آئین نامه تعیین سقف اعتبار پژوهشی اعضای هیات علمی
با عنایت به محدودیت اعتبارات پژوهشی ،و با توجه به سیاست فایده و اثر  ،سعی بر آن است که اوال این
اعتبارات بیشتر صرف اولویتهای تحقیقاتی شده و دوم به محققینی تعلق گیرد که فعالیتهای مستمر پژوهشی
داشته و امتیازات قابل توجهی برای دانشگاه کسب کرده و در ارتقاء رتبه بندی دانشگاه اثر داشته اند ،سوم
موجب ارتقاء انگیزه محققین جوان دانشگاه گردد.
برای دستیابی به این اهداف مذکور ،شاخص های زیر به منظور برآورد سقف اعتبار پژوهشی اعضای هیات علمی
در نظر گرفته شد:
-

تولید دانش
H.index
تفاوت H.index
citation
جذب گرنت

تعاریف:
تولید دانش :امتیازی است که اعضای هیات علمی بر اساس ارزشیابی ساالنه وزارت بهداشت اخذ می نمایند.
این امتیاز بر گرفته از ارائه فعالیتهای پژوهشی از قبیل مقاله ،پوستر ،ترجمه ،تالیف ،اختراع اعضای هیات علمی
است.
 :H.indexشاخصی است که عدد آن از سایت  scopusدریافت می شود.
 :Citationتعداد ارجاعات به مقاالت است که عدد آن از سایت  Google scholarدریافت می شود.
تفاوت  :H.indexمیزان ارتقاء شاخص  Hدر دو سال قبل
جذب گرنت :میزان اعتبار پژوهشی است که عضو هیات علمی جهت انجام مطالعه تحقیقاتی از سایر سازمانهای
داخلی یا خارجی ،اخذ نماید .شروطی که برای این شاخص مترتب است به قرار زیر خواهد بود:
 اعتبارات جذب شده داخل کشور باید به حساب دانشگاه واریز گردد؛ اما در خصوص اعتبار خارج ازکشور ضرورتی ندارد.
  70درصد امتیاز اعتبارات جذب شده داخلی و خارجی به حساب آورنده اعتبار ،و  30درصد امتیاز بهحساب محققی منظور می گردد که بابت این اعتبار ،طرح تحقیقاتی تعریف می کند.
برای تعیین سقف اعتبار پژوهشی اعضای هیات علمی ،شاخص های مذکور به قرار جدول زیر فرموله شده و در
نهایت سقف اعتبار تعیین می گردد.

شاخص های تعیین سقف اعتبار هیات علمی برای انجام طرح پژوهشی
شاخص

امتیاز

میانگین امتیاز تولید دانش در دو سال قبل

میانگین × 1

H.index
تفاوت  H.indexدر دو سال قبل

عدد × 20
تفاوت × 30

Citation

عدد × 0/5

میانگین جذب گرنت طی دو سال قبل

به ازای هر  2/000/000تومان  1امتیاز

سقف اعتبار پژوهشی(ریال)

امتیاز کل × 1/000/000

طبق برآورد کارشناسی از امتیازات به دست آمده  ،کلیه اعضای هیات علمی دانشگاه در  5سطح به قرار زیر
طبقه بندی شدند:
سطح  :Aباالتر از  400امتیاز
سطح  301 :Bتا  400امتیاز
سطح  201 :Cتا  300امتیاز
سطح  101 :Dتا  200امتیاز
سطح  :Eصفر تا  100امتیاز
تبصره :1محققین سطح  Eمی توانند تا سقف  10میلیون تومان طرح تحقیقاتی تعریف نمایند
تبصره :2حداکثر اعتبار در نظر گرفته شده برای یک طرح تحقیقاتی  70میلیون تومان از سوی دانشگاه خواهد
بود .بنابراین برای طرحهای که انجامش بیش از این مبلغ مورد نیاز باشد ،ضروری است محقق مربوطه ،اعتبار
مورد نیاز را از سایر سازمانها جذب نماید.
تبصره :3به ازای هر  1میلیون تومان اعتبار مصوب طرح پژوهشی،کسب  2امتیاز برای دانشگاه ،در قالب مقاله،
کتاب ..... ،ضروری است (.ضریب  IFدر مجالت  ISIدر  2ضرب شده و به امتیازات محقق منظور اضافه می گردد)
تبصره :4محققینی که کلیه هزینه طرح را از سایر سازمانها جذب می کنند ،تبصره  3شامل حالشان نشده و
نیازی به ارائه امتیاز بابت طرح جذب گرنت شده ندارند( .نظارت اینگونه طرحها به عهده نهاد حمایت کننده
طرح است).

تبصره :5محققینی که حداقل  40درصد اعتبار طرح را از سایر سازمانها جذب نمایند ،بابت بقیه اعتباری که از
دانشگاه پرداخت می شود ،به ازای هر یک میلیون تومان ،محقق موظف است  1امتیاز برای دانشگاه کسب
نماید(نظارت اینگونه طرحها به عهده هر دو نهاد حمایت کننده طرح است).
تبصره :6برای تشویق محققین جهت انجام طرحهای خارج از سقف اعتبار خود ،میزان  100میلیون تومان در
سال اعتبار پژوهشی برای مراکز تحقیقاتی در نظر گرفته می شود که محققین می تواند خارج از سقف پژوهشی
خود از این محل نیز ارائه طرح تحقیقاتی نمایند.

