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آيين نامه تخصيص اعتبار ويژه (گرنت) به اعضاي
هيئت علمي دانشگاه تهران
اين آيين نامه به منظور اتخاذ سياست هماهنگ واعمال ضوابط مدون جهت تخصيص اعتبار ويژه و تسريع در روند
ارزيابي فعاليت هاي پژوهشي اعضاي هیئت علمي دانشگاه و هزينه كرد بهينه اعتبار ويژه تخصيصي تدوين شده است.
ماده  - 1اهداف:
الف -دستيابي به اهداف پژوهش وفناوري دانشگاه تهران در سندچشم انداز جمهوري اسالمي ايران در افق، 1404
نقشه جامع علمي كشور و نيز جهت گيريهاي پژوهشي برنامه پنج ساله دوم دانشگاه.
ب -فراهم نمودن امكان بررسي كيفي وكمي عملكرد پژوهشي اعضاي هیئت علمي.
ج -ارتقاء جايگاه منطقهاي وبينالمللي دانشگاه.
د -ترغيب اعضاي هیئت علمي به انجام فعاليتهاي پژوهشي در راستاي دانش افزايي ،توليد علم و رفع
نيازهاي كشور با تاكيد بر حمايت و پرورش ايدههاي نو ،فنآور ،كارآفرين و پژوهشهاي محصول محور.
ماده  - 2معيارهاي تخصيص اعتبار ويژه:
اعتبار ويژهاعضاي هیئت علمي براساس مجموع امتيازات کسب شدهاز شاخصهاي ذيل محاسبه و به ايشان
تخصيص مييابد.

 -1-2مقالههاي منتشر شدهاعضاي هیئت علمي در نشريات معتبر علمي اعم از چاپي يا الکترونيکي

 -1-1-2امتيازدهي مقالههاي چاپ شده در مجلههاي معتبر بينالمللي نمايه شده در  wosدر حوزههاي
مختلف به شرح ذيل میباشد:
درحوزه علوم (: )science
 1بااليEF

