دستورالعمل هشتمین جشنواره تجلیل از پژوهشگران برتر حوزه پول و بانک
مقدمه
صنعت بانکی کشور یکی از عرصههایی است که نیازمند توجه جدی به بحث پژوهش و انجام تحقیقات بنیادین و
کاربردی است .پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی با درک این مهم و در راستای انجام رسالت حرفهای خود ،از
سال  1390همزمان با هفته پژوهش ،با هدف ترویج فرهنگ پژوهش در صنعت بانکداری اقدام به معرفی و تجلیل از
پژوهشگران برتر نظام بانکی و آثار تألیفی برگزیده در حوزه پول و بانک نموده است .پس از هفت دوره برگزاری
موفق ،این جشنواره به محفلی برای شناسایی و اشاعه هر چه بهتر یافتههای پژوهشی و شکلگیری تعامل کارا بین
پژوهشگران حوزه بانکی تبدیل شده است.

ماده  -۱اهداف برگزاری جشنواره





توسعه فرهنگ پژوهش در صنعت بانکی کشور
شناسایی ،معرفی و تجلیل از پژوهشگران برتر در حوزه پول و بانک
فراهم کردن فضای همکاری بین پژوهشگران
زمینهسازی جهت اشاعه و کاربست یافتههای پژوهشی

ماده  -۲برگزیدگان جشنواره
در این جشنواره برگزیدگان عرصه پژوهش در زمینههای مختلف به شرح ذیل معرفی و مورد تقدیر قرار خواهند
گرفت:





پژوهشگران برتر نظام بانکی
پژوهشگران برتر بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی
پژوهشگران برتر بانک مرکزی و پژوهشکده پولی و بانکی
آثار برگزیده در حوزه پول و بانک

ماده  -۳کمیته داوری جشنواره
پس از پاالیش اولیه مستندات توسط دبیرخانه جشنواره ،پروندههای علمی کاندیداها جهت ارزیابی دقیقتر توسط
کارگروهی مشتمل بر اعضای هیات علمی پژوهشکده پولی و بانکی مورد بررسی و امتیازدهی (بر اساس جدول ())۱
قرار خواهد گرفت .تصمیم نهایی در خصوص تعیین پژوهشگران نظام بانکی و آثار برگزیده در جلسه شورای مدیران
پژوهشی اتخاذ خواهد شد.

ماده  -۴فرآیند تعیین پژوهشگران برتر
 -۴-۱پژوهشگران برتر بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی :اداره تحقیقات هر یک از بانکها و مؤسسات مالی و
اعتباری با تأیید و امضای مدیر عامل مجاز است از بین متقاضیان  ۲نفر را که طبق جدول شماره ( )۱موفق به کسب
حداقل امتیاز یا بیشتر شده است به عنوان کاندیدای خود معرفی و مدارک و مستندات مربوطه را به دبیرخانه جشنواره
ارائه دهند .پس از بررسی مستندات و مدارک ارائه شده توسط کمیته داوران جشنواره از بین افراد معرفی شده ،یک نفر
به عنوان پژوهشگر برتر آن بانک یا موسسه انتخاب خواهد شد.

