
  اعضاي به) گرنت( ويژه اعتبار تخصيص نامه آيين

  تهران دانشگاه علمي هيئت 

  

 دانشگاه لميع هيئت اعضاي پژوهشي هاي فعاليت ارزيابي روند در تسريع و ويژه اعتبار تخصيص جهت مدون ضوابط واعمال هماهنگ سياست اتخاذ منظور به نامه آيين اين

  .است شده تدوين تخصيصي ويژه اعتبار بهينه كرد هزينه و

  : اهداف - 1 ماده

 پژوهشي هايگيري جهت نيز و كشور علمي جامع نقشه ، 1404افق در ايران اسالمي جمهوري انداز سندچشم در تهران دانشگاه وفناوري پژوهش اهداف به دستيابي -الف

  .دانشگاه دوم ساله پنج برنامه

  . علمي هيئت اعضاي  پژوهشي عملكرد وكمي كيفي بررسي امكان نمودن فراهم -ب

  .دانشگاه الملليوبين ايمنطقه جايگاه ارتقاء -ج

 نو، هايايده پرورش و حمايت بر تاكيد با كشور نيازهاي رفع و علم توليد افزايي، دانش راستاي در پژوهشي هايفعاليت انجام به علمي هيئت اعضاي ترغيب -د

  .محور محصول هايپژوهش و كارآفرين آور،فن

  

   :ويژه اعتبار تخصيص معيارهاي - 2 ماده

  .يابدمي تخصيص ايشان به و محاسبه ذيل هايشاخص از شده كسب امتيازات مجموع براساس علمي هيئت اعضاي ويژه اعتبار

   الكترونيكي يا چاپي از اعم علمي معتبر نشريات در علمي هيئت اعضاي شده منتشر هايمقاله -2-1

  :باشدمي ذيل شرح به مختلف هايحوزه در  wos  در شده نمايه الملليبين معتبر هايمجله در شده چاپ هايمقاله امتيازدهي -2-1-1

  :      )science(  علوم درحوزه 

1يك، سوم  باالي
EF    هر در ategoryc                                                            13 امتياز     

         امتياز category                                                           10 هر در       EFيك، سوم مياني

  امتياز category                                                            7 هر در          EFيك، سوم آخر

  

  )  social science( اجتماعي علوم درحوزه 

  امتياز category                                                         26 هر در        EFيك، سوم  باالي

           امتياز category                                                        20 هر در         EFيك، سوم مياني

  امتياز category                                                       14 هر در            EFيك، سوم  آخر

    

              امتياز Arts & Humanities                                  (30( انساني علوم و هنر حوزه در 

  .گيردمي تعلق امتياز 100مجالت اين در شده چاپ مقاالت به و ننموده تبعيت فوق قاعده از  science و  nature مجالت امتياز :1 تبصره

  

  .شود مي محاسبه 2 ضريب با شوند مي نمايه WOS  پايگاه در كه مروري مقاالت امتياز :2 تبصره

  :باشدمي ذيل شرح به مختلف هايحوزه در scopus در شده نمايه الملليبين معتبر هايمجله در شده چاپ هايمقاله امتيازدهي - 2-1-2

  امتياز science (                                                                                       6 ( علوم درحوزه 

  امتياز social science  (                                                                10( اجتماعي علوم درحوزه 

                                                        

١
1 .Eigen factor خالف بر آن محاسبه در كه است نشريات براي ارزشي جامع فاكتور يك impact factor شودمي منظور متفاوت ارزش با مجالت اعتبار به بسته مختلف نشريات توسط ارجاع امتياز و شده حذف خود به نشريه ارجاع .

www .Eigen factor.org   

  



   امتياز Arts  &Humanities (                                                    13( انساني علوم و هنر درحوزه 

  scopus و WOS ايندكس فاقد كه معتبر خارجي نشريات ساير در يا بوده ISC الملليبين ايندكس ارايد كه پژوهشي-علمي هايمجله رد شده چاپ مقاله هر ازاي به -2-1-3

