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  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي برترنامه انتخاب دانشجوي پژوهشگر آئين
  

  مقدمه:
 منظور بهنامه براي انتخاب دانشجوي پژوهشگر نمونه در مقاطع كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكترا اين آئين
 و علمــي مراتــب افــزايش نيــز و دانشجوييو فناوري  پژوهش توسعه جهت مناسب الگويي معرفي و شناسايي

 شناســايي و علمــيشــادابي  و تحرك افزايش وو فناوري  پژوهشي هايفعاليت گسترش به دانشجويان تشويق
  تدوين شده است.دانشگاه  برتر استعدادهاي

  
  : تعريفا ماده

 اســاس بــر و فنــاوري پژوهشــي ســوابق و هــاويژگــي لحــاظ بــه كــه اســت فــردي برتــر پژوهشگر دانشجوي
  .باشد برتر در مقطع مربوطه دانشجويان از ديگر نامه آيينن اي
  

  برترپژوهشگر يان : شرايط عمومي دانشجو٢ماده 
شهريور سال انتخاب دانشجوي  ٣١هاي پژوهشي دانشجو از اول مهر ماه سال قبل از انتخاب تا : فعاليت١-٢

  قابل محاسبه است.برتر پژوهشگر 
در مقطــع تحصــيلي مــورد  ١-٢ مــذكور در بنــدان بايســتي حــداقل در بخشــي از بــازه زمــاني ي: متقاضــ٢-٢

  اشتغال به تحصيل داشته باشند. ،تقاضا
  سال است. ٤سال و دكترا  ٢سال، كارشناسي ارشد  ٤سنوات تحصيلي مجاز دانشجو كارشناسي  :٣-٢
  .شوند انتخاب برتر پژوهشگر بعنوان توانندمي بار يك تنها مقطع هر در دانشجويان :٤-٢

سال  ٥و ٣، ٥و دكترا به ترتيب تا  كه سنوات تحصيلي براي كارشناسي، كارشناسي ارشددر صورتي : ١تبصره
٣ امتيازها در ضريب ،طول بكشد  مدت تحصيلي بند ٢

  شود. ضرب مي  مدت تحصيل واقعي
  .نمي باشدپذير انتخاب دانشجويان با مدت تحصيل بيش از حد ذكر شده امكان: ٢تبصره

  
  يان پژوهشگر برتردانشجو: شرايط اختصاصي ٣ماده 

 را كسب نموده باشد. ٤از از ماده يتام ٣حداقل باشد و  ١٥معدل دانشجو بيش از  مقطع كارشناسي: ١-٣
  را كسب نموده باشد. ٤امتياز از ماده  ٥ حداقلباشد و  ١٧معدل دانشجو بيش از  ارشد:كارشناسي مقطع ٢-٣
  كسب نموده باشد. ٤امتياز از ماده  ١٠حداقل باشد و  ١٧معدل دانشجو بيش از  مقطع دكترا: ٣-٣
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  امتيازدهي محاسبه : نحوه ٤ماده 
  :انجام مي شود ١شماره برتر بر اساس جدول  گرهاي پژوهشي دانشجويان پژوهشمحاسبه امتيازات فعاليت

  فعاليت هاي پژوهشيمحاسبه  - ١جدول شماره 
  امتياز  فعاليت پژوهشي  رديف

داراي  ISIمقاله در مجالت چاپ يا پذيرش   ١
  )JCRضريب نفوذ (

١٠-٣   
Minبر اساس رابطه  ( ٣   )١٠و٤

 - مقاله در مجالت علمييا پذيرش چاپ   ٢
  پژوهشي معتبر 

٢-٥   
  )عتف(اميتاز دهي بر اساس رتبه بندي وزارت 

 - مقاله در مجالت علمييا پذيرش چاپ   ٣
  ترويجي معتبر 

١-٢   
  )عتف(اميتاز دهي بر اساس رتبه بندي وزارت 

  ٣/٠-١  الملليچاپ مقاله در كنفرانس داخلي يا بين  ٤
ها يا ثبت اختراع مورد تاييد سازمان پژوهش  ٥

