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04/08/1398تبضید:   ًَع ؾٌس: زؾتَضالؼول 

10اظ  1نلحِ  2ٍیطایف:   

 ػٌَاى ؾٌس: آییي ًبهِ پػٍّبًِ اػضبی ّیئت ػلوی 
 

 اعضبی شَرای پژٍّشی هرکس

 ًبم ٍ ًبم خبًَادگی ٍاحذ سبزهبًی اهضب

هعوبریبى خلیل آثبدّبدی  رئیس شَرا   

 هیثن عبثذیي پَر سرپرست هعبًٍت آهَزشی، پژٍّشی ٍ داًشجَیی 

 هجیذ عبقل هذیر هرکس ًَآٍری ترشیس 

 هصغفی ثْراهي کبرشٌبس گرٍُ هترجوی زثبى اًگلیسی 

 هْذی هکبری ثبغخیراتی هذیر گرٍُ رشتِ علَم ٍ هٌْذسی آة 

 هیثن هجیذی خلیل آثبد عضَ شَرا 

شَراعضَ    اهیي حسیٌی 

 هْری هٌتظری خبدم دثیر شَرا 

 

  



 

04/08/1398تبضید:  2ٍیرایش:    

 آییي ًبهِ پژٍّبًِ

 

22از  2صفحِ:    

 

 آییي ًبهِ تخصیص اعتجبر پژٍّشی)پژٍّبًِ( اعضبی ّیئت علوی

 

ثِ هٌظَض اضتوب ٍ جْت زّی كؼبلیت ّبی پػٍّكی ٍ كٌبٍضی هطًع ٍ تطؿیت ٍ تكَین ّط چِ ثیكتط اػضبی هحتطم ّیبت ػلوی هطًع آهَظـ ػبلی 

ًبقوطثِ اكعایف زؾتبٍضزّبی پػٍّكی ٍ توطًع ثط تَلیسات پػٍّكی انیل ٍ ّوچٌیي زؾتیبثی ثِ اّساف ؾٌس چكن اًساظ هطًع آهَظـ ػبلی 

ًحَُ ترهیم اػتجبض پػٍّكی)پػٍّبًِ( ٍ چگًَگی ّعیٌِ ًطز آى تسٍیي گطزیس. بهِ ٍ زؾتَضالؼول اجطایی ًبقوط، آییي ً  

: اّذاف2هبدُ   

اكعایف ثْطُ ٍضی ٍ اؾتلبزُ ثْیٌِ اظ هٌبثغ هبلی هطًع ثب ثٌبضگیطی نحیح ٍ ّسكوٌس اػتجبضات پػٍّكی-  

ػلن ٍ زازُ ّبی انیل پػٍّكی زض ؾغح هلی ٍ ثیي الوللیكؼبلیت ّبی پػٍّكی ٍ اكعایف اًگیعُ جْت تَلیس اضتوبی -  

اػغبی اذتیبضات ٍ آظازی ػول ثیكتط ثِ اػضبی ّیئت ػلوی زض اًجبم اهَض پػٍّكی-  

تؿْیل زض ظهیٌِ تبهیي ثِ هَهغ اػتجبضات هَضز ًیبظ اهَض پػٍّكی -  

ػٍّكی ذبضج اظ هطًع ثِ هٌظَض جصة اػتجبض اظ آًْبایجبز اًگیعُ ثطای اػضبی ّیئت ػلوی ثِ ّوٌبضی ثب هطاًع ٍ ؾبظهبى ّبی پ -  

هطًعؾبظهبًسّی ٍ جْت زّی ثِ هٌظَض اثط ثركی ثْیٌِ ی كؼبلیت ّبی پػٍّكی ٍ كٌبٍضی اػضبی ّیئت ػلوی ٍ  -  

: تعبریف2هبدُ   

پػٍّكی ػضَ اػتجبض پػٍّكی ػضَ ّیئت ػلوی: ثَزجِ ای اؾت ًِ ثِ هَجت ایي آیي ًبهِ ثطاؾبؼ اػتجبضات پػٍّكی هطًع ٍ اهتیبظات  -2-1

 ّیئت ػلوی ٍاجس قطایظ، ؾبالًِ زض اذتیبض ٍی هطاض هی گیطز تب زض اضتجبط ثب ًلیِ كؼبلیت ّبی پػٍّكی ذَز ّعیٌِ ًٌس.

  ضَاثظ ٍ هقررات کلی :3هبدُ 

بلیت ّبی پػٍّكی ّط ػضَ ّیئت ػلوی ًِ زض ثبظُ یي ؾبل ًبهل اظ اٍل زی هبُ ؾبل هجل لـبیت ؾی ام آشض هبُ ؾبل هَضز ًظط زض كؼ -3-1

ثجت قسُ ثبقس، ثطای هحبؾجبت اهتیبظات پػٍّبًِ ؾبل ثؼس زض ًظط گطكتِ هی قَز.  ؾبیت هطًع  

هطًع آهَظـ ػبلی ًبقوط: كوظ ثِ آى زؾتِ اظ كؼبلیت ّبی پػٍّكی اهتیبظ زازُ هی قَز ًِ زض آى ًبم نحیح 1تجهطُ  

ثِ ػٌَاى ؾبظهبى هتجَع ٍ زض نَضت زضج ًكبًی الٌتطًٍیٌی، ایویل ؾبظهبًی ػضَ  " kashmar higher education institute" 



       

 (Kashmar.ac.ir )شًط گطزز.

