آئیننامه برگزاری جشنواره پژوهش و فناوری
دانشگاه خاتم

آییننامه برگزاری جشنواره پژوهش و فناوری دانشگاه خاتم
مقدمه
با عنایت به اهمیت موضوع پژوهش در سطح ملی و بین المللی و تاثیر آن بر عملکرد کلی دانشگاهها ،بدون
تردید بخش عمدهای از دستاوردهای پژوهشی دانشگاه بستگی به عملکرد و نقشآفرینی پژوهشگرانی دارد که در نقش
اعضای هیات علمی ،دانشجویان و کارشناسان دانشگاه به خلق محصوالت علمی و پژوهشی میپردازند .بدون تردید
قدردانی از تالش های این همکاران باعث انگیزه بیشتر و ترغیب و تشویق نوعی رقابت سازنده میان اعضا خواهد شد .بر
این اساس آئیننامه حاضر با هدف برگزاری جشنواره پژوهش و فناوری دانشگاه خاتم تدوین شده است.
ماده  -1اهداف:
دانشگاه خاتم به عنوان دانشگاهی پیشرو در کشور ضمن پیشتازی در توسعه علم و دانش بشری وظیفه خود
میداند که با انجام پژوهش های کاربردی نیاز جامعه و افزایش بازدهی و نوسازی صنایع کشور را نیز پاسخگو باشد.
هفته پژوهش در هر سال ،فرصت مناسبی برای تکریم اساتید ،دانشجویان ،پژوهشگران و واحدهای پژوهشی برتر
دانشگاه خاتم در حوزه های پژوهشی است که عالوه بر توسعه فرهنگ نوآوری و کارآفرینی در دانشگاه خاتم ،انگیزه
بیشتری برای کلیه پژوهشگران و دستاندرکاران پژوهشی فراهم آورد که بر تالش خود بیافزایند .شاخصهای موفقیت
این طرح ایجاد فضای تحول و افزایش شادابی علمی-پژوهشی در دانشگاه است .جشنوارهی پژوهش و فناوری دانشگاه
که از این پس در این آییننامه جشنواره نامیده میشود ،جشنوارهای در سطح دانشگاه خاتم است که توسط معاونت
آموزش و پژوهش دانشگاه به صورت ساالنه در یکی از روزهای هفته پژوهش برگزار میشود .اهداف کلیدی جشنواره
عبارت است از:
 -1-1ارتقای فرهنگ پژوهش و فناوری مورد نیاز کشور در سطح دانشگاه؛
 -2-1تکریم و تشویق اساتید ،دانشجویان ،پژوهشگران و واحدهای پژوهشی جهت همگرایی در انجام پژوهش
در راستای اولویتها و سیاستهای پژوهشی دانشگاه خاتم؛
 -3-1شناسایی و معرفی فناوری های برتر دانشگاهی که در تولید ثروت برای دانشگاه و کشور نقش موثری ایفا
کرده یا خواهند نمود؛
 -4-1تعمیم انگیزهی تحقیقات و پژوهشهای منجر به چاپ گزارشهای علمی و فنی و مقاالت با درجهی
باالی کیفیت و ارجاعات گسترده بینالمللی؛
ماده  -2اعضای کمیتهی اجرایی جشنواره:
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 -1-2لیست مسئولین و شرح وظایف ایشان در کمیته اجرایی به شرح جدول زیر است:
مسئولیتها

اقدامکنندگان

رئیس کمیته اجرایی جشنواره پژوهش و فناوری دانشگاه

معاونت آموزش و پژوهش دانشگاه

عضو کمیته و مسئول برنامه و بودجهی جشنواره

معاون توسعه منابع و مدیریت دانشگاه
مدیر امور پژوهشی

-

دبیر کمیته اجرایی جشنواره پژوهش و فناوری دانشگاه
مسئول گزارش ساالنهی شاخصهای مورد نظر مقاالت  ISIو
کتب برتر دانشگاه

مدیر امور آموزش دانشگاه

-

مسئول گزارش ساالنهی شاخصهای مورد نظر پایاننامههای
برتر دانشجویان

مدیران گروه
رئیس اداره امور ارتباط با صنعت دانشگاه

مسئول معرفی کاندیدهای بند  5-3ماده  3آییننامه حاضر
مسئول گزارش ساالنهی شاخصهای موردنظر پروژههای صنعتی

رئیس اداره توسعه فناوری و نوآوری
مدیر دفتر روابط عمومی دانشگاه

مسئول گزارش طرحهای تجاری شده
مسئول تنظیم و برگزاری جشنواره ،فراخوان عمومی و اطالعرسانی
گسترده

 -2-2دبیرخانه جشنواره در مدیریت امور پژوهشی دانشگاه مستقر میباشد که امور اجرایی جشنواره مرتبط با
ماده  4آئیننامه را پیگیری میکند.

