اعتبار پژوهشي هر عضو هيأت علمي ،اعتباري است که معاونت تحقيقات و فناوري دانشگاه بر مبناي
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سوابق پژوهشي محقق و امتيازات اخذ شده در  3سال گذشته ( ازاول مهر ماهچهار سال قبل از محاسبه
لغايت پايان شهريور سال قبل از محاسبه و يا معادل ميالدي آن) در قالب ارائه طرحهاي پژوهشي در طييک
سال به وي اعطاء مي نمايد .اين اعتبار مربوط به همان سال بوده و به سال بعد منتقل نمي شود.
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الف) مبلغ هر امتياز معادل حاصل تقسيم اعتبار طرحهاي دانشگاه در آن سال منهاي کل مبلغ پايه تقسيم بر
کل امتيازات پژوهشي دانشگاه در آن سال
ب) مبلغ پايه اعتبار پژوهشي :مبلغي است که در هر سال بسته به ميزان اعتبارات پژوهشي دانشگاه به هر
عضو هيئت علمي دانشگاه و يا محققين دانشگاهي صرف نظر از ميزان امتياز آنها به ايشان اختصاص مييابد.
کل مبلغ پايه که ازحاصل ضرب تعداد اعضاء هيأت علمي ومحققين براساس آخرين آمار ارائه شده ازسوي دفتر امور
هيأت علمي وکارگزيني درفرمول لحاظ شده است به ازاء کليه اعضاء هيأت علمي قبالً از کل اعتبار معاونت براي
طرحهاي تحقيقاتي در آن سال کسر شده است

ج) تعداد امتياز پژوهشي :عبارت است از جمع امتيازات پژوهشي عضو هيئت علمي يا محقق طي سه سال
گذشته
د) ضريب گروهي :ضريبي است که براي طرح هاي آزمايشگاهي ،باليني و آماري و غير آزمايشگاهي در نظر
گرفته ميشود .بر اين اساس ضريب طرح هاي آزمايشگاهي دو ،طرح هاي باليني يک و نيم و بقيه طرح ها يک
ميباشد.
و) مبلغ اعتبار پژوهشي هر عضو هيئت علمي و يا محقق در هر سال از رابطه زير به دست مي آيد:
مبلغ پايه  +تعداد امتياز هر عضو ضربدر مبلغ هر امتياز در آن سال ضربدر ضريب گروه ضربدر مبلغ هر
امتياز

ز) معاونت پژوهشي دانشگاه اين رقم را در قالب ارائه طرحهاي پژوهشي در طييک سال به عضو هيأت علمي
اعطاء مي کند.
ح) امتياز هر عضو هيأت علمي بر اساس جداول و توضيحات ذيل و صرفاً بر اساس مستندات پژوهشي موجود
دردفترپژوهشي دانشگاه محاسبه خواهد شد.
ط) بررسي ،تصويب و عقد قرارداد طرحهاي تحقيقاتي مصوب شوراي پژوهشي دانشگاه تا سقف اعتبار
پژوهشي ميسر مي باشد .مبلغ هر طرح تحقيقاتي از محل اعتبار پژوهشي فرد نميتواند از مبالغ تعيين شده
براي طرح هاي متمرکز ( حداکثر سيصد ميليون ريال) و غير متمرکز ( حداکثر صد و پنجاه ميليون ريال)
بيشتر باشد مگر اينکه در موارد خاص به تشخيص مديريت پژوهشي نياز به مبالغ بيشتري باشد که حتما
الزم است به طور جداگانه بررسي و به تاييد شوراي پژوهشي دانشگاه برسد.
تبصره 1اعضاي هيأت علمي، ،پژوهشگران ومحققين ميتوانند از اعتبار پژوهشي خود بصورت مشترک استفاده
نمايند .در اين صورت الزم است مشترکين موافقت خود را به صورت مکتوب به مديريت پژوهشي ارائه نمايند.

کليه طرحهاي تحقيقاتي که تا پايان دي ماه هر سال به دانشکده ها و يا مراکز تحقيقاتي ارائه شده باشند،
گرچه تا تاريخ ذکر شده مصوب شوراي پژوهشي دانشگاه نگرديده باشند از اعتبار پژوهشي همان
سالمجرياستفاده خواهند شد.

