
 سينا در هفته پژوهشهيات علمي دانشگاه بوعلياعضاء و تشويق  تقديرنامه  آيين
 

 شوراي پژوهشي دانشگاه( 91/7/91مصوب )

 

 مقدمه:

سينا، انتشار دانش و ارتقاء سهم ايران در توليد دانش هاي علمي اعضاء هيات علمي دانشگاه بوعليبه منظور ارج نهادن به فعاليت

هاي پژوهشي اعضاء هيات علمي از پايان شهريور سال گذشته لغايت پايان شهريور سال بعد )سال فعاليتجهاني هر ساله 

نامه نفرات برگزيده در هفته پژوهش همان سال مورد تشويق و تقدير آوري و بررسي مي گردد و بر اساس اين آيينپژوهشي(جمع

 قرار مي گيرند.

 

 در آيين نامه ارتقاءرا کسب نموده باشد. 2امتياز از بندهاي ماده  5يالزم است حداقل هر گروه آموزشدر برتر  پژوهشگر-1ماده 

در مواردي که نفر برتر گروه آموزشي به عنوان برترين هاي دانشكده معرفي شود الزمست که نفر بعدي آن گروه آموزشي : 1تبصره

 به عنوان پژوهشگر برتر گروه معرفي گردد.

نفر و کمتر از آن، مي بايست جهت امتياز دهي با گروه هاي مشابه در آن دانشكده ادغام  3گروه هاي در هر دانشكده  : 2تبصره

 گردند.

 انتخاب مي گردد. هيات علمي به شرح ذيلعضو هر دانشكده بر اساس تعداد در پژوهشگربرتر-2ماده 

 عضو هيات علمي يك نفر نفر  22 تا 9از  -

نفر محسوب مي  22نفر،  22نفر يك نفراضافه خواهد شد. )کسر  22ه ازاء هر نفر عضو هيات علمي، ب 22بيش از  -

 گردد(

. ) باشدآيين نامه ارتقاء مي 2بندهاي ماده امتياز از  7داشتن حداقل  ،دانشكدهپژوهشگر برتر شرط الزم جهت معرفي  :1تبصره

 را کسب نمايد( 2-9امتياز از بند  3الزم است حداقل 

د نتوانميعضو هيات علمي نفر  95هاي با بيش از عضو هيات علمي، حداکثر يك نفر و گروهنفر  95تا  هايآموزشيگروه:2 تبصره

 دانشكده داشته باشند.را در حداکثر دو پژوهشگر برتر 

مورد  وشود انتخاب مي ،هادانشكدهبين نمونه معرفي شده از برتر و پس از مقايسه پژوهشگران نيز دانشگاه  پژوهشگربرتر-3ماده 

 رد.يتشويق ويژه قرار مي گ

شده باشد و يا طرح ايشان در  شناختهدر سطح کشوري به عنوان طرح برتر طرح ايشان طرح تحقيقاتي که  مجري-4ماده 

 رتبه آورده باشد.،  فارابيو رازي جشنواره خوارزمي

در سمينارهاي داخلي و خارجي در سال  را شده ارائهعضو هيات علمي که بيشترين تعداد مقاله يك هر دانشكده  از-5ماده 

 .داشته باشد پژوهشي گذشته

 گذشته به اتمام رسانيده باشد.پژوهشي سال  طولهيات علمي که بيشترين تعداد طرحهاي تحقيقاتي را در  عضو-6ماده 

پژوهشي در طي سال از طريق طرح پژوهشي  دانشگاههيات علمي که بيشترين اعتبار مالي را از خارج از  عضو-7ماده 

يا قرارداد طرح  ضمناًهيات علمي در نظر گرفته خواهد شد.  عضويك  مختلفگذشتهجذب نموده است. مجموع مبلغ طرحهاي 

 بايستي از طريق دانشگاه منعقد شده باشد.طرحها مي

 رسانيده باشد اتمامبه  هاي مختلفگذشته براي بخشپژوهشي علمي که بهترين طرح کاربردي را در طي سال  عضوهيات-8ماده 

 ضمناً قرارداد طرح از طريق دانشگاه منعقد شده باشد. .دهد ارائهگواهي الزم را  و



را در طول سال پژوهشي گذشته، به ثبت علمي رسانيده باشد و گواهي الزم را نيز ارائه علمي که اختراعي  عضوهيات-9ماده 

 نمايد.

 باشد. الملليولفين کتاب به زبان خارجي در سطح بين هيات علمي که عضو مجموعه م همكار-11ماده 

 بين المللي باشد. کنفرانسهايعلمي که جزء هيات تحريريه مجالت بين المللي و يا کميته علمي سمينارها و  هياتعضو -11ماده 

دانشگاه داشته است. از هر از طريق شوراي انتشارات چاپ را  تيراژکه بيشترين تجديد چاپ و  ،کتاب مترجميا  مولف-12ماده 

شود و سپس در سطح دانشگاه کتابي که بيشترين تجديد چاپ و تيراژ را داشته باشد دانشكده يك نفر عضو هيات علمي معرفي مي

 انتخاب مي گردد.

رسانيده  با مجوز شوراي انتشارات دانشگاه بوعلي سينا را به چاپ کتاببيشترين تعداد  تا کنون ههيات علمي ک عضو-13ماده 

 ل مي شود(اعمدر طول دوره خدمتا يكباربراي هر فرد باشد. )اين مورد 

يك نفر عضو هيات علمي از دانشكده هنر و معماري که به تشخيص دانشكده مربوطه داراي برترين اثر ارزنده و بديع  -14ماده 

 هنري در آن دانشكده در سال پژوهشي گذشته باشد.

 زارت فرهنگ و ارشاد اسالمي، در سال پژوهشي گذشته بعنوان کتاب برتر سال انتخاب گرديده باشد.کتابي که از طرف و -15ماده 

 تنها لوح تقدير و در بقيه موارد لوح تقدير و جايزه اهداء مي گردد. 99و  5در مواد  -16ماده 

، تنها جايزه ي مورد ارجح به وي اهداء چنانچه عضو هيات علمي در بيش از يك مورد از موارد فوق حائز شرايط الزم باشد: 1هتبصر

 خواهد شد و فقط در لوح تقدير ايشان بقيه موارد ذکر مي گردد.

نتيجه الزم است  ميگيرد و انجامتوسط دانشكده مربوطه در اين آيين نامه امتياز بندي و ارزيابي فعاليتهاي ذکر شده -71ماده 

و فناوري  پژوهشيمعاونت حوزه صورت مكتوب براي به وراي پژوهشي دانشكده و ارسال صورتجلسات گروه و شنهايي با ذکر امتياز 

 اعالم گردد.دانشگاه 

نوع و مقدار جوايز در هر سال به پيشنهاد شوراي پژوهشي دانشگاه و تاييد هيات رئيسه دانشگاه و در صورت تامين  -71ماده 

 اعتبار، تعيين و در هفته پژوهش به نفرات برگزيده اهداء مي گردد.

 

تصويب رسيد و از سال  در شوراي پژوهشي دانشگاه بازبيني و به 81/7/11تبصره در تاريخ  5مادهو  81آيين نامه در  اين●●

 به بعد قابل اجرا مي باشد. 8811
 

 


