
 باسمه تعالی                                   

  پژوهشینحوه استخراج ممتازین طالعیه ا

99-79مراسم تقدیر از دانشجویان ممتاز سال تحصیلی   

 

 

، معاونت آموزشی دانشگاه در نظر دارد تا مراسم مربوط به سال آموزشی و پژوهشی تقدیر از دانشجویان ممتاز مراسمنه نظر به برگزاری ساال

 برگزار نماید. 7997ماه سال  دیسوم را در  99-79تحصیلی 

ال پژوهشی در س حداقل امتیاز الزم فعالیت هایکه  دانشجویان محترم کلیه مقاطع تحصیلی کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری

حداکثر تا  کسب نموده اند، الزم است درخواست بررسی مدارک پژوهشی خود را جهت بررسی ممتازین پژوهشی را  99-97تحصیلی 

 مراحل ذکر شده دربه شرح  http://golestan.iust.ac.irبه آدرس  در سامانه گلستان (د)غیر قابل تمدی 02/09/97تاریخ 

  هشیفرم خالصه فعالیت های پژو ،بارگذاری مستندات پژوهشیعالوه بر همچنین الزم است  تایید نمایند.بارگذاری و  راهنمای تصویری پیوست

 در سامانه گلستان بارگذاری نمایند. PDFو با فرمت  را تکمیل نموده 

 مطرح می گردد:امتیاز دهی فعالیت های پژوهشی نکاتی به شرح زیر  در خصوص جهت اطالع دانشجویان گرامی

 

 ( محاسبه می 1بر اساس جدول ) (97تا شهریور  99)از مهر  99-97برای سال تحصیلی  امتیازات فعالیت های پژوهشی دانشجویان

 شود.

  را کسب نمایند. امتیاز 77حداقل می بایست  کارشناسیدانشجویان 

  باشد. 2و  1 ردیف هایاز  نامتیاز آ 77حداقل که را کسب نمایند امتیاز  127حداقل می بایست  کارشناسی ارشددانشجویان 

  باشد. 1 از ردیفامتیاز آن  177را کسب نمایند که  امتیاز 257حداقل می بایست  دکتریدانشجویان 

  تعیین خواهند شدالزم برگزیدگان پژوهشی بر اساس باالترین امتیاز در هر مقطع و هر دانشکده به شرط کسب حداقل امتیازات. 

  باشد.کلیه فعالیت های پژوهشی با ذکر نام دانشگاه علم و صنعت ایران 

 .کلیه فعالیت های پژوهشی در مقطع فعلی دانشجویان باید انجام شده باشد 

  کهه دارای  پذیرفتهه شهده   به مقاالتDOI  امتیهاز  ، کهه بهه تاییهد اسهتاد راهنمها رسهیده باشهد       دارای نامهه رسهمی پهذیر      یها و

 داده می شود.

 می باشد ضروریسایر نویسندگان جایگاه  تعیین واستاد راهنما مستندات پژوهشی با ذکر نام کلیه  بارگذاری. 

  معههذور جههدا  ،ری کههه در سههنوات گذشههته امتیههازدهی شههده باشههندمقههاالت تکههرا امتیههاز دهههی بههه از دفتههر اسههتعداد درخشههان

 شد. حذف خواهدمنخبین ، نام فرد از فهرست در صورت مشاهده مراتب، حتی در صورت کسب امتیاز و  است

 

 

 ، اطالع رسانی خواهد شد.متعاقباطبق شرایط فوق و با بررسی نهائی  پژوهشیاسامی ممتازین 

 

 معاونت آموزشی دانشگاه                                                                                                                                               

                استعدادهای درخشاندفتر                                                                                                                                              

 

http://golestan.iust.ac.ir/


 

 

 

 

مختلفتحصیلی  در مقاطع  دانشجویان فعالیت های پژوهشی نحوه امتیازدهی به( 7)جدول   

 

 امتیاز عنوان فعالیت پژوهشی ردیف

  امتیاز  700ا ت حداکثر   ISIبه ازای هر مقاله  ISI در مجالت معتبرمقاله با اسم دانشگاه  چاپ 7

و      ISCت معتبر مجالدر مقاله با اسم دانشگاه  چاپ 2

 پژوهشی علمی

 امتیاز 70تا حداکثر علمی و پژوهشی   به ازای هر مقاله

ترویجی علمی  مجالتمقاله با اسم دانشگاه در  چاپ 9

 ()منحصرا برای مقطع کارشناسی

امتیاز  22تا حداکثر ه ازای هر مقاله  علمی ترویجی ب  

   ی بین المللی و ملیها کنفرانسارائه مقاله در  4

(مقاله در یک کنفرانس دوحداکثر )  

امتیاز 22تا  حداکثر به ازای هر مقاله کنفرانس  

: و دکتری  کارشناسی ارشد،امتیاز 70کارشناسی : تا   

 امتیاز 22تا 

با نامه رسمی  ییانجام طرح های پژوهشی دانشجو 2

 تایید از معاونت پژوهشی دانشگاه

امتیاز 20تا حداکثره ازای هر طرح ب  

امتیاز 90ا ت رشته تحصیلی باتالیف کتاب مرتبط  9  حداکثر 

امتیاز 40تا  ترجمه کتاب مرتبط با رشته تحصیلی 7  حداکثر 

 

                

 


