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  برتر پژوهشگر دستورالعمل انتخاب

  و پايگاه استنادي علوم جهان اسالم مركز منطقه اي اطالع رساني علوم و فناوري

  مقدمه:

با هدف هماهنگ كردن و شفاف سازي فرآيند مرتبط با انتخاب پژوهشگر برتر دستورالعمل ذيل با توجه به لزوم ارزش دهي مضاعف به پژوهش و پژوهشگر، 
اعم از  شاغل در اين دو سازمانو كليه اعضاي هيأت علمي  شدهتنظيم  مركز منطقه اي اطالع رساني علوم و فناوري و پايگاه استنادي علوم جهان اسالم در 

    قطعي را شامل مي شود. - آزمايشي و رسمي - پيماني، رسمي

اين دستورالعمل بر اساس باالترين امتياز مكتسبه  2بند  2مفاد جدول مندرج در ماده بر اساس  و پايگاه استنادي  پژوهشگر برتر مركز منطقه اي. 1ماده 
  انتخاب و همزمان با هفته پژوهش معرفي مي گردد.

  روش ارزيابي و امتياز دهي .2اده م

زمان انتخاب پژوهشگر برتر هر سال را به منزله به . كليه اعضاي هيأت علمي مركز منطقه اي مي توانند پرونده هاي مرتبط با فعاليت يك سال منتهي 2-1   
  پژوهشي خود به دفتر معاونت پژوهشي مركز ارسال نمايند. -دستاوردهاي علمي

  صورت مي پذيرد. ذيلهشي فرد بر مبناي جدول . محاسبه امتيازات مرتبط با فعاليت هاي پژو2-2   

 

  

  رديف

  جدول معيارهاي پيشنهادي براي انتخاب پژوهشگر برتر

 

  معيار

 

  قابل محاسبهامتياز 

 

 امتياز كسب شده
 

1  

ISI،ISCمقاله علمي پژوهشي منتشر شده در مجالت علمي و پژوهشي معتبر داخلي و خارجي(

پژوهشي نيز قابل قبول مي -(حداكثر تا دو گواهي چاپ مقاله علميمورد تاييد وزارتين و ...) 
  باشد.)

پژوهشي پراستناد و مقاالت داغ به تاييد كميته ترفيع پايه تا -. امتياز مقاله هاي علمي1توجه
  برابر قابل افزايش است. 5/1

مندرج در  . نحوه امتياز دهي به مقاالتي كه اعتبار آنها هنوز تاييد نشده است، به شرح2توجه
  مي باشد. 3/12/89رتبه وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مصوب مپيوست آيين نامه ارتقاي 

    7تا  2

 

2  

  

   مروري -مقاله علمي

  5تا  1

  

   ترويجي و نقد چاپ شده و مقاله پژوهشي در دائره المعارف -مقاله علمي

 

3  

    2تا  1 همايش هاي علمي معتبرمقاله علمي كامل داوري شده در مجموعه مقاالت يا مجالت

 

4  

    2تا  1 الت يا مجالت همايش هاي علمي معتبراخالصه مقاله علمي در مجموعه مق
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ياتوليد دانش فني/ اختراع، اكتشاف منجر به توليد و تجاري سازي محصول يا فرآيند،  اختراع
(اختراعات و جشنواره) با ليت هاي فناوري اخارج و يا ساير فع يا داخل در شده ثبت اكتشاف

  تاييد مراجع ذيصالح وزارت متبوع

    10تا 

 

6  

يكي از معضالت كشور حلگزارش هاي علمي طرح هاي پژوهشي و فناوري كه با اجراي آن
تاييد  بااثر بديع و ارزنده هنري  ). همچنين با تاييد دستگاه اجرايي سفارش دهنده شده باشد(

  .نهايي كميته ترفيع پايه

    4تا  1

    ميليون تومان) 10( به ازاي هر  2تا  1 ايجاد ظرفيت فعال در جذب اعتبار پژوهشي (گرنت) داخلي يا بين المللي 7

