آیین نامه تخصیص اعتبار ویژه (گرنت) اعضای هیات علمی دانشگاه الزهرا

در راستای بهبود و ارتقاء کمی و کیفی فعالیتهای علمی اعضای محترم هیأت علمی دانشگاه و اتخاذ سیاست هماهنگ و اعمال ضوابط مدون و
تسریع در روند ارزیابی فعالیت های پژوهشی اعضای هیأت علمی دانشگاه ایین نامه تخصیص اعتبار ویژه (گرنت) اعضای هیات علمی دانشگاه الزهرا
( جایگزین آیین نامه مصوب هیات امنای مورخ  )6321/3/92به شرح ذیل است .در این آیین نامه دانشگاه الزهرا(س) به اختصار « دانشگاه» ،معاونت
پژوهشی و فناوری دانشگاه به اختصار « معاونت» می باشد.

ماده :1اهداف
 :6-6د ستیابی به اهداف پژوهش و فناوری دانشگاه الزهرا در سند چشم انداز جمهوری اسالمی ایران در افق  ،6141نقشه جامع علمی کشور و نیز
جهت گیری پژوهشی برنامه راهبردی دانشگاه
 :9-6فراهم نمودن امکان بررسی کیفی و کمی عملکرد پژوهشی اعضای هیأت علمی
 :3-6حمایت از فعالیتهای علمی بین المللی در راستای ارتقاء جایگاه منطقه ای و بین الملل دانشگاه
 :1-6ترغیب اعضای هیأت علمی به انجام فعالیت های پژوهشی در راستای دانش افزایی ،تولیدعلم و رفع نیازهای کشور با تاکید بر حمایت و پرورش
ایده های نو ،فنآور ،کارآفرین و پژوهش های تقاضا محور
 :5-6تشویق اعضای هیأت علمی به همکاری با اساتید دانشگاه های دیگر داخلی  /خارجی و مراکز علمی معتبر بین المللی
 :1-6ک اهش تشریفات اداری و اعطای اختیارات بیشتر به اعضای هیأت علمی در پشتیبانی فعالیت های پژوهشی
 :7-6زمینه سازی برای ایجاد هسته ها ،مراکز و قطب های علمی و کرسی های نظریه پردازی
 :8-6تخصیص ،توزیع و استفاده موثر از منابع پژوهشی
 :2-6پشتیبانی از رساله ها ،پایان نامه های تحصیالت تکمیلی دانشگاه
 :64-6به کارگیری ظرفیت های علمی دانشجویان تحصیالت تکمیلی به عنوان دستیار پژوهشی و پسا دکتری
 :66-6تقویت زمینه فعالیت های پژوهشی و فناوری گروهی اعضای هیات علمی

ماده :2امتیازدهی فعالیت های پژوهشی به تفکیک موضوع
در این آیین نامه یک مستند علمی ( شامل مقاله ،کتاب و  )...وقتی در نظر گرفته می شود که مطابق روال جاری در سامانه گلستان بارگذاری شده
و مورد تایید پژوهش قرار گرفته باشد.
در تمامی فعالیت های پژوهشی می بایستی نام فارسی "دانشگاه الزهرا" و نام انگلیسی ( ،)Alzahra Universityنوشته شود و نیز آدرس ایمیل
دانشگاه ( )example@alzahra.ac.irبرای نویسنده مسئول به طور صحیح ذکر شده باشد در غیر اینصورت امتیاز تعلق نمی گیرد.
تبصره  :1نحوه محاسبه امتیاز مقاله ها  ،کتاب ها و سایر آثار با توجه به تعداد مؤلفین و بر اساس ضریب امتیازات آیین نامه ارتقاء « وقت» اعضای
هیأت علمی توسط کارگروه تخصصی محاسبه خواهد شد.
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 :1-2مقاله های منتشر شده اعضای هیأت علمی در نشریات معتبر
 :6-6-9امتیازدهی مقاله های چاپ شده در مجله های معتبر بین الملل نمایه شده در  JCRدر حوزه های مختلف به شرح جدول زیر می باشد:
ردیف

