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  اساتید ترفیع برای پژوهشی دستاوردهای امتیازاتجدول نحوه محاسبه : 6 شماره پیوست
 

 حداکثر امتیاز وردهای پژوهشیادست ردیف

 
   الف( طرح پژوهشی

1-    پروژه پژوهشی 

1-1-    درون دانشگاهی 

1-1-1- 1/0 پروپوزالتدوین    

2-1-1- 5/0 تصویب پروپوزال   

2-1-    برون دانشگاهی 

1-2-1- 55/0 پروپوزالتدوین و تصویب    

2-2-1- 5/1 قراردادعقد    

3-1-    مشترک 

1-1-2- 55/0 پروپوزالتدوین و تصویب    

2-1-2-  5 قراردادعقد  

2-    ثبت ایده و اختراع 

1-2- 75/1 ثبت ایده و اختراع در مرکز مالکیت معنوی   

2-2-  5 الملل ثبت اختراع در مجامع بین 

3-2-  1 نعتی در مرکز مالکیت معنویثبت طرح ص 

4-2- 5/0 ثبت عالمت تجاری در مرکز مالکیت معنوی   

5-2- 5/0 ثبت نشان جغرافیای در مرکز مالکیت معنوی   

6-2-  1 ارائه و تصویب طرح در مرکز نخبگان و مراجع مشابه 

3-    ساخت دستگاه ها و تجهیزات 

1-3- 1/0 اهی مبتنی بردانشپیشنهاد ساخت دستگاه ها و تجهیزات آزمایشگ   

2-3-  
)مشروط به بازدهی  بر دانشساخت، تکمیل و راه اندازی دستگاه ها و تجهیزات آزمایشگاهی مبتنی 
 و پوششش دادن آزمایش مربوط به سرفصل وزارت علوم و تأیید کمیته منتخب(

5/1تا  5/0  

4-    مسابقات 

1-4- 5/0 اول تا سوم حضور و شرکت وکسب مقام   

2-4- 5/1 رگزاریب   

5-  1 تفاهم نامه ها 

6-  5 )طرف قرارداد دستگاه های اجرایی( کاربردیپایان نامه  
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 حداکثر امتیاز وردهای پژوهشیادست ردیف

7-    و کنفرانس نمایشگاه ،سمینار، کارگاه 

1-7- 1/0 حضور   

2-7- 5/1 تا1/0 یا کمیته اجرایی برگزاریعضویت در تیم    

8-    طراحی بسته های آموزشی 

1-8-  1 ترهای آموزشی، راهنمای یادگیری و یا نرم افزار آموزشیتهیه مواد آموزشی شامل پوس 

 
   ب( مقاالت 

1- 55/0 کنفرانسی -قاله پارسیم   

2- 75/0 ترویجی -مقاله در مجله علمی   

3- 75/0 المللی کنفرانس داخلی یا بین -مقاله غیرپارسی   

4- 55/1 معتبر ISIمقاله در مجله غیر    

5- 5/1 پژوهشی -مقاله در مجله علمی   

6-  ISI 5مقاله در مجله  

 
   پ( کتاب

1-  1 افزار و تجهیزات های تخصصی نرم و دستورالعمل ترجمه و چاپ کتاب  

2-  5 افزار و تجهیزات های تخصصی نرم و دستورالعمل تألیف و چاپ کتاب 

3-  1 تألیف و اصالح دستورالعمل های آزمایشگاهی و کارگاهی 

4- 5/0 تالیفی-تدوین و چاپ گزارش سفرها و بازدیدهای علمی در قالب یک اثر علمی   

5- 5/1 تألیف کتاب )انتشارات غیردانشگاهی(   

6-  5 تألیف کتاب تصنیفی و مرجع 

7-  5 تألیف کتاب )انتشارات معتبر خارجی( 

8-  5 تألیف کتاب )انتشارات دانشگاهی( 

9-  1 ویرایش علمی کتاب 

 
   علمی اضافه بر مدرک و شرکت در کارگاه های تخصصیت( گواهی 

1-  1 ماهه تا یکساله خارج از کشور6های  گواهی دوره 

2- 5/0 کوتاه مدت خارجیهای  دورهگواهی    

 
   ها و یا مجامع علمی ث( عضویت در هیأت تحریریه،  داوری، همایش

1- 55/0 داور و ارزیابی مقاالت، هر مجله   

2-  
 ( بین المللی براساسImpact Factorر )یاثت ضریببا ت تحریریه مجالتی عضویت در هیأ

SCOPUS ،ISC ،ISI  هر مجله 
5 

3- 5/1 عضویت در هیأت تحریریه مجالت داخلی مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری   
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 حداکثر امتیاز وردهای پژوهشیادست ردیف

4- 5/0 ها ها، سمینار ها، همایش ها، کنفرانس عضویت در هیأت علمی کنگره   

5- 55/0 ها و مجامع علمی دنیا هر عضویت سازمان عضویت در   

 
   ج( تسلط به زبان رایج در مجامع علمی )عربی، انگلیسی، فرانسوی، آلمانی و...(

1-  90 -100 MCHE, 650 -672 TOEFEL, 8 -9 IELTS 4 

2-  70 -100 MCHE, 600 -650 TOEFEL, 7 IELTS  3 

3-  50 -70 MCHE, 500 -600 TOEFEL, 6 IELTS  5 

4-  1 سایر زبان ها با ارائه مدرک معتبر 

 
   ها  نامه د( پایان

1- 1/0 نامهپایان 10تا سقف  کارشناسینامه  استاد راهنمای هر پایان   

2- 5/0 نامهپایان 8تا سقف  ارشد نامه استاد راهنمای هر پایان   

3- 5/0 نامهپایان 8تا سقف  ارشد نامه هر پایان مشاوراستاد    

4- 1/0 نامهپایان 5تا سقف  ارشدنامه کارشناسی و کمیته داوری هر پایانعض   

5- 75/0 نامهپایان 3تا سقف  دکترا نامه استاد راهنمای هر پایان   

6- 3/0 نامهپایان 3تا سقف  دکترا نامه هر پایان مشاوراستاد    

7- 5/0 نامهپایان 3تا سقف  نامه دکترا عضو کمیته داوری هر پایان   
 

 


