مقزرات جدید پذیزش " طزح های پژوهشی " پیشنهادی اعضای هیات علمی دانشگاه
 1389/5/4وسثت تٍ پصيطش
ضًضاي پژيَطي زاوطگاٌ ،زض زييست ي وًز ي چُاضميه جلسٍ ذًز مًضخ
"عطحُاي تحقيقاتي "پيطىُازي اعضاي َيات علمي ،مقطضات جسيسي ضا تصًية كطزٌ است .لصا اظ ايه پس
"عطحُاي تحقيقاتي" تطاساس ضطايظ شيل مًضز تصًية قطاض ذًاَىس گطفت:
 -1اظ ايه پس عىًان "عطحُاي كًتاٌ مست تا تًزجٍ محسيز تا سقف زٌ ميليًن ضيال " ي "عطحُاي تلىس مست
تا تًزجٍ تيص اظ زٌ ميليًن ضيال " حصف ميضًز ي اعتثاض كليٍ عطحُاي پيطىُازي ،چىاوچٍ محتًاي علمي آوُا
تطاساس مقطضات مًضز تائيس قطاض گيطز ،تطحسة ضتثٍ علمي پيطىُاز زَىسٌ عطح ي تٍ تطتية اعتثاضات ظيط تصًية
ميضًز:
 -1-1استاز تمام تا اعتثاض  60/000/000ضيال
 -2-1زاوطياض تا اعتثاض

 50/000/000ضيال

 -3-1استازياض تا اعتثاض

 40/000/000ضيال

 -4-1مطتي تا اعتثاض

 30/000/000ضيال

 -2كليٍ عطحَاي پيطىُازي ميتايستي مًضز تائيس گطيٌ آمًظضي ي ضًضاي پژيَطي زاوطكسٌ مطتًط قطاض گطفتٍ تاضىس،
سپس زض ضًضاي پژيَطي زاوطگاٌ مغطح ذًاَىس ضس.
 -3ضطيضي است كليٍ عطحَاي تحقيقاتي مصًب زض فاصلٍ ظماوي حساقل يكسال پس اظ تصًية ،تٍ اتمام تطسىس ي
حساكثط زض عي سٍ سال پس اظ اوعقاز قطاضزاز ،مجطي مًظف است وسثت تٍ تسًيٍ قطاضزاز اقسام كطزٌ تاضس .تسيُي است
زض صًضت عسم تسًيٍ حساب وُايي عطح جسيس پصيطفتٍ ورًاَس ضس.
 -4اعالم ذاتمٍ كليٍ عطحَاي مصًب تا اضائٍ مقاالت علمي مىسضج زض مازٌ  2آئيه وامٍ اضتقاء مًجًز (يا تطاساس تىس -6
 1مازٌ ضص زستًضالعمل اجطايي آئيه وامٍ استفازٌ اظ اعتثاض پژيَطي زاوطگاٌ العَطاء(س) مصًب
تًز كٍ تا اضائٍ وسرٍ چاج ضسٌ يا پصيطش چاج مقالٍ حاصل اظ عطح ،اوجام ذًاَس گطفت.

 )1389/5/4ذًاَس

 -1-4مطتيان فقط بزای یك نوبت ميتًاوىس تا اضائٍ يك مقالٍ علمي -تطييجي وسثت تٍ اتمام عطح مصًب ذًز
اقسام كىىس.
 -2-4مجطياوي كٍ تا اضائٍ پصيطش چاج مقالٍ علمي پژيَطي اقسام تٍ اعالم اتمام عطح ذًز ميكىىس ميتًاوىس عطح
جسيس ذًز ضا پيطىُاز كىىس ليكه تسًيٍ حساب عطح جسيس آوان مىًط تٍ اضائٍ وسرٍ چاج ضسٌ مقالٍ حاصل اظ عطح
قثلي ايطان است.
 -3-4زض مقالٍ ذاتمٍ يافتٍ حاصل اظ عطح تايس نام مجزی طزح به عنوان نویسنده اول شكط ضسٌ تاضس ي آدرس
مجزی (نویسنده اول) فقط بایستی دانشگاه الزهزاء (س) تاضس ي عثاضتي كٍ زاللت تط "حمایت مالی دانشگاه
الزهزاء (س) " زاضتٍ تاضس لعيماً زض مقالٍ قيس ضًز.

 -5وحًٌ پطزاذت عطحَاي تحقيقاتي مصًب اظ ايه پس تٍ تطتية ظيط ذًاَس تًز:
 %25 -1-5كل مثلغ قطاضزاز زض اتتسا ي پس اظ اوعقاز قطاضزاز "عطحتحقيقاتي" پطزاذت ميضًز.
 %75 -2-5كل مثلغ قطاضزاز پس اظ اضائٍ پصيطش يا وسرٍ چاج ضسٌ مقالٍ علمي حاصل اظ عطح پطزاذت ذًاَس ضس.
 -6تاضيد ضطيع عطحُاي مصًب ،زض صًضت تصًية وُايي تط مثىاي تاضيد تصًية آن عطح تًسظ گطيٌ آمًظضي مطتًط
ذًاَس تًز.
 -7كليٍ مجطيان عطحَاي مصًب فعلي (عطحَاي مصًب قثل اظ مصًتات مًضخ
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ذًز وطسٌاوس مًظفىس زض ظطف سٍ سال اظ تاضيد تصًية عطح ،آن ضا تٍ اتمام تطساوىس زض غيط ايه صًضت ميتايستي
وسثت تٍ تسًيٍ حساب وُايي عثق قطاضزاز في ماتيه اقسام ومايىس.
 -8عىًان عطحَاي تحقيقاتي پيطىُازي وثايستي مسترطج اظ پايانوامٍَاي زيضٌَاي تحصيالت تكميلي تاضس .لصا
مقتضي است مسيطيت گطيٌ آمًظضي تٍ َىگام تطضسي عطح پيطىُازي ،تٍ عًض كتثي زضايهتاضٌ اعالم وظط ومايىس.

