
 

 9317دستورالعمل نحوه انتخاب پژوهشگران برگزيده سال

 دانشگاه قم

 مقدمه 

گران عرصه پژوهش و در جهت ترغيب و تشويق هرچه بيشتر آنان هاي بي شائبه تالشاين دستورالعمل به منظور ارج نهادن به تالش

  .است تنظيم گرديده تهيه و هاي تحقيقاتي از سوي معاونت پژوهش و فناوري دانشگاهبه انجام فعاليت

 تعاريف: -1ماده 

 باشد.ها مي: منظور از واحد مربوطه دانشكدهواحد مربوطه

پژوهشي )داراي -، علميJCR ،ISI ،ISC ،Scopusمجالت معتبر علمي در اين دستورالعمل شامل مجالت  مجالت معتبر علمي:

 باشد.ميقم  و مجالت تخصصي دانشگاه ترويجي-مجوز از وزارتين(، علمي

 سال اخير چهارهاي تحقيقاتي اعضاي هيات علمي دانشگاه قم در فاصله زماني : منظور فعاليتسالهچهارهاي پژوهشي فعاليت

 باشد.( مي97تا پايان شهريور سال  93)اول مهرماه سال 

  برگزيدگان: -2ماده 

 شوند.علمي دانشگاه قم انتخاب ميبرگزيدگان از ميان اعضاي هيات علمي، دانشجويان و کارکنان غيرهيات 

 :شرايط  -3ماده 

  ايشان بررسي و امتياز دهي خواهد شد. انتخاب تاريخ از اند، آثار بعدهاي قبل انتخاب شدهپژوهشگراني که در سال -1

 امتياز 08 حداقلبايد  تحصيلي سال چهار طول در پژوهشگران برگزيده هيات علمي دانشگاه شده کسب مجموع امتيازات -2

 .باشد

به حداقل امتيازات  ،اندتخاب شدهنبه عنوان پژوهشگر برتر ا گذشتههاي طي سال درخصوص افرادي که :1 تبصره

 : باشدميذيل  شرح

  امتياز 08حداقل  پژوهشگر برتر سال قبل

 امتياز 08حداقل  پژوهشگر برتر دو سال قبل

 امتياز  77حداقل  پژوهشگر برتر سه سال قبل

 انتخاب مجدد ايشان به شرطي است که رتبه ايشان در سهميه مجاز دانشكده قرار گيرد. به توضيح است،الزم 



 

ي براي دانشجويان دکتر تحصيلي سال چهار طول در ي دانشگاهيدانشجو برگزيده پژوهشگران شده کسب امتيازات مجموع -3

 امتياز 7امتياز و براي دانشجويان کارشناسي حداقل  18، براي دانشجويان کارشناسي ارشد حداقل امتياز 28 حداقلبايد 

 .باشد

 .باشد امتياز  28حداقل  تحصيلي سالچهار طول در دانشگاه کارمند برگزيده پژوهشگران شده کسب امتيازات مجموع -0

 .گيرد و گواهي پذيرش و چاپ امتيازي نداردفقط به آثار منتشر شده امتياز تعلق مي -7

، بايستي آدرس صحيح دانشگاه به اعم از کتاب، طرح، مقاله و اختراعهاي پژوهشي صورت گرفته در کليه فعاليت -0

 صورت زير ذکر شده باشد: 

 دانشگاه قم           به فارسي :   

 University of Qom:                       به انگليسي

 قمة جامع                                             به عربي : 
 

به مقاالت چاپ شده در ليست مجالت نامعتبر اعالمي توسط وزارت علوم، تحقيقات و فناوري امتيازي تعلق   -7

 گيرد.نمي

  در خصوص امتياز مربوط به آثار تكراري، موردي که بيشترين امتياز را دارد محاسبه خواهد شد. -8

 نحوه امتياز دهي -4ماده 

 براي جشنواره تجليل از پژوهشگران برگزيده دانشگاهجدول امتياز دهي فعاليتهاي پژوهشي 

حداکثر امتياز در  امتياز موضوع رديف

 هر موضوع

 نامحدود JCR 7هر مقاله چاپ شده  در مجالت معتبر نمايه شده در  پايگاه استنادي  1-1 1
 ISI (WOS) 0 شده در مجالت معتبر نمايه شدهمقاله چاپ  2-1

