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1397سال های پژوهشی فعالیتنامه امتیازدهی آیین  
 

 مقدمه: -1

مورد بازنگری  1396شی اعضاء هیأت علمی سال های پژوهنامه امتیازدهی فعالیتآییننظرات همکاران گرامی، با توجه به نقطه

ای برای ژه، امتیازات ویترردارای کیفیت ب های پژوهشیبیشتر فعالیتهر چه منظور تشویق ه به است. عالوه بر این، قرار گرفتجزئی 

 .شودلحاظ می هافعالیتاین 

 باشد: بخش می این دستورالعمل شامل دو

 با برخی اصالحات جزئی است.  1396العمل سال دستور :بخش اول

 گردد.صورت تشویقی اعطا میه بوهشی های پژفعالیتای است که در راستای ارتقاء کیفیت متیازات ویژهاشامل : بخش دوم

 

 تعاریف: -2

2-1- N =تعداد مقاالت عضو هیات علمی. 

2-2- =IF  مجالت براساسضریب تأثیر JCR  2017در سال. 

2-3- MIF =میانه IF  برای هر دسته موضوعی براساسJCR  برای نشریاتی که در بیش از یک دسته موضوعی هستند، میانگین(

MIF شود(.های موضوعی لحاظ میدسته 

2-4- Kالمللی.دهنده همکاری بین: ضریب نشان 

2-5- Q1:  پایگاه  شده براساس ضریب تأثیر درتر( هر دسته موضوعی مرتبدرصد بر25)مجالت چارک اولWoS  یاESI باشد می

 گیرد.( مدنظر قرار می2017یا  2016که بهترین وضعیت مجله در یکی از دو سال اخیر نسبت به سال ارزیابی )

2-6- Top 10% شده بر اساس ضریب تأثیر در مرتبدرصد مجالت برتر هر دسته موضوعی 10: منظورJCR  در سال منتهی به

 باشد.  میمیالدی(  2017ارزیابی )سال 

2-7- WoS-CC : مجموعه هستهWoS  است که ازMaster Journal List شده در مجموعه مجالت نمایه) .شوداستخراج می

 شود:ها میشامل این پایگاهکه  WoSپایگاه های اصلی 
SCI (Science Citation Index) 
SSCI (Social Science Citation Index) 
A&H CI (Arts & Humanities Citation Index)  

 قرار نگیرند. WoSممکن است در مجموعه هسته  Master Journal Listلذا همه نشریات موجود در 

2-8- cN : شده عضو هیأت علمی در ده مقاالت چاپتوسط در سال منتهی به ارزیابی  شدهدریافت غیرخودیتعداد کل استنادات

 باشد.می WoSسال گذشته براساس پایگاه 

 

 های پژوهشی مرسومارزیابی فعالیتبخش اول:  -3

 :در نشریات شدهدهی به مقاالت چاپنحوه امتیاز -3-1

  :ISIاالت مقالف( 

 بصورت زیر محاسبه می شود: IF امتیاز هر مقاله با توجه به

pi=K(4 + 1.5
IF

MIF
) ≤ 10.5 

 شوند.شامل امتیازبندی فوق می WoSشده توسط گزارش IFشده در تمامی نشریات دارای مقاالت چاپ: 1تبصره 

سه یا مؤس ای دیگر با آدرس یک دانشگاه، نویسندهای که عالوه بر آدرس دانشگاه شیرازبرای مقاله K=1.25در رابطه باال  :2تبصره 

 است. K=1در غیر اینصورت  ،داشته باشد المللیمعتبر بینپژوهشی 
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در بخش امتیازات  شوندمنتشر می WoSمجموعه هسته  مقاالتی که در مجالت ، امتیازانسانی و هنرعلومهای در رشته: 3تبصره 

 گردد.تشویقی لحاظ می

در بخش امتیازات  شوندمنتشر می 1Qمقاالتی که در مجالت با رتبه برای امتیاز ، انسانی و هنرعلوماز های غیر برای رشته: 4تبصره 

