
 

  دستورالعمل اعطاي امتیاز به فعالیت هاي پژوهشی
 1397جهت استفاده در پژوهانه 

هاي پژوهشی اعضاي محترم هیأت علمی شوراي پژوهشی در خصوص نحوه امتیاز دهی به فعالیتمصوبات با عنایت به   
 جهت اعطاي امتیاز پژوهانه  و مصوبات و مقررات قبلی شوراي پژوهشی موارد ذیل 97متقاضی پژوهانه جهت استفاده در سال 

   : دیرستصویب به 

حـداکثر میـزان    ،آورده شـده اسـت    زیـر  ردیف هـاي در هر یک از  هاي پژوهشی که فعالیت تمامی ذکر شده برايامتیاز  -1
 .تخصیص داده شودمورد نظر به فعالیت دانشکده یا پژوهشکده  می تواند توسطامتیازي است که 

، تعلـق داشـته باشـد    دانشـگاه اختـراع بـه   % 50مالکیت بیش از  ی کهو در صورت ح جدول زیر استاختراعات به شرامتیاز  -2
 .قابل افزایش است% 50تا  زیر امتیازات جدول

  امتیاز  3  )مورد در یک دوره پژوهانه 3تا ( یهائاختراع ثبت شده در مراجع ذیربط قوه قض
  امتیاز  6  تیاختراع مورد تائید توسط سازمان پژوهشهاي علمی و صنع

  امتیاز 10  )پتنت(اختراع ثبت شده بین المللی 

تدوین استانداردهاي داخلی مورد تأیید اداره استاندارد و نیز دارا بودن شماره ملی بـراي رئـیس جلسـه و عضـو بـه       امتیاز -3
 .دوره پژوهانه  یک امتیاز براي هر فرد در 3امتیاز و حداکثر  5/0و  1ترتیب 

  : به شرح جدول زیر می باشد يآثار هنرامتیاز به   -4

 
  امتیاز 7تا  6  دوساالنه بین المللینمایشگاه  در پذیرش و ارائه اثر هنري

  امتیاز 6تا  5  ملی پذیرش و ارائه اثر هنري در نمایشگاه دوساالنه
  امتیاز 2حداکثر   شرکت در جشنواره ملی

  امتیاز 6حداکثر   برگزیده در جشنواره ملی
  امتیاز 3حداکثر   در سطح دانشگاه  مایشگاه فرديبرگزاري ن

  امتیاز 1حداکثر   در سطح دانشگاه شرکت در نمایشگاه گروهی
  امتیاز 2حداکثر   شرکت در جشنواره شعر و داستان

  امتیاز  6تا  2  طراحی و خلق آثار ارزنده هنري معماري با تائید داوري 
  
  
  
  



 

بـه   1/7/96تا تـاریخ  در سایت مجالت دسترسی آنالین  ختاری با DOIداراي االت مقو یا  امتیاز چاپ مقاالت در مجالت -5
  .شرح زیر خواهد بود

 
امتیـاز   7و حداکثر   2.5+(IF/MIF)*3 معادلQ3  و  Q1 ،Q2و با رتبه هاي   JCRت در مجالشده مقاله چاپ  امتیاز هر  -6

   .منظور خواهد شدتخصیص یافته به مجله همان رتبه اصلی آن رتبه براي هر مجله و  می باشد
    
  امتیاز Q4                                                     2با رتبه   JCR یا IF فاقد ISI  قاله چاپ شده در مجالتم -7
  امتیاز SJR                                          2با دارا بودن شاخص    Scopus مقاله چاپ شده در مجله خارجی -8
  امتیاز 0     وزارت متبوع                            Black Listت خارجی و یا موجود در سایر مجال مقاله چاپ شده در -9

  :تعداد مقاالت قابل قبول چاپ شده در یک مجله جهت استفاده در یک دوره پژوهانه به شرح زیر است -10
 مقاله 1                             این دستور العمل 7یا چاپ شده در مجالت موضوع بند مجالت متعلق به دانشگاه  -
 مقاله Q3                                                   2داراي رتبه و یا   Scopus مجالت داخل کشور، داراي نمایه -
 مقاله Q2                                                                                                   3داراي رتبه  ت مجال -
 نامحدود                                                                                                   Q1مجالت  داراي رتبه  -
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توسـط   معتبر علمی خارجی یـا داخلـی کـه   که در کنفرانس هاي  )  Keynote  Speaker(بابت ارائه سخنرانی کلیدي  -11
 . امتیاز 3   برگزار می گردد  وزارتین کشور، دانشگاه کاشان و یا انجمن هاي علمیسطح یک هاي دانشگاه 
 

