بسمه تعالی

آیین نامه عضویت در دفتر استعداد هاي درخشان دانشگاه شیراز
مقدمه :تربیت نیروی انسانی متعهد و متخصص مورد نیاز کشور از طریق فراهم نمودن زمینه رشد ،شکوفایی و پرورش استعداد های درخشان،
یکی از مهمترین سیاست های ترسیم شده در نقشه جامع علمی کشور و سند چشم انداز توسعه است .به منظور هدایت ،حمایت و تحت پوشش قرار
دادن دانشجویان استعداد برتر و نخبه دانشگاه شیراز در مقطع کارشناسی ،کارشناسی ارشد ،دکتری حرفه ای و دکتری تخصصی ،آیین نامه عضویت
در دفتر استعداد های درخشان دانشگاه شیراز در مقاطع تحصیلی مختلف تدوین می شود.

فصل اول
آیین نامه عضویت در دفتر استعداد هاي درخشان دانشگاه شیراز در مقطع كارشناسي
دانشجویان مقطع كارشناسي مشمول هریک از ماده هاي  1تا  3این آیین نامه مي توانند در طول دوران تحصیل از حمایت و تسهیالت
دفتر استعداد هاي درخشان دانشگاه شیراز برخوردار شوند.

ماده  : 1برگزیدگان علمی شامل حایزین شرایط هر یک از بند های 1 -1الی  5-1می توانند از تسهیالت دفتر استعداد های درخشان بهره مند
شوند.
 1 -1پذیرفته شدگان آزمون سراسری ورود به دانشگاه در مقطع کارشناسی که نمره کل آزمون آنها با تایید سازمان سنجش آموزش کشور2/5 ،
انحراف معیار از میانگین نمره های شرکت کنندگان در گروه آموزشی ذیربط بیشتر باشد.
 -2-1برگزیدگان نشان طال ،نقره و برنز المپیادهای دانش آموزی کشوری با معرفی دبیرخانه المپیاد یا وزارت آموزش و پرورش
 - 3-1رتبه های اول تا سوم نهایی جشنواره های بین المللی خوارزمی -جوان خوارزمی ،رازی ،فارابی و دیگر جشنواره ها و مسابقات با تائید
وزارت علوم تحقیقات و فناوری
 -4-1برگزیدگان مسابقه ها و جشنواره های بین المللی با معرفی مراجع ذیربط
 -5-1برگزیدگان حایز رتبه اول ت ا سوم مرحله نهایی المپیاد های علمی دانشجویی با تایید سازمان سنجش آموزش کشور
ماده  :2دانشجویان ممتاز سال سوم و چهارم هر دانشکده که در همه ترم های قبل معدل باالی  11کسب نمود ه اند و در بین هم ورودی های
خود رتبه اول تا سوم را کسب نمود ه اند و حداقل دو ترم تحصیلي در دانشگاه شیراز بوده اند ،می توانند تا پایان سال چهارم عضو دفتر
استعداد های درخشان شوند.
ماده  :3دانشجویانی که جزو هیچ یک از معیار های فوق نباشند و بنا به پیشنهاد گروه آموزشی مربوطه و تایید شورای استعداد های درخشان
دانشگاه شیراز و وزارت علوم دارای ویژگی استعداد درخشان شناخته شوند.

ماده  :4چنانچه دانشجو یان حائز شرایط عضویت ماده  1در دو نیمسال متوالی یا متناوب معدل کمتر از  11کسب نماید از لیست دانشجویان
استعداد درخشان خارج می شود.
ماده  :5تسهیالت فقط تا پایان سال چهارم برای دانشجویان کارشناسی اعطا می گردد.
ماده  :6تسهیالت به فارغ التحصیالن تعلق نمی گیرد و صدور گواهی داشتن شرایط عضویت برای افرادی که در دوران تحصیل عضو دفتر نبوده اند
تنها تا  6ماه بعد از فارغ التحصیلی امکان پذیر است.
ماده :7

این آیین نامه در  1ماده و  5بند در شورای استعد اد های درخشان دانشگاه شیراز به تصویب رسید و از تاریخ  44/1/1جایگزین

آیین نامه های قبلی شرایط عضویت در دفتر استعداد های درخشان دانشگاه شیراز در مقطع کارشناسی می شود.