 .گرددتشویقی لحاظ می

 

  (:ISIغیر) Scopusمعتبر  پژوهشیـ  مقاله علمیب( 

 امتیاز. 4حداکثر هر مقاله ها ای سایر رشتهو برامتیاز  5حداکثر هر مقاله  انسانی و هنرعلومهای رای رشتهب

 

  :(Scopusو غیر ISIغیر) ISCمعتبر  پژوهشیـ  مقاله علمیج( 

 امتیاز. 3ها هر مقاله حداکثر رشتهای سایر امتیاز  و بر 4هر مقاله حداکثر  انسانی و هنرعلومهای برای رشته

امتیاز  5تا سقف امتیار برای هر مقاله  ،در صورت چاپ مقاله در مجالت با اعتبار باال انسانی و هنرعلومهای برای رشته :5تبصره 

 . سته اشد های آموزشی اعالمو با همفکری بخش و فناوری دانشگاه معاونت پژوهش قابل افزایش است. لیست مجالت مذکور توسط

 

 شوند:نمایه نمی Scopusو  WoS ،ISCهای شده در نشریات معتبری که در پایگاهمقاالت چاپد( 

های ها، مراکز علمی پژوهشی یا انجمندر صورت داشتن هیات تحریریه شناخته شده و معتبر و چاپ توسط دانشگاهبه این مقاالت 

 .گیردتعلق می (ISCهای بند ج )مقاله علمی معتبر نصف امتیاز

 

 باشد.می 4امتیاز  و سقف کل 2حداکثر امتیاز  مقاالت علمی ترویجی: (هـ

 باشد.می 10ها و برای سایر رشته 20 انسانی و هنرعلومهای برای رشتههـ و  د، ب، جهای سقف مجموع امتیاز ردیف :6تبصره 

 گردد.شده محاسبه میبا رعایت سقف تعیین هـو  د، ب، جهای ردیفمقاالت علمی ـ مروری مطابق : 7تبصره 

 شوند.گونه امتیازی نمیشامل هیچ دانشگاه آزادلیست وزارتین علوم و بهداشت و  مقاالت لیست سیاه :8تبصره 

 

 ها:کنفرانسشده در ارائهمقاالت امتیاز  -3-2

 .امتیاز 1.5مقاله کامل در همایش های ملی معتبر: حداکثر  -

 .امتیاز 1.5: حداکثر المللی معتبرهای بینهمایشقاله کامل در م -

 .امتیاز 2: حداکثر دارهای معتبر نمایهقاله کامل در همایشم -

 .امتیاز 0.75های معتبر: حداکثر الصه مقاله در همایشخ -

 

 باشد.می 6حداکثر  )خالصه و یا مقاله کامل( سقف امتیاز مربوط به مقاالت کنفرانسی: 9 تبصره

 

 اختراع: -3-3

 باشد.امتیاز می 6سقف کلی امتیاز و  2 اختراع داخلی با تاییدیه دانشگاه شیراز در هر مورد حداکثر

 

 گیرند.اختراع داخلی مورد تایید معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری و اختراع خارجی در بخش تشویقی امتیاز می: 10تبصره 

 باشد.می 4 ضوعدر هر مو حداکثر امتیازاثر بدیع و ارزنده هنری:  -3-4
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مت سهای وزارتین علوم و بهداشت و هایی که توسط مرکز نشر دانشگاهکتاب تالیف، ترجمه، تدوین و گردآوری -3-5

 :چاپ شوند

 

 گرنت و پایه کارایی عنوان کتاب

5 تألیف +
تعداد صفحات

100
= S1 2 × 1S 

2.5 ترجمه +
تعداد صفحات

200
= S2 2 × 2S 

1.25 تدوین و گردآوری +
تعداد صفحات

400
= S3 2 × 3S 

 