ماده  -3شاخصهای جشنواره پژوهش و فناوری دانشگاه:
در جشنواره ساالنهی پژوهش و فناوری دانشگاه خاتم ،از اعضای هیئت علمی ،دانشجویان ،پژوهشگران و
واحدهای پژوهشی در موار ذیل تقدیر به عمل میآید.
 -1-3تقدیر از استاد (استادان) دارای عملکرد پژوهشی برتر در هر دانشکده با تکیه بر شیوهنامه انتخاب پژوهشگر
برگزیده دانشگاه؛
 -2-3انتخاب و تقدیر از استاد (استادان) نویسنده مقاله برتر در هر دانشکده با تکیه بر شیوهنامه انتخاب مقاالت
برتر در دانشگاه؛
 -3-3انتخاب و تقدیر از استاد (استادان) فعال در حوزه نشر (کتاب) در هر دانشکده با تکیه بر شیوهنامه انتخاب
کتاب پژوهشی برتر در دانشگاه؛
 -4-3تقدیر از دانشجو (دانشجویان) منتخب دارای عملکرد پژوهشی برتر در میان دانشجویان در حال تحصیل
یا فارغالتحصیل در سال جشنواره در هر گروه آموزشی با تکیه بر شیوهنامه انتخاب دانشجوی پژوهشی برتر در دانشگاه؛
 -5-3تقدیر از دانشجو (دانشجویان) نویسنده پایاننامه برتر هر گروه آموزشی با توجه به شیوهنامه انتخاب
پایاننامه برتر؛
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 -6-3تقدیر از پژوهشگران برنده جوایز و نشانهای بینالمللی مهم که نام دانشگاه خاتم را در عرصه ملی و
جهانی به صورت خاصی مطرح نموندهاند؛
 -7-3معرفی پروژه تحقیقاتی نمونه که اثر مهم و تاثیرگذار در جامعه داشته است؛
تبصره  :1به دانشکدهها توصیه میشود از پروژهها و پایاننامه های برتر کارشناسی و کارشناسی ارشد در هفته
پژوهش و فناوری تقدیر نمایند.
تبصره  :2برگزیدگان یکی از بندهای فوق در دو سال اخیر برای همان بند نمیتوانند معرفی شوند ،ولی انتخاب
آنها در بندهای دیگر بالمانع است.
تبصره  :3ارکان جشنواره ،روال داخلی (شیوهنامه و فرمهای) هر یک از بندهای فوق را تعیین میکنند.

ماده  -4جوایز جشنواره:
 -1-4به منظور تقدیر از برگزیدگان بند دوم آییننامه حاضر در هر سال ،کمیته اجرایی جشنواره ،جوایز نقدی،
نشان یا لوح تقدیر هر یک از موارد مندرج در بند دوم را تعیین و جهت تصویب به هیات رئیسه دانشگاه پیشنهاد
خواهند نمود.
تبصره  . 1به برگزیدگان جشنواره در هر سال ،عالوه بر جوایز تعیین شده بند  ،1-4یک پایه تشویقی نیز اعطا
خواهد گردید.

ماده -5زمانبندی اجرایی جشنواره و مسئولیتها:
 -1-5نظر به اینکه جشنوارهی پژوهش و فناوری دانشگاه هر سال در هفته پژوهش برگزار میگردد ،دبیر
جشنواره در تیرماه هر سال ،جلسهی نخست کمیته ی اجرایی را برگزار کرده تا موضوعاتی نظیر زمان دقیق برگزاری
جشنواره ،چگونگی برگزاری ،تعیین مهمانهای برجستهی کشوری جهت شرکت در جشنواره ،تعیین جوایز و اقدامات
الزم برای تدارک آنها تصمیمگیری شود.
تبصره  .1در هر سال ،جدول زمانی جشنوارهی پژوهش و فناوری دانشگاه توسط مدیر پژوهشی دانشگاه تعیین
و به تصویب کمیته اجرایی جشنواره خواهد رسید.
تبصره  .2بازهی استخراج آمار پژوهشی (به جز مواردی که نیاز به بازه زمانی بیشتر دارد) از ابتدای مهرماه تا
انتهای شهریورماه سال برگزاری جشنواره میباشد.
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 -2-5پس از تشکیل جلسه نخست کمیته اجرایی ،نامهای به مدیران گروههای آموزشی و واحدهای تحقیقاتی
ارسال میشود تا کاندیداهای مرتبط با بند  5-3ماده  3را بر اساس شیوهنامه و فرمهای مربوطه معرفی نمایند.
کاندیداهای سایر بندهای ماده  3مستقیماً میتوانند نسبت به تکمیل و ارسال مدارک تائید شده توسط مدیر گروه
آموزشی مربوطه ،بر اساس پیوست مربوط به بند مد نظر ،به دبیرخانه جشنواره اقدام نمایند .این نامه حداکثر تا پایان
شهریور ماه هر سال ارسال میگردد.
تبصره  .1حداکثر زمان ارسال مدارک تا ابتدای آبان ماه هر سال خواهد بود.
 -3-5دبیرخانه جشنواره پس از بررسی اولیهی کاندیداهای معرفی شده توسط گروهها و نیز داوطلبین ارسال
کننده مدارک به تفکیک هر یک از بندهای ماده  ،3نسبت به آمادهسازی گزارش کاندیداهای منتخب ،حداکثر سه
کاندید در هر بند به ازای هر دانشکده ،اقدام مینماید.
تبصره  .1جلسات بررسی مدارک مرتبط با بندهای ماده  3در هر گروه با دعوت از مدیر گروه یا عضو هیات
علمی معرفی شده از سوی مدیران گروه برگزار میگردد.
 -4-5دبیرخانه جشنواره تا انتهای آبانماه نسبت به تعیین افراد منتخب هر یک از بندهای ماده  3اقدام کرده
و در جلسهی نهایی کمیتهی اجرایی در حضور رئیس و شورای دانشگاه ،گزارش الزم را ارائه خواهند نمود.
تبصره  .1برنامهریزی جلسات باید به گونه ای باشد که تمامی امورات جشنواره تا دو هفته قبل از شروع مراسم
به اتمام رسیده باشد.
 -5-5جشنوارهی پژوهش و فناوری دانشگاه هر سال در یکی از روزهای هفته پژوهش و فناوری برگزار میشود.
جدول زیر زمانهای کلیدی را نشان میدهد.
لیست اقدامات اجرایی و برنامه زمانبندی آنها
بازه زمانی
اول مهر سال قبل تا انتهای شهریور
سال جاری

