
 حوزه پژوهش و فناوری دانشگاه کوثر )ویژه خواهران(

 

 

 1مشخصات سند

 انتخاب پژوهشگر برتر دانشگاه کوثردستورالعمل   عنوان سند:

 9شماره سند:  دستورالعمل نوع سند: 

 5از 1صفحه:   03ویرایش: 

 یید در هیأت رئیسه أیکسال پس از تتاریخ اصالحیه بعدی: 

 اصالحیه در موعد مقرر؛ سند تا اصالحیه بعدی معتبر است.*درصورت عدم نیاز به 

 

 اقدام کنندگان

 امضاء واحد سازمانی نام و نام خانوادگی اقدامات

  مدیر حوزه پژوهش و فناوری سعیده قضاییدکتر  تهیه کننده:

  معاون آموزشی و پژوهشی نسترن پارسافرددکتر  تأیید کننده:

  رئیس دانشگاه حسینیدکتر علیرضا  تصویب کننده:

 

 امضاء شماره و تاریخ صورتجلسه نام و نام خانوادگی دبیر مرجع تایید و ثبت

 دکتر سعیده قضایی شورای پژوهشی دانشگاه
  114جلسه شماره: 

 10/1399 /23  تاریخ: 

 دکتر ابراهیم کنعانی هیأت رئیسه
  179جلسه شماره: 

 12/11/1399تاریخ: 

 

 تاریخ و شماره ابالغ سند حوزه کارشناس هیأت رئیسه نگهداری سندمرجع 

  ریاست الهه ربانی هیأت رئیسه

 

 

 

                                                           
 شود.دانشگاه نگهداری می پژوهش و فناوری حوزهبرگ در محل کار این 1



 عنوان سند: 

 برتر دانشگاه کوثرانتخاب پژوهشگردستورالعمل 

 

 9شماره: 

 12/11/1399 تاریخ:  03 ویرایش:

 5از  2 صفحه:

 

 

سی در جلسه مورخ   رنحوه انتخاب پژوهشگران برتر دانشگاه کوثر پس از بر دستورالعملشگران برتر دانشگاه هبه منظور تشویق و تقدیر از پژو

 گردیده است و در مورد معرفیبرتر در سطح دانشگاه تصویب  شورای پژوهشی دانشگاه کوثر صرفا جهت انتخاب پژوهشگر 23/10/1399

 خواهد شد.اقدام کشوری بر اساس آیین نامه مربوطه استانی و پژوهشگران برگزیده 

 :تعاریف و اختصارات به کار رفته در این دستورالعمل به شرح زیر است -تذکر

 داخلی دانشگاه کوثر شیوه نامه امتیازدهی: شیوه نامه امتیازدهی 

 شرایط عمومی  -1ماده 

پایان اسفند ماه سال جاری )یا معادل  ل تادوره زمانی فعالیت پژوهشی مورد بررسی، دو سال در بازه زمانی ابتدای فروردین دو سال قب-1-1

 میالدی آن( خواهد بود. 

 .های پژوهشی بایستی به نام دانشگاه کوثر باشد کلیه فعالیت :1تبصره

های مشخص امتیاز از بند 15 دانشگاه باید در دوره زمانی مورد بررسی حداقل کت در طرح انتخاب پژوهشگربرترفرد متقاضی برای شر-1-2

-SCOPUSیا  JCR ،ISC در صد این امتیاز از محل مقاالت چاپ شده در مجالت نمایه شده 50طی که حداقل کند به شر شده زیر کسب

SJR  اند، باشد.های مصوب دانشگاه که پایان یافته و در کارنامه پژوهشی امتیازدهی شدهیا طرح 

یند انتخاب رآتا دو سال امکان شرکت در ف اند،به عنوان پژوهشگربرتر انتخاب شده علمی که قبالً هیأتآن دسته از اعضای محترم  -1-3

 پژوهشگربرتر را ندارند.

