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دارد

بخشنامه به: معاونان، روسای مراکز و مدیران کل سازمان مرکزی و روسای استانها، واحدها و مراکز 
آموزشی دانشگاه آزاد اسالمی

موضوع: ابالغ آیین نامه دیپلماسی علمی دانشگاه آزاد اسالمی
در راستای پیاده سازی راهبردها و اقدامات سند دانشگاه اسالمی از جمله راهبرد ۱۲ از نظام 
فرهنگی- تربیتی (تعامل اثربخش فرهنگى، اجتماعی و سیاسى دانشگاه هاى کشور با دانشگاهها 
و مراکز آموزش عالی دیگر کشورها به ویژه در جهان اسالم و افزایش سهم تأثیرگذاری بر آن ها) 
راهبرد ۵ از نظام آموزشی (آگاهی از آخرین دستاوردهای علمی بشر و بهره گیری ازآن ها متناسب 
با ارزش های اسالمی برای استفاده در مراکز آموزش عالی)، اقدامات ۲-۱۴، ۳-۵ و ۴-۴ از نظام 
پژوهش و فناوری (کارآمد نمودن دیپلماسی علم و فناوری در عرصه جهانی به ویژه جهان اسالم 
ایجاد سازوکار و زیرساخت الزم برای رقابت موثر و کارآمد دانشگاه ها، پژوهشگاه ها و پژوهشگران 
در سطوح بین المللی جهت دستیابی به مرجعیت علمیوایجاد شبکه های پژوهشی ملی، منطقه ای 
و بین المللی برای انتشار و تبادل دانش و فناوری متناسب با اولویت تولید دانش تمدن 
ایرانی- اسالمی و بهره گیری از فرصت های جهانی) و راهبرد۴ از نظام مدیریتی (نقش آفرینی فعال 
دانشگاه ها در عرصه های علمی و فرهنگی در سطح بین الملل با اولویت تعامل با دانشگاه های 
جهان اسالم) و همچنین تحقق اهداف اسناد باالدستی کشور در حوزه علم و فناوری نظیر 
سند جامع روابط علمی بینالمللی جمهوری اسالمی ایران مصوب شورای عالی انقالب فرهنگی 
و سیاستهای کالن دانشگاه در حوزه علم و فناوری و دیپلماسی علمی، آیین نامه حاضر ابالغ 

می شود.
مسئولیت حسن اجرای این آیین نامه از تاریخ ابالغ بر عهده روسای واحدهای دانشگاهی 

و دبیرخانه هیات امنای استان، حسب مورد است.
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    1477893855کدپستی  سازمان مرکزي دانشگاه آزاد اسالمی،بلوار شهداي حصارك،میدان دانشگاه(شمال)،انتهاي بزرگراه شهید ستاري،نشانی: تهران

  4748و تلفن گویاي  47350000تلفن:

  11از  1 صفحه

  

 

  

  

  مقدمه:

 تربیتی -فرهنگی از نظام 12راهبرد  از جمله اسالمی دانشگاه سند اقدامات و راهبردها سازي پیاده راستاي در

به  کشورها دیگر آموزش عالی مراکز و دانشگاهها با هاى کشوردانشگاه سیاسى و اجتماعی فرهنگى، اثربخش (تعامل

 آخرین از (آگاهی از نظام آموزشی 5راهبرد ها)، بر آن تأثیرگذاري سهم افزایش و اسالم جهان در ویژه

عالی)، مراکز آموزش در استفاده براي اسالمی هايارزش با متناسب هاازآن گیريبهره و بشر علمی دستاوردهاي

فناوري در عرصه  و دیپلماسی علم نمودن (کارآمد از نظام پژوهش و فناوري 4-4و  5-3، 14-2اقدامات 

و ها ها، پژوهشگاهجهانی به ویژه جهان اسالم، ایجاد سازوکار و زیرساخت الزم براي رقابت موثر و کارآمد دانشگاه

المللی اي و بینهاي پژوهشی ملی، منطقهپژوهشگران در سطوح بین المللی جهت دستیابی به مرجعیت علمی و ایجاد شبکه

هاي گیري از فرصتاسالمی و بهره -براي انتشار و تبادل دانش و فناوري متناسب با اولویت تولید دانش تمدن ایرانی

الملل هاي علمی و فرهنگی در سطح بینها در عرصهینی فعال دانشگاهآفر(نقش از نظام مدیریتی 4راهبردجهانی) و 

 در حوزه علم و فناوري نظیرهاي جهان اسالم) و همچنین تحقق اهداف اسناد باالدستی کشور با اولویت تعامل با دانشگاه

هاي کالن یاستو سعالی انقالب فرهنگی مصوب شورايسند جامع روابط علمی بین المللی جمهوري اسالمی ایران 

  نامه حاضر تهیه و تدوین شده است.دانشگاه در حوزه علم و فناوري و دیپلماسی علمی، آئین

  

  تعاریف و مفاهیم -1ماده

  منظور، دانشگاه آزاد اسالمی است. دانشگاه: -1-1

  است.منظور، پژوهشگاه و شبکه آزمایشگاهی دانشگاه آزاد اسالمی  پژوهشگاه و شبکه آزمایشگاهی: -1-2

  منظور، شوراي دیپلماسی علمی دانشگاه آزاد اسالمی است. شورا: -1-3

  منظور، کمیته راهبري دیپلماسی علمی استانی است. کمیته: -1-4

-پدیده تبیین جدید، حقایق کشف در انسان به که جهان با ارتباط در یافتهنظام از اطالعات است ايمجموعه علم: -1-5

  کند.می کمک اطالعات پیکره بر آن افزودن و شده مشاهده هاي

 توسعه، در و اندنشأت گرفته عملی تجربه و علم از که فنونی و ابزار اطالعات، از متشکل ايمجموعه فناوري: -1-6

  .گیرندمی قرار استفاده مورد و خدمات هاسیستم فرایندها، محصوالت، کارگیري به و تولید طراحی،

  

  اسالمی آزاد دانشگاه آیین نامه دیپلماسی علمی
  

   پژوهشگاه و شبکه آزمایشگاهی                      
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    1477893855کدپستی  سازمان مرکزي دانشگاه آزاد اسالمی،بلوار شهداي حصارك،میدان دانشگاه(شمال)،انتهاي بزرگراه شهید ستاري،نشانی: تهران

  4748و تلفن گویاي  47350000تلفن:

  11از  2 صفحه

 بازاریابی، در جدید ، روشی)خدمات یا کاال( شده بهتر بسیار یا جدید فرایندي یا محصول آوردن عمل به نوآوري: -1-7

  . است خارجی روابط یا کار سازمان محل کار، و کسب هايشیوه در جدید سازمانی روش

مورد استفاده دیپلماسی به معناي هدایت روابط بین افراد، گروه ها و ملت ها، از جمله واژه هاي سیاسی  دیپلماسی: -1-8

در عرصه مناسبات بین المللی است که در گذر زمان و متناسب با تحوالت نظام بین الملل اشکال مختلفی به خود گرفته 

  است؛ یکی از اشکال نوین دیپلماسی، دیپلماسی علمی است.

