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خوشبختانه مسئله  فناورى نانو یک تجربه  موفقى است براى کشور ما؛ و نشان دهنده  این 
است که وقتى یک مجموعه  عالقه مند و دلسوز و بامعرفت به کار متمرکز مى شوند بر روى 
یک نقطه خاصى و کار را با برنامه پیش مى برند، پیشرفت هاى محسوس و جهش وارى در آن 
کار به وجود مى آید. پیشرفت کار فناورى نانو در واقع براى ما عالوه بر اینکه خودش ارزش 
دارد، از این جهت هم که یک نمونه اى است که ما بتوانیم در همه  کارهاى کشور از این نمونه 

تبعیت کنیم و آن را معیار قرار بدهیم، براى ما ارزش دارد.
خداى متعال را شکر مى گزاریم که یک چنین اتفاقى افتاده؛ مهم این است که شما ببینید 

عوامل این پیشرفت جهشى چه بوده است، این عوامل را بایستى نگه دارید؛ 
وجود برنامه  خوب  	•

ثبات در مدیریت 	•
اهتمام به فرهنگ سازى و گفتمان سازى 	•
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دهمین جشنواره برترین های
فنـاور ی نانـو مقدمه

ستاد ویژه توسعه فناوري نانو به صورت ساالنه افراد و نهادهای مؤثر در توسعه 
علم و فناوري نانو را در راستای چشم انداز، اهداف و برنامه های سند راهبرد آینده 

فناوري نانو ارزیابی و رتبه بندی می نماید.
ایجاد رقابت در بین افراد و نهادهای فعال فناوری نانو، سوق دادن حرکت آنها 
در جهت برنامه های ستاد، هم سوسازی فعالیت ها و هم افزایی دستاوردها از جمله 

اهداف این ارزیابی است.
در این برنامه دستاوردها و فعالیت های ساالنه مراکز پژوهشي، متخصصان، 
فناوران، مراکز رشد و آزمایشگاه ها ارزیابی می شوند. تاکنون در 9 سال پیاپی 
این ارزیابی ها انجام و افراد و نهادهای برتر فناوری نانو در سال های 1384 تا 
1392 مشخص شده اند. برگزیدگان این ارزیابی ها در مراسمی با عنوان »جشنواره 

برترین های فناوری نانو« معرفی شده و از آنها تقدیر به عمل آمده است. 
امسال دهمین دوره ارزیابی ها در بخش های مختلف انجام شد و برگزیدگان در 
دو مراسم مجزا معرفی شدند. در بخش های محصوالت، تجهیزات و مراکز رشد 
مراسمی با عنوان »برگزیدگان جشنواره فناوری نانو« در افتتاحیه هشتمین جشنواره 
و نمایشگاه فناوری نانو )13 مهر ماه 1394( برگزار و برگزیدگان در این بخش ها 

معرفی شده و از آنها تقدیر به عمل آمد.
برگزیدگان ارزیابی در بخش های محققان، محققان فناور، موسسات پژوهشی 
و دانشگاه ها و آزمایشگاه های عضو شبکه آزمایشگاهی نیز در مراسمی با عنوان 

»دهمین جشنواره برترین های فناوری نانو« معرفی می شوند.

بخش های  در  ارزیابی  برگزیدگان  فناوری نانو،  برترین های  جشنواره  دهمین  در 
موسسات پژوهشی، متخصصان و آزمایشگاه ها معرفی خواهند شد. این جشنواره با 
توجه به گردهمایی متخصصان فعال فناوری نانو کشور در ششمین کنفرانس بین المللی 
نانوساختارها، همزمان با افتتاحیه این کنفرانس در تاریخ 17 اسفند ماه 1394 در جزیره 

کیش برگزار می شود.
در این مراسم برگزیدگان در بخش های زیر معرفی می شوند:

   5 موسسه پژوهشی و دانشگاه برتر؛
   10 محقق برتر؛

   محقق جوان برتر؛
   3 محقق فناور برتر؛
   3 آزمایشگاه برتر.

شایان ذکر است کنفرانس بین المللی نانوساختارها به همت دانشگاه صنعتی شریف 
از 17 تا 2۰ اسفند ماه سال جاری در جزیره کیش و با حضور محققان فعال داخلی و 
میهمانان برجسته خارجی برگزار می شود. هدف این کنفرانس فراهم آوردن فرصتی 
مناسب برای معرفی پیشرفت های جدید محققان کشور،  بررسی چالش های پیش رو در 
عرصه نانوساختارها و تقویت همکاری بین محققان ایرانی و  خارجی در زمینه فناوری 

نانو می باشد.
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روند ارزیـابی 
محققـان 

و مراکز پژوهشی

فراخوان شرکت در جشنواره برترین ها 
از طریق سایت جشنواره و ارسال 

خبرنامه به محققان انجام شد.

نتیجه امتیازدهی اولیه 
با توجه به اطالعات برنامه حمایت تشویقی مقاالت، 

پایان نامه ها و ...  به نمایش گذاشته شد.

با ارسال نامه ای به مراکز پژوهشی شاخص های ارزیابی 
معرفی شده و از مراکز درخواست شد تا فردی را 

به عنوان رابط برای پیگیری مسائل مربوط 
به جشنواره معرفی نمایند. 

امتیازدهی 17 ثبت اختراع بین المللی
امتیازدهی 179 ثبت اختراع داخلی

بررسی و امتیازدهی 88 محصول توسعه یافته
امتیازدهی 11 پایان نامه مبتنی بر نیاز صنعت

مهلت ارسال مدارک 
تا 30 آذر تمدید شد

با توجه به امتیازات کسب شده، 10 محقق برتر، 
محقق جوان برتر، 3 محقق فناور برتر 

و 5 مرکز پژوهشی برتر انتخاب و معرفی شدند.

مراسم معرفی برگزیدگان 
» دهمین جشنواره برترین های فناوری نانو«

جلساتی با حضور 
رابطان مراکز 

برگزار شد و امتیاز 
مراکز به صورت 
جداگانه بررسی 

گردید.

ISI امتیازدهی 4684 مقاله
امتیازدهی 10 ارائه شفاهی در کنگره های معتبر بین المللی

امتیازدهی 161 مقاله علمی پژوهشی در مجالت مورد تایید ستاد نانو
امتیازدهی 1088 پایان نامه

امتیازدهی 29 کتاب

 محققان از طریق سیستم پیام 
 با دبیرخانه جشنواره تماس 

برقرار کردند تا سواالت، ابهامات، 
و اعتراضات خود را مطرح کنند.

از محققان برتر درخواست شد 
امتیازات نهایی خود را بررسی کنند 

و در صورت وجود ابهام، از طریق پیام 
با دبیرخانه جشنواره مکاتبه نمایند.

 مجموعا 170 پیام 
و 35 ایمیل پاسخ دهی شد.

فراخوان جشنواره

بررسی سایر مدارک بررسی مدارک مشمول حمایت تشویقی

11 آبان
1 آبان

18 آذر

1 دی

23آذر-  
دی16-30 15 دی

22 آذر

م ها
 پیا

ستم
 سی

دن
ل ش

فعا

1 بهمن

10بهمن
11بهمن

15 بهمن

مهلت ارسال مدارک 
برای مراکز پژوهشی 

و 100 محقق برتر 
به مدت یک هفته 

تمدید شد.

