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  مرجع تصويب            تاريخ تصويب موضوع

  شواري پژوهش و فناوري   08/03/1400                       فناوري و علم ترويج نامه شيوه

  
  

  معاونت پژوهشي

  

    
  

  

  

  فناوري و علم ترويج هاي فعاليت ويژه اعتبار امتياز تعيين نامه شيوه

  مقدمه:

ميزان امتياز فعاليت هاي پژوهشي در زمينه ترويج علم و فناوري تدوين شده است. نامه حاضر به منظور تعيين شيوه
اين گونه فعاليت ها در برقراري ارتباط پايدار و دوسويه بين دانشگاه و جامعه نقشي بي بديل داشته و زمينه ساز 

  و اقتصادي است. انتقال دستاوردهاي پژوهشي از دانشگاه به جامعه، در راستاري توسعه فرهنگي، اجتماعي

موارد اشتراك در گروههاي مختلف (فني، كشاورزي و منابع طبيعي، علوم پايه، علوم انساني، علوم اجتماعي و 
آيين نامه تخصيص اعتبار ويژه به اعضاي هيات علمي دانشگاه   7-5- 4رفتاري، دامپزشكي و هنر و معماري) در بند 

  در سه بخش زير قابل امتيازهايي مي باشد. 

  

: استفاده از ظرفيت رسانه هاي شنيداري، ديداري و مكتوب به منظور انتشار دانش تخصصي و حل 1
  هاي روزمشكالت و بحران

شركت مصاحبه يا ميزگرد تخصصي مرتبط با رشته عضو هيات علمي، در صدا و سيماي جمهوري اسالمي  -
 امتياز) 1ايران (هر مورد 

 امتياز) 1معتبر كشوري (هر مورد  نشر آثار در نشريات تخصصي و  مطبوعات -

 امتياز) 1هاي عمومي (هر مورد خلق و نشر آثار فرهنگي و هنري تاثيرگذار در رسانه -

 امتياز) 2مقاالت چاپ شده در نشريات تحت عنوان نقد آراء قضايي (هر مورد  -

كه ساختاري هايي كه در بزرگداشت شخصيت علمي تدوين شده است، در صورتيهاي موجود در كتابمقاله -
 امتياز) 2علمي داشته باشند و در مدح و تقدير از فرد نباشند (هر مورد 
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 امتياز) 2مورد در سال (هر مورد  2نقد مقاله با رويكرد ترويجي با سقف  -

 امتياز) 2تهران (هر مورد  دانشگاه سايت در آن انتشار و ايرسانه عميق علمي مصاحبه انجام -

 امتياز) 2در سايت دانشگاه تهران (هر مورد  ايانتشار مقاله علمي رسانه -

 5/1اي (مستخرج از مقاله/ تحقيق) در سايت دانشگاه تهران (هر مورد انتشار يادداشت علمي كوتاه رسانه -
 امتياز)

انجام ديالوگ/ مناظره علمي با همتايان دانشگاهي داخل / خارج از كشور و انتشار در سايت دانشگاه تهران  -
 ياز)امت 2(هر مورد 

 

 : انتقال دانش و فناوري به متقاضيان در داخل يا خارج دانشگاه2

 امتياز) 1سخنراني در مجامع آموزشي، فرهنگي (هر مورد  -

 امتياز) 2هاي ترويجي يا همكاري در تدوين كتب مدارس (هر مورد تدوين كتابچه -

توجه به كميت و كيفيت گزارش و المللي با هاي معتبر بينالمللي مربوط به سازمانهاي بينتدوين گزارش -
 )99امتياز از ابتداي سال  10ريزي و سياستگذاري پژوهشي (حداكثر تاييد واحد و كميسيون راهبردي برنامه

 امتياز) 1دبير يا مدرس در برگزاري كارگاه تخصصي ملي يا بين المللي معتبر با ارائه حكم (هر مورد  -

 امتياز) 1آثار هنري و ...) (هر مورد منتقد شركت كننده در جلسات نقد (كتاب،  -

 امتياز) 1هاي علمي مصوب وزارت علوم، تحقيقات و فناوري (هر مورد عضويت در هيات مديره انجمن -

 امتياز) 2امتياز، بين المللي  1دبيري كنفرانس هاي علمي با ارائه حكم  (ملي  -

و بخش هاي دولتي يا غيردولتي به  شركت در جلسات كارشناسي يا ارائه مشاوره به دستگاههاي اجرايي، -
 امتياز) 1ساعت  40شرط داشتن مجوز از رئيس واحد و ارائه گواهي از دستگاه مشاوره گيرنده (به ازاي هر 

هدايت و راهبردي دانشجويان دانشگاه تهران براي توسعه كارآفريني و ايجاد شركت هاي دانش بنيان با ارائه  -
 امتياز) 1ساعت  40شگاه (به ازاي هر گواهي از پارك علم و فناوري دان

 
 : برگزاري مسابقات و جشنواره هاي تخصصي:3

 امتياز) 1مسئول برگزاري مسابقات و جشنواره هاي تخصصي دانشجويي و دانش آموزي (هر مورد  -

 امتياز) 1هاي علمي دانشجويي (هر مورد سرپرستي بازديد -

 امتياز) 1ري نمايشگاه آثار هنري انفرادي (هر مورد ارائه دستاورد در نمايشگاه علمي معتبر يا برگزا -
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  ضوابط اجرايي تخصيص اعتبار ويژه :

آيين نامه  2هاي ترويجي همانند ساير فعاليت هاي پژوهشي منطبق با ماده فعاليتتخصيص اعتبار ويژه  -1
 باشد. تخصيص اعتبار ويژه به اعضاي هيات علمي دانشگاه مصوب شوراي پژوهش و فناوري مي

 10امتياز و مجموع امتياز سه بخش، حداكثر  5هاي ترويجي، حداكثر مجموع امتياز هر بخش از فعاليت  -2
  باشد.امتياز در هر سال مي

گيرد كه مجوز مربوط را از معاونت ذيربط (دانشجوئي امتياز تعلق مي دانشجويي به آن دسته از مسابقات -3
 فرهنگي/ آموزشي و تحصيالت تكميلي) واحد مربوط اخذ نموده باشند.

: كليه فعاليت هاي ترويج علم و فناوري همانند ساير دستاوردها، بايد با ذكر نام دانشگاه تهران 1تبصره
 ز اعتبار ويژه كسب نشده باشد. صورت پذيرد و بابت آن اثر قبال امتيا

  

  نحوه اجرا:

   RTISبارگذاري مدرك معتبر، توسط عضو هيئت علمي در سامانه - 1

توسط كارشناس واحد ذيربط و ارجاع به معاون پژوهشي واحد  RTISبررسي مدارك بارگذاري شده در سامانه   - 2
  براي تاييد صحت اطالعات 

  فعاليت ترويجي مطابق با شيوه نامه حاضر توسط معاون پژوهشي واحد تاييد صحت اطالعات و تعيين امتياز - 3

    RTISثبت امتياز فعاليت ترويجي توسط كارشناس واحد ذيربط در سامانه - 4

هاي ترويجي : چنانچه رشته تحصيلي عضو هيئت علمي با محل اشتغال وي هماهنگي نداشته باشد، فعاليت2تبصره
پژوهشي واحد محل اشتغال براي تعيين ميزان امتياز به معاون پژوهشي مربوط به پس از تاييد اوليه توسط معاون 
  رشته تحصيلي ارجاع خواهد شد.

  به تصويب رسيد. 08/03/1400اين شيوه نامه در جلسه شوراي پژوهش و فناوري دانشگاه مورخ 

  


