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 به نام خدا

 دانشگاه خلیج فارس پژوهانهنامه آیین 

 

 :مقدمه

 یا نسل سوم دانشگاه یک به دانشگاه تبدیل دانشگاه، علمی جایگاه ارتقاي شامل دانشگاه، راهبردي برنامه اهداف تحقق راستاي در

 انرژي، اي، شاملمنطقه مزیتی هايحوزه بر تأکید با فارس؛ خلیج حوزه در مرجعیت و دانشگاه شدن مللیالبین کارآفرین، دانشگاه

 پژوهشی خدمات فرایندهاي تسهیل همچنین و المللیبین کار و کسب و ، فناوري اطالعات و ارتباطاتدریا پتروشیمی، و گاز نفت،

و واحدهاي پژوهش و  علمی هیأت اعضايشامل فصل اول: پژوهانه  دانشگاه خلیج فارس پژوهانه نامهآیین پنجم فناوري، نسخه و

 گردید: ارایه زیر شرح به اندانشجویو ثبت اختراع تشویق مقاالت و فصل دوم:  فناوري

 

 و واحدهای پژوهش و فناوری اعضای هیأت علمی: پژوهانه اولفصل 

 

 پژوهانه ( تعریف1ماده

 تا مطابق گیردمی قرار دانشگاه علمی هیأت عضو اختیار در مالی سال هر در که شودمی گفته اعتباري بهفردی:  پژوهانه -1-1

و پژوهانه  پژوهانه فردي شامل پژوهانه سالیانه، پژوهانه آغازین .نماید هزینه فناوري و پژوهشی هايفعالیت در نامهآیین این مفاد

 گردد.جوایز می

شود که به ازاي راهنمایی پارساي دانشجویان تحصیالت تکمیلی پس از تصویب پیشنهاده به اعتباري گرفته می پارسا:پژوهانه  -1-2

 گیرد.پارسا در اختیار عضو هیات علمی قرار می

 فناوريواحدهاي پژوهش و  اختیار در مالی سال هر در که شودمی گفته اعتباري به: واحدهای پژوهش و فناوری پژوهانه -1-3 

اوري هاي پژوهش و فنپژوهانه واحد .نماید هزینه فناوري و پژوهشی هايفعالیت در نامهآیین این مفاد گیرد تا مطابققرار می دانشگاه

 گردد.می و پژوهانه ویژه وهش و فناوريهسته پژ پژوهانه آغازین شامل پژوهانه سالیانه واحد،
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 پژوهانه محاسبه نحوه( 2 ماده

 :شودمی محاسبه زیر موارد اساس بر پژوهانهانواع 

 

 :فردی پژوهانه -2-1

 

 :شودمی محاسبه زیر فرمول مطابق پژوهانه این: سالیانهپژوهانه  -2-1-1

𝑔𝑖 =
𝑆𝑖

∑ 𝑆𝑖
𝑁
𝑖=1

× 𝐺1 

 در این رابطه:

𝑔𝑖  :که به شخص  اعتباريi گیردتعلق می. 

𝑆i  فرد پژوهانه : مجموع امتیازهايi   های نامه ارزشیابی فعالیتآیین»بر پایه باشد که می پیش از تعیین پژوهانهسال  2در

 محاسبه می شود.« پژوهش و فناوری اعضای هیأت علمی دانشگاه خلیج فارس

∑ 𝑆𝑖
𝑁
𝑖=1 اعضاي هیأت علمی دانشگاه  انه: جمع امتیاز پژوه 

 G1  گردد.اعالم می دانشگاه هیات رییسهاست که در هر سال مالی توسط  پژوهانه فردي دانشگاه اعتبار درنظر گرفته شده براي: کل 

سال از سال محاسبه  2کمتر از شروع کار آنها که  تازه استخدام : به آن دسته از اعضاي هیات علمیآغازین پژوهانه -2-1-2

