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 موضوع

 

 

 مرجع تصویب           تاریخ تصویب

 آیین نامه اعتبار ویژه )گرنت(
 

 شورای پژوهش و فناوری دانشگاه  1400ابتدای سال 

 

 

 معاونت پژوهشی

 

  

 

 

 

 تهران دانشگاه علمیاعضای هیئت به( گرنت) ویژه اعتبار تخصیص نامهآیین

 

 دانشگاه علمي هيئت اعضاي پژوهشي عملکرد در ارزيابي مدون ضوابط و اعمال هماهنگ سياست اتخاذ منظور به نامهآيين اين

 و تحقق اهداف زير تدوين شده است.

 

  اهداف -1 ماده

هاي و برنامه كشور علمي جامع اسناد باالدستي از جمله نقشه منطبق بر تهران دانشگاه و فناوري پژوهش اهداف تحقق -1-1

 دانشگاه ايدوره

 دانشگاه الملليو بين ايمنطقه جايگاه ارتقاء -1-2

 علميگسترش و تقويت رويکرد كيفيت محوري در  عملکرد پژوهشي اعضاي هيئت -1-3

 هايايده از حمايت بر تاكيد با كشور نيازهاي رفع حركت در مرزهاي دانش و راستاي در پژوهشي هايفعاليت دهيجهت -1-4

 محورمحصول هايپژوهش و كارآفرين آور،فن نو،

 علميايجاد وحدت رويه در بررسي كيفي و كمي عملکرد پژوهشي اعضاي هيئت -1-5

 

 شرایط و ضوابط تخصیص اعتبار ویژه -2ماده 
علمي شاغل و بازنشسته دانشگاه تهران براساس امتياز عملکرد پژوهشي تخصيص اعتبار ويژه پژوهشي به اعضاي هيئت -2-1

 گيرد.ايشان صورت مي

 اول،( affiliation) مکاتبه آدرس كه صورتي در( حکم صدور زمان از) وابسته علمي هيئت عضو پژوهشي عملکرد رزيابيا -2-2

 گيرد.صورت مي تهران دانشگاه علمي هيئت اعضاي همانند باشد، تهران دانشگاه

ها و موسسات آموزشي به دانشگاه علمي كه از ديگر دانشگاهعلمي جديداالستخدام و اعضاي هيئتدر مورد اعضاي هيئت -2-3

آدرس صحيح  درجكنند، تنها به عملکرد پژوهشي بعد از استخدام/ انتقال دائم ايشان و در صورت تهران انتقال دائم پيدا مي

   گيرد.امتياز اعتبار ويژه تعلق مي (University of Tehran) دانشگاه تهران
ها و مراكز آموزش عالي و يا قطع ارتباط با دانشگاه، علمي دانشگاه تهران به محض انتقال دائم به ساير دانشگاهاعضاي هيئت -2-4

 باشند.مشمول تخصيص اعتبار ويژه نمي

تمام، هزينه هاي تحقيقاتي نيمهاعتبار ويژه عضو هيئت علمي متوفي پس از تسويه حساب، در سال وفات بابت انجام طرح -2-5

و، تنخواه دريافتي و ... با تاييد شوراي پژوهشي واحد مربوط و در صورت داشتن اعتبار پژوهشي كافي براي خريد تجهيزات دانشج
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هاي بعد اعتبار آزمايشگاهي در راستاي زمينه فعاليت تحقيقاتي متوفي زير نظر معاون پژوهشي واحد قابل هزينه بوده و در سال

 .باشدويژه متوفي قابل محاسبه نمي

 

 اهدایی ویژه اعتبار اعطای -3ماده 
جديداالستخدام كه بيش از سه سال از تاريخ استخدام ايشان نگذشته  علمي اعضاي هيئت براي اهدايي ويژه اعتبار ميزان -3-1

ثبت  تجهيزات نيز و آزمايشگاهي مصرفي مواد خريد طريق از تنها آن امتياز 15 به مربوط اعتبار كه باشدمي امتياز 25 باشد،

 .است هزينه قابل شده به عنوان اموال دانشگاه

 1-3بند  مشمول يابندارتقاء مي استادياري مرتبه به و آمدهدر دانشگاه استخدام به مربي مرتبه با كه علمي هيئت اعضاي -3-2

 . شوندنمي

مطابق ضوابط مربوط به گرنت اهدايي به  علمي انتقالي )دائم( در دانشگاه عينا  پرداخت گرنت اهدايي به اعضاي هيئت -3-3

 باشد.علمي جديد االستخدام با تمام شرايط آن مياعضاي هيئت

امتياز اعتبار ويژه اهدايي و در صورت دارا بودن مرتبه  5۰به اعضاي هيئت علمي مأمور و انتقالي با مرتبه علمي دانشيار،   -3-4

گيرد. ضمنا  آن دسته از اعضاي هيئت علمي كه از خارج از كشور جذب علق ميامتياز اعتبار ويژه اهدايي ت ۷5علمي استادي، 

 (9۷)از ابتداي سال . باشندشوند نيز مشمول اين مصوبه ميدانشگاه تهران مي

 

  ویژه اعتبار تخصیص معیارهای -4 ماده

  .يابدمي تخصيص و محاسبه زير هايشاخص از شده كسب امتيازات مجموع براساس علمي هيئت اعضاي ويژه اعتبار

  چاپی یا الکترونیکی از اعم علمی معتبر در نشریات علمی هیئت اعضای شده منتشر هایمقاله -4-1

، از  Arts & Humanitiesو  Science ،Social scienceهاي هاي چاپ شده در نشريات معتبر در حوزهامتيازدهي مقاله -4-1-1

                                باشد:المللي براساس جدول زير ميميالدي براي مقاالت چاپ شده در نشريات بين 2۰2۰ابتداي سال 

 

 المللی دارای ایندکسامتیاز مقاالت چاپ شده در نشریات بین

 حوزه

WOS* 

Scopus*** 
Q1 Q2 Q3 Q4 **فاقد Q 

Science 1۷ 13 9 6 5 5 

Social science 4/2۰ 6/15 8/1۰ 4/8 4/8 4/8 

Arts& Humanities 5/25 5/19 5/13 5/1۰ 5/1۰ 5/1۰ 

 

 اند.نمايه شده Wosالمللي كه در پايگاه : نشريات معتبر بين*

باشند. مي  Emergingو در سطح Impact Factorنمايه شده و بدون  Wosالمللي كه در پايگاه اطالعاتي : نشريات معتبر بين**
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باشند، پس مي Arts & Humanitiesاند و در حوزه ثبت شده Wosپايگاه   Master listبراي نشرياتي كه در   Q) سطح  

 از طرح و بررسي در كميته اعتبارسنجي نشريات تعيين مي گردد.(

 اند.نمايه شده Scopusالمللي كه در پايگاه : نشريات معتبر بين***

شود، امتياز ذكر شده در جدول فوق با سنجي دانشگاه ارزيابي ميبه اينکه اعتبار نشريات توسط كميته اعتبار: باتوجه 1تبصره 

 ارزيابي كميته اعتبارسنجي قابل تغيير خواهد بود.

 شود.در نظر گرفته مي Qهاي متفاوت هستند، باالترين Qهاي مختلف داراي : براي نشرياتي كه در رشته2تبصره 

 باشد. تاريخ چاپ مقاله مي Qمالک استخراج  :3تبصره 

باشند، در كميته  رسيده چاپ به باشندمي Scopus و Wos نمايه فاقد كه خارجي نشريات امتياز مقاالتي كه در -4-1-2

 اعتبارسنجي نشريات تعيين خواهد شد.

از سوي كميته اعتبارسنجي نشريات مورد ها المللي شامل نشرياتي است كه اعتبار علمي آنليست نشريات معتبر بين -4-1-3
 تاييد قرار گرفته است.

