
 1398 سال -های پژوهشگرانشیوه امتیازدهی به فعالیت -4پیوست شماره 

 

مرتبط با تخصص فرد باشد امتیاز تعلق  ،های تخصصی کمیته علمیهای پژوهشی که به تشخیص کارگروهدسته از فعالیتبه آن -1

 گیرد.می
 گیرد.فقط به مقاالت علمی پژوهشی که چاپ قطعی شده امتیاز تعلق می -2
متقاضی شرکت در جشنواره  (پژوهشگران دانشگاه ها امتیاز جدول محاسبه 1 )بند تعداد مقاالت علمی پژوهشی %20حداکثر  -3

مدیر مسئول، سردبیر یا وی  ،در زمان چاپ مقالهکه یا نشریاتی نشگاه محل خدمت فرد و های داهای نشریهتواند از مقالهمی

 ها است، باشد.عضو هیئت تحریریه آن
نامه دانشجویان تحصیالت تکمیلی و تایید آن در کارگروه علمی، ارائه مستندات مبنی بر مقاالت مستخرج از پایاندر صورت  -4

 باشد.استاد راهنما از امتیاز نفر اول برخوردار می
و گواهی  یافته و داری حسن انجام کار از کارفرما بایستی مصوب شورای پژوهشی مؤسسه بوده و قراردادهای پژوهشی پایانطرح -5

 یافته به شرح جدول زیر است:های پژوهشی پایاناختتام طرح ضمیمه گردد. مبنای امتیازدهی به طرح
 

 سایر همکاران همکار اصلی مجری سطح

 0.9 1 2 مؤسسه

 1 2.5 5 ایاستانی/ منطقه

 2 5 10 ملی

 

جدول محاسبه امتیاز  3و  2جدول محاسبه امتیاز پژوهشگران دانشگاه ها و بند  2)بند حداقل امتیاز این بند  %50: تبصره

 تواند از طریق یکی از موارد زیر کسب شود:میپژوهشگران دستگاه های اجرائی( 

 باشد. Q2و  Q1و از درجه کیفی  JCRاز مقاالت بین المللی متقاضی امتیازات کسب شده  %50حداقل  -الف

 باشد. 15باالی  (Scopus)بر اساس گزارش پایگاه  قاضیمت H-index -ب

 اند باید دارای تأییدیه واحد فناور مربوط باشند.یافته که به مرحله فناوری رسیدههای پژوهشی پایانطرح -6
 :گرددکتاب به صورت زیر محاسبه میامتیازدهی  -7

 200بیشتر از  130-150 150-200 (Xتعداد صفحات )

 دانشگاهی غیردانشگاهی معتبر سایر (Yناشر )

 15 10 5 امتیاز

 

 4/ ( Y3X+=)A                                                  (:                   Aتصنیف کتاب )  -1-7           

 

   

 

 های پژوهشی باید ضمیمه گردد.کلیه مستندات فعالیت -8

 0.66= B (A) (:  Bتالیف کتاب ) -2-7

  =0.46  C (A) (:                   Cترجمه و تصحیح انتقادی ) -3-7



 گیرد:های اجرایی به شرح زیر انجام میها و دستگاهامتیازدهی به مقاالت همایشی دانشگاه -9
a. شود.از هر فرد در هر همایش حداکثر سه مقاله پذیرفته می 
b. امتیاز تعلق  1و  1.5، 2ای به ترتیب المللی، ملی و منطقههای بینشده در مجموعه مقاالت همایشبه مقاله کامل چاپ

 گیرد.می
c. گیرد.تعلق می قبلدرصد امتیاز بند  50ها، مایششده در مجموعه مقاالت هبه خالصه مقاله چاپ 
d. باشد. یا انجمن علمی معتبر همایشی معتبر است که مجری آن یکی از مراکز دانشگاهی 

چاپ شده باشند، امتیازی تعلق   (Black-List عتف ی لیست نشریات نامعتبر وزارتنامعتبر )بر مبنابه مقاالتی که در مجالت  -10

 گیرد. نمی

 

 


