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 مقدمه

شناسایی استعدادهای برتر در بین دانشجویان، و ترغیب دانشجویان به انجام فعالیت های پژوهشی و  رقابت سالمایجاد به منظور 

 گردد.تدوین می یدهبرگزپژوهشگر آیین نامه انتخاب دانشجوی 

تعریف-1 ماده  

 نامه از میانپژوهشی و فناوری خود مطابق با این آیین فعالیتهای  بر اساس، دانشجویی است كه یدهبرگزپژوهشگر دانشجوی 

 باشد. یده شدهبرگزدانشجویان متقاضی 

 یدهبرگزشرایط عمومی دانشجویان پژوهشگر  -2 ماده

 سال می باشد.  2سال و كارشناسی ارشد  4سنوات تحصیلی مجاز دانشجوی كارشناسی  -1-2

سال طول بکشد امتیازها در ضریب    3و  5: در صورتی كه سنوات تحصیلی برای كارشناسی و كارشناسی ارشد به ترتیب تا 1تبصره 
مدت تحصیلی بند        

مدت تحصیلی واقعی
 ضرب می شود.     

 : انتخاب دانشجویان با مدت تحصیلی بیش از حد ذكر شده در باال امکان پذیر نمی باشد. 2تبصره 

 اری جشنوارهبرگزاین آیین نامه همچنین شامل دانش آموختگانی كه بیش از یکسال از تاریخ دفاع پایان نامه آن ها تا روز  -2-2

 پژوهش  نگذشته باشد نیز می شود. 

 فعالیت های پژوهشی دانشجویان شركت كننده در مقطع تحصیلی كارشناسی ارشد فقط در طول همین دوره تحصیلی در نظر -3-2

 گرفته می شود.

 یده انتخاب شوند.برگزدانشجویان در هر مقطع تحصیلی تنها یک بار می توانند به عنوان پژوهشگر  -4-2

 یدهبرگزشرایط اختصاصی دانشجویان پژوهشگر  -3 ماده

 را كسب نموده باشد. 4امتیاز از ماده  3باشد و حداقل  15مقطع كارشناسی: معدل دانشجو بیش از  -1-3

 كسب كرده باشد.  4امتیاز از ماده  5باشد و حداقل  16مقطع كارشناسی ارشد: معدل دانشجو بیش از  -2-3

 نحوه محاسبه امتیاز فعالیت های پژوهشی -4 ماده

 ( انجام می گیرد. 1بر اساس جدول شماره )محاسبه امتیازات فعالیت های پژوهشی دانشجویان 

1-2  
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 های پژوهشیمحاسبه امتیاز فعالیت  -(1ل )جدو

 امتیاز فعالیت پژوهشی ردیف

 7تا  ISI 4.5چاپ یا پذیرش مقاله در مجالت  1

 Scopus 4چاپ یا پذیرش مقاله در مجالت علمی پژوهشی داخلی و یا مقاالت مجالت  2

 3 چاپ یا پذیرش مقاله در مجالت علمی ترویجی معتبر 3

 2تا  1 المللی معتبرچاپ مقاله كامل در كنفرانس های ملی و بین  4

 1تا  چاپ مقاله كوتاه در كنفرانس های ملی و بین المللی معتبر  5

 5تا  ثبت اختراع مورد تایید سازمان پژوهش ها یا بنیاد ملی نخبگان 6

 1.5تا  همکاری در طرح های پژوهشی داخلی دانشگاه 7

 3تا  همکاری در طرح های پژوهشی خارج از دانشگاه  8

 پژوهشی دانشجویی بین المللی معتبر–كسب مقام در مسابقات علمی  9
 6امتیاز، مقام دوم:  10مقام اول: 

 امتیاز 4امتیاز و مقام سوم: 

 پژوهشی دانشجویی ملی معتبر–كسب مقام در مسابقات علمی  10
 3امتیاز، مقام دوم:  5مقام اول: 

 امتیاز و مقام سوم: ا امتیاز

 امتیاز 10تا  5 تالیف كتاب 11

 امتیاز 5تا  3 ترجمه كتاب 12

 دریافت حمایت مالی از پایان نامه دانشجو در چارچوب قرارداد با دانشگاه 13
 0.5به ازای هر ده میلیون ریال 

 امتیاز( 5)حداكثر  امتیاز

14 
و های علمی، امور اجرایی نشریات علمی دانشگاه پژوهشی در انجمن وهای اجرایی فعالیت

  ار شده توسط دانشگاه و همکاری پژوهشی در هسته های پژوهشیبرگزكنفرانس های 
 0.5تا حداكثر 

 ارائه تاییدیه و گواهی برای كلیه فعالیت های پژوهشی الزامی است. : 3تبصره 

هیات علمی دانشگاه صنعتی قم انجام  ییکی از اعضا با راهنمایی: تنها به فعالیت های پژوهشی امتیاز تعلق می گیرد كه 4 تبصره

 شده باشد و نام دانشگاه صنعتی قم در مستندات مربوطه ذكر شده باشد. 

باید حتما مقاله ارائه شده باشد و گواهی ارائه ضمیمه شده  علمی، های همایش به مربوط های مقاله به امتیاز تخصیص : در5تبصره 

 باشد. 

به   یا و "دانشگاه صنعتی قم"( affiliation) سازمانی  وابستگی شوند كه در آنها دریافت امتیاز میی مشمول یهافعالیت :6 تبصره

 انگلیسی

"Qom University of Technology (QUT)" 
 درج شده باشد. 

 : ارائه اصل كتاب برای تالیف/ترجمه الزامی است. 7 تبصره

 صورت می گیرد. زیر جدول براساس مشترک فناوری و پژوهشی های فعالیت امتیازبندی محاسبه :8 تبصره 
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 نحوه امتیازدهی فعالیت های پژوهشی و فناوری مشترک -(2ل )جدو 
(3ستون ) (2ستون)  (1ستون )   

ضرایب مجموع  
مربوط امتیاز از همکاران از یک هر سهم  

 تعداد همکاران
همکاران بقیه                              اول  

100%   - 100%  1 

150%   60%  90%  2 

180%   50%  80%  3 

190%   40%   70%  4 

180%              30%           60%  5 

175% ( %140در مجموع <)  25%   50% و باالتر 6   

 

 مراحل اجرایی – 5ماده 

 :مراحل اجرایی انتخاب دانشجوی پژوهشگر نمونه به شرح ذیل است

ذیربط همراه با سایر مدارک و  گروه آموزشیتکمیل نمودن پرسشنامه و جداول مربوط توسط دانشجوی داوطلب و ارائه آن به  -1-5

 مستندات

ی و معرف آموزشیدر شورای گروه  یدهبرگزپژوهشگر  انبررسی جداول تکمیل شده همراه با مدارک مربوط و تعیین دانشجوی -2-5

 با صورتجلسه مربوط همراه آن ها به ریاست دانشکده

مراه با هدر شورای دانشکده و اعالم اسامی به مدیریت پژوهشی و فناوری دانشگاه یده برگزدانشجویان پژوهشگر انتخاب نهایی  -3-5

 صورتجلسه مربوط

 و سهم هر یک از دانشکده ها در شورای پژوهشی دانشگاه تعیین می شود.   یدهبرگزتعداد دانشجویان پژوهشگر   -4-5

 

در جلسه شورای پژوهشی دانشگاه مورد تصویب قرار گرفت و از این  09/08/1396تبصره در تاریخ  8ماده و  5این آیین نامه در 

 تاریخ الزم االجرا است. 




