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  ويژه (گرنت) به اعضاي هيأت علمي دانشگاه تهران آيين نامه تخصيص اعتبار

  

اين آيين نامه به منظور اتخاذ سياست هماهنگ واعمال ضوابط مدون جهت تخصيص اعتبار ويژه وتسريع در 

اعتبار ويژه تخصيصي  بهينه هزينه كرد روند ارزيابي فعاليت هاي پژوهشي اعضاي هيئت علمي دانشگاه و

  تدوين شده است.

   اهداف - 1ماده   

ايران در  اسالمي جمهوري دانشگاه تهران در سندچشم اندازپژوهش وفناوري  دستيابي به اهداف -الف

  دانشگاه برنامه پنج ساله دوم نيز جهت گيري هاي پژوهشي و نقشه جامع علمي كشور ، 1404افق

  عملكرد پژوهشي  اعضاي هيئت علمي  وكمي بررسي كيفي فراهم نمودن امكان _ب

  ارتقاء جايگاه منطقه اي وبين المللي دانشگاه _ج

، توليد علم و رفع ييدانش افزا ترغيب اعضاي هيأت علمي به انجام فعاليتهاي پژوهشي در راستاي _ د

  نيازهاي كشور با تاكيد بر حمايت و پرورش ايده هاي نو، فن آور، كارآفرين و پژوهش هاي محصول محور

  

   ژهياعتبار وص يتخص يارهايمع - 2ماده  

ي ذيل محاسبه و به ها  از شاخص ازات كسب شده يبراساس مجموع امت يهيأت علم ياعضا ژه ياعتبار و 

  تخصيص مي يابد. ايشان

   

ا ياعم از چاپي  يات معتبر علميدر نشر يهيأت علم ياعضا هاي منتشر شده مقاله - 2-1

   يالكترونيك

در حوزه   wos نمايه شده در  ين الملليهاي معتبر بمجلهدر   هچاپ شد هاي مقاله امتيازدهي - 1-1- 2

  :مي باشدهاي مختلف به شرح ذيل 

 :      science)( درحوزه علوم  •

o 
	�

�
     امتياز  category                                                     13در هر  EF 1باالي  

o 
�

�
        امتياز category                                                     10در هر     EFمياني   

o 
�

�
 امتياز category                                                                     7در هر           EFآخر  
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  )social science(درحوزه علوم اجتماعي  •

o 
�

�
  امتياز  category                                                  26در هر       EFباالي  

o 
�

�
 امتياز        category                                                      20در هر    EFمياني  

o 
�

�
 امتياز category                                                                14در هر             EFآخر  

   
                                                      

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

از قاعده فوق تبعيت ننموده و به مقاالت چاپ شده در اين   scienceو   nature: امتياز مجالت 1تبصره 

  گيردامتياز تعلق مي 100مجالت

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

در   scopusنمايه شده در ن المللي يهاي معتبر بدر مجله  هچاپ شد هاي مقاله امتيازدهي - 1-2- 2

  حوزه هاي مختلف به شرح ذيل مي باشد:

  امتياز science  (                                                                          6(  درحوزه علوم •

  امتياز social science (                                                  10درحوزه علوم اجتماعي ( •

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

بوده  ISC ين الملليندكس بيا يارا دكه پژوهشي - يهاي علمر مجله هر مقاله چاپ شده د يبه ازا - 1-3- 2  

  مي باشند به چاپ رسيده باشد    scopus و WOSكه فاقد ايندكس  معتبر يا در ساير نشريات خارجي

  امتياز 5                                                                                                                          

قات و يمعتبر وزارت علوم، تحق يداخل يپژوهش -  يهاي علمهر مقاله چاپ شده در مجله يبه ازا - 1-4- 2

      ISCو مجالت علمي ترويجي ايندكس شده در  يو وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشك ياورفن

                                                   امتياز 3                                                                                                                  

  امتياز 2                                           يجيترو _ يعلم تر مجال هر مقاله چاپ شده د يبه ازا - 1-5- 2

كه در ليست نشريات معتبر وزارت علوم تحقيقات و  منتشره در ساير مجالت تخصصيت قاالم :3تبصره 

