
 

  آئين نامه انتخاب دانشجوی پژوهشگر نمونه

اين آئين نامه جهت انتخاب دانشجوی پژوهشگر نمونه در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا به منظور تشويق 
  . ماده به شرح ذيل می باشد ۹ لدانشجويان در انجام فعاليتهای پژوهشی مورد استفاده قرار گرفته و شام

  :ی دانشجوشرايط عموم: ۱ماده 

شهريور سال انتخاب دانشجوی پژوهشگر  ۳۱ فعاليتهای پژوهشی دانشجو از اول مهر ماه سال قبل از انتخاب تا :۱بند 
  .نمونه قابل محاسبه می باشد

در مقطع تحصيلي مورد تقاضا اشتغال به  ۱متقاضيان بايستي حداقل در بخشي از بازه زماني مذكور در بند : ۲بند 
  . اشندتحصيل داشته ب

   . سال می باشد ۵سال و دکترا  ۳سال، کارشناسی ارشد  ۵کارشناسی دانشجو مجاز سنوات تحصيلی  :۳بند 

  : شرايط اختصاصی دانشجو برای مقطع کارشناسی :۲ماده 

  .باشد ۱۶حداقل معدل دانشجو معادل : ۱بند 

  . باشد ۵امتياز از ماده  ۳حداقل دارای : ۲بند 

  : دانشجوی کارشناسی ارشد شرايط اختصاصی :۳ماده 

  . باشد ۱۷حداقل معدل دانشجو معادل : ۱بند 

  . باشد ۵امتياز از ماده  ۵حداقل دارای : ۲بند 

  :شرايط اختصاصی دانشجو در مقطع دکترا :۴ماده 

  . باشد ۱۷حداقل معدل دانشجو معادل  :۱بند 

  . باشد ۵امتياز از ماده  ۱۰حداقل دارای : ۲بند 

است و بسته به کيفيت می  تمامی امتيازات سقف امتياز. متياز دهی امور پژوهشی بر اساس جدول ذيل می باشدنحوه ا :۵ماده 
  . تواند کمتر باشد



  

  امتياز مورد پژوهشی رديف

  امتياز ۳/۰ – ۵/۰ .)سمينار دانشجويی بايد حداقل در سطح دانشکده برگزار شود(سمينار دانشجويی  ۱
 امتياز ۲/۰‐ ۵/۰ یگزارش علمی و پژوهش ۲
  امتياز ۱/۰ – ۵/۰ فعاليتهای اجرايی در امور پژوهشی ۳
  امتياز ۵/۱ يا بين المللیمقاله در کنفرانس داخلی ۴
  امتياز ۵ داخلیپژوهشی–مقاله در مجالت علمی  ۵
  امتياز ۴ معتبر بين المللیپژوهشی–مقاله در مجالت علمی  ۶
امتياز  ۱۰بر اساس فرمول تا  )JCR(دارای ضريب نفوذ ISI مقاله در مجالت ۷
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 ISC مقاله در مجالت ۸
⎟امتياز  ۷بر اساس فرمول تا 
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   M= در رشته هاي مهندسي  IFISCحداكثر 
  امتياز ۱: مقام اول کسب مقام در مسابقات دانشجويی داخلی ۹

  متيازا ۷۵/۰: مقام دوم
  امتياز  ۵/۰: مقام سوم

  امتياز ۳: مقام اول کسب مقام در مسابقات دانشجويی بين المللی ۱۰
  امتياز ۲: مقام دوم
  امتياز ۱: مقام سوم

  امتياز ۱/۰به ازای يک ميليون تومان باالسری دانشگاه مشارکت در انجام قرارداد پژوهشی ۱۱
  امتياز ۱هر يك ميليون تومان  ارچوب قرارداد با دانشگاهدريافت حمايت مالي از پروژه دانشجو در چ ۱۲
  امتياز ۱۰  تاليف کتاب ۱۳
  امتياز ۵  ترجمه کتاب ۱۴
  امتياز ۱۰ مورد تاييد سازمان پژوهشها و يا بنياد نخبگان ثبت اختراع ۱۵

  

  . است ۵حداكثر  ۱۲و  ۱۱امتياز قابل اكتساب از جمع رديف هاي : ۱تبصره 

  .است ءمطابق جدول ارتقايا اختراع مقاله  ،ترجمه ،مشاركت در تاليف كتاب امتياز :۲ تبصره



  

امتياز دهی  ۵کليه فعاليتهای دانشجو بايستی توسط استاد و گروه تخصصی مربوطه ارزيابی و بر اساس جدول ماده  :۶ماده 
شكده از بين افراد معرفي شده توسط انتخاب نهايي توسط شوراي دان. وهشی ارسال شودژشده و توسط مدير گروه به معاونت پ

  . گروه هاي تخصصي، صورت خواهد گرفت

  . در صورتی به فعاليتهای دانشجو امتياز داده می شود که نام دانشگاه در آن ذکر شده باشد :۷ماده 

  . در صورت برابر بودن امتيازات، فردی که دارای معدل باالتر است انتخاب می شود :۸ماده 

  . دانشكده برق به تصويب رسيد ۱۸/۱۲/۸۹ماده و دو تبصره در جلسه مورخ  ۵در اين آيين نامه 

  

  

  محمود احمديان

  رئيس دانشكده مهندسي برق و كامپيوتر


