برنامه افزایش اثربخشی تحقیقاتی و فناورانه دانشگاه تبریز
- 1برنامه پروژه محوری اعضای هیئت علمی
 برنامه پروژهمحوری به منظور متمرکز کردن و هدفمند نمودن تحقیقات اعضای هیئت علمی ،جهتدهی به
تحقیقات اعضای هیئت علمی دانشگاه به سمت نیازهای واقعی کشور ،استفاده بیشتر از منابع خارج از
دانشگاه در جهت توسعه تحقیقات دانشگاه ،دستیابی به مرجعیت علمی در شاخههای مختلف در سطح
کشور ،افزایش اثرگذاری مقاالت مستخرج از طریق چاپ در مجالت معتبرتر و رسوب دانش در دانشگاه اجرا
میشود
بند  .1-1هر کدام از اعضای هیئت علمی دانشگاه برنامه تحقیقاتی  5ساله خود را بهصورت مکتوب و در قالب فرم
ضمیمه به دانشگاه اعالم مینماید.
بند  . 2-1برنامه تحقیقاتی عضو هیئت علمی باید شامل عنوان دقیق و دستآوردهای پیشبینی شده باشد که
انتظار میرود در پایان برنامه به آن دست یابد .عنوان برنامه نباید کلی بوده و دستآوردهای پیشبینی شده آن باید
قابل اندازهگیری باشد.
بند  .3-1موضوعات پایان نامههای کارشناسی ارشد و رسالههای دکتری تحت راهنمایی عضو هیئت علمی باید در
ارتباط مستقیم با برنامه تحقیقاتی اعالم شده باشد.
بند  .4-1اگر چنانچه برنامه تحقیقاتی در قالب یک تیم تحقیقاتی ارائه شود ،مجموع گرنت اعضا با ضریب 1/25
محاسبه خواهد شد.
بند  .5-1اگر چنانچه برنامه تحقیقاتی در قالب طرحهای خارج از دانشگاه باشد ،به ازای هر 555میلیون ریال از
قرارداد ،عضو هیئت علمی میتواند یک دانشجوی دکتری مازاد بر ظرفیت اسمی جذب نماید.
تبصره  .1حداکثر ظرفیت پذیرش دانشجوی مازاد موضوع بند  5-1دو نفر میباشد.
تبصره  .2هزینههای آموزشی و رفاهی دانشجویان موضوع بند  5-1برعهده دانشگاه بوده ولی هزینههای رساله از
محل اعتبار طرح پرداخت خواهد شد.
بند  .6-1اگر چنانچه برنامه تحقیقاتی در قالب طرحهای بینالمللی باشد ،باالسری دانشگاه %5منظور خواهد شد.
بند  .7-1در طول برنامه ،از قراردادهای حمایتی سازمانها و صنایع از پایاننامههای کارشناسی ارشد و رساله
دکتری ،باالسری اخذ نخواهد شد.

بند  .8-1بررسی ارتباط موضوع پایاننامه یا رساله با برنامه تحقیقاتی عضو هیئت علمی بر عهده شورای گروه و
شورای پژوهشی دانشکده میباشد .نظارت امر نیز با معاونت پژوهش و فناوری دانشکده خواهد بود.
تبصره  .3در موارد استثنایی بازنگری در عنوان برنامه با تصویب شورای گروه ،شورای پژوهشی دانشکده و شورای
پژهشی دانشگاه بالمانع است.
بند  .9-1در طول اجرای برنامه ،عضو هیئت علمی میتواند طرح پژوهشی خارج از دانشگاه و خارج از برنامه
تحقیقاتی خود ،با امضای معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه اجرا نموده و در این قالب موضوع پایاننامه و رساله نیز
تعریف نماید.

 - 2برنامه افزایش کیفیت تحقیقاتی
ماده  .2بهمنظور جهتدهی پژوهشهای دانشگاه در راستای توسعه فناوریهای برتر و مورد نیاز کشور و نیز
گسترش مرزهای دانش در حوزههای اولویتدار ،دانشگاه از پژوهشگران یا تیمهای تحقیقاتی مرکب از اساتید،
پژوهشگران پسا دکتری و دانشجویان تحصیالت تکمیلی که برنامه مدونی حول یک محور پژوهشی مشخص
اولویتدار و مورد نیاز کشور ارائه نمایند در قالب اختصاص اعتبار پژوهشی سه ساله و با اهداف زیر حمایت
خواهد نمود:
 افزایش تاثیرگذاری مقاالت از طریق چاپ در مجالت معتبرتر
 بهبود سرانه ارجاعات به مقاالت دانشگاه از طریق افزایش ضریب دیده شدن مقاالت
 کمک به تعمیق فعالیت پژوهشی اعضای هیئت علمی دانشگاه از طریق تمرکز فعالیتها حول محورهای
مشخص
 تامین بخشی از هزینههای پژوهشی اعضای هیئت علمی و دانشجویان
 حمایت از همکاریهای بین المللی اعضای هیئت علمی در تولید دانش
بند  .1-2تسهیالت موضوع این برنامه به تعدادی از اعضای هیئت علمی که مقاالت مستخرج از برنامه تحقیقاتی آنها
در مجالت معتبر با ضریب اثر باال چاپ میشود تعلق میگیرد.

