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 های پژوهشی نامه مقررات و آیین - 3

های تحصیالت  های دوره نامه نحوه حمایت از پایان  های اعتبار ویژه، نامه در این فصل با آیین

  هایی پژوهشی، نامه انواع آیین  های کاربردی، ی پژوهشها ها و فرم تکمیلی، دستورالعمل

ضوابط  توضیحات در خصوص نشریات،   های پژوهشی، های تشویقی برای انواع فعالیت العملدستور

 .گردد آشنایی حاصل می... های مربوط به حوزه فناوری و  نامه آیین  تالیف و ترجمه کتاب،

 

 (گرنت)اعتبار ویژه  3-2

ذیوواهدیوووهن ووردههشدی اهتووماهدطووه هم  وور ه وو هههمووردی که وو ه یه

هوهکههه طتریدلعماه دنشواهاه و دکهصیصواعهدنت وهیهدیو اه و ه عهلاوهههههههه

ه . هتمهنلمیههمیههاأتهپ دهشیههدنضهک

 

 تهران دانشگاه علمی هیأتاعضای  به( گرنت) ویژه اعتبار تخصیص نامه آیین  3-2-2

 اعتبار تخصیص جهت مدون ابطضو واعمال هماهنگ سیاست اتخاذ منظور به نامه آیین این

 کرد هزینه و دانشگاه علمی هیأت اعضای پژوهشی های فعالیت ارزیابی روند در تسریع و ویژه

 .است شده تدوین تخصیصی ویژه اعتبار بهینه

 :اهداف -2 ماده  

 جمهوری انداز چشم سند در تهران دانشگاه وفناوری پژوهش اهداف به دستیابی -الف

 پنج برنامه پژوهشی های گیری جهت نیز و کشور علمی جامع نقشه ،1404افق در ایران اسالمی

 .دانشگاه دوم ساله

 .علمی هیأت اعضای پژوهشی عملکرد وکمی کیفی بررسی امکان نمودن فراهم -ب

 .دانشگاه المللی بین و ای منطقه جایگاه ارتقاء -ج

 تولید افزایی، دانش استایر در پژوهشی های فعالیت انجام به علمی هیأت اعضای ترغیب -د

 و کاارآفرین  فناوور،  ناو،  هاای  ایاده  پارورش  و حمایات  بار  تاکیاد  باا  کشاور  نیازهای رفع و علم

 .محور محصول های پژوهش

 :ویژه اعتبار تخصیص معیارهای - 1 ماده 

______________________________________________________________ 
 13های پژوهش و فناوری دانشگاه تهران، صفحه  ها و دستورالعمل نامه آیین -1
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 ذیل های شاخص از  شده کسب امتیازات مجموع براساس علمی هیأت اعضای  ویژه اعتبار 

 .یابد می تخصیص شانای به و محاسبه

 یا چاپی از اعم علمی معتبر نشریات در علمی هیأت اعضای  شده منتشر های مقاله -1-1 

  الکترونیکی

 wos در شده نمایه المللی بین معتبر های مجله در  شده چاپ های مقاله متیازدهیا 1-1-1

 :باشد می ذیل شرح به مختلف های حوزه در

 

 ﴾SCIENCE﴿در حوزه علوم 

1سوم  باالی یک،
EF     در هرcategory                                                      13 امتیاز 

 امتیاز category                                                    10در هر       EF یک، سوم میانی

 امتیاز category                                                        1در هر           EF یک، سوم آخر

 

    ( social science) اجتماعی علوم درحوزه

 امتیاز category                                                12در هر         EF یک، سوم  باالی

 امتیاز category                                                        10در هر          EF یک، سوم میانی

 امتیاز category                                                       14در هر             EF یک، سوم  آخر

 امتیاز 30                                   (Arts & Humanities)در حوزه هنر و علوم انسانی 

 چاپ مقاالت به و ننموده تبعیت فوق قاعده از  science و  nature مجالت امتیاز: 2 تبصره 

 .گیرد می تعلق امتیاز 100مجالت این در شده

 محاسبه 1 ضریب با شوند می نمایه WOS  پایگاه در که مروری مقاالت امتیاز :1 تبصره

 .شود می

 در شده نمایه المللی بین معتبر های مجله در  شده چاپ های مقاله امتیازدهی 1-1-1

scopus  باشد می ذیل شرح به مختلف های حوزه در: 

 ایندکس ارای د که پژوهشی-علمی های مجله ر د شده چاپ مقاله هر ازای به 3-1-1 

  scopus و WOS ایندکس فاقد که معتبر خارجی نشریات سایر در یا بوده ISC  المللی بین

 امتیاز 1      .  باشد رسیده چاپ به باشند می

______________________________________________________________ 
1- factor Eigen  جامع ارزشی برای نشریات است که در محاسبه آن بر خالف یک فاکتورfactor impact  ارجاع

نشریه به خود حذف شده و امتیاز ارجاع توسط نشریات مختلف بسته به اعتبار مجالت با ارزش متفاوت منظور 

  org .Eigen factor.www. شود می



پژوهشی داخلی معتبر وزارت  -های علمیای هر مقاله چاپ شده در مجلهبه از 4-1-1

 آموزش و علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و مجالت درمان

 امتیاز ISC            3 علمی ترویجی ایندکس شده در ترویجی علمی مجالت و پزشکی

 امتیاز 1                ترویجی -علمی مجالت ر د شده چاپ مقاله هر ازای به 1-1-1

 علوم وزارت معتبر نشریات لیست در که تخصصی مجالت سایر در منتشره مقاالت: 3 تبصره

 های فعالیت خاص موارد بررسی کمیته تشخیص به بنا باشند نمی موجود فناوری و تحقیقات

 .شوند برخوردار ترویجی علمی امتیاز از توانند می دانشگاه علمی هیأت اعضای پژوهشی،

 مختلاف  های صورت به و نبوده (full paper) کامل مقاله صورت به که مقاالتی به :4 تبصره

 Letter ، Technical note Short Communication ، rapid publication ، case report :قبیل از

 امتیااز % 10 تاا  شاود  تشرمن سازد، متمایز کامل مقاله یک از را مقاله که دیگری عنوان هر یا و 

% Discussion, Comment, Editorial material  10  نوع از مقاالتی به گرفته، تعلق کامل مقاله

 .گیرد می تعلق کامل مقاله امتیاز Review     %001 نوع از مقاالتی به و کامل مقاله امتیاز

 نظری دسته دو به (Science) علوم حوزه در منتشره مقاالت اینکه به باتوجه :5 تبصره

(Theoretical)   بنیان آزمایش و (Experimental based)  اینگونه ارزیابی در شود، می تقسیم 

 نظری مقاالت به نسبت ذیل های مالک نظرگرفتن در با بنیان آزمایش مقاالت برای مقاالت

 :شود می منظور 1 ضریب

 نقادی و پردازی نظریه ،توصیف تحلیل، از حاصل مقاالت کلیه شامل نظری مقاالت -1

 .است آزمایشگاهی غیر های داده

 و طراحی کمک به پژوهش های داده که است مقاالتی کلیه شامل بنیان آزمایش مقاالت -1

 آزمایشگاهی تجهیزات و بیوشیمیایی شیمیایی، مواد از آنها در و آید می دست به آزمایش انجام

 .شود می گرفته بهره یمحاسبات توان با کامپیوترهای و کالسترها و

 (Experiments) آزمایش بخش وجود مقاله یک بودن بنیان آزمایش تشخیص مالک -3

 درمقاله ذیل اشکال از یکی به مختلف، مجالت در نگارش متفاوت های شیوه حسب بر که است

 .شود می دیده
Analytical Analytical Techniques  Computational results  

Materials   & Methods Experiments 

Instrumentation 

 Data analysis 

Geochemical analysis Field studies Practical Results 

Data a Methods 

acquisition 

Petrography Practical Results 

 



 1 دست نامه راهنمای اعضای هیات علمی

 های جشنواره در داوران علمی هیأت عضو عنوان به علمی هیأت اعضای حضور : 6تبصره

 هیأت عضو عنوان به ایشان عضویت اعالم نیز و گزارش و حکم ارائه با المللی بین تخصصی

 محسوب مذکور علمی هیأت اعضای پژوهشی عملکرد شاخصهای از یکی تهران، دانشگاه علمی

 .باشد می امتیاز 4 حداکثر سال در مربوط امتیاز. گردد می تلقی ترویجی -علمی مقاله حد در و

ر لیست نشریات کم  های موجود در مجله چاپ شده د به مقاالت علمی پژوهشی :1تبصره 

 .  گیردتعلق می امتیاز اعتبار ویژه    1اعتبار 

 

های ملی و علمی در مجموعه مقاالت همایش هیأتهای چاپ شده اعضای مقاله -1-1

 المللیبین

لی الملهای بینهمایش CDبه ازاء هر مقاله کامل چاپ شده در مجموعه مقاالت یا  -1-1-1

 امتیاز 1

های همایش CDبه ازاء هر خالصه مقاله چاپ شده در مجموعه خالصه مقاالت یا  -1-1-1

 امتیاز 1     لمللیابین

 های ملی همایش CDها یا  له کامل چاپ شده در مجموعه مقالهبه ازاء هر مقا -1-1-3

 امتیاز 1 

 امتیاز  1/0  های ملیمایشه CDبه ازاء هر خالصه مقاله چاپ شده در مجموعه یا  -1-1-4

 مقاله 1 تعداد همایش یک در علمی هیأت عضو هر توسط مقاله ارائه سقف :1 تبصره

  .گیرد نمی تعلق امتیازی آن از بیشتر به و باشد می

 امتیاز  11 سال هر در المللی بین و ملی های همایش کامل های مقاله امتیاز سقف :9 تبصره

 .باشد می

 امتیاز  1 هرسال در المللی بین و ملی های همایش های مقاله خالصه تیازام سقف :20 تبصره

 .باشد می

 نشریات در که المللی بین های همایش در شده ارائه مقاالت خالصه امتیاز :22 تبصره

بدون ) شود می گرفته نظر در  1/1 ضریب با باشند، شده چاپ wos در شده نمایه المللی بین

 (.10و 9هایرتبصرهرعایت سقف اشاره شده د

 

 شده چاپ های کتاب

 امتیاز 10    تهران دانشگاه انتشارات و چاپ مؤسسه توسط شده چاپ تألیفی های کتاب 1-3-1



 انتشارات و چاپ مؤسسه مسلسل شماره دارای شده داوری های کتاب فقط: 21تبصره

 .باشد می بند این مشمول تهران دانشگاه

 امتیاز 11              دانشگاهی جهاد انتشارات توسط شده چاپ تألیفی های کتاب 1-3-1

 امتیاز 11     دانشگاهی علمی معتبر مراکز سایر توسط شده چاپ تألیفی های کتاب 3-3-1

 امتیاز 1                           نشر مراکز سایر توسط شده چاپ تألیفی های کتاب 4-3-1

 .گیرد می تعلق مربوط امتیاز پنجم یک داکثرح تجدیدنظر با مجدد چاپ های کتاب به1-3-1

 .شد خواهد محاسبه تالیفی های کتاب امتیاز% 10 شده ترجمه های کتاب امتیاز 1 -2-3

 دانشگاهی برگزیده های کتاب یا و ایران اسالمی جمهوری سال برگزیده های کتاب 1-3-1

 .شد خواهد محاسبه 1/1 ضریب با معتبر های جشنواره توسط

 کمیته ارزیابی از پس کشور از خارج در شده چاپ های کتاب به مربوط تیازام 1-3-1

 امتیاز  10 حداکثر       . دانشگاه علمی هیات اعضای پژوهشی های فعالیت خاص موارد بررسی

 :خواهدشد محاسبه 1/1 ضریب با ذیل ناشران توسط شده چاپ های کتاب امتیاز 9-3-1

 (باشد شده چاپ فارسی غیر زبان به کتاب که مواردی در) رانته دانشگاه انتشارات و چاپ مؤسسه
Elsevier 

Springer 

John Wiley 

Taylor & Francis 

Blackwell 

Mc Grow Hill 

Oxford 

Routledge 

 بررسی کمیته 9-3-1 بند موضوع المللی بین معتبر ناشرین تشخیص مرجع :23تبصره

 .باشد می دانشگاه علمی هیأت اعضای پژوهشی های فعالیت خاص موارد

 خاص موارد بررسی کمیته توسط که ناشرینی توسط منتشره های کتاب به 10-3-1

 شوند می داده تشخیص اعتبار یاکم اعتبار فاقد علمی هیأت اعضای پژوهشی های فعالیت

 .گیرد می تعلق امتیاز ها آن به کمیته آن نظر مطابق و یا نگرفته تعلق امتیازی

 ناشران توسط الزم مراحل طی از پس که دانشگاه تکمیلی تحصیالت ایه نامه پایان11-3-1

 به چنانچه و شده برخوردار کتاب امتیاز درصد پنجاه از رسند می چاپ به کتاب صورت به معتبر

 .شد خواهند برخوردار نیز 1/1 ضریب از برسند چاپ به انگلیسی زبان

 کمیته به موضوع و حجم در تنوع به توجه با جلدی چند های کتاب امتیاز بررسی 11-3-1

 .شود می واگذار علمی هیأت اعضای پژوهشی های فعالیت خاص موارد بررسی
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 ضریب اساس بر و مؤلفین تعداد به توجه با ها وکتاب ها مقاله امتیاز محاسبه نحوه :24 تبصره

 .شد خواهد اسبهمح دانشگاه ممیزه هیأت مصوبات یا و علمی هیأت اعضای ارتقاء نامه آیین امتیازات

 آن نویسندگان نام که هایی کتاب و ریاضی دانشکده های کتاب و ها مقاله امتیاز: 25تبصره

 .بود خواهد تساوی به و نویسندگان تعداد براساس است، شده نوشته الفبا حروف ترتیب به

 روی در چنانچه دانشگاه علمی هیأت اعضای توسط شده ترجمه یا تالیفی کتب در :26 تبصره

 اشاره مترجم/  مؤلف اشتغال محل عنوان به تهران دانشگاه نام به کتاب شناسنامه در یا و کتاب جلد

 در مترجم/ مؤلف اشتغال محل عنوان به تهران دانشگاه نام که صورتی در و کامل امتیاز باشد شده

 .گیرد می تعلق کتاب به امتیاز کل% 10 باشد شده ذکر کتاب مقدمه یا پیشگفتار پایان

 

  پژوهشی - علمی نشانهای -4-1

 معتبر علمی های جشنواره در پژوهشی - علمی های نشان یا جوایز دریافت 1-4-1

 کمیته ارزیابی از پس( فارابی رازی، بهایی، شیخ خوارزمی، جشنواره) کشور داخل و المللی بین

  امتیاز 10            حداکثر علمی هیأت اعضای پژوهشی های فعالیت خاص موارد بررسی

 اول نفر برای فارابی و خوارزمی المللی بین های جشنواره از جوایز دریافت امتیاز: 21 تبصره

 .باشد می امتیاز 4 سوم نفر و امتیاز 1 دوم نفر امتیاز، 10 برابر

 نوین نظرات ارائه و شده ثبت هنری بدیع آثار اکتشافات، اختراعات، 1-1

 مراجع از گواهینامه دارای هنری علمی بدیع اثر یا نوآوری اکتشاف، اختراع، ثبت1-1-1

  امتیاز 10            المللی بین معتبر

 مهندسی نوترکیب های سویه اختراع و ایجاد یا و میکروبی نوین های گونه کشف :21تبصره

 .گیرند می قرار فوق دربند نیز المللی بین استانداردهای براساس شده

 داخلی معتبر مراجع از گواهینامه دارای هنری علمی بدیع اثر ای نوآوری اختراع، ثبت 1-1-1

  امتیاز 10 .فناوری و تحقیقات علوم، وزارت توسط شده اعالم های پایگاه و ها سازمان تأیید مورد

 تاییدیه که مواردی در تهران دانشگاه فکری مالکیت دفتر در نوآوری ادعای ثبت 3-1-1

 صاحب عنوان به نیز تهران دانشگاه نام مالکیت، بخش در که شرطی به باشد نداشته علمی

                    امتیاز 1          .شده باشد آورده ایده مالکیت% 10 حداقل

 از پس قضاییه قوه در کشور امالک و اسناد ثبت سازمان توسط صادره گواهی: 29 تبصره

 .باشد می امتیازدهی قابل هدانشگا سهم تعیین و تهران دانشگاه فکری مالکیت دفتر تایید

  امتیاز  10                            المللی بین ذیربط مراجع تایید با جدید نظریه ارائه 4-1-1

  امتیاز 10                                داخلی ذیربط مراجع تایید با جدید نظریه ارائه 1-1-1



  امتیاز  10              فرهنگی انقالب عالی شورای تایید با پردازی نظریه کرسی احراز 2-2-1

  امتیاز  10                          کشور معتبر مراجع تایید با جدید زراعی ارقام تولید 1-1-1

المللی مورد اشاره در چهار بند اخیر با کمیته تشخیص مراجع ذیربط بین :10تبصره 

 .باشدمی علمی  تهیأهای پژوهشی اعضای بررسی موارد خاص فعالیت

 

 :5-1و  3-1، 1-1، 2-1های بندهای تبصره

  صحیح آدرس دارای باید می علمی هیأت اعضای پژوهشی های فعالیت کلیه :12تبصره

 موسسات مالی حمایت و مشارکت درصورت و بوده (University of Tehran) تهران دانشگاه

 Email که مواردی در نیز و است مانع بال تهران دانشگاه نام از بعد موسسات آن نام درج دیگر،

 (ut.ac.ir) تهران دانشگاه domain به مربوط شده درج Email باید می گردیده، درج اثر صاحب

 .گیرد نمی تعلق اثر آن به امتیازی شده ذکر موارد از هریک رعایت عدم صورت در. باشد

 ضرب (n*%/0)+% در دیگر کشورهای علمی مراکز با مشترک آثار امتیاز: 11 تبصره

 محل که است مولفینی آدرس در شده ذکر خارجی مختلف کشورهای تعداد n که شود می

 .باشد می تهران غیردانشگاه ایشان اشتغال

 به و دوم آدرس عنوان به تهران دانشگاه نام که پژوهشی آثار از دسته آن به :13 تبصره

 و نگرفته تعلق امتیازی باشد کشور داخل یعلم مراکز سایر از یکی اول آدرس و گرفته قرار بعد

 عنوان به تهران دانشگاه نام و بوده کشور خارج دانشگاههای از یکی اول آدرس صورتیکه در

 از بعد و سوم آدرس عنوان به تهران دانشگاه نام چنانچه و امتیاز% 10شود ذکر دوم محل آدرس

 .گرفت خواهد تعلق اثر آن به امتیاز% 10ذکرشود آن
 

 کاربردی های طرح -1-6 

 و ها سازمان و دانشگاه بین آن قرارداد که کاربردی های طرح امتیاز سقف 1-2-1

 .باشد می امتیاز 100 باشد شده منعقد خصوصی و دولتی اجرایی های دستگاه

 محاسبه زیر شرح به دانشگاه مختلف های کمیسیون برحسب ویژه اعتبار امتیاز 1-2-1

 برحسب سال در علمی هیأت عضو هر برای شده جذب اعتبار شده ارائه های فرمول در. شود می

 :است شده داده نشان y  با گرنت امتیاز و x  با تومان میلیون

 فنی کمیسیون  

  x 31/0=y      :تومان میلیون 100قراردادها در سال تا / کل اعتبار جذب شده  قرارداد -1 

  x 1/0  +11=y: میلیون تومان 100تا 100در سال ازقراردادها / کل اعتبار جذب شده قرارداد -1
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  x 01/0  +10=y :میلیون تومان1000تا 100قراردادها در سال از/ قرارداد کل اعتبار جذب شده -3
     y=100   :  میلیون تومان 1000قراردادها در سال باالی/ کل اعتبار جذب شده قرارداد -4

 رفتاری و عیاجتما علوم و انسانی علوم های میسیونک 
        x 2/0=y       :میلیون تومان 100ا در سال تا قرارداده/ کل اعتبار جذب شده  قرارداد -1

  x 11/0  +31=y: میلیون تومان 100تا 100قراردادها در سال از/ کل اعتبار جذب شده قرارداد -1
    x 11/0  +11=y :تومانمیلیون  300تا 100قراردادها در سال از/ کل اعتبار جذب شده قرارداد -3

  y=100      :مانمیلیون تو 300قراردادها در سال باالی/ کل اعتبار جذب شده قرارداد -4

 ها کمیسیون سایر 
 x 1/0=y       : میلیون تومان 100قراردادها در سال تا/ کل اعتبار جذب شده  قرارداد -1

  x 11/0  +31=y: میلیون تومان 300تا 100قراردادها در سال از / کل اعتبار جذب شده قرارداد -1
  x 1/0  +10=y :میلیون تومان 100تا 300قراردادها در سال از/ دادکل اعتبار جذب شده قرار -3
  y=100      :میلیون تومان 100در سال باالی  قراردادها/ کل اعتبار جذب شده قرارداد -4

 باشند می آور ارز و داشته المللی ینب ماهیت که قراردادهایی از دسته آن برای: 14 تبصره

 1 اندازه به خارجی کارفرمای از دریافتی ارز دالر 1000 هر ازای به ها کمیسیون کلیه برای
 مجاز سقف تا خطی فرمولی از امتیازات کل محاسبه برای و شده محسوب محقق برای امتیاز

 امتیاز. باشد می امتیاز 100 با ابربر گرنت امتیاز سقف قراردادها این مورد در. شد خواهد استفاده
 .شود می افزوده ریالی قراردادهای امتیاز جمع به ارزی قراردادهای

 هریک ازای به دانشگاه، اموال عنوان به شده ثبت تجهیزات گرنت امتیاز مورد در :15 تبصره

 طور به) شود می هگرفت نظر در امتیاز 100 سقف تا امتیاز 1 اندازه به ای سرمایه اموال تومان میلیون

 .گردد می محاسبه ارزی یا ریالی قراردادهای امتیازهای سقف داخل در امتیاز این که (خطی

 محصول تولید یا کارآفرینی توسعه به منجر که کاربردی پژوهشی های طرح در :16 تبصره

 هر به امتیاز 1 میزان به دانشگاه در مربوط تخصصی کمیته تایید از پس شود ملی سطح در
 .شود می افزوده مکتسبه امتیازات به امتیاز 10 سقف تا طرح
 

 تهران دانشگاه اساتید فناورانه دستاوردهای و ها فعالیت 1-1
 هفتگانه فناوری سطوح از یکی در تهران دانشگاه اساتید فناورانه دستاوردهای و ها فعالیت

 :شوند می تهران دانشگاه فناوری گرنت دریافت مشمول و تعریف ذیل

شورای  تائید  مورد برتر ایده   هایجشنواره منتخب و برگزیده  نوآورانه  ایده -سطح اول

 پژوهشی دانشگاه تهران

 (2امتیاز،  با سقف امتیاز  1به ازاء هر ایده تا )                                                   



 برگزار نهاد تشخیص به مستند اساتید های برایده مبتنی دانشجوئی های ایده :11 تبصره

 .شوند می امتیاز این مشمول معتبر های جشنواره کننده

 دانش فنی مورد تائید مالکیت فکری دانشگاه و ثبت شده به صورت اختراع   -سطح دوم

 (11امتیاز، با سقف امتیاز   1به ازاء هر دانش فنی تا )

