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 معاونت پژوهش و فناوری 
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 و فناوري جشنواره استانی هفته پژوهش  در    انتخاب پژوهشگران برتر دانشگاه جهت تقدیر )  1( بخش  
نفر به شرح زیر    10شرایط انتخاب پژوهشگران برتر دانشگاه جهت تقدیر در مراسم جشنواره تقدیر از پژوهشگران و فناوران برتر استان به تعداد  

 به تصویب رسید:
 ل مقاله باشد.  که شخص نویسنده مسئو JCRدر نمایه  Q2یا دو مقاله با چارك   Q1داشتن حداقل یک مقاله با چارك  الف)

  در   JCRصورت نداشتن مقاله    در  وکند  با هر چارك کفایت می  JCRهنر داشتن حداقل یک مقاله    هاي ادبیات، علوم انسانی وبراي رشته   :تبصره
یا رتبه   ISCیه  درنما  Q2یا رتبه الف وزارت عتف یا دو مقاله چارك    ISC  نمایه  در  Q1کارنامه هریک از افراد دانشکده، داشتن یک مقاله چارك  

 گیرد. ب وزارت عتف مالك عمل قرار می
کتاب و طرح پژوهشی    مقاالت چاپ شده در مجالت معتبر،محل امتیاز    مقرر شد از هر دانشکده یک نفر با داشتن بیشترین امتیاز پژوهشی از  ب)

 سامانه پژوهشی و با داشتن شرط وتویی بند الف معرفی شود.  خارج از دانشگاه ثبت شده در
ب باشد، مجموع امتیازات پژوهشی مندرج در سامانه پژوهشی تعیین کننده    بیش از یک نفر واجد شرایط بندهاي الف و   یک دانشکده   اگر در  ج)

 نهایی خواهد بود. 
پژوهش  در  د) انجام  امتیازات پژوهشی محدوده زمانی  پژوهشی درمحاسبه  از تاریخ    هاي ثبت شده در سامانه  الی    20/8/1398طی دو سال 
انتخاب پژوهشگران برتر دانشگاه مالك عمل خواهد بود.   20/8/1400 بوده، براي   براي  مقرر شد که اگر شخصی سال گذشته پژوهشگر برتر 

از   امتیازهاي یکسال گذشته  ایشان محاسبه شود.  20/8/1400الی    20/8/1399انتخاب در همان سطح،  پژوهشی  (  براي  انجام فعالیت  تاریخ 
 باشد).  1400آبان  20تا تاریخ بایستی حداکثر می
یک سال گذشته   داراي باالترین رتبه در دسته مربوطه، در  JCR  نمایه  مقرر شد یکنفر مؤلف مسئول چاپ مقاله با رتبه یک درصد برتر دره)  

 فناوران برتر استان معرفی شود.  جهت تقدیر در مراسم جشنواره تقدیر از پژوهشگران و
هاي  ک نفر داراي کتاب برتر در یک سال گذشته، دو گروه متشکل از نمایندگان شوراي نشر و شوراي پژوهشی دانشکدهمقرر شد براي انتخاب یو)  
انسانی « منابع  «  و  »کشاورزي«،  »مهندسی«،  »پایهعلوم«هاي  (گروه اول) و دانشکده  »و معماري  هنر« و    »ادبیاتزبان و  «،  » و اجتماعی  علوم 

شنواره تقدیر از پژوهشگران و فناوران برتر استان در هر  (گروه دوم) تشکیل شود و پژوهشگر داراي کتاب برتر جهت تقدیر در مراسم ج »طبیعی
س کتابخانه مرکزي کتاب برگزیده انتخاب شود و به صورت مکتوب به معاونت  یئبا حضور نماینده هر دو گروه و ر  گروه معرفی شوند و نهایتاً 

 پژوهشی دانشگاه معرفی گردد. 
ي طرح پژوهشی خارج از دانشگاه خاتمه یافته و ثبت شده در سامانه پژوهشی در یک سال  مقرر شد یک نفر با بیشترین حجم انعقاد قراردادهاز)  

 گذشته توسط معاونت پژوهشی دانشگاه تعیین و جهت تقدیر در مراسم جشنواره تقدیر از پژوهشگران و فناوران برتر استان معرفی شود. 
ها در  برتر دانشکده نیز انتخاب خواهد شد که همراه با پژوهشگران برتر گروه  نفر باشند نفر دوم پژوهشگر  50هایی که بیش از  در دانشکده  ح)

 جشنواره داخلی هفته پژوهش دانشگاه از آنها نیز تقدیر خواهد شد. 
  



