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  به اعضاي هيات علمي  گرنت)ويژه (نامه تخصيص اعتبار ينيآستورالعمل اجرايي د

  

) به اعضاي هيات علمي دانشگاه تهران، امتياز دهي عملكرد پژوهشي هر يك گرنتنامه تخصيص اعتبارويژه ( ينياجراي آ راستاي در

هيئت  27/03/1392ها و مراكز مستقل پژوهشي براساس آيين نامه مذكور (مصوب ت علمي پرديس ها/ دانشكده ئاز اعضاي هي

  ضوابط ذيل انجام مي شود:رعايت ) وبا رئيسه دانشگاه

  نحوه اجرا -1

 فعاليت هاي پژوهشي خويش شامل ت علمي هر پرديس/ دانشكده يا مركزتحقيقاتي مستقل اطالعات مربوط بهئاعضاي هي -1-1

 وري دانشگاه  فناپژوهش و اطالعات مديريت و...... را در سامانه نشان هاي پژوهشياختراع،  ابداع، ،همايش مقاله،كتاب،

به معاونت  درخواست كارشناس ذيربطدرصورت و(upload) بارگذاري  ،سامانه در را مربوط مستندات نيز وارد نموده و

  د.پژوهشي واحد ارائه مي نماين

طبق فعاليت هاي پژوهشي اعضاي هيئت علمي دانشگاه  كه در سامانه وارد شده است توسط كارشناسان پژوهشي واحدها  -1-2

 امتيازدهي مي شود. ارزيابي و ل تخصيص اعتبارويژهمضوابط موجود در آيين نامه ودستورالع

 

انجام طرح هاوهزينه هاي پژوهشي اعضاي هيئت علمي از محل اعتبار ويژه تخصيصي به ايشان كه هرساله توسط اداره كل  -1-3

 تعيين مي شود صورت مي گيرد.  براساس فعاليت هاي پژوهشي مربوط برنامه ريزي ونظارت پژوهشي

 وه ارزيابي فعاليت هاي پژوهشي اعضاي هيئت علمي دانشگاهحن -2

كتاب هاي ) و نيزو بين المللي (ملي مجموعه مقاالت همايش ها و داخلي و بين المللي ارزيابي مقاالت چاپ شده در نشريات -2-1

 مي گيرد. صورتچاپ شده توسط ناشرين داخلي  توسط كارشناسان پژوهشي واحدها 

 موارد نيز به ان اشاره نشده و 1-2آن دسته از فعاليت هاي پژوهشي اعضاي هيئت علمي كه در بند  دهي امتياز و بررسي -2-2

 مي علمي هيئت اعضاي پژوهشي هاي فعاليت خاص موارد بررسي كميته عهده به نامه آيين اين چارچوپ از خارج مبهم و خاص

 تحقيقاتي مركز و دانشكده/ پرديس پژوهشي معاون طريق از مربوط مستندات و مدارك الزم است موارد گونه اين در كه باشد

 .شود ارسال دانشگاه پژوهشي نظارت و ريزي برنامه كل اداره به مستقل

 فعاليت هايو امتياز تعلق مي گيرد   انتقالپژوهشي اعضاي هيات علمي انتقالي حداكثرتا يكسال قبل از حكم  فعاليت هايبه  -2-3

خواهد  ارزيابيپژوهشي اعضاي هيات علمي جديداالستخدام از تاريخ صدور حكم استخدام تا يك سال قبل به شرط فارغ التحصيلي 



 اعتبار محاسبه در بديهي است .ذكر نام دانشگاه تهران در آثار الزامي نمي ياشد مورد در چارچوب زماني اشاره شده  درهردو و شد

  شد. خواهد رعايت ويژه اعتبار تخصيص نامه آيين 19 تبصره يشانا بعد سالهاي ويژه

 )affiliationدر صورتي كه آدرس مكاتبه ( (از زمان صدور حكم)  عضو هيئت علمي وابستهدر ارزيابي فعاليت هاي پژوهشي  – 2-4

  گردد. مي نام دانشگاه تهران باشد مشابه امتياز اعضاي هيئت علمي دانشگاه تهران محاسبه ، اول

 . نمي باشند اعتبار ويژه تخصيص مشمولاعضاي هيات علمي مامور  - 2-5

  

  امتياز مقاالت  -3

صفحه   ( مربوطمدارك (دستي يا الكترونيكي) توسط عضو هيات علمي و ارائه  پس از وارد نمودن اطالعات مقاله در سامانه -3-1

