بسمه تعالی
آیین نامه بکارگیری و پایش فعالیت های پژوهشی عضو هیأت علمی پژوهشی

تعاریف و اهداف

عضو هيات علمی پژوهشی فردي است كه داراي توانمندي هاي ذيل باشد:
توانايی در مديريت و انجام طرح هاي تحقيقاتی در قالب پروپوزال تحقيقاتی  /پايان نامه هاي دانشجويان تحصيالت تكميلی و جذب منابع ماالی ااارا از
دانشگاه و انتشار مقاالت علمی در مجالت نمايه شده بينالمللی
هدف از بكارگيري عضو هيأت علمی پژوهشی ،ارتقاء جايگاه پژوهشی دانشگاه در ميان دانشگاههاي تيپ يک ،و كسب امتيازات الزم از طريق توليد دانا
با بهره گيري از نيروهاي االق در توليد دان در مراكز تحقيقاتی دانشگاه است.

ماده  )1فرایند بکارگیری هیأت علمي پژوهشي (پیماني و انجام تعهدات قانوني)

الف :گروه آموزشی -پژوهشی متقاضی بكارگيري هيأت علمی پژوهشی نياز اود را به معاونت پژوه و فناوري دانشگاه اعالم نمايند.
ب :دعوت به همكاري يا فرااوان پذيرش عضو هيأت علمی پژوهشی از طريق مجاري رسمی اعالم گردد.
ا :متقاضيان دراواست و مستندات الزم را جهت بررسی اوليه به معاونت پژوه و فناوري دانشگاه ارسال نمايند.
د :پرونده متقاضيان پس از بررسی اوليه به كميته بررسی كننده دراواست ها در معاونت پژوه و فناوري دانشگاه جهت مصاحبه با افراد متقاضی ارسال
اواهد شد.
ها  :در نهايت پرونده متقاضيان پس از ااذ تائيديه كميته بررسی كننده در معاونت پژوه و فناوري به كميته جذب دانشگاه جهت طی مراحال قاانونی
ارسال اواهد شد.

ماده  )2شرایط متقاضیان

بند  :1داشتن حداقل  3مقاله اصيل پژوهشی مرتبط با تخصص فرد ،ايندكس شده در نمايه نامه هاي  ISI , PMC , Medline,به عنوان نويسنده اول
يا مسئول
بند  :2كسب حداقل  12امتياز از مقاالت پژوهشی
تبصره :1در شرايط مساوي اولويت با فارغ التحصيالن رشته هاي علوم پايه( )Ph.D.و سپس حائزين رتبه هاي اول تا سوم آارين مقطع تحصيلی است.

ماده  )3شرایط تداوم همکاری با هیأت علمي پژوهشي

بند  :1داشتن حداقل  3مقاله اصيل پژوهشی مرتبط با تخصص فرد ،ايندكس شده در نمايه نامه هاي  ISI , PMC , Medline,به عنوان نويسنده اول
يا مسئول در هر سال
تبصره :1بر اي اعضاء هيأت علمی پژوهشی شاغل در واحدهاي توسعه تحقيقات بالينی ارائه حداقل  5مقاله اصيل پژوهشی در هر ساال  ،اينادكس
شده در نمايه نامه هاي  ISI , PMC , Medline,كه  1مقاله آن به عنوان نويسنده اول يا مسئول باشد نيز قابل قبول است.
بند  :2كسب حداقل  24امتياز از فعاليتهاي پژوهشی (بر اساس نحوه امتيازدهی ها در اين آيين نامه) در دو سال اول و  12امتياز از سال سوم به بعد
تبصره  %70 :1امتياز كسب شده میبايست از مقاالت پژوهشی بدست آمده باشد.
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ماده  )4واحدهای موظفي