تمدید مهلت ارسال مدارک

تمدید مهلت ارسال مدارک

ت
ازا

متی
ن ا

شد
ی 

های
ن

پاسخگویی به پیام ها و ایمیل هارتبه بندی نهایی جلسه با رابطان مراکز 17  اسفند

بازگشایی کارتابل امتیازات افراد و مراکز پژوهشی

نامه نگاری با مراکز پژوهشی
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سقف امتیازشاخصردیف
3۰/ )7۰/3۰(ثبت اختراع داخلی / خارجی )انتشار / گرنت(1

انتشار 2
ISI مقاله

2 + امتیاز کیفیمقاالت چاپ شده در مجالت با IF بیش از 2
1مقاالت چاپ شده در مجالت با IF کمتر از 2

تعداد ارجاعات سال 2۰14 مقاالت تاییدی در داوری کمیته علمی ستاد 3
در سال های 2۰1۰ تا 2۰14

۰/1 ارجاعات خودی
۰/5 ارجاعات دیگران

4)Hot paper( 2۰مقاالت داغ
1انتشار مقاله در مجالت علمی پژوهشی فناوری نانو داخلی و مورد تایید ستاد51
2مقاالت ارائه شده به صورت شفاهی در کنگره های معتبر خارجی6
15/ 5راهنمایی و انجام پایان نامه دکتری / کارشناسی ارشد7

 تألیف کتاب )چاپ به  وسیلة ناشر بین المللي /  ناشر داخلی( /  8
گردآوری کتاب  /  ترجمه

  / )2۰  /  6۰( 
5   /  1۰

15سخنران مدعو یا کلیدی در کنگره های خارجی معتبر9

1۰
فعالیت در مجالت 

فناوری نانو به  
عنوان

Editorial Board / 2 MJL مجالت / JCR
علمی پژوهشی )انگلیسی/ 

فارسی(

)3 / 5( /1۰ /2۰

Editor-in-chief)5 /1۰(  /2۰ / 3۰

11
 ارائه کارگاه تخصصی در حوزه فناوری نانو در خارج از کشور

خارج از کشور / 1۰ کشور برتر حوزه فناوری نانو  / دانشگاه ها و 
موسسات پژوهشی برتر جهان

2۰ /1۰/ 5

 دبیر علمی کنگره یا کارگاه های تخصصی فناوری نانو 12
1۰/ 2۰مورد تایید ستاد )منطقه ای / بین المللی(

2۰فرصت مطالعاتی حداقل )6 ماهه( زیر نظر محققان معتبر بین المللی13

 1۰+ هر5۰۰ دالر گرنت و پروژه مشترک بین المللی )با توجه به حجم قرارداد(14
یک امتیاز

http://nano.ir/research_journal :1 - فهرست این مجالت در این لینک موجود است

Master Journal List  -2

1-1- شاخص های ارزیابی

همه محققان با داشتن حداقل یکی از دستاوردها و فعالیت های 
معرفی شده به عنوان شاخص های ارزیابی، در این ارزیابی و 
رتبه بندی شرکت داده می شوند. شاخص های ارزیابی محققان 
در جشنواره برترین های فناوری نانو دستاورد محور بوده و بر 
مبنای کیفیت، هر یک از دستاوردها و فعالیت های پژوهشی 

انجام شده  در سال 1393 امتیازدهی می شوند. 

در این جشنواره هر محقق برای هر دستاورد و فعالیت خود 
که با نام جمهوری اسالمی ایران ثبت شده باشد، امتیاز کسب 
می نماید و امتیاز نهایی فرد برابر با مجموع امتیازات کسب 
شده می باشد. شاخص های امتیازدهی و سقف امتیازی برای 

هر شاخص در جدول 1 آورده شده است.

سقف امتیازی شاخص های ارزیابی محققان جدول 1 

ارزیابی محققان 1
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ISI 1-1-2- امتیازدهی به تعداد ارجاعات مقاالت

سال2۰14  در  گرفته  صورت  ارجاعات  ازای  به  امتیاز   این 
به هر یک از مقاالت مرتبط با فناوری نانو محقق در سال های 2۰1۰ 
تا 2۰14 اعطا می شود. به این معنی که ارجاعات مقاالت سال های 
فناوری نانو  با  مرتبط  ستاد،  داوران  توسط  که   2۰14 تا   2۰1۰
تشخیص داده شده باشد، از پایگاه داده ISI استخراج شده و به 
ازای هر ارجاع به خود، ۰/1 امتیاز و به ازای هر ارجاع دیگری 
به  توجه  با  البته  نظر گرفته می شود.  مقاله در  برای  امتیاز   ۰/5
تعداد متفاوت مقاالت منتشره و به تبع آن تعداد ارجاع به مقاالت 
را  ضرایبی  جشنواره،  دبیرخانه  تحصیلی،  مختلف  رشته های  در 
در نظر  تحصیلی  رشته هاي  برای  ارجاعات  ضریب  عنوان  تحت 
گرفته است که این ضرایب با توجه به تعداد مقاالت منتشره در 
هر رشته و میانگین تعداد ارجاع به هر مقاله محاسبه شده  است. 
حاصلضرب این اعداد در امتیاز ارجاعات، امتیاز نهایی ارجاعات را 
مشخص می کند. امتیاز نهایی بنا بر نقش هر نویسنده در بین ایشان 
 توزیع شده است. قابل ذکر است که این ضرایب با توجه به تعداد 
 ISI مقاالت و ارجاعات ثبت شده در حوزه فناوری نانو در پایگاه داده 

بدست آمده اند. 

ISI 1-1-1- امتیازدهي مقاالت

در این ارزیابی، مقاالت ISI چاپ شده در مجالت با IF کمتر از2 1، 
حداقل   ،2 از  بیش   IF با  مقاالت  امتیاز  می کنند.  کسب  امتیاز   یک 
2 امتیاز بوده و بر اساس ضریب کیفیت مجله تا 1۰ امتیاز افزایش پیدا 
می کند. دبیرخانه جشنواره برای هر مجله ضریب کیفیتی بین صفر تا یک 
 تعریف نموده و براي امتیازدهي کیفی، ضریب کیفیت در عدد 8 ضرب 

می شود. 
 ضریب کیفیت بر اساس دسته موضوعی2 مجله، IF  مجله، تعداد مجالت 
موجود در دسته موضوعی، IF Aggregate دسته موضوعی و پراکندگی 

IF های دسته موضوعی انتخاب شده است.

امتیاز فوق در نهایت با توجه به نقش هر یک از افراد مقاله، بین 
نویسندگان توزیع می شود. 

تبصره 1: بر اساس »IF و ضریب کیفیت مجله«، مجالت برتر در سه 
دسته مجالت الف، ب و ج تقسیم شده و به ترتیب 2۰، 12 و 6 امتیاز 

اضافی به امتیاز مقاالت چاپ شده در این مجالت اضافه خواهد شد.
تبصره 2: دبیرخانه جشنواره IF مجالتی که 1/9 تا 2 بوده را برابر 2 

در نظر می گیرد.

1- میانگین IF مقاالت کشور در سال 1393برابر با 2 بوده است.
Journal Category -2
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از رشته های مختلف تحصیلی هستند، ضریب رشته نویسنده مسئول برای 
تمام نویسندگان اعمال شده است.

7- تعداد استاد راهنما براي هر پایان نامه  حداکثر دو نفر بوده و به استادان 
راهنماي بعدي امتیازي تعلق نمي گیرد. در این حالت استاد راهنمای اول 
6۰ درصد از امتیاز و استاد راهنمای همکار 4۰ درصد از امتیاز را کسب 

خواهد کرد.

انتشار یک کتاب بر اساس تعداد نویسندگان کتاب و  امتیاز  8- تقسیم 
آیین نامه ارتقا اعضاي هیئت علمي است.

داخلی مختص  پژوهشی  علمی  تحریریه مجالت  هیئت  در  9- عضویت 
 Nanoscience and موضوعی  دسته  در  که   ISI مجالت  و  نانو  فناوری 

Nanotechnology  هستند امتیاز دارد.

1۰-  منظور از کنگره های معتبر، کنگره ای است که محققان معتبر بین المللی 
در آن به عنوان سخنران مدعو یا کلیدی حضور داشته باشند. در این کنگره ها 
باید حداقل یک نفر از افراد معتبر گروه الف و یا دو نفر از افراد معتبر گروه 

ب یا ج  در آن به عنوان سخنران مدعو یا کلیدی حضور داشته باشند.

11-  شرایط افراد معتبر:
  گروه الف: برنده جایزه معتبر )نوبل، کاولی، فیلدز(؛

  گروه ب: نویسنده حداقل 2 مقاله در  مجالت نیچر یا ساینس؛
  گروه ج: نویسنده حداقل 15 مقاله در 10 مجله معتبر )مجالت گروه ب1(.

