
 

 

 بسمه تعالی

 

 خدمات فناوری واحدهایارزیابی  نامهشیوه

 

 مقدمه -1ماده 

ارزیابی به منظور ارایه خدمات بر اساس  هایها بر اساس شاخصخدمات فناوری و همچنین دسته بندی آن واحدهایبه منظور ارزیابی و بررسی عملکرد 

 نامه صورت خواهد پذیرفت.شیوهاین 

 از ارزیابی اهداف -2ماده 

  خدمات فناوری واحدهایبررسی عملکرد 

 جهت ارایه تسهیالت واحدهای خدمات فناوریبندی دسته 

 های ارزیابیشاخص -3ماده 

 زیر صورت خواهد پذیرفت: هایخدمات فناوری بر اساس شاخص واحدهایارزیابی 

 در سه سال اخیر و نحوه هزینه کرد آن ارتباط با صنعت، گرنت و برنامه توسعه فناوری قراردادهایاز محل حجم وصولی . 1.3

کرد آن امتیاز  و نحوه هزنیه ی ارتباط با صنعت، برنامه گرنت و برنامه توسعه فناوریخدمات فناوری بر اساس میزان وصولی قراردادها واحدهای

 گردد:کسب خواهند نمود. نحوه هزینه کرد مبالغ به سه دسته تقسیم می

  گردد. مبالغی که یا دانشجویان پرداخت می واحدپرسنلی: مبالغی که تحت عنوان حقوق ماهیانه، مشارکت در پروژه یا ... به پرسنل

گردد. مبالغ پرداخت شده در این بند با احتساب ین بند نمیتحت هر عنوانی به اعضای هیات علمی دانشگاه پراخت گردد مشمول ا

 باشد.می 33مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت. سقف امتیاز پرسنلی  زیرضریب 

 شرایط نخبگی نامهجذب در قالب آیین بیمه محل تحصیل تحصیلی مقطع آخرین تحصیلی وضعیت

 ندارد دارد پژوهشیار پژوهشگر ندارد دارد غیر شریف شریف دکترا فوق لیسانس لیسانس دیپلم التحصیل فارغ دانشجو

1.1 1 1 1.1 1.1 1 1.1 1 1.1 1 1.1 1.1 1.1 1 

 گردد در صورتی که برچسب اموال دریافت نموده و ها میتجهیزاتی: مبالغی از قرارداد که صرف خرید تجهیزات و تجهیز آزمایشگاه

امتیاز محاسبه خواهد شد. مبلغی از ها تعلق خواهد گرفت و پس از آن به آن 1/1جز دارایی دانشگاه به حساب آیند ضریب افزایشی 

با احتساب ضریب قرارداد که صرف خرید مواد مصرفی و تجهیزاتی که در محصولی که به کارفرما تحویل خواهد شد مصرف گردد 

 باشد.می 1و سقف امتیاز غیر تجهیزاتی  33سقف امتیاز تجهیزاتی  .خواهد شد محاسبه 3.1

  خدمات فناوری یا سایر اعضای هیات علمی مشارکت کننده در  واحدسایر: مبالغی که صرف پرداخت به موسس/اعضای هیات موسس

 باشد.امتیاز می 33سقف این بخش  گردد مستقیماً در جدول زیر اعمال خواهد شد. سایر مواردو یا  هااجرای قرارداد

 اعمال خواهد شد. همچنین ضریب زمان به صورت زیر در مبلغ وصولی

 1.0نسخه: 



 

 

  گیرد.در جدول فوق قرار می 3.1با احتساب ضریب  واحدمبالغ وصولی دو سال گذشته 

  گیرد.در جدول فوق قرار می 1با احتساب ضریب واحد مبالغ وصولی سال گذشته 

  گیرد.در جدول فوق قرار می 1.1با احتساب ضریب واحد مبالغ وصولی سال جاری 

 

 گیرد.پس از ضرب در ضرایب فوق در فرمول زیر قرار می هامبلغ وصولی

𝑅 =  
𝐼

𝑋
 

Iمبلغ وصولی : 

X:  گردد.ابالغ میواحد وصولی قراردادها که به صورت سالیانه از سوی کمیته 

 باشد.امتیاز می 03 سقف امتیاز حاصل از این بند

 

 سال اخیر 3. تعدد و تنوع کارفرمایان قراردادهای ارتباط با صنعت 1.3

امتیاز  1خدمات فناوری به تعداد هر یک از کارفرمایانی که در سال سه اخیر قرارداد در حال اجرا داشته باشند، به ازای هر کارفرما  واحدهای

 نمایند.دریافت می

 باشد.امتیاز می 1سقف امتیاز حاصل از این بند 

 

 قراردادهای پایان یافته. 3.3

امتیاز  3.1به ازای هر قرارداد  ها در سال جاری با موفقیت به پایان رسیده باشدی ارتباط با صنعت آنکه قراردادهاخدمات فناوری  واحدهای

 .کسب خواهند نمودامتیاز  1.3مبلغ قرارداد در جدول بند  %13به میزان  دریافت خواهند نمود و 

 باشد.امتیاز می 13سقف امتیاز حاصل از این بند 

 

 پژوهشی-علمیبرگزاری رویدادهای . 4.3

جدول زیر امتیاز دریافت بر اساس  گردندبا مخاطبان داخل و خارج از دانشگاه برگزار میخدمات فناوری  واحدهایرویدادهایی که توسط . 1.4.3

 خواهند نمود.