یب : اػضبی ّیئت ػلوی عطح ؾطثبظی، اًتوبل یبكتِ اظ زاًكگبُ ّبی زیگط ٍ یب هطثیبى تـییط ٍضؼیت یبكتِ ثِ اؾتبزیبضی ًِ اظ ظهبى اؾترسام 2تجهطُ

ّبًِ پبیِ، ّط ؾبل ًویگصضز، هی تَاًٌس كوظ یي ثبض زض نَضت توبضب، اظ اهتیبظ پػٍّبًِ پبیِ اؾتلبزُ ًٌٌس. اهتیبظ پػٍ 2تـییط ٍضؼیت آًْب ثیف اظ 

 ؾبل ثطاؾبؼ ثَزجِ ترهیم یبكتِ ثطای پػٍّبًِ تَؾظ حَظُ پػٍّكی تؼییي هی قَز. 

ثطاثط اهتیبظ  2ؾبل اظ حساهل اػتجبض پػٍّبًِ اػغبیی)ؾبل اٍل هؼبزل  2: اػضبی ّیئت ػلوی جسیس هی تَاًٌس زض نَضت توبضب ثِ هست 3تجهطُ

یبظ پػٍّبًِ پبیِ( اؾتلبزُ ًٌٌس. ثطاثط اهت 5/1ًِ پبیِ ٍ ؾبل زٍم هؼبزل بپػٍّ  

پػٍّكی( ٍیب زض هطذهی ثَى حوَم ًوی تَاًٌس اظ -: اػضبی ّیئت ػلوی هبهَضثِ تحهیل، هبهَضثِ ذسهت)ثسٍى حلؼ ؾوت آهَظقی4تجهطُ

 پػٍّبًِ اؾتلبزُ ًٌٌس. 

ثطذَضزاض قًَس. ًِبهِ تٌطین( اظ پػٍّبً: اػضبی ّیئت ػلوی ثبظًكؿتِ هی تَاًٌس ثِ ًؿجت كؼبلیت ّبی پػٍّكی ذَز)عجن آییي 5تجهطُ  

كوظ ثِ هوبالت چبح قسُ ًِ زض ظهبى هحبؾجِ اهتیبظ پػٍّبًِ هؼتجط ثبقٌس اهتیبظ تؼلن هی گیطز.  -2-3هبزُ   

 ًِتی زض تطتیت ًَیؿٌسگبى یي هوبلِ چٌبًچِ یي ػضَ ّیئت ػلوی ًَیؿٌسُ هؿئَل ثبقس، اهتیبظ جبیگبُ اٍل ضا هی گیطز ٍ زض نَض -3-3هبزُ 

 ًلط اٍل ًیع ػضَ ّیئت ػلوی هطًع آهَظـ ػبلی ًبقوط ثبقس، هیبًگیي اهتیبظ ػضَ ّیئت ػلوی ًَیؿٌسُ هؿئَل ٍ ًلط اٍل ثطای ّط زٍ لحبػ هی

 قَز. اگط هوبلِ ثیف اظ یي ًَیؿٌسُ هؿئَل زاقتِ ثبقس، اٍلیي ًلط زض تطتیت، هالى ػول اؾت.

ثطای عطح ّبی پػٍّكی ًبضثطزی زض ّط ظهیٌِ ای هتٌبؾت ثب ًیبظ هٌغوِ ترهیم زازُ ذَاّس قس. زضنس اػتجبض پػٍّكی ؾبالًِ  25 -4-3هبزُ   

 تجهطُ: زؾتگبُ ّب ٍ تجْیعات ظیط هجوَػِ ایي ضهن هطاض هی گیطًس.

بؾجِ ذَاّس قس.قَضای پػٍّكی زاًكگبُ هحزض هَاضزی ًِ ًحَُ ی ترهیم اهتیبظ تهطیح ًگطزیسُ ثبقس، اهتیبظ ثط هجٌبی ههَثبت  -5-3هبزُ   

:تخصیص اهتیبز -4هبدُ   

 ( هی ثبقس. 1ًحَُ ترهیم اهتیبظ ثِ كؼبلیت ّبی پػٍّكی ٍ كٌبٍضی ثطاؾبؼ جسٍل )

: اهتیبزات قبثل هحبسجِ ثرای فعبلیت ّبی استبد جْت پژٍّب2ًِجذٍل   

 چبح هقبلِ در هجلِ
 تَضیحبت ؾوق اهتیبظ زض زٍضُ حساًثط اهتیبظ زض هَضَع هَضَع ضزیق

ػلَم ٍ   
 هٌْسؾی

ػلَم 
 اجتوبػی

ٌّط ٍ ػلَم 
 اًؿبًی

ػلَم  ػلَم ٍ هٌْسؾی
 اجتوبػی

ٌّط ٍ ػلَم 
 اًؿبًی

ٍظاضت ػلَم  JCRهالى، لیؿت ًكطیبت   
 اؾت

    JCR-Q1 14 17 21ًكطیِ  1

     JCR-Q2 11 13 17ًكطیِ  2

     JCR-Q3 9 11 14ًكطیِ  3

     JCR-Q4 7 8 11ًكطیِ  4

04/08/1398تبضید:  2ٍیرایش:    

ًِآییي ًبهِ پژٍّب  

 

22از  3صفحِ:    



 WOSًكطیبتی ًِ زض پبیگبُ اعالػبتی     Q 5 6 8ًكطیِ كبهس  5
 JCRًوبیِ قسُ اًس ٍلی زض لیؿت ًكطیبت 

 هَجَز ًیؿتٌس.