حوزه فعالیت

6

علوم پایه و فنی و مهندسی

9

علوم انسانی و اجتماعی و هنر

ضریب تاثیر مجله

امتیاز

تا میانگین ( )MIFدر هر زمینه

7

تا دو برابر میانگین ( )MIFدر هر زمینه

11

باالتر از دو برابر میانگین ( )MIFدر هر زمینه

11

تا میانگین ( )MIFدر هر زمینه

11

تا دو برابر میانگین ( )MIFدر هر زمینه

11

باالتر از دو برابر میانگین ( )MIFدر هر زمینه

21

جدول 1

تبصره :2امتیاز مجالت  natureو  scienceاز قاعده فوق تبعیت ننموده و به مقاالت چاپ شده در این مجالت  11امتیاز تعلق می گیرد.
 :9-6-9امتیازدهی مقاله های چاپ شده در مجله های معتبر بین الملل نمایه شده در  scopusدر حوزه های مختلف به شرح جدول زیر می باشد:
ردیف

حوزه فعالیت

6

علوم پایه و فنی – مهندسی

9

علوم انسانی و هنر

رتبه مجله

امتیاز

Q1

6

Q2

1

Q3

4/ 1

Q4

4

Q1

12

Q2

9

Q3

8

Q4

7

جدول2

 :3-6-9مقاله چاپ شده در مجله های علمی -پژوهشی که دارای نمایه بین المللی  ISCبوده یا دارای نمایه بین المللی تخصصی در لیست وزارت
عتف باشد

 1امتیاز

 :1-6-9مقاله چاپ شده علمی -ترویجی نمایه شده در ISC

 1امتیاز

 :5-6-9مقاله چاپ شده علمی – ترویجی نمایه نشده در ISC

 2امتیاز

تبصره :1در شرایط خاص ،مقاالت منتشره در سایر مجالت تخصصی در لیست نشریات معتبر وزارت علوم تحقیقات و فناوری موجود نمی باشد
بنا به تشخیص کارگروه تخصصی بررسی موارد خاص که توسط معاونت تشکیل می شود ،از امتیاز مقاله علمی ترویجی برخوردار می شود.
تبصره :4در صورتیکه یکی از مولفین از محققین دانشگاه های معتبر بین المللی سایر کشورها باشد امتیاز مقاله با ضریب  6/9محاسبه می شود.
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 :2-2مقاله های چاپ شده اعضای هیأت علمی در مجموعه مقاالت همایش های ملی و بین المللی معتبر
امتیاز دهی مقاالت چاپ شده اعضای هیأت علمی در مجموعه مقاالت همایش های ملی و بین المللی معتبر با ارائه گواهی سخنرانی شفاهی ،به
شرح جدول زیر است:
ردیف

مقاله /خالصه مقاله و پوستر در همایش های بین المللی و ملی

امتیاز

6

مقاله کامل چاپ شده در مجموعه مقاالت یا نسخه الکترونیکی همایشهای بین المللی خارجی

2

9

مقاله کامل چاپ شده در مجموعه مقاالت یا نسخه الکترونیکی همایشهای بین المللی داخلی

1/1

3

مقاله کامل چاپ شده در مجموعه مقاالت یا نسخه الکترونیکی همایش های ملی

1

1

خالصه مقاله چاپ شده در مجموعه خالصه مقاالت یا نسخه الکترونیکی همایش های بین المللی خارجی

1

5

خالصه مقاله چاپ شده در مجموعه خالصه مقاالت یا نسخه الکترونیکی همایش های بین المللی داخلی

1/71

1

خالصه مقاله یا پوستر چاپ شده در مجموعه خالصه مقاالت یا نسخه الکترونیکی همایش های ملی

