مدرییت ژپوهشی دانش گاه جهرم

آیینانمهی داخلی انتخاب ژپوهشگر ربگزیدهی (هیأت علمی)
دانش گاه جهرم رد هفتهی ژپوهش
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آییننامهی داخلی انتخاب پژوهشگر برگزیدهی (هیأت علمی) دانشگاه جهرم در هفتهی پژوهش
ماده  -1دورهی فعالیتهای پژوهشی مورد ارزیابی ،سه ساله و از آغاز دیماه سه سال قبل تا پایان آذرماه سال بررسی مدارک
است .اعضای هیأت علمی متقاضی ،باید رزومهی پژوهشی مربوط به سه سال قبل از تاریخ بررسی را در سامانه سس بارگزاری
کنند .همچنین پژوهشگر برتر در جلسهای با حضور مدیر امور پژوهشی دانشگاه ،رییس دانشکده و نمایندهی آن دانشکده در
شورای پژوهشی انتحاب می شود .بدیهی است فقط مستندات پژوهشی پس از تاریخ شروع دورهی پیمانی اعضای هیأت علمی
در کمیتهها قابل بررسی است.
ماده  -2عضو هیأت علمی که در یک دوره ،به عنوان پژوهشگر برتر انتخاب شده ،در دو دورهی بعد نمیتواند در رقابت برای
انتخاب پژوهشگر برتر ،شرکت کند.
ماده  -3شرط لازم برای ورود به رقابت در انتخاب پژوهشگر برتر ،ارائهی حداقل یکی از مستندات مربوط به چاپ مقالهی علمی
پژوهشی در مجلات معتبر ،گزارش نهایی یک طرح تحقیقاتی بروندانشگاهی یا تألیف و تصنیف کتاب است.
ماده  -4معیار ارزیابی فعالیتهای پژوهشی ،آییننامهی ارتقای جاری ،با توجه به موارد ذکر شده در جدول شمارهی  1است.
ماده  -5در بررسی پروندههای پژوهشی برای انتخاب پژوهشگر برتر ،مقالات و کتابهای چاپ نشده پذیرفته نمیشود.
ماده  -6در همهی فعالیتهای پژوهشی ،درج نام دانشگاه جهرم به صورت ذکرشده توسط مدیریت امور پژوهشی الزامی است.
ماده  -7ظرفیت پذیرش پژوهشگر برتر هر دانشکده ،به این شکل است که تا  11نفرعضو هیات علمی ،یک پژوهشگر برتر ،بین
 11تا  03نفر ،دو پژوهشگر برتر و بین  03تا  51نفر ،سه پژوهشگر برتر شامل میشوند.
ماده  -8نحوهی امتیازدهی به مقالات:
 .1-8مقالات  :ISIامتیاز هر مقاله با توجه به کیفیت و کمیت بر اساس فرمول و تبصرههای ذکر شده محاسبه
𝐹𝐼

