
                             

 پژوهشی -الف( مقاله علمی 

 و نمایه برتر: آیين نامه ارتقا( 1-3) بند  پژوهشی -های علمیهاز مقالالزم امتياز حداقل  – 1

 :باشدمی 1مطابق جدول  و نمایه برتر آیين نامه ارتقا( 1-3) بند  پژوهشی -های علمیهاز مقالالزم امتياز حداقل 

 1 دولج

 هـ د ج ب لفا

 نمایه برتر
 کل حداقل امتياز مقالهامتياز  مرتبه موضوع

حداقل امتياز نمایه 

 برتر

های نشریه ه مقال

 -علمیهای 

معتبر پژوهشی 

 داخلی و خارجی

 ح ز و 10 25 7تا  0 یدانشيار

 40 7تا  0 یاستاد

 

15 

  

های گروه

محض و   علوم

 یتجرب

علوم  گروه

  *انسانی )الف(

علوم  روهگ

 **()ب یانسان

JCR JCR, WOS  
JCR, WOS, 

Scopus 

، علم اطالع ی، علوم تربيتیروانشناس: پذیر استها امکاندر آن  (Empirical)و تجربی  یميدان هایوهشژپكه  یهایرشته *

 ی(، جغرافيا، زبان شناسیروسي، عرب، فرانسه، یصاد، مدیریت، آموزش زبان )انگليس، اقتی، حسابداری، علوم اجتماعیشناسدانش و 

دیگر موارد تصميم گيری منوط به  در ، معماری، شهرسازی، علوم ورزشی.یامطالعات ميان رشتهعلوم سياسی،  ،یامقابله

  .تشخيص هيات مميزه دانشگاه خواهد بود

، و معارف اسالمی تالهيا یهادارند: رشته و تجربی یميدان هایپژوهشكمتري براي  امکانكه  یهایرشته **

. در دیگر موارد تصميم گيری منوط شناسي نظري، تاریخ، حقوق، زبان(هادر هریك از زبان) مطالعات ادبي و زباني

 به تشخيص هيات مميزه دانشگاه خواهد بود.

  :یهای تخصصگروهدر  الزم هایو حداقل امتياز زمان بندی اجرا –2 

ی هاهاز مقال فقط (1جدول " هـ") ستون  نمایه برتر حداقل امتياز و دانشگاه تاریخ ابالغزمان اجرا از  مهندسي: -

 .کسب گردد می تواند   JCR-Q3یا     JCR-Q2 یا  JCR- Q1 نشریه های

" هـنمایه برتر )ستون "امتياز کسب حداقل  وه زمان اجرا از تاریخ ابالغ دانشگاعلوم پایه، كشاورزي و دامپزشكي:  -

 می باشد.( ضروری 1جدول 

درصد  80کسب  1396 زمان اجرا ازتاریخ ابالغ دانشگاه و به صورت پلکانی تا اول اسفند ماه انسانی )الف(:علوم  -

 درصد حداقل امتياز نمایه برتر ضروری می باشد. 100( و پس از آن 1جدول " هـ"حداقل امتياز نمایه برتر )ستون 

درصد  60کسب  1396 اول اسفند ماه به صورت پلکانی تاو غ دانشگاه تاریخ ابالزمان اجرا از :(بانسانی )علوم  -

درصد  100ن آپس از  درصد و 80 کسب 1397 ماه تا اول اسفند و( 1جدول  "هـ"حداقل امتياز نمایه برتر )ستون 

 حداقل امتياز نمایه برتر ضروری می باشد.

 

 اعضای هیات علمی آیین نامه ارتقاءسه  مادههای فعالیتبه شیوه نامه امتیازدهی 



 

 مسئول(: ) نویسنده حداقل امتياز الزم به عنوان نویسنده اصلی –3

 (1جدول " هـ"ستون درصد حداقل امتياز نمایه برتر ) 80( و 1جدول " د") ستون  کلحداقل امتياز درصد 50       

 .کسب گردد  ) نویسنده مسئول( می بایست به عنوان نویسنده اصلی

 :پژوهشی دانشگاه فردوسی مشهد –های علمی ی نشریههامقالهقابل قبول از  متيازحداکثر ا –4

 -های نشریه علمینامه ارتقاء( می تواند از مقالهآیين 1-3پژوهشی  ) بند  –های علمی تعداد مقاله درصد 20داکثر ح

