
9318 شیوه نامه اجرایی انتخاب پژوهشگران برتر استان قم در سال  

 مقدمه

دستیابی به فناوری برای ارتقاء جایگاه علمی کشور در جهان وکسب ثروت به منظور بهبود وضع زندگی مردم و رفاه  تولید و توسعه علم و

ها و مراکز دولتی و غیر ها، سازمانها، حوزه ها، پژوهشگاه دانشگاهعمومی، مرهون مطالعه و پژوهش نخبگان، دانشمندان، محققان و فناوران 

 .دولتی است

نفعاان  در کشور فراهم می آورد تا کلیه ذیفرصت مناسبی برای توجه و تمرکز روی ابعاد مختلف امر پژوهش و فناوری  هفته پژوهش و فناوری

انتخاا  و معرفای   . اقدامات موثری را با هدف، توانمند سازی در دستور کار قرار دهندها و وضعیت موجود، برنامه ریزی و ضمن اطالع از روند

و جایگاه پژوهش و فنااوری بارای    شانایجاد می نماید تا ضمن ارتقاء  ربرگزیدگان حوزه پژوهش و فناوری و تجلیل از آنها فضایی را در کشو

پیارو دساتورالعمل ابالغای     بدین منظور. یت و توسعه پژوهش و فناوری، فراهم نمایدفعالین در این عرصه، بستر مستحکمی را برای ادامه راه تقو

ناماه  ، شایوه 18/11/8391مورخ  897491/3ماره شبه  ها،فناوری در استانپژوهش و ستاد ملی هفته پژوهش و فناوری درخصوص برگزاری هفته 

 .استده شتدوین  8391سال  استان قم در برتر پژوهشگران اجرایی انتخا 

 

 

 انتخاب پژوهشگر برتر جشنوارهشرکت کنندگان در : 9ماده

  (دانشجویان -اعضای هیات علمی)پژوهشی سساتؤممراکز و پژوهشگران دانشگاهها،  -8-8

 های اجراییپژوهشگران دستگاه -2-8

 پژوهشگران آزاد-3-8

 

 های اجراییهدستگاو  پژوهشی موسساتمراکز و ها، ن برتر دانشگاهسهمیه معرفی پژوهشگرا: 2ماده 

 .را معرفی نمایند خودهای اجرایی طبق جدول ذیل پژوهشگران برتر و دستگاه پژوهشیموسسات  مراکز و ها،دانشگاه

مراکز آموزش عالی و ها، دانشگاه

 پژوهشی موسسات

 نفر 11تا  38 هیات علمی نفر 31تا  88 هیات علمی نفر 81 تا

 هیات علمی

هیات  نفر 11بیش از 

 علمی

 نفر 6 نفر 5 نفر 3 نفر 8 پژوهشگرهیئت علمی 

ها، مراکز آموزش عالی و دانشگاه

 موسسات پژوهشی

 نفر دانشجو 5111باالی  نفر دانشجو 5111تا  8111 نفر دانشجو 8111تا 

 نفر 6 نفر 7 نفر 2 دانشجو

 نفر کارمند 811بیش از  نفر کارمند 811تا  های اجراییدستگاه

 نفر 7 نفر 2 کارمند

 

 



 .استان قم می باشد پژوهشیموسسات  ها، مراکز آموزش عالی وو پیمانی دانشگاه رسمی هیئت علمی، شامل اعضای اعضای هیئت علمی: 8تبصره 

 .پژوهشی استان قم می باشد موسساتها، مراکز آموزش عالی و دانشگاه به تحصیل شاغلشامل دانشجویان  ،دانشجویان :2تبصره 

 .های اجرایی استان قم می باشدشامل کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی دستگاه ،انکارمند :3تبصره 

سهمیه در نظر )اجرایی وابسته نیستند هایها، مراکز، موسسات پژوهشی و دستگاهپژوهشگرانی که به دانشگاه، شامل پژوهشگران آزاد :7تبصره 

 (نفر می باشد 3گرفته شده برای این بخش حداکثر 

 چگونگی ارزیابی و انتخاب: 3ماده 

مربوط به تکمیل شده و پرسشنامه  (2و جدول شماره  8جدول شماره )انتخا  پژوهشگران برتر استانی بر اساس جداول امتیازدهی -9

  .های اجرایی انجام می شوددستگاهو  آموزش عالی موسساتها، پژوهشگران برتر دانشگاه

است، ( 91مهر ابتدای تا  97مهر از ابتدای ) سال منتهی به مهر ماه سال جاری  7که دوره زمانی فعالیت پژوهشی مورد بررسی با توجه به این -2