3
 13ميانيEF

1

 13آخرEF

در هر category
در هر category

 10امتياز

در هر category

 7امتياز

درحوزه علوم اجتماعي () social science
 13بااليEF

 13ميانيEF
 13آخرEF

 13امتياز

در هر category

در هر category

در هر category

 26امتياز

 20امتياز

 14امتياز

 30امتياز
در حوزه هنر و علوم انساني ()Arts & Humanities
تبصره  :1امتياز مجالت  natureو  scienceاز قاعده فوق تبعيت ننموده و به مقاالت چاپ شده در اين
مجالت 100امتياز تعلق ميگيرد.
تبصره  :2امتياز مقاالت مروري كه در پايگاه  WOSنمايه مي شوند با ضريب  2محاسبه مي شود.
 Eigen factor .1یک فاکتور جامع ارزشی برای نشریات است که در محاسبه آن بر خالف  impact factorارجاع نشریه به خود حذف شده و امتیاز ارجاع
توسط نشریات مختلف بسته به اعتبار مجالت با ارزش متفاوت منظور میشودwww. Eigen factor.org .
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 - 2-1-2امتيازدهي مقالههاي چاپ شدهدر مجلههاي معتبر بينالمللي نمايه شده در  scopusدر حوزههاي
مختلف به شرح ذيل ميباشد:
درحوزه علوم ( ) science
 6امتياز
 10امتياز
درحوزه علوم اجتماعي () social science
 13امتياز
درحوزه هنر و علوم انساني ()Arts & Humanities
 -3-1-2به ازاي هر مقاله چاپ شده در مجلههاي علمي-پژوهشي كه داراي ايندكس بينالمللي  ISCبوده يا در ساير
 5امتياز
نشريات خارجي معتبر كه فاقد ايندكس  WOSو  scopusميباشند به چاپ رسيده باشد.
 -4-1-2به ازاي هر مقاله چاپ شده در مجلههاي علمي -پژوهشي داخلي معتبر وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري
و وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکي و مجالت علمي ترويجي ايندكس شده در ISC
 3امتياز
 2امتياز
 -5-1-2به ازاي هر مقاله چاپ شده در مجالت علمي _ ترويجي
تبصره  :3مقاالت منتشره در ساير مجالت تخصصي كه در ليست نشريات معتبر وزارت علوم تحقيقات و
فناوري موجود نميباشند بنا به تشخيص كميته بررسي موارد خاص فعاليتهاي پژوهشي اعضاي هیئت علمي
دانشگاه ميتوانند از امتياز علمي ترويجي برخوردار شوند.
تبصره  :4به مقاالتي که به صورت مقاله کامل ( ) full paperنبوده و به صورتهاي مختلف از قبيل:
 Letter ، Technical note ، Short Communication ، rapid publication ، case reportو يا هر
عنوان ديگري كه مقاله را از يك مقاله كامل متمايز سازد ،منتشر شود تا  %80امتياز مقاله كامل تعلق گرفته،
به مقاالتي از نوع  %50 Discussion, Comment, Editorial materialامتياز مقاله کامل و به مقاالتی از
نوع  %100 Reviewامتياز مقاله کامل تعلق میگيرد.
تبصره  :5باتوجه به اينكه مقاالت منتشره در حوزه علوم ( )Scienceبه دو دسته نظری ( )Theoreticalو
آزمايش بنیان ( )Experimental basedتقسيم میشود ،در ارزيابي اينگونه مقاالت براي مقاالت آزمايش
بنيان با درنظرگرفتن مالكهاي ذيل نسبت به مقاالت نظري ضريب  2منظور ميشود:
 -1مقاالت نظری شامل كليه مقاالت حاصل از تحليل ،توصيف ،نظريهپردازی و نقادی دادههای غير
آزمايشگاهی است.
 -2مقاالت آزمايش بنيان شامل كليه مقاالتی است كه دادههای پژوهش به كمك طراحی و انجام آزمايش
به دست میآيد و در آنها از مواد شيميايی ،بيوشيميايی و تجهيزات آزمايشگاهی و كالسترها و كامپيوترهاي با
توان محاسباتي بهره گرفته میشود.
 -3مالك تشخيص آزمايش بنيان بودن يك مقاله وجود بخش آزمايش ( )Experimentsاست كه بر حسب
شيوههاي متفاوت نگارش در مجالت مختلف ،به يكي از اشكال ذیل درمقاله ديده مي شود.
Analytical

Analytical Techniques

Experiments Instrumentation Materials & Methods
Geochemical analysis

Field studies

Data a Methods
acquisition

Petrography

Computational
results
Data analysis
Practical Results
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تبصره6 :حضور اعضاي هیئت علمي به عنوان عضو هیئت علمي داوران در جشنوارههاي تخصصي
بينالمللي با ارائه حکم و گزارش و نيز اعالم عضويت ايشان به عنوان عضو هیئت علمي دانشگاه تهران،
يکي از شاخصهاي عملکرد پژوهشي اعضاي هیئت علمي مذکور محسوب و در حد مقاله علمي -ترويجي
تلقي میگردد .امتیاز مربوط در سال حداکثر  4امتياز می باشد.
تبصره  :7به مقاالت علمي پژوهشي چاپ شده در مجلههاي موجود در ليست نشريات كم اعتبار  2امتياز
اعتبار ويژهتعلق ميگيرد.

