شمارهR-8100-01 :
آییننامه امتیازدهی فعالیتهای پژوهشی اساتید ،کارکنان و
دانشجویان موسسه

ویرایش3 :
تاریخ1397/7/1 :

مقدمه:
هدف از تدوین و ارائهی این شیوهنامه ،مجموعهای نظاممند و سامانیافته در خصوص نحوه امتیازدهی به فعالیتها و آثار پژوهشی اساتید هیات
علمی موسسه آموزش عالی زند شیراز در بخشها و حوزههای متنوع علمی-پژوهشی میباشد .در این میان تالش شده است تا موارد کلیدی و یا
نکاتی که سبب ایجاد ابهام در تفسیر هر یک از موارد گردد ،به صورت تشریحی در انتهای هر جدول امتیازدهی ،تبیین گردد؛ لیک در صورت
وجود هر گونه ابهام و یا ایراد در تفسیر هر یک از بندها و مفاد این شیوهنامه ،اساتید محترم میتوانند به واحد پژوهش موسسه مراجعه فرمایند.
ماده :1سقف امتیازات مندرج در این شیوهنامه بر اساس ،درج عنوان کامل موسسه در تمامی آثار پژوهشی به یکی از دو صورت "موسسه
آموزش عالی زند شیراز" یا "  " Zand Institute of Higher Educationبه عنوان محل خدمت و تحصیل عضو هیات علمی ذکر گردد.
تبصره :1در صورت عدم درج وابستگی سازمانی فوقالذکر به هر نحو ،تصمیمگیری در خصوص تخصیص میزان امتیاز به هر یک از آثار پژوهشی
به تصمیم شورای پژوهشی موسسه خواهد بود.
ماده :2در کلیه آثار (اعم از کتاب ،مقاله ،طرح پژوهشی و غیره ) که به صورت مشترک با نویسندگان همکار ارائه شده است ،محاسبهی سهم هر
یک از نویسندگان به شرح ذیل خواهد بود.
تعداد همکاران



سهم هر یک از همکاران از امتیاز مربوطه

مجموع

سهم نفر اول

بقیه همکاران

1

100

-

100

2

90

60

150

3

80

50

180

4

70

40

190

5

60

35

200

 6نفر و بیشتر

50

 30یا کمتر

حداکثر 250

تبصره :1در مواردی که مقاله ای به صورت مقاله مشترک با دانشجویان موسسه در مراجع مختلف علمی ارائه گردد ،فارغ از ترتیب
نویسندگان ،در صورت «نویسنده مسئول» بودن عضو هیات علمی ،امتیاز نویسنده اول به ایشان تعلق خواهد گرفت.

ماده :3نحوه امتیازدهی مقاالت چاپ شده در مجالت معتبر داخلی یا بینالمللی در قالب بندهای ذیل ارائه شده است:
نوع همایش

امتیاز

JCR

7

ISI

6

ISC
سایر نمایههای معتبر

5
4

علمی – پژوهشی داخلی

4

علمی پژوهشی در دائره المعارف های معتبر داخلی و خارجی

4

علمی  -ترویجی

3

علمی تخصصی دانشگاهی به شرط نمایه بودن در سیویلیکا ،نورمگز و یا مگ ایران

2

علمی-تخصصی خارجی

0/5
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تبصره :1در زمان ارائه مدارک و مستندات پژوهشی به واحد پژوهش ،تصویر جلد مجله ،تصویر شناسنامه مجله ،تصویر نامه قطعی
پذیرش مقاله ،و صفحه اول مقاله بایستی به همراه اصل اثر ارائه شود.



تبصره :2شماره شاپا یا شابک بینالمللی مجله ( )ISSNبایستی به نحو مناسبی جهت استعالم اصالت و اعتبار علمی در مدارک ارائه
شده مشخص باشد.



