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ی عا ه    س

  جدول امتيازات مربوط به پايه و گرنت اعضاء هيئت علمي دانشگاه اروميه

   )26/02/96شوراي پژوهش و فناوري دانشگاه مورخه  جلسه ،(آخرين بازنگري

  شدهمقاالت چاپ  - 1

  امتياز عنوان فعاليت رديف
حداكثر 
  امتياز 

 مقاله كامل  1

 برطبق ليست  ISIمقاله كامل 
ISI-Web of Science Journals 

  و
Scopus  
 SJRبر طبق ليست 

Q1 7   
Q2 6    
Q3 5    
Q4 4    

  ISCنمايه شده در 
   ISCبر طبق ليست 

Q1 6    
Q2 5/5    
Q3 5    
Q4 5/4    

    5/3  مقاله علمي پژوهشي داخلي معتبر وزارتين  2
  30   7 تا  1طبق كيفيت مجله همانند بند هاي معتبر بر مقاله علمي مروري نمايه شده در پايگاه  3

  9  3  مقاله علمي و تحشيه چاپ شده در مجالت علمي ترويجي داخلي معتبر وزارتين  4

  8  2  المعارف با نظر هيات داوري و تاييد هيات مميزهمداخل چاپ شده در دانشنامه يا دايره  5
  5  2 امتياز)5(حداكثرنامهصد مستخرج از رساله/ پايان ردمقاله علمي صد   6
  5  2  علمي معتبر داخلي و خارجي چاپ شده باشد با گواهي ارائه همايشمقاله كامل داوري شده كه در مجموعه مقاالت يا مجالت   7

10  
  5  1  رجي چاپ شده باشد با گواهي ارائهعلمي معتبر داخلي و خا هايهمايشخالصه مقاله چاپ شده در مجموعه مقاالت   8
    2ضريب   جدول با تائيد هيات مميزه  1مقاله پر استناد و مقاالت داغ بند   9

10  
بر 25/1 بيضر Q4 تيفيك و 5/1 بيضر Q3 تيفيك، 75/1 بيضر Q2 تيفيك، 2ضريب  Q1با كيفيت  JCRدر   ISIمقاله 

 ISI-Web of Science Journalsطبق ليست
  

  

    5/1ضريب   دار در رفع مشكالت كشور تحقيقاتي جهتامتياز مقاالت مستخرج از برنامه مصوب   11
    2/1ضريب   هاي پژوهشي محرمانه مقاله مستخرج از طرح  12
    2/1ضريب   امتياز مقاالت مستخرج ازطرح مشترك با اعضاي هيأت علمي خارج از كشور يا فرصت مطالعاتي   13

    2ضريب    Natureو  Science امتياز مقاالت نشريات  14

15  
، .Letter, Case Report، Short Comm :شامل، داخلي و خارجي در مجالت معتبر چاپ شده امتياز مقاالت كوتاه 

Case Study همانند رديف يك جدول. و نظير آن  
  5/0 بيضر

  

  1  1 مقاله يك امتياز) 3داوري مقاالت علمي پژوهشي مجالت معتبر (هر   16

17  
از قبل  سال يك عاتو ارجا خواهد بود  Web of Scienceارجاعات فقط بر طبقارزيابي )، Citations(ارجاعات

  .در نظر گرفته مي شودمتقاضي براي موعد پايه و گرنت 
 1ارجاع  10

  15  امتياز
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َنسخه  و در مجالت داخلي DOIنسخه در نوبت چاپ مقاله در صورت دارا بودن فقط به مقاالت چاپ شده امتياز تعلق ميگيرد.:1تبصره
َAhead of Print همانند مقاله چاپ شده است.  

