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آیین نامه تشویق دستاوردهای پژوهشی و فناوری
به منظور تشویق و ترغیب اعضای هیات علمی و پژوهشگران دانشگاه بیرجند به انجام فعالیتهای پژوهشی و فناوری معتبر به جهت
گسترش ضریب نفوذ و تاثیرگذاری دانشگاه در سطوح منطقه ای ،ملی و فراملی و همچنین حرکت به سمت دانشگاه مولد ثروت برپایه
دانش براساس سند چشمانداز مصوب جلسه  1398/3/11هیات امناء دانشگاه ،این آئیننامه تدوین گردیده است.
ماده  : 1موارد کلی:
 - 1-1تشویق فعالیتهای پژوهشی و فناوری صرفاً به اعضای هیات علمی و دانشجویان دانشگاه بیرجند تعلق میگیرد.
 -2-1تشویق فعالیتها در صورت تخصیص اعتبار توسط معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه در هر سال ،برای فعالیتهایی است که در
فرآیند پژوهانه ثبت و تایید شده اند.
 -3-1میزان تشویق فعالیتها بر اساس مبلغ پایهی  Aکه در ابتدای هر سال توسط معاونت پژوهش و فناوری مشخص میشود تعیین
میگردد.
ماده  :2انتشار مقاله:
 -1-2تشویقی برای مقاالتی که در نشریات معتبر پایگاههای استنادی بین المللی  SCOPUS ،JCR ،WOSو  ISCو نشریات علمی
وزارتین توسط اعضای هیات علمی دانشگاه بیرجند چاپ شده باشند پرداخت میگردد.
تبصره  : 1تشویقی برای مقاالت در نشریات نامعتبر و مقاالتی که موارد تخلفات پژوهشی در مورد آنها مصداق پیدا کند ،پرداخت نمیشود.
مالک ،اعتبار نشریه در زمان محاسبه تشویقی است.
تبصره  :2مقاله شرط کفایت دفاع دانشجویان دوره دکتری در صورتی مشمول تشویق میشود که نمایه شده در  JCRباشد .اما در
خصوص تشویق مقاالت مازاد بر شرط کفایت دفاع محدودیتی وجود ندارد.
 -2-2به افرادی در یک مقاله تشویقی تعلق میگیرد که وابستگی آنها به دانشگاه بیرجند ) (University of Birjandو در صورت درج
نشانی الکترونیکی ،ایمیل دانشگاهی به صورت  ……@birjand.ac.irذکر شده باشد.
 -3-2مبلغ تشویق هر مقاله قبل از اعمال ضریب مشارکت آیین نامه ارتقا ،طبق جدول زیر محاسبه میشود:
جدول ()1
کیفیت مجله

مجالت نمایهشده در JCR

مجالت نمایهشده در  SCOPUSو WOS

مبلغ پاداش
JCR-Q1

15A

JCR-Q2

12A

JCR-Q3

8A

JCR-Q4

2A
1.5A

مجالت  ISCدارای مجوز از وزارتین

2A

مجالت علمی وزارتین

A

منظور نشریاتی است که در لیست  JCRموجود نیستند.

شماره سند:
UB-RES-R98

آیین نامه تشویق دستاوردهای پژوهشی و فناوری
معاونت پژوهش و فناوری

تاریخ تصویب:

1398/11/19

صفحه:
 3از

4

تبصره  :1برای مجالتی که نمایههای مختلف دارند ،محاسبه تشویقی براساس باالترین نمایه انجام خواهد شد.
تبصره  :2به مقاالت منتشر شده در مجله  Natureبا شماره شاپا ( )0028-0836و نشریه  Scienceبا شماره شاپا (5 )0036-8075
برابر و مقاالت منتشر شده در مجالتی که بر اساس ضریب تاثیر جزو  10درصد اول گروه موضوعی باشند  2برابر سقف ،تشویق پرداخت
میگردد.
 -4-2به مقاالت پراستناد که به صورت ساالنه از پایگاه استنادی  WOSاستخراج میشود 3 ،برابر سقف تعیین شده در جدول ( )1تشویق
پرداخت میگردد .مقاله پراستناد به مقالهای اطالق میشود که در طول  10سال گذشته جزء یک درصد اول مقالههای با ارجاع باال
بودهاند.
 -5-2درصورتی که مقاله بیش از یک نویسنده داشته باشد ،پس از تعیین مبلغ تشویق هر مقاله ،سهم هر کدام از نویسندگان با توجه به
جدول آییننامه ارتقاء تعیین میشود.
تبصره  :1در مقاالت مستخرج از پایاننامه در صورتی که نویسنده اول دانشجوی دانشگاه باشد ،امتیاز نفر اول به عضو هیات علمی تعلق
میگیرد.

