دستورالعمل انتخاب و معرفي پژوهشگر برتر
علوم انساني(غير فني) صنعت نفت
مقدمه:
به منظور ارج نهادن به امر پژوهش و در راستاي تجليل از پژوهشگران برتر علوم انساني(غير فنيي در سيتاد
وزارت نفت ،چهار شركت اصلي ،شركتهاي تابعه وزارت نفت و مؤسسه مطالعيات بيي الملليي انير،ي ،ايي
دستورالعمل مالك عمل انتخاب پژوهشگر برتر جشنواره پژوهش و فناوري وزارت نفت قرار ميگيرد.
بخش -1هدف:
 -1-1كمك به هدايت و جهتگيري فعاليتهاي پژوهشي در راستاي مأموريت ،راهبردها و اولويت هياي
پژوهشي غير فني وزارت نفت.
 -2-1شناسايي و تشويق پژوهشگران برتر و پرو،ه هياي پژوهشيي عليوم انسياني برتير صينعت نفيت در
راستاي ارتقاء و نهادينه كردن امر پژوهش.
 -3-1ايجاد انگيزه مضاعف جهت پرداخت به فعالييتهياي پژوهشيي در زيوزه عليوم انسياني در مييان
كاركنان صنعت نفت.
بخش  -2تعاريف:
 -2-1تعريف علوم انساني  :علوم مرتبط با رشته هاي دانشگاهي در بخش علوم انساني مورد تايييد وزارت
علوم ،تحقيقات و فناوري و مطابق با نيازهاي صنعت نفت از جمله مديريت ،زسابداري ،زقيو ،،روانشناسيي،
علوم اجتماعي ،علوم سياسي ،راهنمايي و مشاوره ،تربيت بدني ،علوم اقتصادي ،آمار مي باشد.
 -2-2پژوهشگر علوم انساني برتر :شاغل رسمي ،پيماني ،قرارداد مدت معي و يا قرارداد كار مدت موقت
با زداقل مدرك كارشناسي است كه زمان قابل توجهي را صرف پژوهش هياي عليوم انسياني ميورد تايييد و
مرتبط با صنعت نفت مي كند و زايز شرايط مندرج در اي دستورالعمل مي باشد.
تبصره  -1قرار داشت در سمت هاي پژوهشي براي زضور در اي رقابت الزامي نيست.
بخش  -3چگونگي بررسي و انتخاب پژوهشگر برتر علوم انساني:
 -3-1كسب حداقل  %30از مجموع امتيازات شرط الزم و كافي جهت شركت در جشنواره ميي باشيد ،و بيه ميدارك
ارسالي كه اي زد نصاب را نداشته باشند ترتيب اثر داده نخواهد شد.

 -3-2كميته داوران در شركت هاي اصلي به منظور بررسي و انتخاب پژوهشگران برتر صنعت نفيت تشيليل
خواهد شد.

 -3-3دوره زماني فعاليتهاي پژوهشي برتري هاي زوزه پژوهش هاي عليوم انسياني از پاييان مهليت
فراخوان جشنواره قبلي تا پايان مهلت فراخوان جشنواره سال جاري مي باشد.
 -3-4كميته داوران با بررسي فرم هاي تلميل شده و مستندات آن نسبت بيه امتييازدهي هير بخيش اقيدام
مي نمايد .پس از جمع بندي و مشخص شدن امتياز هر پژوهشگر ،متناسب با مفاد مصوبه هيأت ميديره محتيرم
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شركت ملي نفت (درخصوص نحوه تشويق و تقدير از برگزيدگان جشنواره پژوهش و فناوري  ،تعداد نفرات زائز
باالتري امتيازات به انضمام مستندات ذيربط به دبيرخانه معرفي مي شوند .دبيرخانيه پيس از بررسيي شيللي،
مدارك را جهت بررسي نهايي به هيئت ممييزي ارسيال ميي كنيد .نفيرات زيائز بياالتري امتييازات بيه عنيوان
پژوهشگران برتر جشنواره پژوهش و فناوري معرفي و مورد تشويق قرار خواهند گرفت.

