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 هگلستاندانشگابرگزیدهنامهانتخابپژوهشگرانشیوه

 

 مقدمه
کوشند، هر ساله با بررسی  به منظور قدردانی از پژوهشگران دانشگاه که برای ارتقا سطح علمی دانشگاه می

شوند. این پژوهشگران در هفته  برتر و برجسته دانشگاه انتخاب میکارنامه پژوهشی آنان، پژوهشگران 

 گیرند. پژوهش معرفی شده و مورد تقدیر قرار می
 خواهد بود.  قبل سال اسفند ماهتا پایان  و های پژوهشی دو سال . بازه زمانی برای بررسی فعالیت۱
 در فعالیتهای پژوهشی (Golestan Universityو یا  دانشگاه گلستان)به صورت  نشانی دانشگاهنام و . درج ۲

 برای محاسبه امتیاز پژوهشی الزم است.  و ثبت آنها در سامانه پژوهشی گلستان

قابل امتیازات جدید  تنهااند،  . برای کسانی که در سال قبل به عنوان پژوهشگر برگزیده انتخاب شده۳

 محاسبه است.

سقف  درصد ۵۰نامه ارتقای اعضای هیأت علمی با رعایت  آیین . مالک امتیازدهی به فعالیتهای پژوهشی،۴

 امتیازها در هر یک از بندها است.

 شود. محاسبه مینامه ارتقا(  آیین ۱-۳)بند امتیازات از بندهای وتویی  درصد ۵۰کم  . دست۵

 ه عمل خواهد آمد:ب. از افراد زیر در هفته پژوهش تقدیر ۶

 شود که مجموع امتیازات بندهای مقاالت،  از بین اعضایی انتخاب می: پژوهشگر برجسته دانشگاه

برابر میانگین امتیازات  ۳کم  آوری آنان دست های پژوهشی خارج از دانشگاه و ثبت اختراع و فن طرح

کم سه مقاله در  پژوهشی اعضای هیأت علمی از همان بندها باشد. پژوهشگر برجسته باید در دست

نویسنده مسئول مورد تأیید کمیسیون نشریات وزارت علوم(  ISCیا  ISI-JCR)های معتبر  مجله

 باشد. 

  نفر به عنوان پژوهشگر برتر انتخاب  یا چند از هر دانشکده یک دانشگاه: برترپژوهشگران

امتیازهای پژوهشی اعضای  میانگین برابر ۲کم  باید دست برترپژوهشگر مجموع امتیازهای د. نشو می

 آوری باشد. های پژوهشی خارج از دانشگاه و ثبت اختراع و فن بندهای مقاالت، طرحهیأت علمی از 

 است. برترشرط الزم برای انتخاب به عنوان پژوهشگر  ،مقاله دوکم  در دست نبودمسئول نویسنده 

 .تعداد اعضای هیأت علمی شاغل است( درصد ۵)تعداد پژوهشگران برتر هر دانشکده 

 گیرند اند، مورد تقدیر قرار می یافتههیأت علمی که در سال گذشته ارتقا مرتبه  ایعضا. 

  های نمایه شده در  آنها در مجلهاعضای هیأت علمی که تعداد مقاالتISI-JCR  بیشتر  مقاله ۱۰۰از

 شوند. به عنوان پژوهشگر برگزیده دانشگاه تشویق می ،شود

  باالترین( عضو هیأت علمی که بیشترین ارجاعات به مقاالت وی صورت گرفته استH index.) 

 چاپ شده  )بر پایه لیست معاونت علمی و فناوری( عضو هیأت علمی که مقاله وی در مجالت برتر

 باشد.
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 ای وی )به عنوان نویسنده نخست(  عضو هیأت علمی دانشگاه که کتاب تألیفی یا ترجمه

 ه منتخب نمونه شناخته شود.توسط کمیت

 داشته است. برای دانشگاه  سازی و تجاری هیأت علمی که باالترین سهم را در تولید دانش فنی عضو 

 افزار کیفی باشد. )با  عضو هیأت علمی که دارای اختراع، اکتشاف، نوآوری، اثر بدیع هنری و ثبت نرم

 گواهی سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران(  ارایه

امور ی دانشگاه، مدیر و فناور پژوهش وو تحصیالت تکمیلی ای متشکل از معاونین آموزشی  میته. ک7

و برای تأیید نهایی به هیأت را بررسی  افراد لیستها و مدیر دفتر نظارت و ارزیابی  پژوهشی، روسای دانشکده

 .نمایند رییسه دانشگاه پیشنهاد می

اسامی پژوهشگران  ،در هیأت رییسه دانشگاه مطرح و پس از تأیید ها پس از محاسبه امتیازات . پرونده8

 شود.  برگزیده اعالم می

به تصویب  ۲8/۶/۹۵تاریخ هشی دانشگاه و در به تصویب شورای پژو ۱/۶/۱۳۹۵ تاریخ نامه در این شیوه

  شود. اجرا میو برای مدت یکسال به صورت آزمایشی  شورای دانشگاه رسید


