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  *پژوهانهامتیاز فعالیتهاي پژوهشی براي محاسبه  شماره یک: جدول

  موضوع  ردیف
  حداکثر امتیاز

  در واحد
سقف 
  امتیاز

حداکثر 
  امتیاز در

  هر موضوع
  ISI  7)5/10(  50المللی مندرج در فهرست مقاالت علمی پژوهشی چاپ شده در نشریات بین 1

  PCCC   3  30و در مجله  مورد تائید وزارت علوم، تحقیقات و فناوريدر مجالت  شدهچاپ  مقاالت علمی پژوهشی 2  
  4  1  شدهچاپ  ترویجی –مقاالت علمی  3
  6  2  المللیکنفرانسهاي بین CDمقاله کامل چاپ شده در مجموعه مقاالت یا  4

  6  5/1  کنفرانسهاي ملی CDمقاله کامل چاپ شده در مجموعه مقاالت یا  5  10سقف 
  4  5/0و 1   المللی و ملیکنفرانسهاي بین CDمقاله چاپ شده در مجموعه مقاالت یا  چکیده 6

  ثبت اختراع یا اکتشافات ثبت شده  7
  در داخل

  1  بدون تاییدیه سازمان پژوهشها
2  

  

  2  با تاییدیه سازمان پژوهشها

  -  10  در خارج

8 

 هاي آموزشیها و سمینارهاي علمی و دوره، همایشریال طرح هاي پژوهشی 10,000,000به ازاي هر 
شوراي موسسه مالك عمل براي محاسبه سهم امتیازي مجري و هر  29/2/94(بنابر مصوبه مورخ مؤسسهتخصیص یافته خارج از 

هاي صنعتی ، سهم درصد مشارکت اعالم شده از سوي مجري طرح در بازه مورد نظر میباشد و در صورت یک از همکاران از درآمدزایی طرح
  بین مجري و همکاران تقسیم میشود) عدم تعیین سهم مشارکت توسط مجري، امتیاز کل درآمدزایی در آن بازه بصورت مساوي

2  -  

9 
ریال تجهیزات آزمایشگاهی غیر مصرفی طرحهاي پژوهشی خاتمه یافته خارج از  100,000,000به ازاي هر 

  مؤسسه
5  -  

  -  10و 4  خاتمه یافته و صنعتی تحقیقاتی داخلی هايگزارش نهایی طرح 10

حداکثر یک   15یا 10  تالیف کتاب به زبان فارسی یا التین 11
  کتاب

  7  7  ترجمه کتاب 12
  9  1و 3   ارشدنامه خاتمه یافته دانشجویان کارشناسیراهنمایی و مشاوره هر پایان 13
  16  3و  8  راهنمایی و مشاوره رساله خاتمه یافته دانشجویان دکتري  14

  به ازاي عضویت در قطب پژوهشی مصوب وزارت علوم 15
  2  عضو اصلی

2  
  1  عضو جانبی

  -  1  مؤسسهبه ازاي عضویت در هر هسته پژوهشی مصوب  16
  -  5  پژوهشگر برتر و ....) –هاي ملی (کتاب سال جایزه 17
    -  10  رازي و ...) –المللی (جشنواره خوارزمی هاي بینجایزه 18

  براي گواهینامه استاندارد  19
  دوره متوالی 3براي امتیاز  10  اخذ گواهینامه استاندارد ملی 

در  ریال درآمدزایی 10,000,000به ازاي هر همکاري در انجام آزمونهاي استاندار)  به نسبتمجري و یا همکاران انجام آزمون استاندارد(به   
  .امتیاز 4/0آن دوره ارزیابی؛ 
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(در صورت داشتن پژوهشی مشتركنامه ارتقاء بوده و با اعمال ضرایب جدول توزیع فعالیتهاي آیین 3مالك محاسبه امتیازات پژوهشی اعضاي هیأت علمی عمدتاً براساس ضوابط ماده * 
  شود.فعالیت پژوهشی مشترك) محاسبه می

  باشد:می) نشریه و بر اساس جدول ذیل IF، ضریب تأثیر( ISIالمللی مندرج در فهرست مالك محاسبه امتیازات مقاالت علمی پژوهشی چاپ شده در نشریات بین *
IF امتیاز  

19/0-0  3  
39/0-2/0  5/3  
69/0-4/0  4  
99/0-7/0  5/4  

49/1-1  5  
99/1-5/1  5/5  

49/2-2  6  
99/2-5/2  5/6  

≤٣ 7  
اس ما) تنها بر اس* از مقاالت مسخرج از پایان نامه دانشجو امتیازي کسر نشده و در اینگونه مقاالت نیز امتیازدهی به کلیه همکاران(از جمله اساتید راهن

 پذیرد.میضرایب جدول توزیع فعالیتهاي مشترك انجام 
  


