اداره مطالعات و پژوهش
مدیریت نوسازی و تحول اداری شهرداری رشت

آئيننامه نحوه گزینش پژوهشگر برتر شهرداری رشت 6971- 79
بخش اول :شرایط عمومي شرکت در جشنوارهی پژوهشگر برتر و کليات امتيازآوری
پژوهشگران بايد از کارمندان تمام وقت شهرداری رشت باشند و حکم کارگزينی آنها به همراه آثار ،فعالیتها و کلیه
مستندات مورد نیاز پژوهشی به اداره مطالعات و پژوهش شهرداری رشت ارائه گردد .همچنین اطالعات تکمیلی ديگر
شامل مقطع تحصیلی ،رشته تحصیلی و  ...طبق جدول شماره ( )1ذکر شود.
محتوای آثار و فعالیتهای پژوهشی بايد در ارتباط با شهر يا شهرداری بوده و همچنین از تاريخ  1901/20/02تا
 1397/20/02منتشر ،پذيرفته و يا اجرايی شده باشند .بنابراين آثار و فعالیتهای پژوهشیای که پیش از
تاريخ 1901/20/02به انجام رسیده باشد ،مورد قبول نخواهد بود.
جدول ( )1مشخصات پژوهشگر
نام و نام خانوادگي
مقطع تحصيلي
رشته تحصيلي
محل خدمت
شغل و سمت فعلي
وضعيت استخدامي
تلفن همراه
آدرس و تلفن محل کار
پست الکترونيکي
شرح سوابق پژوهشي
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کليات نحوه امتيازآوری
مجموع امتیازات داوری آثار و فعالیتهای پژوهشی شامل بخش الزامی [در مجموع  122امتیاز] ،و بخش تشويقی
[ 92امتیازِ تشويقی] است .مجموع امتیازات بخش الزامی در سه قالبِ (طرحهای پژوهشی [ 02امتیاز] ،مقاالت
[ 90امتیاز] و فرايند تولید کتاب [ 10امتیاز]) قابل ارائه است .پژوهشگران محترم شهرداری رشت حداقل بايد در
قالب يکی از سه بند الزامی آثار و فعالیتهای خود را ارسال نمايند .تمام آثار و فعالیتهای دريافتی ،در مرحله
پیش از داوری ابتدا بايد مورد تأيید اداره مطالعات و پژوهش شهرداری رشت قرار گرفته و سپس مورد بررسی
کمیتهی داوری جشنواره از جنبههای علمی و کاربردی قرار گیرد .شرح تفصیلی امتیازآوری بخش الزامی ،در
ادامه بیان میشود .بر اين اساس پژوهشگران شهرداری رشت ،آثار و فعالیتهای پژوهشی خود را که از تاريخ
 1901/20/02تا  1903/20/02به اتمام رسیده است ،میتوانند ارائه دهند.
جدول ( )2امتیازات بندهای الزامی و تشویقی
بندهای الزامي و تشویقي
بندهای الزامي

طرح پژوهشي

02

مقاله

90

کتاب
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مجموع حداکثر امتياز
بند تشویقي

حداکثر امتیاز

اختراعات و ابداعات ثبت و تأیيد شده توسط مراجع ذیصالح

122
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بخش دوم :تشریح بندهای الزامي و تشویقي و نحوهی ارسال آثار و فعاليتها
در ادامه هر يک از بندهای الزامی جهت امتیازآوری تشريح میگردد.
بند الف :طرحهای پژوهشي اتمام یافته (حداکثر امتياز در این بند  05امتياز است).

موضوع طرحها بايد در ارتباط با شهر يا شهرداری باشد و مورد تايید يکی از ارگانهای دولتی و يا مراکز علمی و دانشگاهی
قرار گرفته باشد .طرح پژوهشی بايد اتماميافته ،گزارش نهايی آن تهیه و گواهی حسن انجام کار آن نیز به همراه عنوان
طرح ،نام تهیهکننده يا تهیهکنندگان ،مرجع سفارشدهنده و ديگر مستندات الزم ارائه گردد .هر طرح پژوهشی حداکثر
 92امتیاز و سقف اين بند حداکثر 02امتیاز است.
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بند ب ـ مقاالت (حداکثر امتياز در این بند  90امتياز است).

