دستورالعمل داخلی و راهنمای استفاده از پژوهانه()Grant
در راستای هدفمند نمودن اعتبارات پژوهشی دانشگاه ،تشویق و ترغیب اعابای هیبات ع،مبی ،ار نهبادن هب
تالشهای همکاران هیاتع،می و تسهیل فعالیتهای پژوهشی آنان و در راسبتای آیبی نامب پژوهانب اعابای هیبات
ع،می دانشگاهها و موسسات آمبوشش عبالی مببو  0930/02/62وشارت ع،بو تقیییبات و فنباوری ،دانشبگاه ع،بو
کشاورشی و مناهع طبیعی خوشستان ضم تبوی هرنام و اجرای آن اش اهتدای سال  ،0937اقدا ه تدوی آیی نام
داخ،ی ه شرح شیر نموده است:
-1قرارداد پژوهان ه صورت ساالن و توسط معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه منعید میگردد.
-2در صورتی ک اعتبار تخبیص یافت تا پایان دوره یک سال هزین نشود ،قاهل انتیال ه سال هعد نبوده و تأثیری هر
میزان اعتبار پژوهان سال هعد نخواهد داشت.
-3اعااء هیات ع،می می توانند اش اعتبار پژوهان خود ،جهت هزین های تجهیزات آشمایشبگاههبای پژوهشبی ،هزینب
طرح های پژوهشی مطاهق پیشنهاده ی مبو در شورای پژوهشی ،هزین چبا میباالت در مجبالت معتببر داخ،بی
وخارجی مطاهق آیی نام های موضوع دانشگاه استفاده کنند.
-4حق التألیف تشوییی میاالت و کت در قال اعتبار پژوهان و هراساس آیی نام های موجبود پرداخبت مبیگبردد.
پنجاه درصد پژوهان هر فرد هرای پرداخت حق التشویق میاالت و کت وی در طول سال تعیی میگردد.
تبصره  :1عاو هیات ع،می در هنگا عید قرارداد می تواند نسبت ه پیشنهاد تخببیص درصبدی هباالتر اش میبزان
تعیی شده( 00درصد) هرای حق التشویق میاالت تعیی نماید.
تبصره  :2چنانچ در هنگا تسوی پژوهان مب،غ حق التشویق فرد کمتر اش مب،غ تعیی شده هود ،فرد می توانبد هب
همان میزان فاکتور معتبر جهت تسوی حسا پژوهان تا قبل اش پایان قرارداد ،تقویل نماید.
تبصره :3چنانچ حق التشویق فردی در طول سال هیش اش مب،غ تعیی شده یا حتی هیش اش کل پژوهان فرد هبود،
امتیاش میاالت هرای مقاسب پژوهان سال هعد منظور اما پرداخت مب،غ اضافی اش پژوهان سال هعد انجا خواهد گرفت.
-5هرعاو هیات ع،می میتواند طرح پژوهشی متناس اعتبار پژوهان تعریف نماید ،ای طرحهبا مبیهایسبت تمبامی
مراحل پیشنهاد ،تبوی  ،اجرا و تسوی نهایی را مطاهق آیی نام طبرح هبای پژوهشبی دانشبگاه (موجبود در سبایت
دانشگاه)طی نمایند.
 -6مجری یا مجریان متناس ها هزین کل مبو طرح نسبت ه ارائ میاالت تعهدی اقدا مطاهق جدول شیر اقبدا
نمایند.
هزینه مصوب طرح پژوهشی



نوع و تعداد مقاالت تعهدی

تا سیف دو می،یون تومان

یبک میالب کامبل در همببایش هبای معتبببر م،ببی هرگبزار شببده توسبط انجمب هبای ع،مببی یببا
دانشگاه ع،و کشباورشی و منباهع طبیعبی خوشسبتان یبا میالب کامبل در همبایش هبای معتببر
م،ی ( )ISCیا هی الم،،ی ه صورت سخنرانی

تا سیف هفت می،یون تومان

یک میال ع،می پژوهشی معتبر دارای نمای معتبر

هاالتر اش هفت می،یون تومان

ترکیبی اش موارد فوق

میال  JCRها ضری تاثیر هاالتر اش یک معادل دو میال ع،می پژوهشی مقسو می گردد.
تبصره :1تا هنگا ارائ میاالت تعهدی اش سوی مجری ،حداکثر تا سیف  20درصد مب،غ کل طبرح هبا ارایب فباکتور و
گزارش پیشرفت قاهل تسوی می هاشد.
تبصره :2درصورت ارائ طرحهای چند سال  ،تخبیص اعتبار هر سال و تسوی حسا آن در پایان همان سبال انجبا
میشود.
-6در صورتی ک استفاده کنندگان اش پژوهان اش مقل اعتبار ،مواد مبرفی خریداری نمبوده ،مبیهایسبت فاکتورهبای
مرهوط را در قال فر شماره  0ه حساهداری پژوهشی ارسال نمایند.

