
 شیوه نامه انتخاب پژوهشگران برتر داخلی دانشگاه سمنان

 

ششمین تبصره تهیه شده است که در  2ماده و  9این شیوه نامه به منظور انتخاب پژوهشگران برتر داخلی دانشگاه در 

 مورد تصویب قرار گرفت.  22/9/99مورخه  و فناوری جلسه شورای پژوهشی

( دوره زمانی فعالیت پژوهشی مورد بررسی بر اساس مجموع امتیازهای گرنت دو سال قبل هر عضو هیات 1ماده

 علمی است. 

( برای افرادی که در سال گذشته به عنوان پژوهشگر برتر معرفی شده اند شده اند امتیازهای گرنت یک سال قبل 2ماده

 ددا به عنوان پژوهشگر برتر انتخاب شوند. محاسبه می شود و در صورت برتری امتیاز، می توانند مج

 م انتخاب در سال قبل خواهد بود.انتخاب پژوهشگران برتر مشروط به عدتبصره : 

 سال قبل الزامی است.  2از مجموع  91( دارا بودن حداقل امیتز پژوهشی 3ماده

تعداد اعضای هیات علمی شاغل به صورت رسمی، رسمی  ٪91( تعداد پژوهشگران برتر هر دانشکده در هر سال 4ماده

 ت لزوم با تقریب تعیین می شود. آزمایشی، پیمانی تعیین می شود که این رقم در صور

دارد تقدیر  2و  9چاپ شده را در بازه زمانی ماده  ISI( در هر سال از عضو هیات علمی که باالترین تعداد مقاالت 5ماده

 به عمل خواهد آمد. 

ازه زمانی و علمی پژوهشی در ب ISI( در هر سال از بین دانشجویان تحصیالت تکمیلی که باالترین تعداد مقاالت 6ماده

 دارد تقدیر خواهد شد.  9ماده 

 ( 6و  1پذیرش مقاله پذیرفته خواهد شد. ) مربوط به مواد  2تبصره: حداکثر  

( به منظور تشویق مربیان و مربیان آموزشیار، هر سال از اعضای هیات علمی با این رتبه که حداکثر امتیاز 7ماده

 پژوهشگر برتر تقدیر به عمل خواهد آمد. کسب کنند به عنوان  2و  9گرنت را مطابق ماده 

نفر از کارشناسان  2( در هر سال با نظر معاون پژوهشی از یکی از معاونین یا مدیران پژوهشی دانشکده ها و 8ماده 

 حوزه ستادی و دانشکده ها که خدمات برجسته ای در پشتیبانی امور پژوهشی داشته اند تقدیر به عمل خواهد آمد. 

این شیوه نامه و سایر موارد  2و  9کسب شده در موارد ( مبلغ تشویقی پژوهشگران برتر متناسب با امتیازهای 9ماده

و با پیشنهاد معاون پژوهشی دانشگاه و تصویب هیات رئیسه به صورت کارت هدیه  2و 7و  6و  1مطرح شده در مواد 

 پرداخت شود. 


