
 
 
 
 
 

دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي ٩١٣٩نامه انتخاب اساتيد پژوهشگر برگزيده سال شيوه عاونت پژوهش و فناوريم   

 

  

 

 

ن درج در ايافراد حائز شرايط من دانشگاه تدوين گرديده است. برترايجاد انگيزه و تشويق اساتيد پژوهشگر  باهدفحاضر  نامهشيوه

، ٤-٣، ١١-١، ٦-١ندهاي ببه استثناي ( ٩٩ (گرنت) جدول امتيازهاي پژوهانه جاري مطابق با سال مهرماهتا پايان بايستي حداكثر  نامهوهيش

 ند. نماي گلستانپژوهشي  يسامانهاطالعات خود در  يروزرسانبهيل و تكمشگاه اقدام به دان) ١٠و  ٦-٨، ٨-٧ ، ٦-٧، ٤-٧، ٢-٧، ٤-٦، ٦-٣

  ترپژوهشگر بركسب عنوان  شرايط عمومي. ١

 شهريورماهتا پايان  ١٣٩٧سال  مهرماهي ابتدااز  دوساله ي زمانيبازهدربايستي خاتمه يافته پژوهشي  يهاتيفعالكليه  -١-١

      .باشد» ر شهيد رجاييدانشگاه تربيت دبي« نامهب و بوده ميالدي ٢٠٢٠ برماه سپتام تا پايان ٢٠١٨  ماه سپتامبر ابتداي ازيا شمسي١٣٩٩

 سساا بررا  زمتياا ٤٠ حداقل بررسي مورد مانيدر دوره ز دباي هنشگادا لسا برتر هشگروپژ بنتخاا فرآينددر  شركت ايبر متقاضي دفر -٢-١

 تمجالدر  هشيوپژ - علمي تمقاال پچا به طمربو، بايستي شدهكسبامتياز  ٤٠ از زمتياا ٢٠ حداقل .مايدن كسب (گرنت) اعتبار پژوهشي نامهآئين

JCR  وISC  باشد. خاتمه يافته پژوهشي برون دانشگاهي  هايطرحو يا    

و  اندشدهانتخاب تربر هشگروپژ عنوانبه ١٣٩٨سال  در كه ينسارمدو  علمي تهيأ ممحتر يعضااز ا ستهن دهاي پژوهشي آفعاليت :١تبصره 
  .گرددارزيابي مي) ٣١/٠٦/١٣٩٩الي ٠١/٠٧/١٣٩٨(ساله  ١هستند، در بازه  ١٣٩٩متقاضي عنوان پژوهشگر برتر سال 

 شايسته تقدير هشگروپژ عنوانبه ١٣٩٨سال  در كه ينسارمدو  علمي تهيأ ممحتر يعضااز ا ستهن دهاي پژوهشي آفعاليت :٢تبصره 
   گردد.يابي ميارز  )٣١/٠٦/١٣٩٩الي  ٠١/٠٧/١٣٩٨( ساله ١هستند، در بازه  ١٣٩٩يسته تقدير سال و متقاضي عنوان پژوهشگر شا اندشدهانتخاب

  پژوهش  ١كسب نشان درجه  شرايط عمومي. ٢

ه تا پايان شهريورما ١٣٩٤ل ابتداي مهرماه سا از سالهزماني پنج  يدربازهبايستي خاتمه يافته ي پژوهشي هاتيفعالكليه  - ١-٢

  باشد. » بير شهيد رجاييددانشگاه تربيت «نام هو ب بوده ميالدي ٢٠٢٠تا پايان ماه سپتامبر  ٢٠١٥ماه سپتامبر ابتدايازيا شمسي ١٣٩٩

شگر ار به عنوان پژوهد و حداقل يك بكسب نمايسال گذشته  ٥ هاي پژوهشي دراز كليه فعاليت امتياز ٣٠٠حداقل قاضي بايستي فرد مت -٢-٢

  د. ه باشبرتر دانشگاه انتخاب شد

  اجراشيوه . ٣

 شدهثبت پژوهشي هايفعاليتي كّمي و كيف، هر دانشكده نسبت به بررسي گلستانسامانه در  پس از ثبت اطالعات پژوهشي توسط متقاضيان -١-٣

   . نمايدميفناوري معرفي ت پژوهش و معاونبه سال جاري  بانآ ٢٠تا ز شرايط را حائ ت علمي و مدرسانأتن از اعضاي هي ٣حداكثر  و دينمايماقدام 

 عنوانبه اندمودهني و كيفي پژوهشي را كسب باالترين امتياز كمّ  را كه افرادياز  سه نفرمعاونت پژوهش و فناوري پس از بررسي،  - ٢-٣

  . نمايدميگاه انتخاب دانش پژوهشگران شايسته تقدير عنوانبه(از هر دانشكده يك نفر) را  نه نفردانشگاه و  ترپژوهشگران بر
   پژوهش توسط معاونت پژوهش و فناوري انجام مي پذيرد. ١انتخاب فرد حائز شرايط نشان درجه  - ٣-٣

ه یعا با  

ناوری ش و  و عاو   

 ١نشان درجه كسب و  دهيپژوهشگر برگزانتخاب اساتيد  نامهشيوه

   ١٣٩٩سال  پژوهش دانشگاه شهيد رجايي در


