
 

 

 بسمه تعالی

 

 های پژوهشی و فناوری دانشگاه بوعلی سینانامه ارزیابی فعالیتشیوه

 

ابهام از شیوه ارزیابی و امتیاز های پژوهشی دانشگاه، رفعدر راستای کیفیت بخشی و ارتقا فعالیت -مقدمه

های یابی فعالیتنامه جهت ارزها این شیوهسازی آن در کلیه دانشکدههای پژوهشی و یکساندهی به فعالیت

پژوهشی و فناوری برای تخصیص پژوهانه، اخذ ترفیع سالیانه و ترفیع تشویقی اعضای محترم هیات علمی 

 است.هدانشگاه تهیه و تدوین گردید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 بند
عنوان فعالیت 

 پژوهشی
 امتیاز موارد دارای امتیاز

سقف 

 امتیاز

-مقاالت علمی 1-1

 پژوهشی

 یبه زبان خارج

 .IFدارای  Wosiمقاالت نمایه شده در  -الف

 .Wokiiب( مقاالت نمایه شده در 

 .Scopusج(مقاالت نمایه شده در 

 PROQUEST ،.EBSCOد( مقاالت نمایه شده در 

 

تایید شورای  بادیگر مربوط به بند )د( نمایه های معتبر : -1 تبصره

 دانشگاه قابل قبول خواهد بود. پژوهشی

 امتیاز 7تا 

 امتیاز 5تا 

 امتیاز 5تا 

 امتیاز 3تا 

 

 

 

 ندارد

 -مقاالت علمی 1-2

پژوهشی به زبان 

 فارسی

 الف( مقاالت دارای رتبه علمی پژوهشی وزارتین

که امکان چاپ  موضوعاتیب( مقاالت دارای رتبه علمی پژوهشی در 

 .مقاله در مجالت خارجی ندارند

 

شی دانشگاه ب توسط شورای پژوه بند مشمولموضوعات  -1 تبصره

 .تعیین می گردند

مقاالت وتویی ترفیع یا تخصیص کامل گرنت از مقاالت بند  -2 تبصره

 الف و ب مورد قبول می باشند.   2-1بند  ج  و و  الف، ب  1-1

فقط از  ویقیشتامتیازهای قابل ذخیره در ترفیع و ترفیع  -3تبصره 

 .می باشد 2-1و  1-1بندهای 

کی از مقاالت چاپ شده از هر عضو هیات ساالنه فقط به ی -4تبصره

 علمی در مجالت داخل دانشگاه، امتیاز تعلق می گیرد.

 امتیاز 5تا 

 

 امتیاز 7تا 

 ندارد

 مروری-مقاالت علمی 2

 Reviewو 

  Scopusو  Wokالف(مقاالت نمایه شده در 

 وزارتین ب(مقاالت دارای رتبه علمی پژوهشی

 امتیاز 4تا 

 امتیاز 4تا 

 ندارد

 -مقاالت علمی 3

 یالمعارفةدایر ،ترویجی

 االت انتقادیقو م

 ندارد امتیاز 3تا  مقاالت دارای رتبه علمی ترویجی وزارتین 

کامل مقاالت  4

  کنفرانسی

 

 و موسسات هاانجمنالف( مقاالت کنفرانسی بین المللی که توسط 

ه های معتبر نمایهای مختلف برگزار می گردد یا در پایگاهعلمی رشته

 .دشونمی 

  ،ی علمیهاانجمنب( مقاالت کنفرانسی ملی که توسط 

معتبر وزارتین برگزار می و مراکز تحقیقاتی هاپژوهشگاه،هادانشگاه

 .گردد

 غیر از موارد فوق و استانی  ج( مقاالت کنفرانسی داخلی ملی

 ، در هر کنفرانس به حداکثر دو مقاله امتیاز داده می شود -1 تبصره

در فقط به یکی از مقاالت ارائه شده از هر عضو هیات علمی  -2تبصره 

امتیاز تعلق می  ، ی برگزار شده در دانشگاه بوعلی سیناهاکنفرانس

 گیرد. به مقاالت  کنفرانسی دانشجویی امتیاز تعلق  نمیو گیرد 

 امتیاز 2تا 

 

