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 کردستانعلمی دانشگاه  ي پژوهشی و فناوري اعضاي هیأتهافعالیتدستورالعمل امتیازدهی به  

سیاست  راستاي  در  کردستان  دانشگاه  پژوهشی  به  معاونت  امتیازدهی  نحوه  بازبینی  از  پس  و  پژوهشی  اعضاي  هافعالیتگذاري  پژوهشی  ي 
علمی دانشگاه کردستان در شوراي پژوهشی دانشگاه  ي پژوهشی اعضاي هیأتهافعالیتعلمی، دستورالعمل زیر را براي نحوه امتیازدهی به  هیأت
شوند و نیز در محاسبه امتیازهاي پژوهشی  ي پژوهشی که در سامانه پژوهشی دانشگاه ثبت میهافعالیتویب رساند که براي امتیازدهی به  به تص

 علمی مورد استناد قرار خواهد گرفت.در پرداخت گرانت به اعضاي هیأت

 . شودمیتعیین  1-بق جدول  علمی دانشگاه کردستان طي پژوهشی اعضاي هیأتهافعالیتامتیاز کلی   :1-ماده
 علمی دانشگاه کردستان ي پژوهشی اعضاي هیأتهافعالیت: امتیاز کلی 1-جدول

 توضیحات سقف امتیاز عنوان فعالیت (پژوهشی) ردیف 

 JCRشده در مجالت با نمایه  مقاالت چاپ  1
(Original research and review article) 

7 

 

𝒙𝒙 امتیاز  =
IF

MIF 
5/5 𝒙𝒙  ≤  𝟎𝟎.𝟑𝟑 

6 𝟎𝟎.𝟑𝟑 <  𝒙𝒙  ≤  𝟎𝟎.𝟓𝟓 
5/6 𝟎𝟎.𝟓𝟓 < 𝒙𝒙  ≤  𝟏𝟏 

7 𝟏𝟏 < 𝒙𝒙  
  که سرانه چاپ مقاله آنها در شش سال ماقبل از سال چاپ   ییهاگروه   يبرا 

  شش   نیانگی(سرانه هر سال به صورت جداگانه محاسبه شده، سپس م  مقاله
  از یامت  باشد  Q4و    Q3باشد و رتبه مجله    0.1) کمتر از  شودمی سال محاسبه  

مقاله    یدر صورتو    1.4در    مقاله امتیاز مقاله در    Q2که رتبه    1.5باشد 
 . خواهد شد  ضرب

بندي قرار گیرد، برترین رتبه مجله در  اي در چندین گروه رتبه اگر مجله 
 ها مالك امتیازدهی خواهد بود. حداقل یکی از گروه 

  که سرانه چاپ مقاله آنها در شش سال ماقبل از سال چاپ   ییهاگروه   يبرا  JCR 5/8بندي گروهی  در رتبه  Q1و با رتبه   JCRمقاله با نمایه   2
  شش   نیانگی(سرانه هر سال به صورت جداگانه محاسبه شده، سپس م  مقاله

 . خواهد شد  ضرب  1.5امتیاز در  باشد    0.1) کمتر از  شودمی سال محاسبه  
بندي قرار گیرد، برترین رتبه مجله در  اي در چندین گروه رتبه اگر مجله 

 ها مالك امتیازدهی خواهد بود. حداقل یکی از گروه 
ابتدا رتبه مجله در  درصد برتر گروه   10  در محاسبه یک و هاي مجالت، 

کنیم و بر تعداد  ضرب می  100کنیم سپس آن را در  گروه را مشخص می
ت گروه تقسیم می کنیم. ارقام اعشاري به دست آمده به سمت  کل مجال

 شوند: عدد کوچکتر گرد می 

رتبه  مجله به صورت درصد =
رتبه  مجله در گروه  × 100

 تعداد  مجالت  گروه 
 

3 
درصد برتر گروه(ها)ي مجالت    10و با رتبه    JCRمقاله با نمایه  

 JCRبندي گروهی  تخصصی در رتبه
10 

4 
و با رتبه پنج درصد برتر گروه(ها)ي مجالت    JCRمقاله با نمایه  

 JCRبندي گروهی  تخصصی در رتبه
11 

5 
و با رتبه یک درصد برتر گروه(ها)ي مجالت    JCRمقاله با نمایه  

 JCRبندي گروهی  تخصصی در رتبه
12 

 Science 40و    Natureمقاله در مجالت   6
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 توضیحات سقف امتیاز عنوان فعالیت (پژوهشی) ردیف 

 Web of Knowledge 4و    Scopus  ،Web of Scienceمقاله با نمایه   7

 1مورد در سال   2حداکثر  

هاي علوم انسانی و اجتماعی، هنر و ادبیات محدودیتی در تعداد  براي رشته 
  5ها امتیاز از  وجود ندارد. براي این رشته   Web of Scienceچاپ مقاالت  

 محاسبه خواهد شد. 
و فقه    يکرد   اتی عرب، حقوق، ادب  اتی ادب  ،ی فارس  اتیادب  يهارشته   يبرا 

 ریتاث  بیضر  يدر مجالت دارا  Scopusدر چاپ مقاالت    یتیمحدود  یشافع
مقاله در هر مجله در طول سال    2و حداکثر    وجود ندارد  )SJR(   ماگویدر سا
داده   يازیامت SJRدر  ریتاث بیبه مجالت فاقد ضر و است یازدهیامت قابل

 شود.   ینم

تائید وزارت 8 نمایه    بهداشت  مقاله علمی پژوهشی مورد  و داراي 
ISC 

هاي ادبیات فارسی، ادبیات عرب، ادبیات کردي، فقه شافعی و  براي رشته  5
 ISC 4و فاقد نمایه  وزارت بهداشت    دیمورد تائ  یپژوهش  یمقاله علم 9 . شودمی امتیاز محاسبه    5و    6به ترتیب    9و    8بند  حقوق براي مقاالت  

 مورد در سال   1حداکثر   ISC 3و داراي نمایه  وزارت بهداشت    دیمورد تائ  ترویجی  یمقاله علم 10

11 
المللی و مقاله علمی مورد تایید وزارت عتف با رتبه ارزیابی بین

 الف 
5 

   ISC  هینما  يدارا 
هاي ادبیات فارسی، ادبیات عرب، ادبیات کردي، فقه شافعی و  براي رشته 

محاسبه    ازیامت  5و    5.5،  6  بیبه ترت  13و    12،  11مقاالت بند    يبراحقوق  
 . شودیم

 4.5 مقاله علمی مورد تایید وزارت عتف با رتبه ارزیابی ب  12
 4 ارزیابی ج مقاله علمی مورد تایید وزارت عتف با رتبه   13

14 
المللی و مقاله علمی مورد تایید وزارت عتف با رتبه ارزیابی بین

 الف 
4.5 

   ISC  هینما  فاقد
هاي ادبیات فارسی، ادبیات عرب، ادبیات کردي، فقه شافعی و  براي رشته 

محاسبه    ازیامت  4.5و    5،  5.5  بیبه ترت  16و    15،  14مقاالت بند    يبراحقوق  
 . شودیم

 4 مقاله علمی مورد تایید وزارت عتف با رتبه ارزیابی ب  15
 3.5 مقاله علمی مورد تایید وزارت عتف با رتبه ارزیابی ج  16

17 
و یا بدون    مقاله علمی مورد تایید وزارت عتف با رتبه ارزیابی د 

 ارزیابی 
 ISC  هینما  فاقد و یا داراي 0

و فقه    يکرد   اتیعرب، حقوق، ادب  اتیادب  ،یفارس  اتیادب  يهارشته ویژه   6 در دسته نشریات هسته  ISCمقاله در مجله داراي نمایه   18
 یشافع
 حداکثر دو مورد در سال   هیاول  اتینشرو  حداکثر سه مورد    انتظار  اتینشر

 4 در دسته نشریات انتظار   ISC  هینما  يدر مجله دارا   مقاله 19
 3 در دسته نشریات اولیه  ISC  هینما  يدر مجله دارا   مقاله 20