 طریق از مردم و متخصصان موسسات، ها،  دولت هدفمند با ارتباط و تعامل علمی، دیپلماسی دیپلماسی علمی: -1-9

 به طور متقابل و کشور نوآوري و علمی، فناوري توسعه براي هایی  فرصت ایجاد جهت دیپلماسی سازوکار بکارگیري

دیپلماسی علمی استفاده از ظرفیت هاي است؛ به سخن دیگر،  خارجی سیاست اهداف پیشبرد براي ظرفیت این از استفاده

علم و فناوري براي تحقق اهداف سیاست خارجی دولت ها و همچنین بهره گیري از ابزارهاي دیپلماتیک و سیاست 

رتباط میان علم و دیپلماسی در سه بعد مورد تحلیل قرار می اخارجی جهت ارتقاء علم و فناوري در درون کشورها است. 

ه دست یابی به اهداف سیاست خارجی کشورها با رویکرد علمی (علم در دیپلماسی که مساوي گیرد: نخست: کمک ب

دوم: استفاده از همکاري هاي علمی و فناوري براي تقویت روابط بین الملل میان کشورها (علم  ،است با کسب قدرت)

فناوري بین المللی توسط سوم: تسهیل همکاري هاي علمی و  و براي دیپلماسی که مساوي است با کسب پرستیژ)

  .دیپلماسی کشورها (دیپلماسی براي علم که مساوي است با کسب ثروت)

  

  علمی دیپلماسی اهداف -2ماده

  :برشمرد زیر شرح به توان می علمی را دیپلماسی اهداف ترین عمده

  المللی؛ بین عرصه در تعامل فعال، سازنده و الهام بخش و قدرت نرم افزایش -2-1

 بین نظام فناوري در و علم از گیري بهره با سیاسی و اقتصادي منافع به کشورها و دستیابی پرستیژ و جایگاه ارتقاي -2-2

  الملل؛

  المللی؛ بین عرصۀ در فناوري و علمی مناسب جایگاه به توسعه علم و فناوري در داخل و دستیابی -2-3

 مورد روابط بین الملل و همگرایی درخصوص مسائلتقویت  جهت فناوري و علمی هاي استفاده از همکاري -2-4

  عالقه؛

  فناوري؛ و علم از استفاده با آمیز صلح مذاکرات و وگو گفت انجام به سایرین تشویق و ترغیب -2-5

  فناوري؛ و علمی تحوالت پرتو در اطمینان و تبادالت علمی و فناوري و بسط اعتمادسازي -2-6

  مشترك علمی و فناوري جهت ارتقاء رتبه دانشگاهها؛ گسترش پروژه ها و پژوهش هاي -2-7

  استفاده از ظرفیت هاي علمی و فنی ایرانیان مقیم خارج و جذب متخصصان برجسته سایر کشورها. -2-8
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    1477893855کدپستی  سازمان مرکزي دانشگاه آزاد اسالمی،بلوار شهداي حصارك،میدان دانشگاه(شمال)،انتهاي بزرگراه شهید ستاري،نشانی: تهران

  4748و تلفن گویاي  47350000تلفن:

  11از  3 صفحه

  مولفه هاي جهت گیري کلی دیپلماسی علمی کشور -3ماده

  جهت گیري کلی دیپلماسی علمی جمهوري اسالمی ایران عبارتند از: الدستی،اببر اساس اهداف مندرج در اسناد 

  تعامل فعال و اثرگذار در حوزه علم و فناوري با کشورهاي دیگر با اولویت کشورهاي جهان اسالم؛-3-1

  ایجاد شبکه هاي پژوهشی در خارج کشور براي انتشار و تبادل دانش و فناوري متناسب با اولویت هاي ملی؛ -3-2

  ایجاد پژوهشکده هاي فراملی به منظور توسعه همکاري هاي بین المللی به ویژه با کشورهاي جهان اسالم؛ -3-3

ساماندهی تعامل و ارتباطات بین المللی بین سازمان ها، مجامع، دانشمندان، و متخصصان و افزایش برگزاري نشست  -3-4

  هاي مشترك؛

المللی با سرمایه گذاري مشترك و مشارکت در کنسرسیوم ها با  حمایت از طرح هاي پژوهشی و فناورانه بین -3-5

  هاي نظام؛رعایت سیاست

فراهم آوردن بستر مشارکت دانشمندان ایرانی در مجامع برتر جهان و بهره گیري از دانشمندان جهانی در ایران با  -3-6

  اولویت جهان اسالم؛

ي بین المللی دانشگاه ها و حضورآنها در مجامع و شبکه هاي ایجاد سازوکارهاي حمایتی براي افزایش همکاري ها -3-7

  علمی بین المللی؛

اصالح قوانین و مقررات مربوط به انتقال فناوري به کشور و ایجاد و توسعه نهادهاي انتقال و بومی سازي فناوري و  -3-8

   هشی جهان اسالم و کشورهاي منطقه.حمایت از مطالعات الزم براي شناسایی؛ نحوه توانمند سازي و نیازهاي علمی و پژو
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    1477893855کدپستی  سازمان مرکزي دانشگاه آزاد اسالمی،بلوار شهداي حصارك،میدان دانشگاه(شمال)،انتهاي بزرگراه شهید ستاري،نشانی: تهران

  4748و تلفن گویاي  47350000تلفن:

  11از  4 صفحه

   دیپلماسی علمی دانشگاه آزاد اسالمیو شناختی مدل مفهومی  -4ماده 
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    1477893855کدپستی  سازمان مرکزي دانشگاه آزاد اسالمی،بلوار شهداي حصارك،میدان دانشگاه(شمال)،انتهاي بزرگراه شهید ستاري،نشانی: تهران

  4748و تلفن گویاي  47350000تلفن:

  11از  5 صفحه

  راهبردها و اقدامات مبتنی بر دیپلماسی علمی دانشگاه آزاد اسالمی -5ماده 

دانشگاهی در عرصه تشکیل شوراي دیپلماسی علمی دانشگاه آزاد اسالمی جهت منسجم کردن فعالیت هاي برون  -1 -5

  ملی و بین المللی.