تبصره :3مبنای تعیین اصالت و اعتبار علمی مجالت ،فهرستی است که هر ساله توسط معاونت پژوهشی وزارتین اعالم میگردد.
همچنین پایگاه های استنادی و یا اطالعات علمی سایماگو ،تامسون رویترز و  ...نیز از مالکهای تعیین اصالت ناشر و مجله محسوب
میگردد.



تبصره :4امتیاز مقالههایی که دارای  DOIبوده ولی تا زمان ارائه مدارک جهت کسب امتیاز پژوهشی متقاضی ،دارای شماره صفحه
نباشند ،صرفاً با ارائه «نامه معتبر پذیرش قطعی» قابل محاسبه خواهد بود.



تبصره :5درج تمامی اطالعات مربوط به ضریب تاثیر ( )IFو یا طبقه ( )Qبرای مجالت دارای نمایه معتبر در داخل فرم اطالعات
پژوهشی اساتید ضروری است.







تبصره : 6امتیاز مقاالت مشترک با اعضای هیات علمی مراکز معتبر علمی بینالمللی که بر گرفته از طرح مشترک تحقیقاتی ،فرصت
مطالعاتی ،دانشجوی تحت راهنمایی و یا دانشجوی مشترک باشد ،بنا به تایید شورای پژوهشی موسسه ،تا سقف  1/5برابر قابل افزایش
خواهد بود.
تبصره  :7در صورتی که مقاالت انگلیسیزبان به لحاظ اصالت در هیچیک از پایگاههای نمایهای ،اطالعات علمی و استنادی معتبر
( ،SCOPUS ،ScienceDirect ،EBSCO ، Thomson Reuters ،SCImago ،Springer
 )IEEE ،PubMed ،ProQuestیافت نگردد ،امتیازی برای آنها منظور نخواهد شد .بدین منظور ،توصیه اکید میگردد
حتما کد  ،DOIمقاله و  ISSNمجله ،بر روی مستندات ارائه شده مشخص شده باشد.

ماده :4نحوه امتیازدهی مقاالت چاپ شده در همایشهای معتبر داخلی یا بینالمللی در قالب بندهای ذیل ارائه شده است:
نوع همایش

امتیاز
3

مقاله کامل چاپ شده در همایشهای بینالمللی خارجی
مقاله کامل چاپ شده در همایشهای بینالمللی داخلی (به زبان انگلیسی) ثبت ISC

2.5

مقاله کامل چاپ شده در همایشهای بینالمللی داخلی (به زبان فارسی) ثبت ISC

2

مقاله کامل چاپ شده در همایشهای ملی ثبت ISC

1.5

مقاله کامل چاپ شده در پرتال سیویلیکا
خالصه مقاالت یا چکیده مبسوط در همایشهای معتبر داخلی یا خارجی



1
 0/5تا 1/5

تبصره :1مالک اعتبار همایشهای ملی و نیز بینالمللی داخلی ثبت همایش در پرتال  ISCبه نشانی ،/http://conf.isc.gov.ir
میباشد .به تعبیری امتیازهای فوق تنها به همایشهایی تعلق خواهد که در پرتال  ISCثبت شده باشند .به همبن منظور،
پژوهشگران محترم بایستی حتما در صورت ارائه مستنداتی دال بر نمایه بودن همایش مورد نظر در پرتال  ،ISCپیشتر با مراجعه به
پرتال  ، /http://mcl.isc.gov.irکد اختصاصی همایش را دریافت و بر روی مستندات ارائه شده یادداشت نماید.



ج
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تبصره :2در خصوص همایشهای بینالمللی خارجی ،مقاله ارائه شده بایستی حتما به زبان انگلیسی ارائه شده باشد.
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تبصره :3امتیاز مقاالت همایشهایی که صرفا در پرتال سیویلیکا نمایه شدهاند ،عالوه بر ارائه کلیه مستندات (گواهی و اصل مقاله) تنها
با ارائه پرینت نمایه مقاله از این پرتال قابل اعطا خواهد بود.



