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هقذهه

ایي آییي ًبهِ جْت ایجبد ٍحذت سٍیِّ ،وؼبى ػبصی ،ػَْلت ٍ ّوبٌّگی دس تؼییي ٍ تخصیص پظٍّبًِ ٍ اسصیبثی
ػولکشد پظٍّـی اػضبی ّیئت ػلوی توبم ٍقت داًـگبُ ػلن ٍ فشٌّگ تذٍیي ؿذُ اػتّ .ذف اص ایجبد ایي
آییيًبهِ ػجبست اػت اص:
 تشغیت ٍ تـَیق اػضبی ّیئت ػلوی داًـگبُ ثِ اًجبم ّش چِ ثْتش فؼبلیتّبی پظٍّـی ٍ فشاّن آٍسدى
ؿشایظ هٌبػت ثشای تحقق اّذاف ٍ ثشًبهِّبی داًـگبُ
 اسصؽ گزاسی ػلوی ٍ ایجبد سقبثت ػبلن ثِ هٌظَس پـتیجبًی ٍ تـَیق هٌبػت اػضبی ّیئت ػلوی داًـگبُ
دس فؼبلیتّبی پظٍّـی
 افضایؾ هیضاى ثْشُ ٍسی اػضبی ّیئت ػلوی داًـگبُ ٍ اػتفبدُ ثْیٌِ اص هٌبثغ هبلی پظٍّـی دس جْت استقبء
فؼبلیتّبی پظٍّـی داًـگبُ
 تؼْیل فؼبلیت ّبی جبسی پظٍّـی اػضبی ّیئت ػلوی داًـگبُ ٍ داًـجَیبى تحت هـبٍسُ
 کوک ثِ پظٍّؾ هحَس ؿذى داًـگبُ
 تؼْیل ّوکبسی اػضبی ّیئت ػلوی داًـگبُ ثب هشاکض ٍ ػبصهبىّبی پظٍّـی خبسج اص داًـگبُ
 استقبی کوی ٍ کیفی فؼبلیتّبی پظٍّـی (ثٍِیظُ هقبالت  ٍ ISIػلویپظٍّـی ٍ عشحّبی کبسفشهبیی)
تعبریف
پژوهبنه :اػتجبسی اػت کِ ثِ هَجت ایي آییي ًبهِ ثش اػبع ػولکشد پظٍّـی ػضَ ّیئت ػلوی ٍ اػتجبسات
پظٍّـی داًـگبُ ،ػبالًِ دس اختیبس ػضَ ّیئت ػلوی توبم ٍقت ٍاجذ ؿشایظ قشاس هیگیشد .ایي اػتجبس ثبیذ دس استجبط
ثب فؼبلیت ّبی پظٍّـی هَسد تبییذ هؼبًٍت پظٍّـی ّضیٌِ ؿَد.
هبده:1شرایطعووهیاعضبیهیئتعلویهشوولطرحپژوهبنه
تٌْب اػضبی ّیئت ػلوی توبم ٍقت هـوَل عشح پظٍّبًِ خَاٌّذ ثَد.
شبخصهبیارزیببیعولکردپژوهشیاعضبیهیئتعلوی

هبده:2
اسصیبثی ػولکشد پظٍّـی اػضبی ّیئت ػلوی ثش اػبع هؼیبسّب ٍ ؿبخصّب ٍ ّوچٌیي دػتَسالؼولی کِ دس اداهِ
اسائِ هیؿَد ،صَست هیپزیشد .ؿبخصّبی هزکَس دس جذٍل ( )1اسائِ ؿذُ اػت.
تبصزه  :1ؿَسای پظٍّـی ٍ هؼبًٍت پظٍّـی داًـگبُ هشجغ تؼییي اهتیبصّبی جذٍل ( )1هیثبؿذ.
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هعبونتپژوهشی

اعضبیهیئتعلویدانشگبهعلنوفرهنگ
جذولشبخصهبیارزیببیعولکردپژوهشیاعضبیهیئتعلوی

جذول(:)1
شبخص

نحوه محبسبه امتیبس

سيزشبخص
هقبلِ ًـشیِای ( ،ISC ،ISIػلویپظٍّـی ،ػلویتشٍیجی)
هقبلِ کٌفشاًؼی

ؿَسای پظٍّـی هحبػجِ هیگشدد .صَستجلؼبت ؿَسای پظٍّـی داًـگبُ هالک ػول خَاّذ ثَد.