  .هاهاي راهبري دیپلماسی علمی در مراکز استانتشکیل کمیته -2 -5

  تاسیس دفتر دیپلماسی علمی در واحدهاي برون مرزي. -5-3

  تأسیس مراکز تحقیقاتی مشترك با مراکز معتبر علمی بین المللی بر مبناي اولویت هاي اعالم شده در طرح پایش. -5-4

 بسطمشورتی با توجه به مسائل منطقه اي و بین المللی جهت رصد علم و فناوري و  -ایجاد کمیته هاي مطالعاتی -5-6

  . و ارتقا رتبه بین المللی دانشگاهدیپلماسی علمی 

  هاي مطرح دنیا.تاسیس نشریه دیپلماسی علمی جهت معرفی دستاوردها دانشگاه به زبان -5-7

  اعضاي هیات علمی و دانشجویان دکتري در مراکز علمی، دانشگاهها و جامعه و صنعتماموریت مطالعاتی  -5-8

دعوت مستمر از اساتید و دانشجویان ایرانی مقیم خارج و خارجی به کشور و برگزاري نشست هاي تخصصی حول  -5-9

 علمی و پژوهشی ایشان. محور علم و فناوري، جهت بهره برداري بهینه از ظرفیت

ی جوایز علمی و پژوهشی در سطح  ملی و بین المللی با هدف ایجاد رقابت، تقویت انگیزه و بنیه علمی و طراح -5-10

  فناوري دانشگاه.

 از خارج نخبگان و کارآفرینان پژوهشگران، از اسالمی آزاد دانشگاه حمایت و همکاري نامه تهیه و تدوین شیوه -5-11

  دانشگاه.

 انجام پروژه هاي پژوهشی و فناورانه مشترك بین المللی.جذب دانشجویان خارجی و  -5-12

برگزاري دوره هاي مشترك آموزشی با دانشگاه هاي معتبر خارجی و مشارکت در اجراي طرح هاي پژوهشی و  -5-13

  المللی. فناوري بین

نشجویان برگزاري دوره ها و کارگاه هاي علم و فناوري در واحدهاي دانشگاهی با حضور نخبگان و دا -5-14

  کشورهاي منطقه و سایر کشورها با هدف معرفی ظرفیت ها و پیشرفت هاي علم و فناوري طرفین.

  برگزاري نمایشگاه هاي ویژه علم و فناوري با حضور نمایندگان دیگر کشورها در داخل و خارج کشور. -5-15

  منظور جذب دانشجویان خارجی مستعد.راه اندازي دوره هاي آموزشی پسادکتري در رشته هاي داراي ظرفیت به  -5-16

هاي سما در مقاطع دبستان تعمیم نگاه دیپلماسی علمی به سطوح مختلف سیستم آموزشی دانشگاه مانند آموزشگاه -5-17

  و دبیرستان.

 تشکیل صندوق حمایت از تجاري سازي دستاوردهاي علم و فناوري دردانشگاه. -5-18

  علمی و پژوهش هاي اولویت دار در سطوح ملی، منطقه اي و بین المللی.دستاوردهاي و انجام شناسایی  -5-19

  تدوین و بازتعریف چشم انداز علمی، آموزشی و تحقیقاتی استان ها از دریچه دیپلماسی علمی. -5-20
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    1477893855کدپستی  سازمان مرکزي دانشگاه آزاد اسالمی،بلوار شهداي حصارك،میدان دانشگاه(شمال)،انتهاي بزرگراه شهید ستاري،نشانی: تهران

  4748و تلفن گویاي  47350000تلفن:

  11از  6 صفحه

  برگزاري تورهاي علمی براي دیگر کشورها جهت بازدید ازتوانمندي هاي دانشگاه در حوزه هاي مختلف. -5-21

هاي در سطوح منطقه اي و جهانی با محوریت حوزه مشتركعلمی  هاي راه اندازي پایگاه علمی و نشریه -5-22

 گوناگون علم و فناوري.

  ایجاد موسسات پژوهشی و آزمایشگاهی مشترك با دانشگاههاي مطرح و معتبر جهان. -5-23

بین المللی و تالش در جهت ساخت، تجاري بسط و توسعه ثبت اختراع، پتنت و اکتشافات علمی در سطوح ملی و  -5-24

  سازي و ورود محصول به بازارهاي منطقه اي و جهانی.

 تعامل با سازمان هاي بین المللی و ایرانیان حاضر در این سازمان ها از طریق عضویت در آنها. -5-25

حوزه علم و فناوري مبتنی بر منافع انتشار بیانیه هاي بین المللی و انعقاد قراردادها و پیمان هاي منطقه اي در  -5-26

  مشترك منطقه اي و جهانی.

برگزاري دوره هاي مشترك آموزشی با دانشگاه هاي معتبر خارجی و مشارکت در اجراي طرح هاي پژوهشی و  -5-27

  المللی. فناوري بین

طبیعی، تضمین امنیت و  افزایش مشوق هاي آثار علمی مرتبط با حفظ محیط زیست، بهره برداري بهینه از منابع -5-28

  توسعه پایدار در بخشنامه ها و آیین نامه هاي دانشگاه.

راه اندازي پارك علم و فناوري، مراکز رشد واحدهاي فناور و نشریات علمی و تخصصی با مشارکت  -5-29

  وانمندي آنها.دانشگاههاي مطرح و معتبر جهان در واحدهاي دانشگاهی مستعد به صورت هدفمند، متناسب با ظرفیت و ت

برگزاري نشست هاي بین المللی جهت ارائه پیشنهاد براي چالش هاي علم و فناوري در سطوح ملی، منطقه اي و  -5-30

  بین المللی.

تخصیص بخشی از بودجه پژوهشی و درآمدزایی غیر شهریه اي واحدهاي دانشگاهی به همکاري هاي علمی  -5-31

  لمللی.برون دانشگاهی در سطوح ملی و بین ا

هاي دانشجویی مسئله محور انجام طرح هاي پژوهشی (درون دانشگاهی، مشترك و برون دانشگاهی) و پژوهش -5-32

  در جهت رفع مشکالت و چالش هاي عمومی ملی و بین المللی.

