
 

 ت علمی دانشگاه گلستانپژوهانه اعضای هیأ نامهشیوه

 
نامه شیوههای پژوهشی و فناوری کشور، ویتو اعمال سیاستها و اول های پژوهشی و فناوریدهی و تسهیل فعالیت، سامانارتقا برای

 تدوین گردید.به شرح زیر ت علمی هیأمحترم پژوهانه اعضای پرداخت 

منظور از پژوهانه مبلغی است که بر اساس امتیازهای پژوهشی اعضای هیأت علمی و اعتبارات پژوهشی دانشگاه، : (Grant)پژوهانه

 گیرد.های پژوهشی در اختیار اعضای هیأت علمی قرار میجهت هزینه در ارتباط با فعالیت

 

 : اهداف1ماده 
 .جهت کردن آن با سایر اعتباراتهدفمند نمودن اعتبار پژوهشی و هم 1-1

مناسب  ت علمی دانشگاه به انجام هر چه بهتر فعالیتهای پژوهشی و فراهم آوردن شرایطترغیب و تشویق اعضای هیأ 1-2

 .های دانشگاهبرای تحقق اهداف و برنامه

های علمی دانشگاه در فعالیتهیأت گذاری علمی و ایجاد رقابت سالم به منظور پشتیبانی و تشویق مناسب اعضای ارزش 1-3

 .پژوهشی

های پژوهشی فعالیت یعلمی و استفاده بهینه از منابع مالی پژوهشی در جهت ارتقاهیأت وری اعضای یش میزان بهرهافزا 1-4

 .دانشگاه

 .هاتقویت تفکر پژوهشی در دانشگاهو علمی و حفظ هیأت های پژوهشی هدفمند اعضای کمک به پایدار ماندن فعالیت 1-5

 .علمیهیأت اعضای  های پژوهشی و فناورینیاز و اجرای فعالیتاعتبار مورد مین تسریع و تسهیل در روند تأ 1-6

 .علمی بر اساس اعتبار اختصاص یافتههیأت ریزی و مدیریت عملکرد پژوهشی و فناوری اعضای برنامه 1-7

 .تسهیل همکاری اعضای هیأت علمی با مراکز و سازمانهای خارج از دانشگاه 1-8

 

 : نحوه اجرا2ماده 
پژوهانه خود را تا های مربوط به فرم ،استنامه مشخص شده شیوهی بر اساس ضوابطی که در این علمهیأت هرساله هر عضو  2-1

 کند.ارائه میآموزشی گروه  بهیید تأ به منظور ،در سامانه تکمیل و همراه با مدارک مربوط ،ماهپایان فروردین

پژوهش و فناوری به معاونت ماه بررسی و تا نیمه اردیبهشتپژوهانه را  متقاضیانشورای پژوهشی و آموزشی دانشکده امتیاز  2-2

 کند.دانشگاه ارسال می

بررسی و نتیجه نهایی را پرونده پژوهانه را  ،دانشگاههشی وپژ حوزه ،به منظور هماهنگی در محاسبه امتیاز متقاضیان پژوهانه 2-3

 کند.اعالم می

به پژوهانه اعضای هیات علمی در بودجه دانشگاه یافته تخصیصلمی بر اساس میزان اعتبار ت عپژوهانه هر عضو هیأمیزان  2-4

 شود.محاسبه و از طریق معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه به دانشکده اعالم میکلیات بودجه ساالنه(  6فرم  41)ردیف دانشگاه، 

 رجمع امتیاز پژوهشی و اعتبار تخصیص یافته تعیین میزان کف و سقف پژوهانه هر عضو هیأت علمی هرساله براساس س 2-5

 شود.می

 

 : تخصیص امتیاز3ماده 
 شود.تعیین می 1شماره های پژوهشی و فناوری بر اساس جدولی تخصیص امتیاز به فعالیتنحوه 3-1

سال میالدی )و آخر اسفند ماه  تااز اول فروردین ماه  ؛سال کامل شمسیعلمی در بازه یکهیأت های پژوهشی هر عضو فعالیت3-2

 شود. پژوهانه سال بعد در نظر گرفته میبرای محاسبه مطابق با آن( 

 



 
در آنها درج  (Golestan University)«دانشگاه گلستان»شوند که نام های پژوهشی محسوب می: تنها مواردی جزو فعالیت1تبصره 

 شده باشد.

