نکات مهم در محاسبه امتیاز بندهای مختلف ماده ( 3پژوهشی و فناوری)
 به مقاالت با همپوشانی بیشتر از  %07امتیازی تعلق نمی گیرد. در مقاالتی که نام دانشگاه به درستی درج نشده باشد ،امتیازی تعلق نمی گیرد .بطور مثال نام دانشگاه سیستان و بلوچستان به شرحذیل می باشد:
University of Sistan and Baluchestan
 مقاالتی که به دلیل حجم زیاد در چند شماره چاپ می شوند به عنوان یک مقاله محسوب می شوند. موضوع مقاله پژوهشی می بایست حداقل  %07مستقیماً در ارتباط با تخصص متقاضی( گروه آموزشی) باشد. چنانچه هدایت پایان نامه یا رساله دانشجو را بیش از یک استاد راهنما بر عهده داشته باشند صرفاً اولین استاد راهنما در مقاله می تواند ازسهم امتیاز تعیین شده برای نفر اول برخوردار باشد.
بند  :1-3نحوه ی امتیاز دهی به مقاالت علمی – پژوهشی در مجالت علمی معتبر (در بخش مجالت معتبر وبگاه هیات ممیزه
دانشگاه سیستان و بلوچستان ،لیست آن منتشر شده است)

 :Pامتیاز مقاله علمی  -پژوهشی
 :qضریب کیفیت مجله ی علمی -پژوهشی و مقاله می باشد که دقت در تعیین آن برای هر مقاله بسیار ضروری و حائز اهمیت است.
 :IFضریب تأثیر مجله می باشد که بر حسب آخرین فهرست ارائه شده توسط پایگاههای مربوطه و در صورت عدم وجود ،صفر منظور می
شود.
 :MIFمیانگین ضریب تأثیر مجالت حوزه تخصصی مقاله است .که به تشخیص کمیته تخصصی از فهرست مربوطه استخراج می گردد( .در
بخش مجالت معتبر ،جدول آن ارائه شده است).
 qبرای مجالت خارجی:
 qبرای مجالت ( ISIعلوم پایه ،کشاورزی ،فنی و مهندسی) و ( Web of Scienceرشته های هنر ،معماری و علوم انسانی) که در بخش
مجالت معتبر وبگاه هیات ممیزه دانشگاه سیستان و بلوچستان منتشر شده اند با توجه به کیفیت مقاله
می باشد .که مقدار آن توسط کمیته منتخب و کمیسیون تخصصی هیات ممیزه تعیین می شود .شاخص های آن:
جدید بودن مقاله و نتایج حاصله ،اهمیت موضوع مقاله در پیشبرد مرزهای دانش ،اثرگذاری آن در توسعه ی علم در کشور ،امکان عملی
شدن نتایج و بهره مندی جامعه از آن در حال و آینده ،کیفیت نگارش مقاله ،حجم و محتوای مقاله می باشد.
:
حالت اول:

 :برای مجالت ( ISIعلوم پایه ،کشاورزی ،فنی و مهندسی) این نسبت از جداول ارائه شده در بخش مجالت معتبر وبگاه هیات

ممیزه دانشگاه سیستان و بلوچستان منتشر شده اند استخراج و محاسبه می شود.
حالت دوم:

 :برای مجالت ( Web of Scienceرشته های هنر ،معماری و علوم انسانی) که در بخش مجالت معتبر وبگاه هیات ممیزه

دانشگاه سیستان و بلوچستان منتشر شده اند این نسبت برابر یک در نظر گرفته می شود.
حالت سوم:

 :برای سایر مجالت این مقدار صفر می باشد.

 qبرای مجالت داخلی:
 qبرای مجالت علمی و پژوهشی داخل کشور که از کمیسیون های ارزیابی نشریات علمی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری و یا وزارت
بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی مجوز دریافت کرده اند از رابطه ذیل محاسبه می شوند:
از جداول ذیل محاسبه می شوند:
و
و
مقادیر
ناشر و صاحب امتیاز مجله
دانشگاههای وابسته به وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی
با همکاری انجمن های علمی
دانشگاههای وابسته به وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی
بدون همکاری انجمن های علمی
مراکز تحقیقاتی غیر وابسته به وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی
وابسته به سایر وزارتخانه ها
دانشگاه آزاد اسالمی و موسسات غیر انتفاعی که از کمیسیون های ارزیابی نشریات علمی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری و یا
وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی مجوز دریافت کرده اند.