فناوري )در خصوص نشريات  و تحقيقات علوم، وزارت ليست نشريات نامعتبر دانشگاه تهران شامل نشريات نامعتبر -4-1-4
 باشد.و مصوبات كميته اعتبارسنجي نشريات دانشگاه تهران مي داخلي(

المللي نباشد، موضوع در كميته اعتبارسنجي المللي در ليست نشريات معتبر و نامعتبر بيني بينادر صورتيکه نام نشريه -4-1-5
   شود.نشريات مطرح و نسبت به اعتبار آن اعالم نظر مي

تاريخ چاپ آن مقاالت براي امتيازدهي اعتبار ويژه  عنوان به المللي در نشريات بين چاپ شده مقاالت DOI تاريخ -4-1-6

مقاله، در  چاپ قطعي دانشگاه تهران(، تاريخ هيئت علمي مقاله )عضو موافقت همه نويسندگان صورت و تنها در باشدمي

 (98)از ابتداي سال  گيردمي قرار مد نظر مقاله ارزيابي

 باشد.بر اساس جدول زير مي 14۰۰ها در نشريات فارسي از ابتداي سال امتيازدهي مقاله -4-1-۷

 
 امتياز فارسي بر اساس رتبه بندي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري رتبه بندي نشريات

 5 گرفته باشند. "الف"مجالتي كه در سامانه نشريات وزارت علوم رتبه 

 4 گرفته باشند. "ب"مجالتي كه در سامانه نشريات وزارت علوم رتبه 

 3 گرفته باشند. "ج"مجالتي كه در سامانه نشريات وزارت علوم رتبه 

 بدون امتياز اعالم شده باشند. "در حال ارزيابي"و يا  "د"مجالتي كه در سامانه نشريات وزارت علوم رتبه 

 

نامه تواند با ارزيابي مجالت فارسي، بر اساس معيارهاي تعيين شده در آئين: كميته اعتبارسنجي نشريات دانشگاه مي4تبصره 

  توجه به رتبه بندي انجام گرفته توسط وزارت علوم( اقدام نمايد.دانشگاه، نسبت به تغيير رتبه مجله )بدون 

هاي تعيين شده توسط كميته المللي براساس شاخصمعيار معتبر بودن يا نامعتبر بودن نشريات داخلي و بين -4-1-8

 باشد.اعتبارسنجي نشريات مي

چاپ مقاله و براي نشريات بين المللي زمان ارزيابي مالک معتبر يا نامعتبر بودن نشريات براي نشريات داخلي، زمان  -4-1-9

 مقاله مي باشد و به طور كلي اعتبار نشريه در زمان پذيرش مقاله مالک نمي باشد. 

گيرد و امتيازي كه عضو امتياز تعلق مي atureN  ،8۰  و cienceS  ( چاپ شده در نشرياتfull paperبه مقاله كامل ) -4-1-1۰

 نمايد، حداقل برابر امتياز يك مقاله كامل چاپ شده در نشرياتمقاالت چاپ شده در نشريات مذكور كسب ميهيئت علمي از 

 1Q (9۷)از ابتداي سال  .باشدمي 

ارجاع مربوط به خود  1۰درصد ارجاعات يا  3۰شوند و حداقل مي نمايه  Wos  پايگاه در كه مروري مقاالت امتياز -4-1-11



4 
 

در شود و مي محاسبه  2 ضريب با علميهاي پژوهشي اعضاي هيئتنظر كميته بررسي موارد خاص فعاليتنويسنده باشد، با 

  گيرند. ( قرار مي1گروه سوم )امتياز با اعمال ضريب 

نامه وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مشروط بر اينکه در مقاله مروري بودن به مقاالت مروري فارسي بر اساس آئين -4-1-12

هاي فني، امتياز و در كميسيون 4هاي علوم انساني، علوم اجتماعي و رفتاري و هنر و معماري، آن ذكر شده باشد در كميسيون

( قرار 1در گروه سوم )امتياز با اعمال ضريب  امتياز تعلق گيرد. اين مقاالت 3علوم پايه، كشاورزي و منابع طبيعي و دامپزشکي 

 (14۰۰. )از ابتداي سالگيرندمي

: قبيل از مختلف هايصورت به و نبوده (full paper) كامل مقاله صورت كه به مقاالت چاپ شده در نشريات معتبر به -4-1-13

Letter، Technical note، Short Communication، Rapid publication، Case report، Brief Report، forum عنوان هر يا و 

نوع  از مقاالتي به گرفته و تعلق كامل مقاله امتياز %8۰ تا شود، منتشر سازد، متمايز كامل مقاله يك از را مقاله كه ديگري

Discussion, Comment  وEditorial material 5۰% گيردمي تعلق كامل مقاله امتياز. 

درج شده باشد،  Closuresباشد چنانچه قبل از عنوان مقاله مي Discussion and Closuresدر مواردي كه مقاله به صورت 

قرار گرفته باشد، ده درصد امتياز مقاله كامل به  Discussion ofگيرد و چنانچه قبل از عنوان مقاله، مي امتيازي به آن تعلق ن

 .مي گيردآن تعلق 

گيرند. موارد استثناء در كميته ( قرار مي1در گروه سوم )امتياز با اعمال ضريب  13-1-4مقاالت ذكر شده در بند : تمام 5تبصره 

 علمي بررسي خواهند شد.هاي پژوهشي اعضاي هيئتبررسي موارد خاص فعاليت

علمي هاي پژوهشي اعضاي هيئتدر كميته بررسي موارد خاص فعاليت 13 -1-4: مواردي غير از عناوين ذكر شده در بند 6تبصره 

 شوند.بررسي مي

 هاي چاپ شده فاقد امتياز است.مقاله ترجمه -4-1-14 

هاي علمي به منظور جبران برخي از هزينههاي پژوهشي اعضاي هيئتبر بودن انجام برخي از فعاليتبا توجه به هزينه -4-1-15

گيرند، بديهي است گروه بندي ذكر شده ارتباطي گروه زير قرار ميعلمي در سه پژوهشي، مقاالت چاپ شده توسط اعضاي هيئت

 شود.هاي تعيين شده براي تشخيص كيفيت سنجيده ميبا كيفيت مقاله ندارد و كيفيت مقاله بر اساس شاخص

 
 

 امتياز بر بودننوع مقاله بر اساس هزينه گروه

 گروه اول

برداري از عرصه طبيعي يا مزرعه، اجراي طرح هاي پژوهش بر اساس نمونهدادهمقاالتي كه از 

فناوري، بيوشيميايي، بيوفيزيکي و  هاي زيست شناختي، زيستآزمايش، انجام آزمايش

هاي استفاده از سرور و كالستر محاسباتي پيشرفته براي انجام محاسبات روي داده ،شيميايي

 شود؛گاهي استفاده ميآيد و يا در آنها از مواد و تجهيزات آزمايشبه دست مي حجيم،

امتياز با اعمال 

 2ضريب 

 گروه دوم

هاي اطالعاتي در سامانه هاي دستگاهي، اليههاي پژوهش براساس تحليل دادهمقاالتي كه داده

-هاي تصميمهاي مدل سازي و شبيه سازي و كاربرد هرگونه مدلاطالعات جغرافيايي، روش

 آيد؛به دست مييا اسناد آرشيوي گيري و بر اساس تکميل پرسشنامه يا مصاحبه در كار ميداني 

امتياز با اعمال 

 5/1ضريب 

 مقاالتساير  گروه سوم
امتياز با اعمال 

 1ضريب 

 

مقاالتي كه نتيجه ) گيرند.قرار  2و  1توانند در گروه هاي دانشگاه تهران مينامهمقاالت مستخرج از رساله و پايانفقط  : ۷تبصره 

همانند مقاالت مستخرج از رساله و پايان نامه دانشجويان  نيز فعاليت پژوهشي با محققين پسادكتري دانشگاه تهران هستند

علمي پس از ثبت مقاالت در سامانه الزم است عضو هيئت(.مورد بررسي قرار گيرند 2و  1توانند در گروه دانشگاه تهران، مي
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RTIS، مقاله را مشخص و پس از آن بررسي و امتيازدهي  "نامه/ طرح كاربردي/ هيچکدامرساله/ پايان"گروه و مستخرج از  نوع

مقاله توسط كارشناس پژوهشي واحد انجام شود. در صورت عدم تشخيص نوع گروه قابل تخصيص به مقاله توسط كارشناس، 

 (14۰۰)از ابتداي سال  رسي قرار خواهد گرفت.موضوع در شوراي پژوهشي پرديس/ دانشکده مستقل مورد بر

 هايسازمان عمومي هاي روابطنشريه "، "پيشگفتار" ،"گزارش"، "سردبير سخن"عناوين  تحت كه مقاالتي به -4-1-16

