
  )Grant( اعتبارويژه تخصيص نامهآيين اجرايي دستورالعمل

  علمي هيئت اعضاي به

  

ستاي  در صيص  نامهآيين اجراي را ضاي  به) Grant( اعتبارويژه تخ شگاه  علمي هيأت اع شي  عملكرد دهي امتياز تهران، دان ضاي  از يك هر پژوه  اع

  :شودمي انجام ذيل ضوابط رعايت با ،)31/01/1392مصوب( مذكور نامهآيين براساس پژوهشي مستقل مراكز و هادانشكده/ هاپرديس علمي هيئت

  

  اجرا نحوه -1

 همايش، مقاله،كتاب، شامل خويش پژوهشي هايفعاليت به مربوط اطالعات مستقل مركزتحقيقاتي يا دانشكده/ پرديس هر علمي هيئت اعضاي -1-1

ــان اختراع، ابداع، ــي هاينش ــامانه در را... و پژوهش ــگاه ونوآوري پژوهش اطالعات مديريت س ــتندات نيز و نموده وارد دانش ــامانه در را مربوط مس  س

  .نمايند مي ارائه واحد پژوهشي معاونت به ذيربط كارشناس درخواست ودرصورت)upload(بارگذاري

شي  هايفعاليت -1-2 ضاي  پژوه شگاه  علمي هيئت اع ست  شده  وارد سامانه  در كه  دان سان   توسط  ا شنا شي  كار  در موجود ضوابط  طبق واحدها پژوه

  .شودمي امتيازدهي و ارزيابي اعتبارويژه تخصيص دستورالعمل و نامه آيين

شي  هايهزينه و هاطرح انجام -1-3 ضاي  پژوه صي    ويژه اعتبار محل از علمي هيئت اع صي شان  به تخ ساله  كه اي سط  هر  ريزيبرنامه كل اداره تو

  .گيردمي صورت شودمي تعيين  مربوط پژوهشي هايفعاليت براساس پژوهشي ونظارت

  

  دانشگاه علمي هيئت اعضاي پژوهشي هايفعاليت ارزيابي نحوه -2

 توســط شــده چاپ هاينيزكتاب و) الملليبين و ملي( هاهمايش مقاالت مجموعه و الملليبين و داخلي نشــريات در شــده چاپ مقاالت ارزيابي -2-1

  .گيردمي صورت واحدها پژوهشي كارشناسان توسط  داخلي ناشرين

 از خارج مبهم و خاص موارد نيز و نشده  اشاره  آن به 1-2 بند در كه علمي هيئت اعضاي  پژوهشي  هايفعاليت از دسته  آن دهي امتياز و بررسي  -2-2

  مدارك است  الزم موارد گونه اين در كه باشد  مي علمي هيئت اعضاي  پژوهشي  هايفعاليت خاص موارد بررسي  كميته عهده به نامهآيين اين چارچوپ

ستندات  و شي  معاون طريق از مربوط م شكده / پرديس پژوه ستقل  تحقيقاتي مركز و دان شي  نظارت و ريزيبرنامه كل اداره به م شگاه  پژوه سال  دان  ار

  .شود

 اعضاي  پژوهشي  هايفعاليت و گيرد مي تعلق امتياز  انتقال حكم از قبل يكسال  تا حداكثر انتقالي علمي هيئت اعضاي  پژوهشي  هايفعاليت به -2-3

ستخدام  علمي هيئت ستخدام  حكم صدور  تاريخ از جديداال صيلي  فارغ شرط  به قبل سال  يك تا ا  چارچوب در مورد درهردو و شد  خواهد ارزيابي التح

شاره  زماني شگاه  نام ذكر شده  ا شد نمي الزامي آثار در تهران دان ست  بديهي.  با سبه  در ا شان  بعد هايسال  ويژه اعتبار محا صره  اي  نامهآيين 21 تب

  .شد خواهد رعايت ويژه اعتبار تخصيص

 نام ، اول) affiliation( مكاتبه آدرس كه صــورتي در)  حكم صــدور زمان از( وابســته علمي هيئت عضــو پژوهشــي هايفعاليت ارزيابي در – 2-4

