
هاي عضو هيأت ( براي اعضاي هيأت علمي دانشگاهGrantاعتبار ويژه پژوهشي ) 1آئين نامه اصالحي شماره 

 امناء دانشگاه بوعلي سينا

 

 62/26/2831مصوب هيات امناء مورخ 

 مقدمه:

شوراي دانشگاه،  92/3/58هاي پژوهشي اعضاء هيأت علمي در راستاي مصوبه مورخ به منظور ارتقاي فعاليت

و  5/5/58و  1/5/58تبصره در جلسات مورخ  11ماده و  11( در Grantنامه اعتبار ويژه پژوهشي )آيين

 به تصويب رسيد. 93/11/58

الف ، "بند ) بند  8تبصره و  92ماده،  19شوراي دانشگاه در 91/11/58اين آئين نامه مجدداً در جلسه مورخ  

الزم  1355صالح و بازبيني و به تصويب رسيد و از ابتداي سال ( ا 5ماده  "ب"و  "الف"و بند  1ماده  "ب ، ج

 االجرا است. 

 

 اهداف:

 كاهش تمركز امور اجرايي در حوزه معاونت پژوهش و فناوري -1

 اعطاي اختيارات بيشتر به اعضاء هيأت علمي در انجام امور پژوهشي -9

 پژوهشيهاي ريزي، ارزيابي و نظارت بيشتر بر فعاليتامكان برنامه -3

 تقويت واحدهاي آموزشي دانشگاه در جهت امور پژوهشي -1

 وري و استفاده بهينه از اعتبارات پژوهشيافزايش ميزان بهره -8

 هاي پژوهشي از طريق كاهش مكاتبات و تشريفات اداريتسريع در روند فعاليت -6

 تشويق اعضاء هيأت علمي به انجام امور پژوهشي -8

هاي بنيادي، رش كمي دستاوردهاي پژوهشي دانشگاه )مقاالت، كتابها، نتايج پژوهشارتقاء كيفي و گست -5

 اي(كاربردي و توسعه

 

 

 

 تعاريف:

نامه و براساس امتيازهاي پژوهشي اعضاء هيأت مبلغي است كه به موجب اين آيين اعتبار ويژه پژوهشي: -2

گيرد كه علمي و با توجه به اعتبارات پژوهشي دانشگاه ساالنه در اختيار عضو هيأت علمي واجد شرايط قرار مي

 هاي پژوهشي هزينه نمايد.براساس قوانين جاري در ارتباط با فعاليت



نفره متشكل از اعضاء شوراي پژوهشي  8الي  3كميته اي  اعتبارات ويژه پژوهشي:شوراي تخصيص  -6

دانشگاه كه با پيشنهاد معاون پژوهش و فناوري دانشگاه و تأييد شوراي پژوهشي و  با ابالغ معاونت پژوهش و 

 گردند.فناوري دانشگاه براي همان سال منصوب مي

يه اعضاء هيأت علمي دانشگاههاي عضو  هيات امناء كل نامه:عضو هيأت علمي مشمول اين آيين -8

 دانشگاه بوعلي سينا  

 

 مقررات اجرايي:

درصد كل اعتبارات پژوهشي دانشگاه  32نامه هر سال حداقل با توجه به معيارهاي مندرج در اين آيين :2ماده

ت علمي ذينفع دانشگاه قرار با تصويب هيأت رئيسه دانشگاه به عنوان اعتبار ويژه پژوهشي در اختيار اعضاء هيأ

 گيرد.مي

هر عضو هيأت علمي متقاضي اعتبار ويژه پژوهشي ابتدا مدارک و مستندات فعاليتهاي پژوهشي دو  :6ماده

مربوطه  CDآئين نامه جديد ارتقاء حداكثر تا پايان فروردين ماه به همراه  9سال قبل  خود را مطابق با  بند 

 pdfه عنوان پايان نامه ها، صفحه تاييديه طرحهاي پژوهشي و ... يا فايل )شامل اسكن تمامي مقاالت، صفح

مدارک( به معاونت پژوهشي دانشكده جهت تائيد اوليه در شوراي پژوهشي دانشكده خود تحويل مي نمايد. 

