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 دانشکده علوم جغرافیایی

 معاونت پژوهش و فناوری

 

 تشویق همکاران عضو هیأت علمیمورد در دانشکده علوم جغرافیایی اجرایی  نامهآیین

 ق معـاونت پژوهـش و فنـاوری دانشـگاهـهای پژوهشـی از طریبه انجـام طـرح

 

وزارت علوم،  04/06/1394مصوب تاریخ « ت علمینامه ارتقای مرتبه اعضای هیأآیین» 3ماده  7بند  بر اساس

های نامه )مقالهآن آیین 3-1توانند تا دوسوم حداقل امتیازات الزم بند اعضای هیأت علمی می، تحقیقات و فناوری

میزان کسب نمایند. دانشگاهی های پژوهشی درون و برونارتقای مرتبه از محل انجام طرحپژوهشی( را برای -علمی

و برای ارتقای مرتبه از دانشیاری به امتیاز  25از برای ارتقای مرتبه از استادیاری به دانشیاری حداکثر این امتی

افزایش دانشگاهی، های برونطرحتعداد ریزی برای رشد برنامه. از سوی دیگر، باشدامتیاز می 40استادی حداکثر 

ر تبار ویژه پژوهشی سالیانه )گرنت(، انتخاب پژوهشگدر محاسبه اعدانشگاهی برونپژوهشی  هایطرح انمجریامتیاز 

اختصاص ، و دانشگاهی و تقدیر از وی در مراسم هفته پژوهشهای پژوهشی برونبرگزیده در زمینه اجرای طرح

، بخشی از راهکارهای بهبود کیفیت دانشگاهی به واحد مربوطهای پژوهشی برونبخشی از مبلغ باالسری طرح

همچنین . اعالم شده است 1398تا  1393و فناورانه دانشگاه خوارزمی در برنامه راهبردی سال  های پژوهشیفعالیت

بهبود کیفیت منظور دستیابی به هدف خود، به 1398تا  1393سال برنامه راهبردی دانشکده علوم جغرافیایی در 

های ی از طریق انجام پژوهشریزی برای کسب منابع درآمدبرنامه، راهکارهای های پژوهشی و فناورانهفعالیت

تشویق اعضای هیأت علمی به انعقاد قراردادهای پژوهشی از های پژوهشی خارج از دانشگاه، افزایش طرحکاربردی، 

های کاربردی منظور انجام پژوهشهیأت علمی بهاعضای حمایت از و  طریق معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه

  اتخاذ نموده است.را ی دانشگاهدرون

در راستای تحقق تشویقی زیر، دانشکده علوم جغرافیایی بر آن است تا با سازوکار  گفته،با عنایت به موارد پیش     

   :اقدام کنددر این دانشکده مذکور باالدست و قوانین  هابرنامه

، عضای هیأت علمیا و ترفیع ساالنهدانشگاهی در ارتقای مرتبه های پژوهشی درون و برونحداقل امتیاز فعالیت -1

افزایش یا کاهش این هر میزان از نسبت  بهشود؛ تعیین می قرارداد پژوهشی پنج میلیون تومانازای هر امتیاز به یک

از طریق معاونت پژوهش و ها آنقرارداد  کههایی طرح یابد. بدیهی استمبلغ، امتیاز مربوط نیز افزایش یا کاهش می

 شوند.این امتیاز نمی، مشمول شدمنعقد نشده با فناوری دانشگاه
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که پژوهشی و آموزشی های های اجرایی و مؤسسههای دانشجویی تحت حمایت دستگاهها و رسالهنامهپایان -2

دانشگاهی تلقی طرح پژوهشی برون نیزناوری دانشگاه منعقد شده باشد ها از سوی معاونت پژوهش و فقرارداد آن

 .دنگردنامه میاین آیین 1رج در بند امتیاز مند و مشمول دنشومی

و  ست اقدام خود را به معاونت پژوهشدر دهی دانشگاهای پژوهشی برونهمکارانی که سوابق فنی و حقوقی طرح -3

ناوری دانشگاه را فراهم معاونت پژوهش و فنموده و امکان تغییر طرف قرارداد مربوط از خود به دانشکده ارائه  فناوری

 وند.شمیبرخوردار نامه این آیین 1 بنددر مندرج از امتیازات  نمایند،

عملکرد و پیگیری حقوق اعضای هیأت ای ، تهیه گزارش دورهبود مدیریت اجرای برنامه راهبردیمنظور بهبه -4

ها و مدیریت امور پژوهشی اعضای هیأت علمی دانشکده با اطالع و در مراجع  مربوط، کلیه فعالیتدانشکده علمی 

معاونت پژوهشی دانشکده نسبت به ایجاد بانک اطالعات  د.نذیرپمیعاونت پژوهشی دانشکده انجام هماهنگی م

 نماید.عملکرد مذکور اقدام می

های پژوهشی و فناورانه دانشگاه دانشکده، اجرای راهکارهای بهبود کیفیت فعالیتمعاونت پژوهش و فناوری  -5

  نماید:پیگیری میرا بینی شده است پیش 1398تا  1393سال  در برنامه راهبردیقرار زیر بهخوارزمی که 

 پژوهشی سالیانه )گرنت(، افزایش امتیاز مجری طرح پژوهشی در محاسبه اعتبار ویژه 

 تقدیر از وی در هفته پژوهش،دانشگاهی و های پژوهشی برونر برگزیده در زمینه اجرای طرحانتخاب پژوهشگ 

 دانشگاهی به واحد مربوطه.های پژوهشی برونرحاختصاص بخشی از مبلغ باالسری ط 

تصویب شورای دانشکده علوم جغرافیایی به 09/09/1394و در جلسه تاریخ شد بند تنظیم  6نامه در آییناین  -6
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