
 

 

 
در  گذارهای مهم تاثیرهای کیفی، تقاضامحور و تاثیرگذار اعضای هیات علمی و به جهت همسویی با شاخصدر راستای ارج نهادن به پژوهش

ت ترم پژوهش و فناوری وزارابالغی معاون مح 23/76/89مورخ  262111/3انتخاب پژوهشگران برگزیده کشور، مصرح در دستورالعمل شماره 
 انتخاب پژوهشگران برتر دانشگاه سیستان و بلوچستان به شرح زیر تدوین شد.  ین نامهعتف، آی

 

 یک نفر با باالترین نمره به عنوان پژوهشگر برتر انتخاب می شود. حداکثر: هر ساله در هر یک از عناوین زیر، 1ماده 

 شاخه علوم انسانی و هنر -3شاخه فنی و مهندسی  -1شاخه علوم پایه  -2شامل  پژوهشگر برتر شاخه علمی:

 شامل کلیه دانشکده های تابعه دانشگاه سیستان و بلوچستان پژوهشگر برتر دانشکده:

 شامل کلیه گروههای آموزشی تابعه دانشگاه سیستان و بلوچستان پژوهشگر برتر گروه آموزشی:

 

 : عوامل موثر در انتخاب پژوهشگر برتر به شرح جدول زیر است. 2ماده 
 

 عنوان عامل ردیف
 سقف امتیاز

 برای هر مورد

سقف نمره 

 عامل

1 

کمیت مقاالت 
JCR 

 DOI)اخذ 
 کفایت می کند(

Q1 27 

3 

Q2 5/1 
Q3 1 
Q4 5/5 

کمیت سایر 
 مقاالت معتبر

 )چاپ شده(

 5 وب آو ساینس

 5 اسکاپوس

 5 آی اس سی یا علمی پژوهشی مورد تایید وزارتین نوع الف

 5/4 علمی پژوهشی مورد تایید وزارتین نوع ب

 3 علمی پژوهشی مورد تایید وزارتین نوع ج

کیفیت مقاالت  2
JCR 

∑ (
𝐼𝐹
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)*IF   وMIF  .در سال انتشار مقاله مالک محاسبه است 
 را تعیین می کند نه رشته تخصصی نویسنده. MIFمقاله،*(موضوع 

- 
 

7/0 

3 
کیفیت سایر 
 مقاالت معتبر

 3/0 - حاصل تقسیم امتیاز کل سایر مقاالت بر تعداد سایر مقاالت

4 
ارجاع به 

دستاوردهای 
 علمی

تعداد ارجاع به مقاالت اسکاپوس سه سال قبل متقاضی در سه سال 
 مقاالتگذشته، تقسیم بر تعداد 

 ارجاع نویسندگان مقاله به خود، محاسبه نمی شود.  *(

- 1 

5 
های ملی کنفرانس
 المللیو بین

 مقاالت ارائه شده در همایش های معتبر 
امتیازدهی 

مطابق آیین 
 نامه ارتقا

 1/0هر امتیاز 

نمره، و تا 

 7/0سقف 

 

 
 

 

  و هگرو ،، دانشكده هدانشگا ربرت نپژوهشگرا بانتخا هنحو هنام هشيو

 ندانشگاه سيستان و بلوچستا فناوران برتر
 حوزه معاونت پژوهش و فناوری



 

 

6 
طرح پژوهشی 

 خاتمه یافته
 )ملی و بین المللی(

مجری طرح مساله محور داخل دانشگاه یا طرح های برون سازمانی )برای طرح هایی که 
بیش از یک مجری داشته باشد، سهم هر نفر برمبنای قرارداد محاسبه می شود، در غیر 

 اینصورت به مناصفه بین افراد تقسیم می گردد(. 
میلیون  477از  در صورتی که مجموع اعتبار کلیه طرح های هیچکدام از رقبا بیش *(

تومان نباشد نمره عامل متقاضی می شود: سهم اعتبار متقاضی ضربدر دو و نیم، تقسیم 
 بر چهارصد.

میلیون  477در صورتی که مجموع اعتبار کلیه طرح های حداقل یک نفر بیش از  *(
تومان باشد، نمره عامل متقاضی می شود: سهم اعتبار متقاضی ضربدر دو و نیم، تقسیم 

 بر بیشترین اعتبار. 

