آئیننامه اجرائی تخصیص اعتبار ویژه فناوری به اعضای هیأت علمی
(گرنت فناوری)

مقدمه
به منظور ارتقا ،ت سهیل و تقویت فعالیت های فناورانه در دان شگاه ضمن حفظ کیفیت آموز شی ،اعمال ضوابط مدون و ت شویق اع ضای هیأت
علمی درخصوص انجام فعالیت های فناورانه ،دستورالعمل اجرائی تخصیص اعتبار ویژه فناوری (گرنت فناوری) به اعضای هیأت علمی به شرح
زیر تنظیم گردیده است.
تعاریف
 -1اعتبار ویژه فناوری :مبلغی استتت که به موجا این آیین نامه براستتاا ضتتوابط مربویه و میتان اعتبارات وژوها و فناوری دانشتتگاه،
ساالنه در اختیار اعضای هیأت علمی واجد شرایط قرار می گیرد ،که در ارتباط با انجام یرح های فناورانه هتینه نمایند.
 -2ع ضو هیأت علمی (م شمول این آیین نامه) :تمام اع ضای هیأت علمی دان شگاه سی ستان و بلوچ ستان ،میتوانند بر ا ساا ضوابط
مربویه ،از اعتبار ویژه فناوری استفاده نمایند.
-3اعضای شورای تخصیص اعتبارات ویژه فناوری که از این وس شورای فناوری نامیده می شوند ،شامل معاون وژوهشی و فناوری
دان شگاه ،معاون آموز شی و تح صیالت تکمیلی دان شگاه ،مدیر وژوه شی دان شگاه ،مدیر دفتر ارتباط با صنعت دان شگاه و مدیر مجتمع فناوری و
نوآوری دانشگاه و  2نفر از اعضای هیأت علمی فعال در حوزه فناوری یا فناوران برجسته از بخا خصوصی و معاون وژوهشی دانشکده مربوط
می باشد که با ویشنهاد معاون وژوهشی و فناوری دانشگاه و ابالغ ریاست دانشگاه ،برای مدت دو سال منصوب میگردند.
-4فعالیت های فناورانه :به آن دسته از فعالیت های عضو هیأت علمی ایالق می شود که منجر به خلق دانا فنی و تولید محصول مبتنی
بر دانا و کاربست فناوری گردد.
-5پیشنهاد طرح فناورانه :ویشنهاد انجام یک فعالیت فناورانه که همتمان با درخواست گرنت فناوری توسط متقاضی ارائه می گردد.
-6سطط آ آماد ی فناوری ( : )TRLمجموعه ای از معیارها به منظور ارزیابی از میتان بلوغ و آمادگی فناوری استتت که امکان مقایستته
سازگاری بین انواع مختلف فناوری را در چارچوب مح صول خاص و در یک محیط عملیاتی و کاربردی می سر می کند .سطوح  2 ،1و  3سطوح
وایینی هستند که در آن مطالعات نظری و علمی صورت می گیرد .در سطوح میانی  5 ،4و  6ساخت و آزمون نمونه آزمایشگاهی تا نیمه صنعتی
در دستور کار قرار می گیرد و در سطوح  8 ،7و  9ساخت و آزمون محصول در شرایط واقعی تا ارائه نمونه صنعتی در دستور کار قرار می گیرد.
اهداف
 -1برنامهریتی ،ارزیابی و نظارت بر فعالیت های فناوری دانشگاه
 -2افتایا بهره وری و استفاده بهینه از اعتبارات فناوری دانشگاه
 -3اعطای اختیارات به اعضای هیأت علمی در انجام امور فناورانه
 -4ت شویق و ترغیا اع ضای هیأت علمی به انجام فعالیت های فناورانه و یرح های تحقیقاتی م سأله محور مورد قرارداد با خارج از دان شگاه و
تجاری سازی یافته ها و دستاوردهای تحقیقاتی و فروش محصوالت ناشی از تحقیقات
 -5ارتقاء کیفی و کمی داده های وژوها و فناوری دانشتتتگاه اعم از مقاالت و وژوها های بنیادی تا وژوها های کاربردی و توستتتعهای و
ساخت محصول
 -6کسا درآمد و افتایا سهم درآمد اختصاصی دانشگاه از یریق عقد قراردادهای فناورانه مرتبط با صنعت
 -7ایجاد ارتباط و همکاری بین دان شگاه و شرکت های دانا بنیان و شرکت های بترگ از یریق حمایت از بومی سازی دانا فنی و انتقال
فناوری
 -8کمک و تسهیل دستیابی دانشگاه به سوی شاخص های دانشگاه های نسل سوم و چهارم
 -9بهبود رتبه و جایگاه دانشگاه در سطح ملی و بین المللی

