
 

 

 جدول امتیبز دهی فؼبلیت هبی  پژوهشی مشترک

 مجموع ضرایب سهم هر یک از همکبران از امتیبز مربوط تؼداد همکبران

 تقیٍ َمکاسان ايل 

1 111% ___________  

2 91% 61% 151% 

3 81% 51% 181% 

4 71% 41% 191% 

5 61% 31% 181% 

 %175 ≤% 25 %51 ي تاالتش 6

 فؼبلیت هبی پژوهشی جهت ترفیغ سبلیبنه اػضبی هیئت ػلمی جدول امتیبز دهی

 نوع فؼبلیت
حداکثر امتیبز 

 برای هر مورد

حداکثر امتیبز 

 برای هر موضوع

  2 چاج ضذٌ دس مجالت ػلمی تشيیجی يصاستیه مقالٍ

  3 مقالٍ چاج ضذٌ دس مجالت ػلمی پژيَطی داوطگاٌ آصد اسالمی

  5 (مجلٍ متىاسة تا ضشیة تاثیش) پژيَطی يصاستیهمقالٍ چاج ضذٌ دس مجالت ػلمی 

  ISI Listed 3مقالٍ چاج ضذٌ دس مجالت ومایٍ ضذٌ دس  

SCOPUS مقالٍ چاج ضذٌ دس مجالت ومایٍ ضذٌ دس    3  

  Pubmed 3مقالٍ چاج ضذٌ دس مجالت ومایٍ ضذٌ دس 

  2 سایش ومایٍ َای مؼتثش  مقالٍ چاج ضذٌ دس مجالت ومایٍ ضذٌ دس

  5 داسای ضشیة تاثیش   ISI WOSمقالٍ چاج ضذٌ دس مجالت 

  7تب 6 (متىاسة تا متًسط ضشیة تاثیش سضتٍ)داسای ضشیة تاثیش تاال  ISI WOSمقالٍ چاج ضذٌ دس مجالت  

*مقالٍ کامل چاج ضذٌ دس مجمًػٍ مقاالت َمایص تیه المللی خاسجی  2 
15 

*َمایص تیه المللی داخلی یا ملیمقالٍ کامل چاج ضذٌ دس مجمًػٍ مقاالت   1 

 1 * خالصٍ مقالٍ چاج ضذٌ دس مجمًػٍ مقاالت َمایص تیه المللی خاسجی
5 

 5/0 *خالصٍ مقالٍ چاج ضذٌ دس مجمًػٍ مقاالت َمایص تیه المللی داخلی یا ملی 

  4تب  1 گضاسش  ػلمی طشح پژيَطی داخلی

(استاوی یا مىطقٍ ای)گضاسش  ػلمی طشح پژيَطی تشين داوطگاَی    7تب  2 

(طشح ملی)گضاسش  ػلمی طشح پژيَطی تشين داوطگاَی    14تب  3 

  10تب  اختشاع یا اکتطاف ثثت ضذٌ  داخل یا خاسج تا تاییذ ػلمی مشاجغ ریصالح  يصاستیه متثًع

ا تاییذ مشاجغ ریصالح يصاستیهتًلیذ داوص فىی ، اختشاع یا اکتطاف مىجش تٍ  تًلیذ یا تجاسی ساصی محصًل یا فشآیىذ ت   20تب  

 5 2 (اختشاػات ي جطىًاسٌ)سایش فؼالیت َای فىايسی 

  15تب  (کتاب حاصل اص دستايسدَای پژيَطی خًد)تصىیف کتاب  

  10تب  تالیف کتاب

پزیشفتٍ تاضذدسصذ دس محتًای آن اصالح یا  اضافٍ صًست  31تجذیذ چاج کتاب تالیفی یا تصىیفی دس صًستیکٍ حذاقل   3 9 

 20 10 تصحیح اتقادی کتاب مؼتثش

 10 2 يیشایص ػلمی کتاب مؼتثش

 21 7 تشجمٍ کتاب تخصصی 

نقد ػلمی یب نوآوری -کشسی َای وظشیٍ پشداصی تا  دايسی مشاجغ ریصالح مًسد تاییذ يصاستیه   7تب  2 

  12تب  5 نظریه پردازی -کشسی َای وظشیٍ پشداصی تا  دايسی مشاجغ ریصالح مًسد تاییذ يصاستیه

ه المللی مشتثط تا حًصٌ تخصصیتیکسة ستثٍ دس جطىًاسٌ َای ملی ي   10 5تب  

 .مقبله در یک همبیش امتیبز تؼلق می گیرد 3حداکثر به *

 .به مقبالت چبپ شده در مجالتی که فرآیند داوری منبسبی ندارند امتیبزی تؼلق نمی گیرد