خاص فعاليت هاي پژوهشي اعضاي هيئت فناوري موجود نمي باشند بنا به تشخيص كميته بررسي موارد 

  مي توانند از امتياز علمي ترويجي برخوردار شوند. علمي دانشگاه

  

  



 

 

،  Letterل: ياز قب نبوده و به صورتهاي مختلف ) full paperمقاله كامل ( صورتكه به  يبه مقاالت : 4تبصره 

Technical note  ،Short Communication ، rapid publication ، case report  و يا هر عنوان ديگري

به مقاالتي   ،گرفته امتياز مقاله كامل تعلق  %80كه مقاله را از يك مقاله كامل متمايز سازد، منتشر شود تا 

   Reviewو به مقاالتي از نوع  wosمقاله % امتيازDiscussion, Comment, Editorial material 50 از نوع

  تعلق مي گيرد.  WOS % امتياز مقاله100

  

  

به دو دسته  (Science) مقاالت منتشره در حوزه علوم باتوجه به اينكه : 5تبصره 

 ،م مي شوديتقس (Experimental based) انيش بنيو آزما  (Theoretical) ظرين

 مقاالت به نسبت  براي مقاالت آزمايش بنيان با درنظرگرفتن مالك هاي ذيلاينگونه مقاالت در ارزيابي 

  منظور مي شود: 2ضريب نظري 

ه پردازي و نقادي داده هاي يف، نظريل، توصيه مقاالت حاصل از تحلينظري شامل كل مقاالت - 1

  شگاهي است.يرآزمايغ

ه مقاالتي است كه داده هاي پژوهش به كمك طراحي و انجام يان شامل كليش بنيمقاالت آزما -2

و شگاهي يزات آزمايي و تجهيايميوشيي، بيايميد و در آنها از مواد شيش به دست مي آيآزما

  بهره گرفته مي شود.كالسترها و كامپيوتر هاي با توان محاسباتي 

است كه بر  (Experiments) شيآزما بخش وجود مقاله يك مالك تشخيص آزمايش بنيان بودن -3

  اشكال از يكي به مختلف، مجالت در نگارش   متفاوت هاي حسب شيوه

Computational results Analytical Techniques   Analytical    
Data analysis Experiments Instrumentation  Materials & Methods    

Practical Results Field studies    Geochemical analysis   
 Petrography  Data a Methods acquisition  
     

      

  

  درمقاله ديده مي شود.  

 ين الملليب يهاي تخصصداوران در جشنواره يبه عنوان عضو هيأت علم يهيأت علم ياعضا: حضور  6تبصره

از  يكي دانشگاه تهران، يشان به عنوان عضو هيأت علميا تيعضوز اعالم يبا ارائه حكم و گزارش و ن

     يتلق يجيترو - يمذكور محسوب و در حد مقاله علم يهيأت علم يعملكرد پژوهشي اعضا يشاخصها

                                                                                                 د. دگرمي



 

 

  امتياز در سال  4حداكثر                                                                                                       

امتيازي اعتبار  فاقدنشريات ر ليست  هاي موجود در مجله چاپ شده د علمي پژوهشي : به مقاالت7تبصره 

  .  مي گيرد ن تعلق 

  

  

  

  

  

  يو بين الملل ملي يهاهمايش در مجموعه مقاالت  يهيأت علم يهاي چاپ شده اعضامقاله -2-2

امتياز                                                                                                         2       هاي بين المللي همايش CDيا  تبه ازاء هر مقاله كامل چاپ شده در مجموعه مقاال - 2-1- 2

      يالمللنيهاي بشيهما CDا ي خالصه مقاالت به ازاء هر خالصه مقاله چاپ شده در مجموعه - 2-2- 2

                                                                                                                 امتياز1                                                                                               

  

                            امتياز 1              مليهاي شيهما CDا يده در مجموعه مقاله ها به ازاء هر مقاله كامل چاپ ش- 2-3- 2

  زامتيا  5/0                 مليهاي شيهما  CDا يهر خالصه مقاله چاپ شده در مجموعه  ءبه ازا - 2-4- 2

مقاله مي باشد و به بيشتر از  5 تعداد: سقف ارائه مقاله توسط هر عضو هيئت علمي در يك همايش 8تبصره 

                                                                                                         آن امتيازي تعلق نمي گيرد.