مدارك الزم جهت تشكیل پرونده دانشجویان حائز شرایط
 -1حائزین شرایط مندرج در ماده 1- 1بایستی پس از دریافت پیام از طریق اتوماسیون آموزشی و دریافت حکم عضویت نسبت به ثبت نام
الکترونیکی در سامانه اتوماسیون آموزشی اقدام نمایند .فرایند با شماره مرجع  14را فعال و فرم مربوطه را تکمیل نمایند.
 -2حائزین شرایط مندرج در بند  2-1الی  5-1معرفی نامه از دبیرخانه المپیاد یا جشنواره ها به دفتر استعداد های درخشان ارائه می نمایند و
پس از بررسی و تائید اقدام به تشکیل پرونده نمایند.
 -3حائزین شرایط مندرج در ماده  2فرم شماره ( )1را به کمک نرم افزار  wordتکمیل نموده و جهت بررسی به استاد مشاور خود ارائه نموده
پس از بررسی و امتیاز دهی از طریق دانشکده و به صورت غیر حضوری به دفتر استعداد های درخشان ارسال نموده و در صورت تائید اقدام
به تشکیل پرونده نمایند.
 -4حائزین شرایط مندرج در ماده  3ابتدای باید درخواست کتبی خود را به همراه مدارک و مستندات به گروه آموزشی مربوطه تحویل و پس
از تایید گروه و دانشگاه جهت طرح در شورا به این دفتر ارسال نمایند.
جهت تكمیل این فرم ،حتماً از قسمت فونت هاي الزم ،فونت هاي مربوط به این فایل را دانلود نموده و در سیستم خود نصب
نمایید.

فرم شماره ()1
مقطع کارشناسی

اطالعات پایه
نام و نام خانوادگی:

شماره دانشجویی:

شماره موبایل:

آدرس پست الکترونیکی:

رشته:

وضعیت معدل:
نیم سال اول
سال........

نیم سال دوم
سال..........

نیم سال اول
سال........

نیم سال دوم
سال ..........

نیم سال اول
سال ........

نیم سال دوم
سال ..........

نیم سال اول
سال........

نیم سال اول
سال........

معدل ترم
..............

معدل ترم
..............

معدل ترم
..............

معدل ترم
..............

معدل ترم
..............

معدل ترم
..............

معدل ترم
..............

معدل ترم
..............

معدل کل..........

معدل کل............

معدل کل.............

معدل کل.............

معدل کل.............

معدل کل..............

معدل کل..............

معدل کل........

وضعیت تحصیلی
بدینوسیله گواهی می شود آقای /خانم  ....................................به شماره دانشجویی  ......................تا پایان نیم سال ...................با
گذراندن  ...............واحد با معدل کل ..............حائز رتبه ..................بین ..........نفر دانشجویان رشته.................................می باشند.

تأیید کارشناس آموزشی

مهر و امضاء ریس بخش

فصل دوم
آیین نامه عضویت در دفتر استعداد هاي درخشان دانشگاه شیراز در مقطع كارشناسي ارشد و دكتري حرفه اي
دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری حرفه ای مشمول هریک از ماده های  1تا  1این آیین نامه می توانند از حمایت و
تسهیالت دفتر استعداد های درخشان دانشگاه شیراز برخوردار شوند.
ماده:1

دانشجویان فارغ التحصیل دفتر استعداد های درخشان مقطع کارشناسی که تا زمان فارغ التحصیلی شرط تداوم