موارد ذيل باعث افزايش اعتبار پژوهشي اعضاء هيأت علمي ( مازاد بر اعتبار پژوهشي محاسبه شده ) خواهد شد.
الف) طرح هاي تحقيقاتي سفارش معاونت پژوهشي
ب) جذب بودجه از خارج از دانشگاهبه ازاء هر پنچاه ميليون ريال يک امتياز
ج) جذب بودجه از مراکز تحقيقاتي داراي رديف بودجه مستقل به ازاء هرپنجاه ميليون ريال يک امتياز
د) جذب بودجه از صندوق حمايت از پژوهشگران
ه) طرحهاي ارائه شده به کميته تحقيقات دانشجويي در صورتيکه مجري طرح استاد راهنما باشد
تبصره :مبلغ طرح تحقيقاتي مصوب کميته تحقيقات دانشجويي با رعايت شرايط فوق حداکثر چهل و پنج
ميليون ريال ميباشد.

و) براي هر نوآوري ،کشف ،اختراع ثبت شده  ،فناوري بومي شده Patent ،به ميزان اعتبار تشويقي مصوب
شده توسط شوراي پژوهشي دانشگاه به گرنت فرد اضافه ميشود . .بدين صورت که اختراع داخلي معادل
 Scopusو خارجي معادل  ISIدر نظر گرفته مي شود.
اختراع داخلي  11 :ضربدر سهم هر فرد در اختراع
اختراع خارجي 21:ضربدر سهم هر فرد در اختراع

ز) پژوهشگران غير هيأت علمي بر مبناي سوابق پژوهشي و امتيازات اخذ شده در  3سال گذشته اعتبار
پژوهشي دريافت و در قالب ارائه طرحهاي پژوهشي در طييک سال به آنها اعطاءميگردد.
ح) به نوع تغيير به عمل آمده ناشي از کاربرد نتايج تحقيق که توسط يکي از مراجع تأييدکننده در جدول زير به
طور صريح و جامع اظهار نظر شده باشد ،بر اساس امتياز ذکر شده به ميزان اعتبار تشويقي مصوب شده
توسط شوراي پژوهشي دانشگاه اضافه مي شود.

مرجع تأييدکننده

امتياز

معاونين دانشگاه و سازمان هاي 11
کشوري داراي صالحيت
درسطح وزرا و معاونين وزير

33

امتياز اعضاي هيئت علمي بسته به نوع فعاليت پژوهشي به صورت زير محاسبه ميشود .امتياز پژوهشي هر فرد
مجموع امتيازات بخش هاي مختلف ميباشد.

 امتياز مقاالت طبق جدول  1و بر اساس ضرايب امتياز نويسندگان محاسبه مي شود.
 به هريک از نويسندگان مسئول يا اول مقاله امتياز کامل مقاله تعلق گرفته و براي ساير نويسندگان 03
درصد امتياز مقاله محاسبه خواهد شد.
 در صورتيکه دانشجو نويسنده مسئول يا اول مقاله باشد ،درصورتيکه مستنداتي مبني براينکه مقاالت
مستخرج از پايان نامه دانشجو باشد  ،به استاد راهنماي اول و دوم  %133امتياز مقاله تعلق مي گيرد.

 درصورتيکه نويسنده اول و مسئول خارج از کشور باشد ونفر دوم به بعد از اعضاء هيأت علمي
دانشگاه علوم پزشکي کرمان باشند  %133امتياز به نويسندگان دانشگاه علوم پزشکي کرمان تعلق
ميگيرد.
 در صورتيکه مقاله داراي نويسندگان اول و مسئول خارج از دانشگاه علوم پزشکي کرمان باشد%03 ،
امتياز مقاله به نويسندگان داخل دانشگاه علوم پزشکي کرمان تعلق ميگيرد.
 امتياز مقاالت مروري منتشرشده در مجالت نمايه شده در نمايه نامه هاي ISIو  PUBMEDدر 1/4
ضرب مي گردد.
 امتياز مقاالت  Brief Communication/Rapid Communication/Short Communicationدر
 3/1ضرب مي گردد.
 به خالصه مقاالت هماي ش ها و کنگره ها که در شماره هاي supplementمجالت منتشر شده است
امتيازي به جز امتياز همايش مذکور تعلق نمي گيرد.
 به داوري طرحهاي تحقيقاتي ارائه شده درشوراي پژوهشي دانشگاه به ازاء هر طرح  1امتياز تعلق
ميگيرد
 به داوري آماري هر طرح تحقيقاتي 3/1امتياز تعلق ميگيرد
 به داوري طرح هاي تحقيقاتي فناورانه به ازاء هر طرح يک امتياز تعلق ميگيرد
 شرکت درجلسات کميته اخالق ،به ازاء هر جلسه  1امتياز تعلق ميگيرد
 شرکت در جلسات شوراي پژوهشي دانشگاه به ازاء هر جلسه  1امتياز تعلق ميگيرد