  باشد. از مييامت  15در هر سال  ين الملليو ب ملي يهاهمايش هاي كامل از مقالهي: سقف امت9تبصره 

  باشد. از مييامت  5در هرسال  ين الملليو ب ملي يهاهمايش هاي از خالصه مقالهي: سقف امت10ره تبص

نمايه شده هاي بين المللي كه در نشريات بين المللي همايش  امتياز خالصه مقاالت ارائه شده در :11تبصره 

  ).9و  8سقف اشاره شده درتبصره هايرعايت  ونبد( شوددر نظر گرفته مي  5/1، با ضريب دچاپ شده باشن wosدر 

  

  

  هاي چاپ شده : كتاب -2-3

  امتياز 20                چاپ شده توسط مؤسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران  يفيتال يها كتاب - 3-1- 2

شماره مسلسل مؤسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران  يشده دارا يداور يها : فقط كتاب12تبصره

  باشد. مين بند يمشمول ا

  امتياز 15كتاب هاي تاليفي چاپ شده توسط انتشارات جهاد دانشگاهي                              - 3-2- 2

  امتياز  12                    2يدانشگاه يچاپ شده توسط ساير مراكز معتبر علم يفيتال يها كتاب- 3-3- 2

  امتياز 7                                                چاپ شده توسط ساير مراكز نشر يفيتال يها كتاب - 3-4- 2

                                                        
٢
  شامل كليه انتشارات ومراكز نشر داراي اشتهار دانشگاهي مانند سمت،مركز نشردانشگاهي و... 

 



 

 

  رد.يگاز مربوط تعلق مييك پنجم امتيدنظر حداكثر يچاپ مجدد با تجد ياه به كتاب- 3-5- 2

  محاسبه خواهد شد.  يفيتال ياز كتابهاي% امت50ترجمه شده  يها از كتابيامت -3-6- 2

 توسط جشنواره يده دانشگاهيبرگز يها ا كتابيران و يا ياسالم يده سال جمهوريبرگز يها كتاب- 3-7- 2

  محاسبه خواهد شد.  5/1ب يبا ضر هاي معتبر

 يهاي تخصصونيسيكم يابيچاپ شده در خارج از كشور پس از ارز يها از مربوط به كتابيامت - 3-8- 2

  ازيامت  20حداكثر                                                                                 دانشگاه يمعاونت پژوهش

  

  

  محاسبه خواهدشد: 5/1هاي چاپ شده توسط ناشران ذيل با ضريب  امتياز كتاب - 3-9- 2
 باشد)چاپ شده (در مواردي كه كتاب به زبان غير فارسي  موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران •

• Elsevier 

• Springer 

• John Wiley 

• Taylor & Francis 
• Blackwell 

• Mc Grow Hill 
• Oxford 

• routledge 

  

كميته بررسي موارد خاص  9- 3- 2: مرجع تشخيص ناشرين معتبر بين المللي موضوع بند 13تبصره

 فعاليت هاي پژوهشي اعضاي هيئت علمي دانشگاه مي باشد.

  

بررسي موارد خاص فعاليت هاي پژوهشي  توسط ناشريني كه توسط كميته: به كتابهاي منتشره 3-10- 2

فاقد اعتبار ياكم اعتبار تشخيص داده مي شوند امتيازي تعلق نگرفته ويا مطابق نظر آن  اعضاي هيئت علمي

  كميته به آن ها امتياز تعلق مي گيرد.

