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ضممن پیشمتازی در توسمعه علمم و دانمش       یشرو در کشوردانشگاه صنعتي امیرکبیر به عنوان دانشگاهي پ     

و نوسمازی صمنايع    نیاز جامعه و افمزايش بمازدهي  های کاربردی داند که با انجام پژوهشبشری وظیفه خود مي

ی  هفتمه محوريت اساتید دانشگاه و مديريت علمي آنها محقق خواهد شد. گو باشد. اين امر با خرا نیز پاس کشور

های پژوهشي  اساتید برتر دانشگاه صنعتي امیرکبیر در حوزهفرصت مناسبي برای تكريم از  در هر سال، پژوهش

کلیه ی بیشتری برای  انگیزه دانشگاه صنعتي امیرکبیردر  فرهنگ نوآوری و کارآفريني توسعهاست که عالوه بر 

ی موفقیت اين طمر   هاشاخص. فراهم آورد که بر تالش خود بیافزايندپژوهشي پژوهشگران و دست اندرکاران 

ی پژوهش و فنماوری دانشمگاه    جشنواره پژوهشي در دانشگاه است.-ايجاد فضای تحول و افزايش شادابي علمي

ای در سمح  دانشمگاه    شمود، جشمنواره   نامه، جشنواره نامیمده ممي   صنعتي امیرکبیر که از اين پس در اين آيین

 روزهمای در يكمي از  بمه صمورت سماالنه    دانشگاه  باشد و توسط معاونت پژوهش و فناوری صنعتي امیرکبیر مي

 شود. اهداف کلیدی جشنواره عبارت است از: ی پژوهش برگزار مي هفته

 الف( ارتقای فرهنگ پژوهش و فناوری مورد نیاز کشور 

همای   هما و سیاسمت   اولويمت در راسمتای  تكريم و تشويق اساتید دانشگاه جهت همگرايي در انجام پمژوهش   ب(

 ه صنعتي امیرکبیرپژوهشي دانشگا

نقمش مموثری ايفما     و کشور های برتر دانشگاهي که در تولید ثروت برای دانشگاه ج( شناسايي و معرفي فناوری

 کرده يا خواهند نمود. 

ی بماالی   های علمي و فني و مقاالت با درجمه  های منجر به چاپ گزارش ی تحقیقات و پژوهش د( تعمیم انگیزه

 المللي  نبی گسترده کیفیت و ارجاعات
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 :اجرايي جشنواره ی اعضای کمیته -1

 لین و شرح خدمات ايشان در کمیته اجرايي: لیست مسئو1جدول 
 

 مسئولیت کنندگان اقدام

 آوری دانشگاه  اجرايي جشنواره پژوهش و فندبیر دانشگاه آوری معاون پژوهش و فن

 و کتب برتر دانشگاه  ISIنظر مقاالت های مورد  ی شاخص ساالنه  مسئول گزارش امور پژوهشي   کلمدير

 حاضر نامه وم آيیندهای بند  امسئول معرفي کانديد ها معاونین پژوهشي دانشكده

 های صنعتي های مورد نظر پروژه ی شاخص ساالنه  مسئول گزارش و کارآفريني ارتباط با صنعتکل امور مدير 

 های علميو قحبها يا اساتید فعال و برتر  پژوهشكده لكردعممسئول گزارش  های علمي مراکز تحقیقاتي و قحبمدير 

 مسئول گزارش طر  های تجاری شده مدير توسعه فناوری و نوآوری

 رساني گسترده جشنواره، فراخوان عمومي و اطالع مسئول تنظیم و برگزاری مدير دفتر روابط عمومي دانشگاه

 ی جشنواره  جهمسئول برنامه و بود معاونت پژوهشي مدير پشتیباني

 های پژوهشي دانشگاهمشارکت در انتخاب برترين نفر از روسای واحدهای پژوهشي برتر دانشگاه 2

 های پژوهشي دانشگاهمشارکت در انتخاب برترين 1نفر از معاونین پژوهشي دانشكده ها 2

 

 

 : ی پژوهش و فناوری دانشگاه جشنوارههای  شاخص -2

در مموارد   اعضای هیئت علمي دانشگاه ازگاه صنعتي امیرکبیر، شآوری دان و فنی پژوهش  ی ساالنه در جشنواره

شاخص های اعمالم شمده   اساس  هر يك از بندهای زير بر در انتخاب و روال . مالكتقدير به عمل مي آيد ذيل

 های رويه حاضر مي باشد. پیوستدر 

 .در دانشگاه المللي بین اتارجاع بر تكیهبا  برتر ی ی مقاله نويسنده )استادان( استاد تقدير از -2-1

 اند. ممتاز جهاني به چاپ رسانده مجالتای را در که مقاله)استادان(  داتاستقدير از  -2-2

 .داشته باشدرا  ISIدر هر سال بیشترين تعداد مقاالت که  یاستادتقدير از  -2-3
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وده ای را کسمب نمم   دسمتاورد ويمژه   دانشگاه در آن سال )کتاب(ی نشر در حوزهکه ی استادتقدير از  -2-4

 .باشد

که نام دانشگاه صنعتي امیرکبیمر را در   المللي مهم های بینپژوهشگران برنده جوايز و نشانتقدير از  -2-5

 اند. محر  نموده به صورت خاصي ی جهاني عرصه

 .استداشته در جامعه  تاثیرگذارکه اثر مهم و  پروژه تحقیقاتي نمونه معرفي -2-6

بیشترين حجم پروژه های تحقیقات صنعتي بما کیفیمت را اجمرا     ای که استاد يا پژوهشكدهتقدير از  -2-7

  .نموده است

 .انددهرسان سازیمرحله تجاریرا به  های مهم قابل توجهيطر اعضاء هیات علمي که تقدير از  -2-8

 تحصیلي مقاطع مختلف در منتخبی ها  تقدير از پروژه -2-9

  ات بین المللياختراع تقدير از -2-10

 ی پژوهشي دانشگاه تقدير از فعالین حوزه -2-11

ی پمژوهش و   ارشمد در هفتمه  های برتر کارشناسي و کارشناسمي  شود از پروژه ها توصیه مي به دانشكده : 1تبصره 

 فناوری تقدير نمايند. 

