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 به نام خدا

 علمی هیأت اعضای فناوری و پژوهشی کردعمل ارزشیابی نامهآیین

 فارس خلیج دانشگاه

 

 در دانشگاه علمی هیات اعضای فناوری و پژوهشی هایفعالیت ارزشیابی یکپارچه نظام استقرار راستای در

تهیه پیش نویس  همچنین و پژوهشی تشویقی های پایه و پایه استحقاقی ترفیع امتیازات و پژوهانه محاسبه

نامه اجرایی آن مصوب شیوه و 1394مصوب آیین نامه ارتقاء مرتبه اعضای هیأت علمی مطابق  شناسنامه علمی

و برای دستیابی به اهداف سند راهبردی دانشگاه خلیج فارس به ویژه ارتقای جایگاه علمی و بین المللی  1395

 خلیج دانشگاه علمی هیأت اعضای فناوری و پژوهشی کردعمل ارزشیابی نامهآیین سومنسخه سازی دانشگاه، 

 شود.ابالغ میفارس به شرح زیر 

 

 و اختصارات. تعاریف 1ماده 

 1394منظور، آیین نامه ارتقای مرتبه اعضای هیأت علمی آموزشی و پژوهشی مصوب آیین نامه ارتقاء: 

 شورای عالی انقالب فرهنگی است.

 منظور، دانشگاه خلیج فارس است. دانشگاه:

 : منظور، عضو هیأت علمی دانشگاه خلیج فارس است.عضو

آیین نامه ارتقاء مرتبه اعضای هیأت علمی مصوب  3موضوع ماده پژوهش و فناوری های کلیه فعالیت: فعالیت

 آمده است. هآن آیین نام ۲-3و  1-3که در جدول  1394

 1394آیین نامه ارتقاء مرتبه اعضای هیأت علمی مصوب  3: امتیازی است که مطابق ماده امتیاز پژوهشی

و برای ارتقای مرتبه، تبدیل وضعیت استخدامی، ترفیع پایه و موارد مشابه  گیردتعلق می« فعالیت»به هر 

 شود.استفاده می

گیرد و مبنای محاسبه پژوهانه اعضای هیأت علمی تعلق می« فعالیت»: امتیازی است که به هر امتیاز پژوهانه

 است. های پژوهشی موضوع آیین نامه پژوهانه دانشگاه خلیج فارساختو سایر پرد

 دانشگاه فناوری و پژوهشی هایطرح نامهآیین»های پژوهش و فناوری مطابق : منظور، طرحپژوهشی رحط

 است.« فارس خلیج



 

۲ 

 

 

 ثبت و تایید .2ماده 

 هایی مورد قبول است که در سامانه دانشگاه ثبت و تایید شده باشد. «فعالیت»صرفا 

وابستگی عضو به دانشگاه با آوردن نام  دبای (۷-3مورد قبول )به جز بند  های«فعالیت» : در همه1 تبصره

ذکر شده باشد. نشانی دانشگاه « Persian Gulf University»و « دانشگاه خلیج فارس»درست آن یعنی 

 نیز به صورت زیر است:

 دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران.

Persian Gulf University, Bushehr 75169, Iran. 

 . امتیاز ۳ماده 

 آمده است. جزییات و روش 1جدول  ها درآنقابل قبول متیاز سالیانه و سقف اها «فعالیت» هایخالصه امتیاز

 شود.میآن در ادامه این ماده آورده محاسبه 

 

 ها های پژوهشی و فناوری و سقف امتیاز سالیانه قابل قبول آن«فعالیت». خالصه امتیازهای 1جدول 

 موضوع ردیف
امتیاز 

 پژوهشی
 امتیاز پژوهانه

سقف امتیاز پژوهانه 

 در سال

1 
 در شده منتشر پژوهشی-علمی مقاله

 خارجی و داخلی معتبر هاینشریه
 ۲( و جدول 1طبق رابطه ) ۷تا 

چارک اول و 

 JCRدوم 
- 

 ۲5 سایر نشریات

۲ 
 در شده منتشر مروری-علمی مقاله

 خارجی و داخلی معتبر هاینشریه
 ۲( و جدول 1طبق رابطه ) ۷تا 

چارک اول و 

 JCRدوم 
- 

 ۲5 سایر نشریات

3 
 در شده منتشر تحشیه و علمی مقاله

 معتبر داخلی ترویجی-علمی هاینشریه
 0 0 ۲تا 

4 
 و هادانشنامه در شده چاپ مدخل

 تایید مورد هایفرهنگ
 0 0 ۲تا 

5 

 در شده ارایه کامل علمی مقاله

 و ملی معتبر علمی هایهمایش

 المللیبین

 0 0 ۲تا 
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 در شده ارایه خالصه علمی مقاله

 و ملی معتبر علمی هایهمایش

 المللیبین

 0 0 1تا 

۷ 
پژوهشی مستخرج از رساله -علمی مقاله

 «عضو»
 0 0 ۲تا 

8 
 و اکتشاف یا اختراع فنی، دانش تولید

 محصول سازیتجاری

طبق 

 4جدول 
 - پژوهشیبرابر امتیاز  1.5

9 

های طرح

پژوهش و 

 فناوری

 برابر امتیاز پژوهشی 1.5 ۲تا  درون دانشگاهی

برون دانشگاهی های )طرح

ای، ملی و منطقه-استانی

 (اولالمللی نوع بین

- 
 15تا  برون دانشگاهی

10 
اثر بدیع و ارزنده هنری و یا ادبی و 

 فلسفی چاپ شده
 - معادل امتیاز پژوهشی 10تا 

11 
 اعتبار جذب در فعال ظرفیت ایجاد

 پژوهشی
 - معادل امتیاز پژوهشی 1۲تا 

1۲ 

 تالیف، تصنیف،

 انتقادی تصحیح

 کتاب ترجمه و

 15تا  تصنیف
انتشارات معتبر 

 خارجی و

انتشارات داخلی 

 الف گروه

برابر  1.5

امتیاز 

 پژوهشی

- 
 10تا  تالیف

 ۷تا  انتقادی تصحیح

انتشارات داخلی  ۷ تا ترجمه تخصصی

 ب گروه

معادل امتیاز 

 پژوهشی
5 

13 

 ۲ راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد

 - 9جدول 
 0.5 مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد

 6 راهنمایی رساله دکتری

 1.5 مشاوره رساله دکتری

 پردازینظریه هایکرسی 14
جدول 

10 
0 - 

 - برابر امتیاز پژوهشی 1.5 6تا  های معتبرجشنوارهکسب رتبه در  15

 پژوهشی هایفعالیت بر نظارت و داوری 16
جدول 

1۲ 
0 - 

 30 (15طبق رابطه ) - استنادات 1۷
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 خارجی و داخلی معتبر هاینشریه در شده منتشر پژوهشی-علمی مقاله ۳-1

