
 

 

هفته پژوهش و هاي علميه ها و حوزهدانشگاهنامه انتخاب دانشجويان پژوهشگر برتر شيوه

   9911 فناوري

از دانشجويان فعال در امر پژوهش و  ،نامه دبیرخانه ستاد هفته پژوهش و فناوريشیوهبر اساس اين  -1

برگزيده ك دانشجوي )حداكثر ي آيدبه عمل ميتحقیق با نظركمیته علمي ستاد هفته پژوهش، قدرداني 

 هر دانشگاه(.از 

هاي انجام شده در محدوة شروع به تحصیل در هر انتخاب پژوهشگر برتر دانشجويي بر اساس فعالیت -2

 باشد.پس از فراغت از تحصیل مي يك نیمسال دانشگاه تا 

تي كه در ها پژوهشي بايستي به نام دانشگاه مربوطه باشد ) لذا مقاالآدرس در كلیه فعالیت :9تبصره

 شود(.آنها نام دانشگاه متقاضي شركت در جشنواره  ذكر نشده باشد ،در اين امتیاز بندي محاسبه نمي

فرد متقاضي براي شركت در طرح انتخاب دانشجوي پژوهشگر، الزم است دردوره زماني : 2تبصره

مايه شده در مورد بررسي حداقل چهار امتیاز از محل مقاالت علمي پژوهشي چاپ شده در مجالت ن

ISI-JCR  ،داراي ضريب تأثیرSCOPUS-SJR  ياISC يا  مصوب يا علمي پژوهشي وزارتین

Pubmed  كسب كرده باشد.با ناشر معتبر 

در مورد دانشگاه هاي جامع علمي كاربردي، فرهنگیان، دانشکده فني و ساير مراكز : 9تبصره 

كه داراي بیشترين امتیاز پژوهشي است، دانشگاهي فاقد دانشجويان تحصیالت تکمیلي، يك دانشجو 

بدون توجه به كف امتیازات مورد نیاز بندهاي مختلف، به كمیته علمي معرفي مي شود تا در صورت 

 تايید اين كمیته به عنوان دانشجوي پژوهشگر برتر معرفي شود.

 "توانند مجددامي اند، در صورتيآن دسته از دانشجوياني كه قبال به عنوان پژوهشگر برتر انتخاب شده -3

هاي آنها تکراري نباشد و در ارزيابي انتخاب قبلي به عنوان پژوهشگر برتر انتخاب شوند كه فعالیت

 مورد بررسي قرار نگرفته باشد.

ارائه يك قطعه عکس پرسنلي و اصل و كپي كارت دانشجويي يا كارنامه كل دانشجو يا گواهي  -4

 يل مدارك الزامي است.التحصیلي هنگام تحودانشنامه موقت فارغ

مهر ماه  شروع هاي پژوهشي ارائه شده در فاصله يك سال گذشته ) ابتداي مهر ماه سال گذشته فعالیت -5

 سال جاري( مالك ارزشیابي خواهد بود.



 

 

توسط دانشجو يا نمايندة وي به دبیرخانه كمیته علمي ستاد هفته  5/9/99فقط مداركي كه حداكثر تا تاريخ 

ي تحويل داده شود، مورد بررسي قرار خواهد گرفت. اين تاريخ قابل تمديد نخواهد بود و پژوهش و فناور

مداركي كه بعد از اين تاريخ تحويل داده شود، بررسي نخواهد شد. كمیته علمي ستاد هفته پژوهش پس از 

دبیرخانه به ، اندبررسي مدارك در كمیته علمي نفراتي از هر دانشگاه كه باالترين امتیازات را كسب كرده

 كند.جشنواره تجلیل از برگزيدگان پژوهش و فناوري استان  معرفي مي

نقص مدارك منجر به عدم كسب امتیاز بخش مربوطه خواهد شد. كمیته علمي مسئول تکمیل  -6

 قابل دسترسي باشند، On lineمستندات و مدارك دانشجو، حتي در مورد مستنداتي كه به صورت 

گونه نیست، لذا مسئولیت اين امر بر عهدة شخص دانشجو است و پس از بررسي و اعالم نتايج هیچ

 اعتراضي در اين زمینه قابل قبول نخواهد بود.

در صورت وجود ابهام در مدارك و مستندات مورد بررسي، ممکن است مدارك تحصیلي از دانشجو  -7

 خواسته شود.

 علمي ستاد تحويل داده شود:مداركي كه بايد به دبیرخانه كمیته  -8

يك قطعه عکس پرسنلي و اصل و كپي كارت دانشجويي يا كارنامه كل دانشجو يا گواهي دانشنامه 

 مورد نیاز.ارك براي مطابقت با تصوير مدارك التحصیلي، فرم امتیازات، اصل مدموقت فارغ

 امتياز دهي  -1

 اراي ضريب تأثیر( ) د ISI-JCRمقاالت چاپ شده در مجالت نمايه شده در  9-1

  Scopus-SJR مقاالت چاپ شده در مجالت نمايه شده در 9-2

مقاالت چاپ شده در مجالت علمي پژوهشي معتبر ايراني ) وزارتین علوم و بهداشت( و غیر  9-3

  ISCمصوب شوراي راهبري  ISCايراني نمايه شده در 

ن علوم و بهداشت ) غیر مصوب در مقاالت چاپ شده در مجالت علمي و پژوهشي معتبر وزارتی 9-4

 ( ISCشوراي راهبري 

هاي تخصصي معتبر اعالم ها و چکیده نامهمقاالت چاپ شده خارجي ايندكس شده در نمايه نامه 9-5

 شده از سوي وزارتین 

 ساير مقاالت چاپ شده در مجالت معتبر داخلي و خارجي  9-6

 هاي ارتباط با صنعت و جامعه طرح 9-7



 

 

هاي داخلي و هاي همايشعلمي كامل و خالصه )چکیده( چاپ شده در مجموعه مقاله مقاله 9-8

 خارجي 

  Patentنوآوري، اكتشاف و اختراع ثبت شده  9-9

 كتب منتشره به صورت ترجمه يا تألیف  9-11

 المللي با ارائه مستندات معتبر.هاي معتبر علمي ملي و بینهاي كسب شده در جشنوارهمقام 9-11

الذكر در بازة زماني هاي فوقهاي اول تا سوم كسب شده در جشنوارهمنظور از مقام، رتبه :4ه رتبص

باشد. مقام اول ابتداي مهر ماه سال قبل تا پايان مهر ماه سال جاري ) يا معادل میالدي آن( مي

 امتیاز. 3امتیاز و مقام سوم  4امتیاز، مقام دوم  5هاي فوق جشنواره

نامه يا رسالة دانشجو باشد، رتي كه مقاله چاپ شده در مجلة علمي مستخرج از پاياندر صو :5ه تبصر

 شود.با ارائه مستندات، در ترتیب نويسندگان براي دانشجو امتیاز نفر اول محاسبه مي

عضاي هیأت ارتقاء انامه ، آيینو فناوري فوق هاي پژوهشيفعالیتكلیه امتیازدهي به  مبناي :6 تبصره

نامه مصوب هیئت ممیزه دانشگاه معین استان مربوط به ارتقاء اعضاي هیأت علمي شیوه ونشگاه علمي دا

كمیته علمي ستاد هفته نامه به شرط ارائه مستندات به در ساير موارد، امتیاز دهي بر اساس آيین مي باشد.

  شود.انجام ميپژوهش و فناوري 

 

 به تصويب رسید. ي وركمیته علمي ستاد هفته پژوهش و فنا در 26/8/99 تبصره در تاريخ 6 بند و 11نامه دراين شیوه

 

 

 

 

 

 

 


