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 )اعضای هیئت علمی( ربرت ان انمه انتخاب ژپوهشگر آئین 

 مقدمه
 هر قیتشو و بیترغ جهت در و فناوري و پژوهش عرصه تالشگران شائبه یب هاي تالش به نهادن ارج منظور به شیوه نامه نیا

 تنظیم گردیده است. یقاتیتحق هاي تیفعال انجام به آنان شتریب چه

 شرکت: شرایط 1ماده
 :دانشگاه اعضای هیئت علمیشرایط شرکت الف( 

باید عضو هیئت علمی پیمانی، رسمی آزمایشی و یا رسمی قطعی  قابت براي انتخاب پژوهشگر برتررمتقاضی شرکت در  -1-1

 دانشگاه صنعتی کرمانشاه باشد.

بند  )موضوع ژوهشیپ -مقاله علمی یکحداقل چاپ  "دانشگاه صنعتی کرمانشاه پژوهشگر برتر" به عنوان جهت انتخاب -1-2

 .مسئول یا نویسنده اول الزامی استبه عنوان نویسنده هاي پژوهشی( جدول امتیازات فعالیت 1

ج ه حداقل یک طرح پژوهشی خاتمه یافته خارارائ "پژوهشگر برتر در زمینه تبدیل علم به ثروت"جهت انتخاب به عنوان -1-3

 رائه یک محصول تجاري شده در قالب شرکت دانش بنیان الزامی است.از دانشگاه به عنوان مجري و یا ا

 شمولم ،یعلم اتیه عضو عنوانه ب صدور حکم از قبل هاي سال در داوطلب افتهی انجام یپژوهش هاي تیفعال :1تبصره

 .باشد ینم ازیامت افتیدر

 .باشند مرتبط متقاضی یتخصص نهیزم به که هستند یبررس قابل یپژوهش هاي تیفعال صرفاً -1-4

سال هریور ماه شماه سال گذشته تا آخر در بازه زمانی اول مهر مستندات علمی جهت انتخاب پژوهشگر برتر بایستی  -1-5

از ی سال ارزیاب مهرماه دهممتقاضی شرکت در انتخاب پژوهشگران برتر باید درخواست خود را حداکثر تا تاریخ  ارزیابی باشد.

 اطالعات پژوهشی ارسال نماید.طریق سامانه مدیریت 

 ( شرایط مستندات علمی ارائه شدهب

 Kermanshah University ofشده باید نام دانشگاه صنعتی کرمانشاه ) ارائههاي پژوهشی در تمامی فعالیت -1-6

Technology .به عنوان سازمان متبوع ذکر شده باشد ) 

 .فتصورت امتیازي تعلق نخواهد گر سسه اول باشد در غیر اینمؤ بایستیدهی، دانشگاه صنعتی در آدرس :2 تبصره
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انشاه باشد اگر نویسنده دو آدرس معرفی کرده است چنانچه آدرس دوم مؤسسات در رقابت با دانشگاه صنعتی کرم :3 تبصره

یافت دراز پژوهشی مقاله هیچگونه امتی هاي وزارت علوم، وزارت بهداشت و درمان ودانشگاه آزاد و...()همانند سایر دانشگاه

 نخواهد کرد.

ذکر اسم  آدرس دوم جزء مؤسسات خوشنامی باشد که در رقابت با دانشگاه صنعتی کرمانشاه نیستند وچه  چنان :4 تبصره

از  هاي خارجاهنشگالمللی و سایر داهاي علمی شناخته شده ملی و بینها باعث افزایش اعتبار مقاله گردد )همانند انجمنآن

وراي پژوهشی تواند درخواست خود را به شوراي پژوهشی دانشگاه ارائه نماید و در صورت موافقت شکشور...(، نویسنده می

 نماید.سب میکدانشگاه، مقاله امتیازات پژوهشی را 

 اهی ژپوهشی: امتیاز فعالیت2ماده
ت علوم، تحقیقات و ابالغ شده توسط وزار "تجلیل از پژوهشگران و فناوران برگزیدهدستورالعمل جشنواره "بر اساس : 2-1

 ر شیوه نامهبنابراین د آئین نامه ارتقاي اعضاي هیئت علمی است. ،پژوهشگران برترمحاسبه امتیازات کلی فناوري مبناي 

