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1  38  16/3/88  

ريال به صورت نقد از  200000 لغپژوهشي مب هايريال و به ازريابي طرح 300000مصوب گرديد به ارزيابي كتاب مبلغ  - 1
 .تنخواه معاونت پژوهشي پرداخت گردد

گردد به معاونت پژوهشي جهت طرح در اي كه مقاله در آن چاپ ميمصوب گرديد اصل مقاله و گواهي پذيرش و نوع مجله- 2
 شوراي پژوهشي ارسال گردد.

معاونت پژوهشي و زمان اجراء و هزينه طرح هاي تهيه شده تمصوب گرديد طرحهاي ارسالي به شوراي پژوهشي در فرم- 3
  مشخص باشد.

2  39  23/4/88  

باشد كه اين رقم در خصوص كتابهاي تاليفي كه نام دانشگاه امتياز مي 15امتياز نهايي در نظر گرفته شده براي تاليف كتاب  – 1
  باشد.امتياز مي 8در آن درج نگرديده 

داري در كتابخانه به معاونت پژوهشي جلد كتاب جهت امور پژوهشي و نگه 5بايست جهت بررسي كتب تاليفي، مولف مي - 2
  ارسال نمايد.

3  40  4/7/88  

امتياز تعلق گيرد و به مقاالت دانشجويي  1امتياز و مقاالت ملي تا سقف  2المللي تا سقف مصوب گرديد به مقاالت بين- 1
 خواهد گرفت.امتياز با ارائه مستندات و تصميم شورا تعلق  1حداكثر 

هاي دفاعيه هاي كارشناسي ارشد و دكتري امتياز تعلق گيرد كه مستندات صورت جلسهنامهمصوب گرديد در صورتي به پايان- 2
 يا كپي صفحه اول پايان نامه يا حكم استاد راهنما و يا دعوت نامه به شوراي پژوهشي ارائه گردد.

تعلق نخواهد  مقاله در صورتي كه نام دانشگاه در مقاله نباشد امتياز به آنگردد به اعضاي هيئت علمي دانشگاه اعالم مي- 3
 گرفت.

بعد از پذيرش، سال  1گيرد كه حداكثر تا گردد از اين پس به مقاالتي امتياز تعلق ميبه اعضاي هيئت علمي دانشگاه اعالم مي- 4
  به معاونت پژوهشي ارسال گردد.

4  42  7/11/88  

كه از طريق شوراي پژوهشي مصوب و اجرا نشود مورد ارزيابي قرار نگرفته و شامل امتياز پژوهشي  مصوب گرديد طرحهايي- 1
 نخواهد شد.

مقرر گرديد هر يك از اعضاي هيئت علمي دانشگاه داراي پرونده پژوهشي باشند و تمام فعاليتهاي پژوهشي آنها در اين پرونده - 2
 بايگاني گردد.

5  43  19/2/89  
 ها حداقل دو نفر باشدهشي و كتابطرحهاي پژو ارزيابي مصوب شد- 1

مصوب شد به هر پنجاه ميليون ريال طرحهاي پژوهشي كارفرمايي يك امتياز تعلق گيرد امتياز نهايي  طرحهاي پژوهشي پس - 2
  از ارزيابي گزارش نهايي صحافي شده محاسبه خواهد شد.

6  49  17/7/90  
محاسبه شده و از تشويقي متناسب با محتوا و تشخيص معاونت پژوهشي ر شده همكاران الزحمه ارزيابي كتابهاي منتشحق- 1

 شود.فعاليت پژوهشي مربوطه  پرداخت مي

  اي بايد مجوز نويسنده يا انتشارات مربوطه اخذ شده باشدهاي ترجمهدر كتاب- 2

7  57  12/9/91  
شود به شرط ارائه هاي اطالعاتي معتبر نمايه نمييك از بانكشوند ولي در هيچ هاي خارجي چاپ ميهايي كه در مجلهمقاله- 1

   peer reviewامتياز) و در صورت عدم ارائه مستندات و يا  3حداكثر معادل علمي ترويجي بوده ( peer reviewمستندات 
  المللي در نظر گرفته خواهد شدنبودن نشريه حداكثر معادل يك كنفرانس بين