گیرد که مجوز ها در صورتی امتیاز تعلق میدانشجویان تحصیالت تکمیلی سایر دانشگاهنامه : به مقاالت مستخرج از پایان2تبصره 

 اخذ شده باشد.  از معاونت محترم آموزشی و تحصیالت تکمیلینامه راهنمایی یا مشاوره پایان

پژوهانه وی در آن سال منوط  ،گلستان منتقل شده باشدت علمی از دانشگاه دیگری به دانشگاه : در صورتی که عضو هیأ3تبصره 

 .شودمحاسبه و لحاظ می 5/0با ضریب و به ذکر نشانی موسسه مبدأ است 

مور )هر نوع مأموریتی که و یا اعضای هیأت علمی مأ برندبدون حقوق به سر میمرخصی که در ت علمی اعضای هیأ به :4تبصره 

 گیرد.تعلق نمیپژوهانه  ،رابطهدر زمان قطع قطع رابطه حقوقی با دانشگاه داشته باشند( 

)براساس  تصحیح و ، ترجمه،کتابهای تألیفی و تصنیفیدانشگاه گلستان و مطابق با سرفصلشده در : به کتابهای چاپ 5تبصره 

ذکر با همتراز غیردانشگاهی کتابهای نشر دانشگاهی یا وخارجی داخلی وو کتابهای چاپ شده توسط ناشرین معتبر  نامه ارتقاء(آیین

 گیرد.با تشخیص شورای پژوهشی امتیاز کامل تعلق می نام دانشگاه گلستان،

 های پژوهشی دارای همپوشانی )مقاالت چاپ شده در مجالت، همایشها و طرحهای پژوهشی(،: در امتیاز دهی به فعالیت6تبصره 

 گیرد.امتیاز تعلق می ،فقط به فعالیت دارای امتیاز باالتر ،های آموزشیگروهمحترم با نظر مدیران 

))این پژوهش با استفاده از و نظایر آن ثبت این جمله؛  تاییدیه اختراع هایی از قبیل: مقاله، کتاب،پژوهشدر انتشار : 7تبصره 

 است.در محل مناسب ضروری است((  شدهاعتبارات دانشگاه گلستان انجام 

 خواهد شد.محاسبه  2مطابق با جدول شماره  ،مشترکهای پژوهشی : سهم هریک از افراد در فعالیت8تبصره 

 شود.میمحاسبه دانشگاه نامه ارتقا و نظر شورای پژوهشی سایر موارد قید نشده براساس آیینامتیاز : 9تبصره 

 

 د اعتبار ویژه پژوهشیکر: موارد هزینه4ماده 
 کند:تواند ضمن رعایت مقررات، اعتبار ویژه پژوهشی خود را در موارد زیر هزینه علمی میهیأت هر عضو 

 (2و  1های تحقیقاتی )نوع اجرای طرح 4-1

 .های پایه و کاربردی که منجر به تولید مقاله شودپژوهش اجرای 4-2

 .شودتولید نمونه میداد و یا به تدوین دانش فنی، انعقاد قرار های تقاضا محورکه منجرپژوهشاجرای  4-3

 .خرید تجهیزات و لوازم آزمایشگاهی تحقیقاتی، پرداخت هزینه خدمات آزمایشگاهی و میدانی و خرید مواد مصرفی 4–4

)حداکثر دو همایش  ها، هزینه ثبت اختراع، هزینه شرکت در همایش(مورد 2)حداکثر  پرداخت حق عضویت در مجامع علمی 4-5

 .های علمی کوتاه مدتهای تخصصی داخلی و خارجی و سفراههای آموزشی، نمایشگ، کارگاهخارجی و دو همایش داخلی(

موعه مقاالت و نشریات های اطالعاتی و چاپ مقاالت در مج، نرم افزار، عضویت در پایگاهکتاب، نشریهپرداخت هزینه خرید  4-6

 علمی معتبر.

)با ذکر نام دانشجو  اندعلمی همکاری پژوهشی داشتههیأت التحقیق به دانشجویان دانشگاه گلستان که با عضو پرداخت حق 4-7

 بعنوان همکار طرح تحقیقاتی(.