  SCOPUS 6 10 13 30 50 65ًكطیِ  6

پػٍّكی  -ًكطیِ ػلوی 7

 ISCهؼتجط ًوبیِ قسُ زض 

5 6 8 20    

پػٍّكی -ًكطیِ ػلوی 8
 زاذلی هَضز تبییس ٍظاضتیي

3 9  

ًكطیِ ػلوی تطٍیجی ًوبیِ  9

 ISCقسُ زض 

2 4 

 هحبؾجِ هی گطزز. 2ًِ حبنل ّوٌبضی ّبی هكتطى ثب پػٍّكگطاى ٍ ًَیؿٌسگبى ذبضجی ثبقس ثب ضطیت  4تب  1: اهتیبظ هوبالت هَضَع ضزیق 1تجهطُ 

 زض ًظط گطكتِ ذَاّس قس. Qّبی هرتلق ّؿتٌس، ثبالتطیي Q: ثطای ًكطیبتی ًِ زض ضقتِ ّبی هرتلق زاضای 2تجهطُ 
 2ض آى هجلِ ثبقس، حساًثط ثطای هجالتی ًِ ػضَ ّیبت ػلوی زض ظهبى چبح، هسیط هؿئَل، ؾطزثیط، ػضَ ّیبت تحطیطیِ یب زاضای ؾبیط هؿئَلیت ّبی هطتجظ ثب چبح هوبلِ ز: 3تجهطُ 

 هوبلِ زض ّط زٍضُ پػٍّبًِ هبثل احتؿبة اؾت.

ٍ یب ّط  Letter  ،Note(، Case Report(، گعاضـ هَضزی)Short paper ( ، هوبلِ ًَتبُ)Research Noteیبززاقت پػٍّكی )ًِ ثِ نَضت : ثِ هوبالتی 4تجهطُ 
 زضنس اهتیبظ هوبلِ ًبهل تؼلن هی گیطز. 50پػٍّكی هؼتجط چبح هی قَز، حساًثط -ػٌَاى زیگطی ًِ هوبلِ ضا اظ یي هوبلِ ًبهل هتوبیع ؾبظز ٍ زض ًكطیِ ػلوی

 پػٍّكی هؼتجط چبح هی قَز، اهتیبظ هوبلِ ًبهل تؼلن هی گیطز. -( ًِ زض ًكطیبت ػلویreview: ثِ هوبالت هطٍضی )5تجهطُ 
 زض ًظط گطكتِ هی قَز. 3ثب ضطیت  Nature   ٍScience: اهتیبظ هوبالت هٌتكطُ زض هجالت 6تجهطُ 

 ّوبیش ٍ کٌفراًس
حساًثط اهتیبظ زض  هَضَع ضزیق

 هَضَع
 ؾوق اهتیبظ زض

 زٍضُ
 تَضیحبت

 حساًثط ؾِ هوبلِ اظ یي ّوبیف پصیطكتِ هی قَز. 6 (2)1 اضائِ هوبلِ ًبهل چبح قسُ زض ًٌلطاًؽ ّبی هؼتجط هلی ٍ ثیي الوللی 10
ثِ اضائِ هوبالت زض ًٌلطاًؽ ّبی زاًكجَیی 

 اهتیبظی تؼلن ًوی گیطز.
 3 (1)5/0 ذالنِ هوبالت چبح قسُ زض ًٌلطاًؽ ّبی هؼتجط هلی)ثیي الوللی( 11

   (3)2 اضائِ ؾرٌطاًی ًلیسی زض ًٌلطاًؽ ّبی هؼتجط هلی) ثیي الوللی( 12

زثیطی)ثطگعاضی ًبضگبُ ( زض ّوبیف  13
ّبی هؼتجط ػلوی یب جكٌَاضُ ّبی 

 كطٌّگی ٌٍّطی

   (2)4 ثیي الوللی

  (1)2 هلی

 (1)2 (5/0)1 زاًكجَیی

 

 چبح کتبة
 تَضیحبت ؾوق اهتیبظ زض زٍضُ هَضَعحساًثط اهتیبظ زض  هَضَع ضزیق

 ًتبة ثبیس هطتجظ ثب ترهم هتوبضی ثبقس.  30 تهٌیق ًتبة 14
اهتیبظ ًتبة چبح قسُ تَؾظ ًبقطیي هؼتجط 

 هحبؾجِ هی قَز. 2ذبضجی ثب ضطیت 
  20 تبلیق ًتبة 15

  14 تطجوِ ًتبة ترههی 16

زضنس تـییط هحتَی زض  30تجسیس چبح) ثب حساهل  17
 هوبیؿِ ثب چبح هجلی(

اضائِ تبییسیِ ًبقط ثطای تجسیس چبح العاهی  6 3
 اؾت.

 2ثطای ضقتِ ّبی ػلَم اًؿبًی ثب ضطیت  4 2 ٍیطایف ػلوی ًتبة هؼتجط/هجلِ هؼتجط 18
 10 5 تهحیح، تهحیح اًتوبزی ٍ تؼلین ًتبة هؼتجط 19 هحبؾجِ هی گطزز.

