه کارگاه بهطور جداگانه بين
طرفين مورد توافق قرار خواهد گرفت.

تعهدات دانشگاه
 موافقت دانشگاه با حضور دو روز در هفته در قالب ماموریت بدون بار مالي در نظر گرفتن امتياز فعاليت اجرایي براي استادمجموعه قوانین و مقررات پژوهشی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

تعهدات استاد میهمان
 حضور مداوم در زمانهاي تعيين شده ارائه سمينار علمي و برگزاري جلسات تخصصي بين استاد و کارشناسان صنعت تالش براي تعریف پروژههاي الزم براي کمك به ارتقاء فعاليتهاي واحد صنعتيتبصره :در صورتيکه تا پایان هفته دوم حضور استاد در واحد صنعتي ،هر یك از طرفين تمایل به ادامه همكاري
نداشته باشد؛ مراتب به صورت کتبي به طرف مقابل اعالم شده و وجوه مبادله شده عودت داده خواهد شد.
نحوه ادامه یا پیگیری دوره
 در صورتيکه در پایان دوره  0ماهه ،واحد صنعتي درخواست ادامه حضور استاد داشته باشد ،زمان حضور استادبراي یك دوره سه ماهه دیگر با پرداخت هزینه مربوطه (توافقي) قابل تمدید است .پس از آن ،حضور استاد در
چارچوب این طرح قرار نخواهد گرفت.
انتظار ميرود در ادامه این حضور ،مشكالت و معظالت واحد صنعتي و یا برنامههاي توسعه آن در یكي از قالبهاي
تعریف پایان نامه ،دریافت اعتبار پژوهشي (گرنت صنعتي) از صنعت براي تحقيق در یك زمينه خاص ،عقد
قراردادهاي خدمات مشاورهاي و یا عقد قراردادهاي پژوهشي مورد نياز صنعت تعریف شده و به ادامه همكاري
فيمابين دانشگاه (استاد) و واحد صنعتي بيانجامد .استاد ميزبان متعهد خواهد بود که در زمان حضور خود در واحد
صنعتي ،در رابطه با موارد فوق تالش نماید.
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فصل 23
دستورالعمل اجرایی طرحهای تحقیقاتی بروندانشگاهی
دانشگاه شهیدمدنی آذربایجان

مقدمه
یكي از رسالتهاي دانشگاه با توجه به گستردگي کمي و کيفي آن عالوه بر تربيت نيروي انساني متخصص،
انجام تحقيق و پژوهش است .در این راستا ،نقش دانشگاه در توسعۀ کشور از طریق تربيت نيروي انساني متخصص
و متبحر ،ایجاد روحيۀ تحقيق و تفحص و درنهایت انجام پژوهش برکسي پوشيده نيست .هدفمند نمودن
فعاليتهاي پژوهشي و رفع نيازها و مشكالت جامعه و صنعت یكي از ضروریات دانشگاه کارآفرین و تأثيرگذار
محسوب ميشود .آیيننامۀ حاضر در راستاي نظارت بر تعریف ،مراحل عقد قرارداد و اجراي طرحهاي تقاضامحور
بروندانشگاهي و به منظور تحقق اهداف ذیل تدوین شده است:
 .1هدفمند نمودن تحقيقات دانشگاهي و رشد و توسعه کيفي آن
 .1فراهم نمودن زمينۀ انجام پروژههاي تحصيالت تكميلي در ارتباط با تحقيقات کاربردي مورد نياز کشور
 .0تسریع در امور مربوط به جذب منابع مالي خارج از دانشگاه از طریق قراردادهاي تحقيقاتي که درراستاي
اولویتهاي تحقيقاتي دستگاهها و سازمانهاي بروندانشگاهي منعقد ميگردد.
 .0شفافسازي مراحل ،کوتاهسازي زمان تصویب طرحها و نيز افزایش سرعت اداري کارها ،تشویق اعضاي
هيأت علمي در انجام طرحهاي بروندانشگاهي.
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ماده .8تعاریف
طرح :منظور از طرح ،طرحهاي تحقيقاتي بروندانشگاهي است که بيش از  03درصد اعتبار الزم براي اجراي آنها
از طریق بودجههاي دستگاهها ،مراکز توليدي و صنعتي و  ...خارج از دانشگاه تأمين و پرداخت خواهد شد.
کارفرما :شخصيت حقيقي یا حقوقي طرف قرارداد است که اعتبار طرح را تأمين ميکند.
مجری طرح :فردي از دانشگاه است که رئيس یا معاون پژوهش و فناوري دانشگاه به نمایندگي از ایشان قرارداد
اجراي طرح را به امضا ميرساند.
همكاران طرح :اعضاي هيأت علمي و دانشجویان (ترجيحاً مقاطع کارشناسي ارشد و دکتري) و یا پرسنل داخل و
خارج از دانشگاه هستند که در اجراي طرح با مجري طرح همكاري مينمایند.
پیشنهاد اولیه طرح :تكميل شده فرم پيشنهادیه ) (Proposalمصوب ارسال شده توسط کارفرما ميباشد که
توسط مجري طرح تكميل شده و ازطریق دانشگاه به کارفرما ارجاع ميگردد.
پیشنهاد نهایی طرح :نهایي شده پيشنهاد اوليه طرح است که مورد توافق کارفرما و مجري قرار گرفته است و
شامل موضوع ،مراحل انجام کار ،زمانبندي ،هزینهها و نتایج انجام طرح و  ...ميباشد که به قرارداد نهایي پيوست
ميگردد.
محل اجرای طرح :محل اجراي طرح به محلي اطالق ميشود که بخش اعظم فعاليتهاي مربوط به طرح در آن
محل صورت ميگيرد.
قرارداد داخلی :توافقنامهاي ميباشد که بين دانشگاه (معاونت پژوهش و فناوري) و مجري طرح منعقد ميگردد.
قرارداد خارجی :قراردادي ميباشد که بين دانشگاه (معاونت پژوهش و فناوري) و یك یا چند سازمان یا واحد
توليدي و صنعتي خارج از دانشگاه منعقد ميگردد.
ماده .2دستهبندی طرحها
طرحهاي تحقيقاتي بروندانشگاهي براساس ميزان جذب اعتبار به  0دسته کوچك ،متوسط ،بزرگ و کالن
تقسيمبندي ميشوند:
 .1طرحهاي کوچك ( زیر پانصد ميليون ریال)
 .1طرحهاي متوسط (بيش از پانصد ميليون ریال و کمتر از هزار ميليون ریال)
 .0طرحهاي بزرگ (بيش از هزار ميليون ریال و کمتر از سه هزار ميليون ریال)
 .0طرحهاي کالن (بيش از سه هزار ميليون ریال).
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ماده  .9طرحهای تقاضامحور مشترك با سازمانها
براساس پيشنهاد معاون پژوهش و فناوري دانشگاه ،بهمنظور گسترش تعامالت علمي ،پژوهشي و فناوري با
سازمانها و صنایع و سوق دادن فعاليتهاي پژوهشي اعضاي هيأت علمي دانشگاه به سمت رفع نيازها ،چالشها و
مشكالت سازمانها و صنایع و حرکت به سمت دانشگاه تأثيرگذار و همچنين افزایش کيفيت پژوهش و رشد و
شكوفایي دانشگاه ،دانشگاه از طرحهای کاربردی و تقاضامحور مشترك باسازمانها و صنایع داخل
کشور بهشرح جدول ذیل و بهشرط عقد قرارداد فیمابین دانشگاه و دستگاه اجرایی و تولید
محصول نمونه حمایت مينماید.
نوع طرح

مبلغ طرح

میزان مشارکت دانشگاه

استانی

 033تا  033ميليون ریال
بيشتر از  033ميليون ریال
 033تا  933ميليون ریال
بيشتر از  933ميليون ریال
 033تا  833ميليون ریال
بيشتر از  833ميليون ریال

 03ميليون ریال
 93ميليون ریال
 93ميليون ریال
 133ميليون ریال
 133ميليون ریال
 103ميليون ریال

منطقهای
ملی

ماده.4روند شكلگیری طرح
 .8-4تهیۀ پیشنهاد اولیۀ طرح :تهيۀ پيشنهاد اوليۀ طرح توسط اعضاي هيأت علمي عالقهمند به انجام
آنها و معموالً براساس موضوعات و اولویتهاي تحقيقاتي دستگاههاي اجرایي در قالب پيشنهاد یه طرح
پژوهشي (فرمهایپروپروزال) دستگاه مذکور و یا فرم پروپوزال تدوین شده توسط مدیریت امور فناوري انجام
ميگيرد؛ سپس مدیریت امور فناوري پيشنهاد اوليه را به همراه معرفي مجري طرح به معاونت پژوهش و
فناوري ،جهت ارائه به کارفرما ارسال مينماید.
تبصره  .8مدیریت امور فناوري ،مسئول برنامهریزي و هدایت طرحهاي پژوهشي بروندانشگاهي (زیرنظر
معاونت پژوهش و فناوري) دانشگاه ميباشد.
.2-4در صورتي که براي یك موضوع تحقيقاتي چندپيشنهادیه طرح پژوهشي (پروپوزال) از سوي اعضاي
هيأت علمي پيشنهاد گردد ،حسب فعاليت و سوابق علمي آنان با موضوع طرح ،نسبت به انتخاب یكي از آنها
توسط کارفرما تصميمگيري خواهد شد.
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 .9-4پیشنهاد نهایی طرح :پس از دریافت نظرات کارفرما درخصوص پيشنهاد اوليه ،مجري طرح پس از
اعمال اصالحات الزم ،پيشنهاد نهایي طرح را از طریق معاونت پژوهش و فناوري به کارفرما جهت عقد
قرارداد ارسال مينماید.
تبصره .2چنانچه جهت شرکت در مناقصه انتخاب مجري طرح ،کارفرما درخواست ضمانت نماید ،دانشگاه
ميتواند براساس آیيننامههاي موجود خدمات الزم را به مجري طرح ارائه نماید.
 .4-4متن قرارداد ونحوه تأیید آن :پيشنویس قرارداد نهایي ميبایست به تأیيد دفتر حقوقي دانشگاه و
معاون پژوهش و فناوري دانشگاه برسد.
تبصره .9به جهت حفظ منافع حقوقي و معنوي دانشگاه ميبایست در متن قراردادهاي فيمابين دانشگاه و
سازمان طرف قرارداد (کارفرما) مواردي از جمله مقدمه ،موضوع ،مدتقرارداد ،مبلغ و نحوه پرداخت آن ،موارد
فسخ و خاتمه قرارداد ،حوادث فورسماژور،کسورات قانوني (بيمه ،ماليات) ،خدمات و تعهدات طرفين و نشاني
آنها ذکر گردد.
 .5-4عقد قرارداد خارجی :پس از طي مراحل تأیيد طرح ،قرارداد بين دانشگاه و کارفرما منعقد ميگردد.
بدین منظور معاون پژوهش و فناوري دانشگاه به نمایندگي از طرف دانشگاه قرارداد را امضا نموده و جهت
امضاي کارفرما ارسال مينماید.
 .6-4انعقاد قرارداد داخلی :پس از عقد قرارداد خارجي ،مدیریت امور فناوري بر اساس مفاد قرارداد خارجي
نسبت به تنظيم قرارداد داخلي فيمابين معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه و مجري طرح اقدام مينماید.
بدین منظور از نمونه قرارداد داخلي که قبالً به تأیيد ادارۀ حقوقي دانشگاه رسيده است ،استفاده مينماید.
قرارداد مذکور در سه نسخه تكميل و پس از امضا ،یك نسخه در اختيار مجري طرح ،یك نسخه در اختيار
امور مالي و یك نسخه نيز در بایگاني مدیریت امور فناوري قرار خواهد گرفت.
ماده .5مراحل اجرای طرح
 .-8-5شروع طرح :شروع طرح پس از امضاي قراردادهاي خارجي و داخلي آغاز ميگردد.
 .2-5معرفی مجری طرح :معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه موظف است طي یك نامه رسمي مجري
طرح را به کارفرما معرفي نماید.
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 .9-5جزئیات اجرایی طرح :مدیر طرح بایستي در اولين فرصت و حداکثر پس از یك ماه از امضاي
قرارداد ،جزئيات برنامهریزي و سازمان اجراي طرح را به معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه بهصورت کتبي
ارائه دهد.
.4-5گزارش پیشرفت کار :مجري طرح موظف است عالوه بر ارسال یك نسخه از گزارشات مرحلهاي
ارسالي به کارفرما ،تكميل شدۀ فرم پيشرفت پروژه (پيوست قرارداد داخلي) را نيز بهصورت سه ماهه به
مدیریت امور فناوري دانشگاه جهت ارزیابي پيشرفت انجام پروژه ارائه نماید.
 .5-5چنانچه هر مرحله از انجام پروژه براساس ارزیابي مدیریت امور فناوري دانشگاه و یا کارفرما ،اجراي
پروژه از پيشرفت الزم برخوردار نباشد ،دالیل توجيهي از طرف مجري با حضور نمایندۀ کارفرما و ناظر
پروژه بررسي و در صورت قابل قبول نبودن دالیل ارائه شده از طرف مجري ،دانشگاه ميتواند نسبت به
فسخ قرارداد داخلي و عقد قرارداد با مجري جدید اقدام نماید .الزم به ذکر است که فسخ قرارداد ناقض
دریافت خسارت وارده از عدم اجراي قرارداد از مجري طرح نيست.
 .6-5پیگیری امور مالی طرح :کارشناسان ادارۀ ارتباط با صنعت دانشگاه ،بهشرح ذیل مسئول پيگيري
امور مالي مربوط به طرح از کارفرما ميباشند .مسئوليت و پيگيري خرید تجهيزات از محل اعتبارات طرح
برعهدۀ مجري ميباشد.
 .1ارسال گزارشات دورهاي توسط مجري طرح به مدیریت امور فناوري و بهتبع آن تقاضاي پرداخت مبالغ
دورهاي طبق قرارداد خارجي و داخلي
 .1ارسال گزارش نهایي طرح توسط مجري طرح به مدیریت امور فناوري جهت ارسال به کارفرما و انجام
امورات مربوطه توسط این حوزه
 .0تأیيد گزارشهاي ارسالي توسط کارفرما و واریز حقالزحمه به حساب دانشگاه مطابق قرارداد
 .0انجام نامهنگاريهاي مربوطه درخصوص واریز وجوه پرداخت شده توسط کارفرما به حساب دانشگاه و
اقدام الزم جهت واریز آن به حساب مجري پس از کسر کسورات قانوني و مطابق قرارداد از طرف امور
مالي دانشگاه
 .0درخواست صدور گواهي حسن انجام کار توسط مجري طرح از طریق معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه
 .3تسویه حساب نهایي با مجري طرح پس از وصول گواهي حسن انجام کار ،مفاصا حساب و پرداخت سایر
کسورات قانوني
تبصره .4مدیریت امور فناوري ميبایست تمهيدات الزم را براي کمك به مجري طرح در انجام امور فوق
فراهم آورد.
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 .7-5خاتمه طرح :خاتمه طرح براساس مفاد قرارداد منعقده بين دانشگاه و دستگاه اجرایي و اخذ گواهي
پایان کار طرح مربوط از کارفرما و سپس طرح در شوراي پژوهش و فناوري دانشگاه و همچنين پرداخت کليه
کسورات قانوني توسط مجري طرح امكانپذیر ميباشد.
ماده  .6امورمالیطرح
 .8-6مدیریت هزینهکرد مبلغ دریافتي از بابت هر پروژه توسط مجري طرح صورت ميگيرد.
 .2-6کليۀ اعتبارات تخصيص یافته به پروژه از طرف کارفرما بعد از واریز به حساب دانشگاه حداکثر در ظرف
سه هفته بعد از کسر کسورات قانوني و باالسري دانشگاه در وجه مجري طرح پرداخت ميگردد.
 .9-6دانشگاه از نظر مالي صرفاً با مجري طرح طرف حساب ميباشد و حقالزحمه همكاران طرح ،بيمه و ...
توسط خود مجري پرداخت ميگردد؛ مگر آنكه مجري طرح در ابتداي شروع طرح ،سهم هریك از همكاران
طرح را مشخص و کتباً به معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه اعالم نماید که در این صورت از هر پرداختي از
محل اعتبارات تخصيص یافته طرح سهم مجري و هر یك از همكاران محاسبه و جداگانه به حساب آنها
واریز ميگردد.
نوع قرارداد

