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َ-1

دف :

ّذف اص تْیِ ٍ تذٍیي ایي دستَس الؼول گستشش فشٌّگ  ،افضایص داًص  ،تَسؼِ هٌابثغ اًسابًی ٍ تطاَیك
وبسوٌبى ضشوت پتشٍضیوی ساصی ثِ هٌظَس تبلیف  ،تشجوِ ٍ گشد آٍسی هٌبثغ ػلوی ٍ اسائِ همبالت دس ًطشیبت
ٍ ّوبیص ّبی هؼتجش داخلی ٍخبسجی است .

 -2دامىٍ كبربرد :
ایي دستَسالؼول ثشای وبسوٌبى سسوی ٍ لشاسدادی دس ضشوت پتشٍضیوی ساصی ٍ ضشوتْبی ٍاثستِ ثِ آى های
ثبضذ .

 -3مراجع ي مستىدات :
دستَسالؼول ضشوت هلی صٌبیغ پتشٍضیوی .

-4مسئًلیتُب :
سئیس آهَصش ثش حسي اجشای ایي دستَس الؼول ًظبست ػبلیِ خَاّذ داضت ٍ هشوض پژٍّص هسئَلیت اجاشای
ایي دستَس الؼول سا ثش ػْذُ خَاّذ داضت .

 -5ريش اجراء :
 -1-5مقاالت:
ّشگًَِ همبلِ ػلوی ٍ وبسثشدی وِ دس استجبط ثب هٌبثغ اًسابًی  ،فٌای  ،ػولیابتی  ،حسبثشسای  ،ثبصسگابًی ،
ثْذاضت ٍ هحیظ صیست ٍ  ...وِ دس ًطشیبت  ،سویٌبسّب ٍ سبیش هجبهغ ػلوی داخلی ٍ خبسجی چبح یب اسائِ هی
گشدد هَسد ًظش هی ثبضذ .
تبصره  :پشداخت پبداش هٌَط ثِ اسائِ هذاسن ٍ هساتٌذات هشثَعاِ اص جولاِ فاشم تىویال ضاذُ پپیَسات
ضوبسُ ٍ )1هتي وبهل اثش ٍ ثشگِ پزیشش همبلِ هی ثبضذ .
 -2-5ارزيابی مقاالت :
هسئَلیت اسصیبثی اػغبء پبداش ثِ همبالت اسائِ ضذُ ثشػْذُ اػضبی وویتِ اسصیبثی ثاَدُ ٍ الصم اسات اسائاِ
دٌّذُ همبلِ لجل اص اسسبل همبلِ ثِ ّشیه اص هجبهغ ػلوی تبییذیِ الصم سا اص سییس اهَس خَد وسات ًوبیاذ ٍ
سپس الذام ًوبیذ .
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 -3-5شاخص های ارزيابی :
 -1-3-5همبالت ثبیذ وبهالً هشتجظ ثب هَضَػبت ضشوت پتشٍضیوی ساصی ثبضذ .
 -2-3-5هَضَع همبلِ تشجیحبً ثبیذ ًَ ٍ ثذیغ ثَدُ ٍ تىشاسی ًجبضذ .
ّ -3-3-5وبیص یب ًطشیِ هشجغ داسای اػتجبس ثیي الوللی ضٌبختِ ضذُ ای ثبضذ .
 -4-3-5همبالت ٍیژگی وبسثشدی ٍ تَسؼِ ای دس استجبط ثب ضشوت پتشٍضیوی ساصی داضتِ ثبضذ .
 -5-3-5روش ًبم ضشوت پتشٍضیوی ساصی ثِ ػٌَاى حوبیت وٌٌذُ دس همبلِ ضشٍسی است .
تبصره : 1دس ساثغِ ثب تبلیف ٍتشجوِ وتبة ػالٍُ ثش هشتجظ ٍوبسثشدی ثَدى هَضَع ثب ضاشوت پتشٍضایوی
ساصی ضشٍسی است ًبم ضشوت ثِ ػٌَاى حبهی دس وتبة لیذ ضَد .
تبصرهً : 2حَُ چبح ثشاسبس تصوین وویتِ اسصیبثی تؼییي هی گشدد .
 -4-5اعضاء کمیته ارزيابی :
سئیس هشوضپژٍّص
سئیس اداسُ آهَصش
دٍوبسضٌبس هشتجظ ثب حَصُ تخصصی همبلِپ سییس ٍاحذ یب یه
وبسضٌبس ثِ تطخیص وویتِ اسصیبثی)

