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  پژوهانه کردنهیو هز ارزشیابی نامه شیوه

  هنر اصفهان ویژه اعضاي هیأت علمی دانشگاه
 

 مقدمه 
پردازي هستند،  از شأن و هاي نظریههاي دانش بنیان و پژوهش محور و کرسـی امروزه جوامعی که داراي نظام هاي علمی مجهز به فناوري

را به  اي است  تا بتواند این امر خطیرمنزلت واالیی برخوردارند و استحکام نظام اینگونه جوامع، مستلزم راه کارهاي استاندارد و تعریف شده
 در ژوهشپ از مختلف يهاتیو حما توان به ارزیابی فعالیت، علمکرد و دستاوردهاي پژوهشی نتیجه برساند. از مهمترین این راه کارها، می

تواند کمکی بر کنترل پیشرفت علم و فناوري و آگاهی از که انجام بهینه آن می هستند اشاره نمود، که از جمله موارد سهل و ممتنعی دانشگاه
 نقاط ضعف و قوت عملکردها باشد. 

 رد پژوهش روند، در راستاي کمک به علوم تحقیقات و فناوريمجموعه حاضر با توجه به آیین نامه هاي و شیوه نامه هاي ابالغی وزارت 
علمی به انجام هرچه بیشـتر فعالیت هاي پژوهشی واتخاذ سیاست حمایتی هماهنگ براي تمامی   و ترغیب اعضـاي محترم هیات  دانشـگاه 

  گردیده است. اعضا، تدوین
 1: اهداف1ماده 

هاي پژوهشـی و فراهم آوردن شرایط مناسب براي تحقق  ترغیب و تشـویق اعضـاي هیأت علمی دانشـگاه به انجام هرچه بهتر فعالیت    -1
 دانشگاههاي اهداف و برنامه

 پژوهشی هايهاي سالم به منظور پشتیبانی و تشویق مناسب اعضاي هیأت علمی دانشگاه در فعالیتگذاري علمی و ایجاد رقابتارزش -2
 هاي پژوهشی دانشگاهوري اعضاي هیأت علمی و استفاده بهینه از منابع مالی پژوهشی در جهت ارتقاي فعالیتافزایش میزان بهره -3
 هاي جاري پژوهشی اعضاي هیأت علمی و دانشجویان تحت مشاورهالیتتسهیل فع -4
 کمک به پژوهش محور شدن دانشگاه -5
 هاي خارج از دانشگاهتسهیل همکاري اعضاي هیأت علمی با مراکز و سازمان -6
 هااتخاذ سیاست حمایتی هماهنگ براي تمامی دانشگاه -7

 : شیوه اجرا2ماده 
آبان ماه هرســال و تکمیل پرونده و ارســال  15 حداکثرپژوهشــی اعضــاي هیات علمی  طالعاتا ســامانه  رســانی روز به زمانی مبناي -1

 بعدي است. دورهمالك تخصیص اعتبار پژوهشی در دي ماه همان سال خواهد بود که  15مستندات معتبر مربوطه تا 
 .است ،2ي اعضاي هیأت علمیهاي مندرج در پرسشنامه ارتقامالك محاسبه امتیازات پژوهشی، شاخص -2

 ترتیب اثر داده نخواهد شد.فاقد مستندات کافی و معتبر،   یادر خارج از محدوده زمانی تعیین شده  رسیدههاي : به درخواست 1 تبصره
به  (Art University of Isfahan)دانشگاه هنر اصفهان   یوابستگ، ارائه شده هاي پژوهشی: ضروري است در تمامی فعالیت 2تبصـره 

 عنوان سازمان متبوع ذکر شده باشد.
 با هک است هایی پژوهش کلیه دارند پژوهانه درخواست اول بار براي که علمی هیات اعضاي پژوهشی هاي فعالیت محاسبه مالك: 3 تبصره

 شود. یم هیارا در دانشگاه هنر اصفهان  داماستخ چهارچوبدانشگاه هنر اصفهان، در  ابستگیو ذکر
ت هاي به تایید شوراي ارزیابی فعالی ،و محاسبه امتیازات در دفتر امور پژوهشی کارشناسی بعد از  ،سامانه در شده وارد پژوهشی سوابق -3