21 
 هیدانشگاه کردستان فاقد نماعلمی    اتیمقاالت چاپ شده در نشر

 معتبر
 باشد. می  4مجموع امتیاز این بند در یک سال پژوهشی حداکثر   4

 4 محکمه-علمیمقاالت چاپ شده در مجالت داراي نمایه   22
 هاي فقه شافعی و زبان و ادبیات عرب ویژه گروه 

 حداکثر دو مورد در سال 

 
 شمسی و 1395این دستورالعمل، یک سال پژوهشی شامل یک سال شمسی و معادل میالدي آن (به طور مثال  1-توجه: منظور از سال مندرج در جدول  1

 باشد.هاي پژوهشی میفعالیت میالدي) مندرج بر مستندات  2016
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 توضیحات سقف امتیاز عنوان فعالیت (پژوهشی) ردیف 

 و حداکثر دو مورد در سال   JCRشده در مجالت  چاپ  Book Review 2هاي معتبر یا  مقاالت مربوط به مرور کتاب  12

24 
عناوین   با  انگلیسی  زبان  به  یا  و  کوتاه   Shortمقاالت 

comunication    و یاBreif Communication   در باالي مقاله 

امتیاز    80%
مقاله کامل  
در همان  

 مجله

 1جدول    8تا    1مشروط به چاپ شدن در مجالت ردیف  
چاپ  مقاالت  به  کلمه  اما  مجله،  عنوان  در  که  مجالتی  در  شده 

Comunication    وLetter  روز را در مقاالت  هاي جدید و بهدارند و موضوع
 گیرد.کنند، امتیاز کامل تعلق میکوتاهی چاپ می 

25 
و   فارسی)  زبان  نامه (در  و  ، Noteیادداشت فنی، گزارش کوتاه 

Letter  (در زبان انگلیسی) 

امتیاز    50%
مقاله کامل  
در همان  

 مجله

 1جدول    8تا    1شده در مجالت ردیف  چاپ 

26 
کامل کنفرانس ارائه   مقاله  در  بینشده  و  هاي  معتبر  المللی 

 شده در مجموعه مقاالت چاپ 
امتیاز در    2المللی و  کنفرانس ملی یا بینهر  امتیاز در    4با رعایت حداکثر   2

امتیاز    5علمی حداکثر  اي و مجموع براي هر عضو هیأتسمینار منطقههر  
 ردیف  5در سال از مجموع  

براي کنفرانس موردنیاز    ISCي داخلی تأییدیه سازمان  هابراي کنفرانس 
 است. 

در صورتی عدم ارائه گواهی حضور و یا ارائه مقاله به صورت پوستر، نصف  
 گیرد.امتیاز تعلق می

کنفرانس  از  کنفرانس منظور  معتبر،  آنها  هاي  برگزارکننده  که  است  هایی 
 باشد.   معتبرهاي علمی ملی  ها، مراکز تحقیقاتی و یا انجمندانشگاه 

27 
شده در  هاي ملی معتبر و چاپ شده در کنفرانس ارائه   مقاله کامل

 مجموعه مقاالت
5/1 

28 
اي و استانی معتبر  هاي منطقهشده در کنفرانس ارائه   مقاله کامل

 شده در مجموعه مقاالت و چاپ 
1 

29 
المللی معتبر  هاي ملی و بینشده در کنفرانس ارائه   خالصه مقاله

 شده در مجموعه مقاالت و چاپ 
1 

30 
مقاله کنفرانس ارائه   خالصه  در  منطقه شده  استانی  هاي  و  اي 
 شده در مجموعه مقاالت معتبر و چاپ 

5/0 

30 

ارائه  سخنرانی  معاون  خالصه  تائید  با  دانشگاه  داخل  در  شده 
ها  صورت مدعو در دانشگاه پژوهشی دانشکده و یا ارائه سخنرانی به

بهداشت   و  عتف  وزارتین  تائید  مورد  تحقیقاتی  مراکز    غیر (یا 
 همایش) با تائید معاون پژوهشی دانشگاه میزبان 

1 
 حداکثر دو مورد در سال 

به سخنرانی  ارائه خالصه  مدعو  همایش)(شده  صورت  در    غیر 
 ها یا مراکز تحقیقاتی مورد تائید وزارت در خارج از کشور دانشگاه 

2 

 فیرد  4مورد در سال از مجموع  حداکثر سه   2 اي هاي معتبر منطقه سخنران مدعو و یا کلیدي کنفرانس  31
براي کنفرانس موردنیاز است. ارائه    ISCهاي داخلی تأییدیه  براي کنفرانس 

گواهی معتبر و تأییدیه سخنرانی مدعو و یا کلیدي در گواهی یا در کتابچه 
 مجموعه مقاالت الزامی است. 

کنفرانس  از  کنفرانس منظور  معتبر،  آنها  هاي  برگزارکننده  که  است  هایی 
 باشد.   معتبرهاي علمی ملی  ها، مراکز تحقیقاتی و یا انجمنانشگاه د

 3 ملی داخلی   هاي معتبرسخنران مدعو و یا کلیدي کنفرانس  32

 4 المللی داخلی بین  هاي معتبرسخنران مدعو و یا کلیدي کنفرانس 33

 5 المللی خارجی هاي معتبر بینسخنران مدعو و یا کلیدي کنفرانس  34
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 توضیحات سقف امتیاز عنوان فعالیت (پژوهشی) ردیف 

35 
به   مربوط  کارگاه  داخل  هافعالیتمدرس  در  که  پژوهشی  ي 

رئیس   یا  معاون پژوهشی  از  ارائه گواهی  با  برگزار شود  دانشگاه 
 )گرددمی دانشکده (امتیاز این بند در گرانت لحاظ ن

 1تا  

 مورد در سال از مجموع سه ردیف با ارائه گواهی معتبر   2حداکثر  
 امتیاز اولیه را خواهد داشت.   % 30برگزاري کارگاه با عنوان تکراري  

 گیرد.امتیاز تعلق می  1ساعت برگزاري کارگاه    3به ازاي هر  

36 

استانی،  که در سطح    یپژوهش  يهافعالیت مدرس کارگاه مربوط به  
  ی علم  يهابه دعوت انجمن   ا یو    یمعتبر مل  يهاش یو در هما  یمل

خارج دانشگاه برگزار   ایدر داخل  یتخصص يهادر رشته يکشور
 شود 

 2تا  

37 

ي پژوهشی که در سطح ملی و هافعالیتمدرس کارگاه مربوط به  
هاي علمی  المللی و یا به دعوت انجمن هاي معتبر بین در همایش

یا خارج دانشگاه برگزار   در داخلهاي تخصصی کشوري در رشته
 شود 

 3تا  

 2 هاي تحقیقاتی یا فنی داخل دانشگاه هاي علمی طرح گزارش  38
دانشگاه، امتیاز تعلق  پس از تصویب گزارش نهایی طرح در شوراي پژوهشی  

 گیرد.می

39 

هاي تحقیقاتی یا فنی با خارج دانشگاه که  هاي علمی طرح گزارش 
ها از طریق معاونت پژوهشی بوده و اخذ باالسري  عقد قرارداد آن

 سهم دانشگاه صورت گرفته باشد.  
طرح  به  امتیازدهی  طرح  مالك  خاتمه  تاریخ  پژوهشی  هاي 

 باشد. می
ازا  يهاطرح   يبرا    ي سر باال  الیر  ونیلیم  100هر    يمحرمانه به 
 . شودمیدر نظر گرفته    یپژوهش  ازیامت  کی

 15تا  

 ) xمبلغ طرح به میلیون ریال (  امتیاز 
4 𝒙𝒙 ⟨ 𝟏𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎 
6 𝟏𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎 ≤ 𝒙𝒙 ⟨ 𝟐𝟐𝟎𝟎𝟎𝟎 
8 𝟐𝟐𝟎𝟎𝟎𝟎 ≤ 𝒙𝒙 ⟨ 𝟓𝟓𝟎𝟎𝟎𝟎 
10 𝟓𝟓𝟎𝟎𝟎𝟎 ≤ 𝒙𝒙 ⟨ 𝟏𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎 
15 𝟏𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎 ≤ 𝒙𝒙  

