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 انتخاب پژوهشگر برتردستورالعمل اجرائی نحوه 

 

تدوین شده  حیدریهعلمی دانشگاه تربتتأاعضای هی وهشگر برترژانتخاب پنحوه این دستورالعمل با هدف در نظر گرفتن 

 .است

 نحوه امتیازدهی به مقالات منتشر شده در مجلات علمی معتبر داخلی و خارجی. -1ماده 

  .باشد ینمورد قبول وزارت ISCو علمی یا و  JCR ،Scopus ،WOS هاییید در نمایهأدر مجلات مورد ت مقالات باید-0-0

مقاله و  اشدب ، نام گروه، نام دانشکده و نام دانشگاه)تخصص( رتبه علمیشامل نحوه وابستگی نویسنده به مقالات -0-5

سایر  و زامی استحیدریه النباشد. ذکر نام دانشگاه تربتدر لیست سیاه یا لیست مجلات جعلی دانشگاه فردوسی و وزارتین 

 باشد.مورد قبول میموارد مطابق با دستورالعمل مجله 

-هشگر پژوهشکده زعفران بلامانع میدهی دانشگاه تربت حیدریه و سپس پژوآدرس ،دهی مشترکدر مورد آدرس-0-9

 باشد.

 ضروری است.نده مسئول سنویشگاه تربت حیدریه برای دان ذکر ایمیل دانشگاهی -0-1

 دی هستند.و سایر نویسندگان به ترتیب نفرات بع شودمیدر نظر گرفته  نویسنده مسئول مقالات بعنوان نویسنده اول -0-2

و ذکر نام و اول ذکر نام مجری طرح به عنوان نویسنده مسئول  ،های پژوهشیدر مورد مقالات مستخرج از طرح-0-6

 فرد خارج از اسامی طرح اشکال دارد.  ضروری است و ذکر نام کلیه همکاران در مقاله

 حیدریه ضروری است.دانشگاه تربتواژه حیدریه ذکر ر مورد مدرسان مدعو دانشگاه تربتد-0-7

 د.نباشبه منزله چاپ می DOIمقالات دارای -0-8

 باشد:امتیاز مقالات علمی به شرح جدول ذیل می -0-1

 امتیاز نوع مجله
JCR-Q1 1 
JCR-Q2 1/8 
JCR-Q3 8/7 
JCR-Q4 6 

WOS-SCOPUS 1 

 9  مورد تأیید وزارتین ISC یاعلمی 

 5 مقاله مستخرج از رساله

)مجلات تخصصی که در دسته  سایر موارد
 گنجد(های فوق نمیبندی

با استعلام از دانشگاه فردوسی امتیاز 
 شودداده می
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 های معتبر علمی داخلی و خارجی.منتشر شده در همایشنحوه امتیازدهی به مقالات  -2 ماده

ی تحت وزارتین معتبر دولتی و یا انجمن علمی معتبر برگزار شود و در همایش باید توسط دانشگاه یا پژوهشکده -5-0

 های معتبر دنیا ثبت شده باشد.یا پایگاه ISCپایگاه 

 مقاله در یک همایش مد نظر قرار گیرد.  5سقف -5-5

 دهی لازم است. متن کامل مقاله همراه با سربرگ همایش و گواهی پذیرش مقاله برای امتیاز-5-9

 در مجلات معتبر چاپ شده باشد. بایست قبلاًمقالات همایش نمی-5-1

 باشد:امتیاز مقالات همایشی به شرح جدول ذیل می -5-2

 سقف امتیاز نوع مقاله محل برگزاری نوع همایش

  0 مقاله کامل داخل کشور المللیو بین داخلی
 
2 

 52/1 چکیده داخل کشور المللیو بین داخلی

 2/0 مقاله کامل مجازی -خارج کشور المللیبین

 2/1 چکیده مجازی -خارج کشور المللیبین

 5 مقاله کامل حضوری -کشور خارج المللیبین

 0 چکیده حضوری -کشور خارج المللیبین

 

 های پژوهشی.طرح نحوه امتیازدهی به -3ماده 

 باشد.نمیدانشگاهی دارای امتیاز طرح های پژوهشی درون-9-0

ها بر اساس آیین نامه مربوطه باشند )مشروط به اینکه اجرای آنامتیاز می 5های پژوهشی کاربردی دارای طرح-9-5

 صورت پذیرفته باشد(.

