دستورالعمل انتخاب و معرفي پژوهشگر برتر صنعت نفت
مقدمه :به منظور ارج نهادن به امر پژوهش و تجليل از پژوهشگران برتر در ستاد وزارت نفت ،شركت هاي اصلي و شركتهاي تابعهه
وزارت نفت ،پژوهشگاه صنعت نفت ،دانشگاه صنعت نفت ،پژوهشكده ازدياد برداشت از مخازن نفهت و اهاز ،مؤسسهه مااععهات بهي -
اعمللي انرژي و شركت پژوهش و فناوري پتروشيمي اي دستوراععمل مالك انتخاب پژوهشگر برتر قرار ميايرد.

بخش -1هدف
 -1-1كمك به هدايت و جهتايري فعاعيت هاي پژوهشي در راستاي مأموريت ،راهبردها و اوعويت هاي پژوهشي وزارت نفت مبتنهي
بر مفاد نظام جامع راهبري پژوهش ،فناوري و نوآوري وزارت نفت و حل مشكالت صنعت نفت.
 -2-1شناسايي و تشويق پژوهشگران برتر صنعت نفت در راستاي ارتقاءارزش افزوده و نهادينه كردن امر پژوهش و فناوري.
 -3-1ايجاد انگيزه بيشتر جهت پرداخت به فعاعيتهاي پژوهش و فناوري در ميان كاركنان.

بخش  -2تعاريف
-1-2پژوهشگر؛ فردي است با حداقل مدرك كارشناسي كه زمان قابل توجهي را صرف پژوهشههاي للمهي و فنهي مهيكنهد و در
فرآيند اجراي پروژهها و مااععات پژوهشي نقش مؤثر و مستقيم ايفا ميكند .قرارداشت در سمت هاي پژوهشي براي حضهور در ايه
رقابت اعزامي نميباشد ،عيك پژوهشگران مي بايست از بي كارمندان رسمي ،پيماني و قراردادي مدت معي و قهراردادي كهار مهدت
موقت انتخاب شوند.

 -2-2شركتهاي اصلي؛ شامل شركت ملي نفت ايران ،شركت ملي صنايع پتروشيمي ،شركت ملي ااز ايران و شركت
ملي پااليش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران مي باشند.
بخش  -3چگونگي بررسي و انتخاب پژوهشگران برتر
-1-3

كسب حداقل  %30از مجموع امتيازات شرط الزم و كافي جهت شركت در جشنواره مي باشد ،و مهدارك ارسهاعي كهه ايه
حد نصاب را نداشته باشند ترتيب اثر داده نخواهد شد.

-2-3

كميته داوران در شركت هاي اصلي و مراكز تحقيقاتي؛ به منظور بررسي و انتخاب پژوهشگران برتهر صهنعت نفهت
ماابق با تركيب مشخص شده در مقدمه دستوراععمل ها و ضوابط جشنواره پژوهش و فناوري صنعت ،تشكيل خواهد شد.

تبصره  - 1جلسات كميته داوران با حضور حداقل  2/3اعضاء رسميت مي يابد.

-3-3

دوره زماني بررسي ارزيابي لملكرد فعاعيت هاي پژوهشي پژوهشگران ،اول فروردي ماه تا پايان اسفندماه همان سال

مي باشد.

-4-3
-5-3

پژوهشگران برتر بايستي از افراد پژوهشگر رسمي ،پيماني و قراردادي مدت معي شركت /سازمان ذيربط باشند.

كميته داوران با بررسي فرم هاي تكميل شده و مستندات آن نسبت به امتيازدهي هر بخش اقدام مي نمايد .په از
جمع بندي و مشخص شدن امتياز هر پژوهشگر ،تعداد نفرات حائز باالتري امتيازات به انضمام مستندات ذيربط به دبيرخانهه معرفهي
مي شوند .دبيرخانه پ از بررسي شكلي ،مدارك را جهت بررسي نهايي به هيئت مميهزي ارسهال مهيكنهد .نفهرات حهائز بهاالتري
امتيازات به لنوان پژوهشگران برتر جشنواره پژوهش و فناوري معرفي و مورد تشويق قرار خواهند ارفت.
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-6-3

زمان بندي فرآيند انتخاب و معرفي پژوهشگران برتر به شرح مندرج در تقويم ابالغي از طرف دبيرخانه اجهرا مهي-

اردد.

