آیین نامه تخصیص اعتبار ویژه (گرنت) به اعضای هیات علمی دانشگاه الزهرا(س)
این آیین نامه به منظور اتخاذ سیاست هماهنگ و اعمال ضوابط مدون جهت تخصیص اعتبار ویژه و تسریع در روند ارزیابی
فعالیت های پژوهشی اعضای هیأت علمی دانشگاه و هزینه کرد بهینه اعتبار ویژه تدوین شده است.
ماده -1اهداف:
الف-د ستیابی به اهداف پژوهش و فناوری دانشگاه الزهرا در سند چشم انداز جمهوری اسالمی ایران در افق  ،4141نقشه
جامع علمی کشور و نیز جهت گیری پژوهشی برنامه راهبردی دانشگاه
ب -فراهم نمودن امکان بررسی کیفی و کمی عملکرد پژوهشی اعضای هیأت علمی.
ج -ارتقاء جایگاه منطقه ای و بین المللی دانشگاه
د -ترغیب 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
ماده -2معیارهای تخصیص اعتبار ویژه:
اعتبار ویژه اعضای هیأ ت علمی بر اساس مجموع امتیازات کسب شده از شاخص های ذیل محاسبه و به ایشان تخصیص
می یابد.
 2-1مقاله های منتشر شده اعضای هیأت علمی در نشریات معتبر
 2-4-4امتیازدهی مقاله های چاپ شده در مجله های معتبر بین الملل نمایه شده در  WOSدر حوزه های مختلف به
شرح زیر می باشد:
در حوزه علوم پایه و فنی – مهندسی
ضریب تأثیر تا میانگین ( )MIFدر هر زمینه

 7امتیاز

ضریب تأثیر تا دو برابر میانگین در هر زمینه

 44امتیاز

ضریب تأثیر باالتر از دو برابر میانگین در هر زمینه

 41امتیاز

در حوزه علوم اجتماعی

 24امتیاز

در حوزه هنر و علوم انسانی

 22امتیاز

تبصره :1امتیاز مجالت  natureو  scienceاز قاعده فوق تبعیت ننموده و به مقاالت چاپ شده در این مجالت 444
امتیاز تعلق می گیرد.
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 2-4-2امتیازدهی مقاله های چاپ شده در مجله های معتبر بین المللی نمایه شده در  scopusدر حوزه های مختلف به
شرح ذیل می باشد:
در حوزه علوم پایه و فنی  -مهندسی

 6امتیاز

در حوزه علوم اجتماعی

 44امتیاز

در حوزه هنر و علوم انسانی

 41امتیاز

 1-4-2به ازای هر مقاله چاپ شده در مجله های علمی -پژوهشی که دارای نمایه بین المللی  ISCبوده یا در سایر نشریات
خارجی معتبر که فاقد ایندکس Woو  SCOPUSمی باشدبه چاپ رسیده باشد.

 2امتیاز

تبصره  :2امتیاز مقاالت علوم انسانی از بند  1-4-2در دو سال اول اجرای این آئین نامه  6محاسبه خواهد شد.
 1-4-2به ازای هر مقاله چاپ شده در مجالت علمی -ترویجی نمایه شده در ISC

 1امتیاز

 2-4-2به ازای هر مقاله چاپ شده در مجالت علمی – ترویجی

 2امتیاز

تبصره  :3مقاالت منتشره در سایر مجالت تخصصی در لیست نشریات معتبر وزارت علوم تحقیقات و فناوری موجود نمی
باشد بنا به تشخیص کمیته بررسی موارد خاص فعالیت های پژوهشی اعضای هیأت علمی دانشگاه می توانند از امتیاز علمی
ترویجی برخوردار شوند.
 2-2مقاله های چاپ شده اعضای هیأت علمی در مجموعه مقاالت همایش های ملی و بین المللی
 4-2-2به ازاء هر مقاله کامل چاپ شده در مجموعه مقاالت یا  CDهمایشهای بین المللی

