دااگشنه خلیج افرس

آییننامه پژوهانه اعضای هیأت علمی دانشگاه خلیج فارس
مقدمه:
در راستای تحقق اهداف برنامه راهبردی دانشگاه ،شامل ارتقای جایگاه علمی دانشگاه ،تبدیل دانشگاه به یک دانشگاه نسل سوم یا دانشگاه کارآفرین،
بین المللی شدن دانشگاه و مرجعیت در حوزه خلیج فارس؛ با تاکید بر حوزه های مزیتی منطقه ای ،شامل انرژی ،نفت ،گاز و پتروشیمی ،دریا و کسب
و کار بین المللی و همچنین تسهیل فرآیندهای های خدمات پژوهشی ،نسخه دوم آییننامه پژوهانه اعضای هیأت علمی به شرح زیر ارایه گردید:

ماده  )1تعریف پژوهانه
پژوهانه به اعتباری گفته میشود که در هر سال مالی در اختیار عضو هیات علمی قرار می گیرد تا مطابق مفاد این آییننامه در امور پژوهش و فناوری
هزینه نماید.
ماده  )2نحوه محاسبه پژوهانه
پژوهانه مطابق فرمول زیر محاسبه میشود:
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در این رابطه:
  Giپژوهانه ای که به شخص  iتعلق میگیرد
  Siمجموع امتیازهای پژوهشی فرد  iدر  3سال پیش از سال تعیین پژوهانه
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   Siجمع امتیاز پژوهشی اعضای هیأت علمی دانشگاه
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  TGکل پژوهانه دانشگاه
ماده  )3شرایط بهره مندی از پژوهانه:
 -1-3پژوهانه به اعضای هیأت علمی رسمی قطعی ،رسمی آزمایشی ،پیمانی و مشمولان طرح خدمت سربازی دانشگاه تعلق میگیرد.
 -2-3اعضای هیأت علمی در زمان ماموریت تحصیلی ،مامور به خدمت شدن بدون حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی و مرخصی استحقاقی بیش از
یک ماه در وضعیت پیمانی و بیش از  2ماه در وضعیت رسمی و مرخصی استعلاجی نمی توانند درخواست استفاده از پژوهانه داشته باشند.

 -3-3پژوهانه به اعضایی تعلق میگیرد که امتیاز لازم برای ترفیع سالیانه سال قبل را کسب نموده باشند.
 -4-3برای محاسبه امتیاز پژوهشی اعضای هیأت علمی تازه استخدام ،میانگین امتیاز کسب شده در گروه مربوطه در همان سال لحاظ خواهد شد.
 -5-3چنانچه یک عضو هیأت علمی پژوهانه را در سال محاسبه هزینه نکند ،این اعتبار حداکثر تا یک سال بعد قابل ذخیره خواهد بود.
ماده  )4روش محاسبة امتیاز پژوهشی هر فرد
 -1-4امتیاز پژوهشی هر عضو هیأت علمی (  ) S iعبارت است از مجموع امتیازهای پژوهشی وی در  3سال پیش از سال تعیین پژوهانه که با رعایت
مفاد این آیین نامه و بر مبنای بندهای  1تا ( 11بجز بند  )11آیین نامه ارزشیابی عملکرد پژوهشی و فناوری اعضای هیات علمی دانشگاه محاسبه می
گردد.
 -2-4به منظور تشویق اعضای هیأت علمی به چاپ مقاله در مجلات دانشگاه خلیج فارس که تاکنون مرتبه علمی-پژوهشی دریافت نکردهاند ،صرفاً
به مقالاتی که در  3شماره نخست چاپ شود امتیازی معادل امتیاز مقالات علمی-پژوهشی تعلق خواهد گرفت.
 -3-4برای محاسبه امتیاز مقالات ارایه شده در کنفرانس های ملی در سال  1315و بعد از آن ،ارائه گواهی ثبت همایشها در پایگاه  ISCالزامی
است.
ماده  )5ضرایب تشویقی
 -1-5ضریب کیفیت :به منظور تشویق پژوهشگران برای چاپ مقالات در نشریات دارای کیفیت بالاتر ،امتیاز نهایی مقالات به شرط چاپ در مجلاتی
که بر اساس اطلاعات مندرج در وبسایت  http://www.scimagojr.comدر چارکهای اول و دوم ( Q1و  )Q2قرار میگیرند با ضریبهای
کیفیت محاسبه میشوند که سالیانه توسط هیأت رئیسه دانشگاه تعیین می گردد.
 -2-5ضریب راهبردی :برای محاسبه امتیاز حداکثر  22درصد از آثار پژوهشی و فناوری ،به شرط آنکه در حوزه های راهبردی دانشگاه تولید شده
باشند ،از ضریب راهبردی استفاده خواهد شد .این ضریب سالانه به پیشنهاد معاونت پژوهشی و با تأیید هیأت رئیسه تعیین میشود.
 -3-5تعیین آثار پژوهشی و فناوری که در حوزه های راهبردی دانشگاه تولید شده اند و نیز تعیین  22درصد آثار برتر از بین آنها به عهده کمیته
ارزشیابی عملکرد پژوهشی و فناوری خواهد بود.
 -4-5به گزارش طرحهای پژوهشی مشترک با دانشگاهها و مؤسسات علمی خارج از کشور تا  1/5برابر امتیاز تعلق میگیرد.
 -5-5امتیاز چاپ کتاب توسط ناشران معتبر خارجی با ضریب راهبردی محاسبه میشود.
ماده  )6موارد هزینهکرد پژوهانه
 -1-6پرداخت حق عضویت در مجامع و انجمنهای علمی
 -2-6خرید و تعمیر تجهیزات پژوهشی و فناوری
 -3-6خرید مواد مصرفی ،خدمات آزمایشگاهی ،میدانی و صحرایی مورد نیاز پروژههای پژوهشی داخلی و کمک به پایاننامههای دانشجویان تحصیلات
تکمیلی
تبصره :پرداخت هزینههای خدمات آزمایشگاهی به آزمایشگاههای بیرون از دانشگاه در مواقعی امکانپذیر است که خدمات مورد نظر در داخل دانشگاه
ارائه نشود .در این مورد تشخیص بر عهده مدیر آزمایشگاه مرکزی دانشگاه خواهد بود.
 -4-6خرید رایانه ،چاپگر ،اسکنر و سایر سخت افزارهای مورد نیاز به صورت هر  3سال یک بار
 -5-6خرید نرمافزارهای مورد نیاز
 -6-6پرداخت هزینه ثبت اختراع
 -1-6پرداخت هزینه ثبتنام ،بلیط و اقامت جهت شرکت و ارائه مقاله در همایشهای داخلی ،خارجی و کارگاههای آموزشی
 -8-6پرداخت هزینه خرید کتاب ،نشریات و چاپ مقالات در نشریات و مجموعه مقالات
این آیین نامه در  6ماده 23 ،بند و یک تبصره در جلسه مورخ  1335/3/24هیأت رئیسه دانشگاه خلیج فارس تصویب گردید
و از تاریخ فوق لازم الاجرا است.

