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 تعالی بسمه

 پژوهشی و آموزشی معاونت

 (پژوهشی بخش) علمی هیأت اعضای سالیانه ترفیع اجرائی دستورالعمل

 

 .است شدهتدوین حیدریهتربت دانشگاه علمیهیئت اعضای سالیانه ترفیع امتیازدهی باهدف دستورالعمل این

 .خارجی و داخلی معتبر علمی مجالت در منتشرشده مقاالت به امتیازدهی نحوه -1 ماده

 .باشد ینوزارت موردقبول ISC و علمی یا و JCR ،Scopus ،WOS هاینمایه در ییدأت مورد مجالت در باید مقاالت-2-2

 یا سیاه ستلی در مقاله و باشد دانشگاه نام و دانشکده نام گروه، نام ،علمی رتبه شامل مقاالت به نویسنده وابستگی نحوه -2-1

 دستورالعمل با مطابق موارد سایر و است الزامی حیدریهتربت دانشگاه نام ذکر. نباشد وزارتین و فردوسی دانشگاه جعلی مجالت لیست

 .باشدمی موردقبول مجله

 .باشدمی بالمانع زعفران پژوهشکده هشگرپژو سپس و حیدریهتربت دانشگاه دهیآدرس ،مشترک دهیآدرس مورد در-2-3

 سایر برای ایمیل کاربرد صورت در .است ضروری مسئول ندهسنوی برای حیدریهتربت شگاهدان دانشگاهی ایمیل ذکر -2-4

 .گردد استفاده دانشگاهی ایمیل از بایستمی نیز هستند حیدریهتربت دانشگاه علمیهیئت عضو که نویسندگان

 .هستند عدیب نفرات ترتیب به نویسندگان سایر و شودمی گرفته نظر در اول نویسنده عنوانبه مقاالت مسئول نویسنده -2-5

 .گرددمی انجام علوم وزارت امتیازدهی جدول مطابق امتیازدهی

 ارانهمک کلیه نام ذکر و اول و مسئول نویسنده عنوانبه طرح مجری نام ذکر ،پژوهشی هایطرح از مستخرج مقاالت مورد در-2-2

 .دارد اشکال طرح اسامی از خارج فرد نام ذکر و است ضروری مقاله در

 ولمسئ نویسنده عنوانبه راهنما استاد و اول نویسنده عنوانبه دانشجو نام ذکر ،نامهپایان از مستخرج مقاالت مورد در -2-7

 .است ضروری

 DOI رایدا مقاالت از استفاده علمیهیئت عضو درخواست و نیاز صورت در و گیردمی تعلق شدهچاپ مقاالت به فقط امتیاز -2-8

 .باشدمی پذیرامکان

 .است افزایشقابل برابر 5/2 تا استناد پر و داغ مقاالت امتیاز-2-9

 فرصت رک،مشت تحقیقاتی طرح از برگرفته کشور از خارج علمی معتبر مراکز علمیهیئت اعضای با مشترک مقاالت امتیاز-2-24

 .است افزایشقابل برابر 1/2 تا باشد مشترک دانشجوی و متقاضی مطالعاتی

 .باشد علمیهیئت عضو سالیانه ترفیع بازه در بایستی شدهارائه مقاالت کلیه -2-22
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 :باشدمی ذیل جدول شرح به علمی مقاالت امتیاز -2-21

 امتیاز مجله نوع
JCR-Q1 9 

JCR-Q2 4/8 

JCR-Q3 8/7 

JCR-Q4 2 

WOS-SCOPUS 5/5 

 د -ج -ب -الف ترتیب به وزارتین تأیید مورد ISC یا علمی
5-15/4-5/3-3 

 1 رساله از مستخرج مقاله

 در که تخصصی مجالت) موارد سایر
 (گنجدنمی فوق هایبندیدسته

 فردوسی دانشگاه از استعالم با
 شود امتیازدهی

 

 .خارجی و داخلی علمی معتبر هایهمایش در منتشرشده مقاالت به امتیازدهی نحوه -2 ماده

 ISC اهپایگ در و شود برگزار معتبر علمی انجمن یا و( بهداشت و علوم) وزارتین نظارت تحت دانشگاه توسط باید همایش -1-2

 .باشد شدهثبت دنیا معتبر هایپایگاه یا

 .گیرد قرار مدنظر همایش یک در مقاله 3 سقف-1-1

 .است الزم دهیامتیاز برای مقاله پذیرش گواهی و همایش سربرگ با همراه مقاله کامل متن-1-3

 .باشد شدهچاپ معتبر مجالت در قبالً بایستنمی همایش مقاالت-1-4

 :باشدمی ذیل جدول شرح به همایشی مقاالت امتیاز -1-5

 امتیاز مقاله نوع برگزاری محل همایش نوع

 5/2 کامل مقاله کشور داخل المللیبین و داخلی

 75/4 مقاله خالصه کشور داخل المللیبین و داخلی

 1 کامل مقاله کشور خارج المللیبین

 2 مقاله خالصه کشور خارج المللیبین
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 .پژوهشی هایطرح به امتیازدهی نحوه -3 ماده

