آيین نامه طرح پژوهه
(امتیاز اعتباري پژوهش)
مقدمه:
در راستاي جهتدهي به فعاليتهاي پژوهش و فناوري دانشگاه و هدفمندسازي آنها ،كاهش مراحل اداري و تسهيل در
فرايند تصويب و هزينهكرد اعتبار فعاليتهاي پژوهش و فناوري و نيز واگذاري اختيار به اعضاي هيأت علمي در مديريت
فعاليتهاي پژوهش و فناوري خود ،آييننامه طرح پژوهه تدوين گرديد.
ماده  :1اهداف
 بسترسازي و هدايت فعاليتهاي پژوهش و فناوري در راستاي سند راهبردي دانشگاه. حمايت از فعاليتهاي پژوهش و فناوري هدفمند. تسريع در روند تأمين اعتبار مورد نياز فعاليتهاي پژوهش و فناوري. تسهيل در روند اجراي فعاليتهاي پژوهش و فناوري. -مديريت عملكرد پژوهش و فناوري دانشگاه.

ماده  :2تخصیص امتیاز

نحوهي تخصیص امتیاز به فعالیتهاي پژوهش و فناوري براساس جدول زير میباشد:
رديف

حداکثرامتیاز در
واحد کار

فعالیتهاي پژوهش و فناوري*

1

مقاله JCR-Q1

10

2

مقاله JCR-Q2

8

3

مقاله JCR-Q3

6

4

مقاله JCR-Q4
مقاله  wosدانشگاه فردوسی مشهد

5

5

مقاله ) Web of Science TM Core Collection ( wos
مقاله Scopus
مقاله داراي نمايه تخصصی تائید شده
مقاله مصوب کارگروه اعتبارسنجی دانشگاه

4

9
10

مقاله علمی پژوهشی داخلی مصوب وزارتین
مقاله علمی ترويجی
مدخل چاپ شده در دانشنامه ها ،دائره المعارف ها و فرهنگ ها
مقاله کامل در مجموعه مقالههاي همايشهاي علمی بین المللی
مقاله مبسوط در مجموعه مقالههاي همايشهاي علمی بین المللی

6
7
8

1
0.5

11

مقاله کامل در مجموعه مقالههاي همايشهاي علمی ملی

0.75

12
13

خالصه مقاله در همايشهاي علمی بین المللی و ملی
مقاله صددرصد مستخرج از رساله

14

اختراع يا اکتشاف ثبت شده داراي تأيیديه علمی

15
16
17

اثر بديع و ارزنده هنري
گزارشهاي علمی طرحهاي پژوهش و فناوري برون دانشگاهی

18

تألیف يا تصنیف کتاب
ترجمه کتاب در رشته هاي علوم انسانی )(Humanities

1

حداکثر امتیاز در هر
موضوع (براي هر
سال)

3
1
1

0.25
1
داخلی 2
خارجی10
4
14
10
5

4
1
5

10
(علوم انسانی ) 15
5

* توضيحات ضروري:
 -1در مواردي كه نحوه تخصيص امتياز در جدول فوق تصريح نگرديده است ،محاسبه امتياز بر مبناي تصميمات
هيأت مميزه دانشگاه خواهد بود.

 -2به نويسنده مسئول مقاله چاپ شده در نشريههاي  Natureو  Scienceبدون در نظر گرفتن تعداد
نويسندگان مقاله 30 ،امتياز و به هر يک از ساير نويسندگان 15 ،امتياز تعلق ميگيرد.
 -3بيشترين امتياز مقاله ،به نويسنده مسئول تعلق مي گيرد .در مقاله مستخرج از رساله يا پايان نامه
دانشجو ،بيشترين امتياز به استاد راهنما (نويسنده مسئول) تعلق مي گيرد.
 -4به مقاله چاپ شده در 3شماره اول نشريه علمي دانشگاه فردوسي مشهد كه هنوز درجه علمي -
پژوهشي كسب نكرده است ،حداكثر  2امتياز تعلق ميگيرد.
 -5به مقاله چاپ شده در نشريه هاي نامعتبر و يا جعلي ،امتيازي تعلق نميگيرد.
 -6به مقالهاي كه به صورت يادداشت پژوهشي ) ،(Research Noteمقاله كوتاه )،(Short Paper
گزارش موردي ) Note ،Letter ،(Case Reportو  ...در نشريه علمي پژوهشي چاپ ميشود و مقاله
كامل محسوب نميشود ،حداكثر  50درصد امتياز تعلق ميگيرد.
 -7با توجه به باالبودن هزينه هاي توليد مقاله ،اعتبار امتياز مقاله بر مبناي نوع مقاله صرفا" در رديف هاي