 .دانشگاه فردوسی مشهد باشدپژوهشی 

 :های تخصصیها با توجه به کيفيت نشریه و گروهسقف امتياز مقاله –5
 می باشد. 2مطابق جدول  تخصصی هایه و گروهنشریها با توجه به کيفيت امتيازمقاله سقف

 2جدول 

 JCR كيفيت نشریه

Q1 

JCR 

Q2 

JCR 

Q3 

JCR 

Q4 

 

WOS (Web of Science) 

 یا

Scopus 

 ویا

 *نمایه تخصصي معتبر

 -علمي 

پژوهشي 

داخلي 

 (انگليسی)

 -علمي 

پژوهشي 

داخلي 

 (فارسی)

 خارجي داخلي     

حداكثر 

 امتياز

 3 4 5/3 5/4 5 5/5 5/6 7 علوم محض و تجربي

 ** 3 5 5/3 5/4 5/5 6 5/6 7  انسانی )الف(علوم 

 **3 5 4 5 6 6 7 7 )ب(علوم انساني 

 موجود است.دانشگاه  و فناوری معاونت پژوهشدر وبگاه نمایه تخصصي معتبر دارای  هایهفهرست نشری *

سال،  2به مدت  لوم انسانی )الف و ب(های عپژوهشی داخلی )فارسی(، در گروه  -های علمی** سقف امتياز مقاله

 باشد.می 5، ترفيع ساليانهصرفاً در امتيازدهی 

  :هكيفيت نگارش مقال –6

كيفيت  باشد.می)فارسي و انگليسي(  هایهیكي از اعضاي كميسيون تخصصي مسئول بررسي كيفيت نگارش مقال       

 گيرد.يف امتيازي تعلق نميضع هنگارش هر مقاله باید در حد متعارف باشد و به مقال

 :های همایشیمقاله –7

 باشد.می  1حداکثر امتياز مقاله کامل همایشی 

 :و فناوری پژوهشی اتتخلف –8

درخواست  ، بررسي پرونده ارتقا متوقف مي شود.متقاضی ارتقاو فناوری تخلف پژوهشی در صورت اثبات       

 خواهد بود. پذیروه بررسی تخلفات پژوهشی دانشگاه امکانمجدد بررسی پرونده پس از کسب نظرموافق کارگر

 اعضای هیات علمی آیین نامه ارتقاءسه  دهماهای فعالیتبه شیوه نامه امتیازدهی  -ادامه



 

  

 فناوری( 1–ب 

 از مقاله نمایه برتر هاآن معادل ها، وزن و امتیازجدول شاخص 

، 

 

 هاشرح کلی شاخص

 حداکثر امتیاز

 توضیحات با توجه به نوع محصول
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تولید محصول  -1

 بنیاندانش

)اعم از سخت افزاری و یا 

 افزارینرم
 ردوسی مشهد(با مالکیت دانشگاه ف

 

: ایننب بخننو عنن وه   1توضییی  

بننننر دولینننند معهننننو  )   نننن ، 

مجموعنننننن  و سیسنننننندم( شننننننام   

 شود.فرآیندها و خدمات نیز می

 

شنننننناخ  هننننننای  :2توضییییییی  

ارزیننننابی جهننننت د یننننیب نننننو  

معهنننننو  سنننننناده، مدوسنننننن  و 

 پیچیده:

س ح ننواوری و داننو بکنار  -

 گرفد  شده

 میزاب سرمای  گذاری -

 چند رشد  ای بودب -

 زماب انجام پروژه -

 دیم و نفر ساعت هرف شده -

)ارزو ضنننننننننرورت م نننننننننی   -

 اسدراژیک معهو (

)اسدانی، م نی و  برد داثیرگذاری -

 بیب الم  ی(

ارزو بننننننننالاوه ا دهننننننننادی   -

 معهو  

ارزیابی ک  الزم بذکراست   -

دانو فنی )معهو  دانو 

بنیاب( بر  بق  س وح آمادگی 

می دواند   (TRL)فناوری  

 .پذیرد هورت

 

تدوین -الف

  دانش فنی

دارای 

داییدی  

م ابق 

 رح 

 آزموب 
(Test Plan)  

یا ثبت 

 مالکیت

خ ق شده با ساخت  ،دانو فنی پای 

نمون  اه ی )نمون   اب  دجاری 

 سازی(

14 28 42 
یکی از  ب دنها  :1توضی 

ایب موارد امدیاز داده 

شود و دجم ی می

 باشد.نمی

: ع وه بر س  2توضی 

بیب س عی هم می س ح، 

 دواند معاسب  شود.