بند  :1تعداد واحدهاي موظف اعضاء هيأت علمی پژوهشی  6تا  9واحد پژوهشی میباشد (كه هر واحد معادل  4ساعت فعاليت پژوهشی در هفته اسات)؛
اين ميزان با توجه به مرتبه دانشگاهی عضو هيأت علمی براي مربی ،استاديار ،دانشيار و استاد به ترتيب  7 ،8 ،9و  6واحد است.
بند  :2ميزان واحدهاي موظف پژوهشی براي اعضاء هيأت علمی تمام وقت جغرافيايی  20درصد بي تر از واحدهاي موظف فوقالذكر است.
بند  :3در صورت استفاده دانشگاه از اعضاء هيأت علمی پژوهشی در امر آموزش و تدريس ،به تناسب از واحدهاي موظف پژوهشی ايشاان كاساته اواهاد
شد( .هر واحد آموزشی معادل  17ساعت تدريس نظري و  34ساعت تدريس عملی يا آزمايشگاهی در هر نيمسال تحصيلی میباشد)
بند  :4هر ساعت تدريس در كارگاه هاي آموزشی/پژوهشی به منظور توانمندسازي اعضاء هيأت علمی ،دانشجويان و كارشناسان دانشاگاه كاه باه تصاويب
شوراي پژوهشی دانشگاه رسيده باشد معادل  2ساعت تدريس نظري محاسبه میشود.
بند  :5كليه فعاليتهاي پژوهشی/آموزشی انجام شده در هر نيمسال تحصيلی براي همان نيمسال محاسبه شاده و در نيمساالهااي قبال ياا بعاد قابال
محاسبه نمی باشد .ضمناً هر واحد آموزشی معادل نيم امتياز از فعاليت هاي آموزشی در ترفيع ساليانه محاسبه میشود
بند  :6به مازاد بر واحدهاي موظف پژوهشی حقالتحقيق تعلق میگيرد .اين ميزان براي هر ساعت معادل يک شصتم حقوق مبنا و فوقالعااده منادرا در
حكم استخدامی عضو هيأت علمی پژوهشی است.

ماده  )5نحوه انطباق فعالیت های پژوهشي برواحدهای موظفي

بند  :1به ازاي هر پايان نامه دفاع شده به عنوان استاد راهنما در مقاطع  ،Ph.D.فوق تخصصی ،تخصصی ،عمومی و كارشناسی ارشاد باه ترتياب ، 340
 25.5 ، 85 ، 119و  51ساعت محاسبه میشود.
تبصره  :1ساعات محاسبه شده بين اساتيد راهنما تقسيم اواهد شد.
بند  :2به ازاي هر پايان نامه دفاع شده به عنوان استاد مشاور در مقاطع  ،Ph.D.فوق تخصصی ،تخصصی ،عمومی و كارشناسی ارشاد :باه ترتياب ، 56.1
 8.5 ، 14.11 ، 19.72و  8.5ساعت محاسبه میشود.
بند  :3ارائه و تصويب گزارش پايانی هر طرح تحقيقاتی (غير پايان نامه) در شوراي پژوهشی دانشگاه به عنوان مجري و همكار ،به ترتيب  85و  20ساعت
محاسبه میشود.
بند  :4شر كت در هر يک از جلسات دفاع پايان نامه تحت عناوين داور ،ناظر يا نماينده دانشاكده ،در پاياان ناماه هااي مقااطع  ،Ph.D.فاوق تخصصای،
تخصصی ،عمومی و كارشناسی ارشد به ترتيب  5 ، 7 ، 7 ، 17و  5ساعت محاسبه میشود.
بند  :5داوري در هر مورد از مقاالت انگليسی و فارسی ارجاع شده از طرف مجالت دانشگاه ،به ترتيب  4و  2ساعت محاسبه میشود.
بند  :6داوري در هر مورد پروپوزال ارجاع شده از طرف معاونتهاي پژوهشی دانشكدهها ،كميتههاي پژوهشی معاونتها و مديريت امور پژوهشی دانشگاه
يا شركت در هر جلسه داوري گروه 2.5 ،ساعت محاسبه میشود.
بند  :7فعاليتهاي آموزشی عضو هيأت علمی پژوهشی تا سقف  % 50واحد موظف قابل قبول بوده و مازاد بر آن قابل محاسبه نخواهد بود .بديهی است در
اصوص پايان نامهها محدوديتی وجود نداشته و مقررات دانشكدهها در نحوه تقسيم پايان نامهها مالک عمل میباشد.
بند  :8حداكثر  %70ساعات موظف هيأت علمی پژوهشی میتواند از بندهاي  1و  2و  3ماده  5اين آيين نامه تأمين شده و بقيه سااعات ماوظفی باياد از
ساير بندهاي اين ماده تأمين گردد.

ماده  )6ترفیع سالیانه و ارتقاء

بند  :1كسب حداقل  6امتياز از فعاليتهاي پژوهشی بر اساس آيين نامه ترفيع اعضاء هيأت علمی پژوهشی در هر سال ضروريست.
بند  :2كسب حداقل  3امتياز از فعاليت هاي آموزشی بر اساس آيين نامه ترفيع اعضاء هيأت علمی پژوهشی در هر سال ضروريست.
بند  :3در صورت عدم ارائه مدرک از سوي عضو هيأت علمی يا دانشكده براي ترفيع ساليانه ،عضو هيأت علمی مجاز است حداكثر تا  3سال از زمان پاياه
مورد انتظار دراواست مكتوب اود را به همراه مستندات و مدارک الزم به دانشكده ذيربط تحويل نمايد.
بند  :4امت ياز پژوهشی مازاد بر حداقل امتياز ذكر شده در بند  1اين ماده به شرط عدم مغايرت با ساير قوانين مستتر در آن (همچون حداقل  %60امتيااز
بايد از مقاالت پژوهشی باشد) ،تا  3سال قابل محاسبه اواهد بود.
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از  6ماه (ايامی كه بين دو تاريخ اعطاي ترفيع سااليانه اواهاد

