آیینناههاعطایپایهتشویقیپژوهشیاعضایهیأتعلویدانشگاههالیز

هقذهه
زر راستبی ثزًبهِّبی راّجززی زاًطگبُ ٍ سیبستگذاری ثزای رسیسى ثِ اّساف ایي ثزًبهِ ٍ ثب تَجِ ثِ ایٌکِ سیبستّبی تطَیقی اس
ارکبى هْن آى هیثبضس ،آییيًبهِ اػغبی پبیِ تطَیقی اػضبی ّیأت ػلوی زاًطگبُ هالیز تْیِ گززیسُ است .ایي آییيًبهِ ثب ّسف
اجزایی کززى ثٌسّبی  5 ٍ 4 ،3 ،1هبزُ  53آییيًبهِ استرساهی اػضبی ّیأت ػلوی زاًطگبُ هالیز هیثبضس ٍ ثقیِ ثٌسّبی هبزُ 53
ثِ قَت ذَز ثبقی ّستٌس.
هاده-1هجووعپایهها
هجوَع کلیِ پبیِّبی تطَیقی اػغب ضسُ زر قبلت هبزُ  53ثِ ّز ػضَ ّیأت ػلوی زر عَل ذسهت حساکثز تب  10پبیِ ذَاّس ثَز.
هاده-2تزفیعتشویقیهقاالتپژوهشیوکتاب
ّز ػضَ ّیأت ػلوی رسوی (رسوی – آسهبیطی ٍ رسوی قغؼی) زر عَل ذسهت هیتَاًس ّز زٍ سبل یکثبر ٍ تب سقف
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هحل اهتیبسات پژٍّطی ،پبیِ اذذ ًوبیس .ضزایظ اذذ پبیِّبی تطَیقی ثِ صَرت سیز ذَاّس ثَز ٍ ایي ضزایظ ثبیس زر زٍرُ زٍ سبلِ قجل
اس تبرید اػغب ،احزاس گززز.
-1-2شزایطعووهی
الف) زریبفت پبیِّبی تزفیغ سبلیبًِ زر زٍرُ زٍ سبلِ هَرز ثزرسی
ة) ػسم زریبفت حکن ترلف اس ّیأت ثسٍی اًتظبهی ،کویتِ ترلفبت پژٍّطی یب سبیز هزاجغ قضبیی زر زٍ سبل هَرز ثزرسی.
تثصزه :1زر صَرت زاضتي پزًٍسُ هفتَح زر ّیأت اًتظبهی ،اػغبی پبیِ تطَیقی ثِ صسٍر ٍ اػالم رأی ّیأت اًتظبهی هَکَل
هیضَز.
-2-2شزایطاختصاصی
الف) کست اهتیبس (هبساز ثز اهتیبسات هَرزًیبس ثزای زریبفت تزفیغ سبلیبًِ) تزاتز35،30،25،20و40اهتیاستهتزتیةتزای
اخذپایههایتشویقیاول،دوم،سوم،چهارموپنجن اس هحل هقبالت ػلوی پژٍّطی چبح ضسُ زر هجالت ػلوی
پژٍّطی هَرز تأییس ٍسارتیي یب هجالت ثیيالوللی ًوبیِ ضسُ زر پبیگبُّبی استٌبزی  ٍ Scopus ٍ ISIهجالت  ISCزارای زرجِ
ػلوی پژٍّطی زر ثبسُ سهبًی زٍ سبلِ هَرز ثزرسی.
ة) ضیَُ اهتیبسزّی ثز اسبس آییيًبهِ ارسیبثی فؼبلیتّبی پژٍّطی زاًطگبُ هیثبضس.
ج) 40زرصس اهتیبسات اس هقبالت هتقبضی ثبیس اس هقبالتی ثبضس کِ ٍی ًَیسٌسُ هسئَل آىّب ثَزُ ٍ زر هجالت چبرک اٍل ٍ زٍم (Q1,
 )Q2چبح ضسُ ثبضٌس (زر هَرز هقبالت فبرسی ّن اس چبرک اٍل ٍ زٍم تؼییي ضسُ تَسظ .)ISC
تثصزه :2ثب زاضتي یک اذتزاع ثجت ضسُ هَرز تأییس ٍسارت ػلَم ،کست ضزط قجلی السم ًویثبضس.
ز) ثبسُ سهبًی ثزای هحبسجِ اهتیبس ثزای زریبفت اٍلیي پبیِ تطَیقی  4سبل است.
ُ) چبح یک کتبة تصٌیفی یب تألیفی تَسظ اًتطبرات زاًطگبُ هالیز کِ ثِ چبح سَم ثزسس ،پس اس تأییس هؼبًٍت پژٍّطی زاًطگبُ ،ثِ
هؤلف یب هصٌف اٍل یک پبیِ تطَیقی اس ایي ثٌس اػغب هیگززز.
ٍ)  %50اهتیبسات کست ضسُ ثبیس زر راستبی ثزًبهِ پژٍّطی ػضَ ّیأت ػلوی ثبضس کِ ایي ثزًبهِ ثِ تأییس ضَرای پژٍّطی زاًطگبُ
رسیسُ ثبضس ( .ایي ثٌس اس سهبًی السماالجزا ذَاّس ثَز کِ اػضبی ّیأت ػلوی زاًطگبُ هلشم ثِ ارائِ ٍ اجزای ثزًبهِ پژٍّطی ثبضٌس).
