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تر،  ترغیب ایشان به تحقیقات وسیعدانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی و به منظور قدردانی از دانشجویان پژوهشگر 
دانشجو در مقطع  4معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه هر سال در هفته پـژوهش نسـبت بـه انتخاب و معرفی حداکثر 

دانشـجو در مقطع دکتري بـه عنوان دانشـجویان پـژوهشگر  4دانشجو در مقطع کـارشناسی ارشد و  4کارشناسی، 
  .نماید اقدام میبـرگزیده و شایسته تقدیر 

  
 نحوه انتخاب. 1ماده 

آموختگانی که از تاریخ اول مهرماه سال انتخاب، بیش انشجوي پژوهشگر برگزیده واجد شرایط، از میان دانشجویان شاغل به تحصیل و یا دانشد -1
 .شودآموختگی آنها نگذشته باشد، انتخاب میاز یک سال از دانش

کننده در زمان مذکور فقط در طول دوره تحصیلی کارشناسی، کارشناسی ارشد و یا دکتري در نظر گرفته هاي پژوهشی دانشجویان شرکتفعالیت -2
 .شودمی

براي دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و دکتري مطابق با جدول  امتیاز 10براي دانشجویان مقطع کارشناسی و  امتیاز 6کسب حداقل  -3
 .امتیازات مندرج در این آیین نامه جهت شرکت در طرح انتخاب دانشجوي پژوهشگر برگزیده ضروري است

گربرگزیده انتخاب شوند توانند مجددا به عنوان پژوهشاند در صورتی میآن دسته از دانشجویان که قبالً به عنوان پژوهشگر برگزیده انتخاب شده -4
 .هاي پژوهشی آنها تکراري نباشد و در ارزیابی قبلی مورد بررسی قرار نگرفته باشدکه فعالیت

 
 معیارهاي انتخاب. 2ماده 

 .نامه محاسبه خواهد شدهاي پژوهشی دانشجویان مطابق با جدول امتیازات مندرج در این آیینامتیازات فعالیت

  .شدبا نشگاه تربیت دبیر شهید رجاییداهاي پژوهشی دانشجویان بایستی به نام کلیه فعالیت: 1تبصره
باشند میJCR  در لیـست  ISIترویجی مورد تایید وزارت علوم و - پژوهشی و علمی  -که داراي پذیرش از مجالت علـــمی به مقاالتی: 2تبصره 

 .نامه، امتیاز تعلق خواهد گرفتنیز مطابق با جدول مندرج در آیین

هاي پژوهشی که به صورت گروهی بوده براي کسب امتیاز مساوي باید توافقنامه پیوست شود در غیر اینصورت بر اساس در مورد فعالیت: 3تبصره 
  .امتیاز تعلق خواهد گرفت 1جدول شماره 

، نام استاد راهنما و مشاور ...)اختراع و مقاله، همایش، کتاب، طرح، ثبت(مشترك دانشجویان با اساتیدتولیدات علمی در تخصیص امتیاز : 4 تبصره
  .امتیاز تعلق خواهد گرفت 1حذف شده و بر اساس ترتیب دیگر نویسندگان در مقاله و مطابق با جدول 

  .مقاله در یـک کنفـرانس، قابـل محاسبه است 2المللی، حداکثر امتیاز هاي ملی و بیندرخصوص مقاالت ارائه شده در کنفرانس: 5تبصره 
دهند هاي دولتی کـه سرفصـل درسی را پوشش میبه کتب انتشارات دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی امتیاز کامل، کتب انتشارات دانشگاه: 6ره تبص
با (آزاد  امتیاز، کتب انتشارات دانشگاه% 75) با ذکر وابستگی نویسنده به دانشـگاه شـهید رجایی(امتیاز، کتب انتشارات دانشگاههاي دولتی دیگر % 90

  نامه انتخاب دانشجویان پژوهشگر برگزیده شیوه
  1397دانشگاه شهید رجائی در سال 
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) جاییبا ذکر وابستگی نویسنده به دانشگاه شهید ر(امتیاز و بـه کتـب انتشارات غیردانشگاهی % 60) ذکر وابستگی نویسنده به دانشگاه شهید رجایی
  .فتامتیاز تعلق خواهد گر% 20

  نحوه اجرا . 3ماده 
  :ستي پژوهشگر برگزیده به شرح زیر امراحل اجراي انتخاب دانشجو

  30/07/97حداکثر تا تاریخ  نمودن پرسشنامه و جداول مربوطه توسط دانشجوي داوطلب و ارائه آن به دانشکده به همراه مستنداتتکمیل  -1
 بررسی مدارك و پرسشنامه در جلسه شوراي پژوهشی دانشکده  -2

