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مهر کنترل

هدف- 1
و نهادینه کردن امر پژوهش و ایجاد ءور ارتقابرتر به منظین نحوه انتخاب و تقدیر از پژوهشگراننامه، تعیهدف از تدوین این آیین

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

دامنه کاربرد-2
سازمان ملی و ) اعضاي هیأت علمی و کارشناسان(برتر پژوهشگاه استاندارد انتخاب و تقدیر از پژوهشگراننامه براياین آیین
. تهیه شده است)هاستاد و ادارات کل استاندارد استانحوزه (ایرانداستاندار

و نظارتمسئولیت اجرا- 3
انجام پژوهشگاه استاندارد توسط رئیس نظارت بر حسن اجراي آن است و پژوهشیمعاونت نامه بر عهدهمسئولیت اجراي این آیین

.شودمی

تعاریف-4
برترپژوهشگر -4-1

.استکسب کردهنامه امتیاز الزم را هاي تعیین شده در این آییناست که طبق شاخصعضو هیأت علمی و یا کارشناسی 
دبیرخانه جشنواره-4-2

. اي است که در حوزه معاونت پژوهشی مستقر و مسئولیت برگزاري جشنواره پژوهش را به عهده دارددبیرخانه
کمیته داوران- 4-3

ترکیب اعضاي این کمیته به شرح . پژوهشگران برتر را به عهده دارداي که مسئولیت بررسی مستندات، امتیازدهی و انتخابکمیته
:زیر است

معاون پژوهشی پژوهشگاه: رئیس کمیته-
هاي کاربردي و فناوري مدیر کل دفتر امور پژوهش: دبیر کمیته-

:اعضاي کمیته
پژوهشگاه استانداردانسانی و پشتیبانی منابعمعاون توسعه -
گاه استانداردهاي پژوهشروساي پژوهشکده-
ایراننماینده رئیس سازمان ملی استاندارد-
هاي سازمان ملی استاندارد ایراننماینده اداره کل امور استان-
دو عضو مدعو از اعضاي هیأت علمی سایر دانشگاه ها به انتخاب رئیس پژوهشگاه-

.شونده یک ساله منصوب میبراي یک دوراعضاي این کمیته با ابالغ کتبی رئیس پژوهشگاه استاندارد: تبصره
تألیف-4-4

دانش موجود ءتألیف اثري است که در آن مؤلف یا مؤلفان، یافته ها و یا نظرهاي خود و اشخاص صاحب نظر را به منظور ارتقا
موضوع کتاب باید با رشته تخصصی مؤلف مرتبط . دنکناي تخصصی در قالب یک کتاب مطرح میپردازش و به صورت مجموعه

لف باید داراي سابقه تدریس یا تحقیق در رشته تخصصی کتاب بوده و مقاالت چاپ شده مرتبط با موضوع کتاب داشته بوده و مؤ
.نویسنده باشدنتیجه پژوهش هاياز منابعاز % 10حداقل باشد و 
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ترجمه - 4-5
ترجمه مطلوب آن است . رداندترجمه اثري است که صاحب اثر، مفهوم و محتواي کامل یک کتاب را از زبانی به زبان دیگر بر میگ

که مترجم ساختار کتاب اصلی را حفظ و متن را به دقت و با استفاده از معادل هاي مناسب و رایج و با رعایت یکنواختی در 
.زبان مقصد قابل فهم باشداند که براي خواننده سراسر کتاب به طور سودمند به زبان مقصد آنچنان برگرد

)تدوین(گردآوري -4-6
. دکه از طریق گردآوري مطالب علمی از کتاب ها یا مقاالت به گونه اي منسجم پدیدآمده باشاثري است

اقداماتحشر- 5
.کندمیاقدام به ارسال فراخوان شرکت در جشنواره پژوهش نسبتماه هر سالدبیرخانه جشنواره در مهر- 1- 5
هفته همراه مستندات حداکثر تا سهتوسط متقاضی تکمیل و به DR-F01/01شرکت در جشنواره به شناسهنامهپرسش- 2- 5