 ثبت، سازمان در شده ثبت اختراعات بر مبتنی فنی دانش هر امتیاز سقف: 11 تبصره

 سازمان نخبگان، ملی بنیاد سوی از یا و دانشگاه فکری مالکیت دفتر در شده تائید اختراعات

 .شود می تعین ذیصالح مراجع سایر و ایران صنعتی و علمی های پژوهش

 آیین نامه، این ابالغ تاریخ از بعد ماه سه حداکثر شده ثبت فنی های دانش در :19 تبصره

 .شود درج تهران دانشگاه آدرس ایستیب می

 و المللی بین معتبر مراجع تایید با پتنت ثبت گواهینامه دارای فنی دانش -سوم سطح

  دانشگاه فکری مالکیت دفتر ثبت به مستند

 (امتیاز سقف بدون  امتیاز، 10 تا فنی دانش هر ازاء به)

 تعلق امتیاز سطح یک به هاتن سوم تا اول سطوح از فناوری گرنت محاسبه در :30 تبصره

 .گیرد می

 تایید مورد( فناور شرکت) فناورانه های حوزه در فعال شده ثبت شرکت -چهارم سطح

  دانشکاه فناوری و علم پارک

 (10 امتیاز سقف با  امتیاز، 10 تا شرکت هر ازاء به)

های مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران مشتمل بر شرکت -سطح پنجم

به ازاء هر شرکت مستقر )و یا پارکی ( MTB)های چند مستاجره های رشدی، ساختمان کتشر
 (10امتیاز،  با سقف امتیاز  10تا 

 تشخیص و ارزیابی کارگروه تاییدیه به مستند نوپا بنیان دانش های شرکت -ششم سطح

 نوپا بنیان دانش شرکت هر ازاء به) متبوع وزارت در بنیان، دانش موسسات و شرکتها صالحیت
 (20 امتیاز سقف با امتیاز، 20 تا

 تشخیص و ارزیابی کارگروه تاییدیه به مستند دانش بنیان های شرکت -هفتم سطح

 10 تا بنیان دانش شرکت هر ازاء به) متبوع وزارت در بنیان دانش موسسات و شرکتها صالحیت
 (10 امتیاز سقف با امتیاز،

 علمی عضو سهم حداقل هفتم، تا چهارم سطوح ازامتی از برخورداری برای :32 تبصره

 .شود می تعیین درصد 30 فناور شرکت در دانشگاه
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 امتیاز سطح یک به تنها هفتم تا چهارم سطوح از فناوری گرنت در محاسبه :31 تبصره

  گیرد می تعلق
 

 اهدایی ویژه اعتبار اعطای -3 ماده
 امتیاز 11 جدیداالستخدام علمی هیأت محترم اعضای برای اهدایی ویژه اعتبار میزان 3-1

 نیز و آزمایشگاهی مصرفی مواد خرید طریق از تنها آن امتیاز 11 به مربوط اعتبار که باشد می
 .است هزینه قابل آزمایشگاهی تجهیزات

 مرتبه به و آمده در دانشگاه استخدام به مربی مرتبه با که علمی هیأت اعضای :33تبصره

 .شوند نمی ماده این مشمول ابندی می ارتقاء استادیاری
   پژوهشی های جشنواره برگزیدگان به ویژه اعتبار اعطای -3-1
 در تهران دانشگاه برجسته پژوهشگر به امتیاز 40 معادل ویژه اعتبار اعطای 3-1-1
 ،«کشاورزی» ،«پایه علوم» ،«فنی» ،«انسانی علوم») گانه هفت تخصصی های گروه

 «رفتاری و اجتماعی علوم» و «ریمعما و هنر» ،«دامپزشکی»
 تهران دانشگاه نمونه پیشکسوت پژوهشگران به امتیاز 10معادل ویژه اعتبار اعطای 3-1-1

 ،«کشاورزی» ،«پایه علوم» ،«فنی» ،«انسانی علوم» گانه هفت تخصصی های گروه در
 «رفتاری و اجتماعی علوم» و «معماری و هنر» ،«دامپزشکی»

 های گروه در تهران دانشگاه نمونه پژوهشگر به امتیاز 10معادل یژهو اعتبار اعطای 3-1-3

 و هنر» ،«دامپزشکی» ، «کشاورزی» ،«پایه علوم» ،«فنی» ،«انسانی علوم» گانه هفت تخصصی

 «رفتاری و اجتماعی علوم» و «معماری

 در تهاران  دانشاگاه  نموناه  جاوان  پژوهشاگر  باه  امتیاز 10معادل ویژه اعتبار اعطای 3-1-4

 ،«کشاااورزی» ،«پایااه علااوم» ،«فناای» ،«انسااانی علااوم») گانااه هفاات تخصصاای هااای روهگاا

 «رفتاری و اجتماعی علوم» و «معماری و هنر» ،«دامپزشکی»

 در تهاران  دانشاگاه  نموناه  پژوهشای  مادیر  باه  امتیاز 10 معادل ویژه اعتبار اعطای 3-1-1

 ،«کشاااورزی» ،«یااهپا علااوم» ،«فناای» ،«انسااانی علااوم») گانااه هفاات تخصصاای هااای گااروه

 «رفتاری و اجتماعی علوم» و «معماری و هنر» ،«دامپزشکی»

 اعطای بنیادی برجسته پژوهشی طرح مجری به امتیاز 10 معادل ویژه اعتبار اعطای 3-1-2

 های گروه در کاربردی برجسته پژوهشی های طرح مجریان به امتیاز 10 معادل ویژه اعتبار

 و هنر» ، «دامپزشکی» ، «کشاورزی» ،«پایه علوم» ،«فنی» ،«انسانی علوم» گانه هفت تخصصی

 «رفتاری و اجتماعی علوم» و «معماری



 و بنیادی نمونه پژوهشی های طرح مجریان به امتیاز 1 معادل ویژه اعتبار اعطای 3-1-1

 ،«کشاورزی» ،«پایه علوم» ،«فنی» ،«انسانی علوم» گانه هفت تخصصی های گروه در کاربردی

 «رفتاری و اجتماعی علوم» و «معماری و هنر» ،«یدامپزشک»

 جشنواره در تهران دانشگاه برتر پژوهشگر به امتیاز 40 معادل ویژه اعتبار اعطای 3-1-1

 و انتخاب دانشگاه علمی هیأت اعضای بین از هرساله که تهران پزشکی علوم دانشگاه سینا ابن

 .شود می معرفی

 شاش  های گروه در کشوری برتر پژوهشگران به امتیاز 40 معادل ویژه اعتبار اعطای 3-1-9

 ،«طبیعاای منااابع و کشاااورزی» ،«پایااه علااوم» ،«مهندساای و فناای» ،«انسااانی علااوم») گانااه

 پژوهشای  موسساات  و ها دانشگاه به مربوط کشوری پژوهشی برتر مدیر و( «هنر» ،«دامپزشکی»

  فناوری  و تحقیقات علوم، وزارت به وابسته

 

 مستقل تحقیقاتی مراکز و ها دانشکده/ ها سپردی پژوهشی های معاونت وظایف -4ماده

 واحد علمی هیأت اعضای سالیانه پژوهشی های فعالیت به مربوط مستندات دریافت 4-1

  ویژه اعتبار محاسبه و بررسی و ذیربط

 عهده به نامه آیین این چارچوپ از خارج مبهم و خاص موارد امتیازدهی و بررسی :34تبصره

 گونه این در که باشد می علمی هیأت اعضای پژوهشی های فعالیت خاص موارد بررسی میتهک

 / پردیس پژوهشی معاون طریق از ای نامه طی مربوط مستندات و مدارک بایست می موارد

 .شود ارسال دانشگاه پژوهشی نظارت و ریزی برنامه کل اداره به مستقل تحقیقاتی مرکز و دانشکده

 در علمی هیأت اعضای پیشنهادی های طرح و اجرای تصویب ابالغ دورص و بررسی 4-1

 علمی هیأت عضو هر ویژه اعتبار براساس دانشگاه پژوهشی شورای مصوب های نامه آیین چارچوپ

 افزایش تمدید، طرح، در نشده بینی پیش پژوهشی های هزینه به مربوط ابالغ صدور 4-3

 .مصوب پژوهشی طرحهای اختتام و اعتبار

  .پژوهشی های طرح مجریان تعهدات انجام بر نظارت و پیگیری 4-4

 های طرح تصویب و بررسی نحوه به مربوط امور کلیه انجام بر نظارت منظور به :35 تبصره

 کلیه از تصویری موارد، وسایر ها ابالغیه کلیه صدور نیز و مجریان تعهدات انجام پژوهشی،

  .شود ارسال دانشگاه پژوهشی نظارت و ریزی رنامهب کل اداره به بایستی مربوط مکاتبات

/ 31/01 مورخ جلسه در تبصره  31 و ماده  4 در شده انجام اصالحات براساس نامه آیین این 

 ابتدای از و تصویب دانشگاه رئیسه هیأت 11/03/1391مورخ و دانشگاه پژوهشی شورای 1391

                                                                   .گردد می اعالم ملغی قبلی آیین نامه آن، تصویب با و االجراست الزم 1391 سال
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به ( Grant)نامه تخصیص اعتبارویژه  دستورالعمل اجرایی آیین 3-2-1

 علمی دانشگاه تهران هیأتاعضای 
نشگاه تهران، هیأت علمی دابه اعضای ( Grant)نامه تخصیص اعتبارویژه  در راستای اجرای آیین

ها و مراکز مستقل  دانشکده/  هاعلمی پردیس هیأتدهی عملکرد پژوهشی هر یک از اعضای امتیاز

 :شود، با رعایت ضوابط ذیل انجام می(31/01/1391مصوب)نامه مذکور پژوهشی براساس آیین

 

 نحوه اجرا -2

طالعات مربوط دانشکده یا مرکزتحقیقاتی مستقل ا/ علمی هر پردیس هیأتاعضای  -1-1

های پژوهشی های پژوهشی خویش شامل مقاله،کتاب، همایش، ابداع، اختراع، نشانبه فعالیت

را در سامانه مدیریت اطالعات پژوهش و نوآوری دانشگاه وارد نموده و نیز مستندات مربوط ... و

وهشی و در صورت درخواست کارشناس ذیربط به معاونت پژ( upload) را در سامانه بارگذاری

 .نمایند واحد ارائه می

علمی دانشگاه  که در سامانه وارد شده است  هیأتهای پژوهشی اعضای فعالیت -1-1

نامه و دستورالعمل تخصیص  توسط کارشناسان پژوهشی واحدها طبق ضوابط موجود در آیین

 .شوداعتبارویژه ارزیابی و امتیازدهی می

علمی از محل اعتبار ویژه تخصیصی  هیأتضای های پژوهشی اعها و هزینهانجام طرح -1-3

هاای  ریازی و نظاارت پژوهشای براسااس فعالیات     به ایشان که هرساله توسط اداره کال برناماه  

 .گیردشود صورت میپژوهشی مربوط تعیین می

 

 علمی دانشگاه هیأتهای پژوهشی اعضای نحوه ارزیابی فعالیت -1

ها  المللی و مجموعه مقاالت همایشاخلی و بینارزیابی مقاالت چاپ شده در نشریات د -1-1

کارشناسان پژوهشی توسط های چاپ شده توسط ناشرین داخلی و نیزکتاب( المللیملی و بین)

 .گیردواحدها صورت می

علمی که در بند  هیأتهای پژوهشی اعضای بررسی و امتیاز دهی آن دسته از فعالیت -1-1

نامه به عهده خاص و مبهم خارج از چارچوپ این آیین به آن اشاره نشده و نیز موارد 1-1

باشد که در این گونه  علمی می هیأتهای پژوهشی اعضای کمیته بررسی موارد خاص فعالیت

دانشکده و مرکز  /موارد الزم است مدارک و مستندات مربوط از طریق معاون پژوهشی پردیس 

 .پژوهشی دانشگاه ارسال شودریزی و نظارت تحقیقاتی مستقل به اداره کل برنامه



علمی انتقالی حداکثر تا یکسال قبل از حکم انتقال  هیأتهای پژوهشی اعضای به فعالیت -1-3

علمی جدیداالستخدام از تاریخ صدور  هیأتهای پژوهشی اعضای گیرد و فعالیت امتیاز تعلق می

د و در هر دو مورد در حکم استخدام تا یک سال قبل به شرط فارغ التحصیلی ارزیابی خواهد ش

بدیهی است در محاسبه . باشدچارچوب زمانی اشاره شده ذکر نام دانشگاه تهران در آثار الزامی نمی

 .نامه تخصیص اعتبار ویژه رعایت خواهد شدآیین 11های بعد ایشان تبصره اعتبار ویژه سال

در (  ان صدور حکماز زم)علمی وابسته  هیأتهای پژوهشی عضو در ارزیابی فعالیت – 1-4

 هیأتاول، نام دانشگاه تهران باشد مشابه امتیاز اعضای ( affiliation)صورتی که آدرس مکاتبه 

 .گرددعلمی دانشگاه تهران محاسبه می

 . باشندعلمی مأمور مشمول تخصیص اعتبار ویژه نمی هیأتاعضای   - 1-1
 

 امتیاز مقاالت  -3

دستی یا )علمی و ارائه  هیأتله در سامانه توسط عضو پس از وارد نمودن اطالعات مقا -3-1

صفحه  اول و آخر مقاله با مشخصات تاریخ چاپ، عنوان مجله، و  -1)مدارک مربوط ( الکترونیکی

 .شودهای چاپ شده در نشریات انجام میبررسی مقاله( تصویر جلد مجله -1شماره صفحه

 .باشدل قبول مینویس و گواهی پذیرش مقاله غیر قابپیش :2تبصره

ترویجی داخلی که در لیست نشریات معتبر  -پژوهشی و علمی-به مقاالت علمی -3-1

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و نیز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی آمده باشند، 

 .گیردامتیاز مربوطه تعلق می

 3شود، به مقاالت تا  ای به لیست مجالت معتبر وزارت علوم اضافهچنانچه مجله: 1تبصره

 .گیردشماره قبل از اضافه شدن آن مجله در لیست، امتیاز مربوطه تعلق می

 . گیردامتیازی تعلق نمی( black list) به مقاالت چاپ شده در لیست نشریات نامعتبر -3-3

ریزی پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات گزاری و برنامه این لیست از طریق وبگاه دفتر سیاست

 . باشد در دسترس می  http://rppc.msrt.ir: ناوری به آدرسو ف

 :گیردبه مقاالتی که تحت عناوین ذیل به چاپ رسیده امتیازی تعلق نمی -3-4

 سخن سردبیر   •

 گزارش   •

 گفتگو و تحلیل پیشگفتار  •

 هایهای کثیراالنتشار و مجالت روابط عمومی سازمانهای منتشر شده در روزنامهمقاله •

 های متفرقهمختلف و ماهنامه
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 .باشدامتیاز ترجمه مقاله چاپ شده در نشریات معتبر برابر با یک می -3-1

موارد نقد کتاب یا مقاله در کمیسیون هنر طبق نظر کمیته بررسی موارد خاص  -3-2

 .گیردامتیاز تعلق می 4علمی دانشگاه تا حداکثر  هیأتهای پژوهشی اعضای فعالیت

 های علوم انسانی، علوم اجتماعی واالت منتشر شده در مجالت تخصصی گروهبه مق -3-1

باشند، با نظر کمیته بررسی موارد رفتاری و هنر که در لیست نشریات معتبر وزارت علوم نمی

 .گیردعلمی دانشگاه، امتیاز تعلق می هیأتهای پژوهشی اعضای خاص فعالیت

 :مجالت تخصصی هنر عبارتند از: 3تبصره 

 فصلنامه ماهور •

 فصلنامه هنرهای تجسمی •

 (دانشگاه هنر)هنرنامه  •

 گلستان هنر •

 خیال شرقی  •

 صحنه •

مانند ماهنامه تخصصی موسیقی و )های تخصصی به مقاالت منتشر شده در ماهنامه: 4تبصره

 هیأتهای پژوهشی اعضای  با نظر کمیته بررسی موارد خاص فعالیت....( ماهنامه تخصصی نمایش و

 .گیردهای علوم انسانی، علوم اجتماعی و رفتاری و هنر امتیاز تعلق میعلمی دانشگاه فقط به گروه

 :اعتبار برخی از نشریات عربی به شرح ذیل تعیین شده است -3-1

 المللی پژوهشی دارای ایندکس بین-معادل علمی                               المحجه -

 ترویجی -معادل علمی              مجله اللغه العربیه -ت االدبیهشرق االوسط و الدرسا -

 پژوهشی -علمی         ان و العرب و الجتهاد تجدیدفصیله ایر -نصوص المعاصر -

 پژوهشی  -علمی   ت االسالمیه وللدراسات و البحوثتقافثنا مجله رابطه الثغافه و العالفا -

پژوهشی -معادل علمی         ها ه به دانشگاهمجالت عربی دارای ایندکس و یا وابست -

 المللی دارای ایندکس بین

نمایه ( ISC)چنانچه این دسته از نشریات در پایگاه استنادی علوم جهان اسالم : 5تبصره

 .نمایند شده باشند امتیاز مربوط را اخذ می

آدرس مکاتبه المللی که در کلیه مقاالت پژوهشی چاپ شده در نشریات داخلی و بین -3-9

علمی دانشگاه نویسنده مسئول  هیأتباید یکی از اعضای  ها آدرس دانشگاه تهران است، میآن

در هر ( corresponding author) علمی نویسنده مسئول هیأتمقاله باشد و در این صورت عضو 

 .گیردجایگاهی در فهرست نویسندگان مقاله که باشد امتیاز نفر اول را می



 هاکتابامتیاز   -4

های تالیفی و ترجمه شده توسط ناشرین داخلی پس از وارد نمودن بررسی کتاب -4-1
مدارک مربوط ( تی یا الکترونیکیدس)علمی و ارائه  هیأتاطالعات کتاب در سامانه توسط عضو 

 .گیردصورت می( تصویرصفحه مربوط به شناسنامه کتاب، تصویر صفحه اول جلد کتاب)
المللی در کمیته بررسی  های چاپ شده توسط ناشرین بینابی کتاببررسی و ارزی -4-1

 .گیردعلمی دانشگاه صورت می هیأتهای پژوهشی اعضای موارد خاص فعالیت
هایی که باشد و به کتابمالک تاریخ چاپ کتاب، تاریخ ثبت شده در شناسنامه کتاب می -4-3

 .گیرد را ندارند، امتیازی تعلق نمی( یپاف)ه توسط کتابخانه جمهوری اسالمی شناسنامه صادر شد
چنانچه در روی جلد کتاب و یا در شناسنامه کتاب به نام دانشگاه تهران به عنوان  -4-4

مترجم اشاره شده باشد امتیاز کامل و در صورتی که تنها نام دانشگاه  /محل اشتغال مؤلف 
ر یا مقدمه کتاب ذکر شده باشد مترجم در پایان پیشگفتا /تهران به عنوان محل اشتغال  مؤلف

 .نمایدامتیاز راکسب می 1 10آن کتاب
هایی که توسط مؤسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران به چاپ رسیده و امتیاز کتاب -4-1

باشد ولی داوری نشده و شماره مسلسل را نداشته باشند، در حد دارای آرم دانشگاه تهران می
 .شوندیسایر مراکز نشر در نظرگرفته م

های منتشر شده توسط دانشگاه تهران صرفا برای کتاب( آرم) استفاده از نام و نشان -4-2
 .باشدموسسه انتشارات و چاپ دانشگاه مجاز می

هایی که خارج از موسسه رئیسه دانشگاه به کتاب هیأت 14/4/11طبق مصوبه مورخ  -4-1
اند امتیاز ترفیع سالیانه،  شگاه استفاده کردهشوند و از آرم دانانتشارات و چاپ دانشگاه چاپ می

گیرد و از تاریخ ابالغ این مصوبه تعلق نمی( گرنت)علمی و امتیاز اعتبار ویژه  هیأتارتقاء مرتبه 
دانشگاه در خارج از موسسه ( آرم) ای در ارتباط با چاپ کتاب با نام و نشانهیچگونه هزینه

 .باشدول نمیانتشارات و چاپ دانشگاه تهران قابل قب
 .دیباچه، پیشگفتار، حاشیه، تعریض و مقدمه کتاب امتیاز ندارد -4-1
های غیر های آمادگی کنکور و نمونه سواالت آزمون و موارد مشابه، کتاببه کتاب -4-9

 .گیردامتیازی تعلق نمی... هایی تحت عناوین زندگینامه، خاطره، گزارش سفر وعلمی و کتاب
امتیاز  10های جمهوری اسالمی ایران چاپ شده توسط فرهنگستان هایبه کتاب -4-10

 .شودنامه ارتقاء بین نویسندگان تقسیم میگیرد و امتیاز طبق آیینتعلق می

های وابسته به وزارت علوم که مورد ها و یا سازمانهایی که توسط دانشگاهبه کتاب -4-11

ر شوند، امتیاز مربوط به ناشران معتبر باشند، منتشتائید شورای گسترش آموزش عالی می

 . گیرددانشگاهی تعلق می
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کتاب فرهنگ لغت بدون داشتن توضیح کلمات امتیاز ندارد و چنانچه فرهنگی  -4-11

دارای توضیح تخصصی کلمات باشد، براساس نظر کمیته ررسی موارد خاص عملکرد پژوهشی 

 .شودعلمی دانشگاه امتیازدهی می هیأتاعضای 

 . گیردبه گردآوری، ویراستاری، مجموعه مقاالت و زیر نظر امتیازی تعلق نمی -4-13

موارد به کوشش، به اهتمام، تصحیح و تحشیه، تالیف و تصحیح و یا تصحیح  -4-14

علمی  هیأتانتقادی با توجه به نظر کمیته بررسی موارد خاص عملکرد پژوهشی اعضای 

 .شوددانشگاه  امتیاز دهی می

فصلی از کتاب در صورتی که ناشر کتاب داخلی باشد با نظر کمیته بررسی  به -4-11

ترویجی  -علمی دانشگاه تا سقف یک مقاله علمی هیأتهای پژوهشی اعضای مواردخاص فعالیت

، در کمیته امتیاز 1المللی باشد تا  سقف  گیرد و چنانچه ناشر کتاب معتبر بین امتیاز تعلق می

 .گیردمتیازدهی قرار میتخصصی مورد ارزیابی و ا

با تجدید نظر یا »چنانچه کتابی تجدید چاپ شده و در شناسنامه کتاب، عبارت  -4-12

ذکر نشده باشد، امتیازی تعلق نگرفته و در صورت ارائه مستندات « جدید( ویراست)ویرایش 

 علمی هیأتهای پژوهشی اعضای توسط نویسنده، با نظر کمیته بررسی موارد خاص فعالیت

 .دهی خواهد شددانشگاه بررسی و امتیاز

های دانشنامه جهان اسالم، فرهنگستان جهان اسالم، به مقاالتی که در کتاب -4-11

المعارف بزرگ اسالمی فرهنگستان زبان و ادب فارسی چاپ شده باشد، با رعایت مفاد  دایره

گیرد ترویجی تعلق می -نامه تخصیص اعتبار ویژه امتیازی معادل مقاالت علمی آیین 11تبصره 