40 
علمی مشروط به اخذ  جذب گرانت براي دانشگاه توسط عضو هیأت

 باالسري توسط دانشگاه 
 20تا  

هر   ازاي  ریال    150به  تائید    1میلیون  و  مربوطه  اسناد  ارائه  با  و  امتیاز 
 معاونت پژوهشی دانشگاه 

41 
دانش  محصول  هیأتفروش  عضو  توسط  به  بنیان  مشروط  علمی 

 اخذ باالسري توسط دانشگاه 
 20تا  

هر   ازاي  ریال    150به  ارائه    1میلیون  با  و  تائید  امتیاز  و  مربوطه  اسناد 
 معاونت پژوهشی دانشگاه 

42 
عضو   تخصصی  رشته  در  علمی  کتاب  تصنیف  یا  تدوین  تألیف، 

 علمی در انتشارات تخصصی و مرتبط داخلی و خارجی   هیأت
 16تا  

  ي در شورا  یبررس  امتیاز دقیق هر مورد با توجه به نظر دو داور متخصص و
 . شودمیتعیین    نشر دانشگاه

43 
تجدید چاپ کتاب تألیفی یا تصنیفی بدون انجام ویرایش جدید  

 در رشته تخصصی عضو هیات علمی 

درصد    30
امتیاز اولیه  
 همان کتاب

نباشد و    پانصد نسخهمشروط بر اینکه تیراژ کتاب در هر چاپ کمتر از  
 . شودمیتجدید چاپ محاسبه    باریک   فقط برايامتیاز  



 
 معاونت پژوهش و فناوری 

  یعلمأتیه ياعضا  ی پژوهش يهاتیبه فعال یازدهیدستورالعمل امت

و محاسبه اعتبار  یدانشگاه کردستان جهت درج در سامانه پژوهش

 ) ی(گرانت پژوهش   یپژوهش

 1427/11/99شماره:  

 15/02/1399تاریخ:  

 18از    6صفحه  

 
 

 توضیحات سقف امتیاز عنوان فعالیت (پژوهشی) ردیف 

44 
ی در رشته تخصصی عضو هیات چاپ ویرایش جدید از کتاب اصل

 علمی

درصد    50
امتیاز اولیه  
 همان کتاب

نباشد و    پانصد نسخهمشروط بر اینکه تیراژ کتاب در هر چاپ کمتر از  
 . شودمیمحاسبه    ویرایش جدید  باربراي یک   فقطامتیاز  

در مواردي که کتابی به صورت ترجمه چاپ شده باشد و در ویرایش بعدي  
ر ویرایش ترجمه قبلی، فصولی جدید نیز به آن اضافه  توسط مترجم، عالوه ب

 شود مشمول این امتیاز خواهد بود. 

45 

در   تخصصی  علمی  همایش  مقاالت  مجموعه  علمی  ویراستاري 
 رشته تخصصی عضو هیات علمی

 4تا  
صفحه   در  علمی  سرویراستار  یا  ویراستار  عنوان  به  شخص  اسم  باید 
شناسنامه و یا صفحات عنوان کتاب و یا مجموعه مقاالت همایش همراه با  
 ذکر نام صحیح دانشگاه کردستان به عنوان آدرس ایشان درج شده باشد.  

 .شودمیامتیاز دقیق هر مورد با توجه بررسی در شوراي نشر دانشگاه تعیین  

 7تا   ویراستاري علمی کتاب در رشته تخصصی عضو هیات علمی

 10تا   سرویراستاري علمی کتاب در رشته تخصصی عضو هیات علمی

46 
عضو   تخصصی  رشته  با  مرتبط  معتبر  کتاب  انتقادي  تصحیح 

 علمی هیأت
و امتیاز دقیق هر مورد با    ف یرد  2از مجموع    در سال  حداکثر دو مورد 7تا  

تعیین   نشر دانشگاه  يدر شورا  یدو داور متخصص و بررستوجه به نظر  
 47 . شودمی

عضو   تخصصی  رشته  با  مرتبط  خطی  نسخ  انتقادي  تصحیح 
 علمی هیأت

 10تا  

48 
تألیف یا تدوین فصل یا فصولی از کتاب در رشته تخصصی عضو  

 یداخل  یو خارج  یمعتبر داخل  یدر انتشارات تخصصعلمی  هیأت
 5تا  

امتیاز دقیق هر مورد با توجه به بررسی و تائید در شوراي نشر دانشگاه  
 .  شودمیتعیین  

  امتیاز هر شخصی با اعمال ضریب تعداد نفرات مطابق جدول سهم امتیاز 
 نویسندگان لحاظ خواهد شد. 

 تشخیص اعتبار ناشر بر عهده شوراي نشر است. 

 10تا   علمیکتاب ترجمه شده در رشته تخصصی عضو هیأت 49

و امتیاز دقیق هر مورد با توجه به نظر دو داور    حداکثر سه مورد در سال
 .  شودمیمتخصص و شوراي نشر دانشگاه تعیین  

امتیاز هر شخصی با اعمال ضریب تعداد نفرات مطابق جدول سهم امتیاز  
 نویسندگان لحاظ خواهد شد. 

در مواردي که کتاب اصلی چند جلدي باشد، به هر یک از مجلدهاي ترجمه  
 . شودمی ز داده  شده جداگانه امتیا

50 
عضو   تخصصی  رشته  در  کتاب  از  فصولی  یا  فصل  ترجمه 

 علمی در انتشارات معتبرهیأت
 3تا  

امتیاز دقیق هر مورد با توجه به بررسی و تائید در شوراي نشر دانشگاه  
 .شودمیتعیین  

امتیاز هر شخصی با اعمال ضریب تعداد نفرات مطابق جدول سهم امتیاز    
 نویسندگان لحاظ خواهد شد.  

 تشخیص اعتبار ناشر بر عهده شوراي نشر است. 
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 توضیحات سقف امتیاز عنوان فعالیت (پژوهشی) ردیف 

 2 نامه کارشناسی ارشد راهنمایی پایان  51

به یا مشاوره  راهنمایی  استاد  در صورتی که  صورت مشترك توسط چند 
نامه  ها بر اساس میزان مشارکت (طی توافقن آن شده باشد، امتیاز بیانجام 

نامه امتیاز به میزان  و در صورت عدم وجود توافق   شودمیکتبی) تقسیم  
 . شودمیبرابر تقسیم  

پایان  مشاوره  و  راهنمایی  امتیاز  کسب  دانشجویان  نامه براي  هاي 
انجام دانشگاه  کردستان  دانشگاه  در  که  دولتی  گواهی  هاي  باشند،  شده 

معاونت آموزشی مبنی بر موافقت انجام پروژه در دانشگاه کردستان موردنیاز  
 است. 

هاي دانشجویان دانشگاه آزاد و پیام نور  نامهبراي راهنمایی و مشاوره پایان 
 گیرد.علمی دانشگاه کردستان تعلق نمیامتیازي به اعضاي هیأت
از دانشجوي بین  به ت منظور  حصیل در  الملل، دانشجوي خارجی مشغول 
 دانشگاه کردستان است. 