 Book)تبلیق یي كهل ًتبة هٌتكط قسُ  20

chapter) 

ًبقطاى هؼتجط ٍ هكَْض ثیي 
 الوللی

اهتیبظ كهل ًتبة هٌتكط قسُ تَؾظ اًتكبضات  8 4
 پَلی هبثل هحبؾجِ ًوی ثبقس.

 2ثطای ضقتِ ّبی ػلَم اًؿبًی ثب ضطیت  4 2 ًبقط هؼتجط زاذلی  
 هحبؾجِ هی گطزز.

هسذل چبح قسُ زض زاًكٌبهِ ّب، زایطُ الوؼبضف ّب ٍ  21
 كطٌّگ ّب

1    

 اهتیبظ هغبثن ثب هَاًیي جبضی -



 ثِ ًتبة ّبی آهبزگی ًٌٌَض، ًوًَِ ؾَاالت آظهَى، حل الوؿبئل ٍ هَاضز هكبثِ ٍ ًتبة ّبی ؿیط ػلوی اهتیبظی تؼلن ًوی گیطز. -

 هحبؾجِ ذَاّس قس. 2اهتیبظ ًتبة ثطگعیسُ ؾبل ثب ضطیت  -

 

 اختراع، ًَآٍری ٍ اکتشبف
 تَضیحبت ؾوق اهتیبظ زض زٍضُ حساًثط اهتیبظ زض هَضَع هَضَع ضزیق

اذتطاع یب اًتكبف ثجت قسُ زاذلی ثب تبییس ؾبظهبى پػٍّف ّبی ػلوی نٌؼتی)هطاجغ  22
 هؼتجط ذبضجی(

10(30)   

  6 3 اذتطاع یب اًتكبف ثجت قسُ زض زاذل ثب تبییس ازاضُ ًل هبلٌیت نٌؼتی 23

  5 5/0 ذبضج اظ ًكَض ثجت تَالی غى ثجت قسُ زض هطاجغ هبًًَی یب ػلوی زاذل یب 24

 

 کبرآفریٌی ٍ ارتجبط ثب جبهعِ
 تَضیحبت ؾوق اهتیبظ زض زٍضُ حساًثط اهتیبظ زض هَضَع هَضَع ضزیق

25 
اضائِ ذسهبت هكبٍضُ ای ثِ ثرف ذهَنی ٍ زٍلتی زض 

حَظُ ّبی تحویوبتی، ًبضآكطیٌی ٍ ًَآٍضی زض ضاؾتبی حل 
 هكٌالت جبهؼِ

 10 
ثطای ّط ثرف ثب تبییس حَظُ هبِّ  6ثِ اظای هكبٍضُ 

 اهتیبظ 5هؼبًٍت پػٍّف ٍ كٌبٍضی، 

26 
ضاُ اًساظی ؾوي ثب قطًت ذهَنی زض حَظُ ّبی 

تحویوبت، ًبضآكطیٌی ٍ ًَآٍضی زض ضاؾتبی حل هكٌالت 
 جبهؼِ

 اهتیبظ ثطای یي ثبض تؼلن هی گیطز. 15 

27 
ثطگعاضی ضٍیسازّبی ًبضآكطیٌی هَضز تبییس حَظُ هؼبًٍت 

 كٌبٍضی پػٍّف ٍ
 اهتیبظ كوظ ثِ هجطی تؼلن هی گیطز. 15 5

28 
ثطگعاضی زٍضُ ّبی هْبضتی هطًع جَاض زاًكگبّی كٌی 

 حطكِ ای
1  

اهتیبظ كوظ ثِ  1ؾبػت ًبضگبُ،  2ثِ اظای ّط  -
 هجطی تؼلن هی گیطز.

اهتیبظ تٌْب ثِ زٍضُ ّبی ههَة هطًع جَاض -
 زاًكگبّی كٌی ٍ حطكِ ای زاًكگبُ تؼلن هی گیطز.

29 
كؼبلیت قتبة زٌّسُ زض هطاًع ًَآٍضی ؾغح ًكَض ثِ اظای 

 ّط ؾبل كؼبلیت
 اهتیبظ كوظ ثِ هجطی تؼلن هی گیطز.  5

 

 شرکت ّب ٍ ایذُ ّبی کست ٍ کبر

  هَضَع ضزیق
حساًثط اهتیبظ زض 

 هَضَع
 تَضیحبت ؾوق اهتیبظ زض زٍضُ

30 
قطًت ظایكی زاًكگبّی ثب هكبضًت هطًع 

 ثِ اظای ّط قطًتآهَظـ ػبلی ًبقوط 

قطًت ّبی ظایكی هی ثبیؿت تبییسیِ - 300×)ًؿجت ؾْبم زاًكگبُ(  قطًت زاًف ثٌیبى ًَپب
قَضای هطًع ًَآٍضی زاًكگبُ ضا جْت 

 تبؾیؽ اضائِ ًوبیٌس.
زض ّط هطحلِ، تٌْب یي ثبض اهتیبظ تؼلن -

 هی گیطز.

