
 

 

 آموزشی و ژپوهشیمعاونت  

 

 

 

 

 

 :نهایی وریایش

 1395 پاییز 
 

 

 

 

 

پژوهشگران  انتخابشیوه نامه نحوه 

 مراغه سال دانشگاه برتر



 
2 

 دانشگاه مراغه انتخاب پژوهشگران برتر نحوه شیوه نامه

 

 

 مقدمه:

تهیه  "انتخاب پژوهشگران برتر دانشگاه مراغه نحوه نامه شیوه"، برتر دانشگاه پژوهشگران از تقدير و تشويق به منظور

به تصويب نهايی و شده بازبینی شورای پژوهشی دانشگاه  2/9/95شیوه نامه حاضر در جلسه مورخ  شده است.

 رسیده است. 

 ریفاتع -1ماده

 مجالت معتبر علمی -1-1

  مجالتISI  نمايه شده در پايگاهJCR ، 

  مجالتISI  نمايه شده در پايگاهWeb of Science و Scopus ، 

 هایترويجی نمايه شده در پايگاه-پژوهشی و علمی -مجالت علمی ISC  اعالمی از سوی وزارت (

 (، درمان و آموزش پزشکیو وزارت بهداشت ، تحقیقات و فناوریعلوم

  های معتبرشده در پايگاه خارجی نمايهمجالت 

 دوره زمانی فعالیت پژوهشی -1-2

باشد. می بررسیمورد سال منتهی به ابتدای مهر ماه در سال  4به عنوان پژوهشگر برتر،  برای انتخابانتظار دوره 

 تواندمی 1395انتخاب شده باشد، در سال  به عنوان پژوهشگر برتر 1391به عنوان مثال اگر يک نفر در سال 

 داوطلب گردد. مجددا

 شرایط عمومی -2ماده

ر انتخاب شرط الزم برای شرکت د جدول پیوستیطبق های پژوهشی فعالیتاز امتیازات  حداقلکسب  -2-1

 :باشدمیبه شرح زير  برترپژوهشگر 

  :و فنی و مهندسی کشاورزی ،رشته های علوم پايه  -

 ؛(جدول پیوست 1به شرح بند از مقاالت چاپ شده  امتیاز 60حداقل )   امتیاز 80کسب حداقل 
  :علوم انسانیرشته های  -

 (.جدول پیوست 1به شرح بند از مقاالت چاپ شده  امتیاز 40حداقل )   امتیاز 60کسب حداقل 
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تواند جايگزين امتیازات مقاالت میهای تحقیقاتی برون دانشگاهی، کسب شده از طرح زاتامتیا -1تبصره 

 امتیاز خواهد بود. 20حداکثر تا  جايگزينیاين شود. 

برون دانشگاهی کسب نمايد، تحقیقاتی های امتیاز از طرح 20به عنوان مثال: چنانچه فردی از گروه علوم پايه 

 خواهد بود.  40 ،مقاالتايشان از  برای الزم حداقل امتیاز

 .گیردنمی امتیازی تعلق ،اندمقاالتی که صرفا پذيرفته شدهيا   Onlineمقاالت به  -2تبصره 

 گیرد. امتیازی تعلق نمی( Black Listمجالت کم اعتبار )چاپ شده در  مقاالتبه   -3تبصره 

 گیرد.نامه متقاضی، امتیازی تعلق نمیمقاالت مستخرج از پايانبه  -4تبصره 

 گردد.پژوهشگر برتر معرفی میکانديدای به عنوان  یک نفراز هر گروه آموزشی، فقط  -5تبصره 

، بر اساس جدول امتیازات آئین نامه ارتقا شیوه نامهمختلف پژوهشی در اين های توزيع امتیازات فعالیت -2-2

 .باشدمیاعضای هیات علمی 

 باشد.نمی ، مشمول دريافت امتیازدر دانشگاههای پژوهشی انجام يافته قبل از استخدام فعالیت -2-3

 فرایند بررسی مدارک و امتیاز دهی: -3ماده 

ساله خود را در قالب  4های پژوهشی ، فعالیتبرترپژوهشگر متقاضیان شرکت در انتخاب به عنوان  -3-1

 ارائه دانشکدهریاست به  مستنداتتکمیل و به همراه  "دانشگاه برترانتخاب پژوهشگران  پرسشنامه"

 نمايند؛می

، از بین افرادی که منتخب دانشکده پس از بررسی و امتیاز دهی به مدارک داوطلبین در کمیته -3-2

در نظر گرفته  برابر ظرفیت 2تا مستندات داوطلبین اند، در دانشکده کسب نمودهرا باالترين امتیاز 

  ؛گرددمی ارسالبه مديريت پژوهش و فناوری دانشگاه  دانشکده،شده برای 

را ، از بین متقاضیانی که باالترين امتیاز پس از بررسی امتیازات کسب شده ی پژوهشی دانشگاهشورا -3-3

به  بر اساس تعداد اعضای هیات علمی دانشکده، پژوهشگران برتر را ،اندکسب نموده دانشکدهدر 

 :عرفی خواهد نمودمشرح زير 
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ها، باالترين امتیاز کسب شده به عنوان پژوهشگر برتر دانشگاه از بین پژوهشگران منتخب دانشکده -3-4

 معرفی خواهد شد.

