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وبمٍارتقبیمرتبٍ
(بىد 2–9–3
آييه

اهتياص ّش يك اص طشحّاي صٌعتي (شاهل اًَاع طشاحي ،ساخت ،هطالعِ ،تشسسي ،هشاٍسُ ،تحليلً ،ظاست ٍ  )...كِ اص
طشيق داًشگاُ هٌعقذ شذُ ٍ دس صهاى اسايِ دسخَاست تاييذ سسوي كاسفشها هثٌي تش پيششفت ٍ خاتوِ تعْذات فٌي اخز
شذُ تاشذ ،تا تاييذ هعاًٍت پژٍّش ٍ فٌاٍسي داًشگاُ تِ ششح صيش تخصيص هيياتذ.
-1امتيبزمبلغطرح( :)C
مبلغيصًليطرح(برحسبميليًنريبل) ( )A

امتيبز

وحًٌمحبسبٍامتيبز( )C

صفش تا  1000هيليَى سيال

اص  0تا 5

C= 0+(A)/1000*5

 1000تا  5000هيليَى سيال

اص  5تا 12

C= 5+(A-1000)/4000*7

تيش اص  5000هيليَى سيال

12

C=12

 تبصرٌ :1حذاكثش اهتياص ًْايي قاتل احتساب دس ّش طشح دٍ تشاتش اهتياص كل هثلػ طشح ( )H ≤ 2*Cهيتاشذ .
-2ضريبمبَيتطشح( :)D

تستِ تِ حَصُ ٍ ًَع طشح ٍ تٌا تِ تشخيص هعاًٍت پژٍّش ٍ فٌاٍسي ،ضشاية صيش دس اهتياص هثلػ طشح ضشب هيگشدد:
مًضًع 

رديف 

ضريب

1

ضشية طشحّاي دفاعي

1.2

2

ضشية طشحّاي تيي داًشكذُاي/داًشگاّي

1.1

3.1
3.2
4

ضشية طشحّاي داًشكذُّاي علَم پايِ (داًشكذُ علَم سياضي ،داًشكذُ شيوي ٍ داًشكذُ
فيضيك)
هشاكض آهَصشي (هشكض صتاىّا ٍ صتاىشٌاسي ،هشكض گشافيك هٌْذسي ،هشكض هعاسف اسالهي ٍ
علَم اًساًي ،هشكض كاسگاُّاي آهَصشي ٍ گشٍُ فلسفِ علن)
ضشية طشحّاي تاهيي تجْيضات ٍ تَليذ تكشاس پزيش

1.1
1.2
0.8

 -1-2طشحّاي دفاعي :طشحّايي كِ هَضَعات آى دس حَصُ ًياصهٌذيّاي دفاعي كشَس تَدُ ٍ تْشُتشداس آى جضٍ
ساصهاىّاي صيش هجوَعِ ٍصاست دفاع ٍ پشتيثاًي ًيشٍّاي هسلح هيتاشذ ٍ يا تِ ّش دليل طشح هحشهاًِ تلقي هيگشدد.

 -2-2طشحّاي تيي داًشكذُاي/داًشگاّي :طشحّايي كِ اعضاي ّيات علوي ّوكاس آى اص داًشكذُ يا داًشگاّي تِ
جض داًشكذُ ٍ داًشگاُ هجشي اصلي تاشذ .جْت تْشُهٌذي اص ضشية ايي تخش الصم است اساهي اعضاي ّيات علوي
ّوكاس دس فشم دسخَاست آٍسدُ شذُ ٍ ششايط هادُ  3سا احشاص ًوايٌذ .دس طشحّاي تيي داًشگاّي الصم است حكن
كاسگضيٌي عضَّيات علوي ّوكاس دس تاصُ صهاًي اجشاي طشح ،تِ فشم دسخَاست اسصياتي پيَست گشدد ٍ تِ اصاي
ّوكاسي ايشاى اسٌاد هالي اسايِ شذُ تاشذ.
 تبصرٌ :2دس تخصيص اهتياص تِ اعضاي ّيات علوي ّوكاس اص سايش داًشگاُّا ،اهتياصي هحاسثِ ًشذُ ٍ اهتياص آى تِ
هجشي اصلي تخصيص خَاّذ يافت .
 -3-2طشحّاي اعضاء ّيات علوي داًشكذُّاي علَم پايِ ٍ هشاكض آهَصشي :طشحّايي كِ هجشي اصلي آى عضَ
ّيات علوي داًشكذُّاي سياضي ،فيضيك ،شيوي ٍ هشاكض آهَصشي شاهل هشكض صتاىّا ٍ صتاىشٌاسي ،هشكض گشافيك
هٌْذسي ،هشكض هعاسف اسالهي ٍ علَم اًساًي ،هشكض كاسگاُّاي آهَصشي ٍ گشٍُ فلسفِ علن تاشذ.
 -4-2طشحّاي تاهيي تجْيضات :طشحّايي كِ سْن هثلػ تجْيضاتي كِ دس قالة هحصَل تِ كاسفشها تحَيل دادُ خَاّذ
شذ تيش اص  %50كل هثلػ طشح تاشذ.
 -5-2طشحّاي تَليذ تكشاس پزيش :طشحّايي كِ هَضَع آى ساخت يك هحصَل تا هشخصات ثاتت ٍ تكشاس پزيش
هيتاشذ.
 -6-2حذاكثش ضشية افضايشي قاتل احتساب دس ايي قسوت  1.5هيتاشذ.
-3ضريبمشبركتاعضبءَئيتعلمي( :)E