 1تا ( 4مقاله  (JCR Q1-Q4با ضرايب زير محاسبه مي گردد:

مقاله آزمايش بنيان ( (Experiment- Basedحداكثر با ضريب  2/5و
مقاله مطالعات ميداني (  )Field Studiesحداكثر با ضريب . 1/5
 مقاله ميداني :شامل مقاله حاصل از تحليل ،توصيف ،مصاحبه  ،مشاهده ،پرسشگري و داده هاي ميداني و طراحي ،آناليز و شبيه سازي كامپيوتري است.
 مقاله آزمايش بنيان :شامل مقاله اي است كه داده هاي پژوهش به كمک طراحي و انجام آزمايش به دست مي آيد و درآنها از مواد شيميايي  ،بيوشيميايي و زيستي و تجهيزات آزمايشگاهي بهره گرفته مي شود.

 -8اعتبار امتياز رديف هاي  1تا  5جدول تخصيص امتياز براي رشته هاي علوم انساني و اجتماعي با
ضريب افزايشي  20درصد محاسبه مي گردد.
 -9اعتبار امتياز مقاله هاي حاصل از همكاري هاي مشترک پژوهشي بين المللي با  20درصد افزايش
محاسبه مي گردد .ضروري است مو ضوع همكاري مشترک در پروپوزال طرح پيش بيني و به تصويب
مراجع ذي صالح دانشگاه رسيده باشد.
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 -10صرفا به  2مقاله ارائه شده در هر همايش (كامل ،چكيده مبسوط ،چكيده) امتيازتعلق ميگيرد.
 -11امتياز گزارشهاي علمي طرحهاي پژوهش و فناوري برون دانشگاهي براساس آييننامه مربوط و
منوط به اظهار رضايت سفارش دهنده و صدور كارنامه طرح توسط مديريت توسعه و انتقال فناوري
دانشگاه مي باشد.
 -12حداقل امتياز رديف  17جدول (تاليف يا تصنيف كتاب معتبر)  3مي باشد.
 -13هر بخش ( )Chapterاز كتاب منتشر شده در انتشارات معتبر بين المللي به زبان غير فارسي (بدون
در نظر گرفتن تعداد صفحات) حداكثر تا  4امتياز كسب مي نمايد.
ماده  :3تعیین امتیاز و اعتبار
ارزيابي و تخصيص امتياز پژوهه ،برمبناي ميانگين فعاليتهاي پژوهش و فناوري سهسال گذشته هر عضو
هيأت علمي خواهد بود.
ميزان اعتبار به ازاي هر امتياز متناسب با ميزان اعتبارات پژوهش و فناوري دانشگاه در هر سال تعيين
خواهد شد.
اعتبار تخصيص داده شده در هر سال ،حداكثر تا  3سال بعد قابل هزينه كرد خواهد بود .بديهي است پس
از گذشت اين زمان ،امتياز و مانده اعتبار آن سال صفر ميگردد .بهعنوان مثال اعتبار امتياز كسب شده
منتهي به سال  96كه تحت عنوان پژوهه  97شناخته مي شود در سال هاي  98 ،97و  99قابل هزينه كرد
خواهد بود.
تبصره  :1امتياز فعاليتهاي پژوهش و فناوري اعضاي هيأت علمي انتقالي به دانشگاه فردوسي مشهد منوط
به ذكر نشاني مؤسسه مبدأ با ضريب  0/75محاسبه و لحاظ ميشود.
تبصره  :2اعضاي هيأت علمي جديداالستخدام ميتوانند در سال اول از كف اعتبارپژوهه ،حداكثر 80ميليون
ريال و صرفاً براي انجام طرحهاي پژوهشي 2،1و( 3پايان نامه كارشناسي ارشد و رساله دكتري)
استفاده نمايند .اين اعتبار نيز تا  3سال قابل هزينه كرد مي باشد.
البته چنانچه اين اعضا بتوانند باتوجه به ميانگين امتياز فعاليتهاي پژوهش و فناوري
سالهاي گذشته خود (فعاليتهاي پژوهش و فناوري بعد از دفاع از رساله دكتري با هر نشاني)
