شیوهنامهنحوهمصرفاعتبارویژهپژوهشی(پژوهانه)

مصرف اعتبار ویژه پژوهشی بر اساس ضوابط زیر خواهد بود:
ماده -1پرداختاعتبارویژهپژوهشی مشروط به آن است كه عضو هياتعلمی هيچگونه تعهد عمل نكردهاي (تاخير در
اتمام ،تسویه حسابهاي مالی ،عدم ارایه اسناد اداري ،مالی و غيره) به حوزه پژوهش و فناوري دانشگاه نداشته باشد .جهت
دریافت اعتبار ویژه پژوهشی ،تكميل تعهدنامه ضروري است.
ماده-2استفادهازاعتبارویژهبرایمصارفزیرمجازاست
 -1-2تعریف طرح تحقيقاتی در صورت داشتن شرایط و با رعایت مقررات ذكر شده در شيوهنامه مربوطه.
 -2-2خرید مواد مصرفی و تجهيزات آزمایشگاهی (كمک به پایاننامههاي تحصيالت تكميلی و پژوهشهاي دانشجویی غيرپایاننامه اي).
 -3-2خرید كامپيوتر و چاپگر ،نشریه ،كتاب ،نرمافزار و نظایر اینها.
 -4-2پرداخت هزینه حق عضویت در انجمنهاي علمی  -تخصصی داخلی و خارجی.
 -5-2پرداخت هزینه آمادهسازي و چاپ مقاله در نشریات داخلی و بينالمللی.
 -6-2شركت در همایشها و كارگاههاي آموزشی داخل و خارج كشور.
 -7-2تعریف طرح سفر تحقيقاتی در صورت داشتن شرایط و با رعایت مقررات ذكر شده در شيوهنامه مربوطه.
ماده-3شرایطاستفادهازاعتبارویژهپژوهشیبرایانجامطرحتحقیقاتیداخلی:
 -1-3براي ارایه طرح مستقل الزم است مقدار اعتبار ویژه پيشنهاددهنده از مقدار حداقل كه توسط معاونت پژوهش و فناوري
تعيين میشود ،بيشتر باشد .در غير این صورت ،طرح مشترک ارایه گردد .پيشنهاد طرحهاي تحقيقاتی با اعتبار كمتر از حداقل
تعيين شده قابل بررسی نيست.
 -2-3مجموعه تعداد طرحهاي فعال و در دست اجراي داخل دانشگاه توسط مجري بيش از  3طرح نباشد.
 -3-3اعضاي هياتعلمی میتوانند اعتبارات ویژه خود را در قالب طرح تحقيقاتی مشترک استفاده نمایند.
 -4-3براي انجام طرح تحقيقاتی باید ضوابط شيوهنامه مربوطه رعایت گردد.
ماده-4شرایطاستفادهازاعتبارویژهپژوهشیبرایانجامسفرتحقیقاتی
 -1-4سفر تحقيقاتی به فعاليتهاي آموزشی  -پژوهشی گروه ،دانشكده و دانشگاه صدمه نزند.
 -2-4عضو هيات علمی از اعتبار پژوهشی كافی براي تامين هزینه سفر برخوردار باشد.
 -3-4جهت انجام سفر تحقيقاتی براي ارایه مقاله در همایشهاي بينالمللی یا شركت در كارگاههاي آموزشی بينالمللی ،الزم
است عضو هياتعلمی در فاصله زمانی بين سفر قبلی تا درخواست جدید از چاپ مقاالت علمی  -پژوهشی (در نشریات معتبر
و به نام دانشگاه) حداقل  3امتياز را براساس آیين نامه ارتقا كسب نماید .افرادي كه براي بار اول اعزام میشوند ،از این شرط
معاف هستند.
 -4-4جهت انجام سفر تحقيقاتی كوتاهمد ت خارج از كشور الزم است عضو هيات علمی در ارزیابی امتيازات پژوهشی و تعيين
اعتبار ویژه ،از چاپ مقاالت علمی  -پژوهشی (در نشریات معتبر و به نام دانشگاه) طی سال قبل حداقل  3امتياز كسب نموده
باشد.
 -5-4مقدار حداكثر اعتبار ویژه كه در سفر تحقيقاتی قابل مصرف است ،هر ساله توسط معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه
تعيين میشود و نيز سقف پرداخت بر اساس مصوبات هيات امنا خواهد بود.
 -6-4براي انجام سفر تحقيقاتی باید ضوابط شيوهنامههاي مربوطه رعایت گردد.

ماده -5استفادهازاعتبارویژهپژوهشیبرایخرید مواد مصرفی و تجهيزات آزمایشگاهی ،كامپيوتر و چاپگر ،نشریه،
كتاب و نرمافزار ،پرداخت هزینه شركت در همایشها و كارگاههاي داخل كشور ،پرداخت حق عضویت در انجمنهاي علمی -
تخصصی داخلی و خارجی و پرداخت هزینه آمادهسازي و چاپ مقاله در نشریات معتبر داخلی و نشریات ليست  ISIبا
درخواست عضو هيات علمی و موافقت دانشكده و معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه انجام خواهد شد.

ماده-6استفادهازاعتبارویژهپژوهشیبرایكمكبهپژوهشهایدانشجویی
 -1-6هر عضو هياتعلمی میتواند حداكثر  11درصد از كل اعتبار ویژه پژوهشی خود را صرف كمک به پژوهشهاي غيرپایان-
نامهاي كند .در این صورت ،تكميل فرم كمک به پژوهشهاي غير پایاننامهاي ضروري است.
 -2-6هر عضو هياتعلمی میتواند حداكثر  41درصد از كل اعتبار ویژه پژوهشی خود را براي كمک به پایاننامههاي
دانشجویان تحصيالت تكميلی (كارشناسیارشد و دكتري) صرف كند .در صورتی كه عضو هياتعلمی كمتر از  11درصد از
اعتبار ویژه پژوهشی خود را صرف كمک به پژوهشهاي غير پایاننامهاي كند ،میتواند مابهالتفاوت آن را براي كمک به
پایاننامههاي دانشجویان تحصيالت تكميلی هزینه كند .در هر حال ،سقف كمک به پژوهشهاي دانشجویی (مجموع پژوهش-
هاي پایاننامهاي و غيرپایاننامهاي)  51درصد از كل اعتبار ویژه پژوهشی است.
این شيوه نامه در تاریخ  14اسفند  1335به تصویب شوراي پژوهش و فناوري دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعی گرگان
رسيد .در تاریخ  14تيرماه  1331در شوراي پژوهش و فناوري دانشگاه تجدید نظر و در تاریخ  17اردیبهشت  1331در  6ماده
و  13بند به تایيد هيات رئيسه دانشگاه رسيد.

