ماده -١مﻘﺪمﻪ

در راستاي اجراي ماده  ٣دستورالعمل شيوه هزينه كرد اعتبار ويژه پژوهشي )پژوهانــه( و بــراي بهبــود شــرايط ﺗوســعه پــژوهﺶ و فنــاوري در
دانشگاه سمنان" ،آيين نامه همكاري ﺗحقيقاﺗي" كه در جلسه مورخ  ٩٢/١٢/٤هيأت رئيسه ﺗصويب شﺪه است ،در جلســه مــورخ  ٩٨/٧/٧هيـأت
رئيسه مورد بازبيني قرار گرفت و ﺗحت عنوان " آيين نامه ﺗشويق دستياران پژوهشي" به ﺗصويب رسيﺪ و براي قراردادهاي منعقﺪه پــس از ﺗـاريخ
ﺗصويب ،قابل اجرا است.
ماده  -٢تعاريف و اختصارات

ﺗعاريف و اختصارات در اين آيين نامه عبارﺗنﺪ از:
معاونت :معاونت پژوهﺶ و فناوري دانشگاه سمنان.
معاون :معاون پژوهﺶ و فناوري دانشگاه سمنان.
پژوهشگر :عضو هيأت علمي دانشگاه سمنان.
دستيار :همكار ﺗحقيقاﺗي )داراي شرايط خاص( است كه براي ﺗحقق يك دستاورد پژوهشي يا فناوري با پژوهشگر همكاري مينمايﺪ.
قرارداد :قرارداد ﺗشويق دستيار پژوهشي.
دستاورد :دستاورد علمي ،پژوهشي و فناوري قابل قبول مﻄابق ماده  ٧اين آيين نامه.
در راستاي ﺗحقق و ﺗوسعه فعاليتهاي پژوهشي و فناوري ،قراردادي براي ﺗشويق دستيار پژوهشي فيمابين پژوهشــگر ،يـك دســتيار و معــاون
منعقﺪ ميشود .موضوع ﺗشويق در امور ﺗحقيقاﺗي بايﺪ منجر به ﺗحقق دستاورد باشﺪ.
ماده -٣شرايط پژوهشگر

) (١-٣پژوهشگر بايﺪ عضو هيأت علمي ﺗمام وقت دانشگاه سمنان باشﺪ.
) (٢-٣پژوهشگر با مرﺗبه استاديار ،ميﺗوانﺪ در هر زمان فقط با يك دستيار ،قرارداد داشته باشﺪ.
) (٣-٣پژوهشگر با مرﺗبه دانشيار ،ميﺗوانﺪ همزمان با دو دستيار ،قرارداد داشته باشﺪ.
) (٤-٣پژوهشگر با مرﺗبه استاد ،ميﺗوانﺪ همزمان با سه دستيار ،قرارداد داشته باشﺪ.
) (٥-٣پژوهشگر با هر مرﺗبه علمي ،كه نام وي در فهرست  %١پژوهشگران پر استناد جهان ) بــر اســاس پايگــاه  ( ISI-ESIقــرار گرفتــه باشــﺪ،
ميﺗوانﺪ همزمان با يك دستيار بيشتر از ظرفيت مفاد بنﺪهاي ) (٢-٣ﺗا ) ،(٤-٣قرارداد داشته باشﺪ.
ﺗبصره  :١در صورت ﺗحقق دستاورد و خاﺗمه هر قرارداد ،پژوهشگر ميﺗوانﺪ با ﺗوجه به مرﺗبه علمي خود قرارداد جﺪيﺪ با دستيار منعقﺪ نمايﺪ.
ماده -٤شرايط دستيار

