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 های نمونه نامهها/ پاياننامه انتخاب رسالهآيين

 

  هدف

قدرداني از پژوهشگران برتر و در راستاي فرهنگ سازي پژوهش كيفيت  به منظور تجليل ودانشگاه تهران جشنواره پژوهش و فناوري 

المللي دانشگاه تهران و توليد دانش حكمت بنيان و ظهور و بروز دانشگاه محور و اثر بخش در جهت ارتقاء نقش و جايگاه ملي و بين

 شود.هاي نسل سوم برگزار ميدر زمره دانشگاه

نسبت به انتخاب و هاي دانشجويان، به منظور ارتقاء كيفي و كمي پژوهشله در اين جشنواره در اين راستا دانشگاه تهران هرسا 

 نمايد. هاي نمونه در مقاطع دكتري و كارشناسي ارشد اقدام ميها/ پايان نامهمعرفي رساله

 ضوابط شرکت در جشنواره  -4ماده 

( سال 3هاي كارشناسي ارشد و سه )نامه( سال از تاريخ دفاع پايان2)تا پايان اسفند سال قبل از برگزاري جشنواره بيش از دو  -1-1

 هاي دكتري سپري نشده باشد. از تاريخ دفاع رساله

بوده، نام دانشگاه تهران به عنوان آدرس متقاضي به همراه نام استاد  نامهارائه شده بايد مستخرج از رساله/ پايان دستاوردهاي -1-2

 استاد راهنما مورد تاييد قرار گرفته باشد. توسطراهنما در آن ذكر شده و 

 ( و  درجه رساله/ پايان نامه عالي باشد.11آموخته حداقل هفده )معدل دانش -1-3

 ضوابط ارزيابی مدارک -2ماده 

 پايه، فني علوم  هايگروه -2-1

 با ايندكس المللي مقاله چاپ شده در نشريات معتبر بين( 3كتري دارا بودن حداقل سه )مقطع در دwos ( مقاله چاپ 2يا دو )

 علمي پژوهشي معتبر داخلي( مقاله چاپ شده در نشريات 2و دو ) wosبا ايندكس شده در نشريات معتبر بين المللي 



 با ايندكس المللي ( مقاله چاپ شده در نشريات معتبر بين2رمقطع كارشناسي ارشد دارا بودن حداقل دو )دwos  ( 1يا يك )

 ( مقاله چاپ شده در نشريات علمي پژوهشي معتبر داخلي 2و دو ) wosبا ايندكس مقاله چاپ شده در نشريه معتبر بين المللي 

 بيعي، دامپزشكي هاي كشاورزي و منابع طگروه -2-2

  ( مقاله چاپ شده 2در مقطع دكتري دارا بودن حداقل دو  )با ايندكس  الملليدر نشريات معتبر بين wos  مقاله  (1) و يا يك

 (  مقاله چاپ شده در نشريات علمي پژوهشي معتبر داخلي2و دو )  wosچاپ شده در نشريه معتبر بين المللي با ايندكس 

  المللي با ايندكس ( مقاله چاپ شده در نشريات معتبر بين1ارشد دارا بودن حداقل يك )در مقطع كارشناسيwos  

 هاي معماري و شهرسازيبه جز رشته هاي علوم انساني، علوم اجتماعي و رفتاري، هنر و معماري گروه -2-3

 ( مقاله چاپ شده در 1در مقطع دكتري، داشتن حداقل يك )و يا نشريه علمي پژوهشي معتبر داخلي  المللينشريه معتبر بين

و دو مقاله چاپ  باشد(المللي مورد قبول مي)به جز گروه علوم اجتماعي و رفتاري كه فقط نشريات معتبر بين ISC با ايندكس

 شده در نشريات علمي پژوهشي معتبر داخلي

 وهشي معتبر داخليدر مقطع كارشناسي ارشد، داشتن حداقل دو مقاله چاپ شده در نشريات علمي پژ 

 گروه هنر و معماري رشته هاي معماري و شهر سازي از -2-4

 المللي با ( مقاله چاپ شده در نشريات معتبر بين1اشتن حداقل يك )هاي معماري و شهرسازي در رشتهد كترير مقطع دد

 مقاله چاپ شده در نشريات علمي پژوهشي معتبر داخلي ( 2و دو ) wosايندكس 

  المللي و يا نشريه علمي پژوهشي معتبر مقطع كارشناسي ارشد، داشتن حداقل يك مقاله چاپ شده در نشريه معتبر بيندر

 و يك مقاله چاپ شده در نشريه علمي پژوهشي معتبر داخلي   ISCداخلي با ايندكس

ص اولويت انتخاب به تشخي صد باشد،در صورتيكه اختالف امتيازكل نفرات اول و دوم در يك كميسيون حداكثر يك در: تبصره 

به  wosالمللي با ايندكس ها در نشريات معتبر بينهايي است كه مقاالت حاصل از آننامهكميته داوري جشنواره با رساله/ پايان

 چاپ رسيده باشد.  

