شیوه نبمه اجرایی انتخبة پژوهشگران برتر استبن قم در سبل 6931
مقذمه

تَلیذ ٍ تَسؼِ ػلن ٍ دستیبثی ثِ فٌبٍسی ثشای استقبء جبیگبُ ػلوی کطَس دس جْبى ٍکست ثشٍت ثِ هٌظَس ثْجَد ٍضغ
صًذگی هشدم ٍ سفبُ ػوَهی ،هشَّى هطبلؼِ ٍ پژٍّص ًخجگبى ،داًطوٌذاى ،هحققبى ٍ فٌبٍساى داًطگبُ ّب ،پژٍّطگبُّب،
حَصُ ّب ،سبصهبىّب ٍ هشاکض دٍلتی ٍ ؿیش دٍلتی است.
ّفتِ پژٍّص ٍ فٌبٍسی فشصت هٌبسجی ثشای تَجِ ٍ توشکض سٍی اثؼبد هختلف اهش پژٍّص ٍ فٌبٍسی دس کطَس فشاّن هی
آٍسد تب کلیِ ریًفؼبى ضوي اطالع اص سًٍذّب ٍ ٍضؼیت هَجَد ،ثشًبهِ سیضی ٍ اقذاهبت هَثشی سا ثب ّذف ،تَاًوٌذ
سبصی دس دستَس کبس قشاس دٌّذ .اًتخبة ٍ هؼشفی ثشگضیذگبى حَصُ پژٍّص ٍ فٌبٍسی ٍ تجلیل اص آًْب فضبیی سا دس
کطَس ایجبد هی ًوبیذ تب ضوي استقبء ضبى ٍ جبیگبُ پژٍّص ٍ فٌبٍسی ثشای فؼبلیي دس ایي ػشصِ ،ثستش هستحکوی سا
ثشای اداهِ ساُ تقَیت ٍ تَسؼِ پژٍّص ٍ فٌبٍسی ،فشاّن ًوبیذ.
مبده :6شرکت کننذگبن در جشنواره انتخبة پژوهشگر برتر

 -1-2پژٍّطگشاى داًطگبّْب ،هشاکض ٍ هَسسبت پژٍّطی(اػضبی ّیبت ػلوی)
 -2-2پژٍّطگشاى دستگبُّبی اجشایی ٍ داًطجَیبى
مبده  :2سهمیه معرفی پژوهشگران و فنبوران برتر دانشگبههب ،مراکس و موسسبت پژوهشی و دستگبههبی اجرایی

داًطگبُّب ،هشاکض ٍ هَسسبت پژٍّطی ٍ دستگبُّبی اجشایی طجق جذٍل ریل پژٍّطگشاى ثشتش خَد سا هؼشفی ًوبیٌذ.
داًطگبُّب ،هشاکض آهَصش ػبلی ٍ

تب ً 10فش ّیبت ػلوی

 11تب ً 30فش ّیبت ػلوی

هَسسبت پژٍّطی
هیئت علمی

ً 1فش

ً 3فش

داًطگبُّب ،هشاکض آهَصش ػبلی ٍ

تب ً 1000فش داًطجَ

 1000تب ً 5000فش داًطجَ

 31تب ً 80فش

ثیص اص ً 80فش ّیبت

ّیبت ػلوی

ػلوی

ً 5فش

ً 6فش

ثبالی ً 5000فش داًطجَ

هَسسبت پژٍّطی
دانشجو

ً 2فش

دستگبُّبی اجشایی

تب ً 100فش کبسهٌذ

ثیص اص ً 100فش کبسهٌذ

کبرمنذ

ً 2فش

ً 4فش

ً 6فش

ً 4فش

تجصشُ  :1اػضبی ّیئت ػلوی ،ضبهل اػضبی ّیئت ػلوی سسوی ٍ پیوبًی داًطگبُّب ،هشاکض آهَصش ػبلی ٍ هَسسبت
پژٍّطی استبى قن هی ثبضذ.
تجصشُ  :2داًطجَیبى ضبهل داًطجَیبى ضبؿل ثِ تحصیل داًطگبُّب ،هشاکض آهَصش ػبلی ٍ هَسسبت پژٍّطی استبى قن
هی ثبضذ.
تجصشُ  :3کبسهٌذی ضبهل کبسکٌبى سسوی ،پیوبًی ٍ قشاسدادی دستگبُّبی اجشایی استبى قن هی ثبضذ.
مبده  :9چگونگی ارزیببی و انتخبة