خارجی مطابق  و داخلی معتبر هاینشریه در شده منتشر پژوهشی-علمی مقاله)پژوهشی و پژوهانه( امتیاز 

 شود.( محاسبه می1رابطه )

 «ضریب نوع مقاله×»«ضریب همکاری بین المللی«×»سهم فرد«×»نشریهامتیاز » (1)

 که در آن

 شود.تعیین می ۲شده است، از جدول  ای که مقاله در آن منتشرنشریهبسته به نوع  «نشریه امتیاز» .1

کند را دریافت می« فرد اصلی»آورده شده است. نویسنده اول مقاله ضریب  3در جدول « سهم فرد» .۲

 مستقل از ترتیب نویسندگان، « عضو» . در سه حالت زیر،را« سایر نفرات»و بقیه نویسندگان، ضریب 

 کند:می دریافت را «اصلی فرد» ضریب

  استاد راهنمای « عضو»از پایان نامه/رساله دانشجو باشد و دانشجو نویسنده اول باشد و مقاله مستخرج

 آن دانشجو باشد و اگر بیش از یک استاد راهنما هست، نویسنده مسوول باشد.

  استاد راهنمای آن دانشجویان و « عضو»مقاله مستخرج از پایان نامه/رساله چند دانشجو باشد و

 اشد.نویسنده مسوول مقاله ب

  مجری طرح/دانش فنی یا مخترع « عضو»مقاله مستخرج از طرح پژوهشی/دانش فنی/اختراع باشد و

 زمان نویسنده مسوول مقاله باشد.اصلی و هم

دارای آدرس  ،ندگان همکار آنسبرای مقاالتی که یکی از نوی« ضریب همکاری بین المللی» .3

(Affiliation) 1و برای سایر مقاالت  1.۲برابر ی معتبر خارجی باشد و مراکز علم هایکی از دانشگاه 

 است.

 ,Regular article, Research paperبا عنوان برای مقاالت معمول « ضریب نوع مقاله» .4

Original paper  و مقاالت کوتاه با عنوان  1و مانند آن، برابرTechnical note, Short note, 

Case report  است. 0.5و مانند آن 

 

  



 

5 

 

 امتیاز پژوهشی و پژوهانه برای «نشریه امتیاز». نحوه محاسبه ۲ول جد

 برای امتیاز پژوهانه برای امتیاز پژوهشی نشریهنوع 

و  Nature (ISSN 0028-0836) نشریه

 Science (ISSN 0036-80۷5) نشریه
14 

4 + 3 ×
𝐼𝐹

𝑀𝐼𝐹
 

1JCR* min(4مجالت  + ۲ ×
𝐼𝐹

𝑀𝐼𝐹
, ۷) 

 SCOPUS 4 4 و ۲WOS سایر مجالت

3ISC min(3مجالت  + 1.5 × 𝐼𝐹, 4) 3 + 1.5 × 𝐼𝐹 
 پژوهشی مورد-علمی سایر مجالت

 و حوزه علمیه 4وزارتین تایید
۲ ۲ 

سایر نشریات علمی دانشگاه خلیج 

 فارس
۲ ۲ 

 استنادی نمایه مجالت در مقاله انتشار ندارند، JCR در مجالتی که هنر و انسانی علوم و ادبیات هایرشته از دسته آن برای* 

 را( امتیاز ۷) بند این امتیاز سقفتواند می نیز( عرب ادبیات رشته ویژه)  6عربی استنادی نمایه یا  5انسانی علوم و هنر

 .کند دریافت

 

که در عنوان،  Scopus و WoSهای استنادی به آن دسته از مقاالت نمایه شده در یکی از پایگاه :2تبصره

ضریب ز پژوهانه برای محاسبه امتیااند، استفاده نموده« Persian Gulf»چکیده و یا کلمات کلیدی از نام 

 گردد.اعمال می 5/1

 

  

                                                           
 ساالنه طور هب Journal Citation Report عنوان با   AnalyticsClarivate توسط هاآن تأثیر ضرایب که Web of Science پایگاه از مجالتی 1

 .شودمی گزارش
 .نیستند JCR که در SCOPUS و Web of Science های استنادیسایر مجالت پایگاه ۲
 .یش نیستندپشوند، اما در دو گروه مجالتی که توسط پایگاه استنادی علوم جهان اسالم نمایه می 3
 .شوندنمی نمایه قبلی گروه سه در که است وزارتین تایید مورد پژوهشی علمی مجالت سایر منظور، 4

5 Arts & Humanities Citation Index 
6 Arabic Citation index 



 

6 

 

 های پژوهشی و فناوری مشترک«فعالیت». نحوه محاسبه سهم پدیدآورندگان 3جدول 

 شود.نفر محاسبه می 10، معادل پدیدآورنده نفر 10بیش از های گروهی بزرگ، در راستای حمایت از پژوهش *

 

 تعاریف و توضیحات

مجالتی که از کمیسیون نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت،  معتبر داخلی: نشریه

مجالت مورد تایید فهرست  دریافت کرده باشند. پژوهشی علمی درمان و آموزش پزشکی یا حوزه علمیه رتبه

