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 باسمه تعالی

       

تخصیص وهشی و استفاده بهینه از اعتبارات پژوهشی، آیین نامه ژهای پجهت دهی به فعالیت ،ضوابط مدون به منظور تنظیم

 به شرح زیر تدوین گردید. 27/6/90وب وزارت علوم مصمربوطه اعضای هیئت علمی دانشگاه بر اساس آیین نامه  پژوهانه به

اسفند  29های پژوهشی متقاضی  در بازه زمانی اول فرودین تا درخواست پژوهانه از طریق سامانه و براساس فعالیت: 1ماده

 گیرد.انجام می

 :  پژوهانه دانشجویان دکترای بورسیه، بعد از حکم پیمانی محاسبه خواهد شد. 1تبصره

 .استکرد هزینه و تخصیص قابلبقیه اعضای هیئت علمی  ساله مشابه هرضو هیئت علمی طرح سربازی : پژوهانه ع2تبصره 

کرد خواهد اعضای مامور به تحصیل هر ساله محاسبه خواهد شد اما بعد از حکم شروع به کار قابلیت هزینه پژوهانه: 3تبصره

 داشت.

 هستند بعد ازر دانشگاه انجام شده و در نوبت ردیف استخدامی های پژوهشی افرادی که فرآیند جذب آنان دفعالیت :4تبصره

 .بود خواهد محاسبهقابل صدور حکم پیمانی 

های مطالعاتی)داخلی، خارجی علمی دانشگاه جیرفت در مدت مأموریت پژوهشی یا فرصتاعضای هیئت های: فعالیت5تبصره

 محاسبه و تخصیص خواهد بود. مدت و بلندمدت( پس از بازگشت، مطابق آیین نامه قابل کوتاه

های پژوهشی دو سال آخر آنها، مطابق جدول : پژوهانه اعضای انتقالی به دانشگاه جیرفت برحسب میانگین فعالیت6تبصره

 شود. امتیازات دانشگاه جیرفت)صرف نظر از عدم درج وابستگی سازمانی دانشگاه جیرفت(، محاسبه و تخصیص داده می

توانند از پژوهانه خود استفاده کنند اما آن دسته از های دیگر، در دوران ماموریت نمیبه دانشگاه : اعضای مامور7تبصره

های آنان که با درج نام دانشگاه جیرفت به عنوان وابستگی سازمانی نخست منتشر شده باشد، قابل محاسبه به منظور فعالیت

 تخصیص پژوهانه خواهد بود.

درج وابستگی سازمانی اعطا خواهد شد که با اعضای هیئت علمی دانشگاه جیرفت هایی فعالیت ازآن دسته  بهپژوهانه : 2ماده 

 منتشر شده باشد.« دانشگاه جیرفت»

  .یردگچاپ و منتشر شده تعلق میی پژوهشی هابه فعالیتپژوهانه  :3ماده

 .استکرد و هزینهعضای هیئت علمی تا سه سال قابل ذخیره پژوهانه ا :4ماده

پژوهانه  عنوانبهاز اعتبار پژوهشی را بخشی تقویت کار گروهی عالوه بر پرداخت پژوهانه فردی  منظوربهدانشگاه : 5هماد

مشترک)گروهای  صورتبهکه  نمایدمیپژوهشی  هایفعالیتگروهی صرف پرداخت پژوهانه به اعضای هیات علمی همکار در 

 .شودمیانجام (کاری پژوهشی 
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 های پژوهشی در موارد زیر هزینه کنند:در راستای فعالیت را خود پژوهانه توانندمی علمی هیأت اعضای: 6ماده

 

 نامه مربوطه                                              بر اساس آییناجرای طرح پژوهشی -1

 و امثالهم. افزارهاتجهیزات و مواد غیرمصرفی همچون کتاب، وسایل آزمایشگاهی، نشریات، نرمخرید – 2

 شود.درصد هزینه آن را متقبل می 50: در خرید تجهیزات و مواد مصرفی از پژوهانه عضو، دانشگاه نیز 1تبصره

 مصرفی مورد نیاز پژوهش همچون مواد و خدمات آزمایشگاهیو مواد وسایل -3

های چاپ کتاب)ویراستاری، ههزینه انتشار دستاوردهای علمی همچون هزینه چاپ مقاالت در همایش یا نشریات، هزین-4

 و ثبت اختراع. (در انتشارات دانشگاه جیرفتایی و امثالهم آرصفحه

های تخصصی و سفرهای کوتاه مدت های پژوهشی، نمایشگاهکارگاهدر همایش، شرکت هزینه سفرهای پژوهشی همچون -5

 .نامه مربوطهبراساس آیین تحقیقاتی

 نامه مربوطههزینه دستیار پژوهشی براساس آیین -6

 و مجامع علمیهای اطالعاتی عضویت در پایگاه -7

میلیون ریال مشروط انتشار حداقل سه مقاله با نمایه  50سقف تا باریک سال 5 هر (Lap Top) دستی کامپیوتر خرید -8

 .معتبر به وابستگی سازمانی دانشگاه جیرفت

 .شودمی  داده عودت مربوطه واحد هب حسابیا تسویه  بازنشستگی از بعد شدهخریداری لپ تاپ: 1تبصره

 نامه( و تحقیقات دانشجویان این دانشگاههای دانشجویان دانشگاه جیرفت)مازاد بر هزینه مقرر پایاننامههزینه به پایانکمک-9

 )منوط به داشتن مقاله(های داخلیهای مربوط به شرکت آنها در همایشو هزینه

 گردد. پرداخت می ءوهشی به عنوان تشویق پژوهشی به اعضاده درصد از اعتبار پژ  :7ماده 

میلیون ریال پژوهانه بدو استخدام   150 تازه استخدام شده،به اعضای هیئت علمی  96از ابتدای سال تحصیلی  :8ماده

 تخصیص داده خواهد شد.

 شود. یهای پژوهشی اعضا، طبق جدول امتیازات پژوهشی دانشگاه جیرفت ارزیابی مفعالیت : 9ماده 

میزان ریالی پژوهانه هر امتیاز از تقسیم کل بودجه تخصیص یافته به پژوهانه بر کل امتیازات دانشگاه محاسبه  :10ماده

 شود.می

ارائه هرگونه اطالعات نادرست توسط متقاضی موجب برگشت کل هزینه پژوهانه و محرومیت حداقل یکسال از  :11ماده

 شود.دریافت پژوهانه می

در هشتاد و ششمین جلسه هیات رییسه دانشگاه در تاریخ صفحه  2و تبصره  9، ماده12ر ددستورالعمل این  :12ماده 

 بررسی و تصویب گردید.  02/04/1397

 