بند  :5به ايام مراصی استعالجی بي از  4ماه در سال و همچنين مراصی زايمان بي
بود) ترفيع تعلق نمیگيرد و به همان ميزان تاريخ استحقاق ترفيع به تعويق میافتد.
بند  :6در ترفيع ساليانه اعضاء هيأت علمی پژوهشی عالوه بر قوانين آيين نامه ترفيع اعضاء هيأت علمی پژوهشی ،كسب امتيازات ماده  3اين آيين نامه و
تأييد معاونت پژوه و فناوري دانشگاه ضروري است.
بند  :7در ارتقاء اعضاء هيأت علمی پژوهشی عالوه بر قوانين آيين نامه ارتقاء اعضاء هيأت علمی پژوهشی ،تأييد معاونت پژوه و فناوري دانشگاه ضروري
است.

ماده  )7سایر فعالیتها و مزایا

بند  :1انجام فعاليت در كلينيک ويژه و استفاده از ساير مزايا (از جمله اروا از طرح تمام وقتی و غيره) از قوانين هيأت علمی آموزشی تبعيت نماوده ،و
در صورت تعهد كتبی عضو هيأت علمی به معاونت پژوه و فناوري دانشگاه در انجام تعهدات ماده  3ايان آياين ناماه و كساب امتياازات الزم و تأيياد
معاونت پژوه و فناوري دانشگاه بالمانع است.
بند  :2اعضاء هيأت علمی میتوانند با موافقت هيأت امناء نسبت به تشكيل موسسات و شركتهاي صد در صد اصوصی دان بنيان اقادام و ياا در ايان
موسسات و شركتها مشاركت نمايند .اين موسسات يا شركتها براي انعقاد قرارداد مستقيم يا غيرمستقيم با دستگاههاي اجرايای مشامول قاانون مناع
مدااله كاركنان در معامالت دولتی و تغييرات بعدي آن نيستند.

ماده  )8نحوه امتیازدهي به مقاالت ارائه شده در مجالت

بند  :1امتياز مقاالت طبق جدول  1و بر اساس ضرايب امتياز نويسندگان (جدول  )2محاسبه می شود.
بند  :2به نويسنده مسئول مقاله امتياز مساوي نويسنده اول تعلق میگيرد.
بند  :3در صورتيكه دو يا بي از دو نويسنده به عنوان نويسنده اول يا مسئول در مقاله اي معرفای شاده باشاند ،امتيااز بار اسااس محاسابه فاوق باين
نويسندگان تقسيم اواهد شد.
بند  :4در صورتيكه عضو هيأت علمی دانشگاه از نويسندگان مقاله اي است كه نويسندگان مسئول ياا اول آن ااارا از دانشاگاه مای باشاند %70 .امتيااز
نويسنده اول بر اساس جدول  2به هر يک از نويسندگان عضو هيأت علمی دانشگاه تعلق اواهد گرفت.
بند  :5به مقاله مروري با داشتن حداقل  3مقاله از نويسنده در نمايه هاي بين المللی معتبر در منابع مقاله مروري در مجالت اندكس شده در اسكوپوس و
باالتر ،حداكثر  7امتياز تعلق اواهد گرفت.
بند  :6به مقاله مروري بدون داشتن حداقل  3مقاله از نويسنده در نمايه هاي بين المللای معتبار در مناابع مقالاه ماروري در مجاالت انادكس شاده در
اسكوپوس و باالتر ،حداكثر  3امتياز تعلق اواهد گرفت.
بند  :7به مقاله مرور نظاممند و متاآناليز در مجالت اندكس شده در اسكوپوس و باالتر ،حداكثر  7امتياز تعلق اواهد گرفت.
بند  :8امتياز مقاالت گزارش سري موردها (بي از  7بيمار) و Technical note, Mini Review, Hypothesis
 Brief Report /Brief Communication / Short Communication / Rapid Communicationدر  0/75ضرب میگردد.
بند  :9امتياز مقاالت گزارش موارد نادر (يک تا  3بيمار) در  0/33و گزارش سري موردها ( 4تا  7بيمار) در  0/5ضرب می گردد.
بند  :10امتياز نامه به سردبير كه در حقيقت  Research Letterاست و  Peer Reviewمایشاود ) (letter to editor, Commentaryدر  0/25ضارب
می گردد.
بند  :11امتياز نامه به سردبير كه براي ارائه ديدگاه نسبت به يک مقاله (موافق يا مخالف) است و  Peer Reviewنمیشود در  0/2ضرب می گردد.
بند  :12امتياز نامه به سردبير كه در حقيقت گزارش مورد است و  Peer Reviewمیشود همچون گزارش موارد محاسبه می گردد.
بند  :13اگر محتواي چند مقاله يكسان ولی ظاهر متفاوت داشته باشد؛ صرفاً يک مقاله مشمول امتياز اواهد شد.
بند  :14به االصه مقاالت هماي ها و كنگرهها كه در شمارههاي  supplementمجالت منتشر شده است امتيازي تعلق نمیگيرد.
جدول  )1امتياز مقاالت "اصيل پژوهشی" ارائه شده در مجالت