کتبة تخصصی
امتیبس پژوهشی

هغبثق ثب آییي ًبهِ استقبء اػضبی ّیئت ػلوی ٍصاست ػلَم ،تحقیقبت ٍ فٌبٍسی ،آییيًبهِ تـَیق فؼبلیتّبی پظٍّـی ٍ هصَثبت

ساٌّوبیی ٍ یب هـبٍسُ پبیبىًبهِّبی تحصیالت تکویلی
تَلیذ اثش ثذیغ ٌّشی

حذاکثش اهتیبص قبثل تخصیص ثِ ساٌّوبیی ٍ یب هـبٍسُ ّش پبیبىًبهِ کبسؿٌبػی اسؿذ ،ثِ تشتیت 0.25 ٍ 0.5 ،اهتیبص ٍ حذاکثش اهتیبص قبثل
تخصیص ثِ ساٌّوبیی ٍ هـبٍسُ ّش پبیبىًبهِ دکتشی ،ثِ تشتیت 0.5 ٍ 1 ،هیثبؿذ.
ثب اسائِ گَاّی اص هشاکض هؼتجش ٍ پغ اص تبییذ ؿَسای پظٍّـی
اختشاع یب اکتـبف هزکَس ثبیؼتی ثِ ػٌَاى اختشاع ٍ اکتـبف ثشتش دس یکی اص جـٌَاسُّبی هؼتجش داخلی ٍ خبسجی ؿٌبختِ ؿذُ ثبؿذ.

اختشاع یب اکتـبفبت ثشتش داخلی ٍ خبسجی

اػتجبس جـٌَاسُ تَػظ ؿَسای پظٍّـی تؼییي هیگشدد.
ثِ اصای دسیبفت ّش  50هیلیَى سیبل 1 ،اهتیبص ثِ اػضبی تین پشٍطُ هغبثق ثب جذٍل تخصیص اهتیبصّبی پظٍّـی ٍصاست ػلَم ،تحقیقبت

اًجبم عشح پظٍّـی ٍ کبسفشهبیی

ٍ فٌبٍسی تؼلق هیگیشد.

حذاقل امتیبس

حذاکثز امتیبس

---

ًبهحذٍد

---

6

---

5

---

---

---

14

---

3

---

ًبهحذٍد

ثِ اصای فؼبل ػبصی ّش استجبعی کِ هٌجش ثِ اخز پشٍطُ ؿَد ،هتٌبػت ثب هجلغ پشٍطُ ،اهتیبص هشثَعِ هحبػجِ هیؿَد .ثذیي صَست کِ ثِ
طزحهبی پژوهشی

پشٍطُیبثی (فؼبلػبصی استجبعبت ٍ ؿشکت دس جلؼبت) ٍ گشفتي پشٍطُ

اصای ّش  150هیلیَى سیبل ٍسٍدی 1 ،اهتیبص ثِ اػضبی تین پشٍطُیبثی هغبثق ثب جذٍل تخصیص اهتیبصّبی پظٍّـی ٍصاست ػلَم،

---

ًبهحذٍد

تحقیقبت ٍ فٌبٍسی تؼلق هیگیشد.
ثِ اصای ّش پشٍپضال ٍ ؿشکت دس فشاخَاىّب کِ سقن پشٍطُ ثبالتش اص  150هیلیَى سیبل ثبؿذ 0.5 ،اهتیبص ثِ اػضبی تین هغبثق ثب جذٍل

پشٍپضالًَیؼی ٍ ؿشکت دس فشاخَاىّب

فعبلیتهبی ويژه و
بزجسته

تخصیص اهتیبصّبی پظٍّـی ٍصاست ػلَم ،تحقیقبت ٍ فٌبٍسی تؼلق هیگیشد.

ثشگضاسی ػویٌبس ػلوی دس داًـگبُ

ثِ اصای ّش ً 40فشػبػت (یک ػویٌبس ثب ً 20فش ؿشکت کٌٌذُ ٍ ثِ هذت  2ػبػت)  0.5اهتیبص قبثل تخصیص هیثبؿذ.