 پس از بررسي مدارک و مستندات ارسالي، محاسبه امتيازها و تاييد، خالصه اطالعات در قالب فرمهاي مربوطه

بصورت يكجا حداكثر تا پايان ارديبهشت ماه به معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه جهت تائيد  CDبه همراه  

 نهائي در شوراي تخصيص اعتبار ارسال مي گردد.

تبصره: بازه زماني  محاسبه امتيازات پژوهشي دو سال شمسي )براي مدارک و مستندات زبان فارسي( و يا دو 

 رک و مستندات غير زبان فارسي( قبل از سال اعطاي اعتبار ويژه پژوهشي است.  سال ميالدي )براي مدا

شوراي تخصيص اعتبارات ويژه، امتيازات پژوهشي اعضاء هيأت علمي را به منظور هماهنگ نمودن  :8ماده

بالغ كند و تا پايان خرداد ماه به عضو هيأت علمي به صورت كتبي  اامتيازات داده شده، بررسي و تائيد مي

 نمايد.مي

عضو هيأت علمي پس از  دريافت ابالغ كتبي اعتبار اختصاص يافته، حداكثر تا سه ماه فرصت دارد  :2تبصره 

تا نسبت به عقد قرارداد با حوزه پژوهشي اقدام نمايد. در غير اينصورت پس از سپري شدن اين مهلت به ازاء 

 ار ويژه پژوهشي متقاضي كسر مي گردد.از مبلغ اعتب %32هر سه ماه تأخير در عقد قرارداد 

درصورتي كه بخشي از اعتبار ويژه پژوهشي عضو هيات علمي بطور كامل در سال اعطاي آن هزينه  :6تبصره 

نگردد، شخص موظف است نسبت به تسويه حساب كامل  اعتبار ويژه پژوهشي مطابق قرارداد در آن سال اقدام 

واست كتبي عضو هيات علمي به حوزه پژوهشي دانشگاه، باقي مانده اعتبار نمايد. در غير اينصورت با ارائه درخ

به كل اعتبار ويژه پژوهشي سال بعدي ايشان اضافه مي گردد. عضو هيات علمي، اعتبار باقي مانده كه انتقال 

 مي يابد را تنها مي تواند در سال بعد هزينه نمايد و قابل انتقال به سالهاي بعد از آن نيست.



 

 دريافت اعتبار ويژه پژوهشي: شرط

شرط دريافت اعتبار ويژه پژوهشي توسط هر يک از اعضاي هيات علمي مطابق يكي از بندهاي ذيل  : 4ماده 

 مي باشد:  

عضو هيأت علمي در سال اول استخدام خود و قرارداد اول مي تواند صرفاً با داشتن حداقل يک مقاله  الف:

 حداقل امتياز پژوهشي از اعتبار ويژه پژوهشي پايه استفاده نمايد. مستخرج از تز و بدون لزوم كسب 

عضو هيأت علمي كه از استخدام وي بيش از يک سال گذشته باشد، درصورتي كه به هر دليلي تا كنون از  ب:

اعتبار ويژه پژوهشي استفاده ننموده است مي تواند در قرارداد اول بدون شرط داشتن مقاله، ولي با شرط كسب 

 حداقل امتياز پژوهشي، از اعتبار ويژه پژوهشي استفاده نمايد.

عضو هيأت علمي كه از استخدام وي بيش از يک سال گذشته و قبالً از اعتبار ويژه پژوهشي استفاده نموده،  ج:

ترويجي ارائه  -الزم است جهت عقد قرارداد دوم حداقل امتياز پژوهشي را كسب و حداقل يک مقاله علمي

شرط استفاده از اعتبار ويژه پژوهشي در قرارداد سوم كسب حداقل امتياز پژوهشي و ارائه حداقل يک نمايد. 

پژوهشي است. در صورت عدم ارائه اين مدارک و مستندات در هنگام عقد قرارداد و تنها در  -مقاله علمي 

 تقليل مي يابد. صورت كسب حداقل امتياز پژوهشي، اعتبار ويژه پژوهشي وي پس از محاسبه به نصف 

به اعضاي هيات علمي كه بعد از قرارداد سوم  حداقل امتياز پژوهشي را كسب نموده باشند درحالي  :2تبصره

پژوهشي( را ارائه ننمايند، تنها اعتبار ويژه پژوهشي پايه تعلق مي -كه حداقل مقاله مربوطه )يک مقاله علمي

 گيرد.

