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»برترمراکز تحقیقاتیجهت انتخاب میزان و نحوه محاسبه امتیاز فعالیتهاي پژوهشی« 

:مقاالت منتشره در مجالت معتبر داخلی و خارجی -1
: ود امتیازات مقاالت تحقیقی چاپ شده در مجالت داخلی یا خارجی برحسب درصد اعتبار که مجله در آن ایندکس شده به شرح جدول زیر محاسبه می ش

: ضوابط تخصیص امتیاز ) الف
: براساس جدول زیر محاسبه خواهد گردید مراکزامتیازات مقاالت چاپ شده 

شده در مجالت علمی پژوهشی براساس نوع ایندکسامتیاز مقاالت منتشر -1جدول 
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ISI2امتیاز5/0امتیاز1امتیاز5/1امتیاز
Pub Med5/1امتیاز4/0امتیاز75/0امتیاز1امتیاز
Scopus1امتیاز25/0امتیاز5/0امتیاز75/0امتیاز

: ضریب نوع مقاله
یکی از پایگاههاي طی همکاریهاي بین المللی در طی یکسال در مرکز تحقیقات کهتعداد مقاالت منتشر شده : میزان همکاریهاي بین المللی در مقاالت ) ب

Scopus ،ISI وPub Medهمکاریهاي بین المللی، در صورتی که یکی از نویسندگان داراي آدرس وابستگی در مقاالت منتج از . قابل بازیابی می باشد
. ضرب خواهد شد2/1با مؤسسات علمی خارج کشور باشد، امتیاز مقاله در ضریب

زاي هر مقاله امتیاز مقاله به ا. می باشدSJRدر Q1منظور مقاالت منتشر شده توسط مرکز تحقیقاتی که در دسته ژورنهالهاي :مقاالت کیفی منتشر شده  ) ج
.ضرب خواهد شد5/1در ضریب 

:می باشند به شرح زیر محاسبه می گردد(impact factor)که داراي ضریب تأثیر ISIامتیاز مقاالت منتشرشده در مجالت نمایه شده در :تبصره
)IF(ضریب تأثیر 2/0+ امتیاز مقاله 

: مقاالت ارائه شده در همایشهاي خارجی و داخلی کشور -2
رائه شده باشند و به صورت در همایشهاي داخلی یا خارجی بین المللی، در آن سال ا(Oral)مقصود مقاالتی هستند که به صورت پوستر یا شفاهی : تعریف 

Proceeding وabstractmeeting در پایگاههايISI web science نمایه شده باشد یا به صورتConference paper درscopus نمایه شده
.می باشد5/0امتیاز این شاخص به ازاي هر مقاله . است

: کتب منتشره به صورت تألیف -3
و تحقیقـات دانشـگاه در   مقصود کتب تألیفی می باشد که در سال ارزشیابی تألیف یا تجدید چاپ شده و توسط شوراي انتشارات معاونت آموزش: تعریف 

. می باشد2و امتیاز کتاب همان سال بررسی شده و امتیاز کسب کرده باشند

:ارجاع به مقاالت چاپ شده -4
به ازاي هـر  که scopusدر پایگاه استنادي ) 2013-2018(سال گذشته پنجدر طی مرکز تحقیقاتی کهبه مقاالت تعداد کل استنادات : تعداد کل استنادات 

.می باشد5حداکثر امتیاز تعلق گرفته به این بند . امتیاز1/0مورد استناد به مقاالت 
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نحوه محاسبه و توزیع امتیاز براي فعالیتهاي پژوهشی مشترك-2جدول 

تعداد همکاران 
)نفر(

سهم هر نفر از امتیاز برمبناي امتیاز اولیه
مجموع ضرایببقیه همکاراناول
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 2018دسامبر 22(1397تا آذرماه) 2017دسامبر 22(1396الزم به ذکر می باشد که زمان فعالیتهاي پژوهشی ارائه شده می بایست از اول آذرماه (
. باشد و ضمناً مالك زمانی جهت محاسبه امتیاز مقاالت، تاریخ چاپ آنها خواهد بود