انتخاب شوند، ولي توانند معرفي  های فوق در سه سال اخیر برای همان بند نمي برگزيدگان يكي از بند : 2تبصره

سمال قبمل کمه در    دو برگزيدگان  الزم به ذکر است که در چنین شرايحي، باشد. آنها در بندهای ديگر بالمانع مي

 ، معرفي خواهند شد. ای کسب نمايند امتیاز برجسته در همان بند، سال مورد نظر نیز

 کنند.  هر يك از بندهای فوق را تعیین مي های(  مه و فرمنا انتخاب )شیوه ارکان جشنواره، روال داخلي :3تبصره

 

 :جوايز جشنواره -3

ی اجرايي جشنواره، جوايز  در هر سال، کمیته حاضرنامه  از برگزيدگان بند سوم آيین شايسته به منظور تقدير    

ت تصويب پیشنهاد ت رئیسه جهو به هیئوم را تعیین دبند در  مندرج نقدی، نشان يا لو  تقدير هر يك از موارد

 . نمود خواهد
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 :ها و مسئولیتبندی اجرايي جشنواره   زمان -4

 دبیرگردد،  هش برگزار ميی پژو آوری دانشگاه هر سال در هفته ی پژوهش و فن نظر به اينكه جشنواره  -4-1

 موضموعاتي نظیمر زممان    تما ی اجرايي را برگزار کرده  کمیته نخست ی ، جلسهسال هر تیرماه درجشنواره 

ی کشموری جهمت شمرکت در     همای برجسمته   مهممان  تعیمین  دقیق برگزاری جشنواره، چگونگي برگزاری،

همچنین وی مكاتبمات الزم را   شود. گیری  تصمیمآنها الزم برای تدارك  اتاقدامتعیین جوايز و جشنواره، 

 دهد.ها در اين خصوص صورت مي با معاونین پژوهشي و روسای دانشكده

مهرمماه تما    از ابتمدای )بجز مواردی که نیاز به بمازه زمماني بیشمتر دارد(    پژوهشي اج آمار ی استخر بازه -4-2

 باشد. مي برگزاری جشنواره انتهای شهريورماه سال

واحمدهای   و هما  دانشكدهمعاونین پژوهشي  ای به نامه ،ی اجرايي کمیتهی نخست  پس از تشكیل جلسه -4-3

همای مربوطمه    نامه و فرم وم را براساس شیوهدر يك از موارد بند های ه کانديدشود تا  ارسال ميتحقیقاتي 

همای   اسال ممورد نظمر، کانديمد   تا انتهای مهرماه بايست  ها مي معرفي نمايند. معاونین پژوهشي دانشكده

 نمايند.  معرفيمنتخب خود را به معاونت پژوهشي دانشگاه 

هما و تفكیمك    های معرفي شده توسط دانشكده ادی کاندي معاونت پژوهشي دانشگاه پس از بررسي اولیه -4-4

های هر بند را به ممديران پژوهشمي ممرتبط دانشمگاه     ا وم، کانديددهای بند  شدگان هر يك از بخش معرفي

نسبت بمه تعیمین افمراد منتخمب همر يمك از        ماه آبانانتهای کند. مديران پژوهشي دانشگاه تا  ارسال مي

دانشمگاه   هیئمت رئیسمه  ی اجرايمي در حضمور    ی نهايي کمیته سههای بند سوم اقدام کرده و در جل بخش

الزم به ذکر اين نكته است که معرفي افمراد منتخمب درصمورت کسمب     . نمودخواهند  الزم را ارائه گزارش

 گیرد.شرايط کیفي الزم صورت مي

شمروع  قبمل از  ای باشد که تمامي امورات جشنواره تما دو هفتمه    بايست به گونه ريزی جلسات مي برنامه -4-5

  .مراسم به اتمام رسیده باشد

ی پژوهش و فناوری دانشگاه توسط مدير پژوهشي دانشگاه تعیمین و   در هرسال، جدول زماني جشنواره -4-6

 به تصويب ارکان جشنواره خواهد رسید. 

ار و فنماوری برگمز   ی پمژوهش  ی پژوهش و فناوری دانشگاه هر سال در يكي از روزهای هفتمه  جشنواره -4-7

 .دهدی را نشان ميهای کلید زير زمان جدول شود. مي
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 بندی آنها: لیست اقدامات اجرايي و برنامه زمان2جدول 
 

 اقدام کننده اقدام اجرايي ی زماني بازه

اول مهرسال قبل تا انتهای شهريور سال 

 جاری
 آوری آمار پژوهشي اساتید جمع

ها/ واحد های  معاونین پژوهشي دانشكده

 پژوهشي

 دبیرکمیته اجرايي ی اجرايي ی نخست کمیته جلسه ی نخست تیرماه سال جاری نیمه

 معرفي کانديداهای بند دوم انتهای مهرماه سال جاری
 ها و روسای معاونین پژوهشي دانشكده

