بسمه تعالي

آئیننامه جشنواره تجلیل از برگزیدگان پژوهش و فناوری استان چهارمحال و بختیاری
9311
مقدمه:
جشنواره تجلیل از برگزیدگان پژوهش و فناوری منتخب استان چهارمحال و بختیاری که در این آئیننامه جشنواره استاني خوانده ميشود،
جشنوارهای است که به معرفي پژوهشگران و فناوران برتر ميپردازد و براساس این آئیننامه توسط ستاد استاني هفته پژوهش و فناوری به ریاست
استاندار و جانشین رییس ستاد ،رئیس دانشگاه شهرکرد به عنوان دانشگاه معین استان برگزار ميگردد.

ماده  -1اهداف برگزاری جشنواره استاني
- 1- 1

ترویج فرهنگ پژوهش و فناوری و ارتقای منزلت و جایگاه آن در استان

 -2-1معرفي توانمندیهای پژوهشي ،فناوری و نوآوری استان
 -3-1تشویق ،تقویت و ایجاد انگیزه در اعضای هیأت علمي ،پژوهشگران و فناوران استان
 -4-1فراهمسازی زمینه ارتباط حوزه کاربرد درصنعت و جامعه با حوزه پژوهش و فناوری

ماده  -2برگزیدگان جشنواره استاني
 -1-2پژوهشگران و فناوران
 -1-1-2پژوهشگران و فناوران دانشگاهها و واحدهای پژوهشي و فناوری
 -2-1-2پژوهشگران و فناوران دستگاههای اجرایي وابسته به سایر وزارتخانهها

 -2-2فناور برتر
 -1-2-2دانشگاه ها
-2-2-2پارکهای علم و فناوری
 -3-2-2مراکز رشد
-4-2-2دستگاه های اجرایي

ماده  -3ارکان جشنواره استاني
 -1-3ستاد استاني هفته پژوهش ،فناوری و منتخب استان
مطابق سند آئیننامه برگزاری هفته پژوهش و فناوری در استانها به شماره  3/142211مورخ ( 1311/07/12صفحه  2سند)

 -2-3کمیته علمي جشنواره استاني
الف -اعضای کمیته:
 -1دبیر کل ستاد استاني جشنواره
 -2معاونان پژوهش و فناوری دانشگاهها و مراکز پژوهش و فناوری استان اعم از دولتي و آزاد

 -3دبیر جشنواره تجلیل از برگزیدگان پژوهش و فناوری استان
 -4دبیر نمایشگاه دستاوردها و فنبازار استان یا نماینده تام االختیار ایشان
 -2دبیر جشنواره دانشآموزی استان یا نماینده تام االختیار ایشان
 -6مدیر کل آموزش و پژوهش استانداری یا نماینده تام االختیار ایشان
تبصره  : 1کمیته برای بررسي موارد پیشنهادی ميتواند کارگروههای تخصصي موقتي با حضور متخصصین واجد شرایط تشكیل دهد.

ب -وظایف کمیته:
 -1نظارت بر نحوه و کیفیت برگزاری کارگاهها ،سمینارها و همایش علمي
 -2تعیین معیارهای انتخاب برگزیدگان استاني هفته پژوهش ،فناوری و منتخب استان در بخشهای مختلف و ارائه به ستاد استاني جهت تصویب
 -3تعیین اعضای داوری و کارگروههای تخصصي
 -4برنامهریزی جهت تشكیل جلسات کارگروههای تخصصي
 -2بررسي پروندههای ارسالي به دبیرخانه جشنواره
 -6تعیین برترینهای پژوهش و فناوری در بخشهای مختلف
 -7تعیین دستورالعمل ارزیابي شرکتکنندگان و تهیه فرمهای ارزیابي
 -1تجزیه و تحلیل ارزیابيهای صورت گرفته

ماده  -4مراحل و چگونگي تعیین برگزیدگان:
 -1-4بخش پژوهشگران و فناوران
 -1-1-4دانشگاه ها ،مراکز آموزش عالي و واحدهای پژوهشي (غیر از موارد وابسته به دستگاهها و سازمانهای اجرایي) و حوزه علمیه (مشروط به اینكه
حداقل یک دانشكده یا پژوهشكده در موضوعات فوق داشته باشند) ميتوانند حداکثر یک نفر عضو هیأت علمي (در هر یک از گروههای شش گانه علمي
شامل گروه های فني و مهندسي ـ علوم پایه ـ علوم انساني ـ کشاورزی و منابع طبیعي ـ هنر – دامپزشكي ) بعنوان پژوهشگر واجد شرایط بر اساس
جدول  1معرفي نمایند.
 -2-1-4دستگاهها و سازمانهای اجرایي ميتوانند حداکثر یک نفر بعنوان پژوهشگر واجد شرایط براساس جدول  2معرفي نمایند .در نهایت با انتخاب
کمیته علمي از بین افراد معرفي شده ،سه نفر پژوهشگر برگزیده دستگاههای اجرایي انتخاب خواهد شد که از بین معرفي شدگان یک نفر پژوهشگر
برگزیده از مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعي استان و دو نفر از سایر دستگاه های اجرایي معرفي مي شوند.
 -3-1-4هریک از دانشگاه ها ،پارکهای علم و فناوری  ،مراکز رشد و دستگاه های اجرایي ميتوانند حداکثر یک نفر بعنوان فناور واجد شرایط براساس
جدول  3معرفي نمایند .عالوه بر یک نفر فناور در زمینه های مختلف علمي ،هر یک از ارگان های فوق مي توانند یک نفر فناور ویژه را در حوزه مرتبط با
ویروس کرونا معرفي نمایند.
 -4-1-4د ر گروه تخصصي علوم پزشكي حداکثر چهارنفر نفر عضو هیات علمي ( دو نفر پژوهشگر و یک نفر فناور در زمینه های مختلف علمي و یک
فناور در حوزه تخصصي مرتبط با ویروس کرونا) که امتیازات الزم را بر اساس جداول  1و  3کسب کرده باشند ،به کمیته علمي معرفي ميشوند و پس از
ارسال به دبیرخانه ،بررسي نهایي انجام ميشود .معرفي فناور برتر گروه علوم پزشكي از طریق مرکز رشد واح دهای فناور دانشگاه علوم پزشكي انجام
خواهد شد.

 -2-1-4فعالیت های پژوهشي و فناوری انجام شده باید طي  1سال منتهي به اول مهر سال جاری صورت گرفته باشد.
 -6-1-4الزم است دانشگاهها یا واحدهای پژوهشي و فناوری و دستگاه ها برای انتخاب پژوهشگر و فناور برگزیده از طریق هیأت ممیزه ،شورای پژوهشي
و فناوری ی ا هیأت داوری به ریاست معاون پژوهش و فناوری خود اقدام کنند.
تبصره :3تمامي پژوهشگران و فناوران موظفند عالوه بر ارسال مستندات خود (مطابق با جداول  1تا  3که در کاربرگ ارسالي قید مي گردند) به شكل
الكترونیكي ،کلیه مستندات و کاربرگ را به صورت دستي نیز به آدرس مدیریت امور پژوهشي دانشگاه شهرکرد ارسال نمایند.

جدول  :1محاسبه امتیاز پژوهشگران دانشگاهها ،مراکز آموزش عالي و واحدهای پژوهشي و حوزه علمیه
ردیف

نوع یا سطح شاخص

شاخص
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محاسبه امتیاز مقاله با رابطه 𝑸 × 𝟏. 𝟓) +

مقاالت چاپ شده در مجالت معتبر
داخلي یا بینالمللي
1
* برای مجالتي که در چند کتگوری موضوعي طبقه بندی شده اند ،میانگین MIF
کتگوری ها در محاسبه امتیاز استفاده شود.
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سقف امتیاز برای

حداقل امتیاز

هر مورد

الزم

7

برای مقاالت با چارک کیفي  1-4در سایت  Scimagoبین 0/22-1
اختصاص مي یابد* .

ISI1 (WoS), Scopus, Pubmed

4

علمي -پژوهشي (مورد تایید وزارتین)

4

مقاله داغ یا مقاله پراستناد (اعالمي از Essential

10

علمي -ترویجي

2/2

ارائه مقاالت در همایش های علمي ملي /بینالمللي

2 -1

طرحهای پژوهشي پایان یافته دارای

سازماني-درون سازماني

حسن انجام کار از کارفرما

بین المللي –برون

مجری

10-7-2

همكاران طرح

4 -2 -1

تجاری سازی شده از طریق ایجاد شرکت فناور مستقر در
طرحهای پژوهشي /پایان نامه /رساله پایاننامه که به مرحله

بررسي)

فناوری رسیده است

محصول دانش بنیان

ترجمه ،تألیف یا تصنیف کتاب

2

6

7

-

پارکهای علم و فناوری و در مرکز رشد(در سال مورد

3

4

-

2

-

سازماني-درون سازماني
2

20

-

)Science Indicator

بین المللي –برون

2

حداکثر امتیاز

(در سال مورد بررسي)

12

ترجمه

7

تألیف

10

تصنیف

12

-

-

اکتشاف ،ابتكار ،نوآوری ،اختراع ،اثر بدیع و ارزنده هنری
(مورد تأئید مراجع علمي معتبر با ارائه گواهي )
*اختراع فقط مورد تایید سازمان پژوهشهای

-

7

-

-

داوری مقاالت ،کتاب و طرح های پژ وهشي و فناوری

-

0/2

-

2/2

جوائز دریافت شده از جشنوارهها

داخلي (استاني-منطقه ای-ملي)

2 - 1/ 2 -1

-

-

بینالمللي

2

-

-

-

10

-

-

یا سایر مراجع معتبر
وضعیت شاخص هرش ( )Scopus H-Indexدر رشته

7

موضوعي(امتیاز کامل به  10 H-Indexو باالتر داده ميشود و
کمتر از  10امتیاز به اندازه مقدار  H-Indexداده ميشود)

 -1ناشر مجله از موارد معتبر باشد.
-2براي طرح هاي درون سازماني يا به مقاله و يا اختتاميه طرح (هركدام امتياز بيشتري دارد) امتياز داده شود و براي طرح هاي برون سازماني به يكي (با امتياز
بيشتر)  %111امتياز و به ديگري  %01امتياز تعلق مي گيرد.
 -3مالک براي تعيين امتياز موارد فوق آيين نامه و شيوه نامه ارتقاي اعضاي هيئت علمي است.

جدول  :2محاسبه امتیاز پژوهشگران دستگاههای اجرایي
ردیف

شاخص

مقاالت چاپ شده در مجالت معتبر
داخلي یا بینالمللي

1

نوع یا سطح شاخص
ISI-JCR
محاسبه امتیاز مقاله با رابطه × 𝟏. 𝟓) +

𝑭𝑰
𝑭𝑰𝑴

( 𝟑. 𝟓 +

1

سقف امتیاز برای

حداقل امتیاز

هر مورد

الزم

حداکثر امتیاز

7

𝑸 که در آن  Qبرای مقاالت با چارک کیفي  1-4در
سایت  Scimagoبین  0/22-1اختصاص مي یابد*.
ISI2 (WoS), Scopus, Pubmed

4

* برای مجالتي که در چند کتگوری موضوعي طبقه بندی شده اند ،میانگین MIF

علمي -پژوهشي (مورد تایید وزارتین)

4

کتگوری ها در محاسبه امتیاز استفاده شود.

مقاله داغ یا مقاله پراستناد (اعالمي از Essential

10

2

-

)Science Indicator
علمي -ترویجي

2/2

همایش های علمي ملي /بینالمللي

2 -1

بین المللي –برون

مجری

طرحهای پژوهشي پایان یافته دارای

سازماني-درون سازماني

حسن انجام کار از کارفرما

بین المللي –برون

همكاران طرح

10-7-2
4 -2 -1
-

سازماني-درون سازماني
2

تجاریسازی شده از طریق شرکت فناور مستقر در

3

7

-

پارکهای علم و فناوری و در مرکز رشد(در سال مورد
طرحهای پژوهشي /پایان نامه /رساله پایاننامه که به مرحله

بررسي)

فناوری رسیده است

محصول دانش بنیان

3
ترجمه ،تألیف یا تصنیف کتاب

4

-

2

(در سال مورد بررسي)

12

ترجمه

7

تألیف

10

تصنیف

12

-

7

-

-

اکتشاف ،ابتكار ،نوآوری ،اختراع ،اثر بدیع و ارزنده هنری
(مورد تأئید مراجع علمي معتبر یا سازمان ثبت اسناد و امالک

-

-

کشور با ارائه گواهي )
2

6

داوری مقاالت ،کتاب و طرح های پژ وهشي و فناوری

-

0/2

-

2/2

جوائز دریافت شده از جشنوارهها

داخلي (استاني-منطقه ای-ملي)

2 - 1/ 2 -1

-

-

بینالمللي

2

-

-

یا سایر مراجع معتبر
وضعیت شاخص هرش ( )Scopus H-Indexدر رشته

7

موضوعي(امتیاز کامل به 10 H-Indexو باالتر داده ميشود و

-

10

-

-

کمتر از  10امتیاز به اندازه مقدار  H-Indexداده ميشود)
1

پیشنهادات پژوهشي و فناورانه درون سازماني مورد تایید
باالترین مقام سازمان

-

1

-

2

 -1در كليه برون داد هاي پژوهشي ،آدرس سازماني ( )Affiliationفرد متقاضي بايد سازمان محل فعاليت و يا به شكل مشترک بين سازمان محل فعاليت و ارگان
هاي ديگر باشد.
 -2ناشر مجله از موارد معتبر باشد.
-3براي طرح هاي درون سازماني يا به مق اله و يا اختتاميه طرح (هركدام امتياز بيشتري دارد) امتياز داده شود و براي طرح هاي برون سازماني به يكي (با امتياز
بيشتر)  %111امتياز و به ديگري  %01امتياز تعلق مي گيرد.

جدول  -3محاسبه امتیازات فناور برتر

ردیف
1

شاخص

معیارهای سطح یک

شاخصهای ارزیابي مجری طرح

تخصص و تجارب

(الف)

اجرای سایر طرحهای فناورانه

2

وضعیت بازار

مالي

(ب)

سابقه کاری

2

افتخارات کسب شده

نوآوری

2

تحصیالت

2

4

فناوری

شاخصهای ارزیابي طرحهای ارائه
شده

معیارهای سطح دو

سقف
امتیاز
برای هر
مورد

تأثیرات اجرای طرح

مجوزها و استانداردها

میزان پیشرفت طرح

12

سطح نوآوری

12

وضعیت ثبت اختراع و تأئیدیه علمي

12

وضعیت قرارداد فروش

10

میزان فروش

10

میزان صادرات

12

دوره بازگشت سرمایه

2

درصد مشارکت صاحب طرح

2

تأثیر در حفظ محیط زیست

2

تأثیر در بهینهسازی مصرف انرژی

2

استانداردهای اخذ شده

12

مجوزها و تأئیدیههای اخذ شده

10

عناوین و افتخارات کسب شده

10

مستندسازی و تألیفات مرتبط با طرح

ساختار حقوقي و نیروی انساني

10

رویكرد گروهي در تجاریسازی

6

میزان اشتغالزایي طرح

20

سطح تحصیالت نیروی انساني شاغل

10

در اجرای طرح

حداقل
امتیاز
الزم

2

20

تبصره  : 4نحوه محاسبه سهم امتیاز کلیه پدید آورندگان فعالیت های پژ وهشي و فناوری مشترک طبق جدول ذیل خواهد بود.

تعداد نویسندگان/همكاران

سهم (درصد)

مجموع ضرایب (درصد)

نفر اول

سایر نفرات

1

111

-

111

2

01

01

101

3

01

01

101

4

01

41

101

0

01

30

211

 0و باالتر

01

≥31

حداكثر 201

ماده  -2تصویب
این آئین نامه در  2ماده و  4تبصره در تاریخ  1311/1/20به تصویب کمیته علمي ستاد استاني هفته پژوهش ،فناوری و منتخب استان رسید.