مبلغ

تحقیقاتی
زیر چهارصد میلیون ریال

%13

بیش از چهارصد میلیون ریال و کمتر

%0
%9

از هشتصد میلیون ریال
بیش از هشتصد میلیون ریال و کمتر

مشاورهای

%8

از هزار میلیون ریال
بیش از هزار میلیون ریال

%9

ماده  :7وظایف مجری طرح
.8-7مجري طرح موظف است مفاد قرارداد نهایي طرح و نيز آیيننامههاي مربوط در دانشگاه را بهدقت مطالعه
و از گردش کار انجام طرح ،قوانين مالي طرح و سایر مقررات مرتبط آگاهي یافته و با بهرهگيري صحيح از
امكانات و برنامهریزي مناسب طرح را به نحوي هدایت کند که در زمان مقرر و باهزینههاي پيشبيني شده
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با کيفيت مطلوب به انجام برساند .بدیهي است مجري طرح در قبال تعهدات طرح بهعنوان نماینده دانشگاه
در مقابل کارفرما مسئول است.
 .2-7مجري طرح در قبال نواقص و اشتباهاتي که در عمل پيش ميآید پاسخگوي دانشگاه و کارفرما بوده و
باید مشكالت اجراي طرح را در اسرع وقت به اطالع دانشگاه برساند.
تبصره  . 5همچنين تمام مسائل مرتبط با همكاران طرح بر عهده مجري طرح بوده و وي موظف است
همكاران خود راا ز افراد واجد شرایط بارعایت شئونات دانشگاه انتخاب نماید.
 .9-7کليه مكاتبات مربوط به طرح که در ارتباط با امور مالي آن بوده و یا تعهدات جدیدي براي دانشگاه
دربردارد بایستي از طریق معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه صورت گيرد.
 .4-7هرگونه استفاده ازن تایج حاصل از طرح فقط با مجوز کارفرما مقدور ميباشد و مجري طرح موظف است
در مقاالت و گزارشات و سخنرانيهاي برگرفته شده از طرح ،نام سازمان اجرایي طرف قرارداد را بهعنوان
حامي طرح و نام دانشگاه را به عنوان آدرس سازماني خود ذکر نماید.
 .3-9مجري طرح ،در صورت نياز به استفاده از امكانات و تجهيزات و دستگاههاي داخل دانشگاه ،موظف است
هنگام تنظيم قرارداد نظر مساعد مسئولين مربوطه را جهت استفاده از این دستگاهها و امكانات اخذ
نموده و هزینۀ استفاده از این امكانات را در بخش پيشبيني هزینهها ،در پيشنهاد نهایي طرح منظور
نماید.
-7
.6تمامياسنادواطالعاتيكهازسویكارفرمابرایانجامطرحدراختيارمجریوهمكارانویقرارميگيرد،محرمانهتلقيشدهوم
جریطرحموظفبهحفظونگهداریآنهاميباشد.
 .9-9فسخ قرارداد داخلي فيمابين دانشگاه و مجري طرح صرفاً براساس شرایط مندرج در آن امكانپذیر
ميباشد و فسخ قرارداد از طرف مجري طرح و بهطور یكطرفه مستلزم پرداخت کليه خسارت وارده به
دانشگاه است.
 .8-9مجري طرح موظف است براساس مفاد قرارداد خارجي یك نسخه از گزارشات ارسالي به کارفرما را به
مدیریت امور فناوري نيز ارئه نماید.
 .3-7مجري طرح موظف است گزارشات دورهاي سه ماهه از پيشرفت پروژه را براي ارزیابي روند اجراي طرح
به مدیریت امور فناوري دانشگاه تحویل نماید.
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ماده .1وظایف دانشگاه
 -1-8نظارت بر اجراي طرحها و مفاد قراردادها.
 -1-8تعيين مجري طرح یا نماینده دانشگاه هنگام تنفيذ قرارداد در صورت نياز.
 -0-8معرفي نماینده و یا مجري جدید طرح براي ادامه انجام طرح درصورت بروز مشكالت.
 -0-8ارزیابي طرحهاي تحقيقاتي خاتمه یافته و تشویق مجریان موفق در هر سال.
 -0-8فراهم نمودن تمهيدات الزم براي انجام مناسب و بموقع امور مالي و اداري طرح و در اختيار قراردادن
امكانات و رفع مشكالت موجود طرح در چارچوب قرارداد.
تبصره .6در صورت بروز مشكالت بين مجري طرح و همكاران ،حكميت با معاون پژوهش و فناوري دانشگاه و در
صورتي که مجري طرح معاون پژوهش و فناوري دانشگاه باشد ،حكميت با مرجع باالتر ميباشد.
ماده .3نظارت و کنترل طرح
 .8-3نظارت اجرایي طرحها توسط معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه صورت ميگيرد.
تبصره  .7این نظارت مربوط به دانشگاه بوده و از طرف کارفرما نيز نظارت بر حسن اجراي طرح انجام
ميگيرد.
.2-3مسئوليت امور مالي طرح (پرداختهاي مالي به همكاران طرح ،هزینههاي مربوط به استفاده از تجهيزات
دانشگاه و خرید اقالم مورد نياز و ) ...بر عهده مجري طرح بوده و نظارت مالي آن برعهدۀ مدیریت امور
فناوري دانشگاه ميباشد.
ماده.81مالكیت مادی و معنوی طرح
 .8-81مالكيت مادي و معنوي نتایج حاصل از طرحها ،براساس توافق بين دانشگاه و کارفرما و قرارداد
فيمابين مشخص خواهد شد؛ لذا بدیهي است که قرارداد داخلي نيز براساس توافقات حاصله در این خصوص
تهيه و تنظيم ميگردد.
 .2-81حق استفاده از نتایج پژوهشي (حسب توافق) بهصورت مشترك در اختيار کارفرما و دانشگاه بوده و
چنانچه پروژهاي منجر به توليد صنعتي (انبوه) گردیده و یا اجراي نتایج آنها منافع معنوي و یا مادي جنبي
داشته باشد ،منافع معنوي و مادي کسب شده متعلق به کارفرما ،دانشگاه ،مجري و همكاران طرح و مواردي
ميباشد که در قرارداد فيمابين ذکر و مشخص شده و مورد توافق قرار گرفته است.
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ماده.88طرحهای محرمانه
 .8-88بررسي پيشنهاد طرح ،کنترل پروژه و مراحل خاتمه طرحهاي محرمانه مطابق مفاد این آیيننامه نبوده
و اینگونه طرحها مستقيماً از طریق معاون پژوهش و فناوري دانشگاه پيگيري ميشوند.
 .2-88تمامي گزارشات این طرحها محرمانه تلقي شده و بدون کسب اجازه مراجع ذيصالح انتشار آنها
ممنوع ميباشد.
ماده.82گزارشهای مرحلهای و نهایی
 .8-82گزارشات مرحلهاي و نهایي طرح بایستي براساس فرمت ارائه شده از سوي کارفرما تهيه شود.
 .2-82درج آرم دانشگاه و کارفرما روي جلد گزارشات مرحلهاي و نهایي الزامي است.
 .9-82از گزارشات مرحلهاي و نهایي باید یك نسخه عالوه بر نسخه تحویلي به کارفرما به مدیریت امور
فناوري تحویل داده شود .همچنين الزم است نسخه الكترونيكي خالصه پروژه شامل اهداف ،روش تحقيق،
نتایج حاصله و  ...بهطور مجزا توسط مجري تهيه و در اختيار مدیریت امور فناوري قرارگيرد.
ماده .89خاتمهطرح
 .8-89درصورت احراز کليه شرایط ذیل طرح خاتمه یافته تلقي ميگردد:
-

ارائه یك نسخه ازگزارش نهایي طرح که به تأیيد کارفرما رسيده به مدیریت امور فناوري

-

اعالم کتبي کارفرما مبني بر انجام کامل تعهدات مندرج در قرارداد ازسوي مجري طرح

-

طرح و تصویب اتمام طرح در شوراي پژوهش و فناوري دانشگاه

-

پرداخت کليه کسورات قانوني طرح توسط مجري طرح .

ماده.84فسخ قرارداد
 .8-84مجري طرح پس از امضاي قرارداد نميتواند به دليل عدم علم و آگاهي از شرایط کار درخواست فسخ
قرارداد نماید.
 .2-84درصورتي که مجري طرح نسبت به فسخ قرارداد بهصورت یكطرفه اقدام نماید ،کليه خسارتهاي
وارده به طرح براساس محاسبات کارفرما برعهده وي خواهد بود.
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تبصره .1اگر فسخ قرارداد از سوي مجري باعث تحميل ضرر و زیان و خسارات به دانشگاه گردد ،مجري
طرح موظف به جبران آن ميباشد .تعيين ميزان ضرر و زیان و خسارات وارده ناشي از فسخ قرارداد به
دانشگاه بر عهده معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه و با هماهنگي دفتر حقوقي ميباشد.
 .9-84فسخ قرارداد باید باتوجه به مفاد قرارداد منعقده بين کارفرما و دانشگاه صورت پذیرد.
ماده  .85تصویب
این شيوهنامه در  10ماده و  8تبصره در جلسه مورخه  09 /13/11شوراي پژوهش وفناوري دانشگاه به تصویب
رسيد و در جلسۀ مورخ  1009/11/13شوراي پژوهش وفناوري دانشگاه مورد بازنگري قرار گرفت.
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دستورالعمل اجرایی فرصت مطالعاتی اعضای هیأت علمی دانشگاه
در جامعه و صنعت

این دستورالعمل در راستاي حفظ انسجام و تسهيل فرآیندها در اجراي شيوهنامه فرصت مطالعاتي در جامعه و صنعت
و بهمنظور برقراري ارتباط قوي و منسجم ميان دانشگاه با بخشهاي جامعه و صنعت در همۀ حوزههاي علمي بر
اساس بند  0چهارمين صورتجلسه شوراي پژوهش و فناوري دانشگاه مورخه  1009/0/11و شيوهنامه فرصت
مطالعاتي اعضاي هيأت علمي دانشگاهها و مؤسسات پژوهشي در جامعه و صنعت مصوب وزارت علوم ،تحقيقات و
فناوري به شماره  11/100300مورخه  1009/9/13به شرح ذیل تنظيم مي گردد.
ماده  .8تعاریف و اختصارات
وزارت عتف :وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري
مؤسسه :دانشگاه شهيد مدني آذربایجان
صنعت :سازمان دولتي یا غيردولتي فعال در بخشهاي آموزشي ،تربيتي ،اجتماعي ،اقتصادي ،صنعتي ،تجاري و
پژوهشي
واحد عملیاتی :بنگاهها یا سازمانهاي فرهنگي و صنعتي ،واحدهاي پژوهش و توسعه ،اقتصادي یا خدماتي دولتي
یا غيردولتي که متقاضي حضور هيأت علمي در زمينۀ تخصصي خاص در واحد خویشاند.
بنگاهها و سازمانهاي غيردولتي بایستي داراي حداقل یكي از شرایط ذیل باشد:
 -1داشتن مجوز دانشبنيان از معاونت علمي و فناوري ریاست جمهوري
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 -1شرکت سهامي عام
 -0شرکت سهامي خاص با سابقۀ فعاليت بيش از  0سال با تأیيد شوراي پژوهش و فناوري دانشگاه
 -0مرتبط بودن فعاليتهاي شرکت با تخصص متقاضي فرصت مطالعاتي با تأیيد گروه و دانشكده
فرصت مطالعاتی :دورۀ حضور عضو هيأت علمي واجد شرایط مؤسسه است که در مدتي معين در واحد عملياتي
به پژوهش و مطالعه ميپردازد.
ماده  .2اهداف
-

