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سالم علیکم؛
احتراماً پیرو بخشنامه شماره  96/08/23-70/51906در خصوص برگزاری مراسم هفته پژوهش و فناوری سال  1396با عنايت به
برنامهريزی صورت گرفته در شورای پژوهش و فناوری استان برای برگزاری هفته پژوهش سال  1396مصوبات زير جهت اطالع و اقدام مقتضی
به صورت زير ابالغ میگردد:
 طبق مصوبه شورای پژوهش استان با توجه به وضعیت مالی واحدها ،حداکثر بودجه اختصاص يافته به مراسم هفته پژوهش برای واحدهایکوچک و متوسط  80میلیون ريال ،برای واحدهای بزرگ  90میلیون ريال ،برای واحدهای بسیاربزرگ  110میلیون ريال و واحدهای جامع
 150میلیون ريال میباشد.
 برای مساعدت به اعضای هیات علمی در جدول محاسبه امتیاز پژوهشگران ،کسب حداقل امتیاز الزم برای طرحهای پژوهشی/پاياننامه/رسالهبه مرحله فناوری رسیده صفر در نظر گرفته شود و همچنین میز ان تشويقی اختصاص يافته به پژوهشگران بر اساس مقاالت چاپ شده در
مجالت معتبر به ازای امتیاز باالی  100مبلغ  15میلیون ريال ،برای امتیاز  50الی  100مبلغ  10میلیون ريال ،برای امتیاز  40الی  50مبلغ
 7.5میلیون ريال ،برای امتیاز  30الی  40مبلغ  5میلیون ريال میباشد و پژوهشگران زير  30امتیاز نمیتوانند جزو منتخبین باشند .حداقل
کسب میزان امتیاز برای واحد جامع  ،50برای واحدهای بسیاربزرگ و بزرگ  40و برای واحدهای متوسط و کوچک  30میباشد.
 الزم است موضوع به نحو شايسته به اطالع اعضاء محترم هیات علمی آن واحد رسانده شود و معاونین پژوهشی واحدها موظفند فرمهایتکمیل شده اعضای هیات علمی حائز شرايط را با مستندات کامل به همراه  CDحاوی فايلهای مربوطه در شورای پژوهشی واحد بررسی
نموده و يک نفر با باالترين امتیاز (طبق شیوهنامه ارسالی) را از هر گروه اموزشی (علوم انسانی – فنی و مهندسی – هنر و معماری – کشاورزی
– دامپزشکی – علوم پايه – علوم پزشکی) انتخاب نمايند .برای واحدهای متوسط فقط سه پژوهشگر و واحدهای کوچک فقط دو پژوهشگر
دارای شرايط انتخاب خواهد شد .الزم به ذکر است فعالیتهای پژوهشی در صورتی مشمول دريافت امتیاز خواهند شد که در بازه زمانی
 91/01/01لغايت  2012/03/20( 96/07/01لغايت  )2017/09/23باشند و معرفی افرادی که در طی پنج سال گذشته (از سال  91تا  )95از
سوی واحد بعنوان پژوهشگر برگزيده واحد انتخاب شدهاند ،امکانپذير نمیباشد.
 با توجه به اينکه مراسم تقدير از پژوهشگران به صورت استان ی در واحد تبريز برگزار خواهد شد لذا از برگزاری مراسم جداگانه در واحدجلوگیری شود و کارت هديه برای پژوهشگران منتخب برای اعمال در بودجه پژوهشی توسط واحد دانشگاهی مربوطه تهیه و قبل از مراسم به
ستاد پژوهش استان تحويل خواهد گرديد.
 واحد دانشگاهی مستندات کامل پژوهشگران را به همراه صورتجلسه شورای پژوهشی دانشگاه حداکثر تا روز سهشنبه مورخ  96/09/14بهدبیرخانه هیات امنای استان تحويل نمايند (مهلت تعیین شده ،تاريخ وصول دستی يا پستی توسط استان بوده و تاريخ ارسال توسط واحد
نمیباشد و با توجه به ضیق وقت مهلت تمديد نخواهد شد) .ضمناً واحدها می توانند با رعايت اصل صرفه جويی و هماهنگی با ستاد پژوهش
استان نسبت به برگزاری نمايشگاه ،سخنرانی و ساير مراسمات در خود واحد اقدام نمايند و در صورت لزوم برای تقدير از ديگر عوامل پژوهشی
يا موارد خاص و ويژه ،مراتب را کتبا به ستاد هفته پژوهش استان برای لحاظ در ريزبرنامه مراسم تا تاريخ تعیین شده اعالم نمايند.
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