 گيرد.نمي تعلق امتيازي رسيده باشد، چاپ به "سخنراني "و  "مختلف

امتياز  باشد.( مي۰1/۰5/9۷رسد، برابر امتياز مقاله كامل )از به چاپ ميامتياز نقد كتاب كه در نشريات معتبر داخلي  -4-1-1۷

گردد. )از اعمال مي 8/۰شود، با ضريب منتشر مي  Book reviewالمللي كه در حوزه علوم انساني و هنر به عنوان هاي بينمقاله

 (14۰۰ابتداي سال 

اري كه در نشريات معتبر چاپ شده باشند با نظر كميته بررسي هنر و معم كميسيون مربوط به مقاله نقد به موارد -4-1-18

 .گيردمي تعلق امتياز 2 حداكثر تا علميهاي پژوهشي اعضاي هيئتموارد خاص فعاليت

اي رشتههاي بينباشد. مقاالت حاصل از پژوهشعلمي قابل ارزيابي نميهاي خارج از حوزه تخصصي اعضاي هيئتمقاله -4-1-19

 باشند.بند نميمشمول اين 

 مکاتبات مسئول نويسنده تهران دانشگاه آموخته دانش يا دانشجو كه نشريات در شده چاپ مقاالت در -4-1-2۰

(corresponding author) استاد  باشد، در صورتيکه استاد راهنما مسئوليت آن مقاله را از نظر محتواي علمي بپذيرد، بهمي

 (96)از ابتداي سال  .گيرددر جايگاه خود امتياز اعتبار ويژه تعلق مياعضاي هيئت علمي نويسنده مقاله،  راهنما و ساير

باشد و دانشجو يا دانش آموخته دانشگاه در مقاالت چاپ شده در نشريات كه مستخرج از رساله و يا پايان نامه نمي -4-1-21

صورتيکه يکي از اعضاي هيئت علمي نويسنده مقاله، مسئوليت آن مقاله را از نظر باشد، در تهران نويسنده مسئول مکاتبات مي

)از ابتداي سال  .گيرددر جايگاه خود امتياز اعتبار ويژه تعلق مي ،محتواي علمي بپذيرد، به اعضاي هيئت علمي نويسنده مقاله

14۰۰) 

باشند، در ه تهران نويسنده مسئول مکاتبات ميدر مقاالت چاپ شده در نشريات كه محققين پسادكتري دانشگا -4-1-22

در  ،صورتيکه استاد پذيرش دهنده، مسئوليت آن مقاله را از نظر محتواي علمي بپذيرد، به اعضاي هيئت علمي نويسنده مقاله

 (14۰۰)از ابتداي سال  .گيردامتياز اعتبار ويژه تعلق مي جايگاه خود

گيرد علمي، نويسنده مسئول باشد امتياز جايگاه اول را ميچنانچه يك عضو هيئتدر ترتيب نويسندگان يك مقاله،  -4-1-23
علمي نويسنده مسئول و نفر اول علمي دانشگاه تهران باشد، ميانگين امتياز عضو هيئتو در صورتيکه نفر اول نيز عضو هيئت

 .شودبراي هر دو لحاظ مي
اه تهران در يك مقاله نويسنده مسئول باشند، ميانگين امتياز به هريك علمي دانشگچنانچه چند نفر از اعضاي هيئت -4-1-24

 گيرد.از آنان تعلق مي

اي، دانشجوي دانشگاه تهران نفر اول و استاد راهنما نفر دوم باشد، درصورتي كه چنانچه در ترتيب نويسندگان مقاله -4-1-25
 (9۷)از ابتداي سال  شود.گاه اول لحاظ ميدانشجو نويسنده مسئول نباشد براي استاد راهنما امتياز جاي

 مقاله آن در مشترک راهنماي استادان باشد و اول دانشجوي دانشگاه تهران نفر درترتيب نويسندگان مقاله، چنانچه -4-1-26
 دانشجو نويسنده مسئول نباشد، ضريب و نيزبه شرط اينکه يکي از اساتيد راهنما نويسنده مسئول باشد  باشند، سوم و دوم نفرات
 .نمايدمي مشخص را راهنما از استادان يك هر امتياز ضريب آمده بدست عدد. شودمي تقسيم دو بر و جمع سوم و اول نفر امتياز

 راهنما استادان سوم و دوم نفرات و دانشجوي دانشگاه تهران اول نفر و باشند نفر 3 ايمقاله نويسندگان كه صورتي در مثال براي
 :شودمي محاسبه زير صورت به راهنما استادان از يك هر امتياز ضريب باشند،

 ۰/5۰ +  ۰/8۰
2

=./65 
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هاي مشترک بين دو كميسيون متفاوت، )نفر اول دانشجوي دانشگاه تهران و نفر دوم نامهدر مقاالت مستخرج از پايان -4-1-2۷
متفاوت(، به شرط اينکه يکي از اساتيد راهنما نويسنده مسئول باشد، به هريك  و سوم اساتيد راهنماي مشترک از دو كميسيون

 (14۰۰)از ابتداي سال  .گيرداز اساتيد راهنما امتياز نفر اول تعلق مي
 

 المللی معتبربین و ملی هایهمایش مقاالت مجموعه در علمی هیئت اعضای شده چاپ هایمقاله -4-2
ها، موسسات آموزش عالي، مراكز تحقيقاتي، المللي معتبر همايشي است كه برگزاركننده آن، دانشگاهبينهمايش ملي يا  -4-2-1

هاي داخل باشد(. برگزاركنندگان همايشهاي علمي معتبر باشد )محل برگزاري همايش مالک نميها و يا انجمنفرهنگستان

 ثبت نمايند. (ISC) علوم جهان اسالم اه استناديكشور موظفند قبل از فراخوان مقاله، همايش خود را در پايگ
هاي علمي معتبر )به تشخيص معاون پژوهشي واحد( برگزار هاي برتر و يا انجمنهايي كه توسط دانشگاه: به همايش8تبصره 
 .گيردتعلق ميثبت نشده باشند، امتياز اعتبار ويژه )گرنت(  )ISC( اند، حتي اگر در پايگاه استنادي علوم جهان اسالمشده

 (9۷)از ابتداي سال  
هاي هاي برتر، مراكز علمي و يا انجمنهاي مجازي ملي و بين المللي داخل كشور، به شرط آنکه توسط دانشگاههمايش :9تبصره 

ثبت شده باشد، با تأييد معاونت پژوهشي واحد مانند  ( ISC) علمي معتبر برگزار شود و در پايگاه استنادي جهان اسالم 
شود به شرط المللي مجازي كه خارج از كشور برگزار ميهاي بينهاي غير مجازي امتياز دهي شود. همچنين همايشهمايش

احد، همانند ور شود، پس از تأييد شوراي پژوهشي هاي علمي معتبر برگزاهاي برتر، مراكز علمي و انجمنآنکه توسط دانشگاه
 باشد.هاي غير مجازي قابل امتياز دهي ميهمايش

المللي معتبر به شرح هاي ملي و بينهاي همايشعلمي در مجموعه مقالههاي چاپ شده اعضاي هيئتامتيازدهي مقاله -4-2-2
 باشد:زير مي

 امتياز 2 المللي                  هاي بينهمايش (CD)يا لوح فشرده  هامقاله مجموعه در شده چاپ كامل مقاله هر ازاء به -
  امتياز 1المللي     هاي بينهمايش (CD)لوح فشرده  ها يامقاله خالصه در مجموعه شده چاپ مقاله خالصه هر ازاء به -
     امتياز 1  ملي                      هايهمايش (CD)لوح فشرده  ياها مقاله مجموعه در شده چاپ كامل مقاله هر ازاء به -

 امتياز  5/۰هاي ملي           همايش (CD)لوح فشرده  ها يامقاله مجموعه خالصه در شده چاپ مقاله خالصه هر ازاء به -

 تعلق امتيازي آن از بيشتر به و باشدمي مقاله 3 تعداد همايش يك در علمي هيئت عضو هر توسط مقاله ارائه سقف -4-2-3

 .گيردنمي

 . باشدمي امتياز 5 سال هر علمي درهر عضو هيئت الملليبين و ملي هايهمايش كامل هايمقاله امتياز سقف -4-2-4

