
 باسمه تعالی
(69)مصوب اردیبهشت جیرفت اعضای هیئت علمی در دانشگاه پژوهشی های فعالیتجدول امتیازات   

 
 امتیاز هر مورد عنوان 

 7 (1Q) چارک اول   jcrمقاالت 

 5/6 (2Q) چارک دوم

 6 (3Q) چارک سوم

 5/5 (4Q) چارک چهارم

 4 (1Q) چارک اول  SCOPUSمقاالت 

 5/3 (2Q) چارک دوم

 3 (3Q) چارک سوم

 5/2 (4Q) چارک چهارم

 5/3 – 5/5 مقاالت علمی و پژوهشی

 کهیدرصورتامتیاز،  5/0 باشد ISC کهیدرصورت ،3/5علمی پژوهشی 

باشد  isiو اگر  5/0و اگر انجمن آن را چاپ کند  5/0باشد انگلیسی 

 شودیمامتیاز اضافه 5/0

 7تا  ( ISCمقاله علمی مروری) داخلی و 

 

 3 مقاله علمی ترویجی

 

(: فهرست این نمایه ها در scopus, jcr , iscمقاالت با نمایه بین المللی معتبر)به غیر از

 سامانه وجود دارد.

2 

های معتبر و بدون درج در فهرست نشریات شده در مجالت غیر از نمایهچاپ مقاالت

با  ifبدون  isiوزارت علوم)همچون مقاالت علمی تخصصی، علمی پژوهشی آزاد،  

 (zoological record, emerging sourcesبا دیتابیس  isiپرداخت هزینه، 

 0صفر  

 

 2 های علمی معتبرمقاله کامل در کنفرانس

 

 1 های علمی معتبرمقاله خالصه در کنفرانس

  



 5 اختراع ، اکتشاف که به تایید مراجع ذی صالح رسیده باشد با ذکر نام موسسه

اختراع ، اکتشاف که در قالب شرکت های دانش بنیان مراحل تجاری سازی آن انجام 

 گرفته باشد

15 

 

 

 2 گزارش علمی طرح پژوهشی درون دانشگاهی

 15 طرح پژوهشی برون دانشگاهی گزارش علمی

 برحسب میزان اعتبار

 میلیون یک امتیاز 15هر 

جذب اعتبارات برای سایر موارد )درآمد خالص همایش ها، تجهیزات آزمایشگاهها، 

 کارگاهها و...(

 

 میلیون تومان یک امتیاز 15هر 

  7 ترجمه کتاب

 

 امتیاز 10با نظر شورای پژوهشی تا  انتشارات آزاد)داوری شده و معتبر( تالیف کتب تخصصی

 امتیاز 10تا  انتشارات دانشگاهی)داوری شده(

 

راهنمایی یا مشاوره پایان نامه های دانشجویی)در غیر از  دانشگاه جیرفت،  نیازمند ارائه نامه 

 موافقت است(

 

 2راهنمایی ارشد:

 /5مشاوره ارشد:

 6راهنمایی دکتری:

 5/1مشاوره دکتری:

 2 مقاله علمی صد درصد مستخرج از پایان نامه / رساله  

  

  2 داوری کتاب و طرح

 ISI 1داوری مقاالت علمی و  پژوهشی و

 7ارتقا  تصحیح انتقادی کتاب با تائید هیات ممیزه ذیربط  

 

 
 

  مشترك پژوهشی هایفعالیت امتیاز محاسبه نحوه



 
 

 (3ستون ) (2ستون ) (1ستون )
 مجموع ضرایب وطسهم هر یک از همکاران از امتیاز مرب تعداد همکاران

 بقیه همکاران اول 
1 100% ___________  
2 00% 60% 150% 
3 00% 50% 100% 
4 70% 40% 100% 
5 60% 35% 200%  
 %250 ≤ %30 %50 و باالتر 6