به  توسط ناشران معتبر الزم كه پس از طي مراحل پايان نامه هاي تحصيالت تكميلي دانشگاه - 3-11- 2

رسند از پنجاه درصد امتياز كتاب برخوردار شده و چنانچه به زبان انگليسي به  صورت كتاب به چاپ مي

  نيز برخوردار خواهند شد. 5/1چاپ برسند از ضريب 

كميته بررسي موارد با توجه به تنوع در حجم و موضوع به  يچند جلد ياز كتابهايامت يبررس - 3-12- 2

  . شودواگذار مي فعاليت هاي پژوهشي اعضاي هيئت علميخاص 

ازات آيين يب امتين و بر اساس ضرياز مقاله ها وكتابها با توجه به تعداد مؤلفينحوه محاسبه امت :14تبصره 

  زه دانشگاه محاسبه خواهد شد. يا مصوبات هيأت مميو  يهيأت علم ينامه ارتقاء اعضا

ب حروف الفبا يبه ترت آن سندگانيكه نام نو ييو كتابها ياضيدانشكده ر ياز مقاله ها و كتابهايامت :15تبصره

  شود. محاسبه مي يوسندگان و به تساينوشته شده است، براساس تعداد نو

   



 

 

  

   يپژوهش - يعلم يهانشان -2-4

و داخل كشور  يالمللنيمعتبر ب يهاي علمپژوهشي در جشنواره -  يهاي علما نشانيز يافت جوايدر - 4-1- 2

كميته بررسي موارد خاص  ارزيابي ) پس ازوعالمه طباطبايي يفاراب،  ي، رازيخ بهايي، شيمرز(جشنواره خوا

   فعاليت هاي پژوهشي اعضاي هيئت علمي

  امتياز  10حداكثر                                                                                                     

                                                        

  

امتياز،  10امتياز دريافت جوايز از جشنواره هاي بين المللي خوارزمي و فارابي براي نفر اول برابر  - 16بصره ت

  امتياز مي باشد. 4امتياز و نفر سوم  7 نفر دوم

  

  

  

  ثبت شده و ارائه نظرات نوين يع هنريات، آ ثار بدفاختراعات، اكتشا -2-5

  ين المللينامه از مراجع معتبر بيگواه يدارا يهنر ي، نوآوري يا اثر بديع علماكتشاف ثبت اختراع، 5-1- 2

  امتياز  20                                                                                                                        

يا ايجاد واختراع سويه هاي نوتركيب مهندسي شده براساس  وميكروبي  : كشف گونه هاي نوين17تبصره

  ق قرار مي گيرند.استانداردهاي بين المللي نيز دربند فو

مورد تأييد  داخلينامه از مراجع معتبر يگواه يدارا يهنر ينوآوري يا اثر بديع علم ثبت اختراع، - 5-2- 2

  امتياز  10                            3 سازمان ها و پايگاه هاي اعالم شده توسط وزارت علوم، تحقيقات و فناوري

در موارديكه تاييديه علمي نداشته باشد  در دفتر مالكيت فكري دانشگاه تهران ثبت ادعاي نوآوري - 5-3- 2

  آورده شده  مالكيت ايده% 20نام دانشگاه تهران نيز به عنوان صاحب حداقل  ،به شرطي كه در بخش مالكيت

                                    امتياز2                                                                                                    باشد     

دفتر مالكيت پس از تاييد  سازمان ثبت اسناد وامالك كشور در قوه قضاييهگواهي صادره توسط  : 18 تبصره

  وتعيين سهم دانشگاه قابل امتيازدهي مي باشد. فكري دانشگاه تهران

  از يامت  20                                               ين الملليربط بيمراجع ذ دييد با تايه جديارائه نظر - 5-4- 2

   امتياز 10                                                    يربط داخليد مراجع ذييد با تايه جديارائه نظر - 5-5- 2

  از يامت  10                               يانقالب فرهنگ يعال يد شوراييبا تا يه پردازينظر ياحراز كرس -5-6- 2

  از يامت  10                                              د مراجع معتبر كشورييد با تايجد يد ارقام زراعيتول - 5-7- 2

كميته بررسي موارد خاص فعاليت هاي پژوهشي اعضاي با  ين الملليربط بيص مراجع ذي: تشخ 19 تبصره

                                                        
دفتر مالكيت فكري دانشگاه تهران، دانشگاه تبريز، دانشگاه شيراز و  صنعتي،  -در حال حاضر سازمان پژوهش هاي علمي 3

  ، تحقيقات و فناوري مي باشد. دانشگاه فردوسي مشهد مورد تاييد وزارت علوم
 
 



 

 