دس هَسد طشحّايي كِ هشاسكت ّش يك اص اعضاي ّيات علوي ّوكاس تيش اص  %20تاشذ ضشاية صيش دس اهتياص هثلػ
طشح اعوال هيگشدد:
رديف 

تعداد 

ضريب

1

ً 2فش (شاهل هجشي اصلي)

1.2

2

ً 3فش(شاهل هجشي اصلي)

1.4

3

ً 4فش تِ تاال(شاهل هجشي اصلي)

1.5

-4امتيبزمشبركتداوشجًيبن( :)F

دس اجشاي طشحّايي كِ داًشجَياى داًشگاُ صٌعتي ششيف دس آىّا ّوكاسي ًوَدُ ٍ تِ اصاء ّوكاسي خَد حق الضحوِ
دسيافت كشدُ تاشٌذ ،اهتياصات صيش تا سقف  2اهتياص اضافِ خَاّذ شذ:
درصدپرداختيبٍداوشجًيبنازكليصًليقرارداد  امتيبزبٍازاءَروفر

 %5تا %10

0.5

 %10الي %15

1

 %15الي %25

1.5

تيش اص %25

2

ايي تٌذ هشوَل داًشجَياًي است كِ دس تخشي اص تاصُ صهاًي اجشاي طشح دس حال تحصيل تَدُ ٍ تشاي پشداختّاي
صَست گشفتِ تِ ايشاى اسٌاد هالي تِ هعاًٍت پژٍّش ٍ فٌاٍسي اسايِ شذُ تاشذ.
 تبصرٌ :3حذاكثش اهتياص داًشجَيي قاتل احتساب ًصف اهتياص هثلػ طشح ( )2*F ≤ Cهيتاشذ.
-5امتيبزخريجيطرح( :)G

دس اجشاي طشحّايي كِ اص خشٍجي آىّا هقاالت علوي هٌتشش گشدد ٍ يا يك ايذُ يا هحصَل تِ صَست سسوي ثثت
گشدد اهتياصات ريل اضافِ خَاّذ شذ:
رديف 

مًضًع 

امتيبز

1

هقالِ هٌتشش شذُ دس ًششيات هعتثش داخلي

0.5

2

هقالِ هٌتشش شذُ دس ًششيات هعتثش خاسجي

1

3

ثثت اختشاع داخلي

0.5

4

ثثت اختشاع خاسجي

2

 -1-5هقاالت خشٍجي طشح :هقاالتي هَسد هحاسثِ قشاس هيگيشًذ كِ حايض ششايط صيش تاشٌذ:
 .1هَضَع آى هشتثط تا هَضَع طشح تاشذ.
 .2دس صَست لضٍم جْت اًتشاس آى اص كاسفشها تائيذيِ هكتَب اخز شذُ تاشذ.
 .3تا ركش عٌَاى كاسفشها دس هقالِ تشكش شذُ تاشذ)acknowledge( .
 -2-5اختشاعات خشٍجي طشح :اختشاعاتي هَسد هحاسثِ قشاس هيگيشد كِ حايض ششايط صيش تاشٌذ:
 .1هَضَع آى هشتثط تا هَضَع طشح تاشذ.

 .2دس صَست لضٍم جْت ثثت آى اص كاسفشها تائيذيِ هكتَب اخز شذُ تاشذ.
 .3دس گَاّي ثثت اختشاع ًام داًشگاُ ًيض تِ عٌَاى هالك تخشي اص طشح ركش شذُ تاشذ.
–6امتيبزوُبيي(:)H

 -1-6اهتياص ًْايي طشح تش اساس فشهَل صيش هحاسثِ هيگشدد:
H=(C*D*E)+F+G
 -2-6حذاكثش اهتياص ًْايي قاتل احتساب دس ّش طشح  15هيتاشذ.
-7تقسيمامتيبزات

 -1-7اهتياص ًْايي ،تش اساس دسصذ هشاسكت هجشي ٍ ّش يك اص اعضاي ّيات علوي ّوكاس هحاسثِ ٍ تخصيص
خَاّذ يافت.
 تبصرٌّ :4ش قشاسداد هيتَاًذ طي دٍ هشحلِ تشسسي ٍ تِ آى اهتياص تخصيص ياتذ .حذاقل هيضاى پيششفت كاس جْت
تخصيص اهتياص دس هشحلِ اٍل  %50تش اساس تاييذ كاسفشها تَدُ ٍ تخصيص اهتياص دس هشحلِ دٍم ًياصهٌذ تاييذ
كاسفشها هثٌي تش خاتوِ تعْذات فٌي قشاسداد ًسثت تِ هاصاد اهتياص هشحلِ اٍل هيتاشذ .
ايي شيًَُاهِ دس  7هادُ ٍ  4تثصشُ دس تاسيخ  ………………….تِ تصَية ّيات هويضُ داًشگاُ سسيذُ ٍ تَسط
هعاًٍت پژٍّش ٍ فٌاٍسي داًشگاُ اتالغ گشديذ.