-7در صورتی ک استفاده کنندگان اش پ ژوهان اش مقل ای اعتبار ،وسایل و تجهیزات تم،ک دارایی(اموالی) خریبداری
نمایند ،هراهر میررات می هایست نسبت ه تنظیم قبض انبار و حوال انبار آن در واحد مقل خدمت خود اقدا نمبوده و
پس اش در شماره اموال هرای کاالی مرهوط  ،آن را هب همبراه سبایر اسبناد و مبدارر و در قالب فبر شبماره  6هب
حساهداری پژوهشی ارسال نمایند.
تبصره :1در صورتی ک اعاای هیأت ع،می ،حداقل  %00اش پژوهان خود را صرف خریدهای اموالی غیر اش مبوارد هنبد
 09نمایند ،امتیاش ویژه جهت افزایش پژوهان در سال هعد در نظر گرفت خواهد شد (امتیاش ویژه :تا سیف  %00هزینب
صورت گرفت  ،ه پژوهان سال هعد آنان اضاف خواهد شد).
تبصره :2در صورتی ک اعاای هیأت ع،می گروه ه صورت مشترر حداقل  %00اش پژوهان خود را صرف خریبدهای
اموالی غیر اش موارد هند 8نمایند ،امتیاش ویژه جهت افزایش پژوهان در سال هعد درنظر گرفت خواهد شد (امتیباش ویبژه:
تا سیف  %00هزین صورت گرفت  ،ه پژوهان سال هعد اضاف خواهد شد).
-8ک،ی هزین های مرهوط ه شرکت اعاای هیأت ع،می در همایش های معتبر هی الم،،ی پس اش تأیید سفر مطباهق
روال موجود ،اش مقل اعتبار پژوهان و صرفاٌ هرای یک سفر قاهل پرداخت خواهد هود .ها توجب هب میببد سبفر کمبک
هزین ای مطاهق جدول شیر ه افراد شرکت کننده پرداخت خواهد شد.
مقصد

مبلغ کمک هزینه سفر

کشورهای همسای

س می،یون تومان

کشورهای خاورمیان

س و نیم می،یون تومان

کشورهای آسیای شرقی و اروپا

چهار و نیم می،یون تومان

کشورهای قاره آمریکا و اقیانوسی

پنج می،یون تومان

تبصره ( )1عالوه هر موارد فوق هزینب ثببت نبا در کنفبرانس ( )Registration Feeتبا حبداکثر مب،بغ  000دالر
جداگان پرداخت می گردد.
تبصره ( )2کمک هزین پرداختی ه اعاای هیئت ع،می هرای شرکت در کنفرانس های معتببر خبارجی هبرای ارائب
میال ه صورت پوستر ،هرای اولی سفر ه صورت کامل و هرای سالهای هعد معادل هفتاد درصبد هزینب هبای میالب
سخنرانی خواهد هود.
 -9هزین مرهوط ه ارائ میال در کنفرانسهای معتبر ع،می داخل کشور ،در هر سال تا سیف دو می،یون تومان کب
یک می،یون تومان هاهت هزین های شرکت و ثبت نا و یک می،یون تومان هاهت حقالتشویق میاالت اش مقبل پژوهانب
قاهل پرداخت است .سیف تعیی شده در هرگیرنده ک،ی هزین ها اعم اش هزین رفت و هرگشبت ،ثببت نبا و اسبکان و
هزین تشوییی میاالت ارائ شده خواهد هود.
تبصره :حداکثر تعداد میاالت در کنفرانسها و کنگرههای هرگزار شده توسط انجمب هبای ع،مبی سب میالب و سبایر
کنفرانسها و کنگرههای م،ی یک میال میهاشد.
-10پرداخت حق عاویت اعااء مقتر هیات ع،می ها تایید گروه آموششی ،در انجمب هبای ع،مبی داخبل تبا سبیف
دویست هزار تومان و هرای عاویت در انجم های خارجی تا سیف پانبد هزار تومان سالیان اش مقل پژوهان هالمبانع
است.
-11هرعاو هیات ع،می حداکثر یکهار (در هر 4سال) میتواند ه منظور استفاده اداری اش اعتبار پژوهان جهت خرید
تب،ت ،لپتا  ،اسکنر ،رایان و وسایل کمک آموششی هزین نماید.
تبصره :تمامی خریدهای موضوع ای هند مشمول قوانی اموالی دانشگاه خواهند شد.
-12پرداخت هخشی اش هزین شرکت دانشجویان تقبیالت تکمی،ی در کنفبرانسهبای معتببر داخ،بی و خبارجی یبا
هخشی اش هزین های فرصت مطالعاتی دانشجویان دکتری اش مقل پژوهان استاد /استادان راهنما هالمانع است.