و وزارت بهداشت، درمان و آموزش  urnals.msrt.irhttp://joوزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سامانه 

 ست.اس در دستر http://journals.research.ac.irپزشکی در سامانه 

 و پایگاه SCOPUSو  Web of Scienceهای مجالتی که دست کم در یکی از پایگاه معتبر داخلی: نشریه

 شوند و در فهرست نشریات نامعتبر نیز قرار ندارند.اسالم نمایه می جهان علوم استنادی

 

 الزم مستندات

 DOI+انتشار آماده مقاله       یا      شده منتشر مقاله

، در صورتی که مقاله مستخرج از طرح پژوهشی/دانش فنی/اختراعمستندات مربوط به استاد راهنما یا مجری 

  باشد.طرح پژوهشی/دانش فنی/اختراع پایان نامه یا 

 نفرات )درصد(سهم سایر  سهم فرد اصلی )درصد( تعداد پدیدآورندگان

1 100 - 

۲ 90 60 

3 80 50 

4 ۷0 40 

5 60 35 

6  50 30 

۷ 50 30 

۲00 50 *و بیشتر 8

تعدادنفرات − 1
 

http://journals.msrt.ir/
http://journals.research.ac.ir/


 

۷ 

 

 

 و خارجی داخلی معتبر هاینشریه در شده منتشر مروری-علمی مقاله ۳-2

و خارجی عینا مشابه  داخلی معتبر هاینشریه در شده منتشر (Review articleمروری )-علمی امتیاز مقاله

 شود.خارجی( محاسبه می و داخلی معتبر هاینشریه در شده منتشر پژوهشی-علمی )مقاله 1-3با بند 
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  معتبر ترویجی داخلی-علمی هاینشریه در شده علمی و تحشیه منتشر مقاله ۳-۳

( ۲مطابق رابطه ) معتبر داخلی ترویجی-علمی هاینشریه در شده منتشر تحشیه و علمی مقالهپژوهشی امتیاز 

 شود.محاسبه می

 «سهم فرد «×»امتیاز نشریه» (۲)

 که در آن

 است. ۲ برابر ترویجی-علمی «نشریه امتیاز» .1

کند را دریافت می« فرد اصلی»آورده شده است. نویسنده اول مقاله ضریب  3در جدول « سهم فرد» .۲

 مستقل از ترتیب نویسندگان، « عضو»در سه حالت زیر،  .را« سایر نفرات»و بقیه نویسندگان، ضریب 

 کند:می دریافت را «اصلی فرد» ضریب

  استاد راهنمای « عضو»مستخرج از پایان نامه/رساله دانشجو باشد و دانشجو نویسنده اول باشد و مقاله

 آن دانشجو باشد و اگر بیش از یک استاد راهنما هست، نویسنده مسوول باشد.

  استاد راهنمای آن دانشجویان و « عضو»مقاله مستخرج از پایان نامه/رساله چند دانشجو باشد و

 مقاله باشد.نویسنده مسوول 

  مجری طرح/دانش فنی یا مخترع « عضو»مقاله مستخرج از طرح پژوهشی/دانش فنی/اختراع باشد و

 زمان نویسنده مسوول مقاله باشد.اصلی و هم

 

 تعاریف و توضیحات

مجالتی که از کمیسیون نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا  داخلی معتبر:ترویجی -علمینشریه 

فهرست  دریافت کرده باشند. ترویجی-علمی ت، درمان و آموزش پزشکی یا حوزه علمیه رتبهوزارت بهداش

و وزارت بهداشت،  http://journals.msrt.irمجالت مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سامانه 

 رس ست.در دست http://journals.research.ac.irدرمان و آموزش پزشکی در سامانه 

 

 الزم مستندات

 DOI+انتشار آماده مقاله       یا      شده منتشر مقاله

، در صورتی که مقاله مستخرج از طرح پژوهشی/دانش فنی/اختراعمستندات مربوط به استاد راهنما یا مجری 

  باشد. طرح پژوهشی/دانش فنی/اختراع پایان نامه یا 

http://journals.msrt.ir/
http://journals.research.ac.ir/
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 های مورد تایید ها و فرهنگمدخل چاپ شده در دانشنامه ۳-۴

 شود.( محاسبه می3مطابق رابطه ) تایید مورد هایها و فرهنگدانشنامه در شده چاپ مدخلپژوهشی امتیاز 

 «سهم فرد «×»امتیاز نشریه» (3)

 که در آن

و  Web of Scienceهای که در یکی از پایگاه و فرهنگ دانشنامه برای مدخل «نشریه امتیاز» .1

SCOPUS  است. 1و سایر موارد مورد تایید برابر  ۲نمایه شوند برابر 

کند را دریافت می« فرد اصلی»آورده شده است. نویسنده اول مقاله ضریب  3در جدول « سهم فرد» .۲

 «.سایر نفرات»و بقیه نویسندگان، ضریب 

 

 ضیحاتتعاریف و تو

توسط معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه و با مشورت متخصصین  معتبر هایفرهنگ و هادانشنامهتایید 

 شود.موضوع تعیین می

 

 الزم مستندات

 DOI+انتشار آماده مدخل یا فصل      یا      شده منتشر مدخل یا فصل
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 و بین المللیهای علمی معتبر ملی مقاله علمی کامل ارایه شده در همایش ۳-۵

( 4مطابق رابطه ) المللی بین و ملی معتبر علمی هایهمایش در شده ارایه کامل علمی مقالهپژوهشی امتیاز 

 شود.محاسبه می

 «سهم فرد «×»امتیاز همایش» (4)

 که در آن

نمایه  SCOPUSو  Web of Scienceهای هایی که در یکی از پایگاهبرای همایش «همایش امتیاز» .1

 است. 1و سایر موارد معتبر برابر  ۲شوند برابر 

کند را دریافت می« فرد اصلی»آورده شده است. نویسنده اول مقاله ضریب  3در جدول « سهم فرد» .۲

 مستقل از ترتیب نویسندگان، « عضو»را. در سه حالت زیر، « سایر نفرات»و بقیه نویسندگان، ضریب 

 کند:می دریافت را «اصلی فرد» ضریب

  استاد راهنمای « عضو»مقاله مستخرج از پایان نامه/رساله دانشجو باشد و دانشجو نویسنده اول باشد و

 آن دانشجو باشد و اگر بیش از یک استاد راهنما هست، نویسنده مسوول باشد.

