بسمه تعالی
جدول فعالیتهای پژوهشی و فناوری :خواهشمند است جدول زیر را تکمیل و برای هر بند شناسنامه مربوطه را تکمیل نمایید.چنان چه در هر یک از بندها فعالیتی نداشته اید میتوانید ردیفهای مربوط به آن راحذف نمایید.
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موضوع

حداکثر امتیاز در واحد کار یا ترم

مقاله علمي -پژوهشي منتشر شده در مجالت علمي
پژوهشي معتبر خارجي و داخلي (  ISIو ISCو
Scopusو )...
تبصره :1محاسبه امتیاز مقاالت منوط به چاپ شدن آنها
است و مقاله حتما باید شماره صفحه و جلد خورده باشد
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2
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تبصره :2مالک زماني بررسي اعتبار مقاالت ،زمان محاسبه و
بررسي امتیاز است (نه زمان چاپ) اما اگر مقاله قبال دارای
اعتبار بوده اما در حال حاضر فاقد اعتبار است ،متقاضي باید
مدارک معتبر جهت تایید اعتبار مقاله در زمان چاپ (شماره
خوردن) را به کمیته منتخب ارائه دهد .اما عکس مطلب
فوق صادق نیست
یعني اگر مقاله در زمان چاپ دارای اعتبار نبوده اما در زمان
محاسبه و بررسي امتیاز دارای اعتبار است ،مالک زمان
محاسبه و بررسي است
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تبصره : 3مالک زماني برای استخراج  IFو  MIFیک
مجله زمان محاسبه و بررسي امتیاز است مگر در حالتي که
مجله قبال دارای اعتبار بوده و اکنون فاقد اعتبار است که در
این صورت مالک ،زمان چاپ مقاله (شماره خوردن) خواهد
بود.
تبصررره :4اگررر مجلررهای دارای چنررد دسررته موضرروعي
)(Categoryباشد ،دسته موضوعي که دارای کوچکترین
MIFاست مالک محاسبات خواهد بود
تبصره :5به مقاالتي که به صورت مقاله کامل )(full paper
نبوده و به صورتهای مختلف از قبیل،case report :
short communication ،rapid publication
 Letter،Technical Note ،و یا هر عنوان دیگری که
مقاله را از یک مقاله کامل متمایز سازد ،منتشر شود 80%
امتیاز مقاله کامل تعلق میگیرد
تبصره :6به مقاالتي از نوع ،Editorial material
 50% Discussion ،Commentمقاله کامل تعلق مي-
گیرد
تبصره :7به مقاالتي که به صورت کامنت به کار خود و یا
غلط نامه () Erratumباشد ،امتیازی تعلق نميگیرد.
تبصره :8امتیاز مقاله مشترک با اعضای هیئت علمي مراکز
معتبر علمي خارج از کشور که برگرفته از طرح تحقیقاتي
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مقاالت  ISIبدون IF

 2امتیاز در هرمورد
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عنوان

امتیاز

امتیاز

امتیاز

امتیاز

متقاضی

مدیر گروه

رییس دانشکده

شورای پژوهشی

مشترک ،فرصت مطالعاتي متقاضي/دانشجوی تحت حمایت
متقاضي و دانشجوی مشترک باشد ،تا  1/2برابر قابل
افزایش است.
تبصره :9حداقل  70%امتیاز مقاله ها باید مستقیما در
ارتباط با تخصص (رشته تحصیلي /گروه آموزشي) متقاضي
باشد.
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مقاالت دارای نمایه
 ISCمورد تایید
کمیسیون نشریات
وزارت علوم

 2امتیاز در هر
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مقاالت دارای نمایه
 ISCبدون تایید
کمیسیون نشریات
وزارت علوم 1/5 :
امتیاز

تا سقف  3امتیاز

5-1-3
مقاالت علمي پژوهشي
غیر  ISIنمایه شده در
 2 : Scopusامتیاز

مقاله علمي -ترویجي و نقد چاپ شده و مقاله پژوهشي در
دائره المعارف
بند2
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تا سقف  4امتیاز
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6-1-3
مقاالت علمي پژوهشي
غیر  ISIو
غیر 1 :Scopusامتیاز

تا سقف  2امتیاز

7-1-3
مقاالت علمي پژوهشي
داخلي غیراندیس
شده 1 :امتیاز

تا سقف  2امتیاز
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مقاله علمي ترویجي :
1امتیاز
نقد چاپ شده:
 1امتیاز
دایره المعارف 2:امتیاز
مقاله علمي ترویجي :
 1امتیاز
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تا سقف  2امتیاز
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نقد چاپ شده:
 1امتیاز

مقاله علمي کامل داوری شده در مجموعه مقاالت یا مجالت
همایشهای علمي معتبر
تبصره : 1به آن دسته از همایشهای معتبر علمي داخلي
امتیاز تعلق میگیرد که توسط دانشگاه یا انجمنهای علمي
دارای مجوز رسمي از مراجع ذی صالح برگزار و در پایگاه
استنادی علوم جهان اسالم ISC، ،ثبت شده ميباشد.
تبصره : 2مالک محاسبه امتیاز مقاالت ارائه شده
درکنفرانسها ،زمان برگزاری کنفرانس ميباشد.
تبصره  : 3حداکثر تعداد مقاله های قابل قبول از متقاضي در
یک همایش سه مقاله است
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بین المللي2:

3
4
1
تا سقف  4امتیاز
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ملي و منطقهای1:
3

بین المللي1:
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خالصه مقاله علمي کامل در مجموعه مقالههای همایشهای
علمي معتبر (مازاد مقاالت موضوع بند 3را ميتوان در این
ملي و منطقهای0.5 :
بند در نظر گرفت).
تبصره :تبصرههای بند 3در مورد بند  4نیز نافذ است
تولید دانش فني /اختراع یا اکتشافات منجر به تولید و
تجاری سازی محصول یا فرآیند با تایید مراجع ذی صالح
وزارتین و نیز هر نوآوری که برای حل مشکالت و معضالت
کشور موثر باشد و یا منجر به تولید خدمت یامحصول
جدیدی در کشور شود.
نحوه امتیازدهي به این فعالیت ها به شرح ذیل موارد 1تا 8
خواهد بود
 -1طراحي سیستمها ،روشها و خدمات جدید به منظور حل
معضالت آموزشي ،پژوهشي ،بهداشتي و درماني در سطح
کشور با گواهي مراجع ذی صالح وزارتین
2طراحي سیستمها ،روشها و خدمات جدید به منظور حل
معضالت آموزشي ،پژوهشي ،بهداشتي و درماني در سطح
منطقه با گواهي مراجع ذی صالح در منطقه آمایشي
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-3مدل سازی وسایل پزشکي و آزمایشگاهي و ساخت هر
قطعه که منجر به تولید دستگاه شود ،با گواهي اداره کل
تجهیزات پزشکي وزارت بهداشت و تایید هیأت ممیزه
مرکزی وزارت بهداشت
-4تولید مواد برای آزمایش های پزشکي و تولیدات دارویي
جدید ازطریق مهندسي منعکوس ،به ترتیب با گواهي
معاونت درمان یا معاونت غذا و داروی وزارت بهداشت(حسب
مورد) و تایید هیات ممیزه مرکزی
وزارت بهداشت
 -5انجام فعالیت های جدید پزشکي که به خودکفایي کشور
کمک موثرکند مانند اجرای روشهای تشخیص -درماني نوین
برای اولین بار در ایران با گواهي هیأت ممتحنه رشته
مربوطه و تأیید هیأت ممیزه مرکزی وزارت بهداشت
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-6اختراع ،اکتشاف و تولید محصوالت پژوهشي کاربردی
ثبت شده در مراجع قانوني داخل کشور با تأیید معاونت
پژوهشي وفناوری وزارتین

گواهي ثبت اختراع 1
امتیاز

تا سقف  30امتیاز
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ثبت علمي  5امتیاز
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-7اختراع ،اکتشاف و تولید محصوالت پژوهشي کاربردی
ثبت شده و دستاوردهای فناورانه که در چارچوب پژوهش
های کاربردی ،پایان نامهها و رساله های دکتری با رعایت
مالکیت فکری در قالب شرکت دانش بنیان یا شرکت
دانشگاهي مراحل تجاری سازی آن با تأیید مراجع مربوطه
به انجام رسیده باشد.
تبصره :چنانچه ثبت اختراع در سطح بین المللي ،به همراه

1تا15

1

چاپ مقاله ای باشد به یک مورد امتیاز کامل و به مورد دیگر
نصف امتیاز تعلق مي گیرد.
-8ثبت مالکیت فکری (پتنت) دستاوردهای پژوهشي و
فناوری به نام موسسه محل خدمت متقاضي ،به شرط اینکه
به فروش رسیده و یا به صورت تحت لیسانس از آن استفاده
شده است
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بند7

جمع کل

کسب رتبه در جشنواره ملي و بین المللي مرتبط با حوزه
تخصصي (جشنواره های معتبر :جشنواره بین المللي
خوارزمي ،جشنواره جوان خوارزمي ،جشنواره فارابي،
جشنواره شیخ بهایي ،جشنواره رازی)
جایزههای ملي (کتاب سال -پژوهشگر برتر و ...
تصنیف ،تالیف ،تصیح انتقادی ،ترجمه کتاب ،دانشنامه
تبصره  :1امتیاز موضوع این بند برای کتاب تالیفي به زبان
خارجي که توسط ناشران معتبر بین المللي چاپ شده باشد،
تا 1/5برابر قابل افزایش است.
تبصره  :2امتیاز متقاضي برای ویرایش با حداقل  0/30تغییر
در محتوای کتاب ،حداکثر 0/30از امتیاز این بند خواهد بود.
تبصره :3در صورت چاپ کتاب توسط ناشران معتبر غیر از
انتشارات دانشگاه صنعتي کرمانشاه ،امتیاز کتاب بر اساس
نظر شورای پژوهشي دانشگاه تا سقف  50%قابل محاسبه
است.
تبصره: 4کتاب برگرفته از پایان نامه یا رساله متقاضي در
صورتي واجد شرایط است که حداقل 30درصد تغییر نسبت
به پایان نامه یا رساله داشته باشد امتیاز تاسقف50%
محاسبه مي شود
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1
تا  6امتیاز(وابسته به
اعتبار جشنواره و رتبه
کسب شده)

تا سقف  10امتیاز

2
3
1

تصنیف 15
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تالیف10
تالیف فصلي از یک کتاب در کتاب های
دارای ویراستار5
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ترجمه7

3
سقف امتیاز این دو
بند  10امتیاز است

تصحیح انتقادی7
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