  باشد. يم  هيئت علمي

اراي آدرس صحيح دانشگاه د بايداعضاي هيأت علمي ميپژوهشي كليه فعاليتهاي :20تبصره

 آن نام درج  گر،يد موسسات مالي تيحما و مشاركت درصورت و بوده )University of Tehran(تهران

 بايد گرديده،مي درج اثر صاحب Email كه مواردي است ونيز در مانع بال تهران دانشگاه نام از بعد موسسات

Email به مربوط شده درج domain تهران دانشگاه )ut.ac.ir (در صورت عدم رعايت هريك از موارد . باشد

   .گيرد نمي تعلق اثر آن به يامتياز ذكر شده

  

 و هيئت علمي دانشگاه چنانچه در روي جلد كتابتوسط اعضاء  كتب تاليفي يا ترجمه شدهدر : 21تبصره 

باشد امتياز  شده اشاره  مترجم/  مؤلف اشتغال محل عنوان به شناسنامه كتاب به نام دانشگاه تهران در يا

 يا پيشگفتار پايان در مؤلف/مترجم  اشتغال محل عنوان به تهران دانشگاه نام كامل و در صورتي كه تنها 

  .گيرد تعلق % كل امتياز به كتاب50اشد ب شده ذكر كتاب مقدمه

  

 nضرب مي شود كه  n*1/0+(1( آثار مشترك با مراكز علمي كشورهاي ديگر در امتياز: 22تبصره 

تعدادكشورهاي مختلف خارجي ذكرشده در آدرس مولفيني است كه محل اشتغال ايشان غيردانشگاه تهران 

   مي باشد.

وآدرس  گرفتهنام دانشگاه تهران به عنوان آدرس دوم وبه بعد قرار  آن دسته از آثارپژوهشي كه به: 23تبصره 

ودر صورتيكه آدرس اول يكي از  هتعلق نگرفت امتيازياول يكي از ساير مراكز علمي داخل كشور باشد 

 امتياز وچنانچه% 50دانشگاه هاي خارج كشور بوده ونام دانشگاه تهران به عنوان آدرس محل دوم ذكر شود

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

  

  طرحهاي كاربردي - 6- 2 

سقف امتياز طرح هاي كاربردي كه قرارداد آن بين دانشگاه و سازمان ها ودستگاه هاي اجرايي  -1- 6- 2

  امتياز مي باشد. 100دولتي وخصوصي منعقد شده باشد 

امتياز اعتبار ويژه برحسب كميسيون هاي مختلف دانشگاه به شرح زير محاسبه مي شود. در فرمول  -2- 6- 2

و امتياز  x هاي ارائه شده اعتبار جذب شده براي هر عضو هيات علمي در سال برحسب ميليون تومان با 

 :نشان داده شده استy گرنت با 

  كميسيون فني  •

 y = 0.35x             ميليون تومان : 100شده  قرارداد/ قراردادها در سال تا  كل اعتبار جذب )1

 y = 25+0.1x     ميليون تومان : 500تا  100كل اعتبار جذب شده  قرارداد/ قراردادها در سال از  )2

 y = 50+0.05x ميليون تومان :  1000تا  500كل اعتبار جذب شده  قرارداد/ قراردادها در سال از  )3

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



 

 

 كميسيون هاي علوم انساني وعلوم اجتماعي ورفتاري •

          y = 0.6x    ميليون تومان : 100كل اعتبار جذب شده  قرارداد/ قراردادها در سال تا  )1

 y=35 +0.25x      ميليون تومان : 200تا  100راردادها در سال كل اعتبار جذب شده  قرارداد/ ق )2

 y = 55 +0.15      ميليون تومان : 300تا  200كل اعتبار جذب شده  قرارداد/ قراردادها در سال  )3

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

 

  ساير كميسيون ها •

 y = 0.5x      ميليون تومان : 100اعتبار جذب شده  قرارداد/ قراردادها در سال تا كل  )1

   y = 35 + 0.15x  ميليون تومان : 300تا  100كل اعتبار جذب شده  قرارداد/ قراردادها در سال  )2

 y = 50 + 0.1x       ميليون تومان : 500تا  300كل اعتبار جذب شده  قرارداد/ قراردادها در سال  )3

 y = 100         ميليون تومان : 500اعتبار جذب شده  قرارداد/ قراردادها در سال باالي  كل )4