تصوير جلد مجله ) بررسي مقاله هاي چاپ شده در  ونيز آخر مقاله با مشخصات تاريخ چاپ،  عنوان مجله، و شماره صفحه اول و

  انجام مي شود.نشريات 

 .: پيش نويس و گواهي پذيرش مقاله غير قابل قبول مي باشد 1هرتبص

ترويجي داخلي كه در ليست نشريات معتبر وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و نيز وزارت  -پژوهشي و علمي-به مقاالت علمي -3-2

  .تعلق مي گيردمربوطه بهداشت، درمان و آموزش پزشكي آمده باشند،  امتياز 

 در مجله آن شدن  اضافه از قبل شماره 3 تا مقاالت به شود، اضافه علوم وزارت معتبر مجالت ليست به اي مجله چنانچه -2تبصره

  .گيرد مي تعلق همربوط امتياز ليست،

دفتر  وبگاه از طريق امتيازي تعلق نمي گيرد.اين ليست (black list)نا معتبر به مقاالت چاپ شده در ليست نشريات -3-3

  دسترس مي باشد. در  http://rppc.msrt.irفناوري به آدرس  برنامه ريزي پژوهشي وزارت علوم،تحقيقات و سياستگذاري و

  

  ذيل به چاپ رسيده امتيازي تعلق نمي گيرد: ناويبه مقاالتي كه تحت عن -3-3

 سخن سردبير   •

 گزارش   •

 گفتگو و تحليل پيشگفتار  •

 ي متفرقهمقاله هاي منتشر شده در روزنامه هاي كثيراالنتشار و مجالت روابط عمومي سازمانهاي مختلف و ماهنامه ها  •

 در نشريات معتبر برابر با يك مي باشد. ترجمه مقاله چاپ شدهامتياز  -3-4



فعاليت هاي پژوهشي اعضاي هيئت علمي  موارد خاص طبق نظر كميته بررسي كميسيون هنر موارد نقد كتاب يا مقاله در -3-5

  تعلق مي گيرد. امتياز 4حداكثر  تا دانشگاه

و هنر كه در ليست نشريات معتبر  ،علوم اجتماعي ورفتاري به مقاالت منتشر شده در مجالت تخصصي گروههاي علوم انساني -3-6

  يرد.تعلق مي گامتياز ، پژوهشي اعضاي هيئت علمي دانشگاهبا نظر كميته  بررسي موارد خاص فعاليت هاي وزارت علوم نمي باشند، 

  عبارتند از:مجالت تخصصي هنر  -3تبصره 

  فصلنامه ماهور •

  فصلنامه هنرهاي تجسمي •

  هنرنامه ( دانشگاه هنر) •

  گلستان هنر •

  خيال شرقي  •

  صحنه •

 نظر با به مقاالت منتشر شده در ماهنامه هاي تخصصي (مانند ماهنامه تخصصي موسيقي و ماهنامه تخصصي نمايش و....) :4تبصره

 و اجتماعي علوم انساني، علوم گروههاي فقط به  دانشگاه علمي هيئت اعضاي پژوهشي هاي فعاليت خاص موارد بررسي  كميته

  ق مي گيرد.تعل امتياز هنر و رفتاري

  نشريات عربي به شرح ذيل تعيين شده است: رخي ازاعتبار ب -3-7

  پژوهشي داراي ايندكس بين المللي-معادل علمي                                                        المحجه -

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

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

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

  پژوهشي داراي ايندكس بين المللي-معادل علمي             مجالت عربي داراي ايندكس و يا وابسته به دانشگاهها                   -

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

       است، تهران دانشگاه آدرس ها آن مكاتبه آدرس كه المللي وبين داخلي درنشريات شده چاپ پژوهشي مقاالت كليه در -3-8

 مسئول نويسنده علمي هيئت عضو  صورت اين در و باشد مقاله مسئول نويسنده دانشگاه علمي هيئت اعضاي از يكي بايد مي

)corresponding author (گيرد مي را اول نفر امتياز باشد كه مقاله نويسندگان فهرست در جايگاهي درهر.  