برای امدیاز   :3توضی 

د  ق گرفد  ب  گروه، 

مشاب  نویسندگاب ماال  

 داسیم می شود.

خ ق شده با ساخت  ،دانو فنی پای 

نمون  پرودودایپ )نمون   اب  

 بررسی(

10 20 30 

کشف شده از  ،دانو فنی پای 
 ریق مهندسی م کوس با ساخت 

)با اسدفاده  نمون  اه ی
ازمعهو  مشاب  خارجی و یا 
 بکارگیری پدنت دیگراب و یا ...(

7 15 25 

اعتبار  -ب
تاییدیه 
 محصول

 

دارای داییدی  از 
 مشدری م دبر

دشخی    : 1توضی   15 10 5 بیب الم  ی
مشدری م دبر در س ح 

الم  ی از  ریق م ی یا بیب
وزارت ذیرب  یا سازماب 

نیاز  اسداندارد در هورت 
  اب  اسد  م است.

: بیشدریب  2توضی  
 امدیاز م ک می باشد.

 9 6 - م ی

دارای داییدی  از 
سازماب اسداندارد و یا 

های مرجع آزمایشگاه
 م دبر 

 12 8 4 بیب الم  ی

 6 4 - م ی

نوع ثبت  -ج
 مالکیت

)شام  ثبت 
اخدرا ، عق 
کپی رایت، 
 رح 

هن دی و . . 
). 

 رجیخا
،  US)ب  دردیب  ثبت اخدرا   

 اروپا و ژاپب (
15 

بیشدریب امدیاز  :1توضی 
ب  پدنت امریکا د  ق 

 گیرد.می
ثبت اخدرا  می  :2توضی   

دواند در مرع   ندایج 
پژوهشی و در عد نمون  
ازمایشگاهی )بدوب ددویب 
دانو فنی معهو  دانو 
بنیاب کارگاهی و یا 

هن دی( باشد و ب  یکی 
 گیرد.ز د  ق میامدیا
:  د ییب میزاب 3توضی 

امدیاز و سهم مدااضی در 
م اونت پژوهو و 
فناوری دانشگاه انجام 

 شود.می

م دبر م ی و  کسب ردب  در پنج جشنواره

 الم  یبیب
10 

های جشنواره توضی  :
 :اهمیتم ی ب  دردیب 

شیخ  ،رازی ،خوارزمی
، ع م   با بائی، بهایی

، فارابی، هنری فجر
 جشنواره هفد  پژوهو

 اعضای هیات علمی آیین نامه ارتقاءسه  مادههای فعالیتبه شیوه نامه امتیازدهی  -ادامه
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 تاسیس شرکت فناور یا تخصصی -2

عضنننو هینننات ع منننی داثیرگنننذار و دارای نانننو  :1توضیییی   1 واعد فناوری )رشد مادمادی(

 ک یدی  و یا موسس شرکت می باشد.

مسدار در مرکز رشد دانشگاه و یا با دایید مرکز  :2توضی  

 رشد در سایر مراکز رشد و پارکهای فناوری باشد.

 باشد.امدیازها بهورت دجم ی نمی :3ضی  تو

 2 واعد فناوری )رشد(

 4 شرکت رشد یافد 

 10 شرکت دانو بنیاب

تاسیس واحد پژوهشی تقاضا  -3
 محور در دانشگاه

 گروه پژوهشی

با مجوز 
 وزارت ع وم

6 
 باشد: دارای عکم از دانشگاه  1توضی  

 10 مرکز پژوهشی )دو گروه( .باشد: امدیازها بهورت دجم ی نمی 2توضی  

 14 پژوهشکده داخ ی)س  گروه(

حد  تحقیق و توسعه صنایع و یا معماری )هنر(  مستقر در تاسیس وا -4

 دانشگاه )عقد قرارداد(
10 

مب غ  رارداد، مب غ معاق شنده، مینزاب و کیفینت خندمادی کن  

شود می دواند از  م ک های هدور داییدی  دوسن   اراِی  می

 م اونت پژوهو و فناوری دانشگاه باشد.

