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  استاني پژوهش هفته برگزيدگان از تجليل و انتخاب دستورالعمل

 

 06/07/1399)مصوب ها برگزاری هفته پژوهش و فناوری در استان دستورالعمل 6ماده  5بند به با عنایت  -1

ب مصو)کشور ه تجلیل از پژوهشگران و فناوران برگزیده جشنوار دومینو  بیستدستورالعمل  و وزارت عتف(

 از پژوهشگران و فناوران برگزیده جشنواره تجلیلنحوه تعیین برگزیدگان استانی  مراحل و، (07/06/1400

 :شدتعیین  زیری هفته پژوهش و فناوری به شرح ارائه به ستاد استان برای

-ها و دستگاهواحدهای پژوهشی )غیر از موارد وابسته به وزارتخانهها، مراکز آموزش عالی و دانشگاه -1-1

گانه علوم پایه، فنی مهندسی، علوم های هفتهای اجرایی( و حوزه علمیه، به ازای هر کدام از گروه

توانند حداکثر یک نفر عضو انسانی، کشاورزی و منابع طبیعی، دامپزشکی، هنر و علوم پزشکی می

و حداکثر  4و پیوست( 1)پیوست 1ولجدواجد شرایط براساس  پژوهشگر هیأت علمی به عنوان

 عرفی نمایند.م 5و پیوست (3)پیوست 3بر مبنای جدول فناوریک نفر 

نیز مشمول این  ها دانشگاهبا اعضای هیئت علمی طرح سربازی و دارای قرارداد همکاری تبصره: 

 شوند.بند می

ی، علوم انسانی، کشاورزی های علوم پایه، فنی مهندسگروههای اجرایی به ازای هر کدام از دستگاه  -2-1

 پژوهشگربه عنوان  توانند حداکثر یک نفر میو علوم پزشکی هنر ، طبیعی، دامپزشکی و منابع

 3بر مبنای جدول فناورو حداکثر یک نفر  4و پیوست( 2)پیوست 2جدولواجد شرایط براساس 

 عرفی نمایند.م 5( و پیوست3)پیوست

باید در زمان های اجرایی ها و دستگاهکارکنان رسمی، پیمانی، قراردادی و شرکتی دانشگاه: 1تبصره

 خود را ارسال کنند.یا قرارداد  درخواست مدارک، حکم کارگزینی

 د.شوننیز مشمول این بند میپرورش التدریس آموزش و حق معلمان:  2 تبصره

واحدهای  و هامستقل یا وابسته به دانشگاه)رشد مراکز  هر یک از و استان علم و فناوری پارک -1-3

 واجد شرایط فناورحداکثر یک نفر به عنوان توانند می ها و واحدهای پژوهشی، دانشگاه(پژوهشی

 .معرفی نمایند( 3)پیوست 3 جدولاساس بر

یک  و (1)پیوست 1واجد شرایط براساس جدول پژوهشگر مستقلیک نفر  حداکثر دمقرر گردی -1-4

شرایط پژوهشگران و فناوران مستقل انتخاب گردد. ( 3)پیوست 3بر مبنای جدول مستقلفناور نفر 

 ذکر شده است.  6در پیوست

 شوند.مشمول این بند می ها نیزدانشگاه : اساتید حق التدریس3 تبصره

های تخصصی کمیته علمی، بررسی و شدگان هر یک از موارد باال، در کارگروهمدارک معرفی -1-5

 شوند. تعیین میبرگزیدگان 

سال جاری صورت  شهریور 31سال منتهی به  5شده باید طی های پژوهشی و فناوری انجامفعالیت -1-6

 گرفته باشد.
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برای انتخاب پژوهشگر و  ی اجراییهاها یا واحدهای پژوهشی وفناوری و دستگاهالزم است دانشگاه -1-7

یا هیأت داوری به ریاست معاون فناوری  و از طریق هیأت ممیزه، شورای پژوهشگزیده برفناور 

 فناوری خود اقدام کنند. پژوهش و

و نامه ارتقاء اعضای هیأت علمی آیین عالوه بر مبنای محاسبه امتیازات پژوهشی و فناوری، -1-8

 است. های مدون فناوری شاخص

هفته توانند در جشنواره برگزیدگان سال نمی 5حداقل تا های قبل، برتر سال و فناوران نپژوهشگرا -1-9

 شرکت کنند. و فناوری پژوهش

به عنوان فناور  سال آینده مجدداً 5در کمتر از  دنتوان، میهای قبلسال برتر انپژوهشگر تبصره:

های وی از بعد از سال فعالیتند. ولی نمایشرکت در جشنواره برگزیدگان هفته پژوهش و فناوری 

 کند.فناوران برتر هم متقابال صدق میگردد. این بند در خصوص میمنتخب شدن محاسبه 

سال اخیر( نباید هیچ گونه  5های اجرایی در بازه بررسی مدارک )و دستگاه پژوهشگران برتر دانشگاه  10-1

 پرونده تخلف پژوهشی در مراجع مربوطه داشته باشند.

 به تصویب رسید.  4به شرح پیوستهای پژوهشگران به فعالیت شیوه امتیازدهی -2

نامه جشنواره تجلیل از فناوران برگزیده و با اصالحاتی به های فناوران بر مبنای شیوهامتیازدهی به فعالیت شدمقرر 

 انجام گیرد.  5شرح پیوست

های تخصصی کمیته پس از بررسی و امتیازدهی مدارک و مستندات پژوهشگران و فناوران در کارگروه شدمقرر  -3

 شرح جدول زیر تعیین شود: علمی، برگزیدگان پژوهش و فناوری به

 تعداد   ردیف

1 
 پژوهشگر برتر

 

ها، مراکز آموزش دانشگاه

 عالی و واحدهای پژوهشی

نفر پژوهشگر برتر در  7

گانه )در هر های هفتگروه

 گروه یک نفر(

 های اجرایی دستگاه

نفر پژوهشگر برتر در  7

گانه )در هر های هفتگروه

 گروه یک نفر(

 یک نفر  مستقل

 فناور برتر 2

ها، مراکز آموزش دانشگاه

 عالی و واحدهای پژوهشی
 یک نفر

 یک نفر های اجراییدستگاه

پارک علم و فناوری و 

 مراکز رشد وابسته
 یک نفر

 یک نفر مستقل

 

 انجام گیرد.ی های تخصصی کمیته علمهای پژوهشگران در کارگروهمقرر گردید بررسی پرونده -4
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 انجام گیرد: زیرور برتر در کارگروهی با ترکیب انتخاب فنا برایهای فناوران بررسی پرونده شدمقرر  -5

 معاون پارک علم و فناوری استان )دبیر کارگروه(؛ 

 ؛دانشگاه بجنورد هندنمای 

 نماینده دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی استان؛ 

 نماینده دانشگاه کوثر؛ 

  استان؛نماینده دانشگاه پیام نور 

 ؛نماینده دانشگاه آزاد اسالمی استان 

 ؛کاربردی-نماینده دانشگاه جامع علمی 

 اینماینده دانشگاه فنی و حرفه. 

 آموزش عالی اسفراین. نماینده مجتمع 

 

موظف است تا زمان اعالم نهایی افراد برگزیده در هر در کمیته علمی  نماینده تام االختیار هر دستگاه یا دانشگاه -6

 طور ثابت در جلسات حضور یابد. گروه، به

 


