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 معاونت پژوهشی

 
 

 

 

  

 پژوهشگر نمونه دانشگاه تهران و کارشناس اجرايی نمونهنامه انتخاب کارشناس پژوهشی آيين 

 

 :هدف

جشنواره پژوهش و فناوري به منظور تجليل و قدرداني از کارشناسان پژوهشگر و اجرایي برتر و در راستاي فرهنگ سازي  

محور و اثر بخش در جهت ارتقاء نقش و جایگاه ملي و بين المللي دانشگاه تهران و توليد دانش حكمت پژوهش کيفيت 

 شود.هاي نسل سوم برگزار ميبنيان و ظهور و بروز دانشگاه در زمره دانشگاه

به کوشش در این راستا معاونت پژوهشي دانشگاه تهران به منظور تشویق کارشناسان پژوهشي و قدرداني و ارج نهادن

و فناوري دانشگاه نسبت به معرفي و تقدیر از کارشناسان پژوهشي  هاي سازماني و علمي آنان، هرساله در جشنواره پژوهش

 د.نمایاقدام مي حوزه پژوهشينمونه در دو بخش کارشناس پژوهشي اجرایي نمونه و کارشناس پژوهشگر نمونه، شاغل در 

 تعاريف -0ماده 

 پژوهشی اجرايیتعريف کارشناس  -0-0

که به صورت رسمي، پيماني یا قرارداد معين و تمام وقت با حداقل کارشناس پژوهشي اجرایي عبارت است از کارشناسي 

( سال سابقه کار مستمر تا پایان اسفند ماه سال قبل از برگزاري جشنواره در 5مدرك تحصيلي کارشناسي و حداقل پنج )

 اشد:هاي زیر مشغول خدمت بیكي از حوزه

 واحدهاي تابعه ستاد معاونت پژوهشي دانشگاه  -الف

هاي وابسته به هاي مستقل/ واحدهاي پژوهشي مستقل/ دانشكدهها/ دانشكدهحوزه معاونت پژوهشي یكي از پردیس -ب

عات و ها، پارك علم و فناوري، انتشارات، مراکز فناوري اطالها )شامل اداره پژوهش، مجالت، کتابخانهها/ گروهپردیس

 (IT) فضاي مجازي

 

 



 تعريف کارشناس پژوهشگر -0-2

کارشناس پژوهشگر عبارت است از کارشناسي که به صورت رسمي، پيماني یا قرارداد معين و تمام وقت با حداقل مدرك 

در مستمر تا پایان اسفند ماه سال قبل از برگزاري جشنواره، ( سال سابقه کار 5تحصيلي کارشناسي و حداقل پنج )

هاي مستقل/ واحدهاي پژوهشي مستقل/ ها/ دانشكدهپردیس ها و موسسات پژوهشي یكي ازها، پژوهشگاهآزمایشگاه

   مشغول خدمت باشد.ها و ایستگاه هاي تحقيقاتي ها/ گروههاي وابسته به پردیسدانشكده

 

 معيارهای ارزيابی -2ماده 

 معيارهاى ارزيابی کارشناس پژوهشی اجرايی    -2-0

 مي رضایت مدیر مافوق و مستقيم در دوره ذکر شده ويشرط اصلي انتخاب کارشناس پژوهشي اجرایي نمونه، -۲-1-1

 باشد.

امتياز )بر اساس گزارش سامانه حضور و غياب، متوسط  11حضور موثر و تمام وقت در محل خدمت، حداکثر  -۲-1-۲

 پنج سال آخر(

 11امتياز و حداکثر  ۲ازاي هر سال  حوزه هاي پژوهشي(، به–پژوهشي  همكاريسابقه کار در اداره پژوهش ) -۲-1-3

 امتياز

 امتياز ۲1انجام مطلوب و پيشبرد سریع وظایف محوله سازماني به تشخيص مدیر مافوق و مستقيم، حداکثر  -۲-1-۴

امتياز  و  1۲تا امتياز، مدرك کارشناسي ارشد  9مدرك تحصيلي احراز شده در سازمان، مدرك کارشناسي تا  -۲-1-5