ي و شیوه نامه یي اعضاي هیئت علمارتقاآئین نامه تا حد امکان نیز  داخلی انتخاب پژوهشگر برتر دانشگاه صنعتی کرمانشاه

استناد به این ، ي حاضردر شیوه نامهپیش بینی نشده  در موارداست. قرار گرفته  توجهلی مورد صا مرجعبه عنوان اجرایی آن 

 الخطاب خواهد بود. مرجع فصل

هاي امتیازدهی فعالیت جزئیات .شونددسته بندي میبند به شرح زیر  12هاي پژوهشی قابل ارزیابی در قالب فعالیت: 2-2

انشگاه فرم درخواست شرکت در انتخاب پژوهشگران برتر د"پژوهشی به همراه سقف امتیازات و سایر توضیحات الزم در 

 است. تشریح شده "صنعتی کرمانشاه

 عنوان شماره بند

  یداخل و یخارج معتبر یپژوهش یعلم مجالت در شده منتشر پژوهشی -علمی مقاله 1

 المعارف دائره در یپژوهش مقاله و شده چاپ نقد و ترویجی -علمی مقاله 2

 معتبر علمی هايهمایش مجالت ای مقاالت مجموعه در شده يداور کامل علمی مقاله 3

  معتبر علمی هايهمایش هايمقاله مجموعه در کامل علمی مقاله خالصه 4

 شخص متقاضی هنامپایان/رساله از مستخرج صددرصد علمی مقاله 5

6 

 يذ مراجع دییتا با ندیفرآ ای محصول يساز يتجار و دیتول به منجر اکتشافات ای اختراع /یفن دانش دیتول

 دیولت به منجر ای و باشد موثر کشور معضالت و مشکالت حل يبرا که ينوآور هر زین و نیوزارت صالح

 .شود کشور در يدیجد محصول ای خدمت

7 
 نیب جشنواره: معتبر يها جشنواره) یتخصص حوزه با مرتبط یالملل نیب و یمل جشنواره در رتبه کسب

 (يراز جشنواره ،ییبها خیش جشنواره ،یفاراب جشنواره ،یخوارزم جوان جشنواره ،یخوارزم یالملل

 ... و فناوري و پژوهشی افتهی خاتمه هايطرح علمی هايگزارش 8
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 یالملل نیب ای یداخل یپژوهش اعتبار جذب در فعال تیظرف جادیا 9

  دانشنامه کتاب، ترجمه ،يانتقاد حیتص ف،یتال ف،یتصن 10

 یپژوهش یعلم مقاالت يداور و ينوآور و يفناور ،یپژوهش يتهایفعال بر نظارت و يداور ،یابیارز 11

 یتخصص يدکتر ای ارشد یکارشناس نامه انیپا ییراهنما 12
 

 

 

 

 .است دانشگاه شوراي پژوهشی مرجع تفسیر ،و محل اختالف نامه نییآ نیا درنشده  ینیب شیپ در موارد خاص: 3-3

 .گردید خواهدتعیین زیر اساس جدول  هاي پژوهشی، میزان سهم هر یک از همکاران بردر کلیه فعالیت: 3-4

 تعداد همکاران
 سهم هر یک از همکاران

 مجموع ضرایب
 بقیه همکاران اول

1 100% -  %100 

2 90% 60% 150% 

3 80% 50% 180% 

4 70% 40% 190% 

5 60%  %35  %200 

 250حداکثر %  ≤ %30 %50 و باالتر 6

 

 : فرآیند انتخاب ژپوهشگران ربرت3ماده
دیریت اطالعات پژوهشی در بازه در سامانه مدرخواست شرکت در فرآیند انتخاب پژوهشگران برتر توسط متقاضی ثبت  -3-1

  زمانی یکم تا دهم مهر ماه هر سال

رخواست شرکت دمسئولیت ثبت و تایید مستندات در سامانه مدیریت اطالعات پژوهشی تا قبل از اتمام بازه زمانی : 5تبصره 

ثبت  زه در سامانهپژوهشگران برتر، بر عهده متقاضی است و چنانچه پژوهشی به هر دلیلی تا انتهاي این بادر فرآیند انتخاب 