 .باشد شده مشخصفعالیت تاریخ چاپ  ،در متن کلیه آثار بایدلذا  .باشد91ساله منتهی به مهر  7فعالیت پژوهشی باید در فاصله زمانی 

 .نمی توانند مجددا به عنوان برگزیده انتخا  شوند ،شده اندسال اخیر یک بار به هر عنوان در این جشنواره انتخا   7افرادی که در  -3

 .و باالتر باشند رکز رشدمهای اجرایی در حد رئیس دانشکده، پژوهشکده، پژوهشگران معرفی شده نباید دارای پست -7

های اجرایی برای انتخا  پژوهشگر برگزیده از طریق هیأت ممیزه، شورای پژوهشی و پژوهشی و دستگاه موسساتها، الزم است دانشگاه -5

 .فناوری یا هیأت داوری به ریاست معاون پژوهش و فناوری خود اقدام نمایند

صورت بر اساس در غیر این ،دمساوی باید توافق نامه ضمیمه شو گروهی بوده برای کسب امتیازهای پژوهشی که به صورت در مورد فعالیت -6

 .اقدام می شود( 3 هجدول شمار)  جدول سهم همکاران

 مدارک و مستندات مورد نیاز: 4ماده 

شماره آن در لوح فشرده مطابقت داشته که شماره اثر در پرسشنامه با ( CD)برروی لوح فشرده  بهمراه مستندات مربوطه پرسشنامه تکمیل شده

 و یک قطعه عکس( برای دانشجویان)انشجوییدکارکنان و اعضای هیئت علمی، تصویر کارت  حکم کارگزینی یتصویر خوانا ،باشد

 نحوه ارسال آثار: 5ماده 

 ،جشنوارهدبیرخانه  پژوهشی و دستگاههای اجرایی باید از طریق نامه رسمی به موسساتآموزش عالی، مراکز و  موسساتها، دانشگاه 

 .معرفی نمایندخود را  و هیئت علمیان ، کارمندیاندانشجو تعداد، پژوهشگران برگزیده

 



 (اعضای هیات علمی)پژوهشی موسسات محاسبه امتیاز پژوهشگران دانشگاهها، مراکز آموزش عالی و: 9جدول 

 امتیاز هر شاخص یا سطح شاخص نوع شاخص ردیف

8 

مقاالت چاپ شده در مجالت معتبر داخلی یا بین 

 المللی

JCR 

Q8  8.5با ضریب  

4 
Q2  8.3با ضریب  

Q3  8.8با ضریب  

Q7  8با ضریب  

ISI , Scopus, Pub med, Medline  6 

 ISC 5علمی پژوهشی ، 

 9 مقاله داغ یا مقاله پر استناد

 3 علمی ترویجی

-بین/ های علمی ملیمقاالت ارائه شده در همایش

 ISCمورد تایید   المللی

 81حداکثر  2 مقاله کامل

 8 چکیده مقاله امتیاز

2 

های پژوهشی پایان یافته دارای حسن انجام کار طرح

 از کارفرما

 81 مجری

 5 همکار اصلی

 2 سایر همکاران

رساله پایان یافته که به / پایان نامه / های پژوهشی طرح

 مرحله فناوری رسیده است

 85 نمونه اولیه آزمایشگاهی

 21 دانش بنیان فناوری شده

تجاری سازی شده از طریق ایجاد شرکت 

های علم و فناوری و در فناور مستقر در پارک

 مرکز رشد

31 

 تالیف یا تصنیف کتا  3
 85 ...(سمت، جهاد دانشگاهی و)انتشارات دانشگاهی و معتبر 

 4.5 انتشارات غیر دانشگاهی

 ترجمه کتا  تخصصی 7
 4 ...(سمت، جهاد دانشگاهی و)انتشارات دانشگاهی و معتبر 

 3.5 انتشارات غیر دانشگاهی

 5 تدوین و تصویرگری کتا  5

6 
مورد تایید )اثر بدیع و ارزنده هنری( مورد تایید مراجع معتبر علمی) اکتشاف، ابتکار، نوآوری، اختراع

 ( وزارت ارشاد و مجموعه های زیرمجموعه
81 

4 
و هیات مدیره انجمن ( علمی پژوهشی، علمی ترویجی)ی، عضویت در هیئت تحریریه نشریاتسردبیر

 علمی
2 

 8 ، کتا  و طرح پژوهشیمجالت معتبر علمی پژوهشی داوری مقاالت 1
 81حداکثر 

 امتیاز



...(خوارزمی، فارابی، رازی و)جوائز دریافت شده از جشنواره ها یا سایر مراجع معتبر 9  

 

