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 معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه: واحد مرتبط

 1401-28شماره جلسه: 

 15/9/1401تاریخ جلسه:  
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 1401-28شماره جلسه:  

 15/9/1401تاریخ جلسه:  

 

 

 علمیپژوهشگران برتر اعضای هیئتانتخاب نامه آیین

 صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی دانشگاه 

 
 مقدمه 

علمي دانشگاه و ارج نهادن به فعاليت پژوهشگران و  فناوري اعضاء محترم هيئتهاي پژوهش و  به منظور ارتقاء سطح فعاليت

فناوران ممتاز دانشگاه، هر ساله به مناسبت برگزاري هفته پژوهش و فناوري، پژوهشگران برگزیده دانشگاه به شرح ذیل تعيين  

وهش و فناوري دانشگاه برگزار مي شود، مورد  و در مراسمي که به این منظور در دانشگاه به ميزباني و اجراي حوزه معاونت پژ

 گيرند. تجليل قرار مي

 : تعاریف1ماده 

هاي پژوهشي ذکر شده در این آیين سوا  شوم ي در حوزهعلمي دانشوگاه که در ی عضوو هيئت : پژوهشگگر برزییده دانشگگاه

ه، حائر شرایط شناخته شده و توسط این نامه و در سطح دانشگاه، بر اساس شاخص هاي کمي و کيفي و ارزیابي کارگروه مربوط

 شود.کارگروه برگزیده

سوا  شوم وي در سوطح دانشورده مربوطه و بر اسواس  علمي دانشوگاه که در ی عضوو هيئت:  پژوهشگگر برزییده دانشگهده

 شود.هاي کمي و کيفي و ارزیابي کارگروه مربوطه، حائر شرایط شناخته شده و توسط این کارگروه برگزیدهشاخص

سوا  شوم وي در آن پژوهش و فناوري خود را در ی علمي دانشوگاه کليه اطععا اي که اعضواي هيئتسوامانه  :پژوهشگی  مانهسگا

 نمایند.ثبت مي

   : کارزروه انتخاب پژوهشگران برزییده دانشگاه2ماده 

ب زیر تشوريل و ن وبت  « با ترکيکارزروه انتخاب پژوهشگگران برزییده دانشگگاهجهت انتخاب پژوهشوگران برتر دانشوگاه،  

در شوش حوزه گرنت پژوهشوي و فناوري مهندسوي، علوم پایه، مقاع  علمي، ارتباا با  به انتخاب پژوهشوگران برگزیده دانشوگاه  

  5صونعت، تالي  کتاب، توسوعه فناوري و تجاري سوازي و اعضواي هيئت علمي جوان سبا سوابقه عضوویت هيئت علمي کمتر از  

   سا (، اقدام مي کنند:

 اون پژوهش و فناوري دانشگاه به عنوان رئيس کارگروهمع ❖

 نماینده ریاست دانشگاه   ❖

 مدیر امور توسعه پژوهش دانشگاه به عنوان دبير کارگروه ❖

 مدیر ارتباا با صنعت و کارآفریني دانشگاه ❖

 مدیر کتابخانه مرکزي و مرکز اسناد دانشگاه ❖

 رئيس مرکز رشد دانشگاه ❖

 ها به انتخاب شوراي پژوهش و فناوري دانشگاهفناوري دانشردهنفر از معاونين پژوهش و  3 ❖
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 انتخاب پژوهشگر برزییده دانشگاه  روند: 3ماده 

 « در شوراي پژوهش و فناوري دانشگاه؛دانشگاه دهیبرزی پژوهشگران انتخاب  کارزروهتعيين اعضاي    -3-1

، توسوط مدیریت امور توسوعه پژوهش و بر  2اسوتخراج اسوامي واجدین شورایط در حوزه هاي مختل  ذکر شوده در ماده    -3-2

اسواس امتيازا  و م وتندا  بارگراري شوده توسوط اعضاي هيئت علمي طي یر ا  شم ي مورد ارزیابي و تایيد شده در  

 پژوهشي؛  سامانه  

 از حوزه مربوطه؛  2-3بقه آموزشي واجدین شرایط بند اخر گزارش و استععم عملررد و سا  -3-3

و ارزیابي کمي و کيفي فعاليت هاي پژوهش و فناوري    دانشووگاه  دهیبرگز پژوهشووگران انتخاب  کارگروهتشووريل جل ووا     -3-4

 واجدین شرایط؛

دون ذکر نام منتخبين( جمع بندي لي ت پژوهشگران برگزیده دانشگاه و دانشرده در کارگروه و ارائه گزارش عملررد سب -3-5

 جهت طرح و تصویب در شوراي پژوهش و فناوري دانشگاه. 