دانشکده محل خدمت عضو تازه استخدام بر میانگین پژوهانه سالیانه تمام اعضاي هیات علمی به جاي پژوهانه سالیانه، است، پژوهانه 

 گیرد. تعلق می 1-1-2موضوع بند  مبناي

آغازین بیشتر باشد، همان مقدار از پژوهانه  ،عضو تازه استخدامبراي  1-1-2مقدار محاسبه شده از رابطه بند درصورتی که  :1تبصره

 مالک خواهد بود. 1-1-2بند 

 پژوهش و فناوري و همچنینهاي ه جشنوارهبرگزیداست که هر سال به اعضاي هیات علمی   ياعتبار :جوایز پژوهانه -2-1-3

 علمی هیأت اعضای مطالعاتی فرصت از استفاده نامهشیوه»اساس  برفرصت مطالعاتی  که در فراخوان اعضاي هیات علمی

 .گیردتعلق می شود،یم موافقت هاآن يتقاضا با «دانشگاه

 

 

  پژوهانه پارسا: -2-2

بر اساس مجموع شود و به منظور حمایت از انجام پارساهاي دانشگاه خلیج فارس درنظر گرفته می در هر سال مالی اعتباري است که

 1جدول طبق نوع پارسا مطابق با  )به عنوان استاد راهنماي اول( میزان پژوهانه تعیین شده براي پارساهاي تحت راهنمایی هر عضو

 گردد.اعتبار هر پارسا پس از تصویب پیشنهاده اجرایی میگیرد. در اختیار عضو قرار می

 

 شوند:گیرد، به سه دسته تقسیم میهاي اصلی که براي انجام آن صورت میپارساها از جهت نوع فعالیت انواع پارسا:
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 هاي عملی و یا مصرف مواد آزمایشگاهی/کارگاهی و یا ساخت دارد.: نیاز به انجام آزمایشتجربی 

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

 سایر موضوعاتی که نیاز به موارد گفته شده در باال ندارد.نظری : 

 . مبلغ پژوهانه بر اساس نوع پارسا )مبالغ بر اساس میلیون تومان(1جدول

 دکتری کارشناسی ارشد 

 12 2 تجربی

 6 2/1 نیمه تجربی

 4 8/0 نظری

 

مبلغ پژوهانه دانشجویان دکتري که پیشنهاده رساله خود را در قالب یک طرح پژوهشی درون دانشگاهی )از نوع طرح  :2تبصره 

ارایه دهند، در صورتی که موضوع « های پژوهش و فناوری دانشگاه خلیج فارسآیین نامه طرح»رساله دکتري( در چارچوب 

، طرح رساله دکتري هاي اعالم شده در پیشنهادهداد تعهد شده و هزینههاي دانشگاه باشد، بسته به نوع برونراستاي اولویت رساله در

 شود.گیري در این مورد، در شوراي پژوهش و فناوري دانشگاه انجام میدرصد قابل افزایش است. تصمیم ۵0تا 

 

 :واحدهای پژوهش و فناوریپژوهانه -3-2

هاي افراد عضو یک واحد پژوهش و فناوري در فعالیتمجموع اعتباري است که از این پژوهانه  سالیانه واحد:پژوهانه  -2-3-1

گردد و در اختیار مسئول محاسبه می ،وهش و فناوريژو در چارچوب برنامه ارائه و مصوب شده واحد در شواري پقالب موارد زیر 

 گیرد.واحد قرار می

 شود:مواردي که در محاسبه پژوهانه سالیانه واحدهاي پژوهش و فناوري درنظر گرفته می -2-3-1-1

 شامل:الف( قراردادهاي پژوهش و فناوري 

  يو فناور هاي پژوهشطرح -

 ايقراردادهاي خدمات پژوهشی و مشاوره -

 قراردادهاي حمایت از پارساها -

 زي محصولساب( تولید دانش فنی، اختراع یا اکتشاف و تجاري

 ج( اثر بدیع و ارزنده هنري و یا ادبی و فلسفی چاپ شده
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 پژوهانه سالیانه واحدها: نحوه محاسبه -2-3-1-2

