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  :مقدمه

 بنابهمه ساله دانشگاه  ،یپژوهش و فناور یهادر حوزه  تیفعال جهتهمکاران  قیو تشو بیمنظور ترغ به

ان گدیانتخاب برگز .دینمایم یقدردان آنانو از زحمات  دهیحوزه را برگز نیهمکاران علاقمند و پرتلاش در ا

 دانشگاه خواهد بود.  وریابر عهده شورای پژوهشی و فن و تقدیر از آنها  جهت معرفیدانشگاه 

 :يفتعار

به تمام اعضای محترم هیأت علمی دانشگاه اعم از رسمی و پیمانی که در استخدام  :اعضای هيأت علمی

همکاران غیر شاغل اعم از استفاده کنندگان انواع مرخصی و  شود.اطلاق می ،دانشگاه بناب می باشند

 ها در زمان جشنواره مشمول این آیین نامه نخواهند بود.ماموریت

اه گول به تحصیل باشند و در دانشغگردد که مشمی طلاقبه دانشجویانی ا دانشجوی پژوهشگر نمونه: 

ترین امتیاز را در زمینه فعالیت های پژوهشی در میان شرکت کنندگان لابا (دانشگاه بناب)ود محل تحصیل خ

 .شونددانشجو کسب و به عنوان دانشجوی نمونه دانشگاه انتخاب و معرفی می

 باشند.باشد که دارای رئیس میمی های فعال دانشگاهمنظور از دانشکده، تمام دانشکده ها:دانشكده

مایه ن  ISIغیر ، ISI ،ISC تلات معتبر علمی در این دستورالعمل شامل مجلا: مجت معتبر علمیلامج

 .باشدکاربردی می -ترویجی و علمی -پژوهشی، علمی  - دار، علمی

 

  دهيبرگزانتخاب پژوهشگر  -(1) بخش

 شرايط عمومی:  - 1ماده 

 نقد یاهیکرس یبرگزار کتب،تالیف  اختراعات، مقالات،)انتشار  شامل یتخصص یپژوهش یهاتیفعال -1–1

سقف  تیبا رعا هاشیمقالات هما و یدانشگاه بروندرون دانشگاهی/  یطرح ها و ،یجیترو و یپردازهینظر و

به  یمنتهشهریور ماه  11تا چهار سال گذشته  یط دیبا افتهی انجام (علمیآیین نامه ارتقا اعضای هیات برابر 

 صورت گرفته باشد.  یسال جار

های قبل از استخدام بعنوان عضو هیأت علمی، ژوهشی انجام یافته داوطلب در سالهای پفعالیت  -2– 1

 باشند.مشمول دریافت امتیاز نمی

هشگر به عنوان پژو و از کل دانشگاه نیز یک نفربه عنوان پژوهشگر برگزیده از هر دانشکده یک نفر  –1 – 1

 انتخاب خواهد شد.  برتر

ر هدر صورتیکه پژوهشگر برگزیده دانشکده و یا دانشگاه از گروه عمومی و هنر و معماری نباشد،  -1-4

اری عمومی و هنر و معمساله یک نفر، به شرط داشتن شرایط ذکر شده به عنوان پژوهشگر برگزیده گروه 

 انتخاب خواهد شد.



 

 

 

 

جهت اخذ امتیاز،  بنابهای پژوهشی انجام شده توسط اعضای هیأت علمی دانشگاه در کلیه فعالیت -5– 1

و دارای بیش  ( ذکر گردیده باشد University of Bonab- بنابالزاماً باید آدرس ایشان به صورت )دانشگاه 

 نباشد. در آن فعالیت توسط متقاضی University of Bonabبجز   از یک آدرس

ها مربوط به دوره ماموریت پژوهشی یا های پژوهشی آنفعالیت: آندسته از اعضای هیات علمی که 1تبصره 

توانند از دو آدرس استفاده کنند به شرط آن که آدرس اول مربوط به دانشگاه باشد، میمیفرصت مطالعاتی 

 بناب باشد.

