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دومين جشنواره دانشجويی پويايی و خالقيت علمی -پژوهشی :شيوهنامه اجرايی

دانشجويان نخبه به عنوان بخش مهمي از سرمايه ملي در به ثمر رسيدن برنامههاي توسعه علمي ،اجتماعي ،اقتصادي و
فرهنگي کشور همواره از جايگاه ويژهاي برخوردار هستند .به منظور ايجاد بستري مناسب براي شناسايي ،حمايت و تشويق
نخبگان پژوهشي و دانشجويان مبتکر دانشگاه تبريز و متعاقباً هدايت اين استعدادهاي درخشان به سمت اولويتهاي راهبردي
کشور ،دانشگاه تبريز در نظر دارد هر ساله جشنواره دانشجويي پويايي و خالقيت علمي -پژوهشي را برگزار نمايد.

ارکان علمي و اجرايي جشنواره عبارتند از:
 رئيس جشنواره :رئيس محترم دانشگاه تبريز
 نايب رئيس جشنواره :معاون محترم آموزشي و تحصيالت تکميلي دانشگاه تبريز
 دبير جشنواره :يک نفر از اعضاي هيأت علمي دانشگاه تبريز با حکم معاونت آموزشي و تحصيالت تکميلي دانشگاه
 هيأت داوران :شامل معاون محترم آموزشي و تحصيالت تکميلي دانشگاه تبريز ،دبير جشنواره ،يک نماينده از هر
دانشکده داراي متقاضي (ترجيحاً استاد مشاور استعدادهاي درخشان دانشکده)
 کميته اجرايي :شامل افراد مجرب به تعداد کافي به انتخاب دبير جشنواره و تأييد نايب رئيس جشنواره

موضوع
رديف
اتمام فرايند بسترسازي شامل:
 -1-1تصويب نهايي شيوهنامه اجرايي
 -2-1تهيه متن و پوستر فراخوان
 -3-1 1تهيه فرم ثبت نام
 -4-1تعيين محل استقرار دبيرخانه به منظور درج آدرس براي ارسال مدارک
 -5-1هماهنگي با مديريت روابط عمومي و فنآوري اطالعات دانشگاه بابت درج فراخوان و
فرم ثبت نام در وبسايت دانشگاه و ايجاد آدرس ايميل براي ارتباط با دبيرخانه... ،
نشر فراخوان در دانشکدهها و وبسايت دانشگاه ،تهيه و نصب بنر در محوطه دانشگاه
2
مهلت ثبت نام و ارسال مدارک
3
اتمام فرايند داوري
4
تعيين نوع و ميزان جوايز ،تهيه لوحهاي سپاس،
5
ارسال دعوتنامهها ،هماهنگي با مسئولين تاالر و روابط عمومي بابت پوشش مراسم... ،
زمان برگزاري جشنواره
6
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دومين جشنواره دانشجويی پويايی و خالقيت علمی -پژوهشی :شيوهنامه اجرايی

 -1-4شرايط عمومي:
 دانشجويان شاغل به تحصيل در دانشگاه تبريز و همچنين فارغالتحصيالني که بيش از  6ماه از تاريخ فارغالتحصيلي
آنها نگذشته باشد ،ميتوانند در اين رقابت شرکت نمايند.
 اين جشنواره مختص دانشجويان و فارغالتحصيالن مقاطع تحصيالت تکميلي (کارشناسي ارشد و دکتري) بوده و
دانشجويان و فارغالتحصيالن مقاطع پائينتر مجاز به شرکت در اين رقابت نيستند.
 هر دانشجو در هر مقطع ،يک بار ميتواند به عنوان دانشجوي برگزيده اين جشنواره انتخاب شود.
 -2-4روند انتخاب نفرات برگزيده
 دانشجو يا فارغ التحصيل هر مقطع ،مجاز است که دستاوردهاي پژوهشي تمام مقاطع قبلي را نيز براي شرکت در
جشنواره مورد استفاده قرار دهد.
تبصره :1-2-4
در صورتي که دانشجويي در يک مقطع به عنوان دانشجوي برگزيده جشنواره انتخاب شود ،در مقطع بعدي صرفاً مجاز
به استفاده از دستاوردهاي پژوهشي همان مقطع خواهد بود.