8 

  رديف

  تاليف يا تصنيف ( كتاب حاصل از دستاوردهاي پژوهشي خود) با تاييد نهايي كميته ترفيع پايه

  معيار

  15تا 

  شده كسب امتياز

  

9 

  

درصد در محتواي آن30تاليفي يا تصنيفي در صورتي كه حداقل به ميزانتجديد چاپ كتاب 
  اصالح يا اضافه صورت پذيرفته باشد به تشخيص كميته ترفيع پايه

    )3( امتياز هر واحد 9تا 

    )2( هر واحد  10تا  ويرايش علمي كتاب با تاييد نهايي كميته ترفيع پايه 10

    )10( هر واحد  20تا  تاييد كميته ترفيع پايهتصحيح انتقادي كتاب معتبر با 11

هايكرسيازبرگرفتهپژوهشيوعلمينتايجودستاوردهاارائه -كرسي هاي نظريه پردازي 12
  المللي بين و ملي علمي، مراكز ميزگردهاي و ها همايش در پردازي نظريه

    امتياز) 4( هر واحد  8تا 

    امتياز) 5(هر واحد  10نا  بين المللي مرتبط با حوزه تخصصيكسب رتبه در جشنواره هاي ملي و 13

    امتياز) 7( هر واحد  21تا  ترجمه كتاب تخصصي با تاييد كميته ترفيع پايه 14

   سال مورد بررسي مي باشد.آذرماه  1 آذرماه سال قبل تا 1 . بازه زماني مورد محاسبه براي هر دوره فعاليت پژوهشگر از2-3   

  زمان بندي برگزاري مراسم هفته پژوهش. 3ماده 

آبان ماه هر سال به دفتر معاونت پژوهشي مركز  25تاريخ تا حداكثر  حسب موردبايستي  ييد مدير گروه با تأ اعضاي محترم هيأت علمي پرونده. 3-1   
  ارسال گردد. و پايگاه استنادي منطقه اي

 آذرماه هر سال برگزار مي گردد. 10 تا تاريخحداكثر  مكتسبه . جلسه كميته ترفيع پايه جهت بررسي امتيازات3-2   

سازمان قلمداد شده و در صورت تقاضا از جانب دستگاه هاي ديگر به عنوان هر بديهي است پژوهشگر برتر انتخاب شده به منزله پژوهشگر برتر . 4ماده 
  خواهد شد. معرفيپژوهشگر برتر سازمان در همان سال 
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اعضاي محترم هيأت علمي در تاريخ مقرر به منزله انصراف ايشان از شركت در اين فرآيند خواهد ه رزومه كامل همراه با مستندات از جانب عدم ارائ .1تبصره 
  بود.

انجام هيأت علمي اعضاي آئين نامه ارتقاي مرتبه  3بر اساس جدول  2بند  2امتيازدهي در كليه بندهاي مندرج در جدول طرح شده ذيل ماده  .2تبصره 
  خواهد شد.

ز آن امتيا 5/7 امتياز است كه 15كميته ترفيع پايه مورد نياز براي پرونده هر عضو هيأت علمي براي ورود به فرآيند بررسي توسط حداقل امتياز  .3تبصره 
  اين دستورالعمل كسب شده باشد. 2- 2جدول مندرج در ماده  1 رديفبايستي از 

مربوطه دفتر معاونت پژوهشي به مي باشند را  3افرادي كه حائز شرايط تبصره  آن دسته از پرونده تنها مديران گروه هاي پژوهشي موظف هستند  .4تبصره 
  جهت طرح در كميته ترفيع پايه ارسال نمايند.

  .وهشگر برتر انتخاب شوده عنوان پژسال متوالي ب 3خاطر نشان مي سازد هر عضو هيأت علمي صرفا مي تواند تا . 5تبصره 

  .گرفت قرار فناوري و علوم رساني اطالع اي منطقه مركز علمي شوراي تصويب مورد 12/7/94 	تبصره در تاريخ 5ماده و  4اين دستورالعمل در 