اند، نموده اخذ کدهدانش شورای پژوهشی دانشگاه پس از بررسی امتیازات کسب شده از بین متقاضیان که باالترین امتیاز را در-1-4

 کده به شرح زیر معرفی خواهد نمود:علمی دانش هیأت ءبرتر را بر اساس تعداد اعضاشگرانهپژو

 

 تعداد پژوهشگران منتخب علمی دانشکده هیأتتعدادا اعضای 

 نفر 1 29تا 

 نفر 2 59الی  30

 نفر 3 89الی  60

 

 ها، باالترین امتیاز کسب شده به عنوان پژوهشگر برتر معرفی خواهد شد.منتخب دانشکدهبین پژوهشگران از  :2تبصره

 

 انتخاب پژوهشگر برتر دانشگاه کوثر دستورالعمل

 



 عنوان سند: 

 برتر دانشگاه کوثرانتخاب پژوهشگردستورالعمل 

 

 9شماره: 

 12/11/1399 تاریخ:  03 ویرایش:

 5از  3 صفحه:

 

 نمی توانند به عنوان پژوهشگربرتر انتخاب شوند. ،سازمان دیگر و در دوره فرصت مطالعاتی یا اعضای هیأت علمی مامور به تحصیل -1-5

 :های پژوهشی واجد امتیازفعالیت -2ماده 

 .نامه امتیازدهی شیوهس )دارای ضریب تاثیر( بر اسا JCR مقاالت چاپ شده در مجالت نمایه در -2-1

 .شیوه نامه امتیازدهی بر اساس  WOS (Web of science) ،SCOPUS-SJR مقاالت چاپ شده در مجالت نمایه شده در -2-2

های و شورای عالی حوزه  ) وزارتین علوم و بهداشت داخلیترویجی معتبر  –و علمی پژوهشی-مقاالت چاپ شده در مجالت علمی-2-3

 .امتیازدهی نامه شیوه اساس بر ISCنمایه شده در  خارجی( و علمیه

 های علمیهو و شورای عالی حوزه معتبر وزارتین علوم و بهداشت ترویجی – علمی ومقاالت چاپ شده در مجالت علمی پژوهشی  -2-4

 .امتیازدهی نامه شیوه اساس بر ( ISCدر شواری راهبردی  )غیر مصوب

 .نخواهد شد هامتیازی داد (Acceptanceپذیرش ) به مقاالت چاپ شده امتیاز تعلق می گیرد و به فقط : 3تبصره

نامه ارسالی وزارت عتف  ها درتایی این پایگاه 80)لیست  .نمایه شده از سوی وزارت علوم مقاالت چاپ شده خارجی ایندکس شده در-2-5

 .مشخص شده است(  18/12/92مورخ   5847079/8/3به شماره 

 دانشگاهی بر اساس شیوه نامه امتیازدهی.های پژوهشی درون و برون  طرح-2-6

 نامه شیوه اساس بر امتیاز 6های داخلی و خارجی تا سقف های همایشچاپ شده در مجموعه مقاله مقاله علمی کامل و چکیده-2-7

 .امتیازدهی

 . (patent) نوآوری، اکتشاف و اختراع ثبت شده-2-8

 تالیف، ترجمه و ... .کتب منتشره به صورت -2-9

مدالها، فرهنگستان علوم، فرهنگستان علوم  لدهای کسب شده در جشنواره های رازی، خوارزمی، فارابی، بانک توسعه اسالمی، فیممقا-2-10

 .یاست جمهوریرجهان سوم، آیسسکو، برگزیدگان جشنواره نانو 

الذکر در بازه زمانی ابتدای فروردین دو سال قبل تا پایان : منظور ازمقام، رتبه های اول تا سوم کسب شده درجشنواره های فوق 4تبصره

 دارند. امتیاز 4امتیاز و مقام سوم  5امتیاز، مقام دوم  6الذکر باشد. مقام اول جشنواره های فوقی)یا معادل میالدی آن( م اسفند همان سال

 امتیاز( می باشد.  5)معادل  های پژوهشی، نصف امتیاز یک دوره ارتقاءداوری فعالیت امتیازسقف -2-11

 .داوری کنفرانس ها امتیازی ندارد :5تبصره

 .گیردنمی تعلق امتیازی متقاضی، نامه پایان از مستخرج مقاالت به -2-12



 عنوان سند: 

 برتر دانشگاه کوثرانتخاب پژوهشگردستورالعمل 

 

 9شماره: 

 12/11/1399 تاریخ:  03 ویرایش:

 5از  4 صفحه:

 

 باشد.های پژوهشی انجام یافته قبل از استخدام در دانشگاه، مشمول دریافت امتیاز نمیفعالیت -2-13

 : نحوه اجرا 3ماده 

علمی متقاضی شرکت  هیأتدانشگاه، اعضای  آموزشی و پژوهشیدرآستانه هفته پژوهش هر سال، متعاقب فراخوانی ساالنه معاونت  -3-1