عضویت را حفظ کرده باشند ,پس از گذراندن دو نیمسال تحصیلی و کسب معدل باالی  11در هر نیمسال می توانند از
تسهیالت دفتر استفاده نمایند.
ماده  :2دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری حرفه ای حایز رتبه های اول تا سوم نهایی جشنواره های بین المللی خوارزمی-
جوان خوارزمی ،رازی ،فارابی ودیگر جشنواره ها و مسابقات با تائید وزارت علوم تحقیقات و فناوری
ماده  :3دانشجویان نمونه کشوری در مقطع کارشناسی ارشد و یا دکتری حرفه ای با معرفی معاونت دانشجویی وزارت علوم
ماده :4رتبه های اول تا سوم مرحله نهائی المپیادهای علمی دانشجوئی
ماده :5رتبه های اول تا سوم آزمون ورودی کارشناسی ارشد (کشوری)
ماده  :6دانشجویانی کارشناسی ارشد ناپیوسته که پس از گذراندن  2نیمسال تحصیلی دارای همه شرایط زیر باشند:
 1-6حداقل  16واحد در دانشگاه شیراز گذرانده باشند.
 2-6معدل تمامی نیم سال های تحصیلی گذشته آنها باالی  11بوده باشد.
 3-6قبل از دفاع از پایان نامه و در زمان مجاز سنوات دوره کارشناسی ارشد  1امتیاز پژوهشی کسب نموده باشند که حداقل 3
امتیاز آن مربوط به چاپ مقاله در مجالت معتبر علمي پژوهشي یا  ISIباشد( .امتیاز دهی طبق جدول های  1و  2ذیل این
آیین نامه خواهد بود).
تبصره  -1-6چنانچه دانشجوی کارشناسی ارشد ناپیوسته در هر نیم سال تحصیلی معدل کمتر از  11کسب نماید از لیست
دانشجویان استعداد درخشان خارج می شود.
تبصره  -2-6دانشجویان مشمول بند  3-6باید حداقل در یک مقاله نفر اول بوده و یا نفر دوم بعد از استاد راهنما باشد.

تبصره  3-6تشخیص اعتبار مقاله با معاون پژوهشی دانشکده می باشد.

ماده :7دانشجویان رتبه اول تا سوم مقطع دکتری حرفه ای پس از گذراندن  6نیمسال تحصیلی چنانچه دارای همه شرایط زیر
باشند:
 1-1حداقل  111واحد درسی را گذرانده باشند
 -2-1میانگین معدل کل آنها بزرگتر یا مساوی  11/5باشد.
 3-1حداقل  2ترم تحصیلی در دانشگاه شیراز بوده باشد.
تبصره  -1-1چنانچه دانشجوی دکتری حرفه ای در دو نیمسال متوالی یا متناوب معدل کمتر از  11/5کسب نماید از
لیست دانشجویان استعداد درخشان خارج می شود.

ماده :8دانشجویان رتبه اول تا سوم مقطع دکتری حرفه ای پس از گذراندن  11نیمسال تحصیلی چنانچه دارای همه شرایط
زیر باشند:
 1-1حداقل  111واحد درسی را گذرانده باشند
 -2-1میانگین معدل کل آنها بزرگتر یا مساوی  11باشد.
 3-1حداقل  2ترم تحصیلی در دانشگاه شیراز بوده باشد.
 -4-1قبل از دفاع از پایان نامه و در زمان مجاز سنوات  11امتیاز پژوهشی کسب نموده باشند که حداقل  3امتیاز آن مربوط به
چاپ مقاله در مجالت معتبر علمی پژوهشی یا  ISIباشد( .امتیاز دهی طبق جدول های  1و  2ذیل این آیین نامه خواهد بود).
تبصره  -1-1دانشجویان مشمول بند  4-1باید حداقل در یک مقاله نفر اول بوده و یا نفر دوم بعد از استاد راهنما باشد.
تبصره  -2-1تشخیص اعتبار مقاله با معاون پژوهشی دانشکده می باشد.