اقدام اجرایی
جمعآوری آمار پژوهشی

اقدام کننده
-

مدیران گروههای آموزشی
اعضای هیات علمی و
دانشجویان

نیمه نخست تیرماه جاری

جلسه نخست کمیتهی اجرایی

دبیر کمیته اجرایی

انتهای مهرماه سال جاری

ارسال اطالعات توسط پژوهشگران و
گروهها به دبیرخانه جشنواره

 مدیران گروههای آموزشیاعضای هیات علمی و دانشجویان

نیمه آبان ماه سال جاری

معرفی کاندیداهای بند سوم

دبیرخانه جشنواره
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انتهای آبان ماه سال جاری

انتخاب برگزیدگان نهایی موارد بند
سوم

دبیر کمیته اجرایی

هفته آخر آبان ماه

جلسه دوم کمیته اجرایی با حضور
رئیس و شورای دانشگاه به منظور
جمعبندی برگزیدگان و تصویب برنامه
هفته پژوهش

دبیر کمیته اجرایی

یکی از روزهای هفته پژوهش و
فناوری

برگزاری جشنواره پژوهش و فناوری

معاونت آموزش و پژوهش دانشگاه

ماده  -6جلسه دوم کمیته اجرایی جشنواره:
جلسهی دوم کمیتهی اجرایی جشنواره با حضور شورای دانشگاه خاتم و در هفتهی انتهای آبان ماه هر سال
برگزار میگردد .در این جلسه ،دبیر کمیته اجرایی گزارش الزم را در خصوص برگزیدگان بندهای  1-3الی  8-3ماده
 3ارائه خواهند داد.
ماده  -7پیوستها .با عنایت به بندهای  1-3الی  8-3ماده  ،3شیوهنامههای زیر پیوست آئیننامه حاضر
میباشند.
 -1-7شیوهنامه انتخاب پژوهشگر برگزیده دانشگاه؛
 -2-7شیوهنامه انتخاب مقاالت برتر در دانشگاه؛
 -3-7شیوهنامه انتخاب کتاب پژوهشی برتر در دانشگاه؛
 -4-7شیوهنامه انتخاب دانشجوی پژوهشی برتر در دانشگاه؛
 -5-7شیوهنامه انتخاب پایاننامه برتر؛
 -6-7شیوهنامه انتخاب پروژههای تحقیقاتی نمونه.
ماده  -8این آییننامه در  8ماده و  9تبصره در جلسه مورخ
قرار گرفته و از این تاریخ قابل اجرا است.
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پیوست  -1شیوهنامه انتخاب پژوهشگر برگزیده
مقدمه
در راستای ترویج فرهنگ پژوهش و فناوری در دانشگاه ،ارتقای جایگاه پژوهش و پژوهشگران ،تشویق و تقویت
انگیزه اعضاء هیات علمی در انجام پژوهشهای هدفمند و در راستای اهداف پژوهشی دانشگاه ،دانشگاه خاتم در
نظر دارد پژوهشگران برتر هیات علمی را شناسایی و در مراسم رسمی در هفته پژوهش از آنها تقدیر نماید .به
همین منظور و با هدف قانونمند نمودن و رعایت عدالت در نحوه انتخاب پژوهشگران برگزیده و برتر ،شیوهنامه
"انتخاب پژوهشگران برتر هفته پژوهش دانشگاه خاتم" تنظیم گردیده و مبنای انتخاب پژوهشگران برتر در
دانشگاه خاتم میباشد.
 -1اهداف
-