قل امتياز پژوهشي الزم مطابق اين آيين نامه را كسب ننموده در صورتي كه عضو هيات علمي حدا :6تبصره 

باشد، اعتبار ويژه پژوهشي در آن سال به وي تعلق نخواهد گرفت و تنها اعتبار دانشجويان تحصيالت تكميلي 

 ( به وي تعلق مي گيرد. 1مطابق جدول )

ي بايد مولف مسئول مكاتبات مقاله در هر يک از مفاد اين آئين نامه متقاضي اعتبار ويژه پژوهشي م :8تبصره 

 باشد.

مقاله و يا پذيرش مقاله به عنوان شرط دريافت اعتبار ويژه پژوهشي مورد قبول نمي  Proofارائه  :4تبصره 

 باشد. 

ارائه گزارش يک طرح پژوهشي كاربردي كه به بهره برداري رسيده و يا ارائه گزارش يک طرح  :5تبصره 

ک معضل اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و ... گرديده است تنها با تاييد سازمان پژوهشي كه منجر به رفع ي

ذيربط، شوراي پژوهشي دانشكده و شوراي تخصيص اعتبار مي تواند به عنوان شرط دريافت اعتبار ويژه 

 پژوهشي مورد قبول واقع گردد.



-، براي گرايش1355اه در سال ميزان حداكثر اعتبار ويژه پژوهشي ساالنه اعضاء هيأت علمي دانشگ :5ماده 

هاي علوم ريال و براي گرايش 222/222/122هاي علوم تجربي )به تشخيص شوراي پژوهشي هر دانشكده( 

 ريال مي باشد. 222/222/82نظري )به تشخيص شوراي پژوهشي هر دانشكده(  

به مبلغ اعتبار ويژه پژوهشي ذكر شده در  %1به ازاي هر امتياز پژوهشي بيشتر از متوسط دانشگاه  :2تبصره 

 برابر اضافه مي گردد. 8/1تا سقف  8ماده 

 بر اساس معيارها و ضوابط اعالم شده در اين آئين نامه پرداخت مي گردد. 8مبالغ قيد شده در ماده :6تبصره 

، براي گرايشهاي 1355يژه پژوهشي ساالنه اعضاء هيأت علمي دانشگاه در سال ميزان حداقل اعتبار و :2ماده 

ريال و براي گرايشهاي علوم نظري )به  222/222/8علوم تجربي )به تشخيص شوراي پژوهشي هر دانشكده( 

 ريال مي باشد.  222/822/9تشخيص شوراي پژوهشي هر دانشكده(  

 نحوه تعيين امتياز پژوهشي:

باشد كه توسط نامه جديد ارتقاء ميآيين 2محاسبه امتيازات ويژه پژوهشي ضوابط ماده مالک  :7ماده 

 اين آيين نامه تعيين مي گردد.  2دانشكده متقاضي مطابق توضيحات ماده 

تمامي فعاليتهاي پژوهشي مي بايست بنام دانشگاههاي عضو هيات امناء دانشگاه بوعلي سينا و با مجوز  تبصره:

 هاي ذيل انجام گرفته باشد:آنها با آدرس

 

 دانشگاه بوعلي سينا

 دانشكده ............ گروه آموزشي......                  

 همدان، جمهوري اسالمي ايران      

Bu-Ali Sina 

University                                                              

Department of …                              

Hamedan، I. R. Iran                                   

 دانشگاه مالير

 دانشكده ............. گروه آموزشي......              

 مالير، جمهوري اسالمي ايران

Malayer University                                        

Department of …                                    

Malayer، I. R. Iran                                   

 دانشگاه صنعتي همدان

 دانشكده ............. گروه آموزشي......

