
 نامه نحوه انتخاب دانشکده پژوهشی برترشیوه

سازی ضوابط و مقررات، معیارهای زیر به عنوان ها و یکسانبه منظور فعال نمودن بیش از پیش دانشکده

جلسه شورای دویست و پنجاه و هفتمین های انتخاب دانشکده پژوهشی برتر دانشگاه خوارزمی در اولویت

 یب رسید.به تصو 52/11/49در مورخ پژوهشی 

 هر ساله در زمان برگزاری هفته پژوهش براساس معیارهای زیر دانشکده برتر انتخاب و معرفی خواهد شد.

 حداکثر امتیاز امتیاز عنوان ردیف

 7 1-3 های ملی )بر مبنای تعداد روز و تعداد شرکت کننده(برگزاری همایش  1

 11 5-11 تعداد شرکت کننده خارجی( المللی )بر مبنای تعداد روز وهای بینبرگزاری همایش  5

 6 1-2 های تخصصی برگزار شده توسط معاونت پژوهشی دانشکدهبرگزاری کارگاه  3

 5 1-3 برگزاری کارگاه تخصصی مشترک با دانشگاه های داخلی  9

 8 1-4 های خارج از کشوربرگزاری کارگاه تخصصی مشترک با دانشگاه  2

6  
هگای خگارج از کشگور در    علمی دانشگگاه چاپ مقاالت مشترک با اعضاء هیأت 

 6 1-3 المللیمجالت معتبر بین

7  
های خارج از کشگور توسگط   چاپ کتاب مشترک با اعضاء هیأت علمی دانشگاه

 ناشرین معتبر
5-1 6 

 11 1-11 سرانه گرنت اعضای هیأت علمی دانشکده  8

4  
علگو   هگای  )در شگاخه   JCRالمللی نمایگه شگده در  سرانه مقاالت چاپ شده بین

 شود(ضرب می 2/1انسانی در ضریب 
11-1 11 

 ISC 7-1 7پژوهشی و  –سرانه مقاالت علمی   11

 5 1-5 المللیهای ملی و بینسرانه شرکت در کنفرانس  11

 5 1-5 سرانه کتاب چاپ شده توسط ناشران دانشگاهی  15

 11 1 میلیون ریال( 111دانشگاهی )به ازاء هر های برونسرانه طرح  13

 5 1 جذب متقاضی پسا دکتری )به ازای هر پژوهشگر(  19

 6 1-2 هامطالعاتی از سایر دانشگاهجذب متقاضی فرصت  12

 5 2-5 مدتمدت و بلندمطالعاتی کوتاهفرصت  16

 11 2-5 های فناورانه که منجر به تولید شده است )هر طرح با توجه به مبلغ(اجرای طرح  17

18  
هگا و مسسسگات خگارج از کشگور کگه      گاهاجرای طرح پژوهشی مشترک با دانشگ 

 دالر( 111/11آورده ارزی دارند )به ازاء هر 
2 11 

 5 1-5 های علمی و صنعتی تأیید شده استثبت اختراع که توسط سازمان پژوهش  14

 ISI 11 11مجالت فعال   51



 حداکثر امتیاز امتیاز عنوان ردیف

 6 1-3 پژوهشی )هر مجله( –مجالت فعال علمی   51

 Scopus 4-2 8های معتبر مثل مجالت نمایه شده در سایت  55

 6 1-3 های تحقیقاتی )به ازاء هر تیم(تشکیل تیم  53

 6 2-4 ایرشتههای تحقیقاتی بینتشکیل تیم  59

 11 11 پژوهشگر برتر کشوری  52

 5 5 پژوهشگر استانی  56

 3 1-3 های دانشجوییها و رسالهنامههای انتخاب پایانکسب جایزه در جشنواره  57

 11 5 سالمیکسب جایزه کتاب سال جمهوری ا  58

 8 1-8 به روز بودن پورتال دانشکده  54

 7 1-7 همکاری مسثر با معاونت پژوهش و فناوری  31

31  
های پژوهشی منعقد شده که منجر به عقد قرارداد شده است )بگه  نامهتعداد تفاهم

 11 2 میلیون ریال( 111ازاء هر 

 6 1-3 سی(پردازی برگزار شده در دانشکده )به ازاء هر کرهای نظریهکرسی  35

 5 1 های علمی )هر مورد(عضویت اعضاء هیأت علمی در هیأت مدیره انجمن  33

 11 11 های علمی فعالقطب  39

 5 5 های پژوهشی مصوبتشکیل گروه  32

 

  

 