عمر مجله
(عمر مجله از تاریخ اعطای درجه علمی و پژوهشی توسط کمیسیون ارزیابی نشریات وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری و یا وزارت
بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی قابل محاسبه است).
 17سال
عمر مجله
 17سال عمر مجله  7سال
عمر مجله
 7سال

1
7/9
7/57
7/05

1
7/9
7/5

کیفیت مقاله
توسط کمیته منتخب و کمیسیون تخصصی هیات ممیزه تعیین می شود .شاخص های آن :جدید بودن مقاله و نتایج حاصله ،اهمیت
موضوع مقاله در پیشبرد مرزهای دانش ،اثرگذاری آن در توسعه ی علم در کشور ،امکان عملی شدن نتایج و بهره مندی جامعه از آن در
حال و آینده ،کیفیت نگارش مقاله ،حجم و محتوای مقاله می باشد.



 :Case Report ،Rapid Publication ،Technical Communication ،Letterبه مقاالتی که به صورت های مختلف غیر از یک
مقاله کامل ) (Full Paperاز قبیل Case Report ،Rapid Publication ،Technical Communication ،Letter :و هرگونه عنوان دیگری که
مقاله را از یک مقاله کامل پژوهشی متمایز می سازد حداکثر تا  %06امتیاز یک مقاله کامل تعلق می گیرد.



به مقاالت چاپ شده که دارای شرایط  Highly Cited Paper, Research Fronts, Hot Papersمی باشند .حداکثر تا سقف  ، 17امتیاز
تعلق می گیرد .این مقاالت دارای

می باشند.

 :Cتعداد ارجاعات غیر خودی به مقاله از تمام مجالت علمی – پژوهشی است که صرفاً براساس مدارک ارائه شده توسط متقاضی
تعیین می شود.
 :MCمیانگین تعداد ارجاعات به مقاالت حوزه تخصصی مقاله است که براساس حوزه تخصصی مقاله توسط کمیته تخصصی از فهرست
مربوطه استخراج می گردد( .در بخش مجالت معتبر ،جدول آن ارائه شده است).


همچنین در صورت انتشار مقاله در مجالت معروف همانند  Natureو امثال آن ،امتیاز معادل  Highly Cited Paperبه آن اختصاص می یابد.

بند  :2-3مقاالت علمی – مروری
 :Pامتیاز مقاله علمی – مروری :q ،ضریب کیفیت مجله ی علمی -مروری :IF ،ضریب تأثیر مجله و  :MIFمیانگین ضریب تأثیر مجالت حوزه
تخصصی مقاله است( .مقدار  qاز روابط بند  1-3محاسبه می شود).

بند  :2-3مقاالت علمی – ترویجی
 :Pامتیاز مقاله علمی – ترویجی :q ،ضریب کیفیت مجله ی علمی -ترویجی :IF ،ضریب تأثیر مجله و  :MIFمیانگین ضریب تأثیر مجالت حوزه
تخصصی مقاله است( .مقدار  qاز روابط بند  1-3محاسبه می شود).

بند  4-3و  :5-3کنفرانس ها:
کنفرانس ملی :چاپ مقاالت کامل حداکثر ( 1امتیاز)

کنفرانس ملی :چاپ خالصه مقاالت حداکثر ( 7/7امتیاز)

کنفرانس بین المللی :چاپ مقاالت کامل حداکثر ( 2امتیاز)

کنفرانس بین المللی :چاپ خالصه مقاالت حداکثر ( 1امتیاز)

بند  :12-3تالیف و تصنیف کتاب:
کتاب های تألیفی تخصصی باید توسط شورای چاپ و نشر دانشگاه متقاضی و یا سایر دانشگاهها و موسسات علمی معتبر به چاپ

رسیده باشد.
در صو رت تجدید چاپ کتاب تالیفی یا تصنیفی ،در صورتی که حداقل به میزان  %37در محتوای کتاب اصالح یا اضافه صورت پذیرفته باشد

به میزان اصالحات انجام شده به آن امتیاز تعلق می گیرد.
بند  -13-3ارزیابی ،داوری و نظارت بر فعالیت های پژوهشی ،فناوری و نوآوری
دستورالعمل محاسبه امتیاز ارزیابی ،داوری و نظارت بر فعالیت های پژوهشی ،فناوری و نوآوری (موضوع بند  13ماده  )3به شرح ذیل است.
الف :طرح های دانشگاهی تا  7/7امتیاز
ب :طرح های استانی و منطقه ای تا  1امتیاز
ج :طرح های ملی تا  2امتیاز


داوری  3اختراع یا  3اکتشاف ارجاعی از وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری یا مراجع مورد تایید وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری تا  1امتیاز



برای محاسبه ی امتیاز داوری مقاالت علمی پژوهشی ،ارایه ی گواهی معتبر داوری مقاالت چاپ شده در نشریات علمی پژوهشی
معتبر الزامی است .به 3مقاله ی داوری شده علمی پژوهشی  1امتیاز تعلق خواهد گرفت.
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