 -3-5زمانبندي فرآيند انتخاب و معرفي پژوهشگران برتر به شرح منيدرج در تقيوي ابالغيي از فيرف
دبيرخانه جشنواره اجرا مي گردد.
 -3-6انتخاب مجدد پژوهشگران برتر براي  2سال متوالي بر اساس امتييازات ملتسيبه در دورز زمياني
جديد بالمانع است.
بخش  -4معرفي كلي فرم هاي انتخاب پژوهشگر برتر حوزه علوم انساني و نحوه امتيازدهي:
 -4-1فرم انتخاب پژوهشگر برتر عالوه بر مشخصات و افالعات فردي ،شامل  5ماده بوده كه ضيروري
است كليه افالعات مورد نياز اي مواد با دقت توسط پژوهشگر (متقاضي واجد شرايط تلميل گردد.
 -4-2ضروري است كليه فعاليت ها و افالعات مورد نياز ،در دوره زماني مجاز ،زاصل شده باشد.
 -4-3ارائه مستندات مربوط به هر يك از مواد فرم بصورت كامل و دقيق الزامي مي باشد .بديهي است
به فعاليت هاي فاقد مستندات كامل ،امتيازي تعلق نخواهد گرفت.
 -4-4امتيازدهي براساس امتيازات اختصاصي هر ماده تعيي و سپس با جمع بندي آنها امتيياز نهيايي
هر پژوهشگر مشخص مي گردد.
 -4-5فرم هاي تلميل شده در سطح شركت هاي فرعي توسط مديريت هاي منابع انساني ييا عنياوي
مشابه تجميع شده و در موعد مقرر ،به همراه مستندات مربوفه با تأئييد ميديريت مزبيور بيه ميديريت
توسعه منابع انساني شركت اصلي ارائيه ميي گيردد .ادارات پيژوهش و توسيعه منيابع انسياني شيركت
اصلي(دبيرخانه پس از بررسي شللي فرم هاي تلميل شده (به صورت تايپي /اللترونيلي در قالب فايل
 PDFو مستندات و زصول افمينان از كامل بودن آنها ،مراتب را تأييد نموده و جهت قرارگرفت در
مسير داوري اقدام مي نمايند .هرگونه نقص فرم و مدارك در اي مرزليه موجيب زيپف پژوهشيگر از
فرايند داوري خواهد شد.
بخش  -5نحوه تكميل فرم انتخاب پژوهشگر برتر علوم انساني و امتيازات هر يك از مواد آن:
ماده  -1شامل مشخصات و افالعات فردي است كه ميبايست به فور كامل تلميل شود.
ماده  -2مربوط به آخري مدرك تحصيلي معتبر پژوهشگر از نظر مراجع ذيصالح است .زداكثر امتياز
اي ماده 6( ،ميباشد كه براي مقطع تحصيلي دكتري ( 6امتياز ،مقطع تحصيلي كارشناسي ارشد (4
امتياز و مقطع تحصيلي كارشناسي ( 2امتياز در نظر گرفته شده است.
ماده  -3مربوط به سابقه اشتغال پژوهشگر در وزارت نفت است .زداكثر امتياز اي ماده  20ميباشيد
كه براي هر سال اشتغال ( 2امتياز اختصاص مييابد.
ماده  -4اي ماده مربوط به عمللرد علمي  -پژوهشي پژوهشگر مي باشد و شامل پنج بند است:
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بند الف) مقاالت:

زداكثر 40امتياز به اي بند تعلق ميگيرد كيه چگيونگي امتييازدهي بيه مقياالت داخليي ،خيارجي و
كنفرانسها به شرح زير ميباشد:
مقاالت ثبت شده در  ISIو ISC

مقاالت چاپ شده در مجالت علمي و پژوهشي داخلي
مقاالت چاپ شده در مجالت علمي كاربردي و علمي ترويجي داخلي
مقاالت چاپ شده در مجالت علمي وزارت نفت(فبق ليست پيوست
امتياز
مقاالت ارائه شده در كنفرانسهاي بي المللي
مقاالت ارائه شده در كنفرانسهاي داخلي (چاپ شده در مجموعه مقاالت
سه مشاركت نويسندگان مقاالت مطابق جدول ( 1لحاظ مي شود