بند  .2-2ساالنه به تعدادی تیم تحقیقاتی مرکب از اساتید (حداقل دو نفر) ،پژوهشگران پسادکتری و دانشجویان
دانشگاه تبریز براساس امتیازبندی پژوهشی ،تسهیالت  355میلیون ریالی در قالب اعتبار پژوهشی ویژه سهساله
( 155میلیون ریال در هر سال) تعلق میگیرد.
تبصره  :4تیم تحقیقاتی می تواند عالوه بر افراد مذکور در بند  2-2از اعضای هیئت علمی سایر دانشگاه ها و
موسسات داخلی و خارجی استفاده نماید.
بند  .3-2مسئول تیم تحقیقاتی تعهد مینماید که در پایان دوره ،حداقل سه مقاله  ،Q1یا دو مقاله  Q1و دو مقاله
 ،Q2مستخرج از برنامه پژوهشی در مجالت معتبر چاپ نماید .در رشتههای تاریخ ،ادبیات فارسی ،فلسفه ،زبان
فرانسه ،حقوق و معارف اسالمی مجالت  Q1و  Q2مستخرج از  ISCقابل قبول خواهد بود.
بند  .4-2دستاوردهای فن آورانه نظیر ثبت اختراع داخلی (با تایید علمی) و خارجی (دارای گواهی معتبر) میتواند
به ترتیب با یک و دو مقاله  Q1جایگزین شود .هم چنین ،عقد قرار داد برای تجاریسازی به ازای هر  2555میلیون
ریال با یک مقاله ( Q1حداکثر سه مقاله) جایگزین خواهد شد.
بند  .5-2تعداد درخواستهای مورد پذیرش در هر سال با توجه به اعتبار تخصیص داده شده ،تعیین خواهد شد.
بند  .6-2درخواستها بر اساس برنامه پژوهشی اعالم شده و امتیازبندی سیماپ مسئول تیم تحقیقاتی مورد ارزیابی
قرار خواهد گرفت.
بند  .7-2چنانچه تیم در پایان برنامه به تعهدات خود عمل نکند متناسب با میزان عمل نشده برای مسئول تیم
بدهی منظور خواهد شد.
بند  .8-2در هر مقطع زمانی از دوره ،در صورتی که مسئول تیم تحقیقاتی به تعهدات خود عمل نماید تسویه حساب
مقدور خواهد بود.
تبصره  :5درخواست تیم برای استفاده از تسهیالت این بند برای نوبت های بعدی بعد از تسویه بالمانع می باشد.

 - 3برنامه حمایت از همکاران جوان
ماده  .3برنامه "حمایت از همکاران جوان" در دانشگاه تبریز با اهداف زیر به اجرا گذاشته میشود:

 تامین نیازهای اولیه آزمایشگاهی همکاران جوان
 استفاده بیشتر از توان علمی جدید و به روز همکاران جوان
 ایجاد انگیزه در همکاران جوان و تشویق آنها به انجام تحقیقات کاربردی و ارتباط با خارج از دانشگاه
بند  .1-3در این برنامه مبلغ 155میلیون ریال بهعنوان بودجه پژوهشی در اختیار هر کدام از همکاران جدید الورود
و جدیداالنتقال قرارداده میشود تا صرف مواد و تجهیزات آزمایشگاهی تحقیقاتی نماید.
بند  .2-3این اعتبار در شش ماه اول بعد از صدور حکم استخدام اعطا میشود .همکارانی که از استخدام آنها بیش از
 2سال نمیگذرد نیز میتوانند در سال اول برنامه از تسهیالت بند  1استفاده نمایند.
بند  .3-3متقاضیان استفاده از این تسهیالت تعهد مینمایند که معادل این مبلغ را از محل باالسری قراردادهای
تحقیقاتی خارج از دانشگاه در  3سال آینده تادیه نموده یا یک مقاله  Q1منتشر نماید .در رشتههای تاریخ ،ادبیات
فارسی ،فلسفه ،زبان فرانسه ،حقوق و معارف اسالمی مجالت  Q1مستخرج از  ISCقابل قبول خواهد بود .در غیر این
صورت ،اعتبار مذکور از محل گرنت سالهای بعد وی مستهلک خواهد شد.
این برنامه در قالب "برنامه افزایش اثربخشی تحقیقاتی و فناورانه دانشگاه تبریز" در  3ماده 25 ،بند و 5
تبصره در تاریخ  1396/2/1در شورای پژوهش و فناوری دانشگاه ،در تاریخ  1396/3/1در هیات رییسه دانشگاه و در
تاریخ  1396/6/19در شورای دانشگاه به تصویب رسید.