  ٣-١٠  نخبگانمليبنياد
پژوهشي)  - كسب مقام در مسابقات (علمي  ٦

  المللي معتبردانشجويي بين
  امتياز  ٦امتياز، مقام دوم:  ١٠مقام اول: 

  امتياز ٤و مقام سوم: 
پژوهشي)  –كسب مقام در مسابقات (علمي   ٧

  دانشجويي داخلي معتبر
  امتياز  ٣امتياز، مقام دوم:  ٥مقام اول: 

  امتياز ١و مقام سوم: 
  ٥-١٠  تاليف كتاب  ٨
  ٢-٥  ترجمه كتاب  ٩
دانشجو در دريافت حمايت مالي از پروژه   ١٠

  چارچوب قرارداد با دانشگاه
  امتياز ١هر ده ميليون ريال 

  امتياز) ٥(حداكثر 
١١  

هاي اجرايي در امور پژوهشي همچون فعاليت
هاي ، هستهعلميهايعضويت در انجمن

  معتبر  نشريات علميپژوهشي و 
١/٠- ٥/٠  

  ضروري است.ارائه تائيديه يا گواهي براي كليه فعاليت هاي پژوهشي :  ٣تبصره 
دانشگاه علمي هيأتشود كه با راهنمايي يكي از اعضاء ميهاي پژوهشي امتياز دادهبه كليه فعاليت: ٤تبصره 

  باشد.صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي انجام شده باشد و نام دانشگاه در مستندات مربوطه ذكر شده
  ضروري است. تاليف/ ترجمهارائه اصل كتاب يا گواهي در دست چاپ بودن براي : ٥تبصره 
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 ٢شماره  ليف كتاب، ترجمه كتاب، چاپ مقاله يا ثبت اختراع مطابق جدولأامتياز مشاركت در ت : ٦تبصره 
  .مي شود محاسبه

  هاي پژوهشي و فناوري مشتركنحوه توزيع امتياز فعاليت -٢جدول شماره 
  )٣(ستون   )٢(ستون   )١(ستون 

  هر يك از بقيه همكاران  اول  مجموع ضرايب  همكاران از امتياز مربوطسهم هر يك از   تعداد همكاران
١٠٠  -   %١٠٠  ١%  
١٣٠  %٥٠  %٨٠  ٢%  
١٥٥  %٤٠  %٧٥  ٣%  
١٧٥  %٣٥  %٧٠  ٤%  
١٨٠  %٣٠  %٦٠  ٥%  

  %١٩٠  )%١٤٠(در مجموع %٢٨  %٥٠  و بيشتر ٦
  

  اجراييمراحل : ٥ماده 
 با مستندات مربوطه) ١(پيوست متقاضي هاي پژوهشي دانشجويان فعاليتارائه پرسشنامه  - ١-٥
 در گروه تخصصي مدارك ارائه شده توسط دانشجويان متقاضي دهي ازتيو امارزيابي  ،بررسي - ٢-٥
شوراي انتخاب نهايي در و  به معاونت پژوهشي دانشكدهاعالم اسامي واجد شرايط توسط مدير گروه  - ٣-٥

 ٢در قالب فرم شماره  دانشگاهدانشكده و اعالم اسامي به معاونت پژوهشي 
  انتخاب نهايي دانشجويان پژوهشگر برتر در شوراي پژوهشي دانشگاه - ٤-٥

  شود.در صورت برابر بودن امتيازات، دانشجو با معدل باالتر انتخاب مي :٧تبصره 
هرساله به  مقطع تحصيلي و ، تعداددانشجويان پژوهشي برگزيدهسقف بودجه براي تقدير از  :٨تبصره 

  مي گيرد.قرار دانشگاه مورد تصويب رئيسه  هيأتپيشنهاد شوراي پژوهشي دانشگاه تعيين و در 
مورد شوراي پژوهشي دانشگاه در جلسه  ٢٣/٧/٩٦ تاريختبصره در  ٨ ماده و ٦نامه در اين آيين: ٦ماده 

گرديد و تا زمان شوراي پژوهشي دانشگاه  ٢٧/٧/٩٣بازنگري قرار گرفت و جايگزين آيين نامه مصوب مورخ 
  .شداالجرا مي با مجدد الزمبازنگري 


