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 » در چشنواره پژوهشی پردیس فارابی دانشگاه تهران نمونه پژوهشگر علمی هیأت عضو انتخاب نامه آیین «

 

 نمونه پژوهشگر علمی هیأت عضو انتخاب شرایط ( 1ماده

 .باشد می قبول مورد سال(چهار) 91/6/1041 الی 1/7/1937 از جشنواره در کننده شرکت علمی هیأت اعضای شده چاپ پژوهشی فعالیتهای  -1-1

)امتیازات  تهران دانشگاه ویژه اعتبار تخصیص نامه آیین اساس بر ضمن رعایت مفاد این آیین نامه جشنواره به شده ارائه پژوهشی آثار امتیازدهی  -1-2

 .باشد می (RTISثبت شده در سامانه )

قابل  -1-1در بازه ذکر شده در بند  امتیاز کسب شده از سایر فعالیت ها مجموع درصد14امتیاز قراردادهای پژوهشی کاربردی تا سقف حدکثر  -1-9

 احتساب می باشد.

میانگین نمرات ارزشیابی عضو هیأت علمی وقت، تکمیل موظفی تدریس، در انتخاب عضو هیأت علمی پژوهشگر نمونه به وضعیت حضور تمام  -1-0

 توجه می شود.م تکالیف محوله از سوی دانشکده و همچنین حسن انجا( 17)حداقل  در سه سال گذشته

 نشریه ذیربط می باشد. کنونی اعتبارمالک بررسی و امتیازدهی مقاالت چاپ شده، وضعیت  (2تبصره

 .باشد نمی قبول قابل کتاب یا مقاله چاپ پذیرش گواهی (3تبصره

 .توانند در جشنواره شرکت نمایند نمی اند شده برگزیده فارابی پردیس گذشتة پژوهشی جشنواره چهار در که علمی هیأت اعضای (4تبصره

 امتیاز داده می شود. 5حداکثر تا  به تشخیص شورای پژوهشی پردیس به سابقه همکاری اعضای هیأت علمی در امور پژوهشی پردیس  (5تبصره

 نمونه علمی هیأت عضو انتخاب اجرایی مراحل( 2ماده

)نیازی به  فعالیت های پژوهشی خود را در سامانه تکمیل و به روزرسانی نمایند  مهلت تعیین شده با توجه بهاعضای هیأت علمی می بایست  -1-1

 ارسال دستی مدارک و مستندات نمی باشد(.

و با توجه به آثار ثبت شده در سامانه بررسی و سپس اعضای واجد  امور پژوهشی و ارتباط با صنعت/جامعهامتیاز اعضای هیأت علمی توسط اداره  -2-1

 شرایط به شورای پژوهشی پردیس معرفی می گردند.

 شورای پژوهش و فناوری پردیس در خصوص معرفی اعضای برگزیده )از هر دانشکده یک نفر( اقدام می کند. -2-9