های داخلی و در همایش دانشجویان تحصیالت تکمیلیهای مربوط به شرکت هزینه اعتبار پژوهانه برای% 30تا سقف  :10تبصره 

)یک همایش داخلی برای دانشجویان کارشناسی ارشد و یک همایش داخلی و یک همایش خارجی  باشدمیقابل پرداخت  خارجی

 .برای دانشجویان دکتری(

قابل  و خرید کتابهای کارگری و میدانی درصد اعتبار پژوهانه برای کارهای کامپیوتری، تکثیر، هزینه 40: تا سقف 11تبصره 

 باشد.پرداخت می

کامپیوتر و های آزمایشگاهی و اعم ازدستگاه برای تجهیزات غیرمصرفیپژوهانه خود را تواند هیأت علمی می: هر عضو 12تبصره 

 .نمایدفزارهای تخصصی و ... هزینه تاپ، نرم لوازم جانبی آن، لپ

 التحقیق پرداخت شود.تواند به عنوان حقدرصد کل مبلغ طرح می 30تا سقف : 13تبصره 



 
 

 الیگزارش کار م: 5ماده 

 انجام شود؛صورت یکباره هکند و یا تنها بمعاونت پژوهش و فناوری اعالم می که ایتواند به صورت مرحلهکرد میگزارش هزینه

 بدین صورت که:

 شود.هیأت علمی واریز می اعضای محترمدرصد پژوهانه به صورت پیش پرداخت به حساب  20 -

 ماه()اول مهرماه تا اول آبان در شش ماهه اول سالرا  اعتبار پژوهانهدرصد  50فاکتور هر عضو هیأت علمی موظف است  -

حوزه معاونت  در دانشکده و تایید بعد از ممیزی کهتا پایان سال مالی به دانشکده تحویل دهد درصد باقی را  50و اسناد 

 توسط دانشگاه قابل پرداخت است.و فناوری،  پژوهش

تواند به صورت یکجا در پایان سال مالی نسبت به ه اول، عضو هیأت علمی میدرصورت عدم تسویه حساب مالی در مرحل

 تسویه حساب اقدام نماید. 

( 11)گ م پ ( در فرم مخصوص 4کرد )موضوع ماده اه گزارش تایپ شده از نحوه هزینهاسناد و فاکتورهای هزینه شده به همر

به مدیریت  موارد را ،پژوهشی دانشکده پس از تائیدآموزشی و معاونت  ،پژوهشی دانشکده تحویل گرددآموزشی و به معاونت 

ید اونت پژهش و فناوری دانشگاه و تأیپس از بررسی مستندات توسط کارشناس مع کند،میارسال دانشگاه امور پژوهشی 

محترم  عاونتمه اعتبار( ب ، مدارک به همراه مبلغ هزینه شده جهت پرداخت )در صورت تامیندانشگاه مدیریت امور پژوهشی

 شود.امور مالی ارسال می

و شود جزو اموال دانشگاه محسوب می ،: کلیه تجهیزات و لوازم غیر مصرفی خریداری شده از محل اعتبار ویژه پژوهشی14تبصره 

را با هماهنگی  (ایو هزینه تجهیزاتی) عضو هیأت علمی موظف است مراحل خرید کاال بر روی آن ثبت شود.برچسب اموال باید 

 .انجام دهد دانشکدهکارپرداز 

 وکتاب و نشریه هزینه خرید  و بردارینمونه ،خرید لوازم و مواد آزمایشگاهی مصرفی، انجام آزمایش، آنالیزدرخصوص : 15تبصره 

 .الزامی استیا فیش واریزی  فاکتور ارائهمواردی از این قبیل 

مسئولیت  مهر معتبر و سربرگ باشد. ،تاریخ، نام و نام خانوادگی عضو هیأت علمی دارای، باید کردفاکتورهای هزینه: 16تبصره 

 بر عهده عضو هیأت علمی است. ورصحت و درستی فاکت

 

 

 7/4/94به در تاریخ و  به تصویب شورای پژوهشی دانشگاه 1/4/94تاریخ در  تبصره 16و ماده  5با این آئین نامه 

بوده و پس از مدت مذکور در صورت االجرا یکسال الزم به مدتتصویب رسید و از تاریخ  دانشگاه شورایتصویب 

 موافقت تمدید خواهد شد. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