سایر دانشگاه هاي  -امتياز )بر اساس دانشگاه محل تحصيل، دانشگاه هاي سطح یک حداکثر امتياز 15مدرك دکتري تا 

 دولتي تا دو سوم امتياز و دانشگاه هاي غير انتفاعي یک دوم امتياز(

 5، 91تا  55بين  ،امتياز  11،  95تا  91ن بي ،امتياز  15،  95ميانگين امتياز ارزشيابي پنج سال آخر، باالتر از  -۲-1-1

 امتياز  و در غير اینصورت صفر امتياز 

 باشد امكان شرکت در رقابت را ندارد.  51سال آخر کارشناس، کمتر از  5اگر ميانگين امتياز ارزشيابي  -0تبصره

ط با ارائه گواهي، هر مورد شرکت در دوره هاي مهارت افزایي، بازآموزي و ضمن خدمت در حوزه تخصصي مرتب -۲-1-7

 امتياز 1امتياز و حداکثر  3

 5امتياز و حداکثر  ۲خالقيت و نوآوري در انجام امور محوله و ارتقاء مدیریت پژوهشي واحد مربوط، هر مورد  -۲-1-5

 امتياز با ارائه مستندات یا تایيد مدیر مافوق

 Open)ها، و روزهاي باز براي بازدید عموم ها، کارگاهها، سمينارها، جشنوارههمكاري در برگزاري همایش -۲-1-9

Days)  امتياز  9امتياز و حداکثر  3با ارائه مستندات، هر مورد 

 معيارهاى ارزيابی کارشناس پژوهشگر -2-2

 مي باشد. ويدوره ذکر شده شرط اصلي انتخاب کارشناس پژوهشگر نمونه، رضایت مدیر مافوق و مستقيم  -۲-۲-1



امتياز )بر اساس گزارش سامانه حضور و غياب، متوسط پنج 11ر موثر و تمام وقت در محل خدمت، حداکثر حضو -۲-۲-۲

 سال آخر(

 امتياز 11امتياز و حداکثر  ۲سابقه کار در حوزه مربوط، به ازاي هر سال  -۲-۲-3

 امتياز 15 انجام مطلوب و پيشبرد سریع وظایف محوله سازماني به تشخيص مدیر مافوق، حداکثر -۲-۲-۴

امتياز و مدرك  1۲امتياز، مدرك کارشناسي ارشد تا  9مدرك تحصيلي احراز شده در سازمان مدرك کارشناسي تا  -۲-۲-5

ا سایر دانشگاه هاي دولتي ت -امتياز )بر اساس دانشگاه محل تحصيل، دانشگاه هاي سطح یک حداکثر امتياز 15دکتري تا 

 نتفاعي یک دوم امتياز( دو سوم امتياز و دانشگاه هاي غير ا

 5، 91تا  55بين ، امتياز 11،  95تا  91بين  ،امتياز 15،  95ميانگين امتياز ارزشيابي پنج سال آخر، باالتر از  -۲-۲-1

 امتياز  و در غير اینصورت صفر امتياز 

 رقابت را ندارد. باشد امكان شرکت در 51سال آخر کارشناس، کمتر از  5اگر ميانگين امتياز ارزشيابي  -2تبصره

نامه تخصيص اعتبار ویژه اعضاي هيات علمي دانشگاه تهران، با تایيد هاي پژوهشي، بر اساس آیينامتياز فعاليت -۲-۲-7

 امتياز  ۴5تا سقف  تا پایان اسفند ماه سال قبل از برگزاري جشنوارهمسئول واحد ذیربط در بازه زماني پنج ساله 

 امتياز  5تایيد معاون پژوهشي واحد و کميته داوري جشنواره تا امتياز سختي کار با  -۲-۲-5

در صورتي امتياز داده مي شود که فعاليت مربوط در راستاي وظایف  5-۲-۲الي  7–۲-۲به فعاليت هاي بند  -/تبصره

 محوله کارشناس باشد.