ها، ای بودن آننظر از تألیفی یا ترجمههایی که در مراکز نشر غیر از مراکز نشر دانشگاهی و سمت چاپ شود صرفکتاب: 11تبصره 

 شوند.تدوین و گردآوری تلقی می

 

 های پژوهشی حاصل قرارداد با بیرون از دانشگاه:امتیاز طرح -3-6

 امتیاز. 1میلیون تومان: حداکثر  10قراردادهای تا  -

 امتیاز. 2میلیون تومان: حداکثر  50تا  10قراردادهای از  -

 امتیاز. 3میلیون تومان: حداکثر  100تا  50قراردادهای از  -

 امتیاز. 8میلیون تومان: حداکثر  500تا  100قراردادهای ا ز  -

 امتیاز. 12حداکثر میلیون تومان:  1000میلیون  تا  500قراردادهای باالتر از  -

 امتیاز. 14میلیون تومان: حداکثر  1000قراردادهای باالتر از  -

های کاربردی عالوه بر امتیاز این برای تشویق اعضاء محترم هیأت علمی به مشارکت بیشتر در انجام امور فناوری و طرح :12تبصره 

 گردد.ای نیز در بخش دوم لحاظ میبخش، امتیازات ویژه
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 های پژوهشی برترهای ویژه برای فعالیتامتیاز دوم:بخش  -4

 مقاالت برتر -4-1

ی برخوردار تربرای مقاالتی که از کیفیت باال به صورت تشویقی ایامتیازات ویژههای پژوهشی، ت فعالیتدر راستای ارتقای کیفی

 شود. میهستند لحاظ 

شاراتی متفاوت به شرح ذیل های انتبا ویژگی یهایگروه رشته دوبرای  Aو  +A++  ،Aبدین منظور، مجالت در سه گروه کیفی 

 د:شوتعریف می

 بندیرده امتیاز
 هایگروه مجالت برای رشته

 انسانی و هنرعلوم فنی مهندسی، علوم پایه و کاربردی

50 A++ Nature , Science JCR Top 10% * 

20 A+ Nature index, JCR Top 10% * Q1 in JCR * 

12 A Q1 in JCR * WOS Core collection (JCR) * 

 به بخش تعاریف مراجعه شود. -*

المللی مقاالتی که عالوه بر آدرس دانشگاه شیراز، نویسنده دیگری با آدرس یک دانشگاه یا مؤسسه پژوهشی معتبر بین ازامتی: 13 تبصره

 گردد.ضرب می 25/1داشته باشد در 

های قرار دارند، در سال اول در رده Aکه در رده  WoS Core Collection، نشریات انسانی و هنرعلومهای برای رشته: 14تبصره 

حذف  Aبندی از رده Q3و سپس  Q4ای ابتدا مجالت بعد به صورت مرحلهبه  1398 سالاز گیرند. اما قرار می Q2و  Q4 ،Q3کیفی 

 خواهند شد.

 گیرد.گیرند امتیاز باالتری تعلق میهای پژوهشی دانشگاه قرار میبه مقاالتی که در حوزه اولویت 1398از سال  :15تبصره 

  

 :استنادات -4-2

 رای، بانسانی و هنرعلومهای بودن پتانسیل استنادی رشتهتوجه به پایینبا  گردد.( محاسبه میcN × 2/0امتیاز ویژه استنادات بصورت )

 شود.ضرب میپنج ات در استناد امتیازها، اعضاء هیأت علمی این رشته

 

 اختراعات -4-3

-4)بخش  Aقرار گیرد معادل امتیاز نشریات رده  فناوری ریاست جمهوریمعاونت علمی و تأیید  موردکه داخلی اختراع الف( امتیار هر 

 .شود( محاسبه می1

 +Aثبت شود معادل امتیاز نشریات  و اتحادیه اروپا US ،UK کشور در نهادهای معتبر شاملب( امتیاز برای هر اختراع که خارج از 

 شود.محاسبه می

 