 

 

 تا سقف

5/2 

 فناوری 7

تجاری سازی هر محصول در شرکت دانش بنیان به شرط مشارکت 
 س قرارداد با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوریدانشگاه بر اسا

27 
 

 

 1/0هر امتیاز 

نمره، و تا 

 1سقف 

 27 تاسیس شرکت دانش بنیان

 5 رسیده هایی که به مرحله فناورینامهپایان

 3 گیری واحد فناور در پارک علم و فناوریشکل

 TTO 3تایید ایده در دفاتر انتقال تکنولوژی 

 1 تاسیس شرکت در مرکز رشد

 2 تشکیل هسته فناور و پژوهش

8 

کتاب تخصصی 
مورد تایید شورای 

چاپ و نشر 
 دانشگاه

 25تا  تصنیف
هر امتیاز 

نمره، و  05/0

 1تا سقف 

 27تا  تالیف

 6تا  ترجمه

Book Chapter )1تا  )به صورت کسری از یک تالیف محاسبه شود 

 نظریه پردازی 9

 4تا  1 ترویجی-ارائه کرسی های علمی

 1/0هر امتیاز 

نمره، و تا 

 1سقف 

-ظریهنهایارائه دستاوردها و نتایج علمی پژوهشی برگرفته از کرسی

 و میز گردهای مراکز علمی ملی و بین المللیهادر همایشپردازی
4 

 6تا  3 اسالمیهای علوم به ویژه علوم انسانی و معارف نقد علمی در حوزه

 6تا  3 های علوم به ویژه علوم انسانی و معارف اسالمینوآوری در حوزه

 21تا  6 های علوم به ویژه علوم انسانی و معارف اسالمیپردازی در حوزهنظریه

 کسب افتخار 10

ی، المللی مرتبط با حوزه تخصصهای ملی و بینکسب رتبه در جشنواره
 کشوریپژوهشگر برتر 

5 

1 
 27 کسب عنوان استاد نمونه کشوری

 25 های ملی دانشکسب استاد ممتاز یا نشان

11 
اختراع، نوآوری، 

اکتشاف و اثر بدیع 
 هنری

اختراع، اکتشاف و تولید محصوالت پژوهشی کاربردی ثبت شده در 
 مراجع قانونی داخل کشور با تایید معاونت پژوهشی و فناوری وزارتین

 5تا  5/7

 1/0هر امتیاز 

نمره، و تا 

 1سقف 

اختراع، اکتشاف و تولید محصوالت پژوهشی کاربردی ثبت شده و 
 نامههای کاربردی، پایاندستاوردهای فناورانه که در چارچوب پژوهش

-های دکتری با رعایت مالکیت فکری در قالب شرکت دانشو رساله

آن با تایید مراجع سازی بنیان یا شرکت دانشگاهی مراحل تجاری
 مربوطه به انجام رسیده باشد.

 25تا  2

12 
پارسای 

تقاضامحور خاتمه 
 یافته

ها و نامهنامه وزارتی سند الزامات هدفمندسازی پایانمصداق آئین
ها و موسسات آموزشی و های تحصیالت تکمیلی دانشگاهرساله

 و بنامه اجرایی مصوب هیات امنای دانشگاه س پژوهشی و شیوه

هر پایان نامه 
و هر رساله  2/7

 نمره 3/7

 تا سقف

8/0 

 14 جمع سقف نمره عوامل 



 

 

 : حداقل امتیاز الزم جهت انتخاب به عنوان پژوهشگر برتر 3ماده 

 

 برتر شاخه انتخاب به عنوان پژوهشگر برای الزم حداقل شرط

 غیروتوییامتیاز  امتیاز وتویی حداقل امتیاز از مقاالت چاپ شده رشته

پایه،  علوم
 کشاورزی

 امتیاز از مقاالت چاپ شده 277
امتیاز از مقاالت چاپ شده در  57

 JCR, WOS مجالت
امتیاز از مقاالت چاپ شده  57

 ISCو  Scopus در مجالت

 امتیاز از مقاالت چاپ شده 277 فنی و مهندسی
امتیاز از مقاالت چاپ شده در  57

 JCR, WOS مجالت
مقاالت چاپ شده امتیاز از  57

 ISCو  Scopus در مجالت

 امتیاز از مقاالت چاپ شده 277 انسانی و هنر علوم
پژوهشی  علمی مجالتامتیاز از  57

و  IF ، Scopus  ،WOSدارای 
 های علمیه()شورای عالی حوزه

 علمی مجالتامتیاز از  57
 پژوهشی

 