از اول مهرماه سال قبل لغایت پژوهشگراندوره زمانی فعالیت پژوهشی .شودجشنواره ارسال میبعد از فراخوان به دبیرخانه 
.استشهریورماه همان سال 31
خواهند مورد بررسی قراراشد،هایی که به صورت کامل و همراه با مستندات کاغذي بنامهدر کمیته داوران تنها پرسش: تبصره

.گرفت
ریزي جلسات داوري اقدام هو برنامبررسی اولیه آنهادبیرخانه جشنواره طی سه هفته پس از دریافت مدارك نسبت به -3- 5

اعالمبرتر گزارش نهایی را به رئیس پژوهشگاهپژوهشگرکمیته داوران مدارك کامل را بررسی و بعد از انتخاب . کندمی
.کندمی

منتخبین در هریک از تعداد . دشونتیاز از رتبۀ یک تا سه انتخاب میبر اساس ام2طبق بند در هر گروه ات برگزیدهنفر- 4- 5
:به شرح ذیل استها گروه

نفر در هر رتبهیک اعضاي هیأت علمی حداکثر -
نفر در هر رتبهیک حداکثر ستاد سازمانکارشناسان-
هر رتبهنفر دریککارشناسان پژوهشگاه استاندارد حداکثر -
نفر در هر رتبهیکحداکثر هاکارشناسان ادارات کل استاندارد استان-

.امتیاز آخرین فرد در رتبه قبل خود را داشته باشند% 75افراد برگزیده در هر رتبه باید حداقل :1تبصره
از باالتر در مقاالت چاپ شده و طرح هاي در صورتی که دو نفر داراي امتیاز برابر باشند نحوه تعیین رتبه، میزان امتی: 2تبصره

.پژوهشی می باشد
. توانند عضو کمیته داوران باشندنمیپژوهشمتقاضیان شرکت در جشنواره:3تبصره
.امتیاز براي افراد برگزیده الزامی است8کسب حداقل: 4تبصره 
پیشنهاد معاون پژوهشی و به واره پژوهش، کمیته داوران براي شرکت در جشنضاي هریک از اعضاي تقادر صورت : 5تبصره

.خواهد شدجایگزین تعیین فردپژوهشگاه تأیید رئیس
.خواهد بودایران منوط به تایید مراجع قانونی سازمان ملی استاندارد در هر گروه، برگزیده افراد معرفی نهایی :6تبصره
ی استاندارد ایران معرفیري انتخاب افراد نمونه سازمان ملبه دبیرخانه کمیته راهب،در هر گروهمنتخب نفرات اول :7تبصره

در مراسم 31/05/94ر مورخ /232/130به شناسه انتخاب افراد حقیقی و حقوقی نمونهروش اجراییبر اساس تا شوندمی
.مورد تقدیر قرار گیرندنیز بزرگداشت روز جهانی استاندارد 
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.کسب کرده باشد7و 6، 5، 1شماره جداول یکی امتیاز از3هر عضو برگزیده می بایست حداقل :8تبصره 
.افراد برگزیده در هر سال، مجاز به شرکت در جشنواره سال بعد نمی باشند:9تبصره 

حداقل ،اطالع رسانی به سایر متقاضیانتهیۀ جوایز وهماهنگی جهتدعوتنامه براي افراد برگزیده، تهیه تقدیرنامه، ال ارس- 5- 5
. شودانجام میاز برگزاري جشنواره توسط دبیرخانه قبلدو هفته

پژوهشگران جوایز تهیهمسئولیت . شودت رئیسه پژوهشگاه تعیین میأتوسط هی،نوع و میزان جوایز مربوط به جشنواره- 6- 5
.باشدمیسازمانآنبه عهدههاو ادارات کل استاندارد استانایرانسازمان ملی استانداردستاد برتر 

.شودمیبرگزارهفته پژوهشدر برتردیر از پژوهشگرانمراسم تق-7- 5
نحوه امتیازدهی عملکرد پژوهشی- 6