8  57  12/9/91  
اند، و تاكنون مستندات مربوط به دفاع هر يك از اعضاي محترم هيئت علمي بورسيه كه از رساله خود دفاع نموده مقررشد- 1

اند در اسرع وقت  يك نسخه ازرساله و يك مقاله مستخرج ازرساله خود را به معاونت پژوهشي جهت خودرا ارائه ننموده
  امتيازدهي ارسال نمايند

9  58  2/11/91  

 پژوهشي هستند به صورت رسمي تقدير شود.–يا علمي  ISIز دانشجوياني كه داراي مقاله مصوب شد ا- 1

مقررگرديد اعضاي محترم هيئت علمي قبل از ارسال مقاله به مجالت علمي، اعتبار مجله را از معاونت پژوهشي استعالم - 2
 نمايند.

 شي درج شود.مقرر شد كه اطالعات ارسال و چاپ مقاله در صورت جلسه شوراي پژوه- 3

-هاي پژوهشي برجسته ميدرصد اعضاي محترم هيئت علمي دانشگاه كه داراي فعاليت 10هاي الزم از مصوب شد حمايت- 4



 باشند انجام گيرد.

هاي اي در سالهاي پژوهشي مازاد و برجستهپيشنهاد گرديد پايه تشويقي به اعضاي محترم هيئت علمي كه داراي فعاليت- 5
  نامه مربوطه داده شود.مطابق آيين اندگذشته بوده

10  59  16/12/91  

پژوهشي دارند، نسبت به اخذ مجوز از وزارت  - اندازي و انتشار نشريه علميهاي آموزشي كه تمايل به راهمقرر شد همه گروه- 1
 اقدام نمايند.  1392ارشاد و وزارت علوم در سال 

باشد و در صورت موافقت يك نشريه مي 1392پژوهشي در سال  –اندازي و انتشار نشريه علمي سهميه هر دانشكده براي راه- 2
 باشد.هيئت رييسه محترم دانشگاه قابل تفزايش نيز مي

باشندو به صورت الكترونيكي نيز چاپ  ISIو  ISCپژوهشي، –نشريه ترجيحاً بايد به زبان انگليسي بوده و داراي اعتبار علمي - 3
 شوند.

هاي پژوهشي انجام شده توسط اعضاي محترم هيئت علمي و دانشجويان دانشگاه عيين امتياز پژوهشي و تشويق مالي فعاليتت- 4
 (مطابق پيوست)

  امتياز قابل افزايش است. 15باشد و در صورت لزوم و بنا بر تشخيص شوراي محترم پژوهشي تا مي 10متياز كتاب تاليفي ا- 5
باشد. بر اساس امتيازات كسب شده، رتبه هاي اي ميپژوهشي پژوهشگر برتر به صورت دانشكدهطبق تصميم شوراي محترم - 6

 باشد.به شرح ذيل مي 1391برتر پژوهشي سال 

 جناب آقاي دكتر حسين بهاروند، پژوهشگر برتر دانشگاه

 سركار خانم دكتر فاطمه قناد، پژوهشگر برتر دانشكده علوم انساني

 كخو، پژوهشگر برتر دانشكده فني و مهندسيجناب آقاي دكتر علي ني

 هاي عمومي و علوم پايهاكبر كيوانفر، پژوهشگر برتر گروهجناب آقاي دكتر علي

  يمهر، پژوهشگر برتر دانشكده هنر و معماراضغر ميرزاييجناب آقاي علي
  امتياز تعلق گيرد. 5امتياز و به مقاالت علمي پژوهشي تا سقف 3مصوب گرديد به مقاالت علمي ترويجي تا سقف 1  19/3/92 60 11

المللي داشته باشد (با ارائه مستندات ) امتياز پژوهشي قابل تخصيص تنها به مقاالت كنفرانسي داخلي كه عنوان ملي يا بين- 1  7/7/92  61  12
  گيرد.امتياز تعلق مي 2المللي حداكثر امتياز و كنفرانس بين 1است ( كنفرانس ملي حداكثر 

به مقاالت فارسي منتشر  01/01/1393با توجه به راه اندازي نشريات دانشگاه  و به منظور حمايت از انتشار آنها، از تاريخ -1- 1   11/12/92  64  13
  شده در نشرياتي كه فاقد گريد وزارتين ( علمي پژوهشي و علمي ترويجي)باشند امتيازي تعلق نمي گيرد. 