 . باشد امتیاز می 10و حداکثر امتیاز از این موارد در هر کتاب 

چاپ شده « تدوین و گرد آوری»یا « تالیف و ترجمه»به کتابی که تحت عنوان  -4-11

 .گیردتعلق می« ترجمه»باشد، امتیاز 
 

 المللیهای داخلی و بینامتیاز مقاالت چاپ شده در مجموعه مقاالت همایش  -5

های چاپ شده در مجموعه مقاالت پس از وارد نمودن اطالعات مقاله در بررسی مقاله -1-1

صفحه اول و آخر مقاله یا خالصه  -1)علمی و ارائه مدارک مربوط  هیأتسامانه توسط عضو 

 .گیردصورت می( مشخصات همایش -1مقاله به صورت چاپ شده 

 .باشدذیرش مقاله غیر قابل قبول مینویس مقاله و یا گواهی پپیش: 6تبصره 

چنانچه نحوه ارائه مقاله در همایش به صورت پوستر باشد تنها در صورتی که خالصه  -1-1

 . شودمقاله یا مقاله کامل در مجموعه مقاالت همایش چاپ شده باشد امتیاز داده می



تایید معاون باشد، پس از  CDچنانچه مجموعه مقاالت یا خالصه مقاالت به صورت  -1-3

 .شوددهی میژوهشی واحد مربوط بررسی و امتیازپ

ای در مجموعه مقاالت همایش چاپ شده باشد و با تجدیدنظر در  چنانچه مقاله -1-4

در صورتیکه به چاپ مقاله در ) ای نیز چاپ شود، فقط به مقاله چاپ شده در نشریهنشریه

 .گیردامتیاز تعلق می( کنفرانس اشاره شده باشد

المللی ذکر شده باشد چنانچه در عنوان همایش برگزار شده در داخل کشور کلمه بین -1-1

به )چنانچه زبان مقاله فارسی باشد  المللی وو مقاله نیز به زبان غیر فارسی باشد، آن مقاله بین

 .شود، مقاله داخلی محسوب می(استثناء رشته زبان و ادبیات فارسی

ه مقاالت موضوع این بند چنانچه نویسنده اول مقاله دانشجوی در مقاالت و خالص :1تبصره 

 .گیرد دانشگاه تهران و نفر دوم استاد راهنما باشد استاد راهنما امتیاز نفر اول مقاله را می
 

های پژوهشی و اختراعات، اکتشافات، آثار بدیع هنری ثبت شده و ارزیابی نشان -6

 ارائه نظرات نوین

علمی دانشگاه توسط کمیته بررسی موارد  هیأتای پژوهشی اعضای هاین دسته از فعالیت

 .گیردعلمی مورد بررسی و امتیازدهی قرار می هیأتهای پژوهشی اعضای خاص فعالیت
 

های پژوهشی مشترک با همکاری تعدادی از اعضای نحوه محاسبه امتیاز فعالیت -1

 یا سایر پژوهشگران علمی، دانشجو و هیأت

 :شودس جدول ذیل انجام میمحاسبه بر اسا

 سهم هر نفر از امتیاز بر مبناى امتیاز اولیه

 پنجم            چهارم   سوم             دوم              اول             

تعداد همکاران با احتساب مولف  مجموع ضرایب
 (نفر)اصلی

100% 100% 1 

90         %20% 110% 1 

10         %10          %10% 110% 3 

10         %40           %40          %40% 190% 4 

20         %30           %30          %30            %30% 110% 1 

10                 %11  %≥ 
 X     ×11/1= امتیاز  

1-N 
                                        X                 =مقاله امتیاز              N=تعداد مولفین

 و باالتر 2 111%
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 موارد استثناء  -1-2

علمی دانشگاه مسئولیت اثر را به عنوان  هیأتای یکی از اعضای مقاله چنانچه در -1-1-1

علمی  هیأتنویسنده مسئول به عهده داشته باشد و نویسنده اول مقاله یک نفر دیگر از اعضای 

در جایگاه خود دارند با هم جمع شده و تقسیم بردو شده برای  دانشگاه باشد امتیازی که هریک

 .هریک منظور خواهد شد

چنانچه نویسنده اول مقاله دانشجوی دانشگاه تهران و نفردوم استاد راهنما باشد  -1-1-1

اول مقاله و درصورتیکه دانشجو نویسنده  مسئول باشد امتیاز نفر راهنما نویسنده درصورتیکه استاد

 .نماید اشد استاد راهنما امتیاز جایگاه خود یعنی امتیاز نفردوم مقاله را اخذ میمسئول ب

دانشجو باشند و استاد راهنمای آنها  1چنانچه نفرات اول ودوم نویسندگان مقاله  -1-1-3

نیز یک نفر باشد و نام استاد راهنما سومین نفر در مقاله باشد در صورتیکه استاد راهنما 

نباشد امتیاز سومین نفر نویسندگان مقاله برای وی ( Corresponding author)نویسنده مسئول 

 .شوددر نظر گرفته می

چنانچه در یک مقاله نام دانشجو اول آمده باشد و نام اساتید راهنمای مشترک در   -1-1-4

نده آن مقاله به عنوان نفرات دوم و سوم آمده باشد، در صورتیکه هردو نفر اساتید راهنما  نویس

عدد بدست آمده . شود مسئول باشند ضریب امتیاز نفر اول و سوم جمع و بر دو تقسیم می

 . نمایدضریب امتیاز هریک از اساتید راهنما را مشخص می

نفر باشند و نفر اول دانشجو و نفرات دوم و  3ای برای مثال در صورتی که نویسندگان مقاله

 :   شودهر یک از اساتید راهنما به صورت زیر محاسبه میسوم اساتید راهنما باشند، ضریب امتیاز 

 (11/0+4/0/ )  1= 111/0امتیاز     

استفاده از شرط نویسنده مسئول در بندهای فوق مربوط به مقاالت چاپ شده  : 1تبصره 

 .شودها از این شرط استفاده نمی باشد و در مقاالت مربوط به همایشدر نشریات می

 

 های کاربردی منعقده در واحدهای مختلف دانشگاه ری طرحامتیاز باالس -1

های بخش الف دستورالعمل نحوه واگذاری امور اجرایی پژوهش 9با توجه به بند  -1-1

 2-1های کاربردی مطابق ماده کاربردی، امتیاز مربوط به باالسری دریافت شده از محل طرح

 ها ی دانشگاه توسط معاونت پژوهشی پردیسعلم هیأتنامه تخصیص اعتبار ویژه به اعضای  آئین

 . گردداعمال می 1-1لغایت  1-1مراکز به شرح بند / ها دانشکده/ 

ای یا نهایی هر پروژه، بر اساس موافقتنامه داخلی تنظیمی پس از وصول اعتبار مرحله -1-1

کسر در خصوص باالسری . گردداز هر مرحله کسر می( مالیات -باالسری)کسورات مربوطه 



شده، فرم مربوطه توسط واحد حسابداری با هماهنگی معاونت پژوهشی تکمیل و رقم دقیق 

ثبت امتیاز صرفاً توسط )باالسری درج و متناسب با آن امتیاز مربوطه ثبت و منظور خواهد شد 

مراکز با نظارت کامل آن واحد انجام خواهد / هادانشکده/ هانماینده معرفی شده رسمی پردیس

نسخه اصلی فرم مربوطه همزمان با تحویل چک به مجری طرح ارائه خواهد شد و (. شد

به دانشگاه ارسال و نسخ دیگری جهت بایگانی در  3-1رونوشتی از آن همراه نامه رسمی بند 

 . مراکز و معاونت پژوهشی مربوطه نگهداری خواهد شد/ هادانشکده/ هاپردیس

های کاربردی که در اعتبار ویژه باالسری طرحکلیه مستندات و مدارک مربوط به  -1-3

ای به صورت رسمی از طریق رسد ظرف مدت حداکثر یک هفته طی نامهسامانه به ثبت می

 .گردد می مرکز به معاونت پژوهشی دانشگاه ارسال/ دانشکده/ معاونت پژوهشی پردیس

بوطه با رعایت چنانچه مجری طرح کاربردی بیش از یک نفر باشد اعتبار ویژه مر -1-4

بدیهی است در . سقف امتیاز سالیانه، بین مجریان به نسبت مورد توافق آنها توزیع خواهد شد

صورت بروز هر گونه اختالف در این خصوص پاسخگویی و رفع مشکل بر عهده معاونت 

 .پژوهشی واحد مربوطه خواهد بود

های ویژه تخصیصی طرحبه منظور نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل، اعتبار  -1-1

مشمول بالفاصله پس از وصول مستندات واحد مربوطه، توسط حسابداری حوزه معاونت 

پژوهشی دانشگاه مورد بررسی و کنترل قرار گرفته و چنانچه به هر دلیلی مغایرتی بین اطالعات 

امتیاز  ارسالی و موارد ثبت شده در سامانه وجود داشته باشد یا باالسری وصول نگردد، تخصیص

های مورد نظر کان لم یکن تلقی شده و مدارک مربوطه جهت اصالح گرنت به طرح یا طرح

 . گرددامتیازدهی و رفع نقص عودت می

/ هادانشکده /هانظارت و کنترل نهایی بر حسن اجرای این دستورالعمل در این پردیس

 .د بودمراکز خواه/هادانشکده/هامراکز بر عهده معاونین پژوهشی پردیس

 

 واحدهای مختلف دانشگاه های کاربردی منعقده درتجهیزات طرح امتیاز -9

اصل فاکتور : ارائه درخواست مجری به واحد مربوطه به همراه مدارک مورد نیاز شامل الف -9-1

 مرکز/ دانشکده مستقل/ تایید قبض انبار از واحد مربوطه به معاونت پژوهشی پردیس: خرید ب

بر اساس قرارداد مربوطه و موافقتنامه داخلی )طبیق مستندات ارائه شده بررسی و ت -9-1

 توسط واحد حسابداری با هماهنگی کارشناسان معاونت پژوهشی واحدها( تنظیمی

در صورت تایید فرم گرنت تجهیزات توسط واحد حسابداری با هماهنگی معاونت پژوهشی  -9-3

ای به ها ثبت و ظرف مدت حداکثر یک هفته طی نامهتکمیل و امتیاز مربوطه در سامانه توسط واحد
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از طریق ( تصویر فاکتور خرید و تصویر تایید قبض انبار و تصویر فرم مربوطه)همراه مستندات 

 .گرددمرکز به معاونت پژوهشی دانشگاه ارسال می/ دانشکده/معاونت پژوهشی پردیس

بخش ( گرنت)بار ویژه چنانچه مجری طرح کاربردی بیش از یک نفر باشد اعت -9-4

تجهیزات مربوط به رعایت سقف امتیاز سالیانه بین مجریان به نسبت مورد توافق آنها توزیع 

بدیهی است در صورت بروز هرگونه اختالف در این خصوص پاسخگویی و رفع . خواهد شد

 .مشکل بر عهده معاونت پژوهشی واحد مربوط خواهد بود

تخصیصی ( گرنت) ای این دستورالعمل، اعتبار ویژهمنظور نظارت بر حسن اجر به -9-1

های مشمول بالفاصله پس از وصول مستندات واحد مربوطه توسط واحد تجهیزات طرح

حسابداری حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه مورد بررسی و کنترل قرار گرفته و چنانچه به هر 

وجود داشته باشد، تخصیص  دلیلی مغایرتی بین اطالعات ارسالی و موارد ثبت شده در سامانه

امتیاز گرنت تجهیزات مربوطه به طرح کان لم یکن تلقی شده و مدارک مربوطه جهت اصالح 

 .گرددامتیازدهی و رفع نقص عودت می

روز از ارسال مدارک توسط واحدها به معاونت پژوهشی  10چنانچه حداکثر ظرف مدت 

 .ید نهایی گرنت تجهیزات مربوطه خواهد بوددانشگاه پاسخی به واحد ارائه نگردد به منزله تای

مراکز بر / هادانشکده/ هانظارت و کنترل نهایی بر حسن اجرای این دستورالعمل در پردیس

 .مراکز خواهد بود/ هادانشکده/ هاعهده معاونین پژوهشی پردیس

های کمیته بررسی موارد خاص فعالیت31/04/1391 این دستورالعمل در جلسه مورخ

 .گرددعلمی دانشگاه تصویب و با تصویب آن دستورالعمل قبلی ملغی می هیأتشی اعضای پژوه

 

 هیأتاعضای ( گرنت)دستورالعمل  نحوه هزینه کرد اعتبار ویژه  3-2-3

 علمی دانشگاه تهران
 :مقدمه

نیز نظارت در هزینه کرد اعتبار ویژه  منظور ایجاد تسهیالت، هماهنگی و این دستورالعمل به

 .گردد علمی تدوین می هیأت اعضای

 

 نحوه تخصیص اعتبار گرنت -2

علمی هرساله براساس حاصل تقسیم اعتبار  هیأتضریب ریالی اعتبار ویژه اعضای  -1-1

( بودجه و تحول سازمانی براساس اعالم اداره کل برنامه،)پژوهشی تخصیصی آن سال دانشگاه 

 .گرددی دانشگاه محاسبه میعلم هیأتهای پژوهشی اعضای کل فعالیت بر امتیاز



علمی در هرسال برابر با حاصل ضرب  هیأتمیزان اعتبار ویژه تخصیصی هر عضو  -1-1

 .باشدسال گذشته وی می 3های پژوهشی ضریب ریالی اعتبار ویژه در متوسط امتیاز فعالیت

 هیأتاعتبار ویژه تخصیصی هر واحد به تفکیک اعتبار ویژه تخصیصی به هر عضو  -1-3

 .گیردعلمی آن واحد در آغاز هر سال مالی در اختیار معاونت پژوهشی واحد ذیربط قرار می

اعضای هیأت علمی بازنشسته و اعضای هیأت علمی وابسته دانشگاه تهران نیز  -1-4

 .توانند بر اساس ضوابط مربوطه از اعتبار ویژه استفاده نمایند می

 

 ضوابط پرداخت گرنت -1

تبار گرنت، حسابی صرفا به همین منظور برای اعضای هیات علمی جهت واریز اع -1-1

 .گرددافتتاح می

طور متمرکز در دو قسط شش ماهه به حساب هریک از  اعتبار گرنت هر ساله به -1-1

گرنت تخصیصی  %11گردد و مبلغ هریک از این اقساط برابر علمی واریز می هیأتاعضای 

 .باشدعلمی می هیأتسالیانه عضو 

گردد و  علمی به عنوان تنخواه گردان تلقی می هیأتاولین مرحله پرداخت به عضو  -1-3

 .باشداز دریافتی  مرحله قبل می %11پرداخت مرحله بعد منوط به تسویه حساب 

علمی قبل از پایان هریک ازمراحل شش ماهه، اسناد  هیأتچنانچه هریک از اعضای  -1-4

از گرنت  %10توانند حداکثر تا سقف را ارائه نمایند می پرداخت شده در آن مرحله %11هزینه 

 . تخصیصی با ارائه اسناد هزینه کرد در آن مرحله استفاده نمایند

 .باشد سال قابل ذخیره بوده و پس از آن قابل پرداخت نمی 3اعتبار گرنت تخصیصی سالیانه تا  -1-1

نامه مالی معامالتی  س آیینبراسا)کسورات قانونی سالیانه شامل بیمه و مالیات  -1-2

 .در آخرین مرحله محاسبه و کسر خواهد شد( دانشگاه

ای برای هر یک از اعضای برای هر مرحله از پرداخت متمرکز اقساط گرنت ابالغیه -1-1

 .علمی دانشگاه صادر خواهد شد هیأت

با ذکر  اطالعات مربوط با صدور ابالغیه پرداخت متمرکز اقساط گرنت در هر مرحله، -1-1

 .شودشماره آن مرحله در سامانه مدیریت اطالعات پژوهش وفناوری دانشگاه وارد می

 .شود نامه مالی معامالتی دانشگاه محاسبه می متعلقه به هر پرداخت براساس آیینکسورات  -1-9

های مربوط به خرید تجهیزات ارائه فاکتور و قبض انبار جهت تسویه حساب پرداخت -1-10

 .ی الزامی استغیر مصرف
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دانشکده ذیربط هزینه کردی مغایر با /چنانچه از نظرمعاونت پژوهشی پردیس -1-11

ضوابط و مقررات پژوهشی و مالی دانشگاه تشخیص داده شود در تسویه حساب گرنت پرداختی 

 .علمی مورد محاسبه قرار خواهد گرفت هیأتبه عضو 
 

 نحوه پرداخت گرنت طرح های کاربردی -1-21

های کاربردی پس از محاسبه، عالوه بر اعتبار تخصیصی ساالنه به صورت  طرح گرنت

 .گرددعلمی واریز می هیأتجداگانه به حساب اعضای 

علمی  هیأتهای کاربردی نیز همانند گرنت تخصیصی ساالنه اعضای گرنت طرح :2تبصره

 .این دستورالعمل هزینه گردد 3باید مطابق ضوابط بند  می

 

  علمی هیأتوان ارائه خدمات به اعضای پیشخ  -1-23

های مربوط به ترجمه، چاپ و نشر مقاالت و  در جهت تسهیل در پرداخت هزینه -1-13-1

سایر خدمات مشابه، واحدی به نام پیشخوان ارائه خدمات به اعضای هیات علمی در اداره کل 

این قبیل خدمات مابین  خدمات پژوهشی دانشگاه دایر گردیده که هر ساله قراردادی جهت ارائه

 .گرددمعاونت پژوهشی و پیشخوان منعقد می

قبل از پرداخت گرنت مرحله  در پایان هردوره و1-13-1های موضوع بندهزینه -1-13-1

گردد که پس از تایید توسط علمی اعالم می هیأتبعد توسط پیشخوان ارائه خدمات به اعضای 

و مستقیما توسط معاونت پژوهشی واحد مربوط  علمی از پرداخت مرحله بعد کسر هیأت عضو

نیز توسط معاونت پژوهشی واحد از  (اسفندماه)های آخرین مرحله  هزینه. گرددپرداخت می

سرجمع اعتبارات واحد پرداخت شده و به حساب بدهکاری اعتباری گرنت سال آینده عضو 

سبت به جابجایی مالی بدیهی است واحد مربوطه در سال بعد ن. گرددعلمی منظور می هیأت

 .اقدام خواهد نمود

 

 نحوه هزینه کرد گرنت -3

 های پژوهشیهزینه کرد در چارچوب طرح -3-2

های توانند مواد مصرفی و غیرمصرفی مورد نیاز طرحعلمی می هیأتاعضای  -3-1-1

بار های انجام شده در طرح با استفاده از اعتبینیپژوهشی بنیادی مصوب خود را براساس پیش

 .ویژه خریداری نمایند



های پژوهشی بنیادی مصوب و در علمی تنها از محل اعتبار طرح هیأتاعضای  -3-1-1

التحقیق توانند برای خود به عنوان مجری و نیز همکاران طرح حق چارچوب ضوابط مربوط می

 .در نظر بگیرند

علمی  یأتهدرقبال تصویب هر طرح پژوهشی بنیادی برای هریک از اعضای  -3-1-3

اعتبار طرح تصویب شده از . ای از سوی معاونت پژوهشی واحد ذیربط صادر خواهد شدابالغیه

 .باشدقابل هزینه می 1-1محل گرنت پرداختی اشاره شده در بند 

اطالعات طرح پژوهشی مصوب پس از صدور ابالغیه در سامانه مدیریت اطالعات  -3-1-4

 .د شدپژوهش و فناوری دانشگاه وارد خواه

در این بخش از ورود اطالعات به سامانه، اعتبار طرح تصویب شده از مانده گرنت : 1تبصره 

 .علمی کم نخواهد شد هیأتعضو 

 

 های پژوهشیهزینه کرد خارج از چارچوب  طرح  -3-1

مصرفی های مصرفی و غیرمنظور انجام هزینه اده از اعتبار ویژه پژوهشی بهبرای استف -3-1-1

توانند عالوه بر تعریف علمی می هیأتباشد و اعضای نیاز به ارائه طرح پژوهشی نمی( نلیغیر پرس)

های پژوهشی که در آن  های پژوهشی بنیادی، معادل ریالی اعتبار ویژه خود را متناسب با زمینهطرح

 :های پژوهشی به شرح ذیل هزینه نمایند دارند خارج از محل طرح فعالیت

 

 رفی وغیرمصرفیخرید اقالم مص –الف

 خرید وسایل و مواد مصرفی و تعمیر لوازم پژوهشی -1-الف

 خرید تجهیزات غیرمصرفی با رعایت مقررات و ضوابط مالی دانشگاه  -1-الف

کلیه لوازم غیر مصرفی خریداری شده از محل اعتبار ویژه جزء اموال دانشگاه : 3تبصره

علمی  هیأتل دانشگاه در اختیار عضو تهران محسوب شده و پس از صدور و نصب برچسب اموا

 .شود گیرد و پس از بازنشستگی به گروه مربوطه تحویل داده می قرار می

سال یکبار تا سقف  1از محل اعتبار ویژه، هر ( Lap Top) خرید کامپیوتر دستی -3-الف

 . علمی بدون نصب برچسب اموال هیأتاعتبار ویژه موجود اعضای 

درصورتی که خارج از طرح )در طرح پژوهشی  Lap Top بینی خرید پیش :4تبصره 

به شرطی که معادل اعتبار معادل طرح در تعهدات طرح لحاظ گردد، ( خریداری نشده باشد

 .باشد پذیر می امکان
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سقف اعتبار  سال یکبار تا 1از محل اعتبار ویژه، هر  Tabletو  Book Readerخرید  -4-الف

 .ون نصب برچسب اموالعلمی بد هیأتویژه موجود اعضای 

خرید نرم افزار تخصصی به عنوان کاالی مصرفی از محل اعتبار ویژه مشروط به  -1-الف

 .تایید معاون پژوهشی واحد مربوطه و معاونت پژوهشی دانشگاه

 

 المللی با ارائه مقاله های علمی داخلی و بینپرداخت هزینه شرکت در همایش –ب 

المللی با ارائه های علمی بینعلمی در همایش هیأتی پرداخت هزینه شرکت اعضا -1-ب

نامه علمی درهرسال مطابق با ضوابط مندرج در آیین هیأتمقاله از محل اعتبار ویژه اعضای 

های دانشجویان در همایش علمی و هیأتاستفاده تسهیالت دانشگاه جهت شرکت اعضای 

 المللی مربوط به همان سال بین

ی مربوط به شرکت دانشجویان تحصیالت تکمیلی و یا پژوهشگر هاپرداخت هزینه -1-ب

المللی در های داخلی و بینعلمی در همایش هیأتپسا دکتری با ارائه مقاله مشترک با عضو 

 چارچوب مقررات دانشگاه 

هااای داخلاای پرداخاات هزینااه بلاایط از محاال گرناات باارای شاارکت در همااایش    -3-ب

 ریال  000/100/1و بار در سال و هربار تا سقف ، د(المللیالمللی یا بین غیربین)

های شرکت در سمینارهای داخلی، دو بار هزینه پرداخت هزینه ثبت نام و سایر -4-ب

 ریال در سال با ارائه حکم ماموریت   000/000/1درسال و هربار تا سقف 

 

