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آيين نامهها و دستور العملهای پژوهش و فناوری دانشگاه تهران

آیین نامه انتخاب دانشجوی پژوهشگر نمونه
هدف:
به منظور ترغیب دانشجویان به تحقیقات گستردهتر ،معاونت پژوهشی دانشگاههر سال در جشنوارهپژوهش
نسبت به انتخاب و معرفی دانشجویان پژوهشگر نمونه در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری اقدام مینماید.
ماده  -1شرایط انتخاب:
-1-1فعالیتهای پژوهشی دانشجویان شرکت کننده در مقاطع تحصیلی کارشناسی ارشد و دکتری فقط در
طول همان دوره تحصیلی در نظر گرفته میشود.
تبصره :این آییننامه همچنین شامل دانش آموختگانی میشود که حداکثر یک سال از تاریخ دفاع پایاننامه
تا روز برگزاری جشنواره پژوهش گذشته باشد.
-2-1دارا بودن معدل کتبی باالتر از 17در دوره تحصیلی ذیربط
 -3-1عالوه بر شرایط فوق شرط انتخاب دانشجوی پژوهشگر نمونه در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری در
گروههاي مختلف به شرح ذیل میباشد:
 -1-3-1گروههای علوم پایه و فنی
در مقطع دکتری داشتن حداقل 3مقاله چاپ شدهبا ایندکس  WOSیا حداقل  2مقاله چاپ شدهبا ایندکس
 WOSو  2مقاله چاپ شدهعلمی  -پژوهشي و درمقطع کارشناسی ارشد حداقل  2مقاله چاپ شدهبا ایندکس
 WOSیا مقاله چاپ شدهبا ایندکس  WOSو  2مقاله علمی پژوهشی چاپ شده.
 -2-3-1گروههاي کشاورزی و منابع طبیعی و دامپزشکی
در مقطع دکتری داشتن حداقل  2مقاله چاپ شده با ایندکس WOSو یا یک مقاله چاپ شده با ایندکس WOS
و  2مقاله علمی پژوهشی و در مقطع کارشناسی ارشد داشتن حداقل یک مقاله با ایندکس WOS
 -3-3-1گروههاي علوم انسانی ،علوم اجتماعی و رفتاری و هنر و معماری
جهت گروههاي فوق (به جز رشتههاي معماری و شهرسازی) در مقطع دکتری ،داشتن حداقل یک مقاله چاپ
شده در نشریات بینالمللی و یا نشریات داخلی با ایندکس بینالمللی و دو مقاله چاپ شده علمی پژوهشی و در
مقطع کارشناسی ارشد ،داشتن حداقل دو مقاله چاپ شده علمی ـ پژوهشی
تبصره 1 :اولویت انتخاب در این کمیسیون با دانشجویانی است که مقاالت آنها در مجالت بینالمللی با
ایندکس  WOSبه چاپ رسیده باشد.
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تبصره  :2در رشتههاي معماری و شهرسازی در مقطع دکتری داشتن حداقل یک مقاله چاپ شده با ایندکس
 WOSو 2مقاله چاپ شده علمی پژوهشی و در مقطع کارشناسی ارشد ،داشتن حداقل یک مقاله چاپ شده در
نشریات بینالمللی و یا نشریات داخلی با ایندکس بینالمللی و یا  ISCو یک مقاله چاپ شده علمی ـ پژوهشی
ضروری میباشد.
تبصره  :3مقاالت چاپ شده با ایندکس  WOSکه افزون بر شرط الزم جهت انتخاب ارائه میشوند به صورت
پذیرش شده جهت چاپ نیز قابل قبول ميباشند.
ماده  -2معیارهای ارزیابی:
ارزیابی با معیارهای تخصیص اعتبار ویژه (ماده  2آییننامه تخصیص اعتبار ویژه به اعضای هیئت علمی
دانشگاه تهران) صورت میگیرد.
ماده  -3نحوه اجرا:
مراحل اجرایی انتخاب دانشجوی پژوهشگر نمونه به شرح ذیل است:
 -1-3تکمیل نمودن پرسشنامه و جداول مربوط توسط دانشجوی داوطلب و ارائه آن به پردیس /دانشکده
ذیربط همراه با سایر مدارک و مستندات.
 -2-3بررسی جداول تکمیل شده همراه با مدارک مربوط و تعیین دانشجوی پژوهشگر نمونه در شورای
پژوهشی گروه /دانشکده و معرفی وی به معاون پژوهشی پردیس /دانشکده مستقل/مرکز همراه با صورتجلسه
مربوط.
 -3-3معاونت پژوهشی پردیس  /دانشکده مستقل/مرکز تحقیقاتی پس از بررسی مدارک منتخبین حداکثر
 3نفر واجد بیشترین امتیاز را در هر مقطع انتخاب و تا تاریخ  15مهرماه به اداره کل برنامهریزی و نظارت
پژوهشی دانشگاه معرفی مینماید.
 -4-3اداره کل برنامهریزی و نظارت پژوهشی پس از ارزیابی مدارک در کمیسیونهای تخصصی ذیربط،
مدارک ارسالی را در کمیته داوری منتخب شورای پژوهشی بررسی نهایی نموده و از هر کمیسیون و در هر
مقطع یک نفر را به عنوان دانشجوی پژوهشگر نمونه معرفی مینماید.

این آییننامه بر اساس اصالحات انجام شده در 3ماده و  4تبصره در ششصد و سی و دومین جلسه شورای
پژوهشی دانشگاه تهران در تاریخ 1388/4/27به تصویب رسید و از تاریخ تصویب الزماالجرا بوده و آیین نامه
قبلی ملغی اعالم میگردد.