دانشگاهی به شرح های پژوهشی بروندهی به طرحلازم جهت امتیازمدارک  :دانشگاهیهای پژوهشی برونطرح -9-9

 زیر است:

 دستگاه اجرایی خارج از دانشگاهقرارداد اولیه طرح بین دانشگاه و -9-9-0

 دستگاه اجرایی خارج از دانشگاهاختتام طرح از طرف -9-9-5

 دهی دانشگاه به طرح بعد از اختتامکاربرگ امتیاز-9-9-9

 اختتام طرح معاونت پژوهشی دانشگاه با تأیید شورای پژوهشینامه -9-9-1
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 باشد:های پژوهشی برون دانشگاهی به شرح جدول ذیل میامتیاز طرح -1-9

 امتیاز نوع طرح
 5 ایمنطقه

 6 استانی

 01 ملی

 02 المللیبین

 

 .نحوه امتیازدهی به کتب -4ماده 

 باشد. مورد تأیید دانشگاه معتبریا دانشگاهی و ناشر باید  -1-0

 موضوع کتاب بایستی با تخصص فرد منطبق باشد. -1-5

فحات تعداد صتواند در نظر گرفته شود. به صورت امتیاز کامل می ویسندهیک ن وصفحه  111 حداقل امتیاز بر مبنای -1-9             

 .پدیدآورندگان خواهد شدکمتر و یا تعداد افراد بیشتر سبب کاهش میزان امتیاز به هر یک از 

 باشد:به شرح جدول ذیل می تألیف و ترجمه کتابامتیاز  -1-1
 

 سقف امتیاز نوع اثر

  02 تألیف

یک فصل در  انتشار
 انتشارات معتبر خارجی

امتیاز بدون در نظر  1
ه ب گرفتن تعداد صفحات

 ازای هر فصل
01 

 01 7 ترجمه

 

 اکتشاف.اختراع و  نحوه امتیازدهی به -5ماده 

های علمی صنعتی یا معاونت علمی فناوری ریاست سازمان پژوهشاختراع و اکتشاف داخل کشور باید با تأیید -2-0

 ها و مالکیت صنعتی باشد.جمهوری و یا اداره کل ثبت شرکت

 المللی باشد.اختراع و اکتشاف ثبت شده در خارج کشور باید مورد تأیید مراجع معتبر بین-2-5

 باشد.از اختراع و اکتشاف به شرح ذیل میامتی-2-9
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 امتیاز مرجع تأیید  محل ثبت اختراع

های سازمان پژوهش داخل کشور
علمی صنعتی یا معاونت 
 فناوری ریاست جمهوری

2 

ها و اداره کل ثبت شرکت داخل کشور
 مالکیت صنعتی

5 

 01 المللیمراجع معتیر بین خارج کشور
 

 امتیازدهی به ثبت توالی ژن.نحوه  -6ماده 

 تعیین توالی ژن باید در مراجع قانونی یا علمی داخل یا خارج کشور با تأیید مراجع ذیصلاح وزارتین ثبت شده باشد.-6-0

 باشد.امتیاز ثبت توالی ژن به شرح ذیل می-6-5

 سقف امتیاز محل ثبت 

 0 داخل کشور
9 

 5 خارج کشور
 

 نحوه امتیازدهی به جذب اعتبار پژوهشی. -7ماده 

 .باشد های برون دانشگاهیمحل طرحجذب اعتبار پژوهشی باید از -7-0

 باشد.امتیاز مرتبط با جذب اعتبار پژوهشی به شرح ذیل می -7-5

 امتیاز نوع جذب اعتبار 

 021امتیاز به ازای هر  0 المللییا بین داخلی
 میلیون ریال 

 سایر موارد -8ماده 

 تواند دو سال متوالی به عنوان پژوهشگر برتر انتخاب شود.عضو هیأت علمی نمی -8-0

 شوند.هر سال یک پژوهشگر برتر از هر دانشکده و یک پژوهشگر برتر برای کل دانشگاه انتخاب می -8-5

 شوند.پژوهشگران برتر دانشگاه به عنوان اعضای حقیقی شورای پژوهشی در نظر گرفته می -8-9

 

هیات رئیسه در  52/8/0911و در تاریخ  در شورای پژوهشی دانشگاه  01/18/0911ماده در تاریخ  8دستورالعمل در  این

 باشد.مصوب گردید و از تاریخ تصویب لازم الاجرا می


