آيين نامه تخصيص اعتبار ويژه )گرنت) به اعضاي
هيات علمي دانشگاه الزهرا(س)
اين آيين نامه به منظور اتخاذ سياست هماهنگ و اعمال ضوابط مدون جهت تخصيص اعتبار ويژه و تسريع در روند
ارزيابي فعاليت هاي پژوهشي اعضاي هيأت علمي دانشگاه و هزينه كرد بهينه اعتبار ويژه تدوين شده است.
ماده  -1اهداف:
الف -دستيابي به اهداف پژوهش و فناوري دان شگاه الزهرا(س) در سند چشم انداز جمهوري ا سالمي ايران در افق
 ،4141نقشه جامع علمي كشور و نيز جهت گيريهاي پژوهشي برنامه راهبردي دانشگاه.
ب -فراهم نمودن امكان بررسي كيفي و كمي عملكرد پژوهشي اعضاي هيأت علمي.
ج -ارتقاء جايگاه منطقهاي و بينالمللي دانشگاه.
د -ترغيب اع ضاي هيأت علمي به انجام فعاليتهاي پژوه شي در را ستاي دانش افزايي ،توليد علم و رفع نيازهاي
كشور با تاكيد بر حمايت و پرورش ايدههاي نو ،فنآور ،كارآفرين و پژوهش هاي تقاضا محور.
ماده -2معيارهاي تخصيص اعتبار ويژه:
اعتبار ويژه اع ضاي هيأت علمي برا ساس مجموع امتيازات ك سب شده از شاخصهاي ذيل محا سبه و به اي شان
تخصيص مييابد.
 1-2مقالههاي منتشر شده اعضاي هيأت علمي در نشريات معتبر
 4-4-2امتيازدهي مقالههاي چاپ شده در مجلههاي معتبر بينالمللي نمايه شده در  wosدر حوزههاي مختلف به
شرح ذيل مي باشد:
درحوزه علوم پايه و فني-مهندسي
ضريب تاثير تا ميانگين ( )MIFدر هر زمينه

 7امتياز

ضريب تاثير تا دو برابر ميانگين در هر زمينه
ضريب تاثير باالتر از دو برابر ميانگين در هر زمينه

 44امتياز
 41امتياز

درحوزه علوم اجتماعي

 24امتياز

در حوزه هنر و علوم انساني

 25امتياز

تب صره  :1امتياز مجالت  natureو  scienceاز قاعده فوق تبعيت ننموده و به مقاالت چاپ شددده در اين مجالت
 444امتياز تعلق ميگيرد.
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 2-4-2امتيازدهي مقالههاي چاپ شده در مجلههاي معتبر بين المللي نمايه شده در  scopusدر حوزههاي مختلف
به شرح ذيل مي باشد:
در حوزه علوم پايه و فني-مهندسي:

 6امتياز

درحوزه علوم اجتماعي

 44امتياز

درحوزه هنر و علوم انساني

 41امتياز

 1-4-2به ازاي هر مقاله چاپ شده در مجلههاي علمي-پژوه شي كه داراي نمايه بينالمللي  ISCبوده يا در ساير
نشريات خارجي معتبر كه فاقد ايندكس  wosو  scopusميباشند به چاپ رسيده باشد.

 5امتياز

تبصره  :2امتياز مقاالت علوم انساني از بند  1-4-2در دو سال اول اجراي اين آئين نامه  6محاسبه خواهد شد.
 1-4-2به ازاي هر مقاله چاپ شده در مجالت علمي-ترويجي نمايه شده در ISC