 دانشکدهبرتر  انتخاب به عنوان پژوهشگر برای الزم حداقل شرط

 امتیاز غیروتویی امتیاز وتویی حداقل امتیاز از مقاالت چاپ شده رشته

پایه،  علوم
 کشاورزی

 امتیاز از مقاالت چاپ شده 15
امتیاز از مقاالت چاپ شده در  35

 JCR, WOS مجالت
امتیاز از مقاالت چاپ شده  37

 ISCو  Scopus در مجالت

 شدهامتیاز از مقاالت چاپ  15 فنی و مهندسی
امتیاز از مقاالت چاپ شده در  35

 JCR, WOS مجالت
امتیاز از مقاالت چاپ شده  37

 ISCو  Scopus در مجالت

 امتیاز از مقاالت چاپ شده 15 انسانی و هنر علوم
پژوهشی  علمی مجالتامتیاز از  35

 و IF  ،Scopus  ،WOSدارای 
 )شورای عالی حوزه های علمیه(

 علمی مجالتامتیاز از  37
 پژوهشی

 

 برتر گروه برای انتخاب به عنوان پژوهشگر الزم حداقل شرط

 امتیاز غیروتویی امتیاز وتویی حداقل امتیاز از مقاالت چاپ شده رشته

پایه،  علوم
 کشاورزی

 امتیاز از مقاالت چاپ شده 47
امتیاز از مقاالت چاپ شده در  17

 JCR, WOS مجالت
امتیاز از مقاالت چاپ شده  17
 ISCو  Scopus مجالتدر 

 امتیاز از مقاالت چاپ شده 47 فنی و مهندسی
امتیاز از مقاالت چاپ شده در  17

 JCR, WOS مجالت
امتیاز از مقاالت چاپ شده  17

 ISCو  Scopus در مجالت

 امتیاز از مقاالت چاپ شده 47 انسانی و هنر علوم
پژوهشی  علمی مجالتامتیاز از  17

 و IF  ،Scopus  ،WOSدارای 
 )شورای عالی حوزه های علمیه(

 علمی مجالتامتیاز از  17
 پژوهشی

 

جایگزینی با توجه به  مقاالت شود. این امتیاز جایگزین تواندمی دانشگاهی و اثر بدیع هنری، برون تحقیقاتی هایطرح از شده کسب امتیازات (2
امتیاز از سقف امتیازات غیر   37و  17، 25  سقف امتیازات وتویی و حداکثر امتیاز از 25و  27، 5 سطح انتخاب )گروه، دانشکده و شاخه( حداکثر

 وتویی می باشد. 
 

 

 



 

 

 : ضوابط کلی 4ماده 

 .گیردنمی تعلق امتیازی اعتبار، فاقد مجالت در شده چاپ مقاالت به (2

یا  "وچستاندانشگاه سیستان و بل"شود که در آن عضو هیات علمی متقاضی، از یگانه وابستگی ایرانی صحیح هایی امتیاز داده میبه فعالیت (1
“University of Sistan and Baluchestan”  ایرانی دوم، فقط در صورت کسب اجازه کتبی قبلی از وابستگی استفاده کرده باشد. استفاده از

 ی، منعی ندارد. المللدوم خارجی، در صورت انجام یک تحقیق بینوابستگی ان مجاز است. استفاده از معاونت پژوهشی دانشگاه سیستان و بلوچست
ابستگی وهای گروهی، اسامی متقاضیان با المللی، جهت محاسبه سهم امتیاز متقاضی از فعالیتهای بینبه منظور تشویق به انجام فعالیت (3

 شود.غیرایرانی حذف می
  گردد.نامه ارتقا محاسبه میهای گروهی، در صورتی که طبق قرارداد مشخص نباشد، بر مبنای آئینفعالیت سهم امتیاز متقاضی از (4
، سقف نمره 1جدول ماده  27 و 4، 3، 1، 2های در هر گروه آموزشی یا دانشکده یا شاخه علمی، به متقاضی دارای باالترین امتیاز در ردیف (5

