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 بسمه تعالی

 آیین نامه انتخاب پژوهشگران برجسته دانشگاه میبد

 

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

ژوهشگران پوهشگران برجسته به شرح ذیل اقدام می نماید. مالک انتخاب هفته پژوهش نسبت به معرفی پژ ساله در

ه گذشته منتهی به شهریور ما سال پنجهشی اعضای هیات علمی طی های پژودانشگاه امتیاز کسب شده از فعالیت

 :می باشد

 : نحوه انتخاب1ماده 

سی مدارک رماه سال بر رهای پژوهشی متقاضی تا پایان شهریوتیک نفر پژوهشگر برتر بر اساس کل فعالی -1-1

 .امتیاز است  80سال گذشته  پنجین بند طی اگردد. حداقل امتیاز برای منتخبین انتخاب می

ال س پنجهای پژوهشی انجام شده طی پژوهشگر نمونه از هر دانشکده بر اساس فعالیت رحداکثر یک نف  -1-2

 .امتیاز است 30دد. حداقل امتیاز برای منتخبین این بند رگیور ماه انتخاب میرگذشته منتهی به شه

راردادهای طرح های که مجموع مبلغ ق کاربردی برون دانشگاهی ایهنمونه طرح روهشگحداکثر دو نفر پژ -1-3

 طی پنج سال گذشتهاالترین رقم بوهشی خاتمه یافته با خارج دانشگاه که پژوهشگر مجری آن است پژ

 .یال استگردند. حداقل مجموع مبلغ قراردادها برای این بند پانصد میلیون ریباشد، انتخاب م

 .پژوهشگران برجسته باید عضو هیات علمی دانشگاه میبد باشند: داوطلبین شرکت در انتخاب 1تبصره 

توانند به عنوان متقاضی پژوهشگر برجسته شرکت نیز میسال،  5کمتر از : اعضای هیات علمی با سابقه 2تبصره 

 نمایند.

 .از یک عنوان باشندتوانند در یک سال متقاضی بیش ان نمیروهشگ: پژ3ره تبص

توانند متقاضی شرکت در انتخاب پژوهشگر همان هر پنج سال یک بار می 3-1و  2-1تخبین بندهای : من4تبصره 

 .بند شوند

 .دشونه نیز شامل این تبصره میدر سال های گذشت 3-1و  2-1منتخبین بندهای 

انتخاب شوند که  2-1ان پژوهشگر منتخب بند عنو توانند بهیدر صورتی م 1-1برگزیده بند ان ر: پژوهشگ5تبصره

های گذشته نیز در سال 1-1رائه نشده باشد. منتخبین بند ا 1-1آنها قبال برای انتخاب بند های پژوهشی فعالیت

 .شوندشامل این تبصره می

 قبلی قابل انتقال است. /دانشگاهامتیازات پژوهشی آنها در موسسهاعضای هیات علمی انتقالی در مورد : 6تبصره 
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 مالک محاسبه امتیاز :2ماده

ی ونده پژوهشراست. این امتیازات مطابق اطالعات پژوهشی ثبت شده در پ ارتقاءمالک محاسبه امتیاز، آیین نامه 

 .شودپویا در نظر گرفته می

میبد به عنوان سازمان مطبوع شود که نام دانشگاه های پژوهشی امتیاز داده می: به آن دسته از فعالیت7تبصره 

 نام دانشگاه به رج از کشور و یا مجالت التین داخلی چاپ می شوند ذکرمجالت خا ذکر شده است. مقاالتی که در

 ی است.ضرور Meybod Universityت رصو

از وهشی خارج از دانشگاه شامل امتیازات مربوطه خواهند بود که قبال های پژ: فقط آن دسته از طرح8تبصره 

 .اکز وابسته به دانشگاه میبد انجام شده باشندرطریق انعقاد قرارداد با معاونت آموزشی و پژوهشی با م

شده و گزارش های نهایی  چاپ یهاهای ارائه شده، کتابنمایشگاه، هار: فقط به مقاالت چاپ شده، سمینا9تبصره 

مقاله با پذیرش  2شده به  عالوه بر مقاالت چاپ گیرد. همچنینتصویب شده طرح های پژوهشی امتیاز تعلق می

ایید ت ایی که مستندات آنها در پرونده پژوهشی پویا درج شده باشد و بهبه فعالیت ه. گیردقطعی امتیاز تعلق می

 .حوزه پژوهشی رسیده باشد امتیاز تعلق خواهد گرفت

زیع امتیاز پژوهشی بین افراد بر اساس کت افراد مختلف در بوجود آوردن یک اثر، تور: در صورت مشا10تبصره 

وهشی های پژدر فعالیت مواردی که هیات علمی سهم خود را خواهد بود. در ءنامه ارتقانآیی ضرایب ذکر شده در

شود. همچنین در مواردی که مقاله لیت به نسبت اعالم شده تقسیم میاتعیین کرده باشد امتیاز فع مشترک

اله مشابه تیاز مقمیبد باشد برای تخصیص و تقسیم ام یا رساله دانشجوی دانشگاه هامن ج از پایانرپژوهشی مستخ

 .شودآیین نامه ارتقا عمل می

 : نحوه قدردانی از پژوهشگران برجسته3ماده 

قیقاتی تح برخوداری از اعتبار پژوهشی ویژه برای محققین منتخب، به منظور خرید تجهیزات مرتبط با زمینه -3-1

 .وهشی و تایید هیات رئیسه دانشگاهاساس مصوبه شوای پژ بر

ر گیتواند به طریق دویژه مذکور در بند باال می راعطای اعتبا روهشی دانشگاه عالوه بو پژ معاونت آموزشی -3-2

 .را تشویق کند نیز پژوهشگران

 