 .مقاله است 3در هر سال هاي قابل قبول از متقاضي در يك همايش بصورت كامل يا خالصه حداكثرتعداد مقاله :2تبصره 

  .شودمقاله شامل مقاله سخنران كليدي در همايش نمي 3اين 
و در  ليست هاي مجالت نامعتبر وزارت علوم تحقيقات و فناوري و دانشگاه اروميهطبق معتبربه مقاالت چاپ شده در مجالت غير :3تبصره 
  .گيردهاي بدون اعتبار امتياز تعلق نميكنفرانس
  باشند. ) ميISI, Scopusالمللي (و بين )ISC( هاي معتبر شامل: داخلي و جهان اسالم: نمايه4تبصره 
  باشد.الكترونيكي مي و مل نشريات كاغذي: نشريه علمي معتبر داخلي يا خارجي شا5تبصره 
پژوهشي اخذ - به مقاالت منتشره در مجالتي كه دانشگاه اروميه صاحب امتياز آنهاست (حداكثر يك مقاله در سال) و هنوز رتبه علمي :6تبصره 
رسمي با مجوز نشر وزارت علوم تحقيقات و كه در طول سه سال از بدو شروع  (به شرط آن يابدشماره  اختصاص مي 4امتياز براي  4اند، نكرده

  فناوري داراي رتبه علمي پژوهشي گردد.)
صورت بر طبق مصوبه هيات در غير اين  ،شود نوشته" Urmia University" ايد بصورتمقاله ب آدرس مولف نام دانشگاه اروميه در :7تبصره 

-آدرس پست الكترونيكي رسمي دانشگاهي نيز مي. همچنين تعلق نخواهد گرفتبه مقاله هيچ امتيازي  08/07/1394مميزه دانشگاه اروميه مورخ 

  بايستي در مقاالت منظور گردد.
 

:تحقيقاتي هايطرح -2  

  حداكثر امتياز  امتياز عنوان فعاليت رديف

  6  2  درون دانشگاهي كه به تصويب شوراي پژوهشي دانشگاه برسد.خاتمه يافته هاي طرح   1

 

2  

  

  

  

  

خاتمه يافته گزارش نهائي طرح پژوهشي 
خارج از دانشگاه كه قرارداد آن بين دانشگاه 
اروميه و كارفرما منعقد شده باشد. امتياز بر 
حسب اعتبار طرح به صورت توابع روبرو 

  :شودمحاسبه مي

X (ميليون تومان): مبلغ قرارداد طرح   

Y امتياز :  

    Y = 0/6 X تومانميليون10كمتر از

  Y= 0/2 X + 4 تومانميليون20ات10بين

	 تومانميليون50تا20بين
2
30 	 	 	

20
3   

	0/02	 تومانميليون100تا50بين 	 	9   

	0/04	  تومانميليون200تا100بين 	 	7  

  Y = 15 تومانميليون200بيش از

  .برابر 2/1هاي ملي برابر و طرح 5/1خارج از كشور علمي معتبرهاي معتبرها و موسسهبا دانشگاهمشترك هاي تحقيقاتي: گزارش طرح1تبصره
  گيرد.هايي كه ناشي از مسئوليت اجرايي و وظايف حقوقي متقاضي باشد يا با تخصص او مرتبط نباشد، امتياز تعلق نمي: به طرح2 تبصره
  گردد.ياز طرح بر طبق مبلغ كل محاسبه و درصد اشتراك مجريان از امتياز كل طرح محاسبه ميهاي با مجري مشترك امت: در موارد طرح3 تبصره
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  چاپ شده كتب -3

  حداكثر امتياز  امتياز عنوان فعاليت رديف

    10تا  تاليف 1
    15تا   تصنيف (حاصل از دستاوردهاي پژوهشي خود)   2
    5 تا تخصصي هيات علميتاليف كتاب درسي براي آموزش و پرورش در زمينه 3
    3تا  هاي هيات علمي همراه باشدتجديد چاپ كتاب تاليفي يا تصنيفي كه با افزوده 4
    2تا  هر كتاب و يا هر شماره نشريه علمي معتبرويرايش علمي/ ادبي  5
    7تا   تصحيح انتقادي كتاب معتبر 6
    7تا   ترجمه كتاب 7
    2تا   داوري كتاب  8

      درصد امتياز كامل و ساير انتشارات به شرط داوري و  25انتشارت جهاد دانشگاهي  است. صفحه 300حداقل  از نظر امتيازكتاب كامل  :1تبصره
   اعضاء محترم هيات  ديد شوراي پژوهشي دانشگاه. نگارش محل خدمت (دانشگاه اروميه) نويسنده برايبا صالح علمي و ادبيويراستاري            
 علمي دانشگاه اروميه الزامي است.            

