
 تسوِ تؼالی

 دستورالعمل انتخاب پژوهشگران برجسته دانشگاه یسد

آًاى، داًشگاُ یضد ّش سالِ دس ّفتِ پظٍّش ًسثت تِ هؼشفی  ػلویّای  تِ هٌظَس تشَیك پظٍّشگشاى داًشگاُ یضد ٍ لذسداًی ٍ اسج ًْادى تِ وَشش

ّای پظٍّشی اػضای  جستِ داًشگاُ، اهتیاصات وسة شذُ اص فؼالیتپظٍّشگشاى تشجستِ تِ ششح ریل الذام هی ًوایذ. هالن اًتخاب پظٍّشگشاى تش

 ّای پظٍّاًِ چْاس سال لثل است. ػلوی هٌذسج دس گضاسشٌاهِ ّیات

 : نحوه انتخاب1ماده 

ًشگاُ حذاوثش اهتیاص پظٍّشی دس سطح دایه ًفش پظٍّشگش تشتش تش اساع اهتیاصات ول فؼالیت ّای پظٍّشی چْاس سال گزشتِ تِ ًحَی وِ  -1-1

 اهتیاص است. 130سا وسة وشدُ تاشذ، اًتخاب هی گشدد. حذالل اهتیاص هجوَع چْاس سال گزشتِ تشای هٌتخثیي ایي تٌذ 

حذاوثش دٍ ًفش پظٍّشگش ًوًَِ داًشگاُ )اص هجوَػِ ّای آهَصشی هتفاٍت تِ ششح صیش( تش اساع هجوَع اهتیاصات وسة شذُ فؼالیت ّای  -1-2

 00ٌّش ٍ هؼواسی  هجوَػِ آهَصشیاػضای ّیات ػلوی  تشای، اًتخاب هی شَد. حذالل اهتیاص تشای هٌتخثیي ایي تٌذ پظٍّشی چْاس سال گزشتِ

 اهتیاص است. 110ٍ تشای سایش اػضای ّیات ػلوی اهتیاص 

 هجوَػِ آهَصشی ػلَم اًساًی )شاهل داًشىذُ ّای ػلَم اًساًی، ػلَم اجتواػی ٍ هذیشیت، التصاد ٍ حساتذاسی( -الف

 هجوَػِ آهَصشی ػلَم )شاهل داًشىذُ ّای سیاضی، فیضیه ٍ ػلَم پایِ( -ب

 ، هؼذى ٍ هتالَسطی، فٌی ٍ هٌْذسی( هجوَػِ آهَصشی فٌی ٍ هٌْذسی )شاهل داًشىذُ ّای تشق ٍ واهپیَتش -ج

 هجوَػِ آهَصشی ٌّش ٍ هؼواسی )شاهل داًشىذُ ٌّش ٍ هؼواسی( -د

 داًشىذُ هٌاتغ طثیؼی ٍ وَیششٌاسی(هجوَػِ آهَصشی هٌاتغ طثیؼی )شاهل  -ُ

حذاوثش یه ًفش پظٍّشگش ًوًَِ اص ّش داًشىذُ تش اساع هجوَع اهتیاصات وسة شذُ فؼالیت ّای پظٍّشی چْاس سال گزشتِ اًتخاب هی  -1-3

ای سایش اػضای ّیات ػلوی اهتیاص ٍ تش 60گشدد. حذالل اهتیاص تشای هٌتخثیي ایي تٌذ تشای اػضای ّیات ػلوی هجوَػِ آهَصشی ٌّش ٍ هؼواسی 

 اهتیاص است. 00

هشوض پظٍّشی هتفاٍت داًشگاُ وِ هجوَع هثلغ لشاسدادّای طشح ّای پظٍّشی  سًِفش پظٍّشگش ًوًَِ طشح ّای واستشدی اص  سِحذاوثش  -1-4

اًتخاب تا تاییذ هذیش اهَس فٌاٍسی داًشگاُ تاالتشیي سلن )دس چْاسسال گزشتِ( تاشذ، خاتوِ یافتِ تا خاسج اص داًشگاُ وِ پظٍّشگش هجشی آى است 

 سیال است. یه هیلیاسدهی گشدًذ. حذالل هثلغ هجوَع لشاسدادّا تشای ایي تٌذ 

پظٍّشی -سال ساتمِ فؼالیت ػلوی چْاس: هٌتخثیي تِ ػٌَاى پظٍّشگشاى تشجستِ تایذ ػضَ ّیات ػلوی داًشگاُ یضد تَدُ ٍ حذالل اص1تثصشُ 

 اًشگاُ یضد تشخَسداس تاشٌذ. هستوش ٍ توام ٍلت دس د

 : ّش پظٍّشگش طی دٍساى خذهت دس داًشگاُ فمط یه تاس تِ ػٌَاى پظٍّشگش تشتش اًتخاب خَاّذ شذ.2تثصشُ 

سال هی تَاًٌذ تِ ػٌَاى پظٍّشگش تشجستِ ّواى تٌذ اًتخاب شًَذ. چْاس تا فاصلِ صهاًی ّش  4-1ٍ  3-1، 2-1: هٌتخثیي تٌذّای 3تثصشُ 

 دس سال ّای گزشتِ ًیض شاهل ایي تثصشُ هی شًَذ.  4-1، ٍ 3-1، 2-1ّای هٌتخثیي تٌذ

اًتخاب شًَذ وِ اهتیاصات فؼالیت ّای  3-1یا  2-1دس صَستی هی تَاًٌذ تِ ػٌَاى پظٍّشگش هٌتخة تٌذ  1-1: پظٍّشگشاى هٌتخة تٌذ 4تثصشُ 

دس صَستی هی تَاًٌذ تِ ػٌَاى پظٍّشگش هٌتخة  2-1شگشاى هٌتخة تٌذ هٌظَس ًشذُ تاشذ. ّوچٌیي پظٍّ 1-1پظٍّشی آًْا لثال تشای اًتخاب تٌذ 

دس سال  2-1ٍ  1-1هٌظَس ًشذُ تاشذ. هٌتخثیي تٌذّای  2-1اًتخاب شًَذ وِ اهتیاصات فؼالیت ّای پظٍّشی آًْا لثال تشای اًتخاب تٌذ  3-1تٌذ 

 ّای گزشتِ ًیض شاهل ایي تثصشُ هی شًَذ. 



ٍ ًیض پظٍّشگش  4-1ٍ  3-1، 2-1ات ػلوی داًشگاُ دس ّش سال صشفا هی تَاًذ تِ ػٌَاى یىی اص هٌتخثیي تٌذّای : ّش پظٍّشگش ػضَ ّی5تثصشُ 

 تشتش استاًی اًتخاب گشدد.

 تشویق و قذردانی از پژوهشگران برجسته: نحوه 2ماده 

ط تا صهیٌِ تحمیماتی تش اساع هصَتِ شَسای تشخَسداسی اص اػتثاس ٍیظُ پظٍّشی تشای هحممیي هٌتخة، تِ هٌظَس خشیذ تجْیضات هشتث -2-1

 پظٍّشی ٍ تاییذ ّیات سئیسِ داًشگاُ.

 ّای دیگش. تِ شیَُپظٍّشگشاى تشجستِ تشَیك  -2-2

 