مقاالت- 1- 6
.شودانجام می1امتیازدهی به مقاالت طبق جدول شماره 

هاي ملی و کنفرانسشده درمقاالت پذیرفته و ارائهالمللی،در نشریات معتبر داخلی و بینمقاالت چاپ شدهدرکلیه - 1- 1- 6
.و یا سازمان ملی استاندارد ایران ذکر شده باشد) 7شمارهمطابق جدول(فرد به پژوهشگاه )Affiliation(ید وابستگیباالمللی، بین

به چاپ رسیده باشد در صورتی که آدرس اول، نام ) Affiliation(به مقاالتی که توسط متقاضی با دو آدرس : 1تبصره
.گیردباشد، امتیاز تعلق میسازمان ملی استاندارد ایران ذکر شده /پژوهشگاه

سازمان ملی استاندارد ایران باشد، مشروط بر اینکه آدرس اول مربوط به /در صورتی که آدرس دوم فرد، پژوهشگاه: 2تبصره
.گیردامتیاز تعلق می% 40ها یا موسسات معتبر خارجی باشددانشگاه

. المللی شامل مقاله کامل چاپ شده استبینهاي چاپ شده در مجالت معتبر داخلی ومستندات الزم براي مقاله- 2- 1- 6
ها شامل مقاله چاپ شده در کتابچه کنفرانس یا لوح فشرده مربوط به مستندات الزم براي مقاالت ارائه شده در کنفرانس-3- 1- 6

.چکیده مقاالت کنفرانس و گواهی ارائه مقاله است
.اختصاص داده می شودنفرانس ملی امتیازبه مقاالت فارسی ارائه شده در کنفرانس هاي بین المللی، معادل ک- 4- 1- 6
و یا مقاالت چاپ شده مشمول نشریات سایت سرآمدان علمی ) Hot paper(به مقاالت چاپ شده به صورت مقاالت داغ - 5- 1- 6

.امتیاز مجزا تعلق می گیرد10کشور 
الدي قبل از جشنواره در سال میSelf-Citationرا صرف نظر از ) Citation(براي سه نفر اولی که بیشترین ارجاعات - 6- 1- 6

. امتیاز مجزا لحاظ می گردد5و 6، 7داشته باشند به ترتیبScopusدر
.شودمحاسبه می2امتیازدهی مقاالت بر اساس سهم مشارکت نویسندگان مطابق جدول شماره - 7- 1- 6
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امتیازدهی به مقاالتنحوه - 1شمارهجدول

حداکثر امتیاز هر نوع مقالهردیف
مقاله

سقف 
متیازا

---- 7)نشریات*Qاختصاص امتیاز بر اساس (ISIنشریاتشده دره چاپمقال1
---- Scopus4نشریاتشده دره چاپمقال2

3
یا سایر پژوهشی معتبر داخلی-علمینشریاتمقاله چاپ شده در 

---- 3نشریات معتبر بین المللی

24ترویجی-علمینشریاتمقاله چاپ شده در 4
26هاي بین المللیرائه شده در کنفرانساکامللهمقا5
13هاي بین المللیارائه شده در کنفرانسخالصهمقاله6
13هاي ملیرائه شده در کنفرانساکاملمقاله7
5/05/1هاي ملیدر کنفرانسمقاله خالصه ارائه شده8

نشریات به Quartileبر اساسWOSه در پایگاههاي اطالعاتی امتیاز مقاالت انگلیسی چاپ شده در نشریات علمی نمایه شد
.شودشرح ذیل محاسبه می

Q1امتیاز براي نشریات % 100-

Q2براي نشریات امتیاز% 90-

Q3امتیاز براي نشریات % 80-

Q4امتیاز براي نشریات % 70-

دفتر امور پژوهش هاي کاربردي و فناوري مدارك زیر به نشریهQرتبه در خصوص مقاالت متقاضی بایستی ضمن درج :1تبصره
: پژوهشگاه ارسال نماید

ارسال تصویر مقاله انتشار یافته با فرمت نهایی-
WOSهاي اطالعاتی معتبرپرینت ایندکس چاپ مقاله در یکی از پایگاه- (SCIE,SSCI,A&HCI)