تقدیر از پژوهشگران برتر هیات علمی دانشگاه؛

-

ایجاد زمینه برای ارتقای کمی و کیفی پژوهش در دانشگاه خاتم؛

-

ایجاد ساختاری واحد و عادالنه جهت ارزیابی فعالیتهای پژوهشی

 -2ضوابط
 -1-2فعالیتهای پژوهشی پژوهشگران در بازه ابتدای مهرماه سال قبل تا انتهای شهریورماه سال جاری در
ارزیابی مدنظر قرار می گیرد.
 -2-2داشتن حداقل یک مقاله  WOSبرای پژوهشگران دانشکدههای فنی – مهندسی و علوم اقتصادی ،مدیریت
و علوم مالی و حداقل یک مقاله علمی – پژوهشی برای پژوهشگران دانشکده علوم انسانی الزامی است.
 -3-2تنها به پژوهشهایی امتیاز داده میشود که با افیلیشن دانشگاه خاتم منتشر شده باشد.
تبصره  :1ارائه مدارک و مستندات برای کلیه فعالیتهای پژوهشی -علمی الزامی است.
 -4-2بند "ب :فعالیتهای پژوهشی" فرم ترفیع مربوط به "فعالیتهای آموزشی ،پژوهشی و اجرایی اعضاء هیات
علمی دانشگاه خاتم" به عنوان فرم ورود اطالعات پژوهشی پژوهشگران در نظر گرفته میشود.
 -3نحوه اجرا
 -1-3تکمیل بند "ب :فعالیتهای پژوهشی" فرم ترفیع و ارائه آن به دبیرخانه جشنواره توسط اعضای هیئت
علمی تا انتهای مهر ماه سال جاری؛
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 -2-3بررسی مدارک و مستندات داوطلبین توسط کمیته داوری منتخب شورای پژوهشی دانشگاه و امتیازدهی
مطابق آیین نامه ارتقای اعضای هیات علمی دانشگاهها و معرفی برگزیدگان تا انتهای آبان ماه سال جاری؛
 -3-3تجلیل از پژوهشگران برتر در هفته پژوهش؛
تبصره  :1نحوه امتیازدهی به فعالیتهای پژوهشی مطابق جدول 1-3ماده  3آیین نامه ارتقا میباشد.
تبصره  :2نحوه محاسبه سهم پدیدآورندگان فعالیتهای پژوهشی مشترک مطابق جدول  2ماده  7آیین نامه ارتقا
میباشد.
تبصره  :3تنها به مدارک ارسالی تا تاریخ اعالم شده توسط کمیته جشنواره رسیدگی خواهد شد.
این شیوهنامه در جلسه شورای پژوهشی دانشگاه خاتم به تصویب رسید و از تاریخ تصویب الزم االجرا میباشد.
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پیوست  -2شیوهنامه انتخاب مقاالت برتر در دانشگاه
مقدمه
این شیوهنامه به منظور شناسایی و تقدیر از مولفین "مقاالت برتر دانشگاه خاتم" تدوین شده است.
 -1اهداف
-

گسترش و تقویت رویکرد کیفیت محوری در عملکرد پژوهشی اعضای هیئت علمی؛

-

ارتقاء جایگاه منطقهای و بینالمللی دانشگاه خاتم؛

 -2ضوابط
 1-3چاپ مقاله علمی پژوهشی در نشریات  %1اول %10 ،اول و  %25اول ( )Q1هر شاخه در لیست نشریات
JCR؛  2-3چاپ مقاله در نشریات )Nature (ISSN:0028-0836) , Science (ISSN: 0036-8075؛

 3-3مقاالت به صورت "مقاالت داغ ( ")Hot papersو "مقاالت پراستناد ( ")Highly cited papersکه توسط
توسط پایگاه  Clarivate Analyticsگزارش میشوند .مقاالت داغ و مقاالت پراستناد ،مقاالتی هستند که از
لحاظ تعداد استنادهای دریافتی در رشته موضوعی خود بهترتیب در زمره مقاالت یکدهم درصد برتر و یک درصد
برتر قرار میگیرند.
 4-3امتیاز هر مقاله کامل ) (full paperچاپ شده به صورت زیر تعیین میشود.
-

مقاالت در نشریات  Natureو :Science
مقاله چاپ شده در  %1اول لیست نشریات :JCR
مقاله چاپ شده در  %10اول لیست نشریات :JCR
مقاله چاپ شده در  %25اول لیست نشریات :)Q1( JCR
مقاالت بصورت :Hot Papers
مقاالت بصورت :Highly Cited Papers

40
25
20
15
20
20

 5-3به مقاالت چاپ شده در نشریات معتبر که به صورت مقاله کامل ) (full paperنبوده و به صورتهای مختلف
از قبیل Case report ،Rapid publication ،Technical note ،Letter :و یا هر عنوان دیگری که مقاله را از
یک مقاله کامل متمایز سازد ،منتشر شود ،تا  %80امتیاز مقاله کامل تعلق گرفته و به مقاالتی از نوع ،comment
 discussionو  50% ،editorial materialامتیاز مقاله کامل تعلق میگیرد.
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 6-3نحوه محاسبه امتیاز نهایی مقالهها با توجه به تعداد مولفین و بر اساس ضریب امتیازات آئیننامه ارتقاء اعضای
هیئت علمی (مطابق جدول زیر) محاسبه خواهد شد.
سهم هر نفر از امتیاز بر مبنای امتیاز اولیه
تعداد همکاران با احتساب مؤلف اصلی (نفر) مجموع ضرایب
اول