وسط شوراهاي تها در سامانه نشود در امتیازدهی محاسبه نخواهد شد. در صورت ثبت توسط متقاضی و تأخیر در تأیید پژوهش

 ی محفوظ است.پژوهشی گروه، دانشکده و دانشگاه، حق شکایت براي متقاض

 فناوري دانشگاه تا پایان مهرماه سال ارزیابی وتعیین نفرات برتر توسط معاونت پژوهش -3-2

 رسیدگی به اعتراضات توسط معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه -3-3
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 فناوري دانشگاه در هفته پژوهش سال ارزیابی ومعرفی نفرات برتر توسط معاونت پژوهش  -3-4

 ژپوهشگران ربرت معرفی: 4ماده
پژوهشگر برتر دانشگاه "وان که حائز حداکثر امتیاز پژوهشی باشند، به عنعضو هیئت علمی  نفر 3در هر سال پژوهشی   -4-1

 گردند.انتخاب می "صنعتی کرمانشاه

 ازیامت حداکثر حائز که یعلم ئتیه عضو نفر 1 نفر پژوهشگر  برتر انتخاب شده، 3عالوه بر  یپژوهش سال هر در -4-2

 دانشگاه برتر رپژوهشگ" عنوان به د،باش 9 خارج دانشگاه(، و بندهاي )قسمت طرح 8، بند 6از مجموع امتیازات بند  یپژوهش

رح پژوهشی امتیاز هر ط 15 سقفالزم به ذکر است که  .دگردیم انتخاب "در زمینه تبدیل علم به ثروت کرمانشاه یصنعت

ر انتخاب د "کرمانشاه یصنعت دانشگاه برتر پژوهشگران انتخاب در شرکت درخواست فرم" 6بند ذکر شده درخارج دانشگاه 

  پژوهشگران برتر در زمینه تبدیل علم به ثروت لحاظ نخواهد شد. 

وت، وهشی عالوه بر معرفی پژوهشگران برتر دانشگاه و پژوهشگر برتر دانشگاه در زمینه تبدیل علم به ثردر هر سال پژ-4-3

 گردند.ها نیز انتخاب و معرفی میبرتر دانشکدهپژوهشگران 

 وهش استان انجام خواهدهفته پژبرگزاري اعالم شده توسط دبیرخانه تابع ضوابط  و ملی معرفی پژوهشگران برتر استانی -4-4

 شد.
و  یفندر دانشگاه) یابه پژوهشمش نهیدر گروه ها و دانشکده ها و زم یعلم أتیه يبا توجه به عدم توازن در تعداد اعضا -4-5

شکده محل هفته پژوهش، سه نفر پژوهشگر برتر دانشگاه)صرف نظر از گروه و دان ی( در صورت موافقت ستاد استانیمهندس

 شوند. یستاد معرف نیدر هفته پژوهش به ا رترخدمت( به عنوان پژوهشگران ب

عتراضات توانند اشرکت کنندگان می دانشگاه،توسط شوراي پژوهشی  بعد از اعالم نتایج کاري روز 3حداکثر  :6تبصره 

 احتمالی به امتیازات را به صورت کتبی به معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه اعالم نمایند.

 

 

 

هاي پژوهشي و فناوري: خواهشمند است جدول زیر را تکميل و براي هر بند شناسنامه مربوطه را تکميل نمایيد. چنان چه در هر یک جدول فعاليت

 هاي مربوط به آن را حذف نمایيد.توانيد ردیفز بندها فعاليتي نداشته اید ميا
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 عنوان ردیف حداكثر امتياز در واحد كار یا ترم موضوع بند
 امتياز

 متقاضي

 امتياز

مدیر  

 گروه

 امتياز

رئيس 

 دانشکده

 امتياز 

شوراي 

 پژوهشي

 1بند 

 

