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هقدهِ

ّبی پژٍّطی داًطگبُ، اكضایص اًگیضُ، ایدبد سهبثت سبلن، تحشى ٍ ًطبط ػلوی ٍ ضٌبسبیی  ثِ هٌظَس تَسؼِ كؼبلیت

ّب ٍ  سغح اعالػبت، گستشش كؼبلیت ءثِ هٌظَس استوبٍ ّوچٌیي  پژٍّطگشاى داًطگبُاستؼذادّبی ثشتش دس ثیي 

ایي  ،ّبی پژٍّطی ثب سبیش پژٍّطگشاى داخل ٍ خبسج اص ًطَس ّبی ػلوی ٍ تجبدل یبكتِ دستیبثی ثِ آخشیي پذیذُ

 ضَد. ًبهِ تذٍیي هی آییي

 گشدد.  هحسَة هی، پژٍّطگش داًطگبُ داًطگبُ ّوٌبساى داًطدَیبى ٍ ،لویًلیِ اػضبی ّیئت ػ تعزیف:

  

ّایپژٍّشیاًَاعفعالیت:1هادُ

 ثبضذ. هی 1 خذٍلهغبثن ثب گشدًذ  ًبهِ هطوَل تطَین هی ّبی پژٍّطی ًِ عجن ایي آییي كؼبلیت

 

 وامٍ  مًرد پذیزش در ایه آییه پژيَشی َایفعالیت -1 جذيل

 تَضیحبت اًَاع كؼبلیت پژٍّطی ًبم كؼبلیت پژٍّطی

 هوبالت ػلوی

 ی پژٍّطیواًتطبس هوبلِ دس ًطشیبت ػل
ٍ لیست ًطشیبت هصَة  ISCهغبثن ثب لیست ًطشیبت 

 ٍصاست ػلَم ٍ ٍصاست ثْذاضت 

1 هَخَد دس گضاسش ISIاًتطبس هوبلِ دس ًطشیبت 
JCR 

  الوللی هؼتجش ثیيهلی ٍ ّبی  اًتطبس هوبلِ ػلوی ًبهل دس ًٌلشاًس

 ًتت ػلوی
ٍاثستگی اٍل ًَیسٌذُ  رًش ًبم داًطگبُ ثِ ػٌَاىهطشٍط ثش  اًتطبس ًتبة تبلیلی یب تصٌیلی

 ای اًتطبس ًتبة تشخوِ دس سٍی خلذ ًتبة

  اختشاع یب اًتطبكبت ثشتش داخلی ٍ خبسخی ّب اختشاػبت ٍ ًَآٍسی
 

 

ًاهِهٌدیازهسایایآییي:شرایطبْر2ُهادُ

 ًبهِ ػجبستٌذ اص: هٌذی اص هضایبی ایي آییي ضشایظ ثْشُ

 هتٌبست ثب هیضاى اػتجبس هبلی پیص ثیٌی ضذُ دس ثَدخِ داًطگبُ هبثل ّبی پژٍّطی  ّضیٌِ تطَین كؼبلیت

 پشداخت خَاّذ ثَد.

 اسایِ ًطذُ ثبضذ.ًٌلشاًس ػلوی دیگشی  ًتبة ٍ یب ،هَسد ًظش هجالً دس ّیچ ًطشیِ كؼبلیت پژٍّطی 

 ّبی پژٍّطی پژٍّطگش ثبیستی دس تٌبست ثب تحصیالت ٍ تخصص ٍی ثبضذ. هَضَع كؼبلیت 

                                                           
1
یب                  ، گضاسضبتی است ًِ دس پبیبى ّش سبل، ًتبیح اسصیبثی هدالتِ هؼتجشِ ًوبیِ ضذُ دس ٍثگبُ ػلنJournal Citation Reportیب  JCRهٌظَس اص   

Web of Science  هؼیبسّبی اسصیبثی ٍ سٌدصِسا ثب استلبدُ اص ISI  هْوتشیي آى ضشیت تبثیش یب ًِImpact Factor ًوبیذ. الصم ثِ رًش  ، اسائِ هیثبضذ هی

