
 «بسمه تعالی»
 ایزه علمی بنیاد دانشگاهی فردوسیآیین نامه نحوه اعطای ج

 به عضو هیأت علمی برجسته دانشگاه فردوسی مشهد

 مقدمه

همکااری   بنیاد دانشگاهی فردوسی )که از این پس در این آیین نامه بنیاد خوانده می شود( در راستای تحقق اهداف مندرج در اساسنامه خود به منظور     
تر در ساح   با دانشگاه فردوسی مشهد )که از این پس در این آیین نامه دانشگاه خوانده می شود( در جهت ارتقاء کمی و کیفی آن به عنوان دانشگاهی بر

ملی و منحقه ای و همچنین پاس داشت کیان دانش و ارزش گذاری به فعالیت های علمی و پژوهشی و تشویق و ترغیا  هار  اه بیشاتر نسان جاوان       
          ایان شگاهی و نخبگان به کار و تالش علمی که فرجام نیک آن توسعه دانایی و بالندگی افتخارات ملی در میان نسن آتای خواهاد باودر برابار شارای       دان

 می شود( می نماید. )که از این پس در این آیین نامه به اختصار جایزه خوانده "جایزه علمی بنیاد دانشگاهی فردوسی "به اعحای آیین نامه مبادرت 

 حداقل شرایط برای درخواست جایزه -1ماده 

با عنایات باه کیفیات تادریس و     گذشته  طی سه سالگیرند که آن دسته از اعضای هیأت علمی می توانند در فهرست نامزدهای دریافت جایزه قرار       
 د. نباالی اعضای هیأت علمی شاخه تخصصی مربوطه باش درصد 5ترکیبی که توس  دانشگاه طراحی شده است(ر جزء  پژوهش )براساس شاخص

هاای  (ر از طریق معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه در اختیار کمیته ارزیابی فارم  50-50شاخص ترکیبی کیفیت تدریس و پژوهش )برمبنای  -1تبصره 

 ود( قرار خواهد گرفت.متقاضیان جایزه علمی )که از این پس در این آیین نامه به اختصار کمیته خوانده می ش

 انتخاب عضو هیأت علمی برجسته -2ماده 

د در یکی از شاخه های  هارگانه ذین که بر اساس شرای  این آیین نامه در هجایزه هر سال به یک عضو هیأت علمی برجسته دانشگاه فردوسی مش       
ترین امتیاز را در بین اعضای هیأت علمای  الژوهشی و فناوری نائن شده و باسح  دانشگاه یا کشور از طریق کار و تالش به برجستگی های ویژه علمیر پ

 آیین نامه( کس  نموده باشدر اعحا می شود. 4آن شاخه تخصصی )طبق جدول امتیازدهی پیوست 
 مهندسی-( فنید                کشاورزی و دامپزشکی ج(                 علوم پایه ب(                 الف( علوم انسانی و هنر

  نانچه فردی برای یکبار به عنوان عضو هیأت علمی برجسته انتخاب شده باشدر فرم تقاضا برای ایشان ارسال نخواهد شد. – 2تبصره 

 جایزه -3ماده 

 بهارتمام سکه  5 تعداد ( و1یک نشان )به شرح پیوستو  جایزه عبارت از یک لوح تقدیر با امضای مشترک رییس دانشگاه و رییس هیأت امناء بنیاد       
 خواهد بود.آزادی 
 مراحل اجرایی و نحوه انتخاب -4ماده 

توسا   هرساال  ( به همراه این آیین نامهر همه ساله تا خارداد مااه   2انتخاب عضو هیأت علمی برجسته )پیوستفراخوان تکمین فرم های مربوط به        
پژوهش و فناوری دانشگاه با در اختیار قرار دادن فرم ها به اعضای هیأت علمی واجاد  بنیاد به معاون پژوهش و فناوری دانشگاه ارسال خواهد شد. معاون 

پاژوهش و فنااوری    از آن ها خواهد خواست تا فرم ها را تکمین و همراه با مادارک ضاروری باه دفتار معاونات      آیین نامه( 1ماده حداقن شرای  )محابق 
عودت دهند. معاون پژوهش و فناوری دانشگاه حداکثر تا اواس  تیر ماه فرم های تکمیان شاده را باه هماراه مادارک مربوطاه بارای بررسای و          دانشگاه
ن نامه و پیوست های آن باه  همین آیین نامه( محابق دستورالعمن این آیی 5هی در کمیته ارزیابی فرم های متقاضیان جایزه علمی )تشری  در ماده دامتیاز

 مدیر عامن بنیاد می فرستد. نتایج بررسی های کمیته های مربوطه ظرف مدت یک ماه جهت اقدامات بعدی به هیأت مدیره بنیاد ارسال می شود.

 کمیته ارزیابی فرم های متقاضیان جایزه علمی -5ماده 

اعضای غیر ثابات شاامن    و تعدادیپژوهشی بنیاد(  -کمیته علمیاعضای  ) اعضای ثابتادی تعدکمیته ارزیابی فرم های متقاضیان جایزه علمی از         
  پژوهشی بنیاد تشکین می شود. -معاون پژوهش و فناوری دانشگاه و نمایندگانی از شاخه های تخصصی هیأت ممیزه دانشگاه به انتخاب کمیته علمی

 ریافت جایزه باشند.نمی توانند خود نامزد د مزبور اعضای کمیته -3تبصره 
 اهدای جایزه -6ماده

هر سال همزمان با برگزاری مراسم اهدای جایزه به دانش آموختگان ممتاز دانشگاه در مراسمی کاه باا حضاور مسا والن دانشاگاهر       پاییزجایزه در        
شودر برگزار میو سایر اقشار اجتماعی های دانش آموختگان اعضای هیأت امناء دانشگاه و بنیادر اعضای هیأت مدیره بنیادر اعضای هیأت علمی و خانواده 

 به عضو هیأت علمی برجسته اهداء خواهد شد.
هیأت مدیره بنیاد تصویب و از سال  17/1/89پیوست در یکصدو سی و هشتمین جلسه مورخ  3تبصره و  1ماده،  6مقدمه،  1این آیین نامه در *        

 قابل اجرا خواهد بود. 1389

هیأت مدیره بنیاد تصوویب و از   1/7/94پیوست در دویست و شصت و چهارمین جلسه مورخ  4تبصره و  3ماده،  6مقدمه،  1این آیین نامه در *        

 قابل اجرا خواهد بود. 1394سال 

هیأت مدیره بنیواد تصوویب و از    25/5/97جلسه مورخ  سیصدو بیست و پنجمینپیوست در  4تبصره و  3ماده،  6مقدمه،  1این آیین نامه در *        

 قابل اجرا خواهد بود. 7139سال 


