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 اردکان دانشگاه نمونه پژوهشگران انتخاب نامه آيين
 (98ويرايش آذر- اعضای هيات علمیويژه )

 Re-F05-FM شناسه:

 03 ویرایش:

 2از  1صفحه 

 مقدمه:
 پژوهش هفته در هرساله اردكان دانشگاه آنان، علمي هاي كوشش به نهادن ارج و قدرداني و اردکان دانشگاه پژوهشگران تشویق منظور به

 پژوهشي هاي فعاليت از شده كسب امتياز دانشگاه، پژوهشگران انتخاب مالك نماید. مي اقدام ذیل شرح به نمونه پژوهشگران به معرفي نسبت

 است. درخواست سال ماه شهریور پایان تا علمي هيأت اعضاي
 

 انتخاب نحوه: 1ماده 

 شهریور پایان به منتهي گذشته سال پنج طي شده انجام پژوهشي هايفعاليت اساس بر نمونه دانشگاه پژوهشگر نفر یکحداكثر  -1-1

 .است امتياز 70 بند این منتخبين امتياز براي . حداقلگرددمي انتخاب سال درخواست،

 :آموزشي هاي مجموعه از دانشكده نمونه پژوهشگر نفر سهحداكثر  -1-2
 )یک نفر( – ((س)) خدیجه حضرتدانشکده علوم انساني و اجتماعي و مركز  -الف
 )یک نفر( – مهندسي و فني دانشکده  -ب

 )یک نفر( – دامپزشکيطبيعي و دانشکده پيرامنابع دانشکده كشاورزي و - ج
 براي امتياز حداقلگردند. مي انتخاب ،سال درخواست شهریور پایان به منتهي گذشته سال پنج طي شده انجام پژوهشي هايفعاليت اساس بر 

 .است امتياز 30 بند این منتخبين
 خاتمه یافته دانشگاهي برون پژوهشي هاي طرح قراردادهاي مبلغ مجموع هك کاربردي هاي طرح نمونه پژوهشگر نفر یکحداكثر  -1-3

 .گردد مي انتخاب باشدها  طرح آن مجري علمي متقاضي، هيأتعضو  و گذشته داشته سال پنج رقم را در اردكان باالترین دانشگاه با وي
 .است ريال ميليون پانصد بند براي این قراردادها مبلغ مجموع حداقل

 شهریور پایانتا  و بوده اردكان دانشگاه تمام وقت علمي هيأت عضو باید دانشگاه نمونه پژوهشگران انتخاب در شركت داوطلبين :1تبصره 
  .باشندداشته  اردكان دانشگاه در وقت تمام و مستمر فعاليت سابقه سال سه حداقل ،سال درخواست ماه

 .باشند عنوان یک از بيش ي برگزیده سال یک در توانند نمي پژوهشگران :2تبصره 

 هر پنج سال یک بار متقاضي شركت در انتخاب پژوهشگر همان بند شوند.  توانند ، مي1هر یک از بندهاي ماده منتخبين  :3تبصره 

انتخاب شوند كه   2-1 بند منتخب پژوهشگر عنوان به توانند مي صورتي درهاي گذشته  سال 1-1 بند برگزیده پژوهشگران :4تبصره 
 . باشد نشده ارائه 1-1 براي انتخاب بند قبالًهاي پژوهشي آنها  فعاليت

مورد ارزیابي قرار خواهند  1-1اند، ابتدا در بند  را انتخاب نموده 2-1و  1-1علمي كه در فرم درخواست، هر دو اولویت  هيأتاعضاي  :5تبصره 
 مورد ارزیابي قرار خواهند گرفت. 2-1گرفت و درصورت عدم كسب امتياز الزم در بند 

 

 پژوهشي هاي فعاليت امتياز محاسبه: 2ماده

 لغایت 01/07/1393 در بازه زماني 98نامه انتخاب پژوهشگر استاني در سال  آیين هاي شاخص ،متقاضيان اتمحاسبه امتيازالك م -2-1
 محاسبه (97رويه داخلي دانشگاه يزد )ويرايش آذرماه دهي  كه مطابق الگوي استاني، بر مبناي معيارهاي امتياز تاس 31/06/1398
 .شود در نظر گرفته ميشده در بخش پژوهشي سامانه گلستان،  تایيدعات پژوهشي الطا براياین امتيازات  .شود مي