 ثبسگزاسی ضذُ است.خشیي ٍیشایص ایي گضاسضبت دس ثخص هؼبًٍت پژٍّطی سبیت داًطگبُ است آ
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  ،ّب هشثَط ثِ یي سبل  ّبیی ًِ چبح هغؼی ٍ یب آًالیي ضذى آى كؼبلیت تٌْبدس استجبط ثب هوبالت ٍ ًتت

 گشدد.  ًبهِ هی گزضتِ ثبضٌذ، هطوَل ایي آییي

 ّب یٌی اص  ثب ًبم داًطگبُ ػلن ٍ كشٌّگ ثَدُ ٍ الضاهبً ًلش اٍل آى ثبیستیّبی پژٍّطی  ًلیِ كؼبلیت

ّبی پژٍّطی ثِ صثبى كبسسی ثبیستی ثِ  دس كؼبلیت 2ثٌبثشایي اٍلیي ٍاثستگیپژٍّطگشاى داًطگبُ ثبضذ. 

 ّب ثِ صَست ّبی پژٍّطی ثِ سبیش صثبى ٍ دس كؼبلیت «داوشگاٌ علم ي فزَىگ، تُزان، ایزان»... صَست 

“…,University of Science and Culture, Tehran, Iran”  اسائِ ضذُ ثبضذ ٍ ًلش اٍل، داسای ّیچ

 دیگشی ًجبضذ. ٍاثستگی

 ثشای هثبل ٍاثستگی ًَیسٌذگبى دس گشٍُ هٌْذسی ػوشاى ثِ ضٌل صیش خَاّذ ثَد:

 فارسی:
 گزيٌ مُىذسی عمزان، داوشکذٌ فىی ي مُىذسی، داوشگاٌ علم ي فزَىگ، تُزان، ایزان

 اوگلیسی:
Department of Civil Engineering, College of Engineering, University of Science and Clture, Tehran, Iran 

 

  دس استجبط ثب هوبالت ٍ ًتت، هطشٍط ثش چبح هغؼی ٍ یب آًالیي ضذى كؼبلیت هزًَس، تبسیخ پزیشش هجٌبی

هحبسجِ هجلؾ تطَین خَاّذ ثَد. دس هَسد اهتیبص پژٍّطی هحبسجِ ضذُ )ثشای اػضبی ّیئت ػلوی( ًیض ایي 

 ًوبیذ. هَضَع صذم هی

  هوبالت ٍ ًتت اسائِ ضذُ تَسظ داًطدَیبى، تبسیخ اسسبل، ثش اسبس هذاسى هستذل، ثبیستی دس استجبط ثب

 التحصیلی ثبضذ. پیص اص تبسیخ دكبع ٍ كبسؽ

 ثشای هوبالت پزیشكتِ ضذُ یب چبح ضذُ دس ًطشیبتی ًِ ثِ تبصگی هَكن ثِ اخز هدَص ISI ،ISC یب 

هزًَس، هجٌبی هحبسجِ تطَین ٍ اهتیبص پژٍّطی خَاّذ ٍضؼیت ًطشیِ  اًذ، تبسیخ تجذیل پژٍّطی ضذُ ػلوی

تطَین ٍ اهتیبصی تؼلن  ثبضٌذ ثَد ٍ ثِ هوبالتی ًِ داسای گَاّی پزیشش ٍ یب چبح پیص اص تبسیخ هزًَس

 ًخَاّذ گشكت.

 ضًَذ ٍ دس صَست ًیبص، ضَاسی پژٍّطی اػتجبسسٌدی هی 2 خذٍلّبی پژٍّطی ثش اسبس  ًلیِ كؼبلیت، 

  اػتجبس كؼبلیت پژٍّطی سا تؼییي خَاّذ ًوَد.

