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1399 اردیبهشت



 1399اردیبهشت                                                                                        های فدراسیون از سرآمدان علمی حمایت

و کمک به توسعه  به مرجعیت علمیایران  ج. ا.فدراسیون سرآمدان علمی ایران با هدف دستیابی 

نفر از افراد با توانمندی  100تعداد  1399در سال اندازی شده است. این فدراسیون راه برترتحقیقات محققان 

 کند. حمایت میاز آنها گروه الف و ب  2را شناسایی و در  برترپژوهشی 

، های راهبردیفناوری آزمایشگاهیخدمات شبکه های ، گرنتهای نقدیشامل پژوهانه هااین حمایت

 باشد.  و ... میجذب محقق پسادکتری حمایت از ، المللیهای معتبر بینحمایت از شرکت در کنگره

د. رندا برتریها و دستاوردهای پژوهشی فعالیتهدف این برنامه انتخاب افرادی است که در حال حاضر 

ی افراد ساالنه در یک مکانیزم رقابتو  استفاده شدهسنجی علم های معتبربرای شناسایی این افراد از شاخص

 شوند. انتخاب می
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 ارزیابیبرای ورود به فرآیند اولیه شرایط 

 عضو هیأت علمی یک موسسه علمی/پژوهشی کشور باشد؛ 

o در  یحت دانشجویان دکتری یا محققان پسادکتری، ت علمی بازنشستهأسایر افراد مانند اعضاء هی

 .گیرندقرار نمیسرآمدان علمی  فهرستدر صورت کسب امتیاز 

 بودن یکی از شرایط زیر: دارا 

o  در  ولنویسنده مسئبعنوان  مورد تأیید فدراسیون ت برترنشریاحداقل یک مقاله منتشر شده در

 ؛1( یکی از موسسات پژوهشی ایرانAfilliationبا آدرس ) 9201الی  7201بازه زمانی 

o  2ونمورد تأیید فدراسی جهانی های معتبرکنگرهارائه سخنرانی بعنوان سخنران کلیدی یا مدعو در
 

 

 

 

 ***ندشواستخراج می Web of Science تمامی اطالعات از پایگاه اطالعاتی***

  

                                                           

 نامیده می شود. برتراز این پس مقاله  -1 

 شود.از این پس سخنرانی معتبر نامیده می -2 
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 اعتبار علمی

امتیازدهی و اعتبار علمی وی سنجیده شده و  ،در صورتی که فرد دارای شرایط اولیه ارزیابی باشد

 شود.بندی میرتبه

استفاده ( Cq)باکیفیت ات و ارجاع( Pf) شاخص کیفیت انتشارات 2از  افراد برای محاسبه اعتبار علمی

  .شودسنجیده میاعتبار علمی افراد  مطابق فرمول زیرو شده 

 

SC= Pf + Cq 

 

SC: Scientific Credit 

Pf: Publication Factor 

Cq: Citation Quality 
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یانگین م، های معتبرتعداد سخنرانی، برتر هایمقالهتعداد وابسته به این فاکتور : ( Pf) فاکتور انتشارات .1

  باشد.ارجاعات و شاخص اچ هر فرد می

Pf = ∑ (As+Ski)× C×J 

As: Article Score  

Ski: Speaker (Keynote or Invited) 

C: Citation Index 

J: J-Index 

 

 

 

  برتر هایمقالهامتیاز (sA) : ؛(1) برتر توسط هر فرد مطابق جدول نشریاتدر منتشر شده  هایمقالهامتیاز 

 ارجاعات  کمی شاخص(C) :افراد هایمقالهکل  میانگین ارجاعات. 

 شاخص J برابر با :H-Index تقسیم بر سن علمی افراد. 

o  وان مثال بعنقرار گرفته است. برای محاسبه سن علمی افراد، تاریخ چاپ اولین مقاله آنها بعنوان سال مبنا

سال در  19سن علمی وی  2019نسبت به سال چاپ کرده است  2000اگر فردی اولین مقاله خود را در سال 

  نظر گرفته می شود.
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 های امتیازدهی مقالهتبصره

o  نشریات مانند ) و فیزیک بنیادی حوزه نجومچاپ شده در  هایمقالهبهMNRAS ،APJ  وPRD  وJHEP 

 شود؛اعمال می 25/0، ضریب (و ... 

o  چاپ شده در نشریات  هایمقالهبهPRB ،PRA  و Applied physics letters اعمال  5/0ضریب

 ؛شودمی

o  ضریب یک  2019سال و  6/0ضریب  2018سال ، 3/0ضریب  2017چاپ شده در سال  هایمقالهبه

 شود؛میاعمال 

o  هایمقالهبه ( مروریReview ) گیرد؛یتعلق م 1جدول امتیاز  %50گروه الف و ب چاپ شده در نشریات 

o شود؛به هر مقاله مروری حداکثر یک سال امتیاز داده می 

o نویسنده مسئول  3، دارای 7/0نویسنده مسئول ضریب  2دارای  هایمقاله به امتیاز نویسندگان مسئول در