  



  

  

  امتياز كتاب ها  -4

توسط عضو هيات  پس از وارد نمودن اطالعات كتاب در سامانه توسط ناشرين داخلي شده ترجمه و يتاليف كتابهاي بررسي -4-1

شناسنامه كتاب ،  تصوير صفحه اول جلد كتاب ) صورت  مربوط به تصويرصفحه ( مربوط مدارك (دستي يا الكترونيكي) علمي و ارائه

  .مي گيرد

بررسي وارزيابي كتاب هاي چاپ شده توسط ناشرين بين المللي در كميته بررسي موارد خاص فعاليت هاي پژوهشي اعضاي  -4-2

  هيئت علمي دانشگاه صورت مي گيرد.

هايي كه شناسنامه صادر شده توسط  مالك تاريخ چاپ كتاب، تاريخ ثبت شده در شناسنامه كتاب مي باشد.و به كناب -4-3

  ي اسالمي ( فيپا)را ندارند، امتيازي تعلق نمي گيرد.كتابخانه جمهور

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

پيشگفتار يا مقدمه  پاياندر  مؤلف/مترجم  تهران به عنوان محل اشتغال نام دانشگاه باشد امتياز كامل و در صورتي كه تنها 

  .راكسب مي نمايد% امتياز 50آن كتاب باشد  ذكر شده كتاب

امتياز كتابهايي كه توسط مؤسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران به چاپ رسيده و داراي آرم دانشگاه تهران مي باشد ولي  -4-5

  داوري نشده و شماره مسلسل را نداشته باشند، در حد ساير مراكز نشر در نظرگرفته مي شوند.

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

  مي باشد.

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

از تاريخ  و تعلق نمي گيرد )گرنت( ويژه اعتبار امتياز و علمي هيات مرتبه ارتقاء، ساليانه ترفيع از آرم دانشگاه استفاده كرده اند امتياز

نشان(آرم) دانشگاه در خارج از موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه  ابالغ اين مصوبه هيچگونه هزينه اي در ارتباط باچاپ كتاب با نام و

  تهران قابل قبول نمي باشد.

  ندارد. ه، پيشگفتار، حاشيه، تعريض و مقدمه كتاب امتيازچديبا -4-8

به كتابهاي آمادگي كنكور و نمونه سواالت آزمون و موارد مشابه، كتابهاي غير علمي و كتابهايي تحت عناوين زندگينامه،  -4-9

  خاطره ، گزارش سفر و... امتيازي تعلق نمي گيرد.

و امتياز طبق ايين نامه ارتقاء امتياز تعلق مي گيرد  20به كتابهاي چاپ شده توسط فرهنگستان هاي جمهوري اسالمي ايران  -4-10

  بين نويسندگان تقسيم مي شود.



        به كتابهايي كه توسط دانشگاهها و يا سازمانهاي وابسته به وزارت علوم كه مورد تائيد شوراي گسترش آموزش عالي  -4-11

  مي باشند، منتشر شوند، امتياز مربوط به  ناشران معتبر دانشگاهي تعلق مي گيرد. 

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

  امتيازدهي مي شود. دانشگاه علمي هيئت اعضاي پژوهشي عملكرد خاص موارد ررسينظر كميته 

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

 موارد بررسي ا توجه به نظر كميته بتصحيح و تحشيه، تاليف و تصحيح و يا تصحيح انتقادي  به كوشش،به اهتمام ، موارد -4-14

  امتياز دهي مي شود.  دانشگاه علمي هيئت اعضاي پژوهشي عملكرد خاص

با نظر كميته بررسي مواردخاص فعاليت هاي پژوهشي اعضاي هيئت  به فصلي از كتاب در صورتي كه ناشر كتاب داخلي باشد -4-15

   سقف تا  چنانچه ناشر كتاب معتبر بين المللي باشد و ترويجي امتياز تعلق مي گيرد –تا سقف يك مقاله علمي  علمي دانشگاه

  ، در كميته تخصصي مورد ارزيابي و امتياز دهي قرار مي گيرد. امتياز 7 

ذكر نشده باشد، »(ويراست) جديد  شبا تجديد نظر يا ويراي« چنانچه كتابي تجديد چاپ شده و در شناسنامه كتاب، عبارت  -4-16

، با نظر كميته بررسي مواردخاص فعاليت هاي پژوهشي اعضاي  نويسنده توسط مستندات ارائه صورت درگرفته و امتيازي تعلق ن

  .شد خواهد دهي امتياز و بررسي هيئت علمي دانشگاه

هاي دانشنامه جهان اسالم، فرهنگستان جهان اسالم، دايره المعارف بزرگ اسالمي فرهنگستان زبان  كه در كتابمقاالتي  به -4-17