 ISC 0مقاله چاپ شده  در مجالت علمي پژوهشي مورد تائيد وزارتين و نمايه شده در   3-1
 Scopus   7شده در مجالت معتبر نمايه شده مقاله چاپ  0-1

 0 قم مقاله چاپ شده در مجالت نمايه شده در مجالت تخصصي دانشگاه 7-1
مقاله پژوهشي در دائره المعارفو ترويجي  –مقاله چاپ شده  در مجالت  علمي 0-1  3 

 اي علمي معتبر ملي و  بين الملليمقاله کامل چاپ شده در مجموعه مقاالت همايش ه 2

 (دنثبت شده باش ISCهاي داخلي بايد در همايش)
2 10 

 خالصه مقاله چاپ شده در مجموعه مقاالت همايش هاي علمي معتبر ملي و بين المللي  3

 د(نثبت شده باش ISCهاي داخلي بايد در )همايش
1 0 

توليد دانش فني/ اختراع يا اکتشاف منجر به توليد و تجاري سازي محصول يا فرآيند با تاييد مراجع ذيصالح  4

 وزارتين متبوع
28تا   نامحدود 



 

حداکثر امتياز در  امتياز موضوع رديف

 هر موضوع

طرح تحقيقاتي خاتمه يافته داخل موسسه-1-7 5  نامحدود 0 مجري 

 2 همكار 

اييا منطقه تحقيقاتي خاتمه يافته استانيطرح -3-7  7 مجري 

 3 همكار

طرح تحقيقاتي خاتمه يافته ملي-0-7  10 مجري 

 7 همكار

6 

 

اختراع يا اکتشاف ثبت شده در داخل يا خارج يا نوآوري با تاييد علمي مراجع ذيصالح وزارتين متبوع به شرط 

دانشگاه باشد.اينكه مالكيت فكري اختراع به نام   
 نامحدود 18

 نامحدود   7

کتاب چاپ شده )انتشارات دانشگاهي( 7 -1  17  

انتشارات غير دانشگاهي( کتاب چاپ شده ) 7 -2  نامحدود 7 
تصحيح انتقادي کتاب 3-7  18 

0-7 Chapter book 0 ناشر بين المللي معتبر يا تاليف بخشي از کتاب 
 7 تخصصي)انتشاارات دانشگاهي(ترجمه کتاب  7-7

 3 ترجمه کتاب تخصصي )انتشارات غير دانشگاهي( 0-7

8 

 

 

و نظارت بر  داوري

 فعاليتهاي پژوهشي

 

 

مجالت معتبر داوري مقاالت علمي پژوهشي  1 0 

هاي پژوهشي و فناوريداوري کتاب، داوري و نظارت بر طرح  نامحدود 2 

 نامحدود 0   9

 
برگزاري 

هاکرسي  

 

 

  ارائه کرسي ترويجي

پردازيکرسي نظريه   

 

18 

جايزه اخذ شده بين المللي 11-1 جوايز کسب شده 11  نامحدود 7 

جايزه ملي 2-11  2 
جايزه استاني 3-11  

 
1 

 ها:یادآوری

هرسال دو مقاله کامل و یک خالصه مقاله ها برای همایشدر  پذیرفته شدهمقاالت تعداد حداکثر  -1

 .باشدمی

 باشد.میمقاله یک همایش یک مقاله کامل و یک خالصه  در قابل قبولمقاالت تعداد حداکثر  -2



 

 

 

 

 

 :مقاالت و کتابها جدول امتیازی سهم نویسندگان

 

 مجموع ضرایب)درصد( بقیه همکاران نفراول تعداد همکاران

1 111% -------- 111 

2 01% 01% 151 

3 01% 51% 101 

4 01% 41% 101 

5 01% 35% 211 

 052حداکثر  <%31 %51 و باالتر 0

 

 :هاسهميه  -5ماده 

 درصد اعضاي هيات علمي هر دانشكده به شرط کسب حداقل امتيازهاي الزم 7: پژوهشگران برگزيده هيات علمي 

 :به عنوان  دو نفر تحصيلي کارشناسي، کارشناسي ارشد و دکتريگانه از هريک از مقاطع سه پژوهشگران برتر دانشجويي