 . باشدمي امتياز 3 هرسال علمي درهر عضو هيئت الملليبين و ملي هايهمايش هايمقاله خالصه امتياز سقف -4-2-5
 شده چاپ Wos در شده نمايه الملليبين نشريات در كه الملليبين هايهمايش در شده ارائه هايمقاله خالصه امتياز -4-2-6

 (.5-2-4و  4-2-4در بندهاي  شده اشاره سقف رعايت بدون) شودمي گرفته نظر در 5/1 ضريب با باشند،
المللي قيد شده باشد و گردد كه در عنوان همايش، كلمه بينالمللي داخل كشور به همايشي اطالق مي: همايش بين1۰تبصره 

 مقاله كامل يا خالصه مقاله چاپ شده به زبان غير فارسي باشد. 
به ترتيب زبان باشد زبان رسمي همايش هاي خارجي ميالمللي كه مرتبط با ساير زبانهاي بينخصوص همايش: در11تبصره

 فارسي و زبان مرتبط با حوزه مربوط است.
 چاپ نيز اينشريه با ارزيابي و داوري در و باشد شده چاپ همايش به صورت كامل مقاالت مجموعه در ايمقاله چنانچه -4-2-۷

 خالصه صورته ب يشيهما مقاالت مجموعه در ابتدا يامقاله چنانچهگيرد و مي تعلق نشريه امتياز در شده چاپ مقاله به فقط شود،
 اخذ را هينشر امتياز هم و شيهما ازيامت هم باشد، دهيرس چاپ به كامل مقاله صورته ب ياهينشر در آن از پس و دهيرس چاپ به مقاله
 .دينمامي
 مجموعه در كامل مقاله يا مقاله خالصه كه صورتي در تنها باشد پوستر صورت به در همايش مقاله ارائه نحوه چنانچه -4-2-8
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 شود.مي داده امتياز باشد، شده چاپ همايش مقاالت
(، مربوط به مقاالت چاپ شده در نشريات است و اين 21-1-4لحاظ نمودن موضوع نويسنده مسئول در ارزيابي )بند  -4-2-9

 شود. ها لحاظ نميموضوع در ارزيابي مقاالت مربوط به همايش

 دانشگاه مقاله دانشجوي اول نويسنده چنانچه هاچاپ شده در مجموعه مقاالت همايش تمقاال و خالصه مقاالت در -4-2-1۰

 گيرد.مي را مقاله جايگاه اول امتياز راهنما باشد استاد راهنما استاد و نفر دوم تهران
 

 شده چاپ هایکتاب -4-3
امتياز آن با توجه به جدول زير هاي چاپ شده توسط شوراي پژوهشي واحد به صورت كيفي بررسي شده و كتاب -4-3-1

ريزي ( به اداره كل برنامهRTISبراساس ناشر و با رعايت سقف، تعيين و براي ثبت در سامانه مديريت اطالعات پژوهش و فناوري )

 (۰4/۰4/98)از گردد:و نظارت پژوهشي اعالم مي
  

 گرنت امتیاز بر اساس ناشر هادسته بندی کتاب

 ناشران بین المللی 

 المللی معتبر بین هاي چاپ شده توسط انتشاراتكتاب

 بین المللی هاي چاپ شده توسط انتشاراتكتاب

 

 
 

 امتياز 4۰تا 

 امتياز 2۰تا 

 

 ناشران دانشگاهی

 دانشگاه تهرانهاي چاپ شده توسط انتشارات كتاب

 سطح یك و دوهاي هاي منتشر شده توسط انتشارات دانشگاهكتاب

 سطح سههاي هاي منتشر شده توسط انتشارات دانشگاهكتاب

 هاسایر دانشگاههاي منتشر شده توسط انتشارات كتاب

 

 

 

 امتياز 2۰تا 

 امتياز 15تا 

 امتياز 1۰تا 

 امتياز ۷تا 
 

 سایر ناشران

 سطح یكهاي چاپ شده توسط ناشران كتاب

 سطح دوهاي چاپ شده توسط ناشران كتاب

 سطح سههاي چاپ شده توسط ناشران كتاب

 

 

 امتياز 15تا 

 امتياز 1۰تا 

 امتياز ۷تا 
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ها بوده و امتياز دانشگاه و فرهنگيان به عنوان انتشارات ساير آزاد اسالمي، پيام نور، غير انتفاعي يهاناشران دانشگاه -4-3-2
 گردد. امتياز توسط شوراي پژوهشي واحد تعيين مي ۷ها تا سقف كتاب

امتياز توسط شوراي پژوهشي واحد  4۰زير تا سقف  المللیناشرین معتبر بینهاي چاپ شده توسط امتياز كتاب -4-3-3

 گردد: تعيين مي

 چاپ فارسي غير زبان به كتاب كه مواردي علمي دانشگاهي در و مراكز معتبر تهران دانشگاه انتشارات و چاپ مؤسسه -

 باشد شده

- Elsevier 
- Springer 
- John Wiley 
- Taylor  & Francis 
- Blackwell 
- McGraw Hill 
- Oxford 
- Routledge 
- I. B. Tauris  
- Brill 
- IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) 
- IET (The Institution of Engineering and Technology) 
- Emerald 

المللي )تا سقف توانند به عنوان ناشرين بينمي 3-3-4شده در بند نبه تشخيص شوراي پژوهشي واحد، ناشرين ذكر : 12تبصره

 امتياز ( امتيازدهي شوند. 2۰

 علمي هيئت اعضاي پژوهشي هايفعاليت خاص موارد بررسي كميته توسط كه ناشراني توسط منتشره هايكتاب به -4-3-4
 گيرد.ها امتيازي تعلق نميفاقد اعتبار بوده و به آن زير گيرد. ناشراننمي شوند امتيازي تعلقتشخيص داده مي اعتبار فاقد

- Lambert 
- Nova 
- Intech  
- Cambridge Scholars Publishing  
- IGI global   

 باشد.هاي چاپ شده ميصورت معتبر بودن ناشر مانند كتابدر  )ebook( هاي الکترونيکيبررسي و امتياز دهي كتاب -4-3-5

 (9۷)از ابتداي سال 

 توسط شده صادر شناسنامه كه هاييكتاب به و باشدمي كتاب شناسنامه در شده ثبت تاريخ كتاب، چاپ تاريخ مالک -4-3-6

 .گيردنمي تعلق امتيازي ندارند، را (فيپا) اسالمي جمهوري كتابخانه

هاي تأليفي يا ترجمه شده توسط اعضاي هيئت علمي دانشگاه چنانچه در روي جلد و يا در شناسنامه كتاب كتاببه  -4-3-۷

به نام دانشگاه تهران به عنوان محل اشتغال مؤلف / مترجم اشاره شده باشد، امتياز كامل و در صورتي كه نام دانشگاه تهران به 

و يا در شناسنامه كتاب درج نشده باشد ولي در پايان پيشگفتار يا مقدمه كتاب عنوان محل اشتغال مؤلف / مترجم در روي جلد 

كل امتياز تعلق گرفته و در مواردي هم كه ناشر موافق با درج نام مؤلف / مترجم درروي جلد و يا شناسنامه  %5۰ذكرشده باشد، 

)از  .گيردكتاب باشد، امتياز كامل به كتاب تعلق ميكتاب نباشد و مؤلف / مترجم ناگزير از درج نام خود در پيشگفتار يا مقدمه 

 (9۷ابتداي سال 

هاي چاپ شده توسط انتشارات دانشگاه تهران، در صورت عدم ذكر نام دانشگاه تهران نيز امتياز گرنت به : به كتاب31تبصره 

 .گيردصورت كامل تعلق مي
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تهران به دليل عدم اشاره به نام دانشگاه، امتيازي تعلق چنانچه به چاپ اول كتاب يك عضو هيئت علمي دانشگاه  -4-3-8

نگرفته باشد و در چاپ مجدد به نام دانشگاه تهران اشاره شده باشد، به چاپ مجدد حتي در صورت عدم تغيير نسبت به چاپ 

ه دانشگاه تهران باشد، گيرد و در صورتيکه چاپ اول كتاب مربوط به قبل از انتقال عضو هيئت علمي باول، امتياز كامل تعلق مي

به چاپ جديد، حداكثر يك پنجم امتياز چاپ قبلي كتاب بر اساس تغييرات و اضافات و تجديد نظر انجام شده، امتياز گرنت 