قطًت زاًف ثٌیبى ًیوِ 
 نٌؼتی

 500×)ًؿجت ؾْبم زاًكگبُ(

 800×)ًؿجت ؾْبم زاًكگبُ( قطًت زاًف ثٌیبى نٌؼتی

 200×)ًؿجت ؾْبم زاًكگبُ( ؿیط زاًف ثٌیبى

31 
ضقس ایسُ ّبی ًَآٍضاًِ ًؿت ٍ ًبض زض هطًع 

 ًَآٍضی هطًع ثِ اظای ّط ایسُ

اضائِ ههَثِ قَضای هطًع ًَاٍضی هجٌی ثط  10 10 پیف ضقس
 تـییط ٍضؼیت ایسُ هَضز ًیبظ هی ثبقس.

ایسُ هٌجط ثِ ضاُ اًساظی قطًت  چٌبًچِ
ظایكی یب زاًف ثٌیبى قَز، اظ هحل ضزیق 

 اهتیبظ هی گیطز. 29
زض ّط هطحلِ، تٌْب یي ثبض اهتیبظ تؼلن هی 

 گیطز.

 15 15 ضقس هوسهبتی

 20 20 ضقس

32 
جصة زضآهس اذتهبنی ثطای زاًكگبُ تَؾظ قطًت ّبی ظایكی زاًكگبّی، 

ٍاحس ّبی هؿتوط زض هطًع ًَآٍضی، ذسهبت آظهبیكگبّی ٍ هكبٍضُ ای ٍ 
10  

اهتیبظ ثطای قطًت ّبی ظایكی ههَة -
قَضای ًبضاكطیٌی ٍ اضتجبط ثب نٌؼت هطًع 



ٍاحس ّبی ههَة قَضای  ٍ ّوچٌیي اهتیبظ( 10هیلیَى ضیبل  10زثیطاى ّوبیف)ثِ اظای ّط 
 هطًع ًَآٍضی زاًكگبُ هحبؾجِ هی قَز.

ذسهبت آظهبیكگبّی ٍ هكبٍضُ ای زض -
نَضتی اهتیبظ هی گیطًس ًِ هطاضزاز آًْب اظ 

 عطین حَظُ پػٍّكی هٌؼوس قسُ ثبقس.

33 
ایجبز اقتـبل ثطای كبضؽ التحهیالى ؾِ ؾبل اذیط هطًع آهَظـ ػبلی ًبقوط 

هطًع یب ٍاحس ّبی هؿتوط زض هطًع ًَاٍضی)ثِ اظ هحل قطًت ّبی ظایكی 
 اهتیبظ( 10اظای ّط ًلط 

  

هالى، ثطضؾی كْطؾت ثیوِ تبهیي 
اجتوبػی قطًت ّب ٍ یب ًیطٍّبی حوَم 
ثگیط ٍاحس ّبی هؿتوط زض هطًع ًَاٍضی 
ذَاّس ثَز. ایي اهتیبظ كوظ ثطای یي ثبض 

 هحبؾجِ هی قَز.

 طًت زاًف ثٌیبى زض ّط هطحلِ تَؾظ هؼبًٍت ػلوی ٍ كٌبٍضی ضیبؾت جوَْضی العاهی اؾت.اضائِ تبییسیِ تبؾیؽ ٍ یب تـییط ٍضؼیت ق 

 ت هؿبٍی ثیي اػضب زضنس اهتیبظ ّط یي اظ اػضبی ّیئت ػلوی ؾْین زض تبؾیؽ قطًت ثطاؾبؼ تَاكوٌبهِ ثیي اػضب ذَاّس ثَز. زض ؿیط ایي نَضت اهتیبظ ًل ثِ نَض
 توؿین ذَاّس قس.

 

 فٌبٍری ثرٍى داًشگبّیعرح ّبی پژٍّشی ٍ 

 تَضیحبت ؾوق اهتیبظ زض زٍضُ حساًثط اهتیبظ زض هَضَع هَضَع ضزیق

34 

عطح ّبی پػٍّكی ذبتوِ یبكتِ ثطٍى زاًكگبّی)اًؼوبز هطاضزاز 
ثبیس اظ عطین هؼبًٍت پػٍّكی هطًع آهَظـ ػبلی ًبقوط اًجبم 

 قسُ ثبقس.(
 K.Xاهتیبظ ًْبیی عطح: 

=X اػتجبض عطح ثطحؿت هیلیَى تَهبى 
 ثِ نَضت ظیط تؼییي هی قَز: Kضطیت 

 K=0.7ضقتِ ّبی كٌی: 

ػلَم پبیِ ، ٌّط، ًكبٍضظی ، ػلَم اجتوبػی:  

K=0.8 

 K= 0.9ػلَم اًؿبًی: 

  3 زاًكگبّی زضٍىعطح ّبی پػٍّكی ذبتوِ یبكتِ 

35 
یب تسٍیي پطٍپَظال عطح ّبی پػٍّكی ثطٍى زاًكگبّی ثِ تبییس 

 ؾلبضـ زكتط اضتجبط ثب نٌؼت هطًع
5/0 2  

 

 ثرگسیذگبى علوی

 تَضیحبت ؾوق اهتیبظ زض زٍضُ حساًثط اهتیبظ زض هَضَع هَضَع ضزیق

 3ٍ پػٍّكگط ًوًَِ زاًكگبُ  4پػٍّكگط ًوًَِ اؾتبى 4  پػٍّكگط ًوًَِ 36

  H-indexػسز  (H-index)  ضتجِ ّیئت ػلوی زض اضجبػبت ثیي الوللی 37
ثب  scopusهالى، اعالػبت ّیئت ػلوی زض ؾبیت 
 حصف ذَزاؾتٌبزی اؾت.