ر پژوهشي منتش -مقاله علمي

شده در مجالت علمي 

پژوهشي معتبر خارجي و 

و  ISCو  ISI (داخلي 

Scopus  )... و 

 مقاالت امتیاز محاسبه: 1تبصره

 است آنها شدن چاپ به منوط

 جلد شماره باید حتما   مقاله و

 .باشد خورده

 بررسي زماني مالک: 2تبصره

 و محاسبه زمان مقاالت، اعتبار

 زمان نه) است امتیاز بررسي

 دارای قبال مقاله اگر اما( چاپ

 حاضر حال در اما بوده اعتبار

 باید متقاضي  است، اعتبار فاقد

 اعتبار تایید جهت معتبر مدارک

 شماره) چاپ زمان در مقاله

 منتخب کمیته به را( خوردن

 مطلب عکس اما. دهد ارائه

 اگر یعني نیست صادق فوق

 دارای چاپ زمان در مقاله

 زمان در اما نبوده اعتبار

 دارای امتیاز بررسي و محاسبه

 زمان مالک است، اعتبار

 .است بررسي و محاسبه

 برای زماني مالک:  3 تبصره

 مجله یک MIF و IF استخراج

 امتیاز بررسي و محاسبه زمان

 مجله که حالتي در مگر است

 اکنون و بوده اعتبار دارای قبال

 این در که است اعتبار فاقد

 چاپ زمان مالک، صورت

 خواهد( خوردن شماره) مقاله

 .بود

 دارای ایمجله اگر: 4 تبصره

دسته موضوعي  چند

(Category) ،دسته  باشد

 کوچکترین یادار که موضوعي

MIF محاسبات مالک است 

 .بود خواهد

: به مقاالتي که به 5تبصره

 fullصورت مقاله کامل )

paperهای ( نبوده و به صورت

3-1-1- 

 ISIمقاالت 

  IFدارای

3(IF/MIF)+2   
 

در  امتیاز 7 سقف تا
 هر  مورد

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

16      

17      

18      

3-1-2- 

 ISIمقاالت 

 :IFبدون 

 در هر مورد امتیاز 2
1      

2      
3-1-3- 

دارای مقاالت 
 ISCنمایه 

مورد تایید 
کمیسیون 

نشریات وزارت 
 علوم 
 

در هر   امتیاز 2
 مورد

1      

2      

3  
 

   

دارای  -3-1-4
 ISCنمایه 

بدون تایید 
کمیسیون 
 5/1نشریات: 
 امتیاز 

 امتیاز 3تا سقف 

1      

2  
 

   

مقاله  -3-1-5
علمي پژوهشي 

نمایه  ISIغیر 
شده در 

 امتیاز 4تا سقف 
1      

2      



گاه صنعتید         )اعضای هیئت علمی(ربرت     انانمه انتخاب ژپوهشگر آئین   ناوری مدرییت ژپوهش و ف   –  کرمانشاه انش

                                                                                                                                                                                                                                                   

6 
 

، case reportمختلف از قبیل: 

rapid publication ،Short 

Communication ،

Technical Note ،Letter  و یا

هر عنوان دیگری که مقاله را از 

یک مقاله کامل متمایز سازد، 

امتیاز مقاله  %80منتشر شود 

 گیرد.کامل تعلق مي

: به مقاالتي از نوع 6تبصره

Editorial materials ،

Comment ،Discussion 50% 

 گیرد.امتیاز مقاله کامل تعلق مي

: به مقاالتي که به 7تبصره

صورت کامنت به کار خود و 

( باشد، Erratumیا غلط نامه )

 گیرد.امتیازی تعلق نمي

مشترک با مقاله : امتیاز 9تبصره

اعضای هیئت علمي مراکز 

معتبر علمي خارج از کشور که 

تي برگرفته از طرح تحقیقا

مشترک، فرصت مطالعاتي 

متقاضي/دانشجوی تحت 

حمایت متقاضي و دانشجوی 

قابل  برابر 2/1مشترک باشد، تا 

 . افزایش است

امتیاز  %70حداقل  :10بصرهت

ها باید مستقیما  در ارتباط مقاله

با تخصص )رشته تحصیلي/ 

 گروه آموزشي( متقاضي باشد. 

ای چه مقاله: چنان11تبصره

پایان نامه یا رساله مستخرج از 

دانشجوی تحت راهنمایي 

متقاضي بوده و نام دانشجو نفر 

اول باشد، استاد راهنما صرف 

نظر از ترتیب قرار گرفتن 

اسامي، از امتیاز نفر اول 

شود. چنان چه برخوردار مي

نامه یا رساله هدایت پایان

دانشجو را بیش از یک استاد 

راهنما بر عهده داشته باشند، 

استاد راهنمایي از سهم  صرفا 

امتیاز تعیین شده برای نفر اول 

در مقاله مستخرج برخوردار 

شود که نویسنده مسئول مي

 مقاله باشد.