 

 

 

 

                                                           
2
 Affiliation  
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 َای پژيَشی َز یک اس فعالیت وحًٌ اعتبارسىجی -2 جذيل

 ًحَُ اػتجبسسٌدی اًَاع كؼبلیت پژٍّطی

 پژٍّطی یوػلهوبلِ 
، ًطشیبت هصَة ٍصاست ػلَم ٍ ًطشیبت هصَة ٍصاست ISCهغبثن ثب لیست ًطشیبت 

 ّبی هؼتجش ثْذاضت ٍ ًجَدى دس لیست سیبُ ًطشیبت داًطگبُ

 ّبی هؼتجش ًجَدى دس لیست سیبُ ًطشیبت داًطگبٍُ  JCRگضاسش آخشیي هَخَد دس  ISI هوبلِ

 هغبثن ثب اسصیبثی ضَاسی پژٍّطی هوبالت ًٌلشاًسی

 هغبثن ثب اسصیبثی ضَاسی پژٍّطی ًتت ػلوی

 هغبثن ثب اسصیبثی ضَاسی پژٍّطی الوللی( )دس سغح هلی ٍ ثیياختشاع یب اًتطبكبت ثشتش 

 

  ًِ اسصیبثی ضًَذ هَسد حوبیت ٍ تطَین هشاس  2 خذٍلیٌی اص اًَاع هوبالت هٌذسج دس  هؼبدلهوبالتی

 گیشًذ.  ًوی

  ثِ ّوشاُ ًلیِ  «دسخَاست تطَین پژٍّطی»ّش یي اص پژٍّطگشاى ثبیستی دسخَاست خَد سا عجن كشم

 هؼبًٍت پژٍّطی دٌّذ.دكتش ، تحَیل 3 خذٍلهستٌذات هَسد ًیبص، ثش اسبس 

 َای پژيَشی مذارک مًرد ویاس بزای َز یک اس فعالیت -3 جذيل

 هذاسى هَسد ًیبص اًَاع كؼبلیت پژٍّطی

 ای هوبلِ ًطشیِ

 (ISIپژٍّطی ٍ  )ػلوی

 شیٌت كشم تٌویل ضذُ دسخَاست تطَین پژٍّطی ٍ پل . كبی1

 ًپی هوبلِ دس كشهت ًطشیِ  ٍ. كبیل ٍ پشیٌت گَاّی پزیشش هوبلِ 2

 سٌذی دال ثش صهبى اسسبل هوبلِ )ثشای داًطدَیبى( دس صَستی ًِ ثش سٍی هوبلِ دس كشهت ًطشیِ رًش ًطذُ ثبضذ. 3

 هوبلِ دس كشهت ًطشیِ  pdf. كبیل 4

 هوبلِ )تؼبهالت ًطشیِ ثب پژٍّطگش( . هستٌذات داٍسی5

 هوبلِ ًٌلشاًسی

 پشیٌت كشم تٌویل ضذُ دسخَاست تطَین پژٍّطی  ٍ. كبیل 1

 Proceedingهوبلِ دس كشهت ٍ پشیٌت  pdfكبیل اسائِ یب . كبیل ٍ پشیٌت گَاّی 2

 . هستٌذات داٍسی هوبلِ )تؼبهالت دثیشخبًِ ّوبیص ثب پژٍّطگش(3

 ًتبة

 پشیٌت كشم تٌویل ضذُ دسخَاست تطَین پژٍّطی ٍ . كبیل 1

 ًسخِ اصل ًتبة )چبح ضذُ ٍ داسای ضبثي ٍ كیپب( 5. 2

 اػالم ٍصَل ًتبة. 3

 . كبیل اسٌي ضذُ ٍ اصل هشاسداد یب كبًتَس ًبضش4

اختشاع یب اًتطبكبت ثشتش داخلی 

 ٍ خبسخی

 . كبیل ٍ پشیٌت كشم تٌویل ضذُ دسخَاست تطَین پژٍّطی 1

ّبی هوتبص اص هسبثوبت ٍ  اسٌي ضذُ ٍ اصل هذاسى ثجت ٍ تبییذ اختشاع یب اًتطبف، هذاسى ًست ستجِ. كبیل 2

 كبًتَسّبی ّضیٌِ 

 اسضذ ٍ دًتشی(ًبهِ ًبسضٌبسی)صَستدلسِ دكبع اص پبیبى« كشم  ص» ًبهِساٌّوبیی ٍ یب هطبٍسُ پبیبى