1- بر اساس آیین نامه فدراسیون سرآمدان علمی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

1-1-3- نکات امتیازدهی محققان

1- در زمینه هایی مانند پایان نامه های دانشجویی، مقاالت، کتب و ... که 
دستاورد و فعالیت افراد مورد حمایت تشویقی قرار می گیرد، تنها مدارکی 
امتیاز دارند که به بخش حمایت های تشویقی ارسال شده و ارتباط آنها با 

فناوری نانو توسط کمیته علمی داوری ستاد، تایید شده  باشد.

2- تنها مستنداتی امتیازدهی می شوند که به انتشار نهایی رسیده باشند.  
به  عنوان مثال مقاالتی که در مراحل ارسال به مجله، پذیرش، در حال چاپ 
و دسترسی از روی شبکه باشند، تنها زمانی که به چاپ برسند امتیازدهی 

می شوند.

امتیاز  سقف  1۰۰ درصد  با  برابر  مقاله  یک  مسئول  نویسندة  امتیاز   -3
آن مقاله در نظر گرفته می شود. نویسندة اول 1۰۰ درصد، نویسندة دوم 
کسب  را  مقاله  امتیاز  سقف  1۰ درصد  بعدي  نویسندگان  و  25 درصد 
 می کنند. چنانچه نویسندة اول و مسئول مقاله ای یکسان باشند، نویسندة دوم 
 5۰ درصد امتیاز، نویسندة بعدي 25 درصد و مابقي 1۰ درصد امتیاز را کسب 

خواهند کرد.

4- معیار انتخاب ضریب کیفیت مجالت )JCR( و تعداد ارجاعات پایگاه 
داده ISI است. 

5- در مواردی که مجله در بیش از یک دسته موضوعی قرار دارد؛ ضریب 
کیفیت، میانگین اعداد ضریب کیفیت مجله در این دسته ها است.

6- در امتیازدهی کیفی بر اساس تعداد ارجاعات، مقاالتی که نویسندگان آن 
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برترین های فناوری نانو انتخاب شده اند در جدول 2 فهرست اسامی محققان 
برتر آورده شده است.

در ادامه اطالعاتی از هر کدام از برگزیدگان حاوی تعداد مقاالت، پایان 
نامه ها، کتب، ثبت اختراعات و ... آورده شده است.

امتیازرشتهمرکزنام و نام خانوادگیرتبه

610.2شیمیدانشگاه کاشاندکتر مسعود صلواتی نیاسریاول

دانشگاه علوم پزشکی دکتر مرتضی محمودیدوم
تهران

 مهندسی 
588.2فناوری نانو

485.9شیمیدانشگاه تربیت مدرسدکتر علی مرسلیسوم

397.9فیزیکدانشگاه صنعتی شریفدکتر امید اخوانچهارم

345.6شیمیدانشگاه یاسوجدکتر مهراورنگ قائدیپنجم

299مهندسی شیمیدانشگاه صنعتی سهنددکتر محمد حقیقی پراپریششم

269.5مهندسی برقدانشگاه تهراندکتر سید شمس الدین مهاجرزادههفتم

دانشگاه صنعتی نوشیروانی دکتر محسن شیخ االسالمیهشتم
بابل

 مهندسی 
259.7مکانیک

247.9مهندسی نساجیدانشگاه صنعتی امیرکبیردکتر مجید منتظرنهم

236.7مهندسی شیمیدانشگاه کاشاندکتر مهران رضاییدهم

جوان 
دانشگاه تحصیالت دکتر حسن کریمی ملهبـرتـر

270.2شیمیتکمیلی کرمان

1-2- انتخاب محققان برتر

1-2-1- انتخاب ده محقق برتر

و  شده  رتبه بندی  و  ارزیابی  دریافتی  مدارک  اساس  بر  محققان   همه 
ده محقق برتر این رتبه بندی به عنوان محققان برتر، برگزیده می شوند. برای 
انتخاب ده محقق برتر در کمیته تخصصی جشنواره با توجه به »کیفیت«، 
»محتوای فعالیت ها« و »رشته های تحصیلی« محققان، اسامی ده محقق برتر 
جشنواره تایید می شود. ذکر این نکته ضروری است که چنانچه مقاالت 
محققی همپوشانی غیر قابل توجیهی با یکدیگر داشته باشند، به عنوان امتیاز 
منفی برای وی منظور گردیده و در انتخاب نهایی موثر خواهد بود. همچنین 
در جشنواره برترین ها از هر رشته تحصیلی تنها »سه نفر« امکان حضور در 

ده محقق برتر را خواهند داشت.

1-2-2- انتخاب محقق جوان برتر

محقق جوان برتر از بین محققان با سن کمتر از 35 سال و از رده بندی 
نهایی محققان انتخاب می شود. شاخص های ارزیابی دقیقًا مشابه محققان 
برتر است. الزم است محقق جوان برتر در رده بندی کلی جز 1۰۰ محقق 

برتر باشد.

1-3- برگزیدگان

در این جشنواره، ده محقق برتر به همراه یک محقق جوان برتر که بیشترین 
امتیاز را بر اساس شاخص های امتیازدهی محققان کسب کرده اند، به عنوان 

محققان برگزیده در دهمین جشنواره برترین های فناوری نانو جدول 2
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 جناب آقای دکتر
مسعود صلواتی نیاسری

 جناب آقای دکتر

مرتضی محمودی

 حوزه تحقيقاتي: سنتز نانو ترکیب های مختلف با روش های مختلف 
 مانند امواج فراصوت و روش هیدروترمال برای کاربردهایی نظیر 

حذف آالینده ها، سلول های خورشیدی رنگ حساس و ... .

 حوزه تحقيقاتي: سنتز و مشخصه یابی نانوبیومواد، 
دارو رسانی هدفمند و ارزیابی سمیت نانوذرات

محقـق 
رتبـه اول

محقـق 
رتبـه دوم

ISI انتشار 77 مقاله

 راهنمایی 2 پایان نامه 
در مقطع دکتری

راهنمایی 6 پایان نامه در مقطع 
کارشناسی ارشد

 عضویت در هیئت تحریریه 
)IJND و JNS( دو مجله نانویی

 ثبت دو اختراع خارجی
USPTO در 

ISI انتشار 18 مقاله

راهنمایی 1 پایان نامه در مقطع 
دکتری

انتشار 4 مقاله ISI با ضریب 
تاثیر باالی 5

عضو هیئت علمي دانشگاه کاشان
استاد تمام رشته شیمي

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
استادیار دانشکده داروسازی

 تالیف دو کتاب مرتبط با فناوری نانو )روش های طیف سنجی 
و بررسی خواص نوری نانو مواد و نانوشیمی 2(

باالترین میانگین ضریب تاثیر مقاالت نانویی

دستاوردهاي سال 1393دستاوردهاي سال 1393
امتیازکل:
610/2

امتیازکل:
588/2

ISI انتشار مجموعًا 419 مقاله نانویی
h-index کل مقاالت نانویی:  38

میانگین ارجاعات مقاالت نانویی:  13/09
باالترین IF نانویی در سال 2014:  4/847

میانگین IF نانویی در 6 سال گذشته:  2/029

ISI انتشار مجموعًا 77 مقاله نانویی
h-index کل مقاالت نانویی: 24

میانگین ارجاعات مقاالت نانویی: 27/58
باالترین IF نانویی در سال 2014: 13/592
میانگین IF نانویی در 6 سال گذشته: 4/817



نو
ی نا

ور
فنا

ی 
ها

ین 
تر

 بر
ره

وا
شن

ج

18

19

نو
ی نا

ور
فنا

ی 
ها

ین 
تر

 بر
ره

وا
شن

ج

 جناب آقای دکتر
علی مرسلی

 جناب آقای دکتر
امید اخوان

حوزه تحقيقاتي: سنتز و شناسایی پلیمرهای کوئوردیناسیونی، کاربرد پلیمرهای 
 کوئوردیناسیونی سه بعدی )چارچوب های فلز-آلی( و استفاده از 

