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 معاونت آموزشی و پژوهشی

 مدیریت امور پژوهشی و فناوری
 1398ویراست اول: شهریور ماه 

 

 بسمه تعالی

 «علمی دانشگاه هنر شيرازاعضای هيأتتخصيص اعتبار پژوهشی نامة شيوه»

 مقدمه

هاي ابالغی وزارت علوم تحقيقات و فناوري، در راسررياي كمب به  نامهو شرريوه هانامهبه آیينحاضررر با تو ه مجموعه 

شد  ضاي محيرم هي   پررررشوهر در ر شگاه و ترغيب اع شير فعاليت تأدان اتخاذ   و دار هت هاي پشوهشی علمی به انجام هرچه بي

 .تدوین گردیده است ،ءاعضا حمرایيی هماهنرگ برراي تمرامی هايسياست

 

 1اهداف: 1ماده 

هاي پشوهشی و فررررراهو آوردـ شرررررای     ترغيب و تشویق اعضاي هيأت علمی دانشگاه به انجام هرچه بهير فعاليت    -1

 هاي دانشگاهاهداف و برنامه مناسرب برراي تحقرق

شگذاري علمی و ایجاد رقابت  -2 شگاه در             ارز ضاي هيأت علمی دان سب اع شویق منا شييبانی و ت سالو به منظور پ هاي 

 هاي پشوهشیفعاليت

هاي  هيأت علمی و اسررريهاده بهينه از منابا مالی پشوهشررری در  هت ارتقاي فعاليتوري اعضرررايافزایر ميزاـ بهره -3

 پشوهشی دانشگاه

 و هرراي  رراري پشوهشررری اعضرررراي هيررأت علمی و دانشرررجویرراـ تحررت مشرررراوره            تسرررهيررل فعرراليررت      -4

 كمب به پشوهر محور شدـ دانشگاه

 علمی با مراكز و سازمانهاي خارج از دانشگاه تسهيل همكاري اعضاي هيأت -5

 اتخاذ سياست حمایيی هماهنگ براي تمامی دانشگاهها -6

 

 شيوه اجرا :2ماده 

خرداد ماه سال آتی محاسبه    31خرداد ماه هرسال تا   31هاي پشوهر، دو سال پشوهشی است كه از    مبناي زمانی فعاليت -1

 .شودمی

 باشد.هاي بعدي نمیذخيره  هت ساله شده در هر سال قابل محاسبگرنت  -2

 دول  اسررا  و بر  (3)كاربرگ ج/ هاي مندرج در پرسررشررنامه تكميل شرردهمالك محاسرربه امييازات پشوهشرری، شرراخ  -3

 2وزارت عيف است. اعضاي هيأت علمی هاي پشوهشی پرسشنامه ارتقايفعاليت

اعالم   دانشررگاهپشوهشرری از طریق وس سررایت  آموزشرری و فراخواـ آغاز و پایاـ طرح پشوهانه، هر سررال از سرروي معاونت -4

به همراه ارسال مرررردارك   سایتعلمی، ضمن تكميل فرم هاي تعبيه شده در رم هيأتاست اعضاي محي گردد. ضروريمی

 .اسيناد معيبر مربوط، با رعایت زماـ مقرر اقدام نمایند قابرل
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 .دشتعيين شده ترتيب اثر داده نخواهد هاي واصله در خارج از محدوده زمانی به درخواست :1 تبصره       

رل    دگيرد، ارایه مسيندات هاي پشوهشی بر اسا  مسيندات ارایه شده صورت میشيابی فعاليتزاینكه ار نظر به  -5 رق، كام قي

 .قابل ارزشيابی نيست ،هاي فاقد مسينداتبدیهی است فعاليت ،است و معيبرر الزامری

صره           Shiraz /دانشررگاه هنر شرريرازهاي پشوهشرری ارا ه شررده، وابسرريگی فعاليتضررروري اسررت در تمامی  :2تب

university of Arts   عنواـ سازماـ ميبوع ذكر شده باشدبه. 