 دوره زمانی توقف چهارساله:  - 2ماده 

رتر بکه قبلاً به عنوان پژوهشگر  بنابدوره زمانی توقف برای آن دسته از اعضای هیأت علمی دانشگاه -2-1

وان برگزاری جشنواره به عن منتهی به باشد. یعنی در سه دوره قبلیمیچهار سال اند، انتخاب گردیده دانشگاه

 برگزیده انتخاب و معرفی نشده باشند. 

باشد، اما برای سال ، دوره زمانی توقف یک ساله میدستورالعمل: صرفاً برای سال اول اجرای این 2تبصره 

 دوم به بعد دوره زمانی توقف چهار ساله می باشد.

امعتبر و جعلی مقاله داشته در نشریات ندر بازه چهار ساله : پژوهشگران برتر معرفی شده نباید 1تبصره 

 های همکاران باید در چهارچوب منشور اخلاق در پژوهش باشد.همچنین کلیه پژوهش .باشند

 نحوه امتياز دهی:  - 3ماده 

 ارتقای اعضای هیات علمیهای پژوهشی براساس آیین نامه ارزیابی و امتیازدهی به کلیه فعالیت -1-1

 باشد.میمدیریت امور پژوهشی )ژیرو( و برگرفته از سامانه 

امتیاز است  08 دانشگاه برترحداقل امتیاز برای شرکت در رقابت برای انتخاب به عنوان پژوهشگر  -1-2

 مقاله چهارکه حداقل دارای طوریهب باشد.قابل تامین می 1-2-1تا  1-2-1که صرفا از محل بندهای 

JCR  با رتبه Q1  مقاله هشتیا معادل آن JCR   رتبه با Q2  بوده و به عنوان نویسنده اول یا نویسنده

 . دنشسئول بام

نویسنده ها که متقاضی در آن Q2مقاله با رتبه  4و یا  Q1مقاله با رتبه  2: شرط داشتن حداقل 4تبصره 

   الزامیست. ،باشد لمسئو

های ی که در سالطمقاله پذیرفته شده استفاده نماید به شرتواند تنها از امتیاز یک هر فرد می: 5تبصره 

 و  volume ت تحت چاپ که شمارهلامقا بعد از امتیاز آن مقاله بعد از چاپ استفاده ننماید. در ضمن

  .گیرندشده قرار می لات چاپجزو مقاباشند  داشتهDOI  ولی صفحه نداشته باشند

امتیاز است و از   58برابر با  معماری و هنر و عمومی و معارف: حداقل امتیاز لازم برای گروه 6تبصره 

 .باشندمستثنی می  Q2و یا معادل آن   Q1شرط مندرج در خصوص مقالات 



 

 

 

 تواند از محل مقالات چاپ شده در نشریات معتبر تامین گردد.کل حداقل امتیاز لازم می -1-2-1

برون  و درون دانشگاهی های تحقیقاتیتواند از محل طرحمیامتیاز لازم درصد از حداقل  58حداکثر  -1-2-2

 دانشگاهی جایگزین شود. 

 جایگزین شود.  تالیفی تواند از محل نشر کتابامتیاز از حداقل امتیاز لازم می 18حداکثر تا  -1-2-1

 15تا  و هنر و معماری عمومی و معارفبرای گروه  حداکثر امتیاز از محل نشر کتاب تالیفی: 7تبصره 

 باشد.امتیاز می

 188های برون دانشگاهی سقف امتیاز مورد استفاده از محل طرحدر محاسبه کل امتیاز هر همکار،  -1-1

تواند از مقالات کل امتیازات می)امتیاز  28 های داخلی و خارجیمقالات ارائه شده در همایشو از محل امتیاز 

 خواهد بود.   از خلاصه مقالات باشد( تواندامتیاز می 5کامل باشد و حداکثر تا 

 

 شرايط عمومی دانشجويان-0ماده 

زم برای شرکت در انتخاب پژوهشگر برگزیده لاشرط  ، JCRنمایه شده در داشتن حداقل یک مقاله -4-1

 .باشددانشجویی می

ود و شمیع تحصیلی مختلف انتخاب طنه از بین تمام دانشجویان در مقانمو گردانشجوی پژوهش :0 تبصره 