  امتياز 5                     . باشد رسيده چاپ به باشندمي

 علمي مجالت و پزشكي آموزش و درمان بهداشت، وزارت و فناوري و تحقيقات علوم، وزارت معتبر داخلي پژوهشي -علمي هايمجله در شده چاپ مقاله هر ازاي به -2-1-4

                                                           امتياز ISC                  3 در شده ايندكس ترويجي

  امتياز 2                                          ترويجي _ علمي مجالت رد شده چاپ مقاله هر ازاي به -2-1-5

  

 بررسي كميته تشخيص به بنا باشندنمي موجود فناوري و تحقيقات علوم وزارت معتبر نشريات ليست در كه تخصصي مجالت ساير در منتشره مقاالت :3 تبصره

  .شوند برخوردار ترويجي علمي امتياز از توانندمي دانشگاه علمي هيئت اعضاي پژوهشي هايفعاليت خاص موارد

  

 Letter  ، Technical note ، Short Communication: قبيل از مختلف هايصورت به و نبوده ) full paper( كامل مقاله صورت به كه مقاالتي به :4 تبصره

، rapid publication ، case report به گرفته، تعلق كامل مقاله امتياز %80 تا شود منتشر سازد، متمايز كامل مقاله يك از را مقاله كه ديگري عنوان هر يا و 

  .گيردمي تعلق كامل مقاله امتياز Review   100% نوع از مقاالتي به و كامل مقاله امتياز Discussion, Comment, Editorial material 50% نوع از مقاالتي

  

مي تقسيم) Experimental based( بنيان آزمايش و)  Theoretical( نظري دسته دو به) Science( علوم حوزه در منتشره مقاالت اينكه به باتوجه :5 تبصره

  :شودمي منظور 2 ضريب نظري مقاالت به نسبت ذيل هايمالك درنظرگرفتن با بنيان آزمايش مقاالت براي مقاالت اينگونه ارزيابي در شود،

  .است آزمايشگاهي غير هايداده نقادي و پردازينظريه توصيف، تحليل، از حاصل مقاالت كليه شامل نظري مقاالت -1

 بيوشيميايي شيميايي، مواد از آنها در و آيدمي دست به آزمايش انجام و طراحي كمك به پژوهش هايداده كه است مقاالتي كليه شامل بنيان آزمايش مقاالت -2

  .شودمي گرفته بهره محاسباتي توان با كامپيوترهاي و كالسترها و آزمايشگاهي تجهيزات و

 به مختلف، مجالت در نگارش متفاوت هايشيوه حسب بر كه است )Experiments( آزمايش بخش وجود مقاله يك بودن بنيان آزمايش تشخيص مالك -3

  .شود مي ديده درمقاله ذيل اشكال از يكي

  

Analytical  Analytical Techniques  Computational results  

Materials & Methods  Experiments Instrumentation  Data analysis  

Geochemical analysis  Field studies  Practical Results  

Data a Methods acquisition  Petrography  Practical Results  

  

 ايشان عضويت اعالم نيز و گزارش و حكم ارائه با الملليبين تخصصي هايجشنواره در داوران علمي هيئت عضو عنوان به علمي هيئت اعضاي حضور :6تبصره

 تلقي ترويجي -علمي مقاله حد در و محسوب مذكور علمي هيئت اعضاي پژوهشي عملكرد هايشاخص از يكي تهران، دانشگاه علمي هيئت عضو عنوان به

  .باشد مي امتياز 4 حداكثر سال در مربوط امتياز. گرددمي

  

  . گيردمي تعلق ويژه اعتبار امتياز  2 اعتبار كم نشريات ليست رد موجود هايمجله رد شده چاپ پژوهشي علمي مقاالت به :7 تبصره

  الملليبين و ملي هايهمايش مقاالت مجموعه در علمي هيئت اعضاي شده چاپ هايمقاله -2-2

                                                                                                         امتياز 2          الملليبين هايهمايش CD يا مقاالت مجموعه در شده چاپ كامل مقاله هر ازاء به -2-2-1

                                                                                                                       امتياز 1    لملليابين هايهمايش CD يا مقاالت خالصه مجموعه در شده چاپ مقاله خالصه هر ازاء به -2-2-2

                              امتياز 1                 ملي هايهمايش CD يا ها مقاله مجموعه در شده چاپ كامل مقاله هر ازاء به -2-2-3