 2 داخلی

 5 بین المللی

پردازیکرسی های نظریه 81  

نظریه 

پردازی، نقد 

 و نوآوری

82 

 7 ترویجی

 

 

 
   

 

 .باشدقابل پذیرش از یک همایش یک مقاله می امتیاز و تعداد مقاالت 81همایش ها سقف امتیاز برای مقاالت ارائه شده در : 8تبصره 

 .امتیاز می باشد 81(جدول  1ردیف )حداکثر امتیاز برای  داوری مقاالت :  8تبصره 

، سقف امتیازی دو طرح در یک سال لحاظ شود و (جدول2ردیف )از کارفرماهای پژوهشی پایان یافته دارای حسن انجام کار در طرح: 2تبصره 

 .های پژوهشی که مبلغ قرارداد آنها کمتر از یک میلیون تومان است حذف گرددهمچنین طرح

 .سقف سالیانه یک کرسی در نظر گرفته شد( جدول 81ردیف )های ترویجیبرای کرسی: 3تبصره

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 و پژوهشگران آزاد اندانشجوی،های اجراییامتیاز پژوهشگران دستگاهمحاسبه : 2جدول 

 اخصشامتیاز هر  نوع یا سطح شاخص شاخص ردیف

8 

 یا خارجیمقاالت چاپ شده در مجالت معتبر داخلی 

JCR 4 

ISI , Scopus, Pub med, Medline 6 

 ISC 5علمی پژوهشی ، 

 9 مقاله داغ یا مقاله پر استناد

 3 علمی ترویجی

های علمیمقاالت ارائه شده در همایش  

 ملی
 2 مقاله کامل 

 8 چکیده مقاله  

المللیبین  
 3 مقاله کامل 

 8.5 چکیده مقاله 

 های پژوهشی پایان یافته دارای حسن انجام کار طرح 2

 81 مجری

 5 همکار اصلی

 2 سایر همکاران

3 
برنامه اجرایی / یافته که به فناوریهای پژوهشی پایان طرح

 رسیده

 21 هایی که به تولید انبوه رسیده اندطرح

 85 های در مرحله پایلوتطرح

7 
هایی که دارای ویژگی ابتکار و نوآوری در سطح طرح

 (دارای گواهی ثبت اختراع)داخلی یا بین المللی هستند

نسبت به میزان این ویژگی و اهمیت آن و 

 پژوهشگر در انجام طرحمسئولیت 
21 

 گزارش مدون علمی و فنی 5
 5 گزارش طرح پژوهشی

 81 دانش فنی مدون

 85 تالیف یا تصنیف کتا  6

 4 ترجمه کتا  4

 5 ری کتا گتدوین و تصویر 1

 81 (مورد تایید مراجع معتبر علمی) اکتشاف، ابتکار، نوآوری، اختراع، اثر بدیع و ارزنده هنری  9

 2 سردبیری، عضویت در هیئت تحریریه نشریات علمی و هیات مدیره انجمن علمی 81

 8 علمی پژوهشی داوری مقاالت 88

82 
فاراببی، خوارزمی، ) ها یا سایر مراجع معتبرجوائز دریافت شده از جشنواره

 ...(علم تا عمل، شهید رجایی ورازی، 

 8.5 داخلی

 3 بین المللی

پردازیهای نظریهکرسی 83  
 82 نظریه پردازی، نقد و نوآوری

 7 ترویجی



 

 

 .همایش یک مقاله استیک حداکثر مقاالت قابل پذیرش از : 8تبصره 

 .امتیاز می باشد 81 (جدول 88ردیف )داوری مقاالت حداکثر امتیاز برای : 8تبصره 

، سقف امتیازی دو طرح در یک سال لحاظ شود و (جدول 2ردیف ) های پژوهشی پایان یافته دارای حسن انجام کار از کارفرمادر طرح: 2تبصره 

 .های پژوهشی که مبلغ قرارداد آنها کمتر از یک میلیون تومان است حذف گرددهمچنین طرح

 .، ارائه متن گزارش به همراه گواهی سفارش سازمان مربوطه الزامی است(جدول 5ردیف )های مدون علمی و فنیدر گزارش: 3تبصره 

 .سقف سالیانه یک کرسی در نظر گرفته شد (جدول 83ردیف )های ترویجیبرای کرسی: 7هتبصر

 
 

 

 

 همکاران جدول سهم: 3جدول 

 

 (درصد)مجموع ضرایب بقیه همکاران نفراول تعداد همکاران

8 811%  --------811 

2 91% 61% 851 

3 11% 51% 811 

7 41% 71% 891 

5 61% 35% 211 

 251حداکثر  <%31 %51 و باالتر 6

 