 2امتیاز

 2-2-2به ازاء هر خالصه مقاله چاپ شده در مجموعه خالصه مقاالت یا  CDهمایش های بین المللی

 4امتیاز

 1-2-2به ازاء هر مقاله کامل چاپ شده در مجموعه مقاالت یا  CDهمایش های ملی

4امتیاز

 1-2-2به ازاء هر خالصه مقاله چاپ شده در مجموعه خالصه مقاالت یا  CDهمایش های ملی

 4.2امتیاز

تبصره  :4امتیاز بندهای  1-2-2و  1-2-2در صورتی که مورد تایید و حمایت انجمن های علمی قرار گرفته باشند ضریب
 2می گیرند.
تبصره  :5سقف ارائه مقاله توسط هر عضو هیأت علمی در یک همایش تعداد  1مقاله می باشد و به بیشتر از آن امتیازی
تعلق نمی گیرد.
تبصره  :6سقف امتیاز مقاله های کامل همایشهای ملی و بین المللی در هر سال  6امتیاز می باشد.
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تبصره  :7سقف امتیاز خالصه مقاله های همایش های ملی و بین المللی در هر سال  1امتیاز می باشد.
تبصره  :8امتیاز بندهای  4-2-2و  2-2-2که در  WOSنمایه شده باشند ،با ضریب  4/2در نظر گرفته می شود بدون
رعایت سقف اشاره شده در تبصره های  8و.9
تبصره  :9با توجه به اینکه مقاالت منتشره در حوزه علوم و مهندسی به دو دسته نظری  Theoreticalو آزمایش بنیان
 Experimental basedتقسیم می شود ،در ارزیابی اینگونه مقاالت برای مقاالت آزمایش بنیان با در نظر گرفتن مالک
های ذیل نسبت به مقاالت نظری ضریب  2منظور می شود:
 -4مقاالت نظری شامل کلیه مقاالت حاصل از محاسبه ،تحلیل ،توصیف ،نظریه پردازی و نقادی غیر داده های
آزمایشگاهی است.
 -2مقاالت آزمایش بنیان شامل کلیه مقاالتی است که داده های پژوهش به کمک طراحی و انجام آزمایش به دست
می آید ودر آنها از مواد و تجهیزات آزمایشگاهی بهره گرفته می شود.
تبصره  :11مقادیر حاصل شده از اعمال ضرایب فقط شامل خرید مواد ،آنالیز و تجهیزات آزمایشگاهی می باشد.
 3-2کتابهای چاپ شده
 4-1-2کتابهای تألیفی چاپ شده توسط مؤسسه چاپ و انتشارات دانشگاه الزهرا
 2-1-2کتابهای تألیفی چاپ شده توسط سایر مراکز معتبر علمی

 42امتیاز
تا 42امتیاز

 1-1-2امتیاز کتاب های ترجمه شده  % 24برای علوم پایه و مهندسی و % 74برای علوم انسانی نسبت به امتیاز
کتابهای تألیفی محاسبه خواهد شد.
 1-1-2امتیاز کتابهای گردآوری  % 14امتیاز کتابهای تألیفی محاسبه خواهد شد.
 2-1-2به کتابهای چاپ مجدد با تجدید نظر حداکثر یک پنجم امتیاز مربوط تعلق می گیرد.
 6-1-2به ویراستاری علمی کتاب تا یک چهارم امتیاز مربوطه تعلق می گیرد.
 7-1-2کتابهای برگزیده جمهوری اسالمی ایران و یا کتابهای برگزیده دانشگاهی توسط جشنواره های معتبر با ضریب
 4/2محاسبه خواهد شد.
 8-1-2امتیاز مربوط به کتابهای چاپ شده در خارج از کشور پس از ارزیابی کمیته بررسی موارد خاص فعالیتهای
حداکثر  24امتیاز

