آيیي ًاهِ طرح پژٍِّ
(اهتیاز اػتثاري پژٍّص)
هقذهِ:
زض ضاستاي خْتزّي تِ فؼاليتّاي پژٍّطي ٍ فٌاٍضي زاًطگاُ ٍ ّسفوٌسساظي آىّا ،واّص هطاحل
ازاضي ٍ تسْيل زض فطايٌس تػَية ٍ ّعيٌِوطز اػتثاض فؼاليتّاي پژٍّطي ٍ فٌاٍضي ٍ ًيع ٍاگصاضي اذتياض تِ
اػضاي ّيأت ػلوي زض هسيطيت فؼاليتّاي پژٍّطي ٍ فٌاٍضي ذَز ،آيييًاهِ عطح پژٍِّ تسٍيي گطزيس.

هادُ  :1اّذاف
 تستطساظي خْت ّسايت فؼاليتّاي پژٍّطي ٍ فٌاٍضي زض ضاستاي اّساف ٍ تطًاهِ ضاّثطزيزاًطگاُ.
 حوايت اظ فؼاليتّاي پژٍّطي ٍ فٌاٍضي ّسفوٌس. تسطيغ زض ضًٍس تأهيي اػتثاض هَضز ًياظ فؼاليتّاي پژٍّطي ٍ فٌاٍضي. تسْيل زض ضًٍس اخطاي فؼاليتّاي پژٍّطي ٍ فٌاٍضي اػضاي ّيأت ػلوي. هسيطيت ػولىطز پژٍّطي ٍ فٌاٍضي اػضاي ّيأت ػلوي ٍ زاًطگاُ.هادُ  :2تخػیع اهتیاز

ًحَُي تخػیع اهتیاز تِ فؼالیتّاي پژٍّطي ٍ فٌاٍري تراساس جذٍل زير هيتاضذ:
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اهتیاز در ٍاحذ كار

فؼالیتّاي پژٍّطي ٍ فٌاٍري*
هقالِ  ISIفْرست ضذُ در ( JCRداراي ضرية تأثیر ())IF
هقالِ  ISIتذٍى ضريةتأثیر يا داراي ضرية تاثیر غفر
هقالِ ػلوي پژٍّطي خارجي داراي ًوايِ تخػػي هؼتثر
هقالِ ػلوي پژٍّطي داخلي ًوايِ ضذُ ISC
هقالِ ػلوي پژٍّطي داخلي
هقالِ ػلوي ترٍيجي
هقالِ دايرُالوؼارف
هقالِ ػلوي -خارجي
هقالِ كاهل در هجوَػِ هقالِّاي ّوايصّاي ػلوي هؼتثر
خالغِ هقالِ در ّوايصّاي ػلوي هؼتثر
هقالِ غذدرغذ هستخرج از رسالِ
راٌّوايي پاياىًاهِ كارضٌاسي ارضذ (درغَرتي كِ هقالِاي از
پاياىًاهِ استخراج ًطَد)
اختراع يا اكتطاف ثثت ضذُ داراي تأيیذيِ در داخل يا خارج از
كطَر
اثر تذيغ ٍ ارزًذُ ٌّري
گسارشّاي ػلوي طرحّاي پژٍّطي ٍ فٌاٍري ترٍى داًطگاّي
(هذيريت ارتثاط ػلوي داًطگاُ ٍ جاهؼِ)
تألیف يا تػٌیف كتاب
تررسي ٍ ًقذ ٍ ٍيرايص ػلوي كتاب
تػحیح اًتقادي كتاب هؼتثر
ترجوِ كتاب تراي رضتِّاي خاظ ػلَماًساًي
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* تَضيحات ضطٍضي:
 -1زض هَاضزي وِ ًحَُ ترػيع اهتياظ زض خسٍل فَق تػطيح ًگطزيسُ است ،هحاسثِ اهتياظ تط هثٌاي هػَتات
ّيأت هويعُ زاًطگاُ ذَاّس تَز.