 واحد های پژوهشي

 شگاهمديران حوزه پژوهشي دان انتخاب برگزيدگان نهايي موارد بنددوم ماه سال جاری انتهای آبان

 جلسه دوم کمیته اجرايي با ی اول آذرماه هفته

 حضور هیئت رئیسه دانشگاه
 دبیرکمیته اجرايي

 ی پژوهش يكي از روزهای هفته

 و فناوری
 معاونت پژوهشي دانشگاه برگزاری جشنواره پژوهش و فناوری

 

 : اجرايي جشنواره ی کمیتهی دوم  جلسه -5

ی اول آذرماه  دانشگاه صنعتي امیرکبیر و در هفتههیات رئیسه ضور اجرايي جشنواره با ح ی کمیتهی دوم  جلسه

های اعالم شمده  اگردد. در اين جلسه، هر يك از مديران معاونت پژوهشي دانشگاه که کانديد هر سال برگزار مي

را بررسي و نسبت به انتخماب افمراد برگزيمده     و روسای واحدهای پژوهشي ها توسط معاونین پژوهشي دانشكده

 الزم را ارائه خواهند داد:اند، گزارش  ام کردهاقد

  9-2 بند و 5-2تا 1-2 کانديداهای بندهای گزارش در خصوص -ير امور پژوهشيمد -5-1

 10-2و  7-2 ،6-2بندهای  کانديداهای  گزارش در خصوص -مدير فناوری و ارتباط با صنعت -5-2

 7-2و  6-2های بندکانديداهای  صوصگزارش در خ -های علمي مراکز تحقیقاتي و قحبمدير  -5-3

 8-2بند  کانديدای گزارش در خصوص -ی نوآوری مدير فناوری و توسعه -5-4

ی نخست ارکان  گزارش مدير روابط عمومي دانشگاه در خصوص تمهیدات الزم و امور محوله پیرو جلسه -5-5

 جشنواره دبیراجرايي جشنواره و هماهنگي با 

 جشنواره کمیته اجراييتوسط  11-2بند نديدای کای  انتخاب برگزيده -5-6

 ی جوايز جشنواره معاونت پژوهشي در خصوص اقدامات الزم برای تهیهامور پشتیباني گزارش  -5-7
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کاربرگ اساتید مولف مقاالت با باالترين میزان ارجاعات : 1پیوست 

 الملليبین

 ی پژوهش و فناوری سال ................ جشنواره

(AUT-FM-2101-01) 

 

 سال اخیر 4در  ISIدر پايگاه  جاعمشخصات استاد شاخص اول با باالترين ار

 دانشكده/واحد پژوهشي:    نام و نام خانوادگي:

 نام مقاله:

 نام مجله: 

 زمان پذيرش مقاله:

 :مقاله منتخب اتتعداد ارجاع

IF :مجله در سال مورد پذيرش مقاله 

MIF در سال مورد پذيرش مقاله: مجلهی تخصصي  حوزه 
 

 يید دانشكده/واحد پژوهشيتا            امضاء استاد       

 

 
 

 

 سال اخیر 4در  ISIدر پايگاه  مشخصات استاد شاخص دوم با باالترين ارجاع

 دانشكده/واحد پژوهشي:    نام و نام خانوادگي:

 نام مقاله:

 نام مجله: 

 زمان پذيرش مقاله:

 :مقاله منتخب تعداد ارجاع

IF :مجله در سال مورد پذيرش مقاله 

MIF در سال مورد پذيرش مقاله: جلهم ی تخصصي حوزه 

 تايید دانشكده/واحد پژوهشي     امضاء استاد
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 ی مقاالت ممتاز جهاني کاربرگ انتخاب اساتید نويسنده : 2پیوست 

 ی پژوهش و فناوری سال................ جشنواره

 (AUT-FM-2101-02) 

 

 مشخصات استاد شاخص اول 

 پژوهشي:دانشكده/واحد     نام و نام خانوادگي:

 نام مقاله:

 نام مجله: 

 زمان پذيرش مقاله:

IF :مجله در سال مورد پذيرش مقاله 

MIF در سال مورد پذيرش مقاله:مجله  ی تخصصي حوزه 
 

 

 

 مشخصات استاد شاخص دوم 

 دانشكده/واحد پژوهشي:    نام و نام خانوادگي:

 نام مقاله:

 نام مجله: 

 زمان پذيرش مقاله:

 IFد پذيرش مقاله:مجله در سال مور 

MIF در سال مورد پذيرش مقاله:مجله ی تخصصي  حوزه 

که دارای تاثیر جهاني بوده و   و ... است Science ،Nature توجه: منظور از مجالت ممتاز جهاني مجالتي همچون 

 .موجب اشتهار دانشگاه صنعتي امیر کبیر مي گردند
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 ISI: کاربرگ انتخاب استاد با باالترين تعداد مقاالت 3وست پی

(AUT-FM-2101-03) 

 

 ISIمشخصات استاد شاخص با باالترين تعداد مقاالت 

 دانشكده/واحد پژوهشي:    نام و نام خانوادگي:

 :و سال پیش در سال جاری ISIت مقاال تعداد

 

 مجلهنام  -تاريخ پذيرش-نويسندگان-به ترتیب:  عنوان مقاله

ف
ردي

 

تاريخ  نويسندگان عنوان مقاله

 پذيرش

 نام مجله

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

19     

20     

 تايید دانشكده/واحد پژوهشي     امضاء استاد



 رويه برگزاری جشنواره پژوهش و فناوری دانشگاه صنعتي امیرکبیر

 AUT-PR-2101 شماره:

 27/05/94 تاريخ:                             1 ويرايش:

 31از:              12صفحه:     

 

 بوده و حقوق قانوني آن محفوظ است. دانشگاه صنعتي امیر کبیرتمامي اطالعات موجود در اين سند متعلق به  

 مولفین/مترجمین برتر کتب دانشگاهي: کاربرگ انتخاب 4پیوست 

(AUT-FM-2101-04) 

  

 سال ..........  اول مشخصات استاد مولف/مترجم کتاب برگزيده

 دانشكده/واحد پژوهشي:    نام و نام خانوادگي:

 نام کتاب:

 :انتشارات

  : سال انتشار/نوبت چاپ

 تعداد صفحه:

 شابك :

 داليل برتری کتاب:

 تايید دانشكده/واحد پژوهشي     امضاء استاد

 

 

 

 سال ..........ی دوم  مشخصات استاد مولف کتاب برگزيده

 دانشكده/واحد پژوهشي:    نام و نام خانوادگي:

 نام کتاب:

 :انتشارات

 سال انتشار/نوبت چاپ : 

 تعداد صفحه:

 :شابك

 داليل برتری کتاب:

 ژوهشيتايید دانشكده/واحد پ     امضاء استاد

 

 

 گردد. پیوست ی کتاب ی شناسنامه کتاب، سرفصل عناوين و مقدمه صفحه اول کتاب، صفحه توجه:
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 المللي مهم های بین: کاربرگ اساتید برنده جوايز و نشان5پیوست 

ی پژوهش و فناوری سال................ جشنواره

(AUT-FM-2101-05) 

 
 دانشكده/واحد پژوهشي:                                           :                     نام و نام خانوادگي

 

 :تاريخ اعطا :کشور  اعطا کننده المللي ی بین نام نشان/ جايزه
/ موسسه نشگاه/سازمان/نام دا

 :ی جايزه دولت/ اعطاکننده

    

    

    
 

ی رسمي کسب جايزه  تائیديه -جايزه کسب شدهيك صفحه در خصوص معرفي نشان/ گردد: پیوستبايست  مدارك الزم که مي

 توسط اساتید برگزيده

 

 

 

 

 

 

 

 تايید دانشكده/واحد پژوهشي                امضاء استاد
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 تأثیرگذار ی صنعتي  پروژه : کاربرگ انتخاب6ت پیوس

(AUT-FM-2101-06)  

 

          عنوان پروژه:

 :دانشكده/واحد پژوهشي    نام و نام خانوادگي:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 محل امضاء:   دانشکده:   نام و نام خانوادگی : 

 فرم معرفي پروژه صنعتي تاثیرگذار

 های تاثیر :توضیح مختصر پروژه، دستاوردها و حوزه– 1
 

 باشد :های محوری پژوهش دانشگاه ميتاثیر پروژه در کدامیك از حوزه – 2

 الف ( آّب 

   ب (  انرژی 

 ج ( ايمني و امنیت مردم

      د( محیط زيست

 متچ ( سال 

 باشد علت اهمیت حوزه و تاثیرگذاری پروژه را توضیح دهید:اگر حوزه تاثیرجزء موارد باال  نمي

 

 

 باشد:تخمین تاثیر اقتصادی در حوزه کشوری و جهان چقدر مي – 3

 

 

 باشد:تخمین هزينه الزم برای ارزيابي نمونه صنعتي چقدر مي  -4

 

 

 

  

 
 
 

       کد پروژه:

 . . . . . . . در تاريخ . . . . . . . . دريافت گرديد. /واحد پژوهشيهشي دانشكدهتوسط معاونت پژو
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 تاريخ جلسه ارزيابي:   کدپروژه:   :  /واحد پژوهشيدانشكده

 تیم ارزيابي:

 محل امضاء سمت در دانشكده نام استاد رديف

    

    

    

    

    

  

 ج ب الف سرفصل

    فرم ارزيابي 1بند 

    رزيابيفرم ا 2بند 

    فرم ارزيابي 3بند 

    فرم ارزيابي 4بند 

 مورد تائید است. -الف

 گردد.به شرح پیوست اصالح مي -ب

 مورد تائید قرار نگرفت. -ج

 
 

 

 

 

 

 فرم ارزيابي
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 در سال................ فرم معرفي پروژه از جهت تأثیرگذاری صنعتي

 : کاربرگ انتخاب پژوهشگر صنعتي نمونه7پیوست 

(AUT-FM-2101-07) 

 

 
 : /واحد پژوهشيدانشكده      :پژوهشگرنام 

 سال گذشته: 4های لیست پروژه -1

 مبلغ پروژه کارفرما عنوان پروژه رديف

 )ريال(

 تاريخ

 شروع

 تاريخ

 اختتام

 میزان

 پیشرفت

       

       

       
 

 :لیست دستاوردهای پروژه -2

 :1پروژه 

 : از پروژه عنوان مقاالت مستخرج

1- 

2- 

 :حاصل از پروژه وين اختراعات ثبت شدهعنا

1- 

2- 

 عناوين رساله های مرتبط کارشناسي ارشد:

1- 

2- 

 عناوين رساله های مرتبط دکترا:

1- 

2- 

 و حجم مالي آنان:به دانشگاه تجهیزات ورودی 

1- 

2- 

 محل امضاء استاد:         

 فرم انتخاب پژوهشگر صنعتي نمونه



 رويه برگزاری جشنواره پژوهش و فناوری دانشگاه صنعتي امیرکبیر

 AUT-PR-2101 شماره:

 27/05/94 تاريخ:                             1 ويرايش:

 31از:              17صفحه:     

 

 بوده و حقوق قانوني آن محفوظ است. دانشگاه صنعتي امیر کبیرتمامي اطالعات موجود در اين سند متعلق به  

 

 

 تاريخ جلسه ارزيابي:     :  /واحد پژوهشيدانشكده

 رزيابي:تیم ا

 محل امضاء سمت در دانشكده نام استاد رديف

    

    

    

    

    

 

  

 ج ب الف سرفصل

    فرم ارزيابي 1بند 

    فرم ارزيابي 2بند 

    فرم ارزيابي 3بند 

    فرم ارزيابي 4بند 

 

 مورد تائید است. -الف

 گردد.به شرح پیوست اصالح مي -ب

 ت.مورد تائید قرار نگرف -ج

 .مستندات الزم پیوست گردد 

  

 فرم ارزيابي
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 در سال ........... های برتر دکتری : کاربرگ انتخاب پروژه8پیوست 

(AUT-FM-2101-08) 

 :/واحد پژوهشيدانشكده

 : مشخصات دانشجو ، اساتید و اطالعات پروژه:1

 دکترا:  نام پروژه

 دانشجو: خانوادگي نام و نام

 شماره دانشجويي:

 شماره تماس دانشجو:

 نام و نام خانوادگي استاد/اساتید راهنما:

 نام و نام خانوادگي استاد مشاور:

 

 مقاالت :2
 مستخرج از پايان نامه دکتراISIمقاالت الف: 

ترتیب نام دانشجو در  سال و شماره مجله نام مجله عنوان مقاله رديف

 لیست نويسندگان

1     

2     

3     

 

 مختلف تحصیلي و پروژه های پژوهشي()شامل مقاطع  ISIسايرمقاالت ب: 

ترتیب نام دانشجو در  سال و شماره مجله نام مجله عنوان مقاله رديف

 لیست نويسندگان

1     

2     

3     

 

 ISIپژوهشي و معتبر خارجي غیر –مقاالت علمي ج: 

سال و شماره  نام مجله عنوان مقاله رديف

 مجله

ترتیب نام دانشجو در 

 لیست نويسندگان

مستخرج از 

 پايان نامه

1      

2      

3      

 .)با آرم و مشخصات مجله و ناشر( ضمیمه گردد تيك نسخه از تصوير صفحه اول مقاله چاپ شده در مجال *
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 : مقاالت کنفرانسي3
 های ملي مقاالت پذيرفته شده در کنفرانسالف: 

دانشجو در ترتیب نام  سال کنفرانس نام کنفرانس عنوان مقاله رديف

 لیست نويسندگان

مستخرج از 

 پايان نامه

1      

2      

3      

 

 های بین المللي مقاالت پذيرفته شده در کنفرانسب: 

ترتیب نام دانشجو در  سال کنفرانس نام کنفرانس عنوان مقاله رديف

 لیست نويسندگان

مستخرج از 

 پايان نامه

1      

2      

3      

 .کنفرانس ضمیمه گردد (Proceeding) ه از تصوير مقاله چاپ شده در مجموعه مقاالتيك نسخ *

 

 

 : کتاب4
 کتاب تالیفالف:

ترتیب نام دانشجو در  سال نشر نام ناشر عنوان کتاب رديف

 لیست نويسندگان

مستخرج از 

 پايان نامه

1      

2      

 

 کتاب ترجمهب: 

ترتیب نام دانشجو در  سال نشر نام ناشر عنوان کتاب رديف

 لیست نويسندگان

مستخرج از 

 پايان نامه

1      

2      

 .چاپ شده ضمیمه گردد شناسنامه کتابيك نسخه از تصوير *
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 : جوايز5
 جايزه مليالف: 

 سال سازمان اهداء کننده جايزه عنوان جايزه رديف 

1    

2    

 

 جايزه بین الملليب: 

 سال ازمان اهداء کننده جايزهس عنوان جايزه رديف 

1    

2    

 .مستندات انتخاب پروژه در جشنواره ارائه شود*

 

 : ثبت اختراع6
 ثبت اختراع مليالف: 

 شماره ثبت نام شرکت حامي تاريخ و محل ثبت عنوان اختراع رديف

1     
2     
 

 ثبت اختراع بین المللي: ب

 شماره ثبت شرکت حامي نام تاريخ و محل ثبت عنوان اختراع رديف

1     

2     
چنانچه اختراع ثبت شده دارای تائیديه از سازمان پژوهش های علمي و صنعتي/ ثبت نرم افزار از شورای عالي  *

انفورماتیك وگواهي ثبت اختراع از اداره مالكیت صنعتي مي باشد ،ارائه گواهي جهت اخذ امتیاز مربوطه الزامي مي 

 .باشد

 

 

 مطالعاتي: فرصت 7
 نام کشور طول دوره رديف

1   

2   

 

 



 رويه برگزاری جشنواره پژوهش و فناوری دانشگاه صنعتي امیرکبیر

 AUT-PR-2101 شماره:

 27/05/94 تاريخ:                             1 ويرايش:

 31از:              21صفحه:     

 

 بوده و حقوق قانوني آن محفوظ است. دانشگاه صنعتي امیر کبیرتمامي اطالعات موجود در اين سند متعلق به  

 : نمره پايان نامه 8

............................. 