  .گرددمي محاسبه تهران دانشگاه علمي هيئت اعضاي امتياز مشابه باشد تهران دانشگاه

  . باشندنمي ويژه اعتبار تخصيص مشمول مأمور علمي هيئت اعضاي  - 2-5

  مقاالت امتياز  -3

 مقاله آخر و اول  صفحه  -1( مربوط مدارك) الكترونيكي يا دستي ( ارائه و علمي هيئت عضو  توسط  سامانه  در مقاله اطالعات نمودن وارد از پس -3-1

  .شودمي انجام نشريات در شده چاپ هايمقاله بررسي) مجله جلد تصوير -2صفحه شماره و مجله، عنوان چاپ، تاريخ مشخصات با

  

  .باشدمي قبول قابل غير مقاله پذيرش گواهي و نويسپيش :1تبصره

شي -علمي مقاالت به -3-2 ست  در كه داخلي ترويجي -علمي و پژوه شريات  لي شت،  وزارت نيز و فناوري و تحقيقات علوم، وزارت معتبر ن  رماند بهدا

  .گيردمي تعلق مربوطه امتياز باشند، آمده پزشكي آموزش و



صره  ست  به ايمجله چنانچه :2تب ضافه  علوم وزارت معتبر مجالت لي ضافه  از قبل شماره  3 تا مقاالت به شود،  ا ست،  در مجله آن شدن   ا  امتياز لي

  .گيردمي تعلق مربوطه

  . گيردنمي تعلق امتيازي )black list(نامعتبر نشريات ليست در شده چاپ مقاالت به -3-3

ــت اين ــتگذاري  دفتر وبگاه طريق از ليس ــياس  در  http//:rppc.msrt.ir:    آدرس به فناوري و تحقيقات علوم، وزارت پژوهشــي ريزيبرنامه و س

  .باشدمي دسترس

  :گيردنمي تعلق امتيازي رسيده چاپ به ذيل عناوين تحت كه مقاالتي به -3-4

    سردبير سخن •

    گزارش •

   پيشگفتار تحليل و گفتگو •

  متفرقه هايماهنامه و مختلف هايسازمان عمومي روابط مجالت و كثيراالنتشار هايروزنامه در شده منتشر هايمقاله •

  .باشدمي يك با برابر معتبر نشريات در شده چاپ مقاله ترجمه امتياز -3-5

سيون  در مقاله يا كتاب نقد موارد -3-6 شي  هايفعاليت خاص موارد بررسي  كميته نظر طبق هنر كمي شگاه  علمي هيئت اعضاي  پژوه  4 حداكثر تا دان

  .گيردمي تعلق امتياز

نمي علوم وزارت معتبر نشريات  ليست  در كه هنر و ورفتاري اجتماعي علوم انساني،  علوم هايگروه تخصصي   مجالت در شده  منتشر  مقاالت به -3-7

  .گيردمي تعلق ،امتياز دانشگاه علمي هيئت اعضاي پژوهشي هايفعاليت خاص موارد بررسي  كميته نظر با باشند،

  

  :از عبارتند هنر تخصصي مجالت: 3 تبصره

  ماهور فصلنامه •

  تجسمي هنرهاي فصلنامه •

  )هنر دانشگاه(  هنرنامه •

  هنر گلستان •

   شرقي خيال •

  صحنه •

صره  شر  مقاالت به :4تب صي   هايماهنامه در شده  منت ص صي   ماهنامه مانند( تخ صصي   ماهنامه و موسيقي  تخص  بررسي  كميته نظر با....) و نمايش تخ

  .گيردمي تعلق امتياز هنر و رفتاري و اجتماعي علوم انساني، علوم هايگروه به فقط دانشگاه علمي هيئت اعضاي پژوهشي هاي فعاليت خاص موارد

  :است شده تعيين ذيل شرح به عربي نشريات از برخي اعتبار -3-8

  المللي بين ايندكس داراي پژوهشي-علمي معادل                                                          المحجه -