  امتياز 5/0                            ملي هايهمايش  CD يا مجموعه در شده چاپ مقاله خالصه هر ازاء به -2-2-4

  



.                                                                                                       گيردنمي تعلق امتيازي آن از بيشتر به و باشدمي مقاله 5 تعداد همايش يك در علمي هيئت عضو هر توسط مقاله ارائه سقف :8 تبصره

  . باشدمي امتياز 15 سال هر در الملليبين و ملي هايهمايش كامل هايمقاله امتياز سقف :9 تبصره

  . باشدمي امتياز 5 هرسال در الملليبين و ملي هايهمايش هايمقاله خالصه امتياز سقف :10 تبصره

  

مي گرفته نظر در 5/1 ضريب با باشند، شده چاپ wos در شده نمايه الملليبين نشريات در كه الملليبين هايهمايش در شده ارائه مقاالت خالصه امتياز :11 تبصره

  ).10و 9هايدرتبصره شده اشاره سقف رعايت بدون( شود

  

  شده چاپ هايكتاب -2-3

  امتياز 20                        تهران دانشگاه انتشارات و چاپ مؤسسه توسط شده چاپ تأليفي هايكتاب -2-3-1

  

  . باشدمي بند اين مشمول تهران دانشگاه انتشارات و چاپ مؤسسه مسلسل شماره داراي شده داوري هايكتاب فقط :12تبصره

  امتياز 15                                     دانشگاهي جهاد انتشارات توسط شده چاپ تأليفي هايكتاب-2-3-2

دانشگاهي علمي معتبر مراكز ساير توسط شده چاپ تأليفي هايكتاب-2-3-3
2

   امتياز 12                          

  امتياز 7                                                 نشر مراكز ساير توسط شده چاپ تأليفي هايكتاب -2-3-4

  .گيردمي تعلق مربوط امتياز پنجم يك حداكثر تجديدنظر با مجدد چاپ هايكتاب به-2-3-5

  . شد خواهد محاسبه تاليفي هايكتاب امتياز %50 شده ترجمه هايكتاب امتياز -2-3-6

  . شد خواهد محاسبه5/1 ضريب با معتبر هايجشنواره توسط دانشگاهي برگزيده هايكتاب يا و ايران اسالمي جمهوري سال برگزيده هايكتاب-2-3-7

.                                                         دانشگاه علمي هيات اعضاي پژوهشي هايفعاليت خاص موارد برسي كميته ارزيابي از پس كشور از خارج در شده چاپ هايكتاب به مربوط امتياز -2-3-8

  امتياز 20 حداكثر

  :خواهدشد محاسبه 5/1 ضريب با ذيل ناشران توسط شده چاپ هايكتاب امتياز -2-3-9

  )باشد شده چاپ فارسي غير زبان به كتاب كه مواردي در( تهران دانشگاه انتشارات و چاپ مؤسسه

Elsevier  

Springer  

John Wiley  

Taylor & Francis  

Blackwell  

Mc Grow Hill  

Oxford  

Routledge  

  

  .باشدمي دانشگاه علمي هيئت اعضاي پژوهشي هايفعاليت خاص موارد بررسي كميته 9-3-2 بند موضوع الملليبين معتبر ناشرين تشخيص مرجع :13تبصره

 تشخيص اعتبار ياكم اعتبار فاقد علمي هيئت اعضاي پژوهشي هايفعاليت خاص موارد بررسي كميته توسط كه ناشريني توسط منتشره هايكتاب به -2-3-10

  .گيردمي تعلق امتياز ها آن به كميته آن نظر مطابق ويا نگرفته تعلق امتيازي شوند مي داده

 كتاب امتياز درصد پنجاه از رسندمي چاپ به كتاب صورت به معتبر ناشران توسط الزم مراحل طي از پس كه دانشگاه تكميلي تحصيالت هاينامهپايان -2-3-11

  .شد خواهند برخوردار نيز 5/1 ضريب از برسند چاپ به انگليسي زبان به چنانچه و شده برخوردار

