شیوهنامه انتخاب دانشجوی پژوهشگر نمونه
به منظور قدردانی از دانشجویان پژوهشگر و محقق دانشگاه و تربیت محققان جوان و ترغیب ایشان به تحقیقات وسیعترر
معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه هر سال در هفته پژوهش و فناوری نسبت به انتخاب و معرفی  1دانشجوی پژوهشگر نمونره
در هر یک از مقاطع تحصیلی اقدام مینماید.
ماده  -1نحوه انتخاب
 -1-1دانشجوی پژوهشگر برگزیده واجد شرایط از میان دانشجویان شاغل و یا فارغ التحصیالنی که از تاریخ اول مهرماه سال
انتخاب بیش از یک سال از فارغالتحصیلی آنها نگذشته باشد انتخاب میشود.
 -2-1شرط الزم جهت شرکت در انتخاب دانشجوی پژوهشگر برگزیده در مقطع دکتری داشتن حداقل پذیرش و یا چاپ 2
مقاله بینالمللی و یا علمی -پژوهشی معتبر و یا یک مقاله بینالمللی یا علمی -پژوهشی معتبر و یک کتاب تخصصی (منطبق
با رشته تحصیلی) در مقطع کارشناسی ارشد داشتن حداقل پذیرش یا چاپ یک مقاله بینالمللی یا علمی -پژوهشی معتبر و
در مقاطع پایینتر حداقل پذیرش و یا چاپ یک مقاله علمی -ترویجی است .ثبت /تایید اختراع و نوآوری با مقاله قابل
جایگزینی میباشد.
 -3-1فعالیتهای پژوهشی دانشجویان شرکتکننده در مقاطع مذکور باید از طول دوره تحصیلی آنها باشد.
 -4-1هر دانشجو فقط یکبار میتواند در هر مقطع بهعنوان پژوهشگر نمونه انتخاب شود.
ماده  -2معیارهای انتخاب
 -1-2ارزیابی خروجیهای علمی داوطلب طبق شیوهنامه نحوه تعیین اعتبار ویژه پژوهشی و تشویقهای پژوهشری انجرام مری-
گیرد.
 -2-2به منظور رعایت تناسب مدت زمان تحصیل با فعالیتهای پژوهشی دانشجو امتیاز نهایی از تقسیم کل امتیراز برر تعرداد
سنوات تحصیلی محاسبه میگردد.
ماده  -3نحوه اجرا
مراحل اجرایی انتخاب دانشجوی پژوهشگر برگزیده به شرح ذیل است:
 -1-3تکمیل نمودن فرم گردش کار تعیین امتیاز پژوهشی توسط متقاضی و ارایه آن همراه با سایر مدارک و مستندات.
 -2-3بررسی مدارک و فرم گردش کار تعیین امتیاز پژوهشی در شورای پژوهشی گروه و تعیین دانشجویان پژوهشگر برگزیده
گروه جهت ارسال به شورای پژوهشی دانشکده.
 -3-3معاون پژوهشی دانشکده پس از بررسی مدارک و فرم در هر یک از مقاطع از بین دارندگان باالترین امتیاز حداکثر ترا 3
نفر را انتخاب و حداکثر تا تاریخ  33مهر ماه به مدیریت امور پژوهشی دانشگاه معرفی مینماید.
 -4-3مدیریت امور پژوهشی دانشگاه پس از ارزیابی مدارک در شورای پژوهش و فنراوری دانشرگاه یرا کمیتره منتخرب شرورا
نسبت به انتخاب دانشجویان پژوهشگر برگزیده در مقاطع مختلف اقدام مینماید.
ماده  -4دانشکدهها نیز میتوانند بر اساس این شیوهنامه و تغییرات مورد نظر خود نسبت به انتخاب و تشرویق دانشرجویان
پژوهشگر نمونه اقدام نمایند.
این شیوه نامه در تاریخ  31اردیبهشت ماه  1331به تصویب شورای پژوهش و فناوری دانشگاه رسید .در تاریخ  13تیرماه
 1331در شورای پژوهش و فناوری دانشگاه مورد تجدید نظر قرار گرفت و در تاریخ  7اسفندماه  1331در  4ماده و  13بند به
تایید هیات رئیسه دانشگاه رسید.