 گروهبرتر را تکمیل و به همراه مدارک الزم به شورای در طرح انتخاب پژوهشگر برتر سال دانشگاه بایستی پرسشنامه انتخاب پژوهشگران

 ه نمایند.ئارا

 به همراه مدارک الزم ارائه شده است.که های پژوهشی است مالک امتیازدهی، آن دسته از فعالیت-3-2

( شرایط 1با باالترین امتیاز که مفاد بند)اعضای هیات علمی از طرف هر دانشکده اسامی و  معرفیگروه نفرات برتر را به دانشکده  -3-3

دانشگاه ارسال آموزشی و پژوهشی فروردین هر سال به معاونت  25د، پس از بررسی در شورای دانشکده، حداکثر تا نرا دارا باشعمومی 

 خواهد شد.

ظرفیت از کسانی که  برابر2 از طرف شورای پژوهش دانشگاه به عنوان کمیته داوری، پس از بررسی پرونده ها از هر دانشکده تا -3-4

 نماید.معرفی می دانشگاهآموزشی و پژوهشی اند به عنوان پژوهشگران برتر سال دانشگاه انتخاب و به معاونت هباالترین امتیاز را کسب نمود

 هیأتای در مورد پژوهشگران برگزیده وجود ندارد و در صورت عدم کسب شرایط توسط اعضای بندی دانشکدهگونه سهمیههیچ -3-5

 معرفی نخواهند شد.ای علمی هر دانشکده، فرد یا افراد برگزیده

 نامه امتیازدهی است.های پژوهشی شیوهمعیار امتیازدهی به فعالیت-6-3

 : برتر دانشجوییضوابط انتخاب پژوهشگر -4ماده 

  14داشتن حداقل معدل کل برابر با  -1-4

 ارائه دستاوردهای پژوهشی با آدرس صحیح دانشگاه -2-4

 صورت خواهد پذیرفت. نامه داخلی امتیازدهینحوه امتیازدهی مطابق با شیوه -3-4

 د.نمقاله کنفرانسی با آدرس صحیح دانشگاه داشته باش 2ارشد متقاضی بایستی حداقل  یدانشجویان کارشناس -4-4

 ارشد انتخاب خواهد شد. یو یک پژوهشگربرتر در مقطع کارشناس ییک پژوهشگربرتر در مقطع کارشناس -5-4

 همراه مستندات الزم جهت بررسی به دفتر دانشکده تحویل دهند.بایست فرم در خواست خود را تکمیل و به دانشجویان می -6-4

به معاونت فروردین هر سال  25حداکثر تا  ،نفر دانشجو در هر مقطع با باالترین امتیاز 2از طرف هر دانشکده اسامی حداکثر  -7-4

 آموزشی و پژوهشی دانشگاه ارسال خواهد شد.

 : جامعه و صنعت: پژوهشگر برگزیده در بخش  5ماده 

علمی که جهت انجام طرح تحقیقاتی بیشترین جذب منابع مالی را از سایر سازمان های داخل یا خارج از کشور  هیأتیک نفر از اعضای 

 داشته است انتخاب خواهد شد. ارائه مستندات جذب بوجه به معاونت آموزشی و پژوهشی الزامی است.



 عنوان سند: 

 دانشگاه کوثربرتر انتخاب پژوهشگردستورالعمل 

 

 9شماره: 

 12/11/1399 تاریخ:  03 ویرایش:

 5از 5 صفحه:

 

 معرفی خواهد شد. Hرا داشته باشد به عنوان دارنده باالترین شاخص  H-indexاز میان اعضاء هیأت علمی یک نفر که باالترین : 6ماده 

بیشترین امتیاز را کسب نموده به عنوان پژوهشگر منتخب معرفی از بین کارکنان دانشگاه پس از بررسی مستندات یک نفر که  :7ماده 

اه الزامی گپژوهشی متناسب با رشته تخصصی فرد در مجالت معتبر داخلی یا خارجی با نام دانش -ئه حداقل یک مقاله علمیاار خواهد شد.

 است. 