  استاد راهنمای آن دانشجویان و « عضو»مقاله مستخرج از پایان نامه/رساله چند دانشجو باشد و

 نویسنده مسوول مقاله باشد.

  مجری طرح/دانش فنی یا مخترع « عضو»مقاله مستخرج از طرح پژوهشی/دانش فنی/اختراع باشد و

 زمان نویسنده مسوول مقاله باشد.اصلی و هم

 

 تعاریف و توضیحات

 المللیبینیا  ملی .باشد شده ثبت( ISC) اسالم جهان علوم استنادی پایگاه در لزوما باید داخلی هایهمایش

 شود.بودن همایش داخلی نیز توسط همین پایگاه تعیین می

 نمایه شوند. SCOPUSو  Web of Scienceهای باید در یکی از پایگاه همایش بین المللی خارجی معتبر

 باید دست کم چهار صفحه باشد. مقاله علمی کامل

 مقاله )انفرادی یا مشترک( است. 3 در یک همایش در هر سال« عضو»های قابل قبول از حد اکثر مقاله

 

 الزم مستندات

  DOI+مقاله ارایه شده در همایش+ گواهی ارایه در همایش یا 
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 های علمی معتبر ملی و بین المللیمقاله علمی خالصه ارایه شده در همایش ۳-۶

( 5مطابق رابطه ) المللی بین و ملی معتبر علمی هایهمایش در شده ارایه خالصه علمی مقالهپژوهشی امتیاز 

 شود.محاسبه می

 «سهم فرد «×»امتیاز همایش» (5)

 که در آن

نمایه  SCOPUSو  Web of Scienceهای هایی که در یکی از پایگاهبرای همایش «همایش امتیاز» .3

 است. 0.5و سایر موارد معتبر برابر  1شوند برابر 

کند را دریافت می« فرد اصلی»آورده شده است. نویسنده اول مقاله ضریب  3در جدول « سهم فرد» .5

 مستقل از ترتیب نویسندگان، « عضو»را. در سه حالت زیر، « سایر نفرات»و بقیه نویسندگان، ضریب 

 کند:می دریافت را «اصلی فرد» ضریب

  استاد راهنمای « عضو»دانشجو نویسنده اول باشد و مقاله مستخرج از پایان نامه/رساله دانشجو باشد و

 آن دانشجو باشد و اگر بیش از یک استاد راهنما هست، نویسنده مسوول باشد.

  استاد راهنمای آن دانشجویان و « عضو»مقاله مستخرج از پایان نامه/رساله چند دانشجو باشد و

 نویسنده مسوول مقاله باشد.

 مجری طرح/دانش فنی یا مخترع « عضو»نش فنی/اختراع باشد و مقاله مستخرج از طرح پژوهشی/دا

 زمان نویسنده مسوول مقاله باشد.اصلی و هم

 

 تعاریف و توضیحات

 المللیبینیا  ملی .باشد شده ثبت( ISC) اسالم جهان علوم استنادی پایگاه در باید داخلی هایهمایش

 شود.بودن همایش داخلی نیز توسط همین پایگاه تعیین می

 نمایه شوند. SCOPUSو  Web of Scienceهای باید در یکی از پایگاه همایش بین المللی خارجی معتبر

 مقاله )انفرادی یا مشترک( است. 3در یک همایش در هر سال « عضو»های قابل قبول از حد اکثر مقاله

 

 الزم مستندات

  DOIرایه شده در همایش+ گواهی ارایه در همایش یا مقاله ا



 

1۲ 

 

 «عضو»مستخرج از رساله  پژوهشی-علمی مقاله ۳-۷

( 6و خارجی مطابق رابطه ) داخلی معتبر هاینشریه در شده منتشر پژوهشی-علمی مقالهپژوهشی امتیاز 

 شود.محاسبه می

 «سهم فرد«×»امتیاز نشریه» (6)

 که در آن

نمایه  SCOPUSو  Web of Scienceهای برای نشریاتی که در یکی از پایگاه «نشریه امتیاز» .1

 است. 1اند( برابر تعریف شده 1-3ات معتبر )که در بند و برای سایر نشری ۲شوند برابر یم

نویسنده اول، یا پس از استاد راهنما نویسنده دوم یا نویسنده « عضو»در صورتی که « سهم فرد» .۲

 است. 0.5و در غیر این صورت برابر  1مسئول باشد برابر 

 

 تعاریف و توضیحات

پژوهشی است که عضو بر اساس موضوع رساله دکتری خود و با -مقاله علمی مستخرج از رساله، مقاله

 است.وابستگی به دانشگاه محل تحصیل خود منتشر کرده 

 است.امتیاز این بند برای ترفیع پایه، صرفا در سال اول استخدام قابل قبول 

 

 الزم مستندات

 DOI+انتشار آماده مقاله       یا      شده منتشر مقاله

 مستندات مربوط به عنوان، تاریخ دفاع و استاد راهنما رساله.
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 سازی محصولتولید دانش فنی، اختراع یا اکتشاف و تجاری ۳-۸

 شود.می( محاسبه ۷اکتشاف مطابق رابطه ) یا اختراع فنی، دانش امتیاز تولید

 «سهم فرد«×»فعالیت فناورانه امتیاز » (۷)

 که در آن

تواند از چند ردیف شود. یک محصول خاص، میمحاسبه می 4مطابق جدول  «فعالیت فناورانه امتیاز » .1

 بیشتر نشود. 15امتیاز بگیرد. به شرطی که مجموع آن از  4جدول 

سازی سهم افراد ذکر شده اکتشاف و تجاری یا اختراع فنی، دانش در صورتی که در تولید« سهم فرد» .۲