𝑔𝑗ام )j پژوهانه سالیانه واحد پژوهش و فناوري عضو باشد، آنگاه Mام jاگر تعداد اعضاي واحد 
𝑅𝑈) گرددبه صورت زیر محاسبه می: 

𝑔𝑗
𝑅𝑈 =

∑ 𝑆′𝑖
𝑀
𝑖=1

∑ 𝑔𝑘
𝑅𝑈

𝑘

× 𝐺2 

هیات رییسه دانشگاه هر سال مالی توسط در میزان اعتبار تخصیص یافته به واحدهاي پژوهش و فناوري است که  𝐺2که در این رابطه 

∑و  1-1-3-2ذکر شده در بند ام واحد در موارد iمجموع امتیازهاي عضو  𝑆′𝑖گردد، اعالم می 𝑔𝑘
𝑅𝑈

𝑘  مجموع پژوهانه کل واحدهاي

 است. دانشگاه

 :آغازین هسته پژوهانه -2-3-2

اي معادل با متوسط پژوهانه سالیانه هاي پژوهش و فناوري تازه تاسیس، در دو سال اول فعالیت پژوهانهبه منظور حمایت از هسته

 گیرد. محاسبه شده است، تعلق می 1-3-2واحدهاي پژوهش و فناوري که مطابق بند 

هسته تازه تاسیس از پژوهانه متوسط واحدها باالتر باشد،  براي 1-3-2محاسبه شده در بند  سالیانهدرصورتی که پژوهانه : 3تبصره

 پژوهانه سالیانه هسته مالک خواهد بود.

 

 ویژه: پژوهانه -3-3-2

که در  هاي پژوهش و فناوري و پارساهاییگردد و به طرحاعالم میهیات رییسه دانشگاه ي است که در هر سال مالی توسط اعتبار

براي دریافت  گیرد.تعلق می هاي تعیین شده از سوي معاونت پژوهش و فناوريقالب واحدهاي پژوهش و فناوري و در راستاي اولویت

 شود.هر سال از سوي معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه فراخوان داده می و پارساها هاپیشنهاده این طرح

 

 پژوهانه از مندیبهره شرایط (3ماده

 .گیردتعلق می دانشگاه سربازي خدمت طرح مشموالن و پیمانی آزمایشی، رسمی قطعی، رسمی علمی هیأت اعضاي به پژوهانه -1-3

 و مرخصی پژوهشی و آموزشی وظایف حفظ بدون شدن خدمت به مأمور تحصیلی، مأموریت زمان در علمی هیأت اعضاي -3-2

 .باشند داشته پژوهانه از استفاده درخواست توانندنمی ماه نه از بیش زایمان/استعالجی

 .گیردمی تعلق پژوهانه باشند سال یک از کمتر مطالعاتی فرصت مأموریت در که علمی هیأت اعضاي از دسته آن به :4تبصره

 کسب نموده را قبل سال سالیانه پایه ترفیع براي الزم امتیاز که میگیرد تعلق علمی هیأت اعضاي از دسته آن به پژوهانه -3-3

 .باشند
 خواهد ذخیره قابل بعد سال یک تا حداکثر اعتبار این نکند، هزینه محاسبه سال در را پژوهانه علمی هیأت عضو یک چنانچه -3-4

 .بود
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 پژوهانه کردهزینه موارد (4 ماده

 مصوب واحد پژوهش و فناوري برنامه یا انفرادي فناوري و پژوهشی برنامه قالب در را پژوهانه توانند می علمی هیأت اعضاي -4-1

 .نمایند هزینه

 

 :نمایند هزینه زیر موارد در را انفرادي پژوهشی اعتبار توانند می علمی هیأت اعضاي -4-2

 فناوري و پژوهشی تجهیزات تعمیر و خرید 

 هاينامهپایان به کمک و داخلی پژوهشی هايپروژه نیاز مورد صحرایی و میدانی آزمایشگاهی، خدمات مصرفی، مواد خرید 

