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حمایتهای فدراسیون از سرآمدان علمی
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فدراسیون سرآمدان علمی ایران با هدف دستیابی به مرجعیت علمی ،افزایش کیفیت علمی کشور و
کمک به توسعه تحقیقات محققان معتبر راهاندازی شده است .این فدراسیون در سال  1398تعداد  75نفر از
افراد با توانمندی پژوهشی معتبر را شناسایی و در  2گروه الف و ب از آنها حمایت میکند.
این حمایتها شامل پژوهانههای نقدی ،گرنتهای خدمات شبکه آزمایشگاهی فناوریهای راهبردی،
حمایت از شرکت در کنگرههای معتبر بینالمللی ،حمایت از جذب محقق پسادکتری و  ...میباشد.
هدف این برنامه انتخاب افرادی است که در حال حاضر فعالیتها و دستاوردهای پژوهشی معتبری
دارند .برای شناسایی این افراد از شاخصهای معتبر علمسنجی استفاده شده و افراد ساالنه در یک مکانیزم
رقابتی انتخاب میشوند.
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شرایط اولیه برای ورود به فرآیند ارزیابی
 عضو هیأت علمی حداقل یک موسسه علمی/پژوهشی کشور باشد؛
 oسایر افراد مانند اعضاء هیدت علمی بازنشسته و یا دانشجویان دکتری یا محققان پسادکتری حتی در
صورت کسب امتیاز شامل سرآمدان علمی نمیشوند.
 دارای حداقل یک مقاله منتشر شده در نشریات برتر بعنوان نویسنده مسئول باشد؛
 oاین مقاله باید در بازه زمانی  2016الی  2018منتشر شده باشد؛
 oحتما با آدرس ( )Afilliationیکی از موسسات پژوهشی ایران باشد؛
اعتبار علمی
در صورتی که فرد دارای شرایط اولیه ارزیابی باشد اعتبار علمی وی سنجیده شده و امتیازدهی و
رتبهبندی میشوند.
برای محاسبه اعتبار علمی افراد از  3شاخص کیفیت انتشارات ،ارائه سخنرانی در کنگرههای معتبر
بینالمللی و ارجاعات باکیفیت استفاده شده و مطابق فرمول زیر اعتبار علمی افراد سنجیده میشود.
SC= Pf + Ski + Cq
SC: Scientific Credit
Pf: Publication Factor
Ski: keynote/Invited Speaker
Cq: Citation Quality

 .1فاکتور انتشارات ( : )Pfاین فاکتور وابسته به تعداد مقاالت منتشر شده در نشریات برتر ،میانگین
ارجاعات و شاخص اچ هر فرد میباشد.
Pf = ∑ As× C×J
As: Article Score
C: Citation Index
J: J-Index
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 امتیاز مقاالت برتر ( :)Asامتیاز مقاالت منتشر شده در نشریات برتر توسط هر فرد مطابق جدول ( )1محاسبه میشود؛
 شاخص کمیت ارجاعات ( :)Cمیانگین ارجاعات مقاالت افراد میباشد.
 شاخص  :Jبرابر با شاخص اچ تقسیم بر سن علمی افراد می باشد.
 oبرای محاسبه سن علمی افراد ،تاریخ چاپ اولین مقاله آنها بعنوان سال مبنا قرار گرفته است .بعنوان مثال
اگر فردی اولین مقاله خود را در سال  2000میالدی چاپ کرده است نسبت به سال  2018سن علمی وی 18
سال در نظر گرفته می شود.

 oمطابق با آیین نامه انتخاب مجالت توسط موسسه نیچر ایندکس ،به مقاالت حوزه نجوم به دلیل انتشار
تعداد زیاد مقاالت ،ضریب  0/25اعمال می شود تا وزن حوزه های مختلف علمی تصحیح شود.
 oبه مقاالت چاپ شده در سال  2016ضریب  ،0/3در سال  2017ضریب  0/6و در سال  2018ضریب
یک اعمال شده است.

جدول  :1امتیاز بازاء هر مقاله
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 .2امتیاز سخنران کلیدی یا مدعو (:)Ski
این امتیاز به ارائه سخنرانی افراد در کنگرههای معتبر بینالمللی بعنوان سخنران کلیدی یا مدعو داده میشود و با
توجه به اعتبار کنگره بررسی میشود.
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نوع سخنرانی

سقف امتیاز

سخنران کلیدی

 3امتیاز

سخنران مدعو

 1.5امتیاز

 .3کیفیت ارجاعات (:)Cq
این شاخص نشاندهنده کیفیت ارجاعات فرد میباشد و تعداد ارجاعات از نشریات برتر به مقاالت افراد در 5
سال گذشته اندازهگیری میشود.
گروه نشریات برتر

امتیاز هر ارجاع

گروه الف (نیچر یا ساینس)

0.5

گروه ب

0.25
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0.1

***تمامی اطالعات از پایگاه اطالعاتی  web of Scienceاستخراج میشوند***

حمایت های سرآمدان علمی
فدراسیون در سال  1398سرآمدان را در قالب  2گروه الف ( 50نفر) و گروه ب ( 25نفر) حمایت کرده است.
این حمایتها بصورت پژوهانه نقدی (به حساب خود سرآمدان واریز شده است) و گرنت غیرنقدی استفاده از
خدمات شبکه آزمایشگاهی فناوریهای راهبردی میباشد .برای استفاده از گرنت شبکه آزمایشگاهی ،سرآمدان
علمی منتخب میتوانند با مراجعه به آزمایشگاههای عضو شبکه تا سقف  50میلیون ریال (تخفیف  )%90از
خدمات آنها استفاده کنند.
همچنین سرآمدان علمی تا رتبه  40میتوانند از همکاری تحقیقاتی دو محقق پسادکتری (مطابق شرایط) بهرهمند
شوند که حقالزحمه محقق پسادکتری توسط فدراسیون بمدت  1سال به حساب ایشان واریز میشود .سایر
سرآمدان علمی نیز می توانند از همکاری یک محقق پسادکتری بهرهمند شوند.
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 پژوهانه نقدی (از  200تا  500میلیون ریال با توجه به جایگاه علمی)
 گرنت خدمات شبکه آزمایشگاهی فناوریهای راهبردی (مبلغ  50میلیون ریال)
 پرداخت حق الزحمه یک الی دو محقق پسادکتری به مدت  1سال

شرایط محقق پسادکتری:
 فارغ التحصیل دکتری داخل کشور (که حداکثر بیش از  3الی  4سال از فارغالتحصیلی ایشان نگذشته
باشد)؛
 دارای حداقل یک مقاله در نشریات برتر یا نشریات دارای ضریب تأثیر باالتر از 5