جدول  : 1امتياز پایه مقاالت ارائه شده در مجالت
امتياز مقاله

نوع مجله
ايندکس شده در نمايه نامه ISI

 +21سه برابرIF

ايندکس شده در نمايه نامه هايPubMed,Medline

21

ايندکس شده در نمايه نامه هايScopus

11

 -جدول  : 2امتياز مقاالت ارائه شده در مجالت بر اساس تعداد نفرات:

سهم هر نفر از امتياز بر مبناي امتيار اوليه

تعداد
همکاران

اول

1

1/111

نويسنده
مسئول و
نفر اول
دونفر به
صورت
مساوي

دوم

سوم

چهارم

پنجم

2

1/01

1/01

1/01

0

1/01

1/000

1/20

1/20

4

1/41

1/01

1/21

1/21

1/21

0

1/41

1/200

1/10

1/10

1/10

1/10

6

1/41

1/26

1/12

1/12

1/12

1/12

ششم

1/12

 امتياز مقاالت ارائه شده در همايش ها طبق جدول  3محاسبه مي گردد .در صورتيکه مقاله اي در
چند همايش ارائه گرديده باشد ،همايشي که باالترين امتياز را دارد محاسبه خواهد شد.
 امتياز مقاله ارائه شده به صورت سخنرانيها پوستر براي هريک از
 نويسندگان طبق جدول مقاالت محاسبه ميگردد.
 به گرنت اعضاء هيأت علمي که به عنوان سخنران مدعو ) (Keynote, invited Speakerدر
همايش هاي خارجي شرکت مي کنند،در صورت ارائه دعوت نامه به عنوان سخنران مدعو ،معادل
 12امتياز در نظر گرفته مي شود.

 به گرنت اعضاء هيأت علمي که به عنوان سخنران مدعو ) (Keynote, invited Speakerدر
همايش هاي داخلي شرکت مي کنند،در صورت ارائه دعوت نامه به عنوان سخنران مدعو ،معادل 8
امتياز در نظر گرفته مي شود.

عنوان

امتياز سخنراني

امتياز پوستر

مقاالت ارائه شده در همايش هاي خارجي و بين المللي داخلي

4

2

مقاالت ارائه شده در همايش هاي داخلي

2

1

الزم به ذکر می باشد که امتيازات پايه ذکر شده در جدول بر تعداد افراد تقسيم ميشود.

 به کتابي که توسط محقق يا محققين دانشگاه /مرکز تحقيقاتي نوشته شده باشد وحداقل  %13از
منابع ذکر شده درکتاب به نام نويسنده بوده ودرنمايه نامه  Scopusقابل بازيابي باشد امتياز تعلق
ميگيرد
 به فصولي ازکتاب مرجع که توسط محقق يا محققين دانشگاه/مرکز نوشته شده باشد وکتاب مذکور
جزو کتاب هاي مرجع وزارت بهداشت باشد امتياز تعلق ميگيرد
موضوع مورد بررسي

امتياز

کتب تأليفي

21

تأليف فصولي از يک کتاب

23

الزم به ذکر می باشد که امتيازات پايه ذکر شده در جدول بر تعداد افراد تقسيم ميشود.

نام جشنواره

امتياز نفراول

جشنواره رازييا خوارزمي

 1.1برابر امتياز  1.3برابر امتياز  1.1برابر امتياز

جشنواره پژوهشگر برتر دانشگاه

گرنت

امتياز نفر دوم
گرنت

-

پژوهشگر برتر استاني  1.1 :برابر امتياز گرنت

-

پژوهشگران برتر دانشکده پزشکي به تفکيک علوم پايه و باليني - :

-

نفر اول دانشکده  11 :امتياز

-

نفردوم دانشکده  12امتياز

-

نفر سوم دانشکده  13 :امتياز

-

پژوهشگر برتر ( اول ) ساير دانشکده ها  11 :امتياز

-

نفر اول پژوهشگر غير هيات علمي دانشگاه  11 :امتياز

امتياز نفر سوم
گرنت

دکتر انصاري

دکتر پرداختي

دکتر شيباني

دکتر نجفي پور

دکتر شريفي

دکتر سنجري

دکتر افالطونيان

دکتر نعمت الهي

دکتر صالح گوهري

دکترکالنتر

دکترساالري

دکتر مهرباني

دکتر بانشي

خانم سلطان احمدي

دکتر مبشر

دکتر ابراهيمي

دکتر سعيد

دکتر ملکوتيان

دکتر يزداني

دکترمهرزاد مهرباني

دکتر دهقان نوده

دکتر ترابي

دکتر والي