 های علمی به خارج از کشور هزینه بلیط ماموریت -ج

علمی در هرسال در  هیأتارج از کشور از محل اعتبارویژه اعضای هزینه بلیط ماموریت به خ

 های پژوهشی مربوط به همان سال  چارچوب مقررات مندرج در آیین نامه استفاده از ماموریت

 

 هزینه ثبت نام در کارگاههای آموزشی -د

مرکاز تحقیقااتی مساتقل،     /دانشاکده  /الملال پاردیس   در صورت تصویب شورای بین -1-د

توانند از محل اعتبار ویژه برای یک بار در سال هزینه شرکت خویش در علمی می هیأتاعضای 

هاای  المللی خاارج کشاور از محال گرنات را از ساهمیه هزیناه شارکت در هماایش         کارگاه بین

های شرکت های پرداختی مانند هزینهدر این خصوص کلیه هزینه .المللی خود تامین نمایند بین

 .باشدلمللی میا های بیندر همایش



های علمی داخل کشور به میزان جمعا تا سقف نام درکارگاه پرداخت هزینه ثبت -1-د

از محل اعتبار ویژه در ( بدون محدودیت دفعات شرکت در کارگاه)ریال درسال  000/000/1

 مرکز تحقیقاتی مستقل /دانشکده/صورت تصویب شورای پژوهشی پردیس

 

 سایر موارد -ه

های تخصصی از  المللی و وب سایت بین -های علمی ق عضویت در انجمنپرداخت ح -1-ه

 علمی  هیأتویژه اعضای  محل اعتبار

های مربوط به خدمات پژوهشی مانند تدوین کتاب، ترجمه مقاله پرداخت هزینه –1-ه

نشریه داخلی و خارجی، حروف چینی  نشریه داخلی و خارجی، ویراستاری، صفحه آرایی، آنالیز 

 به غیر از هزینه چاپ و) های مربوط به انتشار  کتاب پایان نامه تحصیالت تکمیلی و هزینه مواد،

 (صحافی

هایی که در راستای برنامه جامع نامه پرداخت اعتبار ویژه برای انجام پایان :5تبصره 

 خالقانه های نو وهایی که ایدهباشد تنها درخصوص پایان نامهعلمی نمی هیأتتحقیقات اعضای 

 .باشد دانشگاه را داشته باشند مجاز می ارائه نموده و یا حمایت مالی خارج از

لیست )هزینه چاپ مقاالت در نشریات موجود درلیست نشریات فاقد اعتبار : 6تبصره 

 .شوداز محل اعتبار ویژه پرداخت نمی( سیاه

مربوطه  های انتشار نشریات از محل اعتبار ویژه سردبیرانپرداخت هزینه: 1تبصره 

 .باشدپذیر نمی امکان

پرداخت حق الزحمه به دانشجویان و نیز محققین دوره پسا دکتری از محل اعتبار  –3-ه

علمی از طریق اجرای طرح پژوهشی یا خارج از طرح در جهت تامین  هیأتویژه اعضای 

ه شرح ساعت در ماه  ب 90نیازهای تحقیقاتی دانشجویان، طبق مقررات مالی دانشگاه تا سقف 

 :جدول ذیل

 (ریال) میزان پرداخت حق التحقیق به ازاء هر ساعت مقطع تحصیلی

 13139 دانشجوی کارشناسی

 39131 دانشجوی کارشناسی ارشد

 49141 دانشجوی دکتری
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های مربوط به داوری و صدور تاییدیه اختراع دانشجویان از محل اعتبار پرداخت هزینه-4-ه

علمی که نام ایشان در آن اثر بعنوان همکار منظور شده باشد  هیأتاعضای ( گرنت)ویژه 

 .باشدتحقیقات و فناوری می درخصوص مراکزی که مورد تائید وزارت علوم،

علمی از محل اعتبار  هیأتهای برپایی نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی اعضای هزینه -1-ه

ده ) 000/000/10ال تاسقف سبرای یک بار در ( در داخل یا خارج دانشگاه)ویژه ایشان 

 ریال در قبال ارائه اسناد مثبته ( میلیون

ریال درسال از محل اعتبار ویژه به منظور تشویق  1000000پرداخت حداکثر مبلغ  -2-ه

 های پژوهشی کاربردیعلمی به ارائه طرح هیأتاعضای 

ردن کتب گویا ک ةتوانند از محل گرنت خود، هزینعلمی روشندل می هیأتاعضای  -1-ه

نامه، نگارش مقاله و کتاب و نیزهزینه های دستیار پژوهشی برای مطالعة پایانمورد نیاز، هزینه

. خریداری سخت افزارها و نرم افزارهای کمک پژوهشی خاص روشندالن را پرداخت نمایند

 .باشدعلمی روشندل می هیأتها منوط به ارائه فاکتور از سوی عضو پرداخت اینگونه هزینه

بایستی با به منظور هماهنگی در اجرا، موارد خارج از چارچوب این دستورالعمل می  -و

 . ریزی و نظارت پژوهشی دانشگاه انجام شودنظارت اداره کل برنامه

رئیسه دانشگاه رسید و از ابتدای  هیأتبه تصویب  11/03/1391این دستورالعمل در تاریخ 

 .گرددب آن، دستور العمل قبلی ملغی اعالم میاالجرا بوده و با تصویالزم 1391سال 

 

 ی تحصیالت تکمیلی  دانشگاه تهرانهاهای دورهنامه حمایت از پایان 3-1

ی تحصیالت تکمیلی دانشگاه هاهای دورهنامه حمایت از پایان نامه در این بخش، آیین

اعتالی سطح پژوهشی که به منظور  نامه و فرم ضمیمه آن، این آیین. ارائه شده است  تهران،

ها  نامه آیین "کتاب 113های تحصیالت تکمیلی تدوین شده است، در صفحه  های دوره نامه پایان

 .درج گردیده است  ،"های پژوهش و فناوری دانشگاه تهران و دستورالعمل

 

 های کاربردی های پژوهش ها و فرم نامه ها، آیین دستورالعمل 3-3

های پژوهشی کاربردی، و نیز  رت علوم در خصوص فعالیتاین بخش به ارائه مصوبات وزا

های تحقیقاتی کاربردی،  های مربوط به نحوه دریافت باالسری طرح نامه دستور العمل و آیین

های مستقل و  ها و دانشکده های کاربردی به پردیس نحوه واگذاری امور اجرایی پژوهش

 " کتاب 119توانند به صفحه  می مندان جهت مطالعه عالقه. پردازد موسسات پژوهشی می

 .، مراجعه نمایند"های پژوهش و فناوری دانشگاه تهران ها و دستورالعمل نامه آیین



 جشنواره پژوهش دانشگاه تهران 3-4

هوه هههنهمو ه یهمما و هنهوراهدنتیوهحه و  هههههه یهدیوه یو هدنوردآهشیواوههه

 یوماههیدئو هر هد...ه طوتهدیههکهپ دهشویهدهههههههکه  صو  هههه هدیماهشممهیشاهاه

هوهکهدیو اهموردی هذ و هتوماهناویه یهدیووه صواههههههههههنالداه  شهه و  ه.هدطه

 .ر جهنماهتماهدطه
 

 برجسته طرح و نمونه پژوهشی های طرح انتخاب نامه آیین 3-4-2

 :هدف

 به تهران دانشگاه پژوهشگران تشویق و علمی های پژوهش کیفی و کمی ارتقاء منظور به 

 بین از پژوهش جشنواره در سال هر دانشگاه هشیپژو معاونت تحقیقاتی،  های طرح اجرای

 پژوهشی طرح و نمونه پژوهشی طرح انتخاب به اقدام دانشگاه یافته خاتمه پژوهشی های طرح

 یک نمونه، های طرح بین از سپس و نمونه های طرح گروه هر از منظور بدین. نماید می برجسته

 . گیرند می قرار تشویق و نیقدردا  مورد ها طرح آن مجریان و انتخاب برجسته طرح

 : نمونه پژوهشی های طرح انتخاب در شرکت ضوابط -2 ماده 

 تعهدات کلیه و یافته خاتمه انتخاب از قبل سال ماه اسفند پایان تا حداکثر طرح -2-2

( تمدید مهلت آخرین احتساب با) طرح اختتام تاریخ از سال سه از بیش و پذیرفته انجام طرح

 . باشد نگذشته

 : برجسته پژوهشی طرح انتخاب ضوابط -1 ماده 

 های کمیسیون کل نمونه های طرح میان از دانشگاه پژوهش جشنواره داوری کمیته 

 عنوان به را طرح یک باشد، می ذیل شرح به آنها تعهدات بر افزون حاصله نتایج که تخصصی

 . نماید می انتخاب سال آن در دانشگاه برجسته طرح

   WOS نمایه با شده چاپ مقاله   3 حداقل: فنی و پایه لومع گروههای -1-2

 نمایه با شده چاپ مقاله  1 حداقل: دامپزشکی و طبیعی منابع و کشاورزی های گروه -1-1
WOS  
 مقاله یک حداقل: معماری و هنر و رفتاری و اجتماعی علوم انسانی، علوم های گروه -1-3

 تشخیص به سال برگزیده( ترجمه یا تألیف) کتاب یک یا و  ISC یا WOS نمایه با شده چاپ

 . ذیربط کمیسیون

 : ارزیابی معیارهای -3 ماده 
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 ماده) ویژه اعتبار تخصیص معیارهای با طرح تعهدات بر افزون دستاوردهای ارزیابی -3-2

 . گیرد می صورت( تهران دانشگاه علمی هیأت اعضای به ویژه اعتبار تخصیص نامه آیین  1

 . گیرد نمی تعلق امتیازی طرح تعهدات به :2 تبصره

 مقاله یک حداکثر چاپ پذیرش نمونه، و برجسته های طرح حاصل نتایج بین از: 1 تبصره 

 . باشد می قبول مورد

 . گردد می محاسبه نویسندگان تعداد احتساب بدون طرح تعهدات بر افزون دستاوردهای -3-1

 ارائه  دانشکده پژوهشی معاونت به مقرر موعد رد آنها نهایی گزارش که هایی طرح به -3-3

 . گیرد می تعلق پاداش عنوان به امتیاز   3 باشد،  شده

 . گردد می کسر امتیاز یک نهایی گزارش ارائه در تأخیر  ماه شش هر ازای به -3-4

 : پژوهش جشنواره داوری کمیته -4 ماده 

 : باشد می ذیل شرح به پژوهش جشنواره داوری کمیته ترکیب -4-1

 (کمیته مسئول) دانشگاه پژوهشی معاون -4-1-1

 (کمیته علمی دبیر) پژوهشی نظارت و ریزی برنامه کل مدیر -4-1-1

 کمیسیون اعضای انتخاب به نفر یک تخصصی های کمیسیون از یک هر از -4-1-3

 ( رای حق بدون) کمیته اجرایی دبیر -4-1-4

 : اجرا نحوه -5 ماده 

 : است ذیل شرح به برجسته طرح و نمونه پژوهشی های طرح تخابان اجرای مراحل 

 را مربوطه های جدول و فرم باید می نمونه پژوهشی های طرح انتخاب داوطلبان -5-2

 معاونت به سال هر شهریورماه پایان تا حداکثر الزم، مستندات و مدارک همراه به و تکمیل

 . نمایند هارائ تحقیقاتی مرکز/  دانشکده/  پردیس پژوهشی

 های طرح امتیازبندی و بررسی از پس تحقیقاتی مرکز/ دانشکده/  پردیس پژوهشی معاونت -1-1

 مستندات و مدارک با  همراه) نمونه های طرح معرفی به نسبت خود واحد منتخب کمیته در واصله

 . نماید می قداما  مهرماه  11 تا حداکثر  دانشگاه پژوهشی نظارت و ریزی برنامه کل اداره به( الزم

 مدارک ارزیابی و بررسی از پس پژوهشی نظارت و ریزی برنامه کل  اداره -1-3

 را برجسته طرح و نمونه های طرح پژوهش جشنواره اوری د کمیته ر د تخصصی، های کمیسیون

 .نماید می معرفی و انتخاب

 : برجسته طرح و نمونه های طرح اجرای مسئول از انی قدرد و تشویق نحوه -6 ماده

  پژوهش جشنواره مراسم ر د تقدیر لوح اعطای -6-2

 برجسته طرح برای امتیاز  10 ل معاد اعطایی ویژه اعتبار از طرح مجری اری برخورد -6-1



  نمونه های طرح برای امتیاز   1 ل معاد اعطایی ویژه اعتبار از طرح مجری اری برخورد -6-3

 دومین و سی و ششصد در تبصره  1 و  ماده  2 در  شده انجام اصالحات براساس نامه آیین این 

 تصویب تاریخ از و رسید تصویب به  11/4/1311 تاریخ در تهران  دانشگاه پژوهشی شورای جلسه

 . گردد می قبلی های نامه آیین جایگزین و  بوده الزم االجرا

 

 نامه انتخاب آزمایشگاه نمونه دانشگاه تهران آیین 3-4-1

 : عریفت  -2ماده 

ی بین ای شبکههاآزمایشگاه نمونه، آزمایشگاهی است که از نظر عملکرد، همکاری

 .ی دیگر باشدهاآزمایشگاهی، تقاضا محوری و مشارکت در ارتقا علم و فناوری سرآمد آزمایشگاه

 :هدف -1ماده 

و  ی علمی پژوهشگرانهاو ارج نهادن بر تالشها ی آزمایشگاههابه منظور قدردانی از فعالیت

، پیشبرد تحقیقات دانشجویان و ارتقا سطح هااندازی و تجهیز آزمایشگاهتشویق آنان به راه

، در جشنواره پژوهش های پژوهش بنیان، و نیز توسعه سطح درآمدزایی آزمایشگاههاآموزش

 .نامه انتخاب آزمایشگاه  نمونه دانشگاه تهران تدوین گردید آیین

 :اه نمونهی انتخاب آزمایشگهاشاخص  -3ماده 

ارزیابی میزان فعال بودن آزمایشگاه و )ی ارزیابی عملکرد آزمایشگاه هاشاخص -3-2

 ( ی آنهاامکانات و توانایی

 (درون دانشگاهی و برون دانشگاهی)ای آزمایشگاه ی شبکههامیزان همکاری -3-1

 میزان تقاضا محوری -3-3

 : ی آزمایشگاههانحوه امتیاز و ارزیابی شاخص - 4ماده 

 کنند علمی فعال دانشگاه تهران که در آزمایشگاه فعالیت می هیأتتعداد اعضای  -4-2

 امتیاز 11حداکثر ( امتیاز 1امتیاز و مربی  1امتیاز، استادیار  4امتیاز، دانشیار  1استاد )

 امتیاز 10حداکثر ( امتیاز 1امتیاز، در دست اجرا  1پایان یافته )ی تحقیقاتی هاتعداد طرح -4-1

امتیاز،  1/0کارشناسی )های اجرا شده توسط دانشجویان نامهتعداد رساله و پایان -4-3

 امتیاز  10حداکثر ( امتیاز 1/1امتیاز و دکتری  1کارشناسی ارشد 

 1داخلی )تعداد ثبت اختراع، نوآوری و فرضیه ثبت شده در مراجع رسمی و معتبر  -4-4

 امتیاز 30حداکثر ( امتیاز 10امتیاز، خارجی 

 امتیاز 10تعداد مقاالت معتبر چاپ شده که حاصل کار آزمایشگاه مربوطه باشد حداکثر   -4-5
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 امتیاز 11/0مقاله کامل  سمینار داخلی          امتیاز  1هشی داخلی      پژو -مقاله علمی 

 امتیاز1/0امتیاز              مقاله کامل سمینار خارجی       ISI                         2مقاله 

 امتیاز                                            4المللی                 مقاله معتبر بین

 امتیاز 1امتیاز حداکثر  1/0سابقه کار آزمایشگاه هر یک سال   -4-6

امتیاز  1ریال  000/000/100میزان درآمد آزمایشگاه در سال برای دانشگاه هر  -4-1

 امتیاز 10حداکثر 

 امتیاز 10کسب استاندارد و آزمایشگاه همکار و مرجع بودن   -4-1

هر گواهی )های آموزشی و تعداد صدور گواهی آموزش در آزمایشگاه برگزاری دوره -4-9

 (امتیاز 10امتیاز و حداکثر  1/0امتیاز و دانشجویان دکتری  11/0برای دانشجویان ارشد 

امتیاز داخل  1/0داخل دانشکده هر مشتری )تعداد و نوع مشتریان آزمایشگاه  -4-20

 ( امتیاز 40امتیاز حداکثر  1/1امتیاز و خارج از دانشگاه  1دانشگاه 

داشتن سایت اینترنتی و به روز کردن اطالعات آزمایشگاه در سایت شبکه  -4-22

 امتیاز 1آزمایشگاه حداکثر 

 امتیاز 10قرارداد شبکه آزمایشگاهی دانشگاه  حداکثر  -4-21 

سایر موارد بر اساس مدارک و مستندات در کمیته داوری بررسی و امتیازدهی  :2تبصره

 .خواهد شد

 .امتیاز برای معرفی در جشنواره الزامی است 100کسب حداقل  :1تبصره

 :نحوه اجرا -5ماده 

ابتدا گزارش و مدارک ذیربط الزم است به تائید گروه آموزشی مربوطه و معاون  -5-2

متعاقباً مدارک فوق مورد بررسی اداره کل . دانشکده و مراکز تحقیقاتی برسد/ سپژوهشی پردی

زمانبندی ارسال مدارک و . رسدخدمات پژوهشی و انتشارات دانشگاه قرارگرفته و به تائید می

مورد نظر از اول مهر ماه سال قبل تا پایان شهریور ماه ( های)ی آزمایشگاه هاگزارش فعالیت

 .ه پژوهشی خواهد بودمنتهی به جشنوار

مدیریت خدمات پژوهشی و موسسه انتشارات پس از بررسی و ارزیابی مدارک و  -5-1

 .نمایدمستندات ارائه شده در کمیته داوری از میان واجدین شرایط یک آزمایشگاه را معرفی می

تواند یک هر سه سال یکبار می( مرکز/ دانشکده)از هر پردیس یا واحد دانشگاهی  -5-3

شود که در سه سال لذا هر ساله از واحدهایی استعالم می. آزمایشگاه در جشنواره معرفی گردد

 .اندگذشته در جشنواره انتخاب نشده



 :کمیتة داوری -6ماده 

 (مسئول کمیته)معاون پژوهشی دانشگاه  -6-2

 (تهقائم مقام معاون پژوهشی و دبیر علمی کمی)مدیر کل خدمات پژوهشی و انتشارات  -6-1

 معاون خدمات پژوهشی و انتشارات -6-3

 اندهای قبل در جشنواره معرفی شده که در سالها سه نفر از مسئولین آزمایشگاه -6-4

 (دبیر اجرایی کمیته بدون حق رأی)کارشناس خدمات پژوهشی و انتشارات  -6-5

 هامسئولین پژوهشی کمیسیون -6-6

 :نواره پژوهشنحوة تشویق و قدردانی در مراسم جش -1ماده 

ریال برای تجهیز آزمایشگاه از محل اعتبارات  000/000/100برخورداری از مبلغ  -1-2

 جشنواره پژوهش دانشگاه تهران

 امتیاز 1از اعتبار ویژه اعطایی معادل ( مسئولین به تساوی)برخورداری مسئول آزمایشگاه  -1-1

  11/1/1391هشی دانشگاه مورخ تبصره در جلسه شورای پژو 1ماده و  1این آیین نامه در 

گردد و پس از یک سال مورد بازبینی میبه تصویب رسید و از تاریخ تصویب برای یکسال اجرا 

 .گیردمیقرار 

 

 "دستاوردهای پژوهشی ویژه"و"های برتر ایده "نامه انتخاب آیین 3-4-3

 علمی دانشگاه تهران هیأتاعضای 

 هدف

های علمی،کاربردی ور ارتقاء کمی و کیفی پژوهشمعاونت پژوهشی دانشگاه تهران به منظ

علمی دانشگاه به  هیأتتشویق اعضای  ها وتشکیل بانک ایده نمودن تحقیقات، تولید علم نافع،

دستاوردهای »و  «های برترایده»پردازی، هرساله نسبت به انتخاب توسعه نوآوری و ایده

 .مایدنعلمی دانشگاه اقدام می هیأتاعضای  «پژوهشی ویژه

 

 های برتر ایده-الف

 :تعریف -2ماده

مند انجام شده و بالقوه صورت نظام تفکرات خالقانه و نوآورانه که بهایده برتر عبارت است از  

های جدید تواند ذخیره دانش انسانی و یا فرهنگ اجتماعی را افزایش داده و از آن در کاربرد می

 .استفاده شود
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سازی  متعاقبا پتانسیل ورود به فرایند تجاری به ایده فناورانه و  ایده برتر باید قابلیت تبدیل

 .های هنری و معنوی داوری شده را داشته باشدهای جدید و خالقیتیا ارائه نظریه

 : ضوابط انتخاب -1ماده 

 .توانند نسبت به ارائه ایده اقدام نمایندعلمی دانشگاه تهران می هیأتکلیه اعضای -1-2

 .باشند 3ارائه شده می باید واجد معیارهای مندرج در ماده  هایایده -1-1

 .های ارائه شده می باید پاسخگوی نیازهای کشور باشندایده -1-3

 :معیارهای ارزیابی -3ماده  

برخورداری از توان بالقوه در خصوص تجاری شدن یا نوآورانه بودن بنا به تشخیص  -3-2

 داوران تخصصی

 ای ملی بر اساس اسناد باالدستی حوزه علم و فناوری کشورپاسخگوئی به نیازه -3-1

 توجیه فنی و اقتصادی  -3-3

 : نحوه انتخاب -4ماده

علمی دانشگاه که بر اساس  هیأتهای اعضای  های برتر هرساله از بین ایدهایده -4-2

های نو دهفراخوان معاونت پژوهشی دانشگاه، حداکثر تا پایان شهریور ماه سال انتخاب به دفتر ای

 .گردندشوند، انتخاب میمعاونت پژوهشی دانشگاه ارائه می

های راهبردی معاونت های فناوری های جذب شده برای داوری به کمیتهایده -4-1

 .شودپژوهشی دانشگاه ارجاع می

های جذب های راهبردی معاونت پژوهشی دانشگاه از بین ایدههای فناوریکمیته -4-3

، «کشاورزی»، «هنر و معماری»، «علوم پایه»، «فنی»های یک از گروهشده مربوط به هر

 .نمایدمی یک ایده را انتخاب« علوم اجتماعی و رفتاری»و  «علوم انسانی» ،«دامپزشکی»

های انتخاب شده جهت بررسی و اعالم نظر نهایی به کمیته داوری جشنواره ایده - 4-4

 .گردندارائه می

کننده های برتر را جهت حفظ مالکیت فکری ارائهدانشگاه، ایدهمعاونت پژوهشی : تبصره

 . ایده به دفتر ثبت مالکیت فکری دانشگاه تهران ارجاع خواهد نمود

 دستاوردهای پژوهشی ویژه -ب

دستاورد پژوهشی ویژه کاری است که یک اثر بخشی قابل توجهی در موضوع  -5 ماده

 .علمی خود دارا باشد

 :ردهای پژوهشی ویژهانواع دستاو -6ماده



 ارائه فناوری نوین -

 ارائه آثار ادبی و هنری بدیع ثبت شده -

 های نوینارائه نظریه -

 ساخت یک محصول ویژه -

 اختراعات و اکتشافات ویژه -

 انتشار مقاله در مجالت ممتاز بین المللی -

 اجرای موفقیت آمیز طرح کالن ملی -

 :ضوابط انتخاب -1ماده 

توانند دستاورد پژوهشی ویژه خود را ارائه علمی دانشگاه تهران می هیأتای کلیه اعض-1-2