هیچ محدودیتی در مقطع تحصیلی وجود ندارد و در نهایت فقط یک نفر به عنوان دانشجوی نمونه پژوهشی 

دانش آموختگانی که از تاریخ دفاع پایان نامه آنان تا روز برگزاری جشنواره پژوهشی  .شوددانشگاه انتخاب می

ان شجویهای پژوهشی دانامتیاز دهی به فعالیتنحوه و  بیشتر از یک سال نگذشته باشد نیز حق مشارکت دارند

تفاوت که در محاسبه امتیاز نامه ارتقا خواهد بود با این آیین 1ماده  مطابقنیز همانند اعضای هیات علمی 

  .، اسامی اساتید راهنما و مشاور حذف خواهد شدلاتمقا

 

بر اساس گزارش یحوزه علوم انسانبرتر انتخاب پژوهشگران پراستناد  -(2) بخش

 (ISC) علوم اسلام یاستناد گاهيپا یها

محققان پراستناد در  یشود معرفیعلوم جهان اسلام ارائه م یاستناد گاهیپا قیکه از طر یاز خدمات یکی

در هر سال که به عنوان پژوهشگر پراستناد  یعلم اتیه یاساس اعضا نیاست. بر ا یعلوم انسان یهاحوزه

 خواهد شد. ریدر آن سال از آنها تقد یحوزه علوم انسان راستنادشوند به عنوان پژوهشگران پ یمعرف

 

تر درصد بر کيپراستاد  پژوهشگران ستيجزو ل پژوهشگران برترانتخاب  -(3) بخش

   ايدن

 در سال میلادی گذشته برگزیده و معرفی خواهند شد. ISCاین همکاران بر اساس لیست اعلامی پایگاه 



 

 

 

 یالملل نيب ،یعلم یهایهمكار در برتر همكار -(0) بخش

مدیریت همکاریهای علمی و بین المللی دانشگاه و با تایید شورای پژوهشی و فناوری دانشگاه، بر اساس 

نفر عضو  یکهای تعریف شده ذیل و شرایط عمومی زیر، عملکرد عضو هیأت علمی شاغل، در قالب شاخص

نماید. در هر مورد، انتخاب می برگزیده حائز شرایط به قرار زیر هیات علمی دانشگاه بناب را بعنوان همکار

تواند در مورد مقدار دقیق امتیاز حداکثر امتیاز مشخص گردیده است و شورای پژوهشی و فناوری دانشگاه می

 گیری نماید. تعلق یافته تصمیم

 شرايط عمومی 

التحصیل شده در دانشگاه بناب در مقطع تحصیلات تکمیلی استاد راهنمای دانشجوی غیرایرانی فارغ -1-1

 امتیاز. 4امتیاز و در مقطع کارشناسی ارشد  6ازای هر نفر درمقطع دکتری ه ب

تعداد واحد درسی تدریس شده برای دانشجویان غیر ایرانی دانشگاه بناب هر واحد درسی در مقطع  -1-2

 امتیاز. 2امتیاز و مقطع کارشناسی ارشد  1دکتری 

 امتیاز. 1تعداد کلاس درس برگزار نموده با حضور اساتید و پژوهشگران بین المللی هر ساعت  -1-1

های معتبر بین های آموزشی دانشگاهبرگزاری دوره آموزشی مشترک با مدرک مشترک یا دوگانه با گروه -1-4

 امتیاز. 28المللی 

 امتیاز. 18نشریات معتبر بین المللی سردبیری  -1-5

 امتیاز. 5حضور در هیات تحریریه نشریات معتبر بین المللی  -1-6

 امتیاز . 18دلار  1888میزان گرنت بین المللی اخذ نموده به دلار به صورت مستقیم هر   -1-7

های تحقیقاتی مشترک یا مستقل هر ایجاد ظرفیت فعال در اخذ گرنت بین المللی  به دلار برای پروژه -1-0

 امتیاز.  0دلار  1888

 امتیاز. 15تعداد محققان پسا دکترای بین المللی پذیرش شده هر نفر  -1-9

 امتیاز. 18تعداد دانشجویان دکترای بین المللی پذیرش شده برای فرصت مطالعاتی هر نفر  -1-18