دٌّدُرایتٍتحَیلشَد.عٌَاىهقالِ،ًامدرخَاستCDّا،بایستیبررٍییکتواهیفایل

 درجگردد.CDٍتاریختحَیلبررٍی
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 ثِ یٌی اص  تٌْبّب هطتشى ثبضذ،  چٌبًچِ دٍ یب چٌذ هوبلِ دس ًٌلشاًس خبصی پزیشكتِ ضًَذ ًِ ًَیسٌذُ آى

 گیشد.  هوبالت تطَین تؼلن هی

 گیشد تؼلن هیًبم ًٌٌذُ  تطَین هوبالت ًٌلشاًسی ثِ ثجت. 

 اص تطَین پژٍّطی هشثَط ثِ ضشًت دس  حذاًثش یي ثبس دس سبلتَاًٌذ  ّش یي اص پژٍّطگشاى هی

اص تطَین پژٍّطی هشثَط ثِ ضشًت دس  حذاًثش دٍ ثبس دس سبلالوللی خبسخی ٍ  ّبی ػلوی ثیي ًٌلشاًس

 هٌذ گشدد.  ّبی ػلوی داخلی ثْشُ ًٌلشاًس

اًذ ٍ پس اص آى ثب ًسبًی است  حبل اص ایي كشصت استلبدُ ًٌشدُ: اٍلَیت ثب ًسبًی است ًِ تب ثِ 1تجصشُ 

 ًِ دس سبل هجل اص ایي كشصت استلبدُ ًٌشدُ ثبضٌذ.

: دس ضشایظ هسبٍی، تطخیص اٍلَیت هتوبضیبى ثشاسبس هَاسد ریل تَسظ ضَسای پژٍّطی 2تجصشُ 

 صَست خَاّذ گشكت: 

 ُّبی تحصیالت تٌویلی  تذسیس دس دٍس 

 ُّبی اخشایی یب ثخص خصَصی  اًؼوبد هشاسداد تحویوبتی ثب دستگب 

  تألیق یب تشخوِ ًتبة 

  تؼذاد هوبالت پژٍّطی چبح ضذُ دس سبل هجل 

 

ّایپژٍّشی:هیساىتشَیقّریکازاًَاعفعالیت3هادُ

  ،دٍاصدُ هیلیَى سیبل است ًِ هیضاى پشداخت ّش ًَع كؼبلیت پژٍّطی ًسجت ثِ حذاًثش هجلؾ هجٌبی تطَین

 گشدد. هحبسجِ هی 4 خذٍلثب هجلؾ هجٌب هغبثن 
 ج

 َای پژيَشی وسبت بٍ مبلغ مبىا درصذ تشًیق فعالیتحذاکثز  -4 جذيل

 حذاًثش هیضاى تطَین اًَاع كؼبلیت پژٍّطی ًبم كؼبلیت پژٍّطی

 هوبالت ػلوی

 % هجلؾ هجٌبISI 100هوبلِ دس ًطشیبت  چبح

 % هجلؾ هجٌب80 پژٍّطی)اًگلیسی( هوبلِ دس ًطشیبت ػولی چبح

 % هجلؾ هجٌب60 پژٍّطی )كبسسی( هوبلِ دس ًطشیبت ػولی چبح

 سخَع ضَد. 5 خذٍلثِ  ّب  اًتطبس هوبلِ دس هدوَػِ هوبالت ًٌلشاًس

 ًتت ػلوی
 % هجلؾ هجٌب70 ًتبة تبلیلی یب تصٌیلی  چبح

 % هجلؾ هجٌب20 ای ًتبة تشخوِ چبح

اختشاػبت ٍ 

 ّب ًَآٍسی

 % هجلؾ هجٌب50 ستجِ اٍل دس هسبثوِ ٍ یب خطٌَاسُ هشثَعِ

 % هجلؾ هجٌب30 ٍ یب خطٌَاسُ هشثَعِستجِ دٍم دس هسبثوِ 

 % هجلؾ هجٌب15 ستجِ سَم دس هسبثوِ ٍ یب خطٌَاسُ هشثَعِ

  ثبضذ. هی 5 خذٍلحذاًثش هیضاى تطَین هشثَط ثِ هوبالت ًٌلشاًسی هغبثن ثب 



 

