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 اعضاء هيئت علمی و دانشجويان تحصيلات تكميلی نمونه پژوهشگر انتخاب داخلی دستورالعمل

 51/80/5088ژوهشی دانشگاه در تاريخ مصوب سيصد و بيست و چهارمين جلسه شوراي پ
 

 ليتحصيلات تكمي روحيه تحقيق و پژوهش و ايجاد رقابت بين اعضاء هيئت علمي و دانشجوياناين دستور العمل با هدف تقويت 

 تهيه و تنظيم شده است.

 الف( اعضاء هيئت علمی:

و بر اساس سوابق ثبت شده اعضاء در سامانه اداره  با اطلاع رساني اداره پژوهش و فناوریزمان اعلان فراخوان وزارتي در هر سال 

 فناوری خواهد بود.پژوهش و 

 افراد مشمول: (5ماده

 عضو هيئت علمي دانشگاه هنر اسلامي تبريز به استناد حكم كارگزيني بوده باشد. -1

 باشد گذشته دانشگاه در آن خدمت شروع از سال پنج از بيش كه مربي علمي مرتبه با علمي هيئت اعضاء تبصره:

 .باشد داشته حضور دانشگاه و دانشكده نمونه پژوهشگر انتخاب رقابت در تواندنمي

 افرادی كه طي سه سال منتهي به مهر ماه به عنوان پژوهشگر نمونه انتخاب نشدند. -2

 نحوه محاسبه امتيازات (2ماده

 خواهد بود.« دستورالعمل امتياز بندي فعاليتهاي پژوهشی»مبنای محاسبه امتيازات مطابق  -1

 باشد.امتياز فرد منتخب مي بايست بيشتر از امتياز متوسط دوره  -2

اگر فردی دارای سنوات خدمت به اندازه دوره نداشته باشد و به تبع آن امتياز متوسط در انتخاب پژوهشگر نمونه دانشكده،  -3

 درصد امتياز متوسط خواهد بود. 08را كسب ننمايد حداقل امتياز برای اين افراد 

 از دنماي شركت نمونه پژوهشگر انتخاب رقابت در و كسب را سالانه امتياز متوسط نتواند كسي ایدانشكده از چنانچه -4

 توسطم امتيازبرابری  دو امتياز دارایحداقل  دوره بوده و در امتياز بالاترين دارای كه گذشته دانشكده سالهای منتخبين

 . شد خواهد انتخاب ،دوره مي باشد

با افرادی خواهد بود كه در سال های چنانچه فردی در سال قبل نيز انتخاب شده باشد اولويت در شرايط برابر  :تبصره

 قبل تر دوره انتخاب شده بوده اند.

 Citationو  H.indexدر صورت كسب امتياز برابر توسط چند نفر اولويت انتخاب با كسي خواهد بود كه بالاترين  تبصره:

 داشته باشد. Scopusرا براساس سايت 

 پاداش پژوهشگران منتخب (3ماده

 شورای پژوهشي دانشگاه تصميم گيری خواهد شد. در ميزان پاداش پرداختي هر سال -

 ساير موارد (0ماده

لي دستورالعمل ارسامعرفي پژوهشگر منتخب به وزارت علوم، تحقيقات و فناوری، فردی كه بالاترين امتياز را مطابق جهت  -1

كسب كرده و در دوره اعلامي وزارت در سال های قبل انتخاب نشده باشد فارغ از اينكه فرد مذكور در سال های وزارت 

 ، به عنوان پژوهشگر منتخب معرفي خواهد شد.و استان انتخاب شده باشدقبل در سطح دانشگاه 

 Citationو  H.indexد كه بالاترين تبصره: در صورت كسب امتياز برابر توسط چند نفر اولويت انتخاب با كسي خواهد بو

 داشته باشد. Scopusرا براساس سايت 

، فردی كه بالاترين امتياز را مطابق ستاد هفته پژوهش استان آذربايجان شرقي جهت معرفي پژوهشگر منتخب به -2

در سال های قبل انتخاب نشده آيين نامه كسب كرده و در دوره اعلامي وهش استان ژستاد هفته پدستورالعمل ارسالي 

انتخاب شده باشد، به عنوان پژوهشگر منتخب و وزارت باشد فارغ از اينكه فرد مذكور در سال های قبل در سطح دانشگاه 

 معرفي خواهد شد.
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 Citationو  H.indexتبصره: در صورت كسب امتياز برابر توسط چند نفر اولويت انتخاب با كسي خواهد بود كه بالاترين 

