شماره 33-22822/۱ :
تاریخ۱422/6/24 :

دستورالعمل امتیازدهی به گزارش طرح های پژوهشی خارجی
مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین
مقدمه :با توجه به اهمیت فزاینده طرح های پژوهشی خارجی در ایجاد ارتباط علمی بین دانشگاه ها و مراکز آمووش
صنهت و خلق ثروت مادی و مهنوی و در راستای راهبرد برنامه های مجتمع آموش

عوا ی بوا جامهوه و

عا ی و فنی مهندسی اسفراین و همچنین چشم انداش

و مأموریت های تهیین شده و با عنایت به آیین نامه های ارتقای مرتبه ،ترفیع و پژوهانه ،این دستورا همل به منظوور تهیوین امتیواش طورح
های پژوهشی خارجی تدوین گردیده است.
ماده  -۱تعاریف
اصطالحات به کار رفته در این دستورا همل به شرح شیر است:
 –۱-۱مجتمع :مجتمع آموش

عا ی فنی و مهندسی اسفراین

 -2-۱طرح پژوهشی خارجی :طرحی پژوهشی و یا فناورانه که به تقاضای سفار

دهنده بیرون اش مجتموع اش طریوق عقود اورارداد بوا

مجتمع انجام می شود.
تبصره  :۱در شرایط خاص در خصوص اراردادهایی که بنا به ضرورت مستقیماً فیمابین سفار

دهنده و عضو هیوأت علموی مجتموع )بوا

نشانی مجتمع و با تایید گروه ،دانشکده و مجتمع) منهقد می گردد ،با تأیید شورای پژوهش/ارتباط با صنهت مجتموع ،موی توانود مشوابه
دیگر طرحهای خارجی عمل شود و مورد ارشیابی و امتیاشدهی ارار گیرد.
 -3-۱گزارش علمی نهایی طرح :گزارشی علمی است که مجری طرح در پایان مراحل اجرایی طرح در چارچوب ضوابط تهیین شده در
شرح خدمات ارارداد ارائه می نماید.
 -4-۱مجری طرح :عضو هیأت علمی مجتمع است که مسئو یت اجرای طرح را به عهده دارد.
 -5-۱همکار طرح  :پژوهشگری است که در اجرای طرح ،با مجری همکاری می کند و با توجه به سهم/درصد مشارکت در اجرای طرح،
اش امتیاشات مطابق این دستورا همل بهره مند می شود .همکار طرح می تواند عضو هیأت علمی و یا غیر هیأت علمی باشد.
 -6-۱سفارش دهنده (کارفرما) :موسسات ،نهادها و ساشمان ها و یا اشخاص حقوای که طرح به سفار

و درخواست آنهوا انجوام موی

گیرد و تمام و یا بخشی اش اعتبار طرح را تأمین و اش نتایج طرح استفاده می کنند.
 -7-۱ارزیابی گزارش نهایی طرح :ارشیابی طرح در دو بخش کیفیت علمی و کیفیت اجرای طرح صوورت موی گیورد .ارشیوابی کیفیوت
علمی گزار

نهایی توسط داوران که اش اعضای هیأت علمی می باشند ،با توجه به کاربرگ مربوطه (پیوست  )1انجام می گیورد و بوا وشن

 6.0بر امتیاش پایه اعمال می گردد .ارشیابی کیفیت اجرای طرح توسط مدیر پوژوهش و فنواوری مجتموع بوا اوان نظور سوفار
(کارفرما) و با وشن  6.0بر امتیاش پایه اعمال می گردد.

1

دهنوده

ماده  :2مراحل اجرایی صدور کارنامه طرح پژوهشی خارجی
 -۱-2دریافت تاییدیه کتبی اش سفار
 -2-2ارسال گزار

دهنده طرح مبنی بر خاتمه طرح.

