
 

  تهران دانشگاه پژوهشى هاى نشان اعطاى نامه  آيين

  : دفه

 هرساله تهران دانشگاه آنان، علمي هاي کوشش به نهادن ارج و قدرداني و تهران دانشگاه پژوهشگران منظورتشويق به    
جوان ان نيز معرفي  پژوهشگرو نمونه و برجسته پژوهشگران واعطاي نشان پژوهشي به معرفي به نسبت پژوهش درجشنواره

  : نمايد مي اقدام ذيل شرح به نمونه

   برجسته پژوهشگران انتخاب ضوابط و شرايط -١ ادهم

 ۵ حداقل بايد جديداالستخدام و انتقالي علمي هيات اعضاي و باشند تهران دانشگاه وقت تمام علمي هيأت عضو بايد منتخبين -١-١
  .باشند داشته تهران دانشگاه در وقت تمام و مستمر پژوهشي - علمي فعاليت سال

 به قبال آه است فردي با اولويت باشند،  مي يكسان هاي امتياز داراي آه نفر دو بين از برجسته پژوهشگر درانتخاب :١تبصره
  .باشد شده انتخاب نمونه پژوهشگر عنوان

 کشاورزي، ومعماري، هنر ، پايه علوم ، فني: ”  هاي گروه از تفکيک به دانشگاه برجسته پژوهشگر نفر هفت انتخاب -٢-١
 سال ماه اسفند پايان تا خدمت دوران پژوهشي هاي فعاليت کل براساس  “رفتاري و اجتماعي علوم و انساني علوم دامپزشكي،

  .قبل

 براي امتياز ۴۵٠، فني و پايه علوم هاي گروه براي امتياز ۶٠٠حداقل اکتساب برجسته پژوهشگر مدارک بررسي شرط -٣-١
 براي امتياز ٣٠٠ و رفتاري و اجتماعي علوم انساني، علوم هاي گروه براي  امتياز ٣۶٠ و دامپزشکي و کشاورزي گروههاي

  .باشد می) Grant( ويژه اعتبار تخصيص آيين نامه ٣و٢ماده هاي  امتيازات آسب شده از مجموع از هنرومعماري گروه

 عنوان به تواند مي يکبار فقط دانشگاه در خويش خدمت دوران طول پژوهشي عملكرد اساس بر علمی هيات هرعضو -۴-١
  .شود انتخاب برجسته پژوهشگر

 برجسته پژوهشگر عنوان به را نفر يك ساله هر دانشگاه آن علمی هيات اعضای بين از تهران پزشکی علوم دانشگاه -۵-١
  .نمايد مي معرفي دانشگاه پژوهشي معاونت به پژوهش جشنواره در تشويق وجهت انتخاب

 نسبت تحقيقاتي مراآز/  ها دانشكده/  ها پرديس پژوهشي معاونين از استعالم با پژوهشی نظارت و ريزی برنامه آل اداره -۶-١
  . نمايد مي اقدام برجسته پژوهشگران انتخاب و معرفي به

  نمونه پژوهشگران انتخاب ضوابط و شرايط -٢ ماده

 ۵ حداقل نيز وجديداالستخدام انتقالي علمي هيأت اعضاي و باشند تهران دانشگاه وقت تمام علمي هيأت عضو بايد منتخبين -١-٢
  .باشند داشته تهران دانشگاه در وقت تمام و مستمر پژوهشي - علمي فعاليت سال

 علوم و دامپزشكي کشاورزي، فني، پايه، علوم معماري، و هنر رفتاري، و اجتماعي علوم"هاي گروه از يک هر از -٢-٢
  .شد خواهد انتخاب نفر يك) از برگزاري جشنواره قبل سال ماه اسفند پايان تا( ساله پنج پژوهشي هاي فعاليت براساس "انساني

 هاي گروه براي امتياز ١۵٠ فني، و پايه علوم هاي گروه براي امتياز ٢٠٠حداقل اآتساب نمونه پژوهشگر انتخاب شرط-٣-٢
 و هنر گروه براي امتياز ١٠٠ و رفتاري و اجتماعي علوم انساني، علوم هاي گروه براي امتياز ١٢٠ودامپزشكي، آشاورزي
  :باشد مي ذيل ضوابط براساس معماري

  .  WOS١  ايندآس با شده چاپ مقاالت از امتياز کل% ٢٠ حداقل کسب:دامپزشكي و آشاورزي فني، پايه، علوم گروههاي-١

