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 مشخصات سند

 ی(دستورالعمل انتخاب پژوهشگران برتر دانشگاه )ویژه اعضای هیات علمعنوان سند: 
 شماره سند:  آیین نامه نوع سند: 
 1صفحه:  1ویرایش: 

 
 اقدام کنندگان

 واحد سازمانی مسئولیت

 معاونت پژوهش و فناوری تهیه کننده

 شورای پژوهشی دانشگاه تصویب کننده

 102شماره جلسه:  03/06/1398تاریخ تصویب: 
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 مقدمه

قاء جایگاه ارت و با هدفبه منظور تجلیل و قدردانی از پژوهشگران برتر دانشگاه در راستای ترویج فرهنگ پژوهش 

از برتر  انتخاب پژوهشگران تدوین شده است. ، این دستورالعملدانشگاه علم و فرهنگ در حوزه پژوهش و فناوری

بنای این مبر شود، انجام میآستانه هفته پژوهش و فناوری در  که هرساله در آذرماه و ،میان اعضای هیات علمی

  دستورالعمل خواهد بود. 

 ارزیابیکننده در فرایند شرکتضوابط افراد  -1

ن تایید شده عضو هیات علمی تمام وقت دانشگاه علم و فرهنگ باشند و رعایت کامل اخالق پژوهش آنا بایدمنتخبین 

یشان در ا مستمر و تمام وقت از فعالیت علمی و پژوهشی تحصیلی حداقل یکسال باید تازه استخدامباشد. افراد 

 دانشگاه علم و فرهنگ سپری شده باشد. 

 ارزیابیو نحوه ضوابط  -2

امتیاز کسب  بین تمامی اعضای هیات علمی واجد شرایط و بر اساس حداکثرپژوهشگر برتر از  3 تعداد هر ساله -2-1

 (1ل شماره )به شرح جدو ارتقاء مرتبه اعضای هیات علمیآیین نامه  3پژوهشی مطابق ماده  دستاوردهایشده از کل 

ایان شهریورماه پمهرماه سال قبل تا ابتدای های مربوطه در سال تحصیلی منتهی به ارزیابی )از و با رعایت محدودیت

 شوند. سال ارزیابی( انتخاب می

 عضای هیات علمینامه ارتقاء اآیین 3حداقل و حداکثر امتیازات الزم برای هر یک از دستاوردهای پژوهشی بر اساس ماده  -1جدول شماره 

 حداکثر حداقل بند موضوع ردیف

 - 8 3ماده  1بند  های علمی پژوهشی معتبر داخلی و خارجیمقاله علمی پژوهشی منتشر شده در نشریه 1

 6 - 3ماده  2بند  مقاله علمی مروری منتشر شده در نشریه های معتبر 2

 2 - 3ماده  3بند  ترویجی داخلی معتبر-نشریه های علمیمقاله های علمی و تحشیه چاپ شده در  3

 2 - 3ماده  4بند  ها و فرهنگ هاها، دایره المعارفمداخل چاپ شده در دانشنامه 4

 2 - 3ماده  5بند  مقاله علمی کامل ارائه شده در همایش های علمی معتبر ملی و بین المللی 5

 1 - 3ماده  6بند  های علمی معتبر ملی و بین المللیخالصه مقاله علمی ارائه شده در همایش  6

 ۰ ۰ 3ماده  7بند  مقاله علمی پژوهشی مستخرج از رساله متقاضی 7

 1۰ - 3ماده  8بند  تولید دانش فنی/اختراع و اکتشاف منجر به تولید و تجاری سازی محصول یا فرایند 8

 1۰ 2 3ماده  9بند  گزارش های علمی طرح های پژوهشی و فناوری  9

 1۰ - 3ماده  1۰بند اثر بدیع و ارزنده هنری یا ادبی و فلسفی چاپ شده 1۰

 2.4 - 3ماده  11بند  ایجاد ظرفیت فعال در جذب اعتبار پژوهشی 11

 6 - 3ماده  12بند ، ویرایش علمی ادبیتصنیف، تالیف، تصحیح انتقادی، ترجمه کتاب و دانشنامه 12

 5 - 3ماده  13بند پژوهش و فناوریهای مساله محور با تایید معاونت  پایان نامهراهنمایی و مشاوره  13

 8 - 3ماده  14بند کرسی های نظریه پردازی 14

 6 - 3ماده  15بند کسب رتبه در جشنواره های داخلی و خارجی 15

 2 - 3ماده  16بند هنری(داوری و نظارت بر فعالیتهای پژوهشی )مقاله، کتاب، طرح، آثار بدیع و ارزنده  16
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ج در جدول ات مندربا در نظر گرفتن سقف امتیاز امتیاز 15 نیاز ورود به فرایند ارزیابی، کسب حداقلپیش -2-2

 است. 1شماره 

وهشی مصوب امتیازات پژبر اساس  ،های مهر تا آبانهر ساله حدفاصل ماه معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه، -3-2

 د. دهجامع دانشگاهی گلستان، فرایند ارزیابی و انتخاب پژوهشگران برتر را انجام میاعضاء در سامانه 

 شوند.یبه صورت مشترک انتخاب م، هستندکه دارای امتیاز یکسان  یدو نفرهر در انتخاب پژوهشگر برتر  -4-2

 شوند. تشویق میبرگزیدگان، هرساله طی مراسمی ویژه با اعطای هدایا و لوح تقدیر،  -5-2

 دستورالعمل تصویب  -3

 ۰7/1398 /۰1یخ به تایید شورای پژوهشی دانشگاه رسیده و از تار ۰6/1398 /۰3بند، در تاریخ   3این دستورالعمل در 

 در دانشگاه الزم االجرا است.

 