دستيار بايﺪ يكي از شرايط ذيل را داشته باشﺪ :
١

) (١-٤دانشجوي ﺗحصيﻼت ﺗكميلي دانشگاه سمنان باشﺪ.
) (٢-٤فارغ التحصيل دانشگاهي با درجه كارشناسي ارشﺪ يا دكتري از يكي از دانشگاههاي معتبر داخل يــا خــارج از كشــور مــرﺗبط بــا ﺗﺨصــﺺ
پژوهشگر باشﺪ.
) (٣-٤از متﺨصصين خبره صنعتي با حﺪاقل مﺪرك كارشناسي ارشﺪ و داراي سوابق صنعتي قابل قبول بـا ﺗاييــﺪ شــركت هــاي دولتــي ،خصوصــي،
دانﺶ بنيان ،پارك هاي علم و فن آوري يا شهرك هاي علمي و ﺗحقيقاﺗي مرﺗبط با ﺗﺨصﺺ پژوهشگر باشﺪ .مرجع ﺗشﺨيﺺ صﻼحيت افراد در ايــن
بنﺪ ،معاون ميباشﺪ.
ﺗبصره  :١عضو هيأت علمي يا غير هيأت علمي دانشگاه سمنان نباشﺪ.
ﺗبصره  :٢عضو هيأت علمي ساير دانشگاهها نباشﺪ.
ﺗبصره  :٣دانشجوي ﺗحصيﻼت ﺗكميلي دانشگاه سمنان ﺗنها با استاد راهنماي دورهي ﺗحصيل خود ،ميﺗوانﺪ قرارداد داشته باشﺪ.
ﺗبصره :٤دانشجوي ﺗحصيﻼت ﺗكميلي دانشگاه سمنان با دو استاد راهنما ،ميﺗوانﺪ ﺗنها با يكي از اساﺗيﺪ راهنماي خود ،قرارداد داشته باشﺪ.
ماده – ٥تعهﺪات پژوهشگر

) (١-٥پژوهشگر موظف است ﺗنها در خصوص فعاليتهايي كه در قالب انعقاد قرارداد با دستيار منجر به يك دسـتاورد بــه نــام "دانشــگاه ســمنان"
است ،قبل از ﺗحقق قﻄعي دستاورد ،قرارداد با دستيار منعقﺪ نمايﺪ.
) (٢-٥پژوهشگر نميﺗوانﺪ با دو دستيار مرﺗبط با يك دستاورد ،قرارداد داشته باشﺪ.
) (٣-٥پژوهشگر موظف است در زمان عقﺪ قرارداد مستنﺪات رديفهاي ) (١-٤ﺗا ) (٣-٤را به همراه قرارداد ﺗحويل نمايﺪ.
) (٤-٥پژوهشگر موظف است در متن قرارداد ،مبلغ و مﺪت زمان اجراي قرارداد را مﻄابق با نوع دستاورد مورد نظر ،مشﺨﺺ نمايﺪ.
) (٥-٥پژوهشگر موظف است ﺗا سقف مبلغ قرارداد ،يك دستاورد از ماده  ٧اين آيين نامه را ﺗعيين و ارائه نمايﺪ.
) (٦-٥كليه مسئوليتهاي مربوط به دستاورد با پژوهشگر است .پژوهشگر در دستاورد بنﺪ ) (١-٧بايﺪ به عنوان نويسنﺪه مسئول مقاله باشﺪ.
) (٧-٥پژوهشگر موظف است پس از ﺗحقق قﻄعي دستاورد ،براي پرداخت مبلغ ﺗشويق به دستيار ،نسبت به ارسال نامه ﺗأييﺪيه به معاونــت ،اقــﺪام
نمايﺪ.
ماده  – ٦تعهﺪات دستيار

) (١-٦دستيار متعهﺪ است در زمان ﺗعيين شﺪه ،امور محوله را به نحو احســن انجــام داده و حــق واگــذاري ﺗمــام يــا قســمتي از خــﺪمات موضــوع
قرارداد را به شﺨﺺ يا اشﺨاص حقيقي يا حقوقي ديگر نﺪارد.
) (٢-٦دستيار متعهﺪ است در دستاورد بنﺪ ) (١-٧وابستگي خود را با عنوان "محقق دانشگاه سمنان" يا ""Researcher of Semnan University
در مقاله درج نمايﺪ.
) (٣-٦هرگاه دستيار بﺪون عذر موجه مﺪت انجام خﺪمات را رعايت ننمايﺪ و ﺗمام يا قسمتي از خﺪمات از برنامه زمان بنﺪي ﺗأييﺪ شﺪه به ﺗأخير
افتﺪ ،پژوهشگر حق خواهﺪ داشت كه قرارداد را فسخ نمايﺪ و يا قرارداد جﺪيﺪ با مبلغ ﺗقليل يافته ﺗنظيم نمايﺪ.
٢

