
 

 

 

 

1394ماه سال     رمهمصوب    
 

 دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
 
معاونت پژوهشی و فناوري  

 

 [دستورالعمل نحوه انتخاب پژوهشگران برگزیده  سال] 
ن به انجام گران عرصه تحقیق و پژوهش و در جهت ترغیب و تشویق هرچه بیشتر آنا هاي بی شائبه تالش این دستورالعمل به منظور ارج نهادن به تالش

آن  9/8/1391هاي تحقیقاتی از سوي معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه تنظیم گردیده و پس از بررسی در شوراي پژوهش و فناوري دانشگاه در جلسه  فعالیت
ازنگري، بروزسازي و تصویب مورد ب 28/07/1394مورخ شوراي پژوهش و فناوري دانشگاه دهمین جلسه سیزشورا به تصویب رسیده است. دستورالعمل حاضر در 

 گردد. هاي قبلی می االشاره جایگزین دستورالعمل قرار گرفته است. بر این اساس دستورالعمل حاضر از تاریخ فوق
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اعضاي هیأت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان دستورالعمل نحوه انتخاب پژوهشگران برگزیده سال  

  مقدمه

گران عرصه تحقیق و پژوهش و در جهت ترغیب و تشویق هرچه بیشتر  هاي بی شائبه تالش نهادن به تالشاین دستورالعمل به منظور ارج 
هاي تحقیقاتی از سوي معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه تنظیم گردیده و پس از بررسی در شوراي پژوهش و فناوري  آنان به انجام فعالیت

شوراي پژوهش و  28/07/1394یده است. دستورالعمل حاضر در دوازدهمین جلسه مورخ آن شورا به تصویب رس 9/8/1391دانشگاه در جلسه 
هاي  االشاره جایگزین دستورالعمل فناوري مورد بازنگري، بروزسازي و تصویب قرار گرفته است. بر این اساس دستورالعمل حاضر از تاریخ فوق

 گردد. قبلی می

 تعاریف -ماده یک

 باشد. ها می مربوطه دانشکده : منظور از واحدواحد مربوطه

سال  35گردد که حداکثر داراي  به آن دسته از اعضاي محترم هیات علمی رسمی و پیمانی دانشگاه اطالق می اعضاي هیات علمی جوان:
 بوده و بیش از سه سال سابقه خدمت به عنوان عضو هیات علمی نداشته باشند.

 JCR ،web of نمایه شده در پایگاه هاي استنادي معتبر دستورالعمل شامل مجالتمجالت معتبر علمی در این  مجالت معتبر علمی:

science ،Scopus پژوهشی نمایه شده در پایگاه -شده در حداقل دو پایگاه تخصصی معتبر مورد تائید وزارت، نشریات علمی نمایه، نشریات
ISC باشد.  مروري می-ترویجی و علمی-علمیین، نشریات ژوهشی داراي مجوز از وزارتپ-نشریات علمی، مصوب شوراي راهبردي 

فرم انتخاب پژوهشگران برگزیده سال دانشگاه «هاي تحقیقاتی اعضاي هیات علمی در قالب  : منظور فعالیتساله هاي پژوهشی یک فعالیت
 باشد. ) میدر فاصله زمانی یک سال اخیر (اول مهرماه سال اول تا پایان شهریور سال دوم» شهید مدنی آذربایجان

 شرایط عمومی -ماده دو

که  پژوهشی حداقل دو مقاله چاپ شده در مجالت معتبر علمیو دارا بودن جدول امتیازدهی  1از بند  امتیاز دهشانزحداقل کسب 
شرط الزم براي شرکت در  )جدول امتیازدهی 1-7الی  1-1ردیف هاي (متقاضی در آنها یا مولف اول و یا نویسنده مسئول باشد 

براي شرکت  ده امتیازشانزاز % 08 حداقل  کسب دانشکده هاي الهیات و ادبیاتدر مورد  باشد. می پژوهشگر برگزیده واحدانتخاب 
 کفایت می کند. پژوهشگر برگزیده واحددر انتخاب 