تکنیک هایی نظیر امواج فراصوت برای سنتز نانومواد

حوزه تحقيقاتي: گرافن و کاربردهای زیست پزشکی آن

محقـق 
رتبـه سوم

محقـق 
رتبه چهارم

ISI انتشار 38 مقاله

انتشار 2 مقاله ISI با ضریب 
تاثیر باالی 5

راهنمایی 3 پایان نامه در 
مقطع دکتری

راهنمایی 6 پایان نامه در 
مقطع کارشناسی ارشد

ISI انتشار 19 مقاله

انتشار 4 مقاله ISI با ضریب 
تاثیر باالی 5

راهنمایی 3 پایان نامه در 
مقطع دکتری

راهنمایی 6 پایان نامه در 
مقطع کارشناسی ارشد

عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس
استاد تمام رشته شیمی

عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف
استادیار رشته فیزیک

 JNS( عضویت در هیئت تحریریه مجالت 
)International Nano Letters و

 تالیف کتاب کاربردهای چارچوب های فلز-آلی 
و معرفی برخی از آنها

باالترین میانگین ارجاعات مقاالت نانویی

دستاوردهاي سال 1393دستاوردهاي سال 1393
امتیازکل:
485/9

امتیازکل:
397/9

ISI انتشار مجموعًا 251 مقاله نانویی
h-index کل مقاالت نانویی: 26

میانگین ارجاعات مقاالت نانویی: 10/73
باالترین IF نانویی در سال 2014: 9/312

میانگین وزنی IF نانویی در 6 سال گذشته: 2/544

ISI انتشار مجموعًا 106 مقاله نانویی
h-index کل مقاالت نانویی: 36

میانگین ارجاعات مقاالت نانویی: 45/27
باالترین IF نانویی در سال 2014: 7/394

میانگین IF نانویی در 6 سال گذشته: 4/091
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 جناب آقای دکتر

مهراورنگ قائدی
 جناب آقای دکتر

محمد حقیقی پراپری

 حوزه تحقيقاتي: استفاده از نانوذرات بارگذاری شده بر روی کربن فعال 
 برای حذف رنگدانه ها و جداسازی ترکیب های آلی و مدل سازی 

نحوه جذب و حذف رنگدانه ها بر روی سطوح مختلف
حوزه تحقيقاتي: نانوکاتالیست

محقـق 
رتبه پنجم

محقـق 
رتبه ششم

ISI انتشار 39 مقاله

 راهنمایی 2 پایان نامه 
در مقطع دکتری

راهنمایی 3 پایان نامه در مقطع 
کارشناسی ارشد5

عضو هیئت علمی دانشگاه یاسوج
استاد تمام رشته شیمی

عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی سهند تبریز
دانشیار رشته مهندسی شیمی

ثبت یک اختراع داخلی

دستاوردهاي سال 1393دستاوردهاي سال 1393
امتیازکل:
345/6

امتیازکل:
299

ISI انتشار مجموعًا 159 مقاله نانویی
h-index کل مقاالت نانویی: 25

میانگین ارجاعات مقاالت نانویی: 11/89
باالترین IF نانویی در سال 2014: 4/321
میانگین IF نانویی در 5 سال گذشته: 2/45

ISI انتشار مجموعًا 78 مقاله نانویی
h-index کل مقاالت نانویی: 19

میانگین ارجاعات مقاالت نانویی: 11/18
باالترین IF نانویی در سال 2014: 6/217

میانگین IF نانویی در 4 سال گذشته: 2/604

ISI انتشار 36 مقاله

انتشار 4 مقاله ISI با ضریب 
تاثیر باالی 5

 راهنمایی 1 پایان نامه 
در مقطع دکتری

 راهنمایی 6 پایان نامه 
در مقطع کارشناسی ارشد
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 جناب آقای دکتر

سید شمس الدین مهاجرزاده
 جناب آقای مهندس

محسن شیخ االسالمی کندلوسی

 حوزه تحقيقاتي: نانوحسگرها، بررسی عملکرد
 الکتروشیمیایی نانوساختارها در ابرخازن ها

 حوزه تحقيقاتي: شبیه سازی و محاسبات عددی جریان 
و انتقال حرارت نانوسیاالت

محقـق 
رتبه هفتم

محقـق 
رتبه هشتم

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
استاد تمام رشته مهندسی برق و الکترونیک

دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
دانشجوی دکتری در رشته مهندسی مکانیک

 International( عضویت در هیئت تحریریه یک مجله نانویی
)Journal of Nanoscience and Nanotechnology

دستاوردهاي سال 1393دستاوردهاي سال 1393
امتیازکل:
269/5

امتیازکل:
259/7

ISI انتشار مجموعًا 96 مقاله نانویی
h-index کل مقاالت نانویی: 12

میانگین ارجاعات مقاالت نانویی: 6/71
باالترین IF نانویی در سال 2014: 6/723

میانگین IF نانویی در 6 سال گذشته: 2/868

ISI انتشار مجموعًا 69 مقاله نانویی
h-index کل مقاالت نانویی: 34

میانگین ارجاعات مقاالت نانویی: 36/77
باالترین IF نانویی در سال 2014: 4/844

میانگین IF نانویی در 5 سال گذشته: 1/978

ISI انتشار 15 مقاله

 ISI انتشار 5 مقاله 
با ضریب تاثیر باالی 5

 ثبت دو اختراع خارجی 
USPTO در

 راهنمایی 2 پایان نامه 
در مقطع دکتری

ISI انتشار 15 مقاله

باالترین میانگین 
ارجاعات مقاالت نانویی 

بین محققان برتر
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 جناب آقای دکتر

مجید منتظر
 جناب آقای دکتر

مهران رضایی

 حوزه تحقيقاتي: نانوکاتالیست و سنتز نانومواد برای حوزه تحقيقاتي: کاربرد فناوری نانو در تکمیل های نساجی
کابرد کاتالیستی

محقـق 
رتبه نهم

محقـق 
رتبه دهم

عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
دانشیار رشته مهندسی نساجی

عضو هیئت علمی دانشگاه کاشان
دانشیار رشته مهندسی شیمی

دستاوردهاي سال 1393دستاوردهاي سال 1393
امتیازکل:
247/9

امتیازکل:
236/7

ISI انتشار مجموعًا 103 مقاله نانویی
h-index کل مقاالت نانویی: 19

میانگین ارجاعات مقاالت نانویی: 12/08
باالترین IF نانویی در سال 2014: 4/726

میانگین IF نانویی در 6 سال گذشته: 1/969

ISI انتشار مجموعًا 80 مقاله نانویی
h-index کل مقاالت نانویی: 15

میانگین ارجاعات مقاالت نانویی: 8/44
باالترین IF نانویی در سال 2014: 3/52

میانگین IF نانویی در 6 سال گذشته: 2/367

ISI انتشار 21 مقاله

 راهنمایی 2 پایان نامه 
در مقطع دکتری

 راهنمایی 4 پایان نامه 
در مقطع کارشناسی ارشد

ثبت یک اختراع داخلی

ISI انتشار 38 مقاله

 راهنمایی 2 پایان نامه 
در مقطع دکتری

 راهنمایی 2 پایان نامه 
در مقطع کارشناسی ارشد

ثبت یک اختراع داخلی
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 جناب آقای دکتر

حسن کریمی مله

حوزه تحقيقاتي: استفاده از الکترود خمیر کربنی اصالح شده برای کاربردهای 
دارویی، محیط زیستی، صنایع غذایی و به عنوان حسگر الکتروکاتالیستی

محقـق 
جوان برتر

 عضو هیئت علمی دانشگاه تحصیالت 
تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان

استادیار رشته شیمی

امتیازکل:دستاوردهاي سال 1393
270/2 ISI انتشار مجموعًا 116 مقاله نانویی

h-index کل مقاالت نانویی: 30
میانگین ارجاعات مقاالت نانویی: 25/33

باالترین IF نانویی در سال 2014: 6/406
میانگین IF نانویی در 6 سال گذشته: 1/808

ISI انتشار 27 مقاله

 راهنمایی 3 پایان نامه 
در مقطع کارشناسی ارشد

جدول 3 مشخصات محققانی که رتبه 11 الی 3۰ را کسب کرده اند نمایش می دهد.

