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  اعضاي هیأت علمی) Grant( پژوهانهاعتبار  تخصیصنامه  شیوه
   صنایع غذاییه علوم و کدپژوهش

  
  :مقدمه

به انجام هرچه بیشتر فعالیتهاي پژوهشی و فراهم آوردن  پژوهشکدهنامه به منظور ترغیب و تشویق اعضاي هیأت علمی  شیوهاین 
اذ سیاست حمایتی با اعمال ضوابط مدون و تفویض اختیارات بیشتر هاي مؤسسه و اتخشرایط مناسب براي تحقق اهداف و برنامه

   .گرددساالنه تدوین می) Grant( پژوهانه اعتباربه اعضاي هیأت علمی در خصوص انجام فعالیتهاي پژوهشی از طریق تخصیص 
  

  اهداف: 1 ماده
  اییمواد غذرسیدن به جایگاه ممتاز کشوري و برتر در منطقه در حوزه علوم و فناوري  
  هاي بنیادي، نظیر مقاالت، کتب تألیفی و نتایج پژوهش پژوهشکدهپژوهشی ارتقاء کیفی و گسترش کمی دستاوردهاي

 ايکاربردي و توسعه
  به سوي تولید و انتشار علم پژوهشکدههدایت، حمایت و تشویق اعضاي هیأت علمی 
 از طریق اعطاي اختیارات بیشتر به  پژوهشکدهشی ایجاد تسهیالت الزم به منظور تسریع روند اجراي فعالیتهاي پژوه

 اعضاي هیأت علمی
 پژوهشکدهوري و استفاده بهینه از منابع مالی پژوهشی افزایش میزان بهره 
 حمایت از اعضاي هیأت علمی واجد شرایط و فعال در امور پژوهشی 
  هاي تحقیقاتی فاز صفر یا پیش طرح پروژهانجام 

  

  

  تعاریف: 2ماده 
عضو هیأت و بر اساس امتیازهاي پژوهشی کسب شده در سال قبل نامه  شیوهاست که به موجب این  اعتبار ریالی: انههپژو) الف

هاي پژوهشی و سایر امور گیرد تا در زمینه انجام طرحقرار می ويدر اختیار  پژوهشکدهو با توجه به اعتبارات پژوهشی  علمی
  .هزینه نمایند هبط مربوطمرتبط با تحقیق و تولید علم با رعایت ضوا

   

مسئولیت  پژوهانه و بازنگري آناعتبار  تخصیص عالوه بر تدوین شیوه نامه است که پژوهانه تخصیص منظور کمیته :کمیته) ب
و متشکل از اعضاي ذیل  دارزیابی و تخصیص امتیازات علمی و پژوهشی بر اساس ضوابط مندرج در این شیوه نامه را بر عهده دار

  :باشدمی
 )کمیته رئیس(  و فناوري معاون پژوهش .1
 )دبیر کمیته( مدیر پژوهشی .2
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 مدیر برنامه ریزي و نظارت .3
 دبیر کمیته منتخب  .4
 )کدهکمیته و تأیید رئیس پژوهش ئیسبا پیشنهاد ر(نفر عضو هیأت علمی یک  .5

  
  تمام وقت شاغل در پژوهشکده  طرح خدمت سربازي یمانی وکلیه اعضاي هیأت علمی اعم از رسمی، پ: عضو هیأت علمی) ج
  پژوهشکده علوم و صنایع غذایی  :پژوهشکده) د
  

  پژوهانه تخصیصنحوه : 3ماده 
پژوهشکده به عنوان پژوهشی و تصویب شوراي پژوهشکده بخشی از اعتبارات  هر سال بنا به برآورد و پیشنهاد کمیته )3-1

  .پژوهانه تعیین می گردد
عالوه بر احراز امتیاز ترفیع، حداقل امتیاز عضو هیات علمی واجد شرایط دریافت پژوهانه است که براساس آئین نامه،  )3-2

  . را بدون استفاده از مازاد پژوهشی سالهاي قبل کسب کرده باشد) 12و استاد  10، دانشیار 8، استادیار 6مربی (پژوهشی 
  :شودزیر تعیین میپژوهانه هر عضو هیأت علمی از رابطه  )3-3

A+B (K-Kmin)=   میلیون ریال(پژوهانه(  
K: امتیاز پژوهشی محاسبه شده بر اساس جدول شماره یک این شیوه نامه براي هر عضو هیأت علمی است.  

Kmin : هیأت علمی است توسط عضوکسب پژوهانه الزم براي حداقل امتیاز.  
A  وB: پژوهشی در هر سال توسط کمیته پیشنهاد و در شوراي پژوهشکده تصویب  بر اساس اعتبار کل اعداد ثابتی هستند که
  .دنشومی

  

  نحوه اجرا: 4ماده 
خرداد  31بایست فرم مربوط به فعالیتهاي پژوهشی خود در بازه زمانی اول تیر ماه سال قبل تا هر عضو هیأت علمی می )4-1

کمیته بر اساس ضوابط این . به کمیته ارائه دهدتیر ماه همان سال  15اه با مستندات مربوطه حداکثر تا همان سال را تکمیل و همر
  ).بر اساس جدول شماره یک( نمایدنامه امتیازات مربوط به اعضاي هیأت علمی را محاسبه می شیوهمندرج در این 

أت علمی را محاسبه و حداکثر تا پایان مرداد ماه همان عضو هی هر پژوهانه میزانبر اساس امتیازات کسب شده، کمیته  )4-2
  .نمایداعالم می) عضو هیأت علمیهر و رونوشت آن را به  ( معاونت توسعه و مدیریت منابعبه معاون پژوهشی توسط سال 