) (٤-٦دستيار متعهﺪ است در صورت انصراف از دستياري مراﺗب را به صورت كتبي به پژوهشگر اعﻼم نمايﺪ.
) (٥-٦كليه اطﻼعات ،مﺪارك ،اسناد ،پرسشنامهها ،يافتهها و نتايج حاصل از ﺗحقيق كه به موجب قرارداد ﺗوسط دستيار ﺗهيه ميشود متعلق به
دانشگاه سمنان ميباشﺪ و دستيار حق انتشار ،واگذاري و استفاده از ﺗمام يا بﺨشي از آن بﺪون هماهنگي با پژوهشگر را نﺨواهﺪ داشت.
ماده  – ٧دستاوردهاي همكاري تحﻘيﻘاتي و مبلغ تشويق هر دستاورد

دستاوردهاي ذيل به عنوان نتايج قرارداد ﺗلقي ميشونﺪ .مبالغ مربوط به ﺗشويق هر يك از دستاوردها به شرح ذيل ميباشﺪ:
) (١-٧چاپ مقاﻻت علمي – پژوهشي )به صورت كاغذي يا الكترونيكي( و نمايــه شــﺪه در مجــﻼت  ISI-JCRيـا  ISCداراي ضــريب ﺗــاثير يــا
 Scopusمﻄابق با ضوابط دانشگاه سمنان.
ﺗبصره  :١سقف پرداخت ﺗشويقي به دستيار در بنﺪ ) ،(١-٧بر اساس كيفيت مجله و مﻄابق جﺪول ذيل ،ميباشﺪ.
كيفيت مجله

سقف پرداخت ﺗشويقي به دستيار

Q1

 ١٥,٠٠٠٠٠٠ريال

Q2

 ١٠,٠٠٠,٠٠٠ريال

Q3

 ٥,٠٠٠,٠٠٠ريال

Q4

 ٣,٠٠٠,٠٠٠ريال

ﺗبصره  :٢چنانﭽه مبلغ ﺗشويقي درج شﺪه در متن قرارداد براي اين دستاورد ،كمتر از مبلغ ﺗشويقي سقف پرداخــت در ﺗبصــره  ١بنــﺪ ) (١-٧باشــﺪ،
مبلغ مذكور در قرارداد به دستيار پرداخت خواهﺪ شﺪ.
ﺗبصره  :٣پرداخت مبلغ قرارداد منوط به ثبت مقاله ﺗوسط پژوهشگر در سامانه پويا و ﺗاييﺪ معاونت ميباشﺪ.
) (٢-٧ﺗأليف كتاب منتشره در انتشارات دانشگاه سمنان يا در انتشارات معتبر خارجي ،كه نام دستيار در رديــف نــام مؤلفــان درج شــﺪه باشــﺪ .بــه
طوريكه سقف مبلغ پرداختي از طريق قرارداد به دستيار ،از حﺪاكثر معادل  %٩٠مبلغ حق التأليف پژوهشگر در همان كتاب بيشــتر نباشــﺪ .ارزيــابي
اعتبار انتشارات خارجي و ﺗعيين مبلغ حق التاليف ﺗشويقي به عهﺪه شوراي كتاب دانشگاه سمنان ميباشﺪ.
) (٣-٧ﺗرجمه كتاب منتشره در انتشارات دانشگاه سمنان كه نام دستيار در رديف نام مترجمان درج شﺪه باشﺪ .بــه طوريكــه ســقف مبلــغ ﺗشــويقي
پرداختي از طريق قرارداد به دستيار ،از حﺪاكثر معادل  %٩٠مبلغ حق الترجمه پرداختي به پژوهشگر در همان كتاب بيشتر نباشﺪ.
) (٤-٧ﺗأييﺪيه علمي اختراع مﻄابق قوانين جاري كميته مالكيت فكري دانشگاه سمنان و بر اساس درصﺪ ﺗعيين شﺪه ﺗوسط كميتــه مالكيــت فكــري
دانشگاه سمنان ،به ازاي هر اختراع با ﺗأييﺪيه علمي ﺗا سقف مبلغ ﺗشويقي ﺗعيين شﺪه ﺗوسط كميته مالكيت فكري دانشگاه سمنان در همان سال.
) (٥-٧ثبت اختراع در مراجع خارجي مﻄابق قوانين جاري كميته مالكيت فكري دانشــگاه ســمنان و بــر اســاس درصــﺪ ﺗعيــين شــﺪه ﺗوســط كميتــه
مالكيت فكري دانشگاه سمنان ،به ازاي هر اختراع ﺗا سقف مبلغ ﺗشويقي ﺗعيين شﺪه ﺗوسط كميته مالكيت فكري دانشگاه سمنان در همان سال.
) (٦-٧ايجاد شركت دانﺶ بنيان )جذب و پذيرش در مركز رشﺪ يا پارك علم و فناوري دانشگاه سمنان( در صورﺗي كه هر دو نفــر عضــو شــركت
مذكور باشنﺪ و مجوز دانﺶ بنيان از مراجع ذيصﻼح كشور دريافت كرده باشنﺪ ،ﺗا مبلغ  ٢٠/٠٠٠/٠٠٠ريال.

