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 هدف - 1

و نهادینه کردن  ءبرتر به منظور ارتقا ین نحوه انتخاب و تقدیر از پژوهشگراننامه، تعی هدف از تدوین این آیین

  .استهاي پژوهشی اعضاي هیأت علمی و کارشناسان  فعالیتدر راستاي  امر پژوهش و ایجاد انگیزه بیشتر

 

 دامنه کاربرد -2

ستاد و ادارات کل حوزه ( ایران دسازمان ملی استانداربرتر  انتخاب و تقدیر از پژوهشگران نامه براي این آیین

  . تهیه شده است) اعضاي هیأت علمی و کارشناسان( پژوهشگاه استاندارد و )ها استاندارد استان

  

 و نظارت مسئولیت اجرا - 3

توسط رئیس نظارت بر حسن اجراي آن است و  پژوهشیمعاونت  نامه بر عهده مسئولیت اجراي این آیین

  .شود میانجام پژوهشگاه استاندارد 

 

 تعاریف -4

 برترپژوهشگر  -4-1

کسب نامه امتیاز الزم را  هاي تعیین شده در این آیین عضو هیأت علمی و یا کارشناسی است که طبق شاخص

  .است کرده

  

   دبیرخانه جشنواره -4-2

  . اي است که در حوزه معاونت پژوهشی مستقر و مسئولیت برگزاري جشنواره پژوهش را به عهده دارد دبیرخانه

 

 کمیته داوران - 4-3

ترکیب اعضاي . بررسی مستندات، امتیازدهی و انتخاب پژوهشگران برتر را به عهده دارداي که مسئولیت  کمیته

  :این کمیته به شرح زیر است

 معاون پژوهشی پژوهشگاه: رئیس کمیته -

 هاي کاربردي و فناوري  مدیر کل دفتر امور پژوهش: دبیر کمیته -

 :اعضاي کمیته  -

 استانداردپژوهشگاه معاون توسعه نیروي انسانی و پشتیبانی  -

 ي پژوهشگاه استانداردها روساي پژوهشکده -

 ایران نماینده رئیس سازمان ملی استاندارد -

 ي سازمان ملی استاندارد ایرانها نماینده اداره کل امور استان -

 دو عضو مدعو از اعضاي هیأت علمی سایر دانشگاه ها به انتخاب رئیس پژوهشگاه -

  .شوند براي یک دوره یک ساله منصوب می رئیس پژوهشگاه استاندارد اعضاي این کمیته با ابالغ کتبی: 1تبصره 

  .قدردانی از اعضاي کمیته داوران به صورت تقدیر و پرداخت حق حضور انجام می شود: 2تبصره 
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 تألیف -4-4

تألیف اثري است که در آن مؤلف یا مؤلفان، یافته ها و یا نظرهاي خود و اشخاص صاحب نظر را به منظور 

موضوع کتاب . دنکن اي تخصصی در قالب یک کتاب مطرح می دانش موجود پردازش و به صورت مجموعه ءارتقا

باید با رشته تخصصی مؤلف مرتبط بوده و مؤلف باید داراي سابقه تدریس یا تحقیق در رشته تخصصی کتاب 

 تیجه پژوهش هايناز  منابعاز % 1حداقل اشته باشد و بوده و مقاالت چاپ شده مرتبط با موضوع کتاب د

  .نویسنده باشد

 

 ترجمه  - 4-5

. گرداند ترجمه اثري است که صاحب اثر، مفهوم و محتواي کامل یک کتاب را از زبانی به زبان دیگر بر می

ترجمه مطلوب آن است که مترجم ساختار کتاب اصلی را حفظ و متن را به دقت و با استفاده از معادل هاي 

اند که براي یکنواختی در سراسر کتاب به طور سودمند به زبان مقصد آنچنان برگردمناسب و رایج و با رعایت 

  .زبان مقصد قابل فهم باشدخواننده 

  

 )تدوین(گردآوري  -4-6

 . داثري است که از طریق گردآوري مطالب علمی از کتاب ها یا مقاالت به گونه اي منسجم پدیدآمده باش