ػضَ وویتِ
دثیش وویتِ
ػضَ وویتِ

جذٍل پ)1

 -6وحًٌ پرداخت پبداش :
ثِ همبالت ٍوتت چبح /اسائِ ضذُ ٍ تشجوِ ّب ثب تبییذ وویتِ اسصیبثی ثش اسبس جذٍل ریل پبداش پشداخات
هی گشدد .
عنوان
تبلیف /گشد اٍسی /تشجوِ

همبلِ

پاداش
تألیف وتبة  /گشدآٍسی

 50اهتیبص

تشجوِ وتبة

 30اهتیبص

چبح همبلِ دس ISI

 25اهتیبص

چبح همبلِ دس ًطشیبت ٍهجالت

خبسجی  20اهتیبص
داخلی  10اهتیبص

اسائِ همبلِ دس ّوبیطْب ثِ صَست ضفبّی
اسائِ همبلِ دس ّوبیطْب ثِ صَست پَستش

ثش اسبس جذٍل 3

جذٍل پ)2
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مقاله
وٌفشاًس داخلی پاهتیبص)
وٌفشاًس خبسجی پاهتیبص)
همبلِ ISI
ًطشیبت داخلی

شاخص 1
10
5
25
10
25
10

نوع مقاله
سخٌشاًی
پَستش
سخٌشاًی
پَستش
-

شاخص2
7
3
20
7
20
7

جذٍل پ)3
شاخص  :1همبلِ دس استجبط ثب هطىالت ٍ دیگش هسبئل هشثَط ثِ هجتوغ ثَدُ ٍ ًتبیج حبصل اص آى ثِ عاَس
هستمین دس حل هطىل یب هطىالت فؼلی هجتوغ ساُ گطب ثَدُ است .
شاخص : 2همبلِ ای صشفبً تحمیمی دس استجبط ثب هجتوغ پتشٍضیوی ساصی ثَدُ وِ ًتبیج حبصل اص آى جْات
افضایص اعالػبت ٍ یب دس صَست ٍجَد هطىل دس آیٌذُ هَسد استفبدُ لشاس گیشد .
توضیح ّ :ش اهتیبص هؼبدل هجلغ پبیِ ای است وِ سبلیبًِ ثب پیطٌْبد وویتِ اسصیبثی تؼییي هی ضاَد ٍپاس اص
تصَیت سییس هجتوغ ثِ وویتِ پبداش جْت تخصیص ثَدجِ ٍپشداخت اػالم هی گشدد.
 -1-6ثشای همبالتی وِ داسای دٍ ًَیسٌذُ هی ثبضذ  ،ثب اػوبل ضشیت  1.2ثِ سمف اهتیابص  ،ثاِ ًساجت %80
ًَیسٌذُ اٍل ًٍَ %20یسٌذُ دٍم پبداش تؼلك هی گیشد .
 -2-6همبالتی وِ ثیص اص دٍ ًَیسٌذُ داسًذثب اػوبل ضشیت  1.5ثِ سمف اهتیبص ثِ ًحَی وِ  ،دس همبالتی وِ
یه ًَیسٌذُ ٍ دٍ ّوىبس داسًذ  %50 ،پبداش سْن ًَیسٌذُ اصلی همبلِ ٍ هبثمی ثِ دٍ ّوىبس ًَیساٌذُ تؼلاك
هی یبثذ ٍ همبالتی وِ یه ًَیسٌذُ ٍ ثیص اص دٍ ّوىبس داسًذ %40 ،پبداش ،سْن ًَیسٌذُ اصلی همبلِ ٍ هبثمی
ثِ دیگش ّوىبساى ًَیسٌذُ تؼلك هی یبثذ.
 -3-6پبداش ًَیسٌذگبى وتبة ثِ ًسجت ثشاثش اػغبء خَاّذ ضذ .
 -4-6اػتجبس هشثَط ثِ پبداش ّوِ سبلِ اص هحل ثَدجِ وویتِ پبداش تبهیي هی گشدد .