امتیاز،  18ی فرصت مطالعاتی بیش از سه ماه  هرنفر میزبانی از اعضای هیئت علمی پذیرش شده برا -1-11

 امتیاز. 6ماه هر نفر  1کمتر از 

المللی برگزار شده به عنوان دبیر اجرائی یا های مجازی بینها، سمینارها و کنفرانسبرگزاری نشست -1-12

 امتیاز. 5المللی هر رویداد دبیر علمی با حضور اساتید و پژوهشگران بین

 امتیاز. 18های علمی معتبر بین المللی و جوایز معتبر بین المللی هر فقره نشان اخذ -1-11

 

 



 

 

 

 دانشگاه برتر یعلم هينشر -(5) بخش

شده و  یمعرف برتر هیکشور، به عنوان نشر یعلم اتینشر ونیسیکم یابیارز جیبر اساس نتا هینشر کیسالانه 

 یساوم یازیصورت کسب امت در خواهد شد. ریتقد بنابل عضو هیات علمی دانشگاه ئویا مدیر مس ریاز سردب

 هیردر انتخاب نش هینشر یشاخص ها و دستاوردها ریکشور، سا یعلم اتینشر ونیسیکم یابیارز جهیدر نت

 د.برتر دخالت داده خواهند ش

 دبير کنفرانس علمی برتر دانشگاه  -(6) بخش

ر اساس بهای ملی و بین المللی برگزار شده در دانشگاه بناب ها و کنفرانساز یک دبیر علمی همایشسالانه 

 خواهد شد. ریتقدایشان شده و از  یبرتر معرف دبیر، به عنوان پژوهش و فناوری دانشگاهارزیابی شورای 

 

 برتر فناور -(7) بخش

 شرايط عمومی:  - 1ماده 

 باشد بنابشود که در سال ارزیابی، عضو هیات علمی دانشگاه برتر به عضو هیات علمی اطالق می فناور-1-1

 هایدانشگاه بر اساس عملکرد عضو هیأت علمی شاغل، در قالب شاخص پژوهشی و فناوری شورای که

 اید:نمائز شرایط به قرار زیر انتخاب مینفر را بعنوان فناور برگزیده ح 4، این بخش 2در ماده تعریف شده 

 از اول مهر سال قبل تا آخر شهریور سال جاری.  دانشکدهنفر به عنوان فناور برگزیده از هر  یک -1-1-1

ال ( از اول مهر سهادانشکدهیک نفر به عنوان فناور برگزیده دانشگاه )خارج از لیست نفرات شاخص  -1-1-2

 قبل تا آخر شهریور سال جاری.

سال یکبار  4ر فرد منتخب در این بخش تنها هر یک نفر فناور منتخب در چهار سال اخیر، ه -1-1-1

 تواند در این رقابت شرکت نماید.می

این بخش، ملاک امتیازدهی به جای قراردادهای منعقده، قراردادهای خاتمه یافته  1-1-1: در بند 9تبصره 

 خواهد بود.

رانی، پسادکتری غیر مقیم ایهای فناورانه منجر به ثبت اختراع ، تجاری سازی، میزبانی محققین فعالیت -1-2

جهت اخذ امتیاز، الزامًا  ی توسط اعضای هیأت علمی دانشگاه بنابو عقد قرارداد با سازمانها و مراکز صنعت

 صورت پذیرفته باشند.دانشگاه باید از طریق 

مول مش های قبل از استخدام بعنوان عضو هیأت علمی،های فناورانه انجام یافته داوطلب در سالفعالیت -1-1

 باشند.دریافت امتیاز نمی

 این بخش. 2امتیاز از ماده  08کسب حداقل   -1-4

 



 

 

 

 های فناورانه: نحوه امتيازدهی به فعاليت -2ماده 

و یا سازمان پژوهش های علمی و  ارای تاییدیه علمی )دانشگاه بنابدبه ازای هر ثبت اختراع داخلی  -2-1

