شيوهنامه تشويق فعاليتهاي پژوهشي
مقدمه
به منظور ارتقاي سطح علمي دانشگاه ،افزايش كيفيت فعاليتهاي علمي ،اشاعه فعاليتهاي پژوهشي و انتقال موثر
تجارب و دستاوردهاي تحقيقاتي ،با توجه به شرايط مندرج در اين شيوهنامه فعاليتهاي پژوهشي ارزنده دانشگاهيان (اعضاي
هيات علمي ،دانشجويان و كاركنان) از قبيل مقاالت چاپ شده در نشريات معتبر بينالمللي ،مقاالت چاپ شده در نشريات
معتبر علمي  -پژوهشي و علمي  -ترويجي ،طرحهاي تحقيقاتي سفارشي (جذب اعتبار از خارج دانشگاه) ،اختراع ،ابتكار و
نوآوري و سخنرانيها ،توسط حوزه معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه مورد تشويق قرار ميگيرند .اين تشويق با پرداخت
مبالغي صورت خواهد گرفت و دانشگاهيان ميتوانند بدون ارايه فاكتور مبلغ تشويقي را براي نيازهاي پژوهشي خود مانند خريد
كتاب و نشريه ،پرداخت حق عضويت در انجمنها ،پرداخت هزينه چاپ كتاب و مقاله و ساير نيازهاي خود هزينه نمايند .طبق
ماده  411قانون مالياتهاي مستقيم ،تشويقهاي اين شيوهنامه از ماليات معاف هستند.
ماده  -1مقاالت چاپ شده در نشريات نمايه شده در پايگاه گزارش استنادي نشريات ()JCR
 -4-4مبلغ تشويقي هر مقاله بر اساس رابطه زير محاسبه ميشود:
( × Kضريب تاثير كل /ضريب تاثير نشريه مورد نظر) × مبلغ پايه = مبلغ تشويق
 -2-4مبلغ پايه برابر با  5ميليون ريال و مقدار  Kبين  4تا  )1≤K≤3( 3ميباشد كه با توجه به بودجه پژوهشي هر سال با
پيشنهاد معاون پژوهش و فناوري دانشگاه و با تصويب هيات رئيسه دانشگاه تعيين خواهد شد.
 -3-4تعيين ضريب تاثير هر نشريه ( )IFو ضريب تاثير كل ( )AIFنشريات علمي هر رشته در پايگاه گزارش استنادي نشريات
 )Journal Citation Reports( JCRبر مبناي جداول نشريات نمايه شده توسط موسسه Institute for Scientific ( ISI
 )Informationميباشد .فهرست اين نشريات در مديريت امور پژوهشي دانشگاه موجود است.
 -1-4حداقل مقدار تشويقي براي هر مقاله  2ميليون ريال و حداكثر آن  22ميليون ريال است.

ماده  -2مقاالت چاپ شده در نشريات نمايه شده در پايگاه گزارش استنادي نشريات فارسي ()ISC
 -4-2مبلغ تشويقي هر مقاله بر اساس رابطه زير محاسبه ميشود:
 × )4/5IF+2/25( × Kمبلغ پايه = مبلغ تشويق
 -2-2مبلغ پايه برابر با  5ميليون ريال و مقدار  Kبين  4تا  )1≤K≤2( 2ميباشد كه با توجه به بودجه پژوهشي هر سال با
پيشنهاد معاون پژوهش و فناوري دانشگاه و با تصويب هيات رئيسه دانشگاه تعيين خواهد شد.
 -3-2تعيين ضريب تاثير هر نشريه ( )IFبر مبناي جداول نشريات نمايه شده در پايگاه استنادي علوم جهان اسالم ISC
( )Islamic World Science Citation Centerميباشد .فهرست اين نشريات در مديريت امور پژوهشي دانشگاه موجود
است.
 -1-2حداكثر مقدار تشويقي براي هر مقاله  42ميليون ريال است.
ماده  -3مقاالت چاپ شده در ساير نشريات (غير از نشريات نمايه شده در  JCRو )ISC
 -4-3مبلغ تشويقي هر مقاله در نشريات نمايه شده در پايگاههاي استنادي  Web of Scienceو  Scopusحداكثر  2ميليون
ريال ميباشد.
 -2-3مبلغ تشويقي هر مقاله در نشريات نمايه شده در ساير پايگاههاي معتبر بينالمللي حداكثر  4ميليون ريال ميباشد.
ماده  -4ساير شرايط مقاالت قابل تشويق
 -4-1مبلغ تشويقي به نويسندگان خارج از دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان تعلق نميگيرد.
 -2-1در صورتي كه مقاله داراي بيش از يک نويسنده باشد ،سهم تشويقي هر كدام از نويسندگان مقاله بر اساس جدول آئين
نامه ارتقاي محاسبه ميشود.
 -3-1براي دريافت تشويقي بايد نام دانشگاه علوم كشاورزي و منابعطبيعي گرگان به عنوان محل اشتغال عضو هيات علمي
درج شده باشد.
