
 

 بسمه تعالی

 فعال در موضوع آکوستیک و ارتعاشات پژوهشگر برجسته آیین نامه انتخاب

از فعاليتهای ارزشمند  تقديرهر ساله جهت ارج نهادن ، نکوداشت و  انجمن آکوستيک و ارتعاشات ايران

نظور مبه لم یشکرالمخلوق لم یشکرالخالق" و من " جمله معروف  بر اساسحوزه علم و فناوری و  پژوهشگران

وی در همايش و معرفی پژوهشگر برجسته اقدام به شناسائی هر سال برای پژوهشگران جوان  الگو سازی 

 می نمايدساالنه انجمن 

 انتخابکميته -1
اعضای هيئت علمی  تن از 2از  مرکبتخصصی علمی ای کميته  ،انتخابو نظارت بر حسن شناسائی برای 

شده  انتخاببرجسته و يکی از پژوهشگران  ،ايران آکوستيک و ارتعاشاتهيأت مديره انجمن دانشگاه ها و عضو 

ره انجمن هيأت مديانتخاب دبيری اين کميته به  .تشکيل می گرددسالهای قبل بنا به نظر هيات مديره انجمن 

 .خواهد بود  اين کميته اعضای عهده يکی ازبه 

 شاخص های انتخاب -2
 محدود به، و حتی االمکان و کيفیشاخص های کمی جمع امتيازات پژوهشگر برجسته بر اساس  انتخاب

 1طبق جدول شاخص های کمی امتيازات خواهد بود.  بروندادهای ايشان در زمينه آکوستيک و ارتعاشات

دانشجويان دکتری و راهنمائی ، تعداد  ی(ع)بدون خود ارجا شاخص اچ ،شامل تعداد مقاالت، تعداد ارجاعات 

، تعداد کتب نگارشی، تعداد ثبت اختراع علمی داخلی و خارجی، جوايز فارغ التحصيل شدهکارشناسی ارشد 

در موضوع آکوستيک صنعت رفع مشکالت  برای ه کسب شده از جشنواره ها و قرار داد های پژوهشی منعقد

انجمن  مديرهخواهی از اعضای هيات نظر از طريق  ، 2مطابق جدول  کيفی صشاخ امتياز است . و ارتعاش 

در موضوع فعاليتهای مفيد بودن و تاثير گذاری  ر انجمن ود پژوهشگرميزان فعاليت و همکاری مبنی بر 

 گيرد.انجام می در بين همکاراننامی  خوش تخصصی آکوستيک و ارتعاش و 
  



 تعیین پژوهشگر برجسته در کمی های  صشاخات امتیاز -1 جدول

 

 کیفی درتعیین پژوهشگر برجسته  صامتیاز دهی با شاخ -2جدول  

 

 عمومیشرایط  -3

 ميشود. دادهدر داخل ايران شاغل پژوهشگر  بههرپژوهشگر نمونه فقط يک بار انتخاب ميشود، امتيازات 
  

 1نحوه اجر -4

 انتخاب پژوهشگر برتر در سه مرحله صورت ميگيرد:

حداقل سی پژوهشگر از ميان پژوهشگران فعال در کشور ، 1جدول  4تا  1ابتدا براساس شاخص های  -
 ارتعاشات تعيين می شوند. در زمينه آکوستيک يا

از خود  1جدول  9تا  5نفر اول منتخب در مرحله اول، شاخص های  11الی  6در مرحله دوم، برای  -
 پژوهشگران و يا معاونت پژوهشی دانشکده مربوطه استعالم می شود.

 امتیاز دهیمنبع امتیاز  شاخص ردیف
 حداقل
 امتیاز
 الزم

 

1 
از معیار اچ )بدون   -توانائی علمی
 خود ارجاعی(

 01 11شاخص اچ *  داده های اسکوپوس

2 
 تعداد مقاالت نشریات -توانائی علمی

 در زمینه آکوستیک و ارتعاشات
 31 امتیاز 2هر کدام تعدادمقاالت،  داده های اسکوپوس

 داده های اسکوپوس تعداد ارجاعات -توانائی علمی 3
بدون خود  ارجاعاتتعداد 

 1/1*  ارجاعی
01 

 4 امتیاز 2هر کدام تعدادمقاالت،  اده های آی اس سید مقاالتتعداد  -توانائی علمی 4

0 

تعداد رساله های دکتری هدایت نموده 
 در موضوع  تخصصی انجمن

 01 11تعداد *  آمار رسمی دانشگاه

تعداد پایان نامه های ارشد هدایت 
 انجمننموده در موضوع  تخصصی 

 31 3تعداد *  آمار رسمی دانشگاه

 ثبت اختراع با داوری علمی 6
 امتیاز 11داخلی هر مورد  تا  بر اساس مدارک

- 
 امتیاز 41خارجی هر مورد  تا  بر اساس مدارک

 - امتیاز 01هر مورد  تا  ر اساس مدارکب داخلی()فارسی به  تالیف کتاب 7

 - امتیاز 111هر مورد  تا  بر اساس مدارک ربه انگلیسی با ناشر معتب تالیف کتاب 0

9 
انجام پژوهش های صنعتی تقاضا 

 محور
 مدارکبر اساس 

قرار داد میلیون لایر  111هر 
 امتیاز 2خاتمه یافته   تا 

- 

1 
سترش میزان اثر گذاری در توسعه و گ
میزان موضوع آکوستیک و ارتعاش و

 همکاری با انجمن

نظر هیئت مدیره و 
پژوهشگران برجسته 

 سالهای قبل
 01 111تا 



، گزارش ان منتخب مرحله دومپژوهشگردر مرحله سوم، کميته پس از جمع بندی از شاخص های  -
به نيز  2نجمن ارايه می دهد. در اين جلسه امتياز مربوط به جدول کار را در جلسه هيات مديره ا

و  1هريک از پژوهشگران تخصيص يافته و در مجموع، پژوهشگر حائز بيشترين امتياز از جدول های 

 عرفی می گردد.به عنوان پژوهشگر برتر آن دوره م 2

 

ه انجمن آکوستيک و به تصویب هيئت مدیر 69اسفند  3ماده در تاریخ  5این آیين نامه در  -5

 سال بازبينی ميشود.پنج رسيد و در صورت نياز بعد از ایران ارتعاشات 