  نامهآیين 3ده هاي رسيده، بعد از كارشناسی و محاسبه امييازات بر مبناي  داول امييازدهی مواد مندرج در ما     درخواست  -6

به اطالع گردد و نيایج حاصرل، دانشگاه، براي تأیيد به شوراي پشوهشی ارایه میو فناوري پشوهشی  امرور مدیریتدر  ارتقاء

 علمی خواهد رسيد.عضو هيأت

  ييررررارات معاونررررتدر حيطرررره اخ ،يسه دانشررررگاه رتأدر هي نامهشيوهیيد كليات أز تهرگونه تغيير یا اصالح مهاد پس ا -7

وند ا رایی و كو بر رها و چارچوس حاپرداختكليه  وبا تأیيد شوراي پشوهشی دانشگاه است پشوهشری دانشرگاه   آموزشی و

 .خواهد بود ادراي و مالی دانشگاه معاونتسوي نت تابا ضواب  اعالمی از مالی گر

 

 3پژوهشی گرنتمحاسبه نحوه : 3ماده 

رارات 25حداقل )يسه دانشگاه بخشی از اعيبارات پشوهشی دانشگاه  ت رأهرسال با تصویب هي -1 رواـ     (درصد این اعيب ره عن ب

هاي پشوهر  ختهاي پشوهشی و تقویت زیر ساسایر فعاليت به مانده اعيبارباقي وگردد پشوهانه، تعيين می اعيبرررار طررررح 

 .شوداخيصاص داده می

 :شد خواهد محاسبه زیر فرمول اسا  بر( گرنت) علمیهيأت اعضاي پشوهشی اعيبار بود ه -2
G= A (2R+B) ×T 

 A =سيادیار= 1= اميياز مرتبه علمی )مربی شيار= 25/1، ا سياد=  5/1، دان ضاي هيأت  75/1و ا هاي  علمی پایه/ به اع

پایه اضافه  ویشه ياز( به عنواـ امي75/0باالتر ) ( و50/0) 20تا 10هاي( و پایه30/0) 10تا6هاي ( و پایه15/0) 5تا 1

 .(گرددمی

R  نامه ارتقاء(.آیين 7-3تا  1-3= مجموع امييازات پشوهشی مقاالت )بندهاي 

B ( 12-3و  10-3تا  3-8= مجموع سایر امييازات پشوهشی) 

T شود(.= ضریب ریالی )هر ساله در شوراي پشوهشی بر اسا  اعيبارات پشوهشی آـ سال محاسبه می 

نامه  سا  شيوه  او بر  776به شماره   18/12/1394نامه ارتقاء مورخ نهاي پشوهشی به اسيناد آیي  امييازات فعاليت محاسبه  -3

شماره   ز در  لسه يسه دانشگاه هنر شيرا    رهيأت)مصوس  ، 26/09/1397هاي پشوهشی مورخ  داخلی امييازدهی به فعاليت

 شد. خواهد( انجام 971 /317

 

 نحوه تخصيص پژوهانه: 4ماده 

اده اسرريهبرره شرررح زیررر تواننررد از تسررهيالت ایررن طرررح مرریخررود ت علمرری بررا تو رره برره وضررعيت اسرريخدامی أاعضرراي هيرر

 :نمایند

ل و با مبلغ  به مدت یكسا  گذرد، گرنت آغازینيخدام آنها میكه كمير از یكسال از اس  : ت علمی اسيخدام  دید أاعضاي هي  -1

 گيرد.ثابت اعالم شده از سوي شوراي پشوهشی تعلق می

ضاي    -2 صيل أعلمی مت أهياع صاص  مور به تح صيلی  أاعيبار بعد از پایاـ م: اخي ش و موریت تح يابی فعاليت  معادل نيایج ارز

 .خواهد بود دانشگاه هنر شيرازشده با آدر  دهی به نام  هاي پشوهشی انجام
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ارزشيابی    معادل نيایج: اخيصاص اعيبار بعد از پایاـ مرخصی   علمی در حال مرخصی با حقوق و بدوـ حقوق ت أهياعضاي   -3

 خواهد بود. دانشگاه هنر شيرازهاي پشوهشی انجام شده با آدر  دهی به نام  فعاليت

ضاي هي    -4 سربازي و اع سربازي تأدوره تعهد طرح  صورت موا   علمی طرح  صاص اعيبار بعد از پایاـ دوره در     ذسفقت : اخي

 .گرددپرداخت می

 گيرند.نخست اسيخدام مشمول اسيهاده از گرنت ساالنه قرار می : پس از سالعلمیسایر اعضاي هيأت -5