تبصره  :۱الزم است در معرفی کاندیدای مربوطه توجه کافی صورت گیرد .در صورتی که طبق نظر کمیته داوران
جشنواره ،کاندیدای معرفیشده حد نصاب الزم را از فعالیتهای پژوهشی کسب نکند ،پژوهشکده هیچ تعهدی در معرفی
پژوهشگر برتر بانک یا موسسه اعتباری نخواهد داشت.
 -۴-۲پژوهشگران برتر بانک مرکزی :هر یک از اعضای هیئت عامل و معاونین اقتصادی ،ارزی ،بینالملل ،نظارت،
فناوریهای نوین و حقوقی مجاز هستند از بین همکاران تحت نظارت  ۳نفر را که طبق جدول شماره ( )۱موفق به
کسب حداقل امتیاز یا بیشتر شده اند به عنوان کاندیدای خود معرفی و مدارک و مستندات مربوطه را به دبیرخانه
جشنواره ارائه دهند .پس از بررسی مستندات و مدارک ارائه شده توسط کمیته علمی جشنواره از بین افراد معرفی شده،
 ۵نفر که بیشترین امتیاز پژوهشی را کسب کرده باشند به عنوان پژوهشگران برتر انتخاب خواهند شد.
 -۴-۳داشتن دو مقاله علمی -پژوهشی و کسب حداقل امتیاز ۱۵برای معرفی فرد به عنوان کاندیدای پژوهشگر برتر
شبکه بانکی و بانک مرکزی الزامی میباشد.
 -۴-۴پژوهشگران برتر نظام بانکی :از بین نفرات منتخب بانکها ،مؤسسات مالی و اعتباری و بانک مرکزی ۳ ،نفر
را که بیشترین امتیاز را کسب کرده باشند به عنوان پژوهشگران برتر نظام بانکی معرفی میشوند.
 -۴-۵پژوهشگر برتر پژوهشکده پولی و بانکی :از بین کارشناسان و اعضای هیئت علمی پژوهشکده پولی و بانکی،
 ۳نفر که بر اساس آییننامه ارزیابی عملکرد ،بیشترین امتیاز را کسب کرده باشند به عنوان کاندیدای پژوهشگر برتر به
کمیته داوران معرفی و در نهایت یک نفر به عنوان پژوهشگر برتر پژوهشکده معرفی میگردد.
 -۴-۶معرفی و انتخاب مجدد پژوهشگران به عنوان پژوهشگر برتر پس از گذشت  ۳سال بالمانع میباشد.
تبصره  :۲مالک ارزیابی و انتخاب مجدد پژوهشگران ،امتیاز کسبشده آنها از فعالیتهای پژوهشی انجام شده در سه
سال گذشته خواهد بود.
 -۴-۷نحوه محاسبه امتیاز فعالیتهای پژوهشی
نحوه محاسبه امتیاز پژوهشگر برتر به شرح جدول ذیل است:

جدول( :)۱محاسبه امتیاز پژوهشگران
ردیف

نوع یا سطح فعالیت

فعالیت پژوهشی

علمی-پژوهشی
۱

مقاالت

۲

طرحهای پژوهشی پایانیافته

۳

کتاب

) ISI(WOSو Scopus
مجالت داخلی مصوب
وزارت علوم ()ISC

علمی -ترویجی
همایشهای علمی ملی /بینالمللی
مجری
همکار اصلی
سایر همکاران
تألیف

سقف
امتیاز هر
واحد

حداقل
امتیاز
الزم

۶
۵
۲
۱
۶
۳
۱
۱۰

سقف
امتیاز کل

۱۰

-

-

۱۰

-

۲۰

-

-

۴

۵

ترجمه
جوائز دریافت شده از جشنوارهها داخلی
یا سایر مراجع معتبر
بینالمللی
تدریس در دورهها و کارگاههای
تخصصی مهارت افزایی و
کاربردی معتبر

۷
۱٫۵
۳

داخلی

۲

بینالمللی

۴

-

-

-

-

-

۱۰

تبصره  -۳امتیازات مندرج در جدول ( )۱صرفا با ارائه مستندات قابل محاسبه است .در رابطه با مشارکت در طرحهای
پژوهشی ارائه نامهای از سوی کارفرما الزامی میباشد و امتیاز مذکور صرفا به طرحهای پایانیافته اعطا میشود .امتیاز
مربوط به مقاالت نیز صرفا به مقاالت چاپ شده یا دارای نامه پذیرش چاپ در مجالت معتبر اعطا خواهد شد.

ماده  -۵نحوه تعیین اثر برگزیده حوزه پول و بانکی (کتاب و مقاله)
کلیه کتب و مقاالت علمی پژوهشی چاپ شده در مجالت معتبر وزارت علوم در حوزه موضوعات پول و بانک -در
بازه زمانی مهرماه  ۱۳۹۶تا شهریور  -۱۳۹۷توسط کمیته داوران جشنواره مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت و در
نهایت از بین آثار ،یک عنوان کتاب و حداکثر دو مقاله به عنوان آثار برگزیده انتخاب خواهند شد .عالوه بر رصد کلیه
کتب و مجالت توسط دبیرخانه جشنواره ،از طریق فراخوان عمومی نیز امکان ارسال آثار تألیفی در حوزه کتاب و
مقاله که مرتبط با حوزه پول و بانک باشد نیز برای عالقهمندان وجود دارد.

