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 (دانشجویان) ربرت ان انمه انتخاب ژپوهشگر آئین 

 

 شرکت: شرایط 1ماده
 : شرایط شرکت1ماده

 ( شرایط شرکت دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه:الف

 شود.انتخاب دانشجوی پژوهشگر برتر صرفاً از بین دانشجویان تحصیالت تکمیلی ) کارشناسی ارشد و دکترا( انجام می -1-1

 شود.های پژوهشی دانشجویان شرکت کننده فقط در طول همان دوره تحصیلی در نظر گرفته میفعالیت -2-1

شهریور ماه سال  31شود که حداکثر یک سال از تاریخ دفاع تا آموختگانی مینامه همچنین شامل دانشاین آیین :1تبصره

 ارزیابی گذشته باشد.

 دوره تحصیلی ذیربط در 17دارا بودن معدل کتبی باالتر از  -3-1

 دارای اولویت انتخاب است. ،در صورتی که امتیاز پژوهشی دو دانشجو برابر باشد، دانشجویی که معدل او بیشتر باشد :2تبصره

جهت شرکت در رقابت انتخاب پژوهشگر برتر دانشجویی چاپ یک مقاله علمی پژوهشی در مقطع دکتری و کارشناسی  -4-1

 های پژوهشی( الزامی است.امتیازات فعالیت جدول 1ارشد) موضوع بند 

نیمسال است. در صورتی که سنوات تحصیلی  8و 4مدت تحصیلی مجاز دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری به ترتیب  -5-1

 بیشتر طول بکشد امتیاز نهایی محاسبه شده در ضریب )تعداد نیمسال مجاز تقسیم بر تعداد نیمسال تحصیل( ضرب خواهد شد.

نیمسال به طول بیانجامد،  10و 6چنان چه مدت تحصیل دانشجویان دکتری و کارشناسی ارشد به ترتیب بیش از  :3صره تب

 دانشجو مجاز به شرکت در رقابت انتخاب پژوهشگر برتر دانشجویی نیست.

 توانند به عنوان پژوهشگر برتر انتخاب شوند.دانشجویان در هر مقطع تنها یک بار می -6-1

شود که با همکاری یکی از اعضاء هیات علمی دانشگاه صنعتی کرمانشاه انجام های پژوهشی امتیاز داده مینها به فعالیتت -7-1

 شده باشد.

 ( شرایط مستندات علمی ارائه شدهب

( Kermanshah University of Technologyشده باید نام دانشگاه صنعتی کرمانشاه ) ارائههای پژوهشی در تمامی فعالیت -8-1

 به عنوان سازمان متبوع ذکر شده باشد. 

 .صورت امتیازی تعلق نخواهد گرفت سسه باشد در غیر اینتنها مؤ بایستیدهی، دانشگاه صنعتی در آدرس :4 تبصره
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 اهی ژپوهشی: امتیاز فعالیت2ماده
ابالغ شده توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  "دستورالعمل جشنواره تجلیل از پژوهشگران و فناوران برگزیده "براساس -1-2

مبنای کلی محاسبه امتیازات پژوهشگران برتر، آیین نامه ارتقای اعضای هیئت علمی است.  بنابراین در شیوه نامه داخلی انتخاب 

ی اجرایی آن به انشاه نیز تا حد امکان آیین نامه ارتقای اعضای هیئت علمی و شیوه نامهپژوهشگر برتر دانشگاه صنعتی کرم

ی حاضر، استناد به این مرجع فصل عنوان مرجع اصلی مورد توجه قرار گرفته است. در موارد پیش بینی نشده در شیوه نامه

 الخطاب خواهد بود.

شوند. جزئیات امتیاز دهی دسته بندی می دول شماره یکجند به شرح ب 7های پژوهشی قابل ارزیابی در قالب فعالیت -2-2

فرم درخواست شرکت در انتخاب دانشجوی پژوهشگر "های پژوهشی به همراه سقف امتیازات و سایر توضیحات الزم درفعالیت

 تشریح شده است. "برتر دانشگاه صنعتی کرمانشاه

 های پژوهشی قابل ارزیابی در انتخاب پژوهشگر برتر دانشجوییفعالیت :1جدول 

 عنوان شماره بند

 علمی پژوهشی معتبر خارجی و داخلی مقاله علمی پژوهشی منتشر شده در مجالت 1

 مقاله علمی ترویجی و نقد چاپ شده و مقاله پژوهشی در دائره المعارف 2

 های علمی معتبرمقاله علمی کامل داوری شده در مجموعه مقاالت یا مجالت همایش 3

 های علمی معتبرهای همایشخالصه مقاله علمی کامل در مجموعه مقاله 4

 

5 

 

صالح دانش فنی/ اختراع یا اکتشافات منجر به تولید و تجاری سازی محصول یا فرآیند با تایید مراجع ذیتولید 

الت و معضالت کشور موثر باشد و یا منجر به تولید خدمت یا کوزارتین و نیز هر نوآوری که برای حل مش

 محصول جدیدی در کشور شود.