هر مقاله زداكثر  10امتياز
هر مقاله زداكثر تا  5امتياز
هر مقاله زداكثر تا  3امتياز
هر مقاله زيداكثر تيا 3
هر مقاله زداكثر تا  5امتياز
هر مقاله زداكثر تا  3امتياز

جدول -1ضرايب امتياز براي ارائه مقاالت به صورت مشترك
تعداد هملاران

نفر اول

نفر دوم

1
2
3
4
 5نفر به باال

%100
%80
%65
%55
%50

%40
%35
%30
%25

نفر سوم

%35
%30
%25

نفر چهارم

%30
%25

نفر پنج

%25

تبصره :1براي آن دسته از مقاالتي كه ه در مجالت و ه در كنفرانسها ارائه شدهاند فقط يك بيار
امتياز داده ميشود و آن ه باالتري امتياز ميباشد.
تبصره -2در كليه مقاالت ذكر وابستگي پژوهشگر به وزارت نفت( زداقل ذكر سمت ييا هير شيلل
زمايت الزامي مي باشد.

Rev.01

3

بند ب) پروژه هاي پژوهشي خاتمه يافته:

زداكثر امتياز اي بند 50مي باشد كه به شرح زير در نظر گرفته ميشود.




مجري /مسئول براي هر پرو،ه  15امتياز
هملار  ،براي هر پرو،ه زداكثر  10امتياز مطابق جدول .2
جدول -2ضرايب امتياز براي همكاري در پروژه هاي پژوهشي خاتمه يافته

تعداد هملاران

نفر اول

نفر دوم

نفر سوم

1
2
3
4
 5نفر به باال

%100
%80
%65
%55
%50

%40
%35
%30
%25

%35
%30
%25

نفر چهارم

%30
%25

نفر پنج

%25

بند ج) پروژه هايي كه به مرحله كاربرد رسيده اند:

پرو،ه هايي كه به مرزله كاربرد رسيده اند در اولويت انتخاب قرار گرفته و بر اساس نتيايج زاصيله
مورد ارزيابي قرارمي گيرند .تأئيد مديريت مربوفه درخصوص كاربردي بودن پرو،ه الزامي است.
تبصره -1كاربرد شامل رفع معضل ،ارتقاء و بهينه سازي ،افزايش بهره وري (راندمان و تغيير آرايش
در فرايندهاي مرتبط مي باشد.
بند د) انتشار كتاب:

زداكثر امتياز اي بند  30مي باشد كه براي آن دسته از كتب كه به فيور خياص ميرتبط بيا زمينيه
فعاليت پژوهشي پژوهشگر باشد ،براي كتب تأليفي زداكثر  20امتياز و براي كتب ترجمه زداكثر 7
امتياز و براي ساير كتب انتشار يافته در زمينه علوم انساني زداكثر  5امتياز در نظر گرفته ميشود.
تبصره  -1وابستگي سازماني نويسنده  /مترج كتاب به وزارت نفيت باييد در روي جليد كتياب ييا
صفحه داخلي صرازتاً اعالم شده باشد.
تبصره  -2براي كتابهاي تجديد چاپي در اي محدوده زماني بدون تغييردرمحتوا معادل  %30امتياز
و درصورت تغيير درمحتوا با نظر كميته داوران براي متقاضيان شركتهاي اصلي و هيئت مميزه براي
متقاضيان ستاد وزارت نفت تا  %50امتياز تعلق مي گيرد.
بند هـ) ابتكار و نوآوري:

زداكثر امتياز اي بند  20ميباشد كه براي هر مورد فرح ابتلاري و نيوآوري  20امتيياز تعليق ميي
گيرد .مالك امتيازدهي براي اي بند برگزيده شدن در جشنواره هيا بيا تأئييد كميتيه داوران بيراي
متقاضيان شركتهاي اصلي و هيئت مميزه براي متقاضيان ستاد وزارت نفت در محدوده زماني مجياز
مي باشد.
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وزارت نفت
فرم انتخاب پژوهشگر برتر علوم انساني
جشنوارة پژوهش و فناوري وزارت نفت

محل
الصاق
عكس
پژوهشگر

سا ل1391
نام شركت/موسسه معرفي كننده:

ماده  -1مشخصات فردي
تاريخ تولد .................. :محل تولد................. :
نام ................. :نام خانوادگي...................................... :
سمت.............................................................................................................................................................. :
نشاني محل كار............................................................................................................................................... :
تلف محل كار................................................................................................................................................ :
تلف همراه...................................................................................................................................... :
پست اللترونيلي...............................................................................................................................
ماده  -2اطالعات آخرين مدرك تحصيلي
رديف

مدرك تحصيلي

دانشگاه محل تحصيل-كشور

سال شروع

سال اخذ مدرك

رشته تحصيلي

امتياز مربوط به آخري مدرك تحصيلي:
* تصويرآخري مدرك تحصيلي ضميمه شود.

ماده  -3سابقه اشتغال در صنعت نفت
نوع فعاليت(سمت)

رديف

محل اشتغال

تاريخ شروع و خاتمه

رتبه علمي

امتياز

جمع امتياز:
* گواهي اشتغال  /فعاليت پژوهشي ضميمه شود
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ماده  -4عملكرد علمي  -پژوهشي
بند الف مقاالت پپيرفته شده در مجالت /كنفرانسها و همايشها
عنوان مقاله

رديف

شماره و نام مجله

نام كنفرانس،

وضعيت پژوهشگر

تاريخ و محل برگزاري

(نفر اول /دوم)... /

امتياز

جمع امتياز:
* براي مقاالت پپيرفته شده در مجالت :يك نسخه مت كامل مقاله پپيرفته شده در مجله به همراه گواهي پپيرش
* براي مقاالت ارائه شده در كنفرانس ها :يك نسخه از تصوير مقاله چاپ شده در كتابچه مجموعه مقاالت ( Proceedingكنفرانس

بند ب پرو،ه هاي پژوهشي خاتمه يافته
عنوان پروژه

رديف

مسئوليت پژوهشگر

وضعيت همكاري

تعداد همكاران

(مجري/همكار)

(نفر اول ،دوم و )...

پروژه

تاريخ شروع و خاتمه

امتياز

جمع امتياز:
*

گواهي اختتام پرو،ه به پيوست ارائه گردد.

* درخصوص مجري پرو،ه تائيديه كارفرما و درخصوص ساير هملاران تائيديه مجري پرو،ه ضميمه شود.

بند ج پرو،ه هايي كه به مرزله كاربرد رسيده اند در اولويت داوري قرار گرفته و براساس نتايج زاصله ميورد
ارزيابي قرار مي گيرند.
* تأييديه كاربر پرو،ه مبني بر كاربردي شدن يا به توليد رسيدن

پيوست گردد.

بند د انتشار كتاب
عنوان كتاب

رديف

تأليف  /ترجمه

نوبت چاپ(چاپ اول /

سال و محل

تجديد چاپ)

انتشار

امتياز

نام ناشر

جمع امتياز:
* يك نسخه از كتب پيوست گردد.
** كتابهاي منتشر شده در سال قبل مورد داوري قرار مي گيرند.
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بند هي ابتلار و نوآوري
رديف

سال انتخاب

عنوان طرح

مسئوليت پژوهشگردر طرح

رتبه

امتياز

جمع امتياز:
*گواهي يا تأييديه پيوست گردد.

بررسي و تاييد فرم از نظر تكميل كليه مواد و مستندات
 -1تاريخ ارائه فرم تلميل شده توسط پژوهشگر به وازد پژوهش و توسعه منابع انساني تابعه  /اصلي و تشليل پرونده:
 -2تاريخ بررسي شللي فرم و مستندات:
نتيجه بررسي شللي:
 كامل :ارجاع به مرزله داوري
 ناقص :بايگاني پرونده و زپف از جشنواره
نام و نام خانوادگي و امضا كارشناس بررسي كننده :