 -1-1مقاالت داراي پذيرش و يا در حال تاييد نهايي ( )Proofنميتوانند از تسهيالت در نظر گرفته شده از اين شيوهنامه
استفاده نمايند.
 -5-1در صورتي كه مقاله منتشر شده در نشريات ذكر شده تحت عناوين زير منتشر شود ،مبلغغ تشغويقي  52درصغد كغاهش
مييابد:
د) Rapid Publication
ج) Communication
ب) Technical note
الف) Letter
هغ) گزارش كوتاه علمي و يا هر عنوان ديگري كه مقاله را از يک مقاله كامل متمايز مينمايد.
 -6-1مبلغ تشويق در اختيار اولين عضو هياتعلمي متقاضي از نويسندگان مقاله (نويسنده مسئول) قرار ميگيرد .مسئوليت
پرداخت به ساير نويسندگان بر عهده دريافتكننده تشويق است.
ماده  -5گزارش نهايي و تاييد شده طرحهاي تحقيقاتي سفارشي
 -4-5بودجه طرح بايستي خارج از رديف بودجه دانشگاه تامين شده باشد و قرارداد مربوطه در دفتر
مديريت امور فناوري ثبت شده باشد.
 -2-5مجري طرح سفارشي بايد از اعضاي هيات علمي دانشگاه باشد.
 -3-5طرح به اتمام رسيده باشد و گواهي حسن انجام كار (كارفرما و شوراي پژوهش و فناوري دانشگاه) را دريافت كرده باشد.
 -1-5گزارش نهايي طرح به دفتر امور فناوري دانشگاه تحويل شده باشد.
 -5-5مبلغ تشويقي طرحهاي سفارشي بر اساس رابطه زير محاسبه ميگردد:
 × Kمبلغ پايه × امتياز بودجه طرح = مبلغ تشويق

 -6-5مبلغ پايه برابر با  5ميليون ريال و مقدار  Kبين صفر تا  )0≤K≤0.3( 2/3ميباشد كه با توجه بغه بودجغه پژوهشغي هغر
سال با پيشنهاد معاون پژوهش و فناوري دانشگاه و با تصويب هيات رييسه دانشگاه تعيين خواهد شد.
 -7-5امتياز بودجه طرح براساس جدول زير تعيين ميگردد.
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 -8-5مبلغ تشويق در اختيار مجري طرح قرار داده ميشود .مجري طرح ،مسئوليت پرداخت به همكاران را بر عهده دارد.
 -9-5به مدير و كارشناس (ان) دفتر مديريت امور فناوري تا  4/5درصد مبلغ هر قرارداد طرح خارج دانشگاه (مازاد بغر حغداقل
كف قراردادهاي دفتر) تشويق تعلق ميگيرد .اين تشويق پس از وصول اولين قسط طرح ،قابل پرداخت خواهغد بغود و از محغل
بودجه تشويقهاي پژوهشي و نه بودجه طرح پرداخت ميگردد .نحوه توزيع تشويق و مقدار كغف كغل مبلغغ قراردادهغا توسغط
معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه تعيين ميگردد.
 -42-5به رييس ،معاون و مدير گروه پژوهشي واحدهاي پژوهشي نوع  2دانشگاه جمعا معادل  2درصد مبلغ هر قرارداد طرح
خارج دانشگاه ،تشويق تعلق ميگيرد .اين تشويق نيز پس از وصول اولين قسط طرح قابل پرداخت خواهد بود و از محل بودجه
تشويقهاي پژوهشي و نه بودجه طرح پرداخت ميگردد .نحوه توزيع مبلغ تشويق بر عهده رييس واحد پژوهشي است.
 -44-5در صورت موافقت معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه ،به گزارش نهايي طرحهاي تحقيقاتي مصوب خاتمه يافته هسغته-
هاي پژوهشي مشابه با طرحهاي تحقيقاتي سفارشي تشويق پژوهشي تعلق ميگيرد.
ماده  -6اختراع ،نوآوري و نرم افزار
 -4-6اختراع بايد از اداره كل ثبت شركتها و مالكيت صنعتي ،سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران ،اداره كل امور
نوآوران و ارزشيابي فناوري وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري ،شوراي عالي انفورماتيک يا ساير مراجع معتبر داراي گواهينامه
ثبت /تاييد اختراع باشد.
 -2-6متقاضي بايد از اعضاي هيات علمي دانشگاه باشد.
 -3-6چنان چه افراد شركتكننده در اختراع بيش از يک نفر باشند ،سهم هر يک از آنها مطابق آييننامه ارتقا محاسبه مي-
گردد و كل مبلغ تشويق در اختيار نفر اول قرار ميگيرد كه ايشان مسئوليت پرداخت به همكاران را بر عهده خواهد داشت.
 -1-6مبلغ تشويقي براي هر اختراع يا نوآوري بر اساس رابطه زير تعيين ميگردد.