اندکس مجله

3

امتیاز

 ISIبا ( )2 >IFبه ازاي هر واحد  0/25امتياز به امتياز مقاله حداکثر تا سقف  2امتياز اضافه می گردد.
 ISI, PMC, Medlineو 1.016<SNIP

5

 ISI, PMC, Medlineو 0.634<SNIP<1.016

4.75

 ISI, PMC, Medlineو 0.286<SNIP<0.634

4.5

 ISI, PMC, Medlineو 0<SNIP<0.286

4.25

 Scopusو 1.016<SNIP

4

 Scopusو 0.634<SNIP<1.016

3.75

 Scopusو 0.286<SNIP<0.634

3.5

 Scopusو 0<SNIP<0.286

3.25

Biological Abstract , Embase , Chemical Abstract

3

ايندکس شده در  Index Copernicus, Emro, ISC, SID, Iranmedex, Magiran, Cinahlو ساير سايتهاي تخصصی

2

علمی پژوهشی ايندکس نشده

1

علمی ترويجی و دانشجويی

0.5

جدول )2نحوه محاسبه و توزيع امتياز براي نويسندگان مقاله
تعداد نويسندگان
1
2
3
4
5
6
7
8
9
بيشتر از  10نفر

سهم هر نفر از امتياز برمبناي امتياز اوليه
چهارم
سوم
دوم
اول
%90
%80
%70
%60
%55
%50
%50
%50
%50
%45

پنجم

%55
%40
%40
%35
%35
%35
%30
%30
%30
%26
%26
%26
%21.66
%21.66 %21.66
%18.57
%18.57 %18.57
%16.25
%16.25 %16.25
 %155تقسيم بر تعداد نفرات بعد

ماده  )9نحوه امتیازدهي به مقاالت ارائه شده در همای

%30
%26
%21.66
%18.57
%16.25

ششم

%26
%21.66
%18.57
%16.25

هفتم

%21.66
%18.57
%16.25

هشتم

%18.57
%16.25

نهم

%16.25

ها

بند  :1امتياز مقاالت ارائه شده در همايشها طبق جدول  3محاسبه می گردد .در صورتيکه مقاله اي در چندد همدايش ارائده گرديدده باشددی همايشدی تده بداالتري امتيداز را دارد
محاسبه خواهد شد.
بند  :2حداتثر تعداد مقاله هاي قابل قبول از متقاضی در يک همايش در هر سال  3مقاله می باشد.
بند  :3امتياز صرفاً به ارائه تننده مقاله تعلق میگيرد.
جدول  )3امتياز مقاالت ارائه شده در همايشها
عنوان

امتیاز

امتیاز
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مقاالت تامل ارائه شده در همايشهاي علمی معتبر ملی
خالصه مقاالت ارائه شده در همايشهاي معتبر ملی

1

مقاالت تامل ارائه شده در همايشهاي علمی معتبر بي المللی

0.5

خالصه مقاالت علمی ارائه شده در همايشهاي علمی معتبر بي المللی

2
1

ماده  )10نحوه امتیازدهي به کتب تألیف یا ترجمه شده
طيق قواني شوراي انتشارات محاسبه و ثبت در پژوهان انجام می گردد.
ماده  )11نحوه امتیاز فناوری
طبق قواني شوراي فناوري محاسبه و ثبت در پژوهان انجام می گردد.
ماده  )12سایر فعالیتهای پژوهشي و فناورانه
تخصيص امتياز به ساير فعاليت هاي پژوهشی و فناورانه عضو هيأت علمی پژوهشی ته در موارد فوق مشخص نمی باشد با تميته راهبردي معاونت و شدوراي پژوهشدی دانشدهاه
است.
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