  و مشاوره   ییاز راهنما  ،در هر سال  ازیسقف امت  یدر محاسبه گرانت پژوهش
  يخواهد بود و برا   ازیامت  6  يو دکتر  ازیامت  3ارشد    ینامه کارشناسن ایپا

دکتر  يهارشته دوره  امت  يفاقد  پا  ییراهنما  ازیسقف  مشاوره    نامه ن ایو 
 باشد. ی م  6ارشد    یکارشناس

 0.5 نامه کارشناسی ارشد مشاوره پایان  52

 6 راهنمایی رساله دکتري تخصصی  53

 5/1 مشاوره رساله دکتري تخصصی  54

 3 الملل نامه کارشناسی ارشد دانشجوي بین راهنمایی پایان  55

 0.75 الملل نامه کارشناسی ارشد دانشجوي بین مشاوره پایان  56

 9 الملل تخصصی دانشجوي بین راهنمایی رساله دکتري   57

 2.25 الملل مشاوره رساله دکتري تخصصی دانشجوي بین  58

59 
عضو    در  شدهثبت   اکتشاف  یا  اختراع توسط  کشور  داخل 
 علمی هیأت

 10  تا
هاي علمی و صنعتی در با ارائه گواهی معتبر از وزارتین و سازمان پژوهش 

کشور   از  خارج  اختراع  براي  کشور،  معتبر  داخل  مراکز  از  گواهی  ارائه 
 المللی الزم است. بین

 . شودمیامتیاز دقیق هر مورد در شوراي پژوهشی دانشگاه تعیین  

60 
توسط    (Patent)  کشور  از  خارج  در  شدهثبت   اکتشاف  یا  اختراع

 علمیعضو هیأت
 15  تا

61 
اسناد   و  امالك  ثبت  سازمان  در  شده  ثبت  اکتشاف  یا  اختراع 

 (دادگستري) 
1 

62 
هاي معتبر  پژوهشی در جشنواره -هاي علمیدریافت جوایز/نشان 

 المللیعلمی و بین
 10تا  

 همانند: خوارزمی، جوان حوارزمی، شیخ بهایی، رازي، فارابی
 . شودمی  نییدانشگاه تع  یپژوهش  يهر مورد در شورا   قیدق  ازیامت

 1پیوست   هنري   ارزنده  و  بدیع  اثر 63
 خواهد بود.  24مجموع امتیازات این بند در هر سال پژوهشی برابر با  سقف  

 نامه اعطا خواهد شد. امتیازات این بند مطابق با پیوست یک این آیین

 . باشد یم 200 ، یازدهیمشمول امت  راژیحداقل ت:  1تبصره 
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منتشر شده باشند، در صورت داشتن شابک و    یکیکه به صورت الکترون  یعلم  اتیترجمه شده توسط عضو ه  ای  یفیلأ ت   يهابه کتاب  :2 تبصره 
 .ردیگیتعلق م یپژوهش ازیامت ی چاپ  يهاهمانند کتاب نشر، يدر شورا یو بررس ینظرات دو داور تخصص افتیمجوز و پس از در

 ي ازیامت  ی علم  اتیمرتبط با تخصص عضو ه  ریو غ   یتخصص  ریغ   يکتاب ها  ریکنکور، نمونه سواالت آزمون و سا   ی آمادگ  ي به کتاب ها  : 3  تبصره
 .ردیگ  یتعلق نم

  يهافعالیت هیکل  دی و ... با  ی، قرارداد پژوهشيطرح سرباز ، ی مانیپ   ،یمشغول به کار در دانشگاه اعم از رسم  یعلم  أت یه ي اعضا ی تمام  : 2- ماده
:  ي، به زبان کرد»دانشگاه کردستان«:  یبه زبان فارسصورت صحیح (دانشگاه کردستان به عنوان تنها آدرس و به  خود را فقط با آدرس  یپژوهش

ا  ، »کوردستان   ۆیزانک« زبان  زبان عرب  »University of Kurdistan«:  یسینگلبه  به  عنوان آدرس محل کار  »جامعه کردستان«:  ی و  به   (

(Affiliation)    .ها درج  امتیاز مؤلفین فعالیت پژوهشی که آدرس دقیق دانشگاه کردستان به عنوان تنها آدرس موسسه محل کار آندرج نمایند
اسبه امتیاز مطابق  . تمامی نویسندگان (دانشجو، نویسنده داخلی و خارجی) به عنوان همکاران در مح شودمیمحاسبه    2-شده باشد، طبق جدول

باشد. در صورتیکه بیش از یک نفر ، نویسنده مسئول مکاتبات می2- نویسنده اصلی در جدولشوند. منظور از  جدول زیر به حساب آورده می
ت تقسیم نویسنده مسئول مکاتبات در مقاله باشد، اختالف سهم نویسنده اصلی با سایر همکاران به صورت مساوي بین نویسندگان مسئول مکاتبا 

 .  شودمی
 ي پژوهشی مشترك بین همکاران هافعالیت: نحوه توزیع امتیاز 2- جدول

 مجموع ضرایب  نسبت سهم هر یک از سایر همکاران نسبت سهم نویسنده اصلی تعداد نویسندگان 

1 100% - 100% 

2 90% 60% 150% 

3 80% 50% 180% 

4 70% 40% 190% 

5 60% 35% 200% 

 %250 %30 %50 و بیشتر   6
 

 سندهینو  به عنوان  تواندی) مانی) دانشگاه کردستان باشد، نام دانشجو(انیرساله دانشجو(  ا ی  نامهانیکه مقاله مستخرج از پا  يدر موارد  : 1تبصره 
 نکهیمشروط بر ا ردیگیم ) تعلقانیدانشجو( يبه استاد راهنما 2 -در جدول  یاصل سندهیمربوط به نو یپژوهش يازهایامت یمسئول درج شود ول

 ) باشد. انیاستاد راهنما نفر بعد از دانشجو(

باشد،    اول  دانشگاه کردستان نفر  یعلم  أتیباشد، اگر عضو ه  گریمسئول مکاتبات از دانشگاهها و مؤسسات د  سندهیکه نو  يدر موارد  :2  تبصره
 .شودمی در نظر گرفته یاصل سندهیبه عنوان نو

در    مقاله  کل   ازی)، امتیمدرك رسم  کیحروف الفبا باشد (با ارائه    بیبه ترت  یپژوهش  تیفعال  کی  سندگانینو  بیکه ترت  یدر صورت  :3  تبصره 

  سندگان ی نو  نیب  در  ازی) امتیموافقتنامه کتب  کی  ی(ط  سندگانیشده توسط خود نو  ضرب شده و به نسبت اعالم  2  -در جدول  4ستون    بیضر
 . شودمی  میتقس سندگانینو انیبه صورت برابر م ازی. در صورت عدم وجود توافقنامه امتشودمی میتقس
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  نسبت   ضرب شده و به  2جدول    4کل در ستون    ازینفر باشد، امت  کیاز    شی) ب(فعالیت)  طرح  انی(مجر  سندگانی که تعداد نو  یدر صورت:  4تبصره  
در    یاصل  )(فعالیت)  طرح  ي(مجر  سندهیسقف سهم نو  تی) با رعایکتب  یتوافقنامه رسم  کی  ی) (طانی(مجر  سندگانیاعالم شده توسط خود نو

 .شودمی  میتقس 2بر اساس جدول  ازیتوافقنامه امت. در صورت عدم وجود شودمی  میتقس ازی، امت2جدول 

و    شده  انجام  معتبر خارج از کشور  یمراکز علم  یعلم  أتیه  يکه مشترك با اعضا  1  -جدول  5تا    1  فیرد  موضوع  JCRمقاله    ازیامت  :5تبصره 

 است.  شیبرابر قابل افزا  1.2دانشگاه تا  ی و معاون پژوهش  ریمد  د یباشد با تائ دهیبه چاپ رس

  نیاول  خی(تار  ثبت نگردد   ی امور پژوهش  تی ریانجام خود در سامانه مد  خ یپس از گذشت سه ماه از تار  ،یپژوهش  تیفعال  کهیدر صورت  :6  تبصره
نظر در محاسبه گرنت   مورد ازیدر سامانه ثبت خواهد شد اما امت یپژوهش  تیآن فعال   ازیدانشکده مالك است)، امت  یپژوهش  يارائه موفق به شورا
 و برابر با صفر خواهد بود.  ردیگیمالك عمل قرار نم

  ک یشامل آدرس گروه و    یدو آدرس داخل  ي) دارا1  -جدول   پنجبیست و  تا    کی  ي به مقاالت چاپ شده در مجالت معتبر (بندها  :7  تبصره
 ده یرس  آن  سیرئ/ریمد   د ییبوده و به تا  یمرکز پژوهش  ای اهداف پژوهشکده    يمصوب و در راستا  هايکه خارج از طرح  یمرکز پژوهش ای ژوهشکدهپ 