از طریق انتشارات معتبر به از محل تصنیف یا تالیف یک کتاب  می تواند ،در ماده دومذکور  هايامتیازحداقل  از% 40حداکثر . 1 تبصره
تشخیص شوراي پژوهش و فناوري (که فرآیند داوري آن از طریق معاونت پژوهشی انجام گرفته باشد) و یا از محل طرح پژوهشی خارج از 

 .کسب شوددانشگاه با تایید دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه 

و چهار  نباید از بیستشگر دانشگاه در طول یک سال تحصیلی مجموع امتیاز کسب شده داوطلبین شرکت در انتخاب پژوه. 2تبصره 
 باشد. امتیاز کمتر

 باشد. هاي قبل از استخدام به عنوان عضو هیات علمی، مشمول دریافت امتیاز نمی هاي پژوهشی انجام یافته داوطلب در سال فعالیت. 3تبصره 

پژوهشگر شرط الزم براي شرکت در انتخاب   ت معتبر علمی و پژوهشیمجال از چاپ مقاله در امتیاز هفتحداقل کسب  :4تبصره         
نباید از مجموع کل امتیاز کسب شده داوطلبین پژوهشگران برگزیده کارمند دانشگاه در طول یک سال تحصیلی  باشد. می برگزیده کارمند

 باشد. ه امتیاز کمتروازدد
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 نحوه امتیاز دهی -ماده سه

 

 پژوهشی براي جشنواره تجلیل از پژوهشگران برگزیده دانشگاهجدول امتیاز دهی فعالیتهاي 

حداکثر امتیاز  سقف امتیاز موضوع ردیف
 در هر موضوع

1 

با ضریب تاثیر حداقل سه   JCRپایگاه استنادي هر مقاله چاپ شده  در مجالت معتبر نمایه شده در   1-1
 Q1  و یا مجالت با نمایه برابر ضریب تاثیر متوسط

2 –  10  

 نامحدود

 7  – 2 با ضریب تاثیر بزرگتر از ضریب تاثیر متوسط JCRمقاله چاپ شده  در مجالت معتبر نمایه شده در 2-1
6  – 2 با ضریب تاثیر کوچکتر از ضریب تاثیر متوسط JCRمقاله چاپ شده  در مجالت معتبر نمایه شده در  3-1  

Web of Science 2 –  5یا  Scopusر مقاله چاپ شده در مجالت معتبر نمایه شده د4-1  
7  – 2 با ضریب تاثیر  ISCمقاله چاپ شده  در مجالت علمی پژوهشی مورد تائید وزارتین و نمایه شده در   5-1  
 6  – 2 بدون ضریب تاثیر  ISCمقاله چاپ شده  در مجالت علمی پژوهشی مورد تائید وزارتین و نمایه شده در  6-1

 5  – 2 پژوهشی مورد تائید وزارتین-اپ شده در مجالت علمیمقاله چ7-1
 4  – 2 مورد تائید وزارت پایگاههاي تخصصیحداقل دو تا از مقاله چاپ شده در مجالت نمایه شده در 8-1

مروري–مقاله چاپ شده  در مجالت  علمی  2  1 –  5 5 
چاپ شده و مقاله پژوهشی در دائره المعارفترویجی (داخلی) و نقد –مقاله چاپ شده  در مجالت  علمی  3  1 –  4 4 
2-1 علمی معتبر ملی و  بین المللی (داخلی و خارجی) مقاله کامل چاپ شده در مجموعه مقاالت همایش هاي 4  4  

5 
خالصه مقاله چاپ شده در مجموعه مقاالت همایش هاي علمی معتبر ملی و بین المللی داخلی و خارجی به  5

 مقاله کامل به کمیته منتخب دانشکده یا گواهی ارائه شرط ارائه
5/0-1  2 

 1 1 هر مقاله علمی صد در صد مستخرج از رساله / پایاننامه 6

تولید دانش فنی/ اختراع یا اکتشاف منجر به تولید و تجاري سازي محصول یا فرآیند با تایید مراجع ذیصالح  7
 وزارتین متبوع

20تا   نامحدود 

8 

تحقیقاتی خاتمه یافته درون دانشگاهی طرح-1-8  1-3  نامحدود 

طرح تحقیقاتی خاتمه یافته برون دانشگاهی عقد قرارداد شده از طریق دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه -2-8
 (منطقه اي یا استانی)