 فروردین به حوزه پژوهش و 25اعالم شده حداکثر تا های بایست مستندات خود را با توجه به مالککلیه کارکنان متقاضی می :6تبصره

 ل نمایند.رسافناوری دانشگاه ا

 نحوه تشویق و قدرانی: 8ماده 

سال بعد ایشان  پژوهانه امتیاز در 6و  8 ،10به نفراول، دوم، سوم برگزیده هر دانشکده به ترتیب اعتبار ویژه پژوهشی اعطایی معادل -1-8

 گیرد.ق میتعل

 گیرد.ق میسال بعد ایشان تعل امتیاز در پژوهانه 6اعتبار ویژه پژوهشی اعطایی معادل به نفر برگزیده در بخش جامعه و صنعت  -2-8

 گیرد.ق میسال بعد ایشان تعل امتیاز در پژوهانه 6اعتبار ویژه پژوهشی اعطایی معادل   H-indexبه نفر برگزیده در بخش باالترین  -3-8

وهشی محاسبه نخواهد شد. در ضمن، ژدر کارنامه پ شود و هیچگونه امتیاز افزودهاختصاص داده می پژوهانه یریال معادل صرفاً : 7تبصره

 ساالنه است. پژوهانهاین مبلغ مجزا از سقف 

 .تتعلق خواهد گرفپس از تصویب هیأت رئیسه  آموزشی و پژوهشیهدایای مالی و لوح سپاس، متناسب با امکانات معاونت  -2-8

 

 

 

 

 

 

 

 23/10/1399مورخ  دانشگاه پژوهشی شورای جلسه یکصد و چهاردهمیندر تبصره پیشنهادی،  7ماده و  8این دستورالعمل در : تصویب 

 تاریخ این از و رسید تصویب نهایی به 1399 /12/11 مورخ دانشگاه رئیسه هیئت جلسه یکصد و هفتاد و نهمین و در گردید و مصوب طرح

 .است اجرا قابل

ارائه در خواست به دانشکده به انضمام مدارک 

 مثبته ذکر شده در شیوه نامه امتیازدهی
 بررسی مدارک در شورای دانشکده

معرفی دو نفر از کسانی که باالترین امتیاز را کسب 

دانشگاه آموزشی و پژوهشی نموده اند به معاونت 

 فروردین ماه توسط هر دانشکده 25حداکثر تا 

 معرفی پژوهشگران بررسی درجلسه شورای پژوهشی



 

 تاریخ تکمیل فرم:                   )هیأت علمی( فرم انتخاب پژوهشگران برتر دانشگاه کوثر                         

 ریاست محترم دانشکده

پژوهشگربرتر  ......................................... عضو هیأت علمی .......................................... و مدارک مربوط به امتیازدهیبه پیوست در خواست اینجانب 

 دانشکده، جهت بررسی در شواری دانشکده ارسال می گردد.

 م و نام خانوادگی / امضاء و تاریخنا                                                                 

 

 عنوان فعالیت
امتیاز بر اساس 

 خود اظهاری

امتیاز مصوب در 

 شواری دانشکده

امتیاز شورای 

 پژوهشی دانشگاه

    (2-1)بند     JCRمقاالت چاپ شده در مجالت  نمایه 

    2-4و  2-3و  2-2مقاالت علمی چاپ شده بر اساس بندهای 

    2-5شده در مجالت معتبر داخلی و خارجی بر اساس بند سایر مقاالت چاپ 

    2-6طرح های مصوب و اختتام یافته بر اساس بند 

    امتیاز 6مقاله علمی کامل چاپ شده در مجموعه مقاالت همایش تا سقف 

    نوآوری، اکتشاف و اختراع ثبت شده 

     و ...ترجمه تالیف، کتب منتشره به صورت 

    2-10کسب شده در جشنواره های معتبر بر اساس بند  مقام های

    2-11های پژوهشی بر اساس بند داوری فعالیت

 معاونت محترم  آموزشی و پژوهشی دانشگاه 

 

برتر دانشگاه کوثر حائز شرایط عمومی است و بر اساس نظر شورای آقای / خانم دکتر.................................که بر اساس دستورالعمل انتخاب پژوهشگر

، سوم ، دوم ز شده است، به عنوان نفر اول دانشکده )صورتجلسه شماره .............. تاریخ ..........................( موفق به کسب .................... امتیا

 چهارم،  شود.برگزیده این دانشکده جهت بررسی در شورای پژوهشی دانشگاه معرفی می 

 

 نام و نام خانوادگی رئیس دانشکده

 تاریخ و امضاء

 

 

 

 