* با توجه به آیین نامه جشنواره برترین های فناوری نانو، امکان حضور حداکثر سه محقق 
از یک رشته تحصیلی در بین ده محقق برتر وجود دارد. از آنجا که سه محقق از رشته 

شیمی در بین ده محقق برتر حضور دارند، ایشان در بین برترین ها قرار نگرفته اند.

امتیازرشتهمرکزنام و نام خانوادگیرتبه

1  دانشگاه تحصیالت حسن کریمی مله*1
270/2شیمیتکمیلی کرمان

1 242/6شیمیدانشگاه صنعتی اصفهانشادپور ملک پور*2
1 229/4شیمیدانشگاه تبریزعلیرضا ختائی3
1 211/9شیمیدانشگاه کردستانعبداهلل سلیمی4
1 210/4مهندسی مکانیکدانشگاه گیالنرضا انصاری خلخالی5

1 دانشگاه تحصیالت تکمیلی در محمد مهدی نجف پور6
208/9شیمیعلوم پایه زنجان

1 208شیمیدانشگاه شهید رجاییمهدی نیک عمل7
1 201/5شیمیدانشگاه صنعتی اصفهانعلی اصغر انصافی8
1 201/2مهندسی مکانیکدانشگاه صنعتی نوشیروانی بابلداوود دومیری گنجی9
2 182شیمیدانشگاه بوعلی سیناعباس افخمی عقدا0
2 164/6داروسازیدانشگاه علوم پزشکی زنجانمهرداد حمیدی1
2 163/6مهندسی مواددانشگاه صنعتی شریفعبدالرضا سیم چی2
2 156/4مهندسی شیمیانستیتو پاستور ایرانمحمدعلی شکرگزار3

2 دانشگاه تحصیالت تکمیلی در بابک کریمی4
150/6شیمیعلوم پایه زنجان

2 139/7فیزیکپژوهشگاه دانش های بنیادیرضا عسگری5
2 138شیمیدانشگاه تربیت مدرسمیرفضل اهلل موسوی کوزه کنان6
2 136/2مهندسی شیمیوزارت نفت پژوهشگاه صنعت نفتعلیمراد رشیدی7
2 134/5شیمیدانشگاه کاشانجواد صفری8
2 133/6فیزیکدانشگاه صنعتی شریفاعظم ایرجی زاد9
3 130/4مهندسی مواددانشگاه صنعتی شریفمحمدرضا محمدی0

محققان حائز رتبه های 11 الی 30 جدول 3
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ستاد ویژه توسعه فناوری نانو، به منظور شناسایی و تقدیر از محققانی که فعالیت های 
تحقیقاتی خود را در راستای دستیابی به فناوری و یا ارائه محصول متمرکز کرده اند 
و در چرخه نوآوری گام برداشته اند، آنها را ارزیابی می نماید. این ارزیابی برای 
 اولین بار در دهمین جشنواره برترین های فناوری نانو با عنوان »ارزیابی محققان فناور« 

انجام می شود.

شاخص های ارزیابی  -1-2

شاخص های ارزیابی محققان فناور در جشنواره برترین های فناوری نانو دستاورد 
محور بوده و بر مبنای کیفیت هر یک از دستاوردها و فعالیت های انجام شده امتیازدهی 
انجام می شود. در این ارزیابی هر محقق برای هر دستاورد و فعالیت خود که با نام 
جمهوری اسالمی ایران ثبت شده باشد، امتیاز کسب می نماید و مجموع امتیازات 
کسب شده، امتیاز نهایی فرد را تشکیل می دهد. با توجه به زمان بر بودن فعالیت های 
فناورانه، ارزیابی محققان فناور بر اساس فعالیت ها و دستاوردهای 3 سال گذشته انجام 
می شود. در این جشنواره دستاوردهای سال های 1391، 1392 و 1393 ارزیابی و 

امتیازدهی شده اند. سقف امتیازی برای هر شاخص در جدول 5 آورده شده است.

جدول 4 تعداد کل مقاالت، h-index، تعداد ارجاعات و میانگین ارجاعات مقاالت 
نانویی محققان برتر را در سال 2۰14 نشان می دهد.

نام و نام خانوادگیرتبه
تعداد 

مقاالت
h - index تعداد کل

ارجاعات
میانگین 
ارجاعات

71103705/20مسعود صلواتی نیاسریاول
1261139/42مرتضی محمودیدوم
3761413/81علی مرسلیسوم

171023613/88امید اخوانچهارم
351144312/66مهراورنگ قائدیپنجم
34102808/24محمد حقیقی پراپریششم
173311/82سید شمس الدین مهاجرزادههفتم

هشتم
محسن شیخ االسالمی 

2823123444/07کندلوسی

2371185/13مجید منتظرنهم
166774/81مهران رضاییدهم

جوان 
201232016/00حسن کریمی ملهبـرتـر

تعداد مقاالت، h-index، کل ارجاعات و میانگین ارجاعات 
مقاالت نانویی محققان برتر در سال 2014 جدول 4

ارزیابی محققان فناور 2
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نکات امتیازدهی

1. توسعه محصول در سه گام با داشتن حداقل شرایط زیر ارزیابی می شود:
  فناوری اثبات شده: 

مالکیت فکری فناوری عرضه شده مشخص است.  -
کاربردهای فناوری در صنایع مختلف مشخص شده است و فناوری به   -
سطحی از بلوغ دست یافته باشد که بتوان چشم انداز آن را برای رسیدن به 

یک محصول مشخص ترسیم کرد.
- خواص ادعایی از لحاظ پیش نیازهای علمی و فنی اثبات شده است.

با نگاه مبتنی بر بازار، دستاورد کسب شده قابل نمایش، انتقال و آزمایش باشد و   -
بتوان اثربخشی عملیاتی آن را براساس سطح قابل قبولی از عملکرد اثبات کرد.

جدول 5- سقف امتیازی شاخص های ارزیابی محققان فناور

سقف امتیازشاخصردیف

توسعه 1
محصول

25فناوری اثبات شده
150محصول اثبات شده

300تولید محصول در مقیاس صنعتی

هر 10 میلیون ریال فروش حق امتیاز پتنت یا فروش فناوری2
یک امتیاز

)30/ 70( /  30ثبت اختراع خارجی )انتشار / گرنت( / داخلی3

راهنمایی و انجام پایان نامه که منجر به دستاورد صنعتی 4
15شده )بر اساس آیین نامه گام به گام(

 محصول اثبات شده
- حوزه کاربرد صنعتی فناوری مشخص شده است و توسعه آن در قالب 

یک محصول مشخص برنامه ریزی شده است.
- آزمون ها و مستندات الزم برای خواص ادعا شده در محصول هدف با 

موفقیت انجام شده است و تاییدیه های الزم کسب شده است.
- محصول در حداقل مقیاس مورد نیاز برای مشتریان پیشرو تولید شده 

است.
- حداقل یک مشتری محصول را تایید کرده است.

 تولید محصول در مقیاس صنعتی 
- محصول در مقیاس صنعتی تولید شده است.

- تمامی سناریوهای تولید، بازاریابی و مدل کسب و کار شرکت برای 
فروش محصول نوآورانه، نهایی شده و برنامه مدون برای فروش محصول 

تدوین شده است.
- ساختار سازمانی مبتنی بر استانداردهای مدیریت کیفیت شکل گرفته 

است. 

2. در صورتی که توسعه محصول بر اساس یک پتنت داخلی و یا خارجی باشد، 
امتیاز آن به ترتیب 1/2 و 1/5 برابر خواهد شد.