1/1

7

سخنران کلیدی در همایشهای بین المللی خارجی

1

8

سخنران کلیدی در همایشهای بین المللی داخلی

2

2

سخنران کلیدی در همایشهای ملی

1
جدول1

تبصره :1امتیاز بندهای5 ،3 ،9و 1در صورتی که مورد تایید و حمایت انجمن های علمی داخلی قرار گرفته باشند ضریب  6/9می گیرند.
تبصره :6سقف ارائه مقاله توسط هر عضو هیأت علمی در یک همایش تعداد  3مقاله می باشد و به بیشتر از آن امتیازی تعلق نمی گیرد.
تبصره :7سقف امتیاز مقاله های کامل و خالصه مقاله همایشهای ملی و بین المللی در هر نیمسال  1امتیاز می باشد.
تبصره :8امتیاز بندهای 6و 1که در  WOSنمایه شده باشند ،با ضریب  6/5بدون رعایت سقف اشاره شده در تبصره  7درنظر گرفته می شود.
تبصره :9با توجه به اینکه مقاالت منتشره در حوزه علوم پایه و مهندسی به دو دسته نظری و آزمایش بنیان تقسیم می شود ،در ارزیابی اینگونه
مقاالت برای مقاالت آزمایش بنیان با در نظر گرفتن مالک های ذیل نسبت به مقاالت نظری ضریب  9منظور می شود:
 -6مقاالت نظری ،شامل کلیه مقاالت حاصل از محاسبه ،تحلیل ،توصیف ،نظریه پردازی و نقادی غیر داده های آزمایشگاهی است.
 -9مقاالت آزمایش بنیان ،شامل کلیه مقاالتی است که داده های پژوهش به کمک طراحی و انجام آزمایش در دانشگاه به دست می آید و در
آنها از مواد و تجهیزات آزمایشگاهی دانشگاه بهره گرفته می شود.
تبصره :11به مقاالت چاپ شده در نشریات معتبر که به صورت مقاله کامل (  )full paperنبوده و به صورتهای مختلف از قبیل،Letter :
rapid publication ،Btief/Short Communication ،case report،Technical/Research noteو  Scientific reportمنتشر
شود  14درصد امتیاز مقاله کامل تعلق می گیرد و مقاالت از نوع  ،Discussion ،Editorial material ،commentمشمول 14درصد امتیاز
مقاله کامل می گردد.
تبصره :11امتیاز مقاله مستخرج از پایان نامه  /رساله دانشجوی غیر ایرانی دانشگاه با ضریب  6/5محاسبه می شود.
تبصره  :12امتیاز مقاالت مستخرج از رساله /پایان نامه های تقاضا محور که تحت حمایت مالی توسط مراکز علمی خارج از دانشگاه قرار گرفته
باشند با ذکر حمایت در بخش قدردانی مقاله ضریب  6/9می گیرد.
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 1-2کتاب های چاپ شده
امتیازدهی کتاب های چاپ شده به شرح جدول زیر می باشد:
ردیف
6

نوع کتاب و ویرایش

حداکثر امتیاز

ناشر معتبر
بین المللی خارجی باداوری

21

داخلی با داوری

11

3

بین المللی خارجی با داوری

11

1

داخلی با داوری

11

داخلی بدون داوری

7

داخلی با داوری (مستخرج از رساله/پایان نامه دانشجو و عضو هیات علمی دانشگاه به زبان فارسی)

1

داخلی با داوری

7

داخلی بدون داوری

1

داخلی با داوری

4

داخلی بدون داوری

2

داخلی

2

9

5

تصنیف

تألیف

1
7
8
2
64

ترجمه

گردآوری

66

چاپ مجدد با تجدید نظر

69

ویراستاری علمی

داخلی /خارجی

 %21امتیاز کتاب

جدول 4

تبصره  :11کتاب هایی که توسط انتشارات دانشگاه الزهرا و یا با مجوز و لوگوی مشترک چاپ می شود با ضریب  6/9محاسبه می شود.
تبصره  :14کتاب های برگزیده جمهوری اسالمی ایران یا کتابهای برگزیده دانشگاهی با ضریب  6/5محاسبه می شود.
تبصره  :11کتاب های ردیف« »1در صورتی که توسط یک ناشر معتبر بین المللی چاپ شده باشند با ضریب  9محاسبه می شود.
تبصره  :16مرجع تشخیص ناشران معتبر بین المللی ،کارگروه بررسی موارد خاص می باشد.
تبصره  :17بررسی امتیاز کتابهای چند جلدی با توجه به تنوع در حجم و موضوع به کارگروه بررسی موارد خاص واگذار می شود.