 

 اعتبارکرد نحوه هزینه : 5ماده 

به شررح  رند هاي پشوهشری كه در آـ فعاليت دا ميناسرب با زمينه  را توانند اعيبار تعيين شرده علمی دانشرگاه می تأاعضراي هي 

  :گرنت مورد تو ه باشد. الزم است موارد زیر پير از درخواست هزینه نمایند 1-1  دول
یيد  أید به توهانه، پير از خریداري باميزاـ و نوع مواد و لوازم غير مصرررفی و مصرررفی خریداري شررده در چهارچوس پش    -1

  دانشگاهیسيی به با( اندة مواد مصرفیمواد غير مصرفی و باقيم)پشوهشی رسيده باشد و پس از پایاـ كار آموزشی و  معاونت

 .ارا ه شوند

سررازي مواد  مادههزینه كرد مربوط به حمل و نقل و آآزمایشررگاهی و ميدانی، د اعيبار خرید خدمات قابل هزینه كرموارد   -2

 .نجام خواهد شداهيأت علمی  با تو ه به حوزه تخصصی اي هنر  شنواره -نمایشگاهی

  تأمين انشررگاهد از خارج مالی منابا از آـ اعيبار كه قراردادهایی و هاپروژه انجام براي باشرردنمی مجاز علمیهيأت عضررو -3

 .نماید هزینه خود ساالنه اعيبرار از اسرت، گردیده

اي از آثار  رد پذیرش ارایه یب اثر یا مجموعههاي تخصررصرری معيبر، در صررورتی كه فنمایشررگاه شررركت در پرداخت هزینه -4

با نام   هاي تخصصی معيبر را داشيه باشد و آثار وي پس از داوري  هت نمایردر نمایشگاه هنري یرررا محصرررول فنررری  

ت مورد حمایت  هاي مربوط به سهر، طبق روند حاكو بر حمایت از ارایه مقاالپذیرفيرره شررود، هزینرره    دانشگاه هنر شيراز

 .قرار خواهد گرفت

 سررقف ات خود سرراالنه گرنت اعيبارات محل از گروهی یا انهرادي هاينمایشررگاه برگزاري  هت تواندمی علمیهيأت عضررو -5

سيه  هاي مربوط به آماده)شامل هزینه  نمایشگاه  برگزاري  هت ریال15،000،000   با بندي و ارسال( سازي، حمل ونقل و ب

 :نماید هزینه زیر شرای  رعایت

صره  ضو  از اثر 10 تعداد باید حداقل: 3 تب شگاه  در علمیهيأت ع شگاه گ  5انهرادي و  نمای   نمایر بهروهی اثر در نمای

 .درآید

 4.گرددنمی پرداخت ايهزینه خصوصی و شخصی هايگالري در شده داده نمایر آثار به :4 تبصره

 .باشد علمیهيأت عضو تخص  با ميناسب باید درآمده نمایر به آثار: 5 تبصره

 .باشدمی همربوط مقررات تابا و است دانشگاه اموال  زو ویشه اعيبار محل از شده خریداري مصرفی غير لوازم كليه  -6

ميا گرنت ساالنه خود در راسياي تعریف    نسبت به تج  1-1 دول  1توانند با رعایت شرای  ردیف  علمی میاعضاي هيأت   -7

 طرح پشوهشی دروـ سازمانی مشيرك اقدام نماید.

 خود در موارد زیر هزینه نماید: «اعيبار پشوهشی آغازین»تواند از علمی نمیعضو هيأت -8

 (1-1 دول  13قاتی و خدمات ميدانی )ردیف يخرید تجهيزات و لوازم تحق 

 (1-1 دول  15تاپ یا تبلت )ردیف خرید لپ 

 (1-1 دول  9و  4هاي هاي خار ی )ردیفها و كارگاهشركت در كنهرانس 
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 علمیزینه کرد گرنت اعضای هيأت: محل و نحوه ه1-1جدول

 کردنحوه هزینه کردمحل هزینه ردیف

 هاي پشوهشی دروـ سازمانیانجام طرح 1
مبلغ گرنت مشروط بر اینكه از  %50حداكثر تا 

 ریال كمير نباشد. 25،000،000

 بدوـ سقف ISIپشوهشی و  -و همانند ویی مقاالت علمیهاي داوري، چاپ هزینه 2

 بدوـ سقف علمی معيبر داخلینام و ارسال مقاله به همایشهاي هزینه ثبت 3

 بار در سالدالر و یب 450حداكثر تا  نام و ارسال مقاله به همایشهاي علمی معيبر خار یهاي ثبتهزینه 4