تؼبهالت پظٍّـی (ػضَیت دس ؿَسا ،ؿشکت دس جلؼبت ٍ ّوبیؾ-

ثِ اصای ّش  40ػبػت تؼبهل پظٍّـی ،یک اهتیبص قبثل تخصیص هیثبؿذ .اػضبی هحتشم ؿَسای پظٍّـی کِ دس جلؼبت ؿَسا حضَس

ّبی هؼبًٍتّ ،وکبسی دس اًجبم ثشًبهِّبی هؼبًٍت ٍ )...

کبهل داؿتِ ثبؿٌذ 1 ،اهتیبص ایي صیشؿبخص سا اخز خَاٌّذ ًوَد.

اسصیبثی ٍ ًظبست ثش فؼبلیتّبی پظٍّـی،
فٌبٍسی ٍ ًَآٍسی

هقبلِ
کتبة
عشح پظٍّـی

ّش ًَع فؼبلیتی کِ خبسج اص هَاسد رکش ؿذُ ،ثِ استقبء جبیگبُ ػلوی،
پظٍّـی ٍ اػتجبسی داًـگبُ کوک ًوبیذ.
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فؼبلیتّبی هزکَس اص ػَی هؼبًٍت پظٍّـی اسػبل هیگشدد ٍ ثِ اصای ّش فؼبلیت پظٍّـی اسصیبثی ؿذُ  0.25اهتیبص ثِ ایـبى تؼلق
هیگیشد.
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ؿَسای پظٍّـی ٍ هؼبًٍت پظٍّـی داًـگبُ هشجغ تصوینگیشی هیثبؿذ.
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هبده:3چگونگیتخصیصپژوهبنهبههریکازاعضبیهیئتعلوی

هیضاى پظٍّبًِ قبثل تخصیص ثِ ّش یک اص اػضبی ّیئت ػلوی عجق فشهَل صیش ٍ جذٍل ( )2صَست هیپزیشد.

( ; A + B × )K - Kminهیضاى پظٍّبًِ قبثل تخصیص

(هیلیَى سیبل)

 :Aحذاقل هیضاى پظٍّبًِ قبثل تخصیص
 :Bضشیت تـَیقی ثش حؼت سیبل ثِ اصای ّش اهتیبص پظٍّـی کؼت ؿذُ تَػظ ػضَ ّیئت ػلوی
 :Kاهتیبص پظٍّـی کؼت ؿذُ تَػظ ّیئت ػلوی دس یک ػبل
 :Kminحذاقل اهتیبص پظٍّـی ثشای تشفیغ اػضبی ّیئت ػلوی
جذول(:)2حذاقلاهتیبزپژوهشیبرایترفیعاعضبیهیئتعلوی

حذاقل امتیبس پژوهشی بزای تزفیع اعضبی هیئت علمی()Kmin
هشثی

اػتبدیبس

دارای سمت اجزايی

1

2

فبقذ سمت اجزايی

2

4

تبصزه  :2حذاکثش هقذاس پظٍّبًِ قبثل تخصیص ثِ ّش یک اص اػضبی ّیئت ػلوی ،هجلغ  60هیلیَى سیبل هیثبؿذ.
تبصزه  :3دس صَستی کِ هقذاس ػجبست ( )K - Kminکوتش اص صفش ثَدُ ٍ ػضَ ّیئت ػلوی هزکَس ،فبقذ ػوت
اجشایی ثبؿذ ،حذاقل هیضاى پظٍّبًِ قبثلِ تخصیص (هؼبدل  ،)0.25×Aقبثل پشداخت خَاّذ ثَد .دس غیش ایٌصَست
(داسای ػوت اجشایی) هغبثق جذٍل ( )3پظٍّبًِ هحبػجِ خَاّذ ؿذ.
جذول(:)3 هقذارپژوهبنهقببلتخصیصبرایاعضبیهیئتعلویدارایسوتاجراییدرشرایطعذمکسبحذاقلاهتیبزترفیع

