آيين نامه انتخاب وتشويق طرحهاي پژوهشي كاربردي نمونه
هذف :
ثِ هٌظَساسج ًْبدى ثِ عشحْبي پظٍّشي اثشگزاس دسجْت سفغ ًيبصّبي مشَس ثبششمتْب ،هشامض ٍػبصهبًْبي اجشايي ،هؼبًٍت
پظٍّشي داًشگبُ ّوِ ػبلِ ثبسػبيت هفبد ايي آييي ًبهِ  ،عشحْبي پظٍّشي مبسثشدي خبتوِ يبفتِ ٍهؼتقل (شبهل عشحْبي
ثيي الوللي – ثٌذدال هبدُ )....ٍ 45اػضبي ّيبت ػلوي سا اًتخبة ٍآًْب سادسجشٌَاسُ پظٍّش داًشگبُ هَسد تشَيق قشاس هي
دّذ .ثذيي هٌظَس اصّشمويؼيَى (ثشاػبع مويؼيًَْبي شش گبًِ داًشگبُ ) عشحْبي هٌتخت ثِ تشتيت اهتيبصفضلي دس دٍ
ػغح « ترجسته و نمونه » اًتخبة ٍ هجشيبى آى عشح ّب دس جشٌَاسُ پظٍّش هَسد تشَيق ٍ قذسداًي قشاس هي دّذ.
ضواتط شركت در انتخاب طرحهاي پژوهشي كارتردي :
هبدُ  ) 1عشح حذامثش تب پبيبى شْشيَس هبُ ػبل هٌتْي ثِ ثشگضاسي جشٌَاسُ خبتوِ يبفتِ ٍ ثيش اص ػِ ػبل اص تبسيخ اختتبم
آى ًگزشتِ ثبشذ.
هبدُ  ) 2توبهي اػتجبس عشح (اػتجبسات هشحلِ اي ٍ حؼي اًجبم مبس) هغبثق هفبد قشاسداد دسيبفت شذُ ثبشذ.
هبدُ  )3قشاسداد عشح تَػظ داًشگبُ (حَصُ ػتبدي يب پشديغ ّب ٍ داًشنذُ ّب) هٌؼقذ شذُ ثبشذ.
نحوه امتيازدهي :
هبدُ ً) 4حَُ اهتيبصدّي ثِ عشحْبي مبسثشدي هَضَع ايي آييي ًبهِ ثِ ششح صيش هي ثبشذ :
 ) 1-4اهتيبص مؼت شذُ ثشاي تجْيضات ثجت شذُ ثِ ػٌَاى اهَال داًشگبُ (حذامثش اهتيبص تجْيضات ثب ضشيت  30=2اهتيبص) ٍ
ثبالػشي جزة ٍ ثجت شذُ تَػظ هؼبًٍت پظٍّشي ٍ يب ٍاحذّبي داًشگبُ (حذامثش  10اهتيبص) هغبثق ضَاثظ اػتجبس ٍيظُ
(مال  40اهتيبص)
 )2-4تبييذيِ صبدسُ اختتبم پشٍطُ تَػظ مبسفشهب ( 5اهتيبص)
 ) 3-4اػالم متجي سضبيتوٌذي مبسفشهب اص ًتيجِ عشح يب اًجبم عشح ّب دس عوبى ثٌذي هَسد تَافق ثب مبسفشهب (حذامثش20
اهتيبص)
 ) 4-4ثجت اختشاع ٍ يب اسائِ سٍشي ًَيي دس ػبخت (حذامثش  20اهتيبص)
 )5-4اسصيبثي هقبلِ ّب ،مٌفشاًغ ّبي داخلي ٍ خبسجي ،ثجت اختشاع ٍ متت هؼتخشج اص عشح هششٍط ثِ دسج ًبم مبسفشهب ٍ
شوبسُ قشاسداد دس ثخش تقذيش ٍ تشنش(اهتيبص هغبثق تب آييي ًبهِ گشًت -حذامثش  40اهتيبص)
ّ ) 6-4ش سػبلِ دمتشي  5اهتيبص ٍ ّش پبيبى ًبهِ مبسشٌبػي اسشذ  2اهتيبص هؼتخشج اص عشح هششٍط ثِ دسج ًبم مبسفشهب ٍ
عشح دس پبيبى ًبهِ
تثصره  – 1دس صَستينِ هيضاى اػتجبس جزة شذُ تَػظ هجشي حذاقل تب 500اهتيبص اػتجبس ٍيظُ ثِ خشيذ تجْيضات يب تولل
داسايي اختصبص يبثذ عشح ثِ ػٌَاى عشح مبسثشدي ٍيظُ اًتخبة خَاّذ شذ.