بخش  -4معرفي كلي فرمهاي انتخاب پژوهشگران برتر و نحوه امتيازدهي
فرمهاي انتخاب پژوهشگر برتر لالوه بر مشخصات و اطاللات فردي شامل  5ماده بوده كه ضروري اسهت كليهه
-1-4
اطاللات مورد نياز اي مواد بادقت توسط پژوهشگر (متقاضي) واجد شرايط تكميل اردد.

-2-4
-3-4

ضروري است كليه فعاعيت ها و اطاللات مورد نياز در دوره زماني مجاز حاصل شده باشد.

ارائه مستندات مربوط به هر يك از مواد فرم ها بصورت كامل و دقيق اعزامي مي باشد .بديهي است به فعاعيهت
هاي فاقد مستندات كامل امتيازي تعلق نخواهد ارفت.

-4-4

امتيازدهي براساس امتيازات اختصاصي هر ماده تعيي و سپ

با جمع بندي آنها امتياز نههايي ههر پژوهشهگر

مشخص مي اردد.

-5-4

فرمهاي تكميل شده (به صورت تايپي يا اعكترونيكي بها فرمهت  )pdfبهه انضهمام مسهتندات و بها امضهاي

مسئول مستقيم در مولد مقرر به مديريت /امور پژوهش و فناوري شركت /معاونت پژوهشي /معاونهت فنهاوري ارائهه شهده و په از
بررسي شكلي توسط كارشناس پژوهشي و حصول اطمينان از كامل بودن آن و مستندات مربوطه مراتب تأييد و جهت قرارارفت در
مسير داوري اقدام مي اردد .هر اونه نقص فرمها و مدارك در اي مرحله موجب حذف پژوهشگر از فرآيند داوري خواهد شد.
فلوچارت مراحل تكميل فرمها /بررسي شكلي /داوري و انتخاب پژوهشگران در شركتهاي تابعه و اصلي به پيوست مي باشد.
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بخش  -5نحوه تكميل فرمهاي انتخاب پژوهشگران برتر و امتيازات هر يك از مواد آن
ماده  -1شامل مشخصات و اطاللات فردي است كه ميبايست به طور كامل تكميل شود.
مدرك تحصيلي پژوهشگر مالك است .حداكثر امتياز اي

ماده  -2آخري

ماده  6ميباشد كه براي مقاع تحصيلي

دكتري 6امتياز ،مقاع تحصيلي كارشناسي ارشد  4امتياز و مقاع تحصيلي كارشناسي  2امتياز در نظر ارفته شده است.
ماده  -3مربوط به سابقه اشتغال پژوهشگر در وزارت نفت است .حداكثر امتياز اي ماده  5ميباشد كه براي هر سال اشتغال يك
امتياز اختصاص مييابد.
ماده  -4اي ماده مربوط به لملكرد للمي  -پژوهشي پژوهشگر مي باشد و شامل شش بند است:
بند الف) مقاالت:
حداكثر 20امتياز براي حوزه فني به اي بند تعلق ميايرد كه چگونگي امتيازدهي به مقاالت داخلي ،خارجي و كنفرانسهها بهه شهرح
زير ميباشد:
هر مقاعه حداكثر  10امتياز
هر مقاعه حداكثر تا  8امتياز
هر مقاعه حداكثر تا 5امتياز
هر مقاعه حداكثر تا  3امتياز
هر مقاعه حداكثر تا  5امتياز
هر مقاعه حداكثر تا  3امتياز

ثبت شده در  ISIو  ISCو JCR

مقاالت
مقاالت چاپ شده در مجالت للمي و پژوهشي داخلي و معتبر خارجي
مقاالت چاپ شده در مجالت للمي كاربردي و للمي ترويجي داخلي
مقاالت چاپ شده در مجالت للمي وزارت نفت(طبق عيست پيوست)
مقاالت ارائه شده در كنفرانسهاي بي اعمللي
مقاالت ارائه شده در كنفرانسهاي داخلي (چاپ شده در مجموله مقاالت)
سهم مشاركت نويسنداان مقاالت ماابق جدول  1عحاظ مي شود