 -5-6پبداش هتؼلمِ پس اص تبییذ وویتِ اسصیبثی ثب تصَیت سییس هجتوغ یب هؼابٍى هاذیش ػبهال ضاشوت ثاِ
وبسوٌبى ٍاجذ ضشایظ پشداخت هی گشدد .
ّ -6-6ضیٌِ ّبی هشتجظ ثب ضشوت دس ّوبیص ّب فمظ ثِ اسائِ وٌٌذُ وِ داسای ضشایظ ایي دستَسالؼول است
پشداخت هی ضَد ٍ ضشٍسی است اسائِ وٌٌذُ همبلِ پس اص ّوبٌّگی ثب سییس اداسُ تحت فؼبلیت ٍاداسُ آهَصش
ضخصب ثجت ًبم ًوَدُ ٍ پس اص ضشوت دس ّوبیص ثب اسائِ هذاسن الصم ثِ اداسُ آهَصش  ،تسَیِ حسبة ًوبیذ .
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-7-6جْت دسیبفت پبداش همبلِ الصم است ،اسائِ وٌٌذُ همبلِ گَاّی پزیشش ٍتبییذهمبلِ تَسظ ثشگضاس وٌٌاذُ
وٌفشاًس ساپس اص اسائِ همبلِ دس وٌفشاًس ثِ سییس هشثَعِ اػالم ًوبیذٍ هشاتت ثِ اداسُ آهَصش تَسظ سییس
اداسُ اػالم گشدد تب الذاهبت لبًًَی اًجبم پزیشد.
تبصره  : 1پبداش تخصیصی هتؼلك ثِ وبسوٌبى ضشوت ثَدُ ٍ تؼْذی ًسجت ثِ دیگش ًَیساٌذگبى خابس اص
ضشوت ٍجَد ًذاسد .
تبصره ّ : 2ش فشد حذاوثش یه ثبس دس سبل اهىبى حضَس دس وٌفشاًس خبسجی سا داسد .
تبصره  : 3ثب تَجِ ثِ ایٌىِ حضَس دس ّوبیص ّبی خبسجی ٍ اسائِ همبلِ هجتٌی ثش تَاًابیی ٍ ػاللاِ هٌاذی
ضخص هتمبضی است  ،لزا حضَس دس ایي هجبهغ صشفبً ثب اخز هَافمت هبفَق ٍ لَاًیي وویتِ اػضام ثِ خبس اص
وطَس ضشوت لبثل اجشاست .

 -7سبير مًارد :
 -1-7جلسبت وویتِ اسصیبثی اػغبء پبداش دس صَست ٍجَد همبلِ  /چبح وتبة  /تشجوِ ثب ّوابٌّگی اػضابء
وویتِ دس تبسیخ تَافمی تطىیل خَاّذ ضذ .
 -2-7دس صَست ًیبص  ،دثیش وویتِ ثب ّوبٌّگی دیگش اػضبی وویتِ اص وبسضٌبسبى خجشُ دػَت ثِ ػول خَاّذ
آٍسد .
 -3-7هطخصبت وبسوٌبى ریشثظ ٍ همبالت اسائِ ضذُ یب وتت چبح ضذُ دس سبهبًِ هذیشیت داًص تَسظ اسائِ
دٌّذُ همبلِ ثبیستی دس ضَد .
 -4-7هجوَػِ همبالت اسائِ  /چبح ضذُ ٍ تبلیفبت تَسظ ضشوت پتشٍضیوی پس اص تبییذ وویتاِ اسصیابثی ثاِ
صَست وتبة چبح ٍ ػشضِ هی گشدد .
 -5-7ایي دستَسالؼول ثشای ضشوتْبی ٍاثستِ ثِ ضشوت پتشٍضایوی ساصی دس صاَست تابهیي ثَدجاِ اػغابء
پبداش  ،تَسظ ّوبى ضشوت لبثل استفبدُ هی ثبضذ .

 -8پیًس ت :
CF-R.D-041

 -1-8فشم هطخصبت ًَیسٌذُ پًَیسٌذگبى)
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