 -2تِ ًفط اٍل همالِ چاج ضسُ زض ًططيِّاي  Science ٍ Natureتسٍى زض ًظط گطفتي تؼساز ًَيسٌسگاى
همالِ 20 ،اهيتاظ ٍ تِ ًفطات تؼسي  50زضغس اهتياظ همالِ تؼلك هيگيطز.
 -3تِ همالِ چاج ضسُ زض ًططيِّاي فْطست ضسُ زض  25زضغس تاالتطيي اهتياظ )ّ (Q1ط ضضتِ ترػػي
پايگاُ استٌازي  2 ،SJR-SCImagoتطاتط اهتياظ هؼوَل تؼلك هيگيطز.
 -4تِ همالِ چاج ضسُ زض ًططيِ ػلوي -ذاضخي (هؼتثر يا ًاهؼتثر تَدى ًطريًِ ،اهطخع است) كِ حذاقل 3

ضوارُ از آى چاج ضذُ است ،حساوثط  2اهتياظ تؼلك هيگيطز.
 -5تِ همالِ چاج ضسُ زض ًططيِ ػلوي -زاذلي اهتياظي تؼلك ًويگيطز (ّطچٌس زاضاي ًوايِ ISCتاضس)ٍ .
غطفاً تِ همالِ چاج ضسُ زض 3ضواضُ اٍل ًططيِ ػلوي زاًطگاُ فطزٍسي هطْس وِ ٌَّظ زضخِ ػلوي -
پژٍّطي وسة ًىطزُ است ،حساوثط  2اهتياظ تؼلك هيگيطز.
 -6تِ همالِ چاج ضسُ زض ًططيِ ًاهؼتثط ،اهتياظي تؼلك ًويگيطز.
 -7تِ همالِاي وِ تِ غَضت ياززاضت پژٍّطي ) ،(Research Noteهمالِ وَتاُ )،(Short Paper
گعاضش هَضزي ) ... ٍ Note ،Letter ،(Case Reportزض ًططيِ ػلوي پژٍّطي چاج هيضَز ٍ همالِ
واهل هحسَب ًويضَز 50 ،زضغس اهتياظ تؼلك هيگيطز.
 -8زض ّط ّوايص ػلوي هؼتثط ،غطفاً تِ  3همالِ واهل اهتياظتؼلك هيگيطز.
ً -9حَُ اهتياظزّي تِ ضزيفّاي  14تا  17خسٍل هعتَض زضذػَظ ويفيتً ،اضط ٍ تؼساز غفحات وتاب
ٍ ؿيطُ تطاساس هػَتات ّيأت هويعُ زاًطگاُ ذَاّس تَز.
 -10ضضتِّاي ذاظ ػلَم اًساًي تطاساس تػَية ّيأت هويعُ زاًطگاُ هيتاضس.
 -11زض هَاضزي وِ همالِ هسترطج اظ ضسالِ يا پاياىًاهِ زاًطدَ تاضس ،اهتياظ ًفط اٍل تِ استاز ضاٌّوا تؼلك
هيگيطز.
 -12اهتياظ گعاضشّاي ػلوي عطحّاي پژٍّطي ٍ فٌاٍضي تطٍى زاًطگاّي تطاساس آيييًاهِ هطتَط
ذَاّس تَز.
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 -13اهتياظ ضزيف  14خسٍل هعتَض تا ضطية  ٍ 0/65اهتياظ ضزيفّاي  15تا  17تا ضطية  0/4هحاسثِ
هيضَز .ايي اهتياظات غطفاً زض چاج اٍل وتاب هٌظَض هيضَز.
هادُ  :3تؼییي اهتیاز
اضظياتي ٍ ترػيع اهتياظپژٍِّ ،تطهثٌاي هياًگيي فؼاليتّاي پژٍّطي ٍ فٌاٍضي سِسال گصضتِ ّط ػضَ
ّيأت ػلوي ذَاّس تَز.
اػتثاض ترػيع زازُ ضسُ زض ّط سال ،حساوثط تا  3سال تؼس لاتل ّعيٌِ وطزى ذَاّس تَز .تسيْي است پس
اظ گصضت ايي ظهاى ،اهتياظ ٍ هاًسُ اػتثاض آى سال غفط هيگطزز .تِػٌَاى هثال اػتثاض اهتياظ وسة ضسُ زض
