به نام خدا

آیین نامه پژوهانه دانشگاه خلیج فارس

مقدمه:
در راستاي تحقق اهداف برنامه راهبردي دانشگاه ،شامل ارتقاي جایگاه علمی دانشگاه ،تبدیل دانشگاه به یک دانشگاه نسل سوم یا
دانشگاه کارآفرین ،بینالمللی شدن دانشگاه و مرجعیت در حوزه خلیج فارس؛ با تأکید بر حوزههاي مزیتی منطقهاي ،شامل انرژي،
نفت ،گاز و پتروشیمی ،دریا  ،فناوري اطالعات و ارتباطات و کسب و کار بینالمللی و همچنین تسهیل فرایندهاي خدمات پژوهشی
و فناوري ،نسخه پنجم آییننامه پژوهانه دانشگاه خلیج فارس شامل فصل اول :پژوهانه اعضاي هیأت علمی و واحدهاي پژوهش و
فناوري و فصل دوم :تشویق مقاالت و ثبت اختراع دانشجویان به شرح زیر ارایه گردید:

فصل اول :پژوهانه اعضای هیأت علمی و واحدهای پژوهش و فناوری

ماده )1تعریف پژوهانه
 -1-1پژوهانه فردی :به اعتباري گفته میشود که در هر سال مالی در اختیار عضو هیأت علمی دانشگاه قرار میگیرد تا مطابق
مفاد این آییننامه در فعالیتهاي پژوهشی و فناوري هزینه نماید .پژوهانه فردي شامل پژوهانه سالیانه ،پژوهانه آغازین و پژوهانه
جوایز میگردد.
 -2-1پژوهانه پارسا :به اعتباري گرفته میشود که به ازاي راهنمایی پارساي دانشجویان تحصیالت تکمیلی پس از تصویب پیشنهاده
پارسا در اختیار عضو هیات علمی قرار میگیرد.
 -3-1پژوهانه واحدهای پژوهش و فناوری :به اعتباري گفته میشود که در هر سال مالی در اختیار واحدهاي پژوهش و فناوري
دانشگاه قرار میگیرد تا مطابق مفاد این آییننامه در فعالیتهاي پژوهشی و فناوري هزینه نماید .پژوهانه واحدهاي پژوهش و فناوري
شامل پژوهانه سالیانه واحد ،پژوهانه آغازین هسته پژوهش و فناوري و پژوهانه ویژه میگردد.
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ماده  )2نحوه محاسبه پژوهانه
انواع پژوهانه بر اساس موارد زیر محاسبه میشود:
 -1-2پژوهانه فردی:
 -1-1-2پژوهانه سالیانه :این پژوهانه مطابق فرمول زیر محاسبه میشود:
× 𝐺1

𝑖𝑆
𝑁
𝑖𝑆 ∑𝑖=1

= 𝑖𝑔

در این رابطه:
𝑖𝑔  :اعتباري که به شخص  iتعلق میگیرد.
 : 𝑆iمجموع امتیازهاي پژوهانه فرد  iدر  2سال پیش از تعیین پژوهانه میباشد که بر پایه «آییننامه ارزشیابی فعالیتهای
پژوهش و فناوری اعضای هیأت علمی دانشگاه خلیج فارس» محاسبه می شود.
𝑁∑  :جمع امتیاز پژوهانه اعضاي هیأت علمی دانشگاه
𝑖𝑆 𝑖=1
 : G1کل اعتبار درنظر گرفته شده براي پژوهانه فردي دانشگاه است که در هر سال مالی توسط هیات رییسه دانشگاه اعالم میگردد.
 -2-1-2پژوهانه آغازین :به آن دسته از اعضاي هیات علمی تازه استخدام که شروع کار آنها کمتر از  2سال از سال محاسبه
پژوهانه است ،به جاي پژوهانه سالیانه ،میانگین پژوهانه سالیانه تمام اعضاي هیات علمی دانشکده محل خدمت عضو تازه استخدام بر
مبناي موضوع بند  1-1-2تعلق میگیرد.
تبصره :1درصورتی که مقدار محاسبه شده از رابطه بند  1-1-2براي عضو تازه استخدام ،از پژوهانه آغازین بیشتر باشد ،همان مقدار
بند  1-1-2مالک خواهد بود.
 -3-1-2پژوهانه جوایز :اعتباري است که هر سال به اعضاي هیات علمی برگزیده جشنوارههاي پژوهش و فناوري و همچنین
اعضاي هیات علمی که در فراخوان فرصت مطالعاتی بر اساس «شیوهنامه استفاده از فرصت مطالعاتی اعضای هیأت علمی
دانشگاه» با تقاضاي آنها موافقت میشود ،تعلق میگیرد.