  

 اقدامات حشر - 5

اقدام به ارسال فراخوان شرکت در جشنواره پژوهش  نسبت هر سال ماهدبیرخانه جشنواره در مهر - 1- 5

 .کند می

توسط متقاضی تکمیل و به همراه مستندات DR-F  01/01  شرکت در جشنواره به شناسه نامه پرسش  - 2- 5

دوره زمانی فعالیت پژوهشی  .شود جشنواره ارسال میهفته بعد از فراخوان به دبیرخانه  حداکثر تا سه

  .استشهریورماه همان سال  31از اول مهرماه سال قبل لغایت  پژوهشگران

مورد  هایی که به صورت کامل و همراه با مستندات کاغذي باشد، نامه در کمیته داوران تنها پرسش: 1تبصره 

  .خواهند گرفتبررسی قرار

ریزي  هو برنام بررسی اولیه آنهادبیرخانه جشنواره طی سه هفته پس از دریافت مدارك نسبت به  -3- 5

برتر گزارش  پژوهشگرکمیته داوران مدارك کامل را بررسی و بعد از انتخاب . کند جلسات داوري اقدام می

 .کند می اعالم نهایی را به رئیس پژوهشگاه

تعداد . دشون تیاز از رتبۀ یک تا سه انتخاب میبر اساس ام 2طبق بند در هر گروه  نفرات برگزیده - 4- 5

 :استها به شرح زیر  منتخبین در هریک از گروه

 نفر در هر رتبه 3حداکثر اعضاي هیأت علمی  -

 نفر در هر رتبه 3حداکثر  ستاد سازمان کارشناسان -

  هر رتبه نفر در 3کارشناسان پژوهشگاه استاندارد حداکثر  -

 نفر در هر رتبه 3حداکثر  ها کارشناسان ادارات کل استاندارد استان -

 .امتیاز آخرین فرد در رتبه قبل خود را داشته باشند% 75افراد برگزیده در هر رتبه باید حداقل  :2 تبصره
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  .باشد% 75اختالف امتیاز افراد برگزیده در یک رتبه نباید کمتر از  : 3 تبصره

  . توانند عضو کمیته داوران باشند نمی پژوهش متقاضیان شرکت در جشنواره :4 تبصره

  .امتیاز براي افراد برگزیده در سطح کارشناسی الزامی است 6 کسب حداقل :5تبصره 

پیشنهاد به کمیته داوران براي شرکت در جشنواره پژوهش، ضاي هریک از اعضاي تقادر صورت  :6 تبصره

  .خواهد شدجایگزین تعیین  فردپژوهشگاه  معاون پژوهشی و تأیید رئیس

ایران منوط به تایید مراجع قانونی سازمان ملی استاندارد در هر گروه، برگزیده افراد معرفی نهایی  :7 تبصره

  .خواهد بود

ی به دبیرخانه کمیته راهبري انتخاب افراد نمونه سازمان مل ،در هر گروهمنتخب نفرات اول  :8 تبصره

شناسه  به انتخاب افراد حقیقی و حقوقی نمونه روش اجراییبر اساس تا  شوند می استاندارد ایران معرفی

  .مورد تقدیر قرار گیرندنیز در مراسم بزرگداشت روز جهانی استاندارد  31/05/94ر مورخ / 232/130

اطالع رسانی به سایر  تهیۀ جوایز و هماهنگی جهتدعوتنامه براي افراد برگزیده، تهیه تقدیرنامه، ال ارس - 5- 5

 . شود انجام میقبل از برگزاري جشنواره توسط دبیرخانه  دو هفتهحداقل  ،متقاضیان

 تهیهمسئولیت . شود ت رئیسه پژوهشگاه تعیین میأتوسط هی ،نوع و میزان جوایز مربوط به جشنواره - 6- 5

 آن به عهده ها و ادارات کل استاندارد استان ایران سازمان ملی استانداردستاد برتر پژوهشگران جوایز 

 .باشد می سازمان

 .شود می برگزار پژوهشهفته در  برتر مراسم تقدیر از پژوهشگران -7- 5

 