هعاًٍتپژٍّشیپژٍّشگراىّایپژٍّشیًاهِتشَیقفعالیتآییي

 

9 از 8:شوارُصفحِ ثبضذ. چبح ٍ یب تَصیغ ًل ٍ یب ثخطی اص ایي گضاسش ثذٍى اخز هدَص اص داًطگبُ ػلن ٍ كشٌّگ ؿیشهبًًَی هی

 

 وسبت بٍ مبلغ مبىا مقاالت کىفزاوسیحذاکثز درصذ تشًیق  -5 جذيل

 ًَع ًٌلشاًس
 حذاًثش هیضاى تطَین 

 داًطدَیبى  اػضبی ّیئت ػلوی ٍ ّوٌبساى

 % هجلؾ هجٌب50 آهشیٌبیی ٍ اهیبًَسیِ الوللی خبسخی دس ًطَسّبی ثیي

 % هجلؾ هجٌب20

 % هجلؾ هجٌب40 الوللی خبسخی دس ًطَسّبی اسٍپبیی ثیي

 % هجلؾ هجٌب30 ثیي الوللی خبسخی دس ًطَسّبی آكشیوبیی

 % هجلؾ هجٌب30 ثیي الوللی خبسخی دس ًطَسّبی آسیبی دٍس

 هجلؾ هجٌب% 25 الوللی خبسخی دس سبیش ًطَسّبی آسیبیی ثیي

 % هجلؾ هجٌب15 % هجلؾ هجٌب15 )خبسج اص استبى تْشاى(الوللی داخلی  ثیي

 % هجلؾ هجٌب10 % هجلؾ هجٌب10  (تْشاى)داخل استبى  ٍ هلی هؼتجشالوللی داخلی  ثیي

 

  ُثبضذ.% هجلؾ هجٌب هی50حذاًثش هیضاى تطَین هبثل پشداخت ثِ داًطدَیبى داًطگب 

 ٌِداٍس )ضبهل ّضیٌِ داٍسی ٍ اسسبل ٍ دسیبكت ًتت( اص  3الی  2اسصیبثی ًتت تَسظ ّبی هشثَط ثِ  ّضی

 ّبی تطَین هشثَط ثِ ًتت ًسش خَاّذ ضذ. ّضیٌِ

 الوللی ضَد ٍ یب ثِ ػٌَاى هوبلِ  دس صَستی ًِ یي كؼبلیت پژٍّطی هَكن ثِ ًست ستجِ یب اكتخبس هلی ٍ ثیي

پژٍّطی چبح ضَد، هوذاس حذاًثش تطَین هبثل  یب ػلوی ISI ،ISCثشتش یي ًٌلشاًس دس یي ًطشیِ 

ثبضذ  % هبثل اكضایص هی50پشداخت، ثب پیطٌْبد هؼبًٍت پژٍّطی ٍ تصَیت ضَسای پژٍّطی، حذاًثش تب 

 )هطشٍط ثِ اسائِ هستٌذات(.

 دس استجبط ثب هوبالت  تٌْبآهَختگبى داًطگبُ حذاًثش تب دٍ سبل پس اص كبسؽ التحصیلی ٍ  داًصISI ،ISC  ٍ

هٌذ ضًَذ. ضشیت اصالحی  ًبهِ ثش اسبس ضشیت اصالحی ثْشُ تَاًٌذ اص هضایبی ایي آئیي پژٍّطی هی ػلوی

، هغبثن كشهَل صیشخَاّذ 5 خذٍلٍ  4 خذٍلّبی پژٍّطی هٌذسج دس  ثشای حذاًثش هیضاى تطَین كؼبلیت

 ثَد. 

 )× تطَین هیضاى حذاًثش
 اص تحصیل )هبُ( هذت سپشی ضذُ اص تبسیخ كشاؿت

24 
 

- 1) ; 
ّبی  ضشیت اصالحی ثشای ّش یي اص كؼبلیت

 التحصیالى پژٍّطی ثشای كبسؽ

 

  هوذاس  ،7 خذٍلدس صَستی ًِ تؼذاد پژٍّطگشاى یي كؼبلیت پژٍّطی ثیص اص یي ًلش ثبضذ، هغبثن ثب

اهتجبس ضذُ  6 خذٍل اص 7 خذٍلالصم ثِ رًش است  تطَین ّش یي اص پژٍّطگشاى تؼییي خَاّذ ضذ.