 رقابت در  4گروه عمده تخصصي شامل ( )1علوم پايه )2( ،فني و مهندسي )3( ،علوم انساني ،و ( )4کشاورزي و
دامپزشکي ،به طور جداگانه انجام خواهد شد.
 پس از بررسي مدارک و تخصيص امتيازات توسط اعضاي محترم هيأت داوران (ماده  )2بر مبناي دستورالعمل ماده ،5

در شرايط معمول ،از هر گروه عمده تخصصي 3 ،نفر برتر انتخاب و به عنوان دانشجويان برگزيده اول تا سوم گروه
عمده تخصصي مورد نظر معرفي ميشوند.
تبصره :2-2-4
در صورت کسب حداقل امتيازات الزم بر اساس نظر هيأت داوران ،حداقل يک سوم برگزيدگان از بين متقاضيان مقطع
کارشناسي ارشد انتخاب خواهند شد.
تبصره :3-2-4
هيأت داوران مختار است با توجه به وضعيت پروندههاي واصله و در راستاي رعايت حداقلهاي الزم ،تعداد برگزيدگان
گروههاي عمده تخصصي را کاهش و يا افزايش دهد.

 از بين نفرات برگزيده گروههاي عمده تخصصي ،فردي که باالترين امتياز را کسب نموده است ،به عنوان دانشجوي
برگزيده دانشگاه معرفي ميگردد.
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 -1-5جوايز و نشانهاي علمي  -پژوهشي دريافتي از جشنوارههاي داخلي و خارجي
بند
1-1-5
2-1-5
3-1-5
4-1-5
5-1-5
6-1-5

عنوان جشنواره
جشنواره بينالمللي خوارزمي
جشنواره بينالمللي فارابي
جشنواره ملي فنآفريني شيخ بهايي
جشنواره تحقيقاتي علوم پزشکي رازي
جشنوارههاي معتبر خارج از کشور
جشنواره ملي ايدههاي برتر
جشنواره ملي نوآوري و شکوفايي کوهساران
جشنواره منطقهاي اختراعات رويش
جشنواره بورس ايدهها
جشنواره ملي حرکت
جشنواره ملي اختراعات و ابتکارات کالنشهر تبريز

رتبه اول

امتياز
رتبه دوم

رتبه سوم

25

21

15

21

15

11

15

11

5

2

5

3

5

3

2

 -2-5ثبت اختراع ،اکتشاف ،نوآوري و نظريهپردازي
بند
1-2-5
2-2-5

موضوع
ثبت اختراع ،اکتشاف و نوآوري داراي تأييديه رسمي از
سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي و يا مراجع ذيصالح بينالمللي
نظريهپردازي و ارائه آثار بديع و ارزنده هنري ،ادبي ،و فلسفي

امتياز
11
11

 -3-5همکاري در اجراي طرحهاي تحقيقاتي و دستاوردهاي پژوهشي تجاريسازي شده
بند
1-3-5
2-3-5
3-3-5
4-3-5

موضوع
طرح تحقيقاتي مصوب درون دانشگاهي (امتياز کامل)
مشارکت در تأسيس شرکت دانشبنيان (امتياز کامل)
طرح تحقيقاتي برون دانشگاهي با عقد قرارداد از طريق مديريت امور فناوري دانشگاه
(امتياز به ازاي هر  11ميليون ريال باالسري کسر شده توسط دانشگاه)
دستاوردهاي پژوهشي تجاريسازي شده
(امتياز به ازاي هر  11ميليون ريال درآمد اختصاصي براي دانشگاه از محل دستاورد
پژوهشي تجاريسازي شده)

