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  امتياز  نوع و سطح شاخص  شاخص  رديف

  

  

  

  

  

1  

  

  

  

مقاالت چاپ 

شده در 

مجالت معتبر 

داخلي و 

  ارجيخ

JCR  امتياز 7بدون توجه به ضريب تاثير و  

ISI (WOS)  وScopus 6 امتياز  

مجالت نمايه شده در 

PubMed 

  امتياز 6

ISC )امتياز 5  )ليست شوراي راهبري  

علمي پژوهشي داخلي مورد 

  تاييد وزارتين

  امتياز 4

نمايه شده در نمايه  مجالت

 هاي معتبر 

  امتياز 2

لمي ترويجي مورد مجالت ع

  تاييد وزارتين

  امتياز 3

مقاالت چاپ 

شده در 

مجالت معتبر 

داخلي و 

  خارجي

خالصه مقاالت چاپ شده در 

هاي علمي معتبر ملي و همايش

  بين المللي

  امتياز  5امتياز و سقف حداكثر  1هر مقاله 

  

  

  

2  

  

  

هاي طرح

پژوهشي 

داراي حسن 

انجام كار از 

  كارفرما

داخل  هاي پژوهشيطرح

  دستگاه

  امتياز 2: مجري

 5/0: امتياز ساير همكاران 1: همكار اصلي

  امتياز

هاي پژوهشي مشترك طرح

  دستگاه با ساير سازمان ها

  امتياز 5: مجري

 1: امتياز ساير همكاران 5/2: همكار اصلي

  امتياز

هاي پژوهشي برون طرح

  سازماني

  امتياز 10: مجري

 2: امتياز ساير همكاران 5: همكار اصلي

  امتياز
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3  

تاليف و 

  تصنيف كتاب 

   نشر دانشگاهي و داوري شده

منبع از خود  10حداقل (

  )نويسنده باشد

  

  

  امتياز 15

  امتياز 7  نشر غيردانشگاهي

گردآوري و 

  ترجمه كتاب

  امتياز 20حداكثر   امتياز 5  نشر دانشگاهي و داوري شده

  امتياز 5/2  نشر غيردانشگاهي

  

  

  

4  

  

  

اكتشاف، 

اختراع، 

نوآوري، اثر 

بديع و ارزنده 

  هنري

ثبت شده در اداره مالكيت 

  صنعتي 

  امتياز 10حداكثر   امتياز 2

تاييد شده توسط سازمان 

پژوهشهاي علمي و صنعتي و 

  مراجع ذيصالح

  امتياز 10

  امتياز 7  وسط بنياد نخبگانتاييد شده ت

تاييديه وزارت ارشاد براي اثر 

  بديع و ارزنده هنري

  امتياز 10

  

  

5  

  

  

سردبيري، 

عضويت در 

هيات 

تحريريه، 

هيات مديريه 

انجمن علمي و 

  داوري مقاالت

داوري مقاالت ارسال شده به 

  مجالت علمي و پژوهشي

  امتياز  5امتياز و سقف حداكثر  1هر مقاله 

دبيري، عضويت در هيات سر

تحريريه، هيات مديريه انجمن 

  علمي

هر داخلي معتبر، 

  .امتياز 2 مورد

، هر JCRمجالت 

  .امتياز 3مورد 

مجالت، هر ساير 

  امتياز  1كدام 

  

  

 10سقف حداكثر 

  امتياز

  

  

6  

  

جوائز دريافت 

شده از 

ها يا جشنواره

ساير مراجع 

  معتبر

  امتياز 3  هاي ملي معتبرجشنواره

  امتياز 5  هاي بين المللي معتبرجشنواره

  امتياز  5امتياز و سقف حداكثر  1 موردهر   هاي استانيجشنواره

  

  