 
 معاونت پژوهش و فناوری 
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 جشنواره داخلی هفته پژوهش انتخاب پژوهشگران برتر دانشگاه جهت تقدیر در  )  2(بخش  
 مقاالت چاپ شده در مجالت معتبر،ها مقرر شد افراد با بیشترین مجموع امتیاز از محل امتیاز پژوهشی  براي انتخاب پژوهشگران در سطح گروه

ها معرفی  هاي پژوهشی خارج دانشگاه مندرج در سامانه پژوهشی و با داشتن شرط وتویی به شرح زیر به عنوان پژوهشگر برتر گروهکتاب و طرح
 باشد. صورتجلسه مالك عمل می نیا) 1(بخش   "د"ها نیز بازه زمانی مندرج در ردیف شوند. در مورد پژوهشگران برتر گروه

یا سه مقاله با چارك   Q2یا دو مقاله با چارك    Q1ها مقرر شد داشتن حداقل یک مقاله با چارك  در خصوص شرط وتویی پژوهشگران برتر گروه
Q3    وQ4    در نمایهJCR  هاي ادبیات، علوم انسانی و هنر داشتن گیرد (براي رشته ه شخص نویسنده مسئول مقاله باشد مالك عمل قرار میک

، داشتن حداقل یک مقاله با  گروهدر کارنامه هر یک از افراد    JCRکند و در صورت نداشتن مقاله  با هر چارك کفایت می  JCRحداقل یک مقاله  
و    Q3(یا رتبه ب وزارت عتف) یا سه مقاله با چارك    ISCدر نمایه    Q2به الف وزارت عتف) یا دو مقاله با چارك  (یا رت  ISCدر نمایه    Q1چارك  

Q4  در نمایهISC گیرد.  (یا رتبه ج وزارت عتف) مالك عمل قرار می 
 اشند، پژوهشگر برتر معرفی نخواهد شد. هایی که افراد، شرایط مندرج در این بند را نداشته بالزم به ذکر است که در گروه )1
 نفر باشند دو نفر پژوهشگر برتر با رعایت شرایط فوق معرفی خواهند شد. 10هایی که بیش از در گروه )2
در یک  JCRرصد برتر در نمایه د 5ها مقرر شد تعدادي از افراد مولف مسئول چاپ مقاله با رتبه تا براي انتخاب پژوهشگران در سطح گروه )3

 سال گذشته نیز مورد تقدیر قرار گیرند.
است، الزم  30/8/1400آخرین زمان ارسال فعالیتهاي پژوهشی توسط اعضاي هیات علمی دانشگاه جهت ثبت و امتیازدهی در سامانه ژیرو  )4

 باشد.  20/8/1400به ذکر است تاریخ انجام فعالیت حداکثر تا تاریخ
نشست تخصصی برگزار کند. آخرین تاریخ جهت ارسال لیست پژوهشگران  3یا  2مقرر گردید هر دانشکده در طول هفته پژوهش حداقل  )5

 است.  4/9/1400برتر، نشستها و سمینارهاي هفته پژوهش دانشکده ها جهت آپلود بر روي وب سایت هفته پژوهش 
 شود از پژوهشگران برتر دانشگاه/دانشکده/گروه در هفته پژوهش براي ایراد سخنرانی دعوت به عمل آید. توصیه می )6
 .به تصویب رسید  در شوراي پژوهشی دانشگاه  24/08/1400ماده و سه تبصره در تاریخ   12ین دستورالعمل در  ا
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