
 

 

 اردکان دانشگاه برجسته پژوهشگران انتخاب نامه آيين
 (69ويرايش آذر- ويژه دانشجويان تحصيالت تکميلی)

 18/9/99 :تاریخ

 2از  1صفحه 

معاونت آموزشي  تر، وسيع تحقيقات به دانشجويان ترغيب و اردکان دانشگاه تكميلي تحصيالت نمونه پژوهشگر دانشجويان از قدرداني منظور به

 ذيل شرح تكميلي به تحصيالت مقطع در آموزشي هاي دانشكده نمونه پژوهشگر دانشجويان معرفي به نسبت سال هر دانشگاه پژوهشي و

 :نمايد مي اقدام

 انتخاب وه: نح1 ماده

 ند،اشدهالتحصيل  فارغ گذشته تحصيلي سال در که کساني يا و تحصيل به شاغل دانشجويان ميان از هرسال نمونه، پژوهشگر دانشجوي -1-1

 .شود مي انتخاب

 .شود مي گرفته نظر در دکتري يا ارشد کارشناسي دوره طول در فقط متقاضي دانشجويان پژوهشي هاي فعاليت -1-2 

 .باشند اردکان دانشگاه دانشجوي بايد نمونه پژوهشگر دانشجوي انتخاب در شرکت داوطلبين -1-3 

 تواند انتخاب مي نمونه پژوهشگر دانشجوي عنوان به بار يك فقط مقطع هر در اردکان دانشگاه در تحصيل دوران طي در دانشجو هر -1-4 

 .شود

 .شود مي انتخاب نمونه پژوهشگر دانشجوي يكارشد  کارشناسي مقطع در آموزشي دانشكده هر در -1-5 

 مي نمونه انتخاب پژوهشگر دانشجوي يك دانشكده هر از حداقل و شود مي گرفته نظر در شده، روند عدد صورت به کسري عدد: 1 تبصره 

 شود.

 انتخاب معيارهاي: 2 ماده

 :است ذيل شرح به نمونه پژوهشگر دانشجوي انتخاب معيارهاي

  امتياز 7 پژوهشي–علمي هاي المللي يامجله بين معتبر هاي درمجله ISI شده چاپ هرمقاله ازاء به  -2-1  

 امتياز 4 خارجي معتبر هاي مجله در شده چاپ هرمقاله ازاء به -2-2  

 امتياز 4 ترويجي-علمي هاي مجله در شده چاپ مقاله هر ازاء به -2-3  

 امتياز 3 معتبر علمي هاي کنفرانس مقاالت درمجموعه کامل شده چاپ ازاءهرمقاله به -2-4  

 امتياز 2 معتبر علمي هاي کنفرانس مقاالت مجموعه در شده چاپ مقاله خالصه هر ازاء به -2-5  

 امتياز 22 حداکثر دانشگاهي معتبر مراکز توسط شده چاپ هاي کتاب -2-6  

 امتياز 12 حداکثر نشر مراکز ساير توسط شده چاپ هاي کتاب -2-7  

 .گردد مي محاسبه مورد هر در تأليفي هاي کتاب % 52 شده ترجمه هاي کتاب امتياز  -2-8  

 امتياز 5 حداکثر پژوهشي علمي معتبر هاي جشنواره در رتبه کسب -2-9  

 دانشگاه پژوهشي شوراي اعطايي امتياز به توجه با دانشگاه تحقيقاتي هاي پروژه در همكاري -2-12  

 امتياز 2 حداکثر گروه تاييد با گروه نياز مورد آزمايشگاهي وسايل ساخت و طراحي -2-11  

 امتيار 2 حداکثر دانشجويي معتبر پژوهشي-علمي مسابقات در سوم تا اول رتبه کسب-2-12  

 امتياز 5 حداکثر کشور داخل در صالحيت داراي مراجع توسط شده تاييد و ثبت اکتشاف يا اختراع -2-13  