در هر کدام از مقاطع کارشناسی، کارشناسـی ارشـد و دکتـري بـا بـاالترین امتیـاز بـه معاونت پژوهش و فناوري  دانشجو 3معرفی حداکثر  -3
 15/08/1397تا تاریخ  دانشگاه

 انتخـاب دانشـجویان پژوهشـگر برگزیـده در سطح دانشگاه  معاونت پژوهش و فناوري وبررسی مدارك ارسالی در  -4

  
 .شوراي پژوهشی دانشگاه بازنگري و به تصویب رسید 10/07/96تبصره در جلسه مورخ  6 ماده و 3نامه در  شیوهاین 

 

هاي مشتركمیزان تخصیص امتیاز به فعالیت -1جدول   
  مجموع ضرایب  سهم هریک از همکاران از امتیاز مربوط  تعداد همکاران

    بقیه همکاران  اول
1  100%   -    
2  90%  60%  150%  
3  80%  50%  180%  
4  70%  40%  190%  
5  60%  35%  200%  

  %250حداکثر   %30  %50  و بیشتر 6
  

  امتیازات -2جدول
  حداکثر امتیاز در موضوع  جداکثر امتیاز در واحد کار  توع مقاله  ردیف

- مقاله علمی پژوهشی پراستناد و داغ بـر اسـاس گـزارش پایگاه  1

  ISCدرPESIوISIدرESIهاي
10  -  

  -  JCR  7درلیستمقاله علمی پژوهشی چاپ شده   2
  -  ISC 6و  مقالـه علمـی پژوهشـی چـاپ شـده در فهرسـت معتبـر وزارتین  3
  -  ISI  5 مقاله علمی پژوهشی چاپ شده در لیست  4

مقاله علمی پژوهشـی چـاپ شـده در دائـره المعارفهـاي معتبر داخلی و   5
  -  4  خارجی

  8  4  ترویجی–مقاله چاپ شده در مجالت علمی   6

مقاله علمی پژوهشی چاپ شده در مجـالت نمایـه شـده در پایگاههاي   7
  Scopus  3  12استنادي

مقاله علمی کامل چـاپ شده در مجموعـه مقالـه هـاي همایشهاي علمی   8
  8  2  معتبر بین المللی و ملی

  15  10  تألیف کتاب  9
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  14  7  ترجمه کتاب  10
  4  2  همـراه نامـه تأییدهمکاري در اجراي طرح پژوهشی داخلی به   11

سـاخت وسـیله و یـا همکـاري در تجهیـز و راه انـدازي آزمایشگاه به   12
  -  2  همراه نامه تأیید

  همکاري در اجراي طرحهاي برون دانشگاهی  13

  4  تا سیصد میلیون ریال:مبلغ قرارداد
سیصد میلیون ریال تا یک میلیارد :مبلغ قرارداد

  7  میلیون ریال

  10  باالي یک میلیاردریال:قرارداد مبلغ

پایان نامه هایی که منجر به عقد قـرارداد یـا حمایـت از سازمانهاي برون   14
  .دانشگاهی شده اند

  2  تا ده میلیون ریال:مبلغ قرارداد
  5  ده تا صد میلیون ریال:مبلغ قرارداد
  10  باالي صد میلیون ریال:مبلغ قرارداد

نوآوري،اختراع، اثر بدیع و ارزنده هنري مورد تایید مراجع اکتشاف ، ابتکار،  15
  ..)..سـازمان پـژوهش هـاي علمی و صنعتی ایران و( علمی معتبر 

10  -  

ار پژوهشـی و فنـی برگزیده در داخل   16 اختراع یا اکتشـاف ثبـت شـده و آـث
  2  5/0  یا خارج از کشـورداراي تاییدیـه اداره کل ثبت شرکتها

 -خوارزمی(کســب مقــام در جشــنواره معتبــر ملــی و بــین المللــی   17
  ...)رازي-فارابی

  10  رتبه اول
  8  رتبه دوم  20

  6  رتبه سوم

کارآفرینی از طریق تاسیس شرکت هاي دانش بنیـان بـا تایید مراکز رشد   18
  -    و پارکهاي علمی و فناوري

  
  .گیردتعلق می  1،2و  1،5رتیب ضرایب به تQ٢و نمایهQ١با نمایهJCRو ISC، مجالت علمی پژوهشیبه مقاالت چاپ شده در : 1تبصره 
تصنیف یک فصل یا چند فصل از کتاب تصنیفی چاپ شده با داوري تخصصی میتواند به نسبت کل فصول و حجم کتاب امتیاز کسب : 2 تبصره
 CRC Press, Elsevier, IEEE, McGraw Hill, Palgraveهمانند معتبر بین المللیهمچنین این امتیاز در صورتی که در انتشارات  .نماید

Mcmillan, Pearson, Prentice Hall, Routledge, Springer, Sage, Wiley برابر قابل افزایش است 5/1به چاپ رسیده باشد حداکثر تا.  
  
 