 مربوطه،   حوزه  در  شانیا  انتخاب  عدم   به  منوا  دانشگاهبرتر    پژوهشگر  يدای کاند  عنوان  به  يعلمهيئت  عضو   ی  انتخاب:  1  تبصره

سا  گرشته در حوزه    3پژوهشگر در    انتخاب از گرنت و    ريبه غ   ياحوزه  يبودن فرد برا  نامزدصور     در  .استگرشته  سا    3  يط

  قبلي،   انتخاب  ا س  در  شانیا  گرنت  کل  ازيامت  درصد  50  از  کمتر   تیبا يم   ،يقبل  انتخاب  سا   در  مربوطه  حوزه  سهمگرنت،  

 . باشد

بای ت در بيش  ي نامزد در حوزه گرنت ميعلمهيئت  عضوهاي پژوهش و فناوري،  با توجه به اهميت تنوع در فعاليت: 2 تبصره

 هاي مختل  داراي اولویت مي باشد. باشد و کاندیداي داراي امتياز مناسب در حوزهاز ی  حوزه ک ب امتياز نموده

در صورتي  و فناوري است.  هاي پژوهشيمجموع امتياز گرنت  يابیارز شاخصدر انتخاب پژوهشگر برگزیده دانشرده،  : 3  تبصره

ني ت و نفر بعدي که  باشد، امران انتخاب مجدد  سا  گرشته در سطح دانشرده انتخاب شدهسه    که نفر برگزیده دانشرده در

   شود.حائز بيشترین امتياز باشد، به عنوان برگزیده انتخاب مي

ها، هر ساله به پيشنهاد شوراي پژوهش و فناوري دانشگاه  نحوه تقدیر و جوایز پژوهشگران برگزیده دانشگاه و دانشرده  : 4تبصره

 گردد. و با تصویب هيئت رئي ه دانشگاه، تعيين مي

 کاندیداي پژوهشوگر برگزیده مي بای وت فاقد تخل  پژوهشوي در کميته اخعژ پژوهشوي دانشوگاه باشود و هم نين   :5تبصگره

 باشد.یابي آموزشي مناسبي داشتهنتایج ارزش
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  دانشگاه  برتر انانتخاب پژوهشگر یارهای: مع4ماده

 ( هیپا  علوم   و   یمهندس)  یفناور  و   پژوهش  زرنت  حوزه:  1-4

 مورد ارزیابي؛  سا  ی در يفناور و  يپژوهش  هايگرنت ازيامت مجموع  -1-1-4

سا   ی   در JCRفهرست  در( ISIس  يالمللنيب معتبر مجع  در شده چاپ يعلم  يهامقالهو رتبه کيفي  ازيامت، تعداد  -2-1-4

 مورد ارزیابي؛  

  هینما علوم وزار  دیي تا مورد يداخل معتبر  مجع  در شدهچاپ يپژوهش-يعلم  يهامقالهو رتبه کيفي  ازيامت ، تعداد  -3-1-4

 سا  مورد ارزیابي؛  ی   در ISC  در شده

سا  مورد  ی   در  دانشگاه  به(  يدانشگاه برونس  صنعت   با  ارتباا  ي پژوهش يقراردادها  شده   پرداخت  يباعسر  مبلغ   ازيامت  - 4-1-4

 ارزیابي؛  

 سا  مورد ارزیابي؛  ی  در (او  چاپس دانشگاه انتشارا  کتاب ترجمه و  يتال ازيامتو   تعداد  -5-1-4

 . گيرديمقرار   يبررسمورد  کارگروه جل ه درعلمي که هاي پژوهشي و فناوري عضو هيئتفعاليت تيفيک - 6-1-4

 ی علم  مقاالت  حوزه:  2-4

 سا  مورد ارزیابي؛  ی  در JCRفهرست  در( ISIس  يالمللني ب معتبر مجع  در  شدهچاپ يعلم يهامقاله ازيامت ، تعداد  -1-2-4