 -2-2مقالههاي چاپ شده اعضاي هیئت علمي در مجموعه مقاالت همايشهاي ملي و بينالمللي

 2امتياز
 -1-2-2به ازاء هر مقاله کامل چاپ شده در مجموعه مقاالت يا  CDهمايشهاي بينالمللي
ي  1امتياز
نالملل 
 -2-2-2به ازاء هر خالصه مقاله چاپ شده در مجموعه خالصه مقاالت يا  CDهمايشهاي بي 
  1امتياز
 -3-2-2به ازاء هر مقاله کامل چاپ شده در مجموعه مقاله ها يا  CDهمايشهاي ملي
0/5امتياز
 -4-2-2به ازاء هر خالصه مقاله چاپ شده در مجموعه يا  CDهمايشهاي ملي

تبصره  :8سقف ارائه مقاله توسط هر عضو هیئت علمي در يك همايش تعداد  5مقاله ميباشد و به بيشتر از
آن امتيازي تعلق نميگيرد.
تبصره  :9سقف امتياز مقالههاي کامل همايشهاي ملي و بينالمللي در هر سال 15امتياز ميباشد.
تبصره  :10سقف امتياز خالصه مقالههاي همايشهاي ملي و بينالمللي در هرسال 5امتياز ميباشد.
تبصره  :11امتياز خالصه مقاالت ارائه شده در همايشهاي بينالمللي که در نشريات بينالمللي نمايه شده در
 wosچاپ شده باشند ،با ضريب 1/5در نظر گرفته ميشود (بدون رعايت سقف اشاره شده درتبصرههاي 9و.)10
 -3-2کتابهاي چاپ شده
 -1-3-2کتابهاي تأليفي چاپ شده توسط مؤسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران

 20امتياز

تبصره :12فقط کتابهاي داوري شده داراي شماره مسلسل مؤسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران مشمول
اين بند ميباشد.
 15امتياز
-2-3-2كتابهاي تأليفي چاپ شده توسط انتشارات جهاد دانشگاهي
1
 12امتياز
-3-3-2کتابهاي تأليفي چاپ شده توسط ساير مراكز معتبر علمي دانشگاهي
 7امتياز
 -4-3-2کتابهاي تأليفي چاپ شده توسط ساير مراكز نشر
-5-3-2به کتابهاي چاپ مجدد با تجديدنظر حداکثر يک پنجم امتياز مربوط تعلق ميگيرد.
 -6-3-2امتياز کتابهاي ترجمه شده  %50امتياز کتابهاي تاليفي محاسبه خواهد شد.
-7-3-2کتابهاي برگزيده سال جمهوري اسالمي ايران و يا کتابهاي برگزيده دانشگاهي توسط جشنوارههاي
معتبر با ضريب 1/5محاسبه خواهد شد.
 -8-3-2امتياز مربوط به کتابهاي چاپ شده در خارج از کشور پس از ارزيابي کمیته برسی موارد خاص
حداکثر 20امتياز
فعالیتهای پژوهشی اعضای هیات علمی دانشگاه.
 .1شامل کلیه انتشارات و مراکز نشر دانشگاهی مانند سمت مرکز نشر دانشگاهی و...
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 -9-3-2امتياز كتابهاي چاپ شده توسط ناشران ذيل با ضريب  1/5محاسبه خواهدشد:
مؤسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران (در مواردي كه كتاب به زبان غير فارسي چاپ شده باشد)
Elsevier
Springer
John Wiley
Taylor & Francis
Blackwell
Mc Grow Hill
Oxford
Routledge