سال  1392زض سالّاي ً 95 ٍ 94 ، 93يع لاتل ّعيٌِوطز ذَاّس تَز.
تثػطُ  :1اهتياظ فؼاليتّاي پژٍّطي ٍ فٌاٍضي اػضاي ّيأت ػلوي اًتمالي تِ زاًطگاُ فطزٍسي هطْس
هٌَط تِ شوط ًطاًي هؤسسِ هثسأ تا ضطية  0/75هحاسثِ ٍ لحاظ هيضَز.
تثػطُ  :2اػضاي ّيأت ػلوي خسيساالسترسام هيتَاًٌس زض سال اٍل اظ وف اػتثاضپژٍِّ (هؼازل اػتثاض زٍ
عطح پژٍّطي ضواضُ  ٍ )2غطفاً تطاي اًدام عطحّاي پژٍّطي ٍ يا ووه تِ ضسالِ ٍ
پاياىًاهِّاي زاًطدَياى تحػيالت تىويلي استفازُ ًوايٌس .الثتِ چٌاًچِ ايي اػضا تتَاًٌس تاتَخِ
تِ هياًگيي اهتياظ فؼاليتّاي پژٍّطي ٍ فٌاٍضي سالّاي گصضتِ ذَز (فؼاليتّاي پژٍّطي ٍ
فٌاٍضي تؼس اظ زفاع اظ ضسالِ زوتطي تا ّط ًطاًي) اظ اػتثاضي تيص اظ اػتثاض وف تْطُهٌس ضًَس،
تسيْي است ايي اهتياظ هثٌاي هحاسثِ ذَاّس تَز .ضوٌاً هطتياى زاًطگاُ فطزٍسي هطْس زض
غَضت ازاهِ تحػيل ،پس اظ اذص هسضن زوتطا ٍ زض سال اٍل ضطٍع تِ واض تا هطتثِ استازياضي
هطوَل ايي اهتياظ ذَاٌّس تَز.
هادُ  :4هيعاى اػتثار ّر اهتیاز
هيعاى اػتثاض تِ اظاي ّط اهتياظ تا تَخِ تِ هيعاى اػتثاضات پژٍّطي ٍ فٌاٍضي زاًطگاُ زض ّط سال تؼييي
ذَاّس ضس.
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هادُ  :5فؼالیتّاي هطوَل طرح پژٍِّ ٍ ًحَُ ّسيٌِكرد اػتثار
 -1طرحّاي پژٍّطي درٍى داًطگاّي:
 -1-1عطحّاي پژٍّطي ضواضُ  :1تا سمف اػتثاض  60هيليَى ضيال ٍ تا تػَية گطٍُ هطتَط ،ضَضاي
پژٍّطي زاًطىسُ ٍ واضگطٍُ ترػػي ضَضاي پژٍّص ٍ فٌاٍضي زاًطگاُ.
 -2-1عطحّاي پژٍّطي ضواضُ  :2تا سمف اػتثاض  30هيليَى ضيال ،تا تػَية گطٍُ هطتَط ٍ ضَضاي
پژٍّطي زاًطىسُ.
 -3-1عطحّاي پژٍّطي ضواضُ ( 3ضسالِ ٍ پاياىًاهِ زاًطدَياى تحػيالت تىويلي) :تاتػَية گطٍُ
هطتَط ٍ ضَضاي پژٍّطي زاًطىسُ.
 -1-3-1پاياىًاهِ واضضٌاسياضضس :تا سمف اػتثاض  3هيليَى ضيال زض ضضتِّاي تدطتي (هٌْسسي ،وطاٍضظي
ٍ زاهپعضىي) ٍ  1/2هيليَى ضيال زض ضضتِّاي ًظطي اظ اػتثاضات هتوطوع پژٍّطي ٍ هاتِالتفاٍت تا سمف
اػتثاض  40هيليَى ضيال اظ اػتثاض پژٍِّ استاز(اى) ضاٌّوا يا هطاٍض(اى).
 -2-3-1ضسالِ زوتطي :تا سمف اػتثاض  10هيليَى ضيال زض ضضتِّاي تدطتي (هٌْسسي ،وطاٍضظي ٍ
زاهپعضىي) ٍ  3هيليَى ضيال زض ضضتِّاي ًظطي اظ اػتثاضات هتوطوع پژٍّطي ٍ هاتِالتفاٍت تا سمف اػتثاض
 100هيليَى ضيال ( 150هيليَى ضيال تا لحاظ همالِ اضافي) اظ اػتثاض پژٍِّ استاز(اى) ضاٌّوا يا هطاٍض(اى).