 .امتیاز 18 نیز مالک آن باشد: بناببازه زمانی فوق الذکر به شرط اینکه دانشگاه در صنعتی ایران( 

 .امتیاز 18: الذکربازه زمانی فوقدر  US PATENTو  EU PATENT  در ثبت اختراع -2-2

و به ازای هر یک میلیارد  امتیاز 48 میلیارد تومان دوتا  قراردادهای تجاری سازی و تولید صنعتیثبت  -2-1

 امتیاز. 5تومان اضافی 

 .امتیاز 2پایان نامه دارای قرارداد حمایت:  -2-4

 :معاونت آموزشی و پژوهشی از طریق و یا با تأییدهای مهارتی و فناورانه برگزاری دوره -2-5

 امتیاز. 2های بدون آورده مالی دوره -2-5-1

 امتیاز. 1میلیون تومان اضافی  1و به ازاء هر  امتیاز 4آورده   میلیون تومان 5 تا مبلغ -2-5-2

 جذب شده. غیر مقیم ایرانیامتیاز به استاد میزبان محققین پسادکتری  18اختصاص  -2-6

معاونت آموزشی و اندازی آزمایشگاه همکار با آزمایشگاه مرکزی به تایید امتیاز به راه 5اختصاص  -2-7

 .پژوهشی

 صنعت و جامعه با تعاملات نيبالاتر دهيبرگز -(8) بخش

 شرايط عمومی: - 1ماده 

 هایاساس عملکرد عضو هیأت علمی شاغل، در قالب شاخصدانشگاه بر و فناوری یپژوهش شورای -1–1

بالاترین تعاملات با جامعه و صنعت حائز شرایط  برگزیدهنفر را بعنوان  1، این بخش 2در ماده تعریف شده 

 انتخاب می نماید:به قرار زیر 

یک نفر به عنوان بالاترین تعاملات با جامعه و صنعت )بیشترین تعداد قرارداد منعقده با صنعت و -1-1-1

 جامعه( از اول مهر سال قبل تا آخر شهریور سال جاری.

ه ملاک امتیازدهی به جای قراردادهای منعقده، قراردادهای خاتمه یافتاین بخش،  1-1-1: در بند 18تبصره 

 .انتخاب و معرفی نشده باشند (1)و شامل همکارانی خواهد بود که در بخش خواهد بود 

 نحوه امتيازدهی:  -2ماده 

 رالذکبازه زمانی فوق درفناوری پژوهش و مدیریت امور  از طریق خاتمه یافته های منعقدهقراردادتعداد  -2-1

 : گرددمطابق جدول ذیل محاسبه می



 

 

 

 امتیاز قرارداد مبلغ  هر قرارداد  ردیف

 0 )میلیون تومان( 288تا مبلغ  1

 12 (میلیون تومان) 588- 288 2

 16 میلیون تومان() 999 – 588 1

 28 )میلیون تومان( 999بیش از  4

 

 فناورانه یدستاوردها دهيبرگز -(9) بخش

 شرايط عمومی: - 1ماده 

 یهاشاخص قالب در شاغل، یعلم أتیه عضو عملکرد براساس دانشگاه یفناور و یپژوهش شورای - 1 – 1 

 ریز قرار به طیشرا حائزفناورانه  یدستاوردها دهیبرگزنفر را بعنوان  1 ،بخش نیا 2 ماده درشده  فیتعر

 :دینما یم انتخاب

 از( انیبن دانش یشرکتها رهیمد اتیه در تی)عضو فناورانه یدستاوردها دهیبرگزنفر به عنوان  کی -1-1-1

 .یجار سال وریشهر آخر تا قبل سال مهر اول

دانش  یدر شرکتها فعال در زمان جشنواره تیعضو یازدهیبخش، ملاک امت نیا 1-1-1: در بند 11 تبصره

