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آيين نامهها و دستور العملهای پژوهش و فناوری دانشگاه تهران

آییننامه انتخاب طرحهای پژوهشی نمونه و طرح برجسته
هدف:

به منظور ارتقاء کمی و کیفی پژوهشهای علمی و تشویق پژوهشگران دانشگاه تهران به اجرای طرحهای
تحقیقاتي ،معاونت پژوهشی دانشگاه هر سال در جشنواره پژوهش از بين طرحهای پژوهشی خاتمه یافته
دانشگاه اقدام به انتخاب طرح پژوهشی نمونه و طرح پژوهشی برجسته مینماید .بدین منظور از هر گروه
طرحهای نمونه و سپس از بينطرحهای نمونه ،یک طرح برجسته انتخاب و مجریان آن طرحها موردقدردانی
و تشویق قرار ميگیرند.
ماده  -1ضوابط شرکت در انتخاب طرحهای پژوهشی نمونه:
 -1-1طرح حداکثر تا پایان اسفند ماه سال قبل از انتخاب خاتمه یافته و کلیه تعهدات طرح انجام پذیرفته و
بیش از سه سال از تاریخ اختتام طرح (با احتساب آخرین مهلت تمدید) نگذشته باشد.
ماده  -2ضوابط انتخاب طرح پژوهشی برجسته:
کمیته داوری جشنواره پژوهش دانشگاه از میان طرحهای نمونه کل کمیسیونهای تخصصی که نتایج حاصله
افزون بر تعهدات آنها به شرح ذیل میباشد ،یک طرح را به عنوان طرح برجسته دانشگاه در آن سال انتخاب
مینماید.
 -1-2گروههاي علوم پایه و فنی  :حداقل  3مقاله چاپ شده با نمایه WOS
 -2-2گروههاي کشاورزی و منابع طبیعی و دامپزشکی  :حداقل 2مقاله چاپ شده با نمایه WOS
 -3-2گروههاي علوم انسانی ،علوم اجتماعی و رفتاری و هنر و معماری  :حداقل یک مقاله چاپ شده با نمایه
 WOSيا ISCو یا یک کتاب (تألیف یا ترجمه) برگزیده سال به تشخیص کمیسیون ذیربط.
ماده  -3معیارهای ارزیابی:
 -1-3ارزیابی دستاوردهای افزون بر تعهدات طرح با معیارهای تخصیص اعتبار ویژه (ماده 2آییننامه تخصیص
اعتبار ویژه به اعضای هیئت علمی دانشگاه تهران) صورت میگیرد.
تبصره  :1به تعهدات طرح امتیازی تعلق نمیگیرد.
تبصره  :2از بيننتایج حاصل طرحهای برجسته و نمونه ،پذیرش چاپ حداکثر یک مقاله مورد قبول میباشد.
 -2-3دستاوردهای افزون بر تعهدات طرح بدون احتساب تعداد نویسندگان محاسبه میگردد.
 -3-3به طرحهایی که گزارش نهایی آنها در موعد مقرر به معاونت پژوهشی دانشکدهارائه شدهباشد،
 3امتیاز به عنوان پاداش تعلق ميگیرد.
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 -4-3به ازای هر شش ماهتأخیر در ارائه گزارش نهایی یک امتیاز کسر میگردد.
ماده  -4کمیته داوری جشنواره پژوهش:
 -1-4ترکیب کمیته داوری جشنواره پژوهش به شرح ذیل میباشد:
 -1-1-4معاون پژوهشي دانشگاه (مسئول كميته)
 -2-1-4مدير كل برنامهريزي و نظارت پژوهشي (دبير علمي كميته)
 -3-1-4از هر یک از کمیسیونهای تخصصی یک نفر به انتخاب اعضای کمیسیون
 -4-1-4دبیر اجرایی کمیته (بدون حق رای)
ماده  -5نحوه اجرا:
مراحل اجرای انتخاب طرحهای پژوهشی نمونه و طرح برجسته به شرح ذیل است:
 -1-5داوطلبان انتخاب طرحهای پژوهشی نمونه میباید فرم و جدولهای مربوطه را تکمیل و به همراه
مدارک و مستندات الزم ،حداکثر تا پایان شهریورماه هر سال به معاونت پژوهشی پردیس  /دانشکده  /مرکز
تحقیقاتی ارائه نمایند.
 -2-5معاونت پژوهشی پردیس  /دانشکده /مرکز تحقیقاتی پس از بررسی و امتیاز بندی طرحهای واصله
در کمیته منتخب واحد خود نسبت به معرفی طرحهای نمونه (همراهبا مدارک ومستندات الزم) به اداره کل
برنامهریزی و نظارت پژوهشی دانشگاهحداکثر تا 15مهرماهاقدام مینماید.
 -3-5ادارهکل برنامهریزی و نظارت پژوهشی پس از بررسی و ارزیابی مدارک کمیسیونهای تخصصی ،در
کمیته داوری جشنواره پژوهش طرحهای نمونه و طرح برجسته را انتخاب و معرفی مینماید.
ماده  -6نحوه تشویق و قدردانی از مسئول اجرای طرحهای نمونه و طرح برجسته:
 -1-6اعطای لوح تقدیر در مراسم جشنواره پژوهش
 -2-6برخورداری مجری طرح از اعتبار ویژه اعطایی معادل 10 امتیاز برای طرح برجسته
 -3-6برخورداری مجری طرح از اعتبار ویژه اعطایی معادل  5امتیاز برای طرحهای نمونه
این آیین نامه براساس اصالحات انجام شده در  6ماده و  2تبصره در ششصد و سی و دومین جلسه شورای
پژوهشی دانشگاهتهران در تاریخ 1388/4/27به تصویب رسید و از تاریخ تصویب الزماالجرا بودهو جایگزین
آییننامههاي قبلی میگردد.

