به نام خدا
شیوهنامه تشویق پژوهشگران دانشگاه الزهرا در هفته پژوهش

مقدمه:
به منظور تجلیل از پژوهشگران و ترویج فرهنگ پژوهش و فناوری و ارتقاء منزلت و جایگاه پژوهش و فناوری و معرفی توانمندیهای پژوهشی ،فناوری
و نوآوری ،تشویق ،تقویت و ایجاد انگیزه در اعضا هیأت علمی و پژوهشگران و در پی نظرخواهی از اعضای هیأت علمی دانشکدهها و پژوهشکدهها ،این
شیوهنامه تنظیم شده است.

ماده  -1تشویق عمومی :
انتخاب پژوهشگران دانشکدهها و پژوهشکدهها در سه گروه بر اساس عملکرد یکساله پژوهشی و بر مبنای سامانه گلستان با توجه به تعداد اعضای
هیأت علمی و حد نصاب الزم به شرح زیر انجام میپذیرد:

1-1

حد نصاب :انتخاب کلیه پژوهشگران باید از چارک اول امتیازات اعضای هیأت علمی دانشگاه باشد.

 2-1پژوهشگران منتخب دانشکده ها :
فرض کنیم  µمیانگین امتیاز و  σانحراف معیار دانشکده باشد.

 1-2-1پژوهشگر گروه  :1پژوهشگری است که امتیاز آن بزرگتر از  µ+2σباشد.
 2-2-1پژوهشگر گروه  :2پژوهشگری است که امتیاز آن نابیشتر از  µ+2σو ناکمتر از  µ+σباشد.
 3-2-1پژوهشگر گروه  :3پژوهشگری است که امتیاز آن نابیشتر از  µ+σو ناکمتر از  µ+0.5σباشد.

 3-1تعداد منتخبین پژوهشگر دانشکدهها و پژوهشکدهها :
 1-3-1پژوهشکده زنان :یک نفر
 2-3-1دانشکده ها باکمتر از  22عضو هیأت علمی 2 :نفر
 3-3-1دانشکده ها بابیشتر از  22عضو و کمتر از  33عضو هیأت علمی 3 :نفر
 4-3-1دانشکده ها ناکمتر از  33عضو و کمتر از  32عضو هیأت علمی 4 :نفر
 3-3-1دانشکده ها ناکمتر از  32عضو و کمتر از  53عضو هیأت علمی 3 :نفر
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اصالحیه ماده  1مصوب جلسه  284مورخ  09/20/13هیأت رئیسه :چنانچه نفر اول گروه آموزشی جزء منتخبین دانشکده نباشد اما واجد
شرایط شیوهنامه باشد ،افزودن تا  2ظرفیت به دانشکدههای ناکمتر از  32عضو ( 3-3-1شیوهنامه) و تا  1ظرفیت برای دانشکدههای ناکمتر
از  33عضو (بند  4-3-1شیوهنامه) امکانپذیر است.

ماده  -2تشویقهای خاص:
 1-2انتخاب عضو هیأت علمی که دارای بیشترین استنادات است.

 2-2مقاالت:
 1-2-2پراستنادترین مقاالت در سال میالدی ما قبل سال تحصیلی بر اساس گزارش  ESIکه استناد به مقاله عضو هیأت علمی در طول 2
ماه و به طور مستمر از طرف پایگاه  ESIاعالم شده باشد ،در این صورت نویسنده مقاله (مقاالت) به عنوان پژوهشگر برتر انتخاب میگردد.
 2-2-2مقاالت داغ
 3-2-2مقاالت علمی پژوهشی چاپ شده در مجالت  ISIبا رتبه های  Q2 ، Q1و  Q3براساس گزارش  JCRاز اول مهرماه تا پایان شهریور
ماه همان سال تحصیلی
تبصره  : 1برای سال تحصیلی 03-05مقاالت چاپ شده از اول سال  2215میالدی لحاظ می شود.

