
 

دانشکده رتبیت بدنی و علوم ورزشی  

آئین انمه انتخاب دانشجوی ژپوهشگر ربرت  

مقدمه:  

انتخاب دانشجوی پژوهشگر برتر در مقطع تحصیلی کارشناسی ، کارشناسی ارشد، دکتری  ،ن نامهئیهدف از این آ 

در جهت تشویق و توسعه پژوهش های دانشجویی و همچنین افزایش سطح پژوهشی و علمی  می باشد که

 دانشجویان تدوین شده است.

: دانشجوی پژوهشگر برتر فردی است که از لحاظ ویژگی های پژوهشی و علمی بر اساس این آئین نامه از 1ماده 

 دیگر دانشجویان همسطح مقطع خود امتیاز باالتری را کسب نماید.

 شرایط عمومی دانشجوی پژوهشگر برتر :2ماده 

شهریور سال بعد ) طی سه سال گذشته( قابل  31فعالیت های پژوهشی دانشجو از اول مهر ماه سال قبل تا : 2-1

 محاسبه است.

 دانشجویان در هر مقطع تنها یک بار می توانند به عنوان پژوهشگر برتر انتخاب شوند.: 2-2

ماه از فارغ التحصیلی  12می توانند جز دانشجویان پژوهشگر برتر انتخاب شوند که بیش از فارغ التحصیالنی : 3-2

 آن ها نگذشته باشد.

 : نحوه محاسبه امتیاز دانشجویان برتر پژوهشی:3ماده 

 می باشد.  1محاسبه امتیازات دانشجویان پژوهشی برتر براساس جدول شماره 

 

 پژوهشی دانشجویان پژوهشی برتر . نحوه محاسبه فعالیت های1جدول شماره 

 3/0-5/0 سمینار دانشجویی مورد تایید اساتید مربوطه 1

فعالیت های اجرایی در امور پژوهشی) عضویت در کمیته  2

 تحقیقات دانشجویی( و فعالیت در نشریات علمی معتبر

5/0-1/0 

 3/0-5/0 ارائه مقاله به صورت پوستر در کنگره داخلی و بین المللی 3



 1 ارائه مقاله به صورت سخنرانی در کنگره های داخلی و بین المللی 4

چاپ مقاله در مجالت علمی پژوهشی معتبر داخلی و سطح  دو   5

(SCOPUS) 

5-2 

 امتیاز 10سقف  تا (PUBMEDو  ISIچاپ مقاله در مجالت سطح سطح یک ) 6

 1امتیاز، مقام دوم:  2اول:مقام  کسب مقام در مسابقات علمی پژوهشی دانشجویی داخلی 7

 امتیاز 1امتیاز و مقام سوم: 

 2امتیاز، مقام دوم:  3مقام اول  کسب مقام در مسابقات علمی پژوهشی بین المللی 8

 امتیاز 1امتیاز و مقام سوم: 

مشارکت در طرح های پژوهشی بغیر از پایان نامه) با توجه به  9

 میزان مشارکت(

1-5/0 

 امتیاز 1هر ده ملیون ریال  مالی در انجام طرح های پژوهشیدریافت حمایت  10

 5-10 تالیف کتاب 11

 2-5 ترجمه کتاب 12

ثبت اختراع مورد تایید دانشگاه، سایر مراکز علمی پژوهشی معتبر  13

 و یا بنیاد ملی نخبگان

10-3 

 

شرایط مساوی الویت انتخاب با معدل مالک ورود جهت انتخاب دانشجوی برتر پژوهشی نیست، اما در : 1تبصره 

 17برای دانشجویان کارشناسی،  16دانشجو با معدل باالتر می باشد. همچنین به ازای معدل مساوی یا باالتر از 

امتیاز تعلق خواهد گرفت. جهت استفاده  10و  5، 3برای  دانشجویان دکتری به ترتیب  17برای دانشجویان ارشد و 

 وی معاونت آموزشی دانشکده الزامیست.از امتیاز معدل گواهی از س

 می باشد. 5حداکثر ( 1)جدول شماره  10و  9امتیاز قابل اکتساب از جمع ردیف : 2تبصره 

محاسبه  2امتیاز همکاری در چاپ مقاله، ترجمه و تالیف کتاب یا ثبت اختراع مطابق جدول شماره  :3تبصره

 خواهد شد.

علمی اعم از شرکت در کنگره، پذیرش مقاله، کتاب -ارائه گواهی معتبر برای کلیه فعالیت های پژوهشی :4تبصره 

 در دست چاپ و ... الزامیست.

متیاز تعلق خواهد گرفت که به نام و یا آدرس دانشگاه خوارزمی کلیه فعالیت های علمی و پژوهشی ابه : 5تبصره 

 باشد.با شد و مربوط به مقطع فعلی دانشجو 

 

 : نحوه امتیاز فعالیت های پژوهشی و فناوری مشترک2جدول شماره 



 3ستون  2ستون  1ستون 

 مجموع ضرایب )%( سهم هر یک از همکاران از امتیاز 

 دوم)%( اول)%(

1 100 - 100 

2 80 50 130 

3 75 40 155 

4 70 35 175 

5 60 25  180 

 190  50 و بیشتر 6

  

 


