مذیریت امورپژوهشی دانشگاه

دستور العمل اجرائی
بنذ ( )3برنامه افسایش اثر بخشی تحقیقاتی و فناورانه دانشگاه تبریس
تحت عنوان  :برنامه حمایت از همکاران جوان

ماده  – 1شرایط الزم برخورداری از تسهیالت بنذ ( )3برنامه اثر بخشی تحقیقاتی

ماده  – 1 - 1ولیِ اعضای ّیأت علوی جذیذاالستخذام داًطگاُ تثزیش تا تىویل درخَاست هزتَعِ هی تَاًٌذ اس
تسْیالت ٍیژُ  150/000/000ریالی تزًاهِ حوایت اس ّوىاراى جَاى هَضَع تٌذ ( )3تزًاهِ افشایص اثز تخطی
تحمیماتی ٍ فٌاٍراًِ داًطگاُ تثزیش استفادُ ًوایٌذ.
ماده  – 2 - 1آنذسته از اعضای ّیأت علوی جذیذاالًتمال اس سایز داًطگاّْا ٍ هزاوش آهَسش عالی تِ داًطگاُ
تثزیش وِ در سهاى اًتمال تِ داًطگاُ دارای یه فمزُ همالِ تا رتثِ  Q1یا دٍ فمزُ همالِ تا رتثِ  ( Q2هستخزج اس
 )JCRتاضٌذ هی تَاًٌذ اس تسْیالت ٍیژُ  150/000/000ریالی تزًاهِ حوایت اس ّوىاراى جَاى استفادُ ًوایٌذ.

تبصره  - 1اعضای ّیأت علوی جذیذاالًتمال رضتِ ّای تاریخ ،ادتیات فارسی ،فلسفِ ،ستاى فزاًسِ ،حمَق ٍ
هعارف اسالهی چٌاًچِ تِ جای هجالت هستخزج اس  JCRهماالت خَد را در هجالت  Q1یا  ( Q2هستخزج اس
 )ISCهٌتطز یا اخذ پذیزش ًوَدُ تاضٌذ ًیش هی تَاًٌذ هتماضی استفادُ اس تسْیالت ٍیژُ  150/000/000ریالی
تزًاهِ حوایت اس ّوىاراى جَاى داًطگاُ تثزیش گزدًذ.
تثصزُ  - 2اعضای ّیأت علوی جذیذ االستخذام یا اعضای ّیأت علوی جذیذاالًتمال وِ تیص اس دو سال ( 24

ماه ) اس تاریخ استخذام یا اًتمال آًاى سپزی ًطذُ است ًیش هی تَاًٌذ اس تسْیالت هادُ ( )1ایي دستَر العول
تْزُ هٌذ گزدًذ .ضوٌاً آًذستِ اس اعضای ّیأت علوی جذیذ االستخذام وِ اس تاریخ استخذام آًاى تیص اس  24هاُ

سپزی ضذُ است هی تَاًٌذ تِ اسای ّز یه همالِ چاج ضذُ تا رتثِ  ( Q1هستخزج اس  )JCRتِ تزتیة اس
تخفیف ضص هاِّ ایي تثصزُ تزخَردار گزدًذ.
تَجِ :تخفیف هشتَر صزفاٌ تا یىسال ( 12هاُ ) هیسز خَاّذ تَد .تٌاتزایي آًذستِ اس اعضای ّیأت علوی جذیذ
االستخذام وِ تیص اس  33هاُ اس تاریخ استخذام آًاى سپزی ضذُ است هغلماً ًوی تَاتٌذ اس هشایای ایي تثصزُ
تزخَردار گزدًذ.

ماده  – 2فرآینذ اقذام جهت برخورداری از تسهیالت بنذ ( )3برنامه اثر بخشی تحقیقاتی

ماده  -1 - 2عضَ ّیأت علوی جذیذ االستخذام یا جذیذاالًتمال هی تایست فزم هزتَعِ را تىویل ٍ آى را تِ
اًضوام هذارن هَرد درخَاست تِ دفتز هعاًٍت پژٍّص ٍ فٌاٍری داًطگاُ تسلین ًوایذ.
ماده  -3- 2هذیزیت اهَر پژٍّطی داًطگاُ پس اس تزرسی فزم ارجاع ضذُ هتماضی ٍ تغثیك آى تا هفاد تزًاهِ
هصَب افشایص اثز تخطی تحمیماتی ٍ فٌاٍراًِ هثلغ  150/000/000ریال جْت خزیذ هَاد ٍ تجْیشات
آسهایطگاّی ،تِ اعتثار گزًت هتماضی اضافِ خَاّذ ًوَد .هتعالة آى هتماضی پیص فاوتَر ّای هزتَط تِ خزیذ
هَاد ٍ تجْیشات را تِ هذیزیت اهَر پژٍّطی تسلین ًوَدُ ٍ هذیزیت اهَر پژٍّطی هؤظف خَاّذ تَد در اسزع
ٍلت ًسثت تِ پزداخت ٍجِ ّشیٌِ ّای اًجام یافتِ (خارج اس ًَتت) الذام ًوایذ.

ماده  – 3تعهذات عضو هیأت علمی جذیذ االستخذام یا جذیذاالنتقال

ماده  -1- 3ارائِ اسٌاد هزتَط به اًتطار یه فمزُ همالِ حاصل اس ًتایج تزًاهِ هصَب تحمیماتی تا رتثِ ( Q1
هستخزج اس  JCRیا  - ISCتز حسة هَرد ٍ تا هلحَػ داضتي تٌذ ( )3 – 3تزًاهِ هصَب افشایص اثزتخطی) تِ
هعاًٍت پژٍّص ٍفٌاٍری داًطگاُ.
ماده  -2- 3استفادُ وٌٌذگاى اس تسْیالت  150/000/000ریالی تزًاهِ حوایت اس ّوىاراى جَاى ،چٌاًچِ عزح
تحمیماتی خارج داًطگاُ داضتِ تاضٌذ ،تاالسزی وسز ضذُ تَسظ داًطگاُ اس عزح هصَب آًاى تِ هثلغ
 150/000/000ریال هعادل یه مقاله  Q1احتساب خَاّذ گزدیذ.

تبصره  – 1چٌاًچِ استفادُ وٌٌذگاى اس تسْیالت  150/000/000ریالی پس اس سپزی ضذى سِ سال تِ تعْذات
خَد عول ًىٌٌذ هذیزیت اهَر پژٍّطی داًطگاُ هجاس خَاّذ تَد ،ول هثلغ ّشیٌِ ضذُ اس اعتثار 150/000/000
ریالی تزًاهِ هصَب را تِ ًحَ همتضی اس اعتثار گزًت ایطاى وسز ًوایذ.