 پژوهشگران برتر دانشجويي

  :از بين کارمندان غير هيات علمي دانشگاه دو نفر به عنوان پژوهشگران برگزيده کارمندپژوهشگران برتر کارمندي 

 از اعضاي محترم هيات علمي دانشگاه با باالترين قرارداد طرح پژوهشي خاتمه  نفر سه: برتر تقاضا محور هايپژوهش

به انتخاب دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه به در دو سال اخير ريال(  888/888/088)حداقل با مبلغ يافته خارج از دانشگاه

 علمي و گواهي اتمام طرح( با ارائه مدارک کامل اعم از قرارداد، گزارشبرتر. ) تقاضا محور هايپژوهشعنوان 

 شده هاي اعالماز اولويت موضوع آنها هاي تقاضامحور کهها و رسالهنامه: پايانهاي تقاضامحورها و رسالهنامهپايان

 رسيده باشند.نيز و به تاييد سازمان مربوطه  ودهها بتوسط سازمان

اله نامه و رسبرتر يا پايان تقاضا محورپژوهشي داراي طرح عنوان پژوهشگر برگزيده  در صورتي که يک نفر با -2هتبصر

تواند پژوهشگر برتر واحد نيز انتخاب شود. در اين موارد شخص برگزيده )به انتخاب شده باشد، همزمان نمي تقاضامحور

 شود.شخص ديگري جايگزين مي بخش ديگرانتخاب و در  هابخشانتخاب خود( به عنوان برگزيده در يكي از 

 

 



 

 فرآيند انتخاب از طريق کميته منتخب شوراي پژوهشي دانشگاه  -6ماده 

عالم اطبق زمانبندي  بايستميپژوهشگران برتر دانشگاه جشنواره انتخاب شرکت در  اعضاي هيات علمي متقاضي -1

ه ب)نسخه الكترونيكي( را و مستندات آن ثبت  گلستانپژوهشي خود را در سامانه پژوهشي  هايشده فعاليت

از  پس ارسال نمايند. جهت تاييد ناس پژوهشي دانشگاهصورت کامل بارگزاري و از طريق پيشخوان براي کارش

گران انتخاب پژوهشنسبت به  دانشكدهبا توجه به سهميه دانشگاه،  تاييد فعاليتها توسط کارشناسان پژوهش

 .شدمنعكس خواهد  دانشگاه اقدام و نتيجهبرگزيده 

شود که عضو ديگري از خود انتخاب مي دانشكدهيک عضو هيات علمي در صورتي به عنوان پژوهشگر برتر   -3تبصره 

برابر امتياز اين عضو، از ليست پژوهشگران حذف نگردد. به عبارت  5/1ديگر دانشگاه با کسب حداقل  هايدانشكده

اين عضو را کسب کند، با عضو فعلي  برابر امتياز  5/1ديگر اگر عضو هيات علمي واحد ديگري بتواند حداقل 

 .(شود و براي نفرات بعدي واحدها استاين تبصره مشمول نفرات اول هر واحد نمي)گردد. جايگزين مي

 بر روي لوح مستنداتهمراه مربوطه و تحويل آن به با تكميل پرسشنامه  توانندمينيز دانشگاه دانشجويان  -2

در جشنواره انتخاب پژوهشگران برتر  دانشكده ذيربط اعالم شده به معاونت پژوهشي در بازه زماني ،(CDفشرده)

 نمايند.شرکت 

ر ب آثار و مستنداتآن به همراه  تكميل پرسشنامه و تحويل باتوانند نيز ميدانشگاه کارمندان غيرهيات علمي  -3

 نمايند.مديريت امور پژوهشي دانشگاه در جشنواره شرکت به ( CDروي لوح فشرده)

 مقررات اجرايي -7ماده 

دستورالعمل نحوه انتخاب پژوهشگران برگزيده سال دانشگاه پس از تصويب در شوراي پژوهشي دانشگاه الزم االجرا بوده و 

 پژوهشي و فناوري دانشگاه است.  تنظارت بر حسن اجراي آن به عهده معاون

 تصويب -8ماده 

به تصويب  20/80/1397يختاردر  1397سال جلسه شوراي پژوهشيچهارمين در  تبصره3 و ماده 8اين دستورالعمل در  

 و اصالح شد. در جلسه شوراي پژوهشي بازنگري 19/89/1397رسيد و در تاريخ 