 همدان، جمهوري اسالمي ايران

Hamedan University of 

Technology                                   

Department of …                             

Hamedan، I. R. Iran                                  

 

 نحوه تخصيص اعتبار ويژه پژوهشي:

به اعضاء هيأت علمي متناسب با امتياز كسب شده و مطابق با يكي از بندها ذيل  اعتبار ويژه پژوهشي  :3ماده 

 تخصيص  مي يابد:



اعتبار ويژه پژوهشي اعضاء هيأت علمي تازه استخدام يافته كه بيشتر از يک سال از استخدام آنها نگذشته  الف:

 باشد از رابطه زير بدست مي آيد

] Stud [ +] Min  =كل اعتبار ويژه پژوهشي )ريال( ]

 

اعتبار ويژه پژوهشي اعضاء هيأت علمي كه از استخدام آنها بيشتر از يک سال گذشته باشد در صورتي كهه   ب:

 آيدست ميبيشتر باشد از رابطه زير بد minKها از حداقل تعيين شدهامتياز آن

] Stud [  +[ Mean

KK
Max

)( min


 =كل اعتبار ويژه پژوهشي )ريال([

 

( از 1كمتر باشد تنها مهي تواننهد بهر اسهاس جهدول )     minKها از حداقل تعيين شده و در صورتي كه امتياز آن

 اعتبار دانشجويان تحصيالت تكميلي استفاده نمايند.
Max 8: حداكثر اعتبار ويژه پژوهشي اعضاي هيات علمي ذكر شده در ماده  

Mean متوسط امتياز پژوهشي دانشگاه كه از رابطه زير بدست آمده و به تصويب شوراي پژوهشي دانشگاه مي :

 رسد. 

 

Mean

 
 

هاي پژوهشي و اعتبارات مالي موجود مقدار متوسط را تغيير تواند با توجه به ميزان فعاليتشوراي پژوهشي مي

 دهد.
Minاعتبار ويژه پژوهشي پايه اعضاي هيات علمي : 

Stud   اعتبارات دانشجوئي )تنها دانشجويان روزانه كه پروپوزال آنها به تصويب دانشكده رسيده باشهد( كهه از :

( بدست مي آيدو پس از تاييد شوراي گروه و شوراي تحصيالت تكميلهي دانشهكده بهه اعتبهار ويهژه      1جدول )

 پژوهشي اضافه و قابل پرداخت است.
K كل امتياز پژوهشي عضو هيأت علمي محاسبه شده: 

minK 1به بعد عدد  1355: حداقل امتياز پژوهشي الزم  براي استفاده از امتيازات اين آئين نامه كه از سال 

 درنظر گرفته مي شود.

Meanاين ماده حاصل عبارت   "ب"در صورتي كه در بند  :2تبصره 

KK )( min

از عدد يک بيشتر گردد، در  

 شود.محاسبه كل اعتبار ويژه پژوهشي، اين عبارت عدد يک درنظر گرفته مي

 

 



( باشد minK( كمتر از حداقل امتياز تعيين شده )Kبه اعضاي هيات علمي كه امتياز پژوهشي آنها ) :6تبصره 

ت تكميلي در گروه آموزشي و داشتن دانشجوي تحصيالت تكميلي، تنها در صورت وجود دوره هاي تحصيال

 ( صرفاً براي هر دانشجو يک بارتعلق مي گيرد.1( مطابق جدول )Studاعتبار دانشجويي )

در صورت عدم وجود دوره هاي تحصيالت تكميلي در گروه آموزشي عضو هيات علمي و يا نداشتن  :8تبصره 

ي دوره تحصيالت تكميلي عليرغم وجود دوره هاي تحصيالت تكميلي در گروه مربوطه، عضو هيات دانشجو

علمي ميتواند به دلخواه از مزاياي اين آئين نامه و يا از مزاياي آيين نامه اعتبار طرحهاي پژوهشي استفاده 

 نمايد.

