
 جیرفت دانشگاه برتر پژوهشگران انتخاب نامه یینآ

 ردد.گمفاد زیر ارائه می او تشویق پژوهشگران دانشگاه، آیین نامه انتخاب پژوهشگر برتر ب تجلیلبه منظور 

 شود.انتخاب پژوهشگران برتر شامل همه اعضای پیمانی، رسمی و طرح سربازی می : 1 ماده

 جاری سال آذرماه اول یتلغا گذشته سال آذر اول محدوده زمانی در که هیئت علمی اعضاء پژوهشی : فعالیت های2ماده

 .گرفت خواهد قرار یابیارز مورد باشد پذیرفته صورت

  براساس جدول پیوست خواهد بود.سقف امتیازات هر فعالیت پژوهشی میزان و :  3ماده

 مقاالت پذیرش گرفته محاسبه نخواهد شد.: مقاالت مورد ارزیابی باید منتشر شده باشد و امتیاز 4ماده

به عنوان پژوهشگر برتر  (نفر 2نفر و از سایر دانشکده ها  4دانشکده کشاورزی  از) پژوهشگران برتر دانشکدهاز : 5ماده

 تجلیل می شود.  

 مقاله کی متقاضی پژوهشگر برتر دانشکده حداقل باید دو مقاله منتشر شده با نمایه معتبر داشته باشد که حداقل در :1تبصره

 .باشدیا نویسنده مسئول  به عنوان نویسنده اول

 مقاالت به مربوط امتیاز آن 4حداقل  که پژوهشی، امتیاز 8 حداقل کسب ،دانشکده برتر پژوهشگران انتخاب برای :2تبصره

 .است ضروری باشد، معتبر مجالت در شده چاپ

( کترید یا ارشد نامهپایان از مستخرج اختراعات غیر از) اختراع ثبت همچنین و( اصلی نویسنده)کتاب تألیف :3تبصره

ملیون یک مقاله تا سقف دو مقاله از  15به ازای هر  انجام طرح پژوهشی مستقلتواند جایگزین یک مقاله از بند قبل باشد و می

 دهد. بند مذکور را پوشش می

 شود.تجلیل می ه وی باالتر از دیگران باشد،مقال jrkکه ای هاز نویسند :6ماده

اخص یافته( یا صاحبان کارهای شاتمام هایطرح مصوب مبلغ اساس بر)صنعت با ارتباط حوزه در برتر پژوهشگران از :7ماده

 . شودمی تجلیل پژوهشی)با معرفی گروه و تایید در شورای پژوهشی(

 طرف قرارداد باید دانشگاه جیرفت باشد.های مستقل در طرح: 1تبصره

شترین جاری بیای که حداکثر در سه سال قبل چاپ شده باشد و در سال مقاله پراستناد دانشگاه)مقاله ه: از نویسند8ماده

 شود. تجلیل می با ارائه مستندات الزم توسط متقاضی، ارجاع داشته باشد(

 مبنای تعداد ارجاعات سایت گوگل اسکالر است. :1تبصره

 تواند شامل این بند گردد.: هر مقاله تنها یکبار می2تبصره

 :انتخاب پژوهشگر برتر به صورت زیر است فرآیند اجرایی: 9ماده 

// وهشی به آنهای پژتکمیل فرم پژوهشگر برتر و الحاق فرم فعالیت// سوابق پژوهشی خود در سامانه پژوهشی بارگذاری-

بررسی در شورای پژوهشی و معرفی // مدیریت پزوهشیبه  چهارنفربررسی امتیازات در گروه و سپس دانشکده و معرفی 

 .برگزیدگان

 به منظور تنها آنها آینده سال برای گرنت تومان میلیون 10 و 7 مبلغ ترتیب هب دانشگاه و دانشکده برتر : به پژوهشگران10ماده

 .یابد می اختصاص طرح اجرای

مورخ و  دانشگاه رسید پژوهشی شورای تصویب به  21/8/96تبصره در تاریخ  6ماده و  11دستورالعمل با  این :11ماده