2-2- انتخاب محققان فناور برگزیده

همه محققان بر اساس مدارک دریافتی ارزیابی و رتبه بندی شده و سه محقق 
به عنوان محقق فناور برگزیده، معرفی می شوند. برای انتخاب سه محقق برتر، 
کمیته تخصصی تشکیل می گردد تا دستاوردهای محققان فناور را بر اساس 
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پیچیدگی و سطح پیشرفته بودن فناوری بررسی کند. در نهایت، نفرات برگزیده 
در صورت احراز شرایط الزم معرفی می شوند. 

2-3-  برگزیدگان

در این جشنواره، سه محقق فناور برتر بر اساس شاخص های امتیازدهی این 
بخش به عنوان برترین های فناوری نانو انتخاب شده اند. در جدول 6 فهرست 

اسامی محققان فناور برتر آورده شده است.

 

در ادامه فعالیت های انجام شده توسط برگزیدگان آورده شده است.

امتیازرشتهمرکزنام و نام خانوادگیرتبه

1798نانوفناوری پزشکیدانشگاه علوم پزشکی تهراندکتر رضا فرید مجیدیاول

640داروسازیدانشگاه علوم پزشکی مشهددکتر محمودرضا جعفریدوم
425مهندسی پزشکیدانشگاه علوم پزشکی تهراندکتر رضا صابرسوم

محققان فناور برگزیده در دهمین جشنواره برترین های فناوری نانو جدول 6

 جناب آقای دکتر
رضا فریدی مجیدی

فروش دانش فنی الکترواسپینینگ  به کشور مالزی

توسعه 2 محصول نانویی
  دستگاه الکتروفورز موئینه

  دستگاه الکتروریسی / پایلوت

USPTO ثبت 3 اختراع خارجی در
   Electro Spun Nanofibrous Wound Dressing And A Method Of Synthesizing 
The Same
   Multi-Mode Cancer Targeted Nanoparticulate System And A Method Of 
Synthesizing The Same
  Dual Syringe Pump

ثبت 2 اختراع داخلی
  دستگاه نیمه صنعتی تولید الیاف نانو

  دستگاه آزمایشگاهی الکتروریس غوطه وری

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
استادیار رشته نانوفناوری پزشکی

امتیازکل:
1798

محقق فناور 
رتبه اول
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 جناب آقای دکتر
محمودرضا جعفری

 جناب آقای دکتر
رضا صابر

توسعه 2 محصول نانویی
  نانو میسل های حاوی کورکومین )سینا کورکومین(

  داروی ضد سرطان )سینا دوکسوزوم(

ثبت 1 اختراع داخلی
  فرموالسیون و تولید نانو میسل های محتوی کورکومین برای مصرف خوراکی

توسعه 1 نمونه اولیه محصول )پروتوتایپ(
  دارورسانی به سلول های بنیادی سرطانی با استفاده از نانو لیپوزوم های 

EpCAM دوکسوروبیسین هدفمند شده با آنتی بادی ضد

توسعه 3 محصول نانویی
  میکروسکوپ نیروی اتمی

  میکروسکوپ پروبی روبشی
  دستگاه هایپرترمیا

USPTO ثبت 2 اختراع خارجی در
   Conducting tip connector
  Platform connector

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
استاد تمام رشته داروسازی

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
استادیار رشته مهندسی پزشکی

امتیازکل:
640

امتیازکل:
425

محقق فناور 
رتبه سوم

محقق فناور 
رتبه دوم
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3-1- شاخص های ارزیابی
شاخص های ارزیابی موسسات پژوهشی در جشنواره برترین های فناوری نانو دستاورد 
محور بوده و بر مبنای ارزش گذاری حلقه های زنجیره علم تا ثروت انتخاب شده اند. در 
نگاه کلی می توان معیار این ارزیابی را به دو دسته معیارهای »فعالیت ها و دستاوردهای 
فناورانه« و »دستاوردها و انتشارات علمی و آموزشی« تقسیم کرد که این فعالیت ها و 
دستاوردها می بایست با نام موسسه ثبت شده باشد. در این جشنواره هر موسسه پژوهشی 
بر اساس دستاوردها و فعالیت آن موسسه که مربوط به سال 1393 باشد، امتیاز کسب 
می نماید و امتیاز نهایی موسسه برابر با مجموع امتیازات کسب شده می باشد. سقف 

امتیازی برای هر شاخص در جدول 7 آورده شده است.

جدول 7- سقف امتیازی شاخص های ارزیابی مراکز پژوهشی

سقف امتیازشاخصردیف

توسعه 1
محصول

25فناوری اثبات شده
150محصول اثبات شده

300تولید محصول در مقیاس صنعتی

هر 10 میلیون ریال فروش حق امتیاز پتنت یا فروش فناوری2
یک امتیاز

 مقدار فروش شرکت  دانش بنیان برخاسته از تحقیقات 3
در موسسه

هر 100 میلیون 
ریال یک امتیاز

)30/ 70( /  30ثبت اختراع خارجی )انتشار/ گرنت( / داخلی4

انجام پایان نامه که منجر به دستاورد صنعتی شده )بر اساس 5
10آیین نامه گام به گام(

سقف امتیازشاخصردیف

انتشار مقاله 6
ISI

2 + امتیاز کیفیمقاالت چاپ شده در مجالت با IF بیش از 2
1مقاالت چاپ شده در مجالت با IF کمتر از 2

تعداد ارجاعات سال 2014 مقاالت تاییدی در داوری کمیته علمی 7
ستاد در سال های 2010 تا 2014

0/5 ارجاعات دیگران 
0/1 ارجاعات خودی

8)Hot paper( 20مقاالت داغ

انتشار مقاله در مجالت علمی پژوهشی فناوری نانو داخلی و مورد 9
1تایید ستاد

2مقاالت ارائه شده به صورت شفاهی در کنگره های معتبر خارجی10
15/ 5راهنمایی و انجام پایان نامه دکتری / کارشناسی ارشد11
20فرصت مطالعاتی حداقل )6 ماهه( زیر نظر محققان معتبر بین المللی12

 10 + هر 500 دالر گرنت ها و پروژه های مشترک بین المللی )با توجه به حجم قرارداد(13
یک امتیاز

تألیف کتاب )چاپ به وسیلة ناشر بین المللي /  ناشر داخلی( /  14
)60 / 20( / 10  /  5گردآوری کتاب /  ترجمه

هر مقاله خارجی = 1برگزاري کنگره هاي بین المللي15
هرمقاله داخلی =1 /0

به ازای نفر ساعت = 1برگزاری کارگاه های تخصصی با حضور افراد معتبر16
15سخنران کلیدی در کنگره های خارجی معتبر17

دبیر علمی کنگره یا کارگاه های تخصصی فناوری نانو مورد تایید 18
10/ 20ستاد )منطقه ای / بین المللی(

19

ارائه کارگاه تخصصی در حوزه فناوری نانو در خارج از کشور توسط 
محققان موسسه پژوهشی

دانشگاه ها و موسسات پژوهشی برتر جهان / 10 کشور برتر حوزه 
فناوری نانو  / خارج از کشور

5 /10/ 20

20
انتشار مجالت علمی، تخصصی و  ترویجی مرتبط با فناوری نانو

مجالت ISI /  علمی پژوهشی انگلیسی /  علمی پژوهشی فارسی /  
علمی ترویجی

به ازای هر شماره
2   /  10 /  20 /  50

فعالیت در مجالت 21
فناوری نانو به  عنوان

 Editorial
Board

 / JCR"
مجالت MJL  / علمی 
پژوهشی )انگلیسی/ 

فارسی(

)3 / 5( /10 /20

Editor-in-
chief

)5 /10(  /20 / 30

هر پژوهشگر 10به کارگیری پژوهشگر پسادکتری22

ارزیابی دانشگاه ها و موسسات پژوهشی 3
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3-2-  نکات امتیازدهی موسسات پژوهشي

1. امتیاز مربوط به شاخص مقدار فروش شرکت دانش بنیان برخاسته از 
تحقیقات در موسسه بر اساس آیین نامه مصوب معاونت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری با عنوان »حمایت از موسسات آموزشی و پژوهشی برای 
تجاری سازی فناوری های دانش بنیان« محاسبه می شود. این امتیاز تنها 
به محصوالت نانویی تعلق می گیرد که تاییدیه نانومقیاس را دریافت 

کرده باشند.