  

  ارکان دیپلماسی علمی دانشگاه آزاد اسالمی -6ماده 

  شوراي دیپلماسی علمی دانشگاه آزاد اسالمی.  رکن اول:

  پژوهشی پژوهشگاه و شبکه آزمایشگاهی(دبیرخانه شورا). هايهمکاري اداره کل دیپلماسی علمی و :رکن دوم

  هاي راهبردي دیپلماسی علمی استانی و دفاتر دیپلماسی علم و فناوري واحدهاي دانشگاهی برون مرزي. کمیته رکن سوم:
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    1477893855کدپستی  سازمان مرکزي دانشگاه آزاد اسالمی،بلوار شهداي حصارك،میدان دانشگاه(شمال)،انتهاي بزرگراه شهید ستاري،نشانی: تهران

  4748و تلفن گویاي  47350000تلفن:

  11از  7 صفحه

  ساختار اجرایی دیپلماسی علمی دانشگاه آزاد اسالمی  -7ماده 

  شوراي دیپلماسی علمی -7-1

  اعضاي شورا: -7-1-1

به اضافه معاون بین الملل و امور دانشجویان  اعضاي شوراي دیپلماسی علمی همان اعضاي شوراي عالی پژوهش دانشگاه 

  می باشند. غیرایرانی

  وظایف: -7-1-2

 هاي کالن در حوزه دیپلماسی علمی دانشگاه آزاد اسالمی؛ ها و شاخص سیاست تدوین و تبیین -7-1-2-1

  هاي راهبردي به منظور پیشبرد و توسعه دیپلماسی علمی در دانشگاه؛ ها، بودجه و برنامه تصویب طرح -7-1-2-2

ه روابط در حوزه علم المللی هدف براي ایجاد و توسع ها و مراکز علمی و بین بندي کشورها، دانشگاه اولویت -7-1-2-3

  و فناوري؛

ها ، به منظور اصالح و به روز رسانی سیاستدانشگاهساختار دیپلماسی علمی عملکرد کیفیت بر کالن نظارت  -7-1-2-4

  و شاخص هاي کالن، در این حوزه؛

ن دانشگاه آزاد هاي مشترك آموزشی، پژوهشی و فناورانه، بیها، قراردادها و طرحنامهطرح و بررسی تفاهم -7-1-2-5

ها و مراکز علمی و پژوهشی بین المللی و سایر کشورها، جهت تصویب، پس از تاکید کمیته راهبري و  اسالمی با دانشگاه

 برداري و تحقق آنها پس از تصویب. همچنین ارزیابی سنجش میزان بهره

  کمیته راهبري دیپلماسی علمی استانی -7-2

  اعضاي کمیته:  -7-2-1

  یس دانشگاه آزاد اسالمی استان(رئیس کمیته)رئ -7-2-1-1

  رئیس شوراي پژوهش و فناوري استان(نایب رئیس کمیته) -7-2-1-2

  رئیس دبیرخانه هیات امناي استان(دبیر کمیته) -7-2-1-3

  دبیر شوراي برنامه ریزي و اقتصاد دانش بنیان استان (عضو کمیته) -7-2-1-4

  تکمیلی استان (عضو کمیته) رئیس شوراي آموزش و تحصیالت -7-2-1-5

 رئیس شوراي توسعه مدیریت و منابع استان (عضو کمیته) -7-2-1-6

  مسئول دبیرخانه پایش آزاد استان(عضو کمیته) -7-2-1-7

  دو عضو هیات علمی کاردان و متخصص متناسب با دستور کار کمیته(عضو کمیته) -7-2-1-8

تحقیقات) داراي کمیته راهبري مستقل نمی باشند و موارد و مسائلی که (واحدهاي دانشگاهی مستقل(نجف آباد و علوم و 

در حوزه دیپلماسی علمی و دامنه عملکردي کمیته هاي راهبري باشد، با حضور نمایندگان واحد، در کمیته راهبري استان 

  .مربوط بررسی خواهد شد)
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    1477893855کدپستی  سازمان مرکزي دانشگاه آزاد اسالمی،بلوار شهداي حصارك،میدان دانشگاه(شمال)،انتهاي بزرگراه شهید ستاري،نشانی: تهران

  4748و تلفن گویاي  47350000تلفن:

  11از  8 صفحه

  وظایف: -7-2-2

هاي صادره از سوي دبیرخانه شورا در سطح ها و بخشنامهستور العملها، دنامهابالغ و نظارت بر اجراي آئین -7-2-2-1

 واحدهاي دانشگاهی استان؛

واحدهاي دانشگاهی سطح استان جهت ورود و فعالیت در عرصه دیپلماسی  برآورد مستمر توانایی و ظرفیت -7-2-2-2

 علمی بر مبناي طرح پایش استانی؛

عرصه هاي اجتماعی، اقتصادي، سیاسی، تکنولوژیک و زیست محیطی سنجش نقاط قوت و ضعف استان در  -7-2-2-3

هاي موجود و قابل ایجاد در استان براي فعالیت در عرصه و همچنین شناسایی و امکان سنجی بهره بري بهینه از ظرفیت

 دیپلماسی علمی و ارائه گزارش آن به دبیرخانه شورا؛

هاي علم و فناوري در خارج از کشور جهت استفاده به فعالیت سازيهاي فراملی براي امکانرصد فرصت -7-2-2-4

ها، بر مبناي نتایج بدست آمده از طرح پایش واحدهاي سطح استان و ارائه گزارش آن به دبیرخانه موقع و بهینه از آن

 شورا؛ 

ارائه دانشگاه و ی دیپلماسی علمهاي مربوط به  ها و رویه مشی ها، خط ها، دستورالعمل نامه بررسی آیین -7-2-2-5

 ؛شورادبیرخانه به  دهاي اصالحیپیشنها

و  دیپلماسی علمی واحدهاي سطح استان(مطابق گاربرگ پیوست)هاي ساالنه در امر  بررسی عملکرد و برنامه -7-2-2-6

 ؛شورا آن به دبیرخانه گزارشتعیین بودجه مورد نیاز و 

در حوزه دیپلماسی علمی، به صورت ساالنه، در قالب کاربرگ  ارزیابی عملکرد واحدهاي دانشگاهی سطح استان تبصره:

پذیرد و الزم است واحدهاي دانشگاهی در بازه زمانی یکم تا سی ام هاي مربوط(پیوست) با روش خوداظهاري انجام می

یرخانه شورا شهریور هر سال کاربرگ یاد شده را به استان فرستاده و استان پس از تایید، موارد را به صورت یکجا به دب

 ارسال نماید.