 واگذار علمي هيئت اعضاي پژوهشي هايفعاليت خاص موارد بررسي كميته به موضوع و حجم در تنوع به توجه با جلدي چند هايكتاب امتياز بررسي -2-3-12

  . شودمي

                                                        

٢
  ...و دانشگاهي نشر مركز سمت مانند دانشگاهي نشر مراكز و انتشارات كليه شامل. 1

  



  

 مميزه هيئت مصوبات يا و علمي هيئت اعضاي ارتقاء نامهآيين امتيازات ضريب اساس بر و مؤلفين تعداد به توجه با هاوكتاب هامقاله امتياز محاسبه نحوه: 14 تبصره

  . شد خواهد محاسبه دانشگاه

 به و نويسندگان تعداد براساس است، شده نوشته الفبا حروف ترتيب به آن نويسندگان نام كه هاييكتاب و رياضي دانشكده هايكتاب و هامقاله امتياز: 15تبصره

  . بود خواهد تساوي

  

 عنوان به رانته دانشگاه نام به كتاب شناسنامه در يا و كتاب جلد روي در چنانچه دانشگاه علمي هيئت اعضاي توسط شده ترجمه يا تاليفي كتب در :16 تبصره

 مقدمه اي پيشگفتار پايان در مترجم/ مؤلف  اشتغال محل عنوان به تهران دانشگاه نام كه صورتي در و كامل امتياز باشد شده اشاره  مترجم/  مؤلف اشتغال محل

  .گيردمي تعلق كتاب به امتياز كل %50 باشد شده ذكر كتاب

  

   پژوهشي - علمي هاينشان -2-4

 از پس) فارابي رازي، بهايي، شيخ خوارزمي، جشنواره( كشور داخل و الملليبين معتبر علمي هايجشنواره در پژوهشي - علمي هايننشا يا جوايز دريافت -2-4-1

   امتياز 10 حداكثر                                                                                    علمي هيئت اعضاي پژوهشي هايفعاليت خاص موارد بررسي كميته ارزيابي

  

  .باشدمي امتياز 4 سوم نفر و امتياز 7 دوم نفر امتياز، 10 برابر اول نفر براي فارابي و خوارزمي الملليبين هايجشنواره از جوايز دريافت امتياز :17 تبصره

  

  نوين نظرات ارائه و شده ثبت هنري بديع ثار آ اكتشافات، اختراعات، -2-5

   امتياز 20   الملليبين معتبر مراجع از گواهينامه داراي هنري علمي بديع اثر يا نوآوري اكتشاف، اختراع، ثبت 2-5-1

  .گيرندمي قرار فوق دربند نيز الملليبين استانداردهاي براساس شده مهندسي نوتركيب هايسويه اختراع و ايجاد يا و ميكروبي نوين هايگونه كشف: 18تبصره

 علوم، وزارت توسط شده اعالم هايپايگاه و هاسازمان تأييد مورد داخلي معتبر مراجع از گواهينامه داراي هنري علمي بديع اثر يا نوآوري اختراع، ثبت -2-5-2

   امتياز 10                               3.فناوري و تحقيقات

 نيز تهران شگاهدان نام مالكيت، بخش در كه شرطي به باشد نداشته علمي تاييديه موارديكه در تهران دانشگاه فكري مالكيت دفتر در نوآوري ادعاي ثبت -2-5-3

   شده آورده ايده مالكيت %20 حداقل صاحب عنوان به

                                         امتياز 2                                                                                                                   باشد

 قابل انشگاهد سهم تعيين و تهران دانشگاه فكري تمالكي دفتر تاييد از پس قضاييه قوه در كشور امالك و اسناد ثبت سازمان توسط صادره گواهي :19 تبصره

  .باشدمي امتيازدهي

   امتياز 20                                                 الملليبين ذيربط مراجع تاييد با جديد نظريه ارائه -2-5-4

   امتياز 10                                                     داخلي ذيربط مراجع تاييد با جديد نظريه ارائه -2-5-5

   امتياز 10                               فرهنگي انقالب عالي شوراي تاييد با پردازي نظريه كرسي احراز -2-5-6

   امتياز 10                                               كشور معتبر مراجع تاييد با جديد زراعي ارقام توليد -2-5-7