 سایر برای و باشدمی امتیاز 1 دارای نداشتند مقاله با اختتام شرط قرارداد در که دانشگاهی درون پژوهشی هایطرح-3-2

 .شودمی داده امتیاز مستخرج مقاله به فقط دانشگاهی، داخل پژوهشی هایطرح

 زیر شرح به دانشگاهی برون پژوهشی هایطرح به دهیامتیاز جهت الزم مدارک :دانشگاهی برون پژوهشی هایطرح -3-1

 :است

 دانشگاه از خارج اجرایی دستگاه و دانشگاه بین طرح اولیه قرارداد-3-1-2

 دانشگاه از خارج اجرایی دستگاه طرف از طرح اختتام-3-1-1

 داور به ارسال و اختتام از بعد طرح به دانشگاه دهیامتیاز کاربرگ-3-1-3

 ارتباط با صنعت دانشگاه شورای تأیید با دانشگاه پژوهشی معاونت طرح اختتام نامه-3-1-4

 بین علوم وزارت امتیازدهی جدول مطابق امتیاز :هست ذیل جدول شرح به دانشگاهی برون پژوهشی هایطرح امتیاز -3-3

 .شودمی تقسیم همکاران و مجری

 

 امتیاز طرح نوع
 1 ایمنطقه

 2 استانی

 24 ملی

 25 المللیبین

 

 .کتب به امتیازدهی نحوه -4 ماده

 .باشد دانشگاه تأیید مورد معتبر یا و دانشگاهی باید ناشر -4-2

 .باشد منطبق فرد تخصص با بایستی آن از بخشی یا کتاب موضوع -4-1

 و مترک صفحات تعداد. شود گرفته نظر در تواندمی کامل امتیاز صورتبه ویسندهن یک و صفحه 444 حداقل مبنای بر امتیاز -4-3 

 نتشاراتا شورای در باید بخش این امتیاز .شد خواهد پدیدآورندگان از یک هر به امتیاز میزان کاهش سبب بیشتر افراد تعداد یا

 .باشد تأییدشده دانشگاه

 :باشدمی ذیل جدول شرح به کتاب ترجمه و تألیف امتیاز -4-4

 سقف امتیاز اثر نوع

  25 تصنیف

  24 تألیف

 انتشارات در فصلیک انتشار
 خارجی معتبر

 نظر در بدون امتیاز 4
 به صفحات تعداد گرفتن

 فصل هر ازای
24 

 24 7 ترجمه
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 .اکتشاف و اختراع به امتیازدهی نحوه -5 ماده

 و مهوریج ریاست فناوری علمی معاونت یا صنعتی علمی هایپژوهش سازمان تأیید با باید کشور داخل اکتشاف و اختراع-5-2

 .باشد صنعتی مالکیت و هاشرکت ثبت کل اداره یا

 .باشد المللیبین معتبر مراجع تأیید مورد باید کشور خارج در شدهثبت اکتشاف و اختراع-5-1

 .باشدمی ذیل شرح به اکتشاف و اختراع امتیاز-5-3

 

 امتیاز تأیید مرجع اختراع ثبت محل

 علمی هایپژوهش سازمان کشور داخل
 فناوری معاونت یا صنعتی

 جمهوری ریاست

5 

 و هاشرکت ثبت کل اداره کشور داخل
 صنعتی مالکیت

1 

 24 المللیبین معتبر مراجع کشور خارج

 

 .ژن توالی ثبت به امتیازدهی نحوه -6 ماده

 .اشدب شدهثبت وزارتین ذیصالح مراجع تأیید با کشور خارج یا داخل علمی یا قانونی مراجع در باید ژن توالی تعیین-2-2

 .باشدمی ذیل شرح به ژن توالی ثبت امتیاز-2-1

 سقف امتیاز ثبت محل

 و 5/4 مقاله ارائه صورت در کشور داخل
 15/4 صورت این غیر در

24 
 در و 2 مقاله ارائه صورت در کشور خارج

 5/4 صورت این غیر
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 .پژوهشی اعتبار جذب به امتیازدهی نحوه -7 ماده

 .باشد دانشگاهی برون هایطرح محل از باید پژوهشی اعتبار جذب-7-2

 .باشدمی ذیل شرح به پژوهشی اعتبار جذب با مرتبط امتیاز -7-1

 امتیاز اعتبار جذب نوع

 254 هر ازای به امتیاز 2 المللیبین یا داخلی
 ریال میلیون

 

 پژوهشی هایفعالیت داوری امتیاز -8 ماده

 

 سقف امتیاز اثر نوع

  33/4 علمی مقاله
 

5/1 
 WOS 5/4 و اسکوپوس مقاله

 JCR 22/4 مقاله

 1 کتاب

 2 پژوهشی طرح

 2 پژوهشی طرح بر نظارت

 

 تکمیلی تحصیالت نامهپایان -9 ماده

 امتیاز وضعیت مقطع

 
 ارشد کارشناسی

 1 راهنما

 5/4 مشاور

 
 دکتری

 2 راهنما

 5/2 مشاور

 

 

 .باشدمی االجراالزم تاریخاین  از و گردید مصوب دانشگاه رئیسههیئت در 44/41/2442 تاریخ در ماده 9 در دستورالعمل این

 