  ترويجي – علمي معادل                                     العربيه اللغه مجله -االدبيه الدرسات و االوسط شرق -

  پژوهشي – علمي                              تجديد الجتهاد و العرب و ايران فصيله -المعاصر نصوص -

  پژوهشي  -علمي                        البحوث و وللدراسات االسالميه العالفات و الثغافه رابطه مجله تقافثنا -

  الملليبين ايندكس داراي پژوهشي-علمي معادل          هادانشگاه به وابسته يا و ايندكس داراي عربي مجالت -

  .نمايندمي اخذ را مربوط امتياز باشند شده نمايه) ISC( اسالم جهان علوم استنادي پايگاه در نشريات از دسته اين چنانچه: 5تبصره

شريات  شده  چاپ پژوهشي  مقاالت كليه در -3-9 شگاه  آدرس هاآن مكاتبه آدرس كه الملليبين و داخلي درن ست،  تهران دان  اعضاي  از يكي بايد مي ا

 در جايگاهي درهر) corresponding author( مسئول نويسنده علمي هيئت عضو صورت اين در و باشد  مقاله مسئول  نويسنده  دانشگاه  علمي هيئت

  .گيردمي را اول نفر امتياز باشد كه مقاله نويسندگان فهرست

  

  

  



  هاكتاب امتياز  -4

سي  -4-1 سط  شده  ترجمه و تاليفي هايكتاب برر شرين  تو سط  سامانه  در كتاب اطالعات نمودن وارد از پس داخلي نا ضو  تو   ارائه و علمي هيئت ع

  .گيردمي صورت)  كتاب جلد اول صفحه تصوير ، كتاب شناسنامه به مربوط تصويرصفحه(  مربوط مدارك) الكترونيكي يا دستي(

 دانشگاه علمي هيئت اعضاي پژوهشي هايفعاليت خاص موارد بررسي كميته در المللي بين ناشرين توسط  شده  چاپ هايكتاب وارزيابي بررسي  -4-2

  .گيردمي صورت

  اسالمي  جمهوري كتابخانه توسط  شده  صادر  شناسنامه   كه هاييكتاب به و باشد مي كتاب شناسنامه   در شده  ثبت تاريخ كتاب، چاپ تاريخ مالك -4-3

  .گيردنمي تعلق امتيازي ندارند، را)فيپا( 

 در و املك امتياز باشد  شده  اشاره   مترجم/ مؤلف اشتغال  محل عنوان به تهران دانشگاه  نام به كتاب شناسنامه   در يا و كتاب جلد روي در چنانچه -4-4

 راكسب  امتياز ٪ 50كتاب آن باشد  شده  ذكر كتاب مقدمه يا پيشگفتار  پايان در مترجم/مؤلف  اشتغال  محل عنوان به تهران دانشگاه  نام تنها كه صورتي 

  .نمايدمي

سط  كه هاييكتاب امتياز -4-5 سه    تو س شارات  و چاپ مؤ شگاه  انت سيده  چاپ به تهران دان شگاه  آرم داراي و ر شد مي تهران دان شده  داوري ولي با  و ن

  .شوندمي نظرگرفته در نشر مراكز ساير حد در باشند، نداشته را مسلسل شماره

  .باشدمي مجاز دانشگاه چاپ و انتشارات موسسه توسط شده منتشر هايكتاب براي صرفا تهران دانشگاه) آرم(نشان و نام از استفاده -4-6

 دانشگاه  آرم از  و شوند مي چاپ دانشگاه  چاپ و انتشارات  موسسه   از خارج كه هاييكتاب به دانشگاه  رئيسه  هيئت 24/4/87 مورخ مصوبه  طبق -4-7

ستفاده  صوبه  اين ابالغ تاريخ از و گيردنمي تعلق) گرنت( ويژه اعتبار امتياز و علمي هيئت مرتبه ،ارتقاء ساليانه  ترفيع امتياز اند كرده ا هزينه هيچگونه م

  .باشدنمي قبول قابل تهران دانشگاه چاپ و انتشارات موسسه از خارج در دانشگاه) آرم(نشان و نام با كتاب باچاپ ارتباط در اي