  % از امتيازهاي تعيين شده خواهد بود.30% تغيير در محتواي كتاب، حداكثر 30تجديد چاپ با حداقل  :2تبصره 
  برابر قابل افزايش است. 5/1 المللي چاپ شده باشد تاهاي خارجي كه توسط ناشرين معتبر بينتاليف و تصنيف به زبان :3تبصره 
  بر طبق نظر شوراي پژوهشيساير موارد  :4تبصره

  

  اثر هنري، ادبي و فلسفي -4

  حداكثر امتياز  امتياز عنوان فعاليت رديف
  30    10 تا  چاپ شده يو فلسف يادب اي يو ارزنده هنر عياثر بد  1
    1   يارزنده هنر عيآثار بد يداور  2
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   شافتفني، اختراع يا اكتوليد دانش  -5

  حداكثر امتياز  امتياز عنوان فعاليت رديف

 ند با تاييد مراجع ذيآيسازي محصول يا فرتوليد دانش فني/اختراع يا اكتشاف منجر به توليد و تجاري  
صالح وزارتين و نيز هر نوآوري كه براي حل مشكالت و معضالت كشور موثر باشد و يا منجر به توليد 

  گردد:محصول جديدي در كشور شود به شرح زير امتياز دهي ميخدمت يا 

  50  

ها خدمات جديد به منظور حل معضالت آموزشي پژوهشي بهداشتي و درماني در ها، روشي سيستمحطرا  1
  صالح وزارتين سطح كشور با گواهي مراجع ذي

  6تا  1

  
تا  1بند هاي 

6  
  امتياز  20

بهداشتي و درماني ، پژوهشي  ،جديد به منظور حل معضالت آموزشيها خدمات ها، روشطراحي سيستم  2
  در سطح كشور با گواهي مراجع ذيصالح در منطقه آمايشي

  4تا  5/0

ليد دستگاه شود با گواهي اداره هر قطعه كه منجر به تو ساختسازي وسايل پزشكي و آزمايشگاهي ومدل  3
  مميزه مركزيتجهيزات پزشكي وزارت بهداشت و تاييد هيات كل 

  3 تا 1

هاي پزشكي و توليدات دارويي جديد از طريق مهندسي معكوس به ترتيب با توليد مواد براي آزمايش  4
گواهي معاونت درمان يا معاونت غذا و داروي وزارت بهداشت (حسب مورد) و تاييد هيات مميزه مركزي 

  وزارت بهداشت

  6 تا 1

هاي به خودكفايي كشور كمك موثر كند مانند اجراي روشهاي جديد پزشكي كه انجام فعاليت  5
تشخيصي/درماني نوين براي اولين بار در ايران با ارائه گواهي هيات ممتحنه رشته مربوطه و تاييد هيات 

  مميزه مركزي وزارت بهداشت

  4 تا 5/0

استناد بر پژوهش و براساس شواهد علمي با گواهي معاونت درمان  اباليني كشور، بطبابت تدوين راهنمايي   6
  وزارت بهداشت و تاييد هيات مميزه مركزي وزارت بهداشت

  5تا  5/0

اختراع/اكتشاف و توليد محصوالت پژوهشي كاربردي ثبت شده در مراجع قانوني داخل كشور با تاييد   7
  معاونت پژوهشي و فناوري وزارتين

    5 تا 5/0

تا  7 يها بند
10 

  ازيامت  30

اختراع/اكتشاف توليد محصوالت پژوهشي كاربردي ثبت شده و دستاوردهاي فناورانه كه در چارچوب   8
هاي دكتري با رعايت مالكيت فكري در قالب شركت دانش بنيان يا نامه و رسالههاي كاربردي، پايانپژوهش

  مراجع مربوطه به انجام رسيده باشد.سازي آن با تاييد شركت دانشگاهي مراحل تجاري
اي باشد به يك مورد امتياز كامل المللي به همراه چاپ مقاله: چنانچه ثبت اختراع در سطح بين1 تبصره

  گيرد.و به مورد ديگر نصف امتياز تعلق مي
  امتياز 4امتياز حداكثر  2: اختراعات ثبت شده در سازمان ثبت اسناد و امالك كشور هر مورد 2تبصره 

