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معاونت تحقیقات و فناوري 

توسعه فناوري سالمتدفتر 

1396فروردین 

طرح هاي ارتباط با صنعت گرنت اعطاينامهشیوه 
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مقدمه
جهت دهی به طرح به منظور و تقویت زیر ساختهاي پژوهشی و پژوهشیبودجهوهزینه کردفرآیندتصویبانطباقدرراستاي

، توسط ارتباط با صنعتپژوهشی به طرح هاي پژوهشیامتیازاعتباراتتخصیص، شیوه نامه نحوهکاربردي و توسعه ايهاي 
.  تدوین گردیده استصنعت و جامعه دفتر همکاري دانشگاه،

به منظور معیار میزان جذب گرنت پژوهشی محقق، توزیع مراجع گرنت دهنده و دفعات گرنت تخصصیدر این شیوه نامه، 
.  مورد توجه قرار گرفته استمنابع خارج از دانشگاهحمایت و تشویق پژوهشگران براي جذب 

بخش خصوصیگرنت طرح ارتباط با صنعت: 1ماده 
میزان جذب گرنت پژوهشی محقق: 1شاخص 

این گرنت مختص آن دسته از اعضاي هیئت علمی و پرسنل رسمی و پیمانی دانشگاه است که اعتباري را جهت : 1معیار 
.  انجام طرح پژوهشی از منابع خارج از دانشگاه، بخش خصوصی جذب نمایند

یک امتیاز )طی یک سال( جذب اعتبار پژوهشی از بخش خصوصی در قالب طرح ارتباط با صنعتمیلیون ریال 30به ازاي هر 
.گیردتعلق میبه تشخیص کمیته اجرایی ارتباط با صنعت نوع طرح متناسب با میزان وصولی و 1تا 0با ضریب پیشنهادي بین 

.باشدیمدرخواستزمانازقبلسالکییمحاسبه جذب منابع پژوهشيمبنا:  تبصره

از بخش خصوصیمنابع جذببا تنوع گرنت طرح هاي ارتباط با صنعت : 2ماده 

اعتبارتوزیع منابع جذب : 2شاخص 

بخش این گرنت مختص آن دسته از اعضاي هیئت علمی و پرسنل رسمی و پیمانی دانشگاه است که از منابع متعدد : 2معیار
.خصوصی جذب منابع جهت طرح هاي پژوهشی داشته باشند

.می باشدمبناي محاسبه امتیاز مربوط به اعتبار توزیع منابع طبق جدول زیر 

ضریب پیشنهاديامتیازموضوعبند
1فاصله زمانی ( دو منبع جذب گرنت متفاوت1

)سال3تا 
20امتیاز به ازاي هر 1

میلیون ریال وصولی
و متناسب با میزان وصولی1تا 0ضریب 

به تشخیص کمیته اجرایینوع طرح 
ارتباط با صنعت

( سه منبع جذب گرنت متفاوت و یا بیشتر2
)سال3تا 1فاصله زمانی 

20امتیاز به ازاي هر 5/1
میلیون ریال وصولی

و متناسب با میزان وصولی 1تا 0ضریب 
به تشخیص کمیته اجرایینوع طرح 

ارتباط با صنعت

:نحوه اجرا
.را به اطالع دفتر ارتباط با صنعت برسانندهاطالعات مربوطپژو هشگران -1
.کارشناسان دفتر امتیاز کسب شده را محاسبه و به کمیته اجرایی گزارش نمایند-2
.امتیاز تایید شده به پژوهشگران و واحد هاي مرتبط اعالم گردد-3
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با تکرار از یک منبع بخش خصوصیگرنت طرح هاي ارتباط با صنعت: 3ماده 

دفعات تکرار جذب گرنت از یک منبع: 3شاخص 

این گرنت مختص آن دسته از اعضاي هیئت علمی و پرسنل رسمی و پیمانی دانشگاه است که از یک منبع دو با یا : 3معیار
.اعتبار دریافت کننداز بخش خصوصی بیشتر 

.می باشدطبق جدول زیر مبناي محاسبه امتیاز مربوط به دفعات تکرار جذب گرنت از یک منبع 

ضریب پیشنهاديامتیازموضوعبند
فاصله زمانی ( تکرار جذب گرنت از یک منبع 1

)سال3تا 1
20امتیاز به ازاي هر 1

میلیون ریال وصولی
و نوع طرح متناسب با میزان وصولی 1تا 0ضریب 

به تشخیص کمیته اجرایی
فاصله زمانی ( تکرار جذب گرنت از یک منبع 2

)سال3بعد از 
امتیاز به ازاي هر 5/1

میلیون ریال وصولی20
و نوع طرح متناسب با میزان وصولی1تا 0ضریب 

به تشخیص کمیته اجرایی
تکرار بیش از دوبار جذب گرنت از یک منبع 3

و یا بیشتر
20امتیاز به ازاي هر 2

میلیون ریال وصولی
و نوع طرح متناسب با میزان وصولی 1تا 0ضریب 

به تشخیص کمیته اجرایی

:نحوه اجرا
.را به اطالع دفتر ارتباط با صنعت برسانندهپژو هشگران اطالعات مربوط-1
.گزارش نمایندکارشناسان دفتر امتیاز کسب شده را محاسبه و به کمیته اجرایی -2
.امتیاز تایید شده به پژوهشگران و واحد هاي مرتبط اعالم گردد-3

این گرنت به مجري در قالب طرح پژوهشی همچون سایر گرنتهاي . میلیون ریال خواهد بود10مبلغ گرنت به ازاي هر امتیاز 
.تحقیقاتی تعلق خواهد گرفت

حمایتیتخصیص اعتبار :4ماده 

بسته حمایتی گرنت به منظور انجام پژوهش بر اساس برنامه مدون حول یک محور پژوهشی مشخص و میزان اعتبار در قالب 
. تخصیص می یابداولویت دار 

یک میلیارد و در سال جاري در نظر گرفته شده بر اساس توافق کل گرنتهاي مصوب دانشگاه که اعتبار حمایتی مجموع : تبصره
میزان تخصیص اعتبارات بصورت ساالنه افزایش انشاهللا و می باشداز محل اعتبارات پژوهشی دانشگاه یال پانصد میلیون ر

.  خواهد یافت 

تاریخ تصویب قابل اجرا می از توسط کمیته اجرایی ارتباط با صنعت تصویب و 28/9/96.ماده در تاریخ 4در این شیوه نامه 
.باشد
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