 1امتياز

 5-4-2به ازاي هر مقاله چاپ شده در مجالت علمي-ترويجي

 2امتياز

تب صره  :3مقاالت منتشره در ساير مجالت تخ ص صي كه در ليست نشريات معتبر وزارت علوم تحقيقات و فناوري
موجود نمي با شند بنا به ت شخيص كميته برر سي موارد خاص فعاليتهاي پژوه شي اع ضاي هيأت علمي دان شگاه
ميتوانند از امتياز علمي ترويجي برخوردار شوند.
 -2-2مقالههاي چاپ شده اعضاي هيأت علمي در مجموعه مقاالت همايشهاي ملي و بينالمللي
 2امتياز
 4-2-2به ازاء هر مقاله كامل چاپ شده در مجموعه مقاالت يا  CDهمايشهاي بين المللي
 2-2-2به ازاء هر خالصه مقاله چاپ شده در مجموعه خالصه مقاال ت يا  CDهمايش هاي بين المللي  4امتياز
 4امتياز
 1-2-2به ازاء هر مقاله كامل چاپ شده در مجموعه مقاله ها يا  CDهمايش هاي ملي
 4/5امتياز
 1-2-2به ازاء هر خالصه مقاله چاپ شده در مجموعه يا  CDهمايش هاي ملي
تبصره  :4امتياز بند هاي  1-2-2و  1-2-2در صورتي كه مورد تاييد و حمايت انجمن هاي علمي قرار گرفته باشند
ضريب  2مي گيرند.
تبصره  :5سقف ارائه مقاله توسط هر عضو هيأت علمي در يك همايش تعداد  1مقاله مي باشد و به بيشتر از آن
امتيازي تعلق نميگيرد.
تبصره  :6سقف امتياز مقالههاي كامل همايشهاي ملي و بينالمللي در هر سال  6امتياز مي باشد.
تبصره  :7سقف امتياز خالصه مقاله هاي همايشهاي ملي و بينالمللي در هرسال  1امتياز مي باشد.
تبصره  :8امتياز بند هاي  4-2-2و  2-2-2كه در  wosنمايه شده باشند ،با ضريب  4/5در نظر گرفته مي شود
بدون رعايت سقف اشاره شده در تبصره هاي  8و .9
تبصره  :9باتوجه به اينكه مقاالت منتشره در حوزه علوم و مهند سي به دو د سته نظري  Theoreticalو آزمايش
بن يان  Experimental basedتقسددديم مي شدددود ،در ارز يابي اينگو نه م قاالت براي م قاالت آز مايش بن يان با
درنظرگرفتن مالكهاي ذيل نسبت به مقاالت نظري ضريب  2منظور ميشود:
2

 -4مقاالت نظري شددامل كليه مقاالت حاصددل از محاسددبه ،تحليل ،توصدديف ،نظريهپردازي و نقادي غير داده هاي
آزمايشگاهي است.
 -2مقاالت آزمايش بنيان شامل كليه مقاالتي است كه داده هاي پژوهش به كمك طراحي و انجام آزمايش به دست
مي آيد و در آنها از مواد و تجهيزات آزمايشگاهي بهره گرفته ميشود.
تبصره  :11مقادير حاصل شده از اعمال ضريب فقط شامل خريد مواد ،آناليز و تجهيزات آزمايشگاهي مي_باشد.