دوم

1

%100

%100

-

2

%150

%90

%60

3

%180

%80

%50

%50

4

%190

%70

%40

%40

%40

5

%200

%60

%35

%35

%35

%50

 6و باالتر

سوم

چهارم

پنجم

%35

%30

 -3نحوه اجرا
 -1-4فرم مقاله برتر توسط متقاضی (به جز قسمت امتیازات) تکمیل شده و به همراه سایر مدارک و مستندات
به مدیریت امور پژوهشی ارائه میشود (تا انتهای مهر ماه سال جاری)؛
 -2-4فرم تکمیل شده متقاضی توسط مدیریت امور پژوهشی بررسی شده و امتیازدهی میشود (تا نیمه آبان
ماه سال جاری)؛
 -3-4برای هر عضو هیات علمی در صورت داشتن بیش از یک مقاله برتر ،مجموع امتیازات مقالهها محاسبه
میشود.
 -3-4جمعبندی امتیازات و معرفی برگزیدگان توسط کمیته جشنواره (تا انتهای آبان ماه سال جاری)؛
 -3-4از تمامی مولفین مقاالت برتر مطابق بندهای  1-3الی  3-3در مراسم رسمی هفته پژوهش با توجه به
مجموع امتیازات آنها ،تقدیر به عمل خواهد آمد و خالصه سوابق علمی آنها در کتابچه پژوهشگران برتر چاپ خواهد
شد.
این شیوهنامه در جلسه تاریخ  ......................................شورای آموزش ،پژوهش و تحصیالت تکمیلی تصویب و از
این تاریخ قابل اجرا میباشد.
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پیوست  -3شیوهنامه انتخاب کتاب پژوهشی برتر در دانشگاه

مقدمه
کتاب یکی از مولفههای مهم حوزه پژوهش میباشد که توسط نویسندگان به صورتهای تصنیف ،تالیف ،تدوین،
تصحیح و یا ترجمه پدید میآید و مورد استفاده جوامع علمی قرار میگیرد .به منظور تقدیر از پدیدآورندگان آثار
ارزشمند و تشویق پدیدآورندگان به انتشار آثار با کیفیت و مبتنی بر تحقیقات علمی در زمینههای تخصصی ،دانشگاه
خاتم در نظر دارد در هفته پژوهش کتابهای برتر در زمینه های مختلف تخصصی را که اساتید و یا دانشجویان دانشگاه
با نام دانشگاه خاتم توسط ناشران معتبر داخلی یا خارجی منتشر کردهاند شناسایی و از پدید آورندگان آنها تقدیر
نماید.
 .1ضوابط
 -1-2کتابهای نشر داخل یا بین المللی باید توسط ناشر معتبر دانشگاهی یا ناشرین معتبر و مشهور در
حوزههای تخصصی چاپ شده و نام عضو هیأت علمی ،مدرس رسمی و یا دانشجوی دانشگاه خاتم به عنوان یکی از
پدیدآورندگان کتاب درج شده و به نام دانشگاه خاتم در کتاب اشاره شده باشد.
تبصره  :1کتب انفرادی یا کتبی که در آن بهجز اسامی اعضای هیأت علمی ،مدرسان رسمی دانشگاه و یا
دانشجویان ،اسامی دیگری به عنوان پدیدآورنده کتاب درج نشده باشد ،در شرایط یکسان در اولویت خواهند بود.
 -2-2در صورتی که نام دانشگاه خاتم در یکی از محلهای متعارف (جلد ،صفحه آغازین ،انتهای مقدمه یا )....
ذکر نشود ،امتیازی به پدیدآورنده کتاب تعلق نمیگیرد.
 -3-2به کتابهای فاقد فهرست نویسی پیش از انتشار (فیپا) امتیازی تعلق نمیگیرد.
 -4-2به کتا هایی که از نظر علمی هیچ گونه ارتباطی با رشته آموزشی پدیدآورنده کتاب نداشته باشد امتیازی
تعلق نمیگیرد.
 -5-2به کتابهای موسوم به کمک آموزشی (حلالمسائل ،تست آزمونهای ورودی دانشگاهها ،آمادگی کنکور
و  )...امتیازی تعلق نمیگیرد.
 -6-2کلیه کتابهایی که طبق شناسنامه کتاب ،در طی دو سال اخیر به چاپ رسیده باشند ،بررسی خواهند
شد.
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تبصره  :2کتابهایی که گواهی پذیرش آنها در محدوده فوق بوده ولی بنابر شناسنامه کتاب ،کتاب در زمان
دیگری به چاپ رسیده باشد ،با ارائه گواهی معتبر بررسی خواهند شد.
 .2نحوه اجرا
 -1-2تکمیل پرسشنامه و جداول مربوط توسط داوطلب و ارائه آن به دبیرخانه جشنواره؛
 -2-2بررسی کتب و مستندات داوطلبین توسط دبیرخانه جشنواره و امتیازدهی به آنها و معرفی حداکثر یک
کتاب برتر از هر گروه آموزشی به کمیته جشنواره؛
 -3-2ارزیابی کتب منتخب و امتیازدهی نهایی توسط کمیته به منظور انتخاب سه کتاب برتر منتشر شده
توسط اعضای هیات علمی و پژوهشگران دانشگاه؛
 -4-2تجلیل از پدیدآورندگان کتب برتر در هفته پژوهش توسط معاونت پژوهشی دانشگاه.
 .3معیارهای ارزیابی کتاب
در روند ارزیابی کتاب ،عالوه بر نو بودن موضوع کتاب ،نوع ناشر و نیز تخصص پدیدآورنده اثر ،توجه به معیارهای
محتوایی و ظاهری بسته به نوع اثر (تصنیف ،تالیف ،تدوین ،تصحیح و یا ترجمه) به صورت زیر قابل بررسی است:
 -1-3تصنیف /تالیف /تدوین /تصحیح
الف) معیارهای محتوایی
-

مشخص بودن هدف کتا؛.