 نحوه امتیازدهی عملکرد پژوهشی - 6

 مقاالت - 1- 6

 .شود انجام می 1امتیازدهی به مقاالت طبق جدول شماره 

 شده در  مقاالت پذیرفته و ارائه المللی، در نشریات معتبر داخلی و بین مقاالت چاپ شدهرکلیه د - 1- 1- 6

یا و ) 7 شماره مطابق جدول(فرد به پژوهشگاه  )Affiliation( ید وابستگیباالمللی،  هاي ملی و بین کنفرانس

 .ازمان ملی استاندارد ایران ذکر شده باشدس

به چاپ رسیده باشد در صورتی که آدرس ) Affiliation(به مقاالتی که توسط متقاضی با دو آدرس : 1تبصره

  .گیرد امتیاز تعلق میملی استاندارد ایران ذکر شده باشد، سازمان  /اول، نام پژوهشگاه

آدرس مشروط بر اینکه باشد، ملی استاندارد ایران سازمان  /در صورتی که آدرس دوم فرد، پژوهشگاه: 2تبصره

  .گیرد امتیاز تعلق می% 40باشد معتبر خارجیها یا موسسات  اول مربوط به دانشگاه

المللی شامل مقاله کامل چاپ  هاي چاپ شده در مجالت معتبر داخلی و بین مستندات الزم براي مقاله - 2- 1- 6

 . شده است

ها شامل مقاله چاپ شده در کتابچه کنفرانس یا  مستندات الزم براي مقاالت ارائه شده در کنفرانس -3- 1- 6

 .لوح فشرده مربوط به چکیده مقاالت کنفرانس و گواهی ارائه مقاله است

اختصاص داده  مقاالت فارسی ارائه شده در کنفرانس هاي بین المللی، معادل کنفرانس ملی امتیاز به - 4- 1- 6

 .می شود
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و یا مقاالت چاپ شده مشمول نشریات ) Hot paper(به مقاالت چاپ شده به صورت مقاالت داغ  - 5- 1- 6

 .امتیاز مجزا تعلق می گیرد 10سایت سرآمدان علمی کشور 

در سال میالدي Self-Citation را صرف نظر از ) Citation(ن ارجاعات براي سه نفر اولی که بیشتری - 6- 1- 6

 . امتیاز مجزا لحاظ می گردد 5و  6، 7 داشته باشند به ترتیب  Scopusقبل از جشنواره در

 .شود محاسبه می 2امتیازدهی مقاالت بر اساس سهم مشارکت نویسندگان مطابق جدول شماره  - 7- 1- 6

  مقاالت امتیازدهی بهنحوه  - 1 شماره جدول

  سقف امتیاز   حداکثر امتیاز هر مقاله  نوع مقاله  ردیف

اختصاص امتیاز بر اساس ( ISI نشریات شده در ه چاپمقال  1

IF/MIF* نشریات(  

7   ----  

  ----   Scopus 4 نشریات شده در ه چاپمقال  2

 پژوهشی معتبر داخلی - علمی نشریاتمقاله چاپ شده در   3

  یا سایر نشریات معتبر بین المللی
3   ----  

  4  2  ترویجی -علمی نشریاتمقاله چاپ شده در   4

  6  2  هاي بین المللی ارائه شده در کنفرانس کامل مقاله  5

  3  1   هاي بین المللی ارائه شده در کنفرانس خالصه مقاله  6

  3  1     هاي ملی ارائه شده در کنفرانس کامل مقاله  7

  5/1  5/0   هاي ملی در کنفرانس خالصه ارائه شدهمقاله   8

  2  1  **داوري   9
 *IF  ضریب تأثیر وMIF1 ضریب تاثیر متوسط کمی است که براي ارزیابی، مقایسه و رتبه بندي نشریات علمی در

کثر امتیاز حدا. رشته هاي مختلف در سطح ملی یا براي مقایسه نشریات در سطح بین المللی به کار گرفته می شود