تخصصی با قابلیت ارائه خدمات  تاسیس آزمایشگاه مرجع در زمینه -5

 )حداقل برای یک خدمت(آکردیته اخذ بیرونی شامل  راه اندازی و 
14 

: میننزاب سننرمای  گننذاری، دخههننی بننودب و یننا 1دوضننیح 

های ارزیننابی ارائنن  خنندمات دخههننی و . . .  شنناخ 

 است.

: برای ایجاد ازمایشگاه ها یا کارگاه های اموزشنی 2دوضیح

ادر دخههننی م ننابق ایننیب نامنن  ارداننا  و دعایاننادی و یننا دفنن

 امدیاز انها معاسب  می شود.

بنننر اسننناس  10: امدیننناز ناشنننی از درامننند در بنننند 3دوضنننیح 

 .شودنسبت درآمد ب  سرمای  می دواند نرماالیز می
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وابسته به معاونت )نوآورانه حمایت شده توسط دفتر نوآوری  هایارائه طرح -6

 (ش و فناوری دانشگاهپژوه
 می باشد.  2عداکثر امدیاز  رح های نواوران   5/0

طرح برون دانشگاهی تقاضا محور ) شامل تحقیقات فناورانه،  -7

 های تخصصی، انتقال تکنولوژی، بهبود فرآیندها و غیره( مشاوره
امتیاز 
 کارنامه

:  رح های بروب دانشگاهی و دروب موسس  ای  1دوضیح 

کنن  مننی دواننند بننروو  تحقییق اهییداف دانشییگاه سییبز( )بمانننند

ف  ی دارای کارنام  دوس  م اونت پژوهشی دانشنگاه باشند، 

امدینناز کارنامنن  منن ک خواهنند بننود و در هننورت نینناز مننی 

 دواند نرماالیز  و یا باالنس شود.

های آموزشنی ها  یا کارگاه: برای ایجاد آزمایشگاه2دوضیح 

م ننابق آیننیب نامنن  ارداننا   و دعایاننادی ویننا دفننادر دخههننی

 شود. امدیاز آنها معاسب  می

هننای نادمننام نیننز در هننورت ارائنن  : بننرای  ننرح 3دوضننیح

 دالی  و مسدندات کافی، کارنام  می دواند هادر شود.

برای م اد  سازی  جهنت جنایگزینی بنا ماناالت  -4دوضیح 

شنود و هنر  امدیاز   نرح هنا بنا هنم جمنع نمنی جی سی ار، 

امدینناز شننام  جننایگزینی بننا نماینن  بردننر مننی   5  ننرح بنناالی

 شود.

 تدوین استاندارد های  معتبر  -8
 10 بیب الم  ی  

 اخذ داییدی  از م اونت پژوهو و فناوری دانشگاه.

 5 م ی
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فروش دانش فنی  تولید درآمد ریالی یا دالری از طریق  -9

 و یا تجاری سازی

هر سی  ب  ازای
)بر می یوب دوماب 

اساس نرخ دورم رسمی 
 دغییر می کند(

5/2 
:  بننن  دشنننخی  داوراب منننی دوانننند  ینننر خ نننی 1 دوضنننیح

 معاسب  شود.

: جننذب منننابع مننالی هننرفا بننرای دانشننگاه بننوده و 2 دوضننیح

 نگردد.ندفع فرد مسدایماً از آب مممکب است 

دی : جذب منابع مالی مسدا  از مسئولیدهای مدیری3دوضیح  

 باشد.می

:  امدینناز ایننب بننند م ننابق ایننیب نامنن  ارداننا  ابدنندا 4دوضننیح 

معاسب  و برای اسدفاده در نماین  بردنر از امدینازات اینب بنند 

 مجددا معاسب  می شود.

ارائه خدمات آزمایشگاهی تخصصی برای مشتریان  -10

در حوزه معماری )هنر(: در آمد  –5بیرونی مربوط به بند 

 اها یا دفاتر فنی حاصل از کارگ

5/1 

 1 جذب منابع مالی از خارج از دانشگاه   -11

 باشد.وران ، م اونت پژوهو و فناوری دانشگاه میهای فنامرجع دشخی   برای امدیاز دهی و دایید ف الیت 

 عدا   امدیازات الزم  نصف می دواند دا ( بو   اب ) و امدیازات فناوری مکدسب  1 بند  3عدا   امدیازات الزم از ماده  نصفدواند دا  امدیازات فناوری  اب   بو ، می

