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 من لم يشكر المخلوق لم يشكر الخالق

 بناب برگزيده سال دانشگاهانتخاب پژوهشگران نحوه ستور العمل د

 

 : مقدمه

ستورالعمل به منظور ارج نهادن به تالش   صه تحقيق و تتبع ودر جهت ترغيب و     اين د شگران عر شائبه تال هاي بي 

شتر آنان به انجام فعاليت    شويق هرچه بي سوي معاونت  هاي تحقيقاتي ت شي   از  شي و پژوه شگاه    آموز و  يده گرد تنظيمدان

سي  شو  مقدماتي پس از برر شگاه در   در  شي دان سه مورخ   راي پژوه سه     41/41/4144جل سي نهايي در جل و همچنين برر

دستورالعمل حاضر از تاريخ فوق   به تصويب نهايي رسيده است. براين اساس       44/40/4144به مورخه  هيات ريسه دانشگاه  

 هاي قبل خواهد شد.شده در سالده هاي استفادستورالعملاالشاره جايگزين 

 

 :تعاريف -0ماده 

دانشگاه اعم از رسمي و پيماني که در استخدام دانشگاه اعضاي محترم هيأت علمي  به تمام  :اعضاي هيأت علمی    -4– 4

 بناب مي باشند.

دانشججگاه محل گردد که مشججلول به تحصججيل باشججند و در دانشجججوي پژوهشججگر نمونه: به دانشجججوياني ا الق مي -4-2

هاي پژوهشي در ميان شرکت کنندگان دانشجو کسب و   تحصيل خود )دانشگاه بناب( باالترين امتياز را در زمينه فعاليت  

 شوند. به عنوان دانشجوي نمونه دانشگاه انتخاب و معرفي مي

صوب  علمیهاي گروه   -2– 4 موجود در  يا پژوهشججي آموزشججيگروه هاي تمام ، مصججوب علمي هايمنظور از گروه :  م

 دانشگاه که به تصويب هيات امناي دانشگاه رسيده باشد.

داراي رييس در دانشگاه که به تصويب هيات  ،منظور از دانشکده،  تمام دانشکده هاي فعال دانشگاهدانشكده ها:  -4-3

 امناي دانشگاه رسيده باشد.

شامل مجالت  مجالت معتبر علمي در اين :  مجالت معتبر علمی  -3– 4 ستورالعمل    -نمايه دار،  علمی  ISI غير، ISI  ،ISCد

 .باشدميكاربردي    -ترويجی  و  علمی  -پژوهشی،  علمی  

شی  فعاليت  -1– 4 شي  منظور از فعاليت: ساالنه هاي پژوه ستور العمل، فعاليت  ساالنه هاي پژوه تحقيقاتي هاي در اين د

 اخير يک سججالدر فاصججله زماني  امتيازات آيين نامه ارتقاء اعضججاي هيات علميبر اسججاس جدول اعضججاي هيأت علمي 

ماه هر مهر اين تاريخ در يک بازه زماني از يعني  .باشججدمي قبل از انتخاب للايت آخر شججهريور سججال جاري از مهر سججال

 .بودسال بعد خواهد  آخر شهريور ماه سال تا

 

 



  

 اعضاي هيات علمی شرايط عمومی  - 2ماده 

سب حداقل   -0–2 شده از بخش مربوط به  امتياز 02ک شرکت در     ،در مجالت معتبر علمي مقاالت چاپ  شرط الزم براي 

شگاه    شگر برگزيده دان شد ميانتخاب پژوه  يا معادل آن دو مقاله 1Q با رتبه ISI همقال يکحداقل داراي بطوريکه  .با

ISI  با رتبهQ2   ستخرج از سنده  و  بوده(  JCR)م سنده   يااول به عنوان نوي سئول  نوي شد م  تواندهر فرد مي .با

يک مقاله پذيرفته شده استفاده نمايد به شر ي که در سالهاي بعد از امتياز آن مقاله بعد از چاپ استفاده       تنها از امتياز

 گيرند.پذيرفته شده قرار ميقاالت صفحه نداشته باشند جزو مو  volumeکه شماره  در ضمن مقاالت تحت چاپ. ننمايد
صورت وجود اعتبارات کافي نفرا  تبصره:  شکده گروه و اول هر  تدر  شگاه      دان صورتيکه جزء اولويت پژوهشگر برتر دان در 

به عنوان  Q2 با رتبه ISI امتياز و داشججتن حداقل يک مقاله 2/0)آئين نامه  4-2امتيازات بند از  04نباشججند با حداقل  

 انتخاب و تجليل خواهند شد. و با نظر شوراي پژوهشي دانشگاه( يا نويسنده اولول ئنويسنده مس

بطويکه در دفتر ارتباط با  ارج از دانشججگاه بودهخهاي  رحگواهي اتمام يک نفر از اعضججاي هيات علمي که داراي  -2-2

شد         شده با شگاه ثبت  شد  144حداقل مبلغ قرارداد  نيز وصنعت دان شگر برتر   ،ميليون ريال با ارتباط با به عنوان پژوه

 د شد.دانشگاه انتخاب خواه صنعت

هاي مختلف پژوهشججي در اين دسججتور العمل، بر اسججاس جدول امتيازات آئين نامه ارتقاء  توزيع امتيازات فعاليت  -3–2

 اعضاي هيأت علمي صورت خواهدگرفت.

شگاه که       -0 -2 ضاي محترم هيأت علمي دان سته از اع سال  آن د شگر برگزيده   قبلدر  شگاه به عنوان پژوه انتخاب  دان

شگر برگزيده   توانندنمیاند شده  سال  شگاه ندانامزد انتخاب پژوه شوند. اين همکاران محترم  مجاز خواهند   براي  جاري 

 بود با رعايت دوره انتظار يکساله مجدداً براي انتخاب بعنوان پژوهشگر برگزيده داو لب گردند. 

 يأته اعضاي  براي برگزيده پژوهشگر  انتخاب درفرم پژوهشي  مختلف موارد به شده  درنظرگرفته امتيازات کليه -5–2

 احتساب خواهد شد. ضريب دو سومبا  پژوهشی علمی

مشمول دريافت  ،بعنوان عضو هيأت علمي  قبل از استخدام  هايسال درداو لب  يافته هاي پژوهشي انجام فعاليت -0 - 2

 باشد.امتياز نمي

 باشد.پژوهشي دانشگاه ميتصميم گيري در مورد امتيازات پژوهشي به عهده شوراي –2-0

 

  شرايط عمومی دانشجويان -3ماده 

 برگزيده پژوهشگر انتخاب در شرکت براي الزم شرط ،(JCRشده در  هي)نما ISIمقاله  کيداشتن حداقل  -4–3

 . باشدميدانشجويي 



  

 شود و هيچ محدوديتيمقا ع تحصيلي مختلف انتخاب ميدر دانشجوي پژوهشي نمونه از بين تمام دانشجويان  :4تبصره 

 . ودشنهايت فقط يک نفر به عنوان دانشجوي نمونه پژوهشي دانشگاه انتخاب ميتحصيلي وجود ندارد و در در مقطع 

پژوهشگر برتر دانشگاه نباشند  تيجزء اولو کهينفرات اول هر دانشکده در صورت ي: در صورت وجود اعتبارات کاف2تبصره 

 خواهند شد. ليانتخاب و تجلبه عنوان پژوهشگر برگزيده دانشجويي دانشگاه  يپژوهش يبا نظر شورا

شته ال نگذس دانش آموختگاني که از تاريخ دفاع پايان نامه آنان تا روز برگزاري جشنواره پژوهشي بيشتر از يک -3-2

  دارند. باشد نيز حق مشارکت 

نامه ارتقا آيين 3همانند اعضاي هيات علمي  بق ماده نيز  دانشجويان هاي پژوهشيفعاليتنحوه امتياز دهي به  -3-3

 خواهد شد. راهنما و مشاور حذف  اتيداس امياس ،با اين تفاوت که در محاسبه امتياز مقاالتخواهد بود 

 .مرتبط با رشته و مقطع تحصيلي دانشجو باشد دهاي پژوهشي باياليتع: کليه ف4تبصره 

 از طريق واحد مربوطه دهیامتياز بررسی مدارك و فرآيند -0ماده 

-فعاليت ،اهدانشگ ارتباط با صنعتو پژوهشگر برتر  هادانشكده ،دانشگاه برگزيدهپژوهشگر  بعنوان شرکت در انتخابمتقاضيان 

مديران گروه به  الزمو به همراه مدارك  محاسبه “جداول امتيازات آيين نامه ارتقاء”بر اساسخود را  ساالنه هاي پژوهشي

اي نفرات  ي صورت جلسه ،هاشوراي گروهمدارك داو لبين در دهيو امتياز بررسي انجام مراحل نمايند. پس ازمي تسليم

از دانشکده . در ادامه شوراي شودارسال مي دانشکدهاول تا سوم هر گروه به همراه امتيازات و مستندات مربو ه به شوراي 

پژوهشگران بعنوان  نفر را  3و داده مجددا بررسي الزم را انجام  ،اندرا کسب نموده هاگروهدر  متقاضيان که باالترين امتيازبين 

به مربو ه، اي به همراه مدارك و مستندات  ي صورتجلسهكارآفرين برتر نفر را بعنوان پژوهشگران  3برگزيده دانشكده و 

 دارد. شوراي پژوهشي دانشگاه اعالم مي

 شوراي پژوهشی دانشگاهفرآيند انتخاب از طريق  -5ماده 

نتيجه  و اماقد نفرات برگزيدهبه ترتيب ذيل نسبت به انتخاب  شده،امتيازات کسب بررسي  پس از شوراي پژوهشی دانشگاه

 پژوهشي و فناوري دانشگاه منعکس خواهد نمود.   مديريترا به 

که باالترين امتياز را در سطح  دانشگاه کسب نموده است بعنوان ، هااز بين پژوهشگران برگزيده دانشکدهنفر يک -1

 شد.انتخاب خواهد  برتر دانشگاهپژوهشگر 

 ذيربطدانشكده برگزيده به عنوان پژوهشگر دانشکده از هر يک نفر -2

 گروه مربوطه به عنوان پژوهشگر برگزيده  گروهاز هر يک نفر -3

ژوهشگر به عنوان پ دانشکدهبرتر دانشگاه باشد به جاي آن نفر بعدي آن  پژوهشگر ،دانشکدهاگر فردي که در يک  -4

 گردد.اعالم مي دانشکدهبرگزيده 



  

 .انتخاب خواهند شداز ميان اعضاي هيات علمي دانشگاه  ارتباط با صنعتبرتر يک نفر به عنوان پژوهشگر  -5

 :، بصورت ويژه تجليل خواهد شددنشرايط زير باش که داراي از ميان اعضاي هيات علمي :0 تبصره

  مقاله  3حداقلQ1  مستخرج از(JCR )براي اعضاي هيات  ارتقا امتياز از بند يک ماده سه آيين نامه 444کسب و

 امتياز براي اعضاي هيات علمي پژوهشي  454علمي آموزشي و 

 

 


