
  
  
 
 
  
  

  به نام خدا
  

   اجرايي جايزه دكتر جواد بهبودياندستورالعمل
  

و  مناسبان  آيين نامه جايزه دكتر جواد بهبوديان، مراحل انتخاب نامزد3 از ماده 5-3در اجراي بند 
  . براي جايزه به شرح زير انجام مي گيردنهايي) هاي(تعيين نامزد

  
 انتشار آگهي در خبرنامه انجمن آمار ايران، وبگاه از طريق...) و92، 90(در ديماه سال هاي زوج  -

انجمن آمار ايران و ارسال آن به گروه هاي آمار دعوت عام براي دريافت مدارك نامزدان صورت 
 .مي گيرد

هاي آمار، گروه( دريافت جايزه توسط افراد ديگر، يا گروه هاي آموزشي مرتبط" نامزدان" -
و يا نهادهاي آماري كشور به دبيرخانه ... ، )وم انسانيرياضي، اقتصاد، صنايع، كشاورزي، عل

 . امنا جايزه معرفي مي شوندهيئت
  . سال مي توانند شخصا خود را نامزد نمايند40محققان جوان زير  : 1تبصره
معرفي كننده نامزد دريافت جايزه بايستي مدارك زير را تا پايان بهمن ماه همان سال از طريق  -

 :   د ارسال نماي info@irstat.ir    درسپست الكترونيكي به آ
   نامزد)CV(شرح حال كامل - 1
پژوهشي -  سال گذشته در مجالت معتبر علمي5 مقاالت آماري كه در pdfفايل  - 2

  .مي باشد DOI و يا داراي به چاپ رسيده نامزد  توسط داخل و خارج كشور
  .براي هر مقاله ارسالي) غير خود وبجا(تصوير ليست ارجاعات - 3

  :2تبصره 
  .مقاله هاي مستخرج از پايان نامه ها و رساله ها موردارزيابي قرار نمي گيرند - 1
قابل بررسي مي نيز ...  و خاتمه يافته طرح هاي مليش گزار عالوه بر مقاالت پژوهشي، -

  .باشد
    

  



    : نحوه ارزيابي
         

 امنا جهت ارزيابي پرونده هيئت يا در دهه اول اسفند ماه سال هاي زوج، اعضا امنهيئت به دعوت دبير 
ارزيابي به صورت  دستورالعملبه منظور هماهنگي بيشتر در جلسه، .  ميدهندجلسه تشكيلمتقاضيان 

  .) مالك عمل خواهد بودبخش كمي وكيفيمجموع امتيازات اخذ شده در(.دباشزير مي 
  

  ي مقاالت مارزيابي ك
  

 انجام  علمي دانشگاه هاهيئت اعضاء  ارتقاآيين نامه 1-2 ماده  مقاالت بر اساس كميارزيابي -
به (  دونفر صاحب نظر در زمينه موضوع مقاالت حداقلامتياز ميانگين در اين رابطه، .مي گيرد
  .مورد مالك قرار خواهد گرفت ) امناءهيئتانتخاب 

كه مي تواند منفي  ( متياز زير منظور مي گردد ا5تا3، در سال هاي براي ارجاعات هر مقاله -
 :)باشد

, i=3, 4, 5                                          )i- وبجاغير خود(ارجاعات  تعداد((  
  

  ارزيابي كيفي مقاالت
           

  سطح در نظر گرفتن و نيز مجالت) IF ( ضريب اثر در نظر گرفتن  باارزيابي كيفي مقاالت         
  . امناء صورت مي گيردهيئتتوسط ) IFفاقد (مجالت 
  . امناء  مشخص مي شودهيئتسهم امتياز كمي و كيفي در اولين نشست : 3تبصره

  
 برندگان براي تعيين هاي مربوطه پرونده، باشد15 بيش از نامزداندر صورتيكه مجموع امتيازات    

  .نهايي مجددا مورد ارزيابي قرار مي گيرد
  

جايزه دكتر جواد  امتياز به عنوان برنده  داراي باالتريننامزد  ،20ندگان امتياز حداقلاز بين دار
ايران تقدير و جايزه از برنده جايزه در افتتاحيه كنفرانس هاي دو ساالنه آمار .نتخاب مي شودبهبوديان ا

 مديره انجمن هيئته اطالع  امنا تعيين وبهيئت هر دوره توسطمقدار جايزه در.  اعطا مي شوديوبه 
  .گيرد جايزه به كسي تعلق نمي مربوطه در سال20 حداقل امتياز   كسبدر صورت عدم . مي رسدآمار ايران

                       . هيئت امنا جايزه دكتر جواد بهبوديان تصويب گرديد19/06/1390اين دستورالعمل در جلسه مورخ 