 .بود خواهد یو فناور انیبن

 فناورانه:  یبه دستاوردها یازدهينحوه امت -2 ماده

 : گرددیم محاسبه لیذ جدول مطابق یو فناور انیدانش بن یهاشرکت در تیعضو ازیامت  -2-1

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 زايامت شرکت نوع فیرد

 15 انیبن دانش شرکت 1

 0 فناور شرکت 2

از سهام آن  یکه بخش انیبن دانش یشرکتها در تیعضو 1

 متعلق به دانشگاه باشد

48 

 هب متعلق آن سهام از یبخش که فناور یشرکتها در تیعضو 4

 باشد دانشگاه

28 

 و تیریمد سازمان یبند سطح براساس یو فناور انیدانش بن یها شرکت یبند سطح ازیامت ملاک -2-2

 .بود خواهد یزیر برنامه

 دهيبرگز نيکارآفر -(14) بخش

 :یعموم طيشرا - 1 ماده

 یهاشاخص قالب در شاغل، یعلم أتیه عضو عملکرد براساس دانشگاه یفناورو  یپژوهش شورای-1-1

 :دینمایم انتخاب ریز قرار به دهیبرگز نیکارآفر بعنوان را نفر 1 ،بخش نیا 2 ماده در شده فیتعر

وسعه مشارکت را در ت نیشتریب که دهیبرگز نیکارآفر عنوان بهدانشگاه  یعلم اتیه یاعضا از نفر کی -1-2

 وریشهر آخر ات قبل سال مهر اول از ییزااشتغال نیشتریدر دانشگاه داشته و توانسته باشد ب ینیفرهنگ کارآفر

 داشته باشد. یجار سال

 نحوه امتيازدهی به کارآفرينان برتر:  -2ماده 

اط با تائید اداره ارتب با نوآورانه و نانهیکارآفر یهاتیفعال و هاکانون ها،کارگاه در مشارکت و لیتشک-2-1

 :ریز جدول صورت به و فناوری دانشگاه یشورای پژوهشصنعت و 

 
 هکاف اي کانون ليتشك عنوان

 ینيکارآفر

 در مشارکت ها کارگروه در مشارکت

 ها کارگاه

 و نانهيکارآفر یها تيفعال

 نوآورانه

 3 5 7 14 ازيامت

 

ژوهشی پشورای اداره ارتباط با صنعت و با تایید  ورییشها، سمینارهای کارآفرینی و نوآبرگزاری هما-2-2

 به صورت جدول زیر خواهد بود: ، امتیاز دهی بر اساس سطح همایشهاو فناوری  دانشگاه



 

 

 

 یا دانشكده یدانشگاه یاستان یمل یالملل نيب عنوان

 3 0 6 8 14 ازيامت

 

ا تایید ب گرایشهای مختلف -در رشته تحقیقات انجام یافته در ارتباط با موضوع کارآفرینی و نوآوری-2-1

 جدول زیر: ، بر اساسو فناوری دانشگاه یپژوهش شورایو  شورای انتشارات دانشگاه

 

 نامههدایت پایان هدایت رساله سایر تحقیقات مرتبط ترجمه کتاب تالیف کتاب عنوان

 2 5 1 5 18 امتیاز

 

ط اداره ارتباعضویت در موسسات کارآفرینی و نوع آوری داخلی و خارجی با ارائه مستندات و تایید -2-4

  اساس جدول زیر:، بر دانشگاه فناوریو  یپژوهشمدیریت امور با صنعت و 

 

 موسسات خارجی موسسات داخلی عنوان

 18تا  5 5تا  1 امتیاز

 

 -واحدهای خدماتی –کتهای تخصص رتعداد اشتغال ایجاد شده توسط عضو هیات علمی در ش-2-5

 .فناوری دانشگاه و یشورای پژوهشاداره ارتباط با صنعت و با تایید تولیدی و صنعتی 

 گواهی تایید شده سوابق بیمه ای افراد بکار رفته شده در بازه زمانی ارزیابی یک ساله ارائه: 12 تبصره

 الزمیست.

