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 .1مقدمه
به منظور رشد و شکوفایی هرچه بیشتر دانشجویان فعال دانشگاه علوم پزشکی تهران ،در سال  ،1396سلسله جوایز اساتید ،راه-
اندازی شد .وجود این جوایز ،عالوه بر تشویق و ترغیب دانشجویان انگیزهمند به تالش بیشتر ،به سبب وجود نام اساتید شاخص و
موفق دانشگاه علوم پزشکی تهران در کنار جوایز ،الگوسازی موثر برای دانشجویان رخ میدهد .همچنین ،ارتباط مستحکمتری بین
اساتید ارزشمند دانشگاه ،و مرکز پژوهشهای علمی دانشجویان شکل میگیرد.
تعاریف:
دانشگاه :دانشگاه علوم پزشکی تهران
مرکز :مرکز پژوهشهای علمی دانشجویان
استاد دارای جایزه :استادی که جایزه به نام ایشان میباشد و هزینه جایزه را متقبل میشوند.
قرارداد :قراردادی که مابین استاد و مرکز پژوهشهای علمی دانشجویان جهت اعطای جایزه توسط ایشان عقد میشود.

 .2تعریف و حیطههای جوایز
ماده  :1جوایز میتوانند در قالبهای زیر توسط استاد مربوطه تعریف شوند:


بورس تحصیلی ()Scholarship



گرنت ()Grant



اهدایی مخفی ()Hidden Donation



جایزه ()Award

تبصره  :1در این آئیننامه به جای تمامی واژگان باال از واژه جایزه یا جوایز استفاده میشود.
جوایز در حیطههای مختلفی اعم از پژوهشی ،بینالملل ،فرهنگی و مشابه تعریف خواهند شد .معیار جوایز توسط استاد دارای جایزه
پیشنهاد شده و در کمیتهای متشکل از آن استاد ،سرپرست مرکز ،دبیرکل ،و معاونت مرتبط با حوزه جایزه تصویب خواهد شد.
معیارها ،هنگام اعالم عمومی جوایز ،در سایت مرکز پژوهشها و سایر رسانههای مجازی متعلق به مرکز قرار خواهند گرفت.

 .3کمیته انتخاب اساتید
ماده  :2کمیته انتخاب ( )Selection Committeeمتشکل از افراد زیر جهت تعیین اساتید منتخب در هر سال برای اعطای
جایزه تشکیل میشود:

الف) افراد حقوقی:
 .1معاونت پژوهشی دانشگاه
 .2سرپرست کل مرکز
 .3سرپرستهای واحدها
 .4دبیرکل مرکز
 .5دبیرهای واحدها
ب) افراد حقیقی:
 .1سه نفر از اساتید دانشگاه ،که بیشترین همکاری را با مرکز در طرحهای تحقیقاتی و انتشارات خود در سه سال اخیر
داشتهاند( .اساتید همکار مرکز)
 .2سه دبیرکل گذشته مرکز
تبصره :1در صورت عدم توانایی حضور اساتید همکار مرکز در جلسه ،استادِ بعدیِ دارای بیشترین همکاری در طرحهای تحقیقاتی
و انتشارات ،جهت حضور در کمیته ،دعوت خواهد شد.
تبصره  :2در صورت عدم توانایی حضور دبیران گذشته در جلسه ،دبیر قدیمیتر ایشان و یا دانشجویی با سابقه فعالیت پژوهشی یا
اجرایی در مرکز به انتخاب سرپرست محترم مرکز ،جهت حضور در کمیته دعوت خواهد شد.
تبصره  :3در صورتی که استاد مورد بحث ،یکی از اساتید حاضر در جلسه باشد ،ایشان در جلسه رأیگیری نمیتوانند شرکت
کنند.
ماده  :3این کمیته وظیفه دارد سوابق اساتید کاندید تائید کرده و در صورت لزوم ،از مراجع باالدستی دانشگاه در حوزههای
آموزشی ،پژوهشی ،اخالق و رفتار حرفهای در مورد ایشان استعالم کند.
ماده  :4جلسات کمیته انتخاب ،جز در مواردی که در تبصرههای  1تا  3تشریح شده است ،با حضور تمامی اعضا رسمیت مییابد و
حد نصاب تصویب تصمیمات اکثریت نسبی رأی افراد حاضر میباشد.
ماده  :5مسئولیت هماهنگی و برگزاری جلسه کمیته انتخاب ،بر عهده دبیرکل مرکز بوده و این جلسه حداقل چهار ماه قبل از روز
اعطای جوایز الزم است برگزار شود.

 .4کمیته و معیارهای داوری برگزیدگان دانشجویی
ماده  :6کمیته داوری برای هر جایزه متشکل از افراد زیر میباشد:
 .1سرپرست مرکز
 .2استاد دارای جایزه

 .3یکی از سه استاد همکار مرکز (در باال توضیح داده شده است).
 .4دبیرکل وقت
 .5دبیرهای واحدها
 .6معاونتهای مرتبط با حیطه جایزه از شورای اجرایی مرکز بسته به نظر سرپرست مرکز
تبصره  :1در صورت عدم حضور استاد مربوطه ،قبل از جلسه داوری ،ایشان میتوانند جانشین خود را به سرپرست مرکز معرفی
کرده تا در جلسه داوری حضور یابند.
تبصره  :2در صورتی که دانشجوی مورد داوری ،یکی از دانشجویان حاضر در جلسه باشد ،ایشان در جلسه رأیگیری نمیتوانند
شرکت کنند.
ماده  :7سرپرست کل مرکز ،مسئول هماهنگی و برگزاری جلسات داوری (متشکل از کمیته نام برده در ماده  )5جوایز ،حداقل تا 6
هفته قبل از روز اعطای جایزه میباشند.
تبصره :در صورت صالحدید سرپرست ،جلسات داوری جوایز میتوانند در هم ادغام شوند.
ماده  :8سرپرست کل مرکز ،الزم است برگزیدگان جوایز را ،تا حداقل دو هفته قبل از روز اعطای جوایز ،به دبیرکل وقت معرفی
نمایند.
ماده  :9معیارهای عمومی داوری:
تمامی دانشجویان برگزیده باید شرایط زیر را دارا باشند:


در زمان اهدای جایزه بیش از  6ماه از فارغ التحصیلی وی نگذشته باشد.