از اعتباري بيش از اعتبار كف بهرهمند شوند ،اين امتياز مبناي محاسبه خواهد بود.
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مربيان دانشگاه فردوسي مشهد در صورت ادامه تحصيل ،پس از اخذ مدرک دكترا و در سال اول شروع به
كار با مرتبه استادياري مشمول اين امتياز خواهند بود.
ماده  :4اعتبارات پژوهه
با رويكرد هدفمند كردن اعتبار پژوهه حاصل از منابع مختلف و به منظور ارتقاء اثربخشي اعتبارات
پژوهشي و تسهيل در اجراي فعاليت هاي پژوهش و فناوري و تعميق اين فعاليت ها در قالب استفاده
حداكثري از ظرفيت دوره هاي تحصيالت تكميلي ،اعتبارات پژوهه به زير مجموعه هاي جداگانه تفكيک
مي شود و محل تامين اعتبار و نحوه هزينه كرد متفاوت خواهد بود.
پژوهه امتيازي(الف):
 -1تامين اعتبار :مطابق ماده  3اين آيين نامه.
 -2فعاليت هاي مشمول و نحوه هزينه كرد پژوهه امتيازي (الف) :مطابق مواد  5و  6اين آيين نامه.
پژوهه اعتباري(ب):
 -1تامين اعتبار:
 .1پژوهانه ذخيره شده حاصل از اجراي دستورالعمل نحوه پرداخت پژوهانه راهنمايي پايان نامه
كارشناسي ارشد و رساله دكتري ( معادل  0/25واحد معادل نظري رساله دكتري).
 .2اعتبار تشويقي مقاله (معادل  1/5برابر مبلغ تشويقي قابل پرداخت سهم نويسنده مسئول براي هر مقاله
در صورت عدم تمايل به دريافت مبلغ تشويقي مقاله).
 .3اعتبار اوليه افراد جديداالستخدام رشته هاي تجربي به ميزان  40ميليون ريال ،صرفا براي هزينه در
پايان نامه هاي كارشناسي ارشد و رساله هاي دكتري.
 .4اعتبار دريافتي از وزارت براي پذيرش فرصت تحقيقاتي كوتاه مدت دانشجويان دكتري.
 .5معادل  25درصد اعتبار دوره پژوهشي دانش آموختگان دكتري و دوره پسا دكتري (حداكثر  30ميليون
ريال) به تشخيص معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه .
 .6ساير منابع در دسترس ( طبق ضوابط دانشگاه).
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 -2فعالیت هاي مشمول و نحوه هزينه کرد پژوهه اعتباري (ب) :
اعتبار پژوهه (ب) در راستاي اهداف پژوهش و فناوري دانشگاه و با نظر معاونت پژوهش و فناوري
دانشگاه و طبق ضوابط مربوط مي تواند هزينه گردد .موارد ذيل از جمله اين فعاليت ها مي باشد:
 خريد تجهيزات سخت افزاري و نرم افزاري ،مواد مصرفي و آزمايشگاهي ،توسعه ارتباطات بين الملليو تسهيل سفرهاي علمي ،كمک به شركت دانشجوي دكتري در همايش ها و كارگاه هاي معتبر بين
المللي ،پرداخت اعتبار دريافتي از وزارت براي پذيرش فرصت تحقيقاتي كوتاه مدت دانشجويان دكتري،
پرداخت هزينه هاي دوره تحقيقاتي ويژه دانش آموختگان دكتري ،پرداخت هزينه هاي مربوط به دوره پسا
دكتري و يا موارد مرتبط.
ماده  : 5فعالیتهاي مشمول پژوهه امتیازي (الف) :
 -1طرحهاي پژوهشي درون دانشگاهي:
-1-1

طرحهاي پژوهشي شماره  :1تا سقف اعتبار  60ميليون ريال و با تصويب گروه و شوراي
پژوهشي دانشكده.