در انتخاب : 12تبصره 

 یپژوهشگران برتر دانشگاه، برا

تعداد مقاالت چاپ شده در 

مجله سقف در نظر گرفته  کی

 .دشوينم

SCOPUS :    
 امتیاز 2

مقاله  -3-1-6
علمي پژوهشي 

و غیر  ISIغیر 
SCOPUS:  و
 0 سایر مجالت
  امتیاز

 

1      

2  
 

   

مقاله  -3-1-7
علمي پژوهشي 

داخلي 
غیراندیس شده: 

 امتیاز 1

 امتیاز 2تا سقف 

1      

2  
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 2بند 

د ترویجي و نق -مقاله علمي

چاپ شده و مقاله پژوهشي در 

 دائره المعارف

مقاله علمي 
 ترویجي:

 امتیاز 1 
نقد چاپ شده: 

 امتیاز 1

 امتیاز 2تا سقف 
 

1      

2      

دائره المعارف: 
 امتیاز 2

مقاله علمي 
 ترویجي:

 امتیاز 1 

1      

2      

نقد چاپ شده: 
 امتیاز 1

1      

2      

 3بند 

مقاله علمي کامل داوری شده 

در مجموعه مقاالت یا مجالت 

 های علمي معتبرهمایش

به آن دسته از : 1تبصره

های معتبر علمي همایش

گیرد که داخلي امتیاز تعلق مي

های توسط دانشگاه یا انجمن

مجوز رسمي از علمي دارای 

و در برگزار مراجع ذی صالح 

علوم جهان  پایگاه استنادی

-ميشده ثبت  ،ISC اسالم،

 باشد.

 امتیاز محاسبه مالک: 2تبصره

 در شده ارائه مقاالت

 برگزاری زمان ها،کنفرانس

 .باشدمي کنفرانس

-حداکثر تعداد مقاله: 3 تبصره

های قابل قبول از متقاضي در 

 یک همایش سه مقاله است.

 2بین المللي: 

 امتیاز 4سقف تا 

1      

2      

3      

4      

ای: ملي و منطقه
1 

1      

2      

3  

 

   

 4بند 

خالصه مقاله علمي کامل در 

های های همایشمجموعه مقاله

)مازاد مقاالت  علمي معتبر

توان در را مي 3موضوع بند 

 این بند در نظر گرفت(.

در  3های بندتبصرهتبصره: 

 نیز نافذ است. 4مورد بند 

 1بین المللي: 
 

 امتیاز 1سقف تا 

1      

2      

ای: ملي و منطقه
5/0 

1      

2  
 

   

 5بند 

مقاله علمي صددرصد 

 نامهرساله/پایانمستخرج از 

: تنها مقاالت موضوع 1تبصره

که به آدرس دانشگاه  1بند 

صنعتي کرمانشاه هستند، در 

 گردد.این بند محاسبه مي

  

امتیاز در هر  1
 مورد

 امتیاز 5سقف تا 

1      

2      

3      

4      

5      

 

 

 

 

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 

 50تا 
1  
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 6بند 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  6بند 

 )ادامه(

و معضالت کشور موثر باشد و 

یا منجر به تولید خدمت 

یامحصول جدیدی در کشور 

 شود.

نحوه امتیازدهي به این فعالیت 

 8تا  1موارد  ذیل ها به شرح

 . خواهد بود

 

 ها و، روشهایستمسطراحي  -1

خدمات جدید به منظور حل 

 پژوهشي، عضالت آموزشي،م

بهداشتي و درماني در سطح کشور 

با گواهي مراجع ذی صالح 

 وزارتین

 6تا  1

 امتیاز 20تا سقف 

1  

 

   

ها و ها، روشراحي سیستمط -2

به منظور حل  خدمات جدید

 پژوهشي، معضالت آموزشي،

بهداشتي و درماني در سطح منطقه 

با گواهي مراجع ذی صالح در 

 منطقه آمایشي

  1 4تا  5/0

 

   