 3-2کتاب هاي چاپ شده
 45امتياز
 4-1-2كتابهاي تأليفي چاپ شده توسط مؤسسه چاپ و انتشارات دانشگاه الزهرا(س)
 44امتياز
 2-1-2كتابهاي تأليفي چاپ شده توسط ساير مراكز معتبر علمي
 1-1-2امتياز كتابهاي ترجمه شده  %54براي علوم پايه و مهند سي و  %74براي علوم ان ساني ن سبت به امتياز
كتابهاي تاليفي محاسبه خواهد شد.
 1-1-2امتياز كتابهاي گردآوري  %14امتياز كتابهاي تاليفي محاسبه خواهد شد.
 5-1-2به كتابهاي چاپ مجدد با تجديدنظر حداكثر يك پنجم امتياز مربوط تعلق ميگيرد.
 6-1-2به ويراستاري علمي كتاب تا يك چهارم امتياز مربوطه تعلق ميگيرد.
 7-1-2كتابهاي برگزيده جمهوري ا سالمي ايران و يا كتابهاي برگزيده دان شگاهي تو سط ج شنوارههاي معتبر با
ضريب  4/5محاسبه خواهد شد.
 8-1-2امتياز مربوط به كتابهاي چاپ شده در خارج از ك شور پس از ارزيابي كميته برر سي موارد خاص فعاليت
حداكثر  24امتياز
هاي پژوهشي اعضاي هيات علمي دانشگاه
تبصره  :11مرجع تشخيص ناشرين معتبر بينالمللي ،كميته بررسي موارد خاص فعاليتهاي پژوهشي اعضاي هيأت
علمي دانشگاه مي باشد.
 9-1-2پايان نامههاي تحصيالت تكميلي دانشگاه كه پس از طي مراحل الزم توسط ناشران معتبر به صورت كتاب
به چاپ ميرسددند از پنجاه درصددد امتياز كتاب برخوردار شددده و چنانچه به زبان انگليسددي و ديگر زبان هاي بين
المللي به چاپ برسند از ضريب  4/5نيز برخوردار خواهند شد.
 44-1-2برر سي امتياز كتاب هاي چند جلدي با توجه به تنوع در حجم و مو ضوع به كميته برر سي موارد خاص
فعاليتهاي پژوهشي اعضاي هيأت علمي واگذار ميشود.
تبصره  :12نحوه محاسبه امتياز مقاله ها وكتاب ها با توجه به تعداد مؤلفين و بر اساس ضريب امتيازات آيين نامه
ارتقاء اعضاي هيأت علمي محاسبه خواهد شد.
تبصره  :13در كتب تاليفي يا ترجمه شده توسط اعضاي هيأت علمي دانشگاه چنانچه در روي جلد كتاب و يا در
شناسنامه كتاب ،نام دانشگاه الزهرا (س) به عنوان محل اشتغال مؤلف /مترجم آورده شده باشد امتياز كامل و در
صورتي كه نام دان شگاه الزهرا (س) به عنوان محل ا شتغال مؤلف/مترجم در پايان پي شگفتار يا مقدمه كتاب ذكر
شده باشد  %54كل امتياز به كتاب تعلق ميگيرد.
 4-2اختراعات ،اکتشافات ،آثار بديع هنري ثبت شده و ارائه نظرات نوين
 4-1-2ثبت اختراع ،اكتشدداف ،نوآوري يا اثر بديع علمي هنري داراي گواهينامه از مراجع معتبر بينالمللي 24
امتياز
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تبصره  :14امتياز كشف گونه هاي نوين ميكروبي و ثبت ژن و يا ايجاد و اختراع سويههاي نوتركيب مهندسي شده
برا ساس ا ستانداردهاي بينالمللي نيز در كميته موارد خاص فعاليتهاي پژوه شي اع ضاي هيأت علمي مورد برر سي
قرار مي گيرد.
 2-1-2ثبت اختراع ،نوآوري يا اثر بديع علمي هنري داراي گواهينامه از مراجع معتبر داخلي مورد تأييد سازمانها و
پايگاههاي اعالم شده توسط وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري4
 44امتياز
تبصره  :15گواهي صادره توسط سازمان ثبت اسناد و امالك كشور در قوه قضاييه پس از تاييد دانشگاه الزهرا(س)
و تعيين سهم دانشگاه قابل امتيازدهي مي باشد.
 1-1-2ارائه نظريه جديد با تاييد مراجع ذيربط بين المللي
 1-1-2احراز كرسي نظريه پردازي با تاييد شوراي عالي انقالب فرهنگي