 -6اًتخبة پژٍّطگشاى ثشتش استبًی ثش اسبس سْویِ دس ًظش گشفتِ ضذُ (هبدُ  ٍ )3ثب تَجِ ثِ جذاٍل اهتیبصدّی (جذٍل
ضوبسُ  ٍ 1جذٍل ضوبسُ  ٍ )2پشسطٌبهِ تکویل ضذُ هشثَط ثِ پژٍّطگشاى ثشتش داًطگبُّب ،هَسسبت آهَصش ػبلی ٍ
دستگبُّبی اجشایی اًجبم هی ضَد.
 -2ثب تَجِ ثِ ایيکِ دٍسُ صهبًی فؼبلیت پژٍّطی هَسد ثشسسی  4سبل هٌتْی ثِ هْش هبُ سبل جبسی ( اص اثتذای هْش  92تب
اثتذای هْش  )96است ،فؼبلیت پژٍّطی ثبیذ دس فبصلِ صهبًی  4سبلِ هٌتْی ثِ هْش 96ثبضذ .لزا ثبیذ دس هتي کلیِ آثبس،
تبسیخ چبح فؼبلیت هطخص ضذُ ثبضذ.
 -3افشادی کِ دس  4سبل اخیش یک ثبس ثِ ّش ػٌَاى دس ایي جطٌَاسُ اًتخبة ضذُ اًذً ،وی تَاًٌذ هجذدا ثِ ػٌَاى ثشگضیذُ
اًتخبة ضًَذ.
 -4پژٍّطگشاى هؼشفی ضذُ ًجبیذ داسای پستّبی اجشایی دس حذ سئیس داًطکذُ ،پژٍّطکذُ ،پبسک ػلن ٍ فٌبٍسی ٍ
ثبالتش ثبضٌذ.
 -5الصم است داًطگبُّب ،هَسسبت پژٍّطی ٍ دستگبُّبی اجشایی ثشای اًتخبة پژٍّطگش ثشگضیذُ اص طشیق ّیأت
هویضُ ،ضَسای پژٍّطی ٍ فٌبٍسی یب ّیأت داٍسی ثِ سیبست هؼبٍى پژٍّص ٍ فٌبٍسی خَد اقذام ًوبیٌذ.
 -6دس هَسد فؼبلیتّبی پژٍّطی کِ ثِ صَست گشٍّی ثَدُ ثشای کست اهتیبص هسبٍی ثبیذ تَافق ًبهِ ضویویِ ضَد ،دس
ؿیش ایيصَست ثش اسبس جذٍل سْن ّوکبساى ( جذٍل ضوبسُ  )3اقذام هی ضَد.

مبده  :4مذارک و مستنذات مورد نیبز

 -1پشسطٌبهِ تکویل ضذُ ثْوشاُ هستٌذات هشثَطِ ثشسٍی لَح فطشدُ ( )CDکِ ضوبسُ اثش دس پشسطٌبهِ ثب ضوبسُ آى دس
لَح فطشدُ هطبثقت داضتِ ثبضذ ،تصَیش خَاًبی حکن کبسگضیٌی کبسکٌبى ٍ اػضبی ّیئت ػلوی ،تصَیش کبست
داًطجَیی(ثشای داًطجَیبى)  ،یک قطؼِ ػکس
 -2داًطگبُّب ،هَسسبت آهَصش ػبلی ،هشاکض ٍ هَسسبت پژٍّطی ٍ دستگبّْبی اجشایی ثبیذ اص طشیق ًبهِ سسوی ثِ
دثیشخبًِ کویتِ جطٌَاسُ ،پژٍّطگشاى ثشگضیذُ خَد سا ثْوشاُ تؼذاد داًطجَ ،کبسهٌذ(سسوی ،پیوبًی،قشاسدادی) ٍ ّیئت
ػلوی(سسوی،پیوبًی) هؼشفی ًوبیٌذ.

ضیَُ ًبهِ اجشایی اًتخبة پژٍّطگشاى ثشتش استبى قن دس  4ماده و  3تبصره و  3جدول در تاريخ  1315 /00 /11در کمیته
علمی ستاد هفته پژوهش وفناوری استان قم به تصويب رسید.

