شیوه نامه امتیاز دهی طرحهای پژوهشی نوع  1و 2
این شیوه نامه به منظور امتیاز دهی به طرحهای پژوهشی نوع  1و  2تنظیم شده است .برای امتیاز دهی طرحهای پژوهشی
رعایت نکات زیر الزامی است:
 -1طرح پژوهشی نوع  ، 1باید دارای دو نوع قرارداد ،یک قرارداد خارجی بین حوزه ی معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه
و کارفرمای طرح و یک قرارداد داخلی بین حوزه ی معاونت پژوهشی وفناوری دانشگاه و مجری طرح باشد.
 -2برای امتیاز بندی طرح پژوهشی نوع  ،1ارائه گواهی پایان کار از طرف کارفرما و تسویه حساب مالی طرح (شامل
مستندات هزینه های واریزی به حساب دانشگاه و سهم باالسری دانشگاه متناسب با قرارداد ) الزامی است.
تبصره :1طرح های صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از بندهای 1و  2مستثنی می
باشند.

 -3هر طرح پژوهشی جهت امتیاز دهی باید توسط یک داور ارزیابی شود.
 -4برای طرحهای ملی ارائه گواهی معتبر همراه با کد شناسایی طرح از معاونت پژوهشی و فناوری وزارت مربوطه یا مقام
باالتر الزامی است.
 -5اعضای هیأت علمی که در طرحهای پژوهشی خارج از دانشگاه همکاری می نمایند در صورتی می توانند از امتیاز
طرح استفاده نمایند که موافقت شورای پژوهشی جهت همکاری در طرح مذکور را اخذ کرده باشند .جهت امتیاز
بندی این گونه طرح ها ارائه گزارش پایانی و گواهی پایان طرح الزامی است.
تبصره  :2موافقت شورای پژوهشی جهت همکاری در این گونه طرح ها منوط به رعایت حقوق مادی و معنوی دانشگاه یاسوج در آنها می
باشد.

 -6امتیاز انواع طرح های پژوهشی به صورت زیر تعیین می شود:
امتیاز طرح نوع  =2درصد ارزیابی علمی 2 
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 Aو  :Bمطابق جدول بند  6قابل محاسبه است.
 :Cمبلغ قرارداد طرح.
 :Dضریب ارزیابی علمی طرح ( مطابق فرم ارزیابی داوری علمی).
تبصره  :3نسبت  C/Bحداکثر  1میتواند باشد.

جدول بند  :6امتیاز طرح های پژوهشی
ردیف

نوع طرح

حداکثر
امتیاز()A

مبلغ قرارداد جهت کسب حداکثر
امتیاز از مبلغ طرح()B

1

طرح نوع 2

2

-

2

استانی و منطقه ای و صندوق حمایت از
پژوهشگران و فناوران

11

3

ملی و بین المللی

15

451/111/111ریال
1/511/111/111ریال

تبصره  :4به طرح های نوع  3طبق آیین نامه طرح های پژوهشی دانشگاه امتیازی تعلق نمی گیرد.

 -7در صورتی که در قرارداد سهم نفرات مشخص نباشد سهم مجری به عنوان نفر اول و سایر نفرات طبق جدول سهم
بندی آیین نامه ارتقاء اعضای هیات علمی محاسبه می گردد.
 -8برای طرح های محرمانه که امکان ارائه گزارش آنها وجود ندارد فرم ارزیابی برای کارفرما ارسال و پس از دریافت
نتیجه ،امتیاز بندی مطابق همین شیوه نامه صورت میگیرد.

این شیوه نامه در تاریخ  1335/12/23به تصویب شورای پژوهشی دانشگاه رسیده و از این تاریخ الزم االجراء است.