 -1-2طرحهاي پژوهشي شماره  :2تا سقف اعتبار  30ميليون ريال ،با تصويب گروه و شوراي پژوهشي
دانشكده.
تبصره  -1در صورتي كه حداقل  50درصد اعتبار طرح شماره  1و  2جهت تأمين تجهيزات پژوهشي
سرمايه اي و هزينه هاي آزمايشگاهي و مصرفي منظور شود ،سقف اعتبار طرح شماره  1تا 80
ميليون ريال و طرح شماره  2تا  40ميليون ريال قابل افزايش خواهد بود.
تبصره  -2در صورتي كه طرح هاي پژوهشي شماره  2منطبق بر ماموريت هاي ستادهاي معاونت علمي
رياست جمهوري باشد ،اعتبار طرح تا سقف  20ميليون ريال جهت تامين تجهيزات پژوهشي
سرمايه اي و هزينه هاي آزمايشگاهي و مصرفي قابل افزايش است.
تبصره  -3حداكثر تعداد طرحهاي جاري شماره  1و  2عضو هيأت علمي به عنوان مجري 4 ،طرح و به
عنوان همكار  5طرح مي باشد .در صورتي كه طرح بدون حق التحقيق و هزينه پرسنلي تعريف
شده باشد ،مشمول اين تبصره نمي گردد.
تبصره  -4تسويه حساب طرح پژوهشي شماره  1منوط به چاپ و يا ارائه پذيرش دو مقاله علمي پژوهشي
و يا يک مقاله  JCR Q1 ,Q2و طرح پژوهشي شماره  2منوط به چاپ و يا ارائه يک مقاله
5

علمي پژوهشي ميباشد .توصيه ميگردد مقاله ها در نشريه هاي متفاوت منتشر شوند .و ترتيب
اسامي و نويسنده مسئول نيز بر طبق مصوبات مربوط باشد.
تبصره  -5درج كد طرحهاي پژوهشي شماره  1و  2در بخش تقدير و تشكر ()Acknowledgements

طرح ها و مقاله ها الزامي است.
 -1-3طرحهاي پژوهشي شماره ( 3رساله و پاياننامه دانشجويان تحصيالت تكميلي) :با تصويب شوراي
تحصيالت تكميلي گروه و تائيد معاونت پژوهش و فناوري دانشكده.
 -1-3-1پايان نامه كارشناسي ارشد:
سقف اعتبار طرح شماره  3پايان نامه كارشناسي ارشد  40ميليون ريال مي باشد 50 .درصد اعتبار طرح
از اعتبار پژوهه استاد(ان) راهنما تامين و كسر مي گردد  .اين اعتبار در مدت اجراي پايان نامه قابل استفاده
بوده و پس از دفاع از پايان نامه قابل هزينه كرد نمي باشد 50 .درصد مبلغ اعتبار هزينه نشده طرح پس از
پايان طرح به پژوهه استاد (ان) راهنما برگشت داده مي شود.
 -1-3-2رساله دكتري :
سقف اعتبار طرح شماره  3رساله دكتري  150ميليون ريال مي باشد 50 .درصد اعتبار طرح از اعتبار
پژوهه استاد(ان) راهنما تامين و كسر مي گردد .اين اعتبار در مدت اجراي رساله قابل استفاده بوده و پس
از دفاع از رساله قابل هزينه كرد نمي باشد 50 .درصد مبلغ اعتبار هزينه نشده طرح پس از پايان طرح به
پژوهه استاد (ان) راهنما برگشت داده مي شود.
تبصره  -6اعتبار طرح هاي پژوهشي شماره  3دانشجويان دكتري بورسيه غير مربي در رشته هاي فني و
مهندسي و كشاورزي تا  160ميليون ريال ،تجربي تا  140ميليون ريال و در رشته هاي علوم
انساني تا  120ميليون ريال مي باشد ،البته اين اعتبار از محل اعتبارات وزارت متبوع تامين و از
اعتبار پژوهه استاد (ان) راهنما كسر نمي گردد.
تبصره  -7در طرح هاي پژوهشي شماره  ،3اعتبار شركت دانشجوي دكتري در همايش معتبر بين المللي
خارج كشور (حداكثر  50ميليون ريال) و اعتبار خريد تجهيزات پژوهشي سرمايه اي از پژوهه
استاد (ان) راهنما كسر مي گردد و مشمول  50درصد حمايت دانشگاه نمي گردد.
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 -2شرکت در مجامع علمی معتبر داخل و خارج از کشور:
-2-1

هزينههاي شركت عضو هيأت علمي در مجامع معتبر بينالمللي خارج از كشور جهت ارائه مقاله،
اعم از هزينه ثبتنام ،بليت رفت و برگشت و اسكان با استناد به مصوبات مربوط قابل پرداخت
ميباشد.