  .ندارد امتياز كتاب مقدمه و تعريض حاشيه، پيشگفتار، ديباچه، -4-8

شابه،  موارد و آزمون سواالت  نمونه و كنكور آمادگي هايكتاب به -4-9  گزارش ، خاطره زندگينامه، عناوين تحت هاييكتاب و علمي غير هايكتاب م

  .گيردنمي تعلق امتيازي... و سفر

سط  شده  چاپ هايكتاب به -4-10 ستان  تو سالمي  جمهوري هايفرهنگ سندگان  بين ارتقاء نامهآيين طبق امتياز و گيردمي تعلق امتياز 20 ايران ا  نوي

  .شودمي تقسيم

 شوند، منتشر باشند،مي عالي آموزش گسترش شوراي تائيد مورد كه علوم وزارت به وابسته هايسازمان يا و هادانشگاه  توسط  كه هاييكتاب به -4-11

  . گيردمي تعلق دانشگاهي معتبر ناشران به مربوط امتياز

 ررسي كميته رنظ براساس  باشد،  كلمات تخصصي   توضيح  داراي فرهنگي چنانچه و ندارد امتياز كلمات توضيح  داشتن  بدون لغت فرهنگ كتاب -4-12

  .شودمي امتيازدهي دانشگاه علمي هيئت اعضاي پژوهشي عملكرد خاص موارد

  . گيردنمي تعلق امتيازي نظر زير و مقاالت مجموعه ويراستاري، گردآوري، به -4-13

 ملكردع خاص موارد بررســي كميته نظر به توجه با انتقادي تصــحيح يا و تصــحيح و تاليف تحشــيه، و تصــحيح اهتمام، به كوشــش، به موارد -4-14

  .شودمي دهي امتياز  دانشگاه علمي هيئت اعضاي پژوهشي

 تا دانشگاه  علمي هيئت اعضاي  پژوهشي  هايفعاليت مواردخاص بررسي  كميته نظر با باشد  داخلي كتاب ناشر  كه صورتي  در كتاب از فصلي  به -4-15

 ارزيابي مورد تخصصي كميته در ، امتياز 7 سقف  تا باشد المللي بين معتبر كتاب ناشر چنانچه و گيرد مي تعلق امتياز ترويجي – علمي مقاله يك سقف

  .گيردمي قرار دهي امتياز و

 نگرفته علقت امتيازي باشد، نشده ذكر »جديد) ويراست( ويرايش يا نظر تجديد با« عبارت كتاب، شناسنامه در و شده چاپ تجديد كتابي چنانچه -4-16

 دهي امتياز و بررسي  دانشگاه  علمي هيئت اعضاي  پژوهشي  هايفعاليت خاص موارد بررسي  كميته نظر با ، نويسنده  توسط  مستندات  ارائه صورت  در و

  .شد خواهد

شنامه  هايكتاب در كه مقاالتي به -4-17 سالم،  جهان دان ستان  ا سالم،  جهان فرهنگ سالمي  بزرگ المعارفدايره ا ستان  ا سي  ادب و زبان فرهنگ  فار

 اين از امتياز حداكثر و گيردمي تعلق ترويجي –علمي  مقاالت معادل امتيازي ويژه اعتبار تخصيص  نامه آيين 21 تبصره  مفاد رعايت با باشد،  شده  چاپ

  . باشد مي امتياز 10 كتاب هر در موارد

  .گيردمي تعلق »ترجمه« امتياز باشد، شده چاپ »آوري گرد و تدوين « يا »ترجمه و تاليف « عنوان تحت كه كتابي به -4-18



  

  الملليبين و داخلي هايهمايش مقاالت مجموعه در شده چاپ مقاالت امتياز  -5

سي  -5-1 سط  سامانه  در مقاله اطالعات نمودن وارد از پس مقاالت مجموعه در شده  چاپ هايمقاله برر ضو  تو  مربوط مدارك ارائه و علمي هيئت ع

  .گيردمي صورت) همايش مشخصات-2 شده چاپ صورت به  مقاله خالصه يا مقاله آخر و اول  صفحه -1(