جمع كل امتيازات پژوهشگر
محل تأييد اعضاي كميته داوران /هيئت مميزي
رديف

نام و نام خانوادگي

سمت

امضاء

1
2
3
4
5
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دستورالعمل انتخاب و معرفي پروژه پژوهشي
علوم انساني(غير فني) برتر صنعت نفت
مقدمه:
به منظور ارج نهادن به امر پژوهش و در راستاي تجليل از پرو،ه هاي پژوهشي علوم انساني(غير فنيي برتير
در ستاد وزارت نفت ،چهار شركت اصلي ،شركتهاي تابعه وزارت نفت و مؤسسه مطالعات بي المللي انير،ي،
اي دستورالعمل مالك عمل انتخاب پرو،ه پژوهشيي برتير جشينواره پيژوهش و فنياوري وزارت نفيت قيرار
ميگيرد.
بخش -1هدف:
 -1-1كمك به هدايت و جهتگيري فعاليتهاي پژوهشي در راستاي مأموريت ،راهبردها و اولويت هياي
پژوهشي غير فني وزارت نفت.
 -2-1شناسايي و تشويق پژوهشگران برتر و پرو،ه هياي پژوهشيي عليوم انسياني برتير صينعت نفيت در
راستاي ارتقاء و نهادينه كردن امر پژوهش.
 -3-1ايجاد انگيزه مضاعف جهت پرداخت به فعالييتهياي پژوهشيي در زيوزه عليوم انسياني در مييان
كاركنان صنعت نفت.
بخش  -2تعاريف:
 -2-1تعريف علوم انساني  :علوم مرتبط با رشته هاي دانشگاهي در بخش علوم انساني مورد تايييد وزارت
علوم ،تحقيقات و فناوري و مطابق با نيازهاي صنعت نفت از جمله مديريت ،زسابداري ،زقيو ،،روانشناسيي،
علوم اجتماعي ،علوم سياسي ،راهنمايي و مشاوره ،تربيت بدني ،علوم اقتصادي ،آمار مي باشد.
 -2-2پروژه پژوهشي علوم انساني برتر :شامل پرو،ه هايي است كه در راستاي مديريت چالش ها ،فرح
هاي توسعه ،ارتقاء كيفيت راهبري و تعالي سازمان و تحقق اهداف و تلاليف منبعث از اسناد فرادستي نظيير
برنامه هاي  5ساله توسعه كشور ،اصل  44قانون اساسي ،چش انداز ملي و  ...انجام مي پپيرد و زايز شيرايط
مندرج در اي شيوه نامه مي باشد.
 -2-3هابها :پژوهشگاه صنعت نفت ،دانشگاه صنعت نفت ،مؤسسه مطالعات بي الملليي انير،ي ،پژوهشيلده ازديياد
برداشت از مخازن نفت و گاز ،پژوهشلده سالمت ،شركت پژوهش و فناوري پتروشيمي و انجمنهاي تخصصي ( كه در
چارچوب نظامنامه به عنوان هاب انتخاب شده اند ميباشند.
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بخش  -3چگونگي بررسي و انتخاب پروژه پژوهشي برتر علوم انساني:
 -3-1كسب حداقل  %30از مجموع امتيازات شرط الزم و كافي جهت شركت در جشنواره ميي باشيد ،و بيه ميدارك
ارسالي كه اي زد نصاب را نداشته باشند ترتيب اثر داده نخواهد شد.

 -3-2كميته داوران در شركت هاي اصلي به منظور بررسيي و انتخياب پيرو،ه پژوهشيي برتير صينعت نفيت
تشليل خواهد شد.

 -3-3پرو،ه هاي پژوهشي مشمول اي دستورالعمل مي شوند كه در دوره زماني پايان مهلت فراخيوان
جشنواره قبلي تا پايان مهلت فراخوان جشنواره سال جاري خاتمه يافتيه و بيه تأئييد كارفرميا رسييده
باشند .ارائه مدارك خاتمه يافتگي و يك نسخه از گزارش نهايي پرو،ه ضروري است.
 -3-4كميته داوران با بررسي فرم هاي تلميل شده و مستندات آن نسبت بيه امتييازدهي هير بخيش اقيدام
مي نمايد .پس از جمعبندي و مشخص شدن امتياز هر پرو،ه ،متناسب بيا مفياد مصيوبه هييأت ميديره محتيرم
شركت ملي نفت (درخصوص نحوه تشويق و تقدير از برگزيدگان جشنواره پژوهش و فناوري  ،زائزي بياالتري
امتيازات به انضمام مستندات ذيربط به دبيرخانه معرفي مي شوند .دبيرخانه پس از بررسي شيللي ،ميدارك را
جهت بررسي نهايي به هيئت مميزي ارسال ميكند .پرو،ه هاي داراي باالتري مجموع امتياز بيه عنيوان پيرو،ه
پژوهشي برتر جشنواره پژوهش و فناوري معرفي و مورد تشويق قرار خواهند گرفت.