مقررات اجرایی
ماده  :1با توجه به معیارهای مندرج در این آیین نامه هرسال درصدی از اعتبارات وژوهشی و فناوری دانشگاه با تصویا هیأت رئیسه دانشگاه
به عنوان اعتبار ویژه فناوری (گرنت فناوری) در اختیار اعضاء هیأت علمی دانشگاه قرار می گیرد.
ماده  :2اعطای اعتبار ویژه فناوری برمبنای ویشنهاد یرح انجام فعالیتهای فناورانه توسط عضو هیئت علمی صورت می گیرد.
تب صره :1اعتبار ویژه فناوری در ازای یک وی شنهاد یرح ،وس از انجام داوری (تو سط  3داور و وا سخ گوئی  2داور) و انجام ا صالحات الزم یا
واسخ گوئی مستند توسط محقق ،اختصاص می یابد.
تبصره  :2عضو هیئت علمی متقاضی می تواند  2داور ویشنهاد نماید ،وذیرفتن داورهای ویشنهادی منوط به نظر شورای فناوری دانشگاه است.
ماده  :3هر سال در یک نوبت اعتبار ویژه فناوری به واجدین شرایط اعطا خواهد شد.
تبصره  :3نحوه گردش کار و وی گیری امور مربوط به اعتبار ویژه فناوری توسط مدیریت امور وژوهشی دانشگاه ،برنامه ریتی و انجام میگردد.
تبصره  :4شورای وژوهشی دانشکده باید امتیازات ویشنهاد یرح فناوری را جمع بندی و تائید نماید.
تب صره  :5هر ع ضو هیأت علمی واجد شرایط و متقا ضی اعتبار ویژه فناوری فرم های مربوط به وی شنهاد یرح خود را تا  20مهر ماه تکمیل و
به همراه مدارک الزم به معاون وژوهشی دانشکده مربویه تحویل می نماید.
تبصره  :6معاون وژوهشی دانشکده باید مدارک الزم را تا اول آبان ماه به حوزه معاونت وژوهشی دانشگاه ارسال دارد.
تبصره  :7اعتبار ویژه فناوری تخصیص یافته به هر یک از اعضای هیأت علمی حداکثر تا  2سال بعد قابل استفاده است .بدیهی است وس از
گذشت این زمان ،امتیاز منتفی و مانده صفر میشود.
تبصره  :8میتان اعتبار ویژه فناوری ،وس از تخصیص قابل افتایا نمی باشد.
ماده  :4شورای فناوری به منظور هماهنگ نمودن امتیازات داده شده در دان شکده های مختلف ،امتیازات را برر سی و نهایی کرده و تا اول آذر
ماه به عضو هیأت علمی متقاضی واجد شرایط ابالغ می نماید.
ماده  :5ورداخت اعتبار ویژه فناوری براستتتاا ارائه استتتناد معتبر و مطابق مقررات مالی مربوط به فعالیت های وژوهشتتتی در حوزه فناوری و
مصوبات این آئین نامه هتینه می شود و در فاز اول حداقل % 70مبلغ گرنت ورداخت می گردد.
تب صره  :9تخصتتیص اعتبار ویژه فناوری به هر عضتتو هیأت علمی در قالا عقد قراردادی استتت که به امضتتاء عضتتو هیأت علمی و معاونت
وژوهشی و فناوری دانشگاه می رسد.
تبصره  :10اعضاء هیأت علمی دارای اعتبار ویژه فناوری ،عالوه بر مبالغ اختصاصی مطابق این آیین نامه ،می توانند از سایر اعتبارات وژوهشی
در قالا آیین نامه های مصوب نیت استفاده نمایند.
تبصره  :11درخواست هتینه کردن اعتبار ویژه فناوری با موافقت معاونت وژوهشی و فناوری دانشگاه انجام و اسناد آن توسط کاروردازی حوزه
وژوهشی و فناوری ،تنظیم می گردد.
تب صره  :12ت صویا اعتبار ویژه فناوری جد ید ،منوط به ت سویه ح ساب کامل مبالغ دریافتی قبلی و ارائه گتارش نهائی یرح فناورانه و دفاع از
آن می باشد.
تب صره  :13برای فناوران برتر دانشتتکده ها (منتخبین هفته وژوها و فناوری) در هر ستتال تخصتتیص اعتبار مازاد بر مقدار اختصتتاص یافته
موضوع ماده  5تعلق می گیرد.
ماده  :6نحوه اجرا و تخصتتیص اعتبار وس از امتیازبندی فعالیت های فناورانه ،افراد واجد شتترایط توستتط شتتورای فناوری و متناستتا با بودجه
وژوهشی و فناوری دانشگاه تعیین می گردد.
ماده  :7هتینه فعالیت های فناورانه شتتامل حق التحمه و خرید تجهیتات و مواد مصتترفی و آزمایشتتگاهی به جت لپ تاپ و ملتومات اداری می
باشتتد و در ارتباط با ورو ه تحقیقاتی از محل اعتبارات ویژه فناوری و با رعایت ستتایر آیین نامههای مصتتوب جاری دانشتتگاه درخصتتوص امور
وژوهشی قابل انجام است.
ماده  :8حداکثر  30درصتتد از مبلغ اعتبار ویژه فناوری براستتاا قرارداد منعقده می تواند به همکاران یرح به عنوان حق التحمه فعالیت های
فناورانه ورداخت گردد.