 تکمیلی تحصیالت دانشجویان

 اختراع تأیید شده ثبت هزینه پرداخت 

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

 هاي علمی معتبرها و کارگاهثبت نام در همایش 

مطالعاتی در چارچوب هاي ماموریت فرصتد از محل پژوهانه سالیانه)آغازین( خود براي هزینهنتوانهیات علمی می اعضاي :5تبصره

 د.ناستفاده نمای «دانشگاه علمی هیأت اعضای مطالعاتی فرصت از استفاده نامهشیوه»

 

 هزینه شود:در موارد زیر تواند می یا درخواست استاد راهنما تایید استاد راهنما)ي اول(با درخواست دانشجو و  پارساپژوهانه  -4-3

 موارد و یعلم اسناد و اطالعات دیخر ،یمحاسبات خدمات دیها، خرنمونه زیها، آنالنامهپرسش ریتکث ،یشگاهیآزما مواد دیخر 

  .مشابه

 بار کی ارشد یکارشناس انی)دانشجو تا سقف چهارصد هزار تومان ازیمورد ن یآموزشکارگاه  ایمعتبر  شیهما درنام  ثبت 

 (بار 2 يدکتر انیدانشجو و

 فارس جیخل دانشگاه یفناور و پژوهش یهاطرح نامهنییآ»مطابق  مصوب يپژوهش و فناور يهاانجام طرح» 

 

 در موارد زیر هزینه شود: تواندآن می دبیر/مدیربه درخواست  فناوري و پژوهش واحدهايپژوهانه  -4-4

 هاي وابسته به آن واحدپژوهشی آزمایشگاه تجهیزات و تعمیرخرید هزینه 

  ،آزمایشگاهی خدمات و مصرفی مواد خرید وسایل. 

 فارس جیدانشگاه خل یژوهش و فناورپ یهاطرح نامهنییآ»مصوب مطابق  يپژوهش و فناور يهاطرح در کردهزینه» 

 را به خود انفرادي فناوري و پژوهش برنامه افتهی اختصاص پژوهانه نهیهز محل و اعتبار توانندیم یعلم أتیه اعضاي :6تبصره

 .باشدینم مجاز آن برعکس یول دهند، انتقال فناوري و پژوهش واحد برنامه

 مورد خدمات که است ریپذ امکان یمواقع در دانشگاه از رونیب يهاشگاهیآزما به یشگاهیخدمات آزما يهانهیپرداخت هز :7تبصره

 باشد.یم دانشگاه يمرکز شگاهیآزما ریمد عهده بر صیتشخ مورد، نیا در. نشود ارائه دانشگاه داخل در نظر
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 تشویق مقاالت و ثبت اختراع دانشجویان فصل دوم:

در راستاي دستیابی به اهداف سند راهبردي دانشگاه خلیج فارس در حوزه پژوهش و فناوري، افزایش تولیدات علمی براي ارتقاء 

معتبر رتبه بندي بین المللی و توانمند سازي دانشجویان دانشگاه خلیج فارس در زمینه پژوهش، فناوري جایگاه دانشگاه در نظام هاي 

 شود.  و نوآوري، به دانشجویانی که مقاالت و ثبت اختراع داشته باشند، به شرح زیر تشویقی پرداخت می

 مقاالت و اختراعات دانشجویان ( نحوه اختصاص تشویق5ماده 

هاي نمایه شده در یکی هاي منتشر شده در نشریهتشویقی مقاله صرفا به دانشجویان دانشگاه خلیج فارس که نویسنده مقاله -5-1

 گیرد.می باشند تعلق می ISCیا  Scopusو  WoSهاي استنادي از پایگاه

 مقاله الزامی است. DOIبراي تقاضاي تشویقی داشتن  -5-2

 شود.نشانی دانشگاه خلیج فارس در وابستگی نویسندگان مقاله و نشانی مخترعان پرداخت می تشویقی به شرط درج درست -5-3