 های ویژهباکت -4-4

محاسبه شده، بصورت زیر لحاظ  6-3گیرند، امتیاز تشویقی عالوه بر امتیازی که در بخش های زیر قرار میدر دستههایی که برای کتاب

 گردد:می

 ⅓معادل  و سمت)وزارت علوم( ، مرکز نشر دانشگاهی دانشگاه برتر 13مرکز نشر شده توسط چاپتألیفی های کتاب تشویقی امتیازالف( 

 .Aامتیاز نشریات رده 

  .+Aنشریات رده امتیاز  ½معادل  های خوارزمی و فارابیجشنوارهجایزه کتاب سال،  کنندهدریافتهای کتابتشویقی امتیاز ب( 

بازچاپ  برای هر ،بازچاپ کتب منتشرشده توسط مرکز نشر دانشگاه شیرازگردد. اما برای بازچاپ کتاب بطور مرسوم شامل امتیاز نمیج( 

 شود.)کف امتیار تألیف( لحاظ میتشویقی امتیاز  3منتهی به سال تقاضای گرنت 

 .تواند فقط یکی از موارد تشویقی فوق را شامل شودهر کتاب می :16تبصره 
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 های کاربردیامور فناوری و طرح -4-5
جهت تشویق اعضای هیأت علمی دانشگاه شیراز به انعقاد قراردادهای پژوهشی در دفتر امور فناوری و  1397این دستورالعمل در سال 

صویب هیأت هاطرح شگاه مورد ت شی دان شورای پژوه شوراهای مختلف از جمله  سی در  شگاه تهیه گردیده و پس از برر ی کاربردی دان

طبق این مصوبه امتیاز حاصل از جداول ذکر شده، این دستوالعمل بصورت جداگانه و بدون سقف رئیسه دانشگاه قرار گرفت. 

ــبه امتیازات  ــوخت امتیازات، عالوه بر محاس ــورت گرنت و کارایی ویژه و س ی هاطرحبه روش قبلی در گرنت و کارایی بص

سبه و لحاظ خواهد گردید.  صاص کاربردی محا ستورالعمل عادی اخت صاص امتیازات عالوه بر د شویقی، اخت منظور از گرنت ویژه ت

 ختصاص داده خواهد شد.و بر اساس آن گرنت و کارایی ویژه تعریف و ا باشدمیی کاربردی پژوهشی هاطرحامتیازات به 

 .باشدمی 4الی  1امتیاز حاصله برابر با جمع امتیازات جداول 

 

 فناورانه: هایفعالیت:  امتیازات گرنت ویژه مربوط به 1جدول شماره 

 عنوان فعالیت کد ردیف
سقف امتیاز 

 در واحد کار

سقف امتیاز 

 کل در سال
 مالحظات

1 

1-1 

فعالیت 

 *فناورانه

  2 2 یا مرکز خدمات فناوری راه اندازی دفتر

1-2 
تأسیس شرکت دانش بنیان وابسته به دانشگاه 

 یا تأسیس شرکت دانش بنیان با مجوز دانشگاه
3 3  

1-3 

محصوالت دانش بنیان دارای تأییدیه از مرجع 

ذیصالح )کارگزار معاونت ریاست جمهوری( بر 

 اساس تأییدیه سال جاری

10 10 

 امتیاز 10محصول تولیدی سطح یک 

 امتیاز 8محصول تولیدی سطح دو 

 امتیاز 7محصول تولیدی نوپا سطح یک 

 امتیاز 4دو محصول تولیدی نوپا سطح 

درصد باشد، امتیاز کامل و در غیر این صورت  25یا سهام هر عضو هیأت علمی در فعالیت فناورانه ذکر شده، باالی که درصد مشارکت  * درصورتی

 یابد.امتیاز تخصیص می به تناسب،

 آیین نامه اجرایی محاسبه امتیازات باالسری قراردادهای شرکت دانش بنیان اعضای محترم هیأت علمی می باشد. 10* این بند از تبصره 