امتياز
2
2
3
4
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 -4-5احراز عناوين دانشجوي نمونه ،نخبه ،و استعداد درخشان
بند
1-4-5
2-4-5
3-4-5
4-4-5
تبصره 1
بند 4-5
تبصره 2
بند 4-5
تبصره 3
بند 4-5

امتياز
5
11
15
21

موضوع
عضويت در دفتر هدايت استعدادهاي درخشان دانشگاه تبريز
دانشجوي نمونه دانشگاه تبريز
دانشجوي نمونه کشور
عضويت در بنياد ملي نخبگان
امتياز عضويت در دفتر هدايت استعدادهاي درخشان دانشگاه تبريز
براي هر کدام از مقاطع کارشناسي ،کارشناسي ارشد ،و دکتري به طور جداگانه قابل احتساب است.
امتياز دانشجوي نمونه دانشگاه تبريز
براي هر کدام از مقاطع کارشناسي ،کارشناسي ارشد ،و دکتري به طور جداگانه قابل احتساب ميباشد.
امتياز دانشجوي نمونه کشور
براي هر کدام از مقاطع کارشناسي ،کارشناسي ارشد ،و دکتري به طور جداگانه قابل احتساب خواهد بود.

 -5-5مشارکت در تأليف و ترجمه کتاب
بند

1-5-5

2-5-5
3-5-5
4-5-5
5-5-5
تبصره 1
بند 5-5
تبصره 2
بند 5-5

موضوع
کتب تأليفي منتشر شده توسط انتشارات ده دانشگاه برتر
وزارت علوم ،تحقيقات و فنآوري (بر اساس اعالم پايگاه )ISC
کتب تأليفي منتشر شده توسط ناشران معتبر دانشگاهي
(نظير مرکز نشر دانشگاهي و سمت)
و ناشران معتبر بينالمللي
(نظير ،IEEE ،McGraw-Hill ،Taylor & Francis ،Springer ،Wiley ،Elsevier
)... ،CRC Press ،Routledge ،Oxford ،Blackwell
کتب تأليفي منتشر شده توسط ساير ناشران
کتب ترجمه منتشر شده توسط انتشارات ده دانشگاه برتر
وزارت علوم ،تحقيقات و فنآوري (بر اساس اعالم پايگاه )ISC
کتب ترجمه منتشر شده توسط ناشران معتبر دانشگاهي
(نظير مرکز نشر دانشگاهي و سمت)
کتب ترجمه منتشر شده توسط ساير ناشران
 Book Chapterمنتشر شده توسط ناشران معتبر بينالمللي
(نظير ،IEEE ،McGraw-Hill ،Taylor & Francis ،Springer ،Wiley ،Elsevier
)... ،CRC Press ،Routledge ،Oxford ،Blackwell
امتياز کتب برگزيده سال جمهوري اسالمي ايران با ضريب  2محاسبه ميشود.
امتياز کتب برگزيده سال انجمنهاي علمي و همايشها با ضريب  1/25محاسبه ميشود.

امتياز

21

6
11
3
5
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 -6-5احراز رتبههاي شاخص در چاپ مقاالت در نشريات علمي -پژوهشي معتبر
بند
1-6-5
2-6-5
3-6-5
4-6-5
تبصره 1
بند 6-5
تبصره 2
بند 6-5

امتياز

موضوع
مقاله چاپ شده در نشريات حائز عنوان Top Publication
حداکثر 25
بر اساس ليست  111نشريه برتر اعالمي توسط پايگاه Google Scholar
مقاله با شاخص Hot Paper
حداکثر 21
بر اساس اعالم پايگاه Essential Science Indicators SM
مقاله با شاخص Highly Cited
حداکثر 15
بر اساس اعالم پايگاه Essential Science Indicators SM
بر اساس تبصره 1
 h-indexبزرگتر يا مساوي  2براي نويسنده مقاله
بند 6-5
بر اساس اعالم پايگاه  ،Scopus ،Web of ScienceTMو يا Mendeley
امتياز بند  4-6-5با استفاده از رابطه ]) 10 + [7(ℎ − 2محاسبه ميشود
که  hنشان دهنده  h-indexاست.
براي هر مقاله ،صرفاً امتياز يکي از بندهاي ( )2-6-5يا ( )3-6-5قابل احتساب است.