تبصره  -9چنانچه عضو هيات علمي بر اساس دستورالعمل مربوطه بتواند دو بار در سال در مجامع علمي
خارج از كشور شركت كند ،مي تواند يكبار آن را در كارگاه هاي علمي معتبر شركت نمايد.
 -2-2هزينه شركت اعضاي هيأت علمي در همايشهاي معتبر علمي داخل كشور جهت ارائه مقاله بر
اساس مصوبات مربوط قابل پرداخت ميباشد.
سقف اعتب ار شركت در همايش هاي معتبر ملي و بين المللي داخلي براي اعضاي هيات علمي در هر
سال  10ميليون ريال وحداكثر دو نوبت درسال مي باشد .براي هر نوبت حداكثر  7ميليون ريال قابل
پرداخت خواهد بود.
 -3معادل ريالي هزينه چاپ ( )Page Chargeمقاله در نشريه هاي:
( JCR Q1حداكثر صد در صد هزينه چاپ مقاله تا سقف معادل 1000دالر آمريكا) و
( JCR Q2حداكثر هفتاد و پنج درصد هزينه چاپ مقاله تا سقف معادل  750دالرآمريكا) و
( JCR Q3حداكثر پنجاه درصد هزينه چاپ مقاله تا سقف معادل  500دالر آمريكا)
بر اساس مصوبات مربوط قابل پرداخت مي باشد.
تبصره  -10پرداخت هزينه نشر مقاله  Open Accessمنوط به بررسي و تائيد مديريت پژوهشي
دانشگاه خواهد بود.
 -4معادل ريالي حق عضويت يک انجمن علمي معتبر خارجي تا سقف  10ميليون ريال و يک انجمن
علمي معتبر داخلي.
 -5حق ثبتنام شركت در كارگاهها و دورههاي كوتاهمدت آموزشي و پژوهشي داخل كشور تا سقف 2
ميليون ريال.
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 -6هزينه هاي تجهيزات پژوهشي سرمايه اي ،آزمايشگاهي و مصرفي توليد دانش فني و يا ساخت
تجهيزات آزمايشگاهي تا سقف  40ميليون ريال.
 -7مشاركت در طرح هاي پژوهش و فناوري مشترک برون دانشگاهي داخل و خارج از كشور در قالب
تفاهم نامه هاي همكاري تا سقف  20درصد اعتبار طرح و حداكثر  40ميليون ريال.
 -8هزينه هاي رفت و برگشت و اسكان داخل كشور متخصصين مدعو خارجي براي ارائه كارگاه هاي
پژوهشي يا سخنراني هاي علمي تا سقف  50ميليون ريال .
 -9هزينه هاي بليت رفت و برگشت حضور حداكثر يک ماهه عضو هيات علمي (ماموريت بدون فوق
العاده) ،در دانشگاههاي بين المللي معتبر كه منجر به عقد تفاهم نامه همكاري مشترک بين دانشگاه
فردوسي مشهد و آن دانشگاه گردد( .موافقت گروه ،دانشكده و معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه
ضروري است).
 -10حداكثر به ميزان  20درصد اعتبار پژوهه امتيازي ،مي تواند در موارد ذيل هزينه گردد:
 -10-1هزينه هاي ويراستاري مقاله هاي چاپ شده به زبان انگليسي در نشريه هاي فهرست  JCRتا
سقف  3ميليون ريال.
 -10-2هزينه بكار گيري دستيار پژوهشي از بين دانشجويان دكتري جاري عضو هيات علمي ،حداكثر يک
دانشجو تا سقف  40ميليون ريال به مدت يک سال.
 -10-3خريد تجهيزات پژوهشي سرمايهاي و تجهيزات سخت افزاري و نرم افزاري و پرداخت هزينه
تعمير دستگاه آزمايشگاهي با موافقت معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه.
ماده  : 6نحوه هزينه کرد اعتبار و تنظیم اسناد
اعتبارات طرح پژوهه در اختيار دانشكده قرار داده ميشود .پرداخت اين اعتبار پس از تأييد رييس يا
معاون  /معاون پژوهش و فناوري دانشكده صورت ميگيرد.
تنظيم اسناد طرحهاي پژوهشي شماره  1و :2
 -1هزينه خريد تجهيزات پژوهشي سرمايهاي ،آزمايشگاهي و مصرفي با ارائه فاكتور معتبر و قبض انبار يا
صورتجلسه پرداخت ميگردد.
 -2حقالتحقيق هر يک از همكاران طرح از محل اعتبار پژوهه همان همكار قابل پرداخت خواهد بود.
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 -3حقالتحقيق طرح پس از خاتمه طرح و چاپ (يا پذيرش) مقاله (ها) و ارائه درخواست مجري و تأييد
معاون  /معاون پژوهش و فناوري دانشكده با توجه به دستورالعمل ساماندهي حقالتحقيق قابل پرداخت
ميباشد.
 -4هزينه هاي پرسنلي و سفر مرتبط و هزينه هاي پيش بيني نشده طرح ،حسب مورد با ارائه فاكتور
/گواهي انجام كار و يا صورتجلسه طبق ضوابط طرح هاي پژوهشي قابل پرداخت خواهد بود( .هزينه هاي
پيش بيني نشده طرح حداكثر  20درصد هزينه طرح مي باشد).
تنظيم اسناد طرحهاي پژوهشي شماره : 3
 -1هزينه خريد تجهيزات پژوهشي سرمايهاي ،آزمايشگاهي و مصرفي با ارائه فاكتور معتبر و قبض
انبار يا صورتجلسه پرداخت ميگردد.
 -2هزينه هاي پرسنلي ،سفر مرتبط ،شركت دانشجوي دكتري در همايش خارجي و هزينه هاي پيش
بيني نشده طرح ،حسب مورد با ارائه فاكتور  /گواهي انجام كار ويا صورتجلسه طبق ضوابط طرح
هاي پژوهشي قابل پرداخت خواهد بود( .هزينه هاي پيش بيني نشده طرح حداكثر  20درصد
هزينه طرح مي باشد).
 -3اعتبار طرحهاي شماره  3با ارائه اسناد مثبته به استاد راهنما (راهنماي اول) پرداخت ميگردد.
تنظیم اسناد شرکت در همايشها و پرداخت حق ثبت نام شرکت در کارگاهها ،دورههاي کوتاهمدت
آموزشی و پژوهشی داخل کشور:
هزينه مرتبط با شركت در همايشها ،پرداخت حق ثبت نام شركت در كارگاهها و دورههاي كوتاه مدت
آموزشي و پژوهشي داخل كشور ،با ارائه اسناد مثبته و رعايت سقف اعتبار مصوب و ضوابط مربوط قابل
پرداخت مي باشد.
تنظيم اسناد هزينه چاپ مقاله ) ،(page chargeحق عضويت در مجامع علمي داخل و خارج از كشور:
با ارائه رسيد (يا فاكتور) از مراجع ذيربط قابل پرداخت ميباشد.

