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 بِ ًام خذا
 هقذهِ

ٍضزّای خژٍّطی ٍ زوطکع ضٍی اتِ هٌظَض زطغیة ٍ زطَیق ّطچِ تیطسط اػضای ّیأذ ػلوی زاًطگاُ تِ افعایص زسر

ٍ ّعیٌِ کطز ًاهِ ٍ زسسَضالؼول اخطایی ًحَُ زرػیع ، آییياٍُ ّوچٌیي تْثَز ضزثِ ػلوی زاًطگ خژٍّطی اغیلزَلیساذ 

ٍظاضذ ػلَم، زحقیقاذ ٍ  27/6/90خژٍّاًِ هػَب  ًاهِ، تا ضػایر هفاز آییيذَاضظهی خژٍّاًِ تِ اػضای ّیأذ ػلوی زاًطگاُ

ضَضای  7/4/94ٍ  31/3/94هَضخ ّای زرػػی ًْایساً زض خلسِ  ّای هقسهازی زض خلساذ کاضگطٍُفٌاٍضی، خس اظ تطضسی

 .زػَیة ًْایی ضسیسضطح ظیط تِ زثػطُ تِ  11هازُ ٍ  6خژٍّطی زض 

 
 اّذاف: 1هادُ 

 .تْثَز ضزثِ ػلوی زاًطگاُ( الف

 .خژٍّطیّای اضزقاء کوی ٍ کیفی فؼالیر( ب

 .ّای خژٍّطیزسطیغ زض ضًٍس اخطای فؼالیر( ج

 .ی زاًطگاٍُضی ٍ اسسفازُ تْیٌِ اظ هٌاتغ هالافعایص هیعاى تْطُ( ز

 .حوایر اظ اػضای ّیأذ ػلوی فؼال زض اهَض خژٍّطی ٍ فٌاٍضی( ُ

 
 ضَابط ٍ هقررات کلی: 2هادُ 

تِ ػٌَاى هحل اًدام آزضس زاًطگاُ ذَاضظهی  زض غَضذ شکطّای خژٍّطی غَضذ گطفسِ، زض کلیِ فؼالیر -2-1

 .گیطزاهسیاظ زؼلق هی ،فؼالیر

 .ضًَسهسیاظ خژٍّاًِ اػغایی زاًطگاُ تطذَضزاض هیا 10اٍل اسسرسام اظ  اػضای ّیأذ ػلوی خسیس زض زٍ سال -2-2

-ٍ اػضای ّیأذ ػلوی هٌسقل ضسُ اظ زاًطگاُیاتٌس اػضای ّیأذ ػلوی هطتی کِ تِ زضخِ اسسازیاضی اضزقا هی :تبصرُ

 .ضًَستطذَضزاض هی 2-2ًیع اظ اهسیاظ هازُ ّای زیگط 

ٍ ّوچٌیي  الفثا ًَضسِ ضسُ تاضس فّا تِ زطزیة حطٍم ًَیسٌسگاى زض آىّایی کِ ًااهسیاظ هقاالذ ٍ کساب -2-3

تطاساس زؼساز ًَیسٌسگاى، تِ زساٍی تیي آًْا هدوَع ضطایة عثق خسٍل اضزقاء ، ّاًاهِضاضکر زض زألیف فطٌّگم

 .زَظیغ ذَاّس ضس

زاز هؤلفاى ٍ تطاساس ضطیة ًاهِ تازَخِ تِ زغّای خژٍّطی هَضَع ایي آییيًحَُ هحاسثِ اهسیاظ فؼالیر -2-4

 .غَضذ ذَاّس گطفر( خسٍل ظیط)ًاهِ اضزقاء اهسیاظاذ آییي

 (3)ستَى  (2)ستَى  (1)ستَى 

 تعذاد ّوکاراى
 سْن ّر یک از ّوکاراى از اهتیاز هربَطِ

 هجوَع ضرایب
 بقیِ ّوکاراى اٍل

1 100% ---------- ------------ 
2 90% 60% 150% 
3 80% 50% 180% 
4 70% 40% 190% 
5 60% 30% 180% 