) عملکرد واحدهاي دانشگاهی سطح استان در حوزه هر سه ماه یک باردوره اي(هاي  بررسی و تأیید گزارش -7-2-2-7

ها براي بهبود کمی و کیفی عملکرد و ارسال گزارش جمع بندي شده استانی به دیپلماسی علمی جهت ارائه طریق به آن

 دبیرخانه شورا؛

المللی،  هاي بین ها، کنفرانس ها، اعزام (برگزاري دیپلماسی در حوزه علم و فناوريبررسی کلیه امور  -7-2-2-8

المللی، سفرهاي علمی اعضاي هیأت علمی  هاي آموزشی و پژوهشی بین المللی، کارگاه هاي علمی تخصصی بین نشست

ها  الملل، اساتید وابسته، کلیه همکاري در سطح بینهاي اعزامی به خارج از کشور، تبادل استاد و دانشجو  دانشگاه و هیأت

 در سطح واحدهاي دانشگاهی استان جهت الملل و سایر امور مربوط) مرزي در سطح بین مرزي و درون هاي برون و فعالیت

 ارائه راهکارهاي اصالحی و توسعه محور به دبیرخانه شورا؛
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    1477893855کدپستی  سازمان مرکزي دانشگاه آزاد اسالمی،بلوار شهداي حصارك،میدان دانشگاه(شمال)،انتهاي بزرگراه شهید ستاري،نشانی: تهران

  4748و تلفن گویاي  47350000تلفن:

  11از  9 صفحه

نامه ها و نویس تفاهمفناورانه مشترك و همچنین پیشهاي آموزشی، پژوهشی و بررسی و تایید طرح -7-2-2-9

قراردادهاي همکاري دوجانبه بین دانشگاه آزاد اسالمی و مراکز علمی و پژوهشی بین المللی و سایر کشورها، جهت 

  ارسال به دبیرخانه شورا. 

  دفتر دیپلماسی علمی واحد برون مرزي -7-3

  ساختار دفتر: -7-3-1

  پلماسی علمی(معاون/ مدیر پژوهش و فناوري واحد دانشگاهی با حفظ سمت).مدیر دفتر دی -7-3-1-1

  کارشناس دیپلماسی علمی.-7-3-1-2

  کارشناس تبادل علم و  فناوري.-7-3-1-3

  کارشناس کسب و کار بین المللی-7-3-1-4
  

  
  

  وظایف: -7-3-2

-هاي کشور هدف به منظور استفاده از فرصترصد، شناسایی و رایزنی با مراکز علمی، تحقیقاتی و دانشگاه -7-3-2-1

 دانشگاه در عرصه دیپلماسی علمی؛ هاي موجود و فرصت سازي جهت فعالیت

 هاي موجود به دبیرخانه شورا؛انتقال اطالعات مربوط به فرصت -7-3-2-2

مستقیم یا از طریق تسهیل و پایدارسازي در امور مربوط به مراودات علمی و فناوري در کشور هدف به طور  -7-3-2-3

 مراجع فعال ملی در ابعاد گوناگون روابط بین المللی؛

ایجاد تسهیالت و ارائه خدمات الزم به فعاالن حوزه دیپلماسی علمی دانشگاه در کشور هدف با توجه به دامنه  -7-3-2-4

 هاي واحد برون مرزي؛ها و تواناییاختیارات، ظرفیت
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    1477893855کدپستی  سازمان مرکزي دانشگاه آزاد اسالمی،بلوار شهداي حصارك،میدان دانشگاه(شمال)،انتهاي بزرگراه شهید ستاري،نشانی: تهران

  4748و تلفن گویاي  47350000تلفن:

  11از  10 صفحه

بار) وضعیت دیپلماسی علمی دانشگاه آزاد اسالمی در کشور هدف و ر سه ماه یکاي(هدوره ارائه گزارش -7-3-2-5

  همچنین عملکرد دفتر دیپلماسی علمی واحد برون مرزي(مطابق کاربرگ پیوست)  به دبیرخانه شورا به طور جداگانه. 

  آزمایشگاهی)هاي پژوهشی پژوهشگاه و شبکه شورا (اداره کل دیپلماسی علمی و همکاريدبیرخانه  -7-4

  ساختار دبیرخانه: -7-4-1

 پژوهشی. هاي همکاري و علمی دیپلماسی توسعه اداره -7-4-1-1

  ها (بازوي پژوهشی اداره کل دیپلماسی علمی و همکاري هاي پژوهشی).اداره مطالعات روابط علمی دانشگاه -7-4-1-2

 مرزي. برون هاي همایش در شرکت و مطالعاتی هاي ماموریت اداره -7-4-1-3

  پژوهشی. هاي و ارزیابی طرح توسعه اداره -7-4-1-4

  وظایف: -7-4-2

بر اساس سیاستها، راهبردها و دیگر مصوبات شوراي دیپلماسی  و بخشنامه نامه، شیوهنامهتدوین و تنظیم آئین -7-4-2-1

لماسی علمی واحدهاي برون مرزي و علمی دانشگاه و ابالغ آن به کمیته هاي راهبري دیپلماسی علمی استانی و دفاتر دیپ

 همچنین نظارت بر چگونگی اجرایی شدن آن در سطح استان و واحدهاي برون مرزي؛

 ها و محتواي آموزشی کارگاهها و دوره هاي توانمندسازي مرتبط با دیپلماسی علمی؛تدوین سرفصل -7-4-2-2

 گیري از اساتید مجرب در حوزه دیپلماسی علمی؛برگزاري کارگاهها و دوره هاي توانمند سازي با بهره  -7-4-2-3

هاي راهبري دیپلماسی علمی و دفاتر دیپلماسی علمی واحدهاي برون مرزي نظارت و ارزیابی عملکرد کمیته -7-4-2-4

 و گزارش آن به شورا؛

 بار) عملکرد دبیرخانه به شورا؛ارائه گزارش دوره اي (هر سه ماه یک -7-4-2-5

 آماده سازي موارد قابل طرح در شورا و همچنین هماهنگی و برگزاري نشست هاي شورا؛بررسی و  -7-4-2-6

  ایجاد سامانه متمرکز دیپلماسی علمی دانشگاه آزاد اسالمی. -7-4-2-7

 دانشجویان امور و الملل بین معاونت در عملیاتی و ساختاري هاي ظرفیت از حداکثري مندي بهره منظور به :1تبصره

  .گردد محقق اهداف دانشگاه در حوزه دیپلماسی علمی حوزه دو مشترك همکاري با است نظر در غیرایرانی

عنایت به حوزه تخصصی و عملکردي معاونت بین الملل و امور دانشجویان غیر ایرانی و پژوهشگاه و شبکه  با :2تبصره

اي مشترك شدن این آئین نامه، کمیتهآزمایشگاهی، و لزوم تعامل، همکاري و هماهنگی بین دو حوزه در راستاي اجرایی 

با حضور یک نماینده از هر دو حوزه،  و حفظ مرزبندي وظایفبه منظور تسریع و تسهیل در برقراري روند همکاري 

  شود.تشکیل می حوزه
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    1477893855کدپستی  سازمان مرکزي دانشگاه آزاد اسالمی،بلوار شهداي حصارك،میدان دانشگاه(شمال)،انتهاي بزرگراه شهید ستاري،نشانی: تهران

  4748و تلفن گویاي  47350000تلفن:

  11از  11 صفحه

  
  

  نظارت و ارزیابی  -8ماده 

  احدهاي دانشگاهی انجام استانی و ونظارت و ارزیابی عملکرد ساختار دیپلماسی علمی دانشگاه در سه سطح کالن، 

  می پذیرد.