 

 هشبرکت در ًشریبت علوی
 تَضیحبت ؾوق اهتیبظ زض زٍضُ حساًثط اهتیبظ زض هَضَع هَضَع ضزیق

  (5)10  ؾطزثیط)یب ػضَ ّیئت تحطیطیِ(ًكطیِ هؼتجط ثیي الوللی 38

  (3)6  پػٍّكی هؼتجط ٍظاضتیيؾطزثیط)یب ػضَ ّیئت تحطیطیِ(ًكطیِ ػلوی  39

  (5/1)3  ؾطزثیط)یبػضَ ّیئت تحطیطیِ(ًكطیِ ػلوی تطٍیجی هؼتجط ٍظاضتیي 40

 زض نَضتی ًِ ػضَ ّیئت ػلوی چٌس هؿئَلیت كَم ضا زاضا ثبقس، اهتیبظ ثبالتط ثِ ایكبى تؼلن هی گیطز.

 

 سبیر فعبلیت ّبی علوی
اهتیبظزض ؾوق  حساًثط اهتیبظ زضهَضَع هَضَع ضزیق

 زٍضُ
 تَضیحبت

  20 (20)10 پصیطـ هحون زاذلی)ذبضجی( جْت كطنت هغبلؼبتی 41



  4 2 ّوٌبضی هٌجط ثِ اًؼوبز یب كؼبل ؾبظی تلبّن ًبهِ ّبی ثیي الوللی زاًكگبُ 42

اضائِ ؾرٌطاًی زض ظهیٌِ ترههی ػضَ ّیئت ػلوی زض نٌبیغ ٍ ثرف ّبی  43
 هتوبضی جبهؼِ)كطٌّگی،اجتوبػی(

 2، هلی1، اؾتبًی5/0زض ؾغح زاًكگبُ  2 
 اهتیبظ

   20 اثط ثسیغ ٍ اضظًسُ ٌّطی ٍ یب ازثی ٍ كلؿلی چبح قسُ 44

ًظطیِ پطزاظی زض حَظُ ّبی ػلَم اًؿبًی، اجتوبػی،هؼبضف اؾالهی ٍ ؾبیط  45
 حَظُ ّبی ػلَم ثب تبییس زثیطذبًِ ًطؾی ّبی ًَآٍضی، ًوس ٍ ًظطیِ پطزاظی

10 20  

(،ػضَ ّیئت 10)5ضئیؽ اًجوي (10)5  ثب اًجوي ّبی ػلوی هلی)ثیي الوللی(ّوٌبضی  46
 (6)3هسیطُ

 (2)1(،ػضَ ًویت4ِ)2ضئیؽ ًویتِ (4)2  ّوٌبضی زض تسٍیي اؾتبًساضز ّبی هلی)ثیي الوللی( 47

  (4)2 (4)2 ػضَیت زض اًجوي ّبی ػلوی هلی )ثیي الوللی( 48

  3 اهتیبظ 3/0ّط هَضز  پػٍّكیزاٍضی هوبالت زض هجلِ ّبی ػلوی  49

  4 اهتیبظ 1ّط هَضز  زاٍضی ًتبة، زاٍضی یب ًظبضت ثط عطح ّبی پػٍّكی یب كٌبٍضی 50

 ثِ اظای ّط یي ؾبل  2 ػضَیت زض قَضاّبی ترههی زؾتگبُ ّبی اجطایی 51

پیگیطی ثطگعاضی ؾرٌطاًی ّب یب  52
ًكؿت ّبی ػلوی زض زاًكگبُ ثب 

 اؾتبًی ٍ هلیاعالع ضؾبًی زض ؾغح 

ثطگعاضی ؾرٌطاًی ثب حضَض اؾبتیس 
 هغطح هلی)ذبضجی(

تبییس هؿئَل پػٍّكی زاًكٌسُ ی  5 (3)2
 هطثَعِ العاهی اؾت.

ثطگعاضی ٍیسئَ ًٌلطاًؽ ثب حضَض 
 اؾبتیس هغطح هلی)ذبضجی(

1(2) 

53 

 پبیبى ًبهِ ًبضقٌبؾی اضقس

 ضاٌّوبیی
 2 زاًكگبّْبی زٍلتی

10 

پیبم ًَض ٍ آظاززاًكگبّْبی   1 

 هكبٍضُ
 1 زاًكگبّْبی زٍلتی

5/0 زاًكگبّْبی پیبم ًَض ٍ آظاز  

 ضؾبلِ زًتطی

 ضاٌّوبیی
 4 زاًكگبّْبی زٍلتی

 3 زاًكگبّْبی پیبم ًَض ٍ آظاز

 هكبٍضُ
 3 زاًكگبّْبی زٍلتی

 2 زاًكگبّْبی پیبم ًَض ٍ آظاز

 

 پػٍّكیضٍـ هحبؾجِ اػتجبض  -5هبزُ 
هحبؾجِ قسُ ٍ ثطاؾبؼ ًل اػتجبض هجوَع اهتیبظات ؾبلیبًِ اػضبی ّیئت ػلوی هكوَل پػٍّبًِ ثب تَجِ ثِ اعالػبت ثجت قسُ زض ؾبیت هطًع 