+ به ازاي هر پنج میلیون ریال 2
 پرداخت شده به دانشگاه باالسري

  امتیاز 7تا   حداکثر، امتیاز  1
 اي هر موردبر

 نامحدود

طرحهاي ملی که حائز کسب رتبه در جشنواره هاي بین المللی معتبر شود و یا به عنوان طرح ملی  -3-8
برجسته در تامین نیازهاي اساسی (در حوزه هاي مختلف فرهنگی و اجتماعی، دفاعی و صنعت و ...) یا 

برابر قابل افزایش است. 5/1تا  تحریمی کشور به تایید کمیته ممیزي منتخب وزیر رسیده باشد  
+ به ازاي هر پنج میلیون  3

امتیاز  1ریال باالسري   
امتیاز براي  14حداکثر تا  

 هر مورد

 نامحدود
امتیاز طرحهاي ملی که حائز کسب رتبه در جشنواره هاي بین المللی معتبر شود و یا به عنوان طرح  -تبصره

در حوزه هاي مختلف فرهنگی و اجتماعی، دفاعی و صنعت و ... ) یا ملی برجسته در تامین نیازهاي اساسی ( 
برابر قابل افزایش است. 5/1تحریمی کشور به تائید کمیته منتخب وزیر رسیده باشد تا   

ر داخل یا خارج یا نوآوري با تایید علمی مراجع ذیصالح وزارتین متبوع به شرط داختراع یا اکتشاف ثبت شده  9
فکري اختراع به نام دانشگاه باشد.اینکه مالکیت   

10تا   نامحدود 

خارج از دانشگاه ایجاد ظرفیت فعال در جذب اعتبار پژوهشی (گرنت) داخلی یا بین المللی 10  
ده به ازاي هر  امتیاز  2تا  1

 میلیون تومان
3 

2تا  شوراي پژوهشیسایر فعالیتهاي فناوري (اختراعات و جشنواره) با تایید نهایی  11  2 

12 

  شوراي پژوهشیتالیف یا تصنیف (کتاب حاصل از دستاوردهاي پژوهشی خود) با تایید نهایی  -الف 

 نامحدود

انتشارات دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، انتشارات دانشگاهی معتبر، انتشار سمت، نشر دانشگاهی، ناشران   -1
 بین المللی معتبر

15تا   

پژوهشی دانشگاهبدون اخذ مجوز ازشوراي   -2 5تا    
3- Chapter book 2-4 ناشر بین المللی معتبر  

شوراي پژوهشیتالیف مجموعه کتابهاي همانند دایره المعارف و ... با تایید نهایی  -ب 30تا    
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13 

شوراي پژوهشیارزیابی، داوري و نظارت بر فعالیتهاي پژوهشی، فناوري و نوآوري با تایید نهایی    

4 

ارزیابی، داوري و نظارت بر طرحهاي منطقه اي و ملی 1-13  
امتیاز 2مورد  1هر   

امتیاز) 4(حداکثر تا   

 ارزیابی، داوري و نظارت بر طرحهاي دانشگاهی 2-13
امتیاز 1مورد  3هر   

امتیاز) 2(حداکثر تا   

 داوري کتب براي انتشارات دانشگاهی 3-13
امتیاز 1مورد  1هر   

یاز)امت 2(حداکثر تا   

درصد در محتواي آن اصالح یا اضافه  30تجدید چاپ کتاب تالیفی یا تصنیفی در صورتی که حداقل به میزان  14
شوراي پژوهشیصورت پذیرفته باشد به تشخیص   

3 3 

15 
شوراي پژوهشیویرایش علمی کتاب با تایید   1 2 

شوراي پژوهشیداوري مقاالت علمی پژوهشی با تایید نهایی   1 2 
شوراي پژوهشیتصحیح انتقادي کتاب معتبر با تایید  16  10 10 

کرسی هاي  17
 نظریه پردازي

ارائه دستاوردها و نتایج علمی و پژوهشی برگرفته از کرسی هاي نظریه پردازي در 
 همایش ها و میزگردهاي مراکز علمی، ملی و بین المللی

