
  

 

 

 دستور العمل

 نحوه انتخاب پژوهشگران 

 بنابدانشگاه  89برگزيده سال 
 

 

 3187سال  ماه اسفند

 بنابدانشگاه شوراي پژوهشي 



  

 من لم يشكر المخلوق لم يشكر الخالق

 بناب برگزيده سال دانشگاهانتخاب پژوهشگران نحوه ستور العمل د

 

 : مقدمه

اين دستورااعمل  ه  نظورا اا  هادد  ه  لادهتادب هش هتد ت  لادهن ا  ه ت  لق و  ت لوتد تدا  ار ل  و  ت  

ت پس  يده گ د لظوومداهشنده   آنرزهش ت پژتهششاز سرب نمدتهر لشري  ه چ  هوشو  آهد  ه  اهجدم فمدعووادب لق و دلش 

آ  هراا ه  لصري  هاديش اسوده اسر . ه اين اسدس   14/11/97دا هترااب پژتهشتش داهشتنده دا ام  نرا    از ه استش

 ده هده دا سدل هدب قت  خراهد هد.دسورااعمل  هدب اسوفددسورااعمل  حدض  از لدايخ فرق اعدهداه  دينزين 

 

 :تعاريف -3ماده 

استتوادام  داهشتتنده اهم از استتلش ت پولدهش ر  دااهضتتدب نقو م هو ع هالش  :   ه  للدماعضاااي هت ع علمي   -1– 1

 داهشنده هظدب نش هدهظد.

گ دد ر  نشتورل ه  لقصتتو  هدهتتظد ت دا داهشنده نق  داهشتجرب پژتهشتن  هلره : ه  داهشتجريدهش اقادق نش -1-1

هدب پژتهشش قت  ... دا نود  ه رر رظظدگد  داهشجر لقصو  خرد )داهشنده هظدب( هدعدل ين انوودز اا دا زنوظ  فمدعور

 هرهد. رب هلره  داهشنده اهوادب ت نم فش نشرم  ت ه  هظرا  داهشج

آنرزهتش نر رد دا داهشنده ر  ه  گ ته هدب للدم ، نصترب هالش هدبنظورا از گ ته :  مصاوب علميهاي گروه   -1– 1

 لصري  هودع انظدب داهشنده اسوده هدهد.

داااب ايوس دا داهشنده ر  ه  لصري  هودع  ،نظورا از داهشکده،  للدم داهشکده هدب فمدل داهشندهدانشكده ها:  -1-3

 انظدب داهشنده اسوده هدهد.

  -نمايه دار،  علمي  ISI غتر، ISI  ،ISCنجادع نموت  هالش دا اين دستورااعمل  هدن  نجادع:  مجلاع معتبر علمي  -3– 1

 .نوتدهدكاربردي    -ترويجي  و  علمي  -پژوهشي،  علمي  

هضدب لق و دلش ادا اين دسورا اعمل ، فمدعووادب  سدعده نظورا از فمدعووادب پژتهشش : سالانهفعالتتهاي پژوهشي   -4– 1

 اخو  يک ستتتدلدا فدتتتتا  زندهش  ه  استتتدس  تدتل انووتدزاع آيون هتدن  اال دی اهضتتتدب هودع هالشهوت ع هالش 

نده ه  سدل نا  اين لدايخ دا يک هدزه زندهش از يمظش  .نوتدهد قت  از اهوادب عودير آخ  ها يرا سدل  داب از نا  سدل

 .هردسدل همد خراهد  آخ  ها يرا نده لد

 

 



  

 اعضاي هتاع علمي شرايط عمومي  - 2ماده 

هت ط عدزم ه اب ه رر دا  ،دا نجادع نموت  هالش مقالاع چاپ شادهاز هاش ن هرط ه   امتتاز 32رمت  حداق   -3–2

 JCR)مستخرج از  1Qت  ISIهحداقل داراي دو مقالهطرايک   .هدهدنش هادانشكدهانتخاب پژوهشگر برگزيده دانشگاه و 

 يک ن دع  پذي فو  هده لظاد از انوودز ه  ف د نش لراهد .باشدمسئول اول و نويسنده به عنوان نويسانده و  بوده( 

 دا ضلن ن دعدع لقر چد . هظلديداستوفدده هلديد ه  ه قش ر  دا سدعادب همد از انوودز آ  ن دع  همد از چد  اسوفدده 

 گو هد. دعدع پذي فو  هده ق اا نشتفق  هداهو  هدهظد  زت نت  volumeر  هلداه 
دا ترالوک   زی اتعرير پژتهشن  ه ل  داهشنده هتدهظد هد  داهشکدهاتل ه   عدا تراع ت رد اهوتدااع ردفش هف ا تبصره:

 اهوادب ت لجاو  خراهظد هد. ت هد هو  هرااب پژتهشش داهشندهآ ون هدن   1-1انوودزاع هظد  از س ف 06حداق  %

دا دفو  االتدط هد تظمر داهشنده ثتر  دا  از داهشنده هرده تخهدب يک هف  از اهضدب هودع هالش ر  داااب ق ح -2-1

ه  هظرا  پژتهشن  ه ل  ردا آف ين داهشنده   داتل ق احش هدهقت   هدهتد،آف ين هدب ردايد داااب ق ح هتده هدهتد ت

 اهوادب خراهظد هد.

دا ستدل اتل ناد  اهوادب ه حم  نوزا  پوش فر ردا ت نتا  آ  هرده تعش دا سدعادب همدب دااا هرد  حمن  تبصاره:

  هدهد.اهجدم ردا از تظمر ن هرق  اعزانش نش

را اعمل ، ه  استتدس  دتل انوودزاع آ ون هدن  اال دی لرزيد انوودزاع فمدعووادب ناواف پژتهشتتش دا اين دستتو  -1–2

 اهضدب هو ع هالش تراع خراهدگ فر.

اهوادب  داهشندهه  هظرا  پژتهشن  ه گزيده  در ساال قبلآ  دستو  از اهضتدب نقو م هو ع هالش داهشتنده ر   -4 -2

 داب هرهد. اين هلکداا  نقو م  نجدز خراهظد  ه اب سدل شندههداهدنزد اهوادب پژتهشتن  ه گزيده  توانندنمياهد هتده

 هرد هد اهدير دتاه اهوودا يکمدع  نجدداً ه اب اهوادب همظرا  پژتهشن  ه گزيده داتقا  گ دهد. 

 ت عه اعضاي براي ه گزيده پژتهشن  اهوادب داف م پژتهشش ناواف نرااد ه  هتده داهو گ فو  انوودزاع راو  -5–1

 احومدب خراهد هد. سومضريب دو هد  پژوهشي علمي

نشلرل دايدفر  ،همظرا  هضر هو ع هالش قت  از اسوادام ستدعادبداداتقا   يدفو  فمدعووادب پژتهشتش اهجدم -0 - 1

 هدهد.انوودز هلش

هدهد. ر  هد نشلصتلوم گو ب دا نراد انوودزاع پژتهشش ه  هاده هرااب آنرزهش گ ته نصرب هالش ت داهشکده–1-7

اب ه  ل لو  انوودزاع هف اع اتل لد سرم ه  هل اه نموظداع آهاد هدب خرد اا قش تراع  ام ه اسش داهشکده هد هوديج

 ه  هرااب پژتهشش داهشنده اهادم خراهظد هلرد. 

 

 



  

 شرايط عمومي دانشجويان، -1ماده 

 ه گزيده پژتهشن  اهوادب دا ه رر ه اب عدزم ه ط ،( JCRهده دا   ي)هلد  ISIن دع   کيداهون حداق   -1–3

 . هدهدنشداهشجريش 

 هرد ت هوچ نقدتديوشن دقد لقصواش ناواف اهوادب نشدا داهشجرب پژتهشش هلره  از هون للدم داهشجريد   :1لتص ه 

 . ردههادير ف ط يک هف  ه  هظرا  داهشجرب هلره  پژتهشش داهشنده اهوادب نشلقصواش ت رد هدااد ت دا دا ن طد 

پژتهشن  ه ل  داهشنده هتدهظد  ري زی اتعر ک وهف اع اتل ه  داهشکده دا ترال شاهوتدااع ردف: دا تراع ت رد 1لتص ه 

 خراهظد هد.  وداهشنده اهوادب ت لجا شپژتهش بهد هو  هراا

داهش آنرخوندهش ر  از لدايخ دفدع پديد  هدن  آهد  لد اتز ه گزااب  شظرااه پژتهشش هوشو  از يکمدل هنذهو  هدهد  -3-1

  دااهد. هوز ح  نشدارر 

هدن  اال د آيون 3هلدهظد اهضدب هودع هالش قت  ندده داهشجريد  هوز  هدب پژتهششفمدعورهقره انوودز دهش ه   -3-3

 خراهد هد. ااهظلد ت نشدتا حذف  دلوداس دنشاس ،ع ر  دا نقدست  انوودز ن دعدعهد اين لفدتخراهد هرد 

 .ن لتط هد اهو  ت ن طد لقصواش داهشجر هدهد دهدب پژتهشش هديدعورم: راو  ف1لتص ه 

 از طريق واحد مربوطه دهيامتتاز بررسي مدارك و فرآيند -4ماده 

دعووادب فم ،و پژوهشگر برتر كار آفرين دانشگاه هادانشكده ،دانشگاه برگزيدهپژوهشگر  بعنوان ه رر دا اهوادبنو دضود  

 لماومندي ا  گ ته ه   عدزمت ه  هل اه نداا   نقدست  “جداول امتتازاع آيتن نامه ارتقاء”ه  اسدسخرد اا  سدعده  پژتهشش

اب هف اع اتل لد قش تراع  ام  ،هدگ تههرااب نداا  داتقاتون دا دهشت انوودز ه اسش اهجدم ن اح  هلديظد. پس ازنش

از هون داهشکده . دا ادان  هرااب هردااسدل نش داهشکدهسرم ه  گ ته ه  هل اه انوودزاع ت نموظداع ن هرق  ه  هرااب 

پژوهشگران بعنوان  هف  اا  3ت داده نجددا ه اسش عدزم اا اهجدم  ،اهداا رم  هلرده هدگ تهدا  نو دضود  ر  هدعدل ين انوودز

ه  ن هرق ، اب ه  هل اه نداا  ت نموظداع قش ترالجام كارآفرين برتر نفر را بعنوان پژوهشگران  1برگزيده دانشكده و 

 دااد. هرااب پژتهشش داهشنده اهادم نش

 شوراي پژوهشي دانشگاهفرآيند انتخاب از طريق  -5ماده 

اا هووج   ت اقدام هف اع ه گزيدهه  ل لو  ذي  همتر ه  اهوادب  انوودزاع رم  هده،پس ازه اسش  شوراي پژوهشي دانشگاه

 پژتهشش ت فظدتاب داهشنده نظمکس خراهد هلرد.   ندي يره  

ر  هدعدل ين انوودز اا دا سطح  داهشنده رم  هلرده اسر همظرا  ، هداز هون پژتهشن ا  ه گزيده داهشکدهنفر يک -1

 اهوادب خراهد هد. برتر دانشگاهپژوهشگر 

 ذيربطدانشكده برگزيده به عنوان پژوهشگر داهشکده از ه  نفر يك -2



  

ژتهشن  ه  هظرا  پ داهشکدهه ل  داهشنده هدهد ه   دب آ  هف  همدب آ   پژتهشن  ،داهشکدهاگ  ف دب ر  دا يک  -3

 گ دد.اهادم نش داهشکدهه گزيده 

 .اهوادب خراهظد هداز نود  اهضدب هودع هالش ردا آف ين داهشنده ه ل  يک هف  ه  هظرا  پژتهشن   -4

 :، هصراع تيژه لجاو  خراهد هددظه ايط زي  هده ر  داااب از نود  اهضدب هودع هالش :3 تبصره

   ن دع   3حداقQ1  نموا   از(JCR )ه اب اهضدب هودع  انوودز از هظد يک ندده س  آيون هدن  اال د 166رم  ت

 انوودز ه اب اهضدب هودع هالش پژتهشش  156هالش آنرزهش ت 

 

 