  ضوابط و مقررات مالی -9ماده

ضوابط و مقررات مالی در این آئین نامه، در همه جوانب، تابع ضوابط و مقررات جاري دانشگاه بوده و از آنجا که بیشتر 

شود و در درآمدها تأمین میفعالیت ها در حوزه دیپلماسی علمی ماهیت درآمدزایی دارد، هزینه هاي مرتبط از محل 

هاي پژوهشی مواردي که نیاز به هزینه کرد از سایر منابع باشد، مرجع صدور مجوز اداره کل دیپلماسی علمی و همکاري

  دانشگاه خواهد بود.

الزم االجرا است و ابالغ و  20/12/1398تاریخ  ازتبصره تدوین و  3بند و  61ماده و  10نامه درینیاین آ -10ماده

  مسئولیت حسن اجراي آن بر عهده روساي واحدهاي دانشگاهی و دبیرخانه هیات امناي استان حسب مورد است.

 



 

 

 

 

    1477893855کدپستی  سازمان مرکزي دانشگاه آزاد اسالمی،بلوار شهداي حصارك،میدان دانشگاه(شمال)،انتهاي بزرگراه شهید ستاري،نشانی: تهران

  4748و تلفن گویاي  47350000تلفن:

  کاربرگ گزارش عملکرد ساالنه واحدهاي دانشگاهی در حوزه دیپلماسی علمی

  تعداد اعضاي هیأت علمی:  تعداد دانشجو:  واحد دانشگاهی:  استان:

  تاریخ تکمیل فرم:  فرم:نام و نام خانوادگی تکمیل کننده 

  کشور از خارج مقیم با اساتید و پژوهشگران ایرانی علمی همکاري -1

  توضیحات  سقف امتیاز  امتیاز  سنجه  شناسه  ردیف

  امتیاز 25/0به ازاي هر مشارکت   2    تعداد   به عنوان مربی مشارکت در برگزاري دوره آموزشی  1-1

  امتیاز 25/0حضور به ازاي هر   3    تعداد  حضور در سمینار  1-2

  امتیاز 5/0به ازاي هدایت هر پروژه   5    تعداد  هدایت مشترك پروژه هاي دانشجویی به عنوان استاد راهنما  1-3

  امتیاز  5/0به ازاي هر درس   5   تعداد  تدریس حضوري  1-4

  امتیاز 25/0به ازاي هر درس   7   تعداد  تدریس از راه دور(ویدیو کنفرانس و ...)  1-5

  امتیاز 1به ازاي هر پروژه انجام شده   بدون سقف   تعداد  پروژه هاي تحقیقاتی مشترك انجام شده  1-6

  امتیاز 5/0به ازاي هر پروژه در حال انجام   بدون سقف   تعداد  پروژه هاي تحقیقاتی مشترك در حال انجام  1-7

      1مجموع امتیازات بند

  )مقیم ایرانیان غیر از( و پژوهشگران خارجی اساتید با علمی همکارهاي -2

  توضیحات  سقف امتیاز  امتیاز  سنجه  شناسه  ردیف

  امتیاز 5/0به ازاي هر مشارکت   3    تعداد   به عنوان مربی مشارکت در برگزاري دوره آموزشی  1-1

  امتیاز 5/0به ازاي هر حضور   5    تعداد  حضور در سمینار  1-2

  امتیاز 75/0به ازاي هدایت هر پروژه   9    تعداد  استاد راهنماهدایت مشترك پروژه هاي دانشجویی به عنوان   1-3

  امتیاز  75/0به ازاي هر درس   9   تعداد  تدریس حضوري  1-4

  امتیاز 25/0به ازاي هر درس   7   تعداد  تدریس از راه دور(ویدیو کنفرانس و ...)  1-5

  امتیاز 5/1پروژه انجام شده  به ازاي هر  بدون سقف   تعداد  پروژه هاي تحقیقاتی مشترك انجام شده  1-6

  امتیاز 1به ازاي هر پروژه در حال انجام   بدون سقف   تعداد  پروژه هاي تحقیقاتی مشترك در حال انجام  1-7

      2مجموع امتیازات بند

  ...) و  علمی هیات اعضاي هاي هزینه پوشش مستقل، مشترك،( هاي پروژه انجام المللی بین) گرنت( اعتبار دریافت -3

  توضیحات  سقف امتیاز  امتیاز  سنجه  شناسه  ردیف

  امتیاز 5به ازاي هر دریافت   بدون سقف    تعداد  المللی بین) گرنت( اعتبار تعداد دریافت  3-1

  المللی بین) گرنت( اعتبار میزان دریافت  3-2
  میزان

  )(هزار دالر
  امتیاز 10دالر  1000به ازاي هر   بدون سقف  

      3مجموع امتیازات بند

  

  

 



 

 

 

 

    1477893855کدپستی  سازمان مرکزي دانشگاه آزاد اسالمی،بلوار شهداي حصارك،میدان دانشگاه(شمال)،انتهاي بزرگراه شهید ستاري،نشانی: تهران

  4748و تلفن گویاي  47350000تلفن:

می تواند  2-4و  1-4(دعوت از مدعوین تحت یکی از عناوین مورد اشاره در بندهاي دانشگاه توسط شده دعوت خارجی اساتید و پژوهشگران -4

  صورت پذیرد) 