ا اداره ارتباط ب یابیکار و یشغل تیهدا مرکز دییتا با انیدانشجو تیهدا و مشاوره ،یابیاستعداد-2-6

 .امتیاز 2به ازاء هر دانشجو  و فناوری دانشگاه یصنعت و شورای پژوهش

 یکردهایرو کردن یاتیعمل و سیتدر فعال یها روش یریبکارگ و ینیکارآفر موفق یالگو ارائه-2-7

بر  ، امتیاز دهیاداره ارتباط با صنعت و شورای پژوهشی و فناوری دانشگاه دییتا با کلاسها در کیتئور

 اساس جدول زیر:

 

ارائه الگوی موفق کار  عنوان

 آفرینی

بکارگیری روش های فعال 

 تدریس

عملیاتی کردن 

 دروس

 5 0 18 امتیاز
 



 

 

 

 ايرانی های مقيم خارج یالملل نيب فناورانه یهايهمكار دهيبرگز -(11بخش )

 :یعموم طيشرا - 1ماده 

 فیتعر یهاشاخص قالب در شاغل، یعلم أتیه عضو عملکرد براساس دانشگاه یفناور امور تیریمد -1-1

 میقم یها یرانی)ا برتر یالملل نیب فناورانه یهایهمکار دهیبرگز بعنوان را نفر 1 بخش، نیا 2 ماده در شده

 :دینما یم انتخاب ریز قرار به (خارج

)ايرانی  برتر یالملل نیب فناورانه یهایهمکار دهیبرگزبه عنوان از اعضای هیات علمی دانشگاه نفر  کی -1-2

از اول مهر  که بیشترین مشارکت را در همکاری های فناورانه بین المللی در دانشگاه  های مقيم خارج(

 .ی داشته باشدسال جار وریسال قبل تا آخر شهر

 : ميرمقيغ یها یرانيافناورانه  یهايهمكار دهيبرگزبه  یازدهينحوه امت -2ماده 

معاونت آموزشی و  از طریقبا شرکت های فناوری منعقده مستقل و یا مشترک بین المللی  قرارداد -2-1

 1دلار اضافی  588و به ازاء هر  امتیاز 2  دلار 1888 مبلغ تا: الذکربازه زمانی فوقدر پژوهشی دانشگاه

 امتیاز.

 امتیاز  18پذیرش شده هر نفر ایرانی غیرمقیم تعداد محققان پسا دکترای  -2-2

 1  برای هر ماه ایرانیهای غیرمقیم پذیرش شده برای فرصت مطالعاتیمیزبانی از اعضای هیئت علمی  -2-1

 امتیاز

 امتیاز.  5برای هرماه و هر استاد  ایرانی غیرمقیم میزبانی استاد مدعو -2-4

اد با هر رویدایرانی غیر مقیم رانی ها و نشست های علمی بین المللی مجازی و حضوری نبرگزاری سخ -2-5

 امتیاز 1

 امتیاز 5هر رویداد ایرانی غیرمقیم حضوری  یا برگزاری کارگاه های علمی بین المللی مجازی ومیزبانی  -2-6

 امتیاز 18هر شرکت ایرانی های غیرمقیم تاسیس شرکت مشترک دانش بنیان با مشارکت همکاری در -2-7

 امتیاز 18میزبانی طرح جایگزین خدمت ایرانیان غیرمقیم هر نفر  -2-0

 برتر فناور)شرکت(  واحد -(12) بخش

رایط براساس شمدیریت مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه و با تائید شورای پژوهشی و فناوری دانشگاه بناب 

 نماید.انتخاب می بنابعنوان واحد فناور برتر دانشگاه  مطرح شده زیر یک واحد فناور را به

 شرايط عمومی -1ماده 

 توانند در ارزیابی شرکت نمایند.می بنابواحدهای فناور مستقر در مرکز رشد و نوآوری دانشگاه  -1-1



 

 

 

: در صورت اخذ مجوزهای لازم از شورای گسترش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و ایجاد پردیس 11 تبصره

ارزیابی در مورد واحدهای ، بنابعلم و فناوری و یا پهنه علم و فناوری در دانشگاه  علم و فناوری یا پارک

 مستقر در این مراکز صورت خواهد گرفت.