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هاده–3تزفیعتشویقیافتخاراتپژوهشیوآهوسشی
زر ّز یک اس هَارز سیز یک پبیِ تطَیقی ثِ ػضَ ّیأت ػلوی اػغب هیگززز (ثب رػبیت هبزُ:)1
 کست ػٌَاى پژٍّطگز ثزتز کطَری؛
 کست ػٌَاى استبز ًوًَِ کطَری؛
 کست جبیشُ اس جطٌَارُّبی ذَارسهی ،فبراثی ،راسی ،ػالهِ عجبعجبیی ،ضید ثْبییَ جَاى ذَارسهی ٍ جطٌَارُّبی هؼتجز ثِ تأییس
ضَرای پژٍّطی ٍ کویتِ تزفیغ زاًطگبُ؛
 ارتقب ثِ هزتجِ استبز هوتبسی؛
 حضَر ثزای اٍلیي ثبر زر لیست زاًطوٌساى ثب ارجبع ثبال (لیست  %1ثزتز) ثِ هؼزفی .ESI
 کست ًطبىّبی زٍلتی آهَسضی ٍ پژٍّطی؛
 هٌترجیي اًجويّبی ػلوی ثزتز (گزٍُ  )Aثِػٌَاى استبز ثزجستِ رضتِ ترصصی ثِ تأییس ضَرای پژٍّطی زاًطگبُ.
هاده–4تزفیعتشویقیفعالیتهایفناوری
زر ّز یک اس هَارز سیز یک پبیِ تطَیقی ثِ ػضَ ّیأت ػلوی اػغب هیگززز (ثب رػبیت هبزُ:)1
 تجبریسبسی هحصَالت فٌبٍراًِ حبصل اس پژٍّصّبی ػضَ ّیأت ػلوی ثِ تأییس هزاجغ هؼتجز هلّی.
 اتوبم عزحّبی پژٍّطی ٍ فٌبٍراًِ (گَاّی اتوبم کبر اس عزف کبرفزهب ٍ تأییس ضَرای پژٍّطی زاًطگبُ) هلّی ٍ استبًی ثب هجلغ ثیص
اس  1.300.000.000ریبل زر ثبسُ سهبًی زٍ سبلِ (ّز سبل ثِ اًساسُ ًزخ رسوی تَرم ثِ ایي هجلغ افشٍزُ هیضَز) کِ ثِ هجزی عزح
پبیِ تطَیقی تؼلق هیگیزز.
 ثجت هبلکیت فکزی (پتٌت) زستبٍرزّبی پژٍّطی ٍ فٌبٍری ثِ ًبم زاًطگبُ هالیز ثِ ضزط ایٌکِ ثِ فزٍش رسیسُ یب تحت لیسبًس
اس آى استفبزُ ضسُ ثبضس (ثِ تأییس ػتف ٍ سبسهبى پژٍّصّبیؼلوی ٍ صٌؼتی ایزاى).
 ارائِ سِ اثز ثسیغ ٌّزی ثِ تأییس هزاجغ هلّی هَرز تأییس ٍسارت ػلَم تحقیقبت ٍ فٌبٍری.
هاده-5تزفیعتشویقیفعالیتهایآهوسشی
ثِ سزآهساى آهَسضی ّز یک اس زاًطکسُّبی زاًطگبُ یک پبیِ تطَیقی آهَسضی زر عَل هست استرساهی اػغب هیضَز.ثِ اسای ّز 50
ًفز ػضَ ّیأت ػلوی ثِ یک ًفز (کسز ً 50فز ػضَ ّیأت ػلوی یک ًفز هحسَة هیضَز) یک پبیِ اس ایي هحل اػغب هیضَز.
ضیًَُبهِ اػغبی پبیِ تطَیقی تَسظ زفتز ًظبرت ٍ ضَرای آهَسضی زاًطگبُ تْیِ ذَاّس ضس.
هاده–6نحوهاجزا
هسارک هزثَط ثِ تزفیغ تطَیقی زر اثتسای ّز سبل تب پبیبى ارزیجْطتهبُ جوغآٍری گززیسُ ٍ پس اس ثزرسی زر کویتِ تزفیغ حساکثز تب
پبیبى تیزهبُ ًتیجِ ثِ کبرگشیٌی اػالم هیگززز ٍ تبرید اجزای آى اس اٍل فزٍرزیيهبُ ّوبى سبل ذَاّس ثَز .سهبى جوغآٍری هسارک
ثٌسّبی هزثَط ثِ هبزُ ( 3افتربرات پژٍّطی ٍ آهَسضی) حساکثز سِ هبُ پس اس کست ػٌَاى هیثبضس ٍ تبرید اجزای آى اس تبرید کست
ػٌَاى هیثبضس.
هاده–7تاریخاجزا
ایي آییيًبهِ زر  7هبزُ ٍ  2تجصزُ زر هَرذِ  96/6/28ثِ تصَیت کویتِ تزفیغ زاًطگبُ ٍ زر هَرذِ  96/7/16ثِ تصَیت ضَرای
زاًطگبُ هالیز ٍ زر هَرذِ  1396/1/14ثِ تصَیت ّیأت اهٌبی زاًطگبُ ثَػلیسیٌب رسیسُ است ٍ اس تبرید1396/1/1قبثلاجزا هیثبضس.
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