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 باسمه تعالی

 ت ممیزه دااگشنه دامغانچهارمین جلسه از دوره اول  هیا مصوبات 
 02/12/1397اترخی: 

 شماره:

نامه ارتقا، پیشنهاد نامه اجرایی آئینشیوه 5از ماده  13و بند  03/12/96مورخ  از مصوبات هیات ممیزه دانشگاه 3با عنایت به بند  -1

هایی از و فناوری خارج از دانشگاه بر اساس شاخصهای پژوهشی شورای پژوهشی دانشگاه در خصوص نحوه امتیاز دهی به طرح

 :مقرر شد مطرح وقبیل میزان اعتبار، گستره اثرگذاری و ...

 بندی شوند:های پژوهشی برون دانشگاهی به صورت زیر سطحطرح (1

 شود که شامل حداقل یکی از موارد زیر باشند:المللی اطالق میهایی عنوان بینالف( به طرح

المللی منعقد گردد. سازمان و های بینپژوهشی و یا شرکت-ها، یا مراکز علمیبین دانشگاه دامغان و سازمان قرارداد طرح -

 تواند مستقر در داخل کشور و یا خارج از کشور باشد. المللی میهای بینشرکت

 المللی باشد. طرح در سطح بینموضوع طرح پژوهشی، مطالعات میدانی آن، نتایج و حوزه تاثیر  -

شود که محل تامین اعتبار آن در بودجۀ عمومی دولت لحاظ شده یا دستگاه سفارش دهنده هایی عنوان ملی اطالق میب( به طرح

 آن در سطح ملی باشد یا حوزه تاثیر آن، به تشخیص شورای پژوهشی دانشگاه، در سطح ملی باشد.

 حوزه تأثیر آن، به تشخیص شورای پژوهشی دانشگاه، فراتر از یک استان باشد.  شود کهای اطالق میهایی عنوان منطقهج( به طرح

 شود که حوزه تأثیر آن، به تشخیص شورای پژوهشی دانشگاه، محدود به یک استان باشد.هایی عنوان استانی اطالق مید( به طرح

 ریال معادل طرح ملی تلقی گردد. میلیارد 3ای و یا استانی با مبلغ قرارداد بیش از های منطقه: طرح1تبصره 

 گردد. میای تلقی منطقهمیلیارد ریال معادل طرح  2های استانی با مبلغ قرارداد بیش از : طرح2تبصره 

  های پژوهشی برون دانشگاهی با رعایت سقف امتیاز سطح مربوطه مطابق جدول ذیل خواهد بود.امتیاز طرح( 2

 ریال(اعتبار اسمی طرح)مبالغ به میلیون 

 2000باالتر از  2000تا  1000تا  500تا  200تا  اعتبار اسمی طرح

 15تا  12تا  8تا  6تا  4تا  امتیاز طرح

 
 = اعتبار اسمی طرح5/0+)مبلغ کل قرارداد(*4)باالسری دانشگاه+هزینه های خرید تجهیزات سرمایه ای(*           

 

دکتری و یا رساله دکتری پژوهش محور انجام شود، در صورتی که طرح به عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد، رساله : 1تبصره 

شود و به ، امتیاز طرح استخراج میفوقشود و مطابق با جدول مبلغ کل قرارداد به عنوان اعتبار اسمی طرح در نظر گرفته می

 گیرد. تعلق می 5/1امتیاز ضریب 

برابر قابل افزایش  2/1ها و مؤسسات علمی خارج از کشور تا های تحقیقاتی مشترک با دانشگاهمتیاز گزارش طرح: ا2تبصره 

 است. 