 .گرددمیلحاظ  1.2 بیبا ضر همربوط از ی)، امتینامه رسم ک ی یباشد (ط 

در زمانی   هیأت علمی آدرس دانشگاه کردستان را ذکر نکرده باشد، در صورتی که عضو    هیأت علمیي پژوهشی که عضو  هافعالیتبراي    : 3- ماده
اي غیر از دانشگاه کردستان اشتغال داشته باشد به طور کامل امتیاز پژوهشی به آن تعلق  که فعالیت پژوهشی را به چاپ رسانده در موسسه

به آن تعلق   امتیاز پژوهشیکردستان فعالیت پژوهشی را انجام داده باشد،    در زمان اشتغال در دانشگاه   علمیهیأت  گیرد؛ اما اگر عضو  می

 مواردي که تاریخ ارسال مقاله قبل از تاریخ اولین حکم و عضویت در دانشگاه کردستان باشد.  به استثنايگیرد،  نمی

ي پژوهشی با  هافعالیتباشد امتیاز براي    دانشگاه کردستان، بیش از یک آدرس براي خود ذکر کرده  هیأت علمیدر صورتی که عضو    :4-ماده

هیچ امتیاز به بعد    1392اعطاء خواهد شد و از اول سال    2-مشابه ضرایب تعداد نویسندگان بر اساس جدول  1391تاریخ چاپ تا آخر سال  

 . گیردپژوهشی تعلق نمی

أموریت آموزشی و یا تحصیلی در دانشگاه دیگري انجام ي پژوهشی که در دوره فرصت مطالعاتی یا مهافعالیتبراي    هیأت علمیعضو    :1تبصره  
تواند عالوه بر آدرس دانشگاه کردستان، آدرس محل انجام فعالیت را نیز ذکر نماید و امتیاز کامل را نیز دریافت نماید در غیر  داده باشد، می

 گیرد.اینصورت امتیازي تعلق نمی

  بالمانع   )ی مراکز پژوهش  ای ) در داخل دانشگاه کردستان (مانند ذکر نام پژوهشکده  Affiliation(آدرس محل کار    کیاز    شیذکر ب  :2تبصره  

 است.

)  دانشگاه  يپژوهش و فناور  يشورا  دیی خارج از کشور (به تا  ا یمعتبر داخل و    یقاتیمشترك با مراکز تحق  یپژوهش  يهافعالیت  يبرا  : 3  تبصره
 دوم تا سقف دو بار در سال بالمانع است. گاه ی به عنوان آدرس محل کار در جا یقاتیذکر آدرس مرکز تحق

در جدول    6تا    1در مجالت معتبر مندرج ردیف    چاپ شده  هیأت علمی مستخرج از تز و یا رساله خود عضو    صد درصد به مقاالت    : 5- ماده
گیرد  امتیاز پژوهشی تعلق می  5/1به میزان    24تا    7مجالت ردیف  در سایر    چاپ شده براي مقاالت    امتیاز و  2ي پژوهشی،  هافعالیتامتیازدهی  

امتیاز از این ردیف قابل محاسبه است و امتیاز هر مورد بدون در نظر گرفتن تعداد نویسندگان و لزوم قید نام دانشگاه کردستان   10که تا سقف  
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امتیاز   1،  29تا    25هاي  ها ردیفارائه شده در کنفرانس  هیأت علمیمستخرج از تز و یا رساله خود عضو    صد درصد. به مقاالت  شودمیمحاسبه  
 .قابل محاسبه است هاي مستخرج ازو سایر فعالیت فیرد نیاز ا ازیامت 5که تا سقف  گیردامتیاز پژوهشی تعلق می 0.5، 27و  26هاي و ردیف

نامه و  این آئین  6-، درصد مستخرج از تز بر مبناي ماده باشد   میهیأت علدر صورتی که بخشی از یک مقاله مستخرج از تز خود عضو    : 6- ماده
 .شودمیامتیازدهی  دستورالعملدرصد مابقی بر اساس سایر بندهاي این 

مقاالت کیفی  (   Hot Articleیا    Highly Cited Articleبه عنوان    1-در جدول  5تا    1هاي  در صورتی که هر یک از مقاالت ردیف  : 7  - ماده
   است). WOS(منبع بررسی  شودمیضرب  5/1برتر) شناخته شود، با ارائه اسناد معتبر امتیاز مقاله در 

زیرگونه، گونه، جنس و غیره در مورد موجودات میکروارگانیسمی، هاي میکروارگانیسمی، ثبت  در مورد ثبت توالی نوکلئوتیدي، ثبت سویه  : 8- ماده

گیرد و به مستندات دیگري مستقل از مقاالت  مرتبط امتیاز تعلق می  چاپ شدهفقط به مقاالت  هاي مربوطه  پایگاهگیاهی و جانوري در داده

 . گیردامتیازي تعلق نمی

میالدي و نیز مجالت نامعتبر   2016شمسی و    1395) از سال  و سایر  هاي معتبر (نمایه نشده شده در نشریات فاقد نمایهبه مقاالت چاپ:  9- ماده
به بعد اجرا   2013(از سال    شودمیها (لیست سیاه) توسط معاونت پژوهشی و فناوري وزارت علوم، تحقیقات و فناوري منتشر  که لیست آن

 . گیردامتیاز پژوهشی تعلق نمی) هیچ  شودمی

 گیرد.شخص در یک شماره مجله امتیاز پژوهشی تعلق می شده از هرحداکثر به دو مقاله چاپ :10-ماده

ي  هافعالیتباید کلیه    و ...  ی، قرارداد پژوهشيطرح سرباز  ،ی مانیپ   ،یاز رسمعلمی مشغول به کار در دانشگاه اعم  تمامی اعضاي هیأت  :11-ماده

:  ي، به زبان کرد»دانشگاه کردستان«:  یبه زبان فارس(صورت صحیح  پژوهشی خود را فقط با آدرس دانشگاه کردستان به عنوان تنها آدرس و به
) درج کنند و در غیر این صورت  »جامعه کردستان«: یو به زبان عرب »University of Kurdistan«: یسینگل به زبان ا ،»کوردستان   ۆیزانک«

ي پژوهشی که تاریخ  هافعالیت) براي  و یا درج اشتباه آدرس دانشگاه کردستان  (عدم درج آدرس دانشگاه کردستان و یا ذکر بیش از یک آدرس
یی تعلق  هافعالیت) به بعد است، ضمن اینکه هیچ امتیاز و تشویقی پژوهشی به چنین  2013مارس    21(  1392ماه سال ها اول فروردینارسال آن 

 : گرددمیعلمی مشمول موارد زیر نیز گیرد، عضو هیأتنمی
 راي اولین فعالیت پژوهشی: تذکر کتبی و درج در پرونده ایشانالف) ب

 گرانت یک سال  %50ب) براي دومین فعالیت پژوهشی: حذف 
 گرانت یک سال و مشمول نشدن پایه پژوهشی تشویقی براي همیشه %100ج) براي سومین فعالیت پژوهشی: حذف 

 دم اعطاي پایه استحقاقی به مدت یک سالسال و ع 3گرانت  %100د) براي چهارمین فعالیت پژوهشی: حذف 
نامه دانشجویان تحصیالت تکمیلی به مدت یک نیاه) براي پنجمین فعالیت پژوهشی: عالوه بر حذف همیشگی گرانت پژوهشی، از راهنمایی پا 

 . گرددمیعلمی معرفی و فرد به کمیته انتظامی تخلفات اعضاي هیأت شودمیسال به ازاي هر بار تکرار محروم 
سی علمی دانشکده متبوع خود را جهت برري پژوهشی اعضاي هیأتهافعالیتاند به طور پیوسته  ها موظفمعاونین محترم پژوهشی دانشکده

راي  انطباق موارد فوق ارزیابی نمایند. در صورت اطالع از انطباق هر کدام از موارد فوق، بالفاصله موضوع توسط معاون پژوهشی دانشکده در شو
 علمی اجرا خواهد شد.پژوهشی دانشگاه مطرح و پس از تائید شوراي پژوهشی مقررات مربوط به آن بند در مورد عضو هیأت