 

 وره هاي روزانه ( : مبناي محاسبه اعتبارات دانشجويان تحصيالت تکميلي براي د2جدول )

نوع 

 دانشجو

 روزانه

مرتبه اعضاء 

 هيات علمي

حداكثر تعداد 

دانشجويان روزانه 

در زمان تخصيص 

 اعتبار

 نوع پروژه

مبلغ اضافه شده به 

 گرنت متقاضي به ازاء 

 هر دانشجوي روزانه

دانشجويان 

 ارشد

براي تمامي 

اعضاء هيات 

علمي 

 دانشگاه

 سه دانشجو

 ريال 222/222/9 نظري

 ريال 222/222/1 تجربي

دانشجويان 

 دكتري

 دو دانشجو استاديار
 ريال 222/222/8 نظري

 ريال 222/222/12 تجربي

 سه دانشجو دانشيار
 ريال 222/222/8 نظري

 ريال 222/222/12 تجربي

 چهار دانشجو استاد
 ريال 222/222/8 نظري

 ريال 222/222/12 تجربي

 

 اعتبار ويژه پژوهشي: نحوه هزينه نمودن

اعضاي هيات علمي مي بايست اعتبار ويژه پژوهشي خود را جهت خريد تجهيزات و مواد آزمايشگاهي  :9ماده 

هاي اطالعات علمي و يا پرداخت هزينه چاپ افزارهاي علمي، بانکو كارگاهي، كتاب و مجالت علمي، نرم

زينه شركت در مقاالت در مجالت معتبر داخلي و خارجي، حق عضويت در مجامع علمي داخلي و خارجي، ه

هاي نامههاي تحقيقاتي كوتاه مدت تابستاني با رعايت آيينهاي داخلي و خارجي و يا دورهها و كارگاهكنفرانس

 مصوب جاري دانشگاه استفاده نمايند. 



اين آيين نامه، عضو هيات علمي  12جهت هزينه نمودن اعتبار ويژه پژوهشي در راستاي ماده  :2تبصره 

كتبي خود را به همراه پيش فاكتورهاي مربوطه به معاونت پژوهشي دانشگاه ارسال مي كند متقاضي تقاضاي 

 تا پس از انجام امور كارشناسي، كارپرداز حوزه پژوهشي در اين خصوص اقدام الزم را بعمل آورد.

اي خارج هها و يا كارگاهاعضاي هيات علمي در هر سال شمسي تنها دو بار ميتوانند در كنفرانس :6تبصره 

هاي خارج ها و يا كارگاهكشور با حمايت مالي حوزه پژوهشي دانشگاه شركت نمايند. هزينه شركت در كنفرانس

گردد و براي مرتبه دوم تنها هزينه نامه مربوطه و تا سقف مجاز پرداخت ميكشور براي مرتبه اول مطابق آيين

افراد متقاضي تعلق مي گيرد. در هر صورت عضو  ثبت نام در كنفرانس يا كارگاه و بليط رفت و برگشت به

هيات علمي مجاز نيست هزينه هر دو سفر را از يک محل )اعتبارات پژوهشي و مطابق سهميه دانشكده و يا 

 اعتبار ويژه پژوهشي خود( پرداخت نمايد. 

رد خريد اقالم باشد. در موخريد ملزومات غير پژوهشي از محل اعتبارات ويژه پژوهشي مجاز نمي :8تبصره 

اين آيين نامه به صراحت به آنها اشاره نشده است، مجوز شوراي پژوهشي دانشكده و  12پژوهشي كه در ماده 

 تأييد معاونت پژوهش و فناوري  دانشگاه  الزم است.

درصد از كل  18هاي علوم نظري )به تشخيص شوراي پژوهشي هر دانشكده( حداكثر براي گرايش :4تبصره 

تواند ساالنه به بار ويژه پژوهشي براساس مبلغ قرارداد منعقده و به تشخيص عضو هيات علمي ميمبلغ اعت

عنوان الزحمه تواند بهدرصد از مبلغ كل اعتبار پژوهشي مي 18التحقيق عضو هيات علمي و حداكثر عنوان حق

 هاي پژوهشي به ساير افراد پرداخت گردد.فعاليت

درصد از كل  12وم تجربي )به تشخيص شوراي پژوهشي هر دانشكده( حداكثر هاي علبراي گرايش :5تبصره 

مبلغ اعتبار ويژه پژوهشي براساس مبلغ قرارداد منعقده و به تشخيص عضو هيات علمي مي تواند ساالنه به 

