بسمه تعالی
وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری
دانشگاه تخصصی فناوریهای نوین آمل

آیین نامه جشنواره تجلیل از پژوهشگران برتر دانشگاه

جشنواره تجليل از پژوهشگران و فناوران برتر دانشگاه كه به معرفي پژوهشگران ،فناوران ،پژوهشها و فناوريهاي برتر ميپردازد،
توسط مدیریت پژوهش و فناوري اطالعات دانشگاه تخصصي فناوريهاي نوین آمل برگزار ميگردد.

ماده  -1اهداف برگزاري جشنواره
 -1ترویج فرهنگ پژوهش و فناوري در سطح دانشگاه و ارتقاي شأن و جایگاه پژوهش و فناوري و فعاالن در این حوزه
 -2تشویق و ترغيب پژوهشگران و فناوران دانشگاه به توليد بيشتر علم و فناوري و ثروت ناشي از آن
 -3تبيين وضعيت موجود پژوهش و فناوري ،روندها و آینده آن در كشور براي افكار عمومي و مسؤلين و اخذ بازخورد براي هماهنگي و
پيشرفت كار
 -4شناسایي و معرفي فناوريهاي برتر در زمينههاي تخصصي
 -5تشویق ،تقویت و ایجاد انگيزه در اعضاء هيات علمي و پژوهشگران و فناوران دانشگاه

ماده  -2برگزاري مراسم
مراسم تقدیر از پژوهشگران دانشگاه هر ساله در یكي از روزهاي هفته پژوهش برگزار ميگردد.

ماده  -3دستورالعمل انتخاب پژوهشگر برتر
 -1دورة زماني فعاليت پژوهشي مورد بررسي ،سه سال منتهي به برگزاري جشنواره است.
 -2پژوهشگران برگزیده باید از اعضاي هيات علمي تمام وقت دانشگاه باشند.
 -3انتخاب پژوهشگر برگزیده پس از ارزیابي اوليه در دانشكده ،توسط یك هيأت داوري متشكل از ریاست دانشگاه ،مدیر پژوهش و فناوري
و رئيس گروه كارآفریني و ارتباط با صنعت دانشگاه در شوراي دانشگاه انجام ميشود.
 -4دانشكده ،پژوهشگراني را ميتواند معرفي نماید كه حداقل امتيازات الزم را كسب كرده باشند.
تبصره  :1منظور از حداقل ،امتيازي است كه پژوهشگر باید دارا باشد تا بتواند در انتخاب اوليه شركت نماید :
الف) داشتن حداقل  25امتياز گرنت در همان سال
ب) بروز رساني فعاليتهاي پژوهشي پژوهشگر برتر در رزومه آن عضو هيات علمي
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ج) داشتن حداقل  3مقاله علمي پژوهشي معتبر كه در یكي از آنها ،پژوهشگر باید نویسنده مسئول باشد
د) حداقل  2طرح پژوهشي خاتمه یافته مصوب دانشگاه
 -6اطالعات پژوهشي پژوهشگر باید درجدول پژوهشي مربوطه تكميل و در موعد مقرر ارسال شود.
 -7امتيازات پژوهشي بر اساس آئين نامه گرنت محاسبه ميشوند.
 -8پژوهشگر برگزیده هر سال تا  2سال امكان شركت در این جشنواره را ندارد.
 -9تعداد پژوهشگر برتر دانشگاه بر اساس تعداد اعضاي هيات علمي دانشگاه تعيين ميشود :
  1تا  11عضو هيات علمي  :یك پژوهشگر برتر  11تا  21عضو هيات علمي  :دو پژوهشگر برتر  21تا  31عضو هيات علمي  :سه پژوهشگر برتر -باالي  31نفر عضو هيات علمي  :چهار پژوهشگر برتر

ماده  -4تقدیرشوندگان
 -1پژوهشگران برگزیده دانشگاه
 -2اعضاء هيات علمي ارتقا یافته در سالهاي گذشته
 -3اعضاي هيات علمي كه موفق به كسب جوایز و افتخارات ملي یا بين المللي ،ثبت اختراع یا اكتشاف ملي مورد تایيد وزارت علوم،
تحقيقات و فناوري شدهاند.
این آیين نامه در  4ماده و  1تبصره در تاریخ  1398/18/18به تصویب اعضاي شوراي پژوهشي رسيده و به مدت  2سال قابل اجرا ميباشد.
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