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 ژپوهشگر ربرت  و معرفي دستورالعمل انتخاب 

 شرکت مدرییت منابع آب و شرکتهای زریمجموهع

هاي منابع آب ایران و شرکتمدیریت شرکت مادر تخصصی در به منظور ارج نهادن به امر پژوهش و در راستاي تجليل از پژوهشگران برتر 
 گيرد.قرار می گر برترپژوهشمالك عمل انتخاب  دستورالعملاین ، تابعه

 .يروهاي پژوهشی در راستاي مأموریت، راهبردها و اولویتهاي پژوهشی وزارت نگيري فعاليتکمك به هدایت و جهت -1-1
  .در راستاي ارتقاء و نهادینه کردن امر پژوهشآب  صنعتهاي پژوهشی برتر شناسایی و تشویق پژوهشگران برتر و پروژه -1-2
 .هاي پژوهش و فناوري در ميان کارکنانجهت پرداختن به فعاليتجاد انگيزه مضاعف ای -1-3

 

با حداقل مدرك کارشناسی است که و یا قرارداد کار مدت موقت  ، طرحقرارداد مدت معين ،پژوهشگر برتر: شاغل رسمی، پيمانی -1-2
 باشد.می دستورالعملد و حایز شرایط مندرج در این کنمیآب ا صنعت زمان قابل توجهی را صرف پژوهشهاي مورد تایيد و مرتبط ب

بایست از بين کارمندان باشد، ليكن پژوهشگران میقرارداشتن در سمتهاي پژوهشی براي حضور در این رقابت الزامی نمی -1تبصره 
 انتخاب شوند. و طرح رسمی، پيمانی و قراردادي مدت معين

يمه وقت یا تمام وقت کليه دانشگاه ها و مراکز پژوهشی که زیر نظر وزارت علوم، تحقيقات و فناوري هستند اعضا هيئت علمی ن -2تبصره 
 .باشندنيرو همكاري دارند، مجاز به شرکت در فرایند ارزیابی پژوهشگر برگزیده نمی و به نوعی با وزارت

 

کاربردي شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران به منظور بررسی و انتخاب پژوهشگران  گروه تحقيقاتتوسط کميته داوران  -1-3
 برتر صنعت آب تشكيل خواهد شد.

 .باشد( می 1401 شهریورانتهاي  تا 98 نی)فرورد سال گذشته 3 ،هاي پژوهشیفعاليت برترین زمانی بازه -2-3
 نماید.كميل شده و مستندات آن نسبت به امتيازدهی هر بخش اقدام میتهاي فرمکميته داوران با بررسی  -3-3
 .باشندنفر اول( در سه سال گذشته مجددا مجاز به شرکت در فرایند ارزیابی پژوهشگر برگزیده نمی 3) پژوهشگران برگزیده - 4-3 

دقت  با کليه اطالعات مورد نياز ضروري است ،و تخصصی وه بر مشخصات و اطالعات فرديانتخاب پژوهشگر برتر عال فرمدر  -1-4
 توسط پژوهشگر )متقاضی( واجد شرایط تكميل گردد.

 شده باشد. لحاص زمانی مجاز بازهدر ، ضروري است کليه فعاليتها و اطالعات مورد نياز  -2-4
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، باشد. بدیهی است به فعاليتهاي فاقد مستندات کاملورت کامل و دقيق الزامی میبص فرمه مستندات مربوط به هر یك از مواد ارای -3-4
 امتيازي تعلق نخواهد گرفت.

 گردد.بندي آنها امتياز نهایی هر پژوهشگر مشخص میصاصی هر ماده تعيين و سپس با جمعامتيازدهی براساس امتيازات اخت -4-4

 

بایست به طور کامل است که می ، اطالعات آخرین مدرك تحصيلی و سابقه اشتغال در صنعت آبشامل مشخصات و اطالعات فردي -1-5
 تكميل شود.

 بند است: پنجشامل  باشد ومی پژوهشگر پژوهشی -علمی به عملكردمربوط  این ماده -2-5

 

 :باشدخارجی و کنفرانسها به شرح زیر میکه چگونگی امتيازدهی به مقاالت داخلی،  دريگمیامتياز به این بند تعلق  40 حداکثر

 امتياز 6هر مقاله حداکثر         ISIمقاالت ثبت شده در 
 امتياز 5هر مقاله حداکثر        ISCمقاالت ثبت شده در 

 امتياز 4هر مقاله حداکثر    و وزارت نيرو    ت علمی و پژوهشی داخلیمقاالت چاپ شده در مجال
 امتياز 3هر مقاله حداکثر    مقاالت چاپ شده در مجالت علمی کاربردي و علمی ترویجی داخلی

