نظام تشويق ژپوهشگران نهاد کتابخاهناهی عمومي كشور
بخشنامه مرحله پنجم
بهار 1397

مقدمه

در تداوم سياست تشويق پژوهشگران حيطة «كتابخانة عمومي» ،پس از چهار مرحله فراخوان آثار
منتشرشدة پژوهشي همكاران ارجمند و مستندسازي آن ،مرحلة پنجم با دريافت بازخوردها و اعمال
تغييراتي در چهارمين مرحله برگزار خواهد شد .دفتر پژوهش و نوآوري نهاد كتابخانههاي عمومي
كشور ،همكاران ارجمند را به شركت در پنجمين مرحله از«نظام تشويق پژوهشگران» دعوت ميكند.
مخاطب

تمام افرادي كه با نهاد كتابخانههاي عمومي كشور رابطه استخدامي دارند (مدير ،كتابدار ،ستادي و  )...و
همچنين كتابداران كتابخانههاي مشاركتي ميتوانند آثار منتشر شده خود را در سامانة نظام تشويق ثبت
نمايند.
مهلت ارسال آثار

با توجه به زمانبندي انجام شده ،امكان ثبت آثار در سامانه از زمان بازگشايي تا روز  31فروردين 1397
برقرار است.
فرايند
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1

الف) دورة زماني انتشار .در اين مرحله تنها آثاري در نظر گرفته ميشود كه در سال  1395و  1396منتشر
شدهاند و آثاري كه تاريخ انتشار آنها پيش از اول فروردين  1395يا بعد از 29اسفند  1396باشد ،مشمول
اين مرحله از تشويق پژوهشگران نيست .به بيان ديگر ،تنها اثري قابل قبول است كه منتشر شده باشد و
آثاري كه در سالهاي  1395و  1396بخشي از فرايند انتشار را طي كردهاند (مثالً مجوز كتاب يا گواهي
پذيرش مقاله دريافت شده ،اما در اين سال منتشر نشده) در اين مرحله بررسي نخواهند شد.
ب) گسترة موضوعي .آثار غير پژوهشي (نظير خبر ،شعر ،داستان و  ،)...به رغم ارجمندي ،مشمول مزاياي
نظام تشويق «پژوهشگران» نميشود و در نظامهاي ديگر ارزيابي و تقدير نهاد ،مورد توجه قرار ميگيرد.
از ميان آثار پژوهشي نيز بنا بر مأموريت و وظايف نهاد كتابخانههاي عمومي كشور ،امتيازدهي كمّي و
ارزيابي كيفي تنها شامل آثاري از همة ردههاي دانش و رشتههاي دانشگاهي (علم اطالعات و
دانششناسي ،علوم اجتماعي ،روانشناسي و فلسفه ،دين ،مديريت ،علوم مهندسي و رايانهاي ،ادبيات،
هنر ،جغرافيا و تاريخ) خواهد شد كه صرفاً به حوزههاي موضوعي مرتبط با كتابخانههاي عمومي پرداخته

*
باشند .
 تشويق پژوهشگران به پديدآوردن آثار پژوهشي در حوزة دانشي و خدمتي
كتابخانههاي عمومي و با هدف پردازش نظر يا ارائة راه حل براي مباحث و مسائل
اين حيطه ،ميتواند به جريانسازي دانشبنيان ،تقويت مباني مديريتي ،ارتقاء
خدمت و ايجاد پيوندي مستحكم ميان پژوهشگران و مراكز علمي و پژوهشي
بينجامد .مقصود از قرار دادن چنين حد و مرزي براي موضوع آثار مورد قبول در
نظام تشويق و تمركز پژوهش بر حوزه كتابخانههاي عمومي ،وفاداري به رسالت
نهاد و مأموريت خدماتي آن ،همچنين ايجاد زمينة مناسب براي تشويق بيشتر
پژوهشگران به كشف مسائل جاري و تالش براي يافتن راه حل اين مسائل است.
فرايند ثبت آثار

مطالعة بخشنامة مرحلة پنجم؛
آماده كردن فايل آثار منتشر شده طي دو سال  1395و  1396و اطالعات الزم؛
ورود به سامانه؛
ورود به حساب كاربري خود (پژوهشگراني كه تاكنون وارد اين سامانه نشدهاند ،بايد ابتدا عضو آن شوند)؛

ثبت اطالعات و بارگذاري فايلهاي الزم؛
2

و
پيگيري پيامهاي سامانه و تكميل نواقص احتمالي.
فرايند ارزيابي

ابتدا آثار دريافتشده بر اساس مؤلفههاي غيرمحتوايي سامانه بررسي شده ،امتياز هر اثر محاسبه و بر
اساس امتيازهاي كسب شده مبلغ قابل پرداخت تعيين ميشود؛ سپس محتواي كامل پژوهشهايي كه به
حل مسئلههاي كتابخانههاي عمومي كشور پرداختهاند از نظر روششناختي و كاربردي بودن توسط
كارگروه داوران (استادان دانشگاه و نمايندگان ستادي) بررسي خواهد شد و حمايتهاي ويژه و تكميلي
براي پديدآورندگان آثار برتر در نظر گرفته ميشود.
شيوه امتيازدهي

فرمول محاسبه امتياز هر اثر به شكل زير خواهد بود:
ضريب جدول ج × ضريب يكي از جدولهای گروه ب × امتياز جدول الف = امتياز

تبصره :وابستگي سازماني

درصورتيكه آثار منتشر شده در مجالت و همايشهاي علمي با درج وابستگي سازماني نهاد
كتابخانههاي عمومي كشور ارائه شده باشد ،مشمول  %20افزايش امتياز خواهد شد.
جدول الف .امتياز پايه
تعداد نويسنده

سهم پديدآورنده اصلي

سهم پديدآورنده همكار

 1نفر

30.000

-

 2نفر

25.000

20.000

 3نفر

20.000

15.000

 4نفر

15.000

10.000

بيش از  4نفر

10.000

5.000

جدول ب ـ .1ضريب انواع مجالت
علمي عمومي

علمي تخصصي

علمي ترويجي

علمي پژوهشي

معتبر غيرفارسي

1

1

2

3

3

3

تنها آن دسته از مجالت چاپي و الكترونيكي قابل قبول هستند كه داراي كد

ISSN

باشند يا در

نمايهنامههاي معتبر نمايه شده باشد.
مقاالت ترجمه شده ،نقد كتاب ،معرفي كتاب و امثال آن ...در گسترة موضوعي امتياز مذكور را دريافت
خواهند كرد.
جدول ب ـ .2ضريب انواع همايشها
همايش بينالمللي

همايش ملي

ساير همايشها

ارائه بهصورت سخنراني

4

3

2

چاپ متن كامل در مجموعه مقاالت

3

2

1

ارائه بهصورت پوستر

2

1

0.5

همايشهاي ملي و بينالمللي حتماً بايد در يكي از پايگاههاي معتبر علمي نمايه شده باشند.
جدول ب ـ .3ضريب طرحهای پژوهشي
طرحهای پژوهشي كوچك

طرحهای پژوهشي بزرگ

2

4

جدول ب ـ .4ضريب انواع كتاب
تمام كتاب

بخشي از كتاب

تأليفي

4

1

ترجمهای

3

0.75

گردآوری شده

2

0.5

جدول ب ـ .1ضريب پاياننامه

مقطع دكتری

مقطع كارشناسي ارشد

4

3

جدول ج .ضريب ميزان ارتباط اثر با كتابخانه عمومي
بيارتباط

كم ارتباط

مرتبط

0

1

2

4