 
: براي آن دسته از قراردادهايي كه ماهيت بين المللي داشته و ارز آور مي باشند براي كليه 24تبصره 

براي محقق امتياز  2دالر ارز دريافتي از كارفرماي خارجي به اندازه  1000كميسون ها به ازاي هر 

محسوب شده و براي محاسبه كل امتيازات از فرمولي خطي تا سقف مجاز استفاده خواهد شد. در مورد 

امتياز مي باشد. امتياز قراردادهاي ارزي به جمع امتياز  200اين قراردادها سقف امتياز گرنت برابر با 

  قراردادهاي ريالي افزوده مي شود.

تجهيزات ثبت شده به عنوان اموال دانشگاه، به ازاي هريك ميليون : در مورد امتياز گرنت 25تبصره 

امتياز در نظر گرفته مي شود (به طور خطي)كه  100امتياز تا سقف  2تومان اموال سرمايه اي به اندازه 

  اين امتياز در داخل سقف امتياز هاي قرارداد هاي ريالي يا ارزي محاسبه مي گردد.

شي كاربردي كه منجر به توسعه كارآفريني يا توليد محصول در سطح : در طرح هاي پژوه 26تبصره 

 10امتياز به هر طرح تا سقف  2ملي شود پس از تاييد كميته تخصصي مربوط در دانشگاه به ميزان 

  امتياز به امتيازات مكتسبه افزوده مي شود.

  

   

  

  

  

  



 

 

  د دانشگاه تهرانيت ها و دستاورد هاي فناورانه اساتيفعال :2-7

  

 ذيلهفتگانه  فناوري كي از سطوحيدر  د دانشگاه تهرانيت ها و دستاورد هاي فناورانه اساتيفعال - 7-1- 2

   :فناوري دانشگاه تهران مي شوند افت گرنتيدر و مشمول فيتعر
  

د شوراي  پژوهشي دانشگاه يده برترمورد تائيده جشنواره هاي ايده نوآورانه منتخب و برگزيا - سطح اول

  تهران 

  )6ازياز،  با سقف امتيامت  2ده تا ي(به ازاء هر ا                                                                    

ص  نهاد برگزار كننده يد مستند به تشخيده هاي اساتيده هاي  دانشجوئي  مبتني برايا :27تبصره 

  از مي شوند.ين امتيجشنواره هاي معتبر مشمول ا

  

  ت فكري دانشگاه و ثبت شده به صورت اختراعيد مالكيدانش فني مورد تائ - دومسطح 

  )15از ياز،  با سقف امتيامت 5(به ازاء هر دانش فني تا                                                          

د ياختراعات تائاز هر دانش فني مبتني بر اختراعات ثبت شده در سازمان ثبت، ي: سقف امت28تبصره 

اد ملي نخبگان، سازمان پژوهش هاي علمي و يا از سوي بنيت فكري دانشگاه و يشده در دفتر مالك

  ن مي شود.يصالح تعير مراجع ذيران و سايصنعتي ا

ستي ين نامه،مي باييآ نيخ ابالغ اي: در دانش هاي فني ثبت شده حداكثر سه ماه بعد از تار29تبصره 

  درج شود.آدرس دانشگاه تهران 

  

ن المللي و مستند به ثبت دفتر يمراجع معتبر ب تاييدثبت پتنت با  نامه دانش فني داراي گواهي - سطح سوم

  ت فكري دانشگاهيمالك

  از)ياز،  بدون سقف امتيامت 20(به ازاء هر دانش فني تا                                                               

  .امتياز تعلق مي گيرد تنها به يك سطح فناوري از سطوح اول تا سوم گرنت محاسبه: در30تبصره 

  

  



 

 

د پارك علم و فناوري ييمورد تاشركت ثبت شده فعال در حوزه هاي فناورانه (شركت فناور)- چهارم سطح

  دانشكاه

  )20از ياز ،  با سقف امتيامت 20(به ازاء هر شركت تا                                                                  

  