 امتياز 2هر مقاله حداکثر       المللیه شده در کنفرانسهاي بينیمقاالت ارا
 امتياز 1هر مقاله حداکثر    ی )چاپ شده در مجموعه مقاالت(ه شده در کنفرانسهاي داخلمقاالت ارای
 امتياز 5هر مقاله حداکثر    المللی در خصوص اقتصاد مقاومتی              ه شده در سطح بينمقاالت ارای
   امتياز    2هر مقاله حداکثر   ه شده در سطح ملی در خصوص اقتصاد مقاومتی                      مقاالت ارای

         
و آن هم باالترین  شوداند فقط یك بار امتياز داده میه شدهدر مجالت و هم در کنفرانسها ارای براي آن دسته از مقاالتی که هم :1تبصره

 .باشدامتياز می
ي تمدامی اسدت. ایدن معيدار بدرا -1براي آن دسته از مقاالتی که به صورت مشترك چاپ شدده اسدت، مبنداي امتيداز جددول  :2تبصرره 

 دستاوردهاي پژوهشی مبنا خواهد بود. 
 

 ضرايب امتياز براي ارائه دستاوردهاي پژوهشی به صورت مشترك -1جدول 
 نفر پنجم نفر چهارم نفر سوم نفر دوم نفر اول تعداد همكاران

1 100%     
2 80% 40%    
3 65% 35% 35%   
4 55% 30% 30% 30%  

 %25 %25 %25 %25 %50 نفر به باال 5

 مقاالت بایستی در رسته آب چاپ شده باشند. این موضوع بایستی در مورد سایر دستاوردهاي پژوهشی نيز برقرار باشد.  :3تبصره 

 :هابراساس سطوح پروژه که باشدمی 60 این بندحداکثر امتياز 
  50( کالن ملی 1 
  40( طرحهاي بزرگ 2 
  30( طرحهاي متوسط 3 
  20کوچك ( طرحهاي 4 

 .شوددر نظر گرفته میبه شرح زیر و 
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 .امتياز 15 پروژهبراي هر  ول/ مسئمجري
 .به نسبت ميزان همكاري امتياز 10حداکثر  پروژههمكار، براي هر 

  صفحه اول قرارداد و فهرست افراد کليدي پيوست باشد. :1تبصره

  دست اجرا امتيازي تعلق نمی گيرد.به پروژه هاي در  :2تبصره

 گيرد. به طرح هایی که نظارت بر آن توسط پژوهشگر انجام گرفته است، امتيازي تعلق نمی :3تبصره
 
 

آب صنعت  هايبا نياز هاي مرتبطزمينه فعاليتدر باشد که براي آن دسته از کتب که به طور خاص می 40 حداکثر امتياز این بند
 شود. در نظر گرفته میامتياز  5کتب ترجمه حداکثر امتياز و براي  10حداکثر  ، براي کتب تأليفیگيردلحاظ می باشد

صفحه اول کتاب به همراه شماره شابك پيوست باشد.
  نمره تعلق می گيرد. 2ر به کتب بدون شابك یا کتابچه هاي چاپ شده در مجموعه هاي وزارت نيرو حداکث :2تبصره

ایدن براي . مالك امتيازدهی گيردتعلق میامتياز  10 ابتكاري و نوآوري طرح مورد که براي هرباشد می 40حداکثر امتياز این بند 
و  یریت مندابع آب ایدرانمدد مادرتخصصدی اضيان شدرکتکميته داوران براي متق کتبی يدها با تایدر جشنواره بند برگزیده شدن

 باشد.زمانی مجاز می بازهدر  هاي تابعهشرکت

امتياز، ثبت اختراع داخلی با  30المللی گواهی معتبر ثبت اختراع و پتنت بين باشد که براي هر موردمی 60حداکثر امتياز این بند 
امتياز و گواهی ثبت  20يد شوراي عالی انفورماتيك کشور تا با تای فزاراد سازمان پژوهشهاي علمی و صنعتی کشور/ ثبت نرمتایي

 گيرد.امتياز تعلق می 10اختراع اداره مالكيت صنعتی تا 

: پژوهشگر بده يروداخل یا خارج از وزارت ن هاها و همایشو کنفرانس هاي مختلف پژوهشیدرخصوص دبيري یا عضویت در کميته -3-5
پژوهشدی  هاي علمی/ها و کارگروهنماید و شامل شوراها، کميتهنمایندگی از طرف شرکت متبوع در آنها شرکت می عنوان فرد صاحبنظر به

امتياز بدا ارایده  5  ياز و به ازاي عضویت در هر کميتهامت 10امتياز بوده که به ازاي دبيري در هر کميته  30باشد. حداکثر امتياز این ماده می
 گيرد. يدیه تعلق میتای

