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ترغيب به منظور قدرداني از دانشجويان پژوهشگر و محقق دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي و تربيت محققان جـوان و 

تر، معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه هر سال در هفته پـژوهش نسـبت بـه انتخاب و معرفي ايشان به تحقيقات وسيع

دانشـجو در مقطع دكتري بـه عنوان  ٣ دانشجو در مقطع كـارشناسي ارشد و ٣ دانشجو در مقطع كارشناسي، ٣حداكثر

  .نمايداقدام مي برتردانشـجويان پـژوهشگر 

  

 . نحوه انتخاب١ ماده

، بيش از ١٣٩٨رماه سال خ اول مهتاري در هآموختگاني كواجد شرايط، از ميان دانشجويان شاغل به تحصيل و يا دانش برترانشجوي پژوهشگر د. ١

 د.نشوآموختگي آنها نگذشته باشد، انتخاب مييك سال از دانش

ظر ندكتري در  ارشد و يا كارشناسي، كارشناسي فقط در طول دوره تحصيليكننده در زمان مذكور هاي پژوهشي دانشجويان شركتفعاليت. ٢

  .شودگرفته مي

دكتري مطابق با جدول  وبراي دانشجويان مقطع كارشناسي ارشد  امتياز ١٠براي دانشجويان مقطع كارشناسي و  امتياز ٦كسب حداقل . ٣

 .ضروري است ترامتيازات مندرج در اين آيين نامه جهت شركت در طرح انتخاب دانشجوي پژوهشگر بر

نتخاب شوند كه ا برتر هشگرعنوان پژو توانند مجددا بهاند در صورتي ميانتخاب شده برترآن دسته از دانشجويان كه قبًال به عنوان پژوهشگر . ٤

 .هاي پژوهشي آنها تكراري نباشد و در ارزيابي قبلي مورد بررسي قرار نگرفته باشدفعاليت

 
 . معيارهاي انتخاب٢ماده 

 .دنامه محاسبه خواهد شهاي پژوهشي دانشجويان مطابق با جدول امتيازات مندرج در اين آيينامتيازات فعاليت

شده ر درج صورت زي هبسي صورت فارسي و يا انگلي هبشود كه نام دانشگاه  امتياز داده مي توليدات علميآن دسته از  هبفقط : ١تبصره

  Teacher Training University” “Shahid Rajaeeو   »دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي«باشد. 

 .تياز تعلق خواهد گرفتنامه، اممندرج در آيين ٢باشند نيز مطابق با جدول مي doiيا پذيرش نامه داراي ي كه به مقاالت: ٢تبصره 

بر اساس  ير اينصورتغست شود در هاي پژوهشي كه به صورت گروهي بوده براي كسب امتياز مساوي بايد توافقنامه پيودر مورد فعاليت: ٣تبصره 

  .امتياز تعلق خواهد گرفت ١جدول شماره 

د راهنما و ام استاقط نف، راع و...)(مقاله، همايش، كتاب، طرح، ثبت اخت دانشجويان با اساتيدمشترك توليدات علمي در تخصيص امتياز : ٤ تبصره

  .امتياز تعلق خواهد گرفت ١مشاور حذف شده و بر اساس ترتيب ديگر نويسندگان در مقاله و مطابق با جدول 

  .نفـرانس، قابـل محاسبه استمقاله در يـك ك ٢ياز المللي، حداكثر امتهاي ملي و بيندرخصوص مقاالت ارائه شده در كنفرانس: ٥تبصره  

) ٩٨در سال  مي دانشگاهعضا هيئت عل(مطابق آئين نامه گرنت او انتشارات همتراز  به كتب انتشارات دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي: ٦تبصره  

بـه كتـب انتشارات غيردانشگاهي (با ذكر  %امتياز و ٥٠امتياز كامل، كتب انتشارات دانشگاه آزاد (با ذكر وابستگي نويسنده به دانشگاه شهيد رجايي) 

  فت.%امتياز تعلق خواهد گر ٢٠جايي) وابستگي نويسنده به دانشگاه شهيد ر

  ترنامه انتخاب دانشجويان پژوهشگر برشيوه

  ١٣٩٨دانشگاه شهيد رجائي در سال 
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  .نحوه اجرا  ٣ماده 

  ست:به شرح زير ا برتر پژوهشگري مراحل اجراي انتخاب دانشجو

در ار اساتيد همك توسطايد ها بكليه فعاليت. و ارائه آن به دانشكده تكميل نمودن پرسشنامه و جداول مربوطه توسط دانشجوي داوطلب - ١

عاليت شماره فدانشجو است ؛ الزم گاه تاييد شده باشدشسيستم پژوهشي گلستان ثبت شده و توسط كارشناسان پژوهش دان

  مورد نظر در سيستم گلستان را در پرسشنامه وارد نمايد. 