 (9۷)از ابتداي سال  .گيردتعلق مي

 از و شوندچاپ مي دانشگاه بدون مجوز معاونت پژوهشي دانشگاه انتشارات موسسه چاپ و از خارج كه هاييكتاب به -4-3-9

 گيرد.نمي تعلق امتيازي اند،نموده استفاده دانشگاه آرم

علمي نداشته و به ذوق و سليقه  هيئت با رشته عضو ارتباطي هيچ گونه هايي كه از نظر علميبه كتاب -4-3-1۰

 .گيردشده باشد امتيازي تعلق نمي نگاشته شخصي

، ناظر علميمقاالت،  تدوين مجموعه تعريض، مقدمه كتاب، گردآوري، حاشيه، موارد تدوين، ديباچه، پيشگفتار، -4-3-11

علمي،  غير هايكتاب مشابه، موارد آزمون و سواالت كنکور، نمونه هاي آمادگيهاي درسي )ابتدايي و دبيرستان(، كتابكتاب

 باشد.ميسفر و فرهنگ لغت بدون داشتن توضيح كلمات، فاقد امتياز  زندگينامه، خاطره و گزارش

المللي و معتبر هاي چاپ شده توسط ناشرين بيندرصد كل امتياز كتاب به ويراستار )اديتور( كتاب 2۰حداكثر  –4-3-12

 (14۰۰گيرد. )از ابتداي سال المللي به تشخيص شوراي پژوهشي واحد تعلق ميبين

ند فصل را انجام داده محتوايي كتاب شامل چ( كه ويرايش Editor shipدر كتاب هاي فارسي به سرپرست علمي) -4-3-13

درصد امتياز كتاب  2۰است به شرط آنکه از ايشان يك مقدمه دركتاب چاپ شده باشد، با نظر شوراي پژوهشي واحد حداكثر 

تعلق مي گيرد. عنوان سرپرست علمي در كتاب هاي فارسي معموال  با عبارات به كوشش، به اهتمام، سرپرست علمي و يا زير 

 (14۰۰)از ابتداي سال در روي اثر درج مي شود. نظر 

 . گيردباشد، امتيازي تعلق نميهايي كه به صورت هزار واژه از هر رشته ميبه كتاب -4-3-14
كه براساس دستورالعمل مصوب شوراي پژوهش و تنها در صورتي دانشگاه تکميلي تحصيالت هاينامه و رسالهپايان -4-3-15

 و شده  برخوردار كتاب امتياز درصد 5۰ از رسندمي چاپ به كتاب صورت توسط ناشران معتبر دانشگاهي به فناوري دانشگاه
  .شد خواهند درصد امتياز برخوردار ۷5 از برسند چاپ به انگليسي زبان به چنانچه

 . شد خواهد محاسبه تاليفي هايكتاب امتياز %5۰ شده ترجمه هايكتاب امتياز -4-3-16
 .گيردمي ترجمه تعلق امتياز باشد، شده چاپ "ترجمه و تحشيه" عنوان تحت كه كتابي به -4-3-1۷

شوراي پژوهشي پرديس/ دانشکده  به موضوع و حجم در تنوع به توجه با جلدي چند هايكتاب امتياز بررسي -4-3-18

 شود. مي مستقل/واحد پژوهشي مستقل واگذار

درصد  5۰عنوان هر جلد با جلد ديگر متفاوت است، امتياز جلدهاي دوم و سوم هاي چند جلدي كه زير دركتاب -4-3-19

گيرد. در موارد خاص، امتياز جلدهاي سوم به بعد در كميته باشد و به جلدهاي سوم به بعد امتيازي تعلق نميامتياز جلد اول مي

 علمي تعيين خواهد شد.هاي اعضاي هيئتبررسي موارد خاص فعاليت

شوراي و چاپ آن به عنوان بخشي از يك كتاب با ناشر دانشگاهي معتبر با نظر ( case studyتهيه مطالعه موردي ) -4-3-2۰

 باشد.امتياز مي 5داراي حداكثر پژوهشي پرديس/ دانشکده مستقل/واحد پژوهشي مستقل، 

به آن  باشد، نشده ذكر «جديد( ويراست) ويرايش يا نظر تجديد با» عبارت آن، در و شده چاپ تجديد كتابي چنانچه -4-3-21

حداكثر يك پنجم امتياز كتاب  شوراي پژوهشي واحد، نظر با نويسنده، توسط مستندات ارائه صورت در و نگرفته تعلق امتيازي

  گيرد.به آن تعلق مي

شود، به هر فصل از كتاب تا سقف سه فصل در مواردي كه از يك نويسنده، يك يا چند فصل در يك كتاب چاپ مي -4-3-22
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 (14۰۰)از ابتداي سال  گيرد.درصد امتياز كل كتاب بر اساس فرمول زير تعلق مي 2۰حداقل 

  تعداد صفحات هر فصل از كتاب

 تعداد كل صفحات كتاب
× امتياز كل كتاب =  امتياز فصل كتاب

، با استفاده از تا سقف سه مقاله  اندموعه مقاالتي كه در قالب يك كتاب چاپ شدهدر مجهاي چاپ شده امتياز مقاله -4-3-23

 .گرددامتياز محاسبه مي 1با كف  22-3-4فرمول فصلي از كتاب بند 

رغم عدم اشاره اشاره نشده باشد، فصل مربوط عليها به آدرس رمت كلي كتاب در مورد هيچ يك از فصلچنانچه طبق ف -4-3-24

  گيرد.مي به نام داشگاه تهران به تشخيص شوراي پژوهشي واحد، با احتساب ذكر نام دانشگاه تهران مورد امتيازدهي قرار
 فارسي ادب و زبان فرهنگستان اسالمي گبزر المعارفدايره اسالم، جهان فرهنگستان هايكتاب در كه مقاالتي به -4-3-25

 .باشدمي امتياز 1۰ كتاب هر در موارد اين از امتياز حداكثر و گيردمي تعلق امتياز 2 باشد، شده چاپ

ها در هر دانشنامه مقاله گيرد و حداكثر امتياز اينميامتياز تعلق  2هاي چاپ شده در دانشنامه جهان اسالم به مقاله -4-3-62

  .باشدامتياز مي 6

باشد و عدم امتياز مي 4امتياز و سقف امتياز مقاالت در هر جلد برابر  2ها مقاله چاپ شده در ساير دانشنامهامتياز  -4-3-2۷

 اشاره به نام دانشگاه تهران نيز اثري در امتياز آن نخواهد داشت.

امتياز  4هر جلد برابر  ف امتياز مقاالت درامتياز و سق 2ها حداكثر امتياز مقاله چاپ شده در ساير دايره المعارف -4-3-28

 ام دانشگاه تهران نيز اثري در امتياز آن نخواهد داشت.باشد و عدم اشاره به نمي

از جايگاه نانچه در ترتيب نويسندگان كتاب، دانشجو نفر اول و استاد راهنما نفر دوم باشد، براي استاد راهنما، امتيچ -4-3-29
 شود.اول لحاظ مي

 

  پژوهشی - علمی هاینشان -4-4
طباطبايي  فارابي و عالمه رازي، بهايي، شيخ خوارزمي، هايالمللي مانند جشنوارههاي بينفت جوايز جشنوارهامتياز دريا -4-4-1

باشد و در صورت مشخص بودن درصد مشاركت امتياز مي 1۰امتياز و نفر سوم  15امتياز، نفر دوم  2۰براي هر مورد براي نفر اول 

 (14۰۰)از ابتداي سال گردد. ، امتياز فرد براساس درصد مشاركت تعيين ميدر گواهي مربوط

امتياز اعتبار  1۰ علمي جوانوم توسط اعضاي هيئتعل فرهنگستان و گروه علوم مهندسي دريافت جايزه ابوريحان امتياز -4-4-2

 (۰۷/۰۷/9۷از باشد. )ميويژه 

 (14۰۰)از ابتداي سال مي باشد. امتياز اعتبار ويژه  2۰ علميهيئتجايزه مصطفي)ص( توسط اعضاي ت درياف امتياز -4-4-3

توسط اعضاي هيئت  "رجسته مهندسي كشورپژوهشگر جوان ب"جايزه از فرهنگستان علوم با عنوان دريافت  امتياز - 4-4-4

 باشد. ميامتياز اعتبار ويژه  1۰ علمي

يشتر مي باشد، ب: چنانچه عضو هيئت علمي در يك سال دو عنوان يا بيشتر كسب نمايد، تنها امتياز يك عنوان كه   14تبصره 

 به ايشان تعلق خواهد گرفت. 