تثصره  -2حذاقل اهتيبص الصم ثشاي ثشسػي عشح ّبي ٍاصلِ دس مويؼيَى تخصصي جشٌَاسُ پظٍّش ثشاي ّشيل اص
مويؼيًَْبي ششگبًِ داًشگبُ ثِ ششح ريل هيجبشذ:
 -1مويؼيَى فٌي ٍ هٌْذػي  60اهتيبص
 -2مويؼيَى مشبٍسصي ،داهپضشني ٍ ػلَم پبيِ  50اهتيبص
 -3مويؼيَى ػلَم اجتوبػي ٍ سفتبسي ،ػلَم اًؼبًيٌّ ،ش ٍ هؼوبسي  40اهتيبص

دسخصَص عشح ّبيي مِ دس حَصُ ثيي سشتِ اي قشاس داسًذ هالك اهتيبص الصم ،مؼت هيبًگيي حذاقل اهتيبص
مويؼيًَْبي هشتجظ هي ثبشذ.
تركية كميته داوري جشنواره پژوهش
هبدُ  )5تشميت مويتِ داٍسي جشٌَاسُ پظٍّش ثِ ششح ريل هي ثبشذ:
 )1-5هؼبٍى پظٍّشي داًشگبُ(هؼئَل مويتِ)
 )2-5هذيشمل ثشًبهِ سيضي ٍ ًظبست پظٍّشي(دثيش ػلوي مويتِ)
 )3-5اص ّش يل اص مويؼيًَْبي تخصصي يل ًفش ثِ اًتخبة اػضبي مويؼيَى
 )4-5دثيشاجشايي مويتِ(ثذٍى حق ساي)
نحوه اجرا:
هبدُ  )6هشاحل اجشايي اًتخبة عشح ّبي پظٍّشي مبسثشدي ثِ ششح ريل هي ثبشذ:
 )1-6داٍعلجبى اًتخبة عشحْبي پظٍّشي هي ثبيذ فشم هشثَعِ سا تنويل ٍ ثِ ّوشاُ هذاسك ٍ هؼتٌذات الصم ،حذامثش
تب پبًضدّن هْش هبُ ّش ػبل ثِ هؼبًٍت پظٍّشي پشديغ/داًشنذُ/هشمض تحقيقبتي اسائِ ًوبيٌذ.
 )2-6هؼبًٍت پظٍّشي پشديغ/داًشنذُ/هشمض تحقيقبتي پغ اص ثشسػي ٍ اهتيبص ثٌذي عشح ّبي ٍاصلِ دس مويتِ
هٌتخت ٍاحذ خَد ًؼجت ثِ هؼشفي عشحْبي هشوَل (ّوشاُ ثب هذاسك ٍ هؼتٌذات الصم) ثِ اسادُ مل ثشًبهِ سيضي ٍ
ًظبست پظٍّشي داًشگبُ اقذام هي ًوبيذ.
 )3-6اداسُ مل ثشًبهِ سيضي ٍ ًظبست پظٍّشي پغ اص ثشسػي ٍ اسصيبثي هذاسك دس مويؼيًَْبي تخصصي ،دس مويتِ
داٍسي جشٌَاسُ پظٍّش عشح ّبي ثشجؼتِ ٍ ًوًَِ سا اًتخبة ٍ هؼشفي هي ًوبيذ.
تثصره  :3تؼذاد عشحْبي هشوَل ثشاي عشح دس مويؼيَى تخصصي هشثَعِ حذاقل  3عشح هي ثبشذ.
تشويق و قذرداني:
هبدُ ً )7حَُ تشَيق ٍ قذسداًي اص هجشيبى عشح ّبي هٌتخت ثِ ششح ريل اػت:
 )1-7اػغبي لَح تقذيش دس هشاػن جشٌَاسُ پظٍّش
 )2-7اػغبي ّذايبي ٍيظُ ثش اػبع تصَيت شَساي پظٍّشي داًشگبُ

اين آيين نامه در هفت ماده و سه تثصره در تاريخ  1300/00/14ته تصوية شوراي پژوهشي دانشگاه رسيذ و از
تاريخ اتالغ قاتل اجرا مي تاشذ.

