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 دانشگاه تهرانپژوهشی )گرنت( به کارشناسان  تخصیص اعتبار ویژه آیین نامه

 مقدمه:

آن دسته از  ، برایتعیین ضوابط تخصیص اعتبار ویژه )گرنت( و نحوه هزینه کرد آن به منظوراین آیین نامه 

ان دارای ظرفیت انجام کار پژوهشی بوده و کارشناسان پژوهشی که همانند اعضای هیئت علمی و دانشجوی

 تدوین شده است.می باشند شرایط الزم را دارا 

 هدف -1ماده 

 با استفاده بهینه از نیروهای مستعد کارشناسیو فناوری دستیابی به اهداف پژوهش  -

 فراهم نمودن امکان بررسی کیفی و کمی عملکرد پژوهشی کارشناسان -

 کنار اعضای هیئت علمی به منظور ارتقایلیت های پژوهشی در ن به انجام فعاترغیب کارشناسا -

 دانشگاه تهران و فناوری پژوهشجایگاه 

 شرایط تخصیص اعتبار ویژه)گرنت( -2ماده

که  ،تعلق می گیرد قراردادی /پیمانی /رسمیپژوهشی  انکارشناسآن دسته از به تنها )گرنت(  اعتبار ویژه

دانشگاه اشتغال  نوع اول پژوهشی بوده و در یکی از مراکز و موسساتکارشناسی ارشد حداقل مدرک  دارای

 به کار داشته باشد.

 معیار های تخصیص اعتبار ویژه -3ماده 

چاپ شده  ت) مقاال اعتبار ویژه کارشناسان بر اساس مجموع امتیازات کسب شده از شاخص های ذکر شده

اختراعات،  ،نشان های علمی ، های چاپ شده کتاب، مقاالت چاپ شده در همایش ها ،در نشریات معتبر

آیین نامه تخصیص "در  (طرح های کاربردی و اکتشافات، آثار بدیع هنری ثبت شده و ارائه نظرات نوین

 .محاسبه می شود "دانشگاه اعتبار ویژه )گرنت( به اعضای هیئت علمی
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های پژوهشی خویش گرنت دریافت گی می توانند بابت فعالیت نشستکارشناسان تا زمان باز: صره یکتب

 محل خدمت تعلق می گیرد.  پژوهشی تگی به حوزه شسنمایند و مانده گرنت آنها پس از بازن

 نحوه اجرا: 4ماده

اقدام نموده و  Rtisگذاری اطالعات در سامانه  ابتدا نسبت به درخواست امکان بار کارشناسان واجد شرایط

به ) پژوهشی ذیربط واحد توسط کارشناس ایشانپژوهشی فعالیت های گذاری مدارک و مستندات، پس از بار

 قرار می گیرد.  و ثبت در سامانه مورد امتیاز دهی (جز خود فرد

 )گرنت( دستور العمل نحوه هزینه کرد اعتبار ویژه: 5 ماده

 :بنیادی پژوهشیهزینه کرد در چارچوب طرح  -1-5

طرح پژوهشی بنیادی تعریف نموده و پس ه خود ژکارشناسان می توانند از محل اعتبار وی -1-1-5

 از تصویب و ابالغ طرح، هزینه های پیش بینی شده در طرح را هزینه نمایند.

 

 هزینه های پرسنلی صرفا در چارچوب طرح های پژوهشی بنیادی قابل پرداخت می باشد.  -2-1-5

 

  :توسط کارشناسبنیادی  پژوهشیشرایط ارائه طرح   -3-1-5

دارا کارشناسان عالوه براحراز شرایط عمومی می بایست برای ارائه طرح پژوهشی شرایط زیر را نیز 

 .باشند

 یک طرحو خاتمه یافته یک طرح ) بنیادی پژوهشیهمکاری در اجرای حداقل دو طرح  -1-3-1-5

 تهران مصوب دانشگاه( در دست اجرا

  پژوهشی -علمیانتشار حداقل یک مقاله در نشریات معتبر  -2-3-1-5

 نتایج طرح متناسب با نیاز های حوزه فعالیت سازمانی باشد. -3-3-1-5

 ،خاتمهدر صورت ( ریال و 10000000ده میلیون )پژوهشی حداکثر اعتبار اولین طرح  -4-3-1-5

( 20000000بیست میلیون )با اعتبار طرح های بعدی با تایید شورای پژوهشی واحد، 

 .تواند مورد تصویب قرار گیردریال می 
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 تامین خواهد شد.کارشناس  ) گرنت ( ویژه از محل اعتباراعتبار طرح  -5-3-1-5

 طرح در دست اجرا باشد. یکحداکثر مجری هر کارشناس می تواند  -6-3-1-5

ضوابط مربوط به اجرای طرح های پژوهشی ضوابط اجرایی و مالی و تعهدات طرح طبق  -7-3-1-5

 .می باشداعضای هیئت علمی  توسط

 :پژوهشیچارچوب طرح خارج از هزینه کرد  -5-2

هزینه کرد گرنت تخصیصی،  اجرایی ضوابطمی توانند اعتبار ویژه تخصیصی را در چارچوب  کارشناسان

و با تایید معاون پژوهشی  اعضای هیئت علمی )گرنت( دستورالعمل نحوه هزینه کرد اعتبار ویژه مطابق

 مربوط هزینه نمایند.

 

در شورای پژوهش و فناوری دانشگاه مورد تصویب 09/11/1395 تبصره در تاریخ 1 ماده و 5این آیین نامه با 

 الزم االجرا می باشد.ابالغ قرار گرفت و از تاریخ 

 

 

  

 

 

 


