با سالم و احترام:
پيرو نامه شماره  103482مورخ  ،17.7.12به پيوست شيوه نامه انتخاب پژوهشگر برتر دانشگاه رازي ( )2417جهت
اطالع رساني به كليه همكاران محترم هيات علمي ارسال مي گردد .خواهشمند است ترتيبي اتخاذ فرمائيد تا
پژوهشگران برتر كه طبق شيوهنامه پيوست توسط كميته منتخب آن دانشكده تعيين شدهاند حداكثر تا  21آبان ماه
 2417به معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه معرفي گردند .يادآوري مي گردد كه امتياز فقط به فعاليت هاي پژوهشي
ثبت شده در سامانه گلستان پژوهشي تعلق ميگيرد .لذا الزم است همكاران محترم متقاضي ،ابتدا با همكاري
كارشناس پژوهشي دانشكده ،گزارشي از فعاليت هاي پژوهشي و فناوري خود مربوط به بازه زماني اول مهر 2411
لغايت  42شهريور  2417ثبت شده در سامانه گلستان اخذ نموده و بر اساس آن نسبت به تكميل كاربرگ پيوست و
تهيه صفحه اول مستندات الزم براي ارائه به كميته منتخب دانشكده اقدام نمايند.
همچنين ،به منظور ارج نهادن به فعاليت هاي پژوهشي و فناورانه دانشجويان مقاطع تحصيالت تكميلي و ايجاد
انگيزه در آنان ،مستدعي است همچون سال گذشته با در نظر گرفتن موارد زير نسبت به انتخاب و معرفي افراد واجد
شرايط اقدام الزم به عمل آيد:
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از هر يك از مقاطع كارشناسي ارشد ،دكتري عمومي و دكتري تخصصي ،يك نفر به عنوان دانشجوي
برتر دانشكده در آن مقطع انتخاب و معرفي گردد.
براي شركت در رقابت ،چاپ حداقل يك مقاله علمي پژوهشي مرتبط با موضوع پايان نامه (رساله)
الزامي است و امتياز دهي به فعاليتهاي پ ژوهشي مطابق شيوه نامه انتخاب پژوهشگر برتر اعضاي هيات
علمي دانشگاه خواهد بود.
يك دانشجو در يك مقطع فقط يكبار به عنوان دانشجوي برتر انتخاب مي شود.
دانشجو نبايد در هيچ يك از مقاطع تحصيلي سابقه مشروطي و محروميت انظباطي داشته باشد.

در پايان خواهشمند است مراتب ب ه نحو مقتضي (از طريق اتوماسيون اداري ،نصب در تابلوهاي اعالنات دانشكده
ها و يا نصب بنر به نحوي كه در معرض ديد عموم قرار گيرد) به اطالع كليه واجدين شرايط ،اعم از اعضاي
محترم هيأت علمي و دانشجويان تحصيالت تكميلي رسانده شود.