  .باشدمي قبول قابل غير مقاله پذيرش گواهي يا و مقاله نويسپيش :6 تبصره

 دهش چاپ همايش مقاالت مجموعه در كامل مقاله يا مقاله خالصه  كه صورتي  در تنها باشد  پوستر  صورت  به درهمايش مقاله ارائه نحوه چنانچه -5-2

  . شودمي داده امتياز باشد

  .شودمي دهي امتياز و بررسي مربوط واحد پژوهشي معاون تاييد از پس باشد، CD صورت به مقاالت خالصه يا مقاالت مجموعه چنانچه -5-3

شد  شده  چاپ همايش مقاالت مجموعه در اي مقاله چنانچه -5-4 شريه  در تجديدنظر با و با شريه  در شده  چاپ مقاله به فقط شود،  چاپ نيز اين  در(ن

  .گيردمي تعلق امتياز) باشد شده اشاره كنفرانس در مقاله چاپ به صورتيكه

 و الملليبين مقاله آن باشد،  فارسي  غير زبان به نيز مقاله و باشد  شده  ذكر الملليبين كلمه كشور  داخل در شده  برگزار همايش عنوان در چنانچه -5-5

  .شودمي محسوب داخلي مقاله ،)فارسي ادبيات و زبان رشته استثناء به(  باشد فارسي مقاله زبان چنانچه

صره  صه  مقاالت در :7 تب ضوع  مقاالت وخال سنده  چنانچه بند اين مو شجوي  مقاله اول نوي شگاه  دان ستاد  ونفردوم تهران دان ستاد    راهنما ا شدا  ماراهن با

  .گيردمي را مقاله نفراول امتياز

  

  نوين نظرات ارائه و شده ثبت هنري بديع آثار اكتشافات، اختراعات، و پژوهشي هاينشان ارزيابي -6

سته  اين شي  هايفعاليت از د ضاي  پژوه شگاه  علمي هيئت اع سط  دان سي  كميته تو شي  هايفعاليت خاص موارد برر ضاي  پژوه  مورد علمي هيئت اع

  .گيردمي قرار وامتيازدهي بررسي

ــاي از تعدادي همكاري با مشــترك پژوهشــي هايفعاليت امتياز محاســبه نحوه -7 ــجو علمي، هيئت اعض  ســاير ويا دانش

  پژوهشگران

  :شودمي انجام ذيل جدول اساس بر محاسبه
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   استثناء موارد -7-1

 مقاله ولا نويسنده  و باشد  داشته  عهده به مسئول  نويسنده  عنوان به را اثر مسئوليت  دانشگاه  علمي هيئت اعضاي  از يكي ايدرمقاله چنانچه  -7-1-1

ضاي  از ديگر نفر يك شگاه  علمي هيئت اع شد  دان سيم  شده  جمع باهم دارند خود جايگاه در هريك كه امتيازي با  ظورمن هريك براي شده  بردو وتق

  .شد خواهد

 نفراول متيازا باشد  مسئول  نويسنده  استادراهنما  درصورتيكه  باشد  راهنما استاد  نفردوم و تهران دانشگاه  دانشجوي  مقاله اول نويسنده  چنانچه -7-1-2

  .نمايدمي اخذ را مقاله نفردوم امتياز يعني خود جايگاه امتياز راهنما استاد باشد مسئول نويسنده دانشجو درصورتيكه و مقاله

 در باشـد  مقاله در نفر سـومين  راهنما اسـتاد  نام و باشـد  نفر يك نيز آنها راهنماي واسـتاد  باشـند  دانشـجو  2 مقاله نويسـندگان  ودوم اول نفرات چنانچه -7-1-3

  .شودمي گرفته نظر در وي براي مقاله نويسندگان نفر سومين امتياز نباشد) Corresponding  author( مسئول نويسنده راهنما استاد صورتيكه

شجو  نام مقاله يك در چنانچه -7-1-4 شد  آمده اول دان ساتيد  نام  و  با شترك  راهنماي ا شد،  آمده سوم  و دوم نفرات عنوان به مقاله آن  در م  در با

