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 معاونت تحقیقات و فناوری 

 و ارتباط با صنعت توسعه فناوری مدیریت 
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خش خصوصیب با جذب اعتبار از رطح ارتباط با صنعت رگنت  اعطای انهمشیوه 
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 مقدمه

 جهت دهی به طرحبه منظور و تقويت زير ساختهاي پژوهشی و  پژوهشی بودجه وهزينه كرد فرآيندتصويب انطباق درراستاي

ط ، توسارتباط با صنعتپژوهشی به طرح هاي  پژوهشی امتیازاعتبارات تخصیص ، شیوه نامه نحوههاي كاربردي و توسعه اي

 تدوين گرديده است.  صنعت و جامعه  دفتر همکاري دانشگاه،

 

به منظور  دفعات گرنت تخصصیمعیار میزان جذب گرنت پژوهشی محقق، توزيع مراجع گرنت دهنده و در اين شیوه نامه، 

 مورد توجه قرار گرفته است.   منابع خارج از دانشگاهحمايت و تشويق پژوهشگران براي جذب 

 

 بخش خصوصی : گرنت طرح ارتباط با صنعت1ماده 

 : میزان جذب گرنت پژوهشی محقق1

: اين گرنت مختص آن دسته از اعضاي هیئت علمی و پرسنل رسمی و پیمانی دانشگاه است كه اعتباري را جهت شرايط احراز

 انجام طرح پژوهشی از منابع خارج از دانشگاه، بخش خصوصی جذب نمايند.  

 

از يک امتی ال() طی يک س جذب اعتبار پژوهشی از بخش خصوصی در قالب طرح ارتباط با صنعتمیلیون ريال  30به ازاي هر 

 .یردگتعلق میبه تشخیص كمیته اجرايی ارتباط با صنعت نوع طرح متناسب با میزان وصولی و  1تا  0با ضريب پیشنهادي بین 
 .باشد یم درخواست زمان از قبل سال کي یمحاسبه جذب منابع پژوهش ي:  مبناتبصره

 

 از بخش خصوصی منابع جذببا تنوع : گرنت طرح های ارتباط با صنعت 2ماده 

 
 اعتبار: توزيع منابع جذب 2

اين گرنت مختص آن دسته از اعضاي هیئت علمی و پرسنل رسمی و پیمانی دانشگاه است كه از منابع متعدد  :شرايط احراز

 بخش خصوصی جذب منابع جهت طرح هاي پژوهشی داشته باشند.

 .می باشدمبناي محاسبه امتیاز مربوط به اعتبار توزيع منابع طبق جدول زير 

 
 ضریب پیشنهادی امتیاز موضوع بند

 1) فاصله زمانی دو منبع جذب گرنت متفاوت 1

 سال( 3تا 

 20امتیاز به ازاي هر  1

 میلیون ريال وصولی

و  متناسب با میزان وصولی 1تا  0ضريب 

 به تشخیص كمیته اجرايی نوع طرح 

 ارتباط با صنعت

 )سه منبع جذب گرنت متفاوت و يا بیشتر 2

 سال( 3تا  1فاصله زمانی 

 20امتیاز به ازاي هر  5/1

 میلیون ريال وصولی

و متناسب با میزان وصولی  1تا  0ضريب 

 به تشخیص كمیته اجرايینوع طرح 

 ارتباط با صنعت
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 با تکرار از یک منبع بخش خصوصی ارتباط با صنعت: گرنت طرح های 3ماده 

 
 : دفعات تکرار جذب گرنت از يک منبع3

اين گرنت مختص آن دسته از اعضاي هیئت علمی و پرسنل رسمی و پیمانی دانشگاه است كه از يک منبع دو با  :شرايط احراز

 اعتبار دريافت كنند.از بخش خصوصی يا بیشتر 

 .می باشدطبق جدول زير مبناي محاسبه امتیاز مربوط به دفعات تکرار جذب گرنت از يک منبع 

 

 ضریب پیشنهادی امتیاز موضوع بند

تکرار جذب گرنت از يک منبع ) فاصله  1

 سال( 3تا  1زمانی 

 20امتیاز به ازاي هر  1

 میلیون ريال وصولی

و نوع طرح متناسب با میزان وصولی  1تا  0ضريب 

 به تشخیص كمیته اجرايی

تکرار جذب گرنت از يک منبع ) فاصله  2

 سال( 3زمانی بعد از 

امتیاز به ازاي هر  5/1

 میلیون ريال وصولی 20

 و نوع طرح  متناسب با میزان وصولی 1تا  0ضريب 

 به تشخیص كمیته اجرايی

تکرار بیش از دوبار جذب گرنت از يک منبع  3

 و يا بیشتر

 20امتیاز به ازاي هر  2

 میلیون ريال وصولی

و نوع طرح متناسب با میزان وصولی  1تا  0ضريب 

 به تشخیص كمیته اجرايی

  
 اقدام نحوه 

مديريت به از طريق اتوماسیون را به طرح خود  اطالعات مربوط متقاضی دريافت گرنت، نامه درخواست و پژو هشگران -1

 توسعه فناوري و ارتباط با صنعت ارسال نمايند. 

ت ارتباط با صنعامتیاز كسب شده را محاسبه و به كمیته اجرايی  گروه ارتباط با صنعت پس از بررسی طرحكارشناسان  -2

 نمايند.می گزارش جهت اخذ تايیديه،دانشگاه 

 پژوهشگران و واحد هاي مرتبطبه  تا را مصوب می نمايند كمیته اجرايی پس از تصمیم گیري و تعیین مبلغ گرنت، گرنت -3

 اعالم گردد.

  
 حمایتی:تخصیص اعتبار 4ماده 

بسته حمايتی گرنت به منظور انجام پژوهش بر اساس برنامه مدون حول يک محور پژوهشی مشخص و میزان اعتبار در قالب 

 تخصیص می يابد. اولويت دار 

 تاريخ تصويب قابل اجرا می باشد.از توسط كمیته اجرايی ارتباط با صنعت تصويب و  28/9/96ماده در تاريخ . 4در اين شیوه نامه 