ؿشح ػوت

هقذاس پظٍّبًِ

سئیغ داًـگبُ

A

هؼبًٍیي

0.8×A

سٍػبی داًـکذُّب ٍ هذیشاى کل

0.65×A

هؼبًٍیي آهَصؿی داًـکذُّب ٍ هذیشاى گشٍُّب

0.5×A

تذکزات:
ّ .1ش ػبل ثب تصَیت ّیئت سئیؼِ داًـگبُ ثخـی اص اػتجبسات پظٍّـی هتٌبػت ثب هقبدیش پبساهتشّبی B ٍ A
ثِ ػٌَاى پظٍّبًِ تؼییي هیگشدد.
تبریخارائهگسارش
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 .2هجٌبی اهتیبصات پظٍّـی اػضبی ّیئت ػلوی ،صَستجلؼبت ؿَسای پظٍّـی خَاّذ ثَد.

 .3تخصیص پظٍّبًِ اص اثتذای ّش ػبل تحصیلی (هْشهبُ) تب اًتْبی ّوبى ػبل تحصیلی (ؿْشیَس هبُ ػبل ثؼذ)
صَست پزیشفتِ ٍ دس صَست ػذم اػتفبدُ اص توبم ٍ یب ثخـی اص آىّ ،یچ هقذاسی ثِ ػبل آتی هٌتقل
ًخَاّذ ؿذ.
 .4دس صَستی کِ ػضَ ّیئت ػلوی ،سصٍهِ خَد سا هغبثق ثب فشهت خَاػتِ ؿذُ پیؾ اص هشداد هبُ ّش ػبل ثِ
هؼبًٍت پظٍّـی تحَیل ًذادُ ثبؿذّ ،یچ ًؼجتی اص هقذاس پبیِ پظٍّبًِ قبثل تخصیص ،ثِ ٍی تؼلق ًگشفتِ
ٍ ثِ ػبل آیٌذُ ًیض هٌتقل ًخَاّذ ؿذ.
 .5اص آًجبیی کِ هؼبًٍت پظٍّـی ثِ صَست هؼتوش ثشای تکویل ٍ یب ثشٍص سػبًی اعالػبت پظٍّـی اػضبی
ّیئت ػلوی ًیبص ثِ تؼبهل ثب اػضبی ّیئت ػلوی داسد ،دس صَست ػذم ّوکبسی ٍ تؼبهل هثجتِ ایـبى ،ایي
هؼبًٍت دس تخصیص پظٍّبًِ ثِ ٍی ،هختبس خَاّذ ثَد.
ّ .6ش یک اص اػضبی ّیئت ػلوی هَظفاًذ تب پیؾ اص 30ام آثبى هبُ ّش ػبل ،ثشًبهِ خَد هغبثق جذٍل صیش
(ؿبهل ػٌَاى فؼبلیتّب ،صهبى اًجبم  ،جضئیبت ّضیٌِای ّ ،وکبساى ٍ خشٍجیّبی ّش یک اص ایي فؼبلیتّب)
سا ثِ هٌظَس ثْشُهٌذی اص پظٍّبًِ عی یک ًبهِ سػوی ثِ هؼبًٍت پظٍّـی جْت اظْبس ًظش یب تصَیت
اسػبل ًوبیذ.
جذول(:)4جذولپیوستنبههدرخواستپژوهبنه
سدیف

ؿشح فؼبلیت

صهبى تخویٌی اًجبم (سٍص/ػبػت)

ؿشح آیتنّبی ّضیٌِای

ّضیٌِ ّش یک اص آیتنّب (سیبل)

ّوکبساى

خشٍجیّب

ّ .7ش یک اص اػضبی ّیئت ػلوی هَظفاًذ تب کلیِ فؼبلیتّبی هشثَط ثِ ؿبخص پشٍطُیبثی سا اص کبًبل
هؼبًٍت پظٍّـی ٍ یب ػبصهبى ػلوی تخصصی ػلن ٍ فشٌّگ ثِ اًجبم ثشػبًٌذ.