 

 امتیاز 2تا 

 

 امتیاز 5/0تا 
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 تخالصه مقاال 5

 کنفرانسی

ی معتبر بین المللی و ملی برگزار شده هاکنفرانسدر  خالصه مقاله

 و مراکز تحقیقاتیهاپژوهشگاه،هادانشگاهی علمی یا هاانجمنتوسط 

 معتبر وزارتین

های علمی معتبر بیندرصورت نمایه شدن مقاالت در پایگاه -1 تبصره

 یافت.خواهد  ایشالمللی سقف امتیاز تا یک، افز

 5 امتیاز 5/0



 

 

لمی مقاالت ع 6

از مستخرج صددرصد 

شخص  پایان نامه

 متقاضی

مستخرج از پایان نامه   ترویجی-و علمی پژوهشی-الف( مقاالت علمی

 (و اعتبار علمی پژوهشی وزارتین Wok, Scopus)با نمایه 

 مستخرج از پایان نامه ب( مقاالت کنفرانسی 

ه و جایگاامتیازها  بدون درنظر گرفتن تعداد نویسندگان   -1 تبصره

 .می باشدمتقاضی در مجموعه نویسندگان 

 امتیاز 1

 

 امتیاز5/0

5 

تولید دانش فنی یا  7

اکتشاف و اختراع 

 منجر به تجاری سازی

  ح که توسطذیصال به ازای هر گواهی تجاری سازی از مراجع معتبر

 مشخص می شوند.شورای عالی تحقیقات و فناوری )عتف( 

 ندارد امتیاز 20تا 

ی ینهاگزارش  8-1

ی پژوهشی و هاطر ح

 فناوری

 ی داخل دانشگاهی هاطر ح الف(

 ی استانیهاطر ح ب(

 ی ملیهاطر حج( 

قرارداد  با  یی هستند دارای کد ملیهاطر حی ملی هاطر ح -1 تبصره

در سطح ملی آن استفاده  موردبا امضای وزیر یا معاون وزیر باشد و 

 باشد.

گیرد که طی قرارداد با  یی امتیاز کامل تعلق میهاطر حبه  -2 تبصره

یی که با مجوز شورای پژوهشی دانشگاه هابه طر ح دانشگاه انجام گیرد.

 امتیاز تعلق می گیرد. %50( با دانشگاه انجام گرفته باشد )بدون قرارداد

انجام  با دانشگاه که بدون مجوز دانشگاه و بدون قرارداد ییهاطر حبه 

 گیرد. گرفته باشد امتیازی تعلق نمی

مربوط قرار  یا معاون وزیر ی که مورد تشویق وزیریهاطر حبه  -3تبصره 

 .امتیاز اضافه تعلق می گیرد %50 تا گیرد

 امتیاز 4

 امتیاز 7

 امتیاز 14

 ندارد

اثر بدیع و ارزنده  8-2

 هنری

 ی کشوریهاانجمناثر بدیع هنری که دارای گواهی معتبر از یکی از 

 .باشد یا فرهنگستان هنر مربوط معتبر

 )انفرادی( با ارایه آثار شخص متقاضی های هنرینمایشگاه برگزاری 

 )گروهی( ارایه آثار شخص متقاضی اب های هنریبرگزاری نمایشگاه

 امتیاز 14

  