 1-3-2-2امتیاز دهی به مقاالت علمی پژوهشی اعضاء هیأت علمی علوم پایه و فنی مهندسی:
امتیاز هرمقاله 5 : Q1
امتیاز هرمقاله 4 : Q2
تبصره  : 2به مقاالت علمی مروری با رتبه  Q1امتیاز اعطا میشود.

 2-3-2-2امتیاز دهی به مقاالت علمی پژوهشی اعضاء هیأت علمی علوم انسانی و هنر:
امتیاز هرمقاله 8 : Q1
امتیاز هرمقاله 5 : Q2
امتیاز هرمقاله 4 : Q3
تبصره  : 3به مقاالت علمی مروری با رتبه های  Q1و  Q2امتیاز اعطا میشود.
تبصره : 4در امتیازدهی چنانچه دانشجو نفر اول باشد ،نام دانشجو حذف و سپس طبق آیین نامه ارتقاء امتیازدهی صورت می پذیرد.
 3-2پژوهشگر پیشکسوت نمونه :تجلیل از یک عضو هیأت علمی بازنشسته که دارای فعالیتهای پژوهشی برتر باشد.
 4-2فناور برتر :اساتیدی که به عنوان مجری با اتمام طرحهای فناورانه یا به عنوان همکار در یک طرح فناورانه اتمام یافته ،ضمن
ایجاد ارتباط گسترده دانشگاه با صنعت و جامعه ،اعتبار قابل توجهی برای دانشگاه ایجاد نموده اند.
 3-2پژوهشگر جوان :اعضای هیأت علمی پیمانی کمتر از  3سال سابقه خدمت بر اساس گزارش عملکرد یکساله پژوهشی بر مبنای
سامانه گلستان.
 5-2پژوهشگران پسادکترا :پژوهشگر پسا دکترا (پژوهشگرانی) که دارای فعالیت پژوهشی معتبر باشند.
 9-2مجالت علمی پژوهشی دانشگاه الزهرا :مجالتی که دارای درجه  Aو  𝑨+هستند.

ماده  -3عوامل موردی:
این عوامل شامل مواردی میشوند که به صورت خاص و در همان سال تحصیلی ما قبل هفته پژوهش رخ داده است.
 1-3رونمایی از اتمام طرح ملی انجام شده توسط عضو هیأت علمی دانشگاه از طرف وزارت متبوع در مراسم وزارتی
 2-3انتخاب کتاب چاپ شده توسط یکی از جشنوارههای معتبر علمی داخلی یا خارجی
 3-3چاپ کتابهای منتشرشده توسط ناشر بین المللی خارجی معتبر
 4-3مجری یا همکار طرح مصوب پژوهشی اتمام یافته در خارج از کشور در قالب تفاهم نامههای وزارت متبوع با مراکز پژوهشی و
تحقیقاتی خارج از کشور با نظارت وزارت
 3 -3اعالم پرافتخارترین پژوهشگر دانشگاه که فعالیت علمی وی موجب قرار گرفتن دانشگاه در میان فهرست یک درصد دانشگاههای
برتر جهانی از طرف پایگاه  ISIشده است.
 5-3اساتیدی که در سطح کشور موفق به اخذ رتبه پژوهشی شده اند
 9-3پژوهشگر برتر کشوری یا استانی
 8-3پژوهشگر منتخب کشوری در یک موضوع علمی خاص به دلیل تحقیقات شاخص در آن موضوع
 0-3پژوهشگر منتخب از طرف انجمنهای علمی یا مراکز تحقیقاتی مورد تأیید وزارت متبوع
 12-3معرفی و تجلیل از برخی آثار هنری برجسته
ماده  : 4در موارد مسکوت تفسیر با معاون پژوهش و فناوری دانشگاه است.

ماده  -3تصویب و اجرا:
این شیوه نامه مشتمل بر یک مقدمه و  3ماده و 4تبصره تنظیم و در جلسات  423مورخ  1305/28/13و  425مورخ  1305/28/22شورای
پژوهشی دانشگاه و در جلسه  240مورخ  1305/20/29هیأت رئیسه دانشگاه مورد تصویب قرار گرفت و برای سال تحصیلی  03-05و
سالهای بعد نافذ است.