  :دمحاسبه می شو مقاالت به صورت زیر IF/MIFدر نظر گرفته شده براي مقاالت بین المللی با توجه به میزان 

     3 IF/MIFامتیاز، اگر % 100 -

   IF/MIF <<2 3 امتیاز، اگر% 90 -

   IF/MIF <<1 2امتیاز، اگر % 80 -

   IF/MIF  1 امتیاز، اگر% 70 -
  :شود داوري هر یک از موارد زیر یک امتیاز محسوب می ** 

یک   اي، نامه کارشناسی ارشد یا دکتري حرفه پایان 3علمی معتبر،  نشریاتمقاله علمی براي  3 طرح پژوهشی، 3

 3اظهارنظر در مورد المللی، پیش نویس استاندارد بین  3و عمومی در  ، ویرایشیارائه نظرات فنی، رساله دکتري

  نویس استاندارد ملی قبل از طرح در کمیته ملی پیش

صفحات مستندات الزم شامل  در مورد اظهار نظر انجام شده روي پیش نویس استانداردهاي ملی، :3تبصره

 .مربوط به استاندارد چاپ شده استروجلدي، پیشگفتار و فهرست اعضاء 

                                           
1- Median Impact Factor    
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 مشترك هاي پژوهشی فعالیتي کلیه ضرایب امتیاز برا – 2 شماره جدول       

 

*ویسنده مسئول ن تعداد همکاران  هر یک از بقیه همکاران 

1 100%    

2 90%  60%  

3 80%  50%  

4 70%  40%  

5 60%  30%  

نفر 5بیش از    % 25هر یک از همکاران حداکثر   50% 

  %175و در مجموع حداکثر 

 Corresponding author* 

  تدوین استاندارد -2- 6

 .شود  انجام می 3شماره جدول  طبق و بین المللی ملی استانداردهاي تدوین امتیازدهی به 

 .می باشد 6ماده  1بند 3مشابه تبصره مستندات الزم براي تدوین استانداردهاي ملی  - 2-1- 6

 :استمستندات الزم براي مشارکت در تدوین استانداردهاي بین المللی شامل موارد زیر  -2-2- 6

 3ارائه مدرك اثبات کننده نوع مشارکت مندرج در جدول شماره  - 

 المللی چاپ شده یک نسخه از استاندارد بین - 

 

  .گیرد امتیاز تعلق نمی adoptionاز نوع پذیرش استاندارد  ملی به تدوین استاندارد :1تبصره

  .شود هایی که دبیر مشترك داشته باشند، امتیاز به نسبت مساوي بین دبیران تقسیم می استاندارد :2تبصره
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  و بین المللی استانداردهاي ملیین حداکثر امتیاز مربوط به مشارکت در تدو -3 شماره جدول             

  نوع استاندارد                 

  نوع مشارکت  

امتیاز هر 

  مورد

  امتیازسقف 

  

  

دبیر استاندارد ملی چاپ 

  شده

  6  2  ها نامه، الزامات فنی، ویژگیواژه

  روش آزمون،

  رآیین کا
1  6  

  

استاندارد بین المللی 

 چاپ شده

  -  7   پروژه  يرهبر

  -  4  کارشناس خبره 

  -  2  عضو کارگروه تدوین استاندارد

 .استتدوین استاندارد بین المللی واگذار شده به ایران ) Project leader(پروژه  يرهبر *

تدوین واگذار شده به ایران  طرحفردي است که با توجه به تخصص، در انجام  )Technical expert( کارشناس خبره  **

  .مشارکت کامل دارد

 .در مورد استانداردهاي بین المللی که به رهبري ایران انجام می شود عضو کارگروه داخلی تدوین استاندارد، ***

  

 تألیف و ترجمه -3- 6

 :شود می انجام 4 شماره جدولطبق  کتابازدهی به امتی 

  

  کتابامتیازدهی نحوه  -4 شماره جدول

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ازمان ملی استانداردس /پژوهشگاهاید وابستگی فرد به ب 4ل شماره آثار علمی ذکر شده در جدو در -3-1- 6

