شیوهنامهانتخابپژوهشگربرتر 



مقدمه :
این آییننامه جهت انتخاب پژوهشگر برتر در دو سطح دانشجویی و اساتید بهمنظور معرفی الگویی مناسب جهت توسعه
پژوهش و گسترش فعالیتهای علمی و پژوهشی و شناسایی استعدادهای برتر دانشگاه تدوینشده است.
ماده:1تعریف 
پژوهشگر برتر فردی است که به لحاظ سوابق و ویژگیهای پژوهشی باالترین امتیاز را کسب نماید.
ماده:2شرایطعمومیپژوهشگربرتر :
-1-2فعالیت پژوهشی از مهرماه سال قبل از انتخاب تا  11شهریور سال انتخاب پژوهشگر برتر قابلمحاسبه میباشد.
-2-2متقاضیان بخش دانشجویی باید حداقل در بخشی از بازه زمانی مذکور دربند  1-2در مقطع تحصیلی موردتقاضا ،اشتغال
به تحصیل داشته باشند.
ماده:3شرایطاختصاصیپژوهشگربرتر 
 -1-1دانشجو دریکی از مقاطع تحصیلی کارشناسی ،کارشناسی ناپیوسته یا ارشد در موسسه آموزش عالی جهاددانشگاهی
کرمانشاه مشغول به تحصیل باشد.
 -2-1اساتید حق التدریسی با موسسه آموزش عالی جهاددانشگاهی همکاری داشته باشند.
-1-1کلیه مستندات ارسالی با نام موسسه آموزش عالی جهاددانشگاهی کرمانشاه باشد .آدرس دقیق دانشگاه و رعایت ترتیب و
توالی آن باید به صورت زیر آورده شود:
به انگلیسی:
Department of Group Name, Kermanshah ACECR Institute, Kermanshah, Iran

به فارسی:

گروه  ،..............................موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی جهاددانشگاهی کرمانشاه ،کرمانشاه ،ایران .
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ماده:4نحوهمحاسبهامتیازدهی(دردوبخشدانشجوییواساتید) 
ردیف فعالیت پژوهشی (دانشجویی)

امتیاز

1

برگزاری کارگاه آموزشی دانشجویی در قالب دوره هم آموز

1

2

عضویت در انجمنهای علمی دانشجویی

اعضا اصلی2 :

1

چاپ مقاله در کنفرانسهای علمی (دارای مجوز از وزارت علوم)ISC/

4

کسب مقام اول تا سوم در مسابقات ،جشنوارهها و المپیادهای علمی

5

چاپ مقاله در مجالت علمی تخصصی-علمی ترویجی

5

6

چاپ مقاله در مجالت علمی پژوهشی

11 -15

7

چاپ مقاله در مجالت ISI

21-15

8

انجام طرحهای پژوهشی (با توجه به سهم مشارکت)

5 - 21

9

تألیف کتاب علمی

11 - 21

11

ترجمه کتاب علمی

7 - 12

11

ثبت اختراع

11

12

عضویت در واحدهای فناوری

مرحله پیش رشد11 :

دبیر انجمن1 :
داخلی1 :
بینالمللی4 :
داخلی4 - 8 :
بینالمللی6 -11 :

مرحله رشد15 :
دانشبنیان21:
ردیف فعالیت پژوهشی(اساتید)

امتیاز

1

برگزاری کارگاه آموزشی  ،سمینار و نشست تخصصی

2-1

2

عضویت در انجمنهای علمی  ،هیات تحریریه مجالت ،کمیته های داوری و ...

1-2

1

چاپ مقاله در کنفرانسهای علمی (دارای مجوز از وزارت علوم)ISC/

داخلی1 :

4

کسب مقام اول تا سوم در مسابقات ،جشنوارهها و المپیادهای علمی

5

چاپ مقاله در مجالت علمی تخصصی-علمی ترویجی

5

6

چاپ مقاله در مجالت علمی پژوهشی

11 -15

7

چاپ مقاله در مجالت ISI

21-15

8

انجام طرحهای پژوهشی (با توجه به سهم مشارکت)

5 - 21

9

تألیف کتاب علمی

11 - 21

11

ترجمه کتاب علمی

7 - 12

11

ثبت اختراع

11

12

عضویت در واحدهای فناوری

مرحله پیش رشد11 :

بینالمللی4 :
داخلی4 - 8 :
بینالمللی6 -11 :

مرحله رشد15 :
دانشبنیان21:
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فعالیتهایپژوهشیمشترک 

نحوهتوزیعامتیازات
تعداد همکاران

سهم هر یک از همکاران از امتیاز مربوط

مجموع ضرایب

اول

سایر همکاران

1

%111

-

%111

2

%81

%51

%111

1

%75

%41

%155

4

%71

%15

%175

5

%61

%11

%181

 6و بیشتر

%51

(%28مجموع )%141

%191

تبصره  :1امتیاز مشارکت در هر یک از موارد پژوهشی جدول شماره  1مطابق جدول شماره  2محاسبه میشود.
تبصره  :2ارائه تأییدیه یا گواهی معتبر برای کلیه فعالیتهای پژوهشی الزامی است.
تبصره  :1ارائه اصل کتاب یا گواهی در دست چاپ بودن برای تألیفات /ترجمه ضروری است.
تبصره  :4به فعالیتهای پژوهشی امتیاز تعلق میگیرد که نام موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی کرمانشاه در مستندات
مربوطه ذکرشده باشد.
ماده:5اقداماتاجرایی 
 -1-5ارائه کلیه فعالیتهای پژوهشی متقاضی با مستندات مربوطه
 -2-5بررسی ،ارزیابی و امتیازدهی کلیه مدارک ارائهشده در شورای پژوهشی
 -1-5اعالم اسامی واجدین شرایط به شورای پژوهشی
 -4-5انتخاب نهایی در شورای پژوهشی موسسه
تبصره  : 5سقف بودجه برای تقدیر از دانشجویان پژوهشی برگزیده ،تعداد و مقطع تحصیلی هرساله به پیشنهاد شورای پژوهشی
موسسه تعیین و در هیئت رئیسه مورد تصویب قرار میگیرد.
این آییننامه در  5ماده و  5تبصره در جلسه مورخ  99/18/26شورای پژوهشی موسسه به تصویب رسید.