ساتيد  نفر هردو صورتيكه  سنده   راهنما ا سئول  نوي شند  م سيم   دو بر و جمع سوم  و اول نفر امتياز ضريب  با  امتياز ريبض  آمده بدست  عدد. شود  مي تق

  . نمايدمي مشخص را راهنما ازاساتيد هريك

سندگان  كه صورتي  در مثال براي  داساتي  از يك هر امتياز ضريب  باشند،  راهنما اساتيد  سوم  و دوم نفرات و دانشجو  اول نفر و باشند  نفر 3 ايمقاله نوي

  :   شودمي محاسبه زير صورت به راهنما

  )75/0+4/0/ (  2= 575/0     امتياز

 اين از ها همايش به مربوط مقاالت در و باشد مي نشريات  در شده  چاپ مقاالت به مربوط فوق بندهاي در مسئول  نويسنده  شرط  از استفاده  : 8 تبصره 

  .شودنمي استفاده شرط

  

   دانشگاه مختلف واحدهاي در منعقده كاربردي هايطرح باالسري امتياز -8

طرح محل از شده  دريافت باالسري  به مربوط امتياز كاربردي، هايپژوهش اجرايي امور واگذاري نحوه دستورالعمل  الف بخش 9 بند به توجه با -8-1

 مراكز/  هادانشكده / هاپرديس پژوهشي  معاونت توسط  دانشگاه  علمي هيئت اعضاي  به ويژه اعتبار تخصيص  نامه آئين 6-2 ماده مطابق كاربردي هاي

  . گرددمي اعمال 5-8 لغايت 2-8 بند شرح به

صول  از پس -8-2 ساس  بر پروژه، هر نهايي يا ايمرحله اعتبار و سورات  تنظيمي داخلي موافقتنامه ا سري ( مربوطه ك سر  مرحله هر از) ماليات -باال  ك

صوص  در. گرددمي سري  خ سر  باال سط   مربوطه فرم شده،  ك سابداري  واحد تو شي  معاونت هماهنگي با ح سري  دقيق رقم و تكميل پژوه  و درج باال

 كامل نظارت با مراكز/ هادانشكده / هاپرديس رسمي  شده  معرفي نماينده توسط  صرفاً  امتياز ثبت( شد  خواهد منظور و ثبت مربوطه امتياز آن با متناسب 

سخه ). شد  خواهد انجام واحد آن صلي  ن شتي  و شد  خواهد ارائه طرح مجري به چك تحويل با همزمان مربوطه فرم ا سمي  نامه همراه آن از رونو  بند ر

  . شد خواهد نگهداري مربوطه پژوهشي معاونت و مراكز/ هادانشكده/ هاپرديس در بايگاني جهت ديگري نسخ و ارسال دانشگاه به 8-3

نامه طي هفته يك حداكثر مدت ظرف رسد مي ثبت به سامانه  در كه كاربردي هايطرح باالسري  ويژه اعتبار به مربوط مدارك و مستندات  كليه -8-3

  .گرددمي ارسال دانشگاه پژوهشي معاونت به مركز/ دانشكده/ پرديس پژوهشي معاونت طريق از رسمي صورت به اي

شد  نفر يك از بيش كاربردي طرح مجري چنانچه -8-4 سبت  به مجريان بين ساليانه،  امتياز سقف  رعايت با مربوطه ويژه اعتبار با  آنها وافقت مورد ن

ست  بديهي. شد  خواهد توزيع صوص  اين در اختالف گونه هر بروز صورت  در ا سخگويي  خ شكل  رفع و پا شي  معاونت عهده بر م  مربوطه واحد پژوه

  .بود خواهد



سن  بر نظارت منظور به -8-5 ستورالعمل،  اين اجراي ح صي    ويژه اعتبار د صي شمول  هايطرح تخ صله  م صول  از پس بالفا ستندات  و  مربوطه، واحد م

سط  سابداري  تو شي  معاونت حوزه ح شگاه  پژوه سي  مورد دان سالي  اطالعات بين مغايرتي دليلي هر به چنانچه و گرفته قرار كنترل و برر  ثبت واردم و ار

