
ایین نامه انتخاب پژوهشگران برتر دانشگاه جیرفت 

جاريسالآذرماهاوللغایتگذشتهسالآذراولزمانیيمحدودهدرکهعلمی ئتیهی اعضاء پژوهشيهاتیفعال- 1ماده 
.گرفتخواهندقرارمورد ارزیابیباشدپذیرفتهصورت

در شوراي پژوهشی دانشگاه تیدرنهاو به کمیته منتخب بررسیهاگروهمستندات پژوهشگران برتر پس از معرفی شدن از - 2ماده 
.گرددیمو تصویب دیتائ

) علمی از هر دانشکده یک نفر و از دانشکده کشاورزي چهار نفرئتیهاعضاء(با توجه بههادانشکدهاز اساتید در سطح -3ماده 
. گرددیمتجلیل 

در آن دانشکده نیز مورد بعدي پژوهشگر برتر دانشگاه انتخاب گردید، پژوهشگر عنوانبهفردي يادانشکدهاز کهیدرصورت: تبصره
تجلیل قرار گیرد.

م اول شرط براي پژوهشگر برتر دانشکده حداقل یک مقاله معتبر اسم اول و براي پژوهشگر برتر دانشگاه دو مقاله معتبر، اس-4ماده 
.باشدیمالزم و ضروري 

در مجالت معتبر شدهچاپآن مربوط به مقاالت %50امتیاز  پژوهشی، که 8براي انتخاب پژوهشگران برتر، کسب حداقل - 5ماده 
.داخلی و خارجی باشد، الزم و ضروري است

تبصره :  امتیاز پژوهشی مربوط به کتب علمی، فقط پس از چاپ کتاب (با هر انتشاراتی) و داوري توسط متخصصین مربوطه در 
.گرددیمشوراي پژوهشی دانشگاه بررسی و تصویب 

هر رشته و مجالتMIFمجله و IFمقاالت برتر دانشگاه پس از بررسی در شوراي پژوهشی دانشگاه (با در نظر گرفتن -6ماده 
.گرددیمسایر موارد) انتخاب و تجلیل 

. در سال بعد استفاده از  امتیاز چاپ باشدیمقبولقابلپذیرش مقاله در انتخاب پژوهشگران گواهییاوسینوشیپتبصره الف: 
استفاده خواهد بود.  رقابلیغشدهرشیپذمقاالت  

از مقاالت شدهکسب) برابر با امتیازات FullوAbstractاز مقاالت کنفرانسی و همایشی (قبولقابلتبصره ب: حداکثر امتیازات 
. در مجالت معتبر داخلی و خارجی استشدهچاپ



گردد.می تجلیل ارجاع، انتخاب و3) با میانگین ارجاع سالیانه حداقل نامهانیپامستخرج از (غیر شدهچاپمقاالت معتبر -7ماده 

. در دیآیم، تجلیل به عمل هاآنشدهلیتکميهاطرحز پژوهشگران برتر در حوزه ارتباط با صنعت بر اساس مبلغ مصوب ا-8ماده 
ریال معادل پنجاه 000/000/500( مبلغ باالي .گرددیمفردي که امتیاز پژوهشی بیشتري دارد انتخاب ،صورت تساوي مبلغ

باشد. قراردادمیلیون تومان و دانشگاه طرف 

وهشگر برتر ژیا علمی پژوهشی مورد تائید وزارت علوم) و براي پISI،ISCمقاله (2حداقل هادانشکدهوهشگران برتر ژبراي پ-9ماده 
.باشدیمالزم و ضروري ذکرشدهدانشگاه حداقل سه مقاله با شرایط 

همچنین ثبت اختراع (غیر فرد باشد ويهاپژوهشحاصل محتواي کتاب %30که حداقل یک کتاب (نویسنده اصلی)فیتأل- 10ماده 
الف در انتخاب پژوهشگر برتر شود.دربندجایگزینی براي یک مقاله تواندیمارشد یا دکتري )نامهانیپااز اختراعات مستخرج از 

اخالق کمیته دانشگاه شامل شوراي پژوهشی، شوراي انتشارات، يفناورو شوراهاي مرتبط با پژوهش هاتهیکمعضویت در -11ماده 
.شودیمامتیاز در سال محاسبه 4امتیاز تا سقف 1هر عضویتازاو به دانشگاهيآورفنشوراي در پژوهش، 

به تصویب شوراي پژوهشی دانشگاه رسیده است 3/8/94تبصره  در تاریخ 4ماده و 11شاملنامهنییآاین 


