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صورتجلسه اولین جلسه کمیته علمی هفته پژوهش و فناوری استان خراسان شمالی
شنبه  – 59/80/80دانشگاه بجنورد
حاضرین :آقایان دکتر امیدرضا دهقان (معاون آموزشی و پژوهشی دانشگاه بجنورد) ،دکتر علیرضا مؤذن (معاون آموزشی و
پژوهشی دانشگاه کوثر) ،دکتر مرتضی قدیمی (معاون دانشگاه پیام نور استان) ،دکتر محمد ضمیریان (معاون پژوهشی دانشگاه آزاد
استان) ،رضا فیضآبادی (معاون فناوری و پشتیبانی پارک علم و فناوری استان) ،محمد صفاری (نماینده معاون پژوهشی اداره کل
آموزش و پرورش استان) ،دکترعبداله خوشنودی (مدیر امور پژوهشی و فناوری دانشگاه بجنورد)
موضوع جلسه :تعیین معیارهای انتخاب برگزیدگان استانی هفته پژوهش و فناوری سال 5931
مصوبات جلسه:
در اجرای بند  2ماده  3آییننامه برگزاری هفته پژوهش و فناوری در استانها به شماره  9/526091مصوب شهریورماه  ،5931و با
عنایت به دستورالعمل هفدهمین جشنواره «تجلیل از پژوهشگران و فناوری» مصوب ( 31/61/21پیوست نامه شماره 9/51/551592
مورخ  )5931/60/65مراحل و نحوه تعیین برگزیدگان استانی جهت ارائه به ستاد استانی هفته پژوهش و فناوری به شرح ذیل تعیین
گردید:
 -5دانشگاه ها ،مراکز آموزش عالی و واحدهای پژوهشی (غیر از موارد وابسته به وزارتخانهها و دستگاههای اجرایی) و
حوزه علمیه ،به ازای هر کدام از گروههای هفتگانه علوم پایه ،فنی مهندسی ،علوم انسانی ،کشاورزی و منابع طبیعی،
دامپزشکی ،هنر و علوم پزشکی میتوانند حداکثر یک نفر عضو هیأت علمی به عنوان پژوهشگر واجد شرایط براساس
پیوست شماره  5معرفی نمایند.
 -2دستگاههای اجرایی به ازای هر کدام از گروههای علوم پایه ،فنی مهندسی ،علوم انسانی ،کشاورزی و منابع طبیعی،
دامپزشکی و هنر میتوانند حداکثر یک نفر به عنوان پژوهشگر واجد شرایط براساس پیوست شماره  2معرفی نمایند.
 -9پارک علم و فناوری استان و هر یک از مراکز رشد (مستقل یا وابسته به دانشگاهها ،واحدهای پژوهشی و دستگاههای
اجرایی) میتوانند حداکثر یک نفر به عنوان فناور واجد شرایط براساس پیوست شماره  9معرفی نمایند ( مقرر گردید
شیوهنامه امتیازدهی شاخص های مدون فناوری توسط پارک علم و فناوری تدوین شود و در جلسه بعدی کمیته علمی
مورد بررسی قرار گیرد).
 -1مدارک معرفیشدگان هر یک از موارد باال ،در کارگروههای تخصصی کمیته علمی ،بررسی و برگزیدگان تعیین می-
شوند.
 -1دانشگاه علومپزشکی میتواند در گروه تخصصی علوم پزشکی حداکثر یک نفر عضو هیأت علمی (پژوهشگر) را که
امتیازات الزم را براساس پیوست  5کسب کرده باشد ،معرفی نماید.
 -0فعالیتهای پژوهشی و فناوری انجامشده باید طی  1سال منتهی به مهرماه سال جاری صورت گرفته باشد.
 -7الزم است دانشگاهها یا واحدهای پژوهشی وفناوری و دستگاههای اجرایی برای انتخاب پژوهشگر و فناور برگزیده از
طریق هیأت ممیزه ،شورای پژوهشی و فناوری یا هیأت داوری به ریاست معاون پژوهش و فناوری خود اقدام کنند.
 -1مبنای محاسبه امتیازات پژوهشی و فناوری ،آییننامه ارتقاء اعضای هیأت علمی و شاخصهای مدون فناوری میباشد.
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تبصره :برگزیدگانی که در  1سال اخیر یک بار به هر عنوان در جشنواره انتخاب شدهاند ،نمیتوانند مجدداً به عنوان برگزیده
انتخاب شوند.
پیوست شماره  -1جدول محاسبه امتیاز پژوهشگران دانشگاهها ،مراکز آموزش عالی ،واحدهای پژوهشی و حوزههای علمیه
پیوست شماره  -2جدول محاسبه امتیاز پژوهشگران دستگاههای اجرایی
پیوست شماره  -3جدول محاسبه امتیازات فناوران برتر