کمك به افزایش شناخت اعضایهيأت علمي دانشگاه از فضاي کار واقعي در جامعه و صنعت

-

گسترش همكاريهاي پایدار علمي و پژوهشي بين دانشگاه و واحد عملياتي
استفادۀ مفيد و مؤثر از امكانات ،آزمایشگاهها و تجهيزات واحدهاي عملياتي

-

جهتدهي به پژوهشهاي دانشگاه و پایاننامههاي کاربردي مورد نياز جامعه و صنعت
مشارکت اساتيد دانشگاه در رفع معضالت صنعتي کشور

ماده  .9شرایط اجرای دوره فرصت مطالعاتی
 .8-9درخواست عضو هيأت علمي به همراه تأیيدیۀ برنامۀ مطالعاتي توسط واحد عملياتي بر اساس الگوي مؤسسه
 .2-9بررسي و تأیيد درخواست هيأت علمي به ترتيب در شوراي گروه ،دانشكده و شوراي آموزشي و شوراي
پژوهشي دانشگاه
 .9-9هماهنگي با واحد عملياتي براي انعقاد قرارداد یا تفاهمنامۀ پژوهشي توسط معاونت پژوهشي دانشگاه
 .4-9صدور حكم مأموریت توسط ریاست دانشگاهو معرفي عضو هيأت علمي به واحد عملياتي توسط معاونت
پژوهشي
 .5-9حضور عضو هيأت علمي در واحد عملياتي تماموقت ( 0روز کاري در هفته) یا پارهوقت (حداقل دو روز
کاري در هفته) است.
تبصره  .8واحد عملياتي بایستي انطباق برنامه مطالعاتي اعالم شده با نيازهاي بخش مربوطه و تخصص عضو
هيأت علمي را تأیيد کند.
تبصره  .2شوراي گروه و دانشكده بایستي حضور پارهوقت/تماموقت و نيز چگونگي هدایت دانشجویان تعهد شده
و روش تدریس را اعالم نماید.
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تبصره  .9در دورههاي تماموقت حضور عضو هيأت علمي در واحد عملياتي تماموقت است و در مشاوره و
راهنمایي دانشجویان فعاليت ميکند و در دورههاي پارهوقت ،واحد موظفي به نصف تقليل ميیابد.
تبصره  .4سهميۀ اختصاصي هر گروه آموزشي جهت استفاده از این فرصت به ميزان  %13تعداد اعضاي هيأت
علمي آن گروه در سال تحصيلي آموزشي ميباشد .محدودیت  13درصدي مشمول دورۀ تابستان
نميباشد.
ماده  .4ضوابط و شرایط متقاضی
 .8-4رشته و تخصص عضو هيأت علمي با نيازهاي واحد عملياتي مرتبط باشد.
 .2-4متقاضي فرصت مطالعاتي ميبایست در دوسال گذشته رکود علمي نداشته باشد.
 .9-4دورۀ فرصت مطالعاتي جامعه و صنعت براي اعضاي هيأت علمي به شرح ذیل الزامي ميباشد:
وضعیت

دورۀ تماموقت

دورۀ پارهوقت

پیمانی

حداقل  3ماه

حداقل  11ماه

رسمی آزمایشی

حداقل  0ماه

حداقل  3ماه

تبصره  .5اعضاي هيأت علمي که گذراندن دورۀفرصت مطالعاتي براي آنها ضروري نميباشد با گذراندن
دورۀ مذکور از مزایاي امتيازات اجرایي در آیيننامۀ ارتقاء و ترفيع پایه به شرح ماده  9این دستورالعمل
بهرهمند ميشوند.
تبصره  .6بر اساس تبصره  1ماده  0شيوه نامه فرصت مطالعاتي مصوب وزارت عتف و بند د ماده  82و 84
آیيننامه استخدامي ،براي تبدیل وضعيت اعضاي هيأت علمي که از ابتداي سال  1008دورۀ پيماني یا
رسمي آزمایشي را آغاز ميکنند ،گدراندن فرصت مطالعاتي در جامعه و صنعت الزامي است.
 .4-4براي استفادۀ مجدد از فرصت مطالعاتي (جز فرصتهاي مطالعاتي الزامي در دورههاي پيماني و رسمي
آزمایشي) ميبایست حداقل  5برابر زمان دورۀ فرصت مطالعاتي قبلي از اتمام آن دوره گذشته باشد.
مدت استفاده از مرخصي بدون حقوق نيز به این مدت اضافه ميشود.
تبصره  .6در موارد بسيار خاص ،با تشخيص هيأت رئيسه در خصوص اینكه عضو هيأت علمي از تجربه کافي
در صنعت یا جامعه برخوردار است یا در رشتهاي که امكان فرصت مطالعاتي فراهم نباشد ،دانشگاه شرایط
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جایگزین تعيين و اجرا ميکند .براي این منظور در صورت عدم وجود متقاضي در سطح جامعه براي پذیرش
عضو هيأت علمي بهعنوان فرصت مطالعاتي و بهرهگيري از دانش آنها ،دانشگاه ميتواند یك محور
مطالعاتي در سطح جامعه (استان و منطقه) تعریف و به عضو هيأت علمي واگذار نماید .یا یك فعاليت اجرایي
جهت توسعه و بهبود همكاريهاي دانشگاه با جامعه و صنعت را تعریف و واگذار نماید.
ماده  .5الزامات متقاضی
 .8- 5عضو هيأت علمي در دورۀ فرصت مطالعاتي مجاز به اشتغال در سازمان دیگري نيست.
 .2- 5عضو هيأت علمي موظف است برنامۀ حضور خود را به واحد عملياتي اعالم کند و هر ماه پيشرفت کار
خود را به معاونت پژوهشي دانشگاه گزارش دهد.درضمن عضو هيأن علمي باید در انتهاي دوره(حداکثر
سه ماه پس از پایان دوره مصوب) گزارش کامل فرصت مطالعاتي را که به تأیيد واحد عملياتي ،گروه و
دانشكدۀ مربوطه رسيده براي تأیيد نهایي و تصویب در شوراي پژوهشي به معاونت پژوهش و فناوري
دانشگاه ارائه نماید.
 .9-5طبق قرارداد ،عضو هيأت علمي موظف است ضمن رعایت ضوابط و مقررات واحد عملياتي در پایان دورۀ
فرصت مطالعاتي حساب خود را با واحد عملياتي تسویه کرده و موارد را به اطالع دانشگاه برساند.

ماده  .6الزامات واحد عملیاتی
 .8-6واحد عملياتي موظف است در طول فرصت مطالعاتي ،امكانات و تسهيالت مورد توافق درج شده در
برنامه پژوهشي عضو هيأت علمي را رسماًتأیيد و تأمين کند .برنامۀ کاري فرصت مطالعاتي و نامه تأیيدیه
واحد عملياتي از پيوستهاي قرارداد بين دانشگاه و واحد عملياتي است.
 .2-6واحد عملياتي بر اساس مقررات داخلي خود ميتواند به عضو هيأت علمي از طریق عقد قرارداد پژوهشي
با مؤسسه ،حق التحقيق پرداخت نماید و مؤسسه از این نوع قراردادها باالسري کسر نميکند.
 .9-6واحد عملياتي مي تواند عضوهيأت علمي را به منظور نشر نتایج تحقيقات عضو یا دریافت اطالعات نوین
فناورانه به سمينارها و کنگرههاي علمي بينالمللي اعزام ميکند و مقاالت با توافق واحد عملياتي چاپ
مي شود .در خصوص مالكيت فكري نتایج حاصل از پژوهش ها در طي این دوره براساس توافق در قرارداد
خواهد بود.
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ماده  .7امتیازات و اقدامات اجرایی دانشگاه
.8-7دانشگاه در خصوص هماهنگي با واحد عملياتي و تأیيد محل فرصت مطالعاتي اقدام ميکند.
.2-7دانشگاه حقوق و مزایاي عضو هيأت علمي را مطابق با حكم استخدامي وي پرداخت ميکند.
 .9-7دورۀ فرصت مطالعاتي در زمرۀ امتيازات کار اجرایي بوده و در ترفيع ،امتيازات اجرایي ارتقاي مرتبه به شرح
ذیل لحاظ خواهد شد.
امتیاز اجرایی در بند 2

امتیاز اجرایی در

ردیف

مدت دوره
تماموقت

پارهوقت

ماده  4آییننامۀ ارتقاء

آییننامۀ ترفیع

8

حداقل  3ماه

حداقل  11ماه

1

1/0

2

حداقل  0ماه

حداقل  3ماه

1

1

 .4-7به سهميۀ پذیرش دانشجویان تحصيالت تكميليعضو هيأت علمي که فرصت مطالعاتي صنعتي را بهصورت
موفقيتآميز گذرانده باشد یك نفر اضافه ميگردد بهشرطي که موضوع پایاننامه  /رسالۀ دانشجو در
راستاي نيازها و اولویتهاي واحد عملياتي پذیرندۀ فرصت مطالعاتي باشد.
 .5-7دانشگاه به صالحدید خود در مدت فرصت مطالعاتي براي گسترش دوره عالوه بر حمایتها و تسهيالت
واحد عملياتي متبوع مي تواند از عضو هيأت علمي خویش با استفاده از محل گرنت استاد پشتيباني مالي
کند.
ماده  .1گزارش فرصت مطالعاتی
 .8-1شوراي پژوهشي دانشگاه گزارش فرصت مطالعاتي استفاده کننده را در مواردي همچون :انجام کار
شاخص در طول فرصت ،برداشتهاي فني و زمينههاي همكاري و عقد قراردادهاي بعدي به همراه افراد
کليدي در واحد عملياتي مربوطه ،طراحي دورههاي آموزشي تخصصي کوتاه مدت با همكاري واحد
عملياتي ،چاپ مقاله یا ثبت اختراعمرتبط با موضوع صنعت ،توصيه براي بهبود وضعيت مدیریت فني و
منابع انساني و پيشنهاد اجراي طرحهاي پژوهشي را بررسي و دربارۀ آن اعالم نظر خواهد کرد.
 .2-1مقبول نبودن گزارش منجر به ابطال دوره و رد محروميت از فرصت مطالعاتي بعدي خواهد شد.
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 .9-1پس از پایان دورۀ فرصت مطالعاتي ،عضو هيأت علمي بایستي با تعریف پایاننامه هاي تحصيالت تكميلي
دانشجویان خود در خصوص نياز واحد عملياتي ،شرایط را در واحد عملياتي بهبود بخشد.
این دستورالعمل در  8ماده  9تبصره براساس شيوهنامۀ مصوب وزارت عتف به شماره  11/100300مورخه
 1009/9/13در جلسه مورخه  1009/11/03شوراي پژوهش و فناوري دانشگاه و در تاریخ  1008/31/13در هيأت
رئيسۀ دانشگاه تصویب و الزم و از این تاریخ االجرا ميباشد و جایگزین شيوه نامههاي قبلي ميگردد.
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شیوه نامه کارآموزی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

مقدمه
.1
.1
.0
.0
.0
.3
.9
.8
.0

تعاریف کلي
مقررات آموزشي
نحوه تعيين محل کارآموزي
ویژگيهاي محل کارآموزي
ویژگيهاي استاد کارآموزي
برنامه و گزارش کارآموزي
نظام تشویقي
شيوه نوشتن گزارش کارآموزي
چند توصيه مهم

