بسمهتعالی

آییننامه انتخاب پژوهشگر برجسته فعال در موضوع آکوستیک و ارتعاشات
تبریخ تصًیت66/12/03 :

اًجوي آوَستيه ٍ ارتؼبضبت ايزاى ّزسبلِ جْت ارج ًْبدىً ،ىَداضت ٍ تمذيز اس فؼبليتّبی ارسضوٌذ
پژٍّطگزاى حَسُ ػلن ٍ فٌبٍری ٍ ثز اسبس جولِ هؼزٍف "هي لن يطىزالوخلَق لن يطىزالخبلك" ٍ ثِهٌظَر
الگَسبسی ثزای پژٍّطگزاى جَاى ّزسبل الذام ثِ ضٌبسبيی پژٍّطگز ثزجستِ ٍ هؼزفی ٍی در ّوبيص

سبالًِ اًجوي هیًوبيذ.

-1کميتٍ اوتخبة
ثزای ضٌبسبيی ٍ ًظبرت ثز حسي اًتخبة ،وويتِای ػلوی تخصصی هزوت اس  2تي اس اػضبی ّيئتػلوی
داًطگبُّب ٍ ػضَ ّيئتهذيزُ اًجوي آوَستيه ٍ ارتؼبضبت ايزاى ٍ ،يىی اس پژٍّطگزاى ثزجستِ اًتخبةضذُ
سبلّبی لجل ثٌب ثِ ًظز ّيئتهذيزُ اًجوي تطىيل هیگزدد .دثيزی ايي وويتِ ثِ اًتخبة ّيئتهذيزُ
اًجوي ثِ ػْذُ يىی اس اػضبی ايي وويتِ خَاّذ ثَد.

 -2شبخصَبی اوتخبة
اًتخبة پژٍّطگز ثزجستِ ثز اسبس جوغ اهتيبسات ضبخصّبی ووی ٍ ويفی ٍ ،حتیاالهىبى هحذٍد ثِ
ثزًٍذادّبی ايطبى درسهيٌِ آوَستيه ٍ ارتؼبضبت خَاّذ ثَد .اهتيبسات ضبخصّبی ووی عجك جذٍل 1
ضبهل تؼذاد همبالت ،تؼذاد ارجبػبت ،ضبخص اچ (ثذٍى خَد ارجبػی) ،تؼذاد راٌّوبيی داًطجَيبى دوتزی ٍ
وبرضٌبسی ارضذ فبرؽالتحصيل ضذُ ،تؼذاد وتت ًگبرضی ،تؼذاد ثجت اختزاع ػلوی داخلی ٍ خبرجی ،جَايش

وستضذُ اس جطٌَارُّب ٍ لزاردادّبی پژٍّطی هٌؼمذُ ثزای رفغ هطىالت صٌؼت در هَضَع آوَستيه ٍ
ارتؼبش است .اهتيبس ضبخص ويفی هغبثك جذٍل  ،2اس عزيك ًظزخَاّی اس اػضبی ّيئتهذيزُ اًجوي هجٌی
ثز هيشاى فؼبليت ٍ ّوىبری پژٍّطگز در اًجوي ٍ هفيذ ثَدى ٍ تأثيزگذاری فؼبليتّبی در هَضَع تخصصی
آوَستيه ٍ ارتؼبش ٍ خَشًبهی در ثيي ّوىبراى اًجبم هیگيزد.

جذيل  -1اهتيبسات ضبخصّبی ووی در تؼييي پژٍّطگز ثزجستِ
حذاقل
ردیف

شبخص

امتيبز

مىجع امتيبزدَی

امتيبز
الزم

1

تَاًبئی ػلوی -اس هؼيبر اچ (ثذٍى خَد
ارجبػی)

