آیین نامه انتخاب و تشویق طرح های پژوهشی کاربردی (نمونه ،برجسته و ویژه) اعضای هیئت علمی
دانشگاه تهران
هدف :جشنواره پژوهش و فناوری دانشگاه به منظور تجلیل و قدردانی از پژوهشگران برتر و در راستای فرهنگسازی
پژوهش کیفیتمحور و اثربخش در جهت ارتقای نقش و جایگاه ملی و بینالمللی دانشگاه تهران و تولید دانش حکمت
بنیان و ظهور و بروز دانشگاه در زمره دانشگاه های نسل سوم برگزار می شود.
در این راستا به منظور ارج نهادن به تالش علمی مجریان طرحهای پژوهشی اثرگذار در جهت رفع نیازهای کشور (با
شرکتها ،مراکز و سازمانهای اجرایی) ،معاونت پژوهشی دانشگاه با رعایت مفاد این آییننامه ،طرحهای پژوهشی
کاربردی خاتمه یافته اعضای هیئت علمی دانشگاه را انتخاب و آنها را در جشنواره پژوهش دانشگاه مورد تشویق قرار
میدهد .بدینمنظور از هریک از گروههای فنی ،علومپایه ،کشاورزی و منابعطبیعی ،علوماجتماعی و رفتاری ،علوم
انسانی ،هنر و معماری و دامپزشکی از میان طرحهای منتخب به ترتیب امتیاز فضلی یک طرح با عنوان نمونه و یک
طرح با عنوان برجسته انتخاب میکند و از مجریان آن طرحها قدردانی به عمل میآید.
ماده  -1ضوابط شرکت در انتخاب طرحهای پژوهشی کاربردی:
 -1-1قرارداد طرح می بایست توسط دانشگاه (معاونت پژوهشی دانشگاه /پردیس /دانشکده مستقل /واحد پژوهشی
مستقل) منعقد شده باشد.
 -2-1طرح حداکثر تا پایان شهریور ماه سال منتهی به برگزاری جشنواره خاتمه یافته و بیش از سه سال از تاریخ
مندرج در متن اختتام صادره توسط معاونت پژوهشی دانشگاه /پردیس /دانشکده مستقل /واحد پژوهشی مستقل
نگذشته باشد.
 -3-1مالک اختتام هر طرح کاربردی دریافت تمامی اعتبار طرح ( اعتبارات مرحلهای و حسن انجام کار) مطابق مفاد
قرارداد و صدور ابالغ اختتام طرح توسط واحد منعقد کننده قرارداد میباشد.
ماده  -2نحوه امتیازدهی:
 -1-2امتیاز کسب شده طرح مطابق ضوابط امتیاز اعتبار ویژه ،حداکثر پنجاه ( )05امتیاز میباشد .سهم تجهیزات ثبت
شده به عنوان اموال دانشگاه با ضریب 2حداکثر( )05امتیاز بوده و مابقی امتیاز ( 25امتیاز) مربوط به کسر باالسری می
باشد .درخصوص تجهیزات ارائه تائیدیه اسناد مثبته توسط حسابداری واحد منعقدکننده قرارداد و حسابداری حوزه معاونت
پژوهشی ضروری میباشد.
 -2-2اعالم کتبی اختتام پروژه توسط کارفرما و یا گواهی رضایتمندی کارفرما از نتیجه طرح (حداکثر  15امتیاز)
 -0-2ثبت اختراع ،ایده نوآور و یا ارائه روشی نوین در ساخت ( بر اساس آییننامه گرنت حداکثر  25امتیاز)

 -4-2ارزیابی مقالهها ،کنفرانس های داخلی و خارجی و کتب مستخرج از طرح مشروط به درج نام کارفرما و شماره
قرارداد در بخش تقدیر و تشکر ( امتیاز مطابق با آییننامه گرنت – حداکثر  25امتیاز )
تبصره  :1مالک امتیازدهی مواردی که بر اساس آیین نامه اعتبار ویژه محاسبه میشوند اطالعات ثبت شده در سامانه
مدیریت اطالعات پژوهش و فناوری و یا سامانه ساعد میباشد.
تبصره  :2درج نام کارفرما و شماره قرارداد در بخش تقدیر و تشکر از دو سال پس از تصویب این آییننامه الزامی می
باشد و در این فاصله مالک ،تصمیم کمیتههای پژوهشی کمیسیونهای تخصصی مربوطه میباشد.