 %175 ≤%25 %50 ٍ تاالزط 6



هؼسثط هَخَز زض لیسر سیاُ ٍظاضذ ػلَم، زحقیقاذ ٍ فٌاٍضی اهسیاظی زؼلق تِ هقاالذ چاج ضسُ زض هدالذ ًا -2-5

 .تاضسّای چاج چٌیي هقاالزی ًیع قاتل خطزاذر ًویًگطفسِ ٍ ّعیٌِ

 

 (گرًت)اًِ هعیارّای تخصیص اعتبار پژٍُ: 3هادُ 
ّای هططٍحِ زض خسٍل شیل فؼالیر اظ هدوَع اهسیاظاذ کسة ضسُ اػسثاض خژٍّاًِ اػضای ّیأذ ػلوی تطاساس

 :هحاسثِ هی ضَز
 ّای پژٍّشیفعالیت

اهتیاز در ّر بٌذ در حذاکثر  هَضَع بٌذ

 ّر سال

 حذاکثر اهتیاز

 چاج هقاالذ زض هدالذ ػلوی 3-1

3-1-1 
 ISIًوایِ ضسُ زض  هقالِ چاج ضسُ زض هدالذ

 (JCRیا  Web of Scienceًوایِ ضسُ زض )

IF/MIF2  +5 

 (10حساکثط )
 

3-1-2 
ًوایِ ضسُ )خژٍّطی  –هقالِ چاج ضسُ زض هدالذ ػلوی 

 (ISCٍ یا  SCOPUSزض 

IF/MIF 2  +3 

 ISIیک سَم اهسیاظ +  20 (7حساکثط )

 2 هقالِ ّای ًوایِ ضسُ زض سایط خایگاُ ّای هؼسثط 3-1-3

 (حساکثط زٍ هقالِ زض ّط ّوایص)ّا هقاالذ ّوایص 3-2

3-2-1 
ّای هقالِ ػلوی کاهل زض هدوَػِ هقاالذ ّوایص

 الوللی ذاضخیػلوی تیي
2 6 

3-2-2 
ّای هقالِ ػلوی کاهل زض هدوَػِ هقاالذ ّوایص

 الوللی زاذلیػلوی تیي
5/1 5/4 

3-2-3 
ی ّازض هدوَػِ هقاالذ ّوایصکاهل هقالِ ػلوی 

 زاذلیػلوی 
1 3 

3-2-4 
 ذالغِ هقالِ زض هدوَػِ هقاالذ

 الوللی ذاضخیّای ػلوی تیيّوایص

 1سرٌطاًی 

 75/0خَسسط 
3 

3-2-5 
 ذالغِ هقالِ زض هدوَػِ هقاالذ

 الوللی زاذلیّای ػلوی تیيّوایص

 75/0سرٌطاًی 

 5/0خَسسط 
25/2 

3-2-6 
 ذالغِ هقالِ زض هدوَػِ هقاالذ

 اذلیّای ػلوی زّوایص

 5/0سرٌطاًی 

 25/0خَسسط 
5/1 

-تطای کلیِ ضضسِ ISIّای ػلَم اًساًی هقاالذ چاج ضسُ زض هدالذ هؼسثط تِ هٌظَض زطَیق اػضای ّیأذ ػلوی ضضسِ:1تبصرُ 

 .ضَزهحاسثِ هی 5/1ّای ػلَم اًساًی تا ضطیة 
اهسیاظ ػالٍُ تط  WOS، 5 (Web Of Science)زض سایر  (Highly Cited)تِ اظای ّط هقالِ چاج ضسُ خط اسسٌاز :2تبصرُ 

 .گیطزاهسیاظّای قثل زؼلق هی
 Rapid Publication ،Technical Note ،Short، ًظیط( Full paperتِ خع هقاالذ کاهل، )تِ هقاالذ زحر ػٌاٍیي هرسلف :3تبصرُ 

Communication  ٍCase report گیطزاهسیاظ هقالِ کاهل زؼلق هی% 70ساظز، زا هایع لِ ضا اظ یک هقالِ کاهل هرٍ یا ّط ػٌَاى زیگطی کِ هقا. 