ماده  .8تعاریف کلی
کارآموزی :منظور از کارآموزي ،یك واحد درسي است که طي آن دانشجو دوره مشخصي را در مراکز صنعتي،
خدماتي و یا سایر مراکز واجد شرایط ميگذراند تا با استفاده از آموختههاي علمي و فني و باال بردن توان عملي
و اجرائي خود در رشته مربوطه ،با نحوه رفع نيازهاي اساسي صنعت و جامعه آشنا گردد.
استادکارآموزی :یك عضو هيأت علمي معرفي شده توسط گروه آموزشي است که مسئول راهنمایي ،نظارت
و ارزیابي کيفيت آموزشي دوره کارآموزي و ارائه نمره به گروه آموزشي ميباشد.
سرپرست کارآموزی :یك مسئول تعيين شده از سوي محل کارآموزي مربوطه است که دانشجو کارآموزي
خود را زیرنظر مستقيم و مستمر او ميگذراند.
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مسئول دوره کارآموزی :مدیر گروه آموزشي مربوطه است که مسئوليت نظارت بر حسن اجراي دوره
کارآموزي دانشجویان گروه را بر عهده دارد.
محل کارآموزی :هر نوع مرکز اقتصادي ،توليدي ،خدماتي ،ستادي ،تحقيقاتي ،طراحي و مشاورهاي،
آموزشي ،فني و غيره که واجد شرایط بوده و بهعنوان مكان کارآموزي دانشجو توسط مدیر گروه و دانشكدۀ
مربوطه تعيين ميگردد.
ماده  .2مقررات آموزشی
 .8دانشجویان ميتوانند بعد از گذراندن  83الي  133واحد درسي بسته به گروه آموزشي در یك شرکت،
مؤسسه ،کارگاه و یا کارخانه مورد تأیيد مسئول دوره کارآموزي و استاد کارآموزي ،واحد کارآموزي خود را
بگذرانند.
 .2دانشجویان بعد از انتخاب واحد درس کارآموزي و مشخص شدن استاد کارآموزي ،با موافقت ایشان محل
کارآموزي خود را تعيين مينمایند.
تبصره  .8واحد کارآموزي در ترم تابستان ارائه ميگردد و بجز پروژۀ کارشناسي ،واحد دیگري قابل اخذ
نميباشد.
تبصره .2در صورتي که دانشجو به دالیلي بخواهد واحد کارآموزي را در نيمسال اول یا دوم انتخاب نماید باید
کالسهاي آن ترم دانشجو در دو روز در هفته برنامهریزي گردد.
تبصره  .9در صورتي که دانشجو واحد کارآموزي را در نيمسال دوم انتخاب نماید و در تابستان در محل
کارآموزي حاضر شود اجازه اخذ واحد درسي (بهغير از پروژه) در تابستان همان سال را ندارد.
ماده  .9نحوه تعیین محل کارآموزی
 .1محل کارآموزي بایستي با رعایت ضوابط و خصوصياتي که از قبل توسط گروه آموزشي تعيين شده ،انتخاب
شود .هر یك از گروههاي آموزشي الزم است شرایط الزم و ویژگيهاي تخصصي مورد نظر براي محل
کارآموزي دانشجویان خود را تعيين نمایند.
 .1به منظور جلوگيري از پراکندگي مكاني محلهاي کارآموزي ،الزم است تعداد مكانهاي مشخصي که از نظر
گروه ،داراي شرایط الزم از لحاظ تناسب رشته و منطبق با اهداف کارآموزي هستند مشخص شود .تعيين
محل کارآموزي جهت اعزام دانشجو ،به یكي از روش هاي زیرانجام ميشود:
الف-گروههای آموزشی با بررسیهای الزم و هماهنگی با صنایع و سازمانها ،محلهای کارآموزی
مناسب را شناسایی و مشخص نموده وکارآموزان را به اینگونه واحدها معرفی مینمایند.
ب -به پیشنهاد دانشجو و با موافقت گروه آموزشی ،محل هر دوره کارآموزی مشخص میگردد.
ج -از طریق سامانه ملی کارآموزی به آدرس http://karamouz.irost.org
 -0اولویت تخصيص کارآموزان به محلهاي تعيين شده کارآموزي ،با نظر مسئول دوره کارآموزي و با لحاظ
کردن تعداد واحدهاي گذرانده شده ،معدل دانشجو و رشته تحصيلي وي ميباشد.
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 -0دانشكدهها طبق مصوبۀ شوراي پژوهش و فناوري ،ميبایست در پایان هر ترم ،فهرست کارآموزان معرفي
شده را به همراه مشخصات محل کارآموزي آنان به گروه کارآفریني و ارتباط با جامعه و صنعت دانشگاه
گزارش نماید.
ماده  .4ویژگی های محل کارآموزی
با توجه به حضور و فعاليت دانشجو در محل کارآموزي ،بایستي شرایط مختلف و تاثير گذارمحيط ،متناسب با
موقعيت فرهنگي و اجتماعي دانشجویي باشد و شرایط احراز پذیرش دانشجو با توجه به نوع خدمات ،توليد و
تناسب فعاليتهاي واحد کارآموزي با رشته تحصيلي ،باید مد نظر قرار گيرد .الزم به ذکر است در مواردي که
محل کارآموزي توسط دانشجو پيشنهاد ميگردد کليۀ عواقب آن برعهدۀ خود دانشجو ميباشد؛ لذا مطلوب است
شرایط ذیل در خصوص تأیيد محل کارآموزي لحاظ گردد:


الویت انتخاب شرکتهاي دانشبنيان و شرکتهاي مستقر در مراکز رشد دانشگاهها و پاركهاي علم و
فناوري



حتياالمكانتابع یكي از وزارتخانهها ،سازمانها ،شرکتها یا ارگانهاي دولتي و یا شرکتهاي
خصوصي فعال با تعداد بيش از  13نفر پرسنل



نوع فعاليت آن مؤسسه یا شرکت با رشته تحصيلي دانشجو مطابقت داشته باشد.



ترجيحاً در زمينۀ امور توليدي ،تحقيقاتي و اجرائي فعاليت داشته باشد.



محل کارآموزي باید داراي سابقۀ مناسب کاري در حيطه تخصصي خود (حداقل  0سال) باشد.



مورد تأیيد دانشكده ،مدیر گروه و استاد کارآموزي باشد.



سهميههاي اعالم شده از سامانه کارآموزي توسط واحد کارآفریني و ارتباط با صنعت در اولویت
ميباشد.

ماده  .5ویژگیهای استاد کارآموزی




استاد کارآموزي باید عضو هيأت علمي دانشگاه باشد.
رشته و تخصص استاد کارآموزي باید همسو با زمينۀ کاري کارآموزي باشد.
متعهد به نظارت و سرکشي دقيق به کارآموز و محل کارآموزي از طرق مختلف (حضوري ،تلفني
و ) ...باشد.

ماده  .6برنامه و گزارش کارآموزی
 .1دانشجو پس از تأیيد نهایي ،فرم معرفينامه امضا شده توسط رئيس دانشكده را به محل کارآموزي تقدیم
مينماید.
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 .1دانشجو موظف است حداکثر یك هفته پس از صدور معرفينامه به محل کارآموزي مراجعه و مراحل تثبيت
کارموزي خود را به انجام برساند؛ در غير اینصورت مسئوليت عدم پذیرش وي در محل کارآموزي به عهده
خود دانشجو است.
 .0پس از اتمام دوره کارآموزي ،دانشجویان باید فرم تكميل و امضا شده توسط سرپرست کارآموزي را به امضاي
استاد کارآموزي رسانده و گزارش کارآموزي را نيز با راهنمایي استاد کارآموزي تكميل نمایند.
 .0مراجعه منظم به استاد کارآموزي جهت دریافت راهنمایي در ابتداي نيمسالي که واحد کارآموزي را اخذ نموده،
الزامي است.
 .0بعد از پایان دوره کارآموزي ،دانشجو موظف است گزارشي دقيق مطابق برنامه ذکرشده را همراه با تصویر
فرمهاي تأیيد شده کارآموزي و گواهي پایان دوره کارآموزي خود را که از محل کارآموزي اخذ نموده و به
تصویب سرپرست کارآموزي رسيده و در آن به انجام کامل دوره و تسویه حساب کارآموز با واحد صنعتي
مربوطه اشاره شده باشد ،بهعنوان پيوست گزارش ،به استاد کارآموزي ارائه دهد.
 .3بيان دقيق موضوع ،پيوستگي مطالب ،ارائه کامل دستاوردها ،نتيجهگيري ،هدفمند بودن ،استفاده مناسب از
مطالب مبتني بر نكات علمي ،فرمت مناسب و رعایت اصول نگارشي ویژگيهاي یك گزارشکار خوب
ميباشند.
 .9طبقهبندي فصول گزارش کارآموزي و فرمت آن باید مطابق با دستورالعمل تهيه گزارش کارآموزي ارائه شده
توسط دانشگاه باشد.
 .8استاد کارآموزي موظف است از محل کارآموزي دانشجو حداقل یكبار در طول دوره بازدید نموده و گزارش
آن را به گروه ارائه نماید .صرفاً در مواردي که امكان بازدید حضوري وجود ندارد ،استاد کارآموزي ميتواند از
طریق تلفن و یا سایر روشهاي ارتباطي از کيفيت و نحوه اجراي دوره اطمينان حاصل نماید.
 .0در پایان دوره ،استاد کارآموزي با همكاري سرپرست واحد کارآموزي برمبناي بازدیدها ،بررسيها ،مطالعه
گزارشهاي دانشجو ،ارائه شفاهي گزارش دوره ،نحوه انجام کار و فعاليتهاي کارآموز ،نمره نهایي را بر
اساس  %03نمره اعالم شده توسط سرپرست کارآموزي و  %93نمره اعالمي توسط استاد کارآموزي ،به گروه
آموزشي اعالم خواهند کرد.
 .13کارآموز ملزم به رعایت دقيق کليه قوانين ،مقررات و ضوابط محيط کار و همچنين استفاده از وسایل ایمني و
بهداشتي واحد صنعتي مربوطه ميباشد ،درصورت عدم وجود شرایط ایمن در محل،کارآموز موظف است
مراتب را در اسرع وقت به استاد کارآموزي منتقل نماید.
 .11کارآموز در چارچوب برنامه تنظيمي ،موظف به حضور مرتب در محل کار و انجام سایر موارد طبق مقررات و
دستورالعملهاي واحد صنعتي مربوطه ميباشد.
 .11کارآموز موظف است مسائل و مشكالت اداري خود را منحصراً از طریق سرپرست مستقيم خود در واحد
صنعتي حل وفصل نماید.
 .10در صورتي که کارآموز پيشنهادي نسبت به تغيير و یا اصالح خط توليد و یا هر سيستم دیگر کارخانه یا واحد
صنعتي داشته باشد باید مورد پيشنهادي خود را کتباً به استاد کارآموزي و سرپرست خود در آن واحد جهت
بررسي ارائه داده و از هر نوع اقدام مستقيم در خط توليد یا سيستم جداً خودداري نماید.
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 .10حفظ اطالعات محرمانه در زمينۀ توليد یا فناوري و سایر امور واحد صنعتي الزامي بوده و کارآموز نباید بدون
اجازه کتبي مدیر عامل یا باالترین مقام اجرائي واحد مربوطه اطالعات مربوط به آنها را در اختيار شخص،
شرکت و یا واحد صنعتي دیگري قرار دهد.
ماده  .7نظام تشویقی
 .1هرگونه نوآوري و ابتكار فني که توسط دانشجو درمحل کارآموزي ایجاد شود و به تأیيد استاد و سرپرست
کارآموزي برسد ،عالوه بر تأثير در ارزیابي دوره کارآموزي ،ميتواند منجر به صدور تقدیرنامه توسط دانشگاه
براي دانشجو گردد.
 .1چنانچه کارآموز طرح ،اختراع ،ابداع و نوآوري مهمي در مدت کارآموزي خود ارائه دهد که ارزش علمي و
تخصصي آن به تأیيد شوراي گروه و دانشكده رسيده باشد ،گروه براساس پيشنهاد استاد درس کارآموزي
ميتواند این طرح را بهعنوان پروژه دوره کارشناسي از وي بپذیرد.
ماده  .1شیوهنامه نوشتن گزارش کارآموزی در دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
این شيوهنامه با هدف یكسانسازي گزارشهاي کارآموزي از لحاظ ظاهري تدوین شده و استفاده از آن براي
دانشجویان اجباري مي باشد .براي رسيدن به این هدف ،فرم قالب نهایي نوشتن گزارش کارآموزي در انتهاي
همين شيوهنامه آمده است .دانشجویان گرامي باید نكات زیر را حين نوشتن گزارش کار خود رعایت کنند.
)1
)1
)0
)0
)0
)3

)9
)8
)0

براي نوشتن مطالب فارسي از فونت  B-nazanin 21و براي نوشتن مطالب انگليسي از فونت
 Times New Roman 21استفاده شود.
اندازه صفحات باید  A0و حدود باال ،پایين ،چپ و راست آن به ترتيب برابر  1/1 ،1/1 ،1/0و 1/0
سانتيمتر باشد.
فاصله بين خطوط باید برابر یك واحد ( )singleباشد.
تا جایي که امكان دارد از نوشتن کلمات انگليسي در داخل متن خودداري شود ،این کلمات ميتوانند به
صورت پاورقي در زیر همان صفحه آورده شوند.
براي نوشتن گزارش کار از جمالت کوتاه ،رسا و گویا استفاده شود.
شماره صفحه در قسمت پایين و وسط صفحه نوشته شود .صفحات اوليه که شامل فهرست مطالب،
جداول و شكلها ميباشد باید با حروف الفباي فارسي (الف ،ب ،پ و  )...شمارهگذاريشوند .از صفحه
مقدمه به بعد ،شمارهگذاري با عدد شروع خواهد شد.
توضيح شكل در زیر آن و براي جداول در باالي آن درج شود.
درستي نوشتهها بر اساس قواعد امالي فارسي ضروري است.
کارآموز باید یك نسخه از  CDگزارش نهایي به همراه فرم ارزشيابي که توسط سرپرست کارآموز تأیيد
شده را به استاد کارآموزي تحویل دهد .کارآموز براي خودش و سرپرست کارآموزي نسخههاي جداگانه
باید تهيه کند.