تب صره  :14در موارد خاص و برح سا نوع ر شته و ارائه دالیل و م ستندات ،در صورت موافقت معاونت وژوه شی و فناوری دان شگاه ،حداکثر
سقف ورداخت حق التحمه تا میتان  60درصد اعتبار تخصیص یافته به سایر همکاران یرح قابل افتایا است.
ماده  :9در مواردی که این آیین نامه دارای ابهام با شد برا ساا سایر م صوبات و مقررات وژوه شی جاری دان شگاه و ت صمیم شورای وژوه شی
دانشگاه عمل می گردد.
ماده  :10نحوه تخصیص امتیاز به فعالیت های فناورانه ( رنت فناوری)
 -1-10ثبت اختراع:
امتیازات گرنت فناوری در خصوص ثبت اختراع مطابق جدول زیر محاسبه می شود.
نوع ثبت
ثبت اختراع داخلی

ثبت اختراع خارجی/
بین المللی

توضیحات

امتیاز

داوری شده توسط سازمان وژوها های علمی و صنعتی ایران و یا ستاد توسعه فناوری نانو
دارای تاییدیه سازمان ثبت اختراعات ایران
تجاری سازی و یا فروش اختراع در سطح ملی
ثبت در آمریکا  -اتحادیه ارووا  -اون
ثبت در کشورهای کانادا -استرالیا-کره جنوبی -سنگاوور -روسیه -انگلستان
تجاری سازی و یا فروش اختراع در آمریکا  -اتحادیه ارووا  -اون
تجاری سازی و یا فروش اختراع در کشورهای کانادا -استرالیا-کره جنوبی-سنگاوور-
روسیه -انگلستان

25
10
25
50
30
50
30

تب صره  :15امتیاز ثبت اختراع تنها در صورتی احت ساب می گردد که مطابق شرایط آیین نامه اجرایی حمایت از مالکیت فکری و ثبت اختراع
دانشگاه و آیین نامه مالکیت فکری و تجاری سازی دستاوردهای وژوهشی دانشگاه ،ثبت گریده باشد.
تب صره  :16امتیازات گرنت فناوری ،به اختراعاتی تعلق می گیرد که نام دانشتتگاه با رعایت آیین نامه های تبصتتره  ،1به عنوان مالک اختراع،
درج شده باشد.
تبصططره  :17هتینه های مربوط به ثبت اختراعات و موارد حمایتی مربویه ،جداگانه و در قالا آیین نامه اجرایی حمایت از مالکیت فکری و
ثبت اختراع دانشگاه ،ورداخت می گردد.
 -2-10تدوین استانداردهای ملی و بین المللی:
سازمان ملی استاندارد ایران به عنوان تنها مرجع تدوین و ترویج استاندارد در کشور و نماینده دولت ،صنعت و مصرف کننده در عرصه استاندارد
بین المللی ،مرجع مورد تایید شورای فناوری دانشگاه می باشد.
نوع استاندارد

حداکثر امتیاز هر فعالیت

حداکثر امتیاز

ملی

5

10

بین المللی

10

20

 -3-10خلق دانش فنی و تولید محصول مبتنی بر دانش:
با توجه به سطح فناوری تولید شده ،امتیاز مربویه بر اساا جدول زیر محاسبه می گردد.
ردیف