-زٌْا تِ یک هقالِ ٍ زض یک سال زٌْا تِ زٍ هقالِ اهسیاظ زؼلق هیاظ یک هدلِ ػضَ ّیأذ ػلوی زض یک خلس  تِ ّط :4تبصرُ 

 .گیطز

 .تاضسهی ISIاهسیاظاذ هقالِ % 20زُ اهسیاظ تِ اضافِ  2-3حساکثط اهسیاظاذ تٌس  :5تبصرُ 

 .گیطززض یک ّوایص تِ تیص اظ زٍ هقالِ اهسیاظ زؼلق ًوی :6ُ تبصر



 ّای پژٍّشیفعالیت

اهتیاز در ّر بٌذ در حذاکثر  هَضَع بٌذ

 ّر سال

 حذاکثر اهتیاز

 زألیف کساب 3-3

  15 (ضسُ زَسظ اًسطاضاذ زاًطگاُ هٌسطط)زألیف کساب  3-3-1

  10 (یزاًطگاُى اًاضطهٌسطط ضسُ زَسظ )زاب کزألیف  3-3-2

  5 ىاکساب سایط ًاضطزألیف  3-3-3

 زطخوِ کساب 3-4

 (کساب زض سال 2حساکثط ) 10 (اًسطاضاذ زاًطگاُ ضط ضسُ زَسظهٌر)زطخوِ کساب  3-4-1

3-4-2 
 ىاهٌسطط ضسُ زَسظ سایط ًاضط)زطخوِ کساب 

 (یزاًطگاُ
 (کساب زض سال 2حساکثط ) 7

 (کساب زض سال 2حساکثط ) 4 (ىازَسظ سایط ًاضط)زطخوِ کساب  3-4-3

3-4-3 
زسٍیي زسسَضالؼول اسساًساضزّا تا شکط ًام زاًطگاُ 

 زاضای ضاتکٍ 
1 5 

 .غفحِ زض ًظط گطفسِ ضسُ اسر 200اهسیاظ کساب تط هثٌای زؼساز غفحاذ یک کساب تِ غَضذ هسؼاضف حساقل  :7تبصرُ 