تنظیم اسناد هزينه تولید دانش فنی و ساخت تجهیزات:
هزينه هاي تجهيزات پژوهشي سرمايه اي ،آزمايشگاهي و مصرفي توليد دانش فني و يا ساخت تجهيزات
آزمايشگاهي ،و رعايت سقف اعتبار مصوب و ضوابط بدون ارائه طرح پژوهشي قابل پرداخت مي باشد.
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تنظیم اسناد هزينه طرح هاي پژوهش و فناوري برون دانشگاهی:
در قالب طرح هاي پژوهش و فناوري برون دانشگاهي مصوب مديريت توسعه و انتقال فناوري دانشگاه
صورت مي گيرد.
تنظیم اسناد هزينه همکاري هاي بین المللی :
تنظيم اسناد دعوت از متخصصين خارج از كشور و حضور يک ماهه عضو هيات علمي در دانشگاه هاي
معتبر بين المللي با ارائه اسناد مثبته و رعايت سقف اعتبار مصوب و ضوابط مربوط قابل پرداخت مي باشد.
تنظیم اسناد هزينه دستیار پژوهشی:
در قالب تفاهم نامه طرح دستيار پژوهشي ،با ارائه گزارش عملكرد و تاييد توسط استاد راهنما و معاون
پژوهش و فناوري دانشكده در  4قسط قابل پرداخت خواهد بود.
تنظیم اسناد ويراستاري مقاله ها به زبان انگلیسی:
با ارائه فاكتور از مراكز داخل و خارج ازكشور مورد تاييد دانشگاه قابل پرداخت است.
تنظيم اسناد پژوهه ب:
حسب مورد  ،با ارائه اسناد مثبته قابل پرداخت مي باشد.
ماده  : 7محاسبه و ممیزي امتیازات
فعاليتهاي پژوهش و فناوري مشمول طرح پژوهه هر عضو هيأت علمي ،در قالب كاربرگ
الكترونيكي از ابتدا تا انتهاي دورة ارزيابي يكساله ( 11دي سال قبل تا  10دي سال جاري ) توسط معاون/
معاون پژوهش و فناوري دانشكده بررسي و امتيازدهي و تاييد مي شود.
ماده  : 8امتیاز ويژه
در راستاي توجه ويژه به توسعه و ارتقاي كيفيت پژوهش و فناوري ،به ميزان مندرج ذيل به اعتبار
پژوهه واجدين شرايط اضافه خواهد شد .پس از كسب اين عناوين در هر سال ،افزايش موردنظر در
اعتبار پژوهه همان سال لحاظ خواهد شد.
معادل  50درصد اعتبار پژوهه