ور نگردیده هاي قبل منظهاي پژوهشی که در سالامتیاز فعالیت .شودهر فعالیت پژوهشی فقط یک بار محاسبه می :1تبصره 
  .هاي بعد منتقل خواهد شدباشد به سال
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 پژوهشکدهباشد و نیز نام پژوهشکده و داراي مجوز  موریتأهاي پژوهشی که در راستاي مبه آن دسته از فعالیتصرفاً  :2تبصره 
   .گیردتعلق می امتیازقید شده باشد  هدر کلیه انتشارات حاصل

  .گیردنمیتعلق مور به تحصیل پژوهانه أهیات علمی م ياعضابه  )4-3
پژوهانه تخصیص داده شده به اعضاي هیأت علمی به عنوان اعتبار تلقی شده و عضو هیأت علمی مجاز است این اعتبار را  )4-4

   . نمایدارائه  را به امور مالی آئین نامه پژوهانه و وفق مقررات هزینه کرده و اسناد مثبته 3موارد مندرج در ماده  صرفاً در
 گیرد و در دوره بعديپژوهانه تعلق نمیصادر شده باشد دوره  اثنايدر  حکم ويکه هیأت علمی جدید االستخدام  عضوبه  )4-5

   . پرداخت خواهد شدمطابق فرمول این شیوه نامه پژوهانه 
  

  نحوه تسویه حساب: 5ماده 
ارائه و  امور مالی به اسناد مثبته را طبق صورت وضعیته هر عضو هیأت علمی جهت تسویه حساب نهایی موظف است کلی )5-1

  .تأییدیه آن را به معاونت پژوهشی ارسال نماید
تواند حداکثر تا پایان سال بعد هزینه در صورتی که پژوهانه هر عضو هیأت علمی تا پایان دوره یک ساله هزینه نشود می )5-2

 .هد شداغ باقیمانده از سال قبل انجام خوپرداخت پژوهانه سال بعد پس از هزینه کرد مبل. شود
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  *پژوهانهامتیاز فعالیتهاي پژوهشی براي محاسبه : جدول شماره یک

 امتیاز کسب شده سقف امتیاز امتیاز هر واحد موضوع فعالیت پژوهشی ردیف
  2 1 رعایت ضوابط  1
* )25و  15، 12، 8( پژوهشی- مقاله علمی 2  2-7   -  
مروري -مقاله علمی  3  1-5   - 

ترویجی و نقد چاپ شده -مقاله علمی  4   1-4   - 
هاي علمی معتبرهاي همایش مقاله علمی کامل در مجموعه مقاله 5  1-2  6 
هاي علمی معتبرهاي همایش خالصه مقاله علمی در مجموعه مقاله 6  5/0-1  2 
پایان نامه/له مقاله علمی صد در صد مستخرج از رسا 7  1 5  
20تا   تولید دانش فنی 8   -  

9 
هاي پژوهشی و  فناوري خاتمه یافته  داخلی هاي علمی طرح گزارش  1-4  4  
اي منطقههاي پژوهشی و  فناوري خاتمه یافته   هاي علمی طرح گزارش  2-7   -  
ملی هاي پژوهشی و  فناوري خاتمه یافته   هاي علمی طرح گزارش  3-14   -  

10تا  اختراع یا اکتشاف ثبت شده در داخل یا خارج یا نوآوري 10   -  
)ریال 100.000.000بازا هر (ایجاد ظرفیت جذب اعتبار  11  1-2  4  

12 
5/0تا  ارزیابی، داوري و نظارت طرحهاي پژوهشی و  فناوري داخلی  

3 
 

اي منطقهارزیابی، داوري و نظارت طرحهاي پژوهشی و  فناوري  5/1ا ت    
ملی ارزیابی، داوري و نظارت طرحهاي پژوهشی و  فناوري     3تا  

...)اختراع، جشنواره و (سایر فعالیتهاي فناوري  13 2تا    5/1   

15تا  تألیف یا تصنیف کتاب 14   - 
کتابهایی مانند دایره المعارف  تالیف مجموعه  30تا     - 

3 تا تجدید چاپ کتاب تألیفی یا تصنیفی 15  3  

پژوهشی –ویرایش علمی  کتاب و نشریه علمی  16 1تا    1  
2تا  داوري مقاالت علمی پژوهشی   2  

8تا  تصحیح انتقادي کتاب معتبر 17  10  

18 

هاي دولتی و تحت پوشش فقط دانشجویان دانشگاه( نامه دکتري راهنمایی پایان
) وزارت علوم و وزارت بهداشت و درمان  6 

8 

 

هاي دولتی و تحت پوشش فقط دانشجویان دانشگاه( نامه دکتري پایانمشاوره 
)وزارت علوم و وزارت بهداشت و درمان  2  

هاي دولتی و تحت فقط دانشجویان دانشگاه(نامه کارشناسی ارشد  راهنمایی پایان
)پوشش وزارت علوم و وزارت بهداشت و درمان  5/2   

هاي دولتی و تحت فقط دانشجویان دانشگاه( نامه کارشناسی ارشد  مشاوره پایان
)پوشش وزارت علوم و وزارت بهداشت و درمان  1  

 -  -  -  کرسی نظریه پردازي  19
)نشان و  (شاخص بودن در امر پژوهش  20  2-4  8  
5 ات کسب رتبه در جشنواره  21  10  
7تا  ترجمه کتاب 22  7  
  جمع مورد قبول 

  

آیین نامه ارتقا بوده و با اعمال ضرایب جدول توزیع فعالیتهاي  3اعضاي هیأت علمی عمدتاً بر اساس ضوابط ماده مالك محاسبه امتیازات *
  .شودمحاسبه می) در صورت داشتن فعالیت پژوهشی مشترك( پژوهشی مشترك 