مجموعه قوانین و مقررات پژوهشی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

 )13صفحه عنوان باید به شكل زیر طراحي و نوشت شود:

معاونت پژوهش و فناوری
گروه کارآفرینی و ارتباط با جامعه و صنعت
دانشكده ...............گروه( ....................فونت بي زر سایز )13

نام شرکت یا سازمان مربوطه

در این قسمت نام و نام خانوادگی دانشجو تایپ شود (فونت بي زر سایز )13
استادکارآموزی( :فونت بي زر سایز )13
در این قسمت نام و نام خانوادگی استاد کارآموزی تایپ شود (فونت بي زر سایز )10
سرپرست کارآموز( :فونت بي زر سایز )10
در این قسمت نام و نام خانوادگی سرپرست کارآموز تایپ شود (سایز )10
سال هجري شمسي (فونت بي زر سایز )10
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فهرست مطالب
عنوان
فصل اول
 -1معرفي فعاليتهاي شرکتها
.1-1
1ن.1
فصل دوم
 -1مباحث تئوري و عملي کارهاي انجام گرفته در طول دوره
.1-1
.1-1
فصل سوم
 -0گزارش کارهاي انجام گرفته و مهارتهاي آموخته شده در طول
دوره
.1-0
.1-0
فصل چهارم
پيشنهادات در مورد برخي از فرآیندهایي که در محل کاراموزي انجام
ميگيرد و همچنين پيشنهاد مهارتهایي که بهتر است سایر
دانشجویان براي ورود به این شرکت فرا گيرند.
مراجع (مطابق نمونه پيوست)
پیوستها ((در صورت نياز) :شامل جدولها و شكلهاي مفصل،
نقشهها ،تصاویر ،پرسشنامهها و نتایج آنها ،فرهنگ لغات و اصطالحات
یا برنامههاي کامپيوتري به صورت دیجيتال)
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شماره صفحه

1
1

فهرست جداول
عنوان

شماره صفحه
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فهرست شكلها
عنوان
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شماره صفحه

چكیده گزارش (فونت بي زر سایز )10
چكيده حداکثر  103کلمه و دریك صفحه بدون ذکر فرمول ،جدول ،شكل یا مرجع و حاوي اطالعاتي در مورد
تعریف مسئله ،کارهاي انجام شده ،روشهاي استفاده شده ،نتایج بهدست آمده در پژوهش و بحث و اهميت و
کاربرد یافتهها و پيشنهادات( .فونت بي زر سایز )11
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فصل اول
مقدمه (سایز )84
شامل مطالبي از جمله نحوه و دالیل انتخاب محل کارآموزي ،ارتباط موضوع کارآموزي و سازمان مربوطه با رشته
دانشجو ،هدف و اهميت انجام کارآموزي براي دانشجویان رشته مورد نظر ميباشد .مقدمه باید حداقل در  1صفحه
تهيه شود( .فونت  B Nazaninسایز )11
معرفی محل کارآموزی (سایز )84
در این قسمت ،دانشجو باید به طور کامل مشخصات محل کارآموزي را بيان نماید که شامل موارد زیر ميتواند
باشد( :براي هر قسمت دانشجو ميتواند با آوردن عكسهاي متعدد که توسط خود کارآموز از شرکت یا سازمان
مورد نظر گرفته شده ،خواننده را در جهت فهم بهتر مفاهيم و موارد ذکر شده کمك کند)( .فونت B Nazanin
سایز )11
 نام شرکت (سازمان) مورد نظر آدرس پستي دقيق به همراه شماره تلفن نام مدیر عامل به همراه مدرك دانشگاهي چارت سازماني شرکت معرفي بخشهاي مختلف محل کارآموزي (در صورتي که محل کارآموزي از بخشهاي زیادي تشكيلشده است)
 معرفي بخشي که کارآموز در آنجا فعاليتهاي خود را انجام ميدهد نام سرپرست کارآموزي به همراه شماره تماس معرفي زمينههاي کاري انجام شده در آن بخش معرفي شرکتها یا سازمانهاي مرتبط به محل کارآموزي معرفي محصوالت ،پروژهها و فعاليتهاي انجام شده توسط شرکت و فعاليتهاي در دست اجرامطالب این بخش باید حداقل در  9صفحه تهيه شود.
فصل دوم  :مباحث تئوري و عملي کارهاي انجام گرفته در طول دوره
فصل سوم :گزارش کارهاي انجام گرفته و مهارتهاي آموخته شده در طول دوره
 8-9معرفی موضوع کارآموزی (سایز )84
در این قسمت ،تمامي اطالعات مرتبط با کارهاي انجام شده در طول دوره کارآموزي گنجانده ميشود .مانند ذکر
روش و مراحل انجام کار با جزیيات دقيق و  ...و تمام آنچه را که براي گویاتر شدن گزارش کمك ميکند؛ مانند
آوردن عكسهاي گرفته شده در حين انجام کار
فصل چهارم:پيشنهادات در مورد برخي از فرآیندهایي که در محل کارآموزي انجام ميگيرد.
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نتیجهگیری و پیشنهادات (سایز )84
در این قسمت نتایج فعاليتهاي انجام شده توسط کارآموز گنجانده ميشود .الزم به ذکر است که در این قسمت
کارآموز باید چندین پيشنهاد براي شرکت یا سازمان مورد نظر ،جهت رفع نواقص موجود و بهتر شدن آنها ارائه کند
و همچنين کارآموز باید قادر باشد که نقاط ضعف و قوت محل مربوطه را با سرپرست کارآموز مورد تحليل و ارزیابي
قرار دهد .ارائه هر مورد باید بهصورت خالصه ،روشن و شفاف باشد .در صورت ذکر کردن نقاط ضعف ،کارآموز باید
پيشنهادي جهت برطرف نمودن آن ارائه نماید .مطالب این بخش باید حداقل در  1صفحه تهيه شود( .فونت B
 Nazaninسایز )11
مراجع (سایز )84
مراجع به ترتيب براساس حروف الفبا و ابتدا مراجع فارسي آورده شوند.
الف -منابع فارسی
کتاب  :نام خانوادگي ،نام ،عنوان کتاب ( تعداد جلد)؛ نام افراد دخيل؛ کشور  /شهر؛ تنها نام انتشارات  ،نوبت چاپ ،
سال.
مقاله :نام خانوادگي ،نام ،عنوان مقاله؛ نام افراد دخيل؛ نام مجله  /نشریه؛ کشور /شهر  ،سال /دوره ،شماره (ماه)،
صفحه آغاز و پایان.
پایاننامه :نام خانوادگي ،نام ،عنوان پایاننامه /رساله ( ارشد  /دکتري)؛ کشور ،شهر ،دانشگاه ،دانشكده ،گروه،
سال و ماه.
منابع اینترنتی :نام خانوادگي ،نام ،نام مقاله؛ آدرس سایت اینترنتي ،تاریخ دقيق مشاهده.
نكته قابل توجه :در فهرست منابع ،باید مأخذ کليه منابع ذکر شود و براساس ترتيب آمدن در متن تنظيم شود.
ماده  .3چندتوصیۀ مهم:
 .8اگر در کارآموزي کوچكترین کارها را به شما محول کردند ،با کمال ميل انجام دهيد تا کسب تجربه
گردد.
 .1کنجكاو و تيزبين بودن در محل کارآموزي سبب ایجاد انگيزه در مسئولين براي جذب شما ميگردد.
 .0از تجارب سایر کارآموزان استفاده کنيد.
 .0بهتر است کارآموزي و پروژه کارشناسي در یك راستا باشند.
 .0یك دفترچه براي پيگيري امور همراه داشته باشيد .تاریخ و رئوس کارهاي انجام شده هر روز را
بهترتيب و بند به بند در آن بياورید .نكات و سؤاالت پيش آمده را در آن ذکر کنيد.
 .3به منظور درج بهموقع نمره توسط استاد کارآموزي ،در باره زمان تحویل گزارش کار با استاد کارآموزي
خود مشورت کنيد. .
 .9باید از چند هفته قبل ،گزارش کامل خود را به استاد بدهيد تا فرصت مطالعه و ارزشيابي آن امكانپذیر
باشد.
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.8

.0
.13
.11
.11
.10
.10
.10
.13

استاد کارآموزي ممكن است نظراتي در خصوص تكميل گزارشتان داشته باشد .پس ارائۀ گزارش را
براي آخرین روزهاي مهلت ثبت نمره نگه ندارید و براي خود فرصتي را در نظر بگيرید تا بتوانيد
نقصهاي احتمالي را برطرف کنيد.
ارائۀ پيشنهادات به سرپرست کارآموزي را فراموش نكنيد .بسياري از کارخانجات از ایدههاي نو استقبال
ميکنند.
بهترین زمان براي گذراندن دوره کارآموزي تابستان است.
حوزههایي که مهارت دارید را شناسایي کنيد.
ارتباط ميان حوزهها و ابعاد مختلف موجود در محيط کار را شناسایي کنيد.
ویژگيهاي الزم براي موفقيت در کسب و کار را شناسایي و تقویت کنيد.
رعایت نظم و مقررات و سلسله مراتب در محيطهاي صنعتي را تمرین کنيد.
تجارب کارآموزي خود را به سایر دانشجویان ارائه کنيد.
با کارکنان ،سرپرستان و مدیران محيط کارآموزي ارتباط مستمر داشته باشيد.

این شیوهنامه در  3ماده براساس بند  5چهارمین صورتجلسۀ شورای پژوهشی و فناوری دانشگاه
مورخه  37/19/22تصویب شده و از تاریخ مذکور الزماالجرا میباشد.
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فصل 92
فرایند مراحل عقد قراردادهای خارج از دانشگاه
ارسال عناوین نيازهاي تحقيقاتي دستگاهها،شرکتها و
صنعت به دانشگاه

ارسال عناوین نيازهاي تحقيقاتي به دانشكدههاي
ذیربط و درخواست فرم پروژه

ارائه فرمهاي پيشنهاد پروژه توسط اعضاي هيأت
علمي دانشكدهها

ارسال فرمهاي پيشنهادپروژه توسط دانشكدهها به گروه
کار آفریني و ارتباط با صنعت

بررسي چهارچوب کلي طرحها و ارسال فرمهاي
پيشنهاد پروژه به دستگاهها،شرکتها و صنعت

اعالم به

رد پيشنهاد

تأیيد پيشنهاد

درخواست

دانشكده ذیربط

پروژه

پروژه

اصالح پيشنهاد

عودت پروژه اصالح
شده توسط دانشكده

درخواست اصالح
پيشنهاد پرژه از
دانشكده مربوطه
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تنظيم قرارداد در تعداد نسخ درخواست شده و تأیيد و امضا
توسط معاون پژوهشي دانشگاه و ارسال به دستگاه ،شرکت و
صنعت

تأیيد و امضاي دستگاه،شرکت و صنعت و ابالغ به
دانشگاه و مجري طرح

ارائه گزارش نهایي طرح توسط مجري به مدیریت
کارآفریني و ارتباط با صنعت
ارسال و درخواست
اصالح
گزارشطرح به
مجری

ارسال گزارش نهایي طرح به کارفرما و درخواست
حقالزحمه و صدور اختتامه طرح

تأیيد گزارش نهایي طرح و واریز حقالزحمه به حساب
دانشگاه و صدور اختتامه طرح توسط کارفرما

درخواست وجه از معاونت اداري و مالي در وجه مجري،
بعد از کسر کسورات قانوني
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درخواست حسن انجام کار از کارفرما و آزاد سازي
ضمانت نامه

پرداخت مبلغ حسن انجام کار توسط کارفرما به حساب
دانشگاه و آزاد سازي ضمانت نامه

درخواست وجه از معاونت اداري و مالي در وجه مجري
وتسویه حساب با نامبرده
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فصل 99

شیوهنامۀ پذیرش دانشجویان بینالمللی (غیر ایرانی)
در دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
ماده .8مقدمه
دانشگاه شهيد مدني آذربایجان در راستاي توسعه هویت بينالمللي ،مراودات و ارتباطات پایدارتر و ثمربخشتر
بينالمللي ،ورود در بازار رقابت کيفي و علمي با دانشگاهها و مراکز معتبر جهاني ،همچنين گسترش زبان فارسي و
معرفي فرهنگ و تمدن ایران اسالمي و تبادل اطالعات،افكار و دانش و هنر ،مطابق با شيوهنامه ذیل که بر
اساس «آیيننامه پذیرش و اعطاي بورس تحصيلي دانشجویان غيرایراني در دانشگاهها و مراکز آموزش عالي
کشور» مصوب مورخ 1003/39/13وزراي محترم علوم ،تحقيقات و فناوري و بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي،
«بخشنامه پذیرش دانشجویان غير ایراني غير بورسيه در دانشگاهها و مراکز آموزش عالي کشور» شماره
 01/11/00339مورخ  1088/33/30اداره کل امور دانشجویان داخل و شوراي بورس دانشجویان غير ایراني و
آیيننامۀ پذیرش دانشجوي غيرایراني -غيربورسيه در دانشگاهها و مراکز آموزش عالي کشور مورخ 1000/39/13
تنظيم شده است ،به پذیرش دانشجویان بينالمللي (غير ایراني) واجد شرایط اقدام مينماید.
ماده  .2تعاریف
 .8-2دانشجوی بینالمللی (غیر ایرانی)
دانشجوي بينالمللي (غير ایراني) فردي است که داراي گذرنامۀ خارجي بوده و با روادید تحصيلي وارد کشور
ميشود.
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داوطلباني که داراي دو تابعيت ایراني و غير ایراني هستند ،نميتوانند به عنواندانشجوي بينالمللي (غير ایراني)
پذیرش شوند.
 .2-2دانشجوی بینالمللی (غیر ایرانی)بورسیه
به دانشجوي غير ایراني گفته ميشود که در یكي از دورههاي بلندمدت در مقاطع کارداني ،کارشناسي ،کارشناسي
ارشد و دکتري اعم از نظري و مهارتي ،دورههاي کوتاهمدت آموزشي و فرصت مطالعاتي که به واسطۀ
تفاهمنامههاي منعقده فيمابين دولت جمهوري اسالمي ایران با سایر دولتها یا معرفي سازمانها و نهادها و
یا درخواست شخص به تحصيل رایگان مبادرت ميورزد.
 .9-2دانشجوی بینالمللی (غیر ایرانی)غیر بورسیه
به دانشجوي بينالمللي (غير ایراني) گفته ميشود که کليۀ هزینههاي تحصيلي خود را بر اساس شرایط اعالم
شده از سوي دانشگاه شخصاًپرداخت مينماید.
 .4-2بورس تحصیلی
ارائه فرصت آموزش رایگان با پرداخت مقرري تحصيلي بر اساس ضوابط و مقررات دولت جمهوري اسالمي
ایران است.
ماده  .9چگونگی تحصیل اتباع غیر ایرانی در دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
پذیرش اتباع غير ایراني در دانشگاه شهيد مدني آذربایجان به یكي از روشهاي ذیل صورت ميگيرد:
 .1بورس دولت جمهوري اسالمي ایران
 .1بورس دستگاهها و دانشگاهها
 .0غير بورسيه(آزاد با هزینه شخصي)
 .0آزمون سراسري
ماده .4ارکان سیاستگذاری و اجرایی پذیرش و اعطای بورس تحصیلی دانشجویان بینالمللی
(غیرایرانی) در کشور (سطح ملی)
الف .به منظور سياستگذاري ،بررسي برنامهها و اقدامات صورت گرفته ،شورایي تحت عنوان شوراي راهبري
پذیرش دانشجویان غيرایراني متشكل از اعضاي ذیل تشكيل ميگردد:


وزیر علوم ،تحقيات و فناوري (ریيس شورا)



وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي



ریيس دانشگاه آزاد اسالمي
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ریيس جهاد دانشگاهي



ریيس نهاد نمایندگي مقام معظم رهبري در دانشگاهها



معاون دانشجویي وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري (دبير شورا)



معاون آموزشي وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري



معاون دانشجویي وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي



معاون آموزشي وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي



معاون وزیر کشور



معاون وزیر خارجه

تبصره .جلسات شوراي یادشده ساليانه حداقل یكبار تشكيل خواهد شد.
ب .به منظور تصميم گيري در مورد اعطاي بورس به متقاضيان و رسيدگي به امور رفاهي ،آموزشي دانشجویان
غيرایراني ،شورایي تحت عنوان شوراي بورس دانشجویان غيرایراني متشكل از افراد ذیل تشكيل ميگردد:


مدیر کل امور دانشجویان داخل وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري (ریيس)



مدیر کل امور دانشجویان و دانشآموختگان داخل وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي (نایب
ریيس)



نمایندۀ دانشگاه بينالمللي امام خميني (ره)



نمایندۀ دانشگاه آزاد اسالمي



نمایندۀ مرکز جهاني علوم اسالمي



نمایندۀ وزارت اطالعات



نمایندۀ وزارت امور خارجه



نمایندۀ جهاد دانشگاهي



نمایدۀ نهاد نمایندگي مقام معظم رهبري در دانشگاهها



نمایندۀ سپاه پاسداران انقالب اسالمي

تبصره .ادارۀ دانشجویان غيرایراني وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري به عنوان دبيرخانۀ شوراي بورس دانشجویان
غيرایراني تشكيل پروندۀ متقاضيان و پيگيري مصوبات شورا را عهدهدار ميباشد.
ج :کارگروهها
به منظور تسهيل در روند امور اجرایي و انجام بهتر وظایف بورس ،کارگروههاي تخصصي جذب ،فرهنگي ،سنجش
و ارزیابي تحصيلي و امور رفاهي تشكيل ميشود.
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ماده  .5ارکان تصمیم گیری و شرح وظایف آنها
 .8-5کمیته پذیرش دانشجویان بینالمللی
کميتهاي است که پذیرش دانشجویان بينالمللي در آن تصویب ميگردد و اعضاي آن عبارتند از:
ریاست دانشگاه (رئيس کميته) ،مدیر گروه همكاريهاي علمي بينالمللي(دبير شورا) ،معاون آموزشي دانشگاه،
معاون پژوهش وفناوري دانشگاه ،معاون دانشجویي ،مدیر تحصيالت تكميلي،مسئوالدارۀ پذیرش و سرپرستي
دانشجویان بينالمللي (غير ایراني).
در صورت نياز به حضور افراد دیگر از ایشان دعوت به عمل مي آید.
 .2-5گروه همكاریهای علمی و بینالمللی دانشگاه
این گروهزیر نظر معاونت پژوهشي به منظورایجاد تعامالت چندجانبه بين دانشگاه شهيد مدني آذربایجان و
مؤسسههاي خارج از کشور (دانشگاهها ،مراکز و مؤسسات آموزشي ،پژوهشي و دیگر مراکز علمي-فرهنگي)
در عرصۀ آموزش ،فعاليتهاي پژوهشي و امور مشاورهاي و فرهنگيفعاليت ميکند .این گروه از طریق شوراي
دانشگاه ،شوراي آموزش و اداره پذیرش و سرپرستي دانشجویان غير ایراني ،آموزش این دانشجویان را تسهيل
ميبخشد.
 .9-5اداره پذیرش و سرپرستی دانشجویان بینالمللی (غیر ایرانی)
این اداره زیرنظر گروه همكاريهاي علمي و بينالمللي فعاليت ميکند و وظيفۀ اجراي تصميمهاي کمیته
پذیرش دانشجویان بینالمللی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان را برعهده دارد.
 .4-5معاونت آموزشی دانشگاه
مهمترین وظایف این معاونت در خصوص دانشجویان بينالمللي (غير ایراني) عبارتند از:
الف) بررسي و تأیيد صالحيت و شرایط اختصاصي تحصيل در دانشگاه از طریق دانشكدهها و گروههاي آموزشي
ب) صدور پذیرش تحصيل دانشجو در دانشگاه
پ) مدیریت امور آموزشي با رعایت موارد آیيننامههاي آموزشي دانشگاه
ت) کنترل عدم بدهي دانشجو
ث) ارائه ریز نمرات و مدرك دانشآموختگي پس از تأیيد وزارتخانه
ج)ارزشيابي و صدور مدرك فراغت از تحصيل
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چ) تعامل با اداره پذیرش و سرپرستي دانشجویان بينالمللي (غير ایراني) در خصوص احراز صالحيت عمومي از
آن دفتر ،مكاتبات با مراجع ذیربط داخل کشور و مكاتبات بينالمللي ،کنترل پروانه اقامت در ابتداي هر
نيمسال آموزشي ،بررسي و پيگيري مسایل خاص دانشجویان.
 .5-5معاونت دانشجویی دانشگاه
مهمترین وظایف این معاونت در خصوص دانشجویان بينالمللي (غير ایراني) عبارتند از:
الف) تأمين کمكهزینۀ مسكن یا خوابگاه بدون دریافت شهریه براي دانشجویان بورسيۀ مجرد با در نظر گرفتن
مكان ویژه براي این دانشجویان
ب) تأمين بيمۀ خدمات درماني ،غذاو امكانات و تسهيالت رفاهي دیگر الزم براي دانشجویان بورسيه براساس
آیيننامۀ پذیرش و اعطاي بورس تحصيلي دانشجویان غير ایراني در دانشگاهها و مراکز آموزش عالي کشور
پ) تأمين کمكهزینۀ تحصيليو کمكهزینۀ پایاننامهبراي دانشجویان بورسيه واجد شرایط از طریق معاونت
پژوهشي و فناوري
ت) تسهيل و هماهنگي براي تأمين خوابگاه ،بيمۀ خدمات درماني ،غذا و امكانات و تسهيالت رفاهي دیگر براي
دانشجویان غيربورسيه متقاضي ،مشروط به پرداخت هزینه هاي الزم توسط دانشجو
ت) تسهيل و هماهنگي براي تامين خوابگاه متاهلي در دانشگاه یا خارج از دانشگاه براي کليه دانشجویان
بورسيه و غيربورسيه متقاضي،مشروط به پرداخت هزینه هاي الزم توسط دانشجو
ماده .6شرایط پذیرش
شرایط عمومی
الف :نداشتن منع قانوني ادامه تحصيل
ب :داشتن تائيدیه از نمایندگي جمهوري اسالمي ایران در کشور ذیربط یا وزارت امور خارجه جمهوري اسالمي
ایران در مورد صالحيت داوطلب
ج :داشتن گواهينامه معتبر سالمت جسمي و روحي به تأیيد معتمد نمایندگي جمهوري اسالمي ایران در کشور
متبوع داوطلب
شرایط اختصاصی
شرایط اختصاصي پذیرش در هر یك از مقاطع به شرح ذیل ميباشد:
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الف :شرایط علمی
 . 8کارشناسی:
*داشتن حداقل دیپلم متوسطه که به تأیيد مراجع ذيصالح در کشور مربوط رسيده باشد و معادل دیپلم کامل
متوسطه در ایران شناخته شود.
تبصره  .8متقاضيان کشورهایي که ارزش دیپلم آنان با ارزش دیپلم متوسطه جمهوري اسالمي ایران برابري
نميکند ،پس از گذراندن دورههاي تكميلي به ميزان مدت تعيين شده از سوي مراکز مجري و پس از موفقيت در
گذراندن دروس پيشدانشگاهي براي ادامۀ تحصيل توسط شوراي بورس دانشجویان غيرایراني به دانشگاهها معرفي
ميشوند.
تبصره  .2اتباع خارجي که از مدارس متوسطه جمهوري اسالمي ایران در خارج از کشور فارغالتحصيل شدهاند،
ميتوانند در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي ایران ادامه تحصيل دهند.
تبصره  .9اتباع خارجي که از مدارس داخل کشور جمهوري اسالمي ایران فارغالتحصيل شدهاند از شمول این
برنامه مستثني بوده و تابع مقررات پذیرش داوطلبان ایراني خواهند بود.
تبصره  .4فرزندان نمایندگان سياسي خارجي که در ایران تحصيالت خود را به اتمام رساندهاند ،بنابه پيشنهاد و
تأیيد وزارت امور خارجه و تأیيد شوراي بورس از شمول تبصره  0مستثني خواهند بود.
* داشتن معدل کل  11/0از  13یا معادل آن در مقطع تحصيلي دیپلم متوسط براي ورود به مقاطع کارداني و
کارشناسي رشتههاي علوم انساني ،کشاورزي ،هنر و حداقل معدل  10از  13و یا معادل آن براي ورود به رشتههاي
علومپایه ،معماري ،فني و مهندسي و پزشكي در مقطع کارشناسي و مقاطع تحصيلي کارشناسي ارشد پيوسته و
دکتراي عمومي.
 .2کارشناسی ارشد:
*داشتن حداقل معدل 10در رشتههاي علوم انساني ،هنر و کشاورزي و معدل  10در سایر رشتهها براي ورود به
دورۀ کارشناسي ارشد و اخذ پذیرش از یكي از دانشگاهها
 .9دکتری تخصصی:
داشتن حداقل معدل  13براي ورود به دورههاي دکتراي تخصصي Ph.Dدر رشته متناسب با رشته تحصيلي دوره
کارشناسي ارشد و اخذ پذیرش از یكي از دانشگاهها
ب :شرایط سنی:
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متقاضيان در هنگام ارسال تقاضاي تحصيلي در دانشگاههاي جمهوري اسالمي ایران باید داراي شرایط سني به
ترتيب ذیل باشند:
*حداکثر  11سال براي دارندگان دیپلم متوسطه (در مورد داوطلبان رشتههاي زبان و ادبيات فارسي و الهيات 13
سال) براي تحصيل در دورههاي کارداني و کارشناسي.
*حداکثر  18سال براي دارندگان دیپلم مدرك کارشناسي (زبان و ادبيات فارسي و الهيات  03سال) براي تحصيل
در دوره کارشناسي ارشد.
*حداکثر  01سال براي دارندگان مدرك کارشناسي ارشد (در مورد داوطلبان تحصيل در رشته ادبيات فارسي و
الهيات  00سال) براي تحصيل دردوره دکتري
*تبصره.کليۀ دانشجویاني که به استناد آئيننامه پذیرش دانشجو از خارج از کشور پذیرفته شدهاند و در مقاطع
کارشناسي ،کارشناسي ارشد و یا دکتري برابر مقررات جاري مقطع مربوط از دانشگاههاي جمهوري اسالمي ایران
فارغالتحصيل گردیدهاند ،درصورتي که در همان سال فراغت از تحصيل ،تقاضاي ادامه تحصيل در مقطع باالتر را

داشته باشند از شرط سني معاف ميباشند.
ج:شرایط مالی تحصیل
* داشتن مدرك توانایي مالي براي پرداخت شهریۀ تحصيلي دانشگاه و هزینههاي زندگي در شهر تبریز براي
متقاضیان غیربورسیه
تبصره .دانشگاه هيچگونه تعهدي در قبال تأمين هزینه اسكان و زندگي خانواده متقاضيان بورسيه ندارد.
ماده  .7زمانبندی پذیرش
* مهلت پذیرش مدارك و درخواست فرد متقاضي غير بورسيه در هر ترم  3ماه قبل از شروع ترم تحصيلي طبق
تقویم آموزشي دانشگاه شهيد مدني آذربایجان است.مدارك ارسالي پس از مهلت مقرر براي ترم بعد بررسي ميشود.
زمانبندي بررسي تقاضا و اعالم نتيجه به شرح ذیل خواهد بود:
مراحل کار