ماده  - 9تسهیالت به فارغ التحصیالن تعلق نمی گیرد و صدور گواهی داشتن شرایط عضویت برای افرادی که در دوران
تحصیل عضو دفتر نبوده اند تنها تا  6ماه بعد از فارغ التحصیلی امکان پذیر است.
ماده  -11برای دانشجویان کارشناسی ارشد تسهیالت حد اکثر تا پایان نیمسال چهارم و برای دانشجویان دکتری حرفه ای
تا پایان نیمسال دوازدهم تحصیلی اعطا می گردد.

ماده  -11این آیین نامه در  11ماده و  1بند و  6تبصره در شورای استعداد های درخشان دانشگاه شیراز به تصویب رسید و از
تاریخ  44/1/1جایگزین آیین نامه های قبلی شرایط عضویت در دفتر استعداد های درخشان دانشگاه شیراز در مقطع
کارشناسی ارشد و دکتری حرفه ای می شود.

مدارك الزم جهت تشكیل پرونده دانشجویان حائز شرایط كارشناسي ارشد و دكتري حرفه اي
-1
-2
-3
-4
-5

حائزین شرایط مندرج در بند  1با مراجعه حضوری به دفتر استعداد های درخشان اقدام به تشکیل پرونده مجدد نمایند
حائزین شرایط مندرج در بند  2با مراجعه حضوری به دفتر استعداد های درخشان ،معرفی نامه از دبیرخانه جشنواره
ارائه می نمایند و پس از بررسی و تائید اقدام به تشکیل پرونده نمایند.
دانشجویان نمونه کشوری با ارائه گواهی از معاونت دانشجویی وزارت علوم تحقیقات و فناوری با مراجعه حضوری اقدام
به تشکیل پرونده نمایند.
دانشجویان حائز رتبه اول تا سوم المپیاد دانشجویی با ارائه گواهی تائید رتبه از سازمان سنجش آموزش کشور با مراجعه
حضوری اقدام به تشکیل پرونده نمایند.
دانشجویانی حائز رتبه اول تا سوم آزمون کارشناسی ارشد ،می توانند با ارائه کارنامه نهایی آزمون کارشناسی ارشد با
مراجعه حضوری اقدام به تشکیل پرونده نمایند .

 -6حائزین شرایط مندرج در ماده  6و  1و  1فرم شماره  2را به کمک نرم افزار  wordتکمیل نموده و جهت بررسی به
استاد راهنما خود ارائه نموده پس از بررسی و امتیاز دهی از طریق دانشکده و به صورت غیر حضوری به دفتر استعداد
های درخشان ارسال نموده و در صورت تائید اقدام به تشکیل پرونده نمایند .جهت تكمیل این فرم ،حتماً از قسمت
فونت هاي الزم ،فونت هاي مربوط به این فایل را دانلود نموده و در سیستم خود نصب نمایید.

فرم شماره 2
مقطع كارشناسي ارشد و دكتري حرفه اي
اطالعات پایه
نام و نام خانوادگی:

شماره دانشجویی:

شماره موبایل:

رشته:

آدرس پست الکترونیکی:

اطالعات مربوط به دوره كارشناسي
نام دانشگاه

نام دانشکده

سال ورود

معدل کل

تاریخ فارغ التحصیلی

شماره دانشجویی

تذكر :گواهي مربوط به تائید معدل كل پیوست شود.

وضعیت معدل:
نیم سال اول
سال........

نیم سال دوم
سال..........

نیم سال اول
سال........

نیم سال دوم
سال ..........

نیم سال اول
سال ........

نیم سال دوم
سال ..........

معدل ترم
..............

معدل ترم
..............

معدل ترم
..............

معدل ترم
..............

معدل ترم
..............

معدل ترم
..............

معدل
کل..........

معدل
کل............

معدل
کل.............

معدل
کل.............

معدل
کل.............

معدل کل..............