تبصره :13مرجع تشخيص ناشرين معتبر بينالمللي موضوع بند  9-3-2كميته بررسي موارد خاص فعاليتهاي
پژوهشي اعضاي هیئت علمي دانشگاه ميباشد.
 -10-3-2به كتابهاي منتشره توسط ناشريني كه توسط كميته بررسي موارد خاص فعاليتهاي پژوهشي
اعضاي هیئت علمي فاقد اعتبار ياكم اعتبار تشخيص داده مي شوند امتيازي تعلق نگرفته ويا مطابق نظر آن
كميته به آن ها امتياز تعلق ميگيرد.
 -11-3-2پاياننامههاي تحصيالت تكميلي دانشگاه كه پس از طي مراحل الزم توسط ناشران معتبر به
صورت كتاب به چاپ ميرسند از پنجاه درصد امتياز كتاب برخوردار شده و چنانچه به زبان انگليسي به چاپ
برسند از ضريب  1/5نيز برخوردار خواهند شد.
 -12-3-2بررسي امتياز کتابهاي چند جلدي با توجه به تنوع در حجم و موضوع به كميته بررسي موارد خاص
فعاليتهاي پژوهشي اعضاي هیئت علمي واگذار ميشود.
تبصره  :14نحوه محاسبه امتياز مقالهها وکتابها با توجه به تعداد مؤلفين و بر اساس ضريب امتيازات آييننامه
ارتقاء اعضاي هیئت علمي و يا مصوبات هیئت مميزه دانشگاه محاسبه خواهد شد.
تبصره :15امتياز مقالهها و کتابهاي دانشكده رياضي و کتابهايي که نام نويسندگان آن به ترتيب حروف الفبا
نوشته شده است ،براساس تعداد نويسندگان و به تساوي خواهد بود.
تبصره  :16در كتب تاليفي يا ترجمه شده توسط اعضای هیئت علمي دانشگاه چنانچه در روي جلد كتاب و يا
در شناسنامه كتاب به نام دانشگاه تهران به عنوان محل اشتغال مؤلف  /مترجم اشاره شده باشد امتياز كامل
و در صورتي كه نام دانشگاه تهران به عنوان محل اشتغال مؤلف /مترجم در پايان پيشگفتار يا مقدمه كتاب
ذكر شده باشد  %50كل امتياز به كتاب تعلق میگيرد.
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 -4-2نشانهاي علمي  -پژوهشي
 -1-4-2دريافت جوايز يا نشانهاي علمي  -پژوهشي در جشنوارههاي علمي معتبر بينالمللي و داخل کشور
(جشنواره خوارزمي ،شيخ بهايي ،رازي ،فارابي) پس از ارزيابي كميته بررسي موارد خاص فعاليتهاي پژوهشي
حداکثر  10امتياز
اعضاي هیئت علمي
تبصره  :17امتياز دريافت جوايز از جشنوارههاي بينالمللي خوارزمي و فارابي براي نفر اول برابر  10امتياز ،نفر
دوم  7امتياز و نفر سوم  4امتياز ميباشد.
 -5-2اختراعات ،اکتشافات ،آ ثار بديع هنري ثبت شده و ارائه نظرات نوين
 1-5-2ثبت اختراع ،اكتشاف ،نوآوري يا اثر بديع علمي هنري داراي گواهينامه از مراجع معتبر بينالمللي  20امتياز
تبصره :18كشف گونههاي نوين ميكروبي و يا ايجاد و اختراع سويههاي نوتركيب مهندسي شده براساس
استانداردهاي بينالمللي نيز دربند فوق قرار ميگيرند.
 -2-5-2ثبت اختراع ،نوآوري يا اثر بديع علمي هنري داراي گواهينامه از مراجع معتبر داخلي مورد تأييد
1
 10امتياز
سازمانها و پايگاههاي اعالم شده توسط وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري.
 -3-5-2ثبت ادعاي نوآوري در دفتر مالكيت فكري دانشگاه تهران در موارديكه تاييديه علمي نداشته باشد
به شرطي كه در بخش مالكيت ،نام دانشگاه تهران نيز به عنوان صاحب حداقل  %20مالكيت ايده آورده شده
 2امتياز
باشد
تبصره  :19گواهي صادره توسط سازمان ثبت اسناد و امالك كشور در قوه قضاييه پس از تاييد دفتر مالكيت
فكري دانشگاه تهران و تعيين سهم دانشگاه قابل امتيازدهي ميباشد.
20امتياز
 -4-5-2ارائه نظريه جديد با تاييد مراجع ذيربط بينالمللي
 10امتياز
 -5-5-2ارائه نظريه جديد با تاييد مراجع ذيربط داخلي
10امتياز
 -6-5-2احراز کرسي نظريه پردازي با تاييد شوراي عالي انقالب فرهنگي
10امتياز
 -7-5-2توليد ارقام زراعي جديد با تاييد مراجع معتبر کشور
تبصره  :20تشخيص مراجع ذيربط بينالمللي مورد اشاره در چهار بند اخیر با كميته بررسي موارد خاص
فعاليتهاي پژوهشي اعضاي هیئت علميميباشد.
تبصرههای بندهای  3-2 ،2-2 ،1-2و :5-2