درصد از مبلغ كل اعتبار پژوهشي مي تواند به عنوان حق  12عنوان حق التحقيق عضو هيات علمي و حداكثر 

 زحمه فعاليت هاي پژوهشي به ساير افراد پرداخت گردد.ال

 نحوه دريافت اعتبار ويژه پژوهشي:

دريافت اعتبار ويژه پژوهشي توسط هيأت علمي در قالب عقد يک قرارداد كه به امضاء عضو هيأت  :21ماده 

 گيرد.رسد صورت ميعلمي و معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه مي

هشي از زمان عقد قرارداد تا ابتداي تير ماه سال بعد و به تدريج به عضو هيأت علمي : اعتبار ويژه پژوتبصره

هاي پژوهشي و مصوبات گردد تا بر اساس ارائه اسناد معتبر و مطابق مقررات مالي مربوط به فعاليتپرداخت مي

 نامه هزينه گردد.اين آيين

باشد در راستاي پروژها و قراردادهايي كه اعتبار آنها از منابع مالي خارج عضو هيات علمي مجاز نمي :22ماده 

 از دانشگاه تأمين گرديده است، از اعتبار ويژه پژوهشي هزينه نمايد. 

نامه مسكوت و يا مبهم است، براساس تصميم شوراي پژوهشي دانشگاه در مواردي كه اين آيين :26ماده 

 گردد.تفسير و عمل مي



 پژوهشي متفرقه شوراي پژوهشي و شوراي دانشگاهمصوبات 

 

مقرر شد اعتبار حمايت مالي از پايان نامه هاي دانشهجويان تحصهيالت تكميلهي دور ههاي شهبانه، هماننهد        - 1

هيهات امنهاء    96/19/58دانشجويان تحصيالت تكميلي دوره هاي روزانه و بر اساس آئين نامه پژوهانهه مصهوب   

هياات   23/3/33. )مصوب جلسه مورخ عتبار پژوهانه اعضا هيات علمي افزوده گهردد دانشگاه بوعلي سينا بر ا

 رئيسه دانشگاه(

 

به منظور تشويق اعضاي هيات علمي دانشگاه، مقرر شد در صورتيكه مقاالت اعضها هيهات علمهي از مجهالت      -9

برگزيده شود به ازاي هر مقاله، معادل ريالي  غير دانلود(به عنوان مقاله داغ يا پر استناد ) ISCيا  ISIتحت نمايه 

خارج از سهميه متعارف اعضاء هيات علمهي و   هزينه يک كنفرانس خارج از كشور )تا سقف مجاز در آيين نامه و

 8/26/33مورخ  494)مصوب جلسه  ( به اعتبار پژوهانه همان سال عضو هيات علمي افزوده گردد.دانههشكده

 شوراي دانشگاه( 81/2/39جلسه مورخ شوراي پژوهشي دانشگاه و 

 

اعضاء هيات علمي كه از محل اعتبار پژوهانه خود قصد شركت در كارگاههاي خارج از كشهور را دارنهد، مهي     -3

بر اساس آيين نامه شركت در كنفرانسهاي خارج از كشهور نسهبت بهه پرداخهت و هزينهه       توانند يک بار در سال

شوراي پژوهشاي دانشاگاه و    25/22/92مورخ  522مصوب جلسه  .)نمودن و تنظيم اسناد اقدام نماينهد 

 شوراي دانشگاه( 69/22/92مورخ  526جلسه

 

ميالدي مي تواند در صورت ارائه اسهناد مثبتهه حهداكثر معهادل      9212هر عضو هيأت علمي از ابتداي سال  -4

يورو در سال، تنها از محل پژوهانه خود بابت حق عضويت در انجمهن ههاي علمهي خهارج از كشهور       122ريالي 

 81/2/39خ شوراي پژوهشي دانشگاه و جلسه ماور  8/26/33مورخ  494)مصوب جلسه هزينه نمايهد.  