 .نمایند

باشند که تا پایان آن دسته از دستاوردهای پژوهشی ویژه قابل بررسی و انتخاب می -1-1

 .ها نگذشته باشدشهریور ماه سال انتخاب بیش از یک سال از ارائه آن

 :نحوه انتخاب -1 ماده

 :انتخاب دستاوردهای پژوهشی ویژه به شرح ذیل استمراحل اجرایی 

باید مدارک و مستندات الزم را حداکثر تا پایان شهریور ماه هرسال به  داوطلبان می -1-2

 .مرکز تحقیقاتی ارائه نمایند/ دانشکده مستقل /معاونت پژوهشی پردیس

خاب دستاوردهای مرکز تحقیقاتی برای انت/ دانشکده مستقل/  معاونت پژوهشی پردیس -1-1

منظور بررسی در  پژوهشی ویژه از هر نوع حداکثر یک مورد را همراه با مدارک ومستندات به

 .نمایدریزی ونظارت پژوهشی دانشگاه معرفی میکمیسیون تخصصی ذیربط به اداره کل برنامه

دستاوردهای پژوهشی ویژه ارائه شده همراه با مدارک و مستندات در کمیسیون -1-3

ریزی و نظارت پژوهشی دانشگاه مورد بررسی و موارد انتخاب شده به اداره کل برنامه های

 .شوندگیری نهایی به کمیته داوری جشنواره پژوهش دانشگاه ارجاع میمنظور تصمیم

، ستاوردهای پژوهشی ویژه ارائه شدهکمیته داوری جشنواره پژوهش دانشگاه از بین د 1-4

وم پایه، فنی، هنر و معماری، کشاورزی، دامپزشکی، علوم انسانی و های علبرای هریک از گروه

 .نمایدعلوم اجتماعی و رفتاری حداکثر یک مورد را انتخاب می

 :های برتر و دستاوردهای پژوهشی ویژهکنندگان ایدهنحوه تشویق و قدردانی از ارائه - 9ماده 

 اعطای لوح تقدیر در مراسم جشنواره پژوهش دانشگاه -9-2

 های مادی و معنوی بر اساس تصویب شورای پژوهشی دانشگاهبرخورداری از حمایت -9-1
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تبصره در ششصد و شصت و سومین جلسه شورای پژوهشی 1ماده و 9نامه دراین آیین

 . باشد االجرا میبه تصویب رسید و از تاریخ تصویب الزم 01/01/1391دانشگاه تهران در تاریخ 

 

 های پژوهشی برجسته و نمونه دانشگاه تهرانفرم انتخاب طرح 3-4-4

های  نحوه امتیازدهی به طرح آنهای پژوهشی نمونه دانشگاه تهران است و در این فرم ویژه طرح

 133توان به صفحه  ها می جهت رویت این فرم. های آن مشخص گردیده است پژوهشی و نیز مالک

 .مراجعه نمود ،"ری دانشگاه تهرانهای پژوهش و فناو ها و دستورالعمل نامه آیین "کتاب

 

 های پژوهشی کاربردی نمونه و برجسته فرم انتخاب طرحفرم انتخاب  3-4-5

کاربردی مشخص  های پژوهشی نتخاب طرحدر این فرم شرایط، ضوابط و معیارهای بررسی و ا

ای پژوهش و ه ها و دستورالعمل نامه آیین "کتاب 131توانند به صفحه  مندان می عالقه. گردیده است

 .مراجعه نمایند ،"فناوری دانشگاه تهران

 

 های تشویقینامهآیین 3-5

ههکهدج دییهصشریقیه یهمما  هههههده طتریدلعماهنهم ه یهدیوه ی هشیاو

هشیاوهعهلاه  ه   هم ط ق هپ دهشی هر جهنماههنهم هههک هپ دهشی  هحرما ههک

هدطه هتما ه  هصفه ههم مدههمیهنالق . هدهههم نهشیاو"ه تهحه 15صردن م هه

 یهه.م دجع هنمهی مه "ههکهپ ده هده  هدیکه دنشاهاهصه دهه طتریدلعما

ه.هتر ههههپ  دخت همیهدی جهه  ه  خیهدمهدیوه طتریدلعما

 

المللی دانشگاه  نامه تشویق پدیدآورندگان آثار پژوهشی بین یینآ 3-5-2

 تهران

 :هدف

المللی آوردن آثار پژوهشی بینعلمى دانشگاه تهران به پدید  هیأتمنظور ترغیب اعضای  به

آورندگان این آثار پژوهشی توسط معاونت پژوهشى نامه، پدید رح مندرج در این آیینمعتبر به ش

آثار پژوهشی کارشناسان دانشگاه که در نتیجه  ضمناً  .دانشگاه مورد تشویق قرار خواهند گرفت



در سال مشمول این آیین اثر  3علمی حاصل شده است، تا حداکثر  هیأتهمکاری با اعضای 

 .گیرندنامه قرار می

 :گیرند عبارتند ازنامه مورد تشویق قرار می المللی که در این آیین آثار پژوهشی بین -2ماده 

 ISI (Web of Science) المللی و دارای نمایهمقاالت چاپ شده در نشریات معتبر بین -2-2

 :المللی از جمله های چاپ شده توسط ناشرین معتبر بینکتاب -2-1
Elsevier ,Springer ,John Wiley ,Taylor  &Francis ,Black Well ,McGraw Hill, 

Routledg ,Oxford المللی مورد تایید کمیسیون بررسی آثار پژوهشی  و سایر ناشرین بین

 .المللی حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه بین

 .مللیال ثبت شده بین( patent)اختراعات و ابداعات  -2-3

 (1-1براساس بند ) .المللی فصلی از کتاب چاپ شده توسط ناشرین معتبر بین -2-4

ی گواهی از مراجع های علمی ارائه شده در سطح جهان و دارا آثار هنری و یافته -2-5

 .المللی علمی معتبر بین

 :المللی شرایط پذیرش آثار پژوهشی بین -1ماده 

عنوان محل اشتغال   به( university of Tehran) نام دانشگاه تهران بصورت صحیح -1-2

(affiliation ) از جمله ذکر نام )صاحب اثر در آثار پژوهشی درج شده باشد و درغیر اینصورت

ضمنا در . مشمول این آیین نامه قرار نخواهد گرفت (Tehran university) :دانشگاه بصورت

اینصورت امتیازی به  الزامی است و درغیر ir.ac. utصورت ارائه آدرس الکترونیکی، ذکر آدرس 

 .گیردآن تعلق نمی

 .سال نگذشته باشد 1از تاریخ انتشار یا ثبت آثار پژوهشی بیش از  -1-1 

 :مدارک مورد نیاز برای بررسی آثار پژوهشی -3ماده 

المللی،  مدارک ارائه تصویر مقاله کامل یا کتاب چاپ شده توسط ناشرین معتبر بین -3-2

 .های علمیالمللی آثار پژوهشی و یافته ستندات ثبت بینو م

 ISI( Web of Science) ارائه تصویر ایندکس مقاله، مستخرج از  -3-1

 researcharticle@ut.ac.irمقاله چاپ شده به آدرس الکترونیکی  PDFارسال  -3-3

هش و المللی در سامانه مدیریت اطالعات پژوثبت اطالعات آثار پژوهشی بین -3-4

 . فناوری

 :ضوابط پاداش -4ماده 

ضریب امتیاز هر یک از پدید آورندگان آثار پژوهشی با توجه به تعداد مولفین و   -4-2

 .محاسبه خواهد شد( طبق جدول زیر)براساس آیین نامه ارتقاء  1013همکاران، از ابتدای سال 
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 سهم هر نفر از امتیاز بر مبناى امتیاز اولیه

 پنجم            چهارم   سوم             دوم               اول            

تعداد همکاران با احتساب مولف  مجموع ضرایب

 (نفر)اصلی

100% 100% 1 

90         %20% 110% 1 

10         %10          %10% 110% 3 

10         %40           %40          %40% 190% 4 

20         %30     %      30          %30            %30% 110% 1 

10                 %11  %≥ 

 X     ×11/1= امتیاز  

1-N 

                                        X                 =مقاله امتیاز              N=تعداد مولفین

 و باالتر 2 111%

 

ائی برابر با یک برای هر اثر، تا چهارمیلیون ریال میزان پاداش به ازاء ضریب امتیاز نه -4-1

المللی  است که این مبلغ در آغاز هرسال با پیشنهاد کمیسیون بررسی آثار پژوهشی بین

 .باشدرئیسه دانشگاه تهران قابل تغییر می هیأتو تصویب ( این آیین نامه 1موضوع ماده )

مشروط به ذکر )شجوی دانشگاه تهران اوّل اثر، دان( مولف)درصورتی که پدید آورنده  -4-3

دوّم عضو هیات علمی ( مولف)و پدید آورنده ( صرفاً نام دانشگاه تهران به عنوان آدرس او در اثر

 .گیردمی تعلق( نفر دوم)علمی  هیأتدانشگاه تهران باشد، امتیاز نفر اول به عضو 

 هیأتدو نفر از اعضای ( ریا اث)در صورتی که استادان راهنما دانشجو در مقاله  :2تبصره 

علمی دانشگاه تهران باشند و نامشان بعد از نام دانشجو آمده باشد، میانگین امتیاز نفر اول و 

 . گیرددوم به هریک تعلق می

علمی دانشگاه نباشد و نویسنده مسئول  هیأتدرصورتیکه نویسنده اول مقاله عضو  -4-4

(Corresponding author ) شگاه باشد، امتیاز نفر اول به نویسنده مسئول علمی دان هیأتعضو

 .گیردتعلق می

درصد مستخرج از  100علمی جدید االستخدام که بصورت  هیأتبه مقاالت اعضای  -4-5

 .گیردعلمی باشد پاداشی تعلق نمی هیأترساله عضو 



علمی وابسته دانشگاه تهران که با آدرس دانشگاه تهران به عنوان  هیأتاعضای  -4-6

های این المللی نمایند، مشمول دریافت پاداشرس اول خود اقدام به چاپ آثار پژوهشی بینآد

 .شوندنامه می آیین

دانشجویان از زمان شروع به تحصیل در دانشگاه تهران در هر مقطع تحصیلی، فقط  -4-1

ه نام استاد باشندک با ذکر نام و آدرس دانشگاه تهران می( یا اثر)درصورتی مجاز به ارائه مقاله 

 .ذکرشده باشد( پدید آورنده اثر)راهنما از دانشگاه تهران نیز به عنوان مولف ( استادان)

به آثاری که نام دانشگاه تهران به عنوان آدرس دوم و به بعد قرار گیرد و آدرس اول  -4-1

در . یکی از سایر مراکز علمی یا موسسات داخل کشور باشد، امتیازی تعلق نخواهد گرفت

های معتبرخارج ازکشور باشد و نام دانشگاه تهران به  ورتی که آدرس اول یکی از دانشگاهص

و در صورتی که نام دانشگاه تهران  به  1/0عنوان آدرس دوم ذکر شود، امتیاز مربوطه با ضریب 

 .منظور خواهد گردید 1/0عنوان آدرس سوم و  بعد از آن ذکر شود، امتیاز مربوطه با ضریب 

 (full paper)های مختلف غیر از مقاله کامل متیاز مقاالت منتشر شده به صورتا -4-9

 Letter ،note Research, note  Technical ، communication Short، publication: از قبیااال 

Rapid،Case report     و یا هر گونه عنوان دیگری که مقاله را از حالت یک مقاله کامل خارج نمایاد، باا

 .مقاله کامل محاسبه خواهد شد 1/0اکثر تا ضریب حد

 ,Material Editorial ,Discussion هایامتیاز مربوط به مقاالتی که به صورت -4-20

Comment  مقاله کامل محاسبه خواهد شد 11/0چاپ شده باشند با ضریب. 

 : ضریب امتیاز سایر آثار به شرح زیر محاسبه خواهد شد -4-22

 (.1)ضریب  :مقاله کامل -4-22-2

 ( .1)ضریب : المللی کتاب کامل چاپ شده توسط ناشر معتبر بین -4-22-1

 (.1/0) ضریب : المللی فصلی از کتاب چاپ شده توسط ناشر معتبر بین -4-22-3

 (.1)ضریب :  (Patent)ثبت اختراع  -4-22-4

: رسمی همراه با مدارک و مستندات های علمی معتبر آثار هنری و سایر یافته -4-22-5

 (.1)ضریب 

درصد از مراجع مقاله از مولفین مقاله 10مقاالت مروری به شرط آنکه حداقل -4-22-6

 (.1)ضریب :  باشد

امتیاز نهایی هر اثر از ضرب نمودن امتیاز مربوط به هر یک از پدید آورندگان در  -4-21

 :شودهای دانشگاهی به شرح ذیل، محاسبه میضریب  متناسب با رشته
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 (.1)ضریب : های علوم انسانیآثار رشته -4-21-2

 (.1/1)ضریب : های علوم اجتماعی و رفتاریآثار رشته -4-21-1

 (.1/1) ضریب: های هنرآثار رشته -4-21-3

 (.1)ضریب : های علوم پایهآثار رشته -4-21-4

 (.1)ضریب : های فنی و مهندسیآثار رشته -5 -4-21

 (.1) ضریب: ی و منابع طبیعیهای کشاورزآثار رشته - 4-21-6

 (. 1)ضریب : های دامپزشکیآثار رشته -4-21-1

صرفاً در مورد ) 1013ضریب متناسب با محل چاپ مقاالت از ابتدای سال  :2تبصره 

 :باشدمی 11-4، به شرح ذیل، جایگزین ضرایب بند (مقاالت

 (.1)ب ضری(: Science)مقاالت چاپ شده در مجالت دارای نمایه علوم : الف

 (.1)ضریب (: Social Science)مقاالت چاپ شده درمجالت دارای نمایه علوم اجتماعی : ب

(: science Humanity & Art)هنر  مقاالت چاپ شده در مجالت دارای نمایه علوم انسانی و: ج

 (.3)ضریب 

، ضریب قابل احتساب برای کلیه پدیدآورندگان آثار، 1013از ابتدای سال  :1تبصره 

 . باشد تقل از رشته تخصصی ایشان میمس

های فنی مهندسی، علوم تجربی، کشاورزی و منابع طبیعی و  مقاالت رشته :3تبصره 

المللی و همچنین استناد بین 10دارای حداقل ( از زمان انتشار)سال  1دامپزشکی که در مدت 

ی باشند، مشمول المللاستناد بین 10ها که در همین مدت دارای حداقلمقاالت سایر رشته

 .گیرندتشویق مجدد قرار می

امتیاز آثار مشترک با مراکز علمی کشورهای دیگر، عالوه بر موارد فوق، در  :4تبصره 

تعداد کشورهای مختلف خارجی ذکر شده در  nشود که  نیز ضرب می 1(+n ×1/0)ضریب 

 .باشدآدرس مولفین با محل اشتغال غیر از دانشگاه تهران می

در مورد مقاالت دانشکده ریاضی پردیس علوم دانشگاه تهران، چنانچه نام  :5تبصره 

مؤلفین بر حسب حروف الفبا باشد امتیاز به صورت مساوی و در غیر اینصورت امتیاز براساس 

 .آئین نامه حاضر محاسبه خواهد شد 4جدول ماده 

استنادی  ز خودبه غیر ا( Papers Cited Highly)مورد مقاالت پراستناد  در :6تبصره 

 .گیردتعلق می 1ضریب 

 :مرجع تعیین ضرایب امتیاز -5ماده 



المللی توسط کمیسیون بررسی آثار پژوهشی  ضرایب امتیاز هر یک از آثار پژوهشی بین

 . شودالمللی دانشگاه تهران با ترکیب زیر تعیین می بین

 (.رئیس کمیسیون)معاون پژوهشی دانشگاه  -الف

 (.دبیر کمیسیون)ریزی و نظارت پژوهشی دانشگاه  مدیر کل برنامه -ب

 . مدیرکل خدمات پژوهشی و انتشارات دانشگاه -ج

های با معرفی کمیسیون( با مرتبه علمی استاد یا دانشیار)اه شش نفر از محققین دانشگ -د

 .گانه تخصصی دانشگاه 2

 المللی دانشگاه تهرانهای بینریزی و همکاریمدیر کل برنامه -ه

بینی نشده، به  نامه حاضر و اتخاذ تصمیم در موارد خاص و پیش تفسیر مفاد آیین :6ده ما

 .  باشدمی 1عهده کمیسیون معرفی شده در ماده 

مورد تأئید کمیسیون  12/02/1391تبصره که در تاریخ  1بند و 13ماده،  2نامه در این آیین

به  11/01/1391فته است، در تاریخ گر المللی دانشگاه تهران قرار بررسی آثار پژوهشی بین

 .باشدمنتخب شورای دانشگاه تهران رسید و از این تاریخ قابل اجرا می هیأتتصویب 

 

 های پژوهشی دستورالعمل پایه تشویقی به برگزیدگان جشنواره 3-5-1
با توجه به دستور چهاردهم و پانزدهم از صورت مصوبات نوزدهمین نشست از دوره چهارم 

علمی  هیأتمنظور تشویق و ترغیب اعضای  و به03/10/1311ی دانشگاه تهران مورخ اامن هیأت

های پژوهشی، به صورت فردی و گروهی و رسیدن به رتبه برتر در در امر پژوهش و اجرای طرح

المللی و هم طرازی با کشورهای پیشرفته با توجه به اهداف ای و بینسطوح داخلی، منطقه

های پژوهشی لعمل اجرایی اعطای پایه تشویقی به برگزیدگان جشنوارهبینی شده، دستوراپیش

 .شودبه شرح ذیل ارائه می

 

 های فردیعلمی در فعالیت هیأتاعطای پایه تشویقی به اعضای  -2

های اول و یک پایه تشویقی به حائزین اعطای دو پایه تشویقی به حائزین رتبه -2-2

-بنیادی)های پژوهشی مللی خوارزمی در بخش طرحالهای دوم و سوم جشنواره بین رتبه

های ابتکار و اختراع، در صورتی که کسب رتبه به شخص حقیقی و و طرح( ایتوسعه -کاربردی

 .کار فردی تعلق گرفته باشد

و یک پایه تشویقی به حائزین های اول اعطای دو پایه تشویقی به حائزین رتبه -1-1

در ( ویژه تحقیقات علوم انسانی و اسالمی)المللی فارابی نهای دوم و سوم جشنواره بی رتبه
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تصحیح انتقادی آثار ماندگار تاریخی،  -اثر پژوهشی)های مختلف جشنواره موضوعات و حوزه

گذار در حزوه اهداف ترجمه یا مترجم برتر و تاثیر -پردازی و نقادی نظریه...( ادبی، فلسفی و 

مفاخر پروژه  -های پیرو در حوزه علوم انسانیصیتشخ -پیشکسوت علوم انسانی -جشنواره

مدیر پژوهشی برتر، در دو سطح جوان و بزرگسال، در صورتی که کسب رتبه به  -برجسته

 .شخص حقیقی و کار فردی تعلق گرفته باشد

های اول و یک پایه تشویقی به حائزین اعطای دو پایه تشویقی به حائزین رتبه -2-3

محققین  -محققین)های شنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی در بخشهای دوم و سوم ج رتبه

محققینی که تحقیقات  -های اثبات شده علمیصاحبان ابداعات و اختراعات و فرضیه -جوان

در صورتی که کسب رتبه به شخص حقیقی و کار ( آنها منجر به ارتقای نظام سالمت شده باشد

 .فردی تعلق گرفته باشد

های اول و یک پایه تشویقی به حائزین ایه تشویقی به حائزین رتبهاعطای دو پ -2-4

ها و مؤسسات پژوهشی وابسته های دوم و سوم پژوهشگران برتر کشوری مربوط به دانشگاه رتبه

فنی  -علوم انسانی)گانه های تخصصی ششبه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در گروه

 .و مدیران برتر پژوهشی( هنر -دامپزشکی -بیعیکشاورزی و منابع ط-علوم پایه  -مهندسی

علمی نمونه کشوری که هر ساله توسط وزارت  هیأتاعطای یک پایه تشویقی به اعضای  -2-5

 .شوند های مربوط، انتخاب و معرفی مینامهعلوم، تحقیقات و فناوری بر اساس ضوابط و آیین

نمونه کشوری که هر ساله  علمی بسیجی هیأتاعطای یک پایه تشویقی به اعضای  -2-6

توسط سازمان بسیج اساتید، تشویق و بر اساس ضوابط و ارائه راهکارهای مربوطه انتخاب و 

 .رئیسه هیأت 31/3/1319طبق مصوبه مورخ ) شوند می معرفی

جلسه شورای پژوهشی دانشگاه  13/3/11اعطای پایه تشویقی بر اساس مصوبه مورخ  -2-1

 :وهش دانشگاه به شرح ذیلبه برگزیدگان جشنواره پژ

علوم ) گانههای تخصصی ششدو پایه تشویقی به پژوهشگران برجسته در گروه -2-1-2

 (هنر -دامپزشکی -کشاورزی و منابع طبیعی -علوم پایه -فنی مهندسی -انسانی

علوم ) گانههای تخصصی ششیک پایه تشویقی به پژوهشگران نمونه در گروه -2-1-1

 (هنر -دامپزشکی -کشاورزی و منابع طبیعی -علوم پایه -سیفنی مهند -انسانی

 

 های گروهیعلمی در فعالیت هیأتاعطای پایه تشویقی به اعضای  -1

های اول و دوم و سوم که در دو بخش از اعطای یک پایه تشویقی به حائزین رتبه -1-2

 .در یکسال و در کارگروهی انتخاب شوند( 3-1و  1-1و  1-1)موارد بندهای 



های اول و دوم و سوم که در دو بخش از اعطای یک پایه تشویقی به حائزین رتبه -1-1

 .در دو سال متوالی و در کارگروهی انتخاب شوند( 3-1و  1-1و  1-1)موارد بندهای 

در دو بخش یک ( 3-1و  1-1و  1-1)ت علمی در هر یک از بندهای أچنانچه عضو هی -1-3

 .تواند پایه تشویقی دریافت نمایند فاً از یک مورد در همان سال میجشنواره رتبه کسب نمودند صر

 :تبصره

در دو یا چند سال ( 3-1و  1-1و  1-1)علمی در هر یک از بندهای  هیأتچنانچه عضو  -1

... اجرایی یا کمیته داوری و  هیأتمتوالی در یک جشنواره رتبه کسب نماید و هم زمان عضو 