پػٍّكی ترهیم زازُ قسُ ثطای پػٍّبًِ زض آى ؾبل تَؾظ هؼبًٍت پػٍّف ٍ كٌبٍضی، اهتیبظ پػٍّبًِ پبیِ ٍ اضظـ ضیبلی ّط اهتیبظ تؼییي هی 
 طزز. گ

 هیعاى اػتجبض پػٍّكی ّط ػضَ ّیبت ػلوی زض ّط ؾبل اظ ضاثغِ ظیط ثِ زؾت هی آیس:
 

 ( ; اػتجبض پػٍّكی اؾتبزa+b×e ) ×اضظـ ضیبلی ّط اهتیبظ 

 a(; 1اهتیبظ ًؿت قسُ اظ جسٍل )

 eاهتیبظ پػٍّبًِ پبیِ ; 
 

 ; اضظـ ضیبلی ّط اهتیبظ
 
 

 eپػٍّبًِ پبیِ(; )اهتیبظ                                                                                   
 
 
 
 

       ًل هجلؾ اذتهبل یبكتِ ثِ گطًت  

( ثطای ّوِ اػضب   1هجوَع اهتیبظات جسٍل )  

تؼییي هی قَز( تَؾظ قَضای پػٍّكی هجلؾ پبیِ ثطای گطًت )ًِ زض ّط ؾبل  

 اضظـ ضیبلی ّط اهتیبظ



 

 

 

 

  

 هیلیَى ضیبل اؾت. یٌهسٍثیؿتتجهطُ: ؾوق اػتجبض پػٍّبًِ هبثل ترهیم ثِ ّط ػضَ ّیئت ػلوی زض ّط ؾبل ثطاثط 

 فرایٌذ درخَاست پژٍّبًِ ٍ ّسیٌِ کرد آى -6هبدُ 
 اذتیبض ػضَ ّیئت ػلوی ثِ زٍ ثرف ًوسی ٍ اػتجبضی توؿین قسُ ٍ ثِ نَضت ظیط پطزاذت هی قَز.پطزاذت اػتجبض پػٍّكی زض 

 اػالم هی قَز.  1 كطمزض هطحلِ اٍل ًل اػتجبض پػٍّكی ػضَ ّیئت ػلوی زض هبلت  -6-1
 اؾت.  1-5% اػتجبض پػٍّكی ثٌس 100هیعاى ًل اػتجبض ًوسی ًِ ػضَ ّیئت ػلوی هی تَاًس زضیبكت ًوبیس،  -6-2

هطحلِ نَضت هی گیطز. قطط زضیبكت اػتجبض ًوسی زض ّط هطحلِ )زٍضُ پػٍّبًِ(، تؿَیِ  زٍ: پطزاذت اػتجبض ًوسی زض ّط زٍضُ پػٍّبًِ زض 1تجهطُ
زضنس پطزاذت هی  60طحلِ زٍم زضنس ٍ زض ه 40زض هطحلِ اٍل  اؾت. 2حؿبة اػتجبض ًوسی هطحلِ )زٍضُ پػٍّبًِ( هجل ثب تٌویل ٍ اضؾبل كطم 

 گطزز.
: ػضَ ّیئت ػلوی هی تَاًس ّعیٌِ ّبی ؾلطّبی هطتجظ ثب هبهَضیت ّبی پػٍّكی، ثجت ًبم ًٌلطاًؽ ٍ ًبضگبُ ّب، حن ػضَیت زض 2تجهطُ

 اًجوي ّبی ػلوی، ّعیٌِ چبح هوبلِ ٍ ًتبة ٍ ... ضا اظ ایي ثرف تبهیي ًٌس.
ثرف جْت ذطیس تجْیعات آظهبیكگبّی ٍ ًبضگبّی ًِ ثطچؿت اهَال ثط ضٍی آًْب زضج هی گطزز ّعیٌِ چٌبًچِ اظ اػتجبض ًوسی ایي  :3تجهطُ 

 قَز؛ ثِ هیعاى ّعیٌِ ًطز ػضَ ّیئت ػلوی،تَؾظ هؼبًٍت پػٍّكی ًیع حوبیت ذَاّس قس. 
 هی گطزز.ؾبل ثؼس هٌتول زٍ هبًسُ اػتجبض پػٍّكی ّط ػضَ ّیئت ػلوی زض عَل یي ؾبل ثِ  -6-3
 

 سبیر هَارد :7هبدُ 

 هطًع هی ثبقس.ی تلؿیط هَاز آییي ًبهِ )زض نَضت ًیبظ( ٍ ّوچٌیي تهوین گیطی زض هَاضزی ًِ آییي ًبهِ هؿٌَت اؾت ثط ػْسُ قَضای پػٍّك
ّیبت ضییؿِ زاًكگبُ ثب  25/9/98ثِ تهَیت ًْبیی ضؾیس ٍ زض جلؿِ هَضخ  هطًعقَضای پػٍّكی 04/08/1398ایي آییي ًبهِ زض جلؿِ هَضخ 

 . ثب اثالؽ ایي آییي ًبهِ، زؾتَضالؼول ّبی پػٍّبًِ هجلی لـَ ٍ ثال اثط هی گطزز. 1/09/1398ُ ٍ اظ تبضید اػوبل تـییطات الظم تبییس ًْبیی گطزیس
  

 استبد داًشیبر استبدیبر هرثی هرتجِ علوی

 b 2 2 3 4ضریت 



 اثالغ اعتجبر پژٍّشی _2فرم 

 

 ؾطًبض ذبًن/جٌبة آهبی

 ػضَ هحتطم ّیئت ػلوی هطًع آهَظـ ػبلی ًبقوط

 ؾالمثب 

پػٍّكی ثسیٌَؾیلِ ثِ اعالع هی ضؾبًس ثطاؾبؼ اییي ًبهِ اػتجبض پػٍّكی زاًكگبُ ههَة ...... ٍ ثب ػٌبیت ثِ ػولٌطز پػٍّكی جٌبثؼبلی، اػتجبضت 

 شیل زض ؾبل ..... زض اذتیبض قوب هطاض هی گیطز.