 . به صراحت قید شده باشد ایران

  نوع اثر علمی  ردیف
  حداکثر امتیاز

  یک اثر

  سقف امتیاز

  

  ---   15  تألیف کتاب  1

  ---   7  کتابترجمه   2

    4  گردآوري کتاب  3

  ---   2  )با اصالحات(ترجمه یا گردآوري / تجدید چاپ کتاب تألیفی  4

  4  2  *ویرایش علمی کتاب  5
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محاسبه  2شماره  اساس سهم مشارکت مطابق جدولامتیازدهی به هر یک از نویسندگان همکار بر  - 3-2- 6

 .شود می

 .یک نسخه از کتاب چاپ شده توسط انتشارات معتبر ارسال گردد - 3-3- 6

 

تایید وزارت علوم،  مورد علمیهاي  پژوهشی و انجمنانتشارات دانشگاهی و موسسات  ،انتشارات معتبر :1 تبصره

  .استوري تحقیقات و فنا

کتاب (گیرد  امتیاز تعلق می% 40، )داراي فرآیند داوري(به آثار علمی چاپ شده در سایر انتشارات  :2 تبصره

 ).  استپژوهشگاه از این تبصره مستثنی /نیاز و درخواست سازمان بر اساس چاپ شده 

  

 هاي پژوهشی طرح -4- 6

 

 .شود  انجام می 5 شماره جدول طبقپژوهشی هاي  امتیازدهی به طرح نحوة

  

 پژوهشی  مربوط به طرح متیازحداکثر ا - 5شماره جدول             

  

  نوع مسئولیت             

 نوع طرح
  همکار  جريم

  4  14  کالن ملی

  2  7  برون سازمانی

  1  4  * درون سازمانی

    هاي  زیرمجموعه طرح ها و ادارات کل استاندارد استان ایران سازمان ملی استاندارد باانجام شده  هاي طرح * 

  .درون سازمانی محسوب می شوند

 
تقسیم  بین مجریانهایی که مجري مشترك داشته باشند، امتیاز به نسبت مساوي  براي طرح - 4-1- 6

 .شود می

خاتمه  هپژوهشی همراه با تأییدیهاي پژوهشی شامل گزارش نهایی طرح  مستندات الزم براي طرح -4-2- 6

 .است فناوري و هاي کاربردي پژوهش یا دفتر امور و توسط کارفرماطرح انجام شده 

و  نهاییگزارش  و ، خاتمه یافتهنی تعیین شده براي فعالیت پژوهشیی که در دورة زمایها به طرح - 4-3- 6

 .گیرد تعلق میامتیاز ، باشدآن ارائه شده  گواهی اختتام

سازمان ملی / هاي برون سازمانی باید انعقاد قرارداد از طرف پژوهشگاه استاندارد در مورد طرح -4-4- 6

 .باشدایران استاندارد 
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/ پژوهشگاه استانداردمطابق قوانین سازمان ها و موسسات دولتی انعقاد قرارداد با  که درصورتی - 4-5- 6

آدرس مجري به عنوان پژوهشگاه رج مشروط بر د امکان پذیر نباشد،ایران سازمان ملی استاندارد 

امتیاز  و ارائه گواهی اختتام، استاندارد در قرارداد و ذکر وابستگی پژوهشگاه در گزارش نهایی طرح

 .یابد اختصاص می

 :شود میاساس میزان مبلغ طرح به شرح زیرتعیین  برپژوهشی امتیاز طرح هاي حداکثر  - 4-6- 6

در سقف معامالت کوچک ابالغی دولت در مبلغ اعتبار آنها هایی که  عبارت است از طرحکوچک،  هاي طرح -

  .هر سال باشد

در سقف معامالت متوسط ابالغی دولت در مبلغ اعتبار آنها هایی که  عبارت است از طرحهاي متوسط،  طرح -

  .هر سال باشد

دولت در هر در سقف معامالت بزرگ ابالغی مبلغ اعتبار آنها هایی که  عبارت است از طرحهاي بزرگ،  طرح -