شود و در غیر این صورت به طور مساوی خواهد بود. در مورد تعیین باشد، بر همان مبنا تعیین می

 شود.محاسبه می 3توالی ژن از جدول 

 های آینده به صورت ساالنهمیلیون ریال است و برای سال 50برابر  1398در سال « مبلغ پایه»، 4در جدول 

 شود.توسط معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه اعالم می
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 اکتشاف یا اختراع فنی، دانش در تولید «فعالیت فناورانه امتیاز». نحوه محاسبه 4جدول 

 امتیاز پژوهشی نوع فعالیت ردیف

 1 گری یک هسته نوآورموفقیت در مربی 1

مراجع معتبر با تایید یکی از  داخلی ثبت اختراع ۲

ی وزارت علوم، تحقیقات و فکر تیمالک ایمنطقه

 فناوری

5 

 10 معتبر خارجی ثبت اختراع 3

4 

سازی اختراع ثبت شده یا محصول پژوهشی تجاری

و یا دستاورد فناورانه در قالب شرکت دانشگاهی یا 

 بنیاندانش

فروش کمتر از دو 

 برابر مبلغ پایه
۲ 

 1۲فروش از دو تا 

 برابر مبلغ پایه

1 + 0,5

× (
میزانفروش

مبلغپایه
) 

 1۲فروش بیش از 

 برابر مبلغ پایه
۷ 

 اختراع سازیبنیان برای تجاریاخذ مجوز دانش 5

 فناورانه دستاورد یا و پژوهشی محصول شده، ثبت

 (4بنیان )ردیف دانشگاهی یا دانش شرکت قالب در

3 

6 

های پژوهشی و فروش مالکیت فکری دستاورد

 خلیج فارس فناوری ثبت شده دانشگاه

دو فروش کمتر از 

 برابر مبلغ پایه
۲ 

 1۲تا  دوفروش از 

 برابر مبلغ پایه

1 + 0,5

× (
میزانفروش

مبلغپایه
) 

 1۲فروش بیش از 

 برابر مبلغ پایه
۷ 

۷ 

تعیین توالی 

ژن ثبت شده 

در مراجع 

قانونی با تایید 

مراجع ذی 

 صالح

)وجود رکورد در  هاتکرار هاپلوتایپ

بانک ژن یا بدون پلی مورفیسم 

 قبل از رکورد متقاضی(

0.۲ 

های موجود از هر قطعه هاپلوتایپ

)ژن موجود در بانک ژن در  ژنوم

 موجود زنده دیگری ثبت شود.(

0.5 

های منحصر به فرد از هر توالی

 گونه و قطعه ژنوم
1 

 ۲ توالی کامل ژنوم
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 تعاریف و توضیحات

 اورانهفن محصول فروش و یا هسته توسط اختراع ثبت یا نوپا شرکت به هسته تبدیل: نوآور هسته موفقیت

 دانشگاه نوآوری و کارآفرینی مرکز گواهی به هسته

مراجع اختراعی که پس از ثبت در سازمان ثبت اسناد و امالک کشور، به تایید یکی از ختراع داخلی معتبر: ا

 باشد.رسیده ۷وزارت علوم، تحقیقات و فناوریی فکر تیمالک ایمنطقه

 باشد.به ثبت رسیده 10JPOو  9EPOrgو  8USPTO: اختراعی که در یکی از مراجع اختراع خارجی معتبر

 بر نظارت بنیان ودانش مؤسسات و هاشرکت صالحیت تشخیص و ارزیابی کارگروه»توسط  بنیانمجوز دانش

 نمونه ارایه یا بنیاندانش خدمات و کاالها جمهوری برای تولید معاونت علمی و فناوری ریاست« اجراء

 شود.اعالم می www.daneshbonyan.irصادر و در وبگاه  (نوپا هایشرکت برای) آزمایشگاهی

س یا خلیج فار دانشگاه به متعلق آن سهام %100 تا %1 از که شود می گفته شرکتی به دانشگاهی شرکت

 پژوهشی واحدهای و هادانشگاه ویژه دانشگاهی شرکتهای ایجاد نامه شیوه»طبق واحدهای تابع آن باشد و 

 تاسیس و اداره شود.« فناوری و تحقیقات علوم وزارت

ارک علم پ، مرکز رشد، نوآوری  و کارآفرینی، تایید فروش محصول توسط مرکز محصول سازیتجاریبرای 

 الزم است. دانشگاه با رعایت مالکیت فکری و فناوری و فناوری یا مراجع معتبر مورد تایید معاونت پژوهش

 پژوهشگاه »است و تایید آن طبق اعالم وزارت علوم، تحقیقات و فناوری،  11NCBI مرجع قانونی ثبت ژن

 است.« فناوری زیست و ژنتیک مهندسی ملی

 

 الزم مستندات

 دانشگاه نوآوری و کارآفرینی مرکزگری یک هسته نوآور: تاییدیه موفقیت در مربی

 داخلی: گواهی ثبت + گواهی تاییدیه اختراعثبت 

 ثبت اختراع خارجی: گواهی ثبت

                                                           
 /421https://techno.msrt.ir/fa/page ی به نشانیو فناور قاتیوزارت علوم، تحقدر دسترس از طریق وبگاه  7

8 US Patent and Trademark Office 
9 European Patent Organization 
10 Japan Patent Office 
11 National Center for Biotechnology Information 
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 سازی در قالب شرکت: گواهی ثبت شرکت در روزنامه رسمی + نامه تایید هیأت رییسه + تاییدیه فروشتجاری

 از مرکز کارآفرینی و نوآوری

 (www.daneshbonyan.irبنیان: تصویر وبگاه دانش بنیان )اخذ مجوز دانش

  + گواهی تاییدیه NCBIتوالی ژن: گواهی 

http://www.daneshbonyan.ir/


 

1۷ 

 

