معاونت پژوهشی و فناوری
مدیریت پژوهشی و امور آزمایشگاهها

 آئين نامه جایزه جشنواره سردار شهيد دکتر حسن تهرانی مقدم
مقدمه
دان شگاه تربيت مدرس نهادی  -انقالبی ا سالمی و دان شگاهی جامع ،برتر ،پي شتاز و پي شرو در امر آموزش  ،پژوهش و فناوری در سطح تح صيالت عالی و تكميلی در اکثر
رشته ها و گرايش های مختلف علوم ،فنون و مهندسی است که در شناساندن پژوهش های راهبردی و سرنوشت ساز به اساتيد ،محققان ،دانشجويان ،جوانان و دانش پژوهان
ک شور ،نقش تعيين کننده و موثری دارد .با عنايت به اين جايگاه و به پاس مجاهدت ها ،پ شتكار و تالش های خ ستگی ناپذير دان شمند برج سته و عالی مقام شهيد ح سن
تهرانی مقدم و تقدير از ابتكارات و ابداعات بی نظير ،منحصر به فرد و سرنوشت ساز ايشان در حوزه های دفاعی وهوا فضا ،اين جشنواره هر ساله توسط دانشگاه برگزار و به
پژوهشگران برگزيده کليه علوم وفناوری سراسر کشورکه دستاوردهای تحقيقاتی آنها در پيشرفت ملی و يا گسستن مرزهای دانش بشری نقش حياتی داشته ،به منظور افزايش
ب نيههه و رههدرت دفهها عی و بهها زدارنههد گی م ي هن اسهههال می در برا بر تهههديههدههها و تههها جمههات خههار جی بههه ا نجههام رسهههيههده اسههههت ،جوا يز ن يسهههی اهههدا
می نمايد.
ماده  -1اهداف
 -1تقويت اعتماد به ن س و باور ملی محققان کليه حوزه های تحقيقاتی
 -2هدايت پژوهش ها به سوی حل مسائل و مشكالت کشور و افزايش ردرت دفاعی
ماده  -2شرايط
 -1داوطلب بايد پژوهشگر مراکز معتبر علمی و پژوهشی (دولتی يا خصوصی) باشد.
 -2موضوع تحقيق ترجيحاً در ارتباط با مسائل مورد نياز کشور در حوزه های دفاعی باشد.
ماده  -3ضوابط محاسبه امتياز
-1

تحقيقات علمی گروهی ،از امتياز ويژه ای برخوردار است.

 -2پژوهش علمی که ترجيحاً کاربردی باشد و به مرحله توليد آزمايشگاهی رسيده است و توسط مقامات ذيصالح تاييد شده است.
تبصره :1مقاالت مستخرج از تحقيقات که در مجالت علمی  -پژوهشی معتبر داخلی و خارجی چاپ شده باشدويا منجر به ثبت اختراع شده باشد ،در اولويت ررار دارند.
-1

تحقيقات علمی که از امتياز برابر برخوردارند ،با نظر داوران اولويت آنها نسبت به هم تعيين می شود.

 -2طرح هايی که با راه اندازی و يا تجهيز آزمايشگاه ها و فنون جديد همراه باشد ،از امتياز بيشتری برخوردار هستند.
 -3درخصوص پژوهش های بنيادی ،چاپ مقاله های علمی -پژوهشی در نشريات معتبرعلمی – پژوهشی ضروری است.
 -4طرح های پژوهشی که در انجام آنها دانشجويان تحصيالت تكميلی مشارکت داشته اند از امتياز ويژه ای برخوردارخواهند بود.
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معاونت پژوهشی و فناوری
مدیریت پژوهشی و امور آزمایشگاهها

 آئين نامه جایزه جشنواره سردار شهيد دکتر حسن تهرانی مقدم
تبصره  :2تشخيص ارتباط مقاالت با طرح تحقيقاتی به عهده هيات داوران است.
 -1طرح های تحقيقاتی مشترك با مراکز علمی خارجی نيز رابل بررسی هستند.
 -2پژوه شگرانی که جايزه شهيد تهرانی مقدم دان شگاه تربيت مدرس را ک سب کرده اند ،پژوهش هايی که بعد از دريافت جايزه انجام می شوند برای ثبت نام بعدی
منظور خواهند شد.

