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 «دانشگاه تهران فارابی پردیسدر جشنواره پژوهشی پردیس فارابی   نمونه پژوهشگر دانشجوی انتخاب نامه آیين»

 

 هدف

 و انتخاب به فارابی نسبت پردیس پژوهش و فناوری معاونت سال هر تحقیقاتی، و پژوهشی های فعالیت به دانشجویان ترغیب منظور به

برگزیده  از و اقدام ای دانشکده صورت به دکتری و ارشد کارشناسی،کارشناسی مقاطع در پردیس نمونه پژوهشگر دانشجویان معرفی

 .آورد می عمله ب تقدیر شود می برگزار پژوهش هفته مناسبت به که ای جشنواره طی در هر دانشکده/مقطع

 الف( شرایط

در  فقطمی بایست  دکتری و ارشد کارشناسی کارشناسی، تحصیلی مقاطع در کننده شرکت دانشجویان پژوهشی های فعالیت -1-1

 (ارزیابی قرار می گیرد مالک  چاپ مقاله یا مقاالت تاریخ دریافت بررسی)در ده باشد انجام شتحصیلی  مقطعطول همان 

 (1-1)با رعایت بند  ل برگزاری جشنواره قابل قبول استتا پایان شهریورماه سا حداکثر فعالیت های پژوهشی -1-2

 تا ها آن نامه پایان از دفاع یا التحصیلی  فارغ تاریخ از سال دو حداکثر که آموختگانی دانش دانشجویان شاغل به تحصیل و -1-3

 .می توانند در جشنواره شرکت نمایند 1-1با رعایت بند  باشد گذشته جشنواره برگزاری سالپایان شهریور ماه 

 دانشجو ذکر نشده امتیازی تعلق نمی گیرد.به آثاری که نام دانشگاه تهران به عنوان آدرس  -1-4

 .گردد معرفی و نمونه انتخاب پژوهشگر دانشجوی عنوان به تواند می بار یک فقط تحصیلی مقطع یک طول در دانشجو هر -1-5

 ذیربط تحصیلی دوره در آن از باالتر و 11 معدل حداقل بودن دارا -1-6

 ویژه دانشگاه تهران و نظر شورای پژوهشی پردیس می باشد.مالک بررسی وارزیابی آخرین آیین نامه های تخصیص اعتبار  -1-1

 شامل: ارائه قابل پژوهشی آثار (ب

  نشریات معتبر در شده چاپ )های(مقاله -1

 خارجی و داخلی معتبر های همایش مقاالت مجموعه در شده چاپ مقاله -2

 چاپ شده کتاب تالیف و ترجمه -3

 شده ثبت بدیع آثار و اختراع -4

 تحقيقات علوم وزرات تأیيد مورد پژوهشیی علم یا ترویجی علمی معتبر مجالت در شده چاپ مقاله یک حداقل اشتند (1تبصره 

 کارشناسی مقطع در ISC ، WOS های ایندکس در شده نمایه یا و فناوری و

 نمایه یا فناوری و تحقيقات علوم وزرات تأیيد مورد پژوهشی علمی معتبر مجالت در شده چاپ مقاله 1 حداقل داشتن (2تبصره

 ارشد کارشناسی مقطع در  ISC  ،WOSهای ایندکس در شده

 یا و وزارت علوم علمی پژوهشیدر نشریات حداقل دو مقاله چاپ شده  داشتن در خصوص دانشجویان دانشکده مدیریت و حسابداری (3هتبصر

دانشجویان دانشکده های حقوق و الهیات داشتن حداقل یک مقاله چاپ شده و و در خصوص  WOS (JCR) ایندکس در شده چاپ مقاله یک

 الزامی است.WOS (JCR) ایندکس در شده چاپ مقاله یک یا ومقاله در نشریات معتبر علمی پژوهشی وزارت علوم  گواهی چاپیک 

 بوده قبول قابل نیز از نشریه داخلی چاپ پذیرش گواهی مورد2 حداکثرعالوه بر حداقل های چاپ مقاالتِ تعیین شده در این آیین نامه،  (4تبصره

 می باشد.  شده چاپ آثار دانشجوی دارای با اولویت برابر شرایط در که

 نشریه ذیربط می باشد. اعتبارکنونی وضعیت  نظر شورای پژوهشی پردیس در خصوص مالک بررسی و امتیازدهی مقاالت چاپ شده،( 5تبصره



منجر به انتخاب دانشجوی  ،)به تأیید شورای پژوهشی پردیس( وجود هر گونه تخلفی دال بر عدم رعایت اخالق پژوهشی توسط دانشجو (7تبصره 

 شرایط بعدی در همان مقطع می شود.حائز 

  اجرایی مراحل (ج

با  (m_beiruti@ut.ac.ir) جشنواره ایمیل به الزم مستندات سایر همراه به ها آن ارائه و مربوط های فرم نمودن کمیلت -1

 توجه به مهلت در نظر گرفته شده برای ثبت نام و تحویل آثار

a. مقاله )های( چاپ شده 

b.  های( چاپ شده کتاب شناسنامهروی جلد و تصویر( 

c. تصویر روی جلد و صفحه اول مقاالت چاپ شده 

d.  داخلی مورد تأیید سازمان ها و پایگاه های ثبت اختراع، نوآوری یا اثر بدیع علمی هنری دارای گواهینامه از مراجع معتبر

 اعالم شده توسط وزارت علوم تحقیقات و فناوری

 کارنامه تحصیلی -2

 نامه آیینبا استفاده از آخرین  امور پژوهشی و ارتباط با صنعت/جامعه،اداره  توسط شده دریافت آثار مقدماتی دهیزامتیا  -3

 و با رعایت شرایط مندرج در این آیین نامه تهران دانشگاه  ویژه اعتبار تخصیص

 و مقطع هر  از نمونه پژوهشگر انتخاب و پردیس فناوری و پژوهش شورای توسط شرایط واجد دانشجویان آثار نهایی بررسی  -4

 نفر یک دانشکده

 شود. نمی داده اثر ترتیب ناقص مدارک به -5

 مدارک دریافتی عودت داده نمی شود. -6