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

نفر اول

1
2
3
4
 5نفر به باال

%100
%80
%65
%55
%50

نفر دوم

نفر سوم

نفر چهارم

تبصره :2براي
دسههههههههته از
%35
%30
%30
كهههه ههههم در
%25
%25
و ههههههههم در
كنفرانسها ارائه شدهاند فقط يك بار امتياز داده ميشود و باالتري امتياز تعلق ميايرد.
%40
%35
%30
%25

نفر پنجم

%25

آن
مقاالتي
مجالت

تبصره  :3در كليه مقاالت ذكر وابستگي پژوهشگر به وزارت نفت اعزامي مي باشد.
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بند ب) پروژه هاي پژوهشي خاتمه يافته:
حداكثر امتياز اي بند 30مي باشد كه به شرح زير طبق جدول شماره  2در نظر ارفته ميشود.




مجري /مسئول براي هر پروژه حداكثر  10امتياز
همكار  ،براي هر پروژه حداكثر  6امتياز ماابق جدول.
جدول -2ضرايب امتياز براي همكاري در پروژه هاي پژوهشي خاتمه يافته
تعداد همكاران

مجري يا مسئول

نفر دوم

مجري  /مسئول
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 پنجم

%25

* اواهي اختتام پروژه از واحد كنترل پروژه اخذ و ضميمه اردد.
* درخصوص مجري پروژه تائيديه كارفرما و درخصوص ساير همكاران تائيديه مجري پروژه ضميمه شود ( .شمول اي تبصره براي واحدهايي است كه فاقهد
واحد كنترل پروژه مي باشند).

بند ج) پروژه هايي كه به كسب دانش فني ،مهندسي پايه  ،توليد محصول تجاري يا بررسيي مييداني در صينعت نفيت
رسيده اند:
حداكثر امتياز اي بند 50ميباشد كه براساس موارد ذيل تعلق مي ايرد:




مجري /مسئول براي هر پروژه حداكثر  25امتياز
همكار  ،براي هر پروژه حداكثر  15امتياز ماابق جدول .3
جدول -3ضرايب امتياز براي همكاري در پروژه هايي كه به مرحله كسب دانش فني/مهندسي پايه/توليد محصول تجاري يا بررسي