  .باشدمي علمي هيئت اعضاي پژوهشي هايفعاليت خاص موارد بررسي كميته با اخير بند چهار در اشاره مورد الملليبين ذيربط مراجع تشخيص :20 تبصره

  :5-2 و 3-2 ،2-2 ،1-2 بندهاي هايتبصره

 حمايت و مشاركت درصورت و بوده) University of Tehran( تهران دانشگاه  صحيح آدرس داراي بايدمي علمي هيئت اعضاي پژوهشي هايفعاليت كليه:21تبصره

 شده درج Email بايدمي گرديده، درج اثر صاحب Email كه مواردي در نيز و است مانع بال تهران دانشگاه نام از بعد موسسات آن نام درج ديگر، موسسات مالي

  . گيردنمي تعلق اثر آن به امتيازي شده ذكر موارد از هريك رعايت عدم صورت در. باشد) ut.ac.ir( تهران دانشگاه domain به مربوط

                                                        

٣
  .باشد مي فناوري و تحقيقات علوم، وزارت تأييد مورد مشهد فردوسي دانشگاه و شيراز دانشگاه تبريز، دانشگاه تهران، دانشگاه فكري مالكيت دفتر صنعتي،-علمي هاي پژوهش سازمان حاضر حال در. 1

  



  

 محل كه است مولفيني آدرس در ذكرشده خارجي مختلف تعدادكشورهاي n كه شود مي ضرب n*1/0+(1( در ديگر كشورهاي علمي مراكز با مشترك آثار امتياز :22 تبصره

  . باشدمي تهران غيردانشگاه ايشان اشتغال

 اشدب كشور داخل علمي مراكز ساير از يكي اول آدرس و گرفته قرار بعد به و دوم آدرس عنوان به تهران دانشگاه نام كه پژوهشي آثار از دسته آن به :23 تبصره

 چنانچه و امتياز %50شود ذكر دوم محل آدرس عنوان به تهران دانشگاه نام و بوده كشور خارج هايدانشگاه از يكي اول آدرس صورتيكه در و نگرفته تعلق امتيازي

  .گرفت خواهد تعلق اثر آن به امتياز %20ذكرشود آن از بعد و سوم آدرس عنوان به تهران دانشگاه نام

  كاربردي هايطرح -2-6

  .باشدمي امتياز 100 باشد شده منعقد خصوصي و دولتي اجرايي هايدستگاه و هاسازمان و دانشگاه بين آن قرارداد كه كاربردي هايطرح امتياز سقف -2-6-1

 هيئت عضو هر براي شده جذب اعتبار شده ارائه هايفرمول در. شودمي محاسبه زير شرح به دانشگاه مختلف هايكميسيون برحسب ويژه اعتبار امتياز -2-6-2

  :است شده داده نشان y  با گرنت امتياز و x  با تومان ميليون برحسب سال در علمي

   فني كميسيون

   x 35/0=y                         :تومان ميليون 100 تا سال در قراردادها/ قرارداد  شده جذب اعتبار كل -1

   x 1/0  +25=y:                  تومان ميليون 500 تا 100 از سال در قراردادها/ قرارداد  شده جذب اعتبار كل -2

   x 05/0  +50=y:         تومان ميليون 1000 تا 500 از سال در قراردادها/ قرارداد  شده جذب اعتبار كل -3

             y=100:                        تومان ميليون 1000  باالي سال در قراردادها/ قرارداد  شده جذب اعتبار كل -4

  رفتاري و اجتماعي علوم و انساني علوم هاي كميسيون 

         x 6/0=y                           :تومان ميليون 100 تا سال در قراردادها/ قرارداد  شده جذب اعتبار كل -1

   x 25/0  +35=y:              تومان ميليون 200 تا 100 از سال در قراردادها/ قرارداد  شده جذب اعتبار كل -2

     x 15/0  +55=y:              تومان ميليون 300 تا 200 از سال در قراردادها/ قرارداد  شده جذب اعتبار كل -3

   y=100:                           تومان ميليون 300 باالي سال در قراردادها/ قرارداد  شده جذب اعتبار كل -4