 

 

 :المللیبین هایفعالیتامتیازات گرنت ویژه مربوط به : 2جدول شماره 

 عنوان فعالیت کد ردیف
سقف امتیاز 

 در واحد کار

سقف امتیاز 

 کل در سال
 مالحظات

2 2-1 

ها و پروپوزال

 هایفعالیت

 المللیبین

اجرا یا مشارکت در اجرای قراردادهای 

با منشاء خارج از کشور/اخذ  تحقیقاتی

های تحقیقاتی از خارج از ها یا پروژهگرنت

مصوب  المللیبینکشور، پروپوزال مصوب 

 مثال با دانشگاه درسدن

4 8 

وع پروژه و مبلغ، متناسب با ن

اضافه بر امتیاز قرارداد ذکر 

 ، با 4و 3شده در جداول 

اطالع دفتر امور فناوری و 

طرح های کاربردی و در 

جهت انعقاد قراردادهای بین 

المللی موضوعه دفتر امور 

فناوری و طرح های کاربردی 

 باشد.
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 فناوری دانشگاه( پژوهشی برون دانشگاهی )ازطریق معاونت پژوهش و: امتیازات گرنت ویژه مربوط به قراردادهای 3جدول شماره 

 امتیاز هر بند در هر سال موضوع بند
سقف 

 امتیاز

 1 1 ی کاربردی دانشگاههاطرحپروپوزال ارسالی از دفتر امور فناوری و  3-1

 1 1 قراردادهای اول منعقد شده اعضای هیأت علمی 3-2

 1 1 مدیریت قراردادهای کالن 3-3

 تجهیز آزمایشگاه از محل قراردادها بشرط جذب شدن بعنوان اموال دانشگاه 3-4
امتیاز  15/0به ازای هر یک میلیون تومان 

 .گرددمیگرنت پژوهشی محاسبه 

بدون 

 سقف

 وصولی قراردادهای بخش تجهیز آزمایشگاه به شرط استقرار در آزمایشگاه مرکزی 3-5
امتیاز  25/0به ازای هر یک میلیون تومان 

 .گرددمیگرنت پژوهشی محاسبه 

بدون 

 سقف

3-6 
ی کارشناسی ارشد و دکتری دارای قرارداد بیرونی هانامهپایانوصول حمایت از 

 )بشرط ذکر عنوان حمایت کارفرما در متن پایان نامه(

امتیاز  15/0به ازای هر یک میلیون تومان 

 .گرددمیسبه گرنت پژوهشی محا

بدون 

 سقف

 ارائه گواهی حسن انجام کار از طرف کارفرما 3-7
امتیاز کسب شده از بندهای مربوط به  %20

 به عنوان تشویق 4امتیاز وصولی از جدول 

بدون 

 سقف

 

  



8 

 

 : امتیازات گرنت ویژه مربوط به قراردادهای پژوهشی برون دانشگاهی تسویه شده 4جدول شماره 

M باشدمی: امتیاز کسب شده از گرنت معمولی. 

 موضوع بند

 امتیاز هر بند در هر سال
 قراردادهای غیرگروهی قراردادهای گروهی*

 امتیاز در حال اجرا

باقی مانده 

پس از 

 تسویه

 پس از تسویه

4-1 

 500اجرای قراردادهای دانشگاه تا 

 میلیون ریال وصولی در سال 

)مبالغ به نسبت درصد سهم مجری 

 (اصلی و همکاران محاسبه خواهد شد.