نيمسال اول تحصيلي

نيمسال دوم تحصيلي

آخرین زمان دریافت مدارك متقاضيان

تا قبل از پانزدهم اردیبهشت

تا قبل از پانزدهم شهریورماه

بررسي و اعالم نتيجه به داوطلب

پانزدهم مرداد ماه

پانزدهم آذر ماه

شروع کالسها

بر اساس تقویم آموزشي دانشگاه

بر اساس تقویم آموزشي دانشگاه
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ماده  .1توانایی زبانی
 .8-1توانایی زبان فارسی
الف) تسلط کافي به زبان فارسي با ارائۀ گواهي موفقيت در آزمون زبان فارسي
تبصره .8سنجش ميزان تسلط متقاضي به زبان فارسي به دو شيوۀ ذیل انجام ميشود:
 .8ميزان آشنایي آن دسته از متقاضيان غير ایراني که مقطع تحصيلي قبلي خود را در ایران گذراندهاند ،مورد قبول
است.
 .2ميزان آشنایي سایر متقاضيان غير ایراني که مقطع تحصيلي قبلي خود را در ایران نگذراندهاند ،باید توسط یكي
از مراکز رسمي معتبر زبانآموزي فارسيذیل سنجيده و اعالم شود.
* مرکز آموزش زبان فارسي مرکز جهاني علوم اسالمي
* مرکز آموزش بينالمللي زبان و ادبيات فارسي دانشگاه تهران (دهخدا)
* مرکز آموزش زبان فارسي دانشگاه بينالمللي امام خميني(ره)
* مرکز آموزش زبان فارسي به غير فارسي زبانان دانشگاه فردوسي مشهد
* گروه زبان فارسي دانشگاه شهيد مدني آذربایجان
* مرکز آموزش زبان گروه همكاريهاي بينالمللي
* سایر دانشگاهها و مراکز اموزش عالي که آمادگي برگزاري دورۀ زبان و ادبيات فارسي را با تأیيد
شوراي بورسدانشجویانغيرایرانيداشتهباشند.
تبصره .2پذیرفتهشدگاني که آشنایي کافي با زبان فارسي ندارند ،قبل از شروع رسمي دورۀ تحصيلي ملزم به
شرکت در دورۀ زبان و ادبيات فارسي در یكي از مراکز رسمي معتبر زبانآموزي فارسي هستند.
تبصره .9هزینه برگزاري دورۀ زبان و ادبيات فارسي دانشجویان بورسيه بر عهدۀ وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري
یا مؤسسۀ بورس دهنده است.
تبصره .4هزینۀ برگزاري دورۀ زبان و ادبيات فارسي دانشجویان غير بورسيه برعهده دانشجو است.
 .2 -1توانایی زبان انگلیسی
الف) دانشجویان دکتري غيرانگليسيزبان (زبان انگليسي زبان رسمي کشور محل سكونت آنها نيست) و
دانشجویاني که مقاطع کارشناسي و کارشناسي خود را در یكي از دانشگاههاي انگليسي زبان طي ننمودهاند ،الزم
است تازمان امتحان جامع حدنصاب یكي از آزمونهاي معتبر زبان انگليسي ذیل را بدست آورند:
 TOEFL,IELTS, PTE,MSRT/ MCHE, MHLE,TOLIMO, Cambridge First

Certificate, Cambridge Advanced Certificate, Cambridge Proficiency
Certificate, English Language GCSE, or O-level, International Baccalaureate
Standard Level (SL), European Baccalaureate
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آزمون زبان انگليسي دانشگاههاي مورد تأیيد در ایران
ب) متقاضيان مقطع کارشناسي و کارشناسي ارشد الزم است آشنایي اوليه با زبان انگليسي داشته باشند و در صورت
نياز دورههاي پيشنياز براي آنها در نظر گرفته ميشود.
تبصره .دورۀ پيشنياز آموزش زبان انگليسي براي متقاضيان مقطع کارشناسي و کارشناسي ارشد با نيازسنجي و
برنامهریزي گروه همكاريهاي بينالمللي و توسط گروه زبان انگليسي دانشگاه برگزار خواهد شد.
ماده  .3مدارك الزم برای درخواست تحصیل در دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
 .8فرم تكميل شده درخواست پذیرش
 .2سه نسخه تصویر مدارك تحصيلي برابر اصل شده
 .9دو نسخه تصویر مدارك هویتي برابر اصل شده (کپي گذرنامه)
 .4یك قطعه عكس  0×0جدید رنگي همراه با فایل آن
 .5توصيهنامه علمي براي دانشجویان کارشناسي ارشد و دکتري
 .6رزومه ( )CVبراي متقاضيان تحصيل در مقاطع کارشناسي ارشد و دکتري
.7پيشنهادۀ پژوهشي کوتاه براي متقاضيان تحصيل در مقطع دکتري
 .1نامه تأمين هزینه تحصيل یا بورسيه
ماده  .81نحوۀ ارائۀ مدارك
الف) ارائه مدارك متقاضيان بورسيه وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري :متقاضيان از طریق اداره کل امور دانشجویان
غيرایراني درخواست خود را اعالم نموده و مدارك الزم را ارسال مي نمایند؛ سپس افراد واجد شرایط از طریق
آن وزارتخانه به دانشگاه شهيد مدني آذربایجان معرفي ميگردند.
ب) ارائه مدارك متقاضيان غيربورسيه وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري :داوطلبان ميتوانند به یكي از روشهاي
ذیل اقدام نمایند:
 )1درخواست مستقيم متقاضي به دانشگاه شهيد مدني آذربایجان :داوطلبان ابتدا با تكميل فرم درخواست و
ارسال مدارك به صورت الكترونيكي از طریق سایت دانشگاه شهيد مدني آذربایجان ،از حائز شرایط بودن خود
اطمينان حاصل ميکنند؛ سپس ارسال مدارك الزم از طریق پست سریع یا پست هوایي صورت ميپذیرد.
 )1در چارچوب برنامه مشترك دانشگاه با دانشگاههاي سایر کشورها
 )0در چارچوب ایجاد شعب مشترك دانشگاهي در داخل و خارج کشور
 )0براساس همكاريهاي بينالمللي و تفاهمنامههاي فيمابين جمهوري اسالمي ایران و سایر کشورها
 )0ازطریق معرفي سازمان امور دانشجویان
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تبصره .پذیرش داوطلبان غيربورسيه در دو مرحله انجام مي پذیرد :در مرحلۀ اول مدارك تحصيلي و هویتي با
رعایت نكات ماده  10از متقاضي اخذ و طبق شرایط خاص دانشگاه گواهي پذیرش اوليه صادر ميشود .در مرحله
بعد ،تصویر مدارك تحصيلي و هویتي ،کاربرگ مشخصات اوليه و کاربرگ ثبتنام دانشجویان غير ایراني غير
بورسيه متقاضي یا متقاضيان جهت تأیيد صالحيت عمومي و اخذ مجوز تحصيل آنان به اداره کل امور دانشجویان
غيرایرانيوزارت علوم ،تحقيقات و فناوري طي ليست یا موردي ارسال مي گردد.پس از تأیيد این اداره کل ،اخذ
روادید تحصيلي و ورود به ایران و پذیرش نهایي به متقاضي داده ميشود.

ماده .88شهریه تحصیلی
.8-88ميزان شهریۀ تحصيلي دانشجویان غيربورسيه توسط هيأت امناي دانشگاه تعيين ميشود.
 .2-88دانشجوي بورسيه از پرداخت هزینۀ شخصي معاف است .در صورتي که سنوات بهرهمندي از بورس
دانشجو تمام شود ولي ادامۀ تحصيل وي از نظر مقررات آموزشي بالمانع باشد سنوات باقيمانده بهصورت
غيربورسيه و با پرداخت شهریه توسط دانشجو خواهد بود.
تبصره .هزینۀ درس جبراني توسط سازمان بورس کننده و یا دانشجو پرداخت ميشود.
.9-88دانشجوي غيربورسيه ملزم است طبق قرارداد آموزشي بسته شده با دانشگاه ،براي پرداخت شهریه در
زمان مقرر اقدام کند؛ در غيراینصورت از ادامۀ تحصيل محروم ميشود.
 .4-88در صورتي که قبل از ثبت نام نهایي از پذیرفته شده شهریه اخذ شده باشد ،در صورت عدم تأیيد
صالحيت متقاضي از طرف اداره کل امور دانشجویان غيرایرانيوزارت علوم ،تحقيقات فناوري شهریه به
متقاضي مسترد خواهد شد.
 .5-88جدول میزان شهریه ساالنه دانشجویان غیرایرانی (معادل ریالی براساس نرخ دالر
مصوب بانک مرکزی)
[مصوب ششمين نشست هيأت امناي دانشگاه مورخ ]1003/30/10
گروه آموزشي

علوم انساني

علوم پایه

مهندسي و کشاورزي

مقطع
کارشناسي

 933دالر

 903دالر

 903دالر

کارشناسي ارشد

 1833دالر

 1133دالر

 1133دالر

دکتري

 0333دالر

 0133دالر

 0033دالر

تبصره .در موارد خاص و ضروري ،هيأت رئيسه دانشگاه ميتواند پس از بررسي مستندات و مدارك مثبته
متقاضي ،تا سقف ( )03درصد تخفيف شهریه اعمال نماید.
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ماده  .88این شيوه نامه در  11ماده و  13تبصره در ششمين جلسه هيأت رئيسه دانشگاه مورخ  1003/0/11به
تصویب رسيد و از نيمسال اول  03 -09قابل اجرا است.
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فصل 94
دستورالعمل اعطای بورسیۀ تحصیلی برای دانشجویان بینالمللی
متقاضی تحصیل در دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
با توجه به سياست کلي بينالملليسازي دانشگاههاي کشور و لزوم گسترش دیپلماسي علمي و جذب دانشجوي
بينالمللي ،دانشگاه شهيد مدني آذربایجان براي دانشجویان مستعد بينالمللي در مقاطع کارشناسي ،کارشناسي ارشد
و دکتري ،بورس تحصيلي بشرح ذیل اعطا ميکند:
بورس درجه 8
در این نوع بورس ،ضمن معافيت دانشجویان کارشناسي ،کارشناسي ارشد و دکتري از پرداخت کل شهریۀ تحصيلي،
به دانشجوي کارشناسي ارشد ماهانه مبلغ( 9،333،333 /-هفت ميليون) ریال و به دانشجوي دکتري ماهانه مبلغ/-
( 13،333،333ده ميليون) ریال از بابت کمكهزینۀ زندگي پرداخت خواهد شد.
بورس درجه 2
در این نوع بورس ،دانشجویان کارشناسي ،کارشناسي ارشد و دکتري از پرداخت  %03شهریۀ تحصيلي معاف بوده،
به دانشجوي مقطع کارشناسي ارشد ماهانه مبلغ( 0،333،333 /-پنج ميليون) ریال و به دانشجوي مقطع دکتري
ماهانه مبلغ( 9،333،333 /-هفت ميليون) ریال از بابت کمكهزینۀ زندگي پرداخت خواهد شد.
بورس درجه 9
در این نوع بورس ،دانشجویان کارشناسي ،کارشناسي ارشد و دکتري از پرداخت  %03شهریۀ تحصيلي معاف بوده،
به دانشجوي مقطع کارشناسي ارشد ماهانه مبلغ( 0،033،333 /-سه ميليون و پانصد هزار) ریال و به دانشجوي
مقطع دکتري ماهانه مبلغ( 0،333،333 /-پنج ميليون) ریال از بابت کمكهزینۀ زندگي پرداخت خواهد شد.
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تبصره .در هر سه نوع بورس ،براي دانشجویان مقطع کارشناسي فقط معافيت از پرداخت شهریه پيشبيني شده
است.
نوع بورس

