
 

  پژوهش و فناوري  مراسم بزرگداشت تعيين منتخبينداخلي  ةنامشيوه

   دانشگاه زنجان

1401  

  هدفمقدمه و  -1 ةماد

اي مملو از قدرت، ثروت و رفاه براي كشور است. شرايط تقدير از پژوهشگران برتر توسعه مرزهاي علم و فناوري نويدبخش آينده

زحمات  و شايسته ازنامه، تقدير بجا ست. هدف از نگارش اين شيوهيمراسم استاني مهيا ندانشگاه زنجان آنچنان كه درخور است در 

  اعضاي هيات علمي دانشگاه زنجان در هفته بزرگداشت پژوهش و فناوري است.

  تقديرشوندگان-2 ةماد  

  بر اساس معيارهاي زير ها و پژوهشكدهپژوهشگران برتر دانشكده  1-2

   سي-اس-آي و ساسكوپو ،)WoSواس ( هايشده در سامانه نمايه مقاالت . 1

تا  پسمامتياز درج شده در سامانه نسبت به  چهارميك با ضريب  شهماي مقاالتامتيازات  . 2

 درصد كل امتيازات 10سقف 

 دهدر هر دانشك باال ايندكس-اچدرصد برتر افراد داراي  25 بينالزم است شخص منتخب  -

  .باشدبر اساس سامانه اسكوپوس 

  جود دارد.و از اين بند در هر سال يك پژوهشگر برتراب خامكان انت از هر گروه آموزشي تنها -

نفر از  2

هر 

  دانشكده

   هستند. در ارزيابي وزارت علومداراي رتبه الف كه  دانشگاه مجالتسردبير  . 1  2-2

  اند.هداشت وضعيتارتقاي  مراسمبرگزاري به  نتهيدر يك سال مسردبير مجالت دانشگاه كه  . 2

  نمايه شده باشند. يا اسكوپوس JCRكه در سامانه دانشگاه مجالت سردبير  . 3

حسب 

  مورد

   از اعضاي هيات علمي دانشگاهبرتر فناوري و ارتباط با صنعت و جامعه يا فناور پژوهشگر   3-2

  مبلغ قراردادباالترين بر اساس  مجري طرح برگزيده -

 

 اعتبار دانش بنيان اخذ نموده است. در سال منتهي به مراسم، مديرعامل شركتي كه  -

 

  در صنعت و جامعهبرتر فرصت مطالعاتي  -

نفر از  1

هر 

  دانشكده

  

  

حسب 

  مورد



  

 

  نفر 1

  پژوهشگر برتر جوان  4-2

 از 1-2آيتم  امتيازات مشخص شده دربر اساس  سال 40 با سن حداكثر اعضاي هيات علمي -

  نامههمين شيوه

  نفر 1

   بر اساس سال 6حداقل استخدامي با سابقه  در سه سال رشد پژوهشي بيشترين پژوهشگران با  5-2

  سه سال پيش از آن و برگزاري مراسم به سال منتهيسه سال متوالي اختالف امتيازات  -

  شوند. نامه محاسبه مياز همين شيوه 1-2بر اساس آيتم اين بند امتيازات  -

  نفر 1

  برتر كتابيا مترجم نويسنده   6-2

 شود) ي(در هر صورت تقدير م الملليبين غيرفارسي منتشر شده در انتشارات معتبرهاي كتاب . 1

  د)شودر هر صورت تقدير مي( شايسته تقديركتاب برگزيده سال يا حائز عنوان كتاب كتاب  . 2

اساس  براز انتشارات دانشگاه زنجان كتاب تاليف يا ترجمه نويسنده مسئول يا مترجم مسئول  . 3

   خته شدهفروهاي نسخه تعداد

  

  

  نفر 1

منتهي به  در سه سال بين كليه اعضاي هيات علمي دانشگاهپژوهشگران با بيشترين استناد كل دريافتي   7-2

 برگزاري مراسم

 75/0 ايندكس كل بزرگتر از-ايندكس در اسكوپوس بدون خودارجاعي به اچ-نسبت اچالزم است  -

  باشد.

  نفر 1

ال منتهي به در سه س ين كليه مقاالت دانشگاهبپژوهشگر نويسنده مقاله با بيشترين استنادات دريافتي   8-2

  برگزاري مراسم

 75/0 ايندكس كل بزرگتر از-ايندكس در اسكوپوس بدون خودارجاعي به اچ-الزم است نسبت اچ -

  باشد.

  نفر 1

 قاالت دانشگاهه ضريب تاثير متوسط بين كليه مپژوهشگر نويسنده مقاله با باالترين نسبت ضريب تاثير ب  9-2

 در يك سال منتهي به برگزاري مراسم
  نفر 1

  نفر 1  راسممنتهي به برگزاري مدر يك سال  پژوهشگر با بيشترين همكاري بين المللي در امور پژوهشي  10-2



  

 

كسب رتبه  ،الملليبيناختراع ثبت شده مانند دانشگاه ساير موارد به تشخيص شوراي پژوهش و فناوري   11-2

، المللي و مليهاي بينگرنت، الملليهاي بيندبيري كنفرانسو ملي،  الملليبينمعتبر هاي در جشنواره

  خيرين فعال در حوزه پژوهش و فناوري

حسب 

  مورد

  شرايط انتخاب -3 ةماد

  است. سوابق پژوهشي درج شده در سامانه سمپ ،انتخاببررسي و معيار -1-3

  پژوهشگر درج شده باشد. سازماني به عنوان آدرس  )University of Zanjan( كليه موارد بايد دانشگاه زنجاندر  -2-3

 بزرگداشت پژوهش و فناوري در سطح كشوري، استاني يا داخل دانشگاهيهفته  پيشين سال سه نبايد درسال  هرمنتخبين  -3-3

  . دنباش معرفي شدهبه عنوان پژوهشگر برتر،  (در هر بند)

   .دنشومحاسبه مي اري مراسمبرگزانتهاي شهريور سال مورد نظر تا سال  از مهر ماه تمامي امتيازات ساالنه -4-3

داراي مقاله ريتركت شده يا مقاله در مجله جعلي يا مقاله در مجالت ليست  هاي تحت بررسيدر سال پژوهشگراني كه -5-3

ز رقابت حذف خواهند اد، نگروه تخصصي بررسي تخلفات پژوهشي در موسسه باش پرونده منجر به صدور حكم دريا داراي  سياه

  شد. 

نامه، پس از تصويب در شوراي پژوهش و اين شيوه 2انتخاب پژوهشگران برتر هر سال با توجه به شرايط ذكر شده در ماده  -6-3

  فناوري دانشگاه معتبر خواهد بود.  

  هاي مشابه بررسي خواهند شد.علمي پژوهشكده به همراه اعضاي هيات علمي رشتهاعضاي هيات در كليه موارد باال  -7-3

  . به عمل خواهد آمدتقدير  پژوهشي، فناوري و ارتباط با صنعت و جامعه حوزه امور انكارشناس از نفر 2 از ههر سال -8-3

  

و در جلسه مورخ  مورد تصويب قرار گرفت 6/9/1401 مورخماده، در جلسة شوراي پژوهش و فناوري دانشگاه  3 نامه دراين شيوه

 .استجرا اال الزم 1401و از ابتداي سال  هيات رئيسه دانشگاه مصوب شد 13/09/1401