 شوراي دانشگاه(

 

ريهال  در صهورت ارائهه     222/822/9( مي تواند حداكثر مبلغ  1/1/29هر عضو هيأت علمي از ابتداي سال) -5

 هزينهه نمايهد   ISCمقاله علمي خهود در مجهالت    حق چاپاسناد مثبته ، تنها از محل پژوهانه خود بابت هزينه 

 69/22/92ماورخ   526ي دانشاگاه و جلساه  شوراي پژوهشا  25/22/92مورخ  522)مصوب جلسه 

 شوراي دانشگاه(

 



( مي تواند در صهورت ارائهه اسهناد مثبتهه حهداكثر تها مبلهغ         1/1/29هر عضو هيأت علمي از ابتداي سال )/ -6

در سال، تنها از محل پژوهانه خود بابت حق عضويت در انجمهن ههاي داخهل كشهور هزينهه      ريال  222/222/1

ماورخ   526شاوراي پژوهشاي دانشاگاه و جلساه     25/22/92ماورخ   522مصاوب جلساه    . .)نمايد

 شوراي دانشگاه( 69/22/92

 «مؤلهف مسهئول مكاتبهات مقالهه     » در كليه آيهين نامهه ههاي پژوهشهي بهه معنهاي       « مؤلف مقاله » كلمه -8

Corresponding author))  مصاوب   نهدارد.  آيهين نامهه ارتقهاء    9ماده  2است. اين بند مغايرتي با تبصره(

 (شوراي دانشگاه 81/2/39شوراي پژوهشي دانشگاه و جلسه مورخ  8/26/33مورخ  494جلسه 

شركت در هر يک از سفرهاي علمي خارج از كشور )اعهم از   اعضا هيات علمي دانشگاه بوعلي سينا كه قصد --3

فرصهت مطالعهاتي( از محهل    پژوهشي، نمايشگاه هاي علمهي و عزيمهت بهه     كنفرانس ها، كارگاه هاي آموزشي و

 از محل اعتبار پژوهانه را در اولين بار از دوره خدمتي خود در دانشگاه بوعلي سينا داشته اعتبارات پژوهشي و يا

علمي جهت ارايه مقاله  باشند بدون شرط ارايه مقاله به حوزه پژوهشي دانشگاه، مي توانند در اين گونه سفرهاي

استفاده و بهره مندي از مزاياي آيين نامهه ههاي مهذكور و اسهتفاده از      د. شرطيا پوستر علمي خود شركت نماين

پژوهشهي   –براي اين سفرها در دفعات بعدي، تنها مشروط بر ارايه حهداقل يهک مقالهه علمهي      اعتبارات مربوطه

)مصاوب  مسئول مكاتبات( براي هر بار شركت ايشان در ههر سهفر علمهي مهي باشهد.       چاپ شده )بعنوان مؤلف

 شوراي دانشگاه( 81/2/39و  23/3/33سه مورخ جل

درخواست اعضاء هيأت علمي كه قصد شركت در كنفرانسهاي خارج از كشور از محل اعتبهارات پژوهشهي را    -9

دارند پس از ارسال مصوبات گروه و دانشكده و در صورت تكميل مدارک، بدون طرح در شوراي پژوهشي دانشگاه 

 25/22/92ماورخ   522مصاوب جلساه    .) مورد بررسي و اقدام قرار مي گيرد.و بر اساس آئين نامه مربوطه 

 شوراي دانشگاه( 69/22/92مورخ  526شوراي پژوهشي دانشگاه و جلسه

اعضاء هيات علمي كه اقدام به خريد رايانه دستي )لپ تاپ ( يا تب لت از محل اعتبهار پژوهانهه خهود مهي      -21

اسهتاد   -دانشهيار  -ريال بدون در نظر گرفتن رتبه علمي )استاد يهار  222/222/92نمايند، مجاز هستند تا سقف 

راي دانشگاه و پس از شش ماه ذكر تمامي(هزينه نمايند) براي مدت زماني شش ماه پس از تاريخ تصويب در شو

مصاوب جلساه    .) شده  رقم مبلغ فوق مجددا در شوراي پژوهشي دانشگاه در صورت نياز اصالح خواهد شد (

 شوراي دانشگاه( 69/22/92مورخ  526شوراي پژوهشي دانشگاه و جلسه 25/22/92مورخ  522

ده ميليون ريال و كمتراز آن باشد در يک قسط دواز  مقرر شد پژوهانه اعضاء هيأت علمي كه مبلغ كل آن، -11