 : 2-4اختراعات ،اکتشافات ،آثار بدیع هنری ثبت شده و ارائه نظرات نوین
 :6-1-9ثبت اختراع،اکتشاف ،نوآوری یا اثر بدیع علمی هنری دارای گواهینامه از مراجع معتبر بین المللی
ثبت شده در آمریکا و اتحادیه اروپا

تا 11امتیاز

ثبت شده در ژاپن

تا  21امتیاز

ثبت شده در سایر کشورهای خارجی

تا  11امتیاز

تبصره  :18امتیاز کشف گونه های نوین میکرو بی و ثبت ژن و یا ایجاد و اختراع سویه های نوترکیب مهندسی شده بر اساس استانداردهای بین
المللی مشروط به اینکه با مقاالت همپوشانی نداشته باشد نیز در کارگروه موارد خاص مورد بررسی قرار می گیرد.
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 :9-1-9ثبت اختراع ،نوآوری یا اثر بدیع علمی هنری:
الف :دارای گواهینامه از سازمان پژوهش های صنعتی تا  11امتیاز
ب :دارای گواهی نامه از سازمان ثبت اسناد تا  1امتیاز

تبصره  : 19گواهی صادره توسط سازمان ثبت اسناد کشور در قوه قضائیه پس از تایید و تعیین سهم دانشگاه قابل امتیازدهی می باشد.
 :3-1-9احراز کرسی با تایید شورای عالی انقالب فرهنگی به شرح جدول زیر:
ردیف

کرسی های تخصصی و ترویجی و داوری

6
تخصصی

9
3
1

ترویجی

5

داوری

1

اعتبار

امتیاز

نظریه پردازی

11

نوآوری

6

نقد

6

عرضه و نقد دیدگاه علمی

1

مناظره علمی

1
ا

جدول1

 :1-1-9اثر بدیع و ارزنده هنری به شرح جدول زیر:
اثر بدیع و ارزنده هنری

امتیاز

بین المللی

تا 21امتیاز

ملی

تا 11امتیاز

استانی

تا  1امتیاز

 :5-1-9شرکت در نمایشگاه و کسب مقام و جایزه ( ویژه
دانشکده هنر) به شرح زیر:
الف :کسب مقام و جایزه در نمایشگاه ها و جشنواره های بین المللی

تا  1امتیاز

ب :کسب مقام و جایزه در نمایشگاه ها و جشنواره های ملی

تا  1امتیاز

 :1-1-9چاپ اثر در کتاب ،کاتالوگ معتبر بین المللی (ویژه دانشکده هنر)

تا  2امتیاز

 :1-2طرح های کاربردی
طرح های کاربردی که قرارداد آن بین دانشگاه و سازمان ها و دستگاه های اجرایی دولتی و خصوصی منعقد شده باشد ،متناسب با اعتبار جذب شده
به نام دانشگاه به شرح ذیل ( تاسقف  94امتیاز)
الف -اعتبار جذب شده قراردادها در سال تا  944میلیون ریال به ازای هر  54میلیون ریال

 1امتیاز

ب -اعتبار جذب شده قراردادها در سال از  944تا  544میلیون ریال به ازای هر  644میلیون ریال

 1امتیاز

ج -اعتبار جذب شده قراردادها در سال بیش از  544میلیون ریال به ازای هر  944میلیون ریال

 1امتیاز

تبصره  :21امتیازات مربوط به بند  5-9به قراردادهایی تعلق می گیرد که باالسری دانشگاه را پرداخت نموده اند و معاونت موظف به حمایت،
مساعدت و پیگیری قرارداد آنها خواهد بود .قراردادهایی که مستقیما با عضو هیات علمی منعقد می گردد چنانچه به معاونت صرفا گزارش داده شود
(حتی بدون پرداخت باالسری دانشگاه) مشمول  % 95امتیازات بند مذکور خواهند شد.

