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 دانشگاه مراغه برترو فناوران انتخاب پژوهشگران  نحوه شیوه نامه

 

 مقدمه:

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

 به تصويب نهايی رسیده است. و شده بازبینی شورای پژوهشی دانشگاه  71/40/7911شیوه نامه حاضر در جلسه مورخ است. 

 

 شرایط عمومی -1ماده

دانشگاه صورت گرفته توسط اعضای هیأت علمی دانشگاه مراغه، الزاماً بايد آدرس صحیح  پژوهشیهای در کلیه فعالیت -1-1

( ذکر شده باشد. در صورت وجود دو آدرس برای يک فرد به استثنای فرصت  (University of Maraghehمراغه

 گیرد؛تعلق نمی فعالیت پژوهشی شخصمطالعاتی، امتیازی به 

 علمی قبل از استخدام در دانشگاه، امتیازی تعلق نمی گیرد؛ های پژوهشی عضو هیاتبه فعالیت -1-2

 ؛گیردنامه متقاضی، امتیازی تعلق نمیبه مقاالت مستخرج از پايان -1-3

 ؛های پژوهشی بر اساس شیوه نامه گرنت می باشدامتیاز دهی به فعالیت -1-4

 .خواهد بودمتقاضیان انتخاب ، مالک امتیازات ثبت شده در سامانه پژوهشی ژیرو -1-5

 

 انتظاردوره زمانی  -2ماده

به عنوان مثال اگر يک باشد. می بررسیمورد سال منتهی به ابتدای مهر ماه در سال  0به عنوان پژوهشگر برتر،  برای انتخابانتظار دوره 

 داوطلب گردد. مجددا تواندمی 7040انتخاب شده باشد، در سال  به عنوان پژوهشگر برتر 7044نفر در سال 

 

 شرایط کسب امتیاز  -3ماده

 برترشرط الزم برای شرکت در انتخاب پژوهشگر  2شماره جدول طبق های پژوهشی از فعالیتامتیازات  حداقل کسب -2-7

 :باشدمیبه شرح زير 

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

 ؛(2شماره جدول  7به شرح بند از مقاالت چاپ شده  امتیاز 08حداقل )   امتیاز 08کسب حداقل 

  رشته های علوم انسانی: -

 (.2شماره جدول  7از مقاالت چاپ شده به شرح بند  امتیاز 08حداقل )   امتیاز 08کسب حداقل 

 

 جايگزينیاين تواند جايگزين امتیازات مقاالت شود. میهای تحقیقاتی برون دانشگاهی، کسب شده از طرح زاتامتیا -7تبصره 

 امتیاز خواهد بود. 24حداکثر تا 

 الزم برون دانشگاهی کسب نمايد، حداقل امتیازتحقیقاتی های امتیاز از طرح 24به عنوان مثال: چنانچه فردی از گروه علوم پايه 

 خواهد بود.  04 ،مقاالتايشان از  برای

 .گیردنمی امتیازی تعلق ،انديا مقاالتی که صرفا پذيرفته شده  Onlineبه مقاالت  -2تبصره 
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 گردد.پژوهشگر برتر معرفی میکانديدای به عنوان  یک نفراز هر گروه آموزشی، فقط  -9تبصره 

های طرح"برای گروه معارف به جای مقرر گرديد شورای پژوهشی دانشگاه  27/1/19مورخ  19-709براساس مصوبه  -0تبصره 

علمی پژوهشی يا  ،ترويجی-های علمیکرسی، امتیاز "به مرحله فناوری رسیده است تحقیقاتی/پايان نامه/ رساله پايان يافته که

 ها منظور گردد. نظريه پردازی بر اساس آئین نامه ارتقا و مطابق با شیوه نامه اجرائی کرسی

سال  0طی  چنانچه اعضای هیات علمی واجد شرايط يک دانشکده/مرکز برای انتخاب شدن به عنوان پژوهشگر برتر، -5تبصره 

 0يابد به شرطی که اين افراد، امتیاز میسال کاهش  7حداقل امتیاز الزم را کسب ننمايند، دوره انتظار افراد انتخاب شده قبلی 

 سال کسب نمايند.  9ساله را طی 

 فرایند بررسی مدارک و امتیاز دهی: -3ماده 

در دانشکده کسب را داوطلبین در کمیته منتخب دانشکده، از بین افرادی که باالترين امتیاز مدارک پس از بررسی  -9-7

دانشکده، به مديريت پژوهش و هر در نظر گرفته شده برای  برابر ظرفیت 2تا داوطلبین  درخواستاند، نموده

  ؛گرددمیفناوری دانشگاه ارسال 

کسب  دانشکدهدر را شورای پژوهشی دانشگاه پس از بررسی امتیازات کسب شده، از بین متقاضیانی که باالترين امتیاز  -9-2