نامه وابستگي سازماني دانشگاه اردكان  طبق شيوه محل كار متقاضي كه گيرد مي تعلق امتيازهاي پژوهشي  فعاليت از دسته آن به :6 تبصره
 باشد. ذكر شده 

معاونت  با قرارداد انعقاد طریق از قبالً كه بود خواهند مربوطه امتيازات شامل دانشگاه از خارج پژوهشي هاي طرح از دستهفقط آن  :7 تبصره
 .باشند شده پژوهشي انجام آموزشي و



 

 

 اردکان دانشگاه نمونه پژوهشگران انتخاب نامه آيين
 (98ويرايش آذر- اعضای هيات علمیويژه )

 Re-F05-FM شناسه:

 03 ویرایش:

 2از  2صفحه 

هاي  ي طرح هاي چاپ شده، گزارش نهایي تصویب شده به مقاالت چاپ شده در مجالت معتبر علمي یا ارائه شده در سمينارها، كتاب: 8تبصره 

 سال درخواست به پایان رسيده و در سامانه گلستان به تایيد شهریور گيرد كه تا پایان مي تعلق امتياز هاي پژوهشي و سایر فعاليتپژوهشي 

گيرد، كه باید مستندات پذیرش و نمایه  مي تعلق امتياز قطعي پذیرش با مقاله دو به شده چاپ مقاالت بر پژوهش رسيده باشد. همچنين عالوه
 .ميل شده درخواست، به دفتر دانشکده تحویل گرددمجله به صورت فيزیکي به همراه فرم تک

 در شده ذكر ضرایب اساس بر افراد بين پژوهشي امتياز توزیع اثر، یک آوردن وجوده ب در مختلف افراد مشاركت صورت در :9 تبصره
 كرده تعيين مشترك پژوهشي هاي فعاليت در را خود سهم علمي هيأت اعضاء كه مواردي ر. دبود خواهد ارتقاء نامه آیين نامه اجرایي شيوه

 دانشگاه دانشجوي نامه پایان از مستخرج پژوهشي مقاله كه مواردي در مچنين. هشود مي شده تقسيم اعالم نسبت به فعاليت امتياز باشند،

 .شود مي عمل ارتقاء نامه آئين نامه اجرایي شيوه مشابه امتياز مقاله، تقسيم و تخصيص براي باشد، اردكان
 

 نمونه پژوهشگران از قدرداني و تشويق نحوه: 3ماده

 اردكان پژوهانه دانشگاه نامه اجرایي شيوه 8 جدول شماره طبق پژوهشي اعتبار اعطاي -3-1

 .نماید تشویق را نمونه پژوهشگران نيز دیگر طرق به 1-3 بند امتياز اعطاي بر عالوه تواند مي دانشگاه پژوهشي معاونت آموزشي و -3-2
 

 همكاران: جدول سهم 4ماده 
صرفاً براساس و ... كه سهم افراد همکار در آن مشخص نشده باشد  ، طرح پژوهشي، اختراع كتاب ،هاي پژوهشي نظير مقاله ات فعاليتامتياز

 گردد.  جدول ذیل محاسبه مي

 تعداد همکاران
 سهم هر یک از همکاران از امتياز مربوط

 مجموع ضرایب
 بقيه همکاران اول

1 100% - 100% 

2 90% 60% 150% 

3 80% 50% 180% 

4 70% 40% 190% 

5 60% 35% 200% 

 %250 ≤ %30 %50 و باالتر 6
 
 

گاه اردکان به جلسه شوراي پژوهش و فناوري دانش يكمينتبصره در هفتاد و  9ماده و  4مقدمه،  1 بانامه  يينآ ينا

نش ده در   بين ي  يشموارد پ   ييو ضوابط اجرا نامه يينآ ينا يررسيد. هرگونه تفس يببه تصو 19/09/1398تاريخ 

 شورا است. ينبرعهده ا نامه، يينآ ينا
 