 -2-2پژوهانه پارسا:
اعتباري است که در هر سال مالی به منظور حمایت از انجام پارساهاي دانشگاه خلیج فارس درنظر گرفته میشود و بر اساس مجموع
میزان پژوهانه تعیین شده براي پارساهاي تحت راهنمایی هر عضو (به عنوان استاد راهنماي اول) مطابق با نوع پارسا طبق جدول 1
در اختیار عضو قرار میگیرد .اعتبار هر پارسا پس از تصویب پیشنهاده اجرایی میگردد.

انواع پارسا :پارساها از جهت نوع فعالیتهاي اصلی که براي انجام آن صورت میگیرد ،به سه دسته تقسیم میشوند:
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تجربی :نیاز به انجام آزمایش هاي عملی و یا مصرف مواد آزمایشگاهی/کارگاهی و یا ساخت دارد.



نیمه تجربی :نیاز به انجام پیمایش (از طریق پرسشنامه یا موارد مشابه) و یا محاسبات سنگین دارد.



نظری :سایر موضوعاتی که نیاز به موارد گفته شده در باال ندارد.
جدول .1مبلغ پژوهانه بر اساس نوع پارسا (مبالغ بر اساس میلیون تومان)
دکتری

کارشناسی ارشد
2

12

نیمه تجربی

1/2

6

نظری

0/8

4

تجربی

تبصره  :2مبلغ پژوهانه دانشجویان دکتري که پیشنهاده رساله خود را در قالب یک طرح پژوهشی درون دانشگاهی (از نوع طرح
رساله دکتري) در چارچوب «آیین نامه طرحهای پژوهش و فناوری دانشگاه خلیج فارس» ارایه دهند ،در صورتی که موضوع
رساله در راستاي اولویتهاي دانشگاه باشد ،بسته به نوع برونداد تعهد شده و هزینههاي اعالم شده در پیشنهاده طرح رساله دکتري،
تا  ۵0درصد قابل افزایش است .تصمیمگیري در این مورد ،در شوراي پژوهش و فناوري دانشگاه انجام میشود.

-3-2پژوهانه واحدهای پژوهش و فناوری:
 -1-3-2پژوهانه سالیانه واحد :این پژوهانه اعتباري است که از مجموع فعالیت هاي افراد عضو یک واحد پژوهش و فناوري در
قالب موارد زیر و در چارچوب برنامه ارائه و مصوب شده واحد در شواري پژوهش و فناوري ،محاسبه میگردد و در اختیار مسئول
واحد قرار میگیرد.
 -1-1-3-2مواردي که در محاسبه پژوهانه سالیانه واحدهاي پژوهش و فناوري درنظر گرفته میشود:
الف) قراردادهاي پژوهش و فناوري شامل:
 طرحهاي پژوهش و فناوري قراردادهاي خدمات پژوهشی و مشاورهاي قراردادهاي حمایت از پارساهاب) تولید دانش فنی ،اختراع یا اکتشاف و تجاريسازي محصول
ج) اثر بدیع و ارزنده هنري و یا ادبی و فلسفی چاپ شده
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 -2-1-3-2نحوه محاسبه پژوهانه سالیانه واحدها:
اگر تعداد اعضاي واحد jام  Mعضو باشد ،آنگاه پژوهانه سالیانه واحد پژوهش و فناوري jام ( 𝑈𝑅𝑗𝑔) به صورت زیر محاسبه میگردد:
𝑀∑
𝑖𝑖=1 𝑆′
× 𝐺2
𝑈𝑅𝑘𝑔 𝑘∑