 -3-5كارفرما ،مجري ،مسئول ،ناظر ،مشاور و ديگر دست اندركاران پرو،ه پژوهشي برتر بعيد از ارزييابي
هيئت مميزي مورد تشويق مادي و معنوي قرار مي گيرند.
 -3-6پرو،ه هايي كه در قالب پايان نامه هياي تحصييالت تلميليي انجيام شيده باشيند از شيمول ايي
دستورالعمل خارج است.
 -3-7زمانبندي فرآيند انتخاب و معرفي پرو،ه هاي پژوهشي برتر به شرح مندرج در تقيوي ابالغيي از
فرف دبيرخانه جشنواره اجرا مي گردد.
بخش  -4معرفي كلي فرم انتخاب پروژه پژوهشي برتر علوم انساني و نحوه امتيازدهي:
 -4-1فرم هاي تلميل شده در سطح شركت هاي فرعي توسط مديريت هاي منابع انساني يا عناوي مشيابه
تجميع شده و در موعد مقرر ،به همراه مستندات مربوفه با تأئيد مديريت مزبور بيه ميديريت توسيعه منيابع
انساني شركت اصلي ارائه مي گردد .ادارات پژوهش و توسعه منابع انسياني شيركت اصيلي(دبيرخانه پيس از
بررسي شللي فرم هاي تلميل شده (به صيورت تيايپي /اللترونيليي در قاليب فاييل  PDFو مسيتندات و
زصول افمينان از كامل بودن آنها ،مراتب را تأييد نميوده و جهيت قرارگيرفت در مسيير داوري اقيدام ميي
نمايند .هرگونه نقص فرم و مدارك در اي مرزله موجب زپف پرو،ه پژوهشي از فرايند داوري خواهد شد.
 -4-2ضروري است كليه فعاليتها و افالعات ،در دوره زماني مجاز زاصل شده باشد.
 -4-3ارائه مستندات كامل مربوط به هر يك از فعاليت ها الزامي مي باشد.
 -4-4امتيازدهي بر اساس امتيازات اختصاصي هر ماده تعيي و سپس با جمع بندي آنهيا امتيياز نهيايي هير
پرو،ه پژوهشي مشخص مي گردد.