مدل سازی وسایل پزشکي و  -3

آزمایشگاهي و ساخت هر قطعه که 

منجر به تولید دستگاه شود، با 

گواهي اداره کل تجهیزات پزشکي 

تایید هیأت وزارت بهداشت و 

 ممیزه مرکزی وزارت بهداشت

  1 3تا  1

 

   

تولید مواد برای آزمایش های  -4

پزشکي و تولیدات دارویي جدید از 

طریق مهندسي منعکوس، به ترتیب 

با گواهي معاونت درمان یا معاونت 

غذا و داروی وزارت 

بهداشت)حسب مورد( و تایید 

هیات ممیزه مرکزی وزارت 

 بهداشت

  1 6تا  1

 

   

انجام فعالیت های جدید  -5

ور پزشکي که به خودکفایي کش

کمک موثر کند مانند اجرای 

 درماني نوین -های تشخیصروش

برای اولین بار در ایران با گواهي 

بوطه و تأیید هیأت ممتحنه رشته مر

رکزی وزارت هیأت ممیزه م

 بهداشت

  1 4تا  5/0

 

   

اختراع، اکتشاف و تولید  -6

محصوالت پژوهشي کاربردی ثبت 

شده در مراجع قانوني داخل کشور 

با تأیید معاونت پژوهشي و فناوری 

 وزارتین

گواهي ثیت 

 امتیاز 1اختراع 

 امتیاز 30تا سقف 

1      

2      

3      

4      

5      

 5ثبت علمي 

 امتیاز

1      

2      

3      



گاه صنعتید         )اعضای هیئت علمی(ربرت     انانمه انتخاب ژپوهشگر آئین   ناوری مدرییت ژپوهش و ف   –  کرمانشاه انش

                                                                                                                                                                                                                                                   

9 
 

ختراع، اکتشاف و تولید ا -7

محصوالت پژوهشي کاربردی ثبت 

شده و دستاوردهای فناورانه که در 

ب پژوهش های کاربردی، چارچو

های دکتری با ها و رسالهپایان نامه

ت مالکیت فکری در قالب رعای

شرکت  یابنیان شرکت دانش

دانشگاهي مراحل تجاری سازی آن 

با تأیید مراجع مربوطه به انجام 

 ه باشد.رسید

تبصره: چنانچه ثبت اختراع در 

سطح بین المللي، به همراه چاپ 

مقاله ای باشد به یک مورد امتیاز 

کامل و به مورد دیگر نصف امتیاز 

 تعلق مي گیرد

 

  1 15تا  1

 

   

)پتنت(  ثبت مالکیت فکری -8

دستاوردهای پژوهشي و فناوری به 

نام موسسه محل خدمت متقاضي، 

به فروش رسیده و یا به شرط اینکه 

به صورت تحت لیسانس از آن 

 استفاده شده است.

  1 15تا 

 

   

 7بند 

کسب رتبه در جشنواره ملي و 

بین المللي مرتبط با حوزه 

تخصصي )جشنواره های 

جشنواره بین المللي معتبر: 

جشنواره جوان ، خوارزمي

، جشنواره فارابي، خوارزمي

 جشنواره، جشنواره شیخ بهایي

 (رازی

 -سال کتاب) ملي هایجایزه

 ..(. و برتر پژوهشگر

 امتیاز 6تا 
)وابسته به 

اعتبار جشنواره 
و رتبه کسب 

 شده(

 امتیاز 10تا سقف 

1      

2      

3  

 

   

 8بند 

 هایهای علمي طرحگزارش

 پژوهشي و فناوری خاتمه یافته

، داخليهای : در طرح1تبصره 

خروجي امتیاز طرح یا 

پژوهشي )مقاله، ثبت اختراع و 

هر کدام که بیشتر باشد  ...(

 محاسبه خواهد شد. 