تبصره :4در زمان ارائه مستندات ،پیوست کپی گواهی پذیرش ،ارائه اصل مقاله به همراه صفحه چکیده (ترتیب و تعداد نویسندگان
همکار مشخص باشد) ،الزامی خواهد بود.



تبصره :5به مقاالت چاپ شده در مجالت و همایشها ،درصد همپوشانی در نظر گرفته میشود .به تعبیری هر گاه مقالهای در یکی از
مجالت به چاپ رسیده باشد ،مقاالت همایشی آن مقاله به شرط همپوشانی بیشتر از  %50امتیازی تعلق نخواهد گرفت .لیک در هم-
پوشانی کمتر از  %40مقاله مستقل تلقی خواهد شد.



تبصره :6در خصوص مقاالت مستخرج از پایاننامههای دانشجویان موسسه ،بایستی نام دانشجو به عنوان نویسنده اول و قبل از اسامی
اساتید راهنما و مشاور ذکر گردد که این مهم د ر زمان محاسبه امتیاز پژوهشی اساتید ،در نظر گرفته نخواهد شد و امتیاز اساتید دوم
و سوم به صورت نویسنده اول و دوم محاسبه خواهد گردید.

ماده :5نحوه امتیازدهی کتب منتشرشده در قالب بندهای ذیل ارائه شده است:
نوع کتاب
کتاب تصنیفی برگزیده در جشنوارهها و یا کسب جوایز معتبر

8

کتاب تصنیفی چاپ شده توسط موسسه یا ناشران معتبر

4

کتاب تصنیفی چاپ شده توسط سایر ناشرین

2

کتاب تالیفی برگزیده در جشنوارهها و یا کسب جوایز معتبر

7

کتاب تالیفی چاپ شده توسط موسسه یا ناشران معتبر

3/5

کتاب تالیفی چاپ شده توسط سایر ناشرین

2

کتاب ترجمه شده برگزیده در جشنوارهها و یا کسب جوایز معتبر

6

کتاب ترجمه شده چاپ شده توسط موسسه یا ناشران معتبر

3

کتاب ترجمه شده چاپ شده توسط سایر ناشرین



امتیاز هر  150صفحه تا

1/5

کتاب گردآوری شده برگزیده در جشنوارهها و یا کسب جوایز معتبر

5

کتاب گردآوری شده چاپ شده توسط موسسه یا ناشران معتبر

2

کتاب گردآوری شده چاپ شده توسط سایر ناشرین

1

تبصره :1ناشر معتبر شامل دانشگاههای دولتی ،مراکز نشر دانشگاهی و مراکز وابسته به موسسات تحقیقاتی معتبر (مشروط به ارائه
گواهی داوری) میباشد.



تبصره :2امتیاز کتب تالیفی به زبان انگلیسی با حفظ شرایط و معیار مذکور تا سقف  1.5برابر قابل افزایش خواهد بود.



تبصره : 3چنانچه یک جلد کتاب به زبان خارجی در دو یا چند جلد به زبان فارسی چاپ شود ،برای کل مجموعه مجلدهای فارسی
امتیازی معادل یک کتاب ترجمه شده در نظر گرفته میشود.
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ماده :6نحوه امتیازدهی تولید دانش فنی  /اختراع ،اکتشاف منجر به تولید و تجاریسازی محصول یا فرایند.
در قالب بندهای ذیل ارائه شده است:
موضوع



امتیاز

ثبت مالکیت فکری (اختراع یا اکتشاف )PATENT ،داخلی

4

ثبت مالکیت فکری (اختراع یا اکتشاف )PATENT ،دارای ارزیابی علمی از مراجع معتبر وزارتین

6

ثبت مالکیت فکری (اختراع یا اکتشاف )PATENT ،در مراجع معتبر بینالمللی

تا 10

ثبت مالکیت فکری (اختراع یا اکتشاف )PATENT ،دارای ارزیابی علمی از مراجع معتبر وزارتین و به شرط اینکه
به فروش رسیده باشد و یا به صورت تحت لیسانس از آن استفاده شده باشد.