 امتیاز 7تا 

 امتیاز 5تا 

 ندارد

اختراع یا اکتشاف  9

 ثبت شده 

توسط و تایید شده داوری شده  ،ثبت شده و اکتشافات اختراعات

و سایر مراجع ذیصال ح با  های علمی و صنعتی ایرانزمان پژوهشسا

  .اعالم وزراتین

 ندارد امتیاز 10

جذب اعتبار گرنت  10

)بجز  داخلی و خارجی

 از منابع دانشگاه(

 ندارد امتیاز 1 میلیون تومان 10به  ازای هر 

 های فناوریفعالیت 11

 –)اختراعات 

 (هاجشنواره

 .های ملی موفق به کسب جایزه شوندرهاختراعاتی که در جشنوا

  .های استانی موفق به کسب جایزه  شونداختراعاتی که در جشنواره

 امتیاز 2

 امتیاز 1

5 

بوعلی دانشگاه مرکز نشر تالیف کتاب در حوزه تخصصی با نشر توسط تالیف کتاب 12

 های معتبر وزارتینسینا یا دانشگاه

دارای توسط انتشارات معتبر تالیف کتاب درحوزه تخصصی با نشر 

 (دانشگاه پژوهشی)به تایید شورای  علمیداوری 

المعارف )چند جلدی( با نشر ةمانند دایر یهایتالیف مجموعه کتاب

 های معتبر وزارتینو دانشگاه توسط انتشارات دانشگاه

 با داوری ها با نشر توسط انتشارات معتبرتالیف مجموعه کتاب

 

 امتیاز 15تا 

 

 امتیاز 8تا 

 

 امتیاز 30تا 

 امتیاز 20تا 

 ندارد



 

 

داوری و  ،ارزیابی 13

های نظارت بر فعالیت

 پژوهشی و فناوری

به عنوان ی پژوهشی یا فناوری )نام ناظر در گزارش هاطر حنظارت بر 

 .ذکر شده باشد( سینا، هیات علمی دانشگاه بوعلی

 اوریو پارک علم و فن ی مراکز رشد و پیش رشدهاطر حنظارت بر 

های از دانشگاه ی پژوهشی یا فناوری دارای گواهی معتبرهاطر حداوری 

 های دولتیمعتبر وزارتین یا سازمان

امتیازدهی کتابهای تالیفی و ترجمه ای طبق شیوه نامه جدید -1تبصره

می محاسبه  که به پیوست ارائه شده است ، وهشیژمصوبه شورای پ

 شوند.

 

 امتیاز 2تا 

 امتیاز 25/0تا 

 

 امتیاز 5/0تا 

8 

تجدید چاپ کتب  14

 لیفیتا

 .درصدی( 30)با تغییرات  تجدید چاپ

توسط  ،های خارج از انتشارات دانشگاهتجدید چاپبه  -1تبصره 

  .امتیاز تعلق می گیرد %50، انتشارات معتبر

 امتیاز 3تا 

 

9 

 .در شناسنامه کتاب قید شود ستارویرایش علمی کتاب که نام ویرا ویرایش علمی کتاب 15

یا  ویرایش علمی کتاب با ارایه گواهی معتبر از انتشارات دانشگاه

 انتشارات معتبر

 امتیاز  2 تا

 

 امتیاز 1 تا

10 

ری مقاالت و داو 15

 هاکتاب

و  ISI ،پژوهشی ) علمی پژوهشی وزارتین-داوری مقاالت علمی

Scopus( ) ارایه گواهی معتبر یا پرینت صفحه داوری از سایت  با

 مجله(

 برای انتشارات معتبر داوری کتاب 

 امتیاز 0.5تا 

 

 

 امتیاز 1تا 

5 

 دانشگاه(مرکز نشرسط )نشر تو تصحیح انتقادی کتاب معتبر تصحیح انتقادی کتاب 16

 دارای داوری( تصحیح انتقادی کتاب )نشر توسط انتشاراتی معتبر

 امتیاز 10تا 

 امتیاز 7تا 

20 

 راهنمایی پایان نامه دکتری راهنمایی پایان نامه 17

 راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد

 مشاوره  پایان نامه دکتری

 مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد

 امتیاز 6

 امتیاز 5/2

 امتیاز 2

 امتیاز 1

- 

20 

 هاارایه دستاوردهای کرسی نظریه پردازی در همایش کرسی نظریه پردازی 18

 (دانشگاه نقد علمی در حوزه علوم انسانی )مورد تایید شورای پژوهشی

  در حوزه علوم انسانینوآوری 

 نظریه پردازی

 امتیاز 3تا 

 امتیاز 5تا 

 امتیاز 7تا 

 امتیاز 12تا 

 دندار

کسب رتبه در  19

های ملی و جشنواره

 المللیبین

 المللیهای معتبر علمی بینکسب رتبه در جشنواره

 (فجر و رازی)خوارزمی، فارابی،  های ملیکسب رتبه در جشنواره

های معتبر ملی ) به تایید شورای کسب رتبه در سایر جشنواره

 پژوهشی(

 امتیاز 5

 امتیاز 5

 

