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 پژوهشگر برتر
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 پژوهانه وبرای 

 پژوهشگر برتر
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 2 ندارد 7تا  (1Q) چارک اول   jcrمقاالت 
 1.7 ندارد 5/6تا  (2Q) چارک دوم
 1.4 ندارد 6تا (3Q) چارک سوم

 1.1 ندارد 5/5تا  4Q) چارک چهارم
 1 ندارد 4تا  (1Q) رک اولچا  SCOPUSمقاالت  2

 1 ندارد 5/3تا  (2Q) چارک دوم
 1 ندارد 3تا  (3Qو چهارم) چارک سوم

 1 ندارد 5/2تا  (4Q) چارک چهارم
 5/3 – 5/5تا  مقاالت علمی و پژوهشی 3

در  ،3/5علمی پژوهشی 
، انجمنی، ISC ازای 

بودن هرکدام ISIانگلیسی و 
 افزوده میشود 0.5

 1 ندارد
 

 

 1 9 3تا  مقاله علمی ترویجی 4
(: فهرست ,scopus, jcr , ISIمقاالت با نمایه بین المللی معتبر)به غیر از 5

 وجود دارد.دانشگاه این نمایه ها در سامانه پژوهشی 
 2 2تا 

 
1 

 1 امتیاز 6تا  در مجموع 2تا  های علمی معتبرمقاله کامل در کنفرانس 6
 1تا  های علمی معتبررانسمقاله خالصه در کنف 7 

 1 4 2تا  سخنرانی کلیدی با دعوت نامه رسمی 8
اختراع ، اکتشاف که به تایید مراجع ذی صالح رسیده باشد با ذکر نام  9

 موسسه
 2 ندارد 5

اختراع ، اکتشاف که در قالب شرکت های دانش بنیان مراحل تجاری  10
 سازی آن انجام گرفته باشد

 2 ندارد 15تا 

 6 2تا  گزارش علمی طرح پژوهشی درون دانشگاهی 11
 

1 

)مشروط به پرداخت حق گزارش علمی طرح پژوهشی برون دانشگاهی 12
 باالسری(

3+ 
)به ازای هر ده ملیون ریال 

 حق باالسری یک امتیاز(

 1 ندارد

13 
 

 +3 ایجاد طرفیت فعال در جذب اعتبار پژوهشی)گرنت( داخلی یا بین المللی 
ای هر ده ملیون ریال )به از

 حق باالسری یک امتیاز(

 1 ندارد

در انتشارات دانشگاه آثار منتشرشده )انتشار کتاب 14
 (1.5ضریب  باجیرفت 

با نظر شورای پژوهشی تا  تالیف 
 امتیاز 10

30 1 

 1 10  7تا  ترجمه
 1 10 7تا  تصحیح انتقادی
 1  3تا  فصلی از کتاب

 1 10 امتیاز 3تا سقف   ر و داوری شدهفصلی از کتاب معتب 15
راهنمایی یا مشاوره پایان نامه های دانشجویی)در غیر از  دانشگاه  16

 جیرفت،  نیازمند ارائه نامه موافقت است(
  2راهنمایی ارشد:

6 
 

 
 /5مشاوره ارشد: 

 6راهنمایی دکتری:
 5/1مشاوره دکتری:

 
17 

 
 مقاله علمی صد درصد مستخرج از پایان نامه / رساله

 

2 5 1 



 1 3  2 داوری کتاب و طرح 18
   ISI 1داوری مقاالت علمی و  پژوهشی و 19
براساس پایگاه  ( h-indexشاخص هرش)  20

  اسکوپوس
4≤ h-index  8  1 تنها برای(

 پژوهانه( 
به ازای هر رتبه ارتقای 
 ساالنه نسبت به حداقل

)تنها برای 1 10 2
 پژوهانه(

 1 10 6تا   کسب رتبه در جشنواره های معتبر 21
 توضیحات:

بر حسب مواردی همچون تخصص و های مربوطه، عالوه بر موارد مذکور در جدول فوق، شی در شوراها و کمیتهسقف امتیاز هر فعالیت پژوه-1

  گردد.امثالهم تعیین میو  همپوشانی، رعایت موازین اخالقیمیزان حوزه پژوهشی شخص، 

 های پژوهشی( آیین نامه ارتقا دارای امتیاز باشد. )فعالیت3های پژوهشی امتیاز تعلق می گیرد که براساس ماده تنها به آن دسته از فعالیت -1

 شود.مقاله کامل در نظر گرفته می %70ضریب Technical noteو Short communicationمقاالت  -2

  Reviewنوع     از مقاالتی به امتیاز مقاله کامل و Discussion, Comment, Editorial material50%  عمقاالتی از نو  -

 .گیردمی مقاله کامل  امتیاز تعلق 100%

 گردد.مبنای ارزیابی داوران تعیین میبر  کتابامتیاز  -4

 .گیردنمی تعلق امتیازیهای فاقد فیپا کتاب به   -

 .ندارد امتیاز کتاب مقدمه و تعریض یه،حاش پیشگفتار، دیباچه،  -

 .گیردنمی تعلق امتیازمقاالت،  مجموعه در کاملیا  خالصه به صورت چاپ بدون همایش در پوستر صورتمقاله به ارائه به  -5

 شود. در هر همایش )داخلی و خارجی (، امتیاز حداکثر تا سه مقاله)چه به صورت چکیده چه کامل( محاسبه می -

 نمایه شود، امتیاز تعلق می گیرد. iscهایی که دانشگاه یا انجمن معتبر برگزار کند و در پایگاه شبه همای  -

 گیرد:های مشترک براساس جدول زیر انجام میامتیازدهی فعالیت-6
 (3ستون ) (2ستون ) (1ستون )

 مجموع ضرایب سهم هر یک از همکاران از امتیاز مربوط تعداد همکاران

 مکارانبقیه ه اول 

1 100% ___________  

2 90% 60% 150% 

3 80% 50% 180% 

4 70% 40% 190% 

5 60% 35% 200%  

 %250 ≤ %30 %50 و باالتر 6

 .شودنفر اول به هیئت علمی داده میدانشجو نویسنده اول و عضو هیئت علمی نویسنده دوم باشد، امتیاز  چنانکه  -


