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آییننامه حمایتهای تشویقی از:

فعالیتهای علمی -پژوهشی
با عنوان:

آییننامهی «اعطای اعتبار پژوهشی به اساتید همکار علمی
ستاد توسعهی علوم و فناوریهای شناختی»
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مقدمه
هدایت علمی فعالیتهای ستاد توسعهی علوم و فناوریهای شناختی متکی بر همکاری علمی خبرگان این حوزه
است .لذا جهت قدردانی از همکاری علمی اساتید با این ستاد ،ارتقاء کیفیت و سرعت داوریها ،ارائهی مشاوره به
مجریان طرحهای پژوهشی ،ترویج و توسعهی منابع انسانی ،ستاد توسعهی علوم و فناوریهای شناختی به اساتید
همکار علمی خود اعتبار پژوهشی اعطا میکند.

تعاریف
استاد همکار علمی ستاد :در این آییننامه به اساتیدی اطالق میگردد که به دعوت ستاد در فعالیتهای نظارت بر
اجرای طرح پژوهشی ،داوری طرح پژوهشی ،شرکت در جلسات تصمیمسازی ،مشاوره و کارگروهها ،ارائهی مشاوره
به مجریان و پیشنهاد دهندگان طرح پژوهشی ،داوری پایاننامه ،داوری مقاالت علمی و پژوهشی ISI ،و ترویجی
و دیگر فعالیتهای علمی که به دعوت ستاد انجام پذیرد ،با ستاد همکاری مینمایند.
اعتبار پژوهشی :بودجهای است که به دانشگاه محل خدمت استاد همکار علمی ستاد پرداخت میشود و بنابر
صالحدید ایشان جهت انجام امور پژوهشی در حوزهی علوم و فناوریهای شناختی و همچنین پرداخت حقوق
پرسنلی به دانشجویان دکترا و کارشناسی ارشدی که تحت راهنمایی ایشان در حوزهی علوم و فناوریهای شناختی
فعالیت میکنند ،هزینه میگردد.
تبصره :اعتبار پژوهشی اختصاص یافته شامل هزینههای پرسنلی استاد همکار علمی ستاد نیست.

جم
آردس :تهران ،میدا ن آرژانتین ،خیابان الوند ،پالک  ،53ساختمان ریاست هوری ،تلفن

پس

 55919188و  –55919188نمارب  -55919189کد تی 9898818191

جم
هوری اسالمی اریان

جم
علم
معاونت ی و فناوری ریاست هوری

ستاد راهبری توسعه علوم و فناوریهای شناختی

 -1ضوابط اعطای اعتبار پژوهشی
9-9
1-9
1-9

اعتبار پژوهشی برای هر استاد همکار علمی ستاد متناسب با همکاری علمی ایشان با ستاد هر  91ماه
محاسبه و اعالم میگردد.
سقف اعتبار پژوهشی اختصاص یافته در هر دوره  91ماهه  8303330333ریال است .امتیاز الزم جهت
کسب این اعتبار  9333واحد است.
دریافت اعتبار پژوهشی در هر دوره  91ماهه منوط به کسب حداقل اعتبار پژوهشی  1303330333ریال
است.

تبصره  :9در صورتی که اعتبار پژوهشی کسب شده در دورهی  91ماهه کمتر از مقدار حداقل مندرج در بند 1-9
باشد ،امتیاز مربوطه ذخیره شده و در دورهی بعدی محاسبه میشود.
تبصره  :1ستاد مجاز است سقف اعتبار پژوهشی اختصاص یافته در هر دورهی  91ماهه را بنابر نیاز خود به میزان
همکاریهای علمی ،تا مبلغ یکصد میلیون ریال افزایش دهد.

 -2معیارهای کسب امتیاز اعتبار پژوهشی
 9-1نظارت بر اجرای طرح پژوهشی
 1-1ارائهی مشاوره به مجریان و پیشنهاد دهندگان طرحهای پژوهشی جهت ارتقا کیفیت طرحها
 1-1حضور در جلسات گروه پژوهش ،فناوری و زیر ساخت
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 9-1حضور در جلسات گروه آموزش ،ترویج و نیروی انسانی
 8-1مشارکت علمی در جلسات هماندیشی ستاد
 8-1داوری طرح پژوهشی
 8-1داوری پایاننامه
 5-1داوری مقاالت علمی و پژوهشی ISI ،و ترویجی
 1-1دیگر فعالیتهای علمی که به دعوت ستاد انجام پذیرد.

 -3روش محاسبهی امتیازها
امتیاز تعلق گرفته به هر استاد همکار علمی ستاد شامل دو قسمت است :کیفی و کمی.
امتیاز کیفی به صورت ضریب کیفیت (طبق جدول  )9-1در امتیاز کمی مربوطه اعمال میگردد .ضریب کیفیت
هر فعالیت بر اساس محتوی و رعایت زمانبندیهای مربوطه توسط ستاد تعیین میگردد .امتیاز کمی برای هر
واحد فعالیت ،طبق جدول  1-1محاسبه میشود .سقف مجموع امتیازهای کمی در هر سال  183واحد است.

جدول  9-1ضریب کیفیت معیارهای کمی

سطح

عالی

خوب

متوسط

قابل قبول

غیر قابل قبول

ضریب کیفیت

9

1

1

9

3
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جدول  1-1امتیاز معیارهای کمی برای هر واحد فعالیت

شماره

معیار

امتیاز کمی

9

نظارت بر اجرای طرح پژوهشی

13

1

ارائهی مشاوره به مجریان و پیشنهاد
دهندگان طرحهای پژوهشی جهت
ارتقا کیفیت طرحها

98

1

حضور در جلسات گروههای ستاد

93

9

مشارکت علمی در جلسات هماندیشی

93

8

داوری طرح پژوهشی

8

8

داوری پایاننامه

1

8

داوری مقاله

9

 -4نحوهی پرداخت
اعتبارهای پژوهشی هر سال در دو نوبت محاسبه و از طریق مرکز علمی مربوطه در اختیار استاد همکار علمی
ستاد جهت هزینه توسط ایشان قرار میگیرد.
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