2معادل یک در صورتی که یک مقاله بیش از یک نویسنده مسئول داشت امتیاز هر :2تبصره مسئول محاسبه یسندهنوامتیاز3
.می شود
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مشتركهاي پژوهشیي کلیه فعالیتضرایب امتیاز برا–2شمارهجدول
هر یک از بقیه همکاران)Corresponding author(نیتدوویسنده مسئول نتعداد همکاران

1100% ---
290%60%
380%50%
470%40%
560%30%

%25هر یک از همکاران حداکثر %50نفر5بیش از 
%175و در مجموع حداکثر 

استاندارد-2- 6
.شود انجام می3شماره جدول طبقو بین المللیملیاستانداردهايتدوینامتیازدهی به

.شامل صفحه روي جلد، صفحه اعضاء، صفحه پیش گفتار می باشدمستندات 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 شدهیک نسخه از استاندارد بین-

.دگیرامتیاز تعلق نمیadoptionبه تدوین استاندارد ملی از نوع پذیرش استاندارد :1تبصره
.شودهایی که دبیر مشترك داشته باشند، امتیاز به نسبت مساوي بین دبیران تقسیم میاستاندارد:2تبصره

حداکثر امتیاز مربوط به مشارکت در تدوین استانداردهاي ملی و بین المللی- 3جدول شماره 

امتیاز هر نوع استانداردنوع مشارکت
سقف امتیازمورد

پ دبیر استاندارد ملی چا
شده

2ها، ویژگی ها و روش آزموننامه، ویژگیواژه

10 1روش آزمون،راهنما، مقررات، الزامات فنی،آیین کار

تجدید نظر استاندارد ملی 
چاپ شده

روش ، ها، ویژگی ها و روش آزموننامه، ویژگیواژه
1آزمون،راهنما، مقررات، الزامات فنی،آیین کار

اپ استاندارد بین المللی چ
شده

714پروژهيرهبر
-4کارشناس خبره

-2عضو کارگروه تدوین استاندارد
510مسئولیت دبیر منطقه اي یا بین المللی

سایر مسئولیت هاي منطقه اي و بین المللی 
38)مسئول گروه کاري منطقه اي یا بین المللی( 

****4جدول –مسئولیت در کمیته متناظر
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.استتدوین استاندارد بین المللی واگذار شده به ایران ) Project leader(روژه پيرهبر*
تدوین واگذار شده به ایران مشارکت طرحفردي است که با توجه به تخصص، در انجام )Technical expert(کارشناس خبره**

.کامل دارد
.ن المللی که به رهبري ایران انجام می شودعضو کارگروه داخلی تدوین استاندارد، در مورد استانداردهاي بی***

مسئولیت درکمیته متناظر به شرط چاپ نهایی استاندارد و در دسترس بودن استاندارد در وبسایت مربوطه بررسی :تبصره
.می شود

میزان مسئولیت در کمیته متناظر -4جدول 

سقف امتیاز
اعالم شده از سوي دفتر مطالعات ساعات مشارکت

ی و مشارکت در تدوین استانداردهاي بین المللی تطبیق
سازمان ملی استاندارد ایران

مسئولیت در کمیته

5 02/0×ساعت مشارکت  دبیر
4 015/0×ساعت مشارکت  رئیس
3 01/0×ساعت مشارکت نایب رئیس/عضو 

تألیف و ترجمه-3- 6
:شودمیانجام5شمارهجدولطبق مرتبط با حوزه تخصصی متقاضیکتابازدهی به امتی

کتابامتیازدهی نحوه -5شمارهجدول

سازمان ملی استاندارد ایران به صراحت / باید وابستگی فرد به پژوهشگاه5جدول شماره آثار علمی ذکر شده در در-3-1- 6
.قید شده باشد

.شودمحاسبه می2شماره اساس سهم مشارکت مطابق جدولامتیازدهی به هر یک از نویسندگان همکار بر - 3-2- 6
.دارسال گرد) انتشارات معتبر(یک نسخه از کتاب چاپ شده - 3-3- 6