تبصره :21

برای آن دسته از قراردادهایی که ماهیت بین المللی داشته و ارز آور می باشد به ازای هر  6444دالر دریافتی از کارفرمای خارجی 2

امتیاز برای محقق اعطاء می شود .سقف امتیاز موضوع این تبصره « »14امتیاز می باشد.امتیاز قراردادهای ارزی به جمع امتیاز قراردادهای ریالی
افزوده می شود.
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 6-2سایر فعالیت ها
 :6-1-6همکاری در انجمن های علمی بین المللی خارجی:
نوع همکاری

رئیس انجمن

عضو هیات مدیره

عضو گروه تخصصی

امتیاز

5

3

9

 :9-1-9همکاری در همایش های معتبر خارج از کشور:
نوع همکاری

رئیس

دبیر کمیته علمی

عضو کمیته علمی

امتیاز

1

3

6

 :3-1-9جذب محقق پسا دکتری:
نوع جذب محقق پسا دکتری

محل تأمین اعتبار

امتیاز

خارجی

خارج از دانشگاه

5

خارجی

اعتبار دانشگاه

1

داخلی

خارج از دانشگاه

3

داخلی

گرنت عضو هیات علمی

3

 :1-1-9میزبانی از اعضای هیأت علمی برای انجام فرصت مطالعاتی:
عضو هیأت علمی

امتیاز

خارجی

1

ایرانی

3

 :5-1-9میزبانی از دانشجویان مقطع دکتری تخصصی برای انجام فرصت مطالعاتی:
دانشجوی

امتیاز

خارجی

3

ایرانی

9

 :1-1-9راهنمایی دانشجویی بین المللی مقاطع تحصیالت تکمیلی:
مقطع تحصیالت تکمیلی

امتیاز

دکتری تخصصی

3

کارشناسی ارشد

9

 :7-1-9جذب اعتبار و امکانات پژوهشی از خارج از دانشگاه (بجز طرح ارتباط با جامعه و صنعت) با تایید معاونت به ازای هر  944میلیون ریال  1امتیاز

 :8-1-9راهنمایی رساله  /پایان نامه کاربردی تقاضا محور که تحت حمایت مالی سازمان های دیگر قرار می گیرند به ازای هر  94میلیون ریال 6
امتیاز تا سقف  64امتیاز برای هر عضو هیات علمی اختصاص داده می شود.
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 :61-1-9امتیاز به ازای افزایش  H-indexنسبت به سال قبل در  Google Scholarبه شرح زیر محاسبه می شود:
H-index ≥ 64

به ازای هر یک واحد افزایش 1امتیاز

64 < H-index ≥ 94

به ازای هر یک واحد افزایش  1امتیاز

94< H-index ≥ 95

به ازای هر یک واحد افزایش  7امتیاز

95 < H-index

به ازای هر یک واحد افزایش  11امتیاز

ماده  :1امتیاز ویژه اهدایی
 :6-3کسب عنوان دانشمند بین المللی ISIبر اساس گزارش ساالنه ESI

 11امتیاز

 :9-3دریافت جوایز یا نشانهای علمی -پژوهشی در جشنواره های علمی معتبر بین المللی

تا  11امتیاز

 :3-3دریافت جوایز در جشنواره های ملی مرتبط با حوزه تخصصی (جشنواره خوارزمی ،شیخ بهائی ،فارابی)