شته  وجود سامانه  در شده  شد  دا سري  يا با صول  باال صيص  نگردد، و  مدارك و شده  تلقي يكن لم كان نظر مورد هايطرح يا طرح به گرنت امتياز تخ

  . گرددمي عودت نقص رفع و امتيازدهي اصالح جهت مربوطه

سن  بر نهايي كنترل و نظارت ستورالعمل  اين اجراي ح شكده /هاپرديس اين در د شي  معاونين عهده بر مراكز/ هادان شكده /هاپرديس پژوه  مراكز/هادان

  .بود خواهد

  

  دانشگاه مختلف درواحدهاي منعقده كاربردي هايطرح امتيازتجهيزات -9

ست  ارائه -9-1 صل : الف شامل  نياز مورد مدارك همراه به مربوطه واحد به مجري درخوا  معاونت به مربوطه واحد از انبار قبض تاييد: ب خريد فاكتور ا

  مركز/ مستقل دانشكده/ پرديس پژوهشي

سي  -9-2 ستندات  تطبيق و برر ساس  بر( شده  ارائه م سط ) تنظيمي داخلي موافقتنامه و مربوطه قرارداد ا سابداري  واحد تو ش  هماهنگي با ح سان كار  نا

  واحدها پژوهشي معاونت

 ثبت هاواحد توسط  سامانه  در مربوطه امتياز و تكميل پژوهشي  معاونت هماهنگي با حسابداري  واحد توسط  تجهيزات گرنت فرم تاييد صورت  در -9-3

ستندات  همراه به اينامه طي هفته يك حداكثر مدت ظرف و صوير ( م صوير  و خريد فاكتور ت صوير  و انبار قبض تاييد ت  عاونتم طريق از) مربوطه فرم ت

  .گرددمي ارسال دانشگاه پژوهشي معاونت به مركز/ دانشكده/پرديس پژوهشي

 به جريانم بين ســاليانه امتياز ســقف رعايت به مربوط تجهيزات بخش) گرنت( ويژه اعتبار باشــد نفر يك از بيش كاربردي طرح مجري چنانچه -9-4

سبت  ست  بديهي. شد  خواهد توزيع آنها توافق مورد ن صوص  اين در اختالف هرگونه بروز صورت  در ا سخگويي  خ شكل  رفع و پا  معاونت عهده بر م

  .بود خواهد مربوط واحد پژوهشي

 مستندات  وصول  از پس بالفاصله  مشمول  هايطرح تجهيزات تخصيصي  ) گرنت(ويژه اعتبار دستورالعمل،  اين اجراي حسن  بر نظارت منظور به -9-5

سط  مربوطه واحد سابداري  واحد تو شي  معاونت حوزه ح شگاه  پژوه سي  مورد دان  العاتاط بين مغايرتي دليلي هر به چنانچه و گرفته قرار كنترل و برر

 جهت وطهمرب مدارك و شده  تلقي يكن لم كان طرح به مربوطه تجهيزات گرنت امتياز تخصيص  باشد،  داشته  وجود سامانه  در شده  ثبت موارد و ارسالي 

  .گرددمي عودت نقص رفع و امتيازدهي اصالح

 نتگر نهايي تاييد منزله به نگردد ارائه واحد به پاسخي  دانشگاه  پژوهشي  معاونت به واحدها توسط  مدارك ارسال  از روز 20 مدت ظرف حداكثر چنانچه

  .بود خواهد مربوطه تجهيزات

 مراكز/ هادانشــكده/ هاپرديس پژوهشــي معاونين عهده بر مراكز/ هادانشــكده/ هاپرديس در دســتورالعمل اين اجراي حســن بر نهايي كنترل و نظارت

  .بود خواهد

  

ستورالعمل  اين سه  در د سي  كميته31/04/1392مورخ جل شي  هايفعاليت خاص موارد برر ضاي  پژوه شگاه  علمي هيئت اع صويب  دان صويب  با و ت  آن ت

  .گرددمي ملغي قبلي دستورالعمل

 