 .تواند پایه تشویقی دریافت نماید عضویت صرفاً یک بار می همان جشنواره باشد تا زمان

 .باشدپایه می( 3)علمی در یک سال سه  هیأتهای تشویقی اعضای سقف پایه -1

 .باشدپایه می( 1) علمی در طول خدمت هفت هیأتهای تشویقی اعضای سقف پایه -3

ز طریق اداره کل لیست افراد واجد شرایط برای دریافت پایه تشویقی هر ساله ا -4

 .گرددریزی و نظارت پژوهشی برای اجرا به کمیته ترفیعات دانشگاه ارسال می برنامه

رئیسه دانشگاه رسید و از تاریخ  هیأتبه تصویب  31/3/1319این دستورالعمل در تاریخ 

 .باشد قابل اجرا می( مناا هیأتمصوبه )3/10/1311

 

 علمی هیأتهای کاربردی به اعضای هشنامه اعطای پایه تشویقی پژو آیین  3-5-3

امنای دانشگاه تهران مورخ هیأت  با توجه به مصوبه نوزدهم از مصوبات دوره چهارم -2ماده 

ها، مراکز و علمی به همکاری با شرکت هیأتمنظور تشویق و ترغیب اعضای و به   3/10/1311

کاربردی فناور، کارآفرین و  های پژوهشیهای اجرایی خارج از دانشگاه و اجرای طرحسازمان

 . گرددهای محصول محور در جهت رفع نیازهای کشور یک پایه تشویقی اعطا میانجام پژوهش

 :باشدنامه به شرح زیر میشرایط اعطای پایه تشویقی موضوع این آیین -1ماده 

 بندی مورد توافق با کارفرما  های کاربردی در زمانانجام موفق طرح -2بند 

امتیاز برای   1میلیون ریال   1کسب باالترین امتیاز در سه سال گذشته به ازای هر -1بند  

توسط معاونت  و باالسری جذب و ثبت شده  عنوان اموال دانشگاه  به تجهیزات ثبت شده 

 .  پژوهشی و یا واحدهای دانشگاه 

این ضریب با  .باشدمی  11دانشگاه در سال  میلیون ریال ضریب اعتبار ویژه   1 :تبصره 

 . باشدقابل تغییر می توسط شورای پژوهشی دانشگاه  دانشگاه   پیشنهاد معاون پژوهش 

علمی  هیأتها به تجهیزات برای اعضای درصد اعتبارات طرح 30تخصیص حداقل  -3بند  

 های فنی و مهندسی، کشاورزی و منابع طبیعی های عضو کمیسیون  دانشکده
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امتیاز به   100توسط مجری تا  درصد اعتبار جذب شده  90ش از که بیدر صورتی -3ماده 

احراز گردد یک پایه تشویقی به مجری   1ماده   1خرید تجهیزات اختصاص یابد و شرایط بند 

 . تعلق خواهد گرفت

های مختلف ملی و  تهران که در جشنواره ت علمی دانشگاه أبه اعضای هی -4ماده 

نمایند و گر برتر از ریاست محترم جمهوری نشان دریافت میپژوهش عنوان  المللی به بین

پژوهش دانشگاه  ای که هر سال در مراسم جشنواره برجسته همچنین به دو نفر پژوهشگران 

های علوم تجربی نفر از رشتههنر و یک( علوم انسانی نفر از حوزه  یک)شوند انتخاب و معرفی می 

 . گرددییک پایه تشویقی اعطا م -و مهندسی 

، هر ساله از طریق  1-4لیست افراد واجد شرایط برای دریافت پایه تشویقی با شرایط ماده  -5ماده 

 . ارسال خواهد شد ریزی و نظارت پژوهشی برای اجرا به کمیته ترفیعات دانشگاه کل برنامه اداره 

 أتهیهای تشویقی کاربردی در طی مدت خدمت برای هر عضو مجموع پایه -6ماده 

 . پایه تجاوز نخواهد کرد  3علمی از 

درصد کل اعضای  10نامه حداکثرعلمی مشمول این آیین هیأتتعداد اعضای  -1ماده 

 .باشدهای کاربردی میعلمی فعال در پژوهش هیأت

گیرد برای علمی بابت آن پایه تشویقی می هیأتهایی که عضو امتیازات سال -1ماده 

 . های آتی قابل احتساب نخواهد بوداعطای پایه تشویقی در سال

در صورتیکه طرحی در کمیته تخصصی مربوطه دارای بیشترین امتیاز کارآفرینی  -9ماده 

های پژوهشی کاربردی محصول محور باشد یک امتیاز پایه و فناوری باشد یا دارای شاخص

 . تشویقی به مجری طرح تعلق خواهد گرفت

 هیأتبه تصویب   4/3/1311بند و یک تبصره در تاریخ  نامه در نه ماده، سه این آیین 

 . باشدقابل اجرا می  1/1/1311منتخب شورای دانشگاه رسید و از تاریخ 

امنای دانشگاه تهران مورخ  هیأتصورت جلسه پنجمین نشست عادی از دوره پنجم  

 درخصوص پایه تشویقی 31/4/1391

زارت علوم، تحقیقات و فناوری و ابن سینای های وپایه تشویقی منتخبین جشنواره :24بند 

 :الملل دانشگاه های پژوهش، آموزش و بیندانشگاه علوم پزشکی تهران، جشنواره

قانون برنامه پنجم توسعه، با اعطای پایه تشویقی  10ماده” ب“امنا به استناد بند  هیأت»: مصوبه

بن سینای دانشگاه علوم پزشکی تهران های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و ابه منتخبین جشنواره

و با رعایت مفاد ( یک پایه برای هر جشنواره)الملل دانشگاه  های پژوهشی، آموزش و بینو جشنواره

 .«علمی موافقت نمود هیأتنامه استخدامی اعضای آیین 13ماده  1تبصره 



 نشریات علمی دانشگاه تهران 3-6

پژوهشی، تعیین اعتبارات آنها، و -شریات علمیهای مربوط به ن نامه این بخش شامل آیین

. باشد کیفیت نشریات علمی دانشگاه تهران می های اجرایی مربوط به ارتقاء نیز دستورالعمل

های  ها و دستورالعمل نامه آیین "کتاب 121توانند به صفحه  مندان جهت مطالعه می عالقه

 .مراجعه نمایند ،"پژوهش و فناوری دانشگاه تهران
 

 های علمیقطب 3-1

این بخش شامل آیین نامه، مراحل تشکیل و نحوه درخواست و همچنین الزامات ایجاد 

توان به صفحه  جهت مطالعه می. باشد موسسه آموزشی می /دانشکده /قطب علمی در پردیس

 . مراجعه نمود ،"های پژوهش و فناوری دانشگاه تهران ها و دستورالعمل آیین نامه "کتاب  111

 

 های اداره کل خدمات پژوهشی و انتشاراتنامهآیین 3-1

هشیاو ه ی هتهما ه تهحه یههنهم هدیو هنش  هپذی شهد ه   هم  ر  ههک

هضرد طه ه  ص   ه تهح هدنتیهح هضرد ط هصه ده  ه دنشاها هدنتشهیدت مرطس 

ههکهصعااوهحقهدمتاهمهدمههنهم هدههمچ اوهتاراههص جم ه تهح صهلافهدهنایه

م مدههجهههمطهلع ههنالق .هیهدطهنلمههاأت طتهدی ههکهنلمیهدنضهکه

ههکهپ ده هههههده طتریدلعماهشیاوهنهم " تهحهه 11صردن مه  هصفه ههمی

ه.م دجع هنمهی مه "ده  هدیکه دنشاهاهصه ده
 

و مقررات پذیرش و نشر کتاب در مؤسسه انتشارات دانشگاه  نامهآیین 3-1-2

 تهران
 : مقدمه 

های درسی دانشگاهی و سایر انتشارات کتاببه منظور بهبود چگونگی روند چاپ و نشر 

نامه  ، آیین اول اساسنامه مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران، در اجرای هرچه بهتر ماده  دانشگاه 

 . به تصویب رسید پذیرش و نشر کتاب به شرح زیر تدوین و در شورای انتشارات دانشگاه 

از طرف  ه فرهنگ و معارف، خواه مؤسسه هر نوع اثر علمی، تحقیقی را در زمین ـ2ماده 

های علمیه و مراکز و مؤسسات علمی و  ها و حوزهتهران یا دانشگاه علمی دانشگاه    هیأتاعضای 
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نامه برای چاپ از طرف سایر دانشمندان و محققان با رعایت مفاد این آیین پژوهشی دیگر، خواه 

 . پذیردو نشر می

ونه تألیف، تصنیف، ترجمه، تنظیم، تحشیه، تصحیح منظور از اثر عبارت از هرگ ـ1ماده 

 . باشدمتون و همچنین هر گونه پژوهشی است که قابل چاپ و نشر می

صاحب اثر، شخص یا اشخاص حقیقی و حقوقی هستند که اثر را به یکی از : 2تبصره  

 . کنندبه مؤسسه ارائه می  1های ماده  شکل

طبق   1که در ازاء انجام خدمات موضوع ماده حقوق صاحب اثر، مبلغی است :  1تبصره  

 . شودقرارداد از طرف مؤسسه به صاحب اثر پرداخت می

 . شودمی نامیده  "مؤسسه"تهران، در این آیین نامه  مؤسسه انتشارات دانشگاه  : 3تبصره  

های ، عبارت از کلیه آثاری است که از طرف مؤسسه به شکل انتشارات دانشگاه : 4تبصره  

ترتیب و عبارت  تهران، شماره  ها، نشانه دانشگاه روی جلد کتاب. شودمی ختلف منتشر م

 . چاپ شود باید  "تهران انتشارات دانشگاه "

تدریس  های مختلف دانشگاه هایی هستند که در رشتههای درسی، کتابکتاب :5تبصره  

های مختلف را در رشتههایی هستند که دانشجویان های کمک درسی، کتابشود و کتابمی

 . دهندتحصیلی یاری می

قرارداد، سندی است که برای چاپ اثر بین مؤسسه و صاحب اثر تنظیم و مبادله :  6تبصره 

 . شود و اصول کلی آن به تصویب شورای انتشارات خواهد رسیدمی

باشند، تهران می صاحبان آثاری که مایل به چاپ آثار خود در انتشارات دانشگاه  ـ3ماده 

باید نسخه اصلی خوانای آثار خود را که حاوی پیش گفتار، فهرست مطالب، منابع و موخذ و 

 . باشد در اختیار مؤسسه قرار دهندنامه می واژه  باالخره 

با متن  ای، ارسال اصل کتاب به زبان اصلی، همراه های ترجمهدر مورد کتاب:  2تبصره  

 . ترجمه ضروری است

شود، ابتدا در آثاری که برای چاپ و یا تجدید چاپ به مؤسسه تحویل میتمام  ـ4ماده 

در . گرددهای منتخب ارجاع میشوراهای تخصصی انتشارات مطرح و سپس برای بررسی به داور

های تخصصی انتشارات گیری نهایی در شورا برای تصمیم( نفر  1حداقل )اوران نهایت نظر د

 . شودبررسی می

ماه از تاریخ تسلیم هر اثر، نتیجه بررسی و نظر   3سه باید حداکثر طی مؤس:  2تبصره  

 . شوراهای تخصصی انتشارات را به اطالع صاحب اثر برساند



الخط مؤسسه مجاز است، هر نوع اصالح انشایی، امالیی و عبارتی را طبق رسم :1تبصره  

 .  به عمل آورد "اثر"ر  مؤسسه و با اطالع صاحب اثر، د

اخذ تصمیم درباره طرز چاپ، نوع حروف، نوع تصاویر، قطر کتاب، جلد و :  3 تبصره 

 . شمارگان کتاب با مؤسسه است

سال قبل از درخواست تجدید چاپ،  10تا   1ای که  های ترجمهدر مورد کتاب:  4تبصره  

درگذشته توسط مؤسسه به چاپ رسیده است، برای تجدید چاپ، باید با تجدید نظر و ترجمه، 

 . آخرین چاپ کتاب به زبان اصلی همراه باشد

صاحب اثر باید تا زمان اعالم نتیجه قبول یا رد اثر برای چاپ در مؤسسه، اثر خود  ـ 5ماده 

 . نمایدرا به ناشر دیگری ارائه ندهد و این تعهد را همراه امضای تعهدنامه اعالم می

ای باید بین صاحب  رارداد جداگانهپس از قبول اثر برای چاپ و نشر در مؤسسه، ق تبصره ـ 

 . اثر و رئیس مؤسسه تنظیم شود

تواند از طریق مشارکت با صاحبان اثر یا مؤسسات و ناشران داخلی و ا مؤسسه می 6ماده 

در روی . ها منعقد خواهد کرد، اثری را منتشر نمایدیا خارجی و بر اساس قراردادی که با آن

... شگاه تهران ونیز در پشت یا روی جلد کلمه با همکاری ان جلد کتاب، مشخصات انتشارات د

 .  باید قید شود

رسد و حقوق آن برای تمام انتشارات مؤسسه در چاپخانه دانشگاه به چاپ می ـ1ماده 

مؤسسه محفوظ است، وظیفه مؤسسه استفاده بهینه از درآمد اختصاصی خود در جهت تجهیز 

های کشور ترین چاپخانهنحوی که بتواند با پیشرفتهبه . باشدروزآمد صنعت چاپ و نشر می

 . رقابت کند

زمان واگذاری حقوق مادی صاحب اثر به مؤسسه در هر چاپ حداکثر پنج سال است  ـ1ماده 

 . تواند کتاب خود را به ناشر دیگری واگذار کندو پس از آن صاحب اثر در صورت عدم تمایل می

به مؤسسه ( تیراژ)ده با حفظ حق تعیین شمارگان های چاپ شبهای فروش کتاب ـ9ماده 

 : شودبه شکل زیر محاسبه می

محاسبه و در عدد ( قبل از منظور کردن حق الزحمه صاحب اثر)های کل تولید کتاب هزینه 

شود تقسیم می( شمارگان)های چاپ شده شود، سپس حاصل آن بر تعداد کتابضرب می  1/1

 . آیدمیو قیمت هر نسخه کتاب به دست 

 : شودحقوق صاحب اثر به شرح زیر محاسبه و در قرارداد ذکر می ـ20ماده 

 . درصد بهای پشت جلد ضربدر شمارگان کتاب 1مربیان از قرار 

 . بهای پشت جلد ضربدر شمارگان کتاب درصد 10استادیاران از قرار  
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 . درصد بهای پشت جلد ضربدر شمارگان کتاب11دانشیاران از قرار  

 . بهای پشت جلد ضربدر شمارگان کتاب درصد 14ستادان از قرار ا 

آیین نامه با توجه به وضعیت فروش هر   10درصدهای مبناء قید شده در ماده  :2تبصره  

 .  درصد قابل افزایش است1کتاب و جهات اقتصادی با نظر رئیس مؤسسه تا 

اثر برگزیده دانشگاه تهران ا هر اثر چاپی در دانشگاه تهران نیم درصد و هر   :1تبصره  

مشروط به آن که در مجموع . شوددرصد به حق الزحمه مبنا اضافه می وزارت ارشاد نیم 

 . درصد تجاوز نکند10از

حقوق صاحبان اثری که غیر دانشگاهی هستند، در صورتی که مدرک دکتری یا  :3تبصره 

تر بر ار و برای مدرک پایینمعادل داشته باشند به تشخیص رئیس مؤسسه بر مبنای استادی

 . شودمبنای مربی محاسبه می

 هیأتخرید اثر برای چاپ با شمارگان معینی در هر چاپ بر مبنای مصوبات  ـ4تبصره  

قیمت پشت جلد در مواردی که به  درصد 11امناء به نسبت شمارگان و کیفیت اثر، حداکثر تا 

 . گیردمی مصلحت باشد توسط مؤسسه، در قالب قرارداد انجام

نسخه در هر چاپ به صاحب   10عالوه بر دستمزد فوق از چاپ هر کتاب تعداد  :5تبصره  

 . گرددیا صاحبان اثر اهداء می

علمی و سایر افراد اهل قلم که به نحوی در ارزیابی  هیأتبرای قدردانی از اعضای  ـ22ماده 

گزیده سال فعالیت دارند، مؤسسه های برکتب ارجاعی به مؤسسه برای چاپ و یا ارزیابی کتاب

های انجام شده و تواند از محل عواید اختصاصی، حق حضور در جلسه متناسب با فعالیتمی

 . مرتبه دانشگاهی آنان پرداخت نماید

. شودهای انتشارات دانشگاه، ماهانه یک بار در مؤسسه تشکیل میجلسات شورا ـ21ماده 

گیرد و در صورت لزوم انجام می( نصف به عالوه یک)رسمیت جلسه با حضور اکثریت نسبی 

 .  گیری به همین شکل انجام شود رأی

ا غیبت غیر موجه هر یک از اعضای شورا بیش از سه مرتبه در سال، به معنای تبصره  

شود تا و مراتب توسط دبیر شورا به ریاست دانشگاه اطالع داده می شود استعفا تلقی می

 . گیرد جایگزینی مناسب صورت

هایی را که قبالً چاپ شده و مورد استقبال اهل مطالعه تواند کتابمؤسسه می ـ23ماده 

 . قرار گرفته است با رعایت مفاد این آیین نامه در سلسله انتشارات دانشگاه منتشر نماید



تواند دستمزد متعلقه یا بخشی مؤسسه در موارد مقتضی و موافقت صاحب اثر می ـ24ماده 

درصد تخفیف از قیمت پشت جلد در اختیار  10را به صورت عین کتاب چاپ شده و با از آن 

 .صاحب اثر قرار دهد

 

 اهداء، فروش و مبادله کتاب   

 . تواند در موارد زیر انتشارات خود را اهداء نمایدا مؤسسه می 25ماده 

 . نسخه  1الف ا کتابخانه مقام رهبری 

 . مهوری و مجلس شورای اسالمی هرکدام یک نسخههای نهاد ریاست جب ا کتابخانه 

 . نسخه  3ج ا کتابخانه ملی از هر کتاب 

د ا وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت آموزش و  

 . نسخه  3پرورش، وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی از هر کتاب 

 . نسخه  3ز هر کتاب ه ا کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران ا 

های درسی مربوط به ها و مؤسسات تابع دانشگاه تهران از کتابهای دانشکدهو ا کتابخانه 

 .  نسخه  1های هر دانشکده یا مؤسسه از هر کتاب رشته

ها و مؤسسات فرهنگی سراسر کشور از چاپ اول هر کتاب یک نسخه در هر ز ا به دانشگاه 

 . مورد

ها و مؤسسات فرهنگی خارج از کشور یک نسخه از هر عنوان کتاب بسته به ح ا به دانشگاه 

 . ضرورت

 .  های مرتبط با موضوع کتاب چاپ شده در صورت لزوم یک نسخهط ا به سایر وزارتخانه 

های فرهنگ و تمدن ر رشته انشمندان و محققان خارجی که د ی ا مراکز فرهنگی و د 

ها دارای کنند و تحقیقات آنان در این زمینهشناسی کار میایران  اسالمی، اسالم شناسی و 

 . اهمیت است بسته به مورد از هر کتاب یک تا پنج نسخه

تواند برای معرفی و تبلیغ، انتشارات خود را از هر کتاب به صدا و مؤسسه می ـ26ماده 

 . دله نمایدهای گروهی در حد ضرورت اهداء و مباسیما، روزنامه و مطبوعات و سایر رسانه

هایی به شرح زیر در نظر مؤسسه مجاز است در فروش انتشارات خود تخفیف ـ21ماده 

 . بگیرد

الف ا به هر یک از اعضای علمی شاغل و بازنشسته دانشگاه تهران در هر سال از کتب چاپ  

 . درصد تخفیف10های قبل از هر عنوان کتاب یک نسخه با اول همان سال یا سال
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نشجویان دانشگاه تهران در مورد کتب درسی تخصصی مربوط به رشته خود ب ا به دا 
 . درصد تخفیف به صورت گروهی و با معرفی دانشکده ذیربط طبق لیست کالس30
 . شود درصد تخفیف داده می10باشند المللی دانشجو میج ا به دانشجویانی که دارای کارت بین 

های داد فروش کتاب برای کتابفروشان و کتابخانهد ا مؤسسه مجاز است در قالب انعقاد قرار
هایی به شرح ها نیز بسته به میزان خرید تخفیفهای نهادها و دانشگاهعمومی و کتاب فروشی

 . زیر در نظر گیرد
 درصد 10از پانصد هزار ریال تا دو میلیون ریال  

 درصد 11از دو میلیون ریال تا سه میلیون ریال 
 درصد 10ه باال از سه میلیون ریال ب

 درصد11تا ( بنا به تشخیص مدیریت)به مراکز پخش که خرید کلی دارند  
 . باشد ولی هزینه حمل و نقل به عهده خریدار استهزینه بسته بندی به عهده مؤسسه می 

سال از تاریخ   10های انتشارات دانشگاه تهران را که بیش از ه ا مؤسسه مجاز است کتاب
درصد تخفیف قیمت  40به هر کس که مایل باشد با ( موجودی انبار)باشد ها گذشته چاپ آن

 . پشت جلد به فروش برساند

مؤسسه مجاز است انتشارات خود را با انتشارات ناشران داخلی و خارجی مبادله  ـ21ماده 
 . نماید و در قالب تفاهم نامه طرفین کتاب و نشریات علمی را بین همدیگر رد و بدل نمایند

شورای   11/10/1311تبصره در جلسه مورخ  11و  ماده  19نامه در   این آیین ـ29ه ماد
به   11/1/1311تهران و یکصد و چهل و یکمین جلسه شورای انتشارات مورخ  انتشارات دانشگاه 

 . شود ها و مقررات قبلی نشر و پذیرش کتاب می نامه تصویب رسید و از تاریخ تصویب جایگزین آیین
 

 انتخاب کتاب برتر ضوابط 1

 : ترین ضوابط برای شرکت در مسابقه به شرح زیر استعمده
ها و مراکز آموزش عالی علمی فعلی یا گذشته یکی از دانشگاه هیأتا صاحب اثر عضو 1

 .کشور باشد
ا زمان انتشار کتاب در نوبت اول چاپ مربوط به سال تحصیلی قبل از سال برگزاری  1

 .انتخاب کتاب باشد
صاحب اثر یا ناشر کتاب سه نسخه از کتاب را در زمان انتشار آگهی به نشانی انتشارات  ا 3

 . دانشگاه تهران برای شرکت در مسابقه ارسال کند
 : های تخصصی زیر هستندهای برگزیده در گروها کتاب 4
 های الهیات و معارف اسالمی، ادبیات و علوم انسانی،گروه علوم انسانی شامل رشته 1-4
 . های خارجی، حقوق و علوم سیاسیزبان



های پزشکی، داروسازی، دندانپزشکی، گروه علوم پزشکی و دامپزشکی شامل رشته 4ا 1
 . دامپزشکی

های عمران، برق و کامپیوتر، مکانیک، معدن، گروه علوم فنی و مهندسی شامل رشته 4ا3
 .مواد، مهندسی شیمی

 .کشاورزی و منابع طبیعی و محیط زیستهای گروه علوم کشاورزی شامل رشته 4ا4
های ریاضی، آمار، فیزیک، نجوم، ژئوفیزیک، شیمی، زمین گروه علوم پایه شامل رشته 4ا1

 .شناسی و زیست شناسی
های معماری، هنرهای تجسمی، شهرسازی، تئاتر و گروه هنر و معماری؛ شامل رشته 2-4

 .موسیقی
ای علوم اجتماعی، روان شناسی، علوم تربیتی، هعلوم اجتماعی و رفتاری شامل رشته 4ا1