 سقف امتیاز سطح رویداد نوع رویداد

 کنفرانس

 میلیون ریال 0333معادل امتیاز یک قرارداد با مبلغ  بین المللی

 میلیون ریال 3333معادل امتیاز یک قرارداد با مبلغ  ملی

 میلیون ریال 1333معادل امتیاز یک قرارداد با مبلغ  محدود

 مسابقه، جشنواره
 میلیون ریال 1333معادل امتیاز یک قرارداد با مبلغ  بین المللی

 میلیون ریال 1333معادل امتیاز یک قرارداد با مبلغ  ملی



 

 

 میلیون ریال 033امتیاز یک قرارداد با مبلغ  معادل محدود

 همایش، سمینار

 میلیون ریال 133معادل امتیاز یک قرارداد با مبلغ  بین المللی

 میلیون ریال 133معادل امتیاز یک قرارداد با مبلغ  ملی

 میلیون ریال 13معادل امتیاز یک قرارداد با مبلغ  محدود

 باشد.امتیاز می 11سقف امتیاز حاصل از این بند 

 

 های پژوهشی. مشارکت و حمایت از برنامه1.3

در صورتی که خدمات ارایه شده به صورت مالی های معاونت همکاری و حمایت نمایند ها و برنامهخدمات فناوری که در توسعه طرح واحدهای

به ایشان تعلق خواهد گرفت و در صورتی که خدمات ارایه شده دارای ارزش معنوی بوده  1.3در فرمول بند  1انجام شده باشد با احتساب ضریب 

 های مالی به آن امتیاز تعلق خواهد گرفت.باشند برآورد ارزش مالی آن توسط کمیته صورت خواهد پذیرفت و مانند حمایت

 باشد.امتیاز می 11سقف امتیاز حاصل از این بند 

 

 . انتشار مقاالت0.3

 گیرد:زیر امتیاز تعلق می شیوهیابد طبق به مقاالتی که از سوی مدیران و پرسنل واحدهای خدمات فناوری انتشار می

S= P * W * K 

P :مقاله ضریب 

W :نویسندگان ضریب 

K اند.پوستر، چکیده یا چکیده گسترده پذیرفته شدهبرای مقاالتی که به صورت مقاله کوتاه، یاداشت پژوهشی،  3.1: ضریب 

 گردد:بر اساس جدول زیر محاسبه می Pضریب 

 ضریب سطح مقاالت ردیف

 1 کنفرانس ملی یا مجله داخلی فارسی 1

 1.1 کنفرانس بین المللی یا مجله داخلی انگلیسی 1

 1 کنفرانس بین المللی یا مجله خارجی 3

 گردد:بر اساس جدول زیر محاسبه می Wضریب 

 ضریب تعداد ردیف

 1.1 نفر 1 1

 1.4 نفر 3 1

 1.1 نفر به باال 4 3

ماه پیش  0حداقل به میزان  3.1گیرد که در بند در محاسبه امتیاز پرسنل پژوهشی واحدهای خدمات فناوری تنها امتیاز افرادی مورد محاسبه قرار می

 از انتشار مقاله به ایشان حقوق ماهیانه پرداخت شده باشد.



 

 

 باشد.امتیاز می 11سقف امتیاز حاصل از این بند 

 

 . توسعه نام و برند دانشگاه0.3

کامل دانشگاه ذکر گردد و سبب ارتقاع  های داخلی و خارجی، با ذکر نام و عنوان در رسانهها های آنخدمات فناوری که اخبار فعالیت واحدهای

 یند:نمانام، برند و جایگاه دانشگاه را در جامعه گردد به شیوه زیر امتیاز دریافت می

 امتیاز بر اساس نظر کمیته 1الی  3.11از داخلی:  هایو رسانه نشریات ها،هر عنوان خبری در وب سایت 

  امتیاز بر اساس نظر کمیته 3الی  3.11خارجی: از های ها، نشریات و رسانهوب سایتهر عنوان خبری در 

 باشد:موارد مشمول امتیاز بر اساس موارد زیر می

 نتایج و خروجی حاصل از اجرای قرادادهای ارتباط با صنعت 

 پژوهشی-نتیجه و خروجی حاصل از برگزاری رویدادهای علمی 

 ثبت اختراعات و اکتشافات 

 کسب مقام در مسابقات 

 کسب جوایز متعبر ملی و بین المللی 

 باشد.امتیاز می 13سقف امتیاز حاصل از این بند 

 

 . جذب کارآموز1.3

ادل در صورتی که دفاتر و مراکز خدمات فناوری اقدام به جذب دانشجویان مقطع لیسانس به عنوان کارآموز نمایند، به ازای هر دوره آموزشی )مع

 باشد.این بند تنها مشمول دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف می گیرد.امتیاز به ایشان تعلق می 3ساعت(  143

 باشد.امتیاز می 13سقف امتیاز حاصل از این بند 

 

 امتیازات منفی. 9.3

امتیاز منفی برای  13الی  1خدمات فناوری بر اساس نوع تخلف و نظر کمیته بین ایجاد و توسعه واحدهای در صورت بروز تخلف از آیین نامه 

 گردد.منظور میواحد 

 گردد.هت انحالل به کمیته مراکز خدمت فناوری معرفی میامتیاز منفی تعلق گیرد ج 13، واحد خدمات فناوریدر صورتی که در دوره ارزیابی 

 

 در تاریخ ....................... به تصویب کمیته رسیده و توسط معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه ابالغ گردید. بند 13و  ماده 3در  نامهشیوهاین 