 رئیسه مصوب شد.در تاریخ .............. در هیئت اصالح گشت و  19/9/96

 

 

 



 جیرفت  دانشگاه پژوهشگر برتر ز: جدول امتیازات

 

سقف  امتیاز هر مورد عنوان 
 امتیاز برای گرنت
 و پژوهشگر برتر

 1ضریب
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 1.5 ندارد 7 (1Q) چارک اول   jcrمقاالت 

 1.3 ندارد 5/6 (2Q) چارک دوم
 1.2 ندارد 6 (3Q) چارک سوم

 1.1 ندارد 5/5 (4Q) چارک چهارم
 ندارد 4 (1Q) چارک اول  SCOPUSمقاالت  2

 ندارد 5/3 (2Q) چارک دوم
 ندارد 3 (3Q) چارک سوم

 ندارد 5/2 (4Q) چارک چهارم

 5/3 – 5/5 مقاالت علمی و پژوهشی 3
 کهیدرصورت ،3/5علمی پژوهشی 

ISC کهیدرصورتامتیاز،  5/0 باشد 
و اگر انجمن آن را  5/0باشد انگلیسی 

امتیاز 5/0باشد  isiو اگر  5/0چاپ کند 
 شودیماضافه 

 ندارد

 7تا  ( ISCمقاله علمی مروری) داخلی و  4
 

30 

 3 مقاله علمی ترویجی 5
 

9 

(: scopus, jcr , iscمقاالت با نمایه بین المللی معتبر)به غیر از 6
 فهرست این نمایه ها در سامانه وجود دارد.

2 2 

های معتبر و بدون درج در شده در مجالت غیر از نمایهچاپ مقاالت 7
فهرست نشریات وزارت علوم)همچون مقاالت علمی تخصصی، علمی پژوهشی 

 ,zoological recordبا دیتابیس  isiبا پرداخت هزینه،  ifبدون  isiآزاد،  
emerging sources) 
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0 

 2 معتبرهای علمی مقاله کامل در کنفرانس 8
 

5 

 2 1 های علمی معتبرمقاله خالصه در کنفرانس 9
    

1
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اختراع ، اکتشاف که به تایید مراجع ذی صالح رسیده باشد با ذکر نام 
 موسسه

 ندارد 5

1
1 

اختراع ، اکتشاف که در قالب شرکت های دانش بنیان مراحل تجاری 
 سازی آن انجام گرفته باشد
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 ندارد
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 6 2 طرح پژوهشی درون دانشگاهی گزارش علمی

1
3 

 15 گزارش علمی طرح پژوهشی برون دانشگاهی
 برحسب میزان اعتبار

 میلیون یک امتیاز 15هر 

 ندارد

1
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جذب اعتبارات برای سایر موارد )درآمد خالص همایش ها، تجهیزات 
 آزمایشگاهها، کارگاهها و...(

 
 میلیون تومان یک امتیاز 15هر 

 ندارد

1
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 ترجمه کتاب
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  امتیاز 10با نظر شورای پژوهشی تا  انتشارات آزاد)داوری شده و معتبر( تالیف کتب تخصصی
 امتیاز 10تا  انتشارات دانشگاهی)داوری شده(

 
_ 
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راهنمایی یا مشاوره پایان نامه های دانشجویی)در غیر از  دانشگاه 
 است(جیرفت،  نیازمند ارائه نامه موافقت 

 

 
 2راهنمایی ارشد:
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 /5مشاوره ارشد:

 
 6راهنمایی دکتری:

 5/1مشاوره دکتری:
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 5 2 مقاله علمی صد درصد مستخرج از پایان نامه / رساله  
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   2 داوری کتاب و طرح
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 ISI 1داوری مقاالت علمی و  پژوهشی و

2
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 7ارتقا  تصحیح انتقادی کتاب با تائید هیات ممیزه ذیربط  
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 ها ضریب یک دارد.شود و بقیه فعالیتشده محاسبه میبا ضریب تعیین  Qبر حسب  jcr. امتیاز مقاالت 1