= 𝑈𝑅𝑗𝑔

که در این رابطه  𝐺2میزان اعتبار تخصیص یافته به واحدهاي پژوهش و فناوري است که در هر سال مالی توسط هیات رییسه دانشگاه
اعالم میگردد 𝑆′𝑖 ،مجموع امتیازهاي عضو iام واحد در موارد ذکر شده در بند  1-1-3-2و 𝑈𝑅𝑘𝑔 𝑘∑ مجموع پژوهانه کل واحدهاي
دانشگاه است.
 -2-3-2پژوهانه آغازین هسته:
به منظور حمایت از هسته هاي پژوهش و فناوري تازه تاسیس ،در دو سال اول فعالیت پژوهانهاي معادل با متوسط پژوهانه سالیانه
واحدهاي پژوهش و فناوري که مطابق بند  1-3-2محاسبه شده است ،تعلق میگیرد.
تبصره :3درصورتی که پژوهانه سالیانه محاسبه شده در بند  1-3-2براي هسته تازه تاسیس از پژوهانه متوسط واحدها باالتر باشد،
پژوهانه سالیانه هسته مالک خواهد بود.

 -3-3-2پژوهانه ویژه:
اعتبار ي است که در هر سال مالی توسط هیات رییسه دانشگاه اعالم میگردد و به طرحهاي پژوهش و فناوري و پارساهایی که در
قالب واحدهاي پژوهش و فناوري و در راستاي اولویتهاي تعیین شده از سوي معاونت پژوهش و فناوري تعلق میگیرد .براي دریافت
پیشنهاده این طرحها و پارساها هر سال از سوي معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه فراخوان داده میشود.

ماده )3شرایط بهرهمندی از پژوهانه
 -1-3پژوهانه به اعضاي هیأت علمی رسمی قطعی ،رسمی آزمایشی ،پیمانی و مشموالن طرح خدمت سربازي دانشگاه تعلق میگیرد.
 -2-3اعضاي هیأت علمی در زمان مأموریت تحصیلی ،مأمور به خدمت شدن بدون حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی و مرخصی
استعالجی/زایمان بیش از نه ماه نمیتوانند درخواست استفاده از پژوهانه داشته باشند.
تبصره :4به آن دسته از اعضاي هیأت علمی که در مأموریت فرصت مطالعاتی کمتر از یک سال باشند پژوهانه تعلق میگیرد.
 -3-3پژوهانه به آن دسته از اعضاي هیأت علمی تعلق میگیرد که امتیاز الزم براي ترفیع پایه سالیانه سال قبل را کسب نموده
باشند.
 -4-3چنانچه یک عضو هیأت علمی پژوهانه را در سال محاسبه هزینه نکند ،این اعتبار حداکثر تا یک سال بعد قابل ذخیره خواهد
بود.
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ماده  )4موارد هزینهکرد پژوهانه
 -1-4اعضاي هیأت علمی می توانند پژوهانه را در قالب برنامه پژوهشی و فناوري انفرادي یا برنامه واحد پژوهش و فناوري مصوب
هزینه نمایند.
 -2-4اعضاي هیأت علمی می توانند اعتبار پژوهشی انفرادي را در موارد زیر هزینه نمایند:


خرید و تعمیر تجهیزات پژوهشی و فناوري



خرید مواد مصرفی ،خدمات آزمایشگاهی ،میدانی و صحرایی مورد نیاز پروژههاي پژوهشی داخلی و کمک به پایاننامههاي
دانشجویان تحصیالت تکمیلی