تعلق  ترويجي –معادل مقاالت  علمي  يامتياز آيين نامه تخصيص اعتبار ويژه 19تبصرهمفادبا رعايت ، و ادب فارسي چاپ شده باشد

  امتياز مي باشد.  10و حداكثر امتياز از اين موارد در هر كتاب  مي گيرد

  گيرد.تعلق مي  "ترجمه"چاپ شده باشد، امتياز  "تدوين و گرد آوري "يا  "تاليف و ترجمه "تحت عنوان  ي كهكتاب به -4-18

  

  امتياز مقاالت چاپ شده در مجموعه مقاالت همايش هاي داخلي و بين المللي  -5

توسط عضو هيات علمي و ارائه  سامانه پس از وارد نمودن اطالعات مقاله در مقاالت مجموعه درر شده چاپ هاي مقاله بررسي -5-1

  .) صورت مي گيردهمايشمشخصات ونيز به صورت چاپ شده خالصه مقاله  اي(صفحه  اول وآخر مقاله  مربوط مدارك

  : پيش نويس مقاله و يا گواهي پذيرش مقاله غير قابل قبول مي باشد. 6 تبصره

خالصه مقاله يا مقاله كامل در مجموعه مقاالت  تنها در صورتي كه به صورت پوستر باشد همايشچنانچه نحوه ارائه مقاله در -5-2

  همايش چاپ شده باشد امتياز داده مي شود. 

باشد،  پس از تاييد معاون پژوهشي واحد مربوط بررسي و امتياز  CDچنانچه مجموعه مقاالت يا خالصه مقاالت به صورت  -5-3

  دهي مي شود.



فقط به مقاله چاپ  در نشريه اي نيز چاپ شود، با تجديدنظرچاپ شده باشد و  همايش چنانچه مقاله اي در مجموعه مقاالت -5-4

  .امتياز تعلق مي گيرد )باشد شده اشاره كنفرانس در مقاله چاپ به صورتيكه در(شده در نشريه

كلمه بين المللي ذكر شده باشد و مقاله نيز به زبان غير فارسي باشد، آن  همايش برگزار شده در داخل كشورچنانچه در عنوان  -5-5

  ات فارسي)، مقاله داخلي محسوب مي شود.بيمقاله بين المللي و چنانچه زبان مقاله فارسي باشد ( به استثناء رشته زبان و اد

 راهنما استاد ونفردوم تهران دانشگاه دانشجوي مقاله اول نويسنده چنانچه:  در مقاالت وخالصه مقاالت موضوع اين بند  7 تبصره

  را مي گيرد.  مقاله نفراول امتياز استاد راهنماباشد

  نوين نظرات ارائه و شده ثبت هنري بديع ثار آ اكتشافات، ارزيابي نشان هاي پژوهشي و اختراعات، -6

موارد خاص فعاليت هاي پژوهشي اعضاي  توسط كميته بررسياين دسته از فعاليت هاي پژوهشي اعضاي هيئت علمي دانشگاه 

  قرار مي گيرد. مورد بررسي وامتيازدهي هيئت علمي

نحوه محاسبه امتياز فعاليتهاي پژوهشي مشترك با همكاري تعدادي از اعضاي هيات علمي، دانشجو ويا ساير  -7

  پژوهشگران

  :محا سبه براساس جدول ذيل انجام مي شود

  )3(ستون  )2ستون (  )1ستون (

  مجموع  ضرايب  تعداد همكاران (نفر)
  سهم هريك از همكاران از متياز مربوط

  هريك از بقيه همكاران  اول

1  100%  100%  _  

2  130%  80%  50%  

3  155%  75%  40%  

4  175%  70%  35%  

5  180%  60%  30%  

  %)140(در مجموع  >% 28  %50  %190  و بيشتر 6

       

  

  

  

  



  

  

  موارد استثناء  -7-1

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

 شده جمع باهم دارند خود جايگاه در هريك كه امتيازي باشد دانشگاه علمي هيئت اعضاي از ديگر نفر يك مقاله اول نويسنده

  .شد خواهد منظور هريك براي شده بردو وتقسيم

 مسئول نويسنده استادراهنما درصورتيكه باشد راهنما استاد ونفردوم تهران دانشگاه دانشجوي مقاله اول نويسنده چنانچه - 7-1-2