هبده:4هوارداستفبدهازپژوهبنه
ّش ػضَ ّیئت ػلوی هی تَاًذ ضوي سػبیت هقشسات ،پظٍّبًِ خَد سا دس هَاسد صیش ّضیٌِ ًوبیذ:
 .1اًتـبس هقبالت ًـشیِای ( ،ISIػلویپظٍّـی ،ػلویتشٍیجی) ٍ کٌفشاًؼی
 .2اًتـبس کتبة تخصصی
 .3ثجت اختشاع یب اکتـبفبت ثشتش داخلی ٍ خبسجی
 .4پشٍطُیبثی (فؼبلػبصی استجبعبت ٍ ؿشکت دس جلؼبت) ٍ گشفتي پشٍطُ
تبریخارائهگسارش
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شوبرهصفحه
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آییننبههتخصیصپژوهبنهبه

اعضبیهیئتعلویدانشگبهعلنوفرهنگ

هعبونتپژوهشی

 .5پشٍپضالًَیؼی ٍ ؿشکت دس فشاخَاىّب
 .6ؿشکت دس کٌفشاًغّبّ ،وبیؾّب ٍ ًـؼتّبی تخصصی (ثذٍى اسائِ هقبلِ)
تبصزه  :4هقذاس پظٍّبًِ قبثل تخصیص ثِ اصای ّش یک اص فؼبلیتّبی  3 ٍ 2 ،1ایي هبدُ ،عجق آییيًبهِ تـَیق
فؼبلیتّبی پظٍّـی ٍ اص هحل ثَدجِ ایي آییيًبهِ خَاّذ ثَد.
تبصزه  :5هقذاس پظٍّبًِ قبثل تخصیص ثِ اصای هجوَع فؼبلیتّبی  5 ٍ 4ایي هبدُ ،ثب ًظش هؼبًٍت پظٍّـی ٍ
هجوَػب تب ػقف  %20اص هقذاس پظٍّبًِ دس ّش دٍسُ قبثل پشداخت هیثبؿذ.
تبصزه  :6هقذاس پظٍّبًِ قبثل تخصیص ثِ فؼبلیت  6ایي هبدُ  ،ثب ًظش هؼبًٍت پظٍّـی ٍ اسائِ فبکتَسّبی ّضیٌِای ٍ
هجوَػب تب ػقف  %10اص هقذاس پظٍّبًِ دس ّش دٍسُ (هتٌبػت ثب دسصذّبی هٌذسج دس جذٍل ؿوبسُ  5آییيًبهِ
تـَیق) قبثل پشداخت هیثبؿذ.

ازهسینهکردهبیپژوهبنه

:گسارشگیری

هبده5
هؼبًٍت پظٍّـی هَظف اػت دس ّش جلؼِ ؿَسای پظٍّـی هغبثق ثب فشهت صیش ،گضاسؿی اص ّضیٌِکشدّبی پظٍّبًِ
سا ثِ اػضبی هحتشم ؿَسا اسائِ ًوبیذ.
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آییننبههتخصیصپژوهبنهبهاعضبیهیئتعلویدانشگبهعلنوفرهنگ


هعبونتپژوهشی

گسارشهسینهکردپژوهبنهدرسبل.....

جذول(:)5

سدیف

ًبم ٍ ًبم خبًَادگی
ػضَ ّیئت ػلوی

تبریخارائهگسارش
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ّضیٌِکشد پظٍّبًِ
داًـکذُ

گشٍُ

هجلغ پظٍّبًِ

ثبقیوبًذُ پظٍّبًِ

اًتـبس هقبلِ
ISI

ػلویپظٍّـی



ػلویتشٍیجی

اًتـبس کتبة
کٌفشاًؼی

تبلیف

تشجوِ

ثجت اختشاع ٍ
اکتـبف

پشٍطُیبثی

پشٍپضال ًَیؼی

شوبرهصفحه
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ؿشکت دس
کٌفشاًغّب

آییننبههتخصیصپژوهبنهبه

اعضبیهیئتعلویدانشگبهعلنوفرهنگ

هعبونتپژوهشی

هبده:6سبیر
 دس ػبل  1391هقذاس ضشایت  B ٍ Aثِ تشتیت  2 ٍ 10هیلیَى سیبل هیثبؿذ.
 ایي آییيًبهِ دس  6هبدُ ٍ  6تجصشُ دس تبسیخ  1391/11/18ثِ تبییذ ّیئت سئیؼِ داًـگبُ سػیذُ ٍ دس
صَست ػذم ًیبص ثِ تغییشات ،قبثل توذیذ ثشای ػبلّبی آتی هیثبؿذ.
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