  ها كميسيون ساير 

  x 5/0=y                :تومان ميليون 100 تا سال در قراردادها/ قرارداد  شده جذب اعتبار كل -1

 سال در قراردادها/ قرارداد  شده جذب اعتبار كل -x 15/0  +35=y 3    :تومان ميليون 300 تا 100 از سال در قراردادها/ قرارداد  شده جذب اعتبار كل -2

                :           تومان ميليون 500 باالي سال در قراردادها/ قرارداد  شده جذب اعتبار كل -x 1/0  +50=y 4   :تومان ميليون 500 تا 300 از

100=y   

  

 كارفرماي از دريافتي ارز دالر 1000 هر ازاي به هاكميسيون كليه براي باشندمي آور ارز و داشته الملليبين ماهيت كه قراردادهايي از دسته آن براي :24 تبصره

 سقف قراردادها اين مورد در. شد خواهد استفاده مجاز سقف تا خطي فرمولي از امتيازات كل محاسبه براي و شده محسوب محقق براي امتياز 2 اندازه به خارجي

  .شودمي افزوده ريالي قراردادهاي امتياز جمع به ارزي قراردادهاي امتياز. باشدمي امتياز 200 با برابر گرنت امتياز

  

 امتياز 100 سقف تا امتياز 2 اندازه به ايسرمايه اموال تومان ميليون هريك ازاي به دانشگاه، اموال عنوان به شده ثبت تجهيزات گرنت امتياز مورد در :25 تبصره

  .گرددمي محاسبه ارزي يا ريالي قراردادهاي امتيازهاي سقف داخل در امتياز اين كه)خطي طور به( شودمي گرفته نظر در

  

 به دانشگاه رد مربوط تخصصي كميته تاييد از پس شود ملي سطح در محصول توليد يا كارآفريني توسعه به منجر كه كاربردي پژوهشي هايطرح در :26 تبصره

  .شودمي افزوده مكتسبه امتيازات به امتياز 10 سقف تا طرح هر به امتياز 2 ميزان

  تهران دانشگاه اساتيد فناورانه دستاوردهاي و هافعاليت -2-7

مي تهران اهدانشگ فناوري گرنت دريافت مشمول و تعريف ذيل هفتگانه فناوري سطوح از يكي در تهران دانشگاه اساتيد فناورانه دستاوردهاي و هافعاليت -2-7-1

  : شوند



يده -اول سطح نه ا ورا يده هايجشنواره برگزيده و منتخب نوآ يد برترمورد ا ئ                                                                تهران دانشگاه پژوهشي شوراي تا

  )6امتياز سقف با  امتياز،  2 تا ايده هر ازاء به(

  

  .شوندمي امتياز اين مشمول معتبر هايجشنواره كننده برگزار نهاد  تشخيص به مستند اساتيد هايبرايده مبتني دانشجوئي هايايده :27 تبصره

  اختراع صورت به شده ثبت و دانشگاه فكري مالكيت تائيد مورد فني دانش -دوم سطح

  )15 امتياز سقف با  امتياز، 5 تا فني دانش هر ازاء به(                                                                   

  

 ملي بنياد ويس از يا و دانشگاه فكري مالكيت دفتر در شده تائيد اختراعات ثبت، سازمان در شده ثبت اختراعات بر مبتني فني دانش هر امتياز سقف :28 تبصره

  .شودمي تعين ذيصالح مراجع ساير و ايران صنعتي و علمي هايپژوهش سازمان نخبگان،

  

  .شود درج تهران دانشگاه آدرس بايستيمي نامه،آيين اين ابالغ تاريخ از بعد ماه سه حداكثر شده ثبت فني هايدانش در :29 تبصره

 هب(                                      دانشگاه فكري مالكيت دفتر ثبت به مستند و الملليبين معتبر مراجع تاييد با پتنت ثبت نامهگواهي داراي فني دانش -سوم سطح

  )امتياز سقف بدون  امتياز، 20 تا فني دانش هر ازاء

  

  .گيردمي تعلق امتياز سطح يك به تنها سوم تا اول سطوح از فناوري گرنت درمحاسبه :30 تبصره

