
 های کاربردیطرح – ۷-4

از طرح های کاربردی که قرارداد آن بین دانشگاه و سازمان ها و دستگاه  هر عضو هیئت علمیسقف امتیاز  ۴-۷-۱ 

 امتیاز است. ۱۰۰های اجرایی دولتی و خصوصی منعقد شده باشد در سال 

های محاسبه می شود. در فرمولامتیاز اعتبار ویژه برحسب کمیسیون های مختلف دانشگاه به شرح زیر  ۲-۷-۴ 

، اعتبار جذب شده برای هر عضو هیئت علمی در سال برحسب میلیون تومان با Cارائه شده ضریب کمیسیون با 

xدرصد باالسری اعمالی با ، y و امتیاز گرنت با z :نشان داده شده است 

z = C x y/(% 5/۱5 ) 

های علوم پایه، هنر و معماری، کشاورزی و دامپزشکی ، برای کمیسیون۴/۰برای کمیسیون فنی برابر  Cضریب 

است. درصد باالسری مصوب  6/۰ انسانی و علوم اجتماعی و رفتاری برابرهای علومو برای کمیسیون 5/۰ برابر

 % است.  5/۱5 دانشگاه برای قراردادهای پژوهشی منعقده با دانشگاه

 است که جهت محاسبه گرنت، عدد %  ۲5 موارد خاصباالسری طرح های شخصی مصوب کمیسیون : ۱6تبصره 

 صورت در هستند باالسری فاقد که دفاعی و اعتباری ابالغ قراردادهای مورد در. گرددمی لحاظ فرمول در%  5/۱5

و محاسبه گرنت بر اساس باالسری مکسوره وجود  %۱۰۰ إلى % 5/۱5 زا باالسری کسر امکان مجری درخواست

 دارد.

شود به ازای برای قراردادهای بین المللی که اعتبار آن بصورت ارزی از کارفرمای خارجی در یافت می: ۱۷تبصره 

باالسری دریافت شده )معادل ریالی( مطابق سایر قراردادهای ریالی، به مجری امتیاز گرنت تعلق خواهد گرفت. 

ت و امتیاز قراردادهای ارزی به جمع امتیاز امتیاز اس ۲5۰برای قراردادهای بین المللی سقف امتیاز گرنت برابر با 

 شود. قراردادهای ریالی افزوده می

در مورد امتیاز گرنت تجهیزات ثبت شده به عنوان اموال دانشگاه )در قالب قراردادهای پژوهشی(، به : ۱۸تبصره 

امتیاز در نظر گرفته می شود که این  ۱۰۰ازای هر یک میلیون تومان اموال سرمایه ای به اندازه یک امتیاز تا سقف

 گردد.امتیاز در داخل سقف امتیازهای قراردادهای ریالی یا ارزی محاسبه می

 