ماده  -4تشكيالت
 -1شورای سياستگذاری
الف :رئيس دانشگاه تربيت مدرس (رئيس شورا)
ب :معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه (دبير شورا)
ج :معاون آموزشی دانشگاه
د :سه ن ر از دانشمندان و متخصصان حوزه علوم يا مهندسی بنا به پيشنهاد معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه و حكم رئيس دانشگاه به مدت سه سال
 -2کميته های علمی:
کميته های علمی زير نظر معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه تشكيل می شوند و مسئوليت بررسی طرح های واصله برای اعطای جايزه را بر عهده خواهند داشت .اين کميته
ها متشكل از افراد ذيل هستند و با حكم رئيس دانشگاه تربيت مدرس منصوب می شوند.
اعضای کميته علمی:
-

مدير کل پژوهشی دانشگاه (رئيس کميته)

-

مدير گروه ذيربط هر حوزه از دانشگاه تربيت مدرس (دبير کميته)

-

سه ن ر از محققان بر جسته در هر حوزه بنا به پيشنهاد رئيس دانشكده ذيربط و تاييد معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه
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معاونت پژوهشی و فناوری
مدیریت پژوهشی و امور آزمایشگاهها

 آئين نامه جایزه جشنواره سردار شهيد دکتر حسن تهرانی مقدم
کاربرگ ارزيابي طرح براي جايزه سردار شهيد دکترحسن تهراني مقدم دانشگاه تربيت مدرس
(توسط داور طرح تكميل شود)
عنوان طرح:
تاريخ داوری:

نام داور:
سمت و محل کار داور:

حوزه انجام طرح:

رديف

□ فنی و مهندسی

□ هنر

□ علوم پايه

□ کشاورزی

□ علوم پزشكی

□ ارتصاد و مديريت

□ علوم انسانی

□ ساير

محدوده امتياز

موضوع

1

آيا طرح اعتماد به ن س و باور ملی متخصصان را تقويت می کند؟

 1تا 10

2

آيا پژوهش در راستای حل مسائل و مشكالت کشور است؟

 1تا 15

3

آيا پژوهش در راستای افزايش ردرت دفاعی است؟
(پژوهش هايی که صرفا در داخل کشور انجام شده اند ارجح هستند)

امتياز

 1تا 15

آيا پژوهش به صورت گروهی انجام شده است؟
4

5

(غير از محقق ،هر ع ضو هيات علمی و دان شجوی دکتری  5امتياز ،دان شجوی ار شد و
ساير محققين حداکثر  4امتياز )
پژوهش در چه مرحله ای است؟
(توليد  15امتياز ،نمونه صنعتی  10امتياز ،نمونه آزمايشگاهی  5امتياز)

 1تا 15

 1تا 15

مقاالت (کي يت مقاالت بررسی شود)
6

تا  15امتياز ،علمی و پژوهشی تا  10امتياز  ،کن رانس تا  5امتياز)(ISIمقاله

 1تا 15

( (برای طرح های بنيادی داشتن مقاله علمی و پژوهشی ضروری است
ساير دستاوردهای طرح
7

(ثبت اختراع در اداره ثبت شرکتها و مالكيت صنعتی ،راه اندازی و ياتجهيز آزماي شگاه،
تائيديه و )...

 1تا 15

جمع

□ نياز به اطالعات بيشتر

□ عدم اولويت

نظر نهايی داور:

□ تاييد

امضاي داور:
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معاونت پژوهشی و فناوری
مدیریت پژوهشی و امور آزمایشگاهها

 آئين نامه جایزه جشنواره سردار شهيد دکتر حسن تهرانی مقدم
کاربرگ ارائه طرح براي جايزه سردار شهيد دکترحسن تهراني مقدم دانشگاه تربيت مدرس
(توسط ارائه دهنده طرح تكميل شود)
عنوان طرح:
تاريخ ارائه:

نام ارائه دهنده:
سمت و محل کار:

 -پژوهش کدام مسئله يا مشكل کشور را حل می کند؟

 -ارتباط پژوهش با بنيه و ردرت دفاعی چيست؟

 پژوهشگرانتحصيالت

رتبه دانشگاهی

رديف

دکتری

ا رشد

کارشناسی

دانشجوی ارشد

استاد

دانشيار

استاديار

مربی

مجری

محقق

ساير

دانشجوی دکتری

نام و نام خانوادگی

سمت در طرح

1
2
3
4
5

 مقاله مستخرج از طرح (يک نسخه پيوست شود)عنوان مقاله

کن رانس داخلی

کن رانس خارجی

مجله داخلی

مجله خارجی

ISI

ساير

1
2
3

 -ساير دستاوردهای مرتبط با طرح (راه اندازی و يا تجهيزآزمايشگاه ،ثبت اختراع در اداره ثبت شرکتها و مالكيت صنعتی ،تائيديه و  )....مدارك پيوست شود.
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