 اجرایی لعاظ  می شود. -ادسازی جهت د ام ت فناوران " در ماده ع میبخو "نه الزم بذکراست ک  امدیازات .نمای  بردر را پوشو دهد

  شود.امدیازات کارهای گروهی مشاب  روو داسیم امدیازات برای نویسندگاب ماال ، داسیم میو  باشدیساف م ازاتیامد  یک 

 اعضای هیات علمی آیین نامه ارتقاءسه  مادههای فعالیتبه شیوه نامه امتیازدهی  -ادامه



 

  

 

 های اثر بخش( سایر فعالیت 2 -ب
 ها از نمایه برتر ها، وزن و امتیاز معادل آنجدول شاخص

 توضیحات حداکثر امتیاز هاشرح کلی شاخص
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تاثیرات  -1
 علمی

 نظریه اصیل

                               3 تایید پیش اجالسیه کمیته های دستگاهی
بر اساس شیوه نام  
عمایت از کرسی های 

  21 تایید هیات حمایت از کرسی های نظریه پردازی نظری  پردازی

    کتاب

   تصنیف
  14 فارسی

امدیاز ایب بخو بر اساس 
شیوه نام  پیوست د ییب 

 خواهد شد.

  20 غیر فارسی

  5 تایید معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه تالیف

 لیاثر بخشی بین المل
به  اعضای هیات علمی  ترجمه شدن آثار علمی

 رزبان های دیگر )غیر فارسی( در انتشارات معتب
 امدیاز 10عداکثر   5

تاثیرات  -2
 هنری

 
 تولید اثر هنری

معماری به نحوی که در سط  ملی  -خلق اثر هنری
های ممتاز منطقه ای مطرح باشد و حاوی ویژگی -

 .یا فناوری نوین و برجسته باشد

بیب 
 الم  ی

 
 م ی

من ا  
 ای

ک دشخی  ویژگیهای م 
ی نویب و ممداز یا فناور

، درج در برجسد  

روزنامه ها یا سایت های 

برتر، مجالت تخصصی 

رشته و یا برگزیده 

مسابقات هنر و معماری  

  دارای هيات داوران معتبر

 

10 6 4 

نر
 ه
 و
ش
ان
 د
ت
س
رب
کا

 

تاثیرات -1
 اجتماعی

 یتاثیر رسانه ا

صاحبه تخصصی با هر یک  سه روزنامه برتر م -1
 کشوربا باالترین تیتراژ با مجوز دانشگاه

شبکه اصلی( در  5حضور در رسانه ملی )-2
 راستای تخصص و با مجوز از دانشگاه

   
 امدیاز 1هرمورد دا 
 امدیاز 4عداکثر 

تاثیرات -2
 فرهنگی

 – احیای مواریث ملی
 فرهنگی

 موزه
تخصصی مختلف  برپایی موزه های

 تاریخی، هنری، فرهنگی

 10 ملی

فا  ب  مجری با دخه  
 مربو   د  ق می گیرد.

 4 استانی

شناسایی و 
ثبت اثر 
مادی و 
 معنوی

تصحی  نسخه/نسخ خطی در حوزه فرهنگ 
 ایران و اسالم برای نخستین بار

 14 جهانی

 7 ملی

   
میراث 
 مکتوب

 فهرست نویسی نسخ خطی 

7 
 هجری 9آثار  ب  از  رب 

3 

 است.م اونت پژوهو و فناوری دانشگاه  اثربخو، های مرجع دشخی   برای امدیازدهی و دایید ف الیت 

  د. شویم میماال  داس سندگابیمشاب  نو اتازیامد یگروه یکارهامواردی ک  دهریح نشده است،  یو برا باشدیساف م ازاتیامد  یک 

 و  ب  دایید م اونت پژوهو و فناوری دانشگاه می دواند شام  رشد  های  یر ع وم انسانی و ک ی  موارد ب   یر از دهنیف و دالیف کداب و مشر

 شود.شام   نیزرا اجدماعی 

 نصفمی دواند دا  ( بو   اب ) مکدسب ف الیت اثربخو و امدیازات  1بند   3عدا   امدیازات الزم از ماده  نصف دواند دا  اب   بو ، می الیت اثربخو امدیازات ف 

    عدا   امدیازات الزم نمای  بردر را پوشو دهد.

 یاعضای هیات علم آیین نامه ارتقاءسه  مادههای فعالیتبه شیوه نامه امتیازدهی  -ادامه