 بررسي مدارك و پرسشنامه در جلسه شوراي پژوهشي دانشكده  - ٢

فناوري  وونت پژوهش يـاز بـه معادر هر كدام از مقاطع كارشناسي، كارشناسـي ارشـد و دكتـري بـا بـاالترين امت دانشجو ٣معرفي حداكثر  - ٣

  ٧/٠٨/١٣٩٨اريخ تا ت دانشگاه

 در سطح دانشگاه  رترانتخـاب دانشـجويان پژوهشـگر ب معاونت پژوهش و فناوري وبررسي مدارك ارسالي در  - ٤

  

 .شوراي پژوهشي دانشگاه بازنگري و به تصويب رسيد ١٠/٠٧/٩٦تبصره در جلسه مورخ  ٤ماده و  ٣نامه در  شيوهاين 

 

مشتركاي هميزان تخصيص امتياز به فعاليت -١جدول   

  مجموع ضرايب  طسهم هريك از همكاران از امتياز مربو  تعداد همكاران

    بقيه همكاران  اول

١٠٠  ١%  -    

١٥٠  %٦٠  %٩٠  ٢%  

١٨٠  %٥٠  %٨٠  ٣%  

١٩٠  %٤٠  %٧٠  ٤%  

٢٠٠  %٣٥  %٦٠  ٥%  

  %٢٥٠حداكثر   %٣٠  %٥٠  و بيشتر ٦

  

  امتيازات -٢جدول

  حداكثر امتياز در موضوع  جداكثر امتياز در واحد كار  توع مقاله  رديف

١  
 ESI ايهاهمقاله علمي پژوهشي پراستناد و داغ بـر اسـاس گـزارش پايگ

  ISC در PESI و ISI در
١٠  -  

  -  ٧  JCR فهرست  علمي پژوهشيدر مجالت مقاله   ٢

  -  ٦ ISCو  علمـي پژوهشـي فهرسـت معتبـر وزارتيندر مجالت مقالـه   ٣

  -  ٥  ISI فهرست علمي پژوهشي در مجالت مقاله   ٤

  -  ٤  خارجي وهـاي معتبر داخلي  دائـره المعارفدر مقاله علمي پژوهشـي   ٥

  ١٢  ٤  Scopus استنادي پايگاه در مجالتمقاله علمي پژوهشي   ٦

  ٨  ٣  ترويجي–مقاله در مجالت علمي   ٧

  ٨  ٢   ليهاي علمي معتبر بين المللي و م مقاله علمي كامل در همايش  ٨

  ١٥  ١٠  تأليف كتاب  ٩

  ١٤  ٧  ترجمه كتاب  ١٠
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١١  
 امـهنبه همـراه خاتمه يافته همكاري در اجراي طرح پژوهشي داخلي 

  تأييد
٤  ٢  

١٢  
ايشگاه به آزم سـاخت وسـيله و يـا همكـاري در تجهيـز و راه انـدازي 

  همراه نامه تأييد
٢  -  

  خاتمه يافته هاي برون دانشگاهي همكاري در اجراي طرح  ١٣

  ٤  تا سيصد ميليون ريال مبلغ قرارداد:

 ياردسيصد ميليون ريال تا يك ميل مبلغ قرارداد:

  ميليون ريال
٧  

  ١٠  باالي يك ميلياردريال مبلغ قرارداد:

١٤  
ي ها انازمسپايان نامه هايي كه منجر به عقد قـرارداد يـا حمايـت از 

  .برون دانشگاهي شده اند

  ٢  ميليون ريالتا ده  مبلغ قرارداد:

  ٥  ده تا صد ميليون ريال مبلغ قرارداد:

  ١٠  باالي صد ميليون ريال مبلغ قرارداد:

    ٢٠ (US/European Patent)ثبت اختراع بين المللي   ١٥

١٦  
يد د تايي موراختراع، اثر بديع و ارزنده هنر نوآوري، اكتشاف ، ابتكار،

  ..)..وران علمي و صنعتي ايمراجع علمي معتبر ( سـازمان پـژوهش هـاي 
١٠  -  

١٧  
اخل ده در زيداختراع يا اكتشـاف ثبـت شـده و آثـار پژوهشـي و فنـي برگ

  ها يا خارج از كشـورداراي تاييديـه اداره كل ثبت شركت
٢  ٥/٠  

١٨  
 -ميخوارز(ـي كســب مقــام در جشــنواره معتبــر ملــي و بــين المللـ

  ...) رازي-فارابي

  ١٠  رتبه اول

  ٨  رتبه دوم  ٢٠

  ٦  رتبه سوم

١٩  
شد اكز رمر كارآفريني از طريق تاسيس شركت هاي دانش بنيـان بـا تاييد

  و پاركهاي علمي و فناوري
١٠  -  

  

مقاالت به  گيرد.علق ميت ٥/١ و  ٢ رتيب ضرايببه ت Q2 و نمايه Q1 نمايهبا  JCRبه مقاالت چاپ شده در مجالت علمي پژوهشي: ١تبصره 

 و  WOSپايگاه  JCR معيار تعيين چارك كيفي مجالت. گيردتعلق مي ٢/١ ضريب Q1 نمايهبا  ISCو  چاپ شده در مجالت علمي پژوهشي

  مي باشد.  پايگاه استنادي علوم جهان اسالم ISCمجالت 

   )صفحات فصلتعداد صفحات كتاب/ تعداد ( ⨯ كتاب كل امتياز:  كتاب فصل امتياز محاسبه نحوه : ٢ تبصره

 CRC Press, Elsevier, IEEE, McGraw Hill, Palgrave همانند انتشارات معتبر بين الملليچاپ كتاب در امتياز : ٣بصرهت

Mcmillan, Pearson, Prentice Hall, Routledge, Springer, Sage, Wiley  برابر قابل افزايش است ٥/١حداكثر تا.  

تشخيص  هبعتبري كه مو ناشران  ريزي آموزشي رنامهبنتشارات همتراز: سمت، مركز نشر دانشگاهي و جهاد دانشگاهي، سازمان پژوهش و : ٤تبصره

  نشر كتاب ميكنند هبپژوهش و فناوري در راستاي مأموريت دانشگاه اقدام  و تأييد معاونت

  

 