ماده  :3انتشار کتاب
 -1-3تشویق های موضوع این ماده صرفا شامل آثاری خواهد شد که نام متقاضی به عنوان هیات علمی دانشگاه بیرجند در روی جلد
درج شده باشد.
 -2-3آثاری مشمول تشویق میشوند که از تاریخ انتشار آنها بیشتر از یکسال نگذشته باشد ،کتاب منتشر شده تکراری نباشد و از شورای
انتشارات دانشگاه بیرجند امتیاز کسب کرده باشد.
تبصره :فصل کتاب ( )Book Chapterمنتشر شده از سوی ناشران معتبر و مشهور بینالمللی مانند John ،Springer ،Elsevier
 Routledge، Cambridge ،Oxford ،McGraw Hill ،Blackwell ،Taylor & Francis ،Wileyنیز متناسب با امتیاز کسب
شده از شورای انتشارات دانشگاه بیرجند مشمول تشویق میشوند.
 -3-3مبلغ تشویق هر کتاب بر اساس امتیاز نهایی اثر قبل از اعمال سهم مشارکت که توسط شورای انتشارات دانشگاه اعالم میگردد
به صورت حاصلضرب امتیاز نهایی (قبل از اعمال سهم مشارکت) ضربدر  Aمحاسبه میشود.
تبصره  :1امتیاز کتاب برگزیده سال با ضریب  1/5محاسبه میگردد.
 -4-3پس از تعیین مبلغ تشویق هر کتاب ،سهم هریک از پدیدآورندگان بر مبنای جدول آیین نامه ارتقا تعیین میشود؛ مگر آنکه خود
پدیدآورندگان میزان مشارکت در تهیه اثر را به شورای انتشارات دانشگاه اعالم کرده باشند.
ماده  :4فعالیتهای فناورانه و نوآورانه
 -1-4فعالیتهای فناورانه و نوآورانه اعضای هیات علمی و دانشجویان که با نام دانشگاه بیرجند به ثبت رسیده باشند ،طبق جدول زیر
مورد تشویق قرار میگیرند.
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موضوع

 4از

4

مبلغ پاداش

اختراع یا اکتشاف ثبت شده با تایید مراجع معتبر خارجی

50A

اختراع یا اکتشاف ثبت شده داخلی با تایید سازمان پژوهشهای علمی صنعتی ایران

15A

تاسیس شرکت دانش بنیان

صفحه:

نوپا

25A

نیمه صنعتی

40A

تبصره :1فعالیتهای فناورانه و نوآورانهای مشمول تشویق میشوند که از تاریخ ثبت آنها بیشتر از یکسال نگذشته باشد.
تبصره  :2شرکتهای دانش بنیان در هر مرحله ،تنها یکبار مورد تشویق قرار میگیرند.
 -2-4پس از تعیین مبلغ تشویق هر یک از فعالیتها ،سهم اعضای هیات علمی و دانشجویان بر اساس موافقتنامه ثبت شده خواهد
بود؛ در غیر اینصورت سهم متقاضیان به صورت مساوی محاسبه میگردد.
 -3-4اعضای هیات علمی در هر دانشکده که در هر سال باالترین مبلغ قرارداد پژوهشی خاتمهیافته خارج دانشگاه را در آن دانشکده
داشته باشند ،به میزان یک درصد مبلغ کل قراردادهای خاتمهی یافته خود مورد تشویق قرار میگیرند.
تبصره  :1تشویق به آن دسته از قراردادهای خاتمهیافته تعلق میگیرد که انعقاد قرارداد آنها از طریق معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه
بیرجند انجام شده باشد.
تبصره  :2فعالیتهایی که به سفارش دانشگاه انجام میشود مشمول تشویق نمیباشند.
ماده  -5سایر موارد
 -1-5در صورت بروز هرگونه ابهام در مفاد این آئیننامه ،مرجع تفسیر آن معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه میباشد.
این آییننامه در تاریخ  1398 /11/02در شورای پژوهشی دانشگاه به تصویب رسید و در تاریخ  1398/11/19در هیات رئیسه دانشگاه
تایید گردید و در ششمین جلسه از دور دوم هیات امناء در تاریخ  1400/04/01با اعمال تغییرات الزم تایید نهایی شد.