تا  11امتیاز

 :1-3دریافت عنوان استاد نمونه و یا پژوهشگر برتر کشوری معرفی شده از دانشگاه

 11امتیاز

 :5-3دریافت عنوان پژوهشگر منتخب دانشکده سطح یک

 %11امتیاز کسب شده از ماده  2تا سقف  61امتیاز

 :1-3دریافت عنوان پژوهشگر منتخب دانشکده سطح دو

 %11امتیاز کسب شده از ماده  2تا سقف  11امتیاز

:7-3دریافت عنوان پژوهشگر منتخب دانشکده سطح سه

 %11امتیاز کسب شده از ماده  2تا سقف  11امتیاز

 :8-3مقاله پر استناد بر اساس گزارش ساالنه ( ESIبرای هر مقاله فقط یکبار)
 :2-3قرار گرفتن در فهرست فدراسیون سرآمدان علمی کشور

 21امتیاز
گروه الف  11و گروه ب  21امتیاز

 : 64-3سرپرستی تیم های دانشجویی دانشگاه  ،موفق به کسب مقام اول تا سوم در مسابقات بین المللی با تایید معاونت

 6امتیاز

 : 66-3سرپرستی تیم های دانشجویی دانشگاه  ،موفق به کسب مقام اول تا سوم در مسابقات ملی با تایید معاونت

 1امتیاز

 :69-3اخذ گواهی شرکت دانش بنیان در داخل دانشگاه که دانشگاه در آن سهم داشته باشد ،متناسب با میزان مشارکت با تایید معاونت تا  21امتیاز

 : 63-3اخذ گواهی شرکت دانش بنیان و مستقر در مرکز رشد دانشگاه و یا دیگر اماکن دانشگاه با تایید معاونت

تا  11امتیاز

 :61-3تجاری سازی هر محصول در آزمایشگاه ،یا شرکت دانش بنیان با مشارکت دانشگاه ( فقط یک بار برای هر مورد)

تا  11امتیاز

 : 65-3تاسیس آزمایشگاه مرجع در دانشگاه با تایید معاونت

تا  11امتیاز

تبصره :22بررسی و امتیاز دهی فعالیتهایی که برای آنها امتیاز دقیق مشخص نشده و سقف امتیاز برای تعیین شده است همچنین موارد خاص و
مبهم خارج از چارچوب این آیین نامه به عهده کارگروه تخصصی می باشد که موارد خاص می باید مدارک و مستندات مربوط طی نامه ای از طریق
رئیس دانشکده /پژوهشکده زنان به معاونت ارسال شود.

ماده  :4اعتبار ویژه
اعتباری است که هرسال با توجه به مجموع امتیازات حاصل از عملکرد پژوهشی و فناوری سال قبل از مواد  9و  3این آیین نامه به اعضای هیات
علمی تعلق می گیرد.
7

تبصره  :21عضو هیأت علمی جهت بهره مندی از اعتبار گرنت نیاز به کسب حداقل  5امتیاز از ماده  9این آیین نامه بدون اعمال تبصره  2را دارد.

ماده  :1تعیین اعتبار ویژه
میزان ضریب ریالی هر امتیاز بر اساس بودجه سالیانه معاونت ،به پیشنهاد ایشان و تایید هیأت رئیسه دانشگاه تعیین و اعالم می شود.

ماده  :6سقف اعتبار
سقف اعتبار گرنت در هر سال به پیشنهاد معاونت و توسط هیأت رئیسه تعیین می شود.

ماده  :7شیوه نامه
این آیین نامه شیوه نامه ای دارد که در هر سال پس از تصویب هیأت رئیسه قابل اجرا است.

ماده :8تاریخ تصویب
این آیین نامه مشتمل بر یک مقدمه »8« ،ماده و « »93تبصره در جلسه مورخ  6328/66/98هیأت امنای دانشگاه به تصویب رسید و از تاریخ
 6322/46/46جایگزین آیین نامه مصوب هیأت امنای مورخ  6321/3/92شده و قابل اجرا است.
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