3-5 
تِ تا اضائِ هسسٌساذ ٍ ...)اضائِ ًظطیِ خسیس

 (زطریع هؼاًٍر خژٍّص ٍ فٌاٍضی
10  

3-6 
خطزاظی تا زأییس ضَضای ػالی سی ًظطیِضاحطاظ ک

 ٌّگیاًقالب فط
20  

 (اظ عطیق زاًطگاُ)غٌؼر ذازوِ یافسِ هطزثظ تا خاهؼِ ٍ  فؼالیر ّای 3-7

3-7-1 
ّای کاضضٌاسی ًاهِاخطای قطاضزاز حوایر اظ خایاى

 (هیلیَى ضیالی 10زاضای قطاضزاز حساقل )اضضس 
2 4 

3-7-2 
ّای زکسطی ًاهِاخطای قطاضزاز حوایر اظ خایاى

 (هیلیَى ضیالی 30زاضای قطاضزاز حساقل )
4 8 

3-7-3 

 ّایتِ اظای ّط زُ هیلیَى ضیال تاالسطی حاغلِ اظ عطح

ػقس قطاضزاز )زاًطگاّی زحقیقازی ذازوِ یافسِ تطٍى

 (ضسُ اظ عطیق هؼاًٍر خژٍّطی زاًطگاُ

2 

30 

تطای عطح ّای تاالی 

 40ضیال  5000000000

3-7-4 
خژٍّطی هطزثظ تا هطکالذ زاًطگاُ تِ  اخطای عطح ّای

 سفاضش زاًطگاُ
3  

3-7-4 
ثثر اذسطاع یا اکسطاف کِ تِ زاییس ساظهاى خژٍّص ّای 

 ػلوی ٍ غٌؼسی ضسیسُ تاضس
3  

3-7-5 

ّای ظتاى، هطتَط تِ گطٍُ)ّای فٌاٍضی سایط فؼالیر

( تسًی، هؼاضف ٍ زاًطگاُ هؼواضی ٍ ضْطساظیزطتیر

 ّص ٍ فٌاٍضیتِ زطریع هؼاًٍر خژٍ

 (هَضز 5حساکثط ) 2

 الوللیتیي –ّای خژٍّطی فؼالیر 3-8

3-8-1 
هٌسطط ضسُ زَسظ ًاضط یا زاًطگاُ )زألیف کساب 

 (الوللیهؼسثط تیي
20  

3-8-2 
هٌسطط ضسُ زَسظ ًاضط )زألیف یک فػل اظ کساب 

 (الوللییا زاًطگاُ هؼسثط تیي
5  



 ّای پژٍّشیفعالیت

اهتیاز در ّر بٌذ در حذاکثر  هَضَع بٌذ

 ّر سال

 حذاکثر اهتیاز

3-8-3 

خژٍّطگطاى یا  زاىاذچاج هقالِ هطسطک تا اس

تا شکط ) ISIذاضج اظ کطَض زض هدالذ ًوایِ ضسُ 

 (ّای زٍ عطفًام زاًطگاُ

3 

-1-2ػالٍُ تط اهسیاظ تٌس )

 (ایي خسٍل 1

 

3-8-4  

یا خژٍّطگطاى  زاىاذچاج هقالِ هطسطک تا اس

خژٍّطی  –ػلوی  ذاضج اظ کطَض زض هدالذ

(ISC) (ُّای زٍ عطفتا شکط ًام زاًطگا) 

2 

اظ تٌسّای ػالٍُ تط اهسی)

 (3-1-3یا  3-1-2

 

3-8-5 
ّای آهَظضی ذاضج ّا ٍ کاضگاُّوکاضی تا ّوایص

 (تا شکط ًام زاًطگاُ)اظ کطَض 

 10ضیاسر ّوایص 

 5 هسیطخاًل

 7زتیط کویسِ ػلوی 

 3ػضَ کویسِ ػلوی 

 

3-8-6 
ّا یا هداهغ ػلوی سرٌطاًی کلیسی زض زاًطگاُ

 (تا شکط ًام زاًطگاُ)ذاضج اظ کطَض 
7  

3-8-7 
 الوللیّای ػلوی تیيّوکاضی تا اًدوي

 (تطای یک تاض زض یک زٍضُ)

 10ضئیس 

 7ػضَ ّیأذ هسیطُ 

 3ّای زرػػی ػضَ گطٍُ

 

