
 
 
 
 
 
 

 برترانتخاب پژوهشگر نامه  آیین
 صنعتی خواجه نصیرالدین طوسیدانشگاه  

 
 هاي پژوهشی اعضاء محتـرم هیـات علمـی دانشـگاه و ارج نهـادن بـه       به منظور ارتقاء سطح فعالیت

 ن نامه به شرح ذیل تدوین شده است.ها در سطح دانشگاه، این آئیگونه فعالیتاین
 

 ب پژوهشگر برترروند کلی انتخا -1ماده 
 

 .هرساله توسط شوراي پژوهشی دانشگاه تعداد پژوهشگران برگزیده تعیین می شود  -
 ساله توسط شوراي پژوهشی دانشگاه هررگزیده، انتخاب پژوهشگر بو شاخص هاي  معیارها -

 عیین می شود.ت
ت ، مقـاال شامل: باالترین امتیاز گرنـت در دانشکده/دانشـگاه  می تواند شاخص هاي انتخاب   -

و حجم قراردادهاي برون دانشگاهی، سابقه آموزشی مبلغ نوع، ، چاپ شده، کتب چاپ شده
 باشد. ..و .

بـا  » انتخـاب پژوهشـگران برگزیـده دانشـگاه       کمیته« انتخاب پژوهشگران برگزیده،جهت  -
 ارزیـابی شاخص هاي تعیـین شـده را   و مطابق مصوبه شوراي پژوهشی ترکیب زیر تشکیل 

 می نمایند.    
 معاون پژوهشی و فناوري دانشگاه  
 مدیر امور پژوهشی و ارتباط با صنعت دانشگاه 
  دانشگاه مرکز اسنادو مرکزي مدیر کتابخانه 
 3نفر از معاونین پژوهشی دانشکده ها  
 1دانشگاه به پیشنهاد ریاست دانشگاهاز اعضاء هیات علمی  نفر 

 
ضـویت  نین پژوهشی دانشکده ها را جهت عنفر از معاو 3شوراي پژوهشی دانشگاه هر سال  :1تبصره

 انتخاب می نماید. »کمیته انتخاب پژوهشگران برگزیده دانشگاه«در 
 

نفر  1نفر هیات علمی،  20تعداد پژوهشگران برگزیده دانشگاه حداکثر می تواند به ازاء هر  :2تبصره
 باشد.

 ١ 



 
 
 
 
 
 
 

 نحوه اجراء  -2ماده 
 

معاون پژوهشی دانشگاه معیارها و شاخص هاي تعیین شده توسط شوراي پژوهشی دانشگاه  -
 اعـالم   »کمیته انتخاب پژوهشـگران برگزیـده دانشـگاه   «به اعضا را شرایط  ینو اسامی واجد

 می نماید.
توسط کمیته در شوراي پژوهشی دانشگاه مطرح و مـورد تصـویب    گانشوندانتخاب اسامی  -

 قرار می گیرد.
و بـر آن  دانشگاه تعیین توسط شوراي پژوهشی هر ساله وه تقدیر از پژوهشگران برگزیده نح -

 اساس از پژوهشگران برگزیده در جشنواره پژوهشی دانشگاه تقدیر می گردد.
برتر منوط به عدم انتخاب ایشـان  پژوهشگر کاندیداي انتخاب یک عضو هیات علمی بعنوان  -

 باشد.سال گذشته می  3طی در حوزه مربوطه 
 دانشـگاه   برتـر مجـري برگـزاري مراسـم تقـدیر از پژوهشـگران      دانشـگاه  پژوهشـی   معاون  -

 .می باشد
 

برگزیده، تعداد پژوهشگران و معیارهاي انتخاب سقف بودجه براي تقدیر از پژوهشگران  :3تبصره
مـورد تصـویب   در هیات رئیسه دانشـگاه  و تعیین دانشگاه به پیشنهاد شوراي پژوهشی هر ساله 
 گیرد.قرار می

 
باید داراي سابقه آموزشـی مـورد تائیـد    پژوهشگران برگزیده شوراي پژوهشی دانشگاه  :4تبصره

 معاونت آموزشی دانشگاه نیز باشند.
 

 مـورد تصـویب شـوراي پژوهشـی    15/4/93 در تـاریخ تبصـره   4و ماده  2مشتمل در نامه  این آیین
 قرار گرفت.دانشگاه  رئیسه مورد تصویب در هیات 20/8/93در تاریخ و دانشگاه 

 ٢ 


