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 رگنت اعطای انهمشیوه 
 خصوصی  از بخش ژپوهشی  رطح ارتباط با صنعتاولین  
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 مقدمه

منطبق با کاربردی  حمایت از پژوهش های راستای در وارتقا ظرفیت های تولید علم و فناوری با توجه به اهمیت روز افزون 

 ژوهشیپ امتیازاعتبارات تخصیص ، شیوه نامه نحوهتعامل موثر پژوهشگران با نیاز های جامعه  اولویت های ملی کشور و کمک به

 تدوین گردیده است.   گروه ارتباط با صنعت، توسط ارتباط با صنعتپژوهشی طرح اولین به 

 

ان نامه پایو ها در پروژه  پژوهشگر پسا دکتری صنعتیتعریف ، بخش خصوصیاز پژوهشی  اعتبارمیزان جذب در این شیوه نامه، 

 ورد توجه قرار گرفته است.  ی میدانشجو های 

 

 

 از بخش خصوصی  پژوهشی طرح ارتباط با صنعتاولین : گرنت 1ماده 

 

را  اعتباریبرای اولین بار این گرنت مختص آن دسته از اعضای هیئت علمی و پرسنل رسمی دانشگاه است که  :شرایط احراز

 جذب نمایند.  بخش خصوصی از ارتباط با صنعت جهت انجام طرح پژوهشی 

 

، با صنعت جذب اعتبار پژوهشی از بخش خصوصی در قالب طرح ارتباطمیلیون ریال  30به ازای هر  :مبنای محاسبه امتیاز

به تشخیص کمیته طرح ، ماهیت و گستردگی نوع ،متناسب با میزان وصولی 1تا  صفربا ضریب پیشنهادی بین یک امتیاز 

  .گیرد تعلق میاجرایی ارتباط با صنعت 
 

 نحوه اجرا:

 

مدیریت به از طریق اتوماسیون را به طرح خود  اطالعات مربوط متقاضی دریافت گرنت، نامه درخواست و پژو هشگران -1

 توسعه فناوری و ارتباط با صنعت ارسال نمایند. 

جهت اخذ امتیاز کسب شده را محاسبه و به کمیته اجرایی  گروه ارتباط با صنعت پس از بررسی طرحکارشناسان  -2

 گزارش نمایند.تاییدیه،

پژوهشگران و واحد های مرتبط  مصوب می نمایندتا، گرنت را مبلغ گرنتتعیین و پس از تصمیم گیری کمیته اجرایی  -3

 اعالم گردد.

 

 

 پژوهشگر پسا دکتری صنعتی با پژوهشی  طرح ارتباط با صنعتاولین : گرنت 2ماده 

 

ا پسدر تیم پژوهشی خود یک پژوهشگر این گرنت مختص آن دسته از اعضای هیئت علمی دانشگاه است که  شرایط احراز:

 . .منبع آن از بخش خصوصی تامین می شودو  باشندصنعتی داشته دکتری 

 

امتیاز با و نیم ریال جذب اعتبار پژوهشی در قالب طرح ارتباط با صنعت یک  میلیون 03:به ازای هر  :مبنای محاسبه امتیاز

متناسب با میزان وصولی و نوع طرح به تشخیص کمیته اجرایی ارتباط با صنعت تعلق می  2تا  صفرضریب پیشنهادی بین 

 گیرد.
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 نحوه اجرا:

مدیریت به از طریق اتوماسیون را به طرح خود  اطالعات مربوط متقاضی دریافت گرنت، نامه درخواست و پژو هشگران -1

 توسعه فناوری و ارتباط با صنعت ارسال نمایند. 

امتیاز شرح حال علمی مجری و همکاران طرح و بررسی مستندات طرح، گروه ارتباط با صنعت پس از بررسی کارشناسان  -2

 گزارش نمایند.جهت اخذ تاییدیه،کسب شده را محاسبه و به کمیته اجرایی 

الم و واحد های مرتبط اع پژوهشگران کمیته اجرایی پس از تصمیم گیری و تعیین مبلغ گرنت، گرنت را مصوب می نمایدتا -3

 گردد.

 

 

  پایان نامه دانشجویی هدایت باپژوهشی  طرح ارتباط با صنعتاولین گرنت : 3ماده 

 
ان پایاعتباری را جهت انجام برای اولین بار  این گرنت مختص آن دسته از اعضای هیئت علمی دانشگاه است که شرایط احراز:

  جذب نمایند.  بخش خصوصی از نامه دانشجویی 

 

ریال جذب اعتبار پژوهشی در قالب طرح ارتباط با صنعت یک امتیاز با ضریب  میلیون 03:به ازای هر :مبنای محاسبه امتیاز

 متناسب با میزان وصولی و نوع طرح به تشخیص کمیته اجرایی ارتباط با صنعت تعلق می گیرد. 5/1تا  صفرپیشنهادی بین 

 

 نحوه اجرا:

مدیریت به از طریق اتوماسیون را به طرح خود  اطالعات مربوط متقاضی دریافت گرنت، نامه درخواست و هشگرانپژو  -1

 توسعه فناوری و ارتباط با صنعت ارسال نمایند. 

امتیاز گروه ارتباط با صنعت پس از بررسی شرح حال علمی مجری و همکاران طرح و بررسی مستندات طرح، کارشناسان  -2

 گزارش نمایند.جهت اخذ تاییدیه،را محاسبه و به کمیته اجرایی کسب شده 

پژوهشگران و واحد های مرتبط به  تا کمیته اجرایی پس از تصمیم گیری و تعیین مبلغ گرنت، گرنت را مصوب می نماید -3

 اعالم گردد.

 

 حمایتی:تخصیص اعتبار 4ماده 

ا منطبق ببسته حمایتی گرنت به منظور انجام پژوهش بر اساس برنامه مدون حول یک محور پژوهشی میزان اعتبار در قالب 

 تخصیص می یابد. اولویت های ملی کشور 

 تاریخ تصویب قابل اجرا می باشد.از توسط کمیته اجرایی ارتباط با صنعت تصویب و  15/8/97 ماده در تاریخ 4در این شیوه نامه 

 