 اخذ را مقاله نفردوم امتياز يعني خود جايگاه امتياز راهنما استاد باشد مسئول نويسنده دانشجو ودرصورتيكه مقاله نفراول امتياز باشد

  .نمايد مي

  

دانشجو باشند واستاد راهنماي آنها نيز يك نفر باشد و نام استاد راهنما سومين  2مقاله  نويسندگان نفرات اول ودوم چنانچه -7-1-3

 گانسومين نفر نويسندامتياز  نباشد )Corresponding  author( مسئول نويسنده در صورتيكه استاد راهنما مقاله باشد در نفر

  در نظر گرفته مي شود. براي وي مقاله

ه عنوان نفرات دوم و سوم ب مقالهآن  نام دانشجو اول آمده باشد و  نام اساتيد راهنماي مشترك در  مقاله يك چنانچه در -7-1-4

شود. و بر دو  تقسيم مي امتياز نفر اول و سوم جمع ضريب  در صورتيكه هردو نفر اساتيد راهنما  نويسنده مسئول باشندآمده باشد، 

   .را مشخص مي نمايد اساتيد راهنماعدد بدست آمده ضريب امتياز هريك از

نفر باشند و نفر اول دانشجو و نفرات دوم و سوم اساتيد راهنما باشند، ضريب امتياز  3اي براي مثال در صورتي كه نويسندگان مقاله

  هر يك از اساتيد راهنما به صورت زير محاسبه مي شود:   

  )75/0+4/0/ (  2= 575/0امتياز     

مقاالت  مربوط به  درو فوق مربوط به مقاالت چاپ شده در نشريات  مي باشد هايشرط نويسنده مسئول در بند استفاده از : 8 تبصره

  از اين شرط استفاده نمي شود.همايش ها 

 امتيازباالسري طرحهاي كاربردي منعقده درواحدهاي مختلف دانشگاه  -8

بخش الف دستورالعمل نحوه واگذاري امور اجرايي پژوهش هاي كاربردي، امتياز مربوط بـه باالسـري دريافـت     9با توجه به بند  -8-1

آئين نامه تخصيص اعتبار ويژه به اعضـاي هيـات علمـي دانشـگاه توسـط معاونـت        6-2شده از محل طرح هاي كاربردي مطابق ماده 

 اعمال مي گردد.  5-8لغايت  2-8راكز به شرح بندپژوهشي پرديس ها/ دانشكده ها / م



ماليـات) از   -پس از وصول اعتبار مرحله اي يا نهايي هر پروژه، بر اساس موافقتنامه داخلي تنظيمي كسورات مربوطه (باالسـري  -8-2

هر مرحله كسر مي گردد. در خصوص باالسري كسر شده ، فرم مربوطه  توسط واحد حسابداري با هماهنگي معاونت پژوهشي تكميل 

اسب با آن امتياز مربوطه ثبت و منظور خواهد شد (ثبت امتيـاز صـرفاً توسـط نماينـده معرفـي شـده       و رقم دقيق باالسري درج و متن

رسمي پرديس ها/ دانشكده ها/ مراكز با نظارت كامل آن واحد انجام خواهد شد). نسخه اصلي فرم مربوطه همزمان با تحويل چك بـه  

به دانشگاه ارسال و نسخ ديگري جهـت بايگـاني در پـرديس     3-8بند مجري طرح ارائه خواهد شد و رونوشتي از آن همراه نامه رسمي

  ها/ دانشكده ها/ مراكز و معاونت پژوهشي مربوطه نگهداري خواهد شد. 

كليه مستندات و مدارك مربوط به اعتبار ويژه باالسري طرح هاي كاربردي كه در سامانه به ثبت مي رسد ظرف مـدت حـداكثر    -8-3

صورت رسمي از طريق معاونت پژوهشي پرديس/ دانشكده/ مركز به معاونت پژوهشـي دانشـگاه ارسـال مـي      يك هفته طي نامه اي به

  گردد.

چنانچه مجري طرح كاربردي بيش از يك نفر باشد اعتبار ويژه مربوطه با رعايت سقف امتياز ساليانه، بـين مجريـان بـه نسـبت      -8-4

رت بروز هر گونه اختالف در اين خصوص پاسـخگويي و رفـع مشـكل بـر عهـده      مورد توافق آنها توزيع خواهد شد. بديهي است در صو

  معاونت پژوهشي واحد مربوطه خواهد بود.