 .شود میاستفاده این آیین نامه  5ارایه شده در ماده  کاربردهاي در ،از ابالغ اعتبار  پسو پژوهشی اعضاي هیات علمی خواهد رسید 

  وهشی اعضاي هیات علمی دانشگاه هااعتبار ویژه پژ آیین نامه، . وزارت علوم تحقیقات وفناوري1
 ، آیین نامه ارتقاي اعضاي هیات علمی دانشگاه هاوزارت علوم تحقیقات وفناوري . 2
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و انشــگاه دپژوهشــی  معاونتهرگونه تغییر یا اصــالح مفاد پس از تایید کلیات آیین نامه در هیات رییســه دانشــگاه در حیطه اختیارات -4
 .بود خواهد یپژوهش معاونت از یاعالم ضوابط تابع گرانت یمال و ییاجرا روند بر حاکم چارچوب و ها پرداخت نیهمچن
 3پژوهشی هاي: محاسبه امتیاز فعالیت3ماده 

به عنوان اعتبار طرح اعتبارات)  نیدرصد ا 25حداقل (هرسـال با تصـویب هیات رییسـه دانشـگاه بخشی از اعتبارات پژوهشی دانشگاه     -1
 .می گردد  ه، تعیینانپژوه

 :بر اساس رابطۀ زیر محاسبه خواهد شد (Grant)بودجۀ اعتبار ویژه پژوهشی اعضاي هیأت علمی  -2
P=S×R :  مبلغ اعتبار ویژه پژوهشی 

S امتیاز عملکرد پژوهشی :       R ضریب تبدیل به ریال : 
 پژوهه طرح امتیازهاي محاسبهروش -الف

S  آیین نامه ارتقاء                                                                                          پژوهشی هاي شاخص شامل: امتیاز پژوهشی در سال 

R  : ضریب تبدیل به ریال 

 یاختصاص درآمدهاي از دانشگاه درآمد شی: ضـریب ریالی سـاالنه پژوهانه با توجه به بودجه تخصـیصـی پژوهش دانشگاه، افزا    1تبصـره  
 .گردد میپژوهشی اعضاي هیأت علمی، تعیین  ازاتیامت زانی) و میپژوهشی برون دانشگاه يها(طرحپژوهشی

 .شود  یمحاسبه م و فقط در یک ردیف شاخص پژوهشی بار کی: هر فعالیت پژوهشی فقط 2تبصره 
 زیر امتیازات معادل علمی هیات اعضاي کلیه به پایه پژوهانه عضـو،  هر پژوهشـی  هاي فعالیت از اکتسـابی  امتیازات بر عالوه هرسـال  -ب

    امتیاز  40: استاد   امتیاز 32دانشیار:      امتیاز  24استادیار:     امتیاز 16:  مربی: شد خواهد داده اختصاص
 : نحوه تخصیص پژوهانه4ماده 

  می توانند از تسهیالت این طرح استفاده نمایند. با توجه به وضعیت استخدامیاعضاي هیات علمی 
به  یده با آدرس اصفهان هنر دانشگاه در استخدام بدو از یپژوهش يها تیفعال یابیارزش جی: معادل نتادیاستخدام جد یعلم اتیه ياعضا .1

  نام دانشگاه هنر اصفهان
 مرخصی،/ یلیتحص تیمامور انی: اختصاص اعتبار بعد از پابا حقوق و بدون حقوق ی/ در حال مرخصلیتحص به مامور یعلم اتیه ياعضا .2

 به نام دانشگاه هنر اصفهان. یانجام شده با آدرس ده یپژوهش يها تیفعال یابیارزش جیمعادل نتا

 : نحوه هزینه اعتبار 5ماده 
 :نمایند نههزی ذیل موارد در را دارند تیفعال آن در که یپژوهش يها نهیت علمی دانشگاه می توانند اعتبار تعیین شده متناسب با زماهی ياعضا

 درون دانشگاهی مصوب یپژوهش يهاانجام طرح -1
اعتبار پژوهانه  %60میزان حداکثر  بههاي پژوهشــی درون دانشــگاهی     طرحالتحقیق مجري و کلیه همکاران  حقهاي  هزینه :1 تبصــره