 
 معاونت پژوهش و فناوری 

  یعلمأتیه ياعضا  ی پژوهش يهاتیبه فعال یازدهیدستورالعمل امت

و محاسبه اعتبار  یدانشگاه کردستان جهت درج در سامانه پژوهش

 ) ی(گرانت پژوهش   یپژوهش

 1427/11/99شماره:  

 15/02/1399تاریخ:  

 18از    11صفحه  

 
 

 دانشگاه مورخ   یپژوهش  يکامل در جلسه شورا  ینیپس از بازب  و یک پیوست  جدول  2  ، تبصره   13ماده،    11دستورالعمل در    نیا

به    )2020مارس    20(  1399  ن یانجام آنها از اول فرورد  خیکه تار  یپژوهش  يهافعالیت  يو برا   دیرس  یینها  بیبه تصو  02/02/1399

 ی ال  7  يهافی(رد  1جدول شماره  الزم به ذکر است که تاریخ اجراي    است.  ر ییتغ  رقابل یسال غو به مدت دو  ،  شودیبعد باشد، اجرا م 

 باشد. می)  2021مارس   21(  1400  نیفرورداز اول    )22
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 »يو ارزشمند هنر  عیآثار بد  ازیامت  محاسبه:  1  وستیپ«

 تعریف اثر بدیع هنري: 

ها، تکنیک، روش انجام/ اجرا، و دانش روز، از خالقیت و نوآوري  برخورداري از آخرین مهارتاثر بدیع هنري و ارزشمند، اثري است که ضمن  
مضمونی و محتوائی نیز همزمان بهره کامل هنرمندانه داشته باشد و دانش و هنر را در یک گام به جلو هدایت کرده باشد. چنین اثري داراي 

ر آن حوزه خاص یافت شود. به طوري که از نظر شوراي تخصصی هنر، منحصر به فرد ویژگی منحصر به فردي نسبت به سایر آثاري است که د
ثر  بودن آن بارز و تایید شود. تشخیص بدیع بودن اثر هنري لزوم تطبیقی و قیاسی است و بداعت در اثر هنري باید مشخص باشد. از این منظر، ا

شناسی انسان را برانگیزاند. این  د بداعت و ارزش ذاتی باشد و بتواند قریحه زیباییواج  بدیع هنري، اثري است که نه لزوما شاهکار، بلکه ضرورتاً 
بداعت باید شامل وجوه مختلف یک اثر هنري باشد: بداعت در بیان، بداعت در سبک، بداعت در زیبایی شناسی، بداعت در مواد مصرفی، بداعت  

اثر بدیع    اي و پاپ قاعدتاًبداعت در تکنیک و ... با این تعریف آثار معمولی و کلیشه  در ساختار و روش اجرا یا تولید اثر، بداعت در متدولوژي و
کز هنري نیستند. شاهکارهاي هنري (به گواهی و اجماع متخصصین امر) باالترین رتبه اثربدیع هنري را دارا هستند. ارائه گواهی معتبر از مرا

خارج از دانشگاه کردستان) انجام شده  متخصص  اشند و ارزیابی توسط تیم داوري (دو داور ب   هنري دانشگاهی که اثر هنري بدیع را ارزیابی نموده
 باشد، تایید کننده بدیع بودن اثر هنري است. فرایند داوري محرمانه خواهد بود.

 ي آثار هنر ازیامت اتیئجز -1جدول 

 امتیاز مالك  ردیف
 3تا  (کمپوزیسیون، تکنیک، ایجاز، توانایی فنی) بدیع بودن ساختار، زبان و بیان هنري  1
 1تا  اسالمی  -توجه به فرهنگ، هنر و ارزش هاي بومی 2
 2تا  توجه به ارزش هاي انسانی و قابلیت پذیرش اثر در سطح جهانی سازي  3
 3تا  و ...)  conceptual artخالقیت هنري (ایده، ابداع، مفهومی بودن  4
 1تا  داشتن سبک نو حداکثراصیل بودن و  5

 
، میانگین امتیاز داوران متخصص هنري 1پیوست  از   1جدول امتیاز نهایی اثر، طبق نظر شوراي پژوهشی دانشگاه کردستان و مبتنی بر  :1 تبصره

 خواهد شد. ، نهایی شوراي پژوهشی دانشگاه کردستانامتیاز آثار پس از بررسی و ارزیابی در . شودمیو مستندات موجود محاسبه 
دانشگاه کردستان جهت درج در سامانه    یعلمأتیه  ياعضا   یپژوهش  يها فعالیت به    یازدهیدستورالعمل امتذکر نام دانشگاه کردستان مطابق   :2 تبصره

 . بوده و الزامی است و تمامی شرایط در دستورالعمل مذکور بر این پیوست جاري خواهد بود )ی(گرانت پژوهش  یو محاسبه اعتبار پژوهش  یپژوهش
)  و ...  DVDیا    CDبه طور مثال  آثار هنري (  ) بر(  دانشگاه کردستان در  (لوگو) رسمی   آرم  انتشارعالوه بر ذکر نام دانشگاه کردستان،   :3 تبصره

 الزامی است.
عضو دانشکده هنر و معماري ذکر نام دانشکده هنر و معماري بعد از نام دانشگاه کردستان    دانشگاه کردستان  براي اعضاي هیأت علمی :4 تبصره

 از این تبصره مستثنی هستند. دانشگاه کردستان سایر اعضاي هیأت علمی  الزامی است.
 رد. گیثر امتیازي تعلق نمین اباشد، به ای 1 پیوست 4تا  2هاي چنانچه اثري فاقد هر کدام از معیارهاي تبصره :5 تبصره
 . هستند سقف امتیازها امتیازات مندرج در جدول :6 تبصره
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گروهی   :7 تبصره کارهاي  امتمطابق  امتیاز  دانشگاه کردستان جهت درج در سامانه    یعلمأتیه  ياعضا  یپژوهش  يهافعالیت به    یازدهیدستورالعمل 

   باشد.می )ی(گرانت پژوهش  یو محاسبه اعتبار پژوهش  یپژوهش
المللی بین هايموفقیت در حتی  تکرار اثر به و گیردمی تعلق امتیاز صورت ساخت/نمایش/نمایشگاه/اجرا در بار 1 هنري تنها اثر هربه  :8 تبصره
   . گرفت نخواهند تعلق امتیاز

ذیل   موارد  از  یک  هر  اجراي  بار  یک  فقط براي  شوند. امتیازنمی  امتیاز  شامل  باشند  شده  منتشر  هنرمند  توسط  قبالً  که  اثراتی  و  قطعات :9 تبصره
 .است محاسبه قابل 

در صورتی که ساخت اثر هنري داراي قرارداد مالی خارج از دانشگاه کردستان باشد پرداخت باالسري به دانشگاه کردستان مطابق   :10 تبصره
 و بدون پرداخت باالسري امتیاز تعلق نخواهد گرفت.  پژوهشی الزامی است  تعرف معاون
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 اتر و سینما) هنر بدیع نمایشی (تئاثر نحوه محاسبه امتیازات  -2جدول  

 هنرهاي نمایشی

 2نامه نمایش و نامه فیلمالف: نگارش 

 امتیاز عنوان فعالیت ردیف

 4تا  سینمایی (زنده یا انیمیشن) نامه فیلمنگارش و انتشار  1

 
2 

 سریال تلویزیونی پخش شده از شبکه هاي تلویزیونی معتبر ملی یا خارجی  نامه  فیلمنگارش 
 خواهد شد.   ضرب   1.3 در صورتیکه اثر به زبان انگلیسی یا کردي باشد امتیاز در ضریب

 تعلق خواهد گرفت. نصف امتیاز هاي استانی در صورت پخش اثر در شبکه
 8تا 

 4 تا نامه مستند سینمایینگارش و انتشار فیلم 3

 4تا  اي، عروسکی، تله تئاتر، رادیویی صحنه نامه نمایشنگارش   4

 3تا  کوتاه و نیمه بلند  نامه فیلمنگارش  5

 3تا    اي فقط اجرا شدهتک پرده نامه نمایشنگارش   6

7 
 داراي شرایط اثر هنري بدیع.  صفحه) 100 شعر، بیش از  15صفحه)، مجموعه شعر (حداقل   150رمان، داستان بلند (بیش از 