میلیون تومان  nبه ازای هر 

 امتیاز 5/1باالسری 
 M- %30 M- ( به ازای هرn  امتیاز 95/1میلیون تومان باالسری) 

4-2 
 500اجرای قراردادهای دانشگاه مازاد بر 

 میلیون ریال وصولی 1000و تا 

 500برای وصولی های بعد از 

میلیون  1000میلیون ریال تا 

میلیون تومان  nریال به ازای هر 

 امتیاز 75/0باالسری 

M- %30 M- ( به ازای هرn  امتیاز 98/0میلیون تومان باالسری) 

4-3 
اجرای قراردادهای دانشگاه مازاد بر 

 میلیون ریال وصولی 1000

 1000برای وصولی های بعد از 

میلیون  nمیلیون ریال به ازای هر 

 امتیاز 5/0تومان باالسری 

M- %30 M- ( به ازای هرn  امتیاز 65/0میلیون تومان باالسری) 

ساب  قراردادهای گروهی:*   صاح ست ولی امکان دریافت اختتام و مفا شده ا جهت قراردادهای کالن گروهی، مگاپروژه و غیره که زیرپروژه تعریف 

ـــا حســـاب تعلق خواهد بگیرد و رداد در حال اجرا امتیاز تعلق میبرای هر زیرپروژه به تنهایی وجود ندارد. به قرا اقی مانده امتیاز پس از اخذ مفاص

 باشد.آن میسویه اخذ مفاصاحساب بیمه گرفت. منظور از ت

 

 های مختلفبر اساس دانشکده n: مقادیر 5جدول شماره 

(، محاسبه سهم مالی قرارداد به ازای هر استاد تعداد قراردادهای منعقد شده 1های مختلف )پیوست سال آخر دانشکده 2اساس آمار  بر

 باشد.می 2و  5/1های مختلف بر اساس دانشکده nمطابق جدول زیر تنظیم شده است. میزان متغیر 

 ضریب دانشکده/حوزه ردیف

1 
و  مهندسی برق و کامپیوتر، مهندسی مکانیک، مهندسی شیمی، نفت و گاز، مهندسی عمران و مواد، هنر گروه اول:

 های نوین، دامپزشکی، فناوریمعماری، کشاورزی، 
2 

3 
اقتصاد، مدیریت و علوم  ،علوم، ادبیات و علوم انسانی، الهیات و معارف اسالمی، حقوق و علوم سیاسی وم:گروه د

 اجتماعی، علوم تربیتی و روانشناسی
5/1 

سقف امتیاز  - سالهاطرحباتوجه به اینکه  سقف امتیاز قراردادها پر می 14 ی کاربردی در امتیازات گرنت و پایه در هر  شد، چنانچه  با

ضریب شود،  سال آینده به  5/0امتیاز مازاد قراردادها با  شود و یا تا دو  سبه  سایر موارد مثل مقاله و ...( محا شی ) در امتیاز پژوه

 کیفیت ذکر شده استفاده نماید.

 شد.ضرب خواهد  5/1ی کاربردی در هاطرحی دانشجویی خروجی از هانامهپایانیاز گرنت ثبت اختراع، مقاالت )مجالت(، کتب، امت -

 .باشدمیی مورد حمایت )بدون قرارداد کاربردی( مدنظر نهانامهپایاندرخصوص 

 .گرددمیمحاسبه  2امتیاز مربوطه با ضریب  باشدمیرصورتیکه قرارداد، اولین قرارداد عضو محترم هیأت علد -

ب شده قبلی قرارداد مربوطه، از امتیازات صورت عدم ارائه اختتام قرارداد )مفاصاحساب(، دانشگاه می تواند به نسبت امتیازات کس رد -

 آینده وی کسر نماید.

 .گرددمیدر امتیازات پژوهشی کارایی لحاظ  5/0متیاز گرنت محاسبه شده با ضریب ا -

داخلی از کلیه امتیازات اشــاره شــده در این داد مکار)ان( و مجری)ان( به نســبت درصــد مشــخص شــده در قرارداد اصــلی و قراره -

 شوند.برخوردار میدستورالعمل 

دانشـــگاه براســـاس مدارک موجود در این دفتر ی کاربردی هاتوســـط دفتر امور فناوری و طرح اربردیای کهامتیاز مربوط به طرح -

  گردد.محاسبه می