 : به شرح جدول زیر استدر دانشگاه  ي علمیکنفرانس ها دبیري امتیاز بابت -12
  

  امتیاز  سطح کنفرانس
  2  دانشجویی

  3  ملی
  4  بین المللی

  
 4جمعـا   )مدیر مسـئول، سـردبیر یـا مـدیر اجرائـی     (رتبه از وزارتین باشند  بابت عوامل اجرائی مجالت دانشگاه که داراي -13

  امتیاز 2و به هریک از عوامل حداکثر  امتیاز
  

 از این بند امتیاز  5زیر و تا سقف  ري برگزاري سخنرانی هاي علمی در دانشگاه به شرح جدولیامتیاز بابت پیگ -14
 

  امتیاز 1حداکثر   دانشگاه با اطالع رسانی در سطح شهرسخنرانی با حضور اساتید مطرح  ملی خارج از 
  امتیاز 2حداکثر   برگزاري ویدئو کنفرانس با حضور اساتید مطرح خارجی با اطالع رسانی در سطح ملی

  امتیاز 3حداکثر   با اطالع رسانی در سطح ملی یبرگزاري سخنرانی با حضور اساتید مطرح خارج
  

و موضوع بعنـوان طـرح پژوهشـکده دانشـجوئی      گردیدهمقام ب موفق به کستیم که  یدانشجوئبابت سرپرستی تیم  امتیاز -15
 :به شرح زیر است  مشمول امتیاز نباشد

  
  سومرتبه   دومرتبه   اولرتبه   

  1  2  3  استانی
  2  3  4  ملی

  3  4  5  بین المللی
 
 

و ي دولتـی برگـزار شـده    اه پژوهشگاه/در دانشگاه هاکه مقاله در سمینارها و کنفرانس هاي معتبر علمی  ارائهبابت امتیاز  -16
امتیاز کـه تـا    10سقف امتیاز حداکثر (:به شرح زیر است  ومقاله در یک سمینار  3براي هر نفر حداکثر باشند  ISCمورد تایید 

 )امتیاز براي چکیده است 3
  امتیاز 2                 با مقاله نامه غیر فارسی چاپ مقاله کامل در مجموعه مقاالت کنفرانس بین المللی -1-16
  امتیاز 5/1چاپ مقاله کامل در مجموعه مقاالت کنفرانس بین المللی با مقاله نامه فارسی                     -2-16
  امتیاز 1چاپ چکیده در مجموعه مقاالت کنفرانس بین المللی با مقاله نامه غیر فارسی                       -3-16



 

 امتیاز 5/0چاپ چکیده  در مجموعه مقاالت کنفرانس بین المللی با مقاله نامه فارسی                         -4-16
  امتیاز 1                                                                       چاپ مقاله کامل در کنفرانس ملی  -5-16
 امتیاز 5/0                                                     مقاالت کنفرانس ملی  چاپ چکیده در مجموعه  -6-16
چکیده در مجموعه مقاالت کنفرانس هاي ملی یا بین المللی که برگزار کننده آن دانشـگاه   چاپ مقاله کامل یا -7-16

 امتیاز 0                           باشند    ISC و یا غیر هاي آزاد، پیام نور، غیر انتفاعی و موسسات غیر دانشگاهی
باشد  ISCو مورد تایید   برگزار شده کنفرانس هاي که توسط انجمن هاي علمی در دانشگاه هاي غیر دولتی: 1 تبصره          

  .مشمول امتیاز دهی خواهند بود
ه در مجموعه مقـاالت کنفـرانس و نیـز گـواهی ارائـه      اعطاي امتیاز به مقاالت منوط به ارائه مقاله منتشر شد: 2 تبصره           

  .مقاله در کنفرانس خواهد بود
در کنفرانس هاي معتبر بین المللی خارجی که تعداد کمـی از مقـاالت ارائـه میشـود مقالـه در صـورت ارائـه        : 3 تبصره          

  .  یاز خواهد بودپذیرش و  چاپ شده در مجموعه مقاالت با تائید حوزه معاونت پژوهشی مشمول امت
  
امتیاز بابت چاپ یک فصل از کتاب در صورت دارا بودن اعتبار علمی ناشر بـراي کتابهـاي داخلـی و خـارجی بـه ترتیـب        -17 

 .امتیاز 4و  2حداکثر 
 

 :اعطاي امتیاز بابت طرح هاي پژوهشی خاتمه یافته داخلی به نحو زیر است -18 
  :به شرح زیر استاز پژوهانه تأمین گردد طرح هایی که اعتبار آنهاامتیاز   -1-18

   امتیاز  5/0   میلیون ریال                  5طرح با اعتبار حداکثر  18- 1-1
  امتیاز   1  میلیون ریال                 10تا  5طرح هاي با اعتبار  2-1-18            
  امتیاز 5/1             میلیون ریال  20تا   10طرح هاي با اعتبار  3-1-18            
  امتیاز  2          میلیون ریال     20 بیش از طرح هاي با اعتبار  4-1-18            