 ؛شوداعمال می 5/0ضریب  ،نویسنده مسئول 3و بیشتر از  6/0ضریب 

o نده اصلی به نویس ؛در صورتی که یک مقاله دارای چند نویسنده در فهرست افراد قابل ارزیابی داشته باشد

 گیرد؛تعلق می 1جدول  امتیاز %20سایر نویسندگان  به ( و1کل امتیاز )مطابق جدول 

 

 

 : امتیاز بازاء هر مقاله1جدول    

 نقش فرد

 

 نوع مجله

نویسنده 

مسئول یا 

 اول

 نویسنده دوم
نویسنده 

 سوم

نویسنده 

چهارم تا 

 پنجم

نویسنده 

ششم تا 

 هفتم

نویسنده 

هشتم تا 

 دهم

نویسنده 

یازدهم تا 

 پانزدهم

نویسنده 

شانزدهم تا 

 بیستم

 1 2 3 4 8 15 25 40 گروه الف
 - - 2 3 4 8 12 20 گروه ب
 - - - - 2 3 5 10 گروه ج
 - - - - - - 3 5 گروه د
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 (: kiS) کلیدی یا مدعو امتیاز سخنران .2

شود و با المللی بعنوان سخنران کلیدی یا مدعو داده میهای معتبر بینسخنرانی افراد در کنگرهابت این امتیاز ب

 شود. جه به اعتبار کنگره بررسی میتو

 

 سقف امتیاز نوع سخنرانی

 امتیاز 7 سخنران کلیدی

 امتیاز 5 سخنران مدعو
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 (: Cq) کیفیت ارجاعات .3

برای ارزیابی این شاخص تعداد ارجاعات از نشریات برتر  باشد.کیفیت ارجاعات فرد میدهنده این شاخص نشان

 اند.گروه الف و ب استخراج و مطابق فرمول زیر امتیازدهی شده

 

Cq= *(5)تعداد ارجاعات از نشریات گروه الف  + (1)تعداد ارجاعات از نشریات گروه ب*  

 

 .است( fPفاکتور انتشارات )از  شده امتیاز کسب 20% حداکثر (،qCکیفیت ارجاعات ) از کسبقابل  امتیازتبصره: 
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 حمایت های سرآمدان علمی

به انتخاب و نفر(  50نفر( و گروه ب ) 50گروه الف ) 2سرآمد را در قالب  100تعداد  1399فدراسیون در سال 

 های زیر را پرداخت کرده است.آنها حمایت

 

 (علمیاعتبار با توجه به تومان  ونیلیم 150تا  25)از  نقدیپژوهانه : الف 

 شود.به حساب شخصی سرآمدان علمی به صورت مستقیم واریز می، این مبلغ

 

 

 میلیون تومان با تخفیف  5)مبلغ  یراهبرد یهایفناور یشگاهیخدمات شبکه آزماغیرنقدی گرنت : ب

90%) 

اده استفخدمات این از شبکه مراجعه به آزمایشگاههای عضو توانند با سرآمدان علمی یا دانشجویان آنها می

 کنند.

 

 

 یمحقق پسادکتر الی دو کیجذب : ج 

محقق پسادکتری نمایند. به این  2با توجه به تعداد افراد اعالم شده، اقدام به جذب یک الی  علمیسرآمدان 

  د.گیرتعلق می ،از طرف فدراسیونالزحمه به مدت یک سال و پژوهانه تحقیقاتی و آزمایشگاهی محققان حق
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 پسادکتری انمحققنامه جذب و حمایت از آیین

 

 شرایط محقق پسادکتری

 

 التحصیلی ایشان نگذشته سال از فارغ 4الی  3)که حداکثر بیش از  کشور داخل یدکتر لیفارغ التحص

 باشد(؛

   5باالتر از  ریتأث بیضر یدارا اتینشر ایبرتر  اتیمقاله در نشردارای حداقل یک 

 

 پسادکتریهای محققان حمایت

 

 الزحمه ماهانهحق 

o  میلیون تومان )شهر تهران( 4ماهانه 

o  میلیون تومان )سایر شهرها( 3ماهانه 

  :میلیون تومان 5پژوهانه نقدی 

و تأیید توسط  سادکتری و ارسال گزارش کار اولیهپس از شروع به کار محقق پ ماه 2الی  1این مبلغ 

 شد.خواهد ، به حساب سرآمد علمی واریز فدراسیون

  :(%90میلیون تومان )تخفیف  5اعتبار استفاده از شبکه آزمایشگاهی 

ط تأیید توسو  ماه پس از شروع به کار محقق پسادکتری و ارسال گزارش کار اولیه 2الی  1نیز این مبلغ 

 ، در سامانه شبکه برای محقق پسادکتری تخصیص داده خواهد شد.فدراسیون

 