 فناوری و پژوهش هایطرح علمی هایگزارش ۳-۹

 شود.( محاسبه می8فناوری مطابق رابطه ) و پژوهش هایطرح علمی هایامتیاز گزارش

 «سهم فرد«×»امتیاز طرح» (8)

 که در آن

 دانشگاهی )با و برای برون ۲درون دانشگاهی برابر  فناوری و پژوهش هایبرای طرح «طرح امتیاز» .1

 شود.( محاسبه می9از رابطه ) (موسسه از خارج قرارداد طرف

 «امتیاز طرح»=  «طرح امتیاز گستره«×»ضریب داوری«×»ضریب مبلغ» (9)

 شود.( محاسبه می10رابطه ) از« ضریب داوری»و  5از جدول « طرح امتیاز گستره»که در آن، 

(10) 
0,6 + 0,4 × (

متوسطنمرهداوراناز100

100
 «ضریب داوری= » (

 آید.بدست می 6از جدول « ضریب مبلغ»همچنین، 

 

کند و بقیه را دریافت می« فرد اصلی»آورده شده است. مجری طرح ضریب  3سهم افراد در جدول  .۲

 .گیرند.می« سایر نفرات»باشد، ضریب شان در پیشنهاده طرح آمده همکاران که اسامی

 

 بسته به نوع طرح «طرح گستره امتیاز». 5جدول 

 «طرح امتیاز گستره» نوع طرح

 10 ایمنطقه-استانی

 13 ملی

 بین المللی
 15 نوع اول

 13 نوع دوم، سوم و چهارم

 

 بسته به مبلغ طرح برون دانشگاهی« ضریب مبلغ». 6جدول 

 «طرح گسترهامتیاز » طرح مبلغ

 0.3 کمتر از مبلغ پایه

0,3 برابر آن ۲6از مبلغ پایه تا  + 0,0۲8 × (
مبلغطرح − مبلغپایه

مبلغپایه
) 

 1 برابر مبلغ پایه ۲6بیش از 
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 تعاریف و توضیحات

دانشگاه  فناوری و پژوهش هاینامه طرحآیین»و انواع آن در  فناوری برون دانشگاهی و پژوهش هایطرح

 تعریف شده است.« خلیج فارس

 شود.آن بخش از اعتبار قرارداد طرح است که به حساب دانشگاه خلیج فارس واریز می معادل ریالی مبلغ طرح

است که  ایپروژهمعادل ریالی  ،المللی نوع دوم، سوم و چهارم منظور از مبلغ طرحهای بیندرخصوص طرح

  در آن مشارکت دارد. عضو هیات علمی دانشگاه

های آینده به صورت ساالنه توسط معاونت میلیون ریال است و برای سال 50برابر  1398در سال  پایهمبلغ 

 شود.پژوهش و فناوری دانشگاه اعالم می

  شود.درنظر گرفته می« 1»المللی از نوع دوم، سوم و چهارم ضریب داوری مقدار های بینبرای طرح

خروجی طرح از یکی از بندهای دیگر این آیین نامه امتیازی  ، در صورتی کههای درون دانشگاهیطرحبرای 

 گیرد.بگیرد، برای گزارش طرح امتیازی تعلق نمی

هایی که ناشی از مسئولیت اجرایی و وظایف حقوقی متقاضی باشد، یا با تخصص او مرتبط نباشد، به طرح

 گیرد.امتیازی تعلق نمی

 

 الزم مستندات

 با ارتباط دفتر تایید+  )برای طرح برون دانشگاهی( کارفرما از کار انجام حسن نامه+  طرح نهایی گزارش فایل

 صنعت
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 شده چاپ فلسفی و ادبی یا و هنری ارزنده و بدیع اثر ۳-1۰

 شود.( محاسبه می11مطابق رابطه )اثر بدیع و ارزنده هنری و یا ادبی و فلسفی امتیاز پژوهشی 

 «سهم فرد«×»امتیاز اثر» (11)

 آن که در

پس از بررسی در کمیسیون تخصصی هیأت ممیزه دانشگاه توسط دبیر  10بین صفر تا  «اثر امتیاز» .1

 شود.کمیسیون به معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه اعالم می

 شود.تعیین می 3از جدول « سهم فرد» .۲

 

 تعاریف و توضیحات

 های هنر، ادبیات و فلسفه است.رشتهاین بند مخصوص 

 

 الزم مستندات

 شناسنامه اثر + نامه اعالم امتیاز دبیر کمیسیون تخصصی

 

  



 

۲0 

 

 ایجاد ظرفیت فعال در جذب اعتبار پژوهشی ۳-11

 شود.( محاسبه می1۲مطابق رابطه )پژوهشی  اعتبار جذب در فعال ظرفیت ایجادامتیاز پژوهشی 

اعتبارمعادلریالیجذبشده (1۲)

150میلیونریال
 

 

 تعاریف و توضیحات

 تواند به صورت یکی از موارد زیر باشد:میجذب اعتبار پژوهشی 

  برای صرف توسط توسط نهاد بیرونی واریز مبلغ مشخص به حساب درآمدهای اختصاصی دانشگاه

 های پژوهشیدر انجام برنامه« عضو»

  واریز مبلغ مشخص به حساب درآمدهای اختصاصی دانشگاه توسط نهاد بیرونی بابت انجام خدمات

در این حالت، قرارداد داخلی انجام خدمات پژوهشی و مشاوره « عضو»وهشی و مشاوره علمی توسط پژ

 شود.و دانشگاه بسته می« عضو»علمی بین 

  تامین اعتبار و یا خرید تجهیزات توسط نهاد بیرونی برای آزمایشگاه پژوهشی یا مرکز فناوری تحت

در این حالت، تجهیزات خریداری و نصب شده جزو . با تایید آزمایشگاه مرکزی دانشگاه« عضو»نظر 

 شود.اموال دانشگاه محسوب می

 

