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 یدانشگاه بروناز مجری برگزیده طرح پژوهشی  تقدیرشیوه نامه انتخاب و 

 

راستای رفع نیازهای جامعه و صنعت انجام در که دانشگاهی  برونبا عنایت به اهمیت اخذ و اجرای طرح پژوهشی 

خوارزمی رسالت اجتماعی دانشگاه  این بخش از در ایفایاز اعضای هیات علمی که  قدیرت و نیز به منظور شوندمی

برگزیده  اناز مجری مقرر گردیده است در جشنواره هفته پژوهش و فناوری دانشگاه، نقش ارزنده ای بر عهده دارند

علوم "، "علوم انسانی و هنر"در گروه های سه گانه دانشگاهی  برونپژوهش و فناوری طرح)های( خاتمه یافته 

 . بعمل آیدتقدیر  ساس این شیوه نامه، بر ا"فنی مهندسی"و  "پایه

 : تعاریف:1ماده 

 دانشگاه خوارزمی  دانشگاه: -1 -1

 سمی و پیمانی(راعضای هیئت علمی تمام وقت دانشگاه خوارزمی )  هیئت علمی: -2 -1

 که مسئولیت اجرای طرح پژوهشی را برعهده دارد.  خوارزمی استت علمی دانشگاه ئعضو هی مجری: -3 -1

و  هاشود که در راستای رفع نیازگفته می خوارزمیپژوهشی اعضاء هیأت علمی دانشگاه  به فعالیت طرح: -4 -1

بین سازمان  برون دانشگاهی پژوهشی قرارداددر قالب  باشد. این طرحمنطقه ای، ملی یا بین المللی مشكالت 

اعضاء  توسطو می شود دانشگاه خوارزمی منعقد معاونت پژوهش و فناوری و دولتی یا خصوصی بعنوان کارفرما 

 آید. دانشگاه به اجرا در می  هیأت علمی

 

 : شرایط مجری برگزیده2ماده 

 .رارداد طرح)ها( از طریق معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه خوارزمی منعقد شده باشدق -1-2

آدرس دانشگاه   علمی دانشگاه خوارزمی با: قراداد طرح پژوهشی بین المللی که بین کارفرما و عضو هیات 1تبصره 

 د، قابل ارائه است. منعقد شده باش

از طرف گواهی اجرای طرح)ها( حداکثر تا پایان مهرماه سال منتهی به جشنواره هفته پژوهش و فناوری  -2-2

 .معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه خوارزمی صادر شده باشد

 سال از تاریخ صدور گواهی اجرای طرح نگذشته باشد.  3بیش از  -3-2
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 بعنوان( گذشته سال 2) خوارزمی دانشگاه فناوری و پژوهش هفته قبلی جشنواره 2 در عضو هیات علمی -4-2

 .باشد نشده انتخاب دانشگاهی برون پژوهشی طرح برگزیده مجری

 است.امتیاز  24ح)ها( بر اساس آیین نامه گرنت دانشگاه خوارزمی حداقل امتیاز گرنت طر -5-2

هستند، قابل اکتساب  1شرایط ماده  چند طرح که حائزحداقل امتیاز الزم از طریق تجمیع امتیازات : 2تبصره

در اجرای طرح قابل ارائه  ها مجری باشد و امتیاز همكاریعضو هیات علمی در همه طرح ضروری است است.

 نیست. 

که حائز شرایط کسب امتیاز از نتایج طرح  برونداد پژوهشیهر انتشار  و یا اختراع ثبتامتیاز کسب شده از  -6-2

 تز یا ارشد کارشناسی نامه پایان اجرای بخشی از طرح در قالب ،استبر اساس آیین نامه گرنت دانشگاه خوارزمی 

 صنعت یا جامعه مشكل رفع از طرف کارفرما مبنی بر گواهیصدور ) طرح بودن محور مساله و همچنین دکتری

 به امتیاز اخذ و اجرای طرح افزوده می شود.  1بر اساس جدول  (در نتیجه اجرای طرح

 )*( : امتیاز طرح پژوهشی برون دانشگاهی1جدول 

 حداکثر امتیاز عنوان ردیف

 بر اساس آیین نامه گرنت دانشگاه خوارزمی اخذ و اجرای طرح پژوهشی برون دانشگاهی  1

بر اساس آیین نامه کسب شده امتیاز گرنت  %20 ثبت اختراع، انتشار مقاله، کتاب و ...  2

 گرنت دانشگاه خوارزمی

 1 پایان نامه کارشناسی ارشد   3

 2 تز دکتری 4

صنعت )مساله گواهی رفع مشكل جامعه یا  5

 محور بودن طرح(

2 

 است 1امتیاز کسب شده از موضوع ردیف  %25 ،5تا  2حداکثر امتیاز قابل اکتساب از ردیفهای *

  

 ترکیب کمیته داوری: 3ماده

 معاون پژوهش و فناوری دانشگاه )رئیس کمیته( -1-3

 پژوهشی دانشگاهامور مدیر  -2-3

 مدیر مرکز کارآفرینی و ارتباط با جامعه  -3-3
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 رئیس اداره تحقیقات کاربردی -4-3

نفر از معاونین پژوهشی دانشكده ها که بصورت ساالنه از طریق شورای پژوهش و فناوری دانشگاه  سه -5-3

 تعیین می شوند. 

 

 نحوه اجرا: 4ماده 

در بازه زمانی مقرر که هر سال اعالم خواهد شیوه نامه حاضر است،   2عضو هیات علمی که حائز شرایط ماده -1-4

درخواست در معاونت پژوهشی دانشكده ارسال می کند.  همراه مستندات مربوطه بهدرخواست خود را به شد، 

 .می شودمعاونت پژوهش و فناوری دانشگاه خوارزمی ارسال امتیاز مربوطه تعیین و به  شورای دانشكده مطرح،

 "فنی مهندسی"و  "علوم پایه"، "علوم انسانی و هنر"مربوط به هریک از گروه های سه گانه های درخواست -2-4

  معرفی خواهد شد.مجری که بیشترین امتیاز را داشته باشد انتخاب و  در هر گروه،توسط کمیته داوری ارزیابی و 

فناوری دانشگاه خوارزمی  و ژوهشپ ورایش تصویب به 11/8/99 تاریخ دره تبصر 2و   ماده 4 در نامهشیوه  این

 قابل بهره برداری است. از تاریخ تصویب و هرسید

 

 

 

  

 

 