تثػطُ  - 1زض غَضتي وِ حسالل  50زضغس اػتثاض عطح ضواضُ  2 ٍ 1خْت تأهيي تدْيعات پژٍّطي ٍ
هَاز آظهايطگاّي هٌظَض ضَز ،سمف اػتثاض عطح ضواضُ  1تا  80هيليَى ضيال ٍ عطح ضواضُ 2
تا  40هيليَى ضيال لاتل افعايص ذَاّس تَز.
تثػطُ  - 2حساوثط تؼساز عطحّاي خاضي ضواضُ  2 ٍ 1اػضاي ّيأت ػلوي تِ ػٌَاى هدطي 4 ،هَضز ٍ تِ
ػٌَاى ّوىاض  5هَضز هي تاضس.
تثػطُ  - 3تسَيِ حساب عطحّاي پژٍّطي ضواضُ  2 ٍ 1هٌَط تِ اضائِ گعاضش ًْايي عطح ٍ ،تِ تطتية
چاج  1 ٍ 2همالِ زض ًططيِ ّاي هؼتثط هيتاضس .تَغيِ هيگطزز همالِ ّا زض چٌس ًططيِ چاج
ضًَس.
تثػطُ  - 4اهتياظ عطحّاي پژٍّطي ٍ فٌاٍضي تطٍىزاًطگاّي هٌَط تِ اظْاض ضضايت سفاضشزٌّسُ ٍ
غسٍض واضًاهِ عطح تَسظ هسيطيت اضتثاط ػلوي زاًطگاُ ٍ خاهؼِ است.
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 -2ذطيس تدْيعات آظهايطگاّي سطهايِاي تا هَافقت هؼاًٍت پژٍّص ٍ فٌاٍري داًطگاُ.
 -3ضركت در هجاهغ ػلوي هؼتثر داخل ٍ خارج از كطَر:
ّ -1-3عيٌِ ّاي ضطوت اػضاي ّيأت ػلوي زض هداهغ هؼتثط تييالوللي ذاضج اظ وطَض خْت اضائِ همالِ
ضفاّي ٍ يا ضطوت زض واضگاُّاي ػلوي هؼتثط ذاضج اظ وطَض اػن اظ ّعيٌِ ثثتًام ،تليظ ضفت ٍ
تطگطت ٍ حك هأهَضيت تا استٌاز تِ هػَتات هطتَط لاتل پطزاذت هيتاضس.
ّ -2-3عيٌِ ضطوت اػضاي ّيأت ػلوي زض ّوايصّاي ػلوي زاذل وطَض تط اساس هػَتات ضَضاي
پژٍّص ٍ فٌاٍضي زاًطگاُ لاتل پطزاذت هيتاضس.
 -4حق ػضَيت در هجاهغ ػلوي داخل ٍ خارج كطَر:
حك ػضَيت يه اًدوي ػلوي هؼتثط ذاضخي ٍ يه اًدوي ػلوي هؼتثط زاذلي لاتل پطزاذت هيتاضس.
ّ -5سيٌِ چاج ( )Page chargeهقالِ  ISIداخلي ٍ خارجي داراي ضرية تأثیر ( )IFتراساس
هػَتات هرتَط.
 -6حق ثثتًام ضركت در كارگاُّا ٍ دٍرُّاي كَتاُهذت آهَزضي ٍ پژٍّطي داخل كطَر تراساس
هػَتات هرتَط.
هادُ  :6تٌظین اسٌاد هثثتِ حساتذاري
خْت تسطيغ زض پطزاذت اػتثاضات عطح پژٍِّ ،تٌرَاُگطزاًي زض اذتياض زاًطىسُ لطاض زازُ هيضَز.
پطزاذت اػتثاض اظ هحل ايي تٌرَاُگطزاى پس اظ تأييس ضييس يا هؼاٍى پژٍّطي ٍ فٌاٍضي زاًطىسُ غَضت
هيگيطز.
تٌظین اسٌاد طرحّاي پژٍّطي ضوارُ :2 ٍ 1
ّ -1عيٌِ ذطيس تدْيعات آظهايطگاّي سطهايِاي ٍ هَاز آظهايطگاّي ٍ هػطفي تا اضائِ فاوتَض هؼتثط ٍ
لثض اًثاض  /غَضتدلسِ پطزاذت هيگطزز.
 -2حكالتحميك ّط يه اظ ّوىاضاى عطح اظ هحل اػتثاض پژٍِّ ّواى ّوىاض ،پس اظ ذاتوِ عطح ٍ چاج