منتهی به  سال چهارهایی از واحد فناور در ارزشیابی لحاظ خواهد شد که در محدوده زمانی فعالیت -1-2

 ارزیابی صورت پذیرفته باشد. شهریور سال جاری 11

 ها باشد.اداره ثبت شرکتواحد فناور باید دارای شناسه ملی یا شماره ثبت از  -1-1

 شرايط اختصاصی -2ماده 

 :1بنیان تولیدی نوع جمهوری: دانشبنیانی و خلاق از معاونت علمی و فناوری ریاستاخذ مجوز دانش -2-1

 1: 2بنیان نوپا نوع امتیاز، دانش 5: 1بنیان نوپا نوع امتیاز، ، دانش 0: 2بنیان تولیدی نوع امتیاز، دانش 18

 امتیاز 2امتیاز، شرکت خلاق:  2: 1بنیان نوع دانشامتیاز، 

در  0های فعال در حوزه علوم انسانی، هنر و فناوری اطلاعات، امتیاز شرکت خلاق : برای شرکت14تبصره 

 شود.نظر گرفته می

 صلاح، امتیاز اینبنیان و خلاق توسط مراجع ذیهای دانش: در صورت تغییر در تعداد و نوع شرکت15تبصره 

 بخش متناسب با تغییرات، اصلاح خواهد شد.

امتیاز، به ازای هر نفر با درجه کارشناسی  5به ازای هر نفر با درجه دکتری و بالاتر: : نیروی انسانی فعال -2-2

 1تر از کارشناسی: امتیاز، به ازای هر نفر با درجه پایین 2امتیاز، به ازای هر نفر با درجه کارشناسی:  1ارشد: 

ها: نیم نامه رسمی از طرف اداره ارتباط با صنعت دانشگاهز، پذیرش هر کارآموز و یا کارورز با معرفیامتیا

 امتیاز

 : ارائه مستندات قرارداد کاری و بیمه ضروری است.16تبصره 

  18المللی مرتبط با کسب و کار:های معتبر بیننامهها و تاییدها: اخذ گواهینامهاخذ مجوزها، گواهی -2-1

امتیاز، نشان  18برداری: امتیاز، پروانه بهره 18المللی معتبر برای محصول: امتیاز، ثبت اختراع )پتنت( بین

امتیاز، ثبت نشان تجاری )برند(:  4امتیاز، جواز تاسیس:  5امتیاز، ثبت مالکیت معنوی داخلی:  0استاندارد: 

 امتیاز. 2

 شود.امتیاز در نظر گرفته می 0طلاعات، داشتن مجوز افتا: : برای واحدهای فناور حوزه فناوری ا17تبصره 

ها،  مدیریت مرکز رشد و نوآوری دانشگاه خواهد ها و تاییدیهنامهمجوزها، گواهی مرجع بررسی :10 تبصره

 بود.

 امتیاز 2های اولیه: امتیاز، آزمایشگاهی و نمونه 5امتیاز، نیمه صنعتی:  18تولید محصول: صنعتی :  -2-4

: تعیین نوع تولید براساس ابعاد کارگاه، امکانات و تجهیزات واحد فناور توسط مدیریت مرکز رشد 19تبصره 

 شود.و نوآوری دانشگاه مشخص می



 

 

 

 1سازی: به ازای هر فروش و یا عقد قرارداد داخلی با ارزش فروش محصول، عقد قرارداد و تجاری -2-5

 امتیاز 5صادرات با ارزش هزار دلاری: امتیاز، به ازای هر  18میلیارد ریال: 

: فروش محصول باید با اطلاع و تایید مرکز رشد و نوآوری دانشگاه و در راستای ایده فناورانه ورودی 28تبصره 

 به مرکز باشد.

شود و هر در نظر گرفته می 1488میلیارد ریال( سال  1: سال مرجع برای مبنای فروش ریالی )21تبصره 

 شود.به عدد مذکور اضافه میدرصد  28سال 

 

مورد موافقت  80/89/1481 بخش در  جلسه شورای پژوهش و فناوری دانشگاه در تاریخ  12این دستورالعمل در 

به تصویب رسید و جایگزین   12/89/1481 قرار گرفت و در نشست هیات رئیسه دانشگاه در تاریخ

 .دهای قبلی گردیدستورالعمل


