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امتیاز
توضیحات و مستندات مورد نیاز

15مقاله داغ یا مقاله پر استناد
ISI(WOS)8
pubmed7
Scopus5
3(ISC)علمی پژوهشی 

1.25 بین المللی که در خارج از کشور
1  بین المللی درداخل کشور

0.5  ملی
0.25  استانی

10دارای گواهی مالکیت فکری
10دارای ثبت اختراع داخلی
30دارای ثبت اختراع خارجی
20دارای گواهی دانش بنیان

40طرح هایی که به تولید انبوه رسیده پژوهش های فناوری شده3
 قرارداد فروش و تجاری سازی و یا تاییدیه معاون پژوهشی 

- درصد امتیاز50سایر مجریان -مجری اصلی امتیاز کامل 

 درصد امتیاز کسب می کند30سایر همکاران 

5مجری
3سایر مجریان
1سایر همکاران

5تالیف
3گرد آوری

1ترجمه
10تالیف

6گرد آوری
4ترجمه

45بین المللی
30خوارزمی- رازی 

20فارابی- لقمان 
10سایر موارد

5ملی
10بین المللی

2.5ملی
5بین المللی

1020ملی

2040خارجی

510ملی

1020خارجی
حکم عضویت در هئیت تحریریه نشریات دارای مجوز  از 

بهداشت به همراه تاریخ عضویت/ وزارت علوم 

مستندات مورد نیازازسایت اسکوپوس گزارشگیری شودH_indexH*2وضعیت شاخص 10

11
نتیجه پژوهشی که درکتاب مرجع به 

چاپ رسیده باشد
مستندات مورد نیاز ضمیمه گردد امتیاز20هرامورد 

مقاالت کنگره
 2 مورد 10هر 

امتیاز
5

مقاالت مجالت داخلی
مورد 1هرمورد 

 امتیاز1/5
10

مقاالت مجالت خارجی دارای نمایه 

معتبر

 2/5هر امورد 

امتیاز
15

 مورد قابل پذیرش می باشد2به ازای هرسال 10 امتیاز5هرمورد داوری کتاب13

خارجی وبین المللی
هرهزار دالر 

امتیاز15

 100اعطایی هر 

 5میلیون تومان 

امتیاز

فراخوانی هر 

 5میلیون تومان 10

امتیاز

6

گواهی رسمی از دبیرخانه جشنواره همچون  رازی ،لقمان 

،خورازمی، فارابی، ، سلمان فارسی نیروهای مسلح، مسابقه 

به موارد جشنواره های بین -فناوری نانو و سایر مراجع معتبر

المللی و خارجی  به تشخیص کمیته سقف امتیازبه نفرات برتر 

 درصد 30 درصد و نفرسوم 50نفرات دوم .  داده می شود

.امتیاز تعلق می گیرد

مستندات مورد نیاز ضمیمه گردد

ملی

دبیرعلمی همایش ملی وبین المللی

سردبیری در هیات تحریریه نشریات 

علمی

عضویت در هیات تحریریه نشریات 

علمی

: مرتبه علمی

10

جذب اعتبارات 14

8

9

12

7

داوری مقاله

عضویت در کمیته علمی همایش ملی

 گواهی مربوطه از دبیرخانه مربوطه

حکم عضویت در هئیت تحریریه نشریه

: نام نام خانوادگی

4

5

مقاالت ارایه شده درهمایش ها
صفحه چاپ شده در کتابچه همایش حاوی نام ، گواهی ارایه 

سخنرانی مقاله، نوسنده اول صددرصد امتیاز تعلق می گرد و 

 درصد امتیاز تعلق می گیرد70نفرات دوم به بعد 

پژوهش های  دارای ویژگی های 

ابتکار و نوآوری در سطح داخلی یا بین 

اللملی

2
گواهی مالکیت فکری ، ثبت اختراع ، گواهی دانش بنیان ، 

 100میزان مسئولیت و مشارکت فرد براسا س اینکه نفر اول 

 درصد امتیاز کسب می کند70درصد و نفردوم به بعد 

انتشارکتاب بدون لوگوی دانشگاه

انتشارکتاب با لوگوی دانشگاه

عنوان کتاب، سال انتشار ، تعداد نویسندگان، ناشر، شماره 

فیپاو یا شابک  و یک نسخه از کتاب به تمامی نویسندگان 

امتیاز یکسان اعطا می شود

طرح های پژوهشی پایان یافته دارای 

حسن انجام کار

طرحهای ملی   سه برابر محاسبه می شوند-  تأییدیه کارفرما

1

 صفحه مربوط به لینک مقاالت ، عنوان نشریه ، سال انتشار ، پرینت 

 مربوط به آن از سایت IFمقاله، پرینت 

RSF.RESEARCH.IRمقدار ضریب تاثیر به امتیاز .دریافت شود

نویسنده جهت ****مقاله اضافه می شود   ، انواع مقاالت وامتیازات آن 

: اول 

Original articleصددرصد امتیاز را می گیرد 

Economical Review / Review article می گیرد1.4 ضریب 

Research letter / case reportیک سوم امتیاز 

short or Brief communication/ Rapid 

communication/Brief report یک دوم امتیاز 

مقاالت چاپ شده در مجالت معتبر 

داخلی یا خارجی و

دریافت جوایز  از جشنواره ها یا سایر 

مراجع معتبر