امتیاز مجموع مقاالت پذيرفته شده و منتشر شده از تاريخ  1901/20/02تا  ،1903/20/02حداکثر  90امتیاز است .بر
اين اساس مقاالتی که در نشريات علمی نمايه شده در [ ISIکه تشخیص اعتبار و ارزشگذاری آن توسط هیئت داوران
صورت میگیرد]  ،نشريات علمی ـ پژوهشی ،نشريات علمی ـ ترويجی ،دايرهالمعارفها و کتب مرجع علمی ،همايشهای
معتبر بینالمللی ،همايشهای ملی ،نشريات داخلی [که فاقد امتیاز علمی  -پژوهشی يا علمی  -ترويجی هستند] ،در
تاريخ مذکور گواهی پذيرش گرفتهاند و يا منتشر شدهاند ،بر اساس جدول (( )9جدول نحوهی بررسی و امتیازبندی مقاالت
از مرجع انتشار يافته) ارزشگذاری میشوند.
تبصره :6اعتبار علمی نشريات داخل کشور توسط وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری يا وزارت بهداشت ،درمان و آموزش
پزشکی تعیین گرديده و تشخیص مجالت معتبر علمی خارجی به عهدهی هیأت داوران است.
تبصره :2مقاالت چاپ شده در نشريات داخلی که فاقد امتیاز علمی  -پژوهشی يا علمی  -ترويجی هستند به تشخیص
کمیته داوران تأيید میگردد و حداکثر  0امتیاز به آن تعلق میگیرد( .خبرنامهها فاقد امتیاز هستند).
تبصره :9برای هر مقاله ترجمه شده بر اساس موضوع و محل انتشار ،حداکثر  9امتیاز تعلق میگیرد.
تبصره :4هر مقاله صرفاً در يکی از آيتم های جدول ( )9قابل بررسی است.
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جدول ( )3نحوهی بررسی و امتیازبندی مقاالت
حداکثر امتیاز هر مقاله

درجه علمی نشریه /همایش
نشريات علمی نمايه شده در ISI
[که تشخیص اعتبار و ارزشگذاری آن توسط هیئت داوران صورت میگیرد].
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نشريات علمی ـ پژوهشی
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نشريات علمی معتبر خارجی

12

نشريات علمی ـ ترويجی

3

همايشهای معتبر بینالمللی

1

در دايرهالمعارفها و کتب مرجع علمی

0

همايشهای ملی

1

مقاالت ترجمه شده

9

نشريات داخلی

_ که فاقد امتیاز علمی  -پژوهشی يا علمی  -ترويجی هستند _

[ به تشخیص کمیته داوران ]

0

در خصوص مقاالت پذيرش شده ای که در نوبت چاپ میباشند ،ارائه تصويری از گواهی پذيرش نويسنده از نشريات يا همايشهای داخلی و خارجی
الزامی است .عالوه بر آن ،ذکر عنوان و نام نويسنده يا نويسندگان مقاله و عنوان نشريه و محل و زمان نشر ضروری است.

4

بند ج :فرایند توليد کتاب (حداکثر امتياز در این بند  60امتياز است).

در فرايند تولید کتاب ،تألیف ،تدوين ،گردآوری و يا ترجمه کتابهايی که منتشر شدهاند و دارای فیپا و مجوز هستند،
و همچنین موضوع آنها مرتبط به شهر يا شهرداری است ،مدنظر میباشد.
جدول ( )4نحوهی امتیازآوری هر کتاب
نحوهی امتیازآوری هر کتاب

حداکثرامتیاز

تأليف کتاب به عنوان مؤلف یا یکي از مؤلفان

12

ترجمه کتاب به عنوان مترجم یامترجمان

3

گردآوری و تدوین کتاب

0

ضمن ارائه يک نسخه از کتاب ،تصويری از فیپای کتاب و اطالعات کامل فیپا شامل عنوان اثر و نام پديدآور يا پديدآورندگان ،گردآور يا
گردآورندگان ،تدوينگر و يا تدوينگران ،مترجم يا مترجمان ،نام ناشر ،محل و سال نشر و ديگر اطالعات مورد نیاز الزامی است.
بندتشویقي (حداکثر  95امتياز دارد).

بند د  :اختراعات و ابداعات ثبت و تأیيد شده توسط مراجع ذیصالح داخلي و یا خارجي

(حداکثر امتياز [به صورت

تشویقي] در این بند  95امتياز است).

جايگاه مخترع و مبدع به عنوان نخستین فرد يا پس از آن در کسب میزان امتیاز به تشخیص هیئت داوران ،تأثیرگذار است.
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