-13همکاران عاو هیأت ع،می ساک در اهواش ک اش خدمات اینترنت دانشگاه استفاده نمبینماینبد ،هبا ارائب فباکتور
معتبر اش شرکتهای ارائ کننده خدمات اینترنتی حداکثر تا مب،غ سیبد هزار تومان اش مقل اعتبار پژوهان نسبت هب
تسوی آن اقدا نمایند.
-14ارشش ریالی هر امتیاش فعالیت پژوهشی در سال  ،0937هراهر چهارصد و پنجاه هزار تومان خواهد هود.
 -15نقوه مقاسب امتیاش فعالیتهای پژوهشی در سال  0937ه شیوه شیر خواهد هود:
 مجالت  :ISIفاقد ضری تأثیر(  9امتیاش)؛ دارای ضری تاثیر کمتر اش نبیم ( 4امتیباش)؛ دارای ضبری تباثیر اشنیم تا یک ( 4/0امتیاش)؛ دارای ضری تاثیر یک تا دو (  0/0امتیاش)؛ دارای ضری هاالتر اش دو ( 2/0امتیاش).
 مجالت انگ،یسی نمای دار(…  )Scopus, Web of Science ,غیر  9( ISIامتیاش). مجالت انگ،یسی فاقد نمای خار اش لیست سیاه ( 6امتیاش). مجالت  :ISCفاقد ضری تاثیر (  9امتیباش)؛ دارای ضبری تباثیر پبایی تبر اش میبانگی مجبالت رشبت هبایکشاورشی (اش تاریخ تبوی ای دستورالعمل در هیئت رئیس 4 ،امتیاش)؛ دارای ضری تاثیر هاالتر اش میانگی مجالت
رشت های کشاورشی (اش تاریخ تبوی ای دستورالعمل در هیئت رئیس  4/0امتیاش).
 مجالت ع،می – پژوهشی غیر  6/0 ( ISCامتاش). مجالت ع،می – ترویجی ( 6امتیاش) حداکثر س میال در طول سال. مجالت خار اش لیست وشارتی ع،و و ههداشت (فاقد امتیاش). میاالت همایشهای معتبر خارجی و داخ،ی  :ISCمیال کامل ( 0/0امتیباش) ،چکیبده ( 0/0امتیباش)؛ حبداکثرامتیاش قاهل مقاسب میاالت همایشی  4امتیاش در سال میهاشد.
 ه طرحهای پژوهشی و فناوری خاتم یافت دانشگاهی هعد اش دریافت میاالت تعهدی طرح حس هنبد  2ایبدستورالعمل تا سیف اعتبار دو می،یون تومان ( 6امتیاش) ،تا سیف امتیاش هفت می،یون تومان ( 9امتیاش) و طرحهای ها
اعتبار پیشهینی شده هیش اش هفت می،یون تومان ( 4امتیاش) اعطا میشود.
 طرحهای پژوهشی و فناوری خاتم یافت خار دانشگاه ک اش مقل اعتبارات سایر سباشمانهبا تبأمی اعتنببارمیشود هراساس شاخصهایی اش قبیل میزان اعتبار و گسترهی اثرگذاری
n1+n2
 :n1حوشه تأثیر شامل (استانی 4امتیاش ،چند استانی  0امتیاش ،م،ی  8امتیاش و هی الم،،ی  00امتیاش)
 :n2اعتبار اجرای طرح پژوهشی هر حس می،یون تومان (هرای طرحهای استانی و چند استانی اعتبار مببو تیسبیم
هر  00و هرای طرحهای م،ی و هی الم،،ی اعتبار مبو تیسیم هر )90

تبصره -حداکثر امتیاش قاهل مقاسب اش ای ماده هرای طرحهای استانی و چند استانی  06و هرای
طرحهای م،ی و هی الم،،ی  00امتیاش میهاشد.
 -16مواردی ک در آیی نام داخ،ی پژوهان ه آن اشاره نشده است ،در شورای پژوهشی دانشگاه مورد هررسبی قبرار
میگیرد.
 -17ای دستورالعمل در  07ماده و  06تببره در ج،س مورخ  32/00/66شورای پژوهشی دانشگاه تبوی و جهبت
اجرا اش اهتدای سال  0937در ج،س مورخ  37/06/06هیئت رئیس دانشگاه مبو و اهالغ گردید.