 .اقتصاد ، علوم اداری و مدیریت، تربیت بدنی، کتابداری، جغرافیا
البته در هر رشته حداکثر . ا انتخاب بیش از یک کتاب در هر گروه علمی بالمانع است 1

 .شود یک کتاب برگزیده می
. منظور شده را کسب کرده باشنددرصد امتیاز  11های انتخاب شده باید حداقل کتاب1-1

های های مختلف از کتاب همچنین در رشته. نتخاب نخواهد شددر غیر این صورت کتابی ا
 . برجسته دیگر در صورت تصویب شورای انتشارات دانشگاه تهران قدردانی خواهد شد

 

 ضوابط تألیف کتاب   3

 ﴾شورای سیاستگذاری انتشارات  19/04/90مصوبه جلسه مورخ ﴿ 

 تعریف تألیف  
و اشخاص صاحب  ها و یا نظرهای خود ر آن مؤلف یا مؤلفان، یافته تألیف اثری است که د 

ر قالب یک  ای تخصصی دانش موجود پردازش و به صورت مجموعه نظر را به منظور ارتقاء د
 . کندکتاب مطرح می

 

 ( مؤلفان)های مؤلف ویژگی 
 (. سال 1حداقل )صی کتاب سابقه تدریس یا تحقیق در رشته تخص -1
مقاله در مجالت علمی و   1حداقل )مرتبط با موضوع کتاب  دارا بودن مقاالت چاپ شده  -1

  (.  پژوهشی

 . مرتبط بودن موضوع کتاب با رشته تخصصی مؤلف -3
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 : استانداردهای تألیف عبارتند از 

 .  مشخص بودن هدف کتاب -1

 . استفاده از منابع معتبر -1

 . و دیگران ها و نظرهای خو د ح و پردازش یافتهطر -3

 . هماهنگی و تناسب مطالب با یکدیگر و با هدف کتاب -4

 (. حسب مورد) به روز بودن منابع و مأخذ - 1

 . جامعیت و کفایت مباحث در موضوع مورد بحث - 2

 . نظم منطقی در توالی فصول کتاب -1

 مستند و مستدل بودن مطالب کتاب  -1

 .ازگاری با اصول نوشتاری و موازین علمی و ادبی زبان مربوطس -9
 

  :نشانگرهای تألیف عبارتند از 

 . بیان هدف کتاب در پیشگفتار و رعایت آن در متن -1

های مؤلف و دیگران در ارتباط با موضوع ها و نظریهبه یافته( ارجاع درون متنی)اشاره   -1

ذکر منابع و موخذ، نزدیک : منابع مرتبط با موضوع کتابها و ترین یافتهارجاع به مهم)کتاب 

و توجیه ارائه منابعی که از نظر ( سال اخیر  1ترجیحاً )بودن منابع به تاریخ انتشار کتاب 

 (. تاریخی، برای موضوع مورد نظر الزم به ارائه باشد

دف و برخورداری از نظم منطقی در ترتیب فصول و مطالب ارائه شده با توجه به ه -3

 . عنوان کتاب

با ...( ها و مفاهیم وها، مکاننمایه موضوعی، واژگان اصلی، نام) تهیه فهرست موضوعی  -4

 . ذکر شماره صفحات در پایان کتاب

 . شده در متن در پایان کتاب ارائه فهرست منابع استفاده   -1

 کتاب شناسی  -2

 

 ضوابط ترجمه کتاب  4

 ﴾گذاری انتشارات  رای سیاستشو  19/04/90مصوبه جلسه مورخ ﴿ 
 

  تعریف ترجمه 

ترجمه اثری است که صاحب اثر، مفهوم و محتوای کامل یک کتاب را از زبانی به زبان دیگر بر  

ترجمه مطلوب آن است که مترجم ساختار کتاب اصلی را حفظ و متن را به دقت و با . گرداندمی



طور سودمند به زبان  یکنواختی در سراسر کتاب به های مناسب و رایج و با رعایتاز معادل استفاده 

 .قابل فهم باشد( زبان مقصد)فارسی زبان  آنچنان برگرداند که برای خواننده ( زبان مقصد)فارسی 

 

  های کتاب مطلوب برای ترجمهویژگی 

در غیر اینصورت )کتاب مورد ترجمه از زبان دیگر ترجمه نشده باشد و به زبان اصلی باشد   -1

 (. شخیص آن بر عهده شورای تخصصی استت

 . ناشر اصلی کتاب معتبر باشد -1

 . مؤلف کتاب اصلی شناخته شده و پژوهشگر برجسته در موضوع کتاب باشد -3

 . های معتبر جهان باشدهای درسی، کتاب به عنوان کتاب درسی دانشگاهدر مورد کتاب -4

های مگر درباره کتاب)نگذشته باشد از انتشار آخرین چاپ کتاب بیش از پنج سال  -1

 (. آن بر عهده شورای تخصصی است مرجع که تشخیص 

گروه مخاطبان کتاب مشخص باشد و تا حد ممکن در رشته مربوطه بخش گسترده ای  -2 

 . را پوشش دهد
 

  های مترجمویژگی 

 . مترجم به زبان اصلی کتاب تسلط داشته باشد -1

رشته تخصصی مترجم باشد یا مترجم موضوع کتاب را تدریس موضوع کتاب در رابطه با  -1

 . باشد کرده 

 . با واژگان تخصصی معادل و رایج در زبان فارسی آشنا باشد -3

 . های نوشتاری زبان فارسی تسلط داشته باشدبه مهارت -4

 . حداقل دو مقاله به زبان اصلی یا تخصصی داشته باشد -1

 .باشد بان فارسی به چاپ رسانده مترجم حداقل دو مقاله به ز -2
 

  :استانداردهای ترجمه عبارتند از 

بندی، نوع و اندازه حروف  بندی، پاراگراف بندی، بخش حفظ فصل"حفظ ساختار کتاب؛  -1

 (. مگر در موارد خاص که تشخیص آن به عهده شورای تخصصی خواهد بود)"کتاب 

 .  "بدون هیچ گونه حشو و زوائد حفظ مفهوم کتاب"داری کتاب اصلی؛ حفظ امانت -1

ها مجاز ها و پاراگرافحذف هیچ یک از کلمات اصلی، عبارات، جمله"دقت در ترجمه؛  -3

 . نیز ضروری است( پانویس، کتابنامه، فهرست اعالم)ترجمه حواشی و ضمایم کتاب . "نیست
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ها در معادل خارجی آنهای بیگانه و نقل  های مناسب و رایج برای واژهاز معادل استفاده  -4
 . پانوشت

 . برای کلمات به طور یکسان در تمام متن به کار بردن واژگان انتخاب شده  -1
با اضافه کردن توضیحات  حفظ سودمندی اثر با توجه به هدف کتاب اصلی برای خواننده  -2

 ها در پایان کتابو پاورقی و یادداشت
 (. در صورت نیاز)  
؛ هرگاه در برابر (خارجی/ فارسی)فارسی / حات به صورت خارجیارائه فهرست اصطال -1

اصطالح خارجی بیش از یک معادل فارسی متداول است، مترجم معادل منتخب خود را اول و 
 . نویسدمی( پرانتز)بقیه را در ادامه 

 

 های متفرقه ها و دستورالعمل نامه آیین 9 -3

ههکهمیتلفویه وههههه هدطهط هم هههنهم ههه هشیاوه یهدیوه ی ه  ه طتریدلعما

صردن ومهجهوهههههم مدههمویههنالق .هههکهمرضرنیهخهصهپ  دخت هتماهدطههمما  

هوههههنهم هشیاو"ه تهحه111ههه  هصفه ههشت هییه هه ه طههدیوه طتریدلعما

 یه.ه هم دجعو هنمهی ومهه"ههکهپ ده هده  هدیکه دنشواهاهصهو دههههده طتریدلعما

ه.تر هپ  دخت همیههیههکهمذ رهنهم هشیاوهدی جهه  ه  خیهدمه

ه

 المللی دانشگاه تهران های بین نامه دفتر ارتقاء و گسترش مقاله آیین 3-9-2
علمی دانشگاه در  هیأتهای علمی اعضای  نامه که به منظور ایجاد امکان ارائه مقاله این آیین
ها و  نامه آیین "کتاب  334در صفحه  ،المللی تدوین و تصویب گردیده است نشریات بین

 .، قابل دسترسی و مطالعه است"های پژوهش و فناوری دانشگاه تهران ستورالعملد
 

/ های تحقیقاتیاندازی آزمایشگاهدستورالعمل تجهیز، توسعه و راه  3-9-1

ها و مراکز پژوهشی و مراکز های مورد نیاز کتابخانهخرید کتب و نشریه

 رسانیاطالع

کتب و نشریات و نیز  ر برای خریداین دستورالعمل که در زمینه نحوه تخصیص اعتبا 

ها و  نامه آیین "کتاب 332ها تدوین گردیده است، در صفحه  اندازی ازمایشگاه تجهیز و راه

 .ارائه شده است ،"های پژوهش و فناوری دانشگاه تهران دستورالعمل



 ستورالعمل تأسیس مراکز پژوهشی وابسته به دانشگاهد 3-9-3

زمینه نحوه تاسیس مراکز پژوهشی وابسته به دانشگاه  برای مطالعه این دستورالعمل که در 
های  ها و دستورالعمل نامه آیین " کتاب 331توان به صفحه می و نیز طرح توجیهی مربوط به آن،
 .مراجعه نمود"پژوهش و فناوری دانشگاه تهران

 

 های عالی پژوهشینامه تشکیل هستهآیین  3-9-4

انجام تحقیقات   ناوری و گسترش مرزهای دانش،منظور ارتقاء علم و ف نامه که به این آیین
 331در صفحه   ت،کاربردی و بنیادی در زمینه اهداف راهبردی دانشگاه، تدوین گردیده اس

 .ارائه گردیده است "های پژوهش و فناوری دانشگاه تهران ها و دستورالعمل نامه آیین "کتاب
 

 فناوری 3-20

های پژوهش و فناوری  ها و دستورالعمل مهنا آیین"کتاب  311در بخش فناوری که از صفحه 
های علمی  برداری از ظرفیت منظور بهره های مختلفی به نامه آیین گردد،  آغاز می "دانشگاه تهران

های اجرایی کشور و  ها و دستگاه و تحقیقاتی و نیز گسترش همکاری دانشگاه با سازمان
ینجا به در ا. گردیده است های خصوص دانشگاهی، تدوین و تصویب همچنین تاسیس شرکت
 .شود برخی از آنها پرداخته می

 

نامه اجرایی نحوه مشارکت پارک علـم و فنـاوری دانشـگاه     آیین 3-20-2

 های خصوصی دانشگاهیتهران در ایجاد شرکت

 مقدمه
 1313سال  قانون برنامه چهارم توسعه جمهوری اسالمی ایران مصوب 11و  41با توجه به ماده 

های علمی و تحقیقاتی و نیز ها و توانمندیبرداری از ظرفیت منظور بهره اسالمی، بهمجلس شورای 
های دولتی و های اجرایی کشور، ، تاسیس شرکتگسترش همکاری دانشگاه با سازمان ها و دستگاه

نامه آیین. امنای دانشگاه تهران رسید هیأتبه تصویب  14/9/11خصوصی دانشگاهی در تاریخ 
به منظور تبیین نحوه مشارکت پارک علم و فناوری دانشگاه تهران در ایجاد شرکت اجرایی حاضر

 .های خصوصی دانشگاهی و به منظور حفاظت از حق و حقوق دانشگاه تدوین شده است

 :هدف -2ماده 

های دانشگاهی دانشگاه تهران که براساس ساماندهی و یکپارچه نمودن فعالیت شرکت

 .باشند اسیس شده و یا در حال تاسیس میرئیسه پارک ت هیأتمصوبه 
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 :تعاریف -1ماده 

 .شودکه از این پس به اختصار پارک خوانده می: پارک علم و فناوری دانشگاه تهران -1

درصد سهام آن متعلق به  100درصد تا  1شرکتی است که از : شرکت دانشگاهی -1

 .دانشگاه یا واحدهای پژوهشی دانشگاه باشد

درصد  10شرکتی است که سهام دانشگاه در آن کمتر از : دانشگاهیشرکت خصوصی  -3

 .شودباشد که از این پس به اختصار شرکت خوانده می

 :ضوابط -3ماده 

 .درصد خواهد بود 10سهام دانشگاه یا واحدهای پژوهشی دانشگاه، کمتر از  -1

زان سهم دانشگاه انتقال سهام شرکت به نام دانشگاه یا واحدهای پژوهشی دانشگاه و می -1

 هیأتدر سهام شرکت، پس از بررسی زمینه فعالیت و شرایط شرکت توسط پارک و تصویب 

 .شودرئیسه واحد مربوط انجام می

دانشگاه به نسبت سهام . باشد مدیره شرکت می هیأتنماینده پارک یا دانشگاه عضو  -3

 .مدیره دارای عضو باشد هیأتتواند در خود می

مدیره  هیأتبایست به امضاء مدیرعامل به همراه رئیس تعهدآور شرکت میکلیه اسناد  -4

 .شرکت باشد

شرکت یک دستگاه مستقل حقوقی است و دانشگاه به میزان سهامی که در شرکت  -1

باشد و های آن تأثیرگذار و در سود و زیان آن سهیم میگیری داراست، در مدیریت و تصمیم

 .خواهد شد طبق قانون تجارت با آن برخورد

 هیأتبایست با هیچ یک از سهام داران، اعضای نماینده دانشگاه در شرکت می :2تبصره 

 .مدیره یا مدیرعامل شرکت قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از طبقه سوم نداشته باشد

 :سایر موارد -4ماده 

 :باشد شرکت به منظور حفظ جایگاه دانشگاه ملزم به رعایت موارد زیر می -1

حداکثر تالش جهت رعایت و ارتقاء سطح کیفی انجام قراردادها در سطح داخلی و  -1

 .المللی در چارچوب مقررات دانشگاه بین

 .اجرای به موقع و دقیق بندهای مفاد قراردادهای منعقده -3

 .ای و پرسنلی در چارچوب قوانین جاری کشوررعایت مقررات مالیاتی، بیمه -4

های شرکت به امور تحقیقاتی، توسعه فناوری و کارآفرینی اختصاص  بخش اعظم فعالیت -1

 .خواهد یافت



سود حاصل از فعالیت شرکت بر اساس سهام دانشگاه و مطابق قوانین جاری، میان  -2

 .دانشگاه، پارک و واحد پژوهشی مربوطه توزیع خواهد شد

ه تام االختیار دانشگاه قبل از انجام معامالت کالن، شرکت موظف به هماهنگی با نمایند -1

 .باشد در شرکت می

مناقصات، قراردادها و ارتباط با  مسؤولیت هر گونه تخلف، کوتاهی یا قصور در انجام امور، -1

باشد و در این خصوص هیچ مسؤولیتی بر های دولتی و برعهده شرکت مینهادها و سازمان

 .عهده دانشگاه نخواهد بود

قراردادهای منعقده خود را در اختیار نماینده تام شرکت موظف است تصویر کلیه -9

 .االختیار دانشگاه در شرکت بگذارد

 .باشد های خصوصی دانشگاهی مجاز نمیدر نام شرکت“دانشگاه تهران”استفاده از عبارت  -10

 .ای آن بر عهده پارک خواهد بودهای دانشگاهی و ارزیابی عملکرد دورهنظارت عالیه شرکت -11

 .باشدهای دانشگاهی بر عهده پارک می ریت سهام دانشگاه در کلیه شرکتمدی -11

ها و شرکت موظف است در پایان هر سال مالی، گزارش پیشرفت کار و انجام فعالیت -13

 .عملکرد خود را به نماینده تام االختیار دانشگاه در شرکت ارائه دهد

 .برخوردار خواهد شد شرکت در صورت عضویت در پارک، از مزایای استقرار -14

های امنا کلیه امور مربوط به مدیریت شرکت هیأتتواند پس از تصویب پارک می :1تبصره 

 .دانشگاهی را به شرکت دولتی دانشگاهی برون سپاری نماید

های دانشگاهی تحت درصد از سود حاصل از سهام دانشگاه در شرکت 11 :3تبصره 

 .گرددیمدیریت پارک، به حساب پارک واریز م

 :ادامه همکاری -5ماده 

نامه یا نتیجه غیرمطلوب ارزیابی عملکرد شرکت،  در صورت عدم رعایت مفاد این آیین

 .دانشگاه در خصوص ادامه همکاری و مشارکت خود با شرکت تصمیم الزم را اتخاذ خواهد کرد

ییسه پارک ر هیأتبه تصویب  03/01/1390تبصره در تاریخ  3ماده و  1نامه در این آیین

 .علم و فناوری دانشگاه تهران رسید
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نامه پذیرش و استقرار واحدهای فناور در پارک علم و فناوری دانشگاه  شیوه  3-20-1

 تهران و مراکز

 مقدمه

فرآیند انتخاب، جذب و پذیرش مناسب مستأجران پارک از میان جامعه مخاطبین، یکی از 

با توجه به . باشدعلم و فناوری دانشگاه تهران میترین عوامل مؤثر بر موفقیت پارک مهم

های پارک در محدودیت منابع و فضای پارک علم و فناوری دانشگاه تهران، کیفیت ورودی

. باشدگذار میهای مختلف در کسب اعتبار و تثبیت جایگاه پارک بسیار حیاتی و اثر حوزه

مخاطب، پارک را در برقراری ارتباط های های افراد و گروهشناسایی دقیق خصوصیات و ویژگی

افزا میان آنها، کمک و یاری خواهد و تعامل اثربخش با آنها و همچنین ایجاد برقراری ارتباط هم

های مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه شیوه نامه جذب، استقرار و ارزیابی شرکت. رساند

 .تهران و مراکز در این راستا تدوین شده است

 تعاریف -2ماده 

 .شود این پس به اختصار پارک نامیده میپارک علم و فناوری دانشگاه تهران که از  -1

دفاتر پارک علم و فناوری دانشگاه تهران که از این پس به اختصار دفاتر پارک نامیده  -1

 .شودمی

شورای راهبردی واحدهای فناور که از این پس به اختصار شورای راهبردی نامیده  -3

احبنظران و متخصصین در امور ، کارگروهی متشکل از مسئولین ذیربط پارک و صشود می

ها، کسب و کارهای دانش بنیان، فناوری و صنعت است که وظیفه مهم گزینش دقیق  پارک

واحدهای فناور متقاضی استقرار در پارک را بر اساس معیارهای نقشه راهبردی سند محتوایی 

های آن  مایتی پارک برای دستیابی به اهداف و ماموریتمنظور هدایت امکانات ح پارک به

 .برعهده دارد

های مستقل حقوقی مستقر در پارک هستند که ذیال  منظور دستگاه: واحدهای فناور -4

 .اند تعریف شده

باشند که دارای ماهیت حقوقی منظور واحدهای مستقر در پارک و مراکز آن می: شرکت -1

ررات پارک از امکانات و خدمات پارک بر اساس قراردادهای مستقل بوده و در چارچوب مق

فناور، رشد، کارآفرین، آینده پژوه، تجاری و : ها شاملاین شرکت. رسمی منعقده برخوردارند

 .خدمات فناوری است



های فناور دانشگاه و یا واحدهای تحقیقاتی و قطب مجموعه: مؤسسات تحقیقاتی -2

ستند که بر پایه اساسنامه خود جهت کاربردی نمودن واحدهای تحقیقاتی خود پارک ه

 .ها و یا سایر مراکز و واحدهای صنعتی، در پارک مستقرندتحقیقات و یا ارتباط با شرکت

ای مستقل در واحدهای ها یا مراکز تحقیقاتی و توسعه بخش: های تحقیق و توسعهواحد -1

این واحدها با . قل از پارک هستندباشند که دارای هویت حقوقی مستتولیدی و خدماتی می

ای، طراحی تحقیقات کاربردی و توسعه توجه به اساسنامه و سایر اسناد قانونی در زمینه

خدمات تخصصی و فعالیت در جهت تجاری  مهندسی، مهندسی معکوس، انتقال فناوری، ارائه

 .  سازی نتایج تحقیقات فعالیت دارند

 .اند های مادر بیرون آمدههایی که از درون شرکتتشرک مجموعه: های زایشیشرکت -1

دانش و  محوری و فعالیت آنها بر پایه ةهایی که ایدشرکت: ی دانش بنیانهاشرکت -9

 .باشدفناوری می

درصد اول 10هایی که از نظر گردش مالی جزء  شرکت: های کوچک و متوسطشرکت -10

 .های بزرگ مذکور نباشدنها متعلق به شرکتهای بزرگ کشور نبوده و اکثریت سهام آشرکت

امنای  هیأتهای دانش بنیانی هستند که مطابق مصوبه شرکت: های دانشگاهیشرکت -11

 :دانشگاه دارای شرایط زیر باشد

درصد سهام آن متعلق به دانشگاه 100درصد تا 1شرکتی است که از : شرکت دانشگاهی -

 .یا واحدهای پژوهشی دانشگاه باشد

درصد  10شرکتی است که سهام دانشگاه در آن کمتر از : رکت خصوصی دانشگاهیش -

 .نباشد

 .درصد باشد 10شرکت است که سهام دانشگاه در آن بیشتر از : شرکت دانشگاهی دولتی -

 

 جذب -فصل اول

 :های قابل پذیرشانواع شرکت -1ماده 

الکیت فکری، های مهای فناور، شرکتهای رشد، شرکتشرکت: حوزه عمومی -1

 های کارآفرین و کلینیک کارآفرینیهای آینده پژوه، شرکتهای تجاری ساز، شرکت شرکت

ها، مؤسسات های دانشگاهی، دفاتر وزراتخانههای نوآور، شرکتهسته: حوزه ویژه -1

 های تفکر تحقیقاتی و کانون
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مشاوره  های خدماتواحدهای تحقیق و توسعه صنایع مربوطه، شرکت: حوزه صنعت -3

های خارجی و های انتقال فناوری، شرکتهای خدمات تجاری، شرکتمهندسی، شرکت

 کلینیک صنعت

 .هایی که در شورای راهبردی مصوب گرددسایر شرکت: 2تبصره

 :های قابل پذیرشویژگی شرکت -3ماده 

 های کاربردیمخاطبین اصلی این حوزه، دانشگاهیان صاحبان ایده و پژوهش: حوزه ویژه

های کلیدی این دسته از مخاطبین پارک، در دست داشتن یک طرح از ویژگی. باشندمی

پژوهشی کاربردی است که مراحل تحقیق و توسعه را پشت سر گذاشته و شرایط ثبت مالکیت 

فکری و پتانسیل و قابلیت تبدیل شدن به یک محصول یا خدمت یا ایجاد یک کسب و کار و 

های کاربردی دانشگاه به بنابراین این حوزه، محل تبدیل پژوهش. اشندورود به بازار را داشته ب

تمرکز و توجه این حوزه از مخاطبین بر روی اساتید و . کسب و کار درآمدزا و سودآور است

 .باشدپژوهشگران، دانشجویان تحصیالت تکمیلی و دیگر دانشگاهیان دانشگاه تهران می

را پشت سر گذارده و مستندات علمی آن طرحی که مرحله پژوهش دانشگاهی  -1-1

 .موجود است

 . مستندات فناوری و دانش فنی موجود و به صورت اختراع ثبت شده است -1-3

 .نمونه اولیه محصول یا خدمات ارائه شده است -1-4

 .محصول یا خدمت آماده ارائه به بازار است، ولی بازار آن بدیهی و سهل الوصول نیست -1-1