 24امتياز
 45امتياز

تب صره  :16تشددخيص مراجع ذيربط بينالمللي مورد اشدداره در چهار بند اخير با كميته بررسددي موارد خاص
فعاليتهاي پژوهشي اعضاي هيأت علمي مي باشد.
تب صره  :17كليه فعاليتهاي پژوهشدي اعضداي هيأت علمي مي بايد داراي آدرس صدحي دانشدگاه الزهرا(س)
(فارسي) ( Alzahra Universityالتين) باشد.
تبصره  :18امتياز آثار مشترك با مراكز علمي كشورهاي ديگر با ضريب  4.5برابر محاسبه خواهد شد.
 5-2طرح هاي کاربردي
 4-5-2سقف امتياز طرحهاي كاربردي كه قرارداد آن بين دان شگاه و سازمان ها و د ستگاههاي اجرايي دولتي و
خصوصي منعقد شده باشد  444امتياز مي باشد.
 2-5-2امتياز اعتبار و يا تجهيزات به نام دانشگاه الزهرا به شرح زير محاسبه ميشود:
الف -اعتبار جذب شده قراردادها در سال تا  24ميليون تومان به ازاي دو و نيم ميليون  4امتياز
ب -اعتبار جذب شده قراردادها در سال از  24تا  54ميليون تومان به ازاي  5ميليون  4امتياز
ج -اعتبار جذب شده قراردادها در سال از  54تا  444ميليون تومان به ازاي  44ميليون  4امتياز
د -اعتبار جذب شده قراردادها در سال باالي  444ميليون تومان به ازاي  24ميليون  4امتياز
مثال :امتياز جذب  244ميليون تومان برابر است با 8+6+5+5 = 21
تبصره  :19امتيازات مربوط به بند  2-5-2به قرار دادهائي تعلق مي گيرد كه باالسري دانشگاه را پرداخت نموده اند
و معاونت پژوه شي موظف به حمايت ،م ساعدت و پيگيري قرارداد آنها خواهد بود .قراردادهائي كه م ستقيما با ع ضو
هيات علمي منعقد مي گردد چنانچه به معاونت پژوهشددي صددرفا گزارش داده شددود (حتي بدون پرداخت باالسددري
دانشگاه) مشمول  %54امتيازات بند مذكور خواهند شد.
تبصره  :21براي آن دسته از قراردادهايي كه ماهيت بينالمللي داشته و ارز آور مي باشند به ازاي هر  4444دالر
ارز دريافتي از كارفرماي خارجي به اندازه  2امتياز براي محقق محسددوب شددده و براي محاسددبه كل امتيازات از
فرمولي خطي تا سقف مجاز ا ستفاده خواهد شد .در مورد اين قراردادها سقف امتيازگرنت برابر با  244امتياز مي
باشد .امتياز قراردادهاي ارزي به جمع امتياز قراردادهاي ريالي افزوده ميشود.
ماده  -3اعطاي اعتبار ويژه اهدايي
 4-1كسب عنوان دانشمند بين المللي  ISIبر اساس گزارش ساالنه ESI

.4

 244امتياز

در حال حاضر سازمان پژوهش هاي علمي-صنعتي مورد تاييد وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري مي باشد.
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 2-1دريافت جوايز يا نشانهاي علمي -پژوهشي در جشنوارههاي علمي معتبر بينالمللي و داخل كشور )جشنواره
 444امتياز
خوارزمي ،شيخ بهايي ،رازي ،فارابي)
 84امتياز
 1-1كسب عنوان استاد نمونه و يا پژوهشگر برتر كشوري از دانشگاه
تب صره  :21امتياز بندهاي  2-1و  1-1عالوه بر اينكه در همان سال قابل محا سبه ا ست ،در سال هاي بعد نيز به
شرط كسب حداقل  54امتياز از ماده  2قابل اعمال خواهد بود.
 1-1كسب عنوان پژوهشگر برگزيده دانشگاه
 5-1كسب عنوان پژوهشگر برگزيده دانشكده
 6-1كسب عنوان پژوهشگر برگزيده گروه
 7-1امتياز هر مقاله پراستناد بر اساس گزارش ساالنه ESI

 64امتياز
 14امتياز
 45امتياز
 25امتياز

تب صره  :22بررسددي و امتياز دهي موارد خاص و مبهم خارج از چارچوپ اين آيين نامه به عهده كميته بررسددي
موارد خاص فعاليتهاي پژوهشي اعضاي هيأت علمي مي باشد كه در اين گونه موارد مي بايد مدارك و مستندات
مربوط طي نامه اي از طريق معاون پژوهشي دانشكده/پژوهشكده زنان به معاونت پژوهشي و فناوري دانشگاه ارسال
شود.
اين آييننامه در  1ماده و  22تبصره در جلسه مورخ  91/42/1شوراي پژوهشي دانشگاه و مورخ  91/42/1هيأت
رئيسه دانشگاه تصويب و از سال  4195الزم االجرا مي باشد.
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