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آيين نامه انتخاب دانشجوی پژوهشگر نمونه

هدف:
 به منظور ترغيب دانشجويان به تحقيقات گسترده  تر، معاونت پژوهشی دانشگاه  هر سال در جشنواره  پژوهش 

نسبت به انتخاب و معرفی دانشجويان پژوهشگر نمونه در مقاطع كارشناسی ارشد و دكتری اقدام می نمايد. 

 ماده 1- شرايط انتخاب: 
1-1-  فعاليت های پژوهشی دانشجويان شركت كننده در مقاطع تحصيلی كارشناسی ارشد و دكتری فقط در 

طول همان دوره تحصيلی در نظر گرفته می شود. 
 تبصره: اين آيين نامه همچنين شامل دانش آموختگانی می شود كه حداكثر يك سال از تاريخ دفاع پايان نامه 

تا روز برگزاری جشنواره پژوهش گذشته باشد. 
1-2-  دارا بودن معدل كتبی باالتر از 17  در دوره تحصيلی ذيربط 

1-3- عالوه بر شرايط فوق شرط انتخاب دانشجوی پژوهشگر نمونه در مقاطع كارشناسی ارشد و دكتری در 
گروه هاي مختلف به شرح ذيل می باشد: 

1-3-1- گروه  های علوم پايه و فنی 
د ر مقطع د كتری د اشتن حداقل 3  مقاله چاپ شده  با ايندكس WOS يا حداقل 2 مقاله چاپ شده  با ايندكس 
WOS و 2 مقاله چاپ شده  علمی - پژوهشي و د رمقطع كارشناسی ارشد حداقل 2 مقاله چاپ شده  با ايندكس 

WOS يا مقاله چاپ شده  با ايندكس WOS و 2 مقاله علمی پژوهشی چاپ شده  . 

1-3-2- گروه هاي کشاورزی و منابع طبيعی و دامپزشکی 
 WOS و يا يك مقاله چاپ شده با ايندكس WOS  در مقطع دكتری داشتن حداقل 2 مقاله چاپ شده با ايندكس 

  WOS و 2 مقاله علمی پژوهشی و در مقطع كارشناسی ارشد داشتن حداقل يك مقاله با ايندكس

1-3-3- گروه هاي علوم انسانی، علوم اجتماعی و رفتاری و هنر و معماری 
 جهت گروه هاي فوق )به جز رشته هاي معماری و شهرسازی( در مقطع دكتری، داشتن حداقل يك مقاله چاپ 
شده در نشريات بين المللی و يا نشريات داخلی با ايندكس بين المللی و دو مقاله چاپ شده علمی پژوهشی و در 

مقطع كارشناسی ارشد، داشتن حداقل دو مقاله چاپ شده علمی ـ پژوهشی 
با  با دانشجويانی است كه مقاالت آن ها در مجالت بين المللی  اين كميسيون  انتخاب در  اولويت   تبصره 1 : 

ايندكس WOS به چاپ رسيده باشد. 
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 تبصره 2: د ر رشته هاي معماری و شهرسازی د ر مقطع د كتری د اشتن حداقل يك مقاله چاپ شده با ايندكس 
WOS و  2 مقاله چاپ شده علمی پژوهشی و در مقطع كارشناسی ارشد، داشتن حداقل يك مقاله چاپ شده در 

نشريات بين المللی و يا نشريات داخلی با ايندكس بين المللی و يا ISC   و يك مقاله چاپ شده علمی ـ پژوهشی 
ضروری می باشد. 

 تبصره 3: مقاالت چاپ شده با ايندكس WOS كه افزون بر شرط الزم جهت انتخاب ارائه می شوند به صورت 
پذيرش شده جهت چاپ نيز قابل قبول مي باشند. 

 ماده 2- معيارهای ارزيابی: 
علمی  هيئت  اعضای  به  ويژه  اعتبار  تخصيص  2  آيين نامه  )ماده  ويژه  اعتبار  تخصيص  معيارهای  با   ارزيابی 

دانشگاه تهران( صورت می گيرد. 

 ماده 3- نحوه اجرا: 
 مراحل اجرايی انتخاب دانشجوی پژوهشگر نمونه به شرح ذيل است: 

ارائه آن به پرد يس/ دانشكده  3-1- تكميل نمود ن پرسشنامه و جداول مربوط توسط د انشجوی د اوطلب و 
ذيربط همراه با ساير مدارك و مستندات. 

شورای  د ر  نمونه  پژوهشگر  د انشجوی  تعيين  و  مربوط  مدارك  با  همراه  شده  تكميل  جداول  بررسی   -2-3
پژوهشی گروه /دانشكده و معرفی وی به معاون پژوهشی پرديس /دانشكده مستقل/مركز همراه با صورتجلسه 

مربوط. 
3-3- معاونت پژوهشی پرديس / دانشكده مستقل/مركز تحقيقاتی پس از بررسی مدارك منتخبين حداكثر 
3  نفر واجد بيشترين امتياز را در هر مقطع انتخاب و تا تاريخ  15  مهرماه به اداره كل برنامه ريزی و نظارت 

پژوهشی دانشگاه معرفی می نمايد. 
ارزيابی مدارك در كميسيون های تخصصی ذيربط،  از  پژوهشی پس  نظارت  و  برنامه ريزی  اداره كل   -4-3
مدارك ارسالی را در كميته داوری منتخب شورای پژوهشی بررسی نهايی نموده و از هر كميسيون و در هر 

مقطع يك نفر را به عنوان دانشجوی پژوهشگر نمونه معرفی می نمايد. 

 اين آيين نامه بر اساس اصالحات انجام شده در 3  ماده و 4   تبصره در ششصد و سی و دومين جلسه شورای 
پژوهشی دانشگاه تهران در تاريخ 1388/4/27  به تصويب رسيد و از تاريخ تصويب الزم االجرا بوده و آيين نامه 

قبلی ملغی اعالم می گردد. 
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