شیوهنامهانتخابطرحتحقیقاتینمونهداخلدانشگاهوخارجدانشگاه

هدف
به منظور ارتقاي پژوهشهاي علمی و تشویق پژوهشگران دانشگاه به اجراي طرحهاي تحقیقاتی و بهمنظور ارتقاي کیفی و
کمی پژوهشهاي کاربردي در دانشگاه ،معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه همهه اها ه بها رعایهت ایه هیوهنامهه ،طهرحههاي
تحقیقاتی نمونه را که پایان یافتهاند ،انتخاب مینماید و مجریان آنها را مورد تشویق قرار میدهد.
ماده-1نحوهاجرا
هده

 -1-1طرحهاي خاتمه یافتهاي مورد بررای قرار میگیرند که در چارچوب ضهواب و مقهرراد دانشهگاه منعقهد و انجها
با ند.
 -2-1داوطلبان انتخاب طرحهاي پژوهشی نمونه باید مدارک مربوط و مستنداد الز را حداکثر تا پایان مههر مهاه بهه معاونهت
پژوهشی دانشکده ارایه نمایند تا پس از بررای در دانشکده و موافقت دانشکده ،به مدیریت امور پژوهشی دانشگاه اراال گردد.
 -3-1مدیریت امور پژوهشی دانشگاه پس از بررای مدارک در وراي پژوهش و فناوري دانشگاه یا کمیته منتخب ورا ،طهرح
نمونه را معرفی مینماید.

ماده-2امتیازبندیطرحهایپژوهشیداخلدانشگاه
 -1-2انجا کلیه تعهداد طرح (اعم از انجا اخنرانی و ارایه گزارش نهایی و اختتا طرح در فرجه قانونی).
 -2-2داراي حداقل  1مقا ه علمی -پژوهشی یا  2مقا ه علمی -ترویجی یا  1اختراع ثبت ده با د.
 -3-2بیش از اه اال از تاریخ اختتا طرح (پس از آخری مهلت تمدید) نگذ ته با د.
 -4-2ارزیابی خروجیهاي طرح طبق یوهنامه نحوه تعیی اعتبار پژوهشی و تشویقهاي پژوهشی انجا میگیرد.
 -5-2به طرحهایی که گزارشهاي نهایی آنها در موعد مقرر ارایه ده با ند (بدون تمدید) 3 ،امتیاز به عنوان پاداش تعلق
میگیرد.
 -6-2به ازاي هر ماه تاخیر غیرمجاز در ارایه گزارش نهایی ،یک امتیاز از جمع امتیازاد کسب ده کسر میگردد.

ماده-3امتیازبندیطرحهایپژوهشیکاربردیخارجدانشگاه
 -1-3انجا کلیه تعهداد طرح (اعم از انجا اخنرانی و ارایه گزارش نهایی و اختتا طرح در فرجه قانونی)
 -2-3داراي حداقل  1مقا ه علمی -پژوهشی یا  2مقا ه علمی -ترویجی یا  1اختراع ثبت ده با د.
 -3-3بیش از اه اال از تاریخ اختتا طرح (پس از آخری مهلت تمدید) نگذ ته با د.
 -4-3ارزیابی خروجیهاي طرح طبق یوهنامه نحوه تعیی اعتبار پژوهشی و تشویقهاي پژوهشی انجا میگیرد.
 -5-3به طرحهایی که گزارشهاي نهایی آنها در موعد مقرر تحویل ده با ند 3 ،امتیاز به عنوان پاداش تعلق میگیرد.
 -6-3به ازاي هر ماه تاخیر غیر مجاز در ارایه گزارش نهایی یک امتیاز از جمع امتیازاد کسب ده کسر میگردد.
 -7-3ارزش اقتصادي -اجتماعی نا ی از اجراي طرح (حداکثر تا  5امتیاز)
 -8-3دا ت نقش موثر در رفع تنگناها و مشکالد اجرایی ،علمی و عملی داتگاههاي اجرایی کشور (حداکثر تا  5امتیاز).
 -9-3ارزش طرح با توجه به جذب امکاناد تحقیقاتی و تجهیزاتی براي دانشگاه (به ازاي هر یک میلیون تومان 1 ،امتیاز تا
اقف  5امتیاز).
ماده-4دانشکدههامیتوانند طبق ای

یوهنامه و اعمال تغییراد منااب و تصویب در وراي پژوهشی دانشکده نسبت به

انتخاب و تشویق طرحهاي نمونه اقدا نمایند.

ای یوهنامه در تاریخ  31اردیبهشت ماه  1386به تصویب هوراي پهژوهش و فنهاوري دانشهگاه راهید .در تهاریخ  13تیرمهاه
 1391در وراي پژوهش و فناوري دانشگاه مورد تجدید نظر قرار گرفت و در تاریخ  7اافندماه  1391در  4ماده و  18بند بهه
تایید هیاد رئیسه دانشگاه راید.