 :عرفی خواهد نمودمبه شرح زير  بر اساس تعداد اعضای هیات علمی دانشکده، پژوهشگران برتر را ،اندنموده

 تعداد پژوهشگران منتخب دانشکده ها -1جدول شماره 

 

 

 

 

 ها، باالترين امتیاز کسب شده به عنوان پژوهشگر برتر دانشگاه معرفی خواهد شد.از بین پژوهشگران منتخب دانشکده -9-9

های دارای متقاضی و در متشکل از رئیس دانشکده، معاون پژوهشی دانشکده، مديران گروهکمیته منتخب دانشکده  -9تبصره 

 باشد.صورت لزوم يک نفر متخصص هم رشته افراد متقاضی می

 سایر موارد مشمول دریافت لوح تقدیر در هفته پژوهش: -0ماده 

 پژوهشی دانشگاه )به شرط واريز باالسری( معاونت آموزشی وطرح تحقیقاتی خارج از دانشگاه با موافقت  اجرای موفق   -0-1

 (کارگاه )به شرط شرکت افراد خارج از دانشگاه کنندگانبرگزار  -0-2

 تعداد پژوهشگران منتخب تعداد اعضای هیات علمی دانشکده

 نفر 7 نفر 21تا 

 نفر 2 نفر 51الی  94بین 

 نفر 9 نفر 91الی  94بین 
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 Highly cited) ، پر استناد(Hot papers) اعم از مقاالت داغ مربوطهچاپ مقاالت پیشرو و برجسته در رشته  -0-3

papers)مروری ،(Review articles) و مقاالت جبهه پژوهشی(Research fronts) 

 های پژوهشیامتیازات فعالیت -2جدول شماره 
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  04 94 94 94 مقاله چاپ شده در مجالت  7

 المللیهای ملی و بینکنفرانس  2
 75     مقاالت کامل 

 5     خالصه مقاالت 

 5     سردبیری، عضويت در هیات تحريريه نشريات علمی، داوری مقاالت  9
 

باشد. يعنی در سه دوره قبلی می چهار سال "0-9"و  "0-5" ،"0-0"های بخشدر دوره زمانی توقف برای اعضای هیات علمی  نکته:

 برگزاری جشنواره به عنوان برگزيده انتخاب و معرفی نشده باشند.

 پژهشگر برگزیده بر مبنای شاخص هرشانتخاب   -0-0

در چهار  Web of Scienceبا استناد به پايگاه  (H-Index) يک نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه که دارای باالترين شاخص هرش

برای آن دسته از دوره زمانی توقف سال شامل سال جاری میالدی و سه سال قبل از آن باشد انتخاب و از ايشان تقدير به عمل خواهد آمد. 

باشد. يعنی در سه اند، چهار سال می اعضای هیأت علمی دانشگاه تبريز که قبالً به عنوان پژوهشگر برگزيده اين بخش انتخاب گرديده

 .دوره قبلی برگزاری جشنواره به عنوان برگزيده انتخاب و معرفی نشده باشند

 Q1پژهشگر برگزیده بر مبنای تعداد مقاالت  انتخاب -0-5

در سال جاری  Web of Scienceبا استناد به پايگاه  Q1نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه که دارای بیشترين تعداد مقاالت يک 

 میالدی و سه سال قبل از آن باشد انتخاب و از ايشان تقدير به عمل خواهد آمد. 

 انتخاب پژهشگر برگزیده بر مبنای تعداد ارجاعات -0-0

در سال  Web of Scienceدانشگاه که دارای بیشترين تعداد ارجاعات غیرخودی با استناد به پايگاه يک نفر از اعضای هیات علمی 

 جاری میالدی و سه سال قبل از آن باشد انتخاب و از ايشان تقدير به عمل خواهد آمد. 

 انتخاب همکاران جزء لیست یک درصد دانشمندان برتر دنیا  -0-7

 در سال میالدی گذشته برگزيده و معرفی خواهند شد. ISCاه اين همکاران براساس لیست اعالمی پايگ
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 لیست جوایز قابل قبول ردیف

 استاد نمونه کشوری، دانشجوی نمونه کشوری، هیات علمی نمونه کشوری، پژوهشگر برتر کشوری 1

 المپیادهای ملی و بین المللی 2

 تقدیرنامه از طرف ریاست جمهوری، معاون ریاست جمهوری، و وزرای دولت )وزاری عتف، دفاع، صمت و غیره(  3