 الوللیتیي –ّای غٌؼسی فؼالیر 3-9

3-9-1 
ثثر اذسطاع، اکسطاف یا ًَآٍضی ثثر ضسُ زض 

 هؤسساذ هؼسثط ذاضج اظ کطَض
10  

3-9-2 
قطاضزازّای زحقیقازی  اخطا یا هطاضکر زض اخطای

 (اظ عطیق زاًطگاُ)هطسطک تا ذاضج اظ کطَض 

اهسیاظ تِ اظای ّط  5

زالض ٍغَلی  1000

 زاًطگاُ

30 

 الوللیّای زسٍیي اسساًساضزّای تیيّوکاضی زض کویسِ 3-9-3
 10ضئیس کویسِ 

 5ػضَ کویسِ 
10 

 الوللیتیي –ّای آهَظضی فؼالیر 3-10

3-10-1 
 ّایًاهِ زض زاًطگاُلِ یا خایاىاسساز ضاٌّوای ضسا

 ذاضج اظ کطَض هؼسثط

 4کاضضٌاسی اضضس 

 7زکسطی 
 

 
ّای ًاهِ زض زاًطگاُضسالِ یا خایاى هطاٍضاسساز 

 هؼسثط ذاضج اظ کطَض

 2کاضضٌاسی اضضس 

 5/3 زکسطی
 

3-10-2 
-زض زاًطگاُیا خطًٍسُ اضزقا ًاهِ خایاى ضسالِ، زاٍضی

 ذاضج اظ کطَضهؼسثط ّای 
3  

3-10-3 
ذاضج اظ هؼسثطّای زسضیس ٍاحس زضسی زض زاًطگاُ

 کطَض اظ عطیق زاًطگاُ
 20 اهسیاظ 5ّط ٍاحس زضسی 

  3 الوللی زاًطگاُتیي اًدام فؼالیرّوکاضی هٌدط تِ  3-10-4

3-10-5 

ّوکاضی زض خصب ٍ خصیطش زاًطدَی غیطایطاًی 

 زض هقاعغ کاضضٌاسی اضضس ٍ زکسطی

 

 1کاضضٌاسی اضضس 

 3ضی زکر
6 



 ّای پژٍّشیفعالیت

اهتیاز در ّر بٌذ در حذاکثر  هَضَع بٌذ

 ّر سال

 حذاکثر اهتیاز

 کسة هقام ػلوی 3-11

3-11-1 
الوللی زاذلی ٍ ّای تیيگطفسي خایعُ خطٌَاضُ

 ...(ذَاضظهی، ضاظی، فاضاتی ٍ )ذاضخی 

 هسٌاسة تا ضزثِ) 10

 (کسة ضسُ
 

3-11-2 
ّای ٍیژُ تط هثٌای اػالم هطاکع اسسٌازّای خایعُ

 ...ٍ  ISI  ٍSCOPUSالوللی ًظیط تیي
10  

3-11-3 
ًسثر تِ سال  H-indexزثِ اضزقای تِ اظای یک ض

 قثل
10  

 

 ًحَُ ّسیٌِ کرد پژٍّاًِ: 4هادُ 
 ّای زحقیقازی زاًطگاًُاهِ عطحخیطٌْاز ٍ اخطای عطح زحقیقازی زض چاضچَب آییي -4-1

 زض هدالذ هؼسثط ًوایِ ضسُ خطزاذر ّعیٌِ چاج هقاالذ هٌسطط ضسُ -4-2

ی تا ٍضؼیر اسسرساهی ضسوی یا خیواًی کِ تطاساس خصیطش خطزاذر تلیظ ضفر ٍ تطگطر ػضَ ّیأذ ػلن -4-3

ّای هسذ یا ضطکر زض کاضگاُّای زحقیقازی کَزاُضسوی ٍ هَافقر ّیأذ ضئیسِ زاًطگاُ خْر گصضاًسى زٍضُ

گطزز، هططٍط تِ ایٌکِ ػضَ تِ ذاضج اظ کطَض اػعام هی( حساکثط سِ هاِّ)زرػػی زض عَل فػل زاتسساى 

الوللی ض ذالل ایي زٍضُ، اظ هأهَضیر زاًطگاّی تطای ضطکر ٍ اضائِ هقالِ زض هداهغ تیيّیأذ ػلوی هأهَض، ز

 .اسسفازُ ًکٌس

ّای ضطکر زض کٌفطاًس ذاضج اظ کطَض زا سقف ًام ٍ سایط ّعیٌِخطزاذر تلیظ ضفر ٍ تطگطر، حق ثثر -4-4

 .زؼییي ضسُ زَسظ هؼاًٍر خژٍّطی

ّای آهَظضی زاذل کطَض تِ ّای ػلوی ٍ کاضگاُػلوی زض ّوایص ّای ضطکر اػضای ّیأذخطزاذر ّعیٌِ -4-5