 با پژوهشي علمي و المللي بين نشريات از امتياز کل% ٢٠ حداقل آسب: رفتاري و اجتماعي علوم و انساني علوم گروههاي-٢
  . ذيربط آميسيون تاييد با) ترجمه يا تاليف( کتاب داشتن يا و ٢ISCيا المللي بين ايندآس
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 يا و ISC يا المللي بين ايندآس با پژوهشي علمي و المللي بين نشريات از امتياز کل% ٢٠ حداقل آسب: معماري و هنر گروه -٣ 
 بين معتبر مراجع از گواهينامه داراي هنري علمي بديع اثر يك خلق( ذيربط آميسيون تأييد با) ترجمه يا تأليف( کتاب داشتن
  ).گردد آتاب جايگزين تواند مي ذيربط آميسيون تشخيص با داخلي يا و المللي

  .شوند نامزد نمونه پژوهشگر بعنوان توانند نمی اند شده انتخاب برجسته پژوهشگر عنوان به قبال آه علمي هيات اعضاي -۴-٢

  .شود انتخاب نمونه پژوهشگر عنوان به مجددا سال ۵ از پس تواند مي نمونه پژوهشگر - ۵-٢

  نمونه ان جوانپژوهشگر انتخاب ضوابط و شرايط -٣ماده 

 نيز نبايد استخدام ايشان تاريخ  سال سن بوده واز ٣۵تهران با حداآثر  دانشگاه وقت تمام علمي هيأت منتخبين بايد عضو -١-٣
  بيش از پنج سال گذشته باشد.

 علوم و دامپزشكي کشاورزي، فني، پايه، علوم معماري، و هنر رفتاري، و اجتماعي علوم" هاي گروه از يک هر از  -٢-٣
 انتخاب نفر يك) از برگزاري جشنواره قبل سال ماه اسفند پايان تااستخدام  تاريخاز( هاي پژوهشي بر اساس فعاليت "انساني
  شد. خواهد

 گروه براي امتياز ١۵٠ فني، و پايه علوم هاي گروه براي امتياز ٢٠٠حداقل اآتساب نمونه جوان پژوهشگر انتخاب شرط- -٣-٣
 هنر گروه براي امتياز ١٠٠ و رفتاري و اجتماعي علومو انساني علوم هاي گروه براي امتياز ١٢٠ودامپزشكي، آشاورزي هاي
  :باشد مي ذيل ضوابط براساس معماري و

  .   WOS  ايندآس با شده چاپ مقاالت از امتياز کل% ٢٠ حداقل کسب:دامپزشكي و آشاورزي فني، پايه، علوم گروههاي-١

 با پژوهشي علمي و المللي بين نشريات از امتياز کل% ٢٠ حداقل آسب: رفتاري و اجتماعي علوم و انساني علوم گروههاي-٢
  . ذيربط آميسيون تاييد با) ترجمه يا تاليف( کتاب داشتن يا و ISC يا المللي بين ايندآس

 يا و ISC يا المللي بين ايندآس با پژوهشي علمي و المللي بين نشريات از امتياز کل% ٢٠ حداقل آسب: معماري و هنر گروه -٣ 
 بين معتبر مراجع از گواهينامه داراي هنري علمي بديع اثر يك خلق( ذيربط آميسيون تأييد با) ترجمه يا تأليف( کتاب داشتن
  ).گردد آتاب جايگزين تواند مي ذيربط آميسيون تشخيص با داخلي يا و المللي

 معرفي  نمونه جوان پژوهشگر بعنوان توانند نمی اند شده انتخاب پژوهشگرنمونه عنوان به قبال آه علمي هيات اعضاي -۴
  .شوند

  انتخاب شود. مجددا" به عنوان پژوهشگر نمونه  مي تواند سال ۵پس از  نمونه  پژوهشگر جوان-۵

   ارزيابي معيارهاى -۴ ماده

 به ويژه اعتبار تخصيص نامه آيين ٣و٢هاي ماده( ويژه اعتبار تخصيص معيارهاي با پژوهشگران تحقيقاتي سوابق ارزيابي
  .گيرد مي صورت) تهران دانشگاه علمي هيأت اعضاي

 نامه آيين ٢-١-٢ و ١-١-٢ بندهاي از مكتسبه امتيازات مجموع معادل آاربردي طرحهاي از قبول مورد امتياز حداآثر: ٢تبصره 
  .باشد مي تهران دانشگاه علمي هيأت اعضاي به ويژه اعتبار تخصيص

  .باشد مي مربوط تخصصي آميسيون با قديمي مجالت اعتبار تعيين برجسته پژوهشگران مدارك بررسي در: ٣تبصره

   

  

  

  



 

   پژوهش جشنواره داوري آميته -  ۵ ماده 

  :باشد مي ذيل شرح به پژوهش جشنواره داوري آميته ترآيب -١-۵

  )آميته مسئول( دانشگاه پژوهشی معاون -١-١-۵

  )آميته علمي دبير(پژوهشی نظارت و ريزی برنامه مديرآل -٢-١-۵

  تخصصي هاي آميسيون اعضاي انتخاب به نفر يك هرآميسيون از -٣-١-۵

  ) رأي حق بدون(آميته اجرايي دبير -۴-١ -۵

   