 .گردد می تامین ماده این 4 و 2 بند قالب در ها هزینه دیگر و ،اختصاصی 
 قراردادهایی که اعتبار آن از منابع مالی خارج از دانشگاه تأمین گردیده است قابل هزینه کرد از پژوهانه نیست.انجام پروژه ها و   :2 تبصره

 :مصرفی غیرمصرفی و  لوازمخرید  -2
 بار به عضو هیئت علمی تعلق می گیرد.سال یک سهبراي هر  شخصی رایانه: کمک هزینه  1تبصره

 مصرفی غیر اموال. است ضروري دانشـگاه  و دانشـکده  پژوهشـی  معاونت تایید ،مصـرفی  غیر تجهیزات و لوازم خرید از پیش: 2 تبصـره 
 .در واحد اموال دانشگاه ثبت وشماره اموال دریافت نماید بایستی شده خریداري

 )1390( آیین نامه اعتبار ویژه پژوهشی اعضاي هیات علمی دانشگاه ها، .وزارت علوم تحقیقات وفناوري3
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ثنی فوق مست تبصره شمول از سازي ذخیره تجهیزات و اي، رایانه تخصصی افزارهاي نرم و افزارها سخت علمی، مجالت و کتب: 3تبصره
 است.

 )بورسیه غیر دانشجویان يپژوهشی یا کمک به پایان نامه ها (همکاراناز دانشجویان تحصیالت تکمیلی  حمایت -3
 پژوهانه خواهد بود. %10درصد اختصاصی به این امر حداقل  ندارند عهده به را دکتري دانشجویان هنماییار که علمی هیات اعضاي:  تبصره

 ايه همایشدر  شرکت ،معتبر پژوهشی -علمی مقاالت چاپ و ویرایش هزینه ،خرید خدمات پژوهشی( فناوري و پژوهشی امور سایر -4
المللی و پایگاه هاي علمی هاي علمی ملی و بینحق عضویت در مجامع و انجمن ،معتبر مراکز در ها نمایشگاه و ها کارگاه در شرکت ،معتبر

 تایید معاونت پژوهشی دانشگاه ) وتشخیص معاونان پژوهشی دانشکده  بهمعتبر و سایر امور پژوهشی 
 طیار(پس از احرازش دیرواد مشکل  لیدل به کشور، از خارج يها کنفرانس در  نکردن شرکت و نام ثبت نهی: در صورت پرداخت هز 1تبصر

 .بود خواهد پرداخت قابل آنها يها نهی) هزدانشگاه یپژوهش معاونت توسط
 نیستند. یخارج يجهت شرکت در کنفرانسها یعلم ئتیعضو ه ژهیمجاز به استفاده  از اعتبار و هیبورس انی: دانشجو2تبصره 
 تیمورد حما »آیین نامه داخلی ارزشیابی اثر بدیع و ارزنده هنري «با در نظر گرفتن معتبر  یتخصص يها شگاهینما پرداخت هزینه: 3 تبصره

 .گرفت خواهد قرار
اعتبار پژوهانه اختصاصی را در ابتداي سال با ارایه تضمین معتبر به صورت تنخواه  درخواست نماید.   %25هیات علمی می تواند  عضو -5

 مشروط بر اینکه اسناد مثبت هزینه کرد تا پایان سال به تایید معاونت پژوهشی دانشگاه برسد. 
 .نمایند ارایهدرخواست تجمیع پژوهانه توانند  میپژوهشی مشترك،  هاي  فعالیتاعضاي هیأت علمی دانشگاه براي حمایت از   -6
 به شرح زیر است: درصد هزینه کرد پژوهانه اعتبار اختصاصی به هر عضو هیات علمی -7

 درصد 20 حداقل: 2بند
 )ندارند عهده به را دکتري دانشجویان راهنمایی که علمی هیات اعضايبراي  %10 حداقل( درصد 20 حداقل:  3 بند
   ردد.تمدید می گ یکسال مدت به یکبار براي تنهازمان هزینه کرد   ،نگردد هزینه ساله یک دوره پایان تا اختصاصی پژوهانه که صورتی در -8

  نظارت بر اجرا:6ماده 
 است.  پژوهشی دانشگاه هنر اصفهان تنظارت بر اجراي بهینه این طرح بر عهده معاون

