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آيين نامه انتخاب و تشويق طرح های پژوهشی کاربردی 
"نمونه-برجسته- ويژه" دانشگاه تهران

هدف: 
 به منظور ارج نهادن به طرح های پژوهشی اثر گذار در جهت رفع نيازهای كشور با شركت ها، مراكز و سازمان های 
اجرايی، معاونت پژوهشی دانشگاه  همه ساله با رعايت مفاد اين آيين نامه، طرح های پژوهشی كاربردی خاتمه 
يافته و مستقل )شامل طرح های بين المللی - بند دال ماده 45 و ....( اعضای هيئت علمی را انتخاب و آنها را 
در جشنواره  پژوهش دانشگاه  مورد تشويق قرار مي دهد. بدين منظور از هر كميسيون )بر اساس كميسيون های 
شش گانه دانشگاه ( طرح های منتخب به ترتيب امتياز فضلی در دو سطح »برجسته و نمونه« انتخاب و مجريان 

آن طرح ها در جشنواره  پژوهش مورد تشويق و قدرانی قرار می گيرند. 

 ضوابط شرکت در انتخاب طرح های پژوهشی کاربردی: 
 ماده 1- طرح حداكثر تا پايان شهريور ماه  سال منتهی به برگزاری جشنواره  خاتمه يافته و بيش از سه سال 

از تاريخ اختتام آن نگذشته باشد. 
 ماده 2- تمامی اعتبار طرح ) اعتبارات مرحله ای و حسن انجام كار( مطابق مفاد قرارداد دريافت شده باشد.

ماده 3- قرارداد طرح توسط دانشگاه )حوزه ستادی يا پرديس ها و دانشكده ها( منعقد شده باشد. 

 نحوه امتيازدهی 
ماده 4- نحوه امتياز دهی به طرح های كاربردی موضوع اين آيين نامه به شرح زير می باشد: 

4-1- امتياز كسب شده برای تجهيزات ثبت شده به عنوان اموال دانشگاه )حداكثر امتياز تجهيزات با ضريب 2=30 
 امتياز( و باالسری جذب و ثبت شده توسط معاونت پژوهشی و يا واحدهای دانشگاه )حداكثر  10 امتياز( مطابق 

ضوابط اعتبار ويژه )كاًل 40  امتياز( 
4-2- تاييديه صادره اختتام پروژه توسط كارفرما )5   امتياز( 

4-3- اعالم كتبی رضايتمندی كارفرما از نتيجه طرح يا انجام طرح ها در زمان بندی مورد توافق با كارفرما 
)حداكثر 20  امتياز( 

4-4- ثبت اختراع و يا ارائه روشی نوين در ساخت )حداكثر 20   امتياز( 
4-5- ارزيابی مقاله ها، كنفرانس هاي داخلی و خارجی، ثبت اختراع و كتب مستخرج طرح مشروط به درج نام 

كارفرما و شماره قرارداد در بخش تقدير و تشكر ) امتياز مطابق با آيين نامه گرنت – حداكثر 40  امتياز (
4-6- هر رساله دكتری 5   امتياز و هر پايان نامه كارشناسی ارشد 2  امتياز مستخرج از طرح مشروط به درج 

نام كارفرما و طرح در پايان نامه 
 تبصره 1: در صورتی كه ميزان اعتبار جذب شده توسط مجری حداقل تا 500   امتياز اعتبار ويژه به خريد 

تجهيزات يا تملك دارايی اختصاص يابد طرح بعنوان )طرح کاربردی ويژه( انتخاب خواهد شد. 
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 تبصره 2 : حداقل امتياز الزم برای بررسی طرح های واصله در كميسيون تخصصی جشنواره پژوهش برای  هر 
يك از كميسيون های شش گانه دانشگاه  به شرح ذيل می باشد: 

1- كميسيون فنی و مهندسی 60   امتياز 
2- كميسيون كشاورزی، دامپزشكی و علوم پايه 50   امتياز 

3- كميسيون علوم اجتماعی و رفتاری، علوم انسانی، هنر و معماری 40   امتياز 
امتياز  امتياز الزم، كسب ميانگين حداقل  در خصوص طرح های كه در حوزه  بين رشته اي قرار دارند مالك 

كميسيون های مرتبط می باشد. 

 ترکيب کميته داوری جشنواره پژوهشی: 
ماده 5- تركيب كميته داوری جشنواره پژوهش به شرح ذيل می باشد:

5-1- معاون پژوهشی دانشگاه )مسئول كميته( 
5-2- مدير كل برنامه ريزی و نظارت پژوهشی )دبير علمی كميته( 

5-3- از هريك از كميسيون های تخصصی يك نفر به انتخاب اعضای كميسيون 
5-4- دبير اجرايی كميته )بدون حق رای( 

 نحوه اجرا: 
 ماده 6- مراحل اجرايی انتخاب طرح های پژوهشی كاربردی به شرح ذيل می باشد : 

6-1-  داوطلبان انتخاب طرح های پژوهشی می بايد فرم مربوطه را تكميل و به همراه مدارك و مستندات الزم، 
حداكثر تا پانزدهم مهر ماه  هر سال به معاونت پژوهشی پرديس/ دانشكده/ مركز تحقيقاتی ارائه نمايند.

6-2- معاونت پژوهشی پرديس/ دانشكده/ مركز تحقيقاتی پس از بررسی و امتياز بندی طرح های واصله در 
كميته منتخب واحد خود  نسبت به معرفی طرح های مشمول )همراه با مدارك و مستندات الزم( به اد اره كل 

برنامه ريزی و نظارت پژوهشی دانشگاه  اقدام می نمايد. 
6-3- اداره  كل برنامه ريزی و نظارت پژوهشی پس از بررسی و ارزيابی مدارك كميسيون های تخصصی، در 

كميته د اوری جشنواره پژوهشی طرح های برجسته و نمونه را انتخاب و معرفی می نمايد. 
 تبصره 3: تعداد  طرح های مشمول برای طرح د ر كميسيون تخصصی مربوطه حداقل 3   طرح می باشد. 

 تشويق و قدردانی: 
 ماده 7- نحوه تشويق و قدرد انی از مجريان طرح های منتخب به شرح ذيل است:

7-1- اعطای لوح تقدير د ر مراسم جشنواره پژوهش 
7-2- اعطای هدايای ويژه بر اساس تصويب شورای پژوهشی د انشگاه 

 اين آيين نامه در هفت ماده و سه تبصره در تاريخ 1390/8/14  به تصويب شورای پژوهشی دانشگاه رسيد و 
از تاريخ ابالغ قابل اجرا می باشد. 
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