ميداني در صنعت نفت رسيده اند.
تعداد همكاران

مجري يا مسئول

نفر دوم

مجري  /مسئول
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 پنجم

%25

براي اي پروژه ها ،ارائه نامه رسمي از شركت بهره بردار  /كارفرما  /مبني بر كسب دانش فني ،مهندسي پايه  ،توعيد محصول تجهاري
يا بررسي ميداني در صنعت نفت پروژه با اخذتائيديه از معاونت پژوهشهي /فنهاوري شهركت  /سهازمان مربوطهه اعزامهي اسهت .بهراي
همكاران پروژه ها نيز تأييد سوابق از سوي واحد كنترل پروژه اعزامي است .
تبصره  : 4كاربرد صنعتي شامل رفع معضل ،ارتقاء ارزش افزوده و بهينه سهازي ،افهزايش بههره وري (رانهدمان) و تغييهر آرايهش در
واحدهاي صنعتي مي باشد.
تبصره  :5در مورد پروژه هايي كه به مرحله نيمه صنعتي(پايلوت) رسيده اند  %50امتياز تخصيص مي يابد (اخذ تائيديهه از معاونهت
پژوهشي /فناوري شركت  /سازمان مربوطه اعزامي است) .
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تبصره  :6يك پروژه خاتمه يافته در محدوده زماني مجاز مي تواند درصورت دارا بودن شرايط ،امتيازات هر دو بنهد ب و ج را كسهب
نمايد .همچني پروژه خاتمه يافته در ساعهاي قبل كه در محدوده زماني مجاز به مرحله توعيد صنعتي  /كهاربردي  /پهايلوت /تجهاري
سازي /تست ميداني در حوزه باال دستي رسيده باشد نيز مي تواند از امتيازات بند ج استفاده نمايد.
بند د) انتشار كتاب:
براي آن دسته از كتب تأعيفي /تصنيفي كه به طور خاص مرتبط با زمينه فعاعيت پژوهشي پژوهشگر باشد حداكثر  20امتيهاز و بهراي
ساير كتب انتشار يافته در حوزه صنعت نفت حداكثر  10امتياز در نظر ارفته ميشود.
تبصره :7وابستگي سازماني نويسنده  /مترجم كتاب به وزارت نفت بايد در روي جلد كتاب يها صهفحه داخلهي صهراحتاال الهالم شهده
باشد.
تبصره :8براي كتابهاي تجديد چاپي در اي محدوده زماني بدون تغييردرمحتهوا معهادل  %50امتيهاز ودرصهورت تغييهربيش از%30
درمحتوابانظركميته داوران تا  %100امتيازتعلق مي ايرد.
بند هي) ابتكار و نوآوري:
حداكثر امتياز اي بند  20ميباشد كه براي هر مورد طرح ابتكاري و نوآوري  20امتياز تعلق مي ايرد .ارائه اواهي معتبردر محهدوده
زماني اي دستوراععمل با تاييد كميته داوران در شركتهاي اصلي و هيئت مميزي در ستاد وزارت نفت اعزامي ميباشد.
بند و) ثبت اختراع:
حداكثر امتياز اي بند  20مي باشد كه براي هر مورد اواهي معتبر ثبت اختراع و پتنت بي اعمللي  15امتياز ،ثبت اختراع داخلي بها
تائيد سازمان پژوهش هاي للمي و صنعتي كشور /ثبت نرم افزاربا تائيد شوراي لاعي انفورماتيك تا  10امتياز و اهواهي ثبهت اختهراع
اداره ماعكيت صنعتي تا  1امتياز تعلق مي ايرد.
ماده  -5درخصوص دبيري يا لضويت در كميته هاي مختلف پژوهشي داخل يا خارج از وزارت نفت؛ پژوهشگر به لنوان فرد
صاحبنظر به نماينداي از طرف شركت متبوع در آنها شركت مي نمايد و شامل شوراها ،كميته ها و كاراروه هاي للمي /پژوهشي
ميباشد .حداكثر امتياز اي ماده  10امتياز بوده كه به ازاي دبيري در هر كميته  4امتياز و به ازاي لضويت در هر كميته  2امتياز با
ارائه تأييديه از مدير پژوهش و فناوري شركتهاي اصلي /معاون پژوهشي /فناوري هابها يا حكم شركت در كميته تعلق ميايرد.
*اي دستوراععمل در يك مقدمه 5 ،بخش 5 ،ماده 6 ،بند و  8تبصره به انضمام فرمهاي پيوست در تاريخ  90/8/28به تأييد كاراروه
فرلي تدوي شاخصهاي جشنواره پژوهش و فناوري صنعت نفت رسيد.

Rev. 03

5

وزارت نفت

محل
الصاق
عكس
پژوهشگر

فرمهاي انتخاب پژوهشگر برتر
جشنوارة پژوهش و فناوري صنعت نفت
سا ل 1391

نام شركت/موسسه معرفي كننده:
ماده  -1مشخصات فردي
محل توعد................. :
نام ................. :نام خانواداي ...................................... :تاريخ توعد.................. :
سمت.............................................................................................................................................................. :
نشاني محل كار............................................................................................................................................... :
تلف محل كار................................................................................................................................................ :
تلف همراه...................................................................................................................................... :
نشاني منزل..................................................................................................................................................... :
تلف منزل.......................................................................................................................................... :
پست اعكترونيكي...............................................................................................................................
ماده  -2اطالعات آخرين مدرك تحصيلي
رديف

دانشگاه محل تحصيل-كشور

مدرك تحصيلي

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

رديف

محل اشتغال

تاريخ شروع و خاتمه

رتبه علمي  /سمت

امتياز

جمع امتياز:
* اواهي اشتغال  /فعاعيت پژوهشي ضميمه شود.

ماده  -4عملكرد علمي – پژوهشي
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مقاالت چاپ شده در مجالت
عنوان مقاله

رديف

نام مجله

نوع مجله سال و شماره مجلهتعداد همكاران وضعيت پژوهشگر
(نفر اول /دوم)... /

امتياز

جمع امتياز:

* يك نسخه از تصوير صفحه اول مقاعه چاپ شده در مجله (با آرم و مشخصات مجله و ناشر) ضميمه اردد.
* اي ماده بازه زماني دو سال قبل را شامل ميشود.