14  65  04/03/93  

كارفرمايي در قالب تشويق پژوهشي با تاييد معاونت پژوهشي دانشگاه قابل پژوهشي و مقرر گرديد حق الزحمه پروژه هاي - 1 
 پرداخت باشد

-و به منظور تشويق اعضاي هيئت علمي و دانشجويان دانشگاه در ارتباط با كنفرانس 07/07/92مورخ ام 61در تكميل جلسه  - 2 

امتياز  به مقاالت ارائه شده در كنفرانس مذكور تعلق  5/0اكثر هايي كه عنوان ملي يا بين المللي ذكر نشده است مقرر گرديد حد
  مي گيرد.

15  68  25/8/93  

پژوهشي يك امتيازپژوهشي، مشروط به ارائه نامه رسمي با  مقاله علمي 5و  ISCمقاله  ISI ،5مقاله  3به ازاي ارزيابي هر - 1 
 گيرد. مشخصات كامل مقاله (عنوان مقاله، عنوان نشريه و تاريخ ارزيابي) از نشريه مربوطه تعلق مي

 باشند):نمي ISIباشند (نمي JCRمصوبه نحوه ارزيابي نشريات علمي خارجي كه در ليست - 2 

نمايه  www.scimagojr.comبه آدرس  SJR : Scientific Journal Rankingsاي در سايت ه نشريهدر صورتي ك -1- 2
به ترتيب حداكثر تا  اندارزيابي شده Q4 و Q1 ،Q2 ،Q3شود، به مقاالت چاپ يا آنالين شده در نشرياتي كه توسط اين سايت 

  گيرد.امتياز تعلق مي 4و  5، 5، 5

16  71  17/12/93  

 هاي معنويت در سطح ملي و بين المللي با محوريت دانشكده علوم گردشگريبرگزاري كنفرانس توسعه گردشگري با رويكرد - 1 

 با محوريت دانشكده هنر و معماري IranAdExتصويب برگزاري نمايشكاه  - 2 

 المللي با محوريت دانشكده هنر و معماريبرگزاري كنفرانس تبليغات در سطح ملي و بين - 3 

 ايجاد دبيرخانه دائمي كنفرانس تبليغات با محوريت دانشكده هنر و معماري - 4 

 تشكيل انجمن علمي تبليغات ايران با محوريت دانشكده هنر و معماري - 5 

گردد. مقاالت كنفرانسي كه عالوه بر چاپ در  مرجع امتياز دهي به مقاالت بر اساس اولين مرجع داوري كننده آن محاسبه مي - 6 
نيز چاپ شوند مشروط به ارائه   ISI (Web Of Science)مجموعه مقاالت كنفرانس مربوطه در نشريات علمي پژوهشي و

 امتياز خواهند داشت. 7تا  5پژوهشي حداكثر  مستندات داوري نشريه مذكور و نظر شوراي محترم

باشد.  تاثير مي نامه بوده و در رتبه بندي اعضاي هيئت علمي بي هاي پژوهشي داوري مقاالت مشابه امتياز پايان امتياز فعاليت - 7 
 شود. امتياز داوري مقاالت در فرآيند ترفيع جزء امتيازات پايان نامه محسوب مي

  .باشدپژوهشي داوري مقاالت مشروط به درج نام داور در ليست داوران نشريه (پس ازچاپ) مي هاي ارزيابي فعاليت - 8 

17  72  03/03/94   

 به هر پژوهشگر در هر كنفرانس ملي يا بين المللي حداكثر بابت دو مقاله امتياز پژوهشي قابل تخصيص مي باشد. -1



علوم،تحقيقات و فناوري (جدول ضريب تشويق پژوهشي دانشگاه )  در خصوص جدول ضريب امتياز پژوهشي وزارت  - 2
 گردد.) نيز اعمال ميAffiliationنويسندگاني با بيش از يك وابستگي(

  
 


