
  هاي پژوهشي و فناوري در چارچوبدستورالعمل نحوه امتيازدهي به فعاليت

 نامه پژوهانه اعضاي هيأت علمي دانشگاه صنعتي اصفهانآئين 
 

 1جدول 

 پژوهشي –مقاالت علمي   1-ردیف

 شود.رد محاسبه امتياز مقاالت دانشجو حذف مي

  ژپوهشي معتبر –مقاالت علمي     ISI     :رباساس رابطه زري 

≤ 21                                                                             ++ 3 
IF

AIF
 = امتياز مقاهل4 

  گليسي ملي و نيب –مقاالت علمي
ن
 امتياز 4ات   ره مقاهل                                                                                                                                                                                 ISI  المللي معتبر غيرژپوهشي هب زبان ا

  ژپوهشي –مقاالت علمي  ISC                                                                                                                                                                                                                                                                            (امتياز 21)با رعايت سقف   امتياز 3ات 

 گيرد.تعلق مي هل کامل مربوط هب آن نوع مقاهلنصف امتياز مقا ( short communication)    اهي کواتههب مقاهل 

   
 پژوهشي –ارجاعات غيرخودي به مقاالت علمي  -3 ردیف

 گاه   ارجاعات  امتياز لحاظ خواهد شد. 1/1استخراج و هب ازاء ره ارجاع  توسط معاونت ژپوهش و فناوري دااگشنه Scopusغير خودي از پای

  هاي علمي معتبرمقاله علمي کامل در مجموعه مقاالت همایش -4 ردیف

 امتياز  2ات               علمي معتبر ملياهي مقاهل اراهئ شده رد همايش 

 امتياز  1ات             خارجي علمي معتبر نيب المللياهي مقاهل اراهئ شده رد همايش 

 گليسي(  داخلي اهي علمي معتبر نيب الملليمقاهل اراهئ شده رد همايش
ن
 امتياز  5/2ات              )ا

 

  -5 ردیف

 اهي ژپوهشي مورد قرارداد با خارج از دااگشنهعلمي تأديي شده طرح گزارش 

)نياز هب ارسال  خواهد شد.امتيازدهي   و ربرسي  دااگشنه  ناوري توسط معاونت ژپوهش و ف طرح اهي خاتمه یافته   ، "خارج از دااگشنهنحوه امتيازدهي هب گزارشات کامل طرح تحقيقاتي با "رباساس دستورالعمل 

 شود.( مدارک  نمي باشد فقط  توسط متقاضي گروه بندي

 

 

 

1333تيرماه   



 اهي ژپوهشي خارج از دااگشنهاهي تحصيالت تکميلي طبق طرحتعريف رپوژه 

کاران طرح اهي تحقيقاتي سيستم گلستان  ثبت انم دانشجو رد  ثبت شده رد سيستم گلستان   شده مبني رب طرح تحقيقاتي  صفحات اول پایان انهم/ رساهل دافع؛مورد نيازضروري است. مدارک   بخش ه

 ارسال شود. دااگشنه هب معاونت ژپوهش و فناوري جهت امتيازدهي  پس از ربرسي دادکشنه هک، سال اخير( 1)

 

 اختراع، اکتشاف یا نوآوري ثبت شده در داخل یا خارج -6 ردیف

 امتياز  7  ات                               اختراع، اکتشاف و یا ابداع ثبت شده رد داخل داراي تأدييهي علمي از وزارت عتف 

 امتياز  21ات                                      المللي( نيب )پتنت مراع  معتبر خارج از شوور اختراع، اکتشاف و یا ابداع ثبت شده رد 
 

 المللي براي دانشگاهملي و بين جذب اعتبارات پژوهشي -3 ردیف

  امتياز  1 ات    ميليون تومان 21هب ازاي ره  

  ربرسي توسط معاونت ژپوهش و فناوري دااگشنه انجام خواهد شد.
 

 در وبگاهي متعارف روي صفحه شخصي امحتو رتقايا -11 ردیف

 و هب این معاونت ارسال مي شود.رباساس داوري دادکشنه امتيازدهي 
 

 عضو هيأت علمي hارتقاي شاخص  -11 ردیف

  واحد ارتقاء شاخص  2هب ازاي رهh ،2 امتياز 

 ربرسي توسط معاونت ژپوهش و فناوري دااگشنه انجام خواهد شد.
 

 مطابق فرم ويپست -11 ردیف
 

 امتياز ویژه -13 ردیف

 باشد.ه ميدااگشن معاونت ژپوهش و فناوري  عیین آن هب عهدهت انجام مي شود؛دیده نشده است   2 اهیي هک رد هیچيک از بنداهي جدول شماره این امتياز با هدف ارزش دادن هب فعالیت

 

با رعایت سقف  [ 1(11، 7، 1و 1) +(5الي  3)] هايردیفمجموع امتياز درصد 51امتياز سایر بندها حداکثر تا  توجه:

 امتياز لحاظ مي شود. 31

 