  هینما علوم وزار  دیيتا مورد يداخل معتبر مجع  در شدهچاپ ي پژوهش  -يعلم  يهامقالهو رتبه کيفي  ازيامت ، تعداد  -2-2-4

 سا  مورد ارزیابي؛ ی   در ISC  در شده

 سا  مورد ارزیابي؛  ی  در  شده چاپ يهامقاله  Q اختصار به ای  ورتبه کيفي  -3-2-4

 سا  مورد ارزیابي؛ی  در معتبر يالمللنيب  يهاکنفرانس در شده ارائه يهامقاله ازيامت و  تعداد  -4-2-4

 . گيرديمقرار  يبررسمورد   کارگروه جل ه درکه   مقاع  علمي تيفيک  -5-2-4

 صنعت  با  ارتباط   ی قراردادها  حوزه:  3-4

 سا  مورد ارزیابي؛در بخش قراردادهاي پژوهشي و فناورانه در ی   يفناور  و  يپژوهش  هايگرنت ازيامت  -1-3-4

   سا  مورد ارزیابي؛جاري در ی   يقراردادها  يمال  حجم  -2-3-4

   سا  مورد ارزیابي؛ی   در  منعقدهجاري و   يقراردادها  تعداد  -3-3-4

   ارزیابي؛سا  مورد ي جاري در ی قراردادها  انیکارفرما  تعداد  -4-3-4

   سا  مورد ارزیابي؛جاري در ی   يراردادهاري و نوع دستاورد قفناوسطح   -5-3-4

 ارتباا با صنعت؛  يقراردادهاکار در اجراي ح ن انجام  -6-3-4

 .رديگيم قرار يبررس مورد کارگروه جل ه درارتباا با صنعت که   يقراردادها فناورانهپژوهشي و    يدستاوردها  تيفيک-7-3-4
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  ف کتابیتأل  حوزه:  4-4

 و کتاب هاي انتشارا  بين المللي معتبر؛ (او سچاپ   دانشگاه انتشارا   کتاب  يتال ازيامت  و  تعداد  -1-4-4

 مورد ارزیابي؛ ا در س  کتاب شده فروختهن خ    تعداد  -2-4-4

 امتياز ارزیابي کتب توسط داوران مربوطه؛  -3-4-4

 .گيرديمقرار  يبررسمورد  کارگروه جل ه  درکه   يفن و يساختار  ،ينگارش لحاظ از  کتاب تيفيک  -4-4-4

 یسازیو تجار یفناور توسعه: 5-4

 ي؛ابیارز مورد  سا  در  يفناور گرنت پژوهشگر از محل ازيامت  -1-5-4

 ؛يابیمورد ارز سا  دربه دانشگاه از منافع مالي توسعه فناوري و تجاري سازي محصوع  پرداخت شده    يباعسر  زانيم  -4-5-2

  درارتباا با صوونعت و یا قراردادهاي در قالب شوورکتت ه ووته فناور   منعقده  و يجارو مبلغ قراردادهاي فناورانه تعداد    -3-5-4

 ي؛ابیمورد ارز  سا 

 مورد ارزیابي؛ ا در س  محصوع  تجاري شده  يمالدش  گرو حجم  و تنوع محصوع  فناورانه  تعداد  -4-5-4

 دانش بنيان بودن محصو  بر اساس ارزیابي نهادهاي ذیربط؛   -5-5-4

 ثبت اختراع و اخر پروانه بهره برداري محصوع ؛  -6-5-4

 مقاع  و کتب چاپ شده توسط پژوهشگر مرتبط با محصو  تجاري شده؛  تعداد  -7-5-4

کارآموزان و دانشوجویان در واحد فناور و تعش پژوهشوگر در ایجاد موقعيت شو لي و توسوعه فرهن   ،  نيشواغل  تعداد  -8-5-4

 کارآفریني؛

 تامين مالي و جرب سرمایه در م ير توسعه محصوع  فناورانه و تجاري سازي محصوع  در سا  مورد ارزیابي؛  -9-5-4

 اري سازي شده؛شرکت در نمایشگاه هاي مختل  جهت ارائه محصوع  تج  -10-5-4

  يابیجدو  ارز  يفيک  يارهايمعو براسوواس   کارگروه جل ووه درکيفيت فعاليت هاي واحدفناور م ووتقر در مرکز رشوود -11-5-4