 : طول دوره تحصیلي:9
 ترم 8

 ترم 9

 ترم 10

 

 )توسط دانشجو تكمیل گردد(:توضیحات تكمیلي10
 شرح موارد و کارآيي پايان نامه

 

 

 

 

 

ده و همچنین ش بصورت مختصر شر  دادهپايان نامه ) دستگاه يا محصول ساخته شده حاصل از انجام

 ه يا محصول ساخته شده پیوست گردد(:تصوير و توضیحات کامل در خصوص دستگا
 

 

 

 

 

 امضاء استاد                             امضاء دانشجو

 

 تايیديه دانشكده

 
 :نام و نام خانوادگي مقام مسئول

  :سمت 

 .انب مي باشدمراتب فوق مورد تأيید اين ج

 
 

 :تاريخ                 امضاء:                                                                

 



 رويه برگزاری جشنواره پژوهش و فناوری دانشگاه صنعتي امیرکبیر

 AUT-PR-2101 شماره:

 27/05/94 تاريخ:                             1 ويرايش:

 31از:              22صفحه:     

 

 بوده و حقوق قانوني آن محفوظ است. دانشگاه صنعتي امیر کبیرتمامي اطالعات موجود در اين سند متعلق به  

 :تايیديه حوزه اداره کل پژوهشي
 

 تاريخ ارائه درخواست به اداره کل پژوهشي:

 

 جمع امتیاز پژوهشي:

 

 نام و نام خانوادگي کارشناس بررسي کننده:

 

 تاريخ:                                                  امضاء:                                                                                            

 

 

 تايیديه اعضای کمیته داوران
 امضاء امتیاز نهايي سمت نام و نام خانوادگي رديف

     

 

     

 

     

 

 

 توضیحات:

 ر دانشكده مي تواند حداکثر دو دانشجو را همراه با مستندات اطالعات دانشجو به معاونت پژوهشي معرفي نمايد..ه1

 .دانشجويان محترم تصوير صفحه اول مقاالت و مستندات ساير فعالیتهای علمي، جوايز و ... را ارائه نمايند.2

 اطالعات مربوطه در برگه جداگانه آورده شود. .در صورت دارا بودن بیش از سه مورد پژوهشي در موارد فوق،3



 رويه برگزاری جشنواره پژوهش و فناوری دانشگاه صنعتي امیرکبیر

 AUT-PR-2101 شماره:

 27/05/94 تاريخ:                             1 ويرايش:

 31از:              23صفحه:     

 

 بوده و حقوق قانوني آن محفوظ است. دانشگاه صنعتي امیر کبیرتمامي اطالعات موجود در اين سند متعلق به  

در  ارشد های برتر کارشناسي پروژه: کاربرگ انتخاب 9پیوست 

 سال................

(AUT-FM-2101-09) 

 

 :/واحد پژوهشيدانشكده

 :/واحد پژوهشيی برتر کارشناسي ارشد دانشكده نام پروژه

 نام و نام خانوادگي استاد/اساتید راهنما:

 نام خانوادگي استاد مشاور:نام و 

 نام و نام خانوادگي دانشجو:

 شماره دانشجويي:

 شماره تماس دانشجو:

        
 

 فعالیت های علمي و پژوهشي دانشجو
 مقاالت:1

 ISIمقاالت الف: 

ترتیب نام دانشجو در لیست  سال و شماره مجله نام مجله عنوان مقاله رديف

 نويسندگان

 مستخرج از پايان نامه

1      

2      

 

 پژوهشي و معتبر خارجي –مقاالت علمي ب: 

ترتیب نام دانشجو در لیست  سال و شماره مجله نام مجله عنوان مقاله رديف

 نويسندگان

 مستخرج از پايان نامه

1      

2      

 .یمه گردد)با آرم و مشخصات مجله و ناشر( ضم تيك نسخه از تصوير صفحه اول مقاله چاپ شده در مجال *

 

 

 

 



 رويه برگزاری جشنواره پژوهش و فناوری دانشگاه صنعتي امیرکبیر

 AUT-PR-2101 شماره:

 27/05/94 تاريخ:                             1 ويرايش:

 31از:              24صفحه:     

 

 بوده و حقوق قانوني آن محفوظ است. دانشگاه صنعتي امیر کبیرتمامي اطالعات موجود در اين سند متعلق به  

 

 و ترجمه کتاب کتاب:2
 کتاب تالیفالف: 

ترتیب نام دانشجو در لیست  سال نشر نام ناشر عنوان کتاب رديف

 نويسندگان

1     

2     

 چاپ شده ضمیمه گردد شناسنامه کتابيك نسخه از تصوير *
 مقاالت کنفرانسي:3

 ليو بین المل های ملي مقاالت پذيرفته شده در کنفرانسالف: 

ترتیب نام دانشجو در  سال کنفرانس نام کنفرانس عنوان مقاله رديف

 لیست نويسندگان

مستخرج از پايان 

 نامه

1      

2      

3      

 .کنفرانس ضمیمه گردد (Proceeding) يك نسخه از تصوير مقاله چاپ شده در مجموعه مقاالت *

 

 جوايز:4
 جوايز ملي و بین الملليالف: 

 سال سازمان اهداء کننده جايزه ان جايزهعنو رديف

1    

2    

3    

 .مستندات انتخاب پروژه در جشنواره ارائه شود*

 

 ثبت اختراع:5
 و بین المللي ثبت اختراع مليالف: 

 شماره ثبت نام شرکت حامي تاريخ و محل ثبت عنوان اختراع رديف

1     

2     

3     
ی تائیديه از سازمان پژوهش های علمي و صنعتي/ ثبت نرم افزار از شورای عالي چنانچه اختراع ثبت شده دارا *

 .ارائه گواهي جهت اخذ امتیاز مربوطه الزامي مي باشد ،ع از اداره مالكیت صنعتي مي باشدانفورماتیك وگواهي ثبت اخترا

 

 



 رويه برگزاری جشنواره پژوهش و فناوری دانشگاه صنعتي امیرکبیر

 AUT-PR-2101 شماره:

 27/05/94 تاريخ:                             1 ويرايش:

 31از:              25صفحه:     

 

 بوده و حقوق قانوني آن محفوظ است. دانشگاه صنعتي امیر کبیرتمامي اطالعات موجود در اين سند متعلق به  

 نمره پايان نامه : 6

............................. 

