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 بسمه تعالی

 آیین نامه انتخاب پژوهشگران برجسته دانشگاه میبد

 

های علمی آنان، این دانشگاه هر دانشگاه میبد و قدردانی و ارج نهادن به کوشش وهشگرانبه منظور تشویق پژ

 :نمایداقدام می ،وهشگران برجسته به شرح ذیلهفته پژوهش نسبت به معرفی پژ ساله در

 برگزیدگان در سطح اعضای هیأت علمی : 1ماده 

نامه ارتقا بجز بندهای آیین 3مندرج در بند  های پژوهشیتبر اساس کل فعالی دانشگاه پژوهشگر برتر -1-1

 .(امتیاز است 80 ،سال گذشته پنجین بند طی ا منتخبینحداقل امتیاز برای ) 16و  14، 13

نامه ارتقا بجز بندهای آیین 3مندرج در بند  پژوهشیهای فعالیت کل بر اساس پژوهشگر نمونه دانشکده  -2-1

 .(امتیاز است 30 ،سال گذشته سهمنتخبین طی حداقل امتیاز برای ) 16و  14، 13

های طرحاز سال گذشته  سهراردادهای مبلغ قمجموع )بر اساس  کاربردی ایهنمونه طرح روهشگپژ -3-1

 . های پژوهشی(و صرفا از میان مجریان طرح یافته با خارج دانشگاهوهشی خاتمهپژ

سال  سه طی ارشدنامه کارشناسیاستاد راهنما با بیشترین مقاله مستخرج از پروژه کارشناسی و پایان -4-1

مقاالت و صرفا بر اساس  شده دفاع ارشدیکارشناس نامهانیپا تعدادمقاله به  نسبت)مبنای محاسبه، گذشته 

 .خواهد بود( نامه ارتقاآیین 1-3بند 

)صرفا مقاالت  گذشتهسال  سه طی JCRدر نشریات  هبا بیشترین امتیاز در مقاالت منتشر پژوهشگر -5-1

 .شود(محاسبه می ،نویسنده مسئول

)صرفا مقاالت  گذشته سال سه طی ISCت نشریا در همنتشر مقاالت در امتیاز بیشترین باپژوهشگر  -6-1

 . شود(محاسبه می ،نویسنده مسئول

 شود، سایر بندها تنها یک برگزیده خواهد داشت. که از هر دانشکده یک نفر انتخاب می 1-2بجز بند  :1تبصره 

نیز ل ساسه کمتر از علمی با سابقه  هیأت عضو .علمی دانشگاه میبد باشد هیأتباید عضو متقاضی  :2تبصره 

 تواند به عنوان متقاضی شرکت نماید.می

 ،اما چنانچه عضو در دو محور ؛عنوان باشد کیاز  شیب یسال، متقاض کیدر  تواندیم عضو هیأت علمی :3تبصره 

 . (به انتخاب متقاضی) دوشمی دهیبرگز بخش کی، تنها در باالترین امتیاز را کسب کند

توانند متقاضی سال یک بار می سههر  فوق، تخبین بندهایمنبه منظور ترغیب و تشویق افراد مختلف،  :4تبصره 

 .شودسال یک بار انتخاب می پنج. تنها پژوهشگر برتر دانشگاه در همان بند شوندشرکت 
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 مالک محاسبه امتیاز :2ماده

، قابل پذیرش سال بررسی مدارک مهرماهتا پایان  6-1تا  1-1مستندات پژوهشی در تمامی بندهای  :5تبصره 

 ست. ارتقامالک محاسبه امتیاز، آیین نامه است و 

 یسازمانوابستگی شود که نام دانشگاه میبد به عنوان های پژوهشی امتیاز داده میبه آن دسته از فعالیت :6تبصره 

ت رنام دانشگاه به صو رذک ،ج از کشور و یا مجالت التین داخلی چاپ شودرمجالت خا د. مقاالتی که دروذکر ش

Meybod University ی است.ضرور 

 باشد.طرف قرارداد، دانشگاه کهشود یم از دانشگاه شامل امتیاز وهشی خارجپژهایدسته از طرحفقط آن :7 تبصره

کت افراد مختلف در بوجود آوردن یک اثر، توزیع امتیاز پژوهشی بر اساس ضرایب ذکر ردر صورت مشا :8تبصره 

یا رساله دانشجوی  امهن ج از پایانرنامه ارتقا خواهد بود. همچنین در مواردی که مقاله پژوهشی مستخنآیی شده در

 .گیرد، استاد راهنما امتیاز نفر اول میمیبد باشد دانشگاه

 : نحوه قدردانی از پژوهشگران برجسته3ماده 

انجام خواهد  ،رئیسه دانشگاه هیأتیید أوهشی و تمصوبه شوای پژبر اساس هر سال  تقدیر از پژوهشگران برترنحوه 

 .پذیرفت

 