 داشته باشد. Scopusرا براساس سايت 

 طلاعابه اعضاء هيئت علمي با مرتبه استادياری و به بالا، كه امتياز پايين تر از امتياز متوسط دوره را كسب كرده باشند  -3

 ارسال خواهد شد.به روسای دانشكده های متبوع جهت اقدمات لازم كتبي 

 ب(دانشجويان:

دكتری، پرونده های  و ارشد كارشناسي مقطع دو دانشجوی پژوهشگر منتخب در هر اعلام فراخواندر نيمه دوم آبان ماه هرسال با 

 هر در بمنتخ نفر ها، دانشكده از بين منتخبين ماه، بررسي وپايان آبان فناوری تا  و پژوهش اداره رسيده طبق پرسشنامه اعلامي به

 خواهد شد. انتخاب دانشگاه سطح در مقطع

 افراد مشمول: (1ماده

 ترم سپری نشده باشد. 9از سنوات دوره تحصيل آن دانشجوی دكتری كه  -1

 ترم سپری نشده باشد. 5از سنوات  دوره تحصيل آن دانشجوی كارشناسي ارشد كه -2

 نحوه محاسبه امتياز (6ماده

د برای قراردا 5كارشناسي ارشد به صرف داشتن قرارداد، تخصيص امتياز كف  مقطع در صورت تقاضا محور بودن پايان نامه -1

( امتياز به امتياز كف افزوده 1افزايش اعتبار ريالي قرارداد يک) ريالميليون ده ميليون ريال و به ازای هر  38با اعتبار حداقل

 خواهد شد.

برای قرارداد با اعتبار حداقل  18تخصيص امتياز كف  ،دكتری صرف داشتن قراردادمقطع در صورت تقاضا محور بودن رساله  -2

( امتياز به امتياز كف افزوده خواهد 1افزايش اعتبار ريالي قرارداد يک) ريالميليون  بيستبه ازای هر ريال و يليون م 158

 شد.

ئه مستندات اراو بر اساس « دستورالعمل داخلی امتياز بندي فعاليتهاي پژوهشی»مبنای محاسبه امتيازات مطابق  -3

 خواهد بود. شده

ي پژوهش-يک گواهي پذيرش يا مقاله چاپ شده علميتحصيل  مجازدر سنوات  دانشجوی دكتریبرای حداقل شرايط لازم  -4

-مقاله چاپ شده علمييک حداقل شرايط لازم برای دانشجوی دكتری در تمديد سنوات يک گواهي پذيرش و و  است

 . استپژوهشي 

 پژوهشي بيشتری داشته باشد. –در شرايط برابر اولويت با دانشجويي خواهد بود كه امتياز و تعداد مقالات علمي  :5بصره ت

 باشد.مي 5ارشد كارشناسي دانشجوی لازم برای امتياز حداقل  -5

 پژوهشي بيشتری داشته باشد. –در شرايط برابر اولويت با دانشجويي خواهد بود كه امتياز مقالات علمي  تبصره:

ر اول امتياز نف ،پايان نامه رساله يا به شرط مستخرج از پژوهشي-مقاله علمي در ترتيب نويسندگان ی اولامتياز دانشجو -6

 محاسبه خواهد شد.

مقالات مستخرج از رساله يا پايان نامه و مقالات مستخرج از دروس كلاسي و همچنين مقالات مشترك با اعضاء هيئت به  -7

 درصدی محاسبه خواهد شد. 58مقالات با اعمال ضريب  سايرعلمي دانشگاه امتياز كامل محاسبه شده و امتياز 

 :نوشتن جمله زير برای مقالات مستخرج الزامي مي باشد تبصره :
در  مي باشد كه با راهنمايي .........» .................. « رساله دكتری/پايان نامه كارشناسي ارشد با عنوان اين مقاله مستخرج از »  -

 «دانشگاه هنر اسلامي تبريز انجام گرفته است.

 .«برگزار شده استدر دانشگاه هنر اسلامي تبريز مي باشد كه » .................. « درس اين مقاله مستخرج از »  -

انتخاب شده باشد و در سال جاری ساير دانشجويان امتياز كف را به عنوان پژوهشگر منتخب اگر دانشجويي سال قبل  -0

دانشجوی منتخب در طول يكسال منتهي به مهر، ماده حاضر  3و  2موضوع رديف نياورده باشند در صورت كسب امتياز 

 منتخب انتخاب شود. گرد به عنوان دانشجوی پژوهشمجددا مي توانسال قبل 

 

 تدوين مديريت امور پژوهش و فناوري