٣

) (٧-٧راه انﺪازي آزمايشگاه جﺪيﺪ با ﺗنظيم و ارائه دستورالعمل بر اساس ضوابط و با ﺗعريف حﺪاقل هفت آزمايﺶ و ﺗأييﺪ مــﺪير گــروه و رئــيس
دانشكﺪه ،براي هر آزمايشگاه ﺗا مبلغ  ٧/٠٠٠/٠٠٠ريال.
) (٨-٧شركت در جشنوارههاي ملي و بين المللي به صورت مشترك با عضو هيأت علمي و كسب رﺗبه اول ﺗا سوم به شرح ذيل:
 كسب رﺗبه اول در جشنواره بين المللي ﺗا مبلغ  ٨/٠٠٠/٠٠٠ريال. كسب رﺗبه دوم در جشنواره بين المللي ﺗا مبلغ  ٦/٠٠٠/٠٠٠ريال. كسب رﺗبه سوم در جشنواره بين المللي ﺗا مبلغ  ٥/٠٠٠/٠٠٠ريال. كسب رﺗبه اول در جشنواره ملي ﺗا مبلغ  ٥/٠٠٠/٠٠٠ريال. كسب رﺗبه دوم در جشنواره ملي ﺗا مبلغ  ٤/٠٠٠/٠٠٠ريال. كسب رﺗبه سوم در جشنواره ملي ﺗا مبلغ  ٣/٠٠٠/٠٠٠ريال.) (٩-٧ساخت دستگاه آزمايشگاهي و ﺗحقيقاﺗي خاص همراه با ﺗﺪوين دستور كار آزمايشگاهي و ﺗأييــﺪ معــاون پــژوهﺶ و فنــاوري دانشــكﺪه بــه
همراه ارائه دﻻيل ساخت دستگاه ﺗا مبلغ  ٨/٠٠٠/٠٠٠ريال.
) (١٠-٧ﺗنظيم پروپوزال كه منجر به انعقاد قرارداد ﺗحقيقاﺗي و فناوري از سوي دانشگاه سمنان با سازمانهاي متقاضــي خــارج از دانشــگاه ســمنان
گردد ﺗا مبلغ يك درصﺪ مبلغ قرارداد ﺗحقيقاﺗي و فناوري مذكور.
ﺗبصره  :٤مبلغ ﺗشويقي موضوع بنﺪ ) ،(١٠-٧پس از انعقاد قرارداد فيما بين معاون با كارفرما و ﺗأييﺪ پژوهشگر به دستيار پرداخت ميشود.
ماده  - ٨محاسبات مالي

مبلغ ﺗشويقي دستيار بر اساس موضوع همكاري و نوع دستاورد مورد انتظار ﺗعيين ميشود كه پس از ﺗأييﺪ پژوهشگر )ارسال نامه رسمي به
معاونت( ،براساس مقررات مالي جاري دانشگاه سمنان ،از محل اعتبار پژوهانه پژوهشگر ،به دستيار پرداخت ميشود.
ﺗبصره  :١بر اساس آيين نامه پژوهانه دانشگاه سمنان ،پژوهشگر ميﺗوانﺪ مبلغ غير پرسنلي پژوهانه خود را صرف قرارداد نمايﺪ.
ﺗبصره  :٢سقف قرارداد بر اساس نوع دستاورد و اعﻼم رسمي پژوهشگر به معاونت و در ســقف اعتبــار پژوهانــه )در صــورت وجــود اعتبــار غيــر
پرسنلي( پژوهشگر براي انعقاد قرارداد ﺗعيين مي شود و حﺪاكثر ﺗا مبلغ  ٢٠/٠٠٠/٠٠٠ريال ميباشﺪ.
ماده - ٩مﺪت قرارداد

