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ارزيابي كيفي آيين نامه پسادكتراي دانشگاه صنعتي اصفهان و به منظور  4ذيل ماده  2و تبصره  2براساس بند 

ارتقاء اين شيوه نامه تهيه و اجرا آيين نامه  3ماده در چارچوب پسادكتري  و فناوري متقاضيهاي پژوهشي فعاليت

 مي شود.

 كميته داوري  •

  سه نفر متخصص از كميته ارتقاء دانشكده يا دعوت متخصص از خارج دانشگاه:  كميته داوري دانشكده -الف

 

ه انتخاب معاون پژوهش و دو نفر از اعضاي كارگروه برنامه ريزي پژوهشي بداوري دانشگاه:  كميته -ب

  و سه نفر متخصص از دانشكدهفناوري دانشگاه 

 مراحل داوري -ج   
 

پسا دكتري دانشگاه صنعتي  كميته داوري دانشكده تقاضاهاي اعضاء هيئت علمي داراي شرايط آيين نامه-

     يا قابل  و خوب، عالي، باشند با سه درجهچنانچه بر اساس نظر كميته واجد شرايط  واصفهان را بررسي نموده 

 .دارد  معاونت پژوهشي دانشگاه اعالم ميقبول به 

 

كميته داوري دانشگاه براساس روش ارزيابي فعاليت هاي اشاره شده در اين آيين نامه وسهميه هر دانشكده مبتني -

 ، متقاضيان را اولويت بندي نموده ، نتيجه را به دانشكده اعالم مي دارد .بر آيين نامه 

 

 

 فعاليت هاي قابل ارزيابي  •

 
آيين  3ماده  1(بند منتشر شده در مجالت علمي و پژوهشي معتبر داخلي و خارجي پژوهشي  –مقاالت علمي  -1

           نامه ارتقاء)

 شود.امتياز داده مي  و خيلي خوب چاپ شده در مجالت گروه عالي فقط به مقاالت

 :عالي مقاالت
استاد مسئول به عنوان نويسنده در صورتي كه اند. چاپ شده Scienceو  Nature نظيرمقاالتي كه در مجالتي  

 گيرد.پنجاه امتياز به او تعلق مي ،باشد   Corresponding authorنفر اول يا 

 

  

  

 

 

سمه تعاليب  
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 :خيلي خوبمقاالت 

پژوهشي  . ليست اين مجالت براي هر دانشكده توسط معاونتاندشدهمقاالتي كه در مجالت درجه يك چاپ  -1

 گردد.اعالم مي

نامه ارتقاء مي اند ولي مقاله داغ و يا پراستناد با تعريف آئينمقاالتي كه در مجالت درجه يك چاپ نشده -2

 باشند.

در معاونت پژوهشي درجه يك  *باشد ولي با بررسي (مستندات)كه شرايط بند يك و دو را دارا نمي مقاالتي -3

 شود.محسوب مي

 با در نظر گرفتن سهم مشاركت است. 10در اين قسمت داراي امتياز كليه مقاالت 

 
 است.عمل در اين خصوص نظر كميته داوري مالك *

  
اختراع يا اكتشاف منجر به توليد و تجاري سازي محصول يا فرايند با تأييد مراجع /توليد دانش فني  -2

 آيين نامه ارتقاء) 3ماده  7(بند  ذيصالح وزارتين متبوع

 شود.امتياز براساس آيين نامه تخصيص پژوهانه به اعضاي هيأت علمي محاسبه مي
 

 وزارتين متبوعبا تأييد علمي مراجع ذيصالح اختراع يا اكتشاف ثبت شده در داخل يا خارج يا نوآوري  -3
 آيين نامه ارتقاء) 3ماده  9(بند 

 شود.محاسبه مي امتياز براساس آيين نامه تخصيص پژوهانه به اعضاي هيأت علمي

 

                                                                                      

        