تبصره:21کليه فعاليتهاي پژوهشي اعضاي هیئت علمي ميبايد داراي آدرس صحيح دانشگاه تهران
( )University of Tehranبوده و درصورت مشارکت و حمايت مالی موسسات ديگر ،درج نام آن موسسات بعد
از نام دانشگاه تهران بال مانع است و نيز در مواردي كه  Emailصاحب اثر درج گرديده ،ميبايد  Emailدرج
شده مربوط به  domainدانشگاه تهران ( )ut.ac.irباشد .در صورت عدم رعايت هريك از موارد ذكر شده
امتيازي به آن اثر تعلق نميگيرد.
تبصره  :22امتياز آثار مشترك با مراكز علمي كشورهاي ديگر در ( 1+)0/1*nضرب مي شود كه  nتعدادكشورهاي
مختلف خارجي ذكرشده در آدرس مولفيني است كه محل اشتغال ايشان غيردانشگاه تهران ميباشد.
 .1در حال حاضر سازمان پژوهش های علمی-صنعتی ،دفتر مالکیت فکری دانشگاه تهران ،دانشگاه تبریز ،دانشگاه شیراز و دانشگاه فردوسی مشهد
مورد تأیید وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری می باشد.
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تبصره  :23به آن دسته از آثار پژوهشي كه نام دانشگاه تهران به عنوان آدرس دوم و به بعد قرار گرفته و
آدرس اول يكي از ساير مراكز علمي داخل كشور باشد امتيازي تعلق نگرفته و در صورتيكه آدرس اول يكي از
دانشگاههاي خارج كشور بوده و نام دانشگاه تهران به عنوان آدرس محل دوم ذكر شود %50امتياز و چنانچه نام
دانشگاه تهران به عنوان آدرس سوم و بعد از آن ذكرشود %20امتياز به آن اثر تعلق خواهد گرفت.
 -6-2طرحهاي کاربردي
 -1-6-2سقف امتياز طرحهاي كاربردي كه قرارداد آن بين دانشگاه و سازمانها و دستگاههاي اجرايي دولتي
و خصوصي منعقد شده باشد  100امتياز ميباشد.
 -2-6-2امتياز اعتبار ويژه برحسب كميسيونهاي مختلف دانشگاه به شرح زير محاسبه ميشود .در فرمولهاي
ارائه شده اعتبار جذب شده برای هر عضو هیئت علمی در سال برحسب ميليون تومان با  xو امتياز گرنت با
 yنشان داده شده است:
كميسيون فني
y=0/35 x
 -1كل اعتبار جذب شده قرارداد /قراردادها در سال تا  100ميليون تومان:
y=25 + 0/1 x
 -2كل اعتبار جذب شده قرارداد /قراردادها در سال از  100تا  500ميليون تومان:
y=50 + 0/05 x
 -3كل اعتبار جذب شده قرارداد /قراردادها در سال از  500تا  1000ميليون تومان:
y=100
 -4كل اعتبار جذب شده قرارداد /قراردادها در سال باالي  1000ميليون تومان:
كميسيون هاي علوم انساني و علوم اجتماعي و رفتاري
y=0/6 x
 -1كل اعتبار جذب شده قرارداد /قراردادها در سال تا  100ميليون تومان:
y=35 + 0/25 x
 -2كل اعتبار جذب شده قرارداد /قراردادها در سال از  100تا  200ميليون تومان:
y=55 + 0/15 x
 -3كل اعتبار جذب شده قرارداد /قراردادها در سال از  200تا  300ميليون تومان:
y=100
 -4كل اعتبار جذب شده قرارداد /قراردادها در سال باالي  300ميليون تومان:
ساير كميسيون ها
y=0/5 x
		
