
  دانشگاه ي هيأت رييسه 20/7/1393ي مورخ  جلسه صورت

  

در اتاق رياست محترم دانشگاه تشكيل جلسه داده و پـس   20/7/1393ي دانشگاه روز دوشنبه مورخ  اعضاي هيأت رييسه

  :گيري نمود از بحث و تبادل نظر در خصوص موارد مطروح، به شرح زير تصميم

ي علوم انساني مقرر شد آقاي  ي رييس محترم دانشكده و نامه 20/5/1393ي مورخ  جلسه صورت 3بر اساس بند ) 1

  .عنوان مدير گروه جغرافياي شهري منصوب شوند گيالنده به دكتر عطا غفاري

سرپرست محترم آكادمي زبان دانشگاه، اعضاي  12/7/1393مورخ  93/د/4364/1ي  ي شماره بر اساس نامه) 2

  :زير تعيين شدند ي علمي اين آكادمي به شرح كميته

 )رييس كميته(دكتر رضا عبدي  -1

 دكتر توحيد صيامي -2

 دكتر عادل آزاددل -3

 دكتر رامين محرمي -4

 دكتر اوشا برهمند -5

 دكتر محمد رضي نژاد - 6

  ولي محمدي   -7

هاي پژوهشي  به منظور تشويق و ترغيب اعضاي هيأت علمي رسمي دانشگاه محقق اردبيلي در اجراي فعاليت) 5

ي استخدامي اعضاي هيأت علمي، همه ساله آن دسته از  نامه فصل چهارم آيين 23و  18 مؤثر و براساس مواد

ي ارتقاء باشند، براساس جدول زير  نامه آيين 3ي  اعضاي هيأت علمي كه داراي امتياز ذخيره پژوهشي از ماده

  .گردد ارسال مي اين موضوع جهت تصويب نهايي به هيأت امناي دانشگاه. ي تشويقي دريافت خواهند كرد پايه

  دهم به بعد  دهم  نهم  هشتم  هفتم  ششم  پنجم  چهارم  سوم  دوم  اول  پايه

  300  200  150  100  70  65  60  50  40  30  20  امتياز

هيأت رييسه دانشگاه، مقرر گرديد پاداش  23/04/1393ي مورخ  جلسه مستخرج از صورت 18پيرو مفاد بند ) 6

به كارمندان دانشگاه مطابق با قوانين پرداخت پاداش به اعضاي  مقاالت مجالت معتبر، تأليف و ترجمه كتاب

  .هيأت علمي دانشگاه و از محل اعتبارات معاونت پژوهشي و فناوري دانشگاه پرداخت گردد

هيأت اجرايي منابع انساني و شرح وظايف  19/7/93مورخ  1030ي  ي شماره جلسه صورت 2با عنايت به بند ) 7

ي مدير برنامه،  هاي مورد نياز كارمندان بر عهده و تشكيالت دانشگاه، تعيين و تأييد دورهمديريت برنامه، بودجه 

  .باشد ي معاونت اداري و مالي مي ها بر عهده بودجه و تشكيالت دانشگاه و اجراي اين دوره

هاي و كارگاه هاهاي آموزشي، دفتر همايشها و كارگاهمقرر گرديد با توجه به افزايش برگزاري تعداد همايش) 9

  .تخصصي در دانشگاه زير نظر معاون پژوهشي و فناوري تأسيس گردد

هاي نامهدر خصوص اجازه استفاده از پايان) Irandoc(مقرر گرديد با پژوهشگاه علوم و فناوري اطالعات ايران ) 10

  .نامه منعقد گردد كارشناسي ارشد كه دو سال از زمان دفاع آنها گذشته است، تفاهم



ي مركز رشد واحدهاي فناوري بعد از بازنگري جهت تصويب به هيأت امناي دانشگاه  نامهمقرر گرديد آيين) 11

  .ارسال گردد

شوراي دانشگاه  28/11/1392مصوب  (Grant)دستورالعمل اجرايي تخصيص اعتبار پژوهشي  2- 7موضوع بند ) 12

شناسي ارشد و دانشجويان دكتري مطرح و درخصوص پرداخت پاداش مقاله چاپ شده توسط دانشجويان كار

ي مقاالت منتشر شده توسط دانشجويان  مقرر گرديد براساس جدول زير نسبت به پرداخت پاداش به كليه

  .  تحصيالت تكميلي دانشگاه اقدام شود

  )ريال(پاداش نوع مقاله

   IF  1500000بدون  -ييد وزارتين أپژوهشي داخلي مورد ت- مقاالت چاپ شده در مجالت علمي

  ISC 2000000پژوهشي با نمايه  - مقاالت چاپ شده در مجالت علمي

  1500000  ييد دانشكدهأهاي علمي معتبر با ت و پايگاه Scopusپژوهشي با نمايه  - مقاالت چاپ شده در مجالت علمي

  Web of Sciences   2000000پژوهشي نمايه شده در  - مقاالت چاپ شده در مجالت علمي

مجالت نمايه در 

JCR 

5.00 <≤

AIF

IF

  

3000000  

15.0 <≤

AIF

IF

  

3500000  

AIF

IF
≤1

  

4000000  

  1000000  مقاله چاپ شده در ساير مجالت با هيات تحريريه معتبر

پژوهشي را مطابق با آخرين هاي شود طرح ارشد اجازه داده مي به كارمندان دانشگاه با حداقل مدرك كارشناسي  )13

ها در قالب طرح پژوهشي نوع دوم با حداكثر مبلغ اين طرح. قوانين مصوب براي اعضاي هيأت علمي اجرا نمايند

، JCRگردد و تسويه حساب طرح منوط به پذيرش يا چاپ مقاله در مجالت معتبر سي ميليون ريال اجرا مي

ها جهت اين نوع طرح. جالت مورد تأييد وزارتين خواهد بوديا م ISCمجالت نمايه شده در شوراي راهبري 

 .گرددبررسي به يك داور خارج از دانشگاه توسط مدير امور پژوهشي دانشگاه ارسال مي

  دانشگاه سرپرست        گودرز صادقيـ 

  مسؤول دفتر نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه        نسب ـ  حميد علي

  و تحصيالت تكميلي دانشگاه معاون آموزشي        ـ بهروز سبحاني

  ّاوري دانشگاه پژوهشي و فن تمعاونسرپرست         محمد نريماني ـ 

  دانشگاه اداري و ماليمعاون                                     علي عباديـ  

  دانشگاهمعاون دانشجويي           ولي رسولي ـ 



  معاون فرهنگي و اجتماعي دانشگاه        ـ  علي غفاري

  مدير كل حوزه رياست      ـ احمد يوسفيان داراني