پرداخت هزینه ثبت اختراع تأیید شده



خدمات ویراستاري از مراکز مورد تأیید به تشخیص معاونت پژوهش و فناوري



ثبت نام در همایشها و کارگاههاي علمی معتبر

تبصره :5اعضاي هیات علمی میتوانند از محل پژوهانه سالیانه(آغازین) خود براي هزینههاي ماموریت فرصتمطالعاتی در چارچوب
«شیوهنامه استفاده از فرصت مطالعاتی اعضای هیأت علمی دانشگاه» استفاده نمایند.
 -3-4پژوهانه پارسا با درخواست دانشجو و تایید استاد راهنما(ي اول) یا درخواست استاد راهنما میتواند در موارد زیر هزینه شود:


خرید مواد آزمایشگاهی ،تکثیر پرسشنامهها ،آنالیز نمونهها ،خرید خدمات محاسباتی ،خرید اطالعات و اسناد علمی و موارد
مشابه.



ثبت نام در همایش معتبر یا کارگاه آموزشی مورد نیاز تا سقف چهارصد هزار تومان (دانشجویان کارشناسی ارشد یک بار
و دانشجویان دکتري  2بار)



انجام طرحهاي پژوهش و فناوري مصوب مطابق «آییننامه طرحهای پژوهش و فناوری دانشگاه خلیج فارس»

 -4-4پژوهانه واحدهاي پژوهش و فناوري به درخواست دبیر/مدیر آن میتواند در موارد زیر هزینه شود:


هزینه خریدو تعمیر تجهیزات پژوهشی آزمایشگاههاي وابسته به آن واحد



خرید وسایل ،مواد مصرفی و خدمات آزمایشگاهی.



هزینهکرد در طرحهاي پژوهش و فناوري مصوب مطابق «آییننامه طرحهای پژوهش و فناوری دانشگاه خلیج فارس»

تبصره :6اعضاي هیأت علمی میتوانند اعتبار و محل هزینه پژوهانه اختصاص یافته برنامه پژوهش و فناوري انفرادي خود را به
برنامه واحد پژوهش و فناوري انتقال دهند ،ولی برعکس آن مجاز نمیباشد.
تبصره :7پرداخت هزینههاي خدمات آزمایشگاهی به آزمایشگاههاي بیرون از دانشگاه در مواقعی امکان پذیر است که خدمات مورد
نظر در داخل دانشگاه ارائه نشود .در این مورد ،تشخیص بر عهده مدیر آزمایشگاه مرکزي دانشگاه میباشد.

۵

فصل دوم :تشویق مقاالت و ثبت اختراع دانشجویان
در راستاي دستیابی به اهداف سند راهبردي دانشگاه خلیج فارس در حوزه پژوهش و فناوري ،افزایش تولیدات علمی براي ارتقاء
جایگاه دانشگاه در نظام هاي معتبر رتبه بندي بین المللی و توانمند سازي دانشجویان دانشگاه خلیج فارس در زمینه پژوهش ،فناوري
و نوآوري ،به دانشجویانی که مقاالت و ثبت اختراع داشته باشند ،به شرح زیر تشویقی پرداخت میشود.