 -1كل اعتبار جذب شده قرارداد /قراردادها در سال تا  100ميليون تومان:
y=35 + 0/15 x
 -2كل اعتبار جذب شده قرارداد /قراردادها در سال از  100تا  300ميليون تومان:
y=50 + 0/1 x
 -3كل اعتبار جذب شده قرارداد /قراردادها در سال از  300تا  500ميليون تومان:
y=100
 -4كل اعتبار جذب شده قرارداد /قراردادها در سال باالي  500ميليون تومان:
تبصره  :24براي آن دسته از قراردادهايي كه ماهيت بينالمللي داشته و ارز آور ميباشند براي كليه كميسیونها
به ازاي هر  1000دالر ارز دريافتي از كارفرماي خارجي به اندازه  2امتياز براي محقق محسوب شده و براي
محاسبه كل امتيازات از فرمولي خطي تا سقف مجاز استفاده خواهد شد .در مورد اين قراردادها سقف امتياز
گرنت برابر با  200امتياز ميباشد .امتياز قراردادهاي ارزي به جمع امتياز قراردادهاي ريالي افزوده ميشود.
تبصره  :25در مورد امتياز گرنت تجهيزات ثبت شده به عنوان اموال دانشگاه ،به ازاي هريک ميليون تومان
اموال سرمايهاي به اندازه  2امتياز تا سقف  100امتياز در نظر گرفته ميشود (به طور خطي)كه اين امتياز در
داخل سقف امتيازهای قراردادهای ريالی يا ارزی محاسبه میگردد.
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تبصره  :26در طرحهاي پژوهشي كاربردي كه منجر به توسعه كارآفريني يا توليد محصول در سطح ملي شود
پس از تاييد كميته تخصصي مربوط در دانشگاه به ميزان  2امتياز به هر طرح تا سقف  10امتياز به امتيازات
مكتسبه افزوده ميشود.
 -7-2فعاليتها و دستاوردهای فناورانه اساتيد دانشگاه تهران
 -1-7-2فعاليتها و دستاوردهای فناورانه اساتيد دانشگاه تهران در يکی از سطوح فناوري هفتگانه ذيل تعريف
و مشمول دريافت گرنت فناوری دانشگاه تهران میشوند:
سطح اول -ايده نوآورانه منتخب و برگزيده جشنوار ههای ايده برترمورد تائيد شورای پژوهشی
(به ازاء هر ايده تا  2امتياز ،با سقف امتياز)6
دانشگاه تهران
تبصره  :27ايدههای دانشجوئی مبتنی برايدههای اساتيد مستند به تشخيص نهاد برگزار کننده جشنوارههای
معتبر مشمول اين امتياز میشوند.
سطح دوم -دانش فنی مورد تائيد مالکيت فکری دانشگاه و ثبت شده به صورت اختراع
(به ازاء هر دانش فنی تا  5امتياز ،با سقف امتياز )15
تبصره  :28سقف امتياز هر دانش فنی مبتنی بر اختراعات ثبت شده در سازمان ثبت ،اختراعات تائيد شده در
دفتر مالکيت فکری دانشگاه و يا از سوی بنياد ملی نخبگان ،سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ايران و ساير
مراجع ذيصالح تعين میشود.
تبصره  :29در دانشهای فنی ثبت شده حداکثر سه ماه بعد از تاريخ ابالغ اين آييننامه ،میبايستی آدرس
دانشگاه تهران درج شود.
سطح سوم -دانش فنی دارای گواهینامه ثبت پتنت با تاييد مراجع معتبر بينالمللی و مستند به ثبت دفتر
(به ازاء هر دانش فنی تا  20امتياز ،بدون سقف امتياز)
مالکيت فکری دانشگاه
