بسمه تعالی

آییننامه دانشجوی پژوهشگر برتر دانشگاه میبد
هدف
به منظور ترغیب دانشجویان به پژوهش ،معاونت آموز شی و پژوهشی دانشگاه هرسال به مناسبت هفته پژوهش نسبت به
انتخاب و معرفی دانشجویان پژوهشگر نمونه در مقاطع تحصیالت تکمیلی اقدام مینماید.
تعریف
دانشجوي پژوهشگر برتر ،فردي است که به لحاظ ویژگیها و سوابق پژوهشی بر اساس این آیین نامه از دیگر دانشجویان
برتر باشد.
ماده  -1شرایط انتخاب
الف) دارا بودن معدل باالتر از  16براي دانشجویان دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد و باالتر از  17براي دانشجویان دوره
دکتري.
ب) کسب حداقل  5 ،3و  7امتیاز پژوهشی به ترتیب براي دانشجویان کارشناسی ،کارشناسی ارشد و دکتري.
تبصره :این آییننامه شامل حال دانشآموختگان نیز میشود؛ مشروط به آنکه دو سال از تاریخ فارغالتحصیلی آنها تا شروع
هفته پژوهش نگذشته باشد .مبناي تاریخ فارغ التحصیلی دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتري ،تاریخ دفاع پایاننامه/رساله
آنهاست.
ج) درج وابستگی سازمانی (افلیشن) دانشگاه میبد در آثار پژوهشی الزامی است و شرط محاسبه امتیازات است.
د) مقاالت پذیرش شده قطعی ،در حکم مقاالت چاپ شده است.
هـ) باید بخشی از امتیازات پژوهشی دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتري ،از مقاالت  ISIیا علمی پژوهشی و یا علمی
ترویجی باشد.
تبصره :دانشجویان در هر مقطع ،تنها یک بار میتوانند به عنوان پژوهشگر نمونه انتخاب شوند.
ماده -2معیار ارزیابی
الف) معیار ارزیابی ،بر اساس آییننامه ارتقاي اعضاي هیئت علمی است.
ب) دانشگاه به تفکیک هر دانشکده ،از پژوهشگران برتر مقاطع کارشناسی ،کارشناسی ارشد و دکتري تقدیر میکند (تقدیر
در هر مقطع ،تنها شامل حال یک نفر می شود) .از میان  9برگزیده هر دانشکده ،یک نفر به عنوان پژوهشگر برتر دانشگاه
انتخاب میشود.
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ماده -3نحوه اجرا
مراحل اجراي انتخاب دانشجوي پژوهشگر نمونه به شرح زیر است:
الف) تکمیل نمودن پرسش نامه و جدول مربوط توسط دانشجوي داوطلب و ارائه آن به دانشکده ذیربط همراه با مدارک و
مستندات.
ب) دانشکده پس از بررسی مدارک منتخبین ،حداکثر  3نفر واجد بیشترین امتیاز در هر مقطع را انتخاب و تا تاریخ 30
آبانماه به مدیریت پژوهشی دانشگاه معرفی مینماید.
ج) مدیریت پژوهشی پس از بررسی مدارک در شوراي پژوهشی ،از میان برگزیدگان یک نفر را به عنوان دانشجوي پژوهشگر
نمونه دانشگاه معرفی مینماید.
ماده :4نحوه تشویق
چگونگی و میزان تشویقها در چهارچوب آییننامه نظام جامع تشویق فعالیتهاي پژوهشی و با نظر مدیر امور پژوهشی و
معاون آموزشی پژوهشی دانشگاه انجام خواهد گرفت.
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