
  بسمه تعالي 
و   هاشگاهيمستقر در آزماو تجهيزات   هادستگاه يو نگهدار  يرتعم يها نهيهزسرسام آور افزايش با توجه به 

  1399اسفند  24 خيدر تار ريموارد ز، اين تجهيزات و معقول از  نهيبه منظور استفاده به وكارگاههاي دانشكده 
  قرار گرفت.  بيمورد تصو آموزشي پژوهشي دانشكدهدر شوراي 

و عملكرد  تعداد ظرفيت پذيرش دانشجو ه هر يك از اعضاي هيات علمي دانشكده و بر اساس مرتبه علمي،ب -1
و   يمعاونت مال قياز طر كه شوديدر نظر گرفته م شانيا انهيسال يدر قرارداد گرنت پژوهش ي اعتبارپژوهشي 

  شود با استفاده از فرمول زير تعيين مي ) G( افتهي  صياعتبار تخص زانيم  .خواهد شد  نيتامدانشگاه   يادار
𝐺 𝐶 𝐹 0.4 ∗ 𝐵 2𝑀 1.5𝑃 𝐴  

C ه در آزمايشگاه ها و كارگاه هاي دانشكده تعيين مي  ئضريب ريالي است كه بر اساس مجموع خدمات قابل ارا
  . ه استد ش. در سال اول اجراي طرح اين ضريب برابر ده ميليون ريال تعيين شود

F  براي اعضاي هيات   2/1و  1، 5/0 به ترتيب برابر بااست كه مقدار اعتبار متناسب با مرتبه عضو هيات علمي
  . شدتعيين علمي با مرتبه استاديار، دانشيار و استاد تمام 

B  در دانشكده كارشناسي ورودي  از تقسيم تعداد كل دانشجويان كه ست دانشكده ا دانشجوي كارشناسي سرانه
  اعضاي فعال هيات علمي بدست مي آيد. تعداد بر آن سال 

M  ظرفيت پذيرش دانشجوي كارشناسي ارشد هر عضو هيات علمي است كه هر ساله از طرف اداره تعداد
  تحصيالت تكميلي دانشگاه ابالغ مي شود.  

P عقد قرارداد كماكان سال فروردين  15تحت راهنمايي استاد است كه در تاريخ ري تعداد دانشجويان دكت
 . در محاسبات مد نظر قرار مي گيرد) بار 4 فقط (هر دانشجوي دكتري مشغول به تحصيل است

A  است.  1و  1/ 5 ،5/2ثابت تشويقي است كه براي سه نفر برتر پژوهشي سال گذشته دانشكده به ترتيب برابر با  
در صورت عدم استفاده از اسفند همان سال است.  28 لغايتهر سال  ماه مدت قرارداد از پانزدهم فروردين -2

اعتبار  مبلغ در صورت استفاده بيش از  همچنيند. وجود دار بعد اعتبار، امكان انتقال مانده اعتبار ساالنه به سال 
  .   تامين مي شوددر دانشگاه گرنت پژوهشي استاد  محلاز آن  مابه التفاوتساليانه، 

. اين (پيوست يك) هزينه استفاده از دستگاههاي مستقر در دانشكده طبق ليست پيوست محاسبه ميشود -3
د. جهت خدمت رساني هر چه بهتر، به دانشجويان دانشكده و  ليست به صورت ساليانه به روز رساني مي شو

    درصد تخفيف داده مي شود.  15و  40دانشگاه به ترتيب 
است و استفاده از آن صرفا با درخواست ايشان  (نه دانشجو) در اختيار عضو هيات علمي تخصيص يافته اعتبار  -4

به كارشناس آزمايشگاه و معرفي  )در پيوست دو مشابه متن مندرج(از طريق ارسال ايميل يا در خواست كتبي 
دانشجوي مورد نظر، خدمات مورد درخواست و تعدا آن امكان پذير است. ليست ايميل كارشناسان مرتبط با 

  ).سهخدمات آزمايشگاهي مرتبط به پيوست موجود است (پيوست 
   


