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 نصیرالدین طوسیدانشگاه صنعتی خواجههای پژوهشی ویژه در حمایت از زمینهدستورالعمل 
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 مقدمه -فصل اول

های متنوعی را اجرا نموده استت ،  حهای اخیر دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی جهت افزایش کمی و ارتقاء کیفی پژوهش، طردر سال

هتای ممتایتی دانشتگاه اژ پتژوهش اژ   یت       عالوه بر سایر طرحبا هدف ارتقای کیفی پژوهش در دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی لذا 

هتای پژوهشتی   طرح ممایت اژ ژمینههای ممایتی دانشگاه اژ پژوهش، صیانت اژ سایر طرحها و گرنت پژوهشی ، ممایت اژ مجالت ، پایگاه داده

 .وین شده استتهیه و تدویژه 

  :های ذی  باشندویژگیاژ  مورد یک یا چنداژ پژوهش است که دارای هایی ژمینه ویژهپژوهشی های ژمینهمنظور اژ 

 بودن پیشرو و پیشگام. 

 المللیکالن با  ابلیت کاربری ملی یا بین پتانسی  رسیدن به یک ژمینه. 

  در دانشگاهو بالفع  دارای توانمندی خاص  بالقوه. 

 های کشوردارای مرجعیت علمی دانشگاه در موضوع مذکور در بین دانشگاه. 

  ویژهپژوهشی  هایزمینهی  هاشاخص -فصل دوم

 .باشندهایی میشوند ودارای شاخصپژوهشی ویژه به دو دسته کاربردی و نظری تقسیم می هایژمینه

 :می باشندویژه و نظری پژوهشی کاربردی  هایژمینهمالک ارژیابی های ذی  شاخص   

 

 نظری کاربردی نام شاخص

   کالن کشور پژوهشیهای منط ق با الویت

   ایدانشکدهپتانسی  فعالیت جمعی بین

   های فنی تولید در درون کشورمحصول محور با  ابلیت

    ابلیت تجاری ساژی در مدت معلوم

   پژوهشی پیشنهادی ژمینهاعضاء هیات علمی مرت ط با  پژوهشیسوابق علمی و 

   با استفاده اژ امکانات موجود آژمایشگاهی ژمینه پژوهشی ابلیت انجام 

   موجود در دانشگاه... ها وهای پژوهشی ،  طبمرت ط با کارکرد گروه

   یافتهدانشگاهی جاری و خاتمهمجم  راردادهای منعقده برون

   المللی ابلیت جذب اجرای پروژه به صورت مشترک بین

   در مرژهای دانش هدف و جهت موضوع پژوهشی مطرح شده
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 ویژهپژوهشی  هایزمینه منابع مالی -ومس فصل

فتن آوری دانشتگاه و بتا    در هر سال به پیشنهاد معاونت پژوهشتی و   ویژهپژوهشی  هایژمینهاعت ار مالی ارائه شده اژ سوی دانشگاه برای انجام 

 .تایید هیات رئیسه دانشگاه تعیین می گردد

 در سطح دانشگاه ویژهپژوهشی  هایزمینهی اجرا انتخاب و، بررسی  مراحل -مرچهافصل 

 :باشدبه شرح ذی  می ویژههشی وپژ هایژمینهمرام  اجرائی 

   ویژهپژوهشی  هایژمینهدرخواست تکمی  فرم. 

   ژمینته شورای بررستی  ارجاع به بررسی اولیه و دانشگاه جهت  فن آوریبه معاونت پژوهشی و به همراه مستندات ارسال فرم درخواست-

 .پژوهشی ویژه های

  پژوهشی ویژه هایژمینهشورای بررسی توسط و امتیاژدهی بررسی درخواست متقاضیان. 

  پژوهشی ویژه هایژمینهتوسط شورای بررسی انتخاب نهایی. 

های پژوهشی ویتژه  شورای بررسی ژمینهارایه شده توسط به بودجه  با توجهپژوهشی  چند ژمینهپیشنهادی دریافتی های پژوهشی ژمینهاژ  ( 1تبصره 

 .انتخاب خواهد شد

 .مذکور ساالنه انجام خواهد شد پژوهشی هایژمینهانتخاب  (2تبصره 

کته در   "ویژهپژوهشی  هایژمینهارژیابی "نامه سال ارژیابی بر اساس آئین 2پس اژ .سال است 2 ویژهپژوهشی  ژمینه مدت ژمان انجام (3تبصره 

 .خواهد بودپذیر امکان پژوهشی ژمینهگیرد در صورت  کسب مد نصاب الژم ادامه کار صورت می خواهد شد ،دانشگاه تصویب  هیات رئیسه

 پژوهشی ویژه هایزمینه شورای بررسی-مپنجفصل 

 :شودمیکه با اعضاء به شرح ذی  تشکی   شورایی است ویژه پژوهشی هایژمینهشورای بررسی 

  به عنوان رئیس شورا دانشگاه فن آوریمعاون پژوهشی و. 

 مدیر امور پژوهشی و ارت اط با صنعت دانشگاه به عنوان دبیر شورا. 

 7   و تاییتتد  آوریفتتنمعاونتتت پژوهشتتی و بتته پیشتتنهاد )دانشتتگاه منتختتب دانشتتکده هتتای مختلتت   نفتتر اژ اعضتتاء هیتتات علمتتی

 (.ریاست دانشگاه
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 :باشدویژه به شرح ذی  می پژوهشی هایژمینهشورای بررسی وظای  

 های پژوهشی ویژههای ژمینهدریافت درخواست. 

  ویژه پژوهشی هایژمینهارژیابی. 

 نامهتهیه شیوه. 

 ویژه های پژوهشیزمینهتسهیالت حمایتی دانشگاه از  -مشش فصل

این تستهیالت بتا توجته بته     .خواهد کردتسهیالت ممایتی  دریافتهای پژوهشی ویژه در ژمینهدانشگاه سعی و تالش خود را با الویت  راردادن 

 .های پژوهشی ، آموژشی و اداری مالی خواهد بود وانین دانشگاه در ژمینه

 ویژههای پژوهشی زمینهدستاوردهای  -مهفتفصل  

 :گیردهای ذی  مورد ارژیابی نهایی  رار بر اساس مالکتواند میویژه پژوهشی  هایژمینه

 کتاب بین المللی چاپ. 

 مقاله در مجالت  چاپQ1. 

  عقد  رارداد برون دانشگاهی. 

 المللیبین برگزاری کنفرانس. 

 دانش بنیان/انداژی شرکت دانشگاهیراه. 

  ث تpatent  المللیبین. 

و تا ژمان باژنگری مجدد  دانشگاه  رار گرفت هیات رئیسه مورد تصویب 9/2/93 در تاریخت صره  3و  فص  7مشتم  بر  دستورالعم این 

 ./.باشداالجرا میالژم

 

 

 

 

         