درجه 1
درجه 1
درجه 0

کارشناسي
کمك هزینۀ
شهریه
زندگي

کارشناسي ارشد
کمك هزینۀ
شهریه
زندگي

شهریه

دکتري
کمك هزینۀ
زندگي

معاف کامل

***

معاف کامل

 9،333،333/-ریال

معاف کامل

 13،333،333/-ریال

 %03معاف

***

 %03معاف

 0،333،333/-ریال

 %03معاف

 9،333،333/-ریال

 %03معاف

***

 %03معاف

 0،033،333/-ریال

 %03معاف

 0،333،333/-ریال

شرایط استفاده از بورس تحصیلی
 .8شرایط آموزشی
الف) داشتن مدرك تحصيلي معتبر در مقطع قبلي و داشتن شرایط عمومي پذیرش براساس آیيننامۀ پذیرش
دانشجوي بينالمللي
ب) داشتن ميانگين نمرات بشرح ذیل:
 براي استفاده از بورس درجه  :1داشتن ميانگين نمرات  18به باال یا معادل آن در مقطع تحصيلي قبلي براي استفاده از بورس درجه  :1داشتن ميانگين نمرات  19به باال یا معادل آن در مقطع تحصيلي قبلي براي استفاده از بورس درجه  :0داشتن ميانگين نمرات  13به باال یا معادل آن در مقطع تحصيلي قبلي .2شرایط پژوهشی
متقاضیان بورس مقطع دکتری
 براي استفاده از بورس درجه  1مقطع دکتري :داشتن حداقل  0مقاله (حداقل  10امتياز) چاپ شده درنشریات معتبر نمایه شده در پایگاههاي استنادي JCR ، ScopusWeb of Scienceکه به تأیيد
شوراي پژوهش و فناوري رسيده باشد.
 براي استفاده از بورس درجه  1مقطع دکتري :داشتن حداقل  0مقاله (حداقل  13امتياز) چاپ شده درنشریات معتبر نمایه شده در پایگاههاي استنادي  JCR ، ScopusWeb of Scienceکه به تأیيد
شوراي پژوهش و فناوري رسيده باشد.
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 براي استفاده از بورس درجه  0مقطع دکتري :داشتن حداقل  1مقاله (حداقل  9امتياز) چاپ شده درنشریات معتبر نمایه شده در پایگاههاي استنادي JCR ، ScopusWeb of Scienceکه به تأیيد
شوراي پژوهش و فناوري رسيده باشد.
متقاضیان بورس مقطع کارشناسی ارشد
 براي استفاده از بورس درجه  1مقطع کارشناسي ارشد :داشتن حداقل  0مقاله (حداقل  13امتياز) چاپشده در نشریات معتبر نمایه شده در پایگاههاي استنادي JCR ، ScopusWeb of Scienceکه
به تأیيد شوراي پژوهش و فناوري رسيده باشد.
 براي استفاده از بورس درجه  1مقطع کارشناسي ارشد :داشتن حداقل  1مقاله (حداقل  9امتياز) چاپشده در نشریات معتبر نمایه شده در پایگاههاي استنادي  JCR ، ScopusWeb of Scienceکه
به تأیيد شوراي پژوهش و فناوري رسيده باشد.
 براي استفاده از بورس درجه  0مقطع کارشناسي ارشد :داشتن حداقل  1مقاله (حداقل  0امتياز) چاپشده در نشریات معتبر نمایه شده در پایگاههاي استنادي  JCR ، ScopusWeb of Scienceکه
به تأیيد شوراي پژوهش و فناوري رسيده باشد.
 .9دانش زبان انگلیسی
داشتن توانایي زبان انگليسي ،شرط تعيينکننده براي استفاده از بورس تحصيلي خواهد بود .مرجع تعيين سطح
این توانایي نمرات آزمون  TOEFLیا  IELTSميباشد .در صورتي که متقاضي فاقد این مدارك باشد،
مرجع تصميمگيري در مورد توانایيهاي زباني متقاضي ،مرکز آموزش و خدمات زبانهاي خارجي دانشگاه
خواهد بود.
 .4شرایط استمرار بورس
اعطاي بورس تحصيلي ،در ابتداي مرحلۀ پذیرش دانشجوي بينالمللي ،براي مدت یك سال تحصيلي صورت
ميگيرد .بدیهي است اعطاي بورس براي سالهاي بعد ،منوط به احراز شرایط زیر در هر سال تحصيلي از
طرف دانشجو در دانشگاه شهيد مدني آذربایجان خواهد بود.
بورس درجه  .1داشتن ميانگين نمرات  18به باال در یك سال قبل و حداقل یك مقالۀ چاپ شده یا داراي
گواهي پذیرش معتبر در نشریات علمي معتبر نمایه شده در JCR
بورس درجه  .1داشتن ميانگين نمرات  19به باال در یك سال قبل و حداقل یك مقالۀ چاپ شده یا داراي
گواهي پذیرش معتبر در نشریات علمي معتبر نمایه شده در  Scopusیا WOS
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بورس درجه  .0داشتن ميانگين نمرات  13به باال در یك سال قبل و ارائۀ حداقل دو مقالۀ کامل در
همایشهاي ملي یا بينالمللي معتبر
این دستورالعمل در  0ماده در تاریخ  1008/31/13به تصویب شوراي پژوهش و فناوري دانشگاه و در تاریخ
 1008/30/01به تصویب هيأت رئيسۀ دانشگاه رسيده و از آن تاریخ قابل اجرا است.
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مقدمه
سازمان تحقيقات هستهاي اروپا که به اختصار سرن ناميده ميشود (European Organization for
)Nuclear Researchدر سال  1000ش 1000 /م توسط  11عضو اوليه تأسيس شد؛ وظيفۀ اصلي سرن یافتن
و مطالعۀ ساختار ماده در کوچكترین ابعاد دسترسپذیر است .شتاب هادروني بزرگ (Large Hadron
)Colliderکه بزرگترین پروژه در مجموعۀ سرن است ،چند سالي است که راهاندازي شده است .تجهيزات مورد
نياز این شتابگر بسيار پرهزینه است .تأمين هزینۀ مجموعۀ آزمایشها در مرکز تحقيقاتي سرن در توان یك کشور
حتي کشورهاي ثروتمند و صنعتي نميگنجد .همين امر باعث شده این مجموعه توسط جمعي از کشورهاي اروپایي
تأسيس شود و کشورهاي دیگر جهان از آن حمایت کنند.
در سال  1090ش  1333 /م توافقنامۀ همكاري بين وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري جمهوري اسالمي ایران و
سرن در سوئيس به امضا رسيد و در تاریخ  10تير  1083ش 0 /جوالي  1331م ایران رسماً به عنوان کشور غير
عضو پذیرفته شد .با توجه به اهميت حضور ایران در پژوهشهاي بينالمللي ،کميسيون شتابگرهاي معاونت پژوهش
و فناوري در تاریخ  1009/31/10ضمن تأکيد بر همكاري  13ساله ایران با سرن خواستار گسترش حضور دانشگاهها
و پژوهشگاهها در سرن شد .بر این اساس و با استناد به بند «ب» ماده  1و بندهاي  0،10بخش «ب» ماده  1و بند
 11بخش «ج» ماده  1قانون اهداف ،وظایف و تشكيالت وزارت علوم مصوب  1080/30/18مجلس شوراي
اسالمي و همچنين بندهاي  0-8 ،1-1و  3قانون سياستهاي کلي علم و فناوري ابالغي از سوي مقام معظم
رهبري و همچنين با توجه به تجربه و بررسي مشارکتهاي ایران در  13سال گذشته ،وزارت عتف پذیرفته است در
حد توان کشور چه به لحاظ مالي و چه به لحاظ ظرفيت انساني از دانشگاهها و مراکز پژوهشي کشور از گسترش
همكاريهاي تحقيقاتي با سرن با هدف توسعۀ ظرفيتهاي علمي و فني متخصصان کشور در این مرکز تحقيقات
مهم جهاني حمایت کند.
شيوهنامۀ حاضر در جهت پشتيباني و گسترش همكاري مؤسسات آموزشي ،پژوهشي و فناوري کشور با سرن تهيه و
تدوین شده است.
ماده  .8تعاریف
وزارت :منظور وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري است.
مرکز :منظور مرکز مطالعات و همكاريهاي علمي و بينالمللي (ایسمو) است.
سرن :منظور سازمان تحقيات هستهاي اروپا است.
کارگروه :منظور کارگروه پشتيباني از همكاري دانشگاهها و پژوهشگاهها با سرن است.
مجموعه قوانین و مقررات پژوهشی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

مؤسسات :منظور تمامي دانشگاهها ،پژوهشگاهها ،پاركهاي علم و فناوري و مراکز وابسته به وزارت علوم،
تحقيقات و فناوري واجد شرایط که مایل به همكاري با سرن ميباشند.
معاونت :منظور معاونت پژوهش و فناوري وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري است.
مادۀ .2اهداف
 .1-2گسترش همكاري و مشارکت مؤسسات با سرن.
 . 1-2کسب تجربۀ مشترك وزارت و مؤسسات در جهت همكاري با مؤسسات علمي و تحقيقاتي بزرگ و
بينالمللي مانند سرن.
 .0-2ارتقاي سطح دانش و فناوري محققان ایراني.
 .0-2تشویق و ترغيب مؤسسات براي تشكيل گروههاي فعال در زمينۀ فيزیك ذرات و کاربردهاي آن.
 .0-2اطالعرساني به مؤسسات واجد شرایط درخصوص دستاوردهاي حاصل از گسترش فعاليت با سرن.
 .3-2ایجاد زمينۀ مناسب براي انتقال دانش فني پيشتاز از طریق مشارکت فني در پروژههاي علمي بهویژه
فناوري در سرن.
مادۀ  .9کارگروه همكاری با سرن
 .1-9این کارگروه بهمنظور هدایت و راهنمایي مؤسسات عالقهمند و توانمند براي همكاري با سرن و نيز
ارائۀ مشاورههاي الزم به معاونت پژوهش و فناوري براي گسترش همكاري با سرن در وزارت عتف تشكيل
ميشود.
 .1-9دبيرخانۀ کارگروه در مرکز خواهد بود .مرکز ساالنه اعتباري براي تأمين هزینههاي مدیریت این
کارگروه شامل تشكيل جلسات ،مسافرتها ،و نيز مواردي که کارگروه تأیيد ميکند ،اختصاص ميدهد.
 .0-9اعضاي کارگروه به شرح ذیل تعيين ميگردند:
-

رئيس کارگروه (مدیر کل دفتر حمایت و پشتيباني امور پژوهش و فناوري)

-

دبير کارگروه (رئيس مرکز)

-

معاون مرکز مطالعات و همكاريهاي علمي و بينالمللي وزارت عتف
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-

نمایندۀ ایران در سرن

-

نمایندۀ معاونت پژوهش و فناوري

-

نمایندۀ پژوهشگاه دانشهاي بنيادي

-

سه نفر از اعضاي هيأت علمي مؤسساتي که از تجربۀ الزم در همكاري با سرن برخوردار هستند.

تبصره  .8اعضا با حكم معاون پژوهش و فناوري به مدت  0سال منصوب ميشوند.
تبصره  .2پس از اتمام دورۀ سه ساله ،انتخاب مجدد اعضاي کارگروه بالمانع است.
تبصره  .9رئيس کارگروه ميتواند حسب مورد و لزوم ،از افراد حقيقي دیگر و نمایندگان مؤسسات آموزش
عالي مشارکتکننده در سرن براي ارائۀ نظر در جلسات بدون داشتن حق رأي دعوت نماید.
تبصره  .4با گسترش همكاريها و توسعۀ فعاليتها ،به پيشنهاد کارگروه و تأیيد معاون پژوهش و فناوري
وزارت عتف تعداد نمایندگان مؤسسات (بند  )0-0قابل افزایش خواهد بود.
مادۀ .4شرح وظایف کارگروه
 .1-0انجام هماهنگي بين مؤسسات بهمنظور استفادۀ بهينه از امكانات سرن.
 .1-4تهيه و تصویب برنامههاي همكاري بلندمدت با سرن و نقش هرکدام از مؤسسات در پيشبرد این
برنامهها.
 .0-4پيشنهاد برنامه و بودجۀ ساالنۀ همكاري با سرن به معاونت.
 .0-4تأیيد پروژههاي همكاري با سرن براساس برنامۀ بودجۀ ساالنه.
 .0-4نظارت بر فعاليتهاي پژوهشگران مؤسسات فعال در همكاري با سرن.
 .3-4ارائۀ گزارش ساالنه از چگونگي همكاري با معاونت.
 .9-4اطالعرساني و ارائۀ دستاوردهاي گسترش همكاري بهمنظور فرهنگسازي و بالفعل کردن توانمندي
دانشگاهها در زمينههاي مرتبط با سرن.
 .8-4پيشنهاد نمایندۀ ایران در سرن به معاونت.
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 .0-4پيشبيني هزینه هاي سفر نماینده یا نمایندگان کارگروه به خارج از کشور توسط اعضاي کارگروه در
بودجۀ ساليانه.
مادۀ .5مؤسسات همكار
 .1-5هریك از مؤسسههاي واجد شرایط و عالقهمند به گسترش همكاري با سرن ميتواند با کارگروه
همكاري نماید.
 .1-5هر عضو مؤسسه با معرفي مؤسسه ميتواند از راهنمایيهاي کارگروه براي تدوین پروژه و کسب
تأیيدیۀ آن استفاده نماید.
 .0-5توصيه ميشود مؤسسههایي که براي همكاري با سرن نياز به حمایت مالي یا پشتيباني علمي از طرف
وزارت ندارند ،همكاريهاي خود را به اطالع کارگروه برسانند.
مادۀ .6روش تأمین هزینۀ پشتیبانی
 .1-6پشتيباني و تأمين هزینههاي مالي برنامۀ توسعۀ همكاري با سرن ،از جانب وزارت از طریق مرکز انجام
ميشود.
 .1-6مؤسسۀ متقاضي همكاري با سرن برنامۀ اجرایي خود را شامل ریزفعاليتها و هزینههاي مرتبط تهيه و
به کارگروه ارائه ميکند .بنابر نظر و تصویب کارگروه ميزان و چگونگي تأمين هزینۀ آن مشخص ميشود.
 .0-6براساس مصوبات کارگروه تا  %03هزینهها ميتواند توسط مرکز پرداخت شود .سقف حمایت وزارت
عتف ميزان اعتبار ساليانه اعالم شده ميباشد.
مادۀ  .7تعهدات
 .8-7تعهدات وزات علوم ،تحقیقات و فناوری:
 .1-1-7وزارت علوم ،هر سال برنامه و بودجۀ ارائه شده از سوي کارگروه را بررسي و ميزان مشارکت مالي
خود را به مرکز ابالغ مينماید
 .1-1-7تمامي هزینههاي تعهد شده وزارت طي ردیف اعتبار جداگانهاي به مرکز ابالغ ميشود.
 .2-7تعهدات مرکز:
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 .1-1-7مرکز به عنوان دبيرخانۀ کارگروه سرن ،مسئول مكاتبات داخلي و بينالمللي ،برگزاري جلسات،
تنظيم صورتجلسات ،انجام امور کارشناسي و تمامي امور اجرایي مربوط به دبيرخانه و کارگروه همكاري
با سرن است.
 .1-1-7هزینههاي جاري کارگروه با مرکز است.
 .9-7تعهدات مؤسسات:
 .1-0-7مؤسسات آموزش عالي متعهد به ارسال بهموقع گزارش عملكرد ساالنه همكاري با سرن (علمي،
فني و مالي) خود به مرکز ميباشند.

شيوهنامۀ حاضر مشتمل بر  9ماده و  0تبصره در تاریخ  1008/30/10به تصویب کارگروه شوراي معاونين وزارت
علوم ،تحقيقات و فناري رسيد و از زمان ابالغ قابل اجرا است.
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