 همدت زمان انجام پروژ :7
 ترم2

 ترم 3

  ترم 4

 * برای ساخت محصول يك نیم سال اضافه مي شود

 )توسط دانشجو تكمیل گردد(:توضیحات تكمیلي8
  شرح موارد و کارآيي پايان نامه

 

 

 

 

 

 

ده و همچنین ش بصورت مختصر شر  دادهدستگاه يا محصول ساخته شده حاصل از انجام پايان نامه )

 ه يا محصول ساخته شده پیوست گردد(:صوص دستگاتصوير و توضیحات کامل در خ
 

 

 

 

 

 

 امضاء استاد       امضاء دانشجو

 

 تايیديه دانشكده
 :نام و نام خانوادگي مقام مسئول

  :سمت 

 .مراتب فوق مورد تأيید اين جانب مي باشد

 

 

 :تاريخ                                                     امضاء                                                                       
 



 رويه برگزاری جشنواره پژوهش و فناوری دانشگاه صنعتي امیرکبیر

 AUT-PR-2101 شماره:

 27/05/94 تاريخ:                             1 ويرايش:

 31از:              26صفحه:     

 

 بوده و حقوق قانوني آن محفوظ است. دانشگاه صنعتي امیر کبیرتمامي اطالعات موجود در اين سند متعلق به  

 تايیديه حوزه اداره کل پژوهشي
 

 تاريخ ارائه درخواست به اداره کل پژوهشي:

 

 جمع امتیاز پژوهشي:

 

 نام و نام خانوادگي کارشناس بررسي کننده:

 

 تاريخ:                                                          امضاء:                                                

 

 تايیديه اعضای کمیته داوران
 امضاء امتیاز نهايي سمت نام و نام خانوادگي رديف

     

 

     

 

     

 

 توضیحات:

 يند.دانشجويان محترم تصوير صفحه اول مقاالت و مستندات ساير فعالیتهای علمي، جوايز و ... را ارائه نما.1

 .در صورت دارا بودن بیش از سه مورد پژوهشي در موارد فوق، اطالعات مربوطه در برگه جداگانه آورده شود.2

 

 

 

 

 

 



 رويه برگزاری جشنواره پژوهش و فناوری دانشگاه صنعتي امیرکبیر

 AUT-PR-2101 شماره:

 27/05/94 تاريخ:                             1 ويرايش:

 31از:              27صفحه:     

 

 بوده و حقوق قانوني آن محفوظ است. دانشگاه صنعتي امیر کبیرتمامي اطالعات موجود در اين سند متعلق به  

در  های برتر کارشناسي : کاربرگ انتخاب پروژه10پیوست 

 سال................

(AUT-FM-2101-10) 

 
 دانشكده:

 

 ی برتر کارشناسي دانشكده: نام پروژه

 وادگي استاد راهنما:نام و نام خان

 نام و نام خانوادگي دانشجو:

 شماره دانشجويي:

 شماره تماس دانشجو:
 

 فعالیت های علمي و پژوهشي دانشجو
 مقاالت:1

 ISIمقاالت الف: 

 نام مجله عنوان مقاله رديف
    ال و شماره س          س

 مجله           

ترتیب نام دانشجو    

 ست نويسندگانلیدر 

ستخرج از پايان م         م

 نامه

1      

2      

 

 پژوهشي و معتبر خارجي –مقاالت علمي ب: 

 سال و شماره                                                                                                                                                                 نام مجله عنوان مقاله رديف

 مجله        

ترتیب نام دانشجو    

 ست نويسندگانلیدر 

ستخرج از پايان م         م

 نامه

1      

2      

 .)با آرم و مشخصات مجله و ناشر( ضمیمه گردد تيك نسخه از تصوير صفحه اول مقاله چاپ شده در مجال *

 

 و ترجمه کتاب کتاب:2
 کتاب تالیفالف: 

ست لیترتیب نام دانشجو در     سال نشر         نام ناشر عنوان کتاب يفرد 

 نويسندگان

1     

2     



 رويه برگزاری جشنواره پژوهش و فناوری دانشگاه صنعتي امیرکبیر

 AUT-PR-2101 شماره:

 27/05/94 تاريخ:                             1 ويرايش:

 31از:              28صفحه:     

 

 بوده و حقوق قانوني آن محفوظ است. دانشگاه صنعتي امیر کبیرتمامي اطالعات موجود در اين سند متعلق به  

 چاپ شده ضمیمه گردد شناسنامه کتابيك نسخه از تصوير *
 مقاالت کنفرانسي:3

 و بین المللي های ملي مقاالت پذيرفته شده در کنفرانسالف: 

ترتیب نام دانشجو در  سسال کنفران نام کنفرانس عنوان مقاله رديف

 لیست نويسندگان

مستخرج از 

 پايان نامه

1      

2      

3      

 .کنفرانس ضمیمه گردد (Proceeding) يك نسخه از تصوير مقاله چاپ شده در مجموعه مقاالت *