 الزم مستندات

 های گفته شده به ترتیب:برای هر یک از صورت

 فیش واریزی + نامه نهاد بیرونی 

  + قرارداد داخلی انجام خدمات پژوهشی و مشاوره علمیفیش واریزی + نامه نهاد بیرونی 

  + تاییدیه آزمایشگاه مرکزینامه نهاد بیرونی 

 

  



 

۲1 

 

 تصنیف، تالیف، تصحیح انتقادی و ترجمه کتاب ۳-12

 شود.( محاسبه می13فناوری مطابق رابطه ) و پژوهش هایطرح علمی هایامتیاز گزارش

 «سهم فرد»«×ضریب انتشارات»«×ضریب داوری»«×امتیاز اثر» (13)

 که در آن

 شود.تعیین می ۷بسته به نوع اثر از جدول  «اثر امتیاز» .1

 شود.( محاسبه می14از رابطه )« ضریب داوری» . .۲

(14) 
(

متوسطنمرهداوراناز100

100
 «ضریب داوری= » (

 شود.تعیین می 8از جدول « ضریب انتشارات» .3

را « فرد اصلی»نویسنده/مصحح/مترجم اول کتاب ضریب آورده شده است.  3سهم افراد در جدول  .4

 را.« سایر نفرات»کند و بقیه ضریب دریافت می

 

 بسته به نوع اثر «اثر امتیاز». ۷جدول 

 «اثرامتیاز » اثرنوع 

 15 تصنیف

 10 تالیف

 ۷ تصحیح انتقادی

 ۷ ترجمه مرتبط با تخصص

 

 نوع انتشاراتبسته به « انتشاراتضریب ». 8جدول 

 «انتشارات ضریب» انتشارات نوع

 1.5 انتشارات معتبر بین المللی

 1 داخلی گروه الفانتشارات 

 0.۷ انتشارات داخلی گروه ب

 0.5 انتشارات داخلی گروه ج

 

 تعاریف و توضیحات



 

۲۲ 

 

و مانند آن به  Elsevier ،Springer ،Blackwell  ،Routledgeانتشارات  المللی: بین معتبر انتشارات

 تشخیص معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه.

های انتشارات مرکز نشر دانشگاهی و سمت، دانشگاه خلیج فارس و دانشگاه الف: گروه داخلی انتشارات

 معتبر کشور به تشخیص معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه.

های ادبیات و هنر برای رشته و)به جز پیام نور(  دولتی سایر انتشارات دانشگاهی ب: گروه داخلی انتشارات

 معتبر به تشخیص معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه. غیردانشگاهیبرخی از انتشارات 

 قبول معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه. مورد انتشارات سایر ج: گروه داخلی انتشارات

درصد امتیاز بدست آمده از رابطه  30بر ادرصد محتوای کتاب، بر 30با ویرایش دست کم  تجدید چاپامتیاز 

 ( است.13)

 شود.گذاشته می 3( عدد 13در رابطه )« ضریب داوری»«×امتیاز اثر»، به جای تالیف یک فصل از کتاببرای 

تواند گیرد. این موارد می، امتیاز پژوهشی تعلق نمیتدوین کتاب به شیوه گردآوری و یا مجموعه مقاالت

 امتیاز اجرایی داشته باشد.

 

 الزم مستندات

  شناسنامه کتاب+  حه اولفتصویر ص

  



 

۲3 

 

 راهنمایی و مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری ۳-1۳

امتیاز ه است. آمد 1در جدول  دکتری رساله و ارشد کارشناسی نامه پایان مشاوره و راهنماییامتیاز پژوهشی 

مطابق  المللی و یا تقاضامحوردکتری بین رساله و ارشد کارشناسی نامه پایانپژوهانه این بخش صرفا برای 

 مبلغ قرارداد تقسیم بر مبلغ پژوهانه دانشجور است با براب« ضریب مبلغ»شود که در آن محاسبه می 9جدول 

 .است 6و سقف آن 

دار باشند، بین آن دو به تساوی ، در مواردی که دو نفر راهنمایی یا مشاوره را عهده9و  1امتیازهای جدول 

 شود.تقسیم می

 

المللی و یا یندکتری ب رساله و ارشد کارشناسی نامه پایان مشاوره و راهنمایی. امتیاز پژوهانه 9جدول 

 تقاضامحور

 فعالیت

دارای استاد 

راهنمای 

 المللیبین

دارای استاد 

مشاور 

 المللیبین

 تقاضا محور

 0.5«×ضریب مبلغ» ۲ 3 راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد

 0.1«×ضریب مبلغ» 0.5 0.5 کارشناسی ارشدمشاوره پایان نامه 

 1«×ضریب مبلغ» 6 9 راهنمایی رساله دکتری

 0.۲«×ضریب مبلغ» 1.5 1.5 مشاوره رساله دکتری

 

 تعاریف و توضیحات

های معتبر خارج از کشور است که مجوز عضو هیأت علمی یکی از دانشگاهالمللی بین راهنما/مشاور استاد

  تحصیالت تکمیلی دانشگاه دریافت شده است. همکاری با وی از شورای

بسته و در معاونت شود که قرارداد حمایت از آن، بین نهاد بیرونی و دانشگاه شناخته میتقاضامحور یی 1۲پارسا

با مجوز معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه، خاص،  نهادهای ردمودر  ی دانشگاه ثبت شده باشد.و فناور وهشپژ

 تواند مستقیما با استاد و دانشجو بسته شود.پایان نامه میقرارداد حمایت از 

لیج فارس در آیین نامه پژوهانه دانشگاه خمتناسب با مقطع تحصیلی و نوع پارسا  مبلغ پژوهانه دانشجو

 تعیین شده است.