حداکثر امتیازنوع اثر علمیردیف
یک اثر

سقف امتیاز

--- 15تألیف کتاب1
--- 7کتابترجمه 2
----- 4گردآوري کتاب3
--- 2)با اصالحات(ترجمه یا گردآوري / تجدید چاپ کتاب تألیفی4
24*ویرایش علمی کتاب5
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تایید وزارت علوم، تحقیقات و موردعلمیهاي پژوهشی و انجمنانتشارات دانشگاهی و موسسات ،انتشارات معتبر:1تبصره
.استوري فنا

بر اساسکتاب چاپ شده(گیرد امتیاز تعلق می% 40، )داراي فرآیند داوري(به آثار علمی چاپ شده در سایر انتشارات :2تبصره
).استپژوهشگاه از این تبصره مستثنی /ماننیاز و درخواست ساز

هاي پژوهشیطرح-4- 6
.شود انجام می6شمارهجدولطبقپژوهشی هاي امتیازدهی به طرحنحوة

پژوهشیمربوط به طرحمتیازحداکثر ا- 6شماره جدول 
نوع مسئولیت

همکارمجرينوع طرح

1144کالن ملی
72برون سازمانی
241درون سازمانی

عنوان طرح کالن به توسط شوراي عالی علوم، تحقیقات و فناوري به عبارت از طرح هایی کهطرح هاي کالن ملی1
.و یا توسط هیات وزیران به عنوان طرح کالن ملی تصویب شده باشدتصویب رسیده 

هاي درون ها زیرمجموعه طرحتاندارد ایران و ادارات کل استاندارد استانانجام شده با سازمان ملی اسهايطرح2
.سازمانی محسوب می شوند

.شودتقسیم میبین مجریانهایی که مجري مشترك داشته باشند، امتیاز به نسبت مساوي براي طرح- 4-1- 6
خاتمه طرح انجام شده ههاي پژوهشی شامل گزارش نهایی طرح پژوهشی همراه با تأییدیمستندات الزم براي طرح-4-2- 6

.استفناوريوهاي کاربرديپژوهشیا دفتر اموروتوسط کارفرما
آن و گواهی اختتامنهاییگزارش و، خاتمه یافتهنی تعیین شده براي فعالیت پژوهشیی که در دورة زمایهابه طرح- 4-3- 6

.گیردتعلق میامتیاز ، باشدارائه شده 
.باشدایران سازمان ملی استاندارد / انعقاد قرارداد از طرف پژوهشگاه استانداردهاي برون سازمانی باید در مورد طرح-4-4- 6
سازمان ملی استاندارد / پژوهشگاه استانداردمطابق قوانین سازمان ها و موسسات دولتی انعقاد قرارداد با کهدرصورتی- 4-5- 6

د در قرارداد و ذکر وابستگی پژوهشگاه در رج آدرس مجري به عنوان پژوهشگاه استاندارمشروط بر دامکان پذیر نباشد،ایران 
.یابدامتیاز اختصاص میو ارائه گواهی اختتام،گزارش نهایی طرح

:شودمیبراساس میزان مبلغ طرح به شرح زیرتعیین پژوهشی امتیاز طرح هاي حداکثر - 4-6- 6
.ی دولت در هر سال باشددر سقف معامالت کوچک ابالغمبلغ اعتبار آنها هایی که عبارت است از طرحکوچک، هايطرح-
.در سقف معامالت متوسط ابالغی دولت در هر سال باشدمبلغ اعتبار آنها هایی که عبارت است از طرحهاي متوسط، طرح-
.در سقف معامالت بزرگ ابالغی دولت در هر سال باشدمبلغ اعتبار آنها هایی که عبارت است از طرحهاي بزرگ، طرح-

.گرددتعیین میمصوبات هیأت وزیران در خصوص محدوده معامالت ابالغی دولت اسبر اسهاي فوق مبالغ طرح
.گیردمیامتیاز تعلق% 60هاي کوچکامتیاز و طرح% 80هاي متوسط امتیاز، طرح% 100بزرگبر این اساس به طرح هاي 
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اکتشاف/ ثبت اختراع- 5- 6
.دشوانجام می7شمارهجدولطبقاکتشاف/اختراعدهی به ثبتامتیاز