تا 15

تولید محصوالت پژوهشی ثبت شده در مراجع قانونی داخل کشور با تایید معاونت پژوهشی و فناوری وزارتین و یا
دستاوردهای فناورانه که در چارچوب پژوهشهای کاربردی ،پایاننامهها و رسالههای دکتری با رعایت مالکیت فکری
در قالب شرکتهای دانشبنیان یا شرکت دانشگاهی مراحل تجاریسازی آن با تایید مراجع مربوطه به انجام رسیده
باشد.

تا 20

تبصره :1چنانچه مقالهای مستخرج از تولید و دانش فنی یا اختراع باشد ،مجری به مشروط بر اینکه نویسنده مسئول مقاله باشد ،صرف
نظر از ترتیب قرار گرفتن اسامی ،از امتیاز نفر اول برخوردار میشود.

ماده :7نحوه امتیازدهی طرحهای پژوهشی در قالب بندهای ذیل ارائه شده است:
شرایط

امتیاز

نوع طرح
طرحهای پژوهشی داخلی (درونسازمانی)

-

4

طرحهای پژوهشی برونسازمانی

-

6

طرحهای پژوهشی استانی یا منطقهای

تا سقف  300میلیون ریال

8

طرحهای پژوهشی استانی یا منطقهای

باالی  300میلیون ریال

10

طرحهای پژوهشی ملی

تا سقف  1میلیارد ریال

 12تا 18

طرحهای پژوهشی ملی

باالی  1میلیارد ریال

 12تا 24

طرحهای پژوهشی بینالمللی

30

-

نکات مهم:


تمامی اسناد و مدارک مربوط به طرحها ،اعم از کپی تفاهمنامه طرح ،کپی گواهی اتمام طرح و سایر مستندات مربوطه بایستی جهت
محاسبه امتیاز پژوهشی به واحد پژوهشی ارائه گردد .الزم به ذکر است ،مجری محاسبه امتیازات پژوهشی در این زمینه معاونت
نوآوری و توسعه موسسه خواهد بود.



منظور از طرح داخلی ،طرحی است که بیش از  50درصد اعتبار آن از طریق دانشگاه تامین شده باشد.



تبصره :1چنانچه مقاله ای مستخرج از هر طرح پژوهشی باشد ،مجری به مشروط بر اینکه نویسنده مسئول مقاله باشد ،صرف نظر از
ترتیب قرار گرفتن اسامی ،از امتیاز نفر اول برخوردار میشود.



تبصره :3در صورت مشارکت دانشجویان موسسه در انجام طرحهای مذکور ،به ازای دانشجوی کارشناسی  1امتیاز و دانشجوی
کارشناسی ارشد  2امتیاز بر امتیازات فو اضافه خواهد شد.
ج
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تبصره : 2سقف امتیاز هر یک از موارد فوق به شرط کسب رتبه در جشنوارههای معتبر داخلی و یا خارجی ،تا  5.1برابر قبل افزایش
خواهد بود.
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ماده :8نحوه امتیازدهی مشارکت در انجام پایاننامهها و رسالههای دکتری در قالب بندهای ذیل ارائه شده است:
امتیاز

نوع مشارکت در راهنمایی و مشاوره پایاننامه  /رساله

3

راهنمایی کامل پایاننامه کارشناسی ارشد (یا مربی-راهنما)

1/5

راهنمایی مشترک پایاننامه کارشناسی ارشد
مشاوره پایاننامه کارشناسی ارشد

1

داوری پایاننامه کارشناسی ارشد

1

راهنمایی کامل رساله دکتری

6

راهنمایی مشترک رساله دکتری

3

مشاوره رساله دکتری

2

داوری رساله دکتری

2

ماده :9نحوه امتیازدهی کسب رتبه در جشنوارههای معتبر داخلی و خارجی در قالب بندهای ذیل ارائه شده است:
نوع جشنواره