مقاالت پذيرفته شده در كنفرانسها و همايشها
عنوان مقاله

رديف

نام همايش يا كنفرانس

تاريخ و محل برگزاري تعداد همكاران وضعيت پژوهشگر
(نفر اول /دوم)... /

امتياز

جمع امتياز:
* يك نسخه از تصوير مقاعه چاپ شده در كتابچه مجموله مقاالت ( )Proceedingكنفران

ضميمه اردد.

 .بند ب) پروژه هاي پژوهشي خاتمه يافته
رديف

عنوان پروژه

مسئوليت پژوهشگر

وضعيت همكاري

(مجري/همكار)

(نفر اول ،دوم و )...

تعداد همكاران پروژه

تاريخ شروع و خاتمه

امتياز

جمع امتياز:
* اواهي اختتام پروژه از واحد كنترل پروژه اخذ و ضميمه اردد.
* درخصوص مجري پروژه تائيديه كارفرما و درخصوص ساير همكاران تائيديه مجري پروژه ضميمه شود ( .شمول اي تبصره براي واحدهايي است كه فاقهد
واحد كنترل پروژه مي باشند).
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بند ج) پروژه هايي كه به مرحله كسب دانش فني/مهندسي پايه/توليد محصول تجاري  /بررسي ميداني در صنعت نفت رسيده اند.
رديف

عنوان پروژه

مسئوليت پژوهشگر
(مجري /همكار)

وضعيت همكاري تعداد همكاران پروژه

كاربر پروژه سال شروع كاربري چگونگي كاربرد
(توليدانبوه/پايلوت)

(نفر اول ،دوم و )...

امتياز

جمع امتياز:
*ارائه نامه رسمي از شركت بهره بردار  /كارفرما  /مبني بر كسب دانش فني ،مهندسي پايه  ،توعيد محصول تجاري و تست ميداني در حوزه باالدستي پروژه ضميمه اردد.
*براي همكاران پروژه ها نيز تأييد سوابق از سوي واحد كنترل پروژه اعزامي است .

بند د) كتب چاپ شده
رديف

عنوان كتاب/جزوه

نوبت چاپ(چاپ اول  /تجديد چاپ)سال و محل انتشار
تأليف/تصنيف  /ترجمه

نام ناشر

امتياز

جمع امتياز:
* يك نسخه از كتب پيوست اردد.
** كتابهاي منتشر شده در سال قبل (در صورت كسب امتياز در آن سال) مورد داوري قرار نميايرند.

بند ه) ابتكار و نوآوري
رديف

عنوان طرح

سال انتخاب

رتبه

مسئوليت پژوهشگردر طرح

امتياز

جمع امتياز:
*اواهي يا تأييديه پيوست اردد.
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بند و) ثبت اختراع
رديف

تاريخ و محل ثبت

عنوان اختراع

نام شركت حامي

شماره ثبت

امتياز

جمع امتياز:
*تصوير اواهي ثبت اختراع ضميمه اردد.

* چنانچه اختراع ثبت شده داراي تائيديه از سازمان پژوهش هاي للمي و صنعتي /ثبت نهرم افهزار از شهوراي لهاعي انفورماتيهك /شهوراي لهاعي
پزشكي واواهي ثبت اختراع از اداره ماعكيت صنعتي مي باشد ،ارائه اواهي جهت اخذ امتياز مربوطه اعزامي

ميباشد.

.ماده  -5دبيري  /عضويت در كميته هاي مختلف پژوهشي داخل يا خارج از صنعت نفت
رديف

عنوان كميته/جلسه

مسئوليت

تاريخ برگزاري

امتياز

توضيحات

جمع امتياز

* ارائه حكم دبيري يا لضويت در كميته ضميمه اردد.
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بررسي و تاييد فرمها از نظر تكميل كليه مواد و مستندات

 تاريخ ارائه فرمهاي تكميل شده توسط پژوهشگر به واحد پژوهش و فناوري تابعه /اصلي و تشكيل پرونده: تاريخ بررسي شكلي فرمها و مستندات: نتيجه بررسي شكلي: كامل  :ارجاع به مرحله داوري
 ناقص  :بايگاني پرونده و حذف از جشنواره
نام و نام خانواداي و امضا كارشناس بررسي كننده

جمع كل امتيازات پژوهشگر

محل تأييد اعضاي كميته داوران

رديف

نام و نام خانواداي

سمت

امضا

1
2
3
4
5
6
7
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