شركت هاي مستقر در پارك علم و فناوري دانشگاه تهران مشتمل بر شركت هاي رشدي،  - پنجم سطح

  ا پاركيي) و MTBساختمان هاي چند مستاجره (

  )50از ياز،   با سقف امتيامت 50به ازاء هر شركت مستقر تا                                                     (

  

ت شركت يص صالحيابي و تشخيه كارگروه ارزيدييمستند به تا 4ان نوپايشركت هاي دانش بن - سطح ششم

  ان، در وزارت متبوعيها و موسسات دانش بن

  )60از يامتاز،   با سقف يامت 60تا ا ان نوپيبه ازاء هر شركت دانش بن                                        (

  

ت شركت ها و يص صالحيابي و تشخيه كارگروه ارزيدييان مستند به تايهاي دانش بن شركت- تمفسطح ه

  در وزارت متبوع انيموسسات دانش بن

  )80از ياز،  با سقف امتيامت 80ان  تا يبه ازاء هر شركت دانش بن                                          (

  

از سطوح چهارم تا هفتم، حداقل سهم عضو علمي دانشگاه در يبرخورداري از امت: براي 31تبصره 

  ن مي شود.ييدرصد تع 30شركت فناور 

   امتياز تعلق مي گيرد تنها به يك سطح مهفتتا  چهارمفناوري از سطوح  گرنت محاسبهدر: 32تبصره 

  

  

                                                        
٤
  "تشخيص صالحيت شركت ها و موسسات دانش بنيان "مستند به آئين نامه 

 



 

 

  اعطاي اعتبار ويژه اهدايي -3ماده 

 امتيازمي باشد 25 جديداالستخدام علمي هيئت محترم اعضاي براي اهدايي ويژه اعتبار ميزان -3-1

ونيز تجهيزات  آزمايشگاهي موادمصرفي خريد طريق از تنها آن امتياز 15 به مربوط اعتبار كه

  هزينه است. قابل آزمايشگاهي

: اعضاي هيئت علمي كه با مرتبه مربي به استخدام دانشگاه در آمده و به مرتبه استادياري 33تبصره

   نمي شوند. مادهارتقاء مي يابند مشمول اين 

  

  

   جشنواره هاي پژوهشي  به برگزيدگاناعطاي اعتبار ويژه  -3-2

هاي  در گروه تهراندانشگاه  پژوهشگر برجستهامتياز به  40اعطاي اعتبار ويژه معادل  - 1 -2- 3

هنر و  "، "دامپزشكي"،  "كشاورزي"، "علوم پايه "،"فني"، "علوم انساني"تخصصي هفت گانه (

  )"علوم اجتماعي و رفتاري"و"معماري

در  دانشگاه تهران پژوهشگران پيشكسوت نمونهامتياز به  20اعطاي اعتبار ويژه معادل - 2-2- 3

هنر و  "، "دامپزشكي"،  "كشاورزي"، "علوم پايه "،"فني"، "علوم انساني"هاي تخصصي هفت گانه ( گروه

  )"علوم اجتماعي و رفتاري"و"معماري

هاي تخصصي  در گروه دانشگاه تهران پژوهشگر نمونهامتياز به  20اعطاي اعتبار ويژه معادل - 2-3- 3

علوم "و"اريهنر و معم "، "دامپزشكي"،  "كشاورزي"، "علوم پايه "،"فني"، "علوم انساني"هفت گانه (

  )"اجتماعي و رفتاري

هاي  در گروه پژوهشگر جوان نمونه دانشگاه تهرانامتياز به  20اعطاي اعتبار ويژه معادل - 4- 2- 3 

 "هنر و معماري "، "دامپزشكي"،  "كشاورزي"، "علوم پايه "،"فني"، "علوم انساني"تخصصي هفت گانه (

  )"علوم اجتماعي و رفتاري"و

هاي  در گروه مدير پژوهشي نمونه دانشگاه تهرانامتياز به  20اعطاي اعتبار ويژه معادل  - 2-5- 3

 "هنر و معماري "، "دامپزشكي"،  "كشاورزي"، "علوم پايه "،"فني"، "علوم انساني"تخصصي هفت گانه (