اکتشاف/ ختراعانحوه امتیازدهی ثبت-7شمارهجدول

حداکثر امتیازاکتشاف/ ثبت اختراعنوع 
سقف امتیازیک اثر

--- 10خارج از کشور
--- 3داخل کشور 

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

.استهمربوطوبگاهاکتشاف خارج از کشور شامل تصویر مستندات درج شده در /اختراعمستندات الزم مربوط به ثبت- 1- 5- 6
.استبراي ثبت اختراعات داخل کشور الزامی هاي علمی و صنعتی ایران تأییدیه سازمان پژوهشارائه - 2- 5- 6

.ی جشنواره باشداسناد بایستی در دوره زمانی فعالیت پژوهش/اکتشاف مندرج در گواهی نامه/تاریخ ثبت اختراع: تبصره
داوري- 6- 6

.امتیاز دهی می شود8بر اساس جدول داوري- 1- 6- 6
داورينحوه امتیازدهی -8جدول شماره

سقف امتیازحداکثر امتیازعنوان داوريردیف

0.333طرح پژوهشیداوري 1

سقف هر ردیف یک امتیاز و در 
.می باشد2کل سقف امتیاز 

0.333معتبرمقاله علمی براي نشریات علمیداوري2
0.333اينامه کارشناسی ارشد یا دکتري حرفهپایانداوري3
1رساله دکتريداوري4

ویرایشی و عمومی پیش نویس ،ارائه نظرات فنی5
0.333بین اللملیاستاندارد
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مدارك مرتبط-7
31/05/94ر مورخ /232/130به شناسه رد ایران روش اجرایی انتخاب افراد حقیقی و حقوقی نمونه سازمان ملی استاندا

وابستگی به پژوهشگاه-9شماره دول ج
Researchگروه پژوهشیپژوهشکده Group ofResearch Department of

فناوري و مهندسی

Electricalبرق مهندسی  Engineering

Technology and Engineering

Biomedical Engineeringمهندسی پزشکی

Mechanical andمکانیک و فلز شناسی
Metallurgy Engineering

Constructionساختمانی و معدنی and Mineral
Materials

Automotive Engineeringخودرو مهندسی 

شیمی و 
پتروشیمی

Petrochemicalپتروشیمی و پلیمر and
Polymer Engineering

Chemistry and
Petrochemical Engineering

Chemistryشیمی

Textile and Leatherنساجی و چرم

Cellulosic Materials andسلولزي و بسته بندي
Packaging

صنایع غذایی
فرآورده هاي و 

کشاورزي

، غذاییفرآورده هاي
حالل و کشاورزي

of Food, Halal and
Agricultural Products

Food Industry
and Agricultural Products Microbiologyو بیولوژيمیکروبیولوژي and Biology

Toxicologyسم شناسی مواد غذایی

ارزیابی کیفیت و 
سامانه هاي 

مدیریت

Management Systemsسامانه هاي مدیریت

Quality Assessment and
Management Systems

Conformity and Skillارزیابی انطباق و مهارت
Assessment

Metrologyاندازه شناسی

مدارك پیوست-8
DR-Fيبا شناسهنامۀ شرکت در جشنوارة پژوهشسشپرفرم  01/01

بایگانی سوابق-9
نگهداري هاي کاربردي و فناوريدفتر امور پژوهشدر ماهسهبه مدتمنتخب جشنوارهبرترپژوهشگرانکلیه مستندات مربوط به 

.شوندمدارك سایر متقاضیان پس از بررسی و گزارش نهایی کمیته داوران عودت داده می. ددگرمی
دریافت کنندگان مدرك- 10

و هاها، پژوهشکدهاداره کل امور استانهشگاه، حوزة معاونت پژوهشی،پژوحوزة ریاست ،یاست سازمان ملی استاندارد ایرانحوزة ر
او پیگیري فرآیندهدبیرخانۀکمیتۀ تدوین