دانشجویان همه رشتههای علوم پزشکی در مقطع  undergraduateمیتوانند برای کسب این جایزه معرفی شوند.
(منظور از ، undergraduateهمه دانشجویان در تمامی رشتهها در مقاطع کارشناسی و دکتری حرفهای است).



با احتساب ترم در حال تحصیل ،دانشجو در  3ترم گذشته مشروط نشده باشد.



در کمیته انضباطی دانشگاه حکمی نداشته باشد و به حسن اخالق حرفه ای شناخته شده باشد.



هر دانشجو باید دو نفر از اساتید را به عنوان اساتید راهنما و منتور خود معرفی کند تا کمیته داوری در صورت لزوم با
آنها تماس حاصل کند.

ماده  :10دانشجویان خود میتوانند در وبگاه مرکز جهت جوایز ثبت نام کنند .همچنین ،اساتید و دانشجویان پژوهشگر مرکز نیز
میتوانند دانشجویان شاخص را به کمیته داوری جوایز معرفی نمایند.
ماده  :11ثبت نام در حیطههای مختلف توسط یک دانشجو بالمانع میباشد.

 .5قرارداد اعطای جوایز
ماده  :12مقدار جایزه 2 ،سکه تمام بهار آزادی میباشد.

ماده  :13قرارداد اعطای جایزه ،مابین استاد و سرپرست مرکز امضا خواهد شد.
ماده  :14قرارداد اعطای جایزه ،حداقل سه ساله میباشد.
تبصره  :1در صورت گذشت  3سال از عقد قرارداد ،در صورت تمایل استاد قرارداد اعطای جایزه مجدد بین طرفین میتواند تمدید
شود.
ماده  :15به موجب قرارداد ،مرکز موظف به موارد زیر میباشد:
 .1تبلیغات موثر برای جایزه
 .2ثبت نام از کاندیدها
 .3برگزاری جلسه داوری و انتخاب دانشجو برگزیده
 .4تقدیر از دانشجو برگزیده
ماده  :16به موجب قرارداد ،استاد موظف میشود مبلغ الزم برای تهیه جایزه را در هر سال ،حداقل  2ماه قبل از روز اعطای جوایز
به نماینده مرکز پژوهشها جهت خرید سکه اعطا نماید.
تبصره  :1در صورت عدم پرداخت جایزه تا موعد مقرر شده ،مرکز ،اجازه فسخ قرارداد و لغو جایزه را داراست.
تبصره  :2در صورت فوت استاد ،وراث وی ،حق ادامه یا فسخ قرارداد را دارا میباشند.

 .6اعالن عمومی جوایز
ماده  :17پس از امضای قرارداد با اساتید ،دبیرکل مسئولیت اعالم نام اساتید را به معاونت روابط عمومی عهدهدار است .معاونت
روابط عمومی ،مسئولیت اعالن عمومی جوایز را در فضای مجازی و انتشار پوستر به نحوی که بیشترین پوشش خبری صورت گیرد،
به عهده دارد.
ماده  :18مسئولیت ثبت نام دانشجویان کاندید جهت جوایز نیز ،به عهده معاونت روابط عمومی میباشد.
ماده  :19اعالن عمومی جوایز ،حداقل باید  12هفته قبل از روز اعطای جایزه باشد .مهلت ثبت نام دانشجویان ،حداقل باید به مدت
 4هفته باشد.
ماده  :20حداقل  8هفته قبل از روز اعطای جایزه ،لیست و اطالعات دانشجویان کاندید در هر حیطه ،توسط معاونت روابط عمومی
به سرپرست مرکز ،و رونوشت آن به دبیرکل داده میشود.

 .8اهدای جوایز
ماده  :21اعطای جوایز هر ساله در جشن ورودیهای جدید دانشگاه علوم پزشکی تهران صورت میپذیرد.

ماده  :22پس از مشخص شدن نام دانشجویان برگزیده برای هر جایزه ،معاونت روابط عمومی ،دعوت از استاد مربوطه و دانشجوی
برگزیده به رویداد اعطای جایزه و تبلیغات موثر جهت رویداد را بر عهده دارد.
ماده  :23اهدای جوایز به برگزیدگان توسط سرپرست مرکز و اساتید محترم مربوطه صورت میگیرد.

پی نوشت:
این آئیننامه ،توسط علی ابدالی از اعضای معاونت روابط عمومی ،یگانه سعیدی راد ،سهیال سبحانی ،معاونت پژوهشی ،مهدیس
مروتی ،معاونت آموزشی ،و یسنا رستم آبادی دبیرکل وقت ،تهیه و تنظیم شده است؛ در جلسه شورای مرکزی مورخ  26فروردین
 ،1397به تصویب شورای مرکزی مرکز پژوهشهای علمی دانشجویان رسیده است و پس از آن توسط سرپرست محترم مرکز
پژوهشها ،سرکار خانم دکتر پاساالر تائید شده است.