  )"علوم اجتماعي و رفتاري"و

  هشي برجسته بنياديطرح پژوامتياز به مجري  10اعطاي اعتبار ويژه معادل  -2-6- 3

هاي  در گروهطرح هاي پژوهشي برجسته كاربردي امتياز به مجريان  10اعطاي اعتبار ويژه معادل 



 

 

 "هنر و معماري "، "دامپزشكي"،  "كشاورزي"، "علوم پايه "،"فني"، "علوم انساني"تخصصي هفت گانه (

  )"علوم اجتماعي و رفتاري"و

در طرح هاي پژوهشي نمونه بنيادي وكاربردي تياز به مجريان ام 5اعطاي اعتبار ويژه معادل  - 2-7- 3

هنر و  "، "دامپزشكي"،  "كشاورزي"، "علوم پايه "،"فني"، "علوم انساني"هاي تخصصي هفت گانه ( گروه

  )"علوم اجتماعي و رفتاري"و "معماري

 شنواره ابن سيناپژوهشگر برتر دانشگاه تهران در جامتياز به  40اعطاي اعتبار ويژه معادل  - 2-8- 3

  كه هرساله از بين اعضاي هيئت علمي دانشگاه انتخاب و معرفي مي شود. دانشگاه علوم پزشكي تهران

علوم "شش گانه (هاي  در گروهبرتر كشوري  پژوهشگرانامتياز به  40اعطاي اعتبار ويژه معادل  - 2-9- 3

 مدير) و  "هنر  "، "دامپزشكي"،  "كشاورزي و منابع طبيعي"، "علوم پايه "،"فني و مهندسي"، "انساني

مربوط به دانشگاهها و موسسات پژوهشي وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و  برتر پژوهشي كشوري

   فناوري 

  

  

  

  مراكز تحقيقاتي مستقل  و هاهاي پژوهشي پرديس ها/ دانشكدهوظايف معاونت -4اده م

پژوهشي ساليانه اعضاي هيأت علمي واحد ذيربط و بررسي و  فعاليت هايدريافت مستندات مربوط به  -1- 4

  محاسبه اعتبار ويژه 

كميته بررسي ن نامه به عهده ي: بررسي و امتياز دهي موارد خاص و مبهم خارج از چارچوپ اين آي34تبصره

بايد مدارك و مي گونه موارددر اين  كه باشدمي وهشي اعضاي هيئت علميموارد خاص فعاليت هاي پژ

مركز تحقيقاتي مستقل به اداره  و اي از طريق معاون پژوهشي پرديس /دانشكدهمستندات مربوط طي نامه

  كل برنامه ريزي و نظارت پژوهشي دانشگاه ارسال شود

ن نامهيدر چارچوپ آي اعضاي هيئت علمي طرحهاي پيشنهادي تصويب واجراي بررسي و صدور ابالغ -2- 4

  براساس اعتبار ويژه هر عضو هيأت علميدانشگاه هاي مصوب شوراي پژوهشي 

تمديد ، افزايش اعتبار واختتام ،  بيني نشده در طرح هاي پژوهشي پيشصدور ابالغ مربوط به هزينه - 4-3 

  مصوب طرح هاي پژوهشي

  ان طرحهاي پژوهشي يپيگيري و نظارت بر انجام تعهدات مجر -4- 4

  



 

 

  

: به منظور نظارت بر انجام كليه امور مربوط به نحوه بررسي و تصويب طرحهاي پژوهشي، انجام 35 تبصره

موارد، تصويري از كليه مكاتبات مربوط بايستي به اداره  سايرها وكليه ابالغيه  ان و نيز صدوريتعهدات مجر

  د. شوريزي و نظارت پژوهشي دانشگاه ارسال هكل برنام

   

شوراي 1392 /31/01مورخ هتبصره در جلس  35ماده و    4 نامه براساس اصالحات انجام شده درن آيينيا

 1392سال  يب و از ابتدايتصوهيئت رئيسه دانشگاه    27/03/1392مورخجلسه و پژوهشي دانشگاه

  گردد. اعالم مي يملغ ينامه قبل نييآ با تصويب آن، الزم االجرا ست و  