 بیتصو :7ماده 
قابل و از تاریخ تصــویب  تایید 08/02/1398مورخدانشـگاه   هیأت رئیسـه  و 18/01/1398پژوهشـی اي ورشـ در  ماده  7در  نامهشـیوه  این 

 .اجراست
 منابع :

  90 06 27مصوب  یو پژوهش یدانشگاهها و موسسات آموزش عال یعلم ئتیه ي) اعضاGrantنامه پژوهانه ( نییآ -
 فناوري - پژوهشی هاي فعالیت -3 ماده  ،فعالیت هاي پژوهشی و فناوري -2،ماده  14/10/1398، آیین نامه ارتقاي اعضاي هیات علمی دانشگاه ها ، مصوب وزارت علوم تحقیقات وفناوري -

  3و2و1: ماده 4فعالیت هاي پژوهشی و فناوري جدول شماره-2،ماده  18/8/1387، آیین نامه ارتقاي اعضاي هیات علمی دانشگاه ها ، مصوب وزارت علوم تحقیقات وفناوري -
  ه پژوهشیها و نحوه محاسبه اعتبار ویژ معیار: میزان 2،ماده 1387ویراست بهمن ماه  پیش نویس آیین نامه اعتبار ویژه پژوهشی اعضاي هیات علمی دانشگاه ها،، وزارت علوم تحقیقات وفناوري -
 وزارت علوم تحقیقات و فناوري ، جشنواره پژوهش و فناوري ،آیین نامه انتخاب پژوهشگر نمونه سال  -

 1386پژوهه تصویب کلیات دستورالعمل اعتبار ویژه 2، مصوبه 22/7/1386طرح پژوهه (گرانت ) ، هیات رییسه دانشگاه ، مورخ  دانشگاه هنر اصفهان ، -

 30/07/1396 مورخ پژوهشی شوراي ، پژوهشی ماموریت نامه شیوههنر اصفهان،  دانشگاه -
 آیین نامه اعتبار ویژه اعضاي هیات علمیدانشگاه شهید بهشتی ،  -

  1386سال آیین نامه اعتبار ویژه پژوهشی و حمایت مالی معاونت پژوهشی از اعضاي هیات علمی (گرانت) دانشگاه در دانشگاه شیراز،  -
 آیین نامه اعتبار ویژه پژوهشی (پژوهانه )به اعضاي هیات علمی دانشگاه دانشگاه کاشان،  -

 دانشگاه فردوسی مشهد، آیین نامه طرح پژوهش ( گرانت ) (امتیاز اعتباري پژوهش) -

 ویژه پژوهشی (گرانت ) اعضاي هیات علمی دانشگاه آیین نامه اعتبار  دانشگاه شهرکرد، -

 ، آیین نامه اعتبار ویژه پژوهشی (گرانت ) اعضاي هیات علمی دانشگاه اصفهان تیدانشگاه صنع -

 دانشگاه تربیت مدرس، آیین نامه اعتبار ویژه پژوهشی (گرانت) اعضاي هیات علمی دانشگاه  -

 دانشگاه تهران، آیین نامه اعتبار ویژه پژوهشی ( گرانت ) اعضاي هیات علمی دانشگاه  -
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 ارزشیابی فعالیت هاي پژوهشی اعضاي هیات علمی نماي روند

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

              

   
                                                                                                                                                                                                 

 

 

 

 

 ابالغ پژوهانه

 مدیریت امور پژوهش

 پژوهشامور  مدیریت اعالم مراتب به

 عاون پژوهش و فناوريم

 اجراي طرح گرانت (پژوهه) •

 اجراي فرصت مطالعاتی اعضاي هیات علمی  •

 اجراي طرح حمایت از پایان نامه هاي تحصیالت تکمیلی  •

 انتخاب پژوهشگر نمونه  •

 پژوهشی دانشکده ها و گروه هاي آموزشی ارزشیابی •

 تهیه بانک اطالعاتی از دستاوردهاي پژوهشی  •

 

 عدم تأیید اعالم مراتب به عضو هیأت علمی عملکردهاي پژوهشی   ارزشیابی 

زاري بارگو  پژوهشیسامانه تکمیل پرسشنامه 

 مستندات

 تأیید ارزشیابی   عدم تأیید

 عضو هیأت علمی

 پژوهشی فعالیتهاي ارزیابی شوراي