 -1استاد نمونه كشوري
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 -2پژوهشگر برتر كشوري

معادل 50درصد اعتبار پژوهه

 -3رتبه اول جشنواره فارابي ،خوارزمي و رازي

معادل  25درصد اعتبار پژوهه

 -4يک درصد دانشمندان پر استناد درWOS

معادل  25درصد اعتبار پژوهه

 -5پژوهشگران وفناوران منتخب هفته پژوهش دانشگاه

معادل  20درصد اعتبار پژوهه

 -6كسب باالترين  h _Indexدر گروه

معادل  15درصد اعتبار پژوهه

 براي محاسبه  h_Indexبازه زماني پنج ساله ،حذف خوداستنادي ،نشاني دانشگاه فردوسي مشهد و مستنداتنمايه شده در پايگاه  wosدر هر سال در نظر گرفته ميشود.

 هر فرد هر پنج سال يک بار مي تواند از اين امتياز استفاده نمايد. -7كسب عنوان برتر در جشنواره فناوري ملي توسط مدير عامل شركت هاي دانش بنيان يا مدير عامل
معادل  20درصد اعتبار پژوهه

واحدهاي مراكز رشد دانشگاه:
 -8جذب دانشجوي دكتري غيرايراني:

در رشته هاي با زمينه هاي آزمايشگاهي به ازاي هر دانشجو تا سقف 100ميليون ريال براي اجراي رساله
دكتري و در رشته هاي نظري به ازاي جذب هر دانشجو  20ميليون ريال جهت شركت در مجامع علمي
خارج از كشور.
اين اعتبار از محل شهريه واحدهاي رساله تامين خواهد شد و با ارائه اسناد مثبته قابل هزينه خواهد بود.
اين آيیننامه در جلسه مورخ  1395/10/15شوراي پژوهش و فناوري دانشگاه در  8ماده و 10
تبصره به تصويب رسید و در جلسه مورخ  1395/11/17هیأت ريیسه دانشگاه تأيید نهايی گرديد و از
تاريخ  1396/01/01الزم االجرا است.
تغییراتی در آيین نامه در جلسه مورخ  1397/02/05شوراي پژوهش و فناوري دانشگاه به تصويب
رسید و در جلسه مورخ  1397/04/10هیات رئیسه دانشگاه تايید نهايی گرديد که در متن آيین نامه
اعمال گرديد و از تاريخ  1397/01/01اجرايی است.
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