4تا   4 

ر در حوزه علوم انسانی و معارف اسالمی و سای
حوزه هاي علوم با داوري مراجع ذیصالح مورد 

 تایید وزارت متبوع

7-2 نقد علمی  
7-2 نوآوري نامحدود  

12-5 نظریه پردازي  

18 

هر جایزه اخذ شده از جشنواره هاي معتبر کشوري (خوارزمی، فارابی و بین المللی معتبر)، دانشمند جهان 
 اسالم (کامستک)

5تا   

تاب برگزیده شده در جشنواره کتاب سال یا فصل کشوريبه ازاي هر ک 5  4 
 2 به ازاي هر جایزه یا کتاب برگزیده شده در جشنواره سال استانی

19 

   ترجمه کتاب تخصصی با تایید کمیسیون تخصصی ذیربط

 توضیحات :

ت، انتشارات دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، انتشارات دانشگاهی معتبر، انتشار سم  -1
 نشر دانشگاهی، ناشران بین المللی معتبر

7 
7 

بدون اخذ مجوز ازشوراي پژوهشی دانشگاه  -2  3 

 H 4 4  شاخص بین المللی   20
 

انه، بایستی آدرس صحیح دانشگاه .  در کلیه فعالیتهاي پژوهشی صورت گرفته توسط اعضاي هیات علمی دانشگاه جهت اخذ پژوه5تبصره 
 ) ذکر گردیده باشد.الشهید مدنی بأذربیجان هجامع -Azarbaijan Shahid Madani University-نی آذربایجاندانشگاه شهید مد(

 . به مقاالت چاپ شده در لیست مجالت نامعتبر اعالمی توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوري امتیازي تعلق نمی گیرد.6تبصره 

 ، موردي که بیشترین امتیاز را دارد محاسبه خواهد شد.در خصوص امتیاز مربوط به پژوهشگران برتر .7تبصره 

امتیاز* 4با این فرمول محاسبه می شود:        H  امتیاز شاخص بین المللی   . 8تبصره  = 			شاخص	푯		متقاضی	
	باالترین	شاخص푯	در	گروه	آموزشی				

 

 فرآیند بررسی مدارك و امتیازدهی از طریق واحد مربوط -ماده چهار

فرم انتخاب پژوهشگران «هاي پژوهشی یک ساله اخیر خود را در قالب  فعالیتمتقاضیان شرکت در انتخاب به عنوان پژوهشگر برگزیده واحد، 
نمایند. پس از انجام مراحل بررسی و امتیازدهی مدارك  تکمیل و به همراه مدارك الزم به ریاست واحد ذیربط تسلیم می» برگزیده دانشگاه

هاي داراي متقاضی و یا یک نفر متخصص هم رشته  ، مدیران گروهاي متشکل از رئیس دانشکده، معاون پژوهشی دانشکده داوطلبین در کمیته
اند با توجه به سهمیه در نظر گرفته براي  افراد متقاضی (حداقل با مرتبه استادیار)، از بین متقاضیان که باالترین امتیاز در واحد را کسب نموده

انتخاب و به همراه کلیه مستندات، به معاونت پژوهشی و فناوري  واحد به شرح ذیل، تعدادي را به عنوان پژوهشگران برگزیده واحد ذیربط
 دانشگاه معرفی خواهند کرد.

 سال در شوراي پژوهشی دانشگاه تعیین می گردد. سهمیه پژوهشگران برگزیده به تفکیک دانشکده ها هر -ماده پنج
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توانند نامزد  و ارائه آن به ریاست واحد مربوط، می» هشگران برگزیده دانشگاهفرم انتخاب پژو«اعضاي هیات علمی جوان با تکمیل . 9 تبصره
برگزیده جوان دانشگاه شوند. پس از بررسی و امتیازدهی مدارك داوطلبین در کمیته واحد ذیربط، مدارك  انتخاب به عنوان پژوهشگر