 × Kمبلغ پايه × امتياز = مبلغ تشويق
 -5-6مبلغ پايه برابر با  5ميليون ريال و مقدار  Kبين صفر تا  )0≤K≤0.1( 2/4ميباشد كه با توجه به بودجغه پژوهشغي هغر
سال ،با پيشنهاد معاون پژوهش و فناوري دانشگاه و با تصويب هيات رييسه دانشگاه تعيين خواهد شد.
 -6-6امتياز ثبت و تاييد اختراع يا نوآوري در محدوده  2-42متغير خواهد بود كه توسط شوراي پژوهش و فناوري دانشگاه يا
يک كميته تخصصي كه اعضاي آن توسط شوراي پژوهش و فناوري دانشگاه تعيين ميگردد ،محاسبه خواهد شد .امتياز باالتر
از  6/5خاص اختراعات ،نوآوريها و نرمافزارهايي است كه داراي تاييديه يا ثبت بينالمللي باشند.

 -7-6چنانچه اختراع ،نوآوري و نرمافزار فقط ثبت شده باشد و داراي تاييديه نباشد ،بين  42تا  62درصد امتياز بغه آن تعلغق
ميگيرد.
ماده  -7سخنراني در دانشگاه
 -4-7سخنراني در قالب هفته پژوهش يا سخنراني رسمي دانشگاه و دانشكده ارايه شده باشد.
 -2-7سخنراني قبال در كنفرانسهاي داخلي ارايه نشده باشد.
 -3-7از مراجع ذيربط (مدير امور پژوهشي دانشگاه و يا مدير امور فناوري دانشگاه) داراي گواهي تاييد باشد.
 -1-7مبلغ تشويقي بر اساس رابطه زير محاسبه مي گردد:
 × Kمبلغ پايه × امتياز = مبلغ تشويق
 -5-7مبلغ پايه برابر با  5ميليون ريال و مقدار  Kبين صفر تا  )0≤K≤0.2( 2/2ميباشد كه با توجه به بودجغه پژوهشغي هغر
سال ،با پيشنهاد معاون پژوهش و فناوري دانشگاه و با تصويب هيات رييسه دانشگاه تعيين خواهد شد.
 -6-7سخنراني در هفته پژوهش و خارج دانشگاه  2امتياز و سخنراني داخلي  4امتياز دارند.
 -7-7حداكثر  4سخنراني در هفته پژوهش و  4سخنراني داخلي و  4سخنراني خارج دانشگاه مورد پذيرش قرار ميگيرد.
ماده  -8پيشبرد اهداف پژوهشي دانشگاه مثل راهاندازي نشريه و واحد پژوهشي ،برگزاري همايش ،مشاركت فعال در
شوراها و كميتههاي حوزه معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه و انجام ساير امور محوله به تشخيص شوراي پژوهش و فناوري
دانشگاه.
 -4-8افراد فعال در اين زمينه ميتوانن د درخواست خود را به همراه ذكر موارد مربوط به پيشبرد اهداف پژوهشي جهت بررسي
در شوراي پژوهش و فناوري دانشگاه به معاون پژوهش و فناوري دانشگاه تسليم نمايند .در صورت موافقت شوراي پژوهش و
فناوري دانشگاه تشويقي تعلق ميگيرد كه بر اساس رابطه زير محاسبه ميشود:
 × Kمبلغ پايه × امتياز = مبلغ تشويق
 -2-8مبلغ پايه برابر با  5ميليون ريال و مقدار  Kبين صفر تا  )0≤K≤0.1( 2/4ميباشد كه با توجه به بودجغه پژوهشغي هغر
سال ،با پيشنهاد معاون پژوهش و فناوري دانشگاه و با تصويب هيات رييسه دانشگاه تعيين خواهد شد.
 -3-8مقدار امتياز بين  4تا  42است كه مقدار آن با نظر شوراي پژوهش و فنغاوري دانشغگاه و نامغه كتبغي معغاون پغژوهش و
فناوري دانشگاه به مدير امور پژوهشي دانشگاه تعيين ميگردد.
 -1-8افرادي كه عناوين ملي مثل جايزه خوارزمي ،كتاب سال و مانند اينها را كسب كرده باشند نيز از اين تشغويق برخغوردار
خواهند شد.
ماده  -8هر سال ،فعاليتهاي اتمام يافته در سال قبل (شمسي) مورد تشويق قرار ميگيرند و بغه هغر فعاليغت فقغط يغک بغار
پاداش تعلق ميگيرد.
ماده  -9ساير فعاليتهاي پژوهشي ارزنده اعضاي هيات علمي كه در اين شيوهنامه فهرست نشدهاند ،بر اساس تشخيص شوراي
پژوهش و فناوري دانشگاه مورد تشويق قرار خواهند گرفت.
اين شيوهنامه در تاريخ  45آبانماه  4385به تصويب شوراي پژوهش و فناوري دانشگاه رسيد .در تاريخ  43تيرماه  4394در
شوراي پژوهش و فناوري دانشگاه تجديدنظر و در تاريخ  7اسفندماه  4394در  9ماده و  15بند به تاييد هيات رئيسه دانشگاه
رسيد.