 

 های ترویج علم و فناوریو فعالیت شده ثبت هنری بدیع آثار اکتشافات، اختراعات، -4-5
     امتياز 2۰          الملليبين رمعتب مراجع از گواهينامه داراي هنري علمي بديع اثر يا نوآوري اكتشاف، اختراع، ثبت -4-5-1

 باشند.باشند مشمول بند فوق ميمي  Patent numberالمللي كه دارايثبت اختراعات بين آن دسته از: 15تبصره 



11 
 

  امتياز 5   1داخلي معتبر مراجع از گواهينامه داراي هنري علمي بديع اثر يا نوآوري اختراع، ثبت -4-5-2

هاي ثبت اختراع اعضاي هيئت علمي كه توسط اداره ثبت اختراع سازمان ثبت اسناد و امالک كشور صادر : به گواهي16تبصره

 (98)از ابتداي سال  گيرد.امتياز تعلق مي 1شود، مي

علمي همراه با آدرس دانشگاه تهران علمي، ذكر نام عضو هيئت  براي امتيازدهي به ثبت اختراعات داخلي اعضاي هيئت -4-5-3

نامه ثبت اختراع مربوط به سازمان ثبت اسناد و امالک كشور الزامي بوده و اشاره به نام در بخش مشخصات مخترع در گواهي

 باشد.عضو هيئت علمي در بخش مشخصات مالك، مالكي براي تعلق امتياز نمي

خترع، دانشجو م، در بخش مشخصات به سازمان ثبت اسناد و امالک كشورمربوط نامه ثبت اختراع واهيچنانچه در گ -4-5-4

 گردد.نفر اول و استاد راهنما نفر دوم باشد، براي استاد راهنما امتياز جايگاه اول لحاظ مي
 

 باشد:هنري در دانشکده هنرهاي تجسمي به شرح زير مي امتياز آثار -4-5-5

 امتياز 3تکنيك، ايجاز، توانايي فني(  ساختار، زبان و بيان هنري )تركيب بندي،  -

 امتياز 1هاي اسالمي   توجه به فرهنگ، هنر و ارزش -

 يازامت 1هاي انقالب اسالمي و دفاع مقدس   توجه به ارزش -

 امتياز 1توجه به فرهنگ و هنر ايراني     -

 امتياز 1خالقيت هنري )ايده و ابداع و....(    -

 يازامت 1اصيل بودن و داشتن سبك مستقل   -

 امتياز 5/۰اعتبار و اشتهار هنرمند در مجامع فرهنگي و هنري و در ميان هنرمندان  -

 باشد.امتياز مي 5سقف امتياز كسب شده از موارد فوق در يك اثر، 

 باشد: مي در نمايشگاه و چاپ اثر در دانشکده هنرهاي تجسمي به شرح زير امتياز شركت -4-5-6

و  5هاي اول، دوم و سوم به ترتيب اي براي مقامالمللي و منطقههاي بينها و جشنوارهكسب مقام و جايزه در نمايشگاه -
 امتياز  2و  3

 امتياز 1و  2و  3هاي اول، دوم و سوم به ترتيب هاي ملي براي مقامها و جشنوارهكسب مقام و جايزه در نمايشگاه -
 امتياز  2و  1المللي )فارغ از تعداد اثر( به ترتيب عتبر ملي و بينهاي جمعي مشركت در نمايشگاه -

 امتياز  4و  2المللي انفرادي به ترتيب برگزاري نمايشگاه داخلي و بين -

 امتياز 1المللي چاپ اثر در كتاب و كاتولوگ معتبر ملي و بين -
ارزيابي در شوراي پژوهشي پرديس هنرهاي زيبا،  ي وپس از بررس 6-5-4و  5-5-4هاي : امتياز آثار مربوط به بند1۷تبصره 

ثبت خواهد  (RTIS) ريزي و نظارت پژوهشي در سامانه مديريت اطالعات پژوهش و فناوريتوسط كارشناسان اداره كل برنامه
 شد.
 باشد:هاي ترويج علم و فناوري به شرح زير مييتامتياز فعال -4-5-۷
 

 بخش اول
شار دانش شنيداري، ديداري و مکتوب به منظور انتهاي استفاده از ظرفيت رسانه

 هاي روزتخصصي و حل مشکالت و بحران

 مجموع امتياز

 امتياز 5حداكثر 

 رج دانشگاهانتقال دانش و فناوري به متقاضيان )حضوري يا غير حضوري( در داخل يا خا بخش دوم
 مجموع امتياز

 امتياز 5حداكثر 

 هاي تخصصيجشنوارهبرگزاري مسابقات و  بخش سوم
 مجموع امتياز

 امتياز 5حداكثر 

                                                           
 باشد.يد ميبراي دريافت امتياز گرنت مورد تاي تهران، دانشگاه فکري مالکيت دفتر صنعتي و-علميهاي پژوهش داوري سازمان حاضر حال در .1
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امتياز در هر  1۰امتياز و مجموع امتياز سه بخش حداكثر  5هاي ترويجي، حداكثر مجموع امتياز هر بخش از فعاليت: 18تبصره 
توسط معاون  فناوريترويج علم و نامه هاي ترويجي مطابق با شيوهأييد صحت اطالعات و تعيين امتياز فعاليت.تباشدسال مي

 شود.پذيرد و امتياز در سامانه اطالعات توسط كارشناس پژوهشي واحد ثبت ميپژوهشي واحد صورت مي

 

 های نویننظریه ارائه -4-6
 

  امتياز 2۰ حداكثر         الملليبين ذيربط معتبر مراجع تاييد با جديد نظريه ارائه -4-6-1

  امتياز 1۰ حداكثر           داخلي ذيربط معتبر مراجع تاييد با جديد نظريه ارائه -4-6-2
  امتياز 1۰ حداكثر  فرهنگي انقالب عالي شوراي تاييد با پردازي نظريه كرسي احراز -4-6-3
  امتياز 1۰ حداكثر             كشور معتبر مراجع تاييد با جديد زراعي ارقام توليد -4-6-4
 امتياز 3علم با تاييد شوراي عالي انقالب فرهنگي       حداكثر ارائه كرسي ترويج  -4-6-5

 هيئت اعضاي پژوهشي هايفعاليت خاص موارد بررسي كميته با اخير بند پنج در اشاره مورد ذيربط مراجع تشخيص: 19تبصره 

 .باشدمي علمي

صنعتي ايران )چاپ اول( به رئيس و دبير در تدوين استانداردهاي ملي چاپ شده توسط مؤسسه استاندارد و تحقيقات  -4-6-6

ل مشروط به موارد زير تعلق امتياز در سا 1۰امتياز، تا سقف  2امتياز و به اعضاي كميسيون  3كميسيون فني تدوين استاندارد 

 (14۰۰)از ابتداي سال گيرد. مي

 دانشگاه تهران در سند مربوطه (affiliation)درج آدرس مکاتبه  -الف

 دارد ملي با فرمت موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران چاپ استان -ب

هاي كميته بررسي موارد خاص فعاليتبه تعيين توالي ژن ثبت شده در مراجع قانوني يا علمي داخلي با تشخيص  -4-6-۷

گيرد. سقف امتياز امتياز تعلق مي 1امتياز و به ثبت ژن خارج از كشور با تاييد مراجع ذي صالح وزارتين  5/۰ علمياعضاي هيئت

 باشد. ( مي98امتياز در سال )از ابتداي سال  2براي اين فعاليت، 

 
 

 کاربردی هایطرح -4-7

 اجرايي هايدستگاه و هاسازمان و دانشگاه بين آن قرارداد كه كاربردي هايعلمي از طرحهر عضو هيئت امتياز سقف -4-۷-1

 .است امتياز 1۰۰ باشد در سال شده منعقد خصوصي و دولتي

ضريب  شده ارائه هايفرمول در. شودمي محاسبه زير شرح به دانشگاه مختلف هايكميسيون برحسب ويژه اعتبار امتياز -4-۷-2

