
 « 1931 وهشی اعضای هیأت علمیژجهت رتبه بندی پ نحوه امتـیازدهـی فـعالیت های پژوهشـی» 
                                                                                                                                                                                                                                                   

 تیاز فعالیت های پژوهشی و فنآوری مشترکجدول توزیع ام
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                   مجالتجدول امتـیاز دهـی مقاالت چاپ شـده در                      همایش ها                       جدول امتـیاز دهـی مقاالت چاپ شـده در               
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .امتیاص می باضذ 15ًست مقالٍ کامل بٍ صحذاکثش سقف امتیاص مقاالت َمایص َا *          

 امتیاص  می باضذ 5ًست چکیذٌ مقالٍ حذاکثش سقف امتیاص مقاالت َمایص َا بٍ ص*       
 

 .مقالٍ بشای چاپ  کٍ دس مجالت معتبش پزیشفتٍ ضذٌ ي داسای گًاَی چاپ معتبش باضىذ امتیاص تعلق می گیشد 2حذاکثش بٍ *                                                                                                                                                           

 .امًس مقاالت مًجًد می باضذ –دس يب سایت حًصٌ معايوت پژيَطی  ISCي  ISIسضتٍ دس  MIFي ISCي  ISIمقاالت  IFمیضان*                                                                                                                                              

 .مقالٍ علمی تخصصی امتیاص تعلق می گیشد 3حذاکثش بٍ *                                                                                                                                              

                                                                                         چاپ شـدهکتابهای امتـیاز دهـی جدول  

                                                                                         

   
 

 

 

 

         

 

 
 .    حذاکثش بٍ یک کتاب دس مشحلٍ چاپ یا گًاَی معتبش چاپ اص واضش معتبش امتیاص دادٌ می ضًد*                          ٍ اص طشیق عقذ قشاسداد داوطگاٌ آصاد                  مىظًس اص طشح بشين داوطگاَی طشحی است ک*        

                                                                                                                                                                                                          ت مطابق آئیه وامٍ استقاء تذيیه ي گشدآيسی کتاب جضء فعالیت َای پژيَطی                                                          الصم بٍ رکش اس*                                                        (دس بخص ديلتی یا  خصًصی) با دستگاٌ اجشایی یا صىعت اسالمی ياحذ         

 .ی اجشایی استمحسًب وطذٌ ي جضء فعالیت َا.                                                                                          َضیىٍ آن تًسط طشف قشاسداد اجشا می ضًد% 50ي با پشداخت بیص اص         

 
                           

 

                                                                    
                                   

 (3)ستون  (2)ستون  (1)ستون 

تعداد 

 همکاران

 مجموع ضرایة امتیاز سهم هریک از همکاران از امتیاز مرتوط

 هریک از تقیه همکاران اوّل

1 100% - 100% 

2 80% 50% 130% 

3 75% 40% 155% 

4 70% 35% 175% 

5 60% 30% 180% 

 %190 %(140دس مجمًع % ) 28 %50 ي بیطتش 6

 حداکثر امتیاز نوع مجـله

ISI  داسایIF  بشابش یا باالتش اصMIF ٍ7 سضت 

ISI ( web of science)  داسایIF 6 

ISI ( web of science) 5 

ISI ( Master Journal List)  فاقذIF يSCOPUS 4 

ISC  داسایIF  بشابش یا باالتش اصMIF ٍ6    سضت 

ISC  داسایIF 5 

ISC  فاقذIF 4 

 3 علمی پژيَطی ي سایش ومایٍ َای معتبش بیه المللی 

 2 علمی تشيیجی مصًب

 ISC 2 ي ISI چاپ چکیذٌ مقالٍ دس  مجالت 

 1 علمی تخصصی

 حداکثر امتیاز همایشنوع 

 2 (چاپ مقالٍ کامل) المللی  بیه

 1 (چاپ چکیذٌ مقالٍ) بیه المللی 

 1 (چاپ مقالٍ کامل) ملّی 

 5/0 (چاپ چکیذٌ مقالٍ) ملّی 

 5/0 (چاپ مقالٍ کامل) مىطقٍ ای  

 4/0 (چاپ چکیذٌ مقالٍ) مىطقٍ ای  

 4/0   داخلی

 تیازحداکثر ام نوع فـعالیت پژوهشی

 8 کشسی وظشیٍ پشداصی  

 2 گضاسش وُایی طشح پژيَطی دسين داوطگاَی

 10 گضاسش وُایی طشح پژيَطی بشين داوطگاَی

 12 گضاسش وُایی طشح پژيَطی ملی

 اختشاع یا اکتطاف ثبت ضـذٌ

داسای تأییذیٍ علمی ي سسمی اص ساصمان ) 

 (مشکضی داوطگاٌ آصاد یا يصاست علًم

 

10 

 اکتطاف ثبت ضـذٌاختشاع یا 

 (تأییذ ضـذٌ دس اداسٌ ثبت اختشاعات)

 

2 

 حداکثر امتیاز نوع کتاب

 15 تصىیف

 10 تألیف

 7 تشجـمٍ

 تجـذیذ چاپ

 (کتاب تألیفی یا تصىیفی با افضيدٌ علمی) 

 

3 

 2 يیشایص علمی دس کتاب

 10 تصحیح اوتقادی کتاب معتبش

 پژوهشی  عالیت هایجدول امتیاز دهی سایر ف           