پژوهشی اعضای هیأت علمی دانشگاه

تبصره  :11مرجع تشخیص ناشران معتبر بین المللی ،کمیته بررسی موارد خاص فعالیتهای پژوهشی اعضای هیأت
علمی دانشگاه می باشد.
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 9-1-2پایان نامه های تحصیالت تکمیلی دانشگاه که پس از طی مراحل الزم توسط ناشران معتبر به صورت کتاب به
چاپ می رسند از پنجاه درصد امتیاز کتاب برخوردار شده و چنانچه به زبان انگلیسی و دیگر زبانهای بین المللی به
چاپ برسند از ضریب  4/2نیز برخوردار خواهند شد.
 44-1-2بررسی امتیاز کتابهای چند جلدی با توجه به تنوع در حجم و موضوع به کمیته بررسی موارد خاص فعالیتهای
پژوهشی اعضای هیأت علمی واگذار می شود.
تبصره  :12نحوه محاسبه امتیاز مقاله ها و کتاب ها با توجه به تعداد مؤلفین و بر اساس ضریب امتیازات آیین نامه
ارتقاء اعضای هیأت علمی محاسبه خواهد شد.
تبصره  :13در کتب تألیفی یا ترجمه شده توسط اعضای هیأت علمی دانشگاه چنانچه در روی جلد کتاب و یا در
شناسنامه کتاب ،نام دانشگاه الزهرا (س) به عنوان محل اشتغال مؤلف /مترجم آورده شده باشد امتیاز کامل و در صورتی
که نام دانشگاه الزهرا به عنوان محل اشتغال مؤلف /مترجم در پایان پیشگفتار یا مقدمه کتاب ذکر شده باشد % 24کل
امتیاز به کتاب تعلق می گیرد.
 4-2اختراعات ،اکتشافات ،آثار بدیع هنری ثبت شده و ارائه نظرات نوین
 4-1-2ثبت اختراع،اکتشاف ،نوآوری یا اثر بدیع علمی هنری دارای گواهینامه از مراجع معتبر بین المللی  24امتیاز
تبصره  :14امتیاز کشف گونه های نوین میکروبی و ثبت ژن و یا ایجاد و اختراع سویه های نوترکیب مهندسی شده بر
اساس استانداردهای بین المللی نیز در کمیته موارد خاص فعالیتهای پژوهشی اعضای هیأت علمی مورد بررسی قرار
می گیرد.
 2-1-2ثبت اختراع ،نوآوری یا اثر بدیع علمی هنری دارای گواهینامه از مراجع معتبر داخلی مورد تایید سازمانها و
پایگاه های اعالم شده توسط وزارت علوم تحقیقات و

فناوری4

 44امتیاز

تبصره  : 15گواهی صادره توسط سازمان ثبت اسناد و امالک کشور در قوه قضائیه پس از تایید دانشگاه الزهرا و تعیین
سهم دانشگاه قابل امتیازدهی می باشد.
 1-1-2ارائه نظریه جدید با تایید مراجع ذیربط بین المللی
 1-1-2احراز کرسی نظریه پردازی با تایید شورای عالی انقالب فرهنگی

 24امتیاز
 42امتیاز

تبصره  :16تشخیص مراجع ذیربط بین المللی مورد اشاره در چهار بند اخیر با کمیته بررسی موارد خاص فعالیت های
پژوهشی اعضای هیأت علمی می باشد.

