دفتر پژوهش و فناوری

آئین نامه تخصیص پژوهانه
اعضای هیات علمی دانشکده محیط زیست
(مصوب ).......................

مقدمه و هدف
به منظور ترغیب و تشویق اعضای هیات علمی دانشکده به انجام هر چه بهتر فعالیتهای پژوهشی و
فراهم آوردن شرایط مناسب برای تحقق اهداف پژوهشی دانشکده ،ارزشگذاری علمی و ایجاد رقابت
سالم به منظور پشتیبانی و تشویق مناسب اعضای هیات علمی ،کمک به پایدار ماندن فعالیتهای پژوهشی
هدفمند اعضای هیات علمی ،تسهیل فعالیتهای جاری پژوهشی اعضای هیات علمی و کمک به پژوهش
محور شدن دانشکده دستورالعمل تخصیص اعتبار پژوهشی (پژوهانه) بر اساس آییننامه پژوهانه

اعضای هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری مورخ
 06/60/72به شرح ذیل تدوین گردیده است.
ماده  :1تعاریف
 :1-1پژوهانه :اعتباری است که بر اساس امتیاز پژوهشی عضو هیات علمی تمام وقت ،متناسب با بودجه
پژوهشی دانشکده محیط زیست در اختیار عضو هیات علمی قرار می گیرد تا در ارتباط با فعالیتهای
پژوهشی هزینه شود.
 :2-1امتیاز پژوهشی :این امتیاز بر اساس ماده  3آیین نامه ارتقای مرتبه اعضای هیأت علمی مؤسسههای
آموزشی و پژوهشی مصوب جلسه  220مورخ  09/87/81شورای عالی انقالب فرهنگی و شیوهنامه
اجرایی آن محاسبه میگردد (جدول  8-3آیین نامه به پیوست).
ماده  :2محاسبه امتیازات
 :1-2زمان :فعالیتهای پژوهشی هر عضو هیات علمی که در بازه یکسال کامل شمسی از اول مهر سال
قبل لغایت سی و یکم شهریورماه سال جاری ثبت شده باشد ،برای محاسبه پژوهانه سال بعد در نظر
گرفته می شود.
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تبصره  :8تنها مواردی جزو فعالیتهای پژوهشی محسوب میشوند که نام دانشکده محیط زیست در
آنها درج یا با مجوز دانشکده محیط زیست انجام شده باشد .مقاالتی که در مجالت التین چاپ می
شوند ،ذکر نام دانشکده محیط زیست به صورت  College of Environmentو حسب مورد آدرس
دانشکده محیط زیست ضروری است.
تبصره  :7در صورت تغییر عنوان دانشکده محیط زیست مطابق مصوبه هیات امنا ،عنوان جدید متناسب
و مورد تایید توسط شورای پژوهش و فناوری در امتیازدهی لحاظ میشود .بدیهی است به تمام
فعالیتهایی که پیشتر با نام قدیم گزارش شده باشد ،امتیاز تعلق خواهد گرفت.
تبصره  :3در مورد فعالیتهای پژوهشی که قبل از تصویب این آیین نامه به ثبت رسیدهاند ،موضوع تبصره
شماره ( )8در نظر گرفته نمیشود.
تبصره  :9فقط به فعالیت های پژوهشی خاتمه یافته امتیاز تعلق می گیرد.
تبصره  :5داوری مقاله در کنفرانس ها فاقد امتیاز است.
تبصره  :0داوری پایاننامه در مقطع دکتری به ازای هر پایان نامه  8امتیاز و حداکثر  9امتیاز تعلق می-
پذیرد.
ماده  :3نحوه اجرای پژوهانه
 :8-3فرمول محاسبه:
پژوهانه= (( ×)a×bمبلغ ریالی هر امتیاز)C+
امتیاز کسب شده از جدول شماره  1-3ضمیمه =a
امتیاز رتبه علمی ،مربی ( ، )1استادیار ( ، )1/5دانشیار ( ، )2استاد (b= )2/5
عدد ثابت ریالی=C

تبصره  : 8اعتبار پژوهانه هرسال تنها به یک سال بعد قابل انتقال است .بدیهی است پس از گذشت این
زمان ،امتیاز منتفی و مانده صفر می شود.
تبصره  : 7مبلغ ریالی هر امتیاز و عدد ثابت  Cهرساله بر مبنای بودجه تخصیص یافته برای پژوهانه
توسط شورای پژوهش و فناوری دانشکده تعیین می گردد.
تبصره  :3سقف پژوهانه (پژوهانه بیشنه) برای هر فرد سالیانه بر اساس مصوبه شورای پژوهش و فناوری
و تایید ریاست دانشکده تعیین میگردد.
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ماده  :4نحوه هزینه کرد
 : 8-9پژوهانه در دانشکده محیط زیست فقط بر اساس طرح تحقیقاتی داخلی مصوب شورای پژوهش
و فناوری قابل پرداخت خواهد بود.
تبصره  : 8دستورالعمل تهیه و تصویب طرحهای پژوهشی داخلی دانشکده توسط دبیر شورای پژوهش
و فناوری تهیه و به تصویب شورا خواهد رسید.
تبصره  : 8در مورد سایر هزینههای پژوهشی ،آییننامههای متناسب برای پرداخت این هزینهها توسط
دبیر شورای پژوهش و فناوری تهیه و به تصویب شورا خواهد رسید.
ماده  :5نحوه تسویه حساب
 :8-5تعهدات مجری ،دانشکده ،حقوق مادی و معنوی و شیوه تسویه حساب مطابق با آیین نامه طرح-
های پژوهشی دانشکده خواهد بود
پژوهانه یکسال قابل ذخیرهسازی است اما در صورت عدم استهالک مبلغ پژوهانه پس از دوسال ،تسویه
حساب انجام خواهد شد اما در سال بعد  76تا  56درصد از پژوهانه متقاضی کسر خواهد شد.
ماده  : 6سایر موارد
 : 8-0در خصوص مواردی که در آئین نامه مبهم باشند ،موضوع در شورای پژوهش و فناوری
دانشکده مطرح میگردد و پس از بررسی ،تصمیم گیری انجام خواهد شد.
ماده  : 7تصویب آئین نامه پژوهانه دانشکده محیط زیست
این آئین نامه در جلسه مورخ  8302/60/78شورای پژوهش و آموزش دانشکده مصوب و سپس در
جلسه مورخ  ....................هیات رئیسه مطرح و پس از بحث و بررسی و با تغییرات الزم به تصویب
رسید و از زمان تصویب حداقل بمدت دوسال الزم االجرا می باشد و آئین نامه های قبلی کان لم یکن
تلقی می شود.
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