 بدوـ سقف هاي اطالعاتی كه دانشگاه اشيراكی براي آـ ندارد.هزینه اشيراك پایگاه 5

 بدوـ سقف هزینه حق عضویت در مجاما علمی 6

7 
هاي داخلی )ارا ه علمی  هت شركت در همایرهزینه اسكاـ عضو هيأت

 مقاله به صورت سخنرانی و پوسير( 
 ریال 5،000،000حداكثر

8 
هزینه سهر  هت شركت در همایشهاي معيبر داخلی به شرط ارا ه مقاله به 

 پوسير یاصورت سخنرانی 
 ریال و یب بار در سال 6،000،000حداكثر تا 

9 
سهر  هت شركت در همایشهاي معيبر خار ی به شرط ارا ه مقاله هزینه 

 به صورت سخنرانی

مشروط بر اینكه از  مبلغ گرنت 50حداكثر تا %

 ریال بيشير نباشد.30،000،000

 هزینه خرید كياس و مجالت علمی و تخصصی 10
 2،000،000مبلغ هزینه كرد تا سقف حداكثر  50حداكثر %

 ریال از گرنت

 بدوـ سقف ثبت اخيراع به نام دانشگاههزینه  11

 بدوـ سقف )بعد از تأیيد شوراي پشوهشی( هزینه خرید نرم افزارهاي تخصصی 12

13 
ها و خدمات هزینه خرید تجهيزات و لوازم تحقيقاتی مورد نياز در آزمایشگاه

 ميدانی
 مبلغ گرنت 50حداكثر تا %

14 
خرید ها و هزینه هزینه خرید مواد مصرفی الزم  هت انجام آزمایر

  ميدانی مطالعات خدمات آزمایشگاهی و
 بدوـ سقف

 بار(سال یب پنج تاپ یا تبلت )حداقل هرهزینه خرید لپ 15
 از تاپ یا تبلت مشروط به اینكهمبلغ لپ 50حداكثر تا %

 مبلغ گرنت بيشير نباشد. %50
 

 اجرا نظارت بر :6ماده

شی و  بر عهده معاونت  نامه داخلیشيوه  نظارت بر ا راي بهينه این شی  آموز شگاه پشوه ست  دان صميو  ا صوص  گيري در و ت خ

هاي داخلی  نامهشرريوهدیگر عيف و  زارتقيد نشررده اسررت با رعایت قوانين و نامه مواردي كه نحوه هزینه كرد آـ در این آیين

 و با تأیيد معاونت آموزشی و پشوهشی خواهد بود.اه دانشگاه بر عهده شوراي پشوهشی دانشگ

 

 تصویب: 7ماده 

در  لسرره شررماره  تصررویب و  24/6/1398دانشررگاه مورخ  شرروراي پشوهشرری لسرره تبصررره در  5 و ماده 7نامه در این شرريوه

 .ا راستقابل تاریخ  آـ قرار گرفت و از یيدأتمورد تصویب و  28/7/98 مورخ ،ر يسه دانشگاههيأت م1188/98/9

  

  منابع
 آیين نامه پشوهانه (Grant) 26/6/90 ها و موسسات آموزش عالی و پشوهشی مصوسعلمی دانشگاهتأاعضاي هي 

 دش/7453/95به شماره 27/4/1395، مصوسي هيات علمی دانشگاه هاآیين نامه ارتقاي اعضا 

 يسه دانشگاههيأت ر  317/971مصوس  لسه  26/9/1397مورخ هشی دانشگاه هنر شيراز هاي پشواخلی امييازدهی به فعاليتنامه دشيوه 

 ( دسيورالعمل انواع اعيبارات پشوهشیGrantاعضاي هيأت )علمی دانشگاه شيراز 

  1395كياس  اما پشوهر دانشگاه هنر اسالمی تبریز مورخ آذر ماه 

 1398دانشگاه هنر اصههاـ مورخ فروردین  علمیهانه اعضاي هيأتكرد پشونامه ارزشيابی و هزینهشيوه 


