آئيننامه اختصاص اعتبارات ويژه پژوهشي (گرنت)
مقدمه
اين آييننامه به منظور ارتقاء ،تسهيل و تقويت فعاليتهای پژوهشی ،پژوهشمحور شدن دانشکده علوم پزشکی آبادان ضمن حفظ کيفيت آموزشی ،اعمال ضوابط مدون
و تفويض اختيارات بيشتر به اعضای هيأت علمی درخصوص انجام فعاليت های پژوهشی میباشد.
تعريف گرنت (اعتبار ويژه پژوهشي)
اعتباری است که ساليانه به موجب اين آييننامه بطور تشويقی در اختيار عضو هيأت علمی يا پژوهشگر واجد شرايط قرار میگيرد که بر اساس قوانين جاری برای انجام
طرح پژوهشی هزينه نمايد.
تبصره :پروپوزالهايی که در قالب گرنت ارائه میشوند مستقيماً به حوزه معاونت پژوهشی و فناوری دانشکده علومپزشکی آبادان ارائه میگردند .اين پروپوزالها با سرعت
بيشتری بررسی میشوند و نسبت به ساير طرحها اولويت بيشتری دارند و پيشفرض اين است که طرح ،تصويب شده و بايد با همکاری مجری ،ايرادات آن برطرف گردد.
به هرحال برخی موضوعات نظير رعايت اصول اخالقی ،بررسی تکراری نبودن و کامل بودن روش اجرا ،استفاده از روشهای آماری مناسب و رعايت اولويتهای پژوهشی
دانشکده و مخصوصاٌ بودجهنويسی صحيح قابل اغماض نخواهد بود و بايستی کارشناسی شوند.
اهداف
* .افزايش ميزان بهرهوری و استفاده بهينه از اعتبارات پژوهشی
* .ايجاد سهولت در اجرای طرحهای پژوهشی و نيز حمايت از پژوهشگران دارای برنامه پژوهشی مدون
* .تسريع در روند فعاليتهای پژوهشی هدفمند از طريق کاهش مکاتبات و تشريفات اداری
* .تشويق اعضای هيأت علمی و پژوهشگران
* .امکان برنامهريزی جهت هدايت و هدفمند نمودن فعاليتهای پژوهشی
-1گرنت اولين پروپوزال ارسالي
اين گرنت مختص اعضای محترم هيئت علمی دانشکده است و به عضو هيئت علمی که تاکنون هيچ قرارداد طرح پژوهشی (چه در دوران قبل يا بعد از هيئت علمی
شدن) در دانشکده منعقد نکرده و برای اولين بار است که يک طرح پژوهشی ارائه میدهد تعلق میگيرد .سقف مبلغ اين گرنت در سال  69برابر با  05ميليون ريال است
و مجری میتواند در سقف مبلغ تعيين شده ،يک طرح را در سامانه مديريت اطالعات تحقيقاتی (پژوهشيار) بعنوان گرنت اولين پروپوزال ارسالی ثبت نمايد.
-2گرنت اولين مقاله نمايه شده در نمايههاي  ISIيا Pubmed
اين گرنت مختص اعضای محترم هيئت علمی و پرسنل رسمی و پيمانی دانشکده است و مقاله مورد نظر بايد اولين مقاله شخص بعنوان نويسنده اول يا مسوول باشد و
از سال  6509به بعد به چاپ رسيده باشد .سقف مبلغ اين گرنت در سال  69برابر با  05ميليون ريال است و مجری می تواند در سقف مبلغ تعيين شده يک يا چند
طرح را همزمان در سامانه مديريت اطالعات تحقيقاتی بعنوان گرنت اولين مقاله ثبت نمايد( .چنانچه در يک مقاله نويسنده اول و مسئول هر دو از دانشکده علوم پزشکی
آبادان باشند به هر کدام  05ميليون ريال گرنت تعلق میگيرد).
-3گرنت شش مقاله در يکسال
اين گرنت مختص آن دسته از اعضای محترم هيئت علمی و پرسنل رسمی و پيمانی دانشکده است که حداقل شش مقاله نمايه شده در  ISIيا  Pubmedدر طول
يکسال پژوهشی داشته باشند و حداقل در دو عدد از اين مقاالت نويسنده اول يا مسئول باشند .نحوه محاسبه امتياز بدين صورت می باشد:
 9مقاله ( ISIبدون  ) IFيا  :Pubmedاختصاص گرنت معادل  055ميليون ريال  9مقاله  ISIدارای  :IFاختصاص گرنت معادل فرمول )مجموع  05 * IFميليون ريال(  055 +ميليون ريال-4گرنت ثبت اختراع يا Patent
اين گرنت مختص آن دسته از اعضای محترم هيئت علمی و پرسنل رسمی و پيمانی دانشکده است که تا هفته آخر آذر ،حداقل يک ثبت اختراع يا ثبت  Patentبا تاييد
اداره ثبت اختراعات و مالکيت معنوی کشور ارائه نمايند .سقف مبلغ اين گرنت ،طبق آيين نامه گرنت ثبت اختراع شورای فناوری دانشکده پرداخت میگردد.

 -5گرنت شاخص H
اعضاي هيأت علمي داراي شاخص هرش بر مبناي اسکوپوس

مبلغ گرنت (ريال)

بين 8-9

125/000/000

بين 10-14

250/000/000

بين 19-15

500/000/000

-6گرنت طرح هاي منتورشيپ

به پژوهشگران و اعضای هيأت علمی که  05طرح منتورشيپ را تصويب کردهاند و مقاله آنها در نمايه سطح  3به باال چاپ شده است ،پس از
تسويه حساب 055/555/555 ،ريال گرنت پژوهشی اختصاص میيابد.
 -7گرنت انتشار مقاله در مجالت سرآمد

به پژوهشگران و اعضای هيأت علمی که موفق به چاپ  3مقاله  Scopusبا درجه  ،SNIP0يا  0مقاله  Scopusبا درجه  ،SNIP6يا 0
مقاله  Scopusبا درجه  SNIP3شوند؛ به ميزان  005/555/555ريال گرنت پژوهشی تعلق میگيرد .چنانچه اين شرايط در  ISIبا درجه
 Q3,Q6,Q0باشد به مبلغ اشاره شده در هر مورد  %05 ،مبلغ نيز افزوده میگردد.
 -8گرنت مشارکت چاپ مقاالت مجله

چنانچه اعضای هيأت علمی دانشکده علوم پزشکی آبادان با پژوهشگران بينالمللی در ارتباط باشند و مقاالت آنها (حاصل طرحهای تحقيقاتی
بينالمللی) در مجله  Arvand Journal of Health & Medical sciencesچاپ شود ،به ازای هر  65مقاله چاپ شده از
پژوهشگران بينالمللی در مجله ،عضو هيأت علمی  055/555/555ريال گرنت پژوهشی دريافت میکند.
-9گرنت شرکت در ژورنال کالب

اعضای هيأت علمی که در  05جلسه منظم ژورنال کالب شرکت کنند  05/555/555ريال گرنت تعلق می گيرد.
 -10گرنت برگزاري ژورنال کالب

اعضای هيأت علمی که در  0جلسه منظم ژورنال کالب برگزار کنند  055/555/555ريال گرنت تعلق می گيرد.
-11گرنت برگزاري کارگاه براي کميته تحقيقات دانشجويي

اعضای هيأت علمی که در  05کارگاه مرتبط با کميته تحقيقات دانشجويی تدريس داشته باشند 35/555/555 ،ريال گرنت تعلق می گيرد.
مقررات اجرايي
ماده -1کسانی که مشمول اخذ گرنت میشوند  9ماه فرصت دارند تا پروپوزال خود را ارائه نمايند.
ماده -2نحوه دريافت گرنت بدين ترتيب است که پروپوزال طرح تحقيقاتی به مديريت پژوهشی دانشکده علومپزشکی آبادان تحويل داده شده و پس از بررسی اوليه با
تصويب شورای پژوهشی و فناوری دانشکده مورد تصويب قرار میگيرد.
ماده -3نحوه پرداخت و تقسيط هزينههای طرح مربوط به گرنت مطابق روال ساير طرحهای تحقيقاتی و سهم هزينههای پرسنلی نيز تابع آئيننامههای جاری پژوهشی
دانشکده علومپزشکی آبادان میباشد .ضمناً ساير مقررات طرحهای عادی در مورد گرنتها نيز اجرا میشود.
ماده -4درصورتی که مبلغ طرح بيش از مبلغ گرنت باشد ،پژوهشگر میتوانند در قالب طرح تحقيقاتی از اعتبار گرنت خود استفاده کنند.

ماده  -5نحوه پرداخت گرنت مشابه ساير طرحهای پژوهشی میباشد و پرداخت کامل آن منوط به چاپ مقاله يا مقاالت بهنحوی که منجر به امتياز پژوهشی متناسب
با مبلغ گرنت گردد است.
ماده -6نتيجه گرنت بايد مانند ساير طرحهای تحقيقاتی به صورت مقاله به معاونت پژوهشی و فناوری دانشکده علومپزشکی آبادان تحويل داده شود.
ماده  -7با توجه به معيارهای مندرج در اين آييننامه هرسال حداکثر تا سقف  %60کل اعتبارات پژوهشی دانشکده با تصويب هيأت رئيسه دانشکده به عنوان اعتبار
ويژه پژوهشی در اختيار اعضاء هيأت علمی دانشکده قرار میگيرد.
ماده  -8اعطای اعتبار ويژه پژوهشی به منظور انجام طرح تحقيقاتی میباشد.
تبصره  :0اعتبار ويژه پژوهشی در ازای يک پيشنهاد طرح تحقيقاتی و پس از تاييد مديريت امور پژوهشی اختصاص میيابد.
ماده  -9هر سال در يک نوبت در هفته آخر آذرماه ،اعتبار ويژه پژوهشی به واجدين شرايط اعطا خواهد شد.
ماده -10پرداخت اعتبار ويژه پژوهشی ،به تدريج انجام شده و براساس ارائه اسناد معتبر و مطابق مقررات مالی مربوط به فعاليتهای پژوهشی و مصوبات اين آئين نامه
هزينه میشود.
تبصره  : 0تخصيص اعتبار ويژه پژوهشی به هر عضو هيأت علمی در قالب عقد قراردادی است که به امضاء عضو هيأت علمی و معاونت پژوهشی دانشکده میرسد.
تبصره  :6اعضاء هيات علمی دارای اعتبار ويژه پژوهشی عالوه بر مبالغ اختصاصی مطابق اين آيين نامه میتوانند از ساير اعتبارات پژوهشی در قالب آيين نامههای مصوب
نيز استفاده نمايند.
ماده  -11هزينه فعاليت های پژوهشی شامل خريد تجهيزات و مواد آزمايشگاهی و حق الزحمه میباشد و در ارتباط با پروژه تحقيقاتی از محل اعتبارات ويژه پژوهشی و
با رعايت ساير آيين نامههای مصوب جاری دانشکده درخصوص امور پژوهشی قابل انجام است.
ماده  -12خريد ملزومات اداری و لپ تاپ و تبلت و  ...از محل اعتبارات ويژه پژوهشی مجاز نمیباشد.
ماده  -13پرداخت مبلغ گرنت بر اساس آيين نامه طرح های پژوهشی انجام میپذيرد.
تبصره :0در صورت تغيير ماده ،03و عدم کفاف هزينه ،اين مسئله در شورای پژوهشی مطرح میگردد.
ماده  -14درخواست هزينه کردن اعتبار ويژه پژوهشی با موافقت معاونت پژوهشی دانشکده انجام و اسناد آن توسط کارپردازی حوزه پژوهشی تنظيم میگردد.
ماده  -15در مواردی که اين آيين نامه دارای ابهام باشد براساس ساير مصوبات و مقررات پژوهشی جاری دانشکده و تصميم شورای پژوهشی دانشکده عمل میگردد.
 -12بازبيني
اين شيوه نامه در تاريخ  0369/6/6مورد بازبينی و تأييد قرار گرفت و بصورت ساالنه نيز مورد بازبينی مجدد قرار خواهد گرفت.