                                                           
 دکتری رساله و ارشد کارشناسی نامه پایان 1۲



 

۲4 

 

 

 الزم مستندات

 صورت جلسه دفاع + قرارداد حمایت از پارسا

  



 

۲5 

 

 پردازیهای نظریهکرسی ۳-1۴

 شود.محاسبه می 10مطابق جدول  پردازینظریه هایکرسیامتیاز پژوهشی 

 

 پردازینظریه هایکرسی پژوهشی. امتیاز 10جدول 

 امتیاز پژوهشی فعالیت

 ۲ ترویجی علمی کرسیهای ارائه

 3 اسالمی معارف و انسانی علوم نقد علمی در حوزه

 4 اسالمی معارف و انسانی علوم نوآوری در حوزه

 ۷ اسالمی معارف و انسانی علوم پردازی در حوزهنظریه

 

 

 از کرسی حمایت هیأت دبیرخانه»های ابالغی در آیین نامه 9تعاریف و نحوه برگزاری هر یک از موارد جدول 

 شورای عالی انقالب فرهنگی آمده است.« مناظره و نقد پردازی،نظریه های

  



 

۲6 

 

 معتبر هایجشنواره در رتبه کسب ۳-1۵

 شود.محاسبه می 11مطابق جدول  های معتبرکسب رتبه در جشنوارهامتیاز پژوهشی 

 

 های معتبرکسب رتبه در جشنواره پژوهشی. امتیاز 11جدول 

 امتیاز پژوهشی فعالیت

 6 کسب جایزه معتبر بین المللی

 5 های معتبر داخلیکسب رتبه اول در جشنواره

 4 داخلیهای معتبر کسب رتبه دوم در جشنواره

 3 های معتبر داخلیکسب رتبه سوم در جشنواره

 3 های معتبر کارآفرینی و فناوریکسب جایزه از جشنواره

 

 تعاریف و توضیحات

 سوم جهان علوم فرهنگستان مصطفی، ،(IDB) اسالمی توسعه شامل جوایز بانکالمللی  بین معتبر جایزه

(TWAS)، آیسیسکو و IAS .است 

 فارابی است. رازی و خوارزمی، داخلی معتبر هایجشنواره

و سایر موارد معتبر به تشخیص  دانایی خلیج فارس و شیخ بهاییفناوری  و کارآفرینی معتبر هایجشنواره

 است. معاونت پژوهش و فناوری

 

 الزم مستندات

 گواهی کسب جایزه و یا رتبه

  



 

۲۷ 

 

 های پژوهشیداوری و نظارت بر فعالیت ۳-1۶

 شود.محاسبه می 1۲مطابق جدول  پژوهشی هایفعالیت بر نظارت و داوریامتیاز پژوهشی 

 

 پژوهشی هایفعالیت بر نظارت و داوری پژوهشی. امتیاز 1۲جدول 

 امتیاز پژوهشی فعالیت

 پژوهشی مجالت معتبر-های علمیداوری مقاله
در مجله مورد نظر « امتیاز نشریه» چهاردهمیک 

 ۲جدول 

 کتابداوری 
 ۷در جدول کتاب مورد نظر « ضریب انتشارات»برابر 

 )انتشارات گروه ج امتیاز ندارد(

 1 و فناوری یهای پژوهشداوری گزارش طرح

های نظارت بر طرح

 پژوهش و فناوری

یک میلیارد  کمتر ازمبلغ طرح 

 ریال
1 

دو میلیارد  تایک  ازمبلغ طرح 

 ریال
1.5 

میلیارد مبلغ طرح بیش از دو 

 ریال
۲ 

 

 الزم مستندات

 داوری یا قرارداد نظارتگواهی 

  



 

۲8 

 

 استنادات ۳-1۷

 شود.( محاسبه می15مطابق رابطه )« عضو»امتیاز پژوهانه استنادات 

 «تعداد استنادات«/»همیانگین استنادات رشت» (15)

 که در آن

گذشته به  تعداد استنادات غیر خودی دریافت شده در سال میالدیبرابر است با  «تعداد استنادات » .1

ده شمر ۲019مثال اگر استنادات سال . SCOPUSمقاالت دو سال پیش از آن در پایگاه استنادی 

امتیاز  30امتیاز پژوهانه تخصیصی در هر سال  حداکثر مد نظر است. ۲018و  ۲01۷شود، مقاالت می

 است.

 شود.گذاشته می JCRاز گزارش ساالنه  13ترین طبقهنزدیک MIFبرابر « میانگین استنادات رشته» .۲

 

  

                                                           
13 Category 



 

۲9 

 

 . تصویب و اجرا۴ماده 

و هیات رئیسه دانشگاه تصویب  13/11/1399 مورخ 51۲نشست در و یک پیوست ماده  4در نامه آییناین 

 الزم االجراست.  تاریخاین و از شد  ۲۲/0۷/1398نامه پیشین مصوب جایگزین آیین

  



 

30 

 

 نشریات نامعتبر( 1پیوست

نشریات نامعتبر  ( زیر آمده باشند، به عنوانBlack Listهای نشریات سیاه )که در فهرست کلیه نشریاتی

 گردند.شوند و مقاالت منتشر شده در این نشریات شامل دریافت امتیاز پژوهشی و پژوهانه نمیشناخته می

( ISCمنتشر شده توسط پایگاه استنادی علوم جهان اسالم ) اعتبار، نامعتبر و جعلینشریات کم فهرست  -1

 قابل دسترسی است.( https://jcr.isc.gov.ir/Blacklist.aspx)این فهرست در آدرس 

 ه شهید بهشتیفهرست نشریات نامعتبر و جعلی اعالم شده توسط دانشگا -۲

 فهرست نشریات نامعتبر و جعلی اعالم شده توسط دانشگاه فردوسی مشهد -3

های آموزش/پژوهشی دانشگاه خلیج فارس که به ترتیب به تصویب سایر نشریات اعالم شده توسط گروه -4

 شورای دانشکده/پژوهشکده و شورای پژوهش و فناوری دانشگاه خلیج فارس رسیده باشد.

 

کلیه مقاالت امتیاز پژوهشی و پژوهانه ها قرار گیرد، ای در هر یک از این فهرستهر زمانی که نشریه تبصره: در

  پیش از اعالم عدم اعتبار نیز صفر منظور خواهد شد. هایچاپ شده در آن نشریه در سال

https://jcr.isc.gov.ir/Blacklist.aspx