 1در حال حاضر سازمان پژوهش های علمی – صنعتی مورد تأیید وزارت علوم تحقیقات و فناوری می باشد.
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تبصره  :17کلیه فعالیتهای پژوهشی اعضای هیأت علمی می باید دارای آدرس صحیح دانشگاه الزهرا(س) ( فارسی)
( Alzahra Universityالتین) باشد.
تبصره  :18امتیاز آثار مشترک با مراکز علمی کشورهای دیگر با ضریب  4/2برابر محاسبه خواهد شد.
 5-2طرح های کاربردی
 4-2-2سقف امتیاز طرح های کاربردی که قرارداد آن بین دانشگاه و سازمان ها و دستگاه های اجرایی دولتی و
خصوصی منعقد شده باشد  444امتیاز می باشد.
 2-2-2امتیاز اعتبار و یا تجهیزات به نام دانشگاه الزهرا به شرح زیر محاسبه می شود:
الف -اعتبار جذب شده قراردادها در سال تا  24میلیون تومان یه ازای دو ونیم میلیون  4امتیاز
ب -اعتبار جذب شده قراردادها در سال از  24تا  24میلیون تومان به ازای  2میلیون  4امتیاز
ج -اعتبار جذب شده قراردادها در سال  24تا  444میلیون تومان به ازای  44میلیون  4امتیاز
د -اعتبار جذب  244شده قراردادها در سال باالی  444میلیون تومان به ازای  24میلیون  4امتیاز
مثال :امتیاز جذب  244میلیون تومان برابر است با 8+6+2+2=21
تبصره  :19امتیازات مربوط به بند  2-2-2به قراردادهایی تعلق می گیرد که باالسری دانشگاه را پرداخت نموده اند و
معاونت پژوهشی موظف به حمایت ،مساعدت و پیگیری قرارداد آنها خواهد بود .قراردادهایی که مستقیما با عضو هیات
علمی منعقد می گردد چنانچه به معاونت پژوهشی صرفا گزارش داده شود ( حتی بدون پرداخت باالسری دانشگاه)
مشمول  % 24امتیازات بند مذکور خواهند شد.
تبصره  :21برای آن دسته از قراردادهایی که ماهیت بین المللی داشته و ارزآور می باشد به ازای هر  4444دالر ارز
دریافتی از کارفرمای خارجی به اندازه  2امتیاز برای محقق محسوب شده و برای محاسبه کل امتیازات از فرمولی خطی
تا سقف مجاز استفاده خواهد شد .در مورد این قراردادها سقف امتیاز گرنت برابر با  244امتیاز می باشد.امتیاز
قراردادهای ارزی به جمع امتیاز قراردادهای ریالی افزوده می شود.
ماده  -3اعطای اعتبار ویژه اهدایی
 4-1کسب عنوان دانشمند بین المللی ISIبر اساس گزارش ساالنه ESI

 244امتیاز

 2-1دریافت جوایز یا نشانهای علمی -پژوه شی در جشنواره های علمی معتبر بین المللی و داخل کشور (جشنواره
خوارزمی ،شیخ بهائی ،رازی ،فارابی)

444امتیاز

 1-1کسب عنوان استاد نمونه و یا پژوهشگر برتر کشوری از دانشگاه

 84امتیاز
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تبصره  :21امتیاز بندهای  2-1و  1-1عالوه بر اینکه در همان سال قابل محاسبه است ،در سال های بعد نیز به شرط
کسب حداقل  24امتیاز از ماده  2قابل اعمال خواهد بود.
 1-1کسب عنوان پژوهشگر برگزیده دانشگاه

 64امتیاز

 2-1کسب عنوان پژوهشگر برگزیده دانشکده

 14امتیاز

 6-1کسب عنوان پژوهشگر برگزیده گروه

 42امتیاز

 7-1امتیاز هر مقاله پر استناد بر اساس گزارش ساالنه ESI
 8-1برترین های آموزشی بر اساس گزارش ساالنه معاونت آموزشی

 22امتیاز
تا  42امتیاز

تبصره  :22عضو هیأت علمی جهت بهره مندی از اعتبار گرنت نیاز به کسب حداقل  2امتیاز از ماده  2این آیین نامه
بدون اعمال تبصره  9را دارد.
تبصره :23بررسی و امتیاز دهی موارد خاص و مبهم خارج از چارچوب این آیین نامه به عهده کمیته بررسی موارد
خاص فعالیت های پژوهشی اعضای هیأت علمی می باشد که در این گونه موارد می باید مدارک و مستندات مربوط
طی نامه ای از طریق معاون پژوهشی دانشکده /پژوهشکده زنان به معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه ارسال شود.
این آیین نامه در  1ماده و  21تبصره در تاریخ  96/41/29به تصویب هیأت امنای دانشگاه رسید و از تاریخ
 4196/44/44قابل اجرا می باشد.
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