
                      )97پژوهشگر برتر فرم درخواست بررسی مستندات براي انتخاب (                              
  

  متقاضی : مشخصات پژوهشگر1جدول شماره 
  :محل خدمت / مرکز پژوهشی دانشگاه  نام و نام خانوادگی پژوهشگر:

 مرتبه علمی:  کد ملی:

  مدرك تحصیلی: آخرین  شماره تلفن همراه:
  آخرین رشته تحصیلی:  آدرس پست الکترونیکی:

  :استاندر   در دانشگاه:  رتبر آخرین سال برگزیده شدن به عنوان پژوهشگر
  )1/8/97تا  1/8/94هاي انجام شده از فعالیت( ژوهشگر:پها و امتیازات : شاخص2ره اجدول شم

سقف امتیاز در   نام شاخص بخش
  واحد کار

حداکثر امتیاز 
در هر شاخص 

  سالسه براي 

(تقسیم امتیاز براساس امتیاز  تعداد 
جدول سهم همکاران آیین نامه 

  )که به پیوست می باشد ارتقاء
امتیاز 

پیشنهادي 
  سامانه

کمیته 
بررسی 
  کننده

حل مشکالت یا 
رفع نیازهاي 

  کشور

و فناوري  تاسیس و اداره شرکت دانش بنیان با مجوز از معاونت علمی
  ریاست جمهوري

15  -        

        -  10  تاسیس و اداره شرکت فناور با مجوز پارك علم و فناوري

  طرح پژوهشی
        -  10  ايمنطقه-استانی  برون دانشگاهی یافتهطرح پژوهشی خاتمه

        -  13  ملی
        -  15  بین المللی

بار تاعجذب 
  پژوهشی از صنعت و جامعهجذب اعتبار   پژوهشی

 15به ازاي هر 
میلیون تومان یک 

  امتیاز

20        

مقاالت چاپ شده 
  در مجالت معتبر 

        -  SCOPUS 7و  WoS پژوهشی مجالت معتبر در پایگاه-مقاالت علمی

        -  ISC  5پژوهشی مجالت معتبر –مقاالت علمی 

  کیفیت مقاالت
        -  ESI( 15در  Highly cited paperیا  Hot paper( مقاالت کلیدي

        -  7 ).گیردمجدد میامتیاز ( WoSدر پایگاه  Q1مقاالت در مجالت 
همکاري بین 

  المللی
که همکار با وابستگی خارجی  SCOPUS و WoS پایگاهمقاالتی در 

 دارد.
درصد امتیاز  20

  همان مقاله
        

  شاخص استنادات
H-Index  در پایگاه استناديSCOPUS  معادلH-Index  -        

تعداد استنادات (به مقاالت منتشر شده در سه سال گذشته) در پایگاه 
 با حذف خوداستنادي SCOPUSاستنادي 

 10به ازاي هر 
  امتیاز 1استناد 

50        

  کتاب

        30  15  کتاب چاپ شده در انتشارات دانشگاهیتصنیف 
     15  10  کتاب چاپ شده در انتشارات دانشگاهیتالیف 

چاپ شده در مراکز انتشارات تخصصی  ترجمهتصحیح انتقادي یا 
  دانشگاهی

7     

جوایز و 
  هاجشنواره

        -  10  المللیهاي معتبر بینجوایز دریافت شده از جشنواره

     -  5  هاي معتبر ملیجوایز دریافت شده از جشنواره
 تشافاختراع، اک

و محصول 
  فناورانه

شده با تایید واحد مصرف کننده یا  تجاري سازيمحصول فناورانه 
  تولید دانش فنی با ارائه گواهی معتبر از مراجع ذي صالح

10  -        

7  -        



از بنیاد نخبگان و یا  اختراع یا اکتشاف ثبت شده با تاییدیه علمی
  و صنعتی ایراني علمی سازمان پژوهش ها 

          

        -  USPTO ،EPO ،JPO(  15مانند  WIPOعضو ( ثبت پتنت بین المللی

          10  ، ادبی و یا فلسفیاثر بدیع و ارزنده هنري  اثر بدیع و ارزنده 

      امتیاز کل جمع

  :/ مرکز پژوهشی نام و نام خانوادگی معاون پژوهش و فناوري دانشگاه            نام و نام خانوادگی پژوهشگر:                                            
  تاریخ و امضا:                                                                                 تاریخ، امضا و مهر:

  نظر کمیته بررسی کننده:
.................. در  / مرکز پژوهشی هیات علمی دانشگاهمستندات فعالیت هاي پژوهشی و فناورانه سرکار خانم / جناب آقاي ................................ عضو محترم 

  ردید. جلسه مورخ................................ مورد بررسی قرار گرفت و امتیاز کل .............................. براي ایشان محاسبه گ
  محل امضاي اعضاي کمیته بررسی کننده

      ردیف
1      
2      
3      
4      
5      
6      
      

  توضیحات:
  مالك عمل است. 01/08/1397تا  01/08/1394هاي پژوهشی مربوط به زات فعالیتایامت. 1
  شود.محاسبه می IF*1.5+3بر اساس  ISCو در پایگاه  IF/MIF*2+4بر اساس رابطه  SCOPUS و WoS پایگاه در معتبر مجالت پژوهشی-علمی مجالتامتیاز مقاالت . 2
  محاسبه می گردد.  زیرصرفاً براساس جدول و کتاب ، اختراع طرح پژوهشی ،امتیاز مقاالتسهم افراد همکار در . 3

  )3ستون (  )2ستون (  )1ستون (
  مجموع ضرایب  سهم هر یک از همکاران از امتیاز مربوط  تعداد همکاران

  بقیه همکاران  اول 
1  100%  ___________  100%  
2  90%  60%  150%  
3  80%  50%  180%  
4  70%  40%  190%  
5  60%  35%  200%  

  %250  ≥ %30  %50  و باالتر 6
  

  ، در امسال (در همان رده) انتخاب نخواهند شد.اندانتخاب شده(دانشگاه یا استان) ) به عنوان پژوهشگر برتر 96یا  95یا  94سه سال اخیر (کسانی که در . 4