 هب(                                                           دانشكاه فناوري و علم پارك تاييد مورد) فناور شركت( فناورانه هايحوزه در فعال شده ثبت شركت -چهارم سطح

  )20 امتياز سقف با  ، امتياز 20 تا شركت هر ازاء

(                     پاركي يا و) MTB( مستاجره چند هايساختمان رشدي، هايشركت بر مشتمل تهران دانشگاه فناوري و علم پارك در مستقر هايشركت -پنجم سطح

  )50 امتياز سقف با   امتياز، 50 تا مستقر شركت هر ازاء به

نوپا بنيان دانش هايشركت -ششم سطح
4
 هر ازاء به(    متبوع وزارت در بنيان، دانش موسسات و هاشركت صالحيت تشخيص و ارزيابي كارگروه تاييديه به مستند 

  )60 امتياز سقف با   امتياز، 60 تا نوپا بنيان دانش شركت

 شركت هر ازاء به(     متبوع وزارت در بنيان دانش موسسات و هاشركت صالحيت تشخيص و ارزيابي كارگروه تاييديه به مستند بنياندانش هايشركت-هفتم سطح

  )80 امتياز سقف با  امتياز، 80 تا  بنيان دانش

  

  .شودمي تعيين درصد 30 فناور شركت در دانشگاه علمي عضو سهم حداقل هفتم، تا چهارم سطوح امتياز از برخورداري براي :31 تبصره

  

  . گيردمي تعلق امتياز سطح يك به تنها هفتم تا چهارم سطوح از فناوري گرنت درمحاسبه: 32 تبصره

  اهدايي ويژه اعتبار اعطاي -3 ماده

 مواد خريد طريق از تنها آن امتياز 15 به مربوط اعتبار كه باشدمي امتياز 25 جديداالستخدام علمي هيئت محترم اعضاي براي اهدايي ويژه اعتبار ميزان -3-1

  .است هزينه قابل آزمايشگاهي تجهيزات نيز و آزمايشگاهي مصرفي

  . شوندنمي ماده اين مشمول يابندمي ارتقاء استادياري مرتبه به و آمده در دانشگاه استخدام به مربي مرتبه با كه علمي هيئت اعضاي :33تبصره

    پژوهشي هايجشنوارهبرگزيدگان به ويژه اعتبار اعطاي -3-2

 ،»پايه علوم« ،»فني« ،»انساني علوم«( گانه هفت تخصصي هايگروه در تهران دانشگاه برجسته پژوهشگر به امتياز 40 معادل ويژه اعتبار اعطاي -1 -3-2

  )»رفتاري و اجتماعي علوم« و»معماري و هنر« ، »دامپزشكي« ، »كشاورزي«

                                                        

٤
  بنياندانش مؤسسات و هاشركت صالحيت تشخيص نامهآيين به مستند. 1

  



 علوم« ،»فني« ،»انساني علوم«( گانه هفت تخصصي هايگروه در تهران دانشگاه نمونه پيشكسوت پژوهشگران به امتياز 20معادل ويژه اعتبار اعطاي -3-2-2

  )»رفتاري و اجتماعي علوم« و»معماري و هنر« ، »دامپزشكي« ، »كشاورزي« ،»پايه

 »كشاورزي« ،»پايه علوم« ،»فني« ،»انساني علوم«( گانه هفت تخصصي هايگروه در تهران دانشگاه نمونه پژوهشگر به امتياز 20معادل ويژه اعتبار اعطاي -3-2-3

  )»رفتاري و اجتماعي علوم« و»معماري و هنر« ، »دامپزشكي« ،

 ،»پايه علوم« ،»فني« ،»انساني علوم«( گانه هفت تخصصي هايگروه در تهران دانشگاه نمونه جوان پژوهشگر به امتياز 20معادل ويژه اعتبار اعطاي -3-2-4 

  )»رفتاري و اجتماعي علوم« و »معماري و هنر« ، »دامپزشكي« ، »كشاورزي«

 ،»پايه علوم« ،»فني« ،»انساني علوم«( گانه هفت تخصصي هايگروه در تهران دانشگاه نمونه پژوهشي مدير به امتياز 20 معادل ويژه اعتبار اعطاي -3-2-5

