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 دانشگاه مالیر علمیهیئت محترم پژوهشی اعضای هایفعالیت امتیازدهی سازییکسان اجرایی نامهشیوه

 برتر پژوهشگرو تعیین ترفیع تشویقی ، سالیانه ترفیع ،)گرنت( پژوهانه تخصیص جهت

 برای صرفاً هنامشیوهاین بوده، و  مجزا نامهشیوهاین  ازبرتر  انپژوهشگر انتخاب تشویقی و هایپایه گرنت، ترفیع سالیانه، هاینامهآیین
 باشد.می دانشگاه مالیر علمیهیئتپژوهشی اعضای محترم  هایفعالیت امتیازدهی سازییکسان
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منتشر  مقاله

 به زبان شده

در  خارجی

 معتبرمجالت 

 JCR در شده نمایه مقاالت-الف
 ندارد 7

اساس  درصد توزیع امتیازات در مقاله بر-

باشد و ها میترتیب اسامی نویسنده

نویسنده مسئول فقط دارای حق وتویی 

امه نپایاندر مقاالت برگرفته از ) باشد.می

دانشجویان دانشگاه مالیر، اگر اسم استاد 

راهنما بعد از دانشجو آمده باشد، امتیاز 

 کند(.نفر اول را دریافت می

و مقاالت  ISCترویجی،  –علمی مقاالت -

)د( برای اخذ پایه، ذخیره  -1بند 

 شوند.نمی

برای انجام تعهد پژوهانه، مجری باید در  -

اسم اول باشد و مقاله نویسنده مسئول و 

)الف( 2ب( و  )الف،1های مقاالت ردیف

 باشد.قبول میقابل 

صورت شده به امتیاز مقاالت چاپ -

مشترک با اعضای هیات علمی خارج از 

 یابد.برابر افزایش می 2/1کشور تا 

برابر افزایش  5/1امتیاز مقاالت داغ تا  -

 یابد.می

امتیاز مقاالت چاپ شده در مجالت  -

Nature  وScience  تا دو برابر افزایش

 یابد.می

موضوع مقاله باید مرتبط با زمینه -

 تخصص متقاضی باشد.

ساالنه فقط به یکی از مقاالت چاپ شده  -

در نشریات دانشگاه مالیر امتیاز داده 

 شود.می

 مقاالت نمایه شده در:-ب

WOS و  Scopus (تأثیر)فاقد ضریب 
 ندارد 5

 نمایه شده در:مقاالت -ج

EBSCO, PROQUEST, 

PUBMED, Springer, Science 

Direct, John Wiley, Taylor and 

Francis 
 شورای پژوهشیتائید با  معتبر هاینمایه سایرو 

 ندارد 3

سایر مقاالت چاپ شده در مجالت فاقد  -د

 فوق هاینمایه
2 4 

2 

منتشر  مقاله

 به زبان شده

فارسی در 

 معتبرمجالت 

 وISC زمانهممقاالت دارای نمایه -الف

 علوم و بهداشت() وزارتین
 ندارد 5

 ISCمقاالت نمایه شده در  -ب
 ندارد 3

 مقاالت نمایه شده در مجالت معتبر -ج

 ترویجی وزارتین –علمی 
3 6 

و  هادانشنامهمقاالت چاپ شده در -د

شورای  تائیددایرۀالمعارفهای معتبر با 

 مالیر پژوهشی دانشگاه

2 4 

3 

مقاله مستخرج 

-پایاناز 

رساله عضو نامه/

هیات علمی  

در )منتشر شده 

 (مجالت معتبر

 JCR-WOS-Scopus 2مقاالت دارای نمایه 

5 

عنوان نویسنده اول اسم متقاضی به -

عنوان یا پس از نام استاد راهنما به

عنوان نویسنده نویسنده دوم و یا به

 مسئول ثبت شده باشد.

گرفتن تعداد و  امتیازها بدون در نظر-

 باشد.جایگاه نویسندگان می

 و ISC زمانهممقاالت دارای نمایه 

 وزارتین
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ارائه کامل  مقاله

همایش/ شده در 

 کنگره/کنفرانس

 التمقا*مقاله علمی کامل در مجموعه 

 المللیبین علمی معتبر هایهمایش
2 

6 

قبول در حداکثر تعداد مقاالت قابل  -

مقاله  3یک همایش، در هر سال، 

 باشد.می

 ISCهای ملی باید در سایت همایش -

 نمایه شده باشند.

شده در فقط به یکی از مقاالت ارائه -

های دانشگاه مالیر، در یک کنفرانس

 شود.سال امتیاز داده می

 التمقامقاله علمی کامل در مجموعه  *

  ملی علمی معتبر هایهمایش
5/1 

5 

 خالصه مقاله

ارائه شده در 

همایش/ 

 کنگره/کنفرانس

 هایهمایشخالصه مقاله علمی در  *

 المللیبینعلمی معتبر 
1 

4 
 هایهمایشخالصه مقاله علمی در  *

  علمی معتبر ملی
75/0 

6 

تولید دانش 

فنی، اختراع یا 

 اکتشاف

 

*گواهی ثبت اختراع از سازمان ثبت اسناد و 

 معتبر مراکز تائیدو  امالک کشور
5 

30 

 

مالیر در آدرس ذکر اسم دانشگاه -

 شده باشد.

