
 نامه انتخاب دانشجوي پژوهشگر نمونه مقطع كارشناسي دانشگاه يزديينآ

 

 
به منظور قدرداني از دانشجويان پژوهشگر نمونه مقطع كارشناسي دانشگاه يزد و ترغيب دانشجويان به تحقيقات وسيع تر، 

در مقطاع   پرديس هاا و دانشاهده هااي مساتق      معاونت پژوهشي دانشگاه هر سال  نسبت به معرفي دانشجويان  پژوهشگر نمونه 

 نمايد:كارشناسي به شرح ذي  اقدام مي

 

 : نحاااوه انتخاااب1ماده 
دانشجوي پژوهشگر نمونه، هرسال از ميان دانشجويان شاغ  به تحصي  و ياا كسااني كاه در ساال تحصايشي  فشاته فاار          -1-1

 شود.التحصي  شده اند، انتخاب مي

 ه يزد فقط يك بار به عنوان دانشجوي پژوهشگر نمونااه مي تواند انتخاب شود.هر دانشجو در طي دوران تحصي  در دانشگا -1-2

شش رشته تحصيشي يك دانشجوي پژوهشگر نمونه انتخاب مي شود. در  رآموزشي به ازاي ه يا  روه مستق  در هر دانشهده -1-3

رد شده و بر اساس بيش از مضربي از شش باشد، تعداد رشته ها به مضرب باالتر  يا  روه صورتي كه تعداد رشته هاي يك دانشهده 

 آن تعداد دانشجوي پژوهشگر نمونه تعيين خواهد شد.
 

 :  1تبصره 

عدد كسري به صورت عدد روند شده، در نظر  رفته مي شود و حداق  از هر دانشاهده ياك دانشاجوي پژوهشاگر نموناه انتخااب       

 .شودمي
 

 : معيااارهااااي انتخااب2ماده 
 ه شرح ذي  است:ب معيارهاي انتخاب دانشجوي پژوهشگر نمونه

 امتياز   7   پژوهشي يامجشه هاي عشمي ISIبه ازاء هرمقاله چاپ شده درمجشه هاي معتبر بين المششي  -2-1

 امتياز 4       به ازاء هرمقاله چاپ شده در مجشه هاي معتبر خارجي -2-2

 امتياز 4      ترويجي به ازاء هر مقاله چاپ شده در مجشه هاي عشمي  -2-3

 امتياز 4  تحقيقاتي وانجمن عشمي   به ازاء هر مقاله چاپ شده درمجشه هاي تخصصي وابسته به مراكزآموزشي، -2-4

 امتياز 3 مشي و دانشجويي ، به ازاءهرمقاله چاپ شده كام  درمجموعه مقاالت كنفرانس هاي عشمي معتبربين المششي -2-5

 امتياز 2    الت كنفرانس هاي عشمي معتبربه ازاء هر خالصه مقاله چاپ شده در مجموعه مقا -2-6

 در روزنامه ها و مجالت  به ازاء هر مقاله عشمي ) يا ترجمه مقاله عشمي( مرتبط با رشته تخصصي چاپ شده -2-7

 امتياز(   2امتياز )حداكثر  1        معتبر و نشريات دانشجويي

 امتياز 2    نس هاي دانشجوييبه ازاء هر مقاله چاپ شده كام  در مجموعه مقاالت كنفرا -2-8

 امتياز 1    به ازاء هر خالصه مقاله چاپ شده در مجموعه مقاالت كنفرانس هاي دانشجويي -2-9

 امتياز 1     وعه مقاالت كنفرانس هاي استانيبه ازاء هر مقاله چاپ شده در مجم -2-10

 امتياز 20حداكثر       كتاب هاي چاپ شده توسط مراكز معتبر دانشگاهي -2-11

 امتياز   10حداكثر       كتاب هاي چاپ شده توسط ساير مراكز نشر -2-12

 كتاب هاي تأليفي در هر مورد محاسبه مي  ردد. %50ميزان امتياز كتاب هاي ترجمه شده  -2-13

دانشجوياني كه مشاركت آنها در چاپ كتب تأليف / ترجمه شده در مقدمه كتاب درج شده است؛ ولي نام آنان در زمره  -2-14

 بهره مند خواهند شد.  13-2تا  11-2امتياز بندهاي  % 10كتاب ذكر نشده باشد از پديدآورند ان 

 امتياز(5/1)حداكثرامتياز  75/0  شيياتدريس دركار اههاي آموز دانشهدهارائه سخنراني عشمي درسطح  -2-15



 امتياز 5حداكثر       كسب رتبه در جشنواره هاي معتبر عشمي پژوهشي   -2-16 

 امتياز 10حداكثر همهاري در پروژه هاي تحقيقاتي دانشگاه با توجه به امتياز اعطايي شوراي پژوهشي دانشگااه -2-17

 امتياز 2حداكثر      روه با تاييد روه / دانشهده طراحي و ساخت وساي  آزمايشگاهي مورد نياز -2-18

 امتياز 1حداكثر      پژوهشي معتبر دانشجويي-شركت در مسابقات عشمي -2-19

 امتيار 2حداكثر        19-2كسب رتبه اول تا سوم در مسابقات مندرج بند  -2-20

 امتياز 5حداكثر    داخ  كشور صالحيت دراختراع يا اكتشاف ثبت و تاييد شده توسط مراجع داراي  -2-21

 امتياز 10حداكثر     صالحيت در خارج از كشوراختراع يا اكتشاف ثبت  و تاييد شده توسط مراجع داراي  -2-22 

 امتياز 10حداكثر      ارائه اثر بديع و ارزنده هنري مورد تاييد شوراي پژوهشي دانشهده هنر ومعماري -2-23

 

 :2تبصره 

 امتياز است. 8ت در انتخاب دانشجوي پژوهشگر نمونه داشتن حداق  شرط الزم جهت شرك

 

 :3تبصره 

در صورت مشاركت افراد مختشف در بوجود آوردن يك اثر، توزيع امتياز پژوهشي بين افراد بر اساس ضرايب ذكر شده در آيين ناماه  

 ارتقاء خواهد بود.

 

 : نحوه اجرا3ماده 
 به همراه مدارك و مستنداتمستق   روه  دانشهده يا نشجوي داوطشب و ارائه آن بهتهمي  نمودن فرم تقاضا توسط دا -3-1

و تعيين يك دانشاجوي پژوهشاگر نمااونه    مستق   روه دانشهده يا بررسي فرم تقاضا و مدارك پيوست در شوراي پژوهشي  -3-2

 پرديس روه جهت ارسال به شوراي پژوهشي 

) با پرديسشجو ) دانشجويان( پژوهشگر نمااونه و تعيين دان پرديسبررسي فرم تقاضا و مدارك پيوست در شوراي پژوهشي  -3-3

 ( جهت ارسال به معاونت پژوهشي دانشگاه.3-1توجه به بند 

در شااوراي پژوهشااي دانشااگاه و معرفااي دانشااجو  پاارديس هااا و دانشااهده هاااي مسااتق بررسااي ماادارك ارسااالي از  -3-4

گاه و مركاز  توسط معاونت پژوهشي به معاونت دانشاجويي دانشا   ي مستق هادانشهدهپرديس ها و )دانشجويان(پژوهشگر نمونااه 

 .استعدادهاي درخشان

 

 : نحوه تشويق4ماده  
تقدير باه    مستق دانشهده هاي پرديس ها و با هماهنگي معاونت هاي پژوهشي و دانشجويي دانشگاه از دانشجويان پژوهشگر نمونه 

 عم  خواهد آمد.