بینالمللی

ملی

امتیاز

رتبه
1

8

2

7

3

6

برگزیده

5

شایسته تقدیر

4

1

6

2

5

3

4

برگزیده

3

شایسته تقدیر

2
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آییننامه امتیازدهی فعالیتهای پژوهشی اساتید ،کارکنان و
دانشجویان موسسه

ویرایش3 :
تاریخ1397/7/1 :

ماده :10نحوه امتیازدهی داوری و نظارت بر فعالیتهای پژوهشی در قالب بندهای ذیل ارائه شده است:
عنوان فعالیت

امتیاز

داوری و ارزیابی هر مقاله علمی و پژوهشی در مجالت معتبر انگلیسیزبان مورد تایید
موسسه

1

داوری و ارزیابی هر مقاله علمی و پژوهشی در مجالت معتبر فارسیزبان مورد تایید
موسسه

0/5

داوری و ارزیابی هر اثر بدیع و ارزنده هنری ،اختراع یا اکتشاف ،هر طرح پژوهشی و یا
ارزیابی شرکت دانشبنیان

1

داوری و ارزیابی هر کتاب تالیفی ،تصنیفی یا ترجمه

تا 2

نظارت هر طرح پژوهشی داخلی

1

نظارت هر طرح پژوهشی استانی و منطقهای

2

نظارت هر طرح پژوهشی ملی یا طرحهای فناوری

4

ماده :11نحوه امتیازدهی فعالیتهای مرتبط با مجالت علمی معتبر و قطبهای علمی کشوری در قالب بندهای ذیل ارائه شده است:
عنوان فعالیت

امتیاز

سردبیری

8

مدیرمسئولی

6

دبیر تخصصی

5

مدیر داخلی

4

اعضای هیات تحریریه خارجی معتبر

 1تا 3

اعضای هیات تحریریه داخلی معتبر

 1تا 2

رئیس قطب علمی

3

اعضای قطب علمی

1
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ویرایش3 :
تاریخ1397/7/1 :

ماده :12نحوه امتیازدهی فعالیتهای علمی-اجرایی در قالب بندهای ذیل ارائه شده است:
عنوان فعالیت

امتیاز

دبیر علمی همایش بینالمللی

6

دبیر علمی همایش ملی

5

دبیر علمی همایش استانی و منطقهای

3

دبیر اجرایی همایش بینالمللی

6

دبیر اجرایی همایش ملی

5

دبیر اجرایی همایش استانی و منطقهای

3

عضو کمیته علمی همایش بینالمللی

3

عضو کمیته علمی همایش ملی

2

عضو کمیته علمی همایش استانی و منطقهای

1

سخنران (مدعو) کلیدی در همایشهای معتبر بینالمللی

4

سخنران (مدعو) کلیدی در همایشهای معتبر ملی

3

عضویت در هر یک از کمیتهها ،شوراها و مجامع مطالعاتی یا علمی-پژوهشی

 1تا 3

تدریس در کارگاههای علمی-آموزشی به شرط ارائه گواهی معتبر

 1تا 2

ارائه سمینار علمی داخلی و یا برونسازمانی – به شرط گواهی معتبر

 1تا 2

مجری برگزاری سایر رویدادهای علمی دانشگاهی (همایش ،کنگره و )...

 1تا 2

ماده :13نحوه امتیازدهی نمایههای علمی-پژوهشی اساتید (با وابستگی سازمانی موسسه):
عنوان فعالیت

امتیاز

ایجاد و بهروزرسانی مقاالت و تشکیل پروفایل پژوهشی با عنوان سازمانی موسسه در
سایت سیویلیکا https://www.civilica.com/newuser.html

3

ایجاد و بهروزرسانی مقاالت در سایت /https://www.researchgate.net

3

ایجاد و بهروزرسانی مقاالت در سایت  /https://www.academia.eduبا عنوان
zand university
ایجاد و بهروزرسانی مقاالت در سایت /https://scholar.google.com

3

ایجاد و بهروزرسانی مقاالت در سایت /https://www.researchid.com

3

3
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