ماده  )5نحوه اختصاص تشویق مقاالت و اختراعات دانشجویان
 -5-1تشویقی مقاله صرفا به دانشجویان دانشگاه خلیج فارس که نویسنده مقالههاي منتشر شده در نشریههاي نمایه شده در یکی
از پایگاههاي استنادي  WoSو  Scopusیا  ISCمی باشند تعلق میگیرد.
 -5-2براي تقاضاي تشویقی داشتن  DOIمقاله الزامی است.
 -5-3تشویقی به شرط درج درست نشانی دانشگاه خلیج فارس در وابستگی نویسندگان مقاله و نشانی مخترعان پرداخت میشود.
 -5-4در زمان تقاضاي تشویقی نباید بیش از دو سال از دفاع دانشجو از پایان نامه یا رساله مورد نظر گذشته باشد.
 -5-5تشویقی مقاالت مجالت  WoSو  Scopusبر اساس فرمول زیر محاسبه می شود:
 = (IF/MIF)×Mمبلغ تشویقی
که در آن  (Impact Factor) IFضریب تأثیر نشریه در  JCRاست و  (Median Impact Factor) MIFمتوسط ضریب تأثیر
نشریههاي یک گرایش علمی مرتبط که ساالنه در  JCRمنتشر میشود.
 Mمبلغ پایه است که در سال  1398براي مجالت  JCRبرابر  3میلیون ریال و براي سایر مجالت  WoSو  Scopusبرابر  2میلیون
ریال می باشد .این مبلغ هر دو سال یک بار به پیشنهاد معاون پژوهش و فناوري و تصویب هیأت رییسه دانشگاه به روز میشود.
تبصره  :8حداقل میزان ) (IF/MIFبرابر یک فرض می شود.
 -5-6براي مقاالت در مجالت ( ISCکه در دو پایگاه پیشین نمایه نمیشود) در سال  1398مقدار ثابت یک میلیون و پانصد هزار
ریال پرداخت میشود .این مبلغ هر دو سال یک بار توسط هیأت رییسه دانشگاه بهروز میشود.

 -5-7براي دانشجویانی که در ثبت اختراع ،مشارکت داشته باشند مبلغ تشویقی بر اساس رابطه زیر پرداخت میشود:
 = P×Nمبلغ تشویقی
که در آن  Pسهم مخترع و  Nمبلغ پایه است که در سال  1398برابر  6میلیون ریال میباشد .این مبلغ هر دو سال یک بار توسط
هیأت رییسه دانشگاه به روز میشود.
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تبصره  :9در مواردي که سهم مخترعان در گواهی ثبت اختراع ذکر نشده باشد ،سهم همه مخترعان برابر فرض میشود.

 -5-8ضرایب زیر براي تشویقی مقاالت مجالت  WoSو  Scopusو ثبت اختراع اعمال خواهد شد:
 -1مبلغ تشویقی مقاله/ثبت اختراعهاي دوم ،سوم و چهارم به بعد دانشجویان به ترتیب با ضرایب  1/۵ ،1/3و  1/7محاسبه میشود.
 -2تشویق مقاالتی که در عنوان یا چکیده و یا کلمات کلیدي آنها کلمه «خلیج فارس» یا  Persian Gulfباشد با ضریب 1/۵
محاسبه میشود.
 -3تشویقی مقاالت/ثبت اختراع هایی که با مشارکت نویسندگان با وابستگی خارجی انجام شده باشد با ضریب  1/۵محاسبه میشود.
تبصره  :10سقف تشویقی هر مقاله  4×Mمیباشد.

 -5-9در صورتی که بیش از یک دانشجو در مقاله مشارکت داشته باشند ،تشویقی محاسبه شده بین آنها به طور مساوي تقسیم
میشود.
 -5-10تمامی مصوبه هاي هیأت امناء ،هیأت رئیسه ،هیأت ممیزه و شوراي پژوهش و فناوري دانشگاه در خصوص نشریهها و مقالهها،
از جمله مصوبه هاي مربوط به نحوه درج نشانی و ترتیب اسامی در خصوص این دستورالعمل نیز معتبر است.
 -5-11مالک عمل براي پرداخت تشویقی مطابق این آییننامه ،تاریخ تخصیص  DOIیا انتشار آنالین مقاله و صدور گواهی ثبت
اختراع است .مقاالتی که تا تاریخ  1398/12/29چاپ شده باشند مشمول آییننامه قبلی هستند.

این آییننامه در جلسه مورخ  1399/10/24شوراي پژوهش و فناوري دانشگاه در  ۵ماده و  10تبصره به تصویب رسید و در جلسه
مورخ

الزم االجراست.

هیات رئیسه دانشگاه تاًیید نهایی گردید و از تاریخ
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