منظور از کميته ها و کارگروه هاي علمی پژوهشی، کميته تحقيقات شرکت مادرتخصصی مدیریت مندابع آب ایدران و  :1تبصره
  در مجموعه وزارت نيرو و کميته ها و کارگروه هاي علمی پژوهشی مرتبط در سایر ارگانها و سازمانها است.هاي تابعه شرکت

اسدت کده پژوهشدگر بده عندوان آب  زمينده تخصصدیهداي آموزشی/پژوهشدی در وزشی، کارگاههاي آممربوط به آن دسته از دوره -4-5
 شود.یيدیه داده میساعت یك امتياز با ارایه تا 10 امتياز بوده که به ازاي هر 25نماید. حداکثر امتياز این ماده دهنده اجرا میهیارا
 الزامی است( به همراه تایيدیه ه و ارسال تجربه)گواهی ارای اشدبمی 40حداکثر امتياز ه تجارب و مستندسازي تجارب ارای -5-5

 امتياز 15المللی مراجع بين          
 امتياز 10ها المللی مدیریت و سایر کنفرانسکنفرانس بين         
 امتياز 5کنفرانس ملی          
 امتياز 3با تایيد مدیرعامل           
 امتياز 5توسعه کنفرانس دانش         
 
 (:لوح تقدیر، گواهی و... )داراي  باشدمی  80حل مشكل از صنعت آب حداکثر امتياز  -6-5

 امتياز 40وزیر نيرو         
 امتياز 30 نيرو معاون وزیر         
 امتياز 25مدیرعامل شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران          
 امتياز 20ایران معاون شرکت مدیریت منابع آب          
 امتياز 15اي مدیر عامل آب منطقه         
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 امتياز 10سایر مراجع با تایيد کمتر          

 :باشدمی 40 داراي تایيدیه از دانشگاه مرتبط با صنعت آب هاي دانشگاهینامهمشاوره و راهنمایی پایانحداکثر امتياز  -7-5
 امتياز 10استاد راهنماي دکتري          
 امتياز 8ليسانس استاد راهنماي فوق         

 امتياز 6استاد مشاور دکتري          
 امتياز 5ليسانس استاد مشاور فوق         

 )محدودیت زمانی ندارد( نامه رساله مرتبط با صنعت آب با تایيد دبير کميته تحقيقات شرکتانجام پایانحداکثر امتياز  -8-5
 باشدمی 18 

 امتياز 10رساله دکتري 
 امتياز 8نامه کارشناسی ارشد پایان

 : )تصویر کارت عضویت( باشدمی 10 مرتبط با صنعت آب هاي علمیعضویت در انجمنحداکثر امتياز  -9-5
 امتياز 5مدیره هيات

 امتياز 2عضویت          

 :ه مستندات()ارای باشدمی 10ثر امتياز کداوري مقاالت حدا -10-5
 امتياز ISI 4 و ISCالمللی در مجالت بين         

 امتياز 3مجالت علمی پژوهشی          
 امتياز 2المللی هاي بينکنفرانس         
 امتياز 1هاي ملی کنفرانس         

 :ه()نامه دبير کميت باشدمی 20داوري طرحهاي پژوهشی و نظارت بر طرحهاي پژوهشی حداکثر امتياز  -11-5
 امتياز 10طرحهاي ملی          
 امتياز 8طرحهاي استانی          

 .باشدامتياز می 20، سال اخير 3ه اولویت تحقيقاتی مصوب در سطح وزارت نيرو در حداکثر امتياز ارای -12-5 
 امتياز 2هر اولویت مصوب با تایيد دبير کميته تحقيقات شرکت        

)تصویر پيشنهادات در سایت نظام پيشنهادات و نامه دبير  باشدمی 15 در نظام پيشنهاداته شده د پيشنهادات ارایحداکثر امتياز تعدا -13-5
     نظام پيشنهادات شرکت مربوطه الزامی است( 

 امتياز 2 در سطح ملی پيشنهاد    
 امتياز 1پيشنهاد عادي     

ی که توانسته باشد بهبود در عملكرد شرکت مربوطه را به همراه داشته باشد اطالق عملكرد سازمان، به هر نوع تالش و ابداع ارتقاء -14-5
 .شودمی

 ه تایيدیه از مدیران مربوطه یا سایر ارگانهاي مرتبط با موضوع طرح باشد. دات این بخش بایستی همراه با ارایمستن
 امتياز 10الف( گواهی بهبود عملكرد از مدیر مربوطه 

 امتياز 20هاي مختلف سازمانی كرد از مدیر عامل در بخشهبود عملب( گواهی ب
 امتياز 20ج( گواهی بهبود عملكرد از سایر سازمانها و ارگانهاي مرتبط با موضوع طرح 