 . 3است
  ج

                                                           
3
ّب ٍ  ًبهِ استوبی هشتجِ اػضبی ّیأت ػلوی داًطگبُ ّبی پژٍّطی ٍ كٌبٍسی هطتشى، هَخَد دس آییي ّوبى خذٍل ًحَُ تَصیغ اهتیبص كؼبلیت 6 خذٍل  

 ثبضذ. ( هی03/12/1389د، هصَة ػبلی ٍصاست ػلَم، تحویوبت ٍ كٌبٍسی )آخشیي ٍیشایص هَخَ ّبی آهَصش هؤسسِ



 

هعاًٍتپژٍّشیپژٍّشگراىّایپژٍّشیًاهِتشَیقفعالیتآییي

 

9 از 9:شوارُصفحِ ثبضذ. چبح ٍ یب تَصیغ ًل ٍ یب ثخطی اص ایي گضاسش ثذٍى اخز هدَص اص داًطگبُ ػلن ٍ كشٌّگ ؿیشهبًًَی هی

 

 

 پژيَشی َایفعالیت امتیاس تًسیع وحًٌ -6 جذيل

 مجمًع ضزایب
 سُم َز یک اس َمکاران اس امتیاس مزبًطٍ

 تعذاد َمکاران
 وفز ايل َز یک اس بقیٍ َمکاران

100%  - 100%  1 

130%  50%  80%  2 

155%  40%  75%  3 

175%  35%  70%  4 

180%  30%  60%  5 

190% %(140% )در مجمًع 28   50% ي  بیشتز 6   
 

 

 پژيَشی َایفعالیت تشًیق میشان تًسیع ي محاسبٍ وحًٌ -7 جذيل

 مجمًع ضزایب
 سُم َز یک اس َمکاران اس میشان تشًیق مزبًطٍ

 تعذاد َمکاران
 وفز ايل َز یک اس بقیٍ َمکاران

100%  - 100 %≈ 100 ÷ %100%  1 

100%  39  %≈  130 ÷ %50%  61  %≈  130 ÷ %80%  2 

100%  26  %≈  155 ÷ %40%  48  %≈  155 ÷ %75%  3 

100%  20  %≈  175 ÷ %35%  40  %≈  175 ÷ %70%  4 

100%  5/17  %≈  180 ÷ %30%  34  %≈  180 ÷ %60%  5 

100%  5/14  %≈  190 ÷ %28%  27  %≈  190 ÷ %50% ي  بیشتز 6   

 

 پژيَشی بٍ سبان فارسی با سٍ وفز وًیسىذٌ َای علمی مثالی اس چاپ یک مقالٍ در مجلٍ -8 جذيل

 سُم تشًیقی سایز وًیسىذگان
سُم تشًیقی وًیسىذٌ 

 ايل

امتیاس تخصیص دادٌ شذٌ تًسط شًرای 

 پژيَشی 
 )ریال(مبلغ مبىای تشًیق (5 جذيلي 4 جذيل حذاکثز درصذ تشًیق)مطابق

26% 48% 90% 60% 000/000/12 

 مبلغ تشًیق وًیسىذٌ ايل)ریال( مبلغ تشًیق َز یک اس سایز وًیسىذگان )ریال(

800/684/1   ;26/0  ×90/0  ×60/0  ×000/000/12  400/110/3   ;48/0  ×90/0  ×60/0  ×000/000/12  

 
 

 

 

 

:سایر4هادُ

ٍ دس صَست ػذم ثِ تبییذ ّیئت سئیسِ داًطگبُ سسیذُ  18/11/1391تجصشُ دس تبسیخ  2هبدُ ٍ  4ًبهِ دس  ایي آییي

 ثبضذ. ّبی آتی هی ًیبص ثِ تـییشات، هبثل توذیذ ثشای سبل