2. فروش حاصل از دانش فنی به شرطی امتیاز دارد که نانویی بودن آن 
توسط واحد تعیین مقیاس ستاد تایید شده باشد؛

3. در مواردی نظیر پایان نامه های دانشجویی، مقاالت، کتب و اختراعات 
ـ که دستاورد و فعالیت افراد مشمول دریافت حمایت تشویقی می شودـ  
تنها مدارکی امتیازدهی می شوند که توسط کمیته علمی ستاد در داوری 

تایید شده باشند؛

4. چنانچه تمام نویسندگان مقاله ای، متعلق به یک مرکز باشند، آن مرکز 
سقف امتیاز آن مقاله را دریافت می کند؛ 

5. چنانچه نویسندگان مقاله ای از مراکز مختلف باشند، مراکز حداکثر تا 
1/5 برابر سقف امتیاز مقاله را دریافت خواهند کرد؛ به این ترتیب که 

هر مرکز مجموع امتیاز افراد خود را کسب می کند؛

6. اگر نویسندة مقاله ای چند مرکز را به عنوان مرکز خود معرفی نماید، 
امتیاز اعطایی به هر مرکز برابر با امتیاز فرد تقسیم بر تعداد مراکز خواهد 

بود؛

7. اگر پایان نامه در چند مؤسسه به صورت مشترک انجام شده باشد، 
امتیاز متناسب با استادان راهنما بین مؤسسات تقسیم مي شود؛

8. مؤسسه در صورتي از انتشار یک کتاب امتیاز کامل را دریافت مي کند 
که انتشارات آن مؤسسه، کتاب را چاپ کرده، یا اینکه به عنوان مؤسسة 
به عنوان مرکز  اگر مؤسسه اي  باشد.  انتشار کتاب معرفی شده  حامي 
نویسنده معرفي شود، آن مؤسسه نیمي از سهم امتیاز را مي گیرد البته اگر 
کتاب فوق با همکاری انتشارات معتبر بین المللی به چاپ رسیده باشد، 

مرکز نویسنده کتاب، امتیاز کامل را دریافت می کند؛

9. کنگرة بین المللي، کنگره اي است که حداقل تعداد ارائه دهندگان خارجي 
آن 25% کل تعداد ارائه دهندگان مقاالت باشد )حداقل ده ارائه دهندة 

خارجي(؛

1۰. برگزاری تنها یک کنگره در سال برای هر موسسه پژوهشی امتیاز 
دارد. در صورتی که موسسه بیش از یک کنگره برگزار نماید موردی که 

امتیاز بیشتری دارد، منظور خواهد شد؛

امتیازدهی شاخص های مشترک در بخش موسسات پژوهشی و   .11
بخش محققان و محققان فناور به صورت مشابه انجام می شود.
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امتیازمرکزرتبه
3819دانشگاه تهراناول

3771دانشگاه صنعتی شریفاول

3047دانشگاه صنعتی اصفهانسوم

3003دانشگاه صنعتی امیرکبیرسوم

2864دانشگاه تربیت مدرسپنجم

مراکز پژوهشی برتر جدول 8

 
3-3-  برگزیدگان

 موسسات پژوهشی بر اساس مدارک دریافتی ارزیابی و رتبه بندی شده و 
برتر،  پژوهشی  به عنوان موسسات  رتبه بندی  این  برتر  پژوهشی  5 موسسه 

برگزیده شدند. جدول 8 برگزیدگان این ارزیابی را نشان می دهد.
با توجه به نزدیکی امتیازات، دانشگاه های تهران و صنعتی شریف به عنوان 
رتبه اول و دانشگاه های صنعتی اصفهان و صنعتی امیرکبیر به عنوان رتبه سوم 

ثبت 21 اختراع داخلیمعرفی شدند.
بکارگیری 5 پژوهشگر پسادکتری

انتشار 1 شماره از مجله علمی پژوهشی 
JUFGNSM

انتشار 4 کتاب

موسسه پژوهشي رتبه اول
دانشـگاه تهـران

امتیازکل:
3819

www.ut.ac.ir

سهم امتیازات کسب شده

ثبت 2 اختراع خارجی

ISI انتشار 391 مقاله

انجام 111 پایان نامه نانویی

توسعه 5 محصول مبتنی بر فناوری 
نانو

 عضویت 6 محقق مرکز در 
هیئت تحریریه مجالت نانویی

کسب 39 امتیاز از فروش 
محصوالت شرکت های دانش بنیان
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موسسه پژوهشي رتبه اول
دانشگاه صنعتی شریف

www.ut.ac.ir

ثبت 5 اختراع داخلی
بکارگیری 8 پژوهشگر پسادکتری

 ISI انتشار 1 شماره از مجله 
Scientia Iranica با عنوان

دبیر علمی 2 کنگره تخصصی نانویی

ثبت  7 اختراع داخلی
انتشار 3 مقاله داغ

 عضویت 3 محقق مرکز در هیئت تحریریه 
مجالت نانویی

امتیازکل:
3771

        سهم امتیازات کسب شده

سهم امتیازات کسب شده

ثبت 3 اختراع خارجی

ISI انتشار 269 مقاله

انجام 46 پایان نامه نانویی

 توسعه 7 محصول 
مبتنی بر فناوری نانو

 عضویت 5 محقق مرکز 
در هیئت تحریریه مجالت نانویی

کسب 62 امتیاز از فروش 
محصوالت شرکت های دانش بنیان

ISI انتشار 316 مقاله

انجام 58 پایان نامه نانویی

 توسعه 2 محصول 
مبتنی بر فناوری نانو

کسب 33 امتیاز از فروش 
محصوالت شرکت های دانش بنیان

www.iut.ac.ir

موسسه پژوهشي رتبه سوم
دانشگاه صنعتي اصفهان

امتیازکل:
3047
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موسسه پژوهشي رتبه سوم
دانشگاه صنعتي امیرکبیر

www.aut.ac.ir

ثبت 12 اختراع داخلی
بکارگیری 1 پژوهشگر پسادکتری

ارائه 1 کارگاه تخصصی خارج از کشور
انتشار 7 کتاب

ثبت 13 اختراع داخلی
بکارگیری 7 پژوهشگر پسادکتری

انتشار 3 کتاب

امتیازکل:
3003

امتیازکل:
2864

سهم امتیازات کسب شدهسهم امتیازات کسب شده

ثبت 1 اختراع خارجی

ISI انتشار 298 مقاله

انجام 92 پایان نامه نانویی

 توسعه 4 محصول 
مبتنی بر فناوری نانو

 عضویت 2 محقق مرکز در 
هیئت تحریریه مجالت نانویی

ISI انتشار 234 مقاله

انجام 70 پایان نامه نانویی

 توسعه 1 محصول 
مبتنی بر فناوری نانو

 عضویت 7 محقق مرکز در 
هیئت تحریریه مجالت نانویی

موسسه پژوهشي رتبه پنجم
دانشگاه تربیت مدرس

www.modares.ac.ir
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این ارزیابی مربوط به مراکز عضو شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو ایران بوده 
و فعالیت ساالنه این مراکز ارزیابی می شود. سیزدهمین دورة ارزیابی عملکرد 
فعالیت های  به  مربوط  فناوری نانو  آزمایشگاهی  شبکة  عضو  آزمایشگاه های 
سال 1393 این مراکز است که برگزیدگان این ارزیابی در دهمین جشنواره 

برترین های فناوری نانو معرفی می شوند.