  IEEEتوسط بنیاد  IASجایزه  4

 جایزه ادبی جالل آل احمد 5

 جایزه مصطفی )ص( 6

 جایزه نوبل 7

 جشنواره بین المللی فجر 8

 جشنواره خوارزمی 9

 جشنواره رازی 11

 جشنواره فارابی 11

 جوایز بنیاد ملی نخبگان 12

 جوایز فدراسیون سرآمدان علمی ایران و دریافت گرنت پژوهشی  13

 جوایز فرهنگستان علوم 14

 چهره های ماندگار 15

 کتاب سال، پایان نامه سال، پایان نامه قرآنی سال، کتاب حوزه سال 16

 بین المللی )جوایز دانشجویان(کسب مقام اول تا سوم در مسابقات ملی و  17

 ISESCOکلیه جوایز مربوط به زیر مجموعه های سازمان همکاری اسالمی نظیر جایزه کامستک، آیسیسکو  18

 Fields Medalمدال های طال، فیلد مدال ها  19

 منتخبین انجمن های علمی کشور 21
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 فناور برتر - دومبخش 

 شرایط عمومی: – 1ماده 

 ؛فناورانه انجام يافته بايد از اول مهر سال قبل تا آخر شهريور سال جاری صورت گرفته باشد هایفعالیت -7-7

 ؛دباشنمی يافت امتیازعنوان عضو هیأت علمی، مشمول دره بقبل از استخدام های فناورانه انجام يافته داوطلب فعالیت -7-2

براساس عملکرد عضو هیأت علمی شاغل در قالب توانند فناوری و مرکز رشد دانشگاه میو پژوهش واحدهای مديريت  -7-9

 ؛عنوان فناور برگزيده حائز شرايط معرفی نماينده های تعريف شده، پنج نفر را بشاخص

ها و مراکز صنعتی توسط اعضای هیأت علمی های فناورانه منجر به ثبت اختراع، تجاری سازی، و عقد قرارداد با سازمانفعالیت -7-0

 ؛جهت اخذ امتیاز، الزاماً بايد از طريق حوزه معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه صورت پذيرفته باشند مراغهدانشگاه 

 ؛اين بخش 2امتیاز از ماده  54کسب حداقل  -7-5

 ارائه درخواست کتبی متقاضی در مهرماه هر سال. -7-9

 های فناورانه:نحوه امتیازدهی به فعالیت – 2ماده 

 2میلیون تومان  74الذکر: تا مبلغ فناوری و مرکز رشد و نوآوری در بازه زمانی فوق پژوهش وقرارداد منعقده از طريق مديريت  -2-7

 ؛امتیاز 7میلیون تومان اضافی  74امتیاز و به ازاء هر 

بر اساس الذکر در بازه زمانی فوقايران های علمی و صنعتی از سازمان پژوهشثبت اختراع داخلی دارای تايیديه علمی امتیاز  -2-2

 ؛از تايید شده در سامانه پژوهشی ژيروامتی

 ؛امتیاز 94الذکر در بازه زمانی فوق US PATENTو  EU PATENTثبت اختراع در  -2-9

 ؛امتیاز  5امتیاز و به ازای هر يک میلیارد تومان اضافی  04ثبت قراردادهای تجاری سازی و تولید صنعتی تا يک میلیارد تومان  -2-0

 ؛امتیاز 2فناوری:  پژوهش وارسال شده از طريق مديريت رح خارجی( )برای طبه ازای هر پروپوزال جديد  -2-5

 ؛امتیاز 5/4فناوری: پژوهش و ارسال شده از طريق مديريت  )برای طرح خارجی( به ازای هر پروپوزال تکراری -2-9

 ؛امتیاز 25عضويت در هیات موسس شرکت دانش بنیان:  -2-1

 ؛امتیاز 74عضو هیات مديره: استقرار در مرکز رشد واحدهای فناور به عنوان مدير يا  -2-9

 ؛امتیاز 2پايان نامه دارای قرارداد حمايت:  -2-1

امتیاز و به  2میلیون تومان  74فناوری و مرکز رشد: تا مبلغ پژوهش و های فناورانه از طريق مديیريت ها و کارگاهبرگزاری دوره -2-74

 امتیاز؛ 7میلیون تومان اضافی  74 ازاء هر

المللی و مرکز رشد های علمی و بینالمللی از طريق مديريت امور فناوری، مديريت همکاریقراردادهای پژوهشی منعقده بین -2-77

امتیاز و به ازاء هر  5میلیون تومان  74المللی دانشگاه رسیده باشد: تا های علمی و بینالمللی آنها به تايید مديريت همکاریکه اعتبار بین

 ؛امتیاز  2میلیون تومان اضافی  74

 ؛امتیاز  7میلیون تومان اضافی  74امتیاز و به ازاء هر  5/2میلیون تومان  74ملی خارج از دانشگاه: تا  هایگرنت -2-72

 ؛امتیاز 2میلیون تومان اضافی  74امتیاز و به ازاء هر  5میلیون تومان  74المللی: تا های بینگرنت -2-79

 .امتیاز 7و  2به ترتیب  مراغههای علمی دانشگاه مديريت و عضويت در شوراهای قطب -2-70