   تجدید چاپ مجموعه امتیاز بدیع هنري ندارد و طبق امتیاز تجدید چاپ کتاب در شوراي نشر دانشگاه رفتار خواهد شد.
 8تا 

 ب: کارگردانی: ( فقط اثر ساخته شده، پخش یا اجرا شده) 

 5تا  کارگردانی فیلم بلند داستانی و مستند سینمایی  8

 7تا  حلقه)  25کارگردانی سریال تلویزیونی (بیش از  9

 5تا  کارگردانی تئاتر زنده یا عروسکی (اجرا شده در مراکز معتبر داخلی)  10

 5تا  کارگردانی انیمیشن یا تله تئاتر (اجرا شده در تاالرهاي معتبر ملی یا استانی)  11

 1تا  کارگردانی ویدیوکلیپ  12

 2تا  رادیویی کارگردانی نمایش   13

 ج: بازیگري 

 5تا  بازیگري فیلم سینمایی ( نقش اصلی یا مکمل)   14

 5تا  بازیگري سریال تلویزیونی (نقش اصلی یا مکمل) 15

 4تا  اجرا در مراکز معتبر)  بازیگري تئاتر زنده یا عروسکی ( فقط نقش هاي اصلی 16

 4تا  بازیگري تله تئاتر 17

 2تا  بازیگري سایر ( همچون ویدیو کلیپ و تئاتر خیابانی )   18

 3تا  دراماتولوژي  19

 3تا  دقیقه)، کمتر از مدت معین شده امتیازي ندارد  90گویندگی انیمیشن (حداقل  20

 4تا  برنامه ممتد   10هاي ملی و استانی حداقل اي در شبکهگري حرفهمجري 21

 هافعالیت د: سایر 

 
اتر مثالً چاپ کتابچه و ... طبق ضوابط شوراي نشر دانشگاه امتیازدهی  ئاثر حتما باید ساخته شده یا پخش شده باشد. (در صورت فقط چاپ اثر یعنی عدم ساخت فیلم/ت  2

 قدمه، رعایت سلسله مراتب آیین داوري و ارائه گواهی معتبر ضروري است.خواهد شد. رعایت ضوابط شوراي نشر در این مورد الزامی است.) مراحل داوري موثق طبق م
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 5تا  فیلم برداري فیلم بلند داستانی و مستند (فیلم بردار اصلی)  22

 3تا  فیلم برداري فیلم کوتاه و نیمه بلند   23

 1تا  فیلم برداري ویدیو کایپ   24

 4تا  (طراح اصلی اثر نمایش شده)  طراحی حرفه اي صحنه فیلم یا سریال، طراحی لباس، 25

 3تا  تک پرده اي  نامه نمایشگریم، نور پردازي حرفه اي براي فیلم و سریال یا    26

 4تا  دقیقه)   90تدوین فیلم بلند ( حداقل  27

 5تا  طراحی و ساخت عروسک نمایشی داراي کارکتر با هویت بومی کردي و اجرا شده در کانالهاي استانی یا مشابه   28

 3تا  کوریو گرافی  29

 4تا  صدابرداري (صدابردار اصلی با ذکر اسم هنرمند در لیست اثر)   30

 4تا  ثر) صداگذاري و میکس فیلم بلند ( نفراصلی با ذکر اسم هنرمند در لیست ا 31

 4تا  عکاسی آثار نمایشی تلویزیونی، سینمایی (عکاس اصلی با ذکر در لیست اثر)  32

 

به تشخیص   1از پیوست    2جدول    6تا    3اي یا تاالرهاي معتبر نمایشی به بندهاي  هاي تلویزیونی/ماهوارهدر صورت اجراي اثر در کانال :11 تبصره
 . شودمیامتیاز دیگر اضافه   3شوراي پژوهشی دانشگاه حداکثر  

کند.  امتیاز مازاد اخذ می  1توجه به فرهنگ و هنر ایرانی، ارزش هاي دینی و بومی استان کردستان و اقتباس از ادبیات کهن و معاصر :12 تبصره
 گیرد.  میبه آنها تعلق  1.3اگر آثار فوق به زبان کردي باشد ضریب 

 کند. امتیاز مازاد اخذ می 3ی تا المللبینامتیاز و یا  1ي معتبر ملی تا هاجشنوارهپخش، اجرا یا اکران اثر در یکی از  :13 تبصره

هاي هنري: مسابقات معتبر ملی معماري، مسابقات آقاخان، جایزه معماري آسیا، مسابقه  هاي مورد پذیرش براي رشتهنمونه جشنواره :14 تبصره
ه ار جشنواره فیلم فجر، جشنواره حقیقت فیلم مستند، اسکار، کان، ونیز، گلدان گلوب، جشنواره فیلم کردي اقلیم کردستان، جشنومیر میران،  

ما،  تئاتر   موسیقی  جایزه  مریوان،  جوایز:   ICMA  ،MIDEM  ،GRAMMY  ،BILLBOARD  ،BRITTخیابانی  سینما  عرصه  در  مشابه.  معتبر  موارد  و 
Cannes Film Festival , Venice  Film Festival, Sundance Film Festival, Berlin International Film Festival, Toronto International Film 

Festival, South by Southwest, Tribeca Film Festival, OSCAR  فیلم  پاسیفیک، جشنواره  آسیا  فیلم  ، جشنوارهدوربان  مفیل  المللیبین  جشنواره  
 توکیو و موارد مشابه داراي اعتبار به تایید داوران  فیلم  المللیبین بوچئون، جشنواره العاده فوق   هايفیلم المللیبین  کنگ، جشنواره هنگ

مراکز معتبر داخلی براي اجراي یا تولید اثر شامل: مجموعه تئاتر شهر تهران، تاالر وحدت، تاالر مولوي، تاالر سنگلج، تاالر حافظ،   :15 تبصره
اي سینما بهمن سنندج و گالري دانشکده هنر  . در سطح منطقهباشد میتماشاخانه ایرانشهر، پردیس تئاتر شهرزاد، پردیس تئاتر تهران(خاوران)  

 ي دانشگاه کردستان، جشنواره سینما جوان. ومعمار

 چنانچه مراکز معتبر داخلی به غیر از موارد فوق باشند به تشخیص شوراي پژوهشی دانشگاه قابل امتیاز خواهد بود.  :16 تبصره
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 نحوه محاسبه امتیازات هنر بدیع موسیقی   - 3جدول

 موسیقی

 انتشارات خارجی)الف: انتشار سی دي (توسط انتشارات معتبر داخلی و یا 

 امتیاز عنوان فعالیت ردیف 

 4تا  انتشار سی دي کامل از قطعات آهنگ سازي بدیع یا باز اجراي یک اثر شاخص با روشی جدید  1

 5تا  انتشار سی دي کامل ازنوازندگی موسیقی کالسیک (بدیع بودن در یکی از مولفه هاي مطرح شده)  2

 5تا  ازنوازندگی و سرپرستی گروه موسیقی ایرانی (اثر بدیع) انتشار سی دي کامل   3

 6تا  رهبري ارکستر سمفونیک یا ارکستر معاصر و انتشار اثر  4

 5تا  امتیاز)  10انتشار سی دي کامل ازپژوهش و آوانگاري موسیقی (به همراه کتاب مجموعاً تا  5

 معتبر داخلی یا خارجی) ب: اجراي کنسرت به همراه انتشار اثر (در مراکز 

 5تا  قطعه)  3و انتشار کنسرت کامل از قطعات آهنگ سازي شده (حداقل  اجرا 6

 4تا  اجراي و انتشار کنسرت کامل ازتکنوازي ساز کالسیک( با یا بدون همراهی)  7

 5تا  سرپرستی کنسرت واجراي کامل از نوازندگی ساز ایرانی (اثر بدیع)  8

 5تا  نوازي ساز کالسیک انتشار کنسرت کامل ازگروه اجرا و  9

 2تا  اجرا و انتشاریک قطعه آهنگسازي شده  10

 2تا  امتیاز   4اجرا و انتشار هر یک قطعه نوازندگی موسیقی کالسیک تا سقف  11

 2تا  اجرا و انتشار یک قطعه موسیقی ایرانی   12

 4تا  ی به همراه انتشار اثر  المللبینرهبري ارکستر یک قطعه با ارکستر معتبر سمفونیک یا ارکستر معاصر   13