 

6 

های معتبر: جشنواره بین المللی تبط با حوزه تخصصی ) جشنواره کسب رتبه در جشنواره ملی و بین المللی مر

 زی(راخوارزمی، جشنواره جوان خوارزمی، جشنواره فارابی،جشنواره شیخ بهایی، جشنواره 

 تصنیف، تالیف، تصحیح انتقادی، ترجمه کتاب، دانشنامه 7
 

 .است شورای پژوهشی دانشگاه مرجع تفسیر ،و محل اختالف نامه نییآ نیا درنشده  ینیب شیپ در موارد خاص-3-2

 .تعیین خواهد گردید 2ماره شاساس جدول  های پژوهشی، میزان سهم هر یک از همکاران بردر کلیه فعالیت -4-2
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 یپژوهش یهاتیفعال هیدر کل از همکاران کیسهم هر  :2جدول

 تعداد همکاران
 سهم هر یک از همکاران

 مجموع ضرایب
 بقیه همکاران اول

1 100% -  %100 

2 90% 60% 150% 

3 80% 50% 180% 

4 70% 40% 190% 

5 60%  %35  %200 

 250حداکثر %  ≤ %30 %50 و باالتر 6

 

 

 ژپوهشگر ربرت یانتخاب دانشجو ندی فرآ: 3ماده
 یاستاد راهنما یادار ونیاتوماس قیاز طر یپژوهشگر برتر توسط متقاض یانتخاب دانشجو ندیدرخواست شرکت در فرآ -1-3

 :ریمستندات الزم به شرح ز لیفا وستیپنجم مهرماه هر سال ضمن پ خیمربوطه حداکثر تا تار یبه گروه آموزش شانیا

 کرمانشاه یپژوهشگر برتر دانشگاه صنعت یشده درخواست شرکت در انتخابات دانشجو لیفرم تکم لیفا 

 یمتقاض یپژوهش هایتیشده شناسنامه فعال لیفرم تکم لیفا  

 فشرده  لیفا(zip) لیشامل: فا یبا محتوا 2-2ماده  یپوشه مطابق بندها 7در قالب  یپژوهش هایتیمستندات فعال 

ثبت اختراع، اسکن لوح کسب رتبه در  یاسکن گواه ها،شیارئه مقاله در هما یکامل مقاالت چاپ شده، اسکن گواه

 شده چاپ کتاب مشخصات صفحه اسکن ها،جشنواره

 ونیاتوماس قیپانزدهم مهرماه از طر خیدانشکده حداکثر تا تار سییو ارسال به ر یگروه آموزش ریتوسط مد یده ازیامت -2-3

 ونیاتوماس قیام مهرماه از طر یس خیحداکثر تا تار یدانشکده و ارسال به معاونت پژوهش و فناور سییتوسط ر یده ازیامت -3-3

 به شرکت کنندگان ازیپانزدهم آبان ماه و اعالم امت خیدانشگاه حداکثر تا تار یپژوهش یتوسط شورا یده ازیامت -4-3

 دانشگاه در هفته پژوهش ینفرات برتر توسط معاونت پژوهش و فناور یمعرف -5-3

 یدانشجو"باشد، به عنوان  یپژوهش ازی( که حائز حداکثر امتیلینفر دانشجو )در هر مقطع تحص 1 یدر هر سال پژوهش :5تبصره 

 .گرددیانتخاب م "کرمانشاه یپژوهشگر برتر دانشگاه صنعت
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تواند منتفی و در مواردی که تعداد متقاضیان به حد نصاب نرسد، بنا به نظر شورای پژوهشی دانشگاه، رقابت می :6تبصره 

 باشد.دانشگاه میکنندگان در هر سال شورای پژوهشی پژوهشگر برتر دانشجویی اعالم نگردد. مرجع تعیین حد نصاب شرکت

که با وجود کسب حداقل شرایط رقابت،کیفیت پرونده پژوهشی متقاضیان از نظر شورای پژوهشی دانشگاه در صورتی: 7تبصره 

 تواند رقابت را منتفی و پژوهشگر برتر دانشجویی را اعالم ننماید.شورای پژوهشی دانشگاه میقابل قبول نباشد، 

 یاحتمال تواننداعتراضاتیدانشگاه، شرکت کنندگان م یپژوهش یتوسط شورا جیبعد از اعالم نتا یروز کار 3حداکثر  : 8تبصره 

 .ندیدانشگاه اعالم نما یبه معاونت پژوهش و فناور یرا به صورت کتب ازاتیبه امت


