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 دانشگاه کردستان  علمی هیأتهاي پژوهشی اعضاي  فعالیتبه  دهی امتیاز دستورالعمل

سیاست  راستاي  در  کردستان  دانشگاه  پژوهشی  فعالیتمعاونت  به  امتیازدهی  نحوه  بازبینی  از  پس  و  پژوهشی  اعضاي  گذاري  پژوهشی  هاي 

گاه  در شوراي پژوهشی دانشدانشگاه کردستان  علمیهیأتهاي پژوهشی اعضاي براي نحوه امتیازدهی به فعالیتدستورالعمل زیر را  ، علمیهیأت

و نیز در محاسبه امتیازهاي پژوهشی    شوندثبت میپژوهشی دانشگاه  هاي پژوهشی که در سامانه  فعالیتبه    امتیازدهیبراي  که    به تصویب رساند 

 مورد استناد قرار خواهد گرفت. علمیهیأتدر پرداخت گرانت به اعضاي 

 شود. تعیین می 1-دانشگاه کردستان طبق جدول   علمی هیأتهاي پژوهشی اعضاي  امتیاز کلی فعالیت :1-ماده

 دانشگاه کردستان علمی هیأتهاي پژوهشی اعضاي  : امتیاز کلی فعالیت1-جدول

ف 
ردی

 

 موضوع
سقف 
 امتیاز 

 توضیحات

 JCRبا نمایه  در مجالت شده چاپمقاالت  1
(Original research and review article) 

7 

 

 
نیمه تجربی  هايرشته براي   انسانیدر    نظري و  امتیاز   و هنر  علوم 

 شود.میضرب  1/1 از جدول فوق در آمدهدستبه

نمایه   2 با  رتبه  و    JCRمقاله    یگروه  بنديرتبهدر    Q1با 
JCR 

  ها ردیف و هنر امتیاز این    علوم انسانیدر    غیرتجربی  هايرشته براي   5/8
 شود.برابر در نظر گرفته می 2/1با ضریب 

قرار گیرد، برترین رتبه مجله   بنديرتبهدر چندین گروه    ايمجلهاگر  
 خواهد بود.  امتیازدهیمالك ها  یکی از گروه حداقل در

ابتدا رتبه مجله هاي مجالت،  درصد برتر گروه  10  یک و  در محاسبه
کنیم و  ضرب می  100کنیم سپس آن را در  در گروه را مشخص می

به دست    ارقام اعشاريبر تعداد کل مجالت گروه تقسیم می کنیم.  
 : شوندگرد میکوچکتر به سمت عدد  آمده

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

 تعداد  مجالت گروه
 

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

 JCR یگروه بنديرتبهدر مجالت تخصصی 
10 

4 
نمایه   با  رتبه  و    JCRمقاله  برتربا  ي  (ها)گروه  یک درصد 

 JCR یگروه بنديرتبهدر مجالت تخصصی 
12 

 Science 40و   Natureمقاله در مجالت  5

 امتیاز 
MIF
IFx = 

5/5 3.0≤x 

6 5.03.0 ≤〈x 

5/6 15.0 ≤〈x 

7 x〈1 
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6 
 Web ofو    Scopus  ،Web of Scienceمقاله با نمایه  

Knowledge   تأثیربدون ضریب 
 1مورد در سال 2حداکثر  4

پژوهشی   7 علمی  نمایه  و    2وزارتین  تائید مورد  مقاله  داراي 
ISC 

عرب،    هايرشته براي   5 ادبیات  فارسی،  کردي،  ادبیات  فقه ادبیات 
حقوق   و  نمایه  شافعی  با  مقاالت  علمی   ISCبراي  به  پژوهشی  -و 

 ISC 4فاقد نمایه  و وزارتین  تائیدمورد مقاله علمی پژوهشی  8 شود.امتیاز محاسبه می 5و  6ترتیب 
 مورد در سال  1حداکثر  ISC 3داراي نمایه  وزارتین و    تائید مورد  مقاله علمی ترویجی   9

به  مقاالت   10 کتابمربوط   Bookیا    معتبرهاي  مرور 
Review 

 در سال  حداکثر یک موردو  JCRدر مجالت  شدهچاپ 2

11 
کوتاه  انگلیسی  مقاالت  زبان  به  یا  عناوین  و   Short  با 

comunication    یا در   Breif Communicationو 
 باالي مقاله

 امتیاز 80%
  مقاله کامل
در همان  

 مجله

 1جدول  8تا  1در مجالت ردیف  نچاپ شدمشروط به 
مقاالت  اما   کلمه در    شدهچاپبه  مجله،  عنوان  در  که  مجالتی 

Comunication    