  اجرا نحوه -۶ ماده

  :است ذيل شرح به نامه آئين اين مشمول پژوهشگران انتخاب اجرايى مراحل 

 اساس بر ،برجستهپژوهشگر  انتخاب براي مستقل تحقيقاتي مراآز/ ها دانشكده/ ها پرديس از هريك پژوهشی معاونت -١-۶
 با شرايط واجدين بين از) جشنواره برگزاري از قبل سال ماه اسفند پايان تا( علمي هيأت اعضاي طول خدمت پژوهشي عملكرد
 اداره به  تخصصي هاي آميسيون در بررسي منظور به ومستندات مدارك وآليه  شده تكميل فرم با همراه را نفر ١امتياز باالترين

  .نمايند مي معرفي  دانشگاه پژوهشی نظارت و ريزی برنامه آل

 اساس بر ،نمونه پژوهشگر  انتخاب براي مستقل تحقيقاتي مراآز/ ها دانشكده/ ها پرديس هريك از پژوهشی تمعاون  -٢-۶
 با شرايط واجدين بين از) از برگزاري جشنواره قبل سال ماه اسفند پايان تا( علمي هيأت اعضايپنج ساله  پژوهشي عملكرد
 ادارهبه   به منظور بررسي در آميسيون هاي تخصصي همراه با فرم تكميل شده  وآليه مدارك ومستندات را نفر ١امتياز باالترين

  .دننماي مي معرفي دانشگاه  پژوهشی نظارت و ريزی برنامه آل

 اساس بر نمونه، جوان پژوهشگر  انتخاب براي مستقل تحقيقاتي مراآز/ ها دانشكده/ ها پرديس هريك از پژوهشی معاونت -٣-۶
 واجدين بين از) جشنواره برگزاري از قبل سال ماه اسفند پايان تااز شروع استخدام ( علمي هيأت اعضاي پژوهشي عملكرد
 هاي آميسيون در بررسي منظور به ومستندات مدارك وآليه  شده تكميل فرم با همراه را نفر ١امتياز باالترين با شرايط

  .دننماي مي معرفي  دانشگاه پژوهشی نظارت و ريزی برنامه آل اداره به  تخصصي

وبراساس گزارش  تخصصی درآميسيونهاى مدارك ارزيابى و بررسي از پس پژوهشی نظارت و ريزی برنامه آل اداره -۶-۴
به آميته داوري   نمونه وجوان برجسته،نمونه پژوهشگران انتخاب براياز هرگروه يك نفر واجد باالترين امتياز را ها، آميسيون

  جشنواره معرفي مي نمايد.

 برجسته و ،جوان نمونه  نمونه پژوهشگران انتخاب و برگزيدگان نهايى بررسي به نسبت پژوهش  جشنواره  داوري آميته -۶-۵
  . نمايد مى اقدام

  

  برگزيدگان از قدردانى و تشويق نحوه -٧ ماده 

  ولوح تقدير: نشان اعطاي -١-٧ 

  برجسته پژوهشگر به تهران دانشگاه پژوهش ١ درجه نشان اعطاى -١-١-٧ 

   نمونه پژوهشگر به تهران دانشگاه پژوهش ٢ درجه نشان اعطاى -٢-١-٧ 

  اعطاي لوح تقدير به پژوهشگر جوان نمونه-٣-١-٧

   امتياز ٢٠ ، برجسته پژوهشگر براى امتياز ۴٠ معادل اعطايى ويژه اعتبار از برخوردارى -٢-٧ 

  امتياز براي پژوهشگر جوان نمونه ٢٠و  نمونه پژوهشگر براى



 

 از استفاده با) المللي بين هاي همايش در شرآت ويژه طرح( المللي بين همايشهاي در شرآت براي تسهيالت ارائه امكان -٣-٧
  سال هر در بار ٢ اآثر حد و متوالي سال سه مدت به ويژه اعتبار

  وجوان نمونه نمونه پژوهشگر به تشويقي پايه يكو برجسته پژوهشگر به تشويقي پايه ٢ اعطاي-۴-٧

   

 تاريخ در تهران دانشگاه پژوهشي شوراي  جلسه ششصد وشصت وسوميندر شده انجام اصالحات اساس بر  نامه آيين اين    
 مي اعالم ملغي قبلي نامه آيين و بوده االجرا الزم تصويب تاريخ از و رسيد تصويب به تبصره ٣ماده و ٧در ٠٨/٠٧/١٣٩١
 .گردد