 -7-5چاپ مقاالت در نشريات علمي -پژوهشي معتبر
بند
1-2-5
2-2-5
3-2-5
4-2-5
5-2-5
تبصره 1
بند 2-5

امتياز

موضوع
مقاله چاپ شده در نشريه داراي شاخص Q1
بر اساس اعالم پايگاه )SCImago Journal Rank (SJR
مقاله چاپ شده در نشريه نمايه شده توسط پايگاه Web of Science
مقاله چاپ شده در نشريه نمايه شده توسط پايگاه Scopus
مقاله چاپ شده در نشريه نمايه شده توسط پايگاه ISC
مقاله چاپ شده در نشريه نمايه شده توسط ساير پايگاههاي معتبر

حداکثر 11
حداکثر 2
حداکثر 5
حداکثر 4
حداکثر 3

براي هر مقاله ،صرفاً امتياز يکي از بندهاي ( )1-2-5تا ( )5-2-5قابل احتساب است.

 -8-5احراز رتبههاي برتر در المپيادهاي علمي دانشجويي
بند

عنوان المپياد

1-8-5
2-8-5

مرحله نهايي المپياد علمي دانشجويي
مرحله اول المپياد علمي دانشجويي :متمرکز
مرحله اول المپياد علمي دانشجويي:
غير متمرکز قطبهاي دانشگاهي هشتگانه

3-8-5

رتبههاي  3تا 1
 26تا 31
 21تا 25

امتياز
رتبههاي  11تا 4
 21تا 25
 16تا 21

رتبههاي  15تا 11
 16تا 21
 11تا 15

 11تا 15

-

-
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تبصره  1ماده :5
يک مقاله در صورت احراز شرايط ميتواند از امتيازات مربوط به بندهاي ( )6-5و ( )2-5به طور همزمان بهرهمند شود.
به عنوان مثال ،به يک مقاله با وضعيت  Hot Paperکه در يک نشريه داراي شاخص  Q1چاپ شده است 35 ،امتياز تعلق
خواهد گرفت.
تبصره  2ماده :5
در کليه فعاليتهاي پژوهشي صورت گرفته توسط دانشجوي متقاضي ،دانشگاه تبريز University of Tabriz /
بايد به عنوان محل فعاليت يا تحصيل پژوهشگر قيد شده باشد.
تبصره  3ماده :5
نحوه محاسبه امتيازات فعاليتهاي مذکور در ماده  ،5با توجه به تعداد همکاران در هر فعاليت و بر اساس ضرايب جدول
زير صورت خواهد گرفت .الزم به ذکر است در صورتي که نام دانشجو بالفاصله بعد از نام اساتيد راهنما و مشاور پاياننامه قيد
شده باشد ،امتياز نفر اول براي دانشجو لحاظ خواهد گرديد.
تعداد کل نفرات
1
2
3
4
5
 6و بيشتر

سهم هر يک از همکاران از امتياز کل
ساير نفرات
نفر اول
%111
%61
%91
%51
%81
%41
%21
%31
%61
%21
%51

تبصره  4ماده :5
هر دانشجو ميتواند از امتياز حداکثر  2مقاله که در نوبت چاپ قرار دارند ،مشروط به ارائه نامه پذيرش معتبر ،بهرهمند
گردد.
تبصره  5ماده :5
به مقاالتي که در نشريات نامعتبر و جعلي (طبق ليست دفتر سياستگذاري و برنامهريزي امور پژوهشي وزارت عتف)
چاپ شدهاند ،امتيازي تعلق نميگيرد .ليست مذکور از طريق آدرس اينترنتي  rppc.msrt.irقابل دسترسي است.