طرح برای ارشیابی علمی توسط مدیریت پژوهش و فناوری به حداال دو عضو هیات علمی به عنوان ارشیابان طرح به

ضمیمه کاربرگ مربوط.
تبصره  :2طرح هایی که جنبه مارمانه دارند و در ارارداد تصریح شده است ،اش گذراندن مرحله  2-2مستثنی هستند.
 -3-2مااسبه امتیاش پایه طرح با توجه به جدول شماره  1و مطابق با ماده  3این دستورا همل توسط مدیریت پژوهش و فناوری مجتمع.
 -4-2مااسبه امتیاش کلی طرح با اعمال تأثیر ارشیابی علمی طرح با ضریب  6.0و ارشیابی کیفیت اجرایی طرح با ضریب ( 6.0با توجه بوه
نظر سفار

دهنده) بر امتیاش پایه طرح ،توسط مدیریت پژوهش و فناوری مجتمع.

 -5-2تشکیل جلسه کارگروه تخصصی طرح های پژوهشی مجتمع و مااسبه سقف امتیاش اابل اعطاء مطابق با ماده  3این دستورا همل.
 -6-2صدور کارنامه طرح با امضاء مهاون پژوهش و فناوری مجتمع (پیوست )2
ماده  :3نحوه محاسبه امتیاز طرح های خارجی
 -۱-3امتیاز پایه :امتیاش پایه با توجه به میزان اعتبار و سطح طرح بر مبنای جدول شماره  1به شرح شیر به صورت خطی تهیین میشود:
جدول شماره – 1ا متیاش پایه با توجه به میزان اعتبار و سطح طرح
جدول  ۱دستورالعمل امتیازدهی به گزارش طرح های پژوهشی خارجی

مبلغ طرح (میلیون تومان)
کمتر از 5

5-۱2

۱2-22

22-42

42-72

72-۱22

باالتر از ۱22

استانی یا منطقه ای

5

6

7

8

۱2

۱2

۱5

ملی

7

8

3

۱۱

۱3

۱5

۱5

سطح طرح

۱5

بین المللی

تبصره  :3سطح طرح های پژوهشی خارجی با توجه به شاخص هایی نظیر طرف ارارداد (کارفرما) ،جامهه هدف موورد مطا هوه و گسوتره
اثرگذاری نتایج آن و  ...توسط ارشیابان طرح تهیین خواهد شد .در صورتی که نظر ارشیابان مخا ف یکدیگر بوود ،میوانگین نمورات ارشیوابی،
مبنای تهیین سطح طرح خواهد بود.
 -3-3امتیاش طرح :پس اش تهیین امتیاش پایه طرح و اعمال ضریب ارشیابی طرح ،امتیاش مجری و همکاران با توجه به جدول شماره  2و بوه
شرح شیر تهیین می شود:

امتیاش طرح = [ضریب سهم مجری و همکاران[ × (نمره ارشیابی اجرایی𝟏𝟎𝟎+نمره ارشیابی علمی )

× امتیاش پایه

جدول  2نحوه محاسبه سهم مجری/همکاران طرح های پژوهشی خارجی

تعداد مجری و همکاران طرح
1

سهم(درصد)
نفراول

سایرنفرات

166

--

مجموع ضرایب (درصد)
166

2

06

06

156

3

82

56

186

0

72

06

106

5

06

35

266

 0و باالتر

56

≥36

256

تبصره  :4در صورت اعالم درصد مشارکت در ارارداد طرح ،این درصد در ستون مجموع ضرایب جدول شماره  2ضرب می گردد.
تبصره  :5سهم (درصد) امتیاش مجری طرح نمی تواند اش سقف تهیین شده در ستون دوم جدول شماره  2بیشتر باشد.
تبصره  :6امتیاش طرحهای پژوهشی کاربردی داخل مجتمع و طرح های اینترنشیپ (طرح های کوتاه مدت تقاضا و دانشجو ماور)  2می
باشد.

ماده  :4ابهام در مواد و تبصره ها
تفسیر هر گونه موارد مبهم این آیین نامه بر عهده شورای پژوهش و فناوری مجتمع است.

»این دستورالعمل در  4ماده و  6تبصره در جلسه شماره  33/22755مورخ ۱422/26/23شورای پژوهش و فنااوری مجتماع
تصویب و از این تاریخ اجرایی است«.

تدوین کننده

تاییدکننده

کارشناس پژوهش

مدیریت پژوهش

خانم مهندس الهه حسین زاده

خانم دکتر حدیث ژرفی

تصویب کننده
معاونت پژوهشی و فناوری
آقای دکتر مرتضی سعادت طرقی