همالِ عثك هػَتات هطتَط لاتل پطزاذت ذَاّس تَز.
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 -3حكالتحميك ٍ ّعيٌِّاي پطسٌلي عطح پس اظ ذاتوِ عطح ٍ چاج همالِ (ّا)(يا پصيطش) ٍ اضائِ
زضذَاست هدطي ٍ تأييس هؼاٍى پژٍّطي ٍ فٌاٍضي زاًطىسُ تا تَخِ تِ زستَضالؼول ساهاًسّي
حكالتحميك لاتل پطزاذت هيتاضس.
 -4سايط ّعيٌِّاي عطح ،حسة هَضز تا اضائِ فاوتَض  /غَضتدلسِ عثك ضَاتظ عطح ّاي پژٍّطي لاتل
پطزاذت ذَاّس تَز.
تٌظین اسٌاد طرحّاي پژٍّطي ضوارُ : 3
 -1اػتثاض هتوطوع عطحّاي ضواضُ  3تِ زاًطدَ پطزاذت هيگطزز.
 -2سايط اػتثاضات عطحّاي ضواضُ  3وِ اظ هحل اػتثاض پژٍِّ استاز ضاٌّوا (يا هطاٍض) هيتاضس ،غطفاً تِ
هٌظَض ذطيس تدْيعات ٍ هَاز هػطفي ّعيٌِ هيگطزز ٍ هستلعم اضائِ فاوتَض هؼتثط ٍ لثض اًثاض/
غَضتدلسِ هي تاضس.
تٌظین اسٌاد ضركت در ّوايصّا ٍ پرداخت حق ثثت ًام ضركت در كارگاُّا ،دٍرُّاي كَتاُهذت
آهَزضي ٍ پژٍّطي داخل كطَر:
ّعيٌِ هطتثظ تا ضطوت زض ّوايصّا ،پرداخت حق ثثت ًام ضركت در واضگاُّا ٍ زٍضُّاي وَتاُهست
آهَظضي ٍ پژٍّطي زاذل وطَض تا اضائِ اسٌاز هثثتِ ٍ ضػايت سمف اػتثاض هػَب ٍ ضَاتظ هطتَط لاتل
پطزاذت هي تاضس.
تٌظین اسٌاد ّسيٌِ چاج هقالِ ) ،(page chargeحق ػضَيت در هجاهغ ػلوي داخل ٍ خارج از
كطَر:
تا اضائِ ضسيس (يا فاوتَض) اظ هطاخغ شيطتظ لاتل پطزاذت هيتاضس.
هادُ  :7هحاسثِ ٍ هویسي اهتیازات
فؼاليتّاي پژٍّطي ٍ فٌاٍضي هطوَل عطح ّط ػضَ ّيأت ػلوي ،اظ اتتسا تا اًتْاي زٍضٓ اضظياتي ( 11زي
سال لثل تا  10زي سال تؼس) تَسظ واضگطٍّي هطوة اظ ضئيس زاًطىسُ ،هؼاٍى پژٍّطي ٍ فٌاٍضي
زاًطىسُ ،هسيطگطٍُ آهَظضي هطتَط ،زتيطواضگطٍُ هٌترة ٍ يه ًفط اظ اػضاء ّيأت ػلوي گطٍُ هطتَط
تطضسي ٍ اهتياظ وسة ضسُ هحاسثِ هي گطزز .ايي اهتياظ خْت تطضسي ٍ تػَية ًْايي تِ هؼاًٍت پژٍّطي
ٍ فٌاٍضي زاًطگاُ هٌؼىس ٍ پس اظ تطضسي ٍ تأييس آى تَسظ واضگطٍُ هويعي عطح پژٍِّ تِ زاًطىسُ
هطتَط اتالؽ ذَاّس ضس.
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هازُ  :8اهتياظ ٍيژُ
زض ضاستاي تَخِ ٍيژُ تا اضتماي ويفيت پژٍّص ٍ فٌاٍضي ٍ تدليل ،تِ هيعاى هٌسضج شيل تِ اػتثاض پژٍِّ
ٍاخسيي ضطايظ اضافِ ذَاّس ضس .پس اظ وسة ايي ػٌاٍيي زض ّط سال ،افعايص هَضزًظط زض اػتثاض
پژٍِّ سال آيٌسُ لحاظ ذَاّس ضس.
هؼازل  50زضغس اػتثاض پژٍِّ