 (ٍ اقاهر ًامّعیٌِ ثثر ضاهل تلیظ ضفر ٍ تطگطر ،)یا کاضگاُ ضطط ضطکر ٍ اضائِ هقالِ 

 (غیطاهَالی)ٍ هَاز هػطفی آظهایطگاّی ( اهَالی)ذطیس زدْیعاذ آظهایطگاّی  -4-6

-السحطیط ٍ اهثالْن اظ هحل اػسثاض خژٍّاًِ قاتل خطزاذر ًویگاّی هاًٌس لَاظمّای ذطیس هَاز هػطفی غیطآظهایصّعیٌِ: 8تبصرُ 

 .تاضس

زسسگاُ یک گطًر ذَز ضا تطای ذطیس ضیال 25،000،000زَاًٌس زا سقف اػضای ّیأذ ػلوی ضاغل هی :9تبصرُ 

خصیط ی یکثاض اهکاىتطا فقظزض یک زٍضُ ظهاًی خٌح سالِ، ایي ذطیس . اذسػاظ زٌّس ضایاًِ یا لح زاب ٍ یا زثلر

 .اسر

کاهدیَزط  لَاظم خاًثیتطای ذطیس ضیال  10،000،000زَاًٌس زا سقف اػضای ّیأذ ػلوی ضاغل هی: 10تبصرُ 

تطای  فقظزض یک زٍضُ ظهاًی خٌح سالِ، ایي ذطیس  .اذسػاظ زٌّس اظ هحل اػسثاض گطًر ...(خطیٌسط، اسکٌط ٍ )

 .اسرخصیط یکثاض اهکاى

 ٍ زازُ ّای خژٍّطی اظ هطاخغ زَلیس آهاض ٍ اعالػاذ آظهایطگاّیذ اذطیس ذسم -4-7

 .ػلوی زاذلی ٍ ذاضخی هؼسثطّای ػضَیر زض هداهغ خطزاذر ّعیٌِ -4-8



، ًططیاذ ٍ (قطاض گیطز زاًطگاُیا اقواضی هطکعی ّای زض اذسیاض کساتراًِ آًکِ تِ ضطط ) ّعیٌِ ذطیس کسة -4-9

 .ًِ ثثر اذسطاعافعاضّای زرػػی زحقیقازی ٍ ّعیًطم

 

 :هسسٌساذ هَضزًیاظ خْر اضائِ تطای تطضسی ٍ اهسیاظزّی تِ زفکیک ًَع فؼالیر ػثاضزٌس اظ -5هادُ 

  ِزػَیط خلس هدلِ(تا هطرػاذ زاضید چاج، ػٌَاى هدلِ، ضواضُ غفحِ)غفحِ اٍل ٍ آذط هقال ، 

 ُاغل کساب هٌسطط ضس 

 هطرػاذ کٌفطاًس ٍ اذ زاضید چاجغفحِ اٍل ٍ آذط هقالِ یا غفحِ ذالغِ هقالِ تا هطرع 

  غفحِ اٍل گعاضش ًْایی عطح زحقیقازی تِ ّوطاُ گَاّی ازوام عطح ٍ هثلغ تاالسطی کسط ضسُ اظ تاتر

 اظ هؼاًٍر خژٍّص ٍ فٌاٍضی زاًطگاّیعطح ذازوِ یافسِ تطٍى

 زػَیط گَاّی ثثر اذسطاع ٍ اکسطاف 

 یالوللّای تیيّا ٍ ّوکاضیهسسٌساذ هطتَط تِ فؼالیر 

 

اػغای اػسثاض ٍیژُ تط اساس قطاضزاز زٌظین ضسُ تیي ػضَ ّیاذ ػلوی ٍ هؼاٍى خژٍّص ٍ فٌاٍضی زاًطگاُ  -6هادُ 

 .اًدام هی ضَز

 

 .تا ضَضای خژٍّطی زاًطگاُ اسراهسیاظزّی فؼالیر زض هَاضز ذاظ  :11تبصرُ 


