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 آيين نامه انتخاب طرح های پژوهشی نمونه و طرح برجسته

هدف:
 به منظور ارتقاء كمی و كيفی پژوهش های علمی و تشويق پژوهشگران دانشگاه تهران به اجرای طرح های 
يافته  خاتمه  پژوهشی  بين  طرح های  از  پژوهش  در جشنواره  سال  هر  دانشگاه  پژوهشی  معاونت   تحقيقاتي، 
از هر گروه  بدين منظور  برجسته می نمايد.  نمونه و طرح پژوهشی  انتخاب طرح پژوهشی  به  اقدام  دانشگاه 
طرح های نمونه و سپس از بين طرح های نمونه، يك طرح برجسته انتخاب و مجريان آن طرح ها مورد  قدردانی 

و تشويق قرار مي گيرند. 

 ماده 1- ضوابط شرکت در انتخاب طرح های پژوهشی نمونه: 
1-1- طرح حداكثر تا پايان اسفند ماه سال قبل از انتخاب خاتمه يافته و كليه تعهدات طرح انجام پذيرفته و 

بيش از سه سال از تاريخ اختتام طرح )با احتساب آخرين مهلت تمديد( نگذشته باشد. 

 ماده 2- ضوابط انتخاب طرح پژوهشی برجسته: 
 كميته داوری جشنواره پژوهش دانشگاه از ميان طرح های نمونه كل كميسيون های تخصصی كه نتايج حاصله 
افزون بر تعهدات آن ها به شرح ذيل می باشد، يك طرح را به عنوان طرح برجسته دانشگاه در آن سال انتخاب 

می نمايد. 
  WOS 2-1- گروه هاي علوم پايه و فنی : حداقل 3   مقاله چاپ شده با نمايه

 WOS 2-2- گروه هاي كشاورزی و منابع طبيعی و دامپزشكی : حداقل 2  مقاله چاپ شده با نمايه
2-3- گروه هاي علوم انسانی، علوم اجتماعی و رفتاری و هنر و معماری : حداقل يك مقاله چاپ شده با نمايه 

WOS يا ISC  و يا يك كتاب )تأليف يا ترجمه( برگزيده سال به تشخيص كميسيون ذيربط. 

 ماده 3- معيارهای ارزيابی: 
3-1- ارزيابی دستاوردهای افزون بر تعهدات طرح با معيارهای تخصيص اعتبار ويژه )ماده 2  آيين نامه تخصيص 

اعتبار ويژه به اعضای هيئت علمی دانشگاه تهران( صورت می گيرد. 
تبصره 1: به تعهدات طرح امتيازی تعلق نمی گيرد. 

 تبصره 2: از بين  نتايج حاصل طرح های برجسته و نمونه، پذيرش چاپ حداكثر يك مقاله مورد قبول می باشد. 
3-2- دستاوردهای افزون بر تعهدات طرح بدون احتساب تعداد نويسندگان محاسبه می گردد. 

3-3- به طرح هايی كه گزارش نهايی آن ها در موعد مقرر به معاونت پژوهشی دانشكده  ارائه شده  باشد، 
3   امتياز به عنوان پاداش تعلق مي گيرد. 
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3-4- به ازای هر شش ماه  تأخير در ارائه گزارش نهايی يك امتياز كسر می گردد. 

 ماده 4- کميته داوری جشنواره پژوهش: 
4-1- تركيب كميته داوری جشنواره پژوهش به شرح ذيل می باشد: 

4-1-1- معاون پژوهشي دانشگاه )مسئول كميته(
4-1-2- مدير كل برنامه ريزي و نظارت پژوهشي )دبير علمي كميته(

4-1-3- از هر يك از كميسيون های تخصصی يك نفر به انتخاب اعضای كميسيون
4-1-4- دبير اجرايی كميته )بدون حق رای( 

 ماده 5- نحوه اجرا: 
 مراحل اجرای انتخاب طرح های پژوهشی نمونه و طرح برجسته به شرح ذيل است: 

به همراه  و  تكميل  را  مربوطه  و جدول های  فرم  نمونه می بايد  پژوهشی  انتخاب طرح های  داوطلبان   -1-5
مدارك و مستندات الزم، حداكثر تا پايان شهريورماه هر سال به معاونت پژوهشی پرديس / دانشكده / مركز 

تحقيقاتی ارائه نمايند. 
امتياز بندی طرح های واصله  از بررسی و  5-2- معاونت پژوهشی پرديس / دانشكده/ مركز تحقيقاتی پس 
در كميته منتخب واحد خود نسبت به معرفی طرح های نمونه )همراه  با مدارك ومستندات الزم( به اداره كل 

برنامه ريزی و نظارت پژوهشی دانشگاه  حداكثر تا  15 مهرماه  اقدام می نمايد. 
5-3- اداره  كل برنامه ريزی و نظارت پژوهشی پس از بررسی و ارزيابی مدارك كميسيون های تخصصی، د ر 

كميته د اوری جشنواره پژوهش طرح های نمونه و طرح برجسته را انتخاب و معرفی می نمايد.

ماده 6- نحوه تشويق و قدرد انی از مسئول اجرای طرح های نمونه و طرح برجسته: 
6-1- اعطای لوح تقدير د ر مراسم جشنواره پژوهش 

6-2- برخورد اری مجری طرح از اعتبار ويژه اعطايی معاد ل 10  امتياز برای طرح برجسته
6-3- برخورد اری مجری طرح از اعتبار ويژه اعطايی معاد ل 5   امتياز برای طرح های نمونه 

 اين آيين نامه براساس اصالحات انجام شده  در 6  ماده  و 2  تبصره در ششصد و سی و دومين جلسه شورای 
پژوهشی دانشگاه  تهران در تاريخ 1388/4/27  به تصويب رسيد و از تاريخ تصويب الزم االجرا بوده  و جايگزين 

آيين نامه هاي قبلی می گردد. 
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