میشود4+(1.5 𝑀𝐼𝐹) ≤10.5 :
تبصره  :1بر مبنای سایت  ،http://www.scimagojr.comحداقل امتیاز مقالات چاپ شده در مجلات با رتبهی Q1و ،Q2
به ترتیب  7و  6امتیاز است.
تبصره  :2درصورتیکه در مقالهای ،علاوه بر آدرس دانشگاه جهرم ،نویسندهای دیگر با آدرس یک دانشگاه معتبر بین المللی
شرکت داشته باشد ،امتیاز نهایی حاصل از فرمول ذکر شده در عدد  1/2ضرب میشود.
تبصره  :3در صورتیکه امتیاز مقالهای بیشتر از  7شود ،طبق بند  1جدول  1-0آیین نامهی ارتقای اعضای هیأت علمی موضوع
 ،10جزءِ مقالات داغ شمرده میشود.
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 .2-8سقف امتیاز مقالات علمی پژوهشی معتبر ،غیر  JCRبا نمایه با نمایه  Master journal list ،ISCو  Scopusبه شکل زیر
است:
 .1-2-8در مورد اعضای هیات علمی غیر از دانشکده ادبیات و علوم انسانی ،سقف امتیاز مقالات علمی پژوهشی معتبر ،غیر  JCRبا
نمایه  Master journal list ،ISCو  Scopusبرای هر مقاله 5 ،امتیاز است.
 .2-2-8در مورد اعضای هیات علمی دانشکده ادبیات و علوم انسانی ،سقف امتیاز مقالات علمی پژوهشی معتبر ،غیر  JCRبا نمایه
 Master journal listو  Scopusبرای هر مقاله  6امتیاز است .همچنین مقالات  ISCبه سه دسته درجه  ،1دارای ضریب تاثیر
و فاقد ضریب تاثیر تقسیم میشوند که سقف امتیاز آنها ،به ترتیب  1 ،6و  5تعیین شد.
 .0-8سقف امتیاز مقالات علمی پژوهشی معتبر ،غیر نمایهی داخلی برای هر مقاله  0امتیاز است.
 -5-8سقف امتیاز مقالات علمی ترویجی برای هر مقاله حداکثر  2.1امتیاز است.
 -1-8امتیاز مقالات کوتاه پژوهشی  73درصد مقالات کامل است.
ماده  .-9نحوهی امتیازدهی به گزارشهای علمی طرحهای پژوهشی و فناوری خاتمه یافته:
𝑋

امتیاز طرحهای خارج از دانشگاه ،که قرارداد آن با دانشگاه منعقد شده باشد  ،از رابطهی ( 𝑁×𝑌√  )3.5محاسبه میشود ،که متغیر
 Xبرابر با مبلغ بالاسری به تومان و متغیر  Yعدد یک میلیون میباشد و متغیر Nبرای سال  51عدد یک بوده وبا توجه به سال
تصویب طرح به ازای هر سال  11درصد به عدد سال قبل اضافه میشود .همچنین کف امتیاز طرحهای استانی و منطقهای  0و
طرحهای ملی و بینالمللی  5و سقف مربوطه به ترتیب  13و  11در نظر گرفته میشود.
تبصره  :1به گزارش نهایی طرحهای علمی پژوهشی خارجی ،تأیید شده توسط معاونت آموزشی و پژوهشی دانشگاه جهرم ،امتیاز
تعلق میگیرد.
تبصره  :2برای محاسبهی امتیاز مربوط به طرح ،باید گواهی مبلغ بالاسری کسر شدهی طرح که به تأیید معاونت اداری و مالی
دانشگاه رسیده باشد ،به مدیریت امور پژوهشی ارائه شود.
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جدول شمارهی : 1مستندات لازم برای ارائه توسط متقاضیان رقابت در انتخاب پژوهشگر برتر
عنوان

ردیف

توضیحات

سقف امتیاز
دوسالانه

1

مقالات چاپ شده در مجلات معتبر علمی

بدون سقف

نحوهی امتیازدهی در ماده  8توضیح داده
شدهاست.

پژوهشی
2

بدون سقف

کتاب

کتابهای چاپ شده در انتشارات دانشگاهی
و پژوهشگاههای معتبر قابل بررسی است و
نحوهی امتیازدهی مطابق با آییننامهی
ارتقاست.

بدون سقف

0

طرح های پژوهشی خارجی

5

ثبت اختراع در مراکز قانونی داخلی کشور

نحوهی امتیازدهی در مادهی 5توضیح داده
شدهاست.

با تأیید معاونت پژوهشی و فناوری وزارت
علوم ،تحقیقات و فنّاوری
1

اختراع کاربردی ثبت شده و دستاوردهای
فناورانه

در

چهارجوب

نحوهی امتیازدهی مطابق با آییننامهی ارتقاست.

پژوهشهای

کاربردی ،پایاننامهها و رسالههای دکتری با
رعابت مالکیت فکری در قالب شرکتهای
دانشبنیان

این آیین¬نامه در  5ماده و  1تبصره در جلسه شماره  21هیأت رئیسه دانشگاه جهرم به تاریخ
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به تصویب رسیده است.