تائید معدل در مقطع كارشناسي ارشد و دكتري حرفه اي
بدینوسیله گواهی می شود آقای /خانم  ....................................به شماره دانشجویی  ......................تا پایان نیم سال دوم تحصیلی با
گذراندن  ................واحد درسی ،معدل کل  ...............را کسب نموده است.
تائید کارشناس آموزشی

مهر و امضاء رئیس بخش

جدول امتیاز پژوهشي
امتیاز مربوط به مقاالت ژورنال (صفحه اول تمامي مقاالت ضمیمه شود)
(طبق جدول شماره )1

امتیاز ژورنال

( طبق جدول شماره )2

شماره
مجله

تاریخ
ارسال

سهم همکاری

عنوان مقاله

نوع
مقاله
*

نام
مجله

امتیاز کسب
شده

نام و نام خانوادگی استاد مشاور/راهنما

نام و نام خانوادگی معاون پژوهشی

امضاء

مهر و امضاء

*نوع مقاله ،ISC ،ISI :علمی پژوهشی ،علمی مروری و .......

جدول امتیاز پژوهشي
امتیاز مربوط به مقاالت ارائه شده در كنفرانس هاي ملي و بین المللي (صفحه اول تمامي مقاالت ضمیمه شود)

شماره )1

(طبق جدول

شماره )2
امتیاز مقاله

( طبق جدول

سهم همکاری

عنوان مقاله

عنوان کنفرانس

نوع کنفرانس
ملی یا بین
المللی

تاریخ
کنفرانس
و یا
همایش

نام و نام خانوادگی استاد مشاور/راهنما

نام و نام خانوادگی معاون پژوهشی

امضاء

مهر و امضاء

امتیاز کسب
شده

جدول  :1امتیاز مقاالت مجالت علمي
 -مقاالت ژورنال ISI

 6-1 -امتیاز

 -مقاالت علمی پژوهشی ISC THVSD

 5-6 -امتیاز

 -مقاالت علمی پژوهشی معتبر وزارت( فارسی)

 4-5 -امتیاز

 -مقاالت علمی پژوهشی  ISIبدون IF

 2-3 -امتیاز

 -مقاالت علمی مروری انگلیسی و ISI

 3-4 -امتیاز

 -مقاالت علمی مروری انگلیسی و ISC

 2/5-3/5 -امتیاز

 -مقاالت علمی پژوهشی انگلیسی

 2/5-3/5 -امتیاز

 -مقاالت علمی مروری  ISCفارسی

 2-3 -امتیاز

 مقاالت علمی مروری پژوهشی در مجالت معتبروزارت

 2-3 -امتیاز

 -مقاالت علمی مروری

 2 -امتیاز

 سایر مقاالت مروری(در مجالتی که هیات داوراندارند)

  2-2/5امتیاز 2-3 oامتیاز

 مقاالت علمی ترویجی انگلیسی مقاالت علمی ترویجی فارسی -مقاالت کنفرانس های معتبر

  2-2/5امتیاز-

 1-2امتیاز

جدول :2نحوه توزیع امتیاز فعالیت های پژوهشی و فناوری مشترک
تعداد همکاران

سهم هریک از همکاران از امتیاز مربوط
اول

هر یک از بقیه
همکاران

1

%111

2

%41

%61

3

%11

%51

4

%11

%41

5

%61

%31

6

%51

%25

1

%51

%21,13

1

%51

%11,16

4

%51

%15,63

11

%51

%13,14

فصل سوم
آیین نامه عضویت در دفتر استعداد هاي درخشان دانشگاه شیراز در مقطع دكتري تخصصي