 .رديگيم قرار يبررس مورد ،(وستيم تقر در مرکز رشد سفرم پ   يواحدها

 .رديگيم قرار يبررس مورد کارگروه جل ه درارتباا با صنعت   يقراردادها فناورانه  يدستاوردها  تيفيک-12-5-4

پژوهشوگر برتر نامزد حوزه فناوري، عضوو هيئت علمي دانشوگاه اسوت که به صوور  موثر در قالب قراردادهاي فناورانه    :6تبصگره

  مالريت فرري و    ارتباا با صوونعت و یا در قالب شوورکت دانش بنيان م ووتقر در مرکز رشوود دانشووگاه، با رعایت آئين نامه

سووازي دسووتاوردهاي پژوهشووي« دانشووگاه، در توسووعه محصوووع  فناورانه فعاليت نموده و ایفاي نقش موثر در توليد  تجاري

 هاي مربوطه دارد.فناوري

  



 
 
 

 6 از 6 صفحه
 

 

 شورای دانشگاه    /مستندات پیوست مصوبه هیأت رییسه  
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 سا ( 5سبا سابقه عضویت به عنوان هيئت علمي کمتر از   جوان یعلم  هیئت  یاعضا:  6-4

 پژوهشي و فناوري در سا  مورد ارزیابي؛مجموع امتياز گرنت هاي    -1-6-4

 مورد ارزیابي؛ ا در س JCRفهرست در(  ISIس يالمللنيب معتبر مجع   در شدهچاپ  يعلم  يهامقاله ازيامت و  تعداد  -2-6-4

  در  شووده هینما  علوم  وزار   دیيتا مورد  يداخل معتبر مجع  در  شوودهچاپ  يپژوهشوو-يعلم  يهامقاله ازيامت و  تعداد  -3-6-4

ISC  مورد ارزیابي؛  ا در س 

 مورد ارزیابي؛  ا سچاپ شده در  يهامقاله Q اختصار به  او یرتبه کيفي   -4-6-4

 مورد ارزیابي؛ ا در س  (او سچاپ  دانشگاه انتشارا  کتابترجمه   و  يتال  -5-6-4

   مورد ارزیابي؛ ا در س صنعت  با ارتباا  يپژوهش يقراردادهاپرداخت شده   يباعسر زانيم  -6-6-4

 .گيرديمقرار  يبررسمورد  کارگروه جل ه درهاي پژوهشي اعضاي هيئت علمي جوان که فعاليت تيفيک  -7-6-4

 دانشهده   برتر  پژوهشگر: 7-4

 مورد ارزیابي؛  سا   ی در يفناور  و پژوهش  هاي  گرنت ازيامتمجموع   -1-7-4

 مورد ارزیابي؛ ا در س JCRفهرست  در(  ISIس  يالمللنيب معتبر مجع  در  شدهچاپ  يعلم  يهامقاله ازيامت  و  تعداد  -2-7-4

  در شووده  هینما  علوم  وزار   دیيتا مورد  يداخل معتبر مجع  در  شوودهچاپ  يپژوهشوو-يعلم  يهامقاله ازيامت  و  تعداد  -3-7-4

ISC  مورد ارزیابي؛  ا در س 

   مورد ارزیابي؛  ا س  در شده چاپ يهامقاله Q اختصار به او ی رتبه کيفي  -4-7-4

 مورد ارزیابي؛  ا در س  (او  چاپس دانشگاه انتشارا  کتاب ترجمه و   يتال  -5-7-4

   مورد ارزیابي؛  ا س در صنعت با ارتباا ي پژوهش  يقراردادها شده  پرداخت يباعسر زانيم - 6-7-4

 . گيرديمقرار  يبررسمورد  کارگروه  جل ه درفعاليت پژوهشي پژوهشگر که  تيفيک  -7-7-4

مورد بازنگري    شوراي پژوهش و فناوري دانشگاه  در  1401ت09ت7در تاریخ  تبصره    شش   ماده و  پنجدر    آئين نامهاین    : 5ماده  

هيا    1400ت07ت27نامه مصوب مورخ  و جایگزین آیينهيئت رئي ه دانشگاه تایيد    1401ت9ت 15مورخ    جل هو در  گرفت  قرار 

 باشد. زمان بازنگري مجدد عزم اعجرا ميدانشگاه گردید و تا رئي ه 

 

 

  

 

 

  