به منظور نظارت بر حسن اجراي اين دستورالعمل ، اعتبار ويژه تخصيصي طرح هاي مشمول بالفاصله پس از وصول مسـتندات   -8-5

دانشگاه مورد بررسي و كنترل قرار گرفته و چنانچه به هر دليلي مغايرتي بـين   واحد مربوطه، توسط حسابداري حوزه معاونت پژوهشي

اطالعات ارسالي و موارد ثبت شده در سامانه وجود داشته باشد يا باالسري وصول نگردد، تخصيص امتياز گرنت به طرح يا طرح هـاي  

  ع نقص عودت مي گردد. مورد نظر كان لم يكن تلقي شده و مدارك مربوطه جهت اصالح امتيازدهي و رف

نظارت و كنترل نهايي بـر حسـن اجـراي ايـن دسـتورالعمل در ايـن پـرديس ها/دانشـكده هـا/ مراكـز بـر عهـده معـاونين پژوهشـي               

  پرديسها/دانشكده ها/مراكز خواهد بود.

  

  امتيازتجهيزات طرحهاي كاربردي منعقده درواحدهاي مختلف دانشگاه -9

د مربوطه به همراه مدارك مورد نياز شامل الف:اصل فاكتور خريـد ب:تاييـد قـبض انبـار از واحـد      ارائه درخواست مجري به واح -9-1

  مربوطه به معاونت پژوهشي پرديس/دانشكده مستقل/مركز

بررسي و تطبيق مستندات ارائه شده (بر اساس قـرارداد مربوطـه و موافقتنامـه داخلـي تنظيمـي) توسـط واحـد حسـابداري بـا           -9-2

  ناسان معاونت پژوهشي واحدهاهماهنگي كارش



در صورت تاييد فرم گرنت تجهيزات توسط واحد حسابداري با هماهنگي معاونت پژوهشي تكميل و امتيـاز مربوطـه در سـامانه     -9-3

توسط واحدها ثبت و ظرف مدت حداكثر يك هفته طي نامه اي به همراه مستندات (تصوير فاكتور خريد و تصوير تاييـد قـبض انبـار و    

 ير فرم مربوطه) از طريق معاونت پژوهشي پرديس/دانشكده/ مركز به معاونت پژوهشي دانشگاه ارسال مي گردد.تصو

چنانچه مجري طرح كاربردي بيش از يك نفر باشد اعتبار ويژه (گرنت) بخش تجهيزات مربوط به رعايت سـقف امتيـاز سـاليانه     -9-4

شد. بديهي است در صورت بروز هرگونه اختالف در ايـن خصـوص پاسـخگويي و     بين مجريان به نسبت مورد توافق آنها توزيع خواهد

 رفع مشكل بر عهده معاونت پژوهشي واحد مربوط خواهد بود.

به منظور نظارت بر حسن اجراي اين دستورالعمل، اعتبار ويژه(گرنت) تخصيصي تجهيزات طرحهاي مشـمول بالفاصـله پـس از     -9-5

ط واحد حسابداري حوزه معاونت پژوهشي دانشگاه مورد بررسي و كنترل قرار گرفته و چنانچـه بـه   وصول مستندات واحد مربوطه توس

هردليلي مغايرتي بين اطالعات ارسالي و موارد ثبت شده در سامانه وجود داشته باشد، تخصيص امتياز گرنـت تجهيـزات مربوطـه بـه     

 ي و رفع نقص عودت مي گردد.طرح كان لم يكن تلقي شده و مدارك مربوطه جهت اصالح امتيازده

روز از ارسال مدارك توسط واحدها به معاونت پژوهشي دانشگاه پاسخي به واحد ارائه نگردد به منزلـه   20چنانچه حداكثر ظرف مدت 

 تاييد نهايي گرنت تجهيزات مربوطه خواهد بود.

ها/ مراكـز بـر عهـده معـاونين پژوهشـي پـرديس        نظارت و كنترل نهايي بر حسن اجراي اين دستورالعمل در اين پرديس ها/دانشكده

 ها/دانشكده ها/مراكز خواهد بود.

كميته بررسي موارد خاص فعاليت هاي پژوهشي اعضاي هيئت علمي دانشگاه تصويب 31/04/1392اين دستورالعمل در جلسه مورخ

  وبا تصويب آن دستورالعمل قبلي ملغي مي گردد.

  

  

  

                                                                                  

 


