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 با توجه به کیفیت نشریه و گروه های تخصصی: پژوهشی –علمی ی مقاله ها امتیاز سقف-1

  می باشد. زیر مقاله ها با توجه به کیفیت نشریه و گروه های تخصصی مطابق جدول سقف امتیاز 

 JCR کیفیت نشریه

Q1 

 

 

JCR 

Q2 

 

 

JCR 

Q3 

 

 

JCR 

Q4 

 

 

WOS (Web of Science) 

 یا

Scopus 

 یا

  نمایه تخصصی معتبر *

 یا  ISCیا  

 علمی پژوهشی داخلی 

از
تی

 ام
ثر

داک
ح

 

علوم محض و 

 تجربی

 5تا  5/5تا  6تا  5/6تا  7تا 

 5تا  5/5تا  6تا  5/6تا  7تا  علوم انسانی )الف(

 5تا  6تا  6تا  7تا  7تا  علوم انسانی )ب(

 

 موجود است. وزارت عتف* فهرست نشریه های دارای نمایه تخصصی معتبر در وبگاه معاونت پژوهش و فناوری 

شامل رشته های علوم، علوم ریاضی، مهندسی، کشاورزی و دامپزشکی می  :گروه های علوم محض و تجربی -

 باشد

که پژوهش های میدانی و تجربی در آن  علوم انسانیآن دسته از رشته های : گروه های علوم انسانی )الف( -

ها امکانپذیر است شامل رشته های روانشناسی، باستان شناسی، علوم تربیتی، علم اطالعات و دانش شناسی، 

علوم اجتماعی، حسابداری، اقتصاد، مدیریت، آموزش زبان )انگلیسی، فرانسه، روسی، عربی(، جغرافیا، زبان 

وم سیاسی، معماری، شهرسازی، علوم ورزشی، مطالعات میان رشته ای و در دیگر موارد به شناسی مقابله ای، عل

 تشخیص هیات ممیزه خواهد بود.

رشته های علوم انسانی که امکان کمتری برای پژوهش های  آن دسته از: (بگروه های علوم انسانی ) -

طالعات ادبی و زبانی )در هر یک از زبان ها(، شامل رشته های الهیات و معارف اسالمی، م میدانی و تجربی دارند

 و در دیگر موارد به تشخیص هیات ممیزه دانشگاه خواهد بود. ، هنرزبانشناسی نظری، تاریخ، حقوق
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   نحوه محاسبه سهم پدیدآورندگان فعالیتهای پژوهشی مشترک، بر اساس جدول ذیل محاسبه می شود.

 . به استناد    برخوردار می گردد امتیاز نویسنده اولاز  مقالهنفر اول در با توجه به جدول ذیل، 

فقط در مقاالت مستخرج از پایان نامه یا رساله دانشجوی تحت  "شیوه نامه اجرایی آیین نامه ارتقای مرتبه" 

 ود.از امتیاز نفر اول برخوردار می ش، استاد راهنما صرف نظر از ترتیب قرارگرفتن اسامی، "متقاضی"راهنمایی 

 

 تعداد 

همکاراننویسندگان/   

)درصد(سهم   مجموع ضرایب 

 سایر نفرات نفر اول )درصد(

1 100 ------------  100 

2 90 60 150 

3 80 50 180 

4 70 40 190 

5 60 53  200 

و باالتر 6  50 30 ≥ 250حداکثر    

 

 

 (امتیاز 5حداکثر تا  7-3بند  3)آیین نامه ارتقا ماده : مقاله های مستخرج از رساله -2

چاپ شده یا پذیرش شده قبل و بعد از دفاع به شرح زیر، امتیاز آنها بدون اعمال ضریب برای سهم تمام مقاالت 

 متقاضی، محاسبه می شود.

 JCR – Q4  1.5یا  JCR – Q3های امتیاز و مقاله های  JCR – Q2 2یا  JCR – Q1مقاله های 

امتیاز و  JCR  2برای گروه علوم انسانی )الف(، مقاله های امتیاز می باشد.  1امتیاز و سایر مقاله ها  دارای 

برای گروه علوم انسانی )ب(، مقاله های  امتیاز می باشد. 1سایر مقاله ها  دارای امتیاز و  WOS 1.5مقاله های 

JCR  و WOS 2   امتیاز می باشد 1.5سایر مقاله ها  دارای امتیاز و. 
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 امتیاز(  10حداکثر تا  16-3بند   3)آیین نامه ارتقا ماده  :و نظارت بر فعالیت های پژوهشیداوری  -3

  هر مقاله داوری JCR  1 هر مقاله ، داوری امتیاز WOS/Scopus  دارای نمایه در یکی از /

برای  امتیاز و 0.75  وزارت عتفدر وبگاه معاونت پژوهش و فناوری  پایگاههای تخصصی تایید شده

 0.5دارای  علمی پژوهشی داخلی وزارتینامتیاز می باشد. داوری هر مقاله  1 دارای گروه علوم انسانی

 می باشد.

  امتیاز 2تا  طرح برون دانشگاهیو یا داوری هر  کتابداوری/ ویراستاری هر 

 امتیاز 0.5و  1، 2در سطح ملی / استانی / دانشگاه به ترتیب  نظارت طرح برون دانشگاهی 

 امتیاز 2  دو ثبت اختراع داخلی و یا یک ثبت اختراع خارجی داوری هر 

  امتیاز 1هر مورد  بدیع و ارزنده هنریداوری آثار 

  امتیاز 1داوری هر رساله دکتری و یا سه پایان نامه ارشد 

  ازامتی 1مقاله کنفرانسی  10داوری هر 

-4)بند  4، فعالیتهای پژوهشی زیر در ماده 3سقف امتیاز داوری ها در ماده  در صورت کسبتوضیح: 

 امتیاز لحاظ می شود: 6( اجرایی به عنوان اثر مثبت تا سقف  16

 امتیاز 1رساله دکتری و یا سه پایان نامه ارشد  داوری هر -الف

 امتیاز 1مقاله کنفرانسی  10داوری هر  -ب

 تخلفات پژوهشی و فناوری: -4

در صورت اثبات تخلف پژوهشی و فناوری متقاضی ارتقا، بررسی پرونده ارتقا متوقف می شود. درخواست مجدد 

 بررسی پرونده پس از کسب نظر موافق کارگروه بررسی تخلفات پژوهشی دانشگاه امکان پذیر خواهد بود.

 داوران با توجه به آیین نامه ارتقا، قابل اعطا می باشد.در موارد خاص و ویژه، امتیازات طبق نظر  تذکر:

که در این شیوه نامه ذکر نشده است مطابق آیین نامه ارتقا وزارت علوم، تحقیقات و  3سایر بندهای ماده : تذکر

تدوین شیوه نامه امتیازدهی چنانچه نیاز به امتیازدهی خواهد شد.  27/4/95مورخ  7453/95فناوری به شماره 

از جمله فعالیتهای فناوری، کتب یا سایر فعالیتهای اثر بخش عضو هیات  3بندهای ماده  دیگر از ای برخیبر

 باشد، الزم است شیوه نامه پیشنهادی جهت طرح در هیات ممیزه ارایه گردد.علمی 