 𝑦درصد باالسري اعمالي با  ،𝑥 با تومان ميليون برحسب سال در علمي هيئت عضو هر براي شده اعتبار جذب ،𝐶كميسيون با 

 است: شده داده نشان 𝑧 با گرنت و امتياز

𝑧 = 𝐶 𝑥 𝑦/(15.5%) 

و براي  5/۰دامپزشکي برابر  و كشاورزي معماري، و هنر پايه، علوم ، براي كميسيونهاي4/۰فني برابر  براي كميسيون 𝐶 ضريب

است. درصد باالسري مصوب دانشگاه براي قراردادهاي پژوهشي  6/۰رفتاري برابر  و اجتماعي علوم و انساني علوم هايكميسيون

  است. %5/15منعقده با دانشگاه 

% در فرمول  5/15است كه جهت محاسبه گرنت، عدد  %25هاي شخصي مصوب كميسيون موارد خاص : باالسري طرح2۰تبصره 

گردد. در مورد قراردادهاي ابالغ اعتباري و دفاعي كه فاقد باالسري هستند در صورت درخواست مجري امکان كسر لحاظ مي
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 % و محاسبه گرنت بر اساس باالسري مکسوره وجود دارد.  1۰۰% الي  5/15باالسري از 

به ازاي باالسري دريافت  شودمي دريافت خارجي كارفرماي از ارزي بصورت آن اعتبار كه بين المللي قراردادهاي براي: 21تبصره 

 سقف الملليبراي قراردادهاي بين شده )معادل ريالي( مطابق ساير قراردادهاي ريالي، به مجري امتياز گرنت تعلق خواهد گرفت.

 .شودمي  افزوده ريالي قراردادهاي امتياز جمع به ارزي قراردادهاي امتياز امتياز است و 25۰ با برابر گرنت امتياز

يك  هر ازاي به پژوهشي(، قراردادهاي قالب )در دانشگاه اموال عنوان به شده ثبت تجهيزات گرنت امتياز مورد در :22تبصره 

سقف  داخل در امتياز اين كه شودمي گرفته نظر در امتياز 1۰۰ سقف تا امتياز يك اندازه به سرمايه اي اموال تومان ميليون

 .گرددمي محاسبه ارزي يا ريالي قراردادهاي امتيازهاي

 

 ها و دستاوردهای فناورانه فعالیت -4-8

به اعضاي هيئت علمي دانشگاه تهران كه داراي شركت دانش بنيان مستقر در پارک علم و فناوري دانشگاه تهران و يا عضو 

به واحد مربوطه، بعد از تعيين باشند، با تأييد شوراي پژوهشي واحد مبني بر ارائه خدمات پژوهشي شبکه فناوري دانشگاه مي

 5 در حداقل ضو هيئت علميعدر صورتي كه  د: )گيررتبه شركت توسط پارک علم و فناوري به شرح زير امتياز گرنت تعلق مي

 د.(درصد از شركت سهم داشته باش

 

 امتياز  بدون:  Cرتبه                  امتياز B  : 2رتبه                 امتياز  A  :4رتبه 

 

 (14۰۰)از ابتداي سال  باشد.امتياز مي 1۰حداكثر امتياز در سال براي هر عضو هيئت علمي 

 

 تجهیزات پژوهشی اهدایی -5ماده 
امتياز در سال، با تأييد ارزش  2۰امتياز و تا سقف  1ميليون تومان تجهيزات پژوهشي اهدايي به دانشگاه ( 5به ازاي هر پنج )

توسط معاونت پژوهشي واحد و دفتر سفارش و تأمين تجهيزات دانشگاه به عضو هيئت علمي آورنده تجهيزات ريالي تجهيزات 

 (98)از ابتداي سال  .گيردتعلق مي

 

 دانشگاه علمی هیئت پژوهشی اعضای عملکرد ارزیابی نحوه -6ماده 
 در را خود پژوهشي عملکرد به مربوط اطالعات مستقل واحد پژوهشي دانشکده مستقل/ /پرديس هر علمي هيئت اعضاي -6-1

 لزوم و درصورت (upload)بارگذاري  سامانه در را مربوط مستندات و وارد (RTIS) و فناوري دانشگاه پژوهش اطالعات مديريت سامانه

 .نمايندمي ارائه واحد پژوهشي معاونت به

 علمي:مدارک مورد نياز براي ارزيابي عملکرد پژوهشي اعضاي هيئت -6-2

 صفحه براي مقاالت شماره و نشريه، عنوان چاپ، تاريخ مشخصات با مقاله آخر و اول صفحه -6-2-1

همايش براي مقاالت چاپ شده در  همراه با مشخصات شده چاپ صورت به مقاله خالصه يا مقاله آخر و اول صفحه -6-2-2

 هامجموعه مقاالت همايش

باشد و مقاله به صورت چاپ شده در سامانه وارد  صورت لوح فشرده به مقاالت خالصه يا مقاالت مجموعه : چنانچه 23تبصره 

 گيرد.صورت مي امتيازدهي و بررسي مربوط، واحد پژوهشي معاونت تاييد از پس نشده باشد،

 باشد.مدرک قابل قبولي براي امتيازدهي نمي مقاله پذيرش گواهي و نويس: پيش24تبصره 
شده )ارسال صورتجلسه شوراي  ترجمههاي تاليفي و كتاب براي كتاب جلد و شناسنامه كتاب به مربوط تصوير صفحه -6-2-3

سامانه مديريت اطالعات پژوهش و فناوري جهت ثبت امتياز كتاب در  ريزي و نظارت پژوهشيبه اداره كل برنامهپژوهشي واحد 
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(RTIS) 
طبق ضوابط موجود  الملليبين هاي ملي وهمايش مقاالت مجموعه و الملليبين و داخلي نشريات در شده چاپ مقاالت -6-3

 گيرد.مورد ارزيابي و ثبت امتياز در سامانه قرار مي واحدها پژوهشي كارشناسان نامه توسطدر آيين

 توسط شوراي پژوهشي هر واحد تعيين و براي ثبت در سامانه مديريت 1-3-4هاي چاپ شده براساس بند امتياز كتاب -6-4

 .گرددريزي و نظارت پژوهشي اعالم ميبه اداره كل برنامه (RTIS) اطالعات پژوهش و فناوري

 نيز و نشده اشاره آن به 4-6و  3-6 بند در كه علمي هيئت اعضاي پژوهشي عملکرد از دسته آن امتيازدهي و بررسي -6-5

 هيئت اعضاي پژوهشي هايفعاليت خاص موارد بررسي كميته عهده  به نامهآيين اين چارچوپ از خارج مبهم و خاص موارد

 پژوهش اطالعات مربوط ضمن بارگذاري در سامانه مديريت مستندات و مدارک است الزم موارد گونه اين در كه باشدمي علمي

 نظارت و ريزيبرنامه كل اداره به مستقل مستقل/ واحد پژوهشي دانشکده /پرديس پژوهشي معاون طريق از (RTIS) و فناوري

 شود. ارسال دانشگاه پژوهشي

 و بوده (University of Tehran) تهران دانشگاه صحيح آدرس داراي بايد علمي هيئت اعضاي پژوهشي هايفعاليت -6-6

 مواردي در نيز و است مانع بال تهران دانشگاه نام از بعد موسسات آن نام درج ديگر، موسسات مالي حمايت و مشاركت درصورت

در مواردي كه  .باشد (ut.ac.ir)تهران  دانشگاه domain به بايد مربوط شده درج Email  گرديده، درج اثر صاحب Email كه

Email  ديگري به غير ازEmail گيرددانشگاه تهران درج شود، به آن فعاليت امتيازي تعلق نمي.  
 آدرس و گرفته قرار بعد به و دوم آدرس عنوان به تهران دانشگاه نام كه علميپژوهشي اعضاي هيئت آثار از دسته آن به -6-۷

 كشور خارج هايدانشگاه از يکي اول آدرس صورتيکه در و نگرفته تعلق امتيازي باشد كشور داخل علمي مراكز ساير از يکي اول

 بعد و سوم آدرس عنوان به تهران دانشگاه نام چنانچه و امتياز %5۰شود ذكر دوم محل آدرس عنوان به تهران دانشگاه نام و بوده