امتياز است و اگر کارشناس این حداقل امتياز را نداشته باشد، از رقابت  11، 7-۲-۲بند حداقل امتياز الزم از  -4تبصره 

 شود. کنار گذاشته مي

 نحوه انتخاب کارشناس پژوهشی اجرايی3پژوهشگر نمونه -/ماده 

و  1مشمول ماده بر اساس فراخوان معاونت پژوهشي دانشگاه، کارشناسان پژوهشي کليه واحدهاي دانشگاه که  -3-1

در شوراي هاي مربوط، آن را به منظور امتيازدهي و تایيد  باشند، پس از تكميل فرممتقاضي شرکت در جشنواره مي

 دهند.پژوهشي واحد ذیربط، به مدیریت پژوهشي آن واحد ارائه مي

مونه در هریک از موارد مي تواند به عنوان کارشناس نبار  3سال یكبار و حداکثر  5هر کارشناس پژوهشي هر  -3-۲

 اجرایي و پژوهشگر انتخاب شود. 

هاي تخصصي هفتگانه، تا سه سال امكان انتخاب در صورت انتخاب کارشناس پژوهشگر نمونه از هریک از کميسيون -3-3

 باشد. کارشناس پژوهشگر نمونه از آن کميسيون نمي

،  تا سه سال امكان انتخاب  1-1هاي اشاره شده در بند هدر صورت انتخاب کارشناس پژوهشي اجرایي نمونه از حوز -3-۴

 باشد. کارشناس پژوهشي اجرایي از آن حوزه نمي

حداکثر دو نفر )یک نفر  معاونت پژوهشي پردیس/ دانشكده مستقل / واحد پژوهشي مستقل پس از بررسي مدارك، -3-5

همراه اند، شرایط را که بيشترین امتياز را کسب نمودهپژوهشگر( از واجدین کارشناس اجرایي و یک نفر کارشناس پژوهشي 

هاي با فرم تكميل شده وکليه مدارك و مستندات و صورت جلسه شوراي پژوهشي واحد، به منظور بررسي در کميته

 نماید. ميهاي تخصصي به معاونت پژوهشي دانشگاه معرفي پژوهشي کميسيون



از واجدین شرایط آن کميسيون )یک نفر کارشناس  ، حداکثر دو نفرهاي تخصصيکميسيونپژوهشي هاي کميته -3-1

(  امتياز و باالترین امتياز را در کميسيون مربوط 51پژوهشي اجرایي و یک نفر کارشناس پژوهشگر( را که حداقل پنجاه )

 د.ه معرفي مي نمایناند، براي انتخاب نهایي نفر برگزیده، به کميته داوري جشنوار)بر اساس محل اشتغال( کسب نموده

از بين کارشناسان ستاد نيز توسط مدیریت واحدهاي تابعه، از هر قسمت حداکثر یک نفر به معاونت پژوهشي دانشگاه  -3-7

يته کمبه گردد. شوراي راهبردي مدیران معاونت پژوهشي دانشگاه از بين افراد معرفي شده حداکثر یک نفر را معرفي مي

 نماید. معرفي مي داوري جشنواره

کميته داوري جشنواره از بين کارشناسان معرفي شده یک نفر کارشناس پژوهشي اجرایي نمونه و یک نفر کارشناس  -3-5

 .پژوهشگر نمونه انتخاب مي نماید

 ترکيب کميته داوری جشنواره  -4ماده 

 معاون پژوهشي دانشگاه )مسئول کميته( -۴-1

 ي )دبير علمي کميته(ریزي و نظارت پژوهشمدیر کل برنامه -۴-۲

 هاي تخصصي هاي پژوهشي کميسيونمسئولين کميته -۴-3

 ریزي و نظارت پژوهشي )دبير اجرایي کميته(گذاري اداره کل برنامهریزي و سياسترئيس اداره برنامه -۴-۴

 نحوه تشويق و قدردانى از برگزيدگان -5ماده 

 اعطاي لوح تقدیر -5-1

  اعطاي هدایاي ویژه طبق ضوابط معاونت پژوهشي دانشگاه -5-۲

 

تبصره به  4ماده و  5شورای پژوهش و فناوری دانشگاه تهران در  2131230/99نامه در جلسه مورخ اين آيين

نامه قبلی انتخاب کارشناس اجرايی نمونه و پژوهشگر نمونه لغو نامه، آيينتصويب رسيد و با تصويب اين آيين

 گردد.می
 

 

 

 

 