تبصره  :30درمحاسبه گرنت فناوری از سطوح اول تا سوم تنها به يك سطح امتياز تعلق ميگيرد.
سطح چهارم -شرکت ثبت شده فعال در حوزههای فناورانه (شرکت فناور) مورد تاييد پارک علم و فناوری
(به ازاء هر شرکت تا  20امتياز  ،با سقف امتياز )20
دانشکاه
سطح پنجم -شرکتهای مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران مشتمل بر شرکتهای رشدی ،ساختمانهای
( به ازاء هر شرکت مستقر تا  50امتياز ،با سقف امتياز )50
چند مستاجره ( )MTBو يا پارکی
1
سطح ششم -شرکتهای دانش بنيان نوپا مستند به تاييديه کارگروه ارزيابی و تشخيص صالحيت شرکتها و
موسسات دانش بنيان ،در وزارت متبوع ( به ازاء هر شرکت دانش بنيان نوپا تا  60امتياز ،با سقف امتياز )60
سطح هفتم-شرکتهای دانشبنيان مستند به تاييديه کارگروه ارزيابی و تشخيص صالحيت شرکتها و
موسسات دانش بنيان در وزارت متبوع ( به ازاء هر شرکت دانش بنيان تا  80امتياز ،با سقف امتياز )80
 .1مستند به آییننامه تشخیص صالحیت شرکتها و مؤسسات دانشبنیان
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تبصره  :31برای برخورداری از امتياز سطوح چهارم تا هفتم ،حداقل سهم عضو علمی دانشگاه در شرکت فناور
 30درصد تعيين میشود.
تبصره  :32درمحاسبه گرنت فناوری از سطوح چهارم تا هفتم تنها به يك سطح امتياز تعلق ميگيرد.
ماده  -3اعطاي اعتبار ويژه اهدايي
 -1-3ميزان اعتبار ويژه اهدايي براي اعضاي محترم هیئت علمي جديداالستخدام  25امتياز ميباشد كه اعتبار
مربوط به  15امتياز آن تنها از طريق خريد مواد مصرفي آزمايشگاهي و نيز تجهيزات آزمايشگاهي قابل هزينه
است.
تبصره :33اعضاي هیئت علمي كه با مرتبه مربي به استخدام دانشگاه در آمده و به مرتبه استادياري ارتقاء
مييابند مشمول اين ماده نميشوند.
 -2-3اعطاي اعتبار ويژه به برگزيدگانجشنوارههاي پژوهشي
 -1 -2-3اعطاي اعتبار ويژه معادل  40امتياز به پژوهشگر برجسته دانشگاه تهران در گروههاي تخصصي
هفت گانه («علوم انساني»« ،فني»« ،علوم پايه»« ،كشاورزي» « ،دامپزشكي» « ،هنر و معماري»و «علوم
اجتماعي و رفتاري»)
 -2-2-3اعطاي اعتبار ويژه معادل 20امتياز به پژوهشگران پيشكسوت نمونه دانشگاه تهران در گروههاي
تخصصي هفت گانه («علوم انساني»« ،فني»« ،علوم پايه»« ،كشاورزي» « ،دامپزشكي» « ،هنر و معماري»و
«علوم اجتماعي و رفتاري»)
 -3-2-3اعطاي اعتبار ويژه معادل 20امتياز به پژوهشگر نمونه دانشگاه تهران در گروههاي تخصصي هفت
گانه («علوم انساني»« ،فني»« ،علوم پايه»« ،كشاورزي» « ،دامپزشكي» « ،هنر و معماري»و «علوم اجتماعي
و رفتاري»)
 -4-2-3اعطاي اعتبار ويژه معادل 20امتياز به پژوهشگر جوان نمونه دانشگاه تهران در گروههاي تخصصي
هفت گانه («علوم انساني»« ،فني»« ،علوم پايه»« ،كشاورزي» « ،دامپزشكي» « ،هنر و معماري» و «علوم
اجتماعي و رفتاري»)
 -5-2-3اعطاي اعتبار ويژه معادل  20امتياز به مدير پژوهشي نمونه دانشگاه تهران در گروههاي تخصصي