جذول  :6هحبسجِ اهتیبص پژٍّطگشاى داًطگبّْب ،هشاکض آهَصش ػبلی ٍ هَسسبت پژٍّطی(اػضبی ّیبت ػلوی)
سدیف

ًَع یب سطح ضبخص

ضبخص

JCR
هقبالت چبح ضذُ دس هجالت هؼتجش داخلی یب ثیي
1

2

الوللی

Q1

ثب ضشیت 1.5

Q2

ثب ضشیت 1.3

Q3

ثب ضشیت 1.1

Q4

ثب ضشیت 1

اهتیبص ّش ضبخص

7

6

ISI , Scopus, Pub med, Medline
ػلوی پژٍّطی ISC ،

5

هقبلِ داؽ یب هقبلِ پش استٌبد

9

ػلوی تشٍیجی

3

هقبالت اسائِ ضذُ دس ّوبیصّبی ػلوی هلی /ثیي-

هقبلِ کبهل

2

حذاکثش 10

الوللی

چکیذُ هقبلِ

1

اهتیبص

طشحّبی پژٍّطی پبیبى یبفتِ داسای حسي اًجبم کبس
اص کبسفشهب

هجشی

10

ّوکبس اصلی

5

سبیش ّوکبساى

2

طشحّبی پژٍّطی  /پبیبى ًبهِ  /سسبلِ پبیبى یبفتِ کِ ثِ
هشحلِ فٌبٍسی سسیذُ است

ًوًَِ اٍلیِ آصهبیطگبّی

15

فٌبٍسی ضذُ داًص ثٌیبى

20

تجبسی سبصی ضذُ اص طشیق ایجبد ضشکت
30

فٌبٍس هستقش دس پبسکّبی ػلن ٍ فٌبٍسی ٍ دس
هشکض سضذ
3

تبلیف یب تصٌیف کتبة

4

تشجوِ کتبة تخصصی

5

تذٍیي ٍ تصَیشگشی کتبة

6
7

اًتطبسات ؿیش داًطگبّی

7.5

اًتطبسات داًطگبّی ٍ هؼتجش (سوت ،جْبد داًطگبّی ٍ)...

7

اًتطبسات ؿیش داًطگبّی

3.5
5

اکتطبف ،اثتکبسًَ ،آٍسی ،اختشاع( هَسد تبییذ هشاجغ هؼتجش ػلوی) اثش ثذیغ ٍ اسصًذُ ٌّشی(هَسد تبییذ

10

ٍصاست اسضبد ٍ هجوَػِ ّبی صیشهجوَػِ)

2

سشدثیشی ،ػضَیت دس ّیئت تحشیشیِ ًطشیبت(ػلوی پژٍّطی ،ػلوی تشٍیجی) ٍ ّیبت هذیشُ اًجوي ػلوی

8

9

اًتطبسات داًطگبّی ٍ هؼتجش (سوت ،جْبد داًطگبّی ٍ)...

15

داٍسی هقبالت ػلوی پژٍّطی

جَائض دسیبفت ضذُ اص جطٌَاسُ ّب یب سبیش هشاجغ هؼتجش(خَاسصهی ،فبساثی ،ساصی ٍ)...

1
داخلی
ثیي الوللی

حذاکثش 10
اهتیبص
2
5

ًظشیِ
10

کشسی ّبی ًظشیِپشداصی

پشداصیً ،قذ

12

ٍ ًَآٍسی
تشٍیجی

4

تجصشُ  :1سقف اهتیبص ثشای هقبالت اسائِ ضذُ دس ّوبیص ّب  10اهتیبص ٍ تؼذاد هقبالت قبثل پزیشش اص یک ّوبیص یک هقبلِ هیثبضذ.
تجصشُ  : 1حذاکثش اهتیبص ثشای داٍسی هقبالت (سدیف  8جذٍل ) 10اهتیبص هی ثبضذ.
تجصشُ  :2دس طشحّبی پژٍّطی پبیبى یبفتِ داسای حسي اًجبم کبس اص کبسفشهب(سدیف 2جذٍل) ،سقف اهتیبصی دٍ طشح دس یک سبل لحبظ ضَد ٍ
ّوچٌیي طشحّبی پژٍّطی کِ هجلؾ قشاسداد آًْب کوتش اص یک هیلیَى تَهبى است حزف گشدد.
تجصشُ :3ثشای کشسیّبی تشٍیجی(سدیف  10جذٍل) سقف سبلیبًِ یک کشسی دس ًظش گشفتِ ضذ.