 گيرد.هایی که بهبود عملكرد در آن توسط شخص متقاضی امضا شده باشد امتيازي تعلق نمیبه گواهی
 .گيردهاي فوق امتيازي تعلق نمیشود بدون وجود گواهیشناسان یا مدیران تهيه میبه گزارشاتی که به صورت معمول توسط کار
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صصي   مدرییت منابع آب اریان   تخ
 شرکت مارد 

 

 

  تربران انتخاب پژوهشگر فرم

 1401  سال

 

 آخرین مدرك تحصيلی ضميمه شود.تصویر *

 

 گواهی اشتغال/ فعاليت پژوهشی ضميمه شود *
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 به همراه گواهی پذیرششده در مجله  یرفتهپذشده در مجالت: یك نسخه متن کامل مقاله  پذیرفتهبراي مقاالت  *

 ( کنفرانسProceedingه شده در کنفرانسها: یك نسخه از تصویر مقاله چاپ شده در کتابچه مجموعه مقاالت )براي مقاالت ارای *

 

 گردد. هارای پيوست به گواهی اختتام پروژه  *

 درخصوص مجري پروژه تائيدیه کارفرما و درخصوص سایر همكاران تائيدیه مجري پروژه ضميمه شود. *

 .مجري و یا همكاران پروژه جزء کارکنان دولت نباشندباشند که هایی مورد تایيد میپروژه ،ت دولتطبق قانون منع مداخله کارکنان در معامال* 

 پيوست گردد. یك نسخه از کتب *

 .مورد داوري قرار می گيرند قبل کتابهاي منتشر شده در سال **

 .گردد پيوستتأیيدیه گواهی یا *

 تصویر گواهی ثبت اختراع ضميمه گردد. * 

اخذ باشد، ارایه گواهی جهت صنعتی می مالكيتگواهی ثبت اختراع از اداره  افزار از شوراي عالی انفورماتيك وهاي علمی و صنعتی/ ثبت نرمه داراي تائيدیه از سازمان پژوهشچنانچه اختراع ثبت شد*   

 باشد.امتياز مربوطه الزامی می
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 امتياز تاریخ برگزاري مسئوليت عنوان کميته/جلسه ردیف
 
 

 توضيحات     

 جمع امتياز
 ت در کميته ضميمه گردد.ارائه حكم دبيري یا عضوی *

 توضيحات امتياز مسئوليت پژوهشگر محل برگزاري مدت تاریخ برگزاري عنوان دوره/ کارگاه ردیف

 جمع امتياز
 تائيدیه و یا گواهی برگزاري دوره/کارگاه از اداره آموزش ضميمه شود. *

 ه تجارب و مستندسازی تجاربارای -5

 امتياز هامراجع یا کنفرانس عنوان ردیف

 جمع امتياز
 ه و تجربه ضميه شود.گواهی ارای *       

 امتياز داراي تایيدیه از عنوان ردیف

 جمع امتياز
 * شامل لوح تقدیر، گواهی و ...     

 های دانشگاهی نامهاهنمایی پایانمشاوره و ر -7

 امتياز مسئوليت در رساله نام دانشگاه عنوان ردیف

 جمع امتياز
 * گواهی تحصيالت تكميلی ضميمه شود.     

 نامه رساله مرتبط با صنعت آب با تاییدیه دبیر کمیته تحقیقات شرکت انجام پایان -8

 امتياز نام دانشگاه عنوان رساله ردیف

 جمع امتياز
 نامه و صورتجلسه دفاع ضميمه شود.* فایل پایان
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 های علمی و یا عضویتعضویت در هیات مدیره انجمن -9

 امتياز نوع عضویت نام انجمن ردیف

 جمع امتياز
 * تصویر کارت عضویت ضميمه شود.

 امتياز مجله یا همایش مقالهنام  ردیف

 مع امتيازج
 * گواهی سردبير ضميمه شود.

 امتياز سال خاتمه کارفرما عنوان طرح ردیف

 جمع امتياز
 * نامه دبير ضميمه شود.

 تحقیقاتی مصوب در سطح وزارت نیرو  ه اولویتارای -12

 امتياز هسال ارای عنوان اولویت ردیف

 

 جمع امتياز

 .يدیه دفتر تخصصی ذیربط و دبير کميته تحقيقات ضميمه شودتائ *

 

 ه شده تعداد پیشنهادات ارای-13

 امتياز هسال ارای عنوان اولویت ردیف

 جمع امتياز

 .  تصویر پيشنهادات در سایت نظام پيشنهادات و نامه دبير نظام پيشنهادات شرکت ضميمه شود *
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 تاریخ ارایه فرم توسط پژوهشگر به گروه تحقيقات کاربردي و تشكيل پرونده:
  





 

 