 ج: آهنگسازي (فقط اثر ساخته و اجرا شده در مقیاس متوسط به باال/تیراژ)

 4تا  آهنگسازي فیلم بلند داستانی یا مستند، سینمایی، انیمیشن بلند  14

 5تا  حلقه)   25آهنگسازي سریال تلویزیونی ( 15

 3تا  آهنگسازي تئاتر یا فیلم کوتاه یا نیمه بلند  16

 6تا  ی (ارائه گواهی سفارش و گواهی اتمام سفارش و تسویه حساب) المللبینیا موسسات    هاجشنوارهساخت قطعه موسیقی به سفارش  17

 4تا  یا موسسات معتبر داخلی (ارائه گواهی سفارش و گواهی اتمام سفارش و تسویه حساب)   هاجشنوارهساخت قطعه به سفارش  18

 د: سایر فعالیت ها موسیقی 

 5تا  امتیاز   8اپیزود)، تا سقف   10هاي موسیقی با هدف آموزش زنده یا مجازي، هر افزارهاي جدید براي آموزش موسیقی، انتشار نتتولید نرم 19

 7تا  ابداع ساز یا وسیله موسیقی جدید (گواهی ابداع)  20

 5تا  ابداع روشهاي جدید نواختن موسیقی و یا ترکیب سازهاي سنتی ایران و کالسیک جهان و معرفی یک ساز جدید (گواهی ابداع)   21

  
   .باشدمیو ارغوان  ایمیآذر ک ،يهرمس، راو ،يشامل: ماهور، حوزه هنر یانتشارات معتبر داخل :17 تبصره
  ز،یدانشگاه کردستان، دانشگاه هنر تبر  راز،یاثر شامل: دانشگاه تهران، دانشگاه هنر تهران، دانشگاه ش  یابیارز  يبرا  یمراکز معتبر داخل :18 تبصره

  داداره کل فرهنگ و ارشا  و  اورانین  يفرهنگستان هنر، فرهنگسرا  شه،یتاالر اند  ، یتاالر وحدت، سالن رودک  ،ین یآو  دیدانشگاه اصفهان، تاالر شه
 رجوع شود. یشینما يمعتبر به قسمت هنرها يهاجشنواره  ستیل يباشد. برایها ماستان یاسالم
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 خواهد بود.   ازیدانشگاه کردستان قابل امت یپژوهش يشورا صیاز موارد فوق باشد به تشخ ریبه غ  یچنانچه انتشارات معتبر داخل :19 تبصره

 کرده باشد.  ی و دانشگاه را حتما، ط يسلسله مراتب گروه، دانشکده هنر و معمار د یروند انتشار آثار با :20 تبصره

  ی معتبر خارج   ي هاجشنواره   ای و    یالمللبینمراکز    ازیمشمول امت  رانیا  يهاخانهسفارت  هايتیخارج از کشور و فعال  انیرانیمراکز ا :21 تبصره
 .شودمین

 باشد. ینم ازیامت يکم اعتبار دارا یانتشار اثر با مراکز خصوص :22 تبصره

انتشار اثر    ينشر دانشگاه کردستان برا  ا ی   یپژوهش  يشورا  ،يسلسله مراتب دانشکده هنر و معمار   ی بدون ط  یشخص  يقراردادها :23 تبصره
 . باشدمین ازیامت يدارا

نشر دانشگاه کردستان رفتار خواهد شد.    ي) است طبق مقررات شوراCDمجموعه نت همراه با    منتشر شده کتاب (مثالً  يهنراگر اثر   :24 تبصره
 است.  يضرور ينشر و سلسله مراتب مجوز نشر در دانشگاه قبل از هر کار يمجوز شورا

 
 معماري، شهرسازي، نقاشی، گرافیک، عکاسی، خطاطی و ...)  نحوه محاسبه امتیازات هنرهاي تجسمی/ کاربردي (صنایع دستی، مجسمه سازي،  -4جدول

 هنرهاي کاربردي:  

 ی معتبرالمللبین الف: برنده مسابقات ملی و 

 امتیاز عنوان فعالیت ردیف 

 5تا  معتبر ملی داراي فراخوان و هیات داوران معتبردر مسابقات  3اثر هنري برنده رتبه یک تا  1

 6تا  ی داراي فراخوان و هیات داوران معتبر المللبیندر مسابقات معتبر  3اثر هنري برنده رتبه یک تا  2

 4تا  فراخوان و هیات داوران معتبر  ايمنطقهدر مسابقات معتبر  3اثر هنري برنده رتبه یک تا  3

 5تا  ي فاخر داراي گواهی داوري از مراکز دانشگاهی معتبر ( اثر بدیع هنري) آثار ساخته شده، اجرا شده 4

5 
مقیاس بلوك ساختمانی،  اجراي طرح پژوهشی/ کاربردي داراي فاکتورهاي اثر بدیع هنري، فاکتورهاي زیست محیطی، داراي مبانی نظري روز، طرح کالن در  

 اي و شهري منطقه
 5تا 

 5تا  هاي اثر بدیع هنر باشد. به سفارش کارفرما به شرطی که داراي ویژگی ايمنطقهطرح اجرا شده تجسمی در راستاي حل مشکالت ملی و  6

7 
ی، دیوار نگاري، نقاشی دیواري بزرگ (ارائه گواهی  هاي میراث فرهنگمرمت آثار ارزشمند، ساخت مجسمه، صنایع دستی بدیع هنري، مرمت هنري ساختمان

 سفارش یا قررداد) 
 6تا 

8 
مثل بناي یادمان، سردرب ، طراحی میدان و ... داراي شرایط اثر بدیع هنري. اگر طرح طبق سفارش    ايمنطقهطراحی و اجراي بناهاي سمبل فرهنگی، ملی،  

 گیرد.یک دستگاه باشد اما اجرا نشود نصف امتیاز تعلق می
 8تا 

9 
(ارائه    رشته هاي هنري از جمله نقاشی، طراحی و...هاي معتبر، بینالهاي ملی براي تمام  ، نمایشگاههاجشنوارهاي،  شرکت و برپایی نمایشگاه در گالریهاي حرفه

 گواهی) 
 6تا 

10 
هاي هنري از جمله نقاشی،  ی براي تمام رشتهالمللبیناي/ کاربردي  ها و انتشارحرفههاي معتبر، بینال، نمایشگاههاجشنوارهاي،  هاي حرفهشرکت در گالري

 (ارائه گواهی)  طراحی و...
 6تا 

 3تا  اثر هنري مشابه استفاده شده توسط یک شرکت متوسط و باالتر طراحی لوگو سمبل  11

 

 نخواهد بود. ها و ... داراي امتیاز هاي خصوصی، به سفارش سفارتخانه آثار بازاري، نظام مهندسی، شهرداري، شرکت :25 تبصره
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... ) طبق روال معمول هاي  شناختی، سبکنویسی و تاریخ هنر، فلسفه زیباییو دانش هنري (مثال نت  هاي علمیکتاب   :26 تبصره هنري و 
   شود.شوراي نشر دانشگاه کردستان امتیاز داده می

مثال اگر یک اثر هنري    هاي مذکور در جدول باال باشد، پرداخت خواهد شد.اگر امتیاز یک اثر هنري مطابق با هر کدام از نمونه :27 تبصره
 کسب امتیاز بالمانع است.   باشدمینمایشی مطابق جدول هنرهاي تجس

   . دددرج گر یپژوهش  تیبه عنوان فعالکردستان دانشگاه   یپژوهش يدر گزارشات شورا دی بابدیع  يهنر اثر ازاتیامت :28 تبصره

 به تصویب رسید.    1399اردیبهشت    9مورخ  در  این پیوست  
 