اگر درصد مالکیت در گواهی ثبت -

محاسبه  برایاختراع ذکر نشده باشد، 

، تقسیم بر تعداد نفرات کل امتیاز

 .شودمی

در این  موارد مسکوت خصوص در-

 نظر شورای پژوهشی مطابق، نامهشیوه

 ارتقای نامهآیینو با توجه به  دانشگاه

 .شودمیعمل  عتفوزارت 

* گواهی ثبت اختراع از سازمان 

 علمی و صنعتی ایران هایپژوهش
10 

*اختراع و اکتشاف که منجر به 

با گواهی ثبت ) باشدشده  سازیتجاری

علمی و  هایپژوهشاختراع از سازمان 

 صنعتی ایران(.

15 

*تعیین توالی ژن ثبت شده در مراجع 

 قانونی داخلی و خارجی
2 

 موادو تولید  هاروش، هاسیستم*طراحی 

و ارائه خدمات جدید جهت رفع  جدید

 معضل کشوری با گواهی معتبر

4 

 اثر ارزنده هنری 7
اثر بدیع و ارزنده هنری یا ادبی و فلسفی 

 چاپ شده
10 30  

8 

کسب رتبه در 

 هایجشنواره

 المللیبینملی و 

 علمی معتبر هایجشنواره در رتبه کسب* 

 المللیبین
 

 خوارزمی،) ملی هایجشنواره در رتبه کسب* 

 )رازی و فجر فارابی،
 

 معتبر هایجشنواره سایر در رتبه کسب* 

 )پژوهشی دانشگاه مالیر شورایتائید  به ( ملی

6 

 

4 

 

2 

10  
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 هایطرح

 پژوهشی

 

پژوهشی خاتمه یافته داخلی  هایطرح*

 دانشگاه مالیر
2 4 

 که هستند هاییطرح ملی هایطرح -

 یا وزیر امضای با قرارداد و ملی کد دارای

 در آن مورداستفاده و باشد وزیر معاون

 ملی باشد. سطح

تحقیقاتی مشترک با  هایطرحگزارش -

علمی خارج از  هایموسسهو  هادانشگاه

 .یابدمیبرابر افزایش  2/1کشور تا 

 تصوربهباید  المللیبینملی و  هایطرح-

 شده منعقدمستقل با عضو هیات علمی 

 باشند.

که بدون اخذ مجوز از حوزه  هاییطرحبه -

امتیازی  ،شوندمیپژوهشی دانشگاه، اجرا 

که با مجوز  هاییطرحو  گیردنمیتعلق 

ولی بدون عقد قرارداد با دانشگاه اجرا 

 .گیردمیامتیاز تعلق  %55شوند، 
 مانند متعدد، نفرات تعداد طرح با امتیازدهی-

 .باشدمیمقاالت 

 یافتهپژوهشی خاتمه  هایطرح* 

مستقیم با فرد  طوربهکه  هاییطرح)

 :(شوندمی منعقد

 در سطح استانی

 ملی در سطح

 المللیبین در سطح

 
 
 

 

5 

10 

15 

 ندارد

*جذب منابع مالی از خارج دانشگاه به 

ریال گرنت داخلی و میلیون  155ازای هر 

 دالر گرنت خارجی 5555یا 

1 12 

 کتاب 10

 15 تصنیف کتاب
 %35تجدید چاپ کتاب، اگر  در صورت- ندارد

در محتوای کتاب تغییر رخ داده باشد، 

 هایچاپامتیازهای فوق، برای نوبت  35%

 .شودمیبعدی در نظر گرفته 

 نویسندگانتعداد  با  کتاب در امتیازدهی-

، امتیاز کل تقسیم بر تعداد نفرات متعدد

 .شودمی

تدوین و  صورتبهکه  هاییکتاب امتیاز

 -جزو امتیازات علمی ،باشندمیگردآوری 

 .شودمیاجرایی محسوب 

 10 کتاب تألیف

 7 تصحیح انتقادی و ترجمه کتاب

10 

 * تدوین و گردآوری کتاب

فصلی از یک کتاب التین در  تألیف

شورای  تائیدانتشارات معتبر خارجی با 

 پژوهشی دانشگاه مالیر

4 

 در ویراستار نام که کتاب علمی ویرایش

 .شود قید کتاب شناسنامه
2 

11 
، داوری مقاله

 و طرح کتاب

 ISI 1داوری مقاالت 

4 
 پرینتاز ناشر و  معتبر گواهی ارائه با -

 هایایمیلمجله و  سایت از داوری صفحه

 ارسالی

 زمانهمداوری مقاالت دارای نمایه 

 ISCوزارتین و 
75/0 

 5/1 معتبرداوری کتاب برای انتشارات 

 5/1 پژوهشی هایطرحنظارت بر 

12 
 هایکرسی

 پردازینظریه

 در پردازینظریه کرسی دستاوردهای ارائه

 هاهمایش
4 

  ندارد

 12 تا و نوآوری پردازینظریه

 همورخ در نامهشیوه این .باشدمی امتیازدهی، با نظر شورای پژوهشی دانشگاه قابل است نشدهبینیپیش نامهشیوهمواردی که در این 
 .باشدمی االجراالزم 1331 آذرماهو از تاریخ اول  هبه تصویب رسید مالیر شورای پژوهشی دانشگاه در 1331آبان ماه  15
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