بخش  -5نحوه تكميل فرم انتخاب و امتيازدهي پروژه پژوهشي برتر علوم انساني:
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امتيازات فرم مربوط به منتخبي جشنواره مي بايست پس از تلميل و انضمام مستندات بوسيله ادارات
پژوهش و توسعه منابع انساني شركت اصلي توسط هيأت داوران تاييد گردد.
ماده  -1شامل مشخصات و افالعات پرو،ه است كه ميبايست به فور كامل تلميل شود.
ماده  -2مربوط به زج اجراي كار پرو،ه براساس پروپوزال مصوب است .زداكثر امتياز ايي مياده20
مي باشد كه به ازاي هر  300نفر ساعت يك امتياز تعلق مي گيرد.
ماده  -3مربوط به متقاضي پرو،ه ( كارفرما مي باشد .زداكثر امتياز اي ماده 30امتياز ميباشيد .در
صورتيله متقاضي پرو،ه صنعت باشد  30امتياز ،در صورتيله پرو،ه مورد نظربخشي از يك فرح شركت
اصلي باشد  20امتياز و در صورتيله متقاضي پرو،ه در سطح مديريت باشد  10امتياز تعلق مي گيرد.
ماده  -4مربوط به كاربردي شدن (دستاوردها پرو،ه در صنعت نفت ميي باشيد .زيداكثر امتيياز ايي
ماده 50ميباشد.
ماده  -5مربوط به ميزان مشاركت با ساير موسسات و بخش هاي پژوهشي و صنعتي اسيت .زيداكثر
امتياز اي ماده  15مي باشد كه به هر مورد مشاركت صنعت ،وازد تحقيقياتي و موسسيات پژوهشيي/
صنعتي داخل /خارج كشور  5امتياز تعلق مي گيرد.
ماده  -6مربوط به اعتبار مصوب پرو،ه مي باشد.زداكثر امتياز اي ماده 20مي باشد كه به ازاي هر 40
ميليون ريال يك امتياز تعلق مي گيرد.
ماده  -7مربوط به تناسب زمان اجراي پرو،ه نسبت به زمان مصوب است .زداكثر امتياز اي ماده 20
مي باشد كه براي نسبت يك  20امتياز ،كمتر از  1/25معادل  10امتياز ،كمتر از  1/5معادل  8امتياز و
براي بيش از  1/5صفر امتياز تعلق مي گيرد .همچني براي نسبت كوچلتر از ييك 5 ،امتيياز بصيورت
تشويقي لحاظ مي گردد.
ماده  -8مربوط به تناسب بودجه هزينه شده نسبت به بودجه مصوب است .زداكثر امتيياز ايي مياده
 10مي باشد كه براي نسبت يك  10امتياز ،كمتر از  1/25معادل  8امتياز ،كمتير از  1/5معيادل 5
امتياز و براي بيش از  ،1/5صفر امتياز تعلق مي گيرد .همچني براي نسبت كوچلتر از ييك 5 ،امتيياز
بصورت تشويقي لحاظ مي گردد.
ماده  -9مربوط به ابتلار و نوآوري پرو،ه در زوزه فعاليت خود مي باشد .مالك انتخاب و امتيازدهي
براي ابتلار و نوآوري انتخاب پرو،ه پژوهشي در جشنواره هاي معتبر مورد تأئيد كميته داوران /هيئت
مميزي ميباشد .زداكثر امتياز اي ماده  15مي باشد كه به زائزي رتبه اول ،دوم و سوم به ترتيب
 10 ،15و  5امتياز تعلق مي گيرد.
ماده  -10مربوط به مقاالت چاپ شده در مجالت و يا ارائه شده در سمينارها و كنفرانس هياي مليي و
بي المللي است كه از پرو،ه استخراج شده باشد.

زداكثر 10امتياز به اي ماده تعلق مي گيرد كه چگيونگي امتييازدهي بيه مقياالت داخليي ،خيارجي و
كنفرانسها به شرح زير ميباشد:
مقاالت ثبت شده در  ISIو ISC

مقاالت چاپ شده در مجالت علمي و پژوهشي داخلي
Rev.01

هر مقاله زداكثر  3امتياز
هر مقاله زداكثر تا  2امتياز
10

مقاالت چاپ شده در مجالت علمي كاربردي و علمي ترويجي داخلي
مقاالت چاپ شده در مجالت علمي وزارت نفت(فبق ليست پيوست
امتياز
مقاالت ارائه شده در كنفرانسهاي بي المللي
مقاالت ارائه شده در كنفرانسهاي داخلي (چاپ شده در مجموعه مقاالت

هر مقاله زداكثر تا  1امتياز
هر مقاله زيداكثر تيا 2
هر مقاله زداكثر تا  1امتياز
هر مقاله زداكثر تا  0/5امتياز

تبصره -1براي آن دسته از مقاالتي كه ه در مجالت و ه در كنفرانسها ارائه شدهاند فقط يك بيار و
آن ه باالتري امتياز تعلق مي گيرد.
تبصره -2مقاالتي مورد بررسي قرارمي گيرند كه نويسنده آن وابستگي شركتي خود را در مت مقاله
ثبت كرده باشد و يا در قسمت تقدير و تشلر از زمايت هاي شركت ذيربط قدرداني كرده باشد.
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وزارت نفت
فرم انتخاب پروژه پژوهشي برتر علوم انساني
جشنوارة پژوهش و فناوري صنعت نفت
سال 1391
نام شركت/موسسه معرفي كننده:
ماده  -1مشخصات و اطالعات پروژه
نام پرو،ه................................................................................................................................................. :
اعتبار مصوب پرو،ه(ميليون ريال ..................................... :مدت زمان مصوب (ماه .........................................:
نام مجري پرو،ه ............................................................:سمت  /شغل........................................................ :
تاريخ شروع پرو،ه  .................................... .................. :تاريخ خاتمه پرو،ه .............................................. :
نشاني محل اجراي پرو،ه ........................................................................................................................... :
تلف محل اجرا........................................................................................................................................ :
پست اللترونيلي.............................................. ..........................................................................................:
ماده  -2مربوط به حجم اجراي كار پروژه(زداكثر  20امتياز
حجم اجراي كار (نفر ساعت

امتياز (هر  300نفر ساعت يك امتياز

*مالك ،زج كار در پروپوزال مصوب /قرارداد منعقده مي باشد.