: مبلغ کل قرارداد طرح 2تبصره

 ی امتیاز است.مبنای محاسبه

 خدمت از منظور: 3تبصره

 از که است فعالیتي پژوهشي

 طرح یک همسنگ علمي لحاظ

 آن محصول اما نیست پژوهشي

 را دانشگاه نیازهای از برخي

 .سازد مي برطرف

 
 

طرح داخل 
 2دانشگاهي: 
 امتیاز

 امتیاز 6تا سقف 

1      

2      

3      

4      

طرح خارج 
 :دانشگاه

میلیون  100هر  
 ریال

 امتیاز 5 

 امتیاز 15تا سقف 
 در هر مورد

1      

2      

3  

 

   

 9بند 

ایجاد ظرفیت فعال در جذب 

اعتبار پژوهشي داخلي یا بین 

 المللي

امتیاز به ازای  1
و پنجاه  صدهر 

 ریالمیلیون 
  

 امتیاز 12سقف 
1      

2      

http://khwarizmi.irost.org/
http://khwarizmi.irost.org/
http://khwarizmi.irost.org/
http://khwarizmi.irost.org/young/YoungWinner14.pdf
http://khwarizmi.irost.org/young/YoungWinner14.pdf
http://khwarizmi.irost.org/young/YoungWinner14.pdf
http://www.farabiaward.ir/
http://www.farabiaward.ir/
http://www.shtf.ir/Index.aspx?tempname=jashnvare&lang=1&sub=3
http://razi.research.ac.ir/Default.aspx
http://razi.research.ac.ir/Default.aspx
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 10بند 

تصنیف، تالیف، تصیح انتقادی، 

 ترجمه کتاب، دانشنامه 

امتیاز موضوع این بند : 1تبصره

تالیفي به زبان  برای کتاب

خارجي که توسط ناشران معتبر 

بین المللي چاپ شده باشد، تا 

 .برابر قابل افزایش است 5/1

متقاضي برای  امتیاز: 2تبصره

تغییر  30/0ویرایش با حداقل 

 30/0در محتوای کتاب، حداکثر

 .این بند خواهد بودیاز از امت

چاپ : در صورت 3نبصره

کتاب توسط ناشران معتبر غیر 

از انتشارات دانشگاه صنعتي 

کرمانشاه، امتیاز کتاب بر اساس 

نظر شورای پژوهشي دانشگاه 

قابل محاسبه  %50تا سقف 

 است.

: کتاب برگرفته از پایان 4تبصره

نامه یا رساله متقاضي در 

صورتي واجد شرایط است که 

درصد تغییر نسبت  30حداقل 

به پایان نامه یا رساله داشته 

 %50سقف باشد امتیاز تا 

 شود.  محاسبه مي

 15تصنیف 
1      

2      

 10تالیف 
تالیف فصلي از یک کتاب در کتاب های 

 5 دارای ویراستار

1      

2      

 7ترجمه 

سقف امتیاز این دو 
 امتیاز است 10بند 

1      

2      

3      

تصحیح انتقادی 
7 1  

 

   

 11بند 

ارزیابي، داوری و نظارت بر 

فعالیتهای پژوهشي، فناوری و 

نوآوری و داوری مقاالت 

 علمي پژوهشي

های طرح 
 5/0داخلي 
 (امتیاز 1)سقف 
  

 امتیاز  2 

1      

2      

3      

4      

 داوری کتاب
 امتیاز 2 

 (امتیاز 2)سقف 

1      

2      

ISI 5/0 

  ISC  و علمي
 25/0 پژوهشي
 امتیاز( 1)سقف 

 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

 12بند 

راهنمایي پایان نامه کارشناسي 

 تخصصي دکتریرسله ارشد یا 
: هر دو پایان نامه یا رساله 1تبصره

راهنمایي 
 ارشدکارشناسي 

 امتیاز 5/0
 امتیاز 1تا سقف 

1      

2      
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دارای راهنمای مشترک، صرف نظر 

راهنما،  ترتیب اسامي اساتیداز 

ها به عنوان یک برای هر یک از آن

 شود.نامه یا رساله محسوب ميپایان

پایان نامه : راهنمایي 2تبصره

رسله کارشناسي ارشد یا 

دانشجویان  تخصصي دکتری

غیر از دانشجویان دانشگاه 

صنعتي کرمانشاه در صورت 

دریافت نامه مجوز از معاونت 

پژوهشي دانشگاه، در این بند 

 قابل محاسبه است.

 

3      

4      

5      

6      

راهنمایي 
دکتری 
 تخصصي

 امتیاز  5/1

 5/1تا سقف 

1      

2  

 

   

 13بند 

درج نام فرد متقاضي برای 

اولین بار در فهرست یک 

درصد برتر دانشمندان دنیا در 

  ESIپایگاه 

15 15 
1  

 

   

     جمع كل 

 

 

 