س آ فناوری

حداکثر امتیاز

1

تدوین دانا فنی  /ارائه خدمات فناورانه یا داشتن TRL 1 , 2

15

2

ساخت نمونه آزمایشگاهی یا داشتن TRL3

25

3

ساخت محصول فناورانه نیمه صنعتی یا داشتن  TRL 4 , 5 , 6با تایید کارفرما

40

4

ساخت محصول فناورانه صنعتی یا داشتن  TRL 7 , 8 , 9با تایید کارفرما

60

5

اخذ وروانه بهره برداری محصول فناورانه

70

 -4-10قرارداد فروش/انتقال دانش فنی و فروش محصوالت خلق شده از تحقیقات به صنعت/خدمات فناورانه و جذب
منابع مالی برای دانشگاه
امتیازات مربوط به این بخا یبق جدول زیر محاسبه می گردد ( .حداکثر امتیاز .)110
ردیف
1
2
3
4

شرح
تولید درآمد ریالی یا دالری از یریق فروش دانا فنی و یا تجاری سازی
ارائه خدمات آزمایشگاهی تخصصی برای متقاضیان خارج از دانشگاه
جذب منابع مالی از خارج از دانشگاه در راستای توسعه فعالیت های فناوارنه
در دانشگاه (اعم از جذب سرمایه گذار ،تجهیتات آزمایشگاهی و کارگاهی)
اخذ گرنت صنعتی  /انعقاد قرارداد فناورانه

به ازای هر یک صد
میلیون ریال

امتیاز
2/5
1/5
1
2

تبصره  : 18امتیازات این بخا فقط به قرارداد های فناورانه تعلق می گیرد .این قرارداد ها شامل امتیاز گرنت وژوهشی نشده و از لیست آن
گرنت حذف می گردند.
تبصره  :19جذب منابع مالی صرفاً برای دانشگاه بوده و ممکن است فرد مستقیماً از آن منتفع نگردد.
تبصره  :20جذب منابع مالی مستقل از مسئولیت های مدیریتی می باشد.
 -5-10نهاد سازی جهت تعامل فناورانه
امتیازات مربوط به این بخا یبق جدول زیر محاسبه می گردد.
ردیف

1

2
3

شرح
واحد فناور (رشد مقدماتی)
شرکت ثبت شده
شرکت ثبت شده با بیا از دو سال سابقه
تأسیس شرکت فناور یا تخصصی
شرکت دانا بنیان
شرکت دانا بنیان تولیدی
شرکت دانا بنیان صنعتی
تاسیس واحد تحقیق و توسعه صنایع و یا معماری (هنر) مستقر در دانشگاه ( عقد قرارداد با دانشگاه)
تأسیس یا توسعه آزمایشگاه یا کارگاه با رویکرد تجاری سازی دستاوردهای وژوهشی

تبصره  :21عضو هیأت علمی باید مدیر عامل یا عضوی از هیات مدیره یا سهام دار شرکت مستقر در مرکت رشد باشد.

امتیاز
5
10
20
30
50
70
30
20

 -6-10انجام تعامالت  /فعالیت های فناورانه
تعامالت و فعالیتهای عضو هیأت علمی در زمینه همکاری با مجتمع فناوری و نوآوری دانشگاه ،به شرح زیر مورد حمایت قرار می گیرد.
ردیف
1
2
3
4
5
6

شرح
ارائه یرح های نوآورانه در راستای توسعه اشتغال دانشجویان و فارغ التحصیالن دانشگاه
همکاری در داوری کاربرگ های ورود به مرکت رشد
همکاری در داوری مسابقات مجتمع فناوری و نوآوری دانشگاه
همکاری در مشاوره واحدهای فناور و شرکت های مستقر در مرکت رشد به درخواست
مجتمع فناوری و نوآوری
برگتاری جلسات هم اندیشی در راستای توسعه اشتغال و کارآفرینی
برگتاری بازدیدهای علمی -صنعتی در راستای تقویت ارتباط دانشگاه ،صنعت و جامعه

امتیاز
5
هر کاربرگ 0/25
هر مسابقه 1
هر ساعت مشاوره 0/25
به ازای هر جلسه 0/5
به ازای هر بازدید 1

تبصره  :22یرح های نوآورانه موضوع ردیف  ،1باید در شورای مجتمع فناوری و نوآوری دانشگاه تایید شده و اجرا گردیده باشد.
تبصره  :23موارد ردیف  2تا  5باید به تأیید رئیس مجتمع فناوری و نوآوری دانشگاه رسیده شود .حداکثر امتیاز کسا شده از این موارد  10خواهد
بود.
تبصره  :24مورد ردیف  6باید به تایید رئیس دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه رسیده شود و حداکثر امتیاز این ردیف  5است.
 -7-10شرکت در نمایشگاه  /جشنواره فناوری و دریافت نشان
شرکت عضو هیأت علمی در نمایشگاه های فناورانه مورد تایید دانشگاه ،به منظور ارائه محصول فناورانه ،به شرح زیر مورد حمایت قرار می گیرد.
ردیف
1

شرح
شرکت در نمایشگاه ها و جشنواره های فناورانه

2

کسا نشان در جشنواره های ملی فناورانه

3

کسا نشان در جشنواره های بین المللی

رتبه کسب شده
1
2
3
1
2
3

امتیاز
 ( 10حداکثر امتیاز این بند)20
30
25
20
60
50
40

تبصره  :25فرم خام گتارش شرکت در نمایشگاه فناورانه در ویوست موجود است .این فرم می بایست توسط متقاضی تکمیل و در اختیار شورای
مذکور قرار گیرد.
تبصره  :26لیست نمایشگاه ها و جشنتواره های فناورانه متورد تایید شورای فناوری ویوست است و تا زمان بازنتگری جدیتد ،معتبر می باشد.
ماده  :11نحوه تسهیم سهم مشارکت
در محاسبه امتیاز فعالیت هایی که به یور مشترک انجام می شوند ،در صورتی که سهم مشارکت هر یک از متقاضیان مشخص باشد ،میتان حمایت
و مبلغ تشویق بر اساا سهم مشارکت و در غیر این صورت بر اساا جدول ذیل تسهیم می شود.

تعداد
همکاران
1
2
3
4
5
≤6

سهم هر یک از همکاران از امتیاز مربوطه
اول
%100
%90
%80
%70
%60
%50

هر یک از سایر همکاران
%60
%50
%40
%30
≤%25

مجموع ضرایب
%100
%150
%155
%175
%180
%185

مقرر گردید این آئین نامه از تاریخ ت صویا به مدت دو سال به یور آزمای شی اجرا شود و در صورت نیاز وس از هر دوره یک ساله و قبل از شروع
دوره جدید اعطای اعتبار ویژه فناوری مورد تجدید نظر قرار گیرد.
این آیین نامه مشتمل بر  11ماده و  26تبصره در تایخ  1397/2/3در شورای پژوهشی دانشگاه و در تاریخ 1397/2/15
در هیات رئیسه دانشگاه مصوب ردید و از تاریخ  1397/2/15قابل اجرا می باشد.

پیوست  :1جشنواره ها و نمایشگاه های فناورانه مورد تایید
جشنواره ملی فناوری شیخ بهایی
جشنواره خوارزمی و جوان خوارزمی
جشنواره علم تا عمل
جشنواره فیلم فجر
نمایشگاه های وژوها ،فناوری و فن بازار وزارت عتف
نمایشگاه خانواده فناوری شریف و اقتصاد دانا بنیان
نمایشگاه اینوتکس
نمایشگاه الکامپ
جشنواره های استانی با مشارکت و تایید دانشگاه و کلیه جشنواره ها و نمایشگاه های مورد تایید وزارت عتف ،وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

پیوست  :2فرم زارش شرکت در نمایشگاه فناورانه
کلیات نمایشگاه:
عنوان نمایشگاه:
سابقه نمایشگاه:
شخصیت های مطرح حضور یافته:
تاریخ برگتاری:
حوزه فعالیت های نمایشگاه:
محل برگتاری:
نحوه فعالیت شرکت کننده
تعداد نفرات فعال در غرفه:
تجهیتات فناورانه ارائه شده:
تجهیتات فناورانه فروخته شده:
میانگین قیمت تجهیتات ارائه شده:
حجم تقریبی بازدید روزانه:
جتئیات نمایشگاه
لیست فناوران با حوزه فعالیت مشابه:
تجهیتات فناورانه شاخص ارائه شده در نمایشگاه:
کشورهای شرکت کننده در نمایشگاه:
بروشور و کاتالوگ شاخص نمایشگاه ،در کنار فرم دراختیار کمیته قرارگیرد.