هفت گانه («علوم انساني»« ،فني»« ،علوم پايه»« ،كشاورزي» « ،دامپزشكي» « ،هنر و معماري» و «علوم
اجتماعي و رفتاري»)
 -6-2-3اعطاي اعتبار ويژه معادل  10امتياز به مجري طرح پژوهشي برجسته بنيادي اعطاي اعتبار ويژه
معادل  10امتياز به مجريان طرح هاي پژوهشي برجسته كاربردي در گروههاي تخصصي هفت گانه («علوم
انساني»« ،فني»« ،علوم پايه»« ،كشاورزي» « ،دامپزشكي» « ،هنر و معماري» و «علوم اجتماعي و رفتاري»)
 -7-2-3اعطاي اعتبار ويژه معادل  5امتياز به مجريان طرح هاي پژوهشي نمونه بنيادي وكاربردي در
گروههاي تخصصي هفت گانه («علوم انساني»« ،فني»« ،علوم پايه»« ،كشاورزي» « ،دامپزشكي» « ،هنر و
معماري» و «علوم اجتماعي و رفتاري»)
 -8-2-3اعطاي اعتبار ويژه معادل  40امتياز به پژوهشگر برتر دانشگاه تهران در جشنواره ابن سينا دانشگاه
علوم پزشكي تهران كه هرساله از بين اعضاي هیئت علمي دانشگاه انتخاب و معرفي مي شود.
 -9-2-3اعطاي اعتبار ويژه معادل  40امتياز به پژوهشگران برتر کشوري در گروههاي شش گانه («علوم
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انساني»« ،فني و مهندسي»« ،علوم پايه»« ،كشاورزي و منابع طبيعي» « ،دامپزشكي» « ،هنر» ) و مدير
برتر پژوهشي كشوري مربوط به دانشگاهها و موسسات پژوهشي وابسته به وزارت علوم ،تحقيقات وفناوري
ماده  -4وظايف معاونتهاي پژوهشي پرديسها /دانشکدهها و مراکز تحقيقاتي مستقل
 -1-4دريافت مستندات مربوط به فعاليتهاي پژوهشي ساليانه اعضاي هيأت علمي واحد ذيربط و بررسي و
محاسبه اعتبار ويژه
تبصره :34بررسي و امتياز دهي موارد خاص و مبهم خارج از چارچوپ اين آييننامه به عهده كميته بررسي
موارد خاص فعاليتهاي پژوهشي اعضاي هیئت علمي ميباشد كه در اين گونه موارد ميبايد مدارک و
مستندات مربوط طي نامهاي از طريق معاون پژوهشي پرديس /دانشکده و مرکز تحقيقاتي مستقل به اداره کل
برنامهريزي و نظارت پژوهشي دانشگاه ارسال شود.
 -2-4بررسي و صدور ابالغ تصويب واجراي طرحهاي پيشنهادي اعضاي هیئت علمي در چارچوپ آييننامههاي
مصوب شوراي پژوهشي دانشگاه براساس اعتبار ويژه هر عضو هیئت علمي
 -3-4صدور ابالغ مربوط به هزينههاي پژوهشي پيشبيني نشده در طرح ،تمديد ،افزايش اعتبار و اختتام
طرحهاي پژوهشي مصوب.
 -4-4پيگيري و نظارت بر انجام تعهدات مجريان طرحهاي پژوهشي.
تبصره  :35به منظور نظارت بر انجام کليه امور مربوط به نحوه بررسي و تصويب طرحهاي پژوهشي ،انجام
تعهدات مجريان و نيز صدور كليه ابالغيهها وساير موارد ،تصويري از کليه مکاتبات مربوط بايستي به اداره کل
برنامهريزي و نظارت پژوهشي دانشگاه ارسال شود.

اين آييننامه براساس اصالحات انجام شده در  4ماده و  35تبصره در جلسه مورخ  1392 /01/31شوراي
پژوهشي دانشگاه و مورخ 1392/03/27هیئت رئيسه دانشگاه تصويب و از ابتداي سال  1392الزم االجراست
و با تصويب آن ،آييننامه قبلي ملغي اعالم ميگردد.

