
 
 
 
 
 

دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی 1397نامه انتخاب اساتید پژوهشگر برگزیده سال شیوه  معاونت پژوهش و فناوري 

 

  

 

 

افراد حائز شرایط  .دانشگاه تدوین گردیده است برترایجاد انگیزه و تشویق اساتید پژوهشگر  باهدفحاضر  نامه شیوه
شگاه دان )گرنت( اعتبار پژوهشی نامه نیآئ جاري مطابق با سال مهرماهتا پایان بایستی حداکثر  نامه وهیشمندرج در این 

 . نمایند گلستانپژوهشی  ي سامانهعات خود در اطال یروزرسان بهتکمیل و اقدام به 

  ترپژوهشگر برکسب عنوان  شرایط عمومی. 1

 شهریورماهتا پایان  1395سال  مهرماهابتداي از  دوساله ي زمانیبازهدربایستی خاتمه یافته پژوهشی  يها تیفعالکلیه  - 1- 1
      .باشد» دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی« نامهب و بوده میالدي 2018 ماه سپتامبر تا پایان 2016  ماه سپتامبر ابتداي یا شمسی1397

 سساا بررا  زمتیاا 40 حداقل بررسی مورد مانیدر دوره ز باید هنشگادا لسا برتر هشگروپژ بنتخاا فرآینددر  شرکت ايبر متقاضی دفر - 2- 1
 تمجالدر  هشیوپژ - علمی تمقاال پچا به طمربو، بایستی شده کسبمتیاز ا 40از  زمتیاا 20 حداقل .مایدن کسب )گرنت( اعتبار پژوهشی نامه آئین

JCR  وISC  باشدخاتمه یافته پژوهشی برون دانشگاهی  هاي طرحو یا .    
 داًمجد توانند می تیرصودر  ،اند شده انتخاب تربر هشگروپژ عنوان به ازاین پیش که ینسارمدو  علمی تهیأ ممحتر يعضااز ا ستهآن د :1تبصره 

  .باشد نگرفته ارقر موردبررسی قبلی بنتخاا ابیـیو در ارز دـنباش اريتکر ها آن هشیوپژ هاي فعالیت که شوند بنتخاا تربر هشگروپژ عنوان به

  پژوهش  1کسب نشان درجه  شرایط عمومی. 2

تا پایان شهریورماه  1392سال  ابتداي مهرماه از سالهزمانی پنج  يدربازهبایستی خاتمه یافته ي پژوهشی ها تیفعالکلیه  1- 2
  . باشد» دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی«نام هو ب بوده میالدي 2018تا پایان ماه سپتامبر  2013ماه سپتامبر  یا ابتداي شمسی 1397

شگر ر به عنوان پژوهد و حداقل یک باکسب نمایسال گذشته  5 از کلیه فعالیت هاي پژوهشی در امتیاز 300حداقل فرد متقاضی بایستی  - 2- 2
  . دبرتر دانشگاه انتخاب شده باش

  اجراشیوه . 3

 شده ثبت پژوهشی هاي فعالیتکمی و کیفی ، هر دانشکده نسبت به بررسی گلستانسامانه در  پس از ثبت اطالعات پژوهشی توسط متقاضیان - 1- 3
   . نماید میمعاونت پژوهش و فناوري معرفی به سال جاري  آبان 15تا را ز شرایط حائ ت علمی و مدرسانأتن از اعضاي هی 3حداکثر  و دینما یماقدام 

 عنوان به اند نمودهی و کیفی پژوهشی را کسب را که باالترین امتیاز کم افرادياز  سه نفرمعاونت پژوهش و فناوري پس از بررسی،  - 2- 3
  . نماید میدانشگاه انتخاب  پژوهشگران شایسته تقدیر عنوان بهرا ) از هر دانشکده یک نفر( نه نفردانشگاه و  ترپژوهشگران بر

   .پژوهش توسط معاونت پژوهش و فناوري انجام می پذیرد 1انتخاب فرد حائز شرایط نشان درجه  - 3- 3

ه یعا  با  

وری  نا و  ش  و  عاو 

 1نشان درجه کسب و  دهیپژوهشگر برگزانتخاب اساتید  نامهشیوه
   1397سال  پژوهش دانشگاه شهید رجایی در