جذول  :2هحبسجِ اهتیبص پژٍّطگشاى دستگبُّبی اجشایی ٍ داًطجَیبى
سدیف

ضبخص

هقبالت چبح ضذُ دس هجالت هؼتجش داخلی یب خبسجی

ًَع یب سطح ضبخص

اهتیبص ّش ضبخص

JCR

7

ISI , Scopus, Pub med, Medline
ػلوی پژٍّطی ISC ،

6
5

هقبلِ داؽ یب هقبلِ پش استٌبد

9

ػلوی تشٍیجی

3

1
هلی
هقبالت اسائِ ضذُ دس ّوبیصّبی ػلوی
ثیيالوللی

2

3
4

هقبلِ کبهل

2

چکیذُ هقبلِ

1

هقبلِ کبهل

3

چکیذُ هقبلِ

1.5
هجشی

10

ّوکبس اصلی

5

سبیش ّوکبساى

2

طشحّبیی کِ ثِ تَلیذ اًجَُ سسیذُ اًذ

20

طشحّبی دس هشحلِ پبیلَت

15

طشحّبی پژٍّطی پبیبى یبفتِ داسای حسي اًجبم کبس
طشحّبی پژٍّطی پبیبى یبفتِ کِ ثِ فٌبٍسی /ثشًبهِ اجشایی
سسیذُ
طشحّبیی کِ داسای ٍیژگی اثتکبس ٍ ًَآٍسی دس سطح

ًسجت ثِ هیضاى ایي ٍیژگی ٍ اّویت آى ٍ

داخلی یب ثیي الوللی ّستٌذ(داسای گَاّی ثجت اختشاع)

هسئَلیت پژٍّطگش دس اًجبم طشح

20

گضاسش طشح پژٍّطی

5

داًص فٌی هذٍى

10

5

گضاسش هذٍى ػلوی ٍ فٌی

6

تبلیف یب تصٌیف کتبة

15

7

تشجوِ کتبة

7

8

تذٍیي ٍ تصَیشگشی کتبة

5

9

اکتطبف ،اثتکبسًَ ،آٍسی ،اختشاع ،اثش ثذیغ ٍ اسصًذُ ٌّشی ( هَسد تبییذ هشاجغ هؼتجش ػلوی)

10

10

سشدثیشی ،ػضَیت دس ّیئت تحشیشیِ ًطشیبت ػلوی ٍ ّیبت هذیشُ اًجوي ػلوی

2

11

داٍسی هقبالت ػلوی پژٍّطی

1

12

1.5

جَائض دسیبفت ضذُ اص جطٌَاسُّب یب سبیش هشاجغ هؼتجش( خَاسصهی ،فبساثجی،

داخلی

ساصی ،ػلن تب ػول ،ضْیذ سجبیی ٍ)...

ثیي الوللی

3

ًظشیِ پشداصیً ،قذ ٍ ًَآٍسی

12

تشٍیجی

4

 13کشسیّبی ًظشیِپشداصی

تجصشُ  :1حذاکثش هقبالت قبثل پزیشش اص یک ّوبیص یک هقبلِ است.
تجصشُ  :1حذاکثش اهتیبص ثشای داٍسی هقبالت(سدیف  11جذٍل)  10اهتیبص هی ثبضذ.
تجصشُ  :2دس طشحّبی پژٍّطی پبیبى یبفتِ داسای حسي اًجبم کبس اص کبسفشهب( سدیف  2جذٍل) ،سقف اهتیبصی دٍ طشح دس یک سبل لحبظ ضَد ٍ
ّوچٌیي طشحّبی پژٍّطی کِ هجلؾ قشاسداد آًْب کوتش اص یک هیلیَى تَهبى است حزف گشدد.
تجصشُ  :3دس گضاسشّبی هذٍى ػلوی ٍ فٌی(سدیف  5جذٍل) ،اسائِ هتي گضاسش ثِ ّوشاُ گَاّی سفبسش سبصهبى هشثَطِ الضاهی است.
تجصشُ :4ثشای کشسیّبی تشٍیجی(سدیف  13جذٍل) سقف سبلیبًِ یک کشسی دس ًظش گشفتِ ضذ.

جذٍل  :3جذٍل سْن ّوکبساى

تؼذاد ّوکبساى

ًفشاٍل

ثقیِ ّوکبساى

هجوَع ضشایت(دسصذ)

1

%100

--------

100

2

%90

%60

150

3

%80

%50

180

4

%70

%40

190

5

%60

%35

200

 ٍ 6ثبالتش

%50

>%30

حذاکثش 250