دانشجویان دكتري تخصصي ( ) PhDدانشگاه شیراز مشمول هریک از ماده هاي  1تا  4این آیین نامه مي توانند
از حمایت و تسهیالت دفتر استعداد هاي درخشان دانشگاه شیراز برخوردار شوند.
ماده  -1فارغ التحصیل مقطع کارشناسی ارشد که تا زمان فارغ التحصیلی شرط تداوم عضویت را حفظ کرده باشند ،پس از
گذراندن دو نیمسال تحصیلی و کسب معدل باالی  11در هر نیمسال
ماده  -2دانشجویان دکتری حایز رتبه های اول تا سوم نهایی جشنواره های بین المللی خوارزمی ،جوان خوارزمی ،رازی،
فارابی ودیگر جشنواره ها و مسابقات با تائید وزارت علوم تحقیقات و فناوری
ماده  -3دانشجویانی که در آزمون دکتری دانشگاه شیراز ( مجموع کتبی و مصاحبه) در هر رشته و در بین همه داوطلبان
رتبه یک را کسب نموده باشند و معدل دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد ایشان حداقل  11باشد ،پس از گذراندن دو
نیمسال تحصیلی و کسب معدل باالی  11در هر نیمسال
ماده  -4دانشجویانی دکتری که حائز کلیه شرایط زیر باشند:
 :1-4امتحان جامع را گذرانده باشد،
 :2-4کسب معدل دروس باالی 11در هر نیم سال تحصیلی
 :3-4کسب  15امتیاز پژوهشی منحصراً از مقاالت علمي-پژوهشي معتبر یا  ISIطبق امتیاز دهی جدول های  1و
 2که تاریخ ارسال و پذیرش مقاله مربوط به دوره تحصیلی دکتری باشد.
 تبصره -1دانشجوی دکترا باید حداقل در دو مقاله ماده  3 -4نفر اول بوده و یا نفر دوم بعد از استاد راهنما باشد.
 تبصره  -2فقط مقاالتی پذیرفته می شود که آدرس دانشگاه شیراز بعنوان محل تحصیل دانشجو داشته باشند.
 تبصره  - 3تشخیص اعتبار مقاله با معاون پژوهشی دانشکده می باشد.

ماده  -5چنانچه دانشجو در هر نیم سال تحصیلی معدل کمتر از  11کسب نماید از لیست دانشجویان استعداد درخشان
خارج می شود.
ماده  -6تسهیالت به فارغ التحصیالن تعلق نمی گیرد و صدور گواهی داشتن شرایط عضویت برای افرادی که در دوران
تحصیل عضو دفتر نبوده اند تنها تا  6ماه بعد از فارغ التحصیلی امکان پذیر است.
ماده -7تسهیالت حد اکثر تا پایان نیمسال نهم اعطا می گردد.
ماده  -8این آیین نامه در  1ماده و 3بند و  3تبصره در شورای استعداد های درخشان دانشگاه شیراز به تصویب رسید و از
تاریخ  44/1/1جایگزین ایین نامه های قبلی شرایط عضویت در دفتر استعداد های درخشان دانشگاه شیراز در مقطع دکتری
تخصصی قبلی می شود.

مدارك الزم جهت تشكیل پرونده دانشجویان حائز شرایط
 -1حائزین شرایط مندرج در ماده  1با مراجعه حضوری به دفتر استعداد های درخشان اقدام به تشکیل پرونده مجدد
نمایند.
 -2حائزین شرایط مندرج در ماده  2با مراجعه حضوری به دفتر استعداد های درخشان ،معرفی نامه از دبیرخانه جشنواره
ارائه می نمایند و پس از بررسی و تائید اقدام به تشکیل پرونده نمایند.
 -3حائزین شرایط مندرج در ماده  3با معرفی نامه از تحصیالت تکمیلی دانشگاه و پس از بررسی و تائید اقدام به تشکیل
پرونده نمایند.
 -4حائزین شرایط مندرج در ماده  4فرم شماره  3را به کمک نرم افزار  wordتکمیل نموده و جهت بررسی به استاد
راهنما خود ارائه نموده پس از بررسی و امتیاز دهی از طریق دانشکده (بدون مراجعه حضوری دانشجو) به دفتر استعداد
های درخشان ارسال نموده و در صورت تائید اقدام به تشکیل پرونده نمایند .جهت تكمیل این فرم ،حتماً از قسمت
فونت هاي الزم ،فونت هاي مربوط به این فایل را دانلود نموده و در سیستم خود نصب نمایید.