کــه اعتبــار آن از محــل کمــک هــاي خــارج از یــا طــرح هــائی ســاخت  ,بابــت انجــام طــرح هــاي کــاربردي  -2-18
ـ  7و حـداکثر   امتیـاز   3حـداقل  دانشگاه تامین شـده اسـت     نایـت بـه مفیـد بـودن طـرح، کـاهش هزینـه        از بـا ع امتی

  به تشخیص شوراي پژوهش و فناوري  ...ناشی از انجام طرح و 
 
  

  امتیاز 3حداقل علمی  بابت طرح هاي پژوهشی بیرونی خاتمه یافته و مورد تأیید مدیریت فناوري و ارتباطاتپایه امتیاز  -19
  :می باشدزیر قابل افزایش براي دانشگاه  به شرح طرح که با توجه به آورده واقعی 

  امتیاز 5/1میلیون ریال  10به ازاي هر میلیون ریال  50حداکثر آورده  طرح پژوهشی با19-1-   
  امتیاز  1ریال میلیون  50اضافه بر  ریال میلیون 10میلیون ریال به ازاي هر  100تا   50آورده بین طرح پژوهشی با  19- 2  
  امتیاز 5/0 میلیون ریال 100اضافه بر  میلیون ریال 10میلیون ریال به ازاي هر  100 یش ازبآورده طرح پژوهشی با  19- 3  

  .امتیاز خواهد بود 20سقف امتیاز براي هر طرح 
 



 

و امتیـاز   1و  5/0بـه ترتیـب    امتیاز توالی ژن ثبت شده در مراجع قانونی یا علمی داخل یا خارج از کشور براي هـر مـورد   -20
  براي هر فرد در یک دوره پژوهانه امتیاز 4حداکثر 

  
آئین نامه جدید ارتقاء هیـات   3ماده  2جدول  13با عنایت به بند کتب چاپ شده توسط اعضاي محترم علمی امتیاز بابت  -21

امتیـاز  7امتیاز،  10امتیاز،  15و ترجمه مرتبط با تخصص به ترتیب حداکثر  علمی براي کتب تصنیفی، تالیفی،تصحیح انتقادي
کتاب با عنایت به این بند و ضوابط مدیریت محترم انتشارات توسط شـوراي انتشـارات تعیـین    امتیاز هر و می باشد امتیاز  7و 

  . خواهد شد
  

  6امتیـاز، نمونـه کشـوري     4امتیاز، پژوهشگر برگزیده دانشگاه و یا نمونـه اسـتانی    3امتیاز بابت پژوهشگر نمونه دانشگاه  -22
 امتیاز  7    ....)و  رازي ، خوارزمی، فارابی(ي بین المللی امتیاز و جشنواره ها

  
در فعالیت هاي پژوهشی مشترك اعطاي امتیاز فرد بر اساس جدول آئین نامه جدید ارتقاء بـراي فعالیـت هـاي مشـترك      -23

  .شد خواهدمحاسبه 
  

یـا دانشـجویان بـا    در صورتیکه دانشـجو   در مقاالت مشترك، نفر اول در لیست نویسندگان مقاله می باشدنویسنده اصلی  -24
 .قاله بعنوان نفر اصلی تلقی می گردددر م عضو هیات علمیاشند اولین اول ب اتنفرآدرس دانشگاه کاشان 

 
مقالـه تلقـی    بعنوان نفر اصلی  از دانشگاه کاشانعضو هیات علمی در صورتیکه نفر اول مقاله داراي آدرس دانشگاه نباشد  -25  

 .نمی گردد
  

باشد ) ایشانداخت کننده هزینه آموزشی پراین دانشگاه و موسسه (س دانشجو نفر اول مقاله داراي دو آدردر صورتیکه  - 26
  .بعنوان نفر اصلی مقاله تلقی می گردد 25با رعایت بند از دانشگاه کاشان  عضو هیات علمی

  
طرح هاي ساخت، طرح (مربوط به فعالیت هاي فناورانه صرفا امتیازات  (Kmin)براي ورود به پژوهانه احتساب امتیاز  در -27

، کتاب ،اختراع و اکتشاف و آثار Scopusپژوهشی یا - ت چاپ شده در مجالت علمی، مقاال)هاي کاربردي و طرح هاي بیرونی
با در صورت عدم کسب امتیاز الزم از این بابت، پذیرش چاپ یک مقاله در مجالت معتبر  .دشخواهند  لحاظفاخر هنري 

  .این دستور العمل امکان پذیر خواهد بود 5رعایت بند 
    

  .از کلیه بند ها می تواند لحاظ شودیامت ،در اولین دوره  (Kmin)در احتساب امتیاز براي ورود به پژوهانه  -28