 امتياز 12 حداکثر کشور از خارج در صالحيت داراي مراجع توسط شده تاييد و ثبت اکتشاف يا اختراع -2-14  

 .است امتياز 8 حداقل داشتن ارشد کارشناسي مقطع در نمونه پژوهشگر دانشجوي انتخاب در شرکت جهت الزم شرط :2 تبصره

 نامه در آيين شده ذکر ضرايب اساس بر افراد بين پژوهشي امتياز توزيع اثر، يك آمدن بوجود در مختلف افراد مشارکت صورت در :3 تبصره

 .بود خواهد ارتقاء

 هاي طرح شده تصويب نهائي هاي گزارش و شده چاپ هاي کتاب شده، ارائه هاي نمايشگاه و سمينارها شده، چاپ مقاالت به فقط 4: تبصره

 همچنين: .گيردمي تعلق پژوهشي امتياز



 

 

 اردکان دانشگاه برجسته پژوهشگران انتخاب نامه آيين
 (69ويرايش آذر- ويژه دانشجويان تحصيالت تکميلی)

 18/9/99 :تاریخ

 2از  2صفحه 

 گيردمي تعلق امتياز قطعي پذيرش مقاله با 2 به شده چاپ مقاالت بر عالوه. 

 .در مورد مقاالت ارائه يك نسخه از آنها و مستندات نمايه مجله الزامي است 

  الزامي است.در مورد کتاب ، ارائه يك نسخه از هر عنوان کتاب 

 .در مورد مقاالت کنفرانسي ارائه يك نسخه از مقاله الزامي است 

 .در ساير موارد جدول مربوطه، ارائه گواهي يا مستندات الزامي است 

 به طور کلي به فعاليت هايي که مستندات آنها ارائه نشده باشد هيچ امتيازي تعلق نخواهد گرفت. 
 اجرا نحوه : 3 ماده

 مستندات و مدارك همراه به گروه به آن ارائه و داوطلب دانشجوي توسط تقاضا فرم ننمود تكميل  -3-1

 به شوراي ارسال منظور به گروه نمونه پژوهشگر دانشجوي يك تعيين و گروه پژوهشي شوراي در پيوست مدارك و تقاضا فرم بررسي -3-2

 دانشكده پژوهشي

 بند به با توجه  دانشكده نمونه دانشجويان(پژوهشگر(دانشجو تعيين و دانشكده پژوهشي شوراي در پيوست مدارك و تقاضا فرم بررسي -3-3

  دانشگاه پژوهشي معاونت آموزشي و به ارسال منظور به 6-1 و 1-5

 ها توسط دانشكده نمونه دانشجو)دانشجويان( پژوهشگر معرفي و دانشگاه پژوهشي شوراي در ها دانشكده از ارسالي مدارك بررسي  -3-4

 .درخشان استعدادهاي مرکز و دانشگاه دانشجويي معاونت به پژوهشي معاونت آموزشي و

 تشويق : نحوه4ماده 

خواهد  عمل به تقدير آموزشي هاي دانشكده نمونه پژوهشگر دانشجويان از دانشگاه دانشجويي و پژوهشي -هاي آموزشي معاونت هماهنگي با

 .آمد

 :آيين نامه ارتقاء همکاران: جدول سهم 5ماده 

امتياز مقاالت،کتاب ، طرح پژوهشیي ، اختراع و کتاب و ... که سه  افراد همكار در آن مشخ  نشده باشد صرفا  براساس جدول ذيل محاسبه  

 . مي گردد

 (3ستون ) (2ستون ) (1ستون )

 مجموع ضرایب سهم هر یک از همکاران از امتیاز مربوط تعداد همکاران

 همکارانبقیه  اول 

1 111% ___________ 111% 

2 01% 01% 151% 

3 01% 51% 101% 

4 01% 41% 101% 

5 01% 31% 101% 

 %105 ≤ %25 %51 و باالتر 0

 