 نامه ارتقاء باشد. بینی شده در آئینتواند باالتر از سقف امتیاز پیش: در هر صورت امتیاز طرح نمی3تبصره 

و مطابق موافقت  نامه کتبی مجری و سایر همکاران  7ماده  5اساس بند : سهم هر یک از همکاران در اخذ امتیاز بر 4تبصره 

 طرح مشخص خواهد شد. 
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 باسمه تعالی

 ت ممیزه دااگشنه دامغانچهارمین جلسه از دوره اول  هیا مصوبات 
 02/12/1397اترخی: 

 شماره:

های علمی که توسط انجمن( JCR,ISI,Scopus) های مورد تائید وزارت عتف به جزبه مقاالت منتشر شده که توسط سایر نمایه -2

پذیرد، با تشخیص کمیته منتخب و کمیسیون تخصصی تا چهار امتیاز داده شود. این امتیاز، به عنوان المللی صورت میتخصصی بین

 د شد. محسوب نشده و برای متقاضی در هر دوره ارتقا یا تبدیل وضع حداکثر ده امتیاز در نظر گرفته خواه 1-3امتیاز وتویی بند 

 
در سومین جلسه از دور اول هیات ممیزه، در خصوص دستورالعمل نحوه رسیدگی به تخلفات پژوهشی  40موضوع بند پیرو طرح  -3

مقرر شده بود که از هیات ممیزه مرکزی  و رساله نامهلزوم رعایت ترتیب اسامی در درج نام نویسندگان مقاالت مستخرج از پایان

به مقاالتی که بعد از تاریخ ابالغ مقرر شد، استعالم شود. پاسخ استعالم قرائت و با عنایت به تاکید بر ضرورت رعایت مفاد مقررات 

با توجه به درصد ارسال شده و ترتیب اسامی در آن لحاظ نشده امتیازی داده نشود لیکن  (29/01/94) نامه تخلفات پژوهشیآئین

هیات ممیزه تصمیم الزم در مورد ارتقای متقاضی را اتخاذ خواهد نمود. بدیهی است از تاریخ تصویب  ،تکرار اینگونه مقاالت در پرونده

نامه تخلفات پژوهشی لحاظ کنند در این مصوبه، مقاالتی که ارسال گردد اعضای هیات علمی بایستی ترتیب اسامی را مطابق آئین

  خواهند شد. ین صورت به کمیته بررسی تخلفات پژوهشی معرفی غیر ا

امتیاز( به عنوان امتیاز  2اجرایی )حداکثر تا -امتیاز علمی 5/0به ازای هر نیمسال راهنمایی دانشجویان دوره کارشناسی مقرر شد  -4

 ( لحاظ شود.4اجرایی )ماده-های علمیفعالیت

ترکیب کمیسیون از دستورالعمل طرز تشکیل هیات ممیزه موسسه و و ظایف و اختیارات آن، در مورد  10و 8 در خصوص مواد  -5

، مدیر گروه، معاون آموزشی دانشکده ،رئیس دانشکده ،تخصصی و کمیته منتخب مقرر شد، در صورت ذینفع بودن رئیس کمیسیون

 شود. فرد جایگزین با حکم معاون آموزشی دانشگاه مشخص 

 

یا چند جلد ترجمه می شود در صورتیکه  2امتیازدهی به چاپ کتاب هایی که توسط اعضای محترم هیات علمی در در خصوص  -6

 مرجع اصلی آن یک جلد می باشد مقرر شد، مبنای امتیازدهی کتاب اصلی باشد. 

 

ها رر شد به روسای دانشکدهگیرند، مقهای جاری که در دستور کار هیات ممیزه قرار میبه منظور تسریع در رسیدگی به پرونده -7

توصیه اکید شود که چنانچه پرونده متقاضیان در هر مرحله )کمیته منتخب، کمیسیون یا هیات ممیزه( مورد تائید واقع نشوند، به 

ماه بگذرد تا مجدداً بتواند درخواست خود را به کمیته شش منظور دادن فرصت کافی به متقاضی جهت تقویت پرونده خود حداقل 

 منتخب دانشکده مربوطه به ثبت برساند. 

 
دارا  متقاضی حداقل امتیاز الزم را برای ارتقاء، تبدیل وضع و ...، در مواردی که به تشخیص کمیته منتخب یا کمیسیون تخصصی -8

 گردد. ه یا کمیسیون به معنی عدم تائید هیات ممیزه تلقی پرونده به متقاضی عودت داده شود و عدم تائید کمیت نباشد

 