دادُّبی اسىَپَس

ضبخص اچ * 10

80

2

تَاًبئی ػلوی -تؼذاد همبالت ًطزيبت در
سهيٌِ آوَستيه ٍ ارتؼبضبت

دادُّبی اسىَپَس

تؼذاد همبالتّ ،زوذام  2اهتيبس

30

3

تَاًبئی ػلوی -تؼذاد ارجبػبت

دادُّبی اسىَپَس

تؼذاد ارجبػبت ثذٍى خَد ارجبػی
* 0/1

50

4

تَاًبئی ػلوی -تؼذاد همبالت

دادُّبی آی اس سی

تؼذاد همبالتّ ،زوذام  2اهتيبس

4

تؼذاد رسبلِّبی دوتزی ّذايت ًوَدُ در
هَضَع تخصصی اًجوي

آهبر رسوی داًطگبُ

تؼذاد * 10

50

تؼذاد پبيبىًبهِّبی ارضذ ّذايت ًوَدُ
در هَضَع تخصصی اًجوي

آهبر رسوی داًطگبُ

تؼذاد * 3

ثز اسبس هذارن

داخلی ّز هَرد تب  10اهتيبس

ثز اسبس هذارن

خبرجی ّز هَرد تب  40اهتيبس
ّز هَرد تب  50اهتيبس

-

5

30

6

ثجت اختزاع ثب داٍری ػلوی

7

تأليف وتبة ثِ فبرسی (داخلی)

ثز اسبس هذارن

8

تأليف وتبة ثِ اًگليسی ثب ًبضز هؼتجز

ثز اسبس هذارن

ّز هَرد تب  100اهتيبس

9

اًجبم پژٍّصّبی صٌؼتی تمبضبهحَر

ثز اسبس هذارن

ّز  100هيليَى ريبل لزارداد
خبتوِ يبفتِ تب  2اهتيبس

-

جذيل  -2اهتيبسدّی ثب ضبخص ويفی در تؼييي پژٍّطگز ثزجستِ
1

هيشاى اثزگذاری در تَسؼِ ٍ گستزش هَضَع
آوَستيه ٍ ارتؼبش ٍ هيشاى ّوىبری ثب
اًجوي

ًظز ّيئتهذيزُ ٍ
پژٍّطگزاى ثزجستِ
سبلّبی لجل

تب 100

50

 -3شرایط عمًمی
ّز پژٍّطگز ًوًَِ فمظ يهثبر اًتخبة هیضَد ،اهتيبسات ثِ پژٍّطگز ضبغل در داخل ايزاى دادُ هیضَد.

 -4وحًٌ اجر1
اًتخبة پژٍّطگز ثزتز در سِ هزحلِ صَرت هیگيزد:
 اثتذا ثز اسبس ضبخصّبی  1تب  4جذٍل  ،1حذالل سی پژٍّطگز اس هيبى پژٍّطگزاى فؼبل دروطَر در سهيٌِ آوَستيه يب ارتؼبضبت تؼييي هیضًَذ.
 در هزحلِ دٍم ،ثزای  6الی ً 10فز اٍل هٌتخت در هزحلِ اٍل ،ضبخصّبی  5تب  9جذٍل  1اس خَدپژٍّطگزاى ٍ يب هؼبًٍت پژٍّطی داًطىذُ هزثَعِ استؼالم هیضَد.
 در هزحلِ سَم ،وويتِ پس اس جوغثٌذی اس ضبخصّبی پژٍّطگزاى هٌتخت هزحلِ دٍم ،گشارشوبر را در جلسِ ّيئتهذيزُ اًجوي ارائِ هیدّذ .در ايي جلسِ اهتيبس هزثَط ثِ جذٍل ً 2يش ثِ
ّزيه اس پژٍّطگزاى تخصيصيبفتِ ٍ درهجوَع ،پژٍّطگز حبئش ثيطتزيي اهتيبس اس جذٍلّبی 2 ٍ 1
ثِػٌَاى پژٍّطگز ثزتز آى دٍرُ هؼزفی هیگزدد.

 -5ایه آیيهوبمٍ در  5مبدٌ در تبریخ  3اسفىذ  66ثٍ تصًیت َيئتمذیرٌ اوجمه آکًستيک ي
ارتعبشبت ایران رسيذ ي در صًرت ويبز ثعذ از پىج سبل ثبزثيىی میشًد.