فرم شماره 3
مقطع دكتري
اطالعات پایه
نام و نام خانوادگی:

شماره دانشجویی:

شماره موبایل:

رشته:
آدرس پست الکترونیکی:

اطالعات مربوط به دوره كارشناسي
نام دانشگاه

نام دانشکده

نام دانشگاه

نام دانشکده

سال ورود

تاریخ فارغ التحصیلی

معدل کل

شماره دانشجویی

تذكر :گواهي مربوط به تائید معدل كل پیوست شود.

اطالعات مربوط به دوره كارشناسي ارشد
سال ورود

تاریخ فارغ التحصیلی

معدل کل بدون
احتساب پایان نامه

شماره دانشجویی

تذكر :گواهي مربوط به تائید معدل كل پیوست شود.

گواهي گذراندن امتحان جامع
بدینوسیله گواهی می شود آقای /خانم  ....................................به شماره دانشجویی  ......................امتحان جامع را در تاریخ  ..................................با موفقیت گذرانده اند.
تائید کارشناس آموزشی

مهر و امضاء رئیس بخش

جدول امتیاز پژوهشی
*نوع مقاله ،ISC ،ISI :علمی پژوهشی ،علمی مروری و .......

نوع
مقاله*

عنوان مقاله

نام مجله

شماره
مجله

تاریخ ارسال

امتیاز
ژورنال
(طبق
جدول
شماره )1

سهم
همکاری
( طبق
جدول
شماره )2

امتیاز کسب
شده

نام و نام خانوادگی استاد مشاور/راهنما

نام و نام خانوادگی معاون پژوهشی

امضاء

مهر و امضاء

جدول امتیاز پژوهشي
امتیاز مربوط به مقاالت ارائه شده در كنفرانس هاي ملي و بین المللي (صفحه اول مقاالت ضمیمه شود)

عنوان کنفرانس

عنوان مقاله

نوع کنفرانس
ملی یا بین المللی

تاریخ
کنفرانس و
یا همایش

امتیاز مقاله
(طبق جدول
شماره )1

سهم همکاری
( طبق
جدول شماره
)2

نام و نام خانوادگی استاد راهنما /مشاور

نام و نام خانوادگی معاون پژوهشی

امضاء

مهر و امضاء

امتیاز کسب شده

جدول  :1امتیاز مقاالت مجالت علمي
مقاالت ژورنال ISI

-

 6-1امتیاز

مقاالت علمی پژوهشی ISC THVSD

-

 5-6امتیاز

مقاالت علمی پژوهشی معتبر وزارت( فارسی)

-

 4-5امتیاز

-

مقاالت علمی پژوهشی  ISIبدون IF

-

 2-3امتیاز

-

مقاالت علمی مروری انگلیسی و ISI

-

 3-4امتیاز

-

-

مقاالت علمی مروری انگلیسی و ISC

-

 2/5-3/5امتیاز

مقاالت علمی پژوهشی انگلیسی

-

 2/5-3/5امتیاز

-

مقاالت علمی مروری  ISCفارسی

-

 2-3امتیاز

مقاالت علمی مروری پژوهشی در مجالت معتبر وزارت

-

 2-3امتیاز

مقاالت علمی مروری

-

 2امتیاز

-

-

سایر مقاالت مروری(در مجالتی که هیات داوران دارند)
-

مقاالت علمی ترویجی انگلیسی

-

مقاالت علمی ترویجی فارسی

-

مقاالت کنفرانس های معتبر

-

 2-2/5امتیاز

-

 2-3امتیاز
 2-2/5امتیاز
 1-2امتیاز

-

جدول :2نحوه توزیع امتیاز فعالیت هاي پژوهشي و فناوري مشترك
تعداد همکاران

سهم هریک از همکاران از امتیاز مربوط
اول

هر یک از بقیه همکاران

1

%111

2

%41

%61

3

%11

%51

4

%11

%41

5

%61

%31

6

%51

%25

1

%51

%21,13

1

%51

%11,16

4

%51

%15,63

11

%51

%13,14

مدیریت استعداد هاي درخشان دانشگاه شیراز
dahad.shirazu.ac.ir