 -0-2حداقل امتیاز الزم برای بررسی طرح های واصله در کمیته های پژوهشی کمیسیون های تخصصی جشنواره
پژوهش و فناوری دانشگاه برای هر یک از کمیسیونهای هفت گانه دانشگاه به شرح ذیل میباشد:
 -1گروه فنی برای طرح نمونه چهل و پنج ( )40امتیاز و برای طرح برجسته شصت ( )05امتیاز
 -2گروه کشاورزی ،دامپزشکی و علومپایه برای طرح نمونه چهل ( )45امتیاز و برای طرح برجسته پنجاه ()05
امتیاز
 -0گروه علوم اجتماعی و رفتاری ،علوم انسانی و هنر و معماری برای طرح نمونه سی ( )05امتیاز و برای طرح
برجسته چهل ( )45امتیاز
 -0-2در صورتیکه طرح کاربردی واجد شرایط ماده یک بوده و حداقل تا  055امتیاز اعتبار ویژه از اعتبار جذب
شده قرارداد به خرید تجهیزات اختصاص یابد طرح بهعنوان (طرح کاربردی ویژه) انتخاب خواهد شد .بدیهی
است امتیاز مربوطه می بایست در سامانه اطالعات پژوهش و فناوری ثبت و تائید شده و اسناد مثبته آن نیز
به تائید حسابداری حوزه معاونت پژوهشی رسیده باشد.
تبصره  :3در خصوص طرحهای که در حوزه بین رشتهای قرار دارند مالک امتیاز الزم ،کسب میانگین حداقل امتیاز
کمیسیونهای مرتبط میباشد.
تبصره  :۴در خصوص موضوعات مندرج در بند  4-2در صورت محرمانه بودن برخی از طرحهای پژوهشی کاربردی
مشمول ،با تائید معاون پژوهشی واحد مربوطه و تائید نهایی کمیته تخصصی ذیربط ،امتیاز دهی بر اساس آئین نامه
گرنت و بدون نیاز به درج نام کارفرما و یا شماره قرارداد انجام خواهد شد.
ماده  -3ترکیب کمیته داوری جشنواره پژوهش و فناوری:
 -1-0معاون پژوهشی دانشگاه (مسئول کمیته)
 -2-0مدیرکل پژوهش های کاربردی
 -0-0معاون مدیرکل پژوهش های کاربردی
 -4-0مسئولین کمیته های پژوهشی کمیسیونهای تخصصی
 -0-0معاون برنامهریزی و سیاستگذاری اداره کل برنامهریزی و نظارت پژوهشی (دبیر اجرایی کمیته)

ماده  -۴نحوه اجرا:
 -1-4داوطلبان انتخاب طرحهای پژوهشی کاربردی میبایست فرم مربوطه را تکمیل و به همراه مدارک و مستندات
الزم ،بر اساس فراخوان حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه به معاونت پژوهشی پردیس /دانشکده /واحد پژوهشی مستقل
ارائه نمایند.
 -2-4معاونت پژوهشی پردیس /دانشکده /واحد پژوهشی مستقل ،پس از بررسی و امتیازبندی طرحهای واصله نسبت
به معرفی طرح های مشمول همراه با مدارک و مستندات الزم و صورتجلسه شورای پژوهشی به ادارهکل پژوهشهای
کاربردی دانشگاه اقدام مینماید.
 -0-4ادارهکل پژوهشهای کاربردی پس از بررسی و ارزیابی مدارک در کمیته های پژوهشی کمیسیونهای تخصصی
ذیربط ،از هر کمیته پژوهشی طرح های برجسته ،نمونه و ویژه کاربردی را برای تائید نهایی به کمیته داوری جشنواره
معرفی مینماید.
 -4-4کمیته داوری جشنواره نسبت به بررسی نهایی برگزیدگان و انتخاب طرحهای کاربردی برجسته ،نمونه و ویژه
اقدام مینماید.
ماده  -5تشویق و قدردانی از مجریان طرحهای کاربردی منتخب:
 -1-0اعطای لوح تقدیر در مراسم جشنواره پژوهش
 -2-0اعطای پایه تشویقی طبق ضوابط معاونت آموزشی دانشگاه
 -0-0اعطای هدایای ویژه بر اساس ضوابط معاونت پژوهشی دانشگاه
 -4 -0اعطای معادل ریالی  15امتیاز اعتبار ویژه به طرحهای پژوهشی کاربردی برجسته و معادل ریالی  0امتیاز اعتبار
ویژه به طرحهای پژوهشی کاربردی نمونه
این آیین نامه در پنج ماده و چهار تبصره در تاریخ 10۳0 /54 /25به تصویب کمیسیون برنامهریزی و سیاستگذاری
پژوهش و فناوری دانشگاه و در تاریخ  10۳0/50/15به تصویب شورای پژوهش و فناوری دانشگاه رسید و از تاریخ
ابالغ قابل اجرا می باشد و لغو آییننامه قبلی اعالم می گردد.