 1جدول ماده  21و  22، 8، 9، 6، 1، 5های شود. هر متقاضی از ردیفد به صورت کسری از سقف، محاسبه میگیرد و نمره بقیه افراعامل تعلق می
 کند.شان )حداکثر تا سقف تعیین شده( را کسب مینمره مربوط به فعالیت

شده چند متقاضی تا دو رقم اعشار  شود. در صورتی که نمره نهایی گردمحاسبه می 1نمره نهایی متقاضی، از جمع نمره کلیه عوامل جدول ماده  (1
 ، بیشتر از سایرین باشد.1ردیف اول جدول ماده  4اش از با هم برابر شود، پژوهشگر برتر کسی است که مجموع نمره

یی که ها، فقط به فعالیت2477شود. به عنوان مثال، برای انتخاب پژوهشگر برتر سال های سه سال گذشته متقاضی امتیاز داده میبه فعالیت (6
 گیرد.)یا معادل میالدی آن( چاپ و خاتمه یافته باشد، امتیاز تعلق می 72/78/2477لغایت  72/78/2386در بازه 

 

 : فرایند اجرایی انتخاب پژوهشگر برتر5ماده 
ژوهشگر برتر را درخواست پشان را در سامانه گلستان بارگذاری و تائید پژوهشی دریافت کنند. سپس فرم بایست مستندات علمیمتقاضیان می (1

و ای با حضور متقاضیان و حداقل دو نفر عضبایست در جلسهتکمیل و از طریق سامانه گلستان به مدیر گروه آموزشی ارجاع دهند. مدیر گروه می
محاسبه،  یان همان گروه آموزشینامه و در قیاس با متقاضهیات علمی منتخب شورای گروه، امتیاز و نمره متقاضیان را صرفا بر اساس مفاد این آئین

 ند. کبین داوطلبان را به عنوان منتخبین گروه به معاون پژوهشی دانشکده ارسال باالترین نمرهو پرونده حداکثر سه نفر متقاضی واجد شرایط و دارای 

ن دانشگاه، امتیاز و نمره منتخبی بایست در جلسه شورای دانشکده و با حضور نماینده معاون پژوهش و فناوریمعاون پژوهشی دانشکده می (2
ای هنامه و در قیاس با هم محاسبه و پژوهشگر برتر دانشکده و پژوهشگران برتر گروههای آموزشی آن دانشکده را صرفا بر اساس مفاد این آئینگروه

 آموزشی آن دانشکده را مشخص و مطابق جدول زیر به معاونت پژوهشی دانشگاه ارسال کند. 
 

 نمره کل در امتیاز دهی توسط دانشکده امتیاز غیروتویی امتیاز وتویی گروه آموزشی خانوادگی نام و نام

     
 

رده شان کسب کهای علمی )که نسبت به دیگران نمره باالتری در دانشکدههای واقع در هر یک از شاخهپرونده دو نفر از هر یک از دانشکده (3
عنوان پژوهشگر برتر شاخه را داشته باشند(، در کمیته منتخب پژوهشی دانشگاه و با حضور معاونین نصاب الزم برای انتخاب به  و همچنین حد

شود. پژوهشگر برتر شاخه، کسی است که در این ارزیابی، می دهینمرهو  امتیازدهی در قیاس با هما مجددهای ذینفع بررسی و پژوهشی دانشکده
 نمره باالتری کسب کند. 

ر گروه در )پژوهشگر برتبایست امتیازات جدیدی کسب کند ه، دانشکده و شاخه، برای هرگونه رقابت در سنوات بعدی، میپژوهشگر برتر گرو (4
 شود(.  ، از این قاعده مستثنی می2477جهت نامزدی برای پژوهشگر برتر دانشکده و شاخه در سال  2388سال 

 

 شود. گیری میشورای پژوهشی دانشگاه تصمیمنامه، در : موارد پیش بینی نشده در این آئین6ماده 

 

تصویب شد و دستکم برای انتخاب  04/07/1400ماده در هیات رئیسه دانشگاه مورخ  7: این آئین نامه در 7ماده 

 کند.الزم االجراست و تغییری نمی 1402و  1401، 1400های پژوهشگر برتر در سال