-

استفاده از منابع معتبر؛

-

طرح و پردازش یافتهها و نظرهای خود و دیگران؛

-

هماهنگی و تناسب مطالب با یکدیگر و با هدف کتاب؛

-

به روز بودن منابع و مأخذ؛

-

جامعیت و کفایت مباحث در موضوع مورد بحث به نحوی که کتاب بتواند به عنوان یک مرجع

آموزشی ،پژوهشی ،کاربردی و غیره مورد استفاده قرار گیرد؛
-

نظم منطقی در توالی فصول کتاب؛

-

مستند و مستدل بودن مطالب کتاب؛

-

سازگاری با اصول نوشتاری و موازین علمی و ادبی زبان مربوط؛
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-

گروه مخاطبان کتاب.

ب) معیارهای ظاهری
-

داشتن مقدمه یا پیشگفتار؛

-

داشتن کتابنامه؛

-

داشتن نمایه یا فهرست موضوعی؛

-

فصل بندی و صفحه بندی مناسب؛

-

کیفیت تصاویر ،اشکال و نمودارها؛

-

حجم کتاب؛

-

نحوه ارایه نام و دانشگاه محل خدمت.

 -2-3ترجمه  :در بخش ترجمه جدا از معیارهای محتوایی و ظاهری ،توجه به ویژگیهای کتاب اصلی (اعتبار
ناشر ،شاخص بودن نویسنده ،تاریخ اثر) اهمیت دارد.
الف) معیارهای محتوایی
-

حفظ ساختار کتاب؛

-

حفظ امانتداری در ترجمه؛

-

دقت در ترجمه و معادلگزینی مناسب؛

-

گروه مخاطبان کتاب.

ب) معیارهای ظاهری
-

داشتن مقدمه یا پیشگفتار؛

-

داشتن نمایه؛

-

فصل بندی و صفحه بندی مناسب؛
 حجم کتاب؛ -نحوه ارایه نام و دانشگاه محل خدمت.