  )»رفتاري و اجتماعي علوم« و »معماري و هنر« ، »دامپزشكي« ، »كشاورزي«

 برجسته پژوهشي هاي طرح مجريان به امتياز 10 معادل ويژه اعتبار اعطاي بنيادي برجسته پژوهشي طرح مجري به امتياز 10 معادل ويژه اعتبار اعطاي -3-2-6

  )»رفتاري و اجتماعي علوم« و »معماري و هنر« ، »دامپزشكي« ، »كشاورزي« ،»پايه علوم« ،»فني« ،»انساني علوم«( گانه هفت تخصصي هايگروه در كاربردي

 ،»فني« ،»انساني علوم«( گانه هفت تخصصي هايگروه در وكاربردي بنيادي نمونه پژوهشي هاي طرح مجريان به امتياز 5 معادل ويژه اعتبار اعطاي -3-2-7

  )»رفتاري و اجتماعي علوم« و »معماري و هنر« ، »دامپزشكي« ، »كشاورزي« ،»پايه علوم«

 هيئت اياعض بين از هرساله كه تهران پزشكي علوم دانشگاه سينا ابن جشنواره در تهران دانشگاه برتر پژوهشگر به امتياز 40 معادل ويژه اعتبار اعطاي -3-2-8

  .شود مي معرفي و انتخاب دانشگاه علمي

 كشاورزي« ،»پايه علوم« ،»مهندسي و فني« ،»انساني علوم«( گانه شش هايگروه در كشوري برتر پژوهشگران به امتياز 40 معادل ويژه اعتبار اعطاي -3-2-9

   فناوري و تحقيقات علوم، وزارت به وابسته پژوهشي موسسات و هادانشگاه به مربوط كشوري پژوهشي برتر مدير و)  »هنر« ، »دامپزشكي« ، »طبيعي منابع و

  

  مستقل تحقيقاتي مراكز و هادانشكده/ هاپرديس پژوهشي هايمعاونت وظايف -4 ماده

   ويژه اعتبار محاسبه و بررسي و ذيربط واحد علمي هيأت اعضاي ساليانه پژوهشي هايفعاليت به مربوط مستندات دريافت -4-1

  

 علمي هيئت اعضاي پژوهشي هايفعاليت خاص موارد بررسي كميته عهده به نامهآيين اين چارچوپ از خارج مبهم و خاص موارد دهي امتياز و بررسي :34تبصره

 كل اداره به مستقل تحقيقاتي مركز و دانشكده/ پرديس پژوهشي معاون طريق از اينامه طي مربوط مستندات و مدارك بايدمي موارد گونه اين در كه باشدمي

  .شود ارسال دانشگاه پژوهشي نظارت و ريزيبرنامه

 اعتبار براساس دانشگاه پژوهشي شوراي مصوب هاينامهآيين چارچوپ در علمي هيئت اعضاي پيشنهادي هايطرح واجراي تصويب ابالغ صدور و بررسي -4-2

  علمي هيئت عضو هر ويژه

  .مصوب پژوهشي هايطرح اختتام و اعتبار افزايش تمديد، طرح، در نشده بينيپيش پژوهشي هايهزينه به مربوط ابالغ صدور -4-3

  . پژوهشي هايطرح مجريان تعهدات انجام بر نظارت و پيگيري -4-4

  

 وساير هاابالغيه كليه صدور نيز و مجريان تعهدات انجام پژوهشي، هايطرح تصويب و بررسي نحوه به مربوط امور كليه انجام بر نظارت منظور به :35 تبصره

  . شود ارسال دانشگاه پژوهشي نظارت و ريزيبرنامه كل اداره به بايستي مربوط مكاتبات كليه از تصويري موارد،

  

 رئيسه هيئت 27/03/1392مورخ و دانشگاه پژوهشي شوراي 1392/ 31/01 مورخ جلسه در تبصره 35 و ماده 4 در شده انجام اصالحات براساس نامهآيين اين

  . گرددمي اعالم ملغي قبلي نامهآيين آن، تصويب با و االجراست الزم 1392 سال ابتداي از و تصويب دانشگاه

 