 

 جوايز:4
 الف: جوايز ملي و بین المللي

 سال سازمان اهداء کننده جايزه عنوان جايزه رديف

1    

2    

3    

 .مستندات انتخاب پروژه در جشنواره ارائه شود*

 

 ثبت اختراع:5
 و بین المللي ثبت اختراع مليالف: 

 شماره ثبت نام شرکت حامي تاريخ و محل ثبت عنوان اختراع رديف

1     
2     
3     
/ ثبت نرم افزار از شورای عالي چنانچه اختراع ثبت شده دارای تائیديه از سازمان پژوهش های علمي و صنعتي *

 .ارائه گواهي جهت اخذ امتیاز مربوطه الزامي مي باشد ،ع از اداره مالكیت صنعتي مي باشدانفورماتیك وگواهي ثبت اخترا

 

 نمره پايان نامه : 6

............................. 

 

 

 مدت زمان انجام پروژه :7
…………………. 

 



 رويه برگزاری جشنواره پژوهش و فناوری دانشگاه صنعتي امیرکبیر

 AUT-PR-2101 شماره:

 27/05/94 تاريخ:                             1 ويرايش:

 31از:              29صفحه:     

 

 بوده و حقوق قانوني آن محفوظ است. دانشگاه صنعتي امیر کبیرتمامي اطالعات موجود در اين سند متعلق به  

 تكمیل گردد()توسط دانشجو :توضیحات تكمیلي8
  شرح موارد و کارآيي پايان نامه

 

 

 

 

 

 

 

 

تصوير ده و همچنین ش بصورت مختصر شر  دادهدستگاه يا محصول ساخته شده حاصل از انجام پايان نامه )

 ه يا محصول ساخته شده پیوست گردد(:و توضیحات کامل در خصوص دستگا
 

 

 

 

 

 

 

 

 امضاء استاد       امضاء دانشجو
 

 

 

 ه دانشكدهتايیدي
 :نام و نام خانوادگي مقام مسئول

  :سمت 

 .مراتب فوق مورد تأيید اين جانب مي باشد

 

 

 :تاريخ                                                              امضاء                                                               
 

 



 رويه برگزاری جشنواره پژوهش و فناوری دانشگاه صنعتي امیرکبیر

 AUT-PR-2101 شماره:

 27/05/94 تاريخ:                             1 ويرايش:

 31از:              30صفحه:     

 

 بوده و حقوق قانوني آن محفوظ است. دانشگاه صنعتي امیر کبیرتمامي اطالعات موجود در اين سند متعلق به  

 شيتايیديه حوزه اداره کل پژوه
 

 تاريخ ارائه درخواست به اداره کل پژوهشي:

 

 جمع امتیاز پژوهشي:

 

 نام و نام خانوادگي کارشناس بررسي کننده:

 

 امضاء:                                                          تاريخ:                                                

 

 

 تايیديه اعضای کمیته داوران
 امضاء امتیاز نهايي سمت نام و نام خانوادگي ديفر

     

 

     

 

     

 

 توضیحات:

 دانشجويان محترم تصوير صفحه اول مقاالت و مستندات ساير فعالیتهای علمي، جوايز و ... را ارائه نمايند..1

 جداگانه آورده شود..در صورت دارا بودن بیش از سه مورد پژوهشي در موارد فوق، اطالعات مربوطه در برگه 2

 

 

 

 

 



 رويه برگزاری جشنواره پژوهش و فناوری دانشگاه صنعتي امیرکبیر

 AUT-PR-2101 شماره:

 27/05/94 تاريخ:                             1 ويرايش:

 31از:              31صفحه:     

 

 بوده و حقوق قانوني آن محفوظ است. دانشگاه صنعتي امیر کبیرتمامي اطالعات موجود در اين سند متعلق به  

 : کاربرگ انتخاب اختراعات بديع و تاثیرگذار دانشگاه11پیوست 

 ...... السدر

(AUT-FM-2101-11) 

 

 
  :1عنوان اختراع بديع و تاثیرگذار شماره 

 مشخصات استاد)اساتید( همكار در اختراع و درصد سهم آن:

 مشخصات دانشجوی)دانشجويان( همكار:

 امتیاز  کسب شده:
 

 امتیاز کسب شده حداکثر امتیاز نام شاخص

  60 محسوس بودن و مفید بودن آن در صنعت و زندگي مردم کشور 

  60 افزايش بازدهي صنعت 

  40 عدم نیاز به خريد محصول مشابه از بازارهای خارجي 

  40 ی جهاني  ی ثبت شده در عرصه نوآوری باالی  ايده

  200 جمع

 پشتیبان پیوست گردد.لحفا مستندات توجه: 

************************************** 

 

 

  :2عنوان اختراع بديع و تاثیرگذار شماره    

 مشخصات استاد)اساتید( همكار در اختراع و درصد سهم آن:

 مشخصات دانشجوی)دانشجويان( همكار:

 امتیاز  کسب شده:
 

 امتیاز کسب شده حداکثر امتیاز نام شاخص

  60 و مفید بودن آن در صنعت و زندگي مردم کشور  محسوس بودن

  60 افزايش بازدهي صنعت    

  40 عدم نیاز به خريد محصول مشابه از بازارهای خارجي     

  40 ی جهاني  ی ثبت شده در عرصه نوآوری باالی  ايده

  200 جمع

 لحفا مستندات پشتیبان پیوست گردد.توجه: 