 امتیاز 2تا 

10 

 دانشگاه بوعلی سینامرکز نشربا انتشار توسط ترجمه کتاب تخصصی  ترجمه تخصصی کتاب 20

 

 امتیاز 7تا 

 

21 

 

ی که دارای یسقف امتیاز  برای پژوهانه در  بندها امتیازات کسب شده دو سال است،میانگین  ،که امتیازهای پژوهانهنجاییآتبصره: از 

 . بودخواهد د نصف مقدار مشخص شده نسقف می باش

                                                           
iWeb of Science 
iiWeb of Knowledge 

 
 



 

 

                                                                                                                                                                                     

 فرم نهائی شده امتیاز دهی کتابهای تالیفی و ترجمه ای 

 کتابهای تالیفی

 امتیاز دانشکده امتیاز گروه امتیاز توضیح ویژگی

  کیفیت

منبع مرتبط و موثر از نویسنده/  5الف. در صورت داشتن حداقل 

 نویسندگان

 منابع از ده سال گذشته باشد %25ب. حداقل 

 منابع خارجی باشد %20ج. حداقل 

 د. نوآوری از سوی نویسنده

 ه. داشتن ویراستار علمی

 میو. داشتن داوری عل

 ز. کیفیت محتوا به تشخیص گروه

 (%40)کل امتیاز: 

(5%) 

(5%) 

(5%) 

(5%) 

(5%) 

(5%) 

(10%) 

  

  کمیت

 صفحه 150الف. تا 

 صفحه 300ا  150ب. بین 

 صفحه 300ج. بیش از 

 (%10)کل امتیاز 

(5%) 

(7%) 

(10%) 

  

  ناشر

 الف. دانشگاه بوعلی سینا

 ب. سایر دانشگاههای دولتی معتبر و سمت

 ناشر معتبر ج.

 د. ناشر غیرمعتبر

 (%35)کل امتیاز

(35 %) 

(25%) 

(15%) 

 )صفر(

  

شکل 

 ظاهری

شکل جلد، صفحه عنوان مناسب فارسی و انگلیسی، ویرایش فنی 

 بندی،....و ادبی، وضوح شکلها و جداول، صفحه

10%   

موارد فنی 

 کتاب

نمایه موضوعی و اسامی، فهرست منابع مشخص، ارجاع درون 

 ، واژه نامه، و ...متنی

5%   

   مجموع امتیازات گروه و دانشکده

 کتابهای ترجمه

 امتیاز دانشکده امتیاز گروه امتیاز توضیح ویژگی

  کیفیت

 الف. روانی متن ترجمه

 صحت و امانت داری در ترجمه   -ب

 سال گذشته 5. کتاب مربوط به ج

 اعتبار ناشر اصلی. د

 ه. داشتن داوری علمی

 (%35)کل امتیاز: 

(8%) 

(7%) 

(7%) 

(8%) 

(5%) 

  



 

 

                                                                                                                                                                                     

  کمیت

 ) در کتاب اصلی بررسی می شود( صفحه 150الف. تا 

 صفحه 300ا  150ب. بین 

 صفحه 300از  یشج. ب

 (%10)کل امتیاز 

(5%) 

(7%) 

(10%) 

  

  ناشر

 گاه بوعلی سیناالف. دانش

 ب. سایر دانشگاههای دولتی معتبر و سمت

 ج. ناشر معتبر

 د. ناشر غیرمعتبر

 (%25)کل امتیاز

(25 %) 

(20%) 

(10%) 

 )صفر(

  

کیفیت  

  یشکل

شکل جلد، صفحه عنوان مناسب فارسی و انگلیسی، 

 بندی،....ویرایش فنی، وضوح شکلها و جداول، صفحه

10%   

 کیفیت

 فنی 

وعی و اسامی، فهرست منابع مشخص، واژه نامه، نمایه موض

 افزوده های توضیحی مترجم به صورت پانویس، و ...

10%   

کتاب به تشخیص گروه و و ضرورت ترجمه  اهمیت اهمیت

 دانشکده

10%   

   مجموع امتیازات گروه و دانشکده
 