  توضیحات  سقف امتیاز  امتیاز  سنجه  شناسه  ردیف

  بدون سقف  7  تعداد   پژوهشگر  4-1

به ازاي دعوت و حضور هر پژوهشگر خارج از 

مشارکت آن در فعالیت پژوهشی یا کشور و 

  فناورانه مورد نظر واحد دانشگاهی

  بدون سقف  5  تعداد  استاد  4-2

به ازاي دعوت و حضور هر عضو هیأت علمی 

مراکز علمی و پژوهشی خارج از کشور و 

مشارکت آن در فعالیت پژوهشی یا فناورانه مورد 

  نظر واحد دانشگاهی

      4مجموع امتیازات بند

  کشور) از خارج هاي دانشگاه و موسسات (با اساتید، مشتركمقاله  -5

 توضیحات سقف امتیاز امتیاز سنجه شناسه ردیف

5-1  30 3 تعداد  مقاله مشترك با استاد 

هر مقاله مشترك با اعضاي هیأت  انتشاربه ازاي 

علمی خارج از کشور فعال در مراکز علمی یا 

در نشریات معتیر داخلی یا  پژوهشی خارجی

  خارجی

5-2 پژوهشی مقاله مشترك با موسسه   35 5 تعداد 
موسسه هاي  مشترك با هر مقاله انتشاربه ازاي 

در نشریات معتیر داخلی خارج از کشور  پژوهشی

 یا خارجی

5-3  35 7 تعداد مقاله مشترك با دانشگاه 
هاي دانشگاههر مقاله مشترك با  انتشاربه ازاي 

در نشریات معتیر داخلی یا خارج از کشور  معتبر 

 خارجی

5مجموع امتیازات بند   100  

  کشور، جهان اسالم و رتبه بندي جهانی هاي دانشگاه بین در رتبه -6

 توضیحات سقف امتیاز امتیاز سنجه شناسه ردیف

6-1  
هاي جهانرتبه واحد دانشگاهی در بین دانشگاه  

بندي در نظام رتبه بندي تایمز)(بر مبناي جدیدترین رده   
0 -100 رده  100 

0= 1200 >رده  

25= 1000 >و  1200<رده  

50= 800 >و  1000<رده  

75= 600>و  800<رده  

100= 600 <رده  

6-2  

هاي جهان رتبه واحد دانشگاهی در بین دانشگاه

 اسالم

 )ISC(بر مبناي جدیدترین رده بندي در نظام رتبه بندي 

0-75 رده  75 

0= 180>رده  

25= 160 >و 180 <رده  

45= 120 >و  160<رده  

55= 70 >و 120<رده  

75= 70<رده  

6-3  
هاي کشوررتبه واحد دانشگاهی در بین دانشگاه  

 )ISC(بر مبناي جدیدترین رده بندي در نظام رتبه بندي 
0-50 رده  50 

0= 40 > رده  

25= 20> و 40<رده  

50= 20> رده  

6مجموع امتیازات بند    225  

  

  

  



 

 

 

 

    1477893855کدپستی  سازمان مرکزي دانشگاه آزاد اسالمی،بلوار شهداي حصارك،میدان دانشگاه(شمال)،انتهاي بزرگراه شهید ستاري،نشانی: تهران

  4748و تلفن گویاي  47350000تلفن:

   علمی هیات اعضاي و پسادکتري کشور دانشجویان از خارج مطالعاتی ماموریت -7

 توضیحات سقف امتیاز امتیاز سنجه شناسه ردیف

7-1  50 5 تعداد ماموریت مطالعاتی دانشجوي پسادکتري در خارج کشور 
  5به ازاي هر ماموریت مطالعاتی دانشجوي پسادکتري 

 امتیاز

7-2 اعضاي هیأت علمی در خارج کشورماموریت مطالعاتی   امتیاز 3به ازاي هر ماموریت مطالعاتی عضو هیات علمی 45 3 تعداد   

7مجموع امتیازات بند   95  

  خارجی در داخل کشور دانش آموختگان یا و علمی هیات اعضاي پسادکتري، دانشجویان مطالعاتی ماموریت -8

 توضیحات سقف امتیاز امتیاز سنجه شناسه ردیف

8-1  
ماموریت مطالعاتی دانشجوي پسادکتري خارجی در داخل 

 کشور
امتیاز 5به ازاي هر دانشجوي پسادکتري  25 5 تعداد  

8-2 امتیاز 7به ازاي هر عضو هیات علمی  35 7 تعداد ماموریت مطالعاتی عضو هیأت علمی خارجی در داخل کشور   

8-3 امتیاز 3به ازاي هر دانش آموخته  15 3 تعداد ماموریت مطالعاتی دانش آموخته خارجی در داخل کشور   

8مجموع امتیازات بند   75  

  شرکت اعضاي هیأت علمی در همایش و کنفرانس خارج از کشور -9

 توضیحات سقف امتیاز امتیاز سنجه شناسه ردیف

9-1  
شرکت عضو هیأت علمی در همایش خارج از 

 کشور

 تعداد
7 35 

همایش خارج از به ازاي شرکت هر عضو هیات علمی در 

امتیاز  7کشور   

9-2  25 5 تعداد شرکت عضو هیأت علمی در کنفرانس خارج از کشور 
به ازاي شرکت هر عضو هیات علمی در کنفرانس خارج 

امتیاز  5از کشور   

9مجموع امتیازات بند   60  

   المللی بین معتبر ناشران توسط خارجی و انتشار آن زبان به علمی هاي کتاب ترجمه و تالیف -10

 توضیحات سقف امتیاز امتیاز سنجه شناسه ردیف

10-1 امتیاز  7به ازاي انتشار هر کتاب ترجمه شده  بدون سقف 7 تعداد انتشار کتاب ترجمه شده   

10-2 امتیاز  12به ازاي انتشار هر کتاب تالیف شده  بدون سقف 12 تعداد انتشار کتاب تألیف شده   

10مجموع امتیازات بند      

  المللی بین هاي پایگاه در شده ثبت اختراعات -11

 توضیحات سقف امتیاز امتیاز سنجه شناسه ردیف

11-1  بدون سقف 50 تعداد اختراع ثبت شده در پایگاه بین المللی 
  50به ازاي هر اختراع ثبت شده در پایگاه بین المللی 

 امتیاز

11-2  
نسبت اختراع ثبت شده در پایگاه بین المللی به 

 تعداد اعضاي هیات علمی
0-100 درصد  100 

٢٠= ١< و >٠  
٤٠= ٢< و >١  
٦٠= ٣< و >٢  
٨٠= ٤< و >٣  
١٠٠=  ٥< و= ٤  

11مجموع امتیازات بند     

  

  

  



 

 

 

 

    1477893855کدپستی  سازمان مرکزي دانشگاه آزاد اسالمی،بلوار شهداي حصارك،میدان دانشگاه(شمال)،انتهاي بزرگراه شهید ستاري،نشانی: تهران

  4748و تلفن گویاي  47350000تلفن:

  جذب دانشجوي خارجی -12

 توضیحات سقف امتیاز امتیاز سنجه شناسه ردیف

12-1  
دانشجوي خارجی فارغ التحصیل از واحد 

 دانشگاهی

 تعداد
امتیاز 25به ازاي هر دانشجوي خارجی فارغ التحصیل  بدون سقف 25  

12-2 امتیاز 20به ازاي هر دانشجوي خارجی در حال تحصیل بدون سقف 20 تعداد دانشجوي خارجی در حال تحصیل در واحد دانشگاهی   

     12مجموع امتیازات بند

  جوایز دریافتی در جشنواره، همایش و کنگره خارجی -13

 توضیحات سقف امتیاز امتیاز سنجه شناسه ردیف

13-1 امتیاز 20به ازاي هر جایزه دریافتی در جشنواره خارجی  100 20 تعداد جایزه دریافتی در جشنواره   

13-2 امتیاز 15به ازاي هر جایزه دریافتی در همایش خارجی  75 15 تعداد جایزه دریافتی در همایش   

13-3 امتیاز 10ازاي هر جایزه دریافتی در کنگره خارجی  به 50 10 تعداد جایزه دریافتی در کنگره   

  225   13مجموع امتیازات بند

آزمایشگاهی تخصصی مشترك با مراکز  -هاي آموزشی و کارگاهیها، مسابقات، دورهها، همایشها، جشنوارهبرگزاري نمایشگاه -14

  علمی و پژوهشی خارج از کشور

 توضیحات سقف امتیاز امتیاز سنجه شناسه ردیف

14-1 امتیاز 25به ازاي مشارکت در برگزاري هر نمایشگاه  بدون سقف 25 تعداد برگزاري نمایشگاه مشترك   

14-2 امتیاز 20 جشنوارهبه ازاي مشارکت در برگزاري هر  بدون سقف 20 تعداد برگزاري جشنواره مشترك   

14-3 امتیاز 15 همایشبه ازاي مشارکت در برگزاري هر  بدون سقف 15 تعداد برگزاري همایش مشترك   

14-4 دانشجویی مشترك -برگزاري مسابقه علمی  امتیاز 10 مسابقهبه ازاي مشارکت در برگزاري هر  بدون سقف 10 تعداد   

14-5  بدون سقف 10 تعداد برگزاري دوره هاي آموزشی و کارگاهی مشترك 
 10 کارگاهدوره یا به ازاي مشارکت در برگزاري هر 

 امتیاز

     14مجموع امتیازات بند

   المللی بین علمی معتبر مراکزمشارکت  با مشترك تحقیقاتی و موسسه هاي آموزشی و پژوهشی مراکز تأسیس -15

 توضیحات سقف امتیاز امتیاز سنجه شناسه ردیف

15-1  بدون سقف 100 تعداد تاسیس مرکز تحقیقاتی مشترك  
 100هر مرکز تحقیقاتی  به ازاي مشارکت در تاسیس

 امتیاز

15-2  بدون سقف 75 تعداد تاسیس موسسه پژوهشی مشترك  
 75 موسسه پژوهشیبه ازاي مشارکت در تاسیس هر 

 امتیاز

15-2  بدون سقف 50 تعداد تاسیس موسسه آموزشی مشترك 
 50 موسسه آموزشیبه ازاي مشارکت در تاسیس هر 

 امتیاز

15مجموع امتیازات بند      

  

  

  

  



 

 

 

 

    1477893855کدپستی  سازمان مرکزي دانشگاه آزاد اسالمی،بلوار شهداي حصارك،میدان دانشگاه(شمال)،انتهاي بزرگراه شهید ستاري،نشانی: تهران

  4748و تلفن گویاي  47350000تلفن:

  المللی بین فناوري و پژوهشی هاي طرح اجراي در مشارکت -16

 توضیحات سقف امتیاز امتیاز سنجه شناسه ردیف

16-1  بدون سقف 100 تعداد اجراي طرح پژوهشی و فناوري مشترك 
به ازاي مشارکت در اجراي هر طرح پژوهشی یا فناورانه 

امتیاز 100مشترك   

  اساتید، پژوهشگران، کارآفرینان و دانش آموختگان دیگر کشورها از توانمندي دانشگاهبرگزاري تور علمی براي بازدید  -17

 توضیحات سقف امتیاز امتیاز سنجه شناسه ردیف

17-1 امتیاز 25به ازاي برگزاري هر تور علمی  100 25 تعداد برگزاري تور علمی     

  تجاري سازي محصول یا خدمت در سطح بین المللی -18

 توضیحات سقف امتیاز امتیاز سنجه شناسه ردیف

18-1 امتیاز 100به ازاي هر محصول تجاري شده  بدون سقف 100 تعداد محصول تجاري شده   

18-2 امتیاز 75به ازاي هر خدمت تجاري شده  بدون سقف 75 تعداد خدمت تجاري شده   

18مجموع امتیازات بند      

  هاي مطرح و معتبر جهانبنیان با مشارکت دانشگاه راه اندازي مرکز رشد، واحد فناور یا شرکت دانش -19

 توضیحات سقف امتیاز امتیاز سنجه شناسه ردیف

19-1 امتیاز 200به ازاي مشارکت در راه اندازي هر مرکز رشد  بدون سقف 200 تعداد راه اندازي مرکز رشد مشترك    

19-2 امتیاز 120مشارکت در راه اندازي هر واحد فناور به ازاي  بدون سقف 120 تعداد راه اندازي واحد فناور مشترك   

19-3  بدون سقف 150 تعداد راه اندازي شرکت دانش بنیان مشترك 
به ازاي مشارکت در راه اندازي هر شرکت دانش بنیان     

امتیاز 150    

19مجموع امتیازات بند      

  براي همکاري هاي علمی در سطح بین المللی اي شهریه غیر درآمدزایی و پژوهشی بودجه ازبودجه اختصاص یافته  -20

 توضیحات سقف امتیاز امتیاز سنجه شناسه ردیف

20-1  میزان بودجه اختصاص یافته 
صد میلیون 

 ریال
 بدون سقف 50

 50میلیون ریال بودجه اختصاص یافته  100به ازاي هر 

 امتیاز

  مجموع امتیازات کاربرگ

 

 تایید واحد دانشگاهی

مندرج در این کاربرگ مورد تایید اینجانب............................................. می باشد.صحت اطالعات   

امضاء و تاریخ  -معاون/ مدیر پژوهش و فناوري واحد دانشگاهی                                نام و نام خانوادگی   

 تایید استان

د اینجانب............................................. می باشد.صحت اطالعات مندرج در این کاربرگ مورد تایی  

امضاء و تاریخ -دبیر شوراي پژوهش و فناوري استان                                                  نام و نام خانوادگی   

  