های کمیته منتخب دانشکده متشکل از رئیس دانشکده، معاون پژوهشی دانشکده، مديران گروه -6تبصره 

 باشد.متخصص هم رشته افراد متقاضی میدارای متقاضی و در صورت لزوم يک نفر 

 :سایر موارد مشمول دریافت لوح تقدیر در هفته پژوهش -4ماده 

 يا اکتشاف اختراعثبت  -

طرح تحقیقاتی خارج از دانشگاه با موافقت معاونت آموزشی و پژوهشی دانشگاه   موفقجرای ا -

 )به استثنای قراردادهای منعقده با وزارت علوم(

 (کارگاه )به شرط شرکت افراد خارج از دانشگاه کنندگانبرگزار  -

، پر (Hot papers)اعم از مقاالت داغ مربوطهچاپ مقاالت پیشرو و برجسته در رشته  -

و مقاالت جبهه  (Review articles)، کاربردی، مروری(Highly cited papers)استناد

 (Research fronts)پژوهشی

 

 

 

 

 تعداد پژوهشگران منتخب تعداد اعضای هیات علمی دانشکده

 نفر 1 نفر 29 تا

 نفر 2 نفر 59الی  30بین 

 نفر 3 نفر 89الی  60بین 



 
5 

 دانشگاه مراغه انتخاب پژوهشگران برتر نحوه شیوه نامه

 

ف
دی

ر
 

 عنوان

 امتیازسقف 

برای هر 

 مقاله

 الزم حداقل امتیاز
حداکثر 

امتیاز قابل 

ايه قبول
م پ

لو
ع

ی 
رز

شاو
ک

سی 
ند

مه
 و 

نی
ف

 

نی
سا

م ان
لو

ع
 

 مقاله چاپ شده در مجالت  1

ISI  نمايه شده

 JCRدر پايگاه 

تیاز ما مقالهتأثیر  بضري شايزازای اف به

 محاسبه خواهد شدزير مربوطه مطابق فرمول 

7(IF / AIF)  +  

13 

60 60 60 40  
ISI (Web of Science  و )Scopus 7 

پژوهشی  -علمی

(ISC) 

 7 5/0ضريب تاثیر بیشتر از 

 5 5/0ضريب تاثیر کمتر از 

 3 (ISCترويجی ) -علمی

 4 های معتبرشده در پايگاه خارجی نمايه

 المللیهای ملی و بینکنفرانس  2
 15     2 مقاالت کامل 

 5     1 خالصه مقاالت 

3  
خاتمه   طرح های تحقیقاتی

 يافته

     4 درون دانشگاهی

 

برون دانشگاهی)به ازای هر ده میلیون ريال باالسری کسر شده از 

 سوی دانشگاه(
3 

    

4  

های تحقیقاتی/پايان نامه/ طرح

که به مرحله رساله پايان يافته 

 استفناوری رسیده 

     15 نمونه اولیه آزمايشگاهی

     20 شده تجاری سازی

تجاری سازی شده از طريق ايجاد شرکت فناور مستقر در پارک 

 علم و فناوری و مرکز رشد
30 

    

 کتاب  5

     15 تصنیفی يا تألیفی چاپ شده در مراکز معتبر دانشگاهی و سمت

     7 چاپ شده در ساير مراکز نشر معتبر تصنیفی يا تألیفی

     7 ترجمه چاپ شده در مراکز معتبر دانشگاهی و سمت

     5 ترجمه چاپ شده در ساير مراکز نشر معتبر

     3 ويراستاری ادبی

     2 ويراستاری علمی

Book Chapter به  منتشره از سوی ناشران معتبر بین المللی

 نسبت فصول کتاب شامل

Elsevier - Springer - John Mc - Blackwell – 

Taylor & Francis - Wiley - Routledge – Oxford 

– Grow Hill 

5 

    

6  
هر دستاورد علمی اعم از ابتکار، نوآوری، اختراع، اثر بديع و ارزنده هنری )مورد تائید مراجع علمی 

 معتبر(
10 

    

 5     1 عضويت در هیات تحريريه نشريات علمی، داوری مقاالتسردبیری،   7

8  

جوايز دريافت شده از جشنواره 

بین المللی، فارابی و  های معتبر

 خوارزمی

     2 داخلی
 

     5 بین المللی

 