 .سال باشد

  .گردد تعیین میمصوبات هیأت وزیران در خصوص محدوده معامالت ابالغی دولت  بر اساسهاي فوق  مبالغ طرح

امتیاز % 60 هاي کوچک امتیاز و طرح% 80هاي متوسط  امتیاز، طرح% 100 بزرگبر این اساس به طرح هاي 

  .گیرد می تعلق

 

 اکتشاف/ ثبت اختراع - 5- 6

  .شود انجام می 6 شماره جدول طبق اکتشاف/اختراع ثبتدهی به امتیاز

 

 اکتشاف/ ختراعا نحوه امتیازدهی ثبت - 6 شماره جدول

  اکتشاف/ ثبت اختراعنوع 
  حداکثر امتیاز

  یک اثر
  سقف امتیاز

  ---   10  خارج از کشور

  ---   3  داخل کشور 

  .تقسیم می شود مالکیت افراددر صورت مشارکت چند نفر در ثبت اختراع، امتیاز بر اساس درصد 

 

اکتشاف خارج از کشور شامل تصویر مستندات درج شده در /مستندات الزم مربوط به ثبت اختراع - 1- 5- 6

 .است همربوط وبگاه

براي ثبت اختراعات داخل کشور الزامی هاي علمی و صنعتی ایران  تأییدیه سازمان پژوهشارائه  - 2- 5- 6

 .است

اسناد بایستی در دوره زمانی فعالیت پژوهشی /در گواهی نامه اکتشاف مندرج/تاریخ ثبت اختراع: تبصره

  .جشنواره باشد
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 مدارك مرتبط -7

ر مورخ / 232/130به شناسه روش اجرایی انتخاب افراد حقیقی و حقوقی نمونه سازمان ملی استاندارد ایران 

31/05/94  

  وابستگی به پژوهشگاه -7شماره دول ج

 

 Research group Department  گروه پژوهشی  پژوهشکده

 مکانیک برق،

  و ساختمان

  برق و الکترونیک
Electrical & Electronics 

Engineering 

Electrical, 

Mechanical and 

Construction 

Engineering 

 Medical Engineering  مهندسی پزشکی

  مکانیک و فلز شناسی
Mechanical and Metallurgy 

Engineering 

 Construction & Mineral Materials  معدنیساختمانی و 

 Automotive Engineering  خودرو و نیرو محرکه

  شیمی و پتروشیمی

  Chemistry & Polymer Engineering  شیمی و پلیمر

Chemistry and 

Petrochemical 

Engineering 

 

 Petrochemical Engineering  پتروشیمی

 Textile and Leather  نساجی و چرم

 Paper &Packaging Technology  سلولزي و بسته بندي

 صنایع غذایی

  و کشاورزي

 Food Science & Technology  مواد غذایی 
Food Industry  

and Agriculture 
 Microbiology  میکروبیولوژي

  Biology  بیولوژي

  مدیریت هاي سیستم

  کیفیت و  بازرسی

 و ارزیابی بازرسی

  انطباق 

Inspection and Conformity 

Assessment 
Quality 

Management 

Systems and 

Inspection 

 Management Systems  هاي مدیریت سیستم

  Metrology  اندازه شناسی  و اوزان

 مدارك پیوست -8

  DR-F  01/01 ي با شناسه نامۀ شرکت در جشنوارة پژوهشسشپرفرم 

 بایگانی سوابق -9

هاي کاربردي و  دفتر امور پژوهشدر  ماه 3 به مدت منتخب جشنواره برتر پژوهشگرانکلیه مستندات مربوط به 

مدارك سایر متقاضیان پس از بررسی و گزارش نهایی کمیته داوران عودت داده . گردد نگهداري می فناوري

  .شوند می

 دریافت کنندگان مدرك - 10

اداره کل امور  هشگاه، حوزة معاونت پژوهشی،پژوحوزة ریاست  ،یاست سازمان ملی استاندارد ایرانحوزة ر

  و پیگیري فرآیندها کمیتۀ تدوین دبیرخانۀو  ها ها، پژوهشکده استان