 .گرفت خواهد تعلق اثر آن به امتياز %2۰ذكر شود آن از

 پژوهشگران بر ساير و يا دانشجو علمي، هيئت اعضاي از تعدادي همکاري با مشترک پژوهشي هايفعاليت امتياز محاسبه -6-8

 :شودمي زير انجام جدول اساس
 

 

 
 

 تعداد همکاران

 نفر (با احتساب مؤلف اصلي ) 

مجموع 

 ضرايب

 سهم هر نفر از امتياز بر مبناي امتياز اوليه

 پنجم چهارم سوم دوم اول

1 1۰۰% 1۰۰% -    

2 15۰% 9۰% 6۰%    

3 18۰% 8۰% 5۰% 5۰%   

4 19۰% ۷۰% 4۰% 4۰% 4۰%  

5 2۰۰% 6۰% 35% 35% 35% 35% 

 %3۰ %5۰  )به غير از مقاالت گروهي(باالتر و 6

  

 

درصد و امتياز ساير  5۰نفر باشد امتياز نفر اول  1۰تا  6در صورتي كه تعداد نفرات بين  ، شده چاپ يگروه مقاالت  در -6-9

درصد و  امتياز ساير  5۰نفر باشد، امتياز نفر اول  1۰درصد از كل امتياز و در صورتي كه تعداد نفرات باالتر از  3۰همکاران 

 (14۰۰شد. )از ابتداي سال بادرصد از كل امتياز مي 1۰همکاران 

مراكز علمي نويسندگان تعداد  nشود. ضرب مي  1+ (n *1/۰)در  امتياز آثار مشترک با مراكز علمي كشورهاي ديگر -6-1۰

 (98)از ابتداي سال  باشد.مي 5برابر  nخارج از ايران است كه در آدرس اثر ذكر شده است و سقف 
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 براساس است، شده نوشته الفبا حروف ترتيب براساس ضوابط ناشر به آن نويسندگان نام كه هاييو كتاب هامقاله امتياز -6-11

علمي هاي چاپ شده در اين نشريات، چنانچه يکي از اعضاي هيئتو درخصوص مقاله بود خواهد تساوي به و نويسندگان تعداد

حاظ شده و ساير نويسندگان امتياز مساوي ل  24-1-4و  23-1-4دانشگاه نويسنده مسئول باشد، امتياز وي طبق بندهاي 

 خواهند داشت. 
 

  دانشگاه مختلف واحدهای در منعقده کاربردی هایطرح باالسری نحوه تعیین امتیاز –7ماده 
 باالسري به مربوط امتياز كاربردي، هايپژوهش اجرايي امور واگذاري نحوه دستورالعمل الف بخش 9 بند به توجه با -۷-1

 شرح به مراكز /هادانشکده /هاپرديس پژوهشي معاونت توسط نامه،آيين ۷-4 بند مطابق كاربردي هايطرح محل از شده دريافت

 . گرددمي اعمال 4-۷ لغايت 2-۷ بند

بايست در خصوص قراردادهاي پژوهشي كاربردي منعقده توسط دانشگاه )صف و ستاد(، اطالعات عمومي هر قرارداد مي -۷-2

كاربردي واحد منعقد كننده قرارداد در سامانه مديريت اطالعات پژوهش و فناوري وارد شده و پس از تائيد توسط كارشناس 

 شود.اطالعات ثبت شده توسط كارشناس ستاد، امکان ورود اطالعات مالي اعتبارات دريافتي ميسر مي

ري ابالغ شده و يك نسخه تصوير بايست به صورت رسمي به مجهاي پژوهشي كاربردي واحدهاي صف مي: طرح25تبصره 

 هاي كاربردي دانشگاه ارسال گردد. قرارداد و ساير مستندات نيز به اداره كل پژوهش

: اطالعات عمومي قراردادهاي منعقده در مراكز و موسسات وابسته به پرديس/ دانشکده مستقل توسط كارشناس 26تبصره 

 اطالعات پژوهش و فناوري دانشگاه ثبت خواهد شد. كاربردي پرديس/ دانشکده مستقل در سامانه مديريت

 –اي يا نهايي هر پروژه، بر اساس موافقتنامه داخلي تنظيمي، كسورات مربوطه )باالسري پس از وصول اعتبار مرحله -۷-3

توب به حسابداري ماليات( از اعتبار هر مرحله كسر و اطالعات مالي توسط حسابداري واحد منعقد كننده قرارداد تهيه و به طور مک

گردد. پس از تائيد اطالعات مذكور اطالعات مالي توسط كارشناس مالي معاونت پژوهشي معاونت پژوهشي دانشگاه ارسال مي

 دانشگاه در سامانه مديريت اطالعات پژوهش و فناوري دانشگاه ثبت خواهد شد. 

چنانچه مجري طرح كاربردي بيش از يك نفر باشد اعتبار ويژه با رعايت سقف امتياز ساليانه، بين مجريان به نسبت مورد  -۷-4

در اين خصوص پاسخگويي و رفع مشکل بر عهده معاونت توافق آنها توزيع خواهد شد. بديهي است در صورت بروز هرگونه اختالف 

 خواهد بود.پژوهشي واحد منعقد كننده قرارداد 

نظارت و كنترل نهايي بر حسن اجراي موارد مربوط به اين بخش بر عهده حسابداري حوزه معاونت پژوهشي دانشگاه و  -۷-5

 هاي كاربردي دانشگاه خواهد بود.اداره كل پژوهش

 

 دانشگاه مختلف در واحدهای منعقده کاربردی هایطرح نحوه تعیین امتیاز تجهیزات -8ماده 
و پس از اجراي  نامهآيين ۷-4 بند مطابق كاربردي هايتجهيزات خريداري شده از محل اعتبارات طرح به مربوط امتياز -8-1

 . گرددمي اعمال 5-8 لغايت 2-8 بند شرح نامه بهآيين 2-۷بند 

 از انبار اموالي قبض: ب خريد فاكتور اصل: الف شامل نياز مورد مدارک همراه به مربوطه واحد به مجري درخواست ارائه -8-2

 مستقل دانشکده /پرديس پژوهشي معاونت به مربوطه واحد

معاونت پژوهشي  توسط( تنظيمي داخلي موافقتنامه و مربوطه مفاد قرارداد اساس بر) شده ارائه مستندات تطبيق و بررسي -8-3

 دانشگاه واحد منعقد كننده قرارداد و تائيد و ارسال مدارک به حسابداري معاونت پژوهشي

هاي كاربردي صورت : در خصوص قراردادهاي منعقده در معاونت پژوهشي دانشگاه مکاتبات از طريق اداره كل پژوهش2۷تبصره 

 خواهد گرفت. 

بررسي مستندات ارسال شده توسط حسابداري معاونت پژوهشي دانشگاه و در صورت تائيد، ثبت اطالعات مالي در سامانه  -8-4
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پژوهش و فناوري دانشگاه توسط كارشناس مالي معاونت پژوهشي دانشگاه و ارزيابي و امتيازدهي )در صورت مديريت اطالعات 

 عدم تائيد مستندات توسط حسابداري معاونت پژوهشي دانشگاه مدارک جهت رفع نقص عودت خواهد شد(.

 امتياز سقف رعايت مربوطه با تجهيزات بخش( گرنت) ويژه اعتبار باشد نفر يك از بيش كاربردي طرح مجري چنانچه -8-5

 خصوص اين در اختالف هرگونه بروز صورت در است بديهي. شد خواهد توزيع آنها توافق مورد نسبت به مجريان بين ساليانه

 .بود خواهد منعقد كننده قرارداد واحد پژوهشي معاونت عهده بر مشکل رفع و پاسخگويي

حسابداري حوزه معاونت پژوهشي دانشگاه و اداره  عهده بر موارد مربوط به اين ماده اجراي حسن بر نهايي كنترل و نظارت -8-6

 .بود خواهد هاي كاربردي دانشگاهكل پژوهش

 

به  دانشگاه پژوهش و فناوري شوراي جلسات متعدد در تبصره  2۷و  ماده 8 در شده انجام اصالحات براساس نامهآيين اين

 . گرددمي اعالم ملغي قبلي نامهآيين ابالغ آن، با و االجراست هاي اجراي اعالم شده، الزماساس تاريخو بر  تصويب رسيده است،
 

 

 