پرداخت گردد و نيز مقرر شد اعضاء هيات علمي كه قصد دارند پژوهانهه خهود را يكجها بهراي خريهد يهک مهورد        

و در صورت موافقت با ضروري استفاده نمايند درخواست آنان در حوزه پژوهشي دانشگاه مورد بررسي قرار گيرد 

شاوراي   25/22/92ماورخ   522مصاوب جلساه    .) پرداخهت مهي گهردد.   يكجا درخواست، اقساط پژوهانه 

 شوراي دانشگاه( 69/22/92مورخ  526پژوهشي دانشگاه و جلسه

 



خود اقدام بهه خريهد كتابهها و مجلهه هها      پژوهانه اعضاء هيات علمي دانشگاه در صورتي مي توانند از محل  -19

و نيز در پايگاههاي اينترنتي كه دانشگاه عضو آن مي باشد وجود نمايند كه اين كتابها و مجله ها در كتابخانه ها 

ماورخ   526شوراي پژوهشي دانشاگاه و جلساه   25/22/92مورخ  522مصوب جلسه  .) نداشته باشد.

 شوراي دانشگاه( 69/22/92

 

خانهه  الزم اسهت در كتاب پژوهانه خود خريداري مي نماينهد  كتابها و مجالتي كه اعضاء هيات علمي از محل  -13

سهال( در اختيهار    9ثبت گردد و عضو هيات علمي در صورت نياز تنها مي تواند آن را به صورت امانت )حهداكثر  

داشته باشد. ضمناً با توجه به اينكه اين اقالم نيز جزو اموال كتابخانه هاي دانشگاه محسوب مي شوند در نهايهت  

 494و جلساه   26/22/33مورخ  496صوب جلسه )مبايد مجدداً تحويل كتابخانه دانشكده مربوطه گردنهد.  

 شوراي پژوهشي دانشگاه( 22/22/39مورخ  561و جلسه  8/26/33مورخ 

 

از اين پس اعضاي هيات علمي دانشگاه كه كتاب آنها داخل دانشگاه منتشر مهي گهردد، مجهاز مهي باشهند      -24

ازاء صفحات آن و بر اساس نرخ مصوب اصناف هزينه يک بار تايپ و دو بار پرينت  ويا كپي  براي هر كتاب را، به 

شوراي پژوهشي دانشاگاه و   25/22/92مورخ  522مصوب جلسه  .) از محل پژوهانه خود هزينه نماينهد. 

 شوراي دانشگاه( 69/22/92مورخ  526جلسه

 

جهت تسهيل و حمايت از چاپ كتاب در دانشگاه مقررشد به جاي پرداخت حهق مشهاركت ، معهادل آن از     -18

كتاب، مبلغ فوق به سهرجمع   %82تبار پژوهانه )گرنت( در اختيار انتشارات دانشگاه قرار گيرد و پس از فروش اع

حق التحقيق مولف يا مترجم كتاب در ابتدا پس از چاپ و مهابقي پهس از    %82پژوهانه فرد باز مي گردد. ضمناً 

شوراي پژوهشي  3/9/39ورخ م 525.)مصوب جلسه فروش كامل شمارگان كتاب به وي پرداخت مي گردد

 هيات رئيسه دانشگاه( 62/21/39دانشگاه و مصوب جلسه مورخ 

 

اعضا هيات علمي داراي دانشجوي دوره دكتري تنها براي يكبار مجاز مهي باشهند از محهل گرنهت خهود و       -22

 دانشگاه مشخص مي گهردد، نسهبت بهه خريهد يهک دسهتگاه ويهدئو        ITبراساس نوع دستگاهي كه توسط شوراي

اقدام نمايند، همچنين خريد كيس و متعلقات آن به تعداد دانشجويان دكتري هر عضهو هيهات علمهي     تورپروژك

ماورخ   522مصاوب جلساه    .) مصوب و مقرر  گرديد به اعضاي هيات علمي دانشكده ها اطالع رساني شهود. 

 شوراي دانشگاه( 69/22/92مورخ  526شوراي پژوهشي دانشگاه و جلسه 25/22/92