مﺪت قرارداد از زمان انعقاد قرارداد ،حﺪاكثر  ٢سال ميباشﺪ.
ماده  - ١٠نحوه پرداخت قرارداد

پژوهشگر متعهﺪ است ﺗا بر اساس ﺗعهﺪات دستيار ،پس از دريافت نتايج بر اساس ماده  ،٧با ارسال نامه رسمي ،ميزان فعاليت مورد ﺗأييﺪ دستيار
را به معاونت اعﻼم نمايﺪ ،ﺗا براساس آيين نامه و مقررات مالي جاري دانشگاه سمنان ،پس از ﺗأييﺪ معاون ،مبلغ ﺗشويقي از محل اعتبار پژوهانه
پژوهشگر ،به دستيار پرداخت شود.
) (١-١٠پژوهشگر در صورت ﺗمايل ميﺗوانﺪ پس از ﺗحقق قﻄعي دستاورد ،در طي يك مرحله ،پرداخت ﺗشويقي به دستيار را درخواست نمايﺪ.
٤

) (٢-١٠پژوهشگر در صورت ﺗمايل ميﺗوانﺪ ،با ارسال نامه رسمي و اعﻼم پيشرفت مورد ﺗأييﺪ قرارداد ،در طي دو مرحله ،پرداخت ﺗشــويقي بــه
دستيار را درخواست نمايﺪ.
) (١-٢-١٠پژوهشگر در صورت ﺗمايل ميﺗوانﺪ قبل از ﺗحقق قﻄعي دستاورد و پس از حصول  %٥٠پيشرفت ،مرحله اول را ﺗا معــادل  %٥٠مبلــغ
قرارداد به دستيار را درخواست نمايﺪ.
) (٢-٢-١٠پژوهشگر در صورت ﺗمايل ميﺗوانﺪ پس از ﺗحقــق قﻄعــي دســتاورد ،مرحلــه دوم )نهــايي( و باقيمانــﺪه مبلــغ قــرارداد بــه دســتيار را
درخواست نمايﺪ.
ﺗبصره  :١در صورت انتﺨاب پرداخت طي دو مرحله ،پژوهشگر بايﺪ فرم ﺗعهﺪ كسر از حقوق خود )به دليل احتمال عﺪم ﺗحقق دســتاورد و يــا فســخ
قرارداد( را ﺗكميل و امضاء و در زمان ارسال قرارداد ،به معاونت ارائه نمايﺪ.
ماده  - ١١فسخ قرارداد

) (١-١١در صورﺗي كه پژوهشگر ،بيﺶ از  ٢سال پس از انعقاد قرارداد ،نتوانﺪ ﺗحقق هيچ دستاورد قﻄعي را به معاونت اعﻼم نمايﺪ ،قــرارداد خــود
به خود فسخ خواهﺪ شﺪ.
) (٢-١١در صورﺗي كه براي پژوهشگر معلوم شود كه دستيار ﺗوانايي ﻻزم براي انجام به موقع و مﻄلوب وظايف محوله را نﺪارد ،پژوهشگر حق
دارد بﺪون احتياج به انجام ﺗشريفات خاص ،قرارداد را با اخﻄار كتبي  ١٠روزه فسخ نمايﺪ .در اين صورت دستيار موظف است كليه اطﻼعات،
مﺪارك و اسناد موضوع قرارداد را ،ﺗا ﺗاريخ فسخ به پژوهشگر ﺗحويل دهﺪ و دستيار حق مﻄالبه هيﭽگونه وجهي را نﺨواهﺪ داشت.
ماده  - ١٢ساير موارد پيش بيني نشﺪه

ساير موارد پيﺶ بيني نشﺪه در اين آيين نامه ﺗوسط معاون پيشنهاد و در شوراي پژوهشي و فناوري دانشگاه بررسي و در هيأت رئيســه مﻄــرح و
ﺗصميم گيري ميشود.
ماده  – ١٣تصويب و زمان اجرا

اين آيين نامه اصﻼحي داراي  ١٣ماده و  ١٢ﺗبصره ،در ﺗاريخ  ٩٨/٧/٧در هيات رئيسه ،مورد بازبيني قرار گرفت و از ﺗاريخ ﺗصويب قابــل اجــرا
ميباشﺪ.

٥