 



 

 تاریخ تکمیل فرم:                    فرم انتخاب پژوهشگران برتر دانشگاه کوثر )دانشجو(                         

 ریاست محترم دانشکده

کارشناسی  ا معدل کل ......... مقطع کارشناسی به پیوست در خواست اینجانب ......................................... دانشجوی رشته .......................................... ب

 گردد.و مدارک مربوط به امتیازدهی پژوهشگربرتر دانشکده، جهت بررسی در شواری دانشکده ارسال می ارشد 

 نام و نام خانوادگی / امضاء و تاریخ                                                                 

 عنوان فعالیت
امتیاز بر اساس 

 خود اظهاری

امتیاز مصوب در 

 کدهشواری دانش

امتیاز شورای 

 پژوهشی دانشگاه

    (2-1)بند     JCRمقاالت چاپ شده در مجالت  نمایه 

    2-4و  2-3و  2-2مقاالت علمی چاپ شده بر اساس بندهای 

    2-5سایر مقاالت چاپ شده در مجالت معتبر داخلی و خارجی بر اساس بند 

    2-6طرح های مصوب و اختتام یافته بر اساس بند 

    امتیاز 6مقاله علمی کامل چاپ شده در مجموعه مقاالت همایش تا سقف 

    نوآوری، اکتشاف و اختراع ثبت شده 

    کتب منتشره به صورت تالیف، ترجمه و ...

    2-10مقام های کسب شده در جشنواره های معتبر بر اساس بند 

    2-11های پژوهشی بر اساس بند داوری فعالیت

 معاونت محترم  آموزشی و پژوهشی دانشگاه 

 

برتر دانشگاه کوثر حائز شرایط عمومی است و بر اساس نظر شورای آقای / خانم دکتر.................................که بر اساس دستورالعمل انتخاب پژوهشگر

، سوم ، دوم ز شده است، به عنوان نفر اول دانشکده )صورتجلسه شماره .............. تاریخ ..........................( موفق به کسب .................... امتیا

 چهارم،  شود.دانشجوی برگزیده این دانشکده جهت بررسی در شورای پژوهشی دانشگاه معرفی می 

 

 نام و نام خانوادگی رئیس دانشکده

 تاریخ و امضاء

 

 

 

 

 



 

 تاریخ تکمیل فرم:                   )کارمند( فرم انتخاب پژوهشگران برتر دانشگاه کوثر                         

 

 ریاست محترم دانشکده

نشگاه کوثر حوزه ........................ و مدارک مربوط به پیوست در خواست اینجانب .......................................... با سمت ........................................... در دا

 گردد.کارمند پژوهشگربرتر ، جهت بررسی در شواری پژوهشی ارسال میبه امتیازدهی 

 نام و نام خانوادگی / امضاء و تاریخ                                                                 

 عنوان فعالیت
امتیاز بر اساس 

 خود اظهاری

امتیاز شورای 

 پژوهشی دانشگاه

   (2-1)بند     JCRمقاالت چاپ شده در مجالت  نمایه 

   2-4و  2-3و  2-2مقاالت علمی چاپ شده بر اساس بندهای 

   2-5سایر مقاالت چاپ شده در مجالت معتبر داخلی و خارجی بر اساس بند 

   2-6طرح های مصوب و اختتام یافته بر اساس بند 

   امتیاز 6مقاالت همایش تا سقف مقاله علمی کامل چاپ شده در مجموعه 

   نوآوری، اکتشاف و اختراع ثبت شده 

   کتب منتشره به صورت تالیف، ترجمه و ...

   2-10مقام های کسب شده در جشنواره های معتبر بر اساس بند 

   2-11های پژوهشی بر اساس بند داوری فعالیت

 معاونت محترم  آموزشی و پژوهشی دانشگاه 

 

برتر دانشگاه کوثر حائز شرایط عمومی است و بر اساس نظر شورای آقای / خانم دکتر.................................که بر اساس دستورالعمل انتخاب پژوهشگر

، ، دوم . امتیاز شده است، به عنوان نفر اول پژوهشی دانشگاه )صورتجلسه شماره .............. تاریخ ..........................( موفق به کسب ...................

 شود.کارمند برگزیده دانشگاه معرفی می  ،چهارم سوم 

 

 نام و نام خانوادگی مدیر پژوهش و فناوری

 تاریخ و امضاء

 

 

 

 

 

 