 -1استاز ًوًَِ وطَضي

تِ تطتية هؼازل 20ٍ 30 ،50زضغس اػتثاض پژٍِّ

 -2پژٍّطگط تطتط وطَضي :ضتثِ اٍل ،زٍم ٍ سَم
 -3ضتثِ اٍل خطٌَاضُ فاضاتي ،ذَاضظهي ٍ ضاظي

هؼازل  25زضغس اػتثاض پژٍِّ

 -4وسة تاالتطيي  H_Indexزض گطٍُ ّاي چْاضگاًِ

هؼازل  25زضغس اػتثاض پژٍِّ

 تاظُ ظهاًي پٌح سالِ تطاي هحاسثِ  H_Indexزض ّط سال زض ًظط گطفتِ هيضَز. ّط فطز ّط پٌح سال يه تاض هي تَاًس اظ ايي اهتياظ استفازُ ًوايس. چْاض گطٍُ هصوَض تَسظ هؼاًٍت پژٍّص ٍ فٌاٍضي زاًطگاُ اػالم ذَاّس ضس. -5وسة ػٌَاى زض تطتطيي خطٌَاضُ فٌاٍضي هلي تَسظ هسيط ػاهل ضطوت ّاي زاًص تٌياى يا هسيط ػاهل
ٍاحسّاي هطاوع ضضس زاًطگاُ :ضضتِ ّاي ػلَم اًساًي هؼازل  30زضغس ٍ تميِ  20زضغس اػتثاض پژٍِّ
تِ اظاي ّط زاًطدَ حساوثط  200هيليَى ضيال.

 -6خصب زاًطدَي زوتطي ذاضخي:

ايي هثلؾ غطفا تطاي اخطاي ضسالِ زوتطي زاًطدَي ذاضخي تِ اػتثاض پژٍِّ استاز ضاٌّوا افعٍزُ هيگطزز
ٍ تا اضائِ فاوتَض ٍ اسٌاز هطتَط لاتل ّعيٌِ وطز ذَاّس تَز.
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هادُ  :9تركیة اػضاء كارگرٍُ هویسي طرح پژٍِّ ػثارتست از :
 -1هؼاٍى پژٍّص ٍ فٌاٍضي زاًطگاُ تِ ػٌَاى ضييس واضگطٍُ
 -2هسيط پژٍّطي زاًطگاُ تِ ػٌَاى زتيط واضگطٍُ
 -3هؼاٍى پژٍّطي ٍ فٌاٍضي زاًطىسُ هطتَط
 -4واضضٌاس عطح پژٍِّ زاًطگاُ
 -5هسيطگطٍُ هطتَط
 -6زتيط واضگطٍُ هٌترة زاًطىسُ هطتَط
تثػطُ :ضزيف ( 6 ٍ 5هسيط گطٍُ ٍ زتيط واضگطٍُ هٌترة زاًطىسُ) زض غَضتي وِ زض ضًٍس تطضسي
اهتياظات ،اتْاهي زض فطمّا ٍ اعالػات تىويل ضسُ ٍخَز زاضتِ تاضس زض خلسات واضگطٍُ حضَض ذَاٌّس
يافت.
ايي آيييًاهِ زض خلسِ هَضخ  1393/01/20ضَضاي پژٍّطي ٍ فٌاٍضي زاًطگاُ زض  9هازُ ٍ  7تثػطُ تِ
تػَية ًْايي ضسيس ٍ اظ تاضيد  1393/01/01الظم االخطا است.
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