 .4نحوه امتیازدهی
 -1-4حداکثر امتیازات بر اساس نوع اثر ،نوع ناشر ،مولفههای محتوایی و ظاهری به صورت زیر است.
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 نحوه امتیازدهی به کتاب مطابق جدول  1-3ماده  3آییننامه ارتقا اعضای هیات علمی میباشد. نحوه محاسبه سهم پدیدآورندگان کتاب مشترک مطابق جدول  2ماده  7آییننامه ارتقاء اعضایهیات علمی میباشد.
 امتیاز انتشار کتاب به زبانی دیگر به جز فارسی حداکثر تا  1/5برابر امتیاز اثر مشابه به زبان فارسیقابلمحاسبه است.
 امتیاز انتشار کتاب برای کتابهای ناشران تراز اول بینالمللی تا  2برابر احتساب میگردد. امتیاز ترجمه کتاب 0.50امتیاز کتاب تألیفی محاسبه خواهد شد. امتیاز فصل کتاب برای ناشران معتبر دانشگاهی ،تراز اول و معتبر بین المللی حداکثر  15درصدامتیاز کل کتاب (متناسب با امتیاز کل کتاب) و برای ناشران دیگر حداکثر  10درصد میباشد.
 در صورت انتشار رساله و یا پایاننامه پدیدآورنده در قالب کتاب با رعایت ضوابط قانونی 50 ،درصدب حاصل از رساله یا پایاننامه با حداقل  30درصد تغییر،
امتیاز کتاب به وی تعلق میگیرد .در صورتی که کتا ِ
ویرایش و اصالح از حیث محتوا همراه شده باشد ،امتیاز تا  70درصد قابل افزایش است.
 در صورتی که عضو هیات علمی رساله و یا پایان نامه دانشجوی تحت سرپرستی خود را با رعایتضوابط قانونی به طور مشترک منتشر نماید ،امتیاز کل کتاب  50درصد محاسبه میگردد که سهم عضو هیات
علمی متناسب با قرار گرفتن ترتیب اسامی ( نفر اول  90درصد ،نفر دوم  60درصد) تعیین میگردد .در
صورت داشتن تفاهم نامه فی مابین نویسندگان ،ترتیب برآن اساس تعیین میگردد.
 در صورتی که بر اساس رویه ناشری خاص و یا در حوزهای خاص ،نحوه ارایه اسامی بر اساس حروفالفبا باشد ،مجموع امتیاز کتاب به نسبت مساوی بین اعضا تقسیم میگردد.
 امتیاز کتابهای برگزیده جشنوارههای معتبری چون فارابی ،کتاب سال و  1/5 ...برابر محاسبهمیگردد.
 کتاب صرف ًا الکترونیکی چه در داخل و یا خارج از کشور با لحاظ نمودن استانداردهای نشر ،حداکثر 40درصد امتیاز را شامل میگردد.
 -گواهی چاپ ناشران خصوصی سطح سه و کم اعتبار خارجی پذیرفته نیست.
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 اعطای امتیاز به ویرایش اثر ،منوط به آنکه حداقل  30درصد تغییر محتوا داشته باشد ،شاملحداکثر  30درصد از امتیاز هر بخش میباشد.
 فرهنگ لغت و واژهنامه با توجه به ماهیت و نوع در دو قالب تالیف یا تدوین قابل امتیازدهی است. امتیاز کتابهای منتشر شده توسط دانشگاههای دولتی ای که در گروه دانشگاههای تراز اول قرارنمی گیرند ،حداکثر  75درصد امتیاز دانشگاههای تراز اول محاسبه میگردد.
این آیین نامه در جلسه شورای پژوهشی دانشگاه خاتم به تصویب رسید و از تاریخ تصویب الزم االجرا می
باشد.
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پیوست  -4شیوهنامه انتخاب دانشجوی پژوهشی برتر در دانشگاه
مقدمه
هفته پژوهش و فناوری فرصت مناسبی جهت شناسایی و بررسی دستاوردهای پژوهشی و فناوری و تجلیل از
برگزیدگان این حوزه فراهم می آورد .به منظور ترغیب دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه به امر پژوهش ،دانشگاه
خاتم در نظر دارد دانشجویان نمونه پژوهشگر در دانشکده های مختلف دانشگاه را شناسایی و از آنها تقدیر نماید.
 -1اهداف
به منظور ترغیب دانشجویان به تحقیقات گسترده پژوهشی ،معاونت پژوهشی دانشگاه در نظر دارد در جشنواره
هفته پژوهش نسبت به انتخاب و تقدیر از دانشجویان نمونه پژوهشگر در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری اقدام می
نماید.
 -2ضوابط
 -1-2فعالیتهای پژوهشی دانشجویان شرکت کننده در مقاطع تحصیلی کارشناسی ارشد و دکتری فقط در
طول همان دوره تحصیلی در نظر گرفته میشود.
تبصره :1این آیین نامه شامل دانش آموختگانی نیز میشود که حداکثر یک سال از تاریخ دفاع پایان نامه تا
روز برگزاری جشنواره پژوهش گذشته باشد.
 -2-2جهت شرکت در رقابت انتخاب دانشجویان نمونه پژوهشگر ،داشتن حداقل یک مقاله علمی پژوهشی
برای دانشجویان الزامی است.
 -3-2تنها به پژوهشهایی امتیاز داده می شود که با همکاری یکی از اعضای هیات علمی دانشگاه خاتم و با
افیلیشن دانشگاه خاتم منتشر شده باشد.
تبصره  :1ارائه گواهی معتبر برای کلیه فعالیتهای پژوهشی -علمی اعم از شرکت در کنفرانسها ،پذیرش
مقاله ،کتاب در دست چاپ و غیره الزامی است.
 -4-2امتیاز فعالیتهای تحقیقاتی مطابق آئیننامه ارتقاء اعضای هیئت علمی دانشگاهها محاسبه میگردد.
 -3نحوه اجرا
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آییننامه برگزاری جشنواره پژوهش و فناوری دانشگاه خاتم
 -1-3تکمیل پرسشنامه و جداول مربوط بند  4توسط دانشجوی داوطلب و ارائه دبیرخانه جشنواره (تا انتهای
مهرماه سال جاری)؛
 -2-3بررسی پرسشنامه و مدارک ارسالی توسط مدیر گروه و ارسال به دبیرخانه پس از تائید (نیمه اول آبان
ماه سال جاری)؛
 -2-3ارزیابی و امتیازدهی پرسشنامه و مدارک ارسالی توسط دبیرخانه جشنواره و انتخاب برگزیدگان؛
 -3-3معرفی دانشجویان برگزیده هر مقطع تحصیلی در هر گروه آموزشی به کمیته جشنواره؛
 -4-3تجلیل از دانشجویان نمونه پژوهشگر گروهها در هفته پژوهش؛
این آیین نامه در جلسه شورای پژوهشی دانشگاه خاتم به تصویب رسید و از تاریخ تصویب الزم االجرا می
باشد.

16

آییننامه برگزاری جشنواره پژوهش و فناوری دانشگاه خاتم
پیوست  -5شیوهنامه انتخاب پایاننامه برتر
مقدمه
تولید علم و سرمایهگذاری مناسب در حوزه پژوهش و آموزش بهویژه در زمینة تحصیالت تکمیلی و آموزش
عالی از اصلیترین اهدافی است که دائماً مورد تاکید است .این سرمایهگذاری زمانی نتیجه مطلوب میدهد که کارایی
خود را در حیطة مدیریتی و در حوزه صنعت نشان دهد و در واقع در خدمت تولید قرار گیرد.
دانشگاه خاتم با درک این هدف واال ،بارزترین و شاخصترین ثمرات تحقیقاتی دانشجویان دانشگاه را مدنظر
قرار داده تا با معرفی آن به جامعه دانشگاهی و دانشجویان و پیوند نتایج این تحقیقات با صنعت و تولید ،به اصالح
مسیر و ارتقای امور علمی ـ پژوهشی کشور همت ورزد.
فراهم آوردن زمینه مناسب برای بروز و ظهور خالقیتهای جوانان و دانشجویان ،افزایش انگیزة مطالعه و
پژوهش ،بهرهمندی جامعه از اندیشهها ،آموخته ها و آثار دانشجویی ،ترغیب و تشویق دانشجویان به مطالعه و تحقیق،
از جمله علل «انتخاب پایان نامه برتر سال» بوده است.
 -1اهداف
-

ایجاد رقابت علمی بین دانشجویان در حیطه پژوهش و نوآوری؛

-

تقویت روحیه علمی با شناسایی و تقدیر از پایاننامههای برتر در دانشکدههای مختلف دانشگاه؛

-

حمایت از پایاننامههای برتر و معرفی آنها به واحدهای صنعتی و تولیدی کشور؛

-

توسعه پژوهشهای علمی ـ کاربردی در سطوح مختلف دانشگاهها در قالب پایاننامهها و رسالههای
تحصیلی؛

 -2ضوابط
 -1-1تا پایان شهریور ماه سال برگزاری جشنواره بیش از  2سال از تاریخ دفاع پایاننامههای کارشناسی ارشد
و  3سال از تاریخ دفاع رسالههای دکتری سپری نشده باشد.
-2-1دستاوردهای ارائه شده باید مستخرج از رساله/پایاننامه بوده ،نام دانشگاه خاتم به عنوان آدرس متقاضی
به همراه استاد راهنما مورد تایید قرار گرفته باشد.
 -3-1معدل دانشآموخته حداقل هفده ( )17و درجه رساله/پایاننامه حداقل خیلی خوب باشد.
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آییننامه برگزاری جشنواره پژوهش و فناوری دانشگاه خاتم
 -3نحوه اجرا
 -1-3تکمیل فرم مربوط توسط متقاضی (به جز قسمت امتیازات) و ارائه آن با سایر مدارک و مستندات به
مدیر گروه مربوطه؛
 -2-3بررسی جداول تکمیل شده و امتیازدهی در فرم تکمیل شده متقاضی توسط اعضای گروه و تائید توسط
مدیر گروه؛
 -3-3مدیریت امور پژوهشی پس از بررسی مدارک ،حداکثر  2رساله و  2پایاننامه با بیشترین امتیاز را در هر
مقطع از هر دانشکده انتخاب و به همراه کلیه مدارک و مستندات به منظور بررسی و انتخاب به کمیته جشنواره معرفی
مینماید.
 -4-3کمیته جشنواره با بررسی امتیازات و مدارک ارسالی ،پایاننامه برتر در هر یک از گروههای آموزشی
دانشکدهها را انتخاب و به منظور معرفی در جشنواره ارسال مینماید.
این شیوه نامه در تاریخ  ......................................توسط  ...........................تصویب شد.
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آییننامه برگزاری جشنواره پژوهش و فناوری دانشگاه خاتم
پیوست  -6شیوهنامه انتخاب پروژههای تحقیقاتی نمونه
مقدمه
با عنایت به اهمیت و ضرورت مشارکت دانشگاهها در حل مسائل واقعی در حوزههای گوناگون صنعتی ،تجاری،
اقتصادی ،اجتماعی و  ،...همکاری و مشارکت دانشگاهها در قالب طرحهای پژوهشی و اجرایی همواره مورد تاکید قرار
گرفته است.
دانشگاه خاتم با درک و شناخت این دیدگاه ،سعی در تشویق ،ترغیب و حمایت از اعضای هیات علمی،
دانشجویان و پژوهشگرانی دارد که با مشارکت در طرحهای پژوهشی کاربردی ،نقش دانشگاه در جامعه را بیش از پیش
ارتقاء میبخشند .دیدگاهی که در سند راهبردی دانشگاه خاتم نیز قوی ًا مورد تاکید بوده است.
در همین راستا نیز «انتخاب طرح پژوهشی برتر سال» در جشنواره پژوهش و فناوری دانشگاه خاتم مد نظر
قرار گرفته است.
 -1اهداف
-

شناسایی ،تقدیر و ترویج پژوهشگران فعال در عرصه پژوهشهای کاربردی موثر؛

-

ترویج فضای رقابتی سازنده میان پژوهشگران در زمینه مشارکت فعاالنه در طرحهای کاربردی؛

-

توسعه زمینه نوآوری و کارآفرینی در میان پژوهشگران در راستای حرکت در مسیر دانشگاههای نسل
چهارم و پنجم.

 -2ضوابط
 -1-1تا پایان شهریور ماه سال برگزاری جشنواره حداقل دو ماه و حداکثر یک سال از تاریخ اتمام طرح گذشته
باشد.
-2-1دستاوردهای ارائه شده باید مستخرج از طرح پژوهشی بوده ،نام دانشگاه خاتم به عنوان آدرس کاندیدا به
همراه همکاران مورد تایید قرار گرفته باشد.
 -3-1مجری طرح باید از اعضای هیئت علمی دانشگاه خاتم باشد.

 -3نحوه اجرا
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 -1-3تکمیل فرم مربوط توسط متقاضی (به جز قسمت امتیازات) و ارائه آن با مدارک و مستندات مورد نیاز به
دبیرخانه جشنواره؛
 -2-3اعالم وصول مدارک و فرم به متقاضی توسط دبیرخانه جشنواره؛
 -3-3بررسی جداول تکمیل شده و امتیازدهی در فرم تکمیل شده متقاضی توسط دبیرخانه جشنواره؛
 -4-3اعالم نتایج ارزیابی به کمیته جشنواره و انتخاب طرح(های) برتر و اعالم به دبیرخانه به منظور معرفی در
جشنواره؛
این شیوه نامه در تاریخ  ......................................توسط  ...........................تصویب شد.
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