
 آيين نامه انتخاب دانشجوي پژوهشگر نمونه تحصيالت تکميلی دانشگاه يزد
 

 
منظور قدردانی از دانشجويان پژوهشگر نمونه تحصيالت تکميلی دانشگاه يزد و ترغيب دانشجويان بهه تحيييهات وعهير تهر      

هاي آموزشی در ميطر تحصيالت تکميلهی   هدانشکد معاونت پژوهشی دانشگاه هر عال نسبت به معرفی دانشجويان  پژوهشگر نمونه

 به شرح ذيل اقدام می نمايد:

 

 :  نحوه انتخاب1ماده 
التحصيل دانشجوي پژوهشگر نمونه  هرعال از ميان دانشجويان شاغل به تحصيل و يا كسانی كه در عال تحصيلی گذشته فارغ -1-1

 شده اند  انتخاب می شود.

 در طهههههول دوره كارشناعی ارشد يا دكتري در نظر گرفته می شود.فعاليت هاي پژوهشی دانشجويان متياضی فيط  -1-2

 داوطلبين شركت در انتخاب دانشجوي پژوهشگر نمونه بايد دانشجوي دانشگاه يزد باشند. -1-3

هر دانشجو در طی دوران تحصيل در دانشگاه يزد در هر ميطر فيط يك بار به عنوان دانشجوي پژوهشگر نمونههه مهی توانهد    -1-4

 .انتخاب شود

 در ميطر دكتري يك دانشجوي پژوهشگر نمونه انتخاب  می شود.يا گروه آموزشی مستيل در هر دانشکده آموزشی  -1-5

دانشجو يهك دانشهجوي نمونهه     70براي ميطر كارشناعی ارشد به ازاي هر يا گروه آموزشی مستيل در هر دانشکده آموزشی  -1-6

 شود.انتخاب می

 

 :1تبصره 

يهك  يها گهروه آموزشهی مسهتيل     ده  در نظر گرفته می شود و حداقل از هر دانشهکده  عدد كسري به صورت عدد روند ش 

 شوددانشجوي پژوهشگر نمونه انتخاب می
 

 : معيارهاي انتخاب2ماده 
 وي پژوهشگر نمونه به شرح ذيل اعت:معيارهاي انتخاب دانشج

 امتياز Scopus  7يا  WOS  JCRيبا نمايه ها به ازاء هرمياله چاپ شده درمجله هاي معتبر بين المللی   -2-1*
                                                                                                              امتياز 5                                                                 مورد تاييد وزارتين    پژوهشی–مجله هاي علمیمياله چاپ شده در  -2-2*

  امتياز 4 حداكثر                                                                              به ازاء هرمياله چاپ شده در مجله هاي معتبر خارجی -2-3
 امتياز 4      ترويجی به ازاء هر مياله چاپ شده در مجله هاي علمی  -2-4*

 امتياز 2    علمی معتبراله چاپ شده كامل درمجموعه مياالت كنفرانس هاي به ازاءهرمي -2-5

 امتياز 1    به ازاء هر خالصه مياله چاپ شده در مجموعه مياالت كنفرانس هاي علمی معتبر -2-6

 امتياز 20حداكثر       كتاب هاي چاپ شده توعط مراكز معتبر دانشگاهی- 2-7

 امتياز   10حداكثر       كتاب هاي چاپ شده توعط عاير مراكز نشر -2-8

 كتاب هاي تأليفی در هر مورد محاعبه می گردد. %50امتياز كتاب هاي ترجمه شده  -2-9
 امتياز 10و خارجی حداكثر  5حداكثرداخلی     كسب رتبه در جشنواره هاي معتبر علمی پژوهشی   -2-10*
 اي تحييياتی دانشگاه با توجه به امتياز اعطايی شوراي پژوهشی دانشگاههمکاري در پروژه ه -2-11*
 امتياز 2حداكثر      طراحی و عاخت وعايل آزمايشگاهی مورد نياز گروه با تاييد گروه -2-21*
 امتيار 2حداكثر     پژوهشی معتبر دانشجويی-كسب رتبه اول تا عوم در مسابيات علمی -2-31*
 امتياز 10حداكثر    صالحيت در داخل كشور  شاف ثبت و تاييد شهده توعط مراجر داراياختراع يا اكت -2-41*

 امتياز 02حداكثر  صالحيت در خارج از كشور اختراع يا اكتشاف ثبت  و تاييد شده توعط مراجههههههر داراي  -2-51* 



 امتياز 10حداكثر     ومعماريارائه اثر بدير و ارزنده هنري مورد تاييد شوراي پژوهشی دانشکده هنر  -2-61*

 

 :2تبصره 

از بنهدهاي   امتياز 6شرط الزم جهت شركت در انتخاب دانشجوي پژوهشگر نمونه در ميطر كارشناعی ارشد داشتن حداقل  -

 اعت.  2عتاره دار ماده 

دهاي عهتاره  از بنه امتياز  10شرط الزم جهت شركت در انتخاب دانشجوي پژوهشگر نمونه در ميطر دكتري  داشتن حداقل  -

 اعت.  2دار ماده 

 :3تبصره 

در صورت مشاركت افراد مختلف در بوجود آمدن يك اثر  توزير امتياز پژوهشی بين افراد بر اعاس ضهرايب ذكهر شهده در    

 آيين نامه ارتياء خواهد بود.

 

 : نحوه اجرا3ماده 
 به همراه مدارك و مستندات گروه مستيل دانشکده ياتکميل نمودن فرم تياضا توعط دانشجوي داوطلب و ارائه آن  -3-1

و تعيين يهك دانشهجوي پژوهشهگر نمونهه      دانشکده يا گروه مستيلبررعی فرم تياضا و مدارك پيوعت در شوراي پژوهشی  -3-2

 پرديسبه منظور ارعال به شوراي پژوهشی  دانشکده يا گروه مستيل

بها  ) پهرديس و تعيين دانشجو ) دانشجويان( پژوهشگر نمونه ديس پر بررعی فرم تياضا و مدارك پيوعت در شوراي پژوهشی  -3-3

 ( به منظور ارعال به معاونت پژوهشی دانشگاه.6-1و  5-1توجه به بند 

 پرديس هها بررعی مدارك ارعالی از دانشکده ها در شوراي پژوهشی دانشگاه و معرفی دانشجو )دانشجويان(پژوهشگر نمونه  -3-4

 عاونت دانشجويی دانشگاه و مركز اعتعدادهاي درخشان.توعط معاونت پژوهشی  به م

 

 : نحوه تشويق4ماده  
تيدير بهه   پرديس ها و دانشکده هاي مستيلبا هماهنگی معاونت هاي پژوهشی و دانشجويی دانشگاه از دانشجويان پژوهشگر نمونه 

 عمل خواهد آمد.