  15تا  1

ثبت مالكيت فكري (پتنت) دستاوردهاي پژوهشي و فناوري به نام موسسه محل خدمت متقاضي، به شرط   9
  اينكه به فروش رسيده و يا به صورت تحت ليسانس از آن استفاده شده باشد

  15 تا

تاييد مراجع ذيصالح تعيين توالي ژن ثبت شده در مراجع قانوني يا علمي داخلي يا خارج از كشور با   10
  وزارتين

  2 تا 5/0

هاي داخلي و خارجي كه در محاسبه امتياز آنها اعتبار جشنواره و رتبه متقاضي در كسب رتبه در جشنواره  11
  عالمه طباطبائي،فارابي و هنر فجر)(جشنواره هاي معتبر : خوارزمي، رازي،شودجشنواره در نظر گرفته مي

    6تا 

امتياز به ازاي  1) داخلي يا بين المللي. برون دانشگاهي فعال در جذب اعتبار پژوهشي (گرنتاد ظرفيت جاي  12
  دالر گرنت خارجي 5000ميليون ريال گرنت داخلي و يا  150هر 

  12  
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  پردازيهاي نظريهكرسي

  3ماده  14مطابق با بند 
  نامه ارتقا جديدآيين

    4تا  2  ترويجي  - اي علميهارائه كرسي
- هاي نظريهپژوهشي برگرفته از كرسي- ارائه دستاوردها و نتايج علمي

  لمللي اها و ميزگردهاي مراكز علمي ملي و بينپردازي در همايش
4  

  

    7تا  3  هاي علوم به ويژه در علوم انساني و معارف اسالمينقد علمي در حوزه

    7تا  3  معارف اسالميهاي علوم به ويژه در علوم انساني و نوآوري در حوزه

    12تا  7  هاي علوم به ويژه در علوم انساني و معارف اسالميپردازي در حوزهنظريه    

  

  (مختص امتيازدهي پايه)هاي تحصيالت تكميلي نامهپايان -6

  حداكثر امتياز  امتياز عنوان فعاليت رديف

  2  حوزه 3سطح اي يا ارشد يا دكتري حرفهنامه كارشناسيراهنمايي پايان  1

10  
  5/0  حوزه 3اي يا سطح ارشد يا دكتري حرفهنامه كارشناسيمشاوره پايان  2

  6  حوزه 4راهنمايي رساله دكتري تخصصي يا سطح   3

  5/1  حوزه 4مشاوره رساله دكتري تخصصي يا سطح   4

  

  دهي پايهامتياز مواردساير  -7

  قابل ذخيره است) باشند(غيرامتيازدهي پايه مي مختصبندهاي زير 

  ازيحداكثر امت  امتياز  عنوان فعاليت  رديف

  10  4  تدوين كتاب به شيوه گردآوري  1

  4  2  هاي علمي معتبرهمايشتدوين مجموعه مقاالت   2

3  
موزشي، پژوهشي و آهاي ها و نمايشگاهمشاركت در طراحي و برگزاري كارگاه

  فنĤوري با تاييد شوراي پژوهشي دانشگاه

  1  طراحي
  
1  

  5/0  تدريس
  25/0  شركت

4  
  1  ، سردبيرلوئمدير مس

  5/0  معتبر هينشر هيريتحر ئتيعضو ه  4
  1  كشور يعلم يقطبها عضويت در يكي از هسته هاي

  8  4  اي (مديريت پروژه) با تاييد شوراي پژوهشي موسسهرشتههاي بزرگ تحقيقاتي بينراهبري پروژه  5

  1    هاهمايشعلمي/ اجرايي دبيري   6
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  2    آوري، هنريهاي پژوهشي، فنبرپايي نمايشگاه  7

  هاي اجراييوليتئمس  8
طبق مصوبه هيات   

محترم رئيسه دانشگاه 
  09/04/86 مورخه

  الزم براي ترفيع پايه ساالنه حداقل امتيازتبصره: 
  هيئت علمي دانشگاه

  2  مربي
  4  استاديار به باال

  هيئت علمي پژوهشي
  3  مربي

  6  استاديار به باال
  