 معيارهای ارزيابی  -8ماده 

بر اساس )نامه تخصيص اعتبار ويژه به اعضاي هيئت علمي دانشگاه هاي مختلف طبق آييندستاوردها در سالارزيابي  -3-1

 گيرد. نامه( صورت ميجديدترين آيين

هاي خارج از در صورتي كه رساله و پايان نامه، مستخرج از طرح كاربردي و يا داراي سفارش و حمايت از نهادها و سازمان -3-2

 گيرد.( امتياز به آن تعلق مي5پنج )حداكثر ، 1-3د، عالوه بر امتياز بند دانشگاه باش

 

 



 نحوه اجرا  -1ماده 

هاي مستقل/ ها/ دانشكدهبه پرديس ن فرم مربوط توسط متقاضي و ارائه آن همراه با ساير مدارک و مستنداتتكميل نمود -4-1 

  پژوهشيواحدهاي پژوهشي مستقل ذيربط بر اساس فراخوان معاونت 

ر شوراي پژوهشي گروه/ دانشكده و نامه نمونه دبررسي جداول تكميل شده همراه با مدارک مربوط و انتخاب رساله/ پايان -4-2

 معرفي آن به معاونت پژوهشي پرديس/ دانشكده مستقل/ واحد پژوهشي مستقل همراه با صورتجلسه مربوط. 

( رساله و 2احد پژوهشي مستقل، پس از بررسي مدارک متقاضيان، حداكثر دو )معاونت پژوهشي پرديس/ دانشكده مستقل/ و -4-3

همراه كليه مدارک و مستندات، و صورتجلسه شوراي پژوهشي پرديس/  نامه با بيشترين امتياز را درهر مقطع انتخاب و به( پايان2دو )

هاي تخصصي به هاي پژوهشي كميسيونتهدانشكده هاي مستقل/ واحدهاي پژوهشي مستقل مربوط، به منظور بررسي در كمي

 نمايد.معاونت پژوهشي دانشگاه معرفي مي

 ، از هرهاي تخصصيپژوهشي كميسيونهاي ريزي و نظارت پژوهشي پس از بررسي و ارزيابى مدارک دركميتهاداره كل برنامه -4-4

عنوان نمونه انتخاب و به كميته داوري جشنواره معرفي  باشد، به( مورد را كه داراي باالترين امتياز مي1گروه و در هر مقطع، يك )

 نمايد.مي

اقدام  2هاي ماده هاي نمونه از هريك از گروهها/ پايان نامهكميته داوري جشنواره نسبت به بررسي نهايى و انتخاب رساله -4-5

 نمايد.مى

 ترکيب کميته داوری جشنواره  -5ماده

 كميته(معاون پژوهشي دانشگاه )مسئول  -5-1

 ريزي و نظارت پژوهشي )دبير علمي كميته(مدير كل برنامه -5-2

 هاي تخصصي هاي پژوهشي كميسيونمسئولين كميته -5-3

 ريزي و نظارت پژوهشي )دبير اجرايي كميته(گذاري اداره كل برنامهريزي و سياستمعاون برنامه -5-4

 آموختهنحوه تشويق و قدردانی از دانش -6ماده

 آموختهعطاي لوح تقدير به دانشا -6-1

 اعطاي لوح تقدير به استاد راهنماي رساله/ پايان نامه نمونه  -6-2

 دانشگاه پژوهشي ضوابط معاونت اساس بر آموختهدانش ويژه به هداياي اعطاي -6-2

 

تبصره به تصويب  4ماده و  6شورای پژوهش و فناوری دانشگاه تهران در  31/38/48/3جلسه مورخ در نامه اين آيين

 گردد. نامه قبلی لغو میآن، آيينرسيد و با تصويب 

 