ای که منجر به ایجاد یک کسب وکار دانش بنیان شود به هر طرح یا ایده: حوزه عمومی

توانند اند، میرشد را سپری کردهها و موسسات دانش بنیانی که مرحله پیشهمراه شرکت

های گوناگونی از افراد حقیقی و مخاطبین این حوزه را دسته. پذیرش و در پارک مستقر شوند

بنیان کاری حقیقی صاحب طرح و ایده یا کسب وکارهای دانش هایحقوقی شامل افراد یا گروه

های دانش بنیان نوپا و تازه تاسیس،  های فناور و شرکتهای گوناگون، هستهها و زمینهدر رشته

های زایشی دانشگاه تهران به همراه دیگر های رشد یافته و موفق دانش بنیان، شرکتشرکت

 .  دهند تمایل استقرار در پارک را دارند، تشکیل میبنیانی که ها و موسسات دانش شرکت

های مخاطبین حوزه عمومی در این مرحله غالباً شامل افراد حقیقی یا تیم: رشدمرحله پیش

اندازی کسب کاری هستند که فاقد شخصیت حقوقی بوده و برنامه کاری مدونی برای ایجاد و راه

های کاری که شخصیت حقوقی داشته، اما فاقد تیمبه عالوه افراد یا . وکار در اختیار ندارند

این دسته از مخاطبین در . گیرندباشند جزء مخاطبین این مرحله قرار میبرنامه کاری مدون می

 .شونداصطالح رایج تحت عنوان هسته فناوری شناخته می



های فناور دانش بنیان دارای شخصیت حقوقی و مخاطبین این مرحله، هسته: مرحله رشد

 .شوندباشند که در اصطالح واحد فناوری نامیده میطرح کسب وکار مدون می

های رشد یافته و موفق دانش بنیان، مخاطبین این مرحله را شرکت: مرحله تجاری

بنیانی که تمایل به ها و موسسات دانشهای زایشی دانشگاه تهران به همراه دیگر شرکت شرکت

ها عبور ترین مشخصه این دسته از شرکتمهم. دهندمیاستقرار در پارک را دارند، تشکیل 

اندازی و رشد کسب وکار و ورود به مرحله توسعه بازار و گسترش شرکت و موفق از مرحله راه

 .باشدکسب و کار می

ای که با نامههای آنها بر اساس توافقیک یا چند صنعت بزرگ یا زیرمجموعه: حوزه صنعت

های مختلفی در این حوزه، دسته و گروه. ند، در پارک فعالیت خواهند کردکندانشگاه تهران امضا می

ها و مؤسسات مشترک بین دانشگاه و گروه اول، شرکت. ها و موسسات صنعتی حضور دارنداز شرکت

های صنعتی خصوصی و دولتی هستند که ها و شرکتدسته دوم، صنایع، سازمان. باشندصنعت می

های همکاری مشترک با پارک، ها و زمینهبا دانشگاه تهران یا بواسطه ظرفیت بواسطه ارتباط و تعامل

های وابسته به پارک  گذاری در این پارک جهت ایجاد و توسعه زیرساختتمایل به مشارکت و سرمایه

ها و مؤسساتی عالوه بر آن، شرکت. باشندمی های مستقل و وابسته به صنعت مربوطهو یا زیرساخت

گذاران صنعتی باشد همانند واحدهای تحقیق و توسعه صنایع مات آنها مورد نیاز سرمایهنیز که خد

 . مربوطه، در این حوزه حضور خواهند داشت

 :های قابل پذیرشروش های جذب شرکت -4ماده

های مختلف مخاطبین حوزه ویژه پارک از طریق فراخوان عمومی در رشته: حوزه ویژه -1

کشاورزی، فنی و مهندسی، پزشکی و دامپزشکی و علوم انسانی : صلیهای ادانشگاه از گروه

های علوم البته با توجه به عدم توجه کافی به نقش بالقوه رشته. شوندانتخاب و پذیرش می

شود تا برای پژوهشگران و صاحبان انسانی در صحنه اقتصاد و فناوری در کشور ما، پیشنهاد می

سانی که تمایل به حضور و استقرار در حوزه ویژه پارک علم و های علوم انایده فعال در رشته

پس از فراخوان، گزینش و جذب . هایی در نظر گرفته شودفناوری دانشگاه تهران دارند، الویت

های گوناگون دانشگاه تهران، ظرفیت خالی مخاطبین این حوزه مخاطبین حوزه ویژه در رشته

تحقیقاتی  -ها و مراکز آموزشیمیان دیگر دانشگاهنیز مجددا از طریق فراخوان عمومی در 

 .تکمیل خواهد شد

های گوناگونی از افراد حقیقی و حقوقی مخاطبین این حوزه را دسته: حوزه عمومی -1

بنیان در های کاری حقیقی صاحب طرح و ایده یا کسب وکارهای دانششامل افراد یا گروه

های دانش بنیان نوپا و تازه تاسیس،  ناور و شرکتهای فهای گوناگون، هستهها و زمینهرشته
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های زایشی دانشگاه تهران به همراه دیگر های رشد یافته و موفق دانش بنیان، شرکتشرکت

 .  دهند بنیانی که تمایل استقرار در پارک را دارند، تشکیل میها و موسسات دانششرکت

در بخش صنعت، ضمن  جهت تشویق و ترغیب حضور صنایع مختلف: حوزه صنعت -3

های الزم جهت تسهیل حضور صنایع مختلف در پارک، نیاز به ارتباط سازی و بسترسازیزمینه

مستمر و رایزنی با صنایع مختلف است تا بدین ترتیب صنایعی که بیشترین تمایل و پتانسیل را 

ن صنایع های همکاری مشترک پارک با ایجهت حضور در پارک دارند شناسایی شده و زمینه

 . تعیین و آنگاه مذاکرات و تعامالت فی مابین پارک و صنایع بطور جدی دنبال گردد

 

 استقرار -فصل دوم

 :مراحل استقرار -5ماده 

تایید و تصویب استقرار متقاضیان در پارک بر عهده شورای راهبردی و زیر نظر رئیس پارک 

 :پذیرد ط دبیرخانه شورا انجام میانه توسکلیه امور شورای راهبردی توسط دبیرخ. باشدمی

ارائه درخواست استقرار در پارک و مدارک و مستندات مورد نیاز توسط متقاضی به  -1

 دبیرخانه شورای راهبردی واحدهای فناور

 ...(پارک و مرکز رشد،)ک متقاضی و تعیین حوزه استقرار بررسی اولیه مدار -1

 ی انجام داوری تخصصیارجاع متقاضی به مرکز تخصصی مربوطه برا -3

 بررسی مستندات و نتایج داوری در شورای راهبردی واحدهای فناور -4

 در صورت اخذ امتیاز الزم، استقرار در پارک یا یکی از مراکز آن -1

 :های متقاضی استقرارویژگی شرکت -6ماده 

 :حوزه ویژه -1

 .کافی موجود استطرح، مرحله پژوهش دانشگاهی را پشت سر گذارده و مستندات علمی  -1

 

 معیار پذیرش

 سوابق علمی و پژوهشی محقق

 ارزش علمی و فناورانه دستاورد پژوهشی

 دستاوردهای اقتصادی و بازار قابل انتظار

 

 



 .مستندات فناوری و دانش فنی موجود و به صورت اختراع ثبت شده است

 معیار پذیرش

 (پیچیدگی فناورانه/ عمر مفید/ استانداردها / فرآیند ساخت / زمینه تخصصی صنعتی )مشخصات فنی 

 / ...(ها مجوزها و تأییدیه/ وضعیت مالکیت ) مدارک و مستندات 

 (اعتباری/ مالی / فناوری / عملیاتی / دانشی/ انسانی ) منابع مورد نیاز 

 مواد، امکانات و تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی تخصصی مورد نیاز

 ی تخصصی مورد نیازهاها و مشاورهآموزش

 ها و گردش مالی مورد نیازهزینه

 (سازمان یا شرکت خصوصی و دولتی/ گذار خطر پذیر سرمایه) گذاران احتمال جذب مشارکت سرمایه

 دستاوردهای اقتصادی و بازار قابل انتظار

 
 محصول یا خدمت آماده ارائه به بازار است، ولی بازار آن بدیهی و سهل الوصول نیست

 معیار پذیرش

 مشتریان و بازارهای هدف محصول

 ارزیابی رشد بازار محصول

 محاسبه سهم احتمالی از بازار و امکان جذب و حفظ آن

 شناخت رقبا و عملکرد آنها

 های مالی و اقتصادی محصولتحلیل

 گذاری محصول چگونگی قیمت

 نحوه تبلیغات و بازاریابی محصول

 (ریسک خارجی/ ریسک داخلی) زان ریسک آشنایی با مخاطرات و می

مزیتهای / وضعیت عرضه رقبای خارجی / وضعیت عرضه رقبای داخلی/ میزان فعلی عرضه )فناوری / وضعیت عرضه محصول
 (امکان تولید در مقیاس انبوه / نسبی در تولید 

اقدامات انجام شده / ی مصرف کنندگان ویژگیها/ ساله مصرف  1آمار / میزان فعلی تقاضا )فناوری / وضعیت تقاضای محصول
 (امکان صادرات / برای بازاریابی و فروش
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 :حوزه عمومی

 رشدمرحله پیش -2

 شاخص  ارزیابی معیار پذیرش

 تیم کاری

 توانمندی هسته فناور از نظر تخصص و سوابق علمی جهت مدیریت و اجرای ایده کاری

 شدهبینیساختار سازمانی پیش توانمندی هسته فناور و کسب و کار آن از نظر

 های دانشگاهی در تیم کاری هسته فناورسهم نیرو

 ایده کاری

 پذیری ایده و میزان تناسب روش اصلی اجرای پروژه جهت رسیدن به اهداف آنامکان

 تشریح دقیق مراحل انجام کار و شرح خدمات هر مرحله

 روژهبینی هسته فناور از دامنه کاربرد نتایج پپیش

 ...(پرسنلی، تجهیزات و )شده بینیهای پیشتناسب هزینه

 شده با مراحل اجرای پروژهبینیبندی پیشتناسب زمان

 شدهنو و ابتکاری بودن ایده مطرح

 

 مرحله رشد -1
 های  ارزیابیشاخص معیار ارزیابی

 تیم کاری

 ریت و اجرای ایده کاریتوانمندی واحد فناوری از نظر تخصص و سوابق علمی جهت مدی

 شدهبینیتوانمندی واحد فناوری و کسب و کار آن از نظر ساختار سازمانی پیش

 های دانشگاهی در تیم کاری واحدفناورسهم نیرو

 ایده کاری

 پذیری ایده و میزان تناسب روش اصلی اجرای پروژه جهت رسیدن به اهداف آنامکان

 شرح خدمات هر مرحله تشریح دقیق مراحل انجام کار و

 بینی واحد فناوری از دامنه کاربرد نتایج پروژهپیش

 ...(پرسنلی، تجهیزات و )شده بینیهای پیشتناسب هزینه

 شده با مراحل اجرای پروژهبینیبندی پیشتناسب زمان

 شدهنو و ابتکاری بودن ایده مطرح

 برنامه کاری

 ارشناخت واحد فناوری از مشکالت باز

 شده در پیشنهادیهتوجیه اقتصادی و بازگشت سرمایه مطرح

 شناخت واحد فناوری از بازار هدف

 شناخت واحد فناوری از رقبا

 گذاراننحوة مشارکت واحد و سایر سرمایه



های زایشی دانشگاه تهران به های رشد یافته و موفق دانش بنیان، شرکتشرکت -3

 بنیانسات دانشها و موسهمراه دیگر شرکت
 های  ارزیابیشاخص معیار اصلی ورود

برنامه کاری 

 ای توسعه

 تشریح دقیق مراحل توسعه محصول و بازار

 میزان شناخت و وجود برنامه توسعه بازار هدف

 ایشده در طرح توسعهتوجیه اقتصادی و بازگشت سرمایه مطرح

 ...(و  پرسنلی، تجهیزات)شده بینیهای پیشتناسب هزینه

 شده با مراحل توسعه بازاربینیبندی پیشتناسب زمان

 های تامین منابع مالیبرنامه

 هاتوانمندی

توانمندی کادر شرکت از نظر تخصص و سوابق علمی و اجرایی جهت مدیریت و توسعه 

 محصول و بازار

شرایط توانمندی شرکت در جذب، نگهداری و توسعه نیروی انسانی زبده مطابق با 

 ایتوسعه

 آن اعتبار شرکت در بازار کسب وکار و سابقة

 های پارکافزا با دیگر شرکتنقش و توانمندی آن در ایجاد محیط هم

 

 حوزه صنعت -4

 معیار پذیرش

 حجم سرمایه گذاری قابل انتظار از صنعت مورد نظر برای توسعه پارک

ار با صنعت مورد نظر که احتمال و یا آمادگی حضور در پارک و های وابسته و یا همکتعداد و گردش مالی شرکت

 .باشندهای مستقر در پارک را دارا میای با دیگر شرکتتعامل تخصصی و شبکه

 های تامین کننده آنسطح فناوری مورد استفاده در صنعت مورد نظر و یا شرکت

 های مرتبطاوریسابقه فرهنگی و مدیریتی آن صنعت در ارتباط با بحث توسعه فن

 کندمیزان رقابت در بازار محصول یا خدمتی که صنعت مورد نظر در آن فعالیت می

 

 .شودها مطابق مصوبه شورای راهبردی تعیین میویژگی شرکت :1تبصره 

 مدت دوره استقرار
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 :حوزه ویژه

 طرحی که مرحله پژوهش دانشگاهی را پشت سر گذارده و مستندات علمی آن موجود -1

 ماه 2: است

 یک سال: مستندات فناوری و دانش فنی موجود و به صورت اختراع ثبت شده است -1

 سال 1: نمونه اولیه محصول یا خدمات ارائه شده است -3

 ماه 2: محصول یا خدمت آماده ارائه به بازار است، ولی بازار آن بدیهی و سهل الوصول نیست -4

 

 :حوزه عمومی

 ماه 9: پیش رشد -2

 سال 3: شدر-1

های زایشی دانشگاه تهران به همراه های رشد یافته و موفق دانش بنیان، شرکتشرکت -3

 :بنیانها و مؤسسات دانشدیگر شرکت

 (میان مدت)سال  1 – 10 -1-3

 (بلند مدت)سال  10 – 10 -1-3

 مطابق قرارداد فی ما بین: حوزه صنعت

 :شرایط دوره استقرار -1ماده 

 .توانند در پارک مستقر شوندها میر با زمینه فعالیت در تمامی رشتههای فناوشرکت-1

ها پس از مراحل پذیرش، تکمیل مدارک مورد نیاز و عقد قرارداد استقرار استقرار شرکت-1

 .گیردانجام می

ها فضای واگذار شده فضای اختصاصی شرکت در نظر گرفته شده و استقالل شرکت-3

 .شودحفظ می

ها متناسب با میزان درخواست شرکت و تایید پارک یافته به شرکت فضای تخصیص-4

 .باشد می

 .رعایت تمامی مقررات پارک توسط شرکت الزامی است-1

 :شرایط تمدید استقرار -1ماده 

در صورت تقاضای مؤسسه برای تمدید دوره استقرار، عملکرد شرکت مجددا مورد ارزیابی 

. گرددورای راهبردی واحدهای فناور تصمیم نهایی اتخاذ میقرار گرفته و نسبت به این امر در ش

 .باشددر صورت موافقت پارک طول دوره بنا به تصمیم و تعیین پارک قابل تمدید می

 :خاتمه استقرار -9ماده 



 شرایط فعالیت واحدهای فناور مستقر  -1

ر در مرکز رشد های رشد و توسعه یافتگی توسط واحدهای فناور مستقدستیابی به معیار -1

 های مستقر در ساختمان چند مستاجره و یا شرکت

 درخواست متقاضی مبنی بر عدم تمایل به ادامه استقرار در پارک -3

 واحد فناوری و شرکت دانش بنیان/ اتمام دوره استقرار هسته  -4

 عدول از ضوابط پارک علم و فناوری  -1

 حوریعدم موفقیت ناشی از قصور در پیشبرد ایده م -2

 :امتیازات و تسهیالت پارک -20ماده 

مندی از امتیاز ترک  ای تعریف شده دولتی و بهرهها و پروژهامکان استفاده از طرح -1

 تشریفات شرکت در مناقصه
های گمرکی و مالیاتی مشروط به عقد قرار دادها از امکان استفاده از مزایای معافیت -1

 طریق پارک
 های کارورزی دانشجویانغ التحصیالن ممتاز دانشگاه تهران و طرحامکان استفاده از فار -3
 های تخصصی پارکهای اساتید دانشگاه تهران در کلینیکامکان استفاده از مشاوره -4
ها در شبکه امکان استفاده از تجهیزات تخصصی آزمایشگاهی و یا کارگاهی دانشکده -1

 هاآزمایشگاه
اعتبارات تعریف شده مختص واحدهای فناور مستقر در پارک امکان استفاده از وام ها و  -2

 های کوچک اقتصادی زود بازدهو بنگاه

 امکان مشارکت شرکت با مؤسسات تحقیقاتی فعال دانشگاه تهران در پارک علم و فناوری -1
های علم و فناوری قرار گرفتن در مکان مناسب شهر تهران در مقایسه با سایر پارک -1

 (د پارک پردیس که دور از شهر تهران واقع استمانن)استان 
 های مستقر در پارکایجاد هم افزایی بین شرکت -9

 :های پارک حمایت -22ماده 

 

 :حوزه ویژه
ها و های حقوقی ثبت و دفاع حقوقی از اختراعات در جهت حمایت از ایدهحمایت -1

 های شکل گرفته فناوری
آزمایشگاهی از طریق فراهم آوردن تجهیازات   -می سازی عل پشتیبانی تخصصی یا شبکه -1

هاای  های  فنی و تخصصی موردنیاز جهت تولید و تکمیال نموناه  ها و مشاورهو امکانات، آموزش
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اولیااه و همچنااین برقااراری و توسااعه شاابکه ارتباااطی و تعاااملی متقاضاایان بااا بدنااه علماای و 
ر مراکاز تحقیقااتی و آزمایشاگاهی    آزمایشگاهی دانشگاه تهران و دیگر محققین و پژوهشگران د

 وابسته و همکار با دانشگاه تهران
های مالی عادی و رایج عالوه بر حمایت)های مالی ویژه و اختصاصی ارایه حمایت -3

ها جهت تسهیل ها و پروژهمتناسب با نوع و شرایط طرح( سازی دستاوردهای پژوهشی تجاری
تر در اختیار متقاضیان قرار تر و آسانمعموالً سریعها این نوع حمایت. سازی آنها امر تجاری

 .  باشدهای عادی برخوردار میتری نسبت به حمایتطوالنیگرفته، همچنین از دوره تنفس

تسهیل حضور در بازار فناوری از طریق حمایت و مشارکت جهت حضور در مجامع،  -4

 ی المللهای تجاری ملی و بینها، شبکهها، همایشنمایشگاه

اندازی کسب و کار در های عمومی و تخصصی جهت شروع و راهها و مشاورهآموزش -1

کاری، بازاریابی و فروش، مدیریت منابع  های مختلف همچون طراحی و تدوین برنامهزمینه

 ....انسانی، تامین منابع مالی، امور حقوقی و قانونی و 

 

 :حوزه عمومی

  های تجاری و قانونیمشاوره -1

 سازی تجاریشبکه -1

 تسهیالت تجاری  -3

 های حمایت شدهیارانه -4

 آموزش و مشاوره کسب وکار -1

های مناسب کسب وکار هچون فضای استقرار و اداری با استاندارد باال، زیرساخت-2

های ارتباطی و اطالعاتی سریع، ارزان با قابلیت دسترسی باال و دیگر شرایط و زیرساخت

 .تجاری معتبرهای ملزومات محیط

 

 :حوزه صنعت

در اینجا مخاطبینی مورد حمایت قرار )حمایت صنعت از کسب وکارهای مرتبط  -1

 .(هایشان در ارتباط با صنعت باشدگیرند که مورد حمایت صنعت نیز باشند و پروژه می

هااای مختلااف تحقیقاااتی و هااای فناای و تخصصاای در زمینااههااا و پشااتیبانیحمایاات -1

توانناد باه متقاضایان    دانشگاه تهران و پارک علم و فناوری دانشگاه تهاران مای  آزمایشگاهی که 



صنعت ارایه نمایند و به همان ترتیب صنایع و مراکز وابسته بواسطه امکانات و تجهیزات خود از 

 .ها و موسسات دانشگاهی حمایت فنی بعمل آورندشرکت

خروجی این بخش )ی سازها و تعامالت تجاری و صنعتی در جهت خوشهحمایت -3

 .(های صنعتی است خوشه

 المللیهای بینتامین زیرساخت فیزیکی و حقوقی برای حضور شرکت -4

 :شود خدمات عمومی شهروندی شامل موارد زیر می

 انتظامات و حراست -1

 خدمات تعمیرات، نگهداری و پشتیبانی تاسیساتی، حرارتی و برودتی  -1

 پارکینگ -3

 رسانیمکاتبات و نامه -4

 خدمات بهداشتی و نظافتی -1

 خدمات حمل و نقل -2

 فروشگاه  -1

 شعب بانکی -1

 امکانات نگهداری کودکان -9

 شاپنت و کافیکافی -01

 فضای سبز -11

 فضاهای ورزشی و تسهیالت تفریحی -11

 ایتسهیالت سلف سرویس و خدمات تغذیه -13

 نشانی و درمانیتدارکات و امکانات آتش -14

 خدمات اسکان -11

 بیمه و خدمات ضمانتی -12

 : های قوی اطالعاتی و ارتباطی عبارتند از مجموعه زیرساخت

خطوط اینترنت پرسرعت، پهنای باند مناسب در )با کیفیت باال  ICTهای  زیرساخت -1

 ..( های ارتباطی و شبکه

 ...امکانات و تسهیالتی همانند کتابخانه، روزنامه و  -1

 بصری -مالقات و سخنرانی با تجهیزات کامل سمعیهای اتاق -3

 داشتن اتصاالت فیبر نوری -4

 داشتن سیستم تغذیه برق پشتیبان -1



 12 دست نامه راهنمای اعضای هیات علمی

 افزاری کامپیوتریهای سخت افزاری و نرمخدمات و پشتیبانی شبکه و سیستم -2

های امنیتی شبکه محلی تلفن، شبکه ماهوراه و اینترنت، ویدیو کنفرانس و سیستم -1

 ونیکی یکپارچه با سایر اجزاء ساختمانالکتر

طراحی منعطف فضاها متناسب با نیاز مستأجران در عین سهولت ارتباط و تعامل  -1

 واحدهای مستقر 

 .تعهدات شرکت طبق مقررات جاری پارک و مفاد قرارداد فی مابین خواهد بود -21ماده 

رئیسه  هیأتبه تصویب  03/01/1390تبصره در تاریخ  3ماده  و  11این شیوه نامه در 

 .پارک علم و فناوری دانشگاه تهران رسید

 

 

 

 