ماده  -3مربوط به متقاضي پروژه  /كارفرما (زداكثر  20امتياز
متقاضي پروژه  /كارفرما

امتياز (صنعت  20امتيياز ،فيرح  10امتيياز و وازيد پيژوهش و فنياوري /
مركز تحقيقاتي  5امتياز

ماده  -4كاربردي شدن(دستاوردها) پروژه در صنعت نفت (زداكثر  50امتياز
نوع دستاورد

تحقق  /عدم تحقق

امتياز

جمع:
*مستندات و گواهي مربوط به هر يك از شاخص ها به پيوست ارائه شود.
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ماده  -5مربوط به ميزان مشاركت با ساير موسسات و بخش هاي پژوهشي و صنعتي(زداكثر  15امتياز
رديف

امتياز(صنعت ،وازد تحقيقاتي و موسسات داخل كشور

سازمان مشاركت كننده در اجراي پروژه

هر كدام  3امتياز و خارج از كشور  5امتياز

* گواهي قرارداد  /تفاه نامه مربوفه به پيوست ارائه شود.

ماده  -6مربوط به اعتبار مصوب پروژه(زداكثر  20امتياز
امتياز(هر  50ميليون ريال يك امتياز

اعتبار مصوب پروژه
*مستندات مربوط به اعتبار مصوب و ابالغي پرو،ه ارائه شود.

ماده  -7تناسب زمان صرف شده با ميزان مصوب (زداكثر  20امتياز
زمان صرف شده

زمان مصوب

نسبت زمان صرف شده به زمان مصوب

امتياز

*يك نسخه قرارداد اجراي پرو،ه ارائه شود.

ماده  -8تناسب بودجه هزينه شده با ميزان مصوب(زداكثر  10امتياز
بودجه مصوب

بودجه هزينه شده

نسبت بودجه هزينه شده به بودجه مصوب

امتياز

ماده  -9ابتكار و نوآوري(زداكثر  15امتياز
عنوان پروژه در جشنواره

سال انتخاب

رتبه

امتيــاز(رتبييه اول ،دوم و سييوم بييه
ترتيب  10 ،15و  5امتياز

*مستندات انتخاب پرو،ه در جشنوارههاي معتبر ارائه شود.
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ماده  -10مقاالت حاصل از پروژه (زداكثر  10امتياز
رديف

عنوان مقاله

نام كنفرانس،

شماره و نام مجله

تاريخ و محل برگزاري

امتياز

جمع امتياز:

* يك نسخه از مقاالت ضميمه شود.

 تاييديه مقام مسئول (مجري /توسعهدهنده /توليدكنندهمراتب فو ،مورد تأييد اي جانب مي باشد
نام و نام خانوادگي و سمت:

امضاء:
تاريخ:

 تاييديه مقام مسئول(كارفرمامراتب فو ،مورد تأييد اي جانب مي باشد.
نام و نام خانوادگي و سمت:

امضاء:
تاريخ:
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بررسي و تاييد فرم از نظر تكميل كليه مواد و مستندات
 -1تاريخ ارائه فرم تلميل شده و تشليل پرونده:
 -2تاريخ بررسي شللي فرم و مستندات:
 -3نتيجه بررسي شللي:
 كامل  :ارجاع به مرزله داوري
 ناقص  :بايگاني پرونده و زپف از جشنواره
نام و نام خانوادگي و امضا كارشناس بررسي كننده

جمع امتيازات پروژه پژوهشي
محل تأييد اعضاي كميته داوران/هيئت مميزي
رديف

نام و نام خانوادگي

سمت

امضا

1
2
3
4
5
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