مدیریت امور پژوهشی دانشگاه
دستور العمل اجرائی بند ( )2برنامه افزایش اثر بخشی تحقیقاتی و فناورانه دانشگاه تبریز
تحت عنوان  :برنامه افزایش کیفیت تحقیقاتی

ماده  – 1شرایط برخورداری از تسهیالت بند ( )2برنامه اثر بخشی تحقیقاتی

اعضای هیأت علمی داوطلب به عنوان مسئول تیم تحقیقاتی ،می بایست شرایط مشروحه زیر را دارا باشند تا از
تسهیالت ویژه این برنامه برخوردار گردند.
ماده  - 1 - 1مسئول تیم تحقیقاتی می بایست در چهار سال گذشته برابر مندرجات سامانه سیماپ ،حداقل
پنج فقره مقاله علمی در مجالت  Q1یا  ( Q2مستخرج از  )JCRمنتشر نموده باشند.
تبصره  - 1اعضای هیأت علمی رشته های تاریخ ،ادبیات فارسی ،فلسفه ،زبان فرانسه ،حقوق و معارف اسالمی
چنانچه به جای مجالت مستخرج از  JCRمقاالت خود را در مجالت  Q1یا  ( Q2مستخرج از  )ISCمنتشر
نموده باشند نیز می توانند متقاضی ارائه برنامه تحقیقاتی در قالب بند ( )2آیین نامه مذکور گردند.
ماده  - 2 - 1دست آوردهای فناورانه نظیر ثبت اختراع داخلی (با تأیید علمی) و خارجی (دارای گواهی معتبر)
می تواند به ترتیب با یک و دو مقاله  Q1جایگزین شود ،همچنین عقد قرارداد برای تجاری سازی به ازای هر
 222میلیون تومان با یک مقاله ( Q1حداکثر سه مقاله) جایگزین خواهد شد.

ماده  – 2فرآیند بررسی و تصویب برنامه های پیشنهادی تیم های تحقیقاتی

ماده  - 1 - 2برنامه های تحقیقاتی سه ساله ارائه شده به معاونت پژوهش و فناوری از سوی تیم های تحقیقاتی،
پس از بررسی اولیه در مدیریت امور پژوهشی و تطبیق آن با مفاد برنامه مصوب افزایش اثر بخشی ،در جلسه
شورای پژوهش و فناوری دانشگاه مطرح و شورا با ملحوظ داشتن کارنامه پژوهشی مسئول تیم تحقیقاتی

(مستخرج از سیماپ) ،اعتبار سالیانه پیش بینی شده برای برنامه ،اولویت های تحقیقاتی دانشگاه ،اهمیت برنامه
پیشنهادی تیم تحقیقاتی و  .......نسبت به بررسی و تصویب برنامه تحقیقاتی پیشنهادی اتخاذ تصمیم نموده و
نتیجه را جهت اقدامات بعدی ،به مدیریت امور پژوهشی دانشگاه ابالغ خواهد نمود.
ماده  - 2 - 2مدیریت امور پژوهشی دانشگاه پس از تصویب برنامه پیشنهادی سه ساله از سوی شورای پژوهش و
فناوری موظف خواهد بود ،ضمن عقد قرارداد  022/222/222ریالی با مسئول تیم تحقیقاتی در قالب برنامه
تحقیقاتی سه ساله  ،هرسال یک سوم از اعتبار مصوب به مبلغ  122/222/222ریال را جهت انجام هزینه های
مترتبه به مسئول تیم تحقیقاتی پرداخت خواهد نمود.
تبصره  – 1برابر بند  -2 –2برنامه افزایش اثربخشی تحقیقاتی و فناورانه دانشگاه تبریز در ترکیب بندی
اعضای تیم تحقیقاتی پیشنهادی ،عالوه بر مسئول تیم تحقیقاتی ،عضویت یک نفر دیگر از اعضای هیأت علمی
دانشگاه تبریز الزامی است.

ماده  – 0بازه زمانی اجرای برنامه و تعهدات مسئول تیم تحقیقاتی

زمان اجرای برنامه از تاریخ عقد قرارداد به مدت سه سال است .دراثنای اجرای برنامه نیازی به ارائه گزارشات
مرحله ای از سوی تیم تحقیقاتی نمی باشد .صرفاٌ در پایان زمان اجرای برنامه (تاریخ اتمام قرارداد) مسئول تیم
تحقیقاتی مؤظف به ارائه نتایج حاصل از برنامه تحقیقاتی در قالب موارد مشروحه ذیل به مدیریت امور پژوهشی
دانشگاه خواهد بود.
ماده  - 1 - 0ارائه اسناد مربوط به انتشار حداقل سه فقره مقاله حاصل از نتایج برنامه مصوب تحقیقاتی با رتبه
 Q1یا دو فقره مقاله  Q1و دو فقره مقاله با رتبه  ( Q2مستخرج از  JCRیا  - ISCبر حسب مورد و با ملحوظ
داشتن بند ( )3 – 2برنامه مصوب افزایش اثربخشی) به مدیریت امور پژوهشی دانشگاه.
ماده  - 2 - 0دست آورد فناورانه حاصل از نتایج برنامه تحقیقاتی نظیر ثبت اختراع داخلی (دارای تأییدیه علمی
معتبر) برابر با یک مقاله  ، Q1ثبت اختراع خارجی (دارای گواهی معتبر) برابر با دو مقاله  Q1احتساب و
پذیرفته خواهد شد.

ماده  - 0 - 0چنانچه نتایج حاصل از برنامه تحقیقاتی مصوب ،منجر به عقد قرارداد تجاری سازی گردد هر دو

میلیارد ریال (معادل  222/222/222تومان) قرارداد تجاری سازی شده برابر با یک مقاله  Q1احتساب و پذیرفته
خواهد شد.
تبصره  – 2چنانچه تیم در پایان برنامه به تعهدات خود عمل نکند مدیریت امور پژوهشی دانشگاه مجازخواهد
بود که متناسب با میزان عمل نشده از تعهدات ،تمام یا بخشی از مبلغ هزینه شده از اعتبار  022/222/222ریالی
برنامه مصوب را به نحو مقتضی از اعتبار گرنت مسئول تیم تحقیقاتی تأدیه نماید.
ماده  - 4 - 0چنانچه مسئول تیم تحقیقاتی قبل از موعد تعیین شده (بازه زمانی سه ساله) به تعهدات خود
مندرج در ماده های  1 -3و  2 - 3دستور العمل حاضر عمل نماید ،پرداخت باقیمانده اعتبار مصوب برنامه
تحقیقاتی و انجام تسویه حساب با نامبرده بالمانع خواهد بود.