 گردد. متقاضیان یادشده به معاونت پژوهش و فناوري ارسال می

 آیند انتخاب از طریق کمیته منتخب شوراي پژوهشی دانشگاهفر -ماده شش

کمیته منتخب شوراي پژوهش و فناوري دانشگاه، پس از بررسی امتیازات کسب شده، به ترتیب ذیل نسبت به انتخاب پژوهشگران برگزیده، 
 پژوهش و فناوري دانشگاه منعکس خواهد نمود.پژوهشگران برگزیده جوان و در نهایت پژوهشگران برتر دانشگاه اقدام و نتیجه را به معاونت 

 از بین تمام پژوهشگران واحدها با باالترین امتیاز کسب شده پژوهشگران برتر دانشگاهبه عنوان  سه نفر 

 بر اساس ماده چهار و ماده پنج دستورالعمل حاضر نفرات برگزیده واحدها 

د نمی توانند براي سال جاري جزو پژوهشگران برتر انتخاب شوند پژوهشگران برتري که در سال قبل انتخاب شده ان  .10تبصره 
برابر امتیاز پژوهشی آخرین پژوهشگران برگزیده در سال جاري باشد. در اینصورت این  5/1 حداقلمگر اینکه امتیاز پژوهشی آنان 

محدودیت جزو پژوهشگران برتر  افراد می توانند بر اساس امتیاز کسب شده خود با سایر متقاضیان رقابت نموده و بدون هیچ
 انتخاب شوند.در هر رتبه اي دانشگاه 

 از  20حداقل امتیاز و کسب  جدول 1از بند  12حداقل امتیاز با کسب  که کلیه واحد ها بین متقاضیان جوان از یک نفر
 برگزیده جوان پژوهشگربه عنوان بین  متقاضیان کسب نموده باشد، باالترین امتیاز را   ،جدول مجموع امتیازات

 خارج از دانشگاه (حداقل خاتمه یافته پژوهشی طرح از اعضاي محترم هیات علمی دانشگاه با باالترین قرارداد  نفر دو

 ارتباط با صنعت انپژوهشگربه عنوان  ریال) به انتخاب دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه 000/000/300/

 به  شرح زیر: دانشجو ان برگزیدهپژوهشگرتحصیلی به عنوان  هر مقطع به تفکیک از دانشجویان دانشگاه  نفر سه 

  جدول از کل امتیازات امتیاز 8حداقل و  1از بند  امتیاز 2حداقل نفر با  1کارشناسی 

  جدول از کل امتیازات امتیاز 15حداقل و  1از بند  امتیاز 7حداقل نفر با  1کارشناسی ارشد 

  جدول از کل امتیازات امتیاز 20حداقل و  1 از بند امتیاز 12حداقل نفر با  1دکتري 

 پژوهشگران برگزیده کارمندبه عنوان از بین کارمندان دانشگاه  دو نفر 

در صورتی که یک نفر همزمان به عنوان پژوهشگر برگزیده جوان یا پژوهشگر برگزیده ارتباط با صنعت انتخاب شده باشد، همزمان  .11تبصره 
د نیز انتخاب شود. در این موارد شخص برگزیده (به انتخاب خود) به عنوان برگزیده در یکی از موارد مذکور تواند پژوهشگر برتر واح نمی

 شود. انتخاب و در سایر موارد شخص دیگري جایگزین می

 مقررات اجرایی -هفتماده 

گاه و هیأت رئیسه دانشگاه الزم االجرا پس از تصویب در شوراي پژوهشی دانشدستورالعمل نحوه انتخاب پژوهشگران برگزیده سال دانشگاه 
 بوده و نظارت بر حسن اجراي آن به عهده معاون پژوهشی و فناوري دانشگاه است. 

 تصویب  -هشت ماده

در  9/8/1391با توجه به دستورالعمل نحوه انتخاب پژوهشگران برگزیده سال دانشگاه مصوب  تبصره 11و  ماده 8این دستورالعمل در   
شوراي پژوهش و فناوري مورد بازنگري، بروزسازي و تصویب قرار گرفته است. بر این اساس  28/07/1394لسه مورخ ج زدهمینسی

 گردد. هاي قبلی می االشاره جایگزین دستورالعمل دستورالعمل حاضر از تاریخ فوق
  1395 ماه مهر

 پژوهشی دانشگاه مدیریت امور