 ثِ هیعاى............... ضیبل ػلویاػتجبض پػٍّكی)گطًت( ػضَ ّیئت  -1

 % اػتجبض پػٍّكی كَم الصًط ثِ نَضت ًوسی زض ٍجِ جٌبثؼبلی هبثل پطزاذت اؾت.40ؾوق : تب 1-1

ض ضاؾتبی اًتظبض هی ضٍز ًِ ضوي ضػبیت آییي ًبهِ اجطایی اػتجبض پػٍّكی ٍ آییي ًبهِ هبلی ٍ هؼبهالتی زاًكگبُ، ًؿجت ثِ اؾتلبزُ اظ ایي هٌبثغ ز

 اضی هٌبؾت نَضت گیطز.تَؾؼِ اهَض پػٍّكی ٍ كٌبٍضی جٌبثؼبلی ثْطُ ثطز

 الظم ثِ تَضیح اؾت، اػتجبض پػٍّكی اػالم قسُ ثِ ًؿجت ترهیم ثَزجِ ػوَهی زاًكگبُ هبثل پطزاذت هی ثبقس.

 

 هعبًٍت آهَزشی، پژٍّشی ٍ داًشجَیی هرکس

 

  



 تسَیِ حسبة اعتجبر ًقذی -2فرم 

 ضیبؾت هحتطم هطًع

 ثب اّسای ؾالم

زًتط.............................. ػضَ ّیئت ػلوی هطًع آهَظـ ػبلی ًبقوط ثِ قوبضُ هلی.............. ثِ قطح شیل احتطاهب، ّعیٌِ ّبی پػٍّكی ایٌجبًت 

اػالم هی گطزز. ذَاّكوٌس اؾت پؽ اظ ثطضؾی ذالنِ ٍضؼیت گعاضـ قسُ ٍ هساضى پیَؾت، هساضى ضا جْت تؿَیِ حؿبة اػتجبض ًوسی زض ٍجِ 

 ؾبل ..... ثِ هؼبًٍت هحتطم پػٍّكی هطًع اضؾبل ًوبییس. ایٌجبًت اظ هحل اثالؽ اػتجبض

 تَضیحبت هجلؾ ثِ ضیبل ًَع ّعیٌِ قوبضُ

 قبهل ًؿط هبلیبت هی گطزز.  حن التحوین 1

  اهالم ههطكی 2
اؾٌبز ثِ پیَؾت هی ثبقس. زض نَضت تبییس 

 ًؿَضات هبًًَی ًساضز.

  اهالم ؾطهبیِ ای 3
تبییس  اؾٌبز ثِ پیَؾت هی ثبقس. زض نَضت

 ًؿَضات هبًًَی ًساضز.

  ؾبیط 4
اؾٌبز هثجتِ پیَؾت هی ثبقس. زض نَضت تبییس 

 ًؿَضات هبًًَی ًساضز.

 تَضیحبت:

 زاضز، زض ؿیط ایٌهَضت حن التحوین تلوی هی گطزز. هطًعًیبظ ثِ تبییس كطم اهَال اظ ؾَی هؿئَل اهَال  3ٍ  2ضزیق قوبضُ  -1

ت ٍ ًبضگبُ ّب، حن ػضَیت اًجوي ّبی ػلوی، ّعیٌِ ّبی ؾلطّبی هطتجظ ثب حؿبة حن ثجت ًبم هوبالهطثَط ثِ تؿَیِ  4ضزیق قوبضُ  -2

 هبهَضیت ّبی پػٍّكی ٍ ... هی ثبقس.

 ظهبى اضؾبل ٍ تؿَیِ اػتجبض ًوسی پػٍّبًِ زض هبلت كطم حبضط اظ ًیوِ آشض تب ًیوِ اؾلٌس ّط ؾبل هی ثبقس.  -3

 اهضب ّیئت ػلوی                                                                                                                       

 هؼبًٍت هحتطم پػٍّف ٍ كٌبٍضی هطًع

 بییس.ثب اّسای ؾالم، احتطاهب ضوي تبییس ًؿجت ثِ تؿَیِ حؿبة اػتجبض ًوسی زض ٍجِ ّیئت ػلوی اهسام ًو

 اهضب ضیبؾت هطًع                                                                                                                     

 هؼبًٍت هحتطم ازاضی ٍ هبلی هطًع

 ثب اّسای ؾالم

 یس.احتطاهب ضوي تبییس ًؿجت ثِ تؿَیِ حؿبة اػتجبض ًوسی زض ٍجِ هجطی اهسام كطهبی

 هؼبٍى آهَظقی،پػٍّكی ٍ زاًكجَیی هطًع                                                                                                            