 سال از دفاع دانشجو از پایان نامه یا رساله مورد نظر گذشته باشد. دودر زمان تقاضاي تشویقی نباید بیش از  -5-4

 ود:بر اساس فرمول زیر محاسبه می ش Scopusو  WoSتشویقی مقاالت مجالت  -5-5

 M×(IF/MIF) = مبلغ تشویقی

متوسط ضریب تأثیر  MIF (Median Impact Factor)و است  JCRضریب تأثیر نشریه در  IF (Impact Factor)که در آن 

 شود.منتشر می JCRهاي یک گرایش علمی مرتبط که ساالنه در نشریه

M  براي مجالت  1398مبلغ پایه است که در سالJCR  میلیون ریال و براي سایر مجالت  3 برابرWoS  وScopus  میلیون  2برابر

 شود.باشد. این مبلغ هر دو سال یک بار به پیشنهاد معاون پژوهش و فناوري و تصویب هیأت رییسه دانشگاه به روز میریال می

 برابر یک فرض می شود. (IF/MIF)حداقل میزان  :8تبصره 

مقدار ثابت یک میلیون و پانصد هزار  1398شود( در سال )که در دو پایگاه پیشین نمایه نمی ISCبراي مقاالت در مجالت  -5-6

 شود.می روزبهشود. این مبلغ هر دو سال یک بار توسط هیأت رییسه دانشگاه ریال پرداخت می

 

 شود:یر پرداخت میبراي دانشجویانی که در ثبت اختراع، مشارکت داشته باشند مبلغ تشویقی بر اساس رابطه ز -5-7

 P×N = مبلغ تشویقی

باشد. این مبلغ هر دو سال یک بار توسط میلیون ریال می 6برابر  1398مبلغ پایه است که در سال  Nسهم مخترع و  Pکه در آن 

 شود.هیأت رییسه دانشگاه به روز می
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 شود.همه مخترعان برابر فرض می : در مواردي که سهم مخترعان در گواهی ثبت اختراع ذکر نشده باشد، سهم9تبصره 

 

 و ثبت اختراع اعمال خواهد شد:  Scopusو  WoSضرایب زیر براي تشویقی مقاالت مجالت  -5-8

 شود.محاسبه می 7/1و  ۵/1، 3/1هاي دوم، سوم و چهارم به بعد دانشجویان به ترتیب با ضرایب مبلغ تشویقی مقاله/ثبت اختراع -1

 ۵/1باشد با ضریب  Persian Gulfیا « خلیج فارس»تشویق مقاالتی که در عنوان یا چکیده و یا کلمات کلیدي آنها کلمه  -2

 شود.محاسبه می

 شود.محاسبه می ۵/1خارجی انجام شده باشد با ضریب با وابستگی تشویقی مقاالت/ثبت اختراع هایی که با مشارکت نویسندگان  -3

 باشد.می M×4قی هر مقاله : سقف تشوی10تبصره 

 

ها به طور مساوي تقسیم باشند، تشویقی محاسبه شده بین آندر صورتی که بیش از یک دانشجو در مقاله مشارکت داشته -5-9

 شود.می

ها، ها و مقالهتمامی مصوبه هاي هیأت امناء، هیأت رئیسه، هیأت ممیزه و شوراي پژوهش و فناوري دانشگاه در خصوص نشریه -5-10

 هاي مربوط به نحوه درج نشانی و ترتیب اسامی در خصوص این دستورالعمل نیز معتبر است.از جمله مصوبه

یا انتشار آنالین مقاله و صدور گواهی ثبت  DOIامه، تاریخ تخصیص نمالک عمل براي پرداخت تشویقی مطابق این آیین -5-11

 نامه قبلی هستند.چاپ شده باشند مشمول آیین 29/12/1398که تا تاریخ اختراع است. مقاالتی 

 

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

     الزم االجراست.         هیات رئیسه دانشگاه تاًیید نهایی گردید و از تاریخ        مورخ 

 