4-1- شاخص های ارزیابی 

ارزیابی عملکرد آزمایشگاه های عضو شبکه با سه شاخص اصلی »نظر مشتری 
نسبت به آزمایشگاه )مشتری مداری(«، »میزان کارکرد آزمایشگاه« و »میزان 
همکاری های شبکه ای آزمایشگاه« انجام می شود که تأثیر این شاخص ها در 

امتیاز کل آزمایشگاه، به ترتیب 35، 35 و 3۰ درصد است.

الف- نظر مشتری نسبت به آزمایشگاه )مشتری مداری(
نظرسنجی از مشتریان به صورت تلفنی و یا از طریق پست الکترونیکی و با 
استفاده از اطالعات مشتریان که در فرم های ارسالی از طرف آزمایشگاه ها درج 
می شود، انجام می شود. مشتریان آزمایشگاه ها، با توجه به موارد مندرج در جدول 

9 میزان رضایت مندی خود را از خدمات ارائه شده به آنها اعالم می کنند.

سقف امتیازشاخص
10مدت زمان ارایة نتایج )تعهد زمانی(

10چگونگی برخورد با مشتری )برخورد(
10مهارت آزمایشگاه و صحت نتایج )مهارت(
10تناسب تعرفه با خدمات ارایه  شده )تعرفه(

سقف امتیازی شاخص های مشتری مداری در ارزیابی آزمایشگاه ها جدول 9

ارزیابی آزمایشگاه ها 4

مشتری مداری
همکاری 
شبکه ای

303535

میزان  کارکرد 
آزمایشگاه
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ب- میزان کارکرد آزمایشگاه
این شاخص نشان دهنده مقدار فعال بودن و چگونگی استفاده از ظرفیت های 
آزمایشگاه  فعال  بودن  میزان  ارزیابی  برای  است.  مرکز  انسانی  و  تجهیزاتی 
از چندین شاخص به  صورت مجزا و ترکیبی استفاده می شود. فهرست این 

شاخص ها به همراه حداکثر امتیازات آنها در جدول 1۰ آورده شده است.

ج- میزان همکاری های شبکه ای آزمایشگاه
برای موفقیت شبکه در اجرای برنامه ها و اهداف خود و همچنین پایداری آن، 
الزم است آزمایشگاه ها تالش  کنند تا سیاست های اصلی شبکه را هرچه بیشتر 
در مجموعة خود پیاده  کنند. همکاری در تکمیل و ارسال کامل و به  موقع فرم های 
اطالعات مختلف ارجاع  شده از شبکه، همکاری در برگزاری دوره های آموزشی 
و مشارکت فعال در برنامه های شبکه، تالش برای اخذ استانداردهای فنی و 
 ،)ISO/IEC17۰25 مدیریتی مربوط به آزمایشگاه ها )به  ویژه استاندارد بین المللی
همکاری در پیاده سازی سیستم های جدید در شبکه )سیستم پرداخت کارانه ای، 
سیستم ارایه خدمات پستی و غیره(، ارائه پیشنهادهای اصالحی به مدیریت 

شبکه و همکاری با سایر مراکز عضو، از جمله مواردی هستند که در تعیین امتیاز 
آزمایشگاه در شاخص میزان همکاری شبکه ای آزمایشگاه مؤثرند.

4-2- روند ارزیابی

آنها،  سال 1393  عملکرد  گزارش  دریافت  با  آزمایشگاه ها  ارزیابی  روند 
از نیمة دوم اسفند 1393 آغاز شد. بیش از 95 درصد آزمایشگاه های فعال، 
گزارش های خود را به این شبکه ارسال و در این دوره ارزیابی شرکت کردند. 
براساس گزارش های دریافتی از مراکز، در سال 1393 تعداد بیش از 132 هزار 
مراجعه به آزمایشگاه های عضو شبکه به منظور دریافت خدمات از دستگاه های 
فعال در حوزه فناوری نانو صورت گرفته است که درآمدی بیش از 14۰ میلیارد 

ریال را برای این مراکز به همراه داشته است.

4-3- برگزیدگان

آزمایشگاه های برتر در دهمین جشنواره برترین های فناوری نانو در جدول 
11 معرفی شده اند.

سقف امتیازشاخص
10حجم مالی خدمات ارایه شده

20تعداد و نوع مشتریان

10متوسط ضریب اهمیت دستگاه های آزمایشگاه

20حجم فعالیت

40شاخص ترکیبی کارکرد آزمایشگاه برای جبران فاصله مراکز از پایتخت

جدول 10 سقف امتیازی شاخص های میزان کارکرد در ارزیابی آزمایشگاه ها

امتیازمرکزرتبه
81/87مرکز پژوهش متالورژی رازیاول

62/32مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایراناول

55/13آزمایشگاه های نانوالکترونیک دانشگاه تهرانسوم

جدول 11 آزمایشگاه های برتر
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آزمایشگاه  رتبه اول

سال  تاسیس:

1361

دارای بیشترین امتیاز 
درشاخص های مشتری 
مداری و میزان فعالیت 
در بین آزمایشگاه های 

عضو شبکه

دارای اعتبارنامه استاندارد
 ISO/IEC17025 
 از مرکز ملی تایید 

اولین آزمایشگاه صالحیت ایران
تایید صالحیت 

شده سازمان ملی 
استاندارد ایران

ارائه خدمات آزمایشگاهی 
در زمینه تعیین خواص 

شیمیایی، فیزیکی، 
مکانیکی فلزات، پلیمرها و 
سرامیک ها و تهیه تصاویر 

 داراي 13دفتر میکروسکوپی
 در تهران 

و شهرستانهاي 
کشور

شرکت خصوصی 
پژوهش و توسعه 
در زمینه مهندسي 

و فناوری مواد

مرکز پژوهش متالورژی رازی
بیش از 170 نفر 
کارشناس تمام 

وقت و 40 مشاور از 
دانشگاه ها و مراکز 
پژوهشي و صنعتي

کسب رتبه اول در 
ارزیابی های ساالنه 
شبکه آزمایشگاهی 

 فناوری نانو 
در 8 دوره

 تهران، کیلومتر 21 جاده کرج، ورودی سرخه حصار، خیابان مرجان )فرنان(
پ 8، ص پ: 14515-386

021-46831568-77
www.razi-center.net

داراي 4 بخش 
آزمایشگاهي شیمي، 

کاني شناسي، 
فرآوري و محیط 
زیست، ایمني و 
بهداشت حرفه اي

ارائه خدمات آزمایشگاهی 
در زمینه های طیف سنجی، 

تعیین اندازه ذرات، 
کروماتوگرافی، آنالیز 

عنصری و تهیه تصاویر 
میکروسکوپی

دارای گواهینامه 
استاندارد 

ISO9001:2008

داراي اعتبارنامه 
استاندارد

ISO/IEC17025 

سال تاسیس:

1386

مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران
آزمایشگاه رتبه دوم

کیلومتر 9 اتوبان کرج-قزوین، جنب کارخانجات سوپا، انتهای بلوار کاوش، 
شهرک تحقیقاتی کاوش، مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران

026-92108361-64
www.imprc.com

دارای گواهینامه 
معتمد سازمان 

حفاظت محیط زیست
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آزمایشگاه نانوالکترونیک و الیه نازک دانشگاه تهران
آزمایشگاه  رتبه سوم

سال  تاسیس:

1382

زمینه های 
 تخصصی: 

ساخت ادوات 
 نانوالکترونیک 
و الکترومکانیک

سیستم زدایش 
فعال یونی و زدایش 

عمیق سیلیکان

دستگاه زدایش 
عمودی پالستیک

 تهران، خیابان کارگر شمالی، بعداز جالل آل احمد، دانشکده فنی دانشگاه 
تهران، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، ساختمان قدیم، طبقه همکف

021- 88013201
www.nano123.ir

دارای تجهیزات:
FE-SEM میکروسکوپ	•

TEM میکروسکوپ	•
AFM میکروسکوپ	•

 سیستم 
 الیه نشانی 

 بخار شیمیایی 
با پالسمای مستقیم

 سیستم 
 الیه نشانی 

 بخار شیمیایی 
فشار پایین


