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 سمه تعالیاب

 نامه انتخاب پژوهشگران برجسته دانشگاه میبدآیین

 دانشجوی پژوهشگر برتربخش 

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

 :نمایدبه شرح ذیل اقدام می ،دانشجویاندر سطح در هفته پژوهش نسبت به معرفی پژوهشگران برجسته 

 شرایط انتخاب -1ماده 

دانشجویان برای  17باالتر از معدل کارشناسی ارشد و کارشناسی و برای دانشجویان دوره  16دارا بودن معدل باالتر از الف( 

 دوره دکتری.

 کارشناسی ارشد و دکتری.  کارشناسی، متیاز پژوهشی به ترتیب برای دانشجویان ا 7و  5، 3حداقل کسب ب( 

تا آنها التحصیلی فارغسال از تاریخ که دو شود؛ مشروط به آنموختگان نیز میآدانشحال نامه شامل این آیین :1تبصره

دفاع مبنای تاریخ فارغ التحصیلی دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری، تاریخ  گذشته باشد.نشروع هفته پژوهش 

 آنهاست.  نامه/رسالهپایان

 توانند به عنوان پژوهشگر نمونه انتخاب شوند.بار میتنها یک  ،دانشجویان در هر مقطع: 2تبصره

مقطع دکتری دانشگاه میبد  درآموختگان کارشناسی ارشد دانشگاه میبد که به صورت استعداد درخشان دانش :3تبصره

 .خواهند بودنیز مشمول تقدیر  شوندپذیرفته می

 ارزیابی معیار -2ماده

  های پژوهشی از این قرار است: فعالیت بنابراین مهمترین است.نامه ارتقای اعضای هیئت علمی آیینالف( معیار ارزیابی، 
 ؛خارجییا پژوهشی معتبر داخلی -نشریه های علمی پژوهشی منتشرشده در-مقاله علمی -

 ؛ارائه شده درهمایش های علمی معتبرملی وبین المللی یا خالصه مقاله علمی کامل -

 ؛شده در مراجع قانونیاختراع، اکتشاف و تولید محصوالت پژوهشی کاربردی ثبت  -

 ؛ارش های علمی طرح های پژوهشی وفناوری خاتمه یافتهگز -

 ؛)پتنت( دستاوردهای پژوهشی وفناوری ثبت مالکیت  فکری -

 ؛هاالمعارفةدائریا مداخل چاپ شده در دانشنامه ها  -

 ؛معتبر کسب رتبه درجشنواره های داخلی وخارجی -

 .ترجمه کتاب، دانشنامهو یا  تصنیف، تالیف -

)یعنی  در آثار پژوهشی الزامی است و شرط محاسبه امتیازات است میبد، دانشگاه لیشن(ی( درج وابستگی سازمانی )افب

 .  ارشد/دکتری رشته .... دانشگاه میبد(مقاله، باید نوشته شود: دانشجوی مقطع کارشناسی/کارشناسیابتدای در 

در لیست مقاالت آماده انتشار مجالت و یا پذیرش شده قطعی، در  قرار گرفته (،DOIالمللی )( مقاالت دارای شناسه بینج

 حکم مقاالت چاپ شده است.  
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، علمی پژوهشی یا علمی ISI( باید بخشی از امتیازات پژوهشی دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری، از مقاالت معتبر )د

 ترویجی( باشد. 

 امتیاز است.  4مقاالت همایشی معتبر،  اتامتیازمجموع ( سقف هـ

 های پژوهشی، تنها در همان مقطِع تحصیلیِ درخواستی، قابل محاسبه است. ( امتیاز فعالیتو

شده و در صورتی که مقاالت چاپ شده با اساتید هیأت علمی دانشگاه میبد باشد، نام اساتید از میان نویسندگان حذف ز( 

 یابد. صاص میامتیاز کامل، به دانشجو اخت

 تعداد برگزیدگان  -3ماده

کند )تقدیر در دانشگاه به تفکیک هر دانشکده، از پژوهشگران برتر مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تقدیر می

های متفاوت از گروهمقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد، تنها شامل حال یک نفر و در مقطع دکتری، شامل حال دو نفر 

  شود.دانشگاه انتخاب می «پژوهشگر برتر»یک نفر به عنوان  ،برگزیده 8 شود(. از میانمی

( در دوره علمی پژوهشی یا ISI)که حداقل یک مقاله معتبر  طع کارشناسی و کارشناسی ارشدامقاز دانشجویان  :4تبصره

 آید.  تجلیل به عمل می« پژوهشگر شایسته تقدیر»تحصیل خود به چاپ برسانند، به عنوان 

 نحوه اجرا -4ماده

 مراحل اجرای انتخاب دانشجوی پژوهشگر نمونه به شرح زیر است:

 و مستندات. همراه با مدارکپژوهش دانشگاه  مدیریت کارشناستوسط دانشجو و ارائه آن به  همربوط فرمتکمیل الف( 

برگزیدگان آن دانشکده را انتخاب و جهت تأیید و تقدیر به شورای پژوهشی معرفی  ،دانشکده پس از بررسی مدارک( ب

 کند. می

مدیریت پژوهشی . نمایدبه مدیریت پژوهشی دانشگاه معرفی می نیز نفر واجد بیشترین امتیاز را 3ها حداکثر دانشکده( ج

معرفی دانشگاه  برتر نفر را به عنوان دانشجوی پژوهشگریک از میان برگزیدگان  ،شورای پژوهشیپس از بررسی مدارک در 

 نماید.می

 : نحوه تشویق5ماده

و پژوهشی پیشنهاد شورای  با ،های پژوهشینامه نظام جامع تشویق فعالیتها در چهارچوب آیینچگونگی و میزان تشویق

   انجام خواهد گرفت.تصویب هیأت رئیسه 

به تصویب هیأت رئیسه  05/09/1401تبصره پس از تصویب در شورای پژوهشی، در تاریخ  3ماده و  5در  نامهاین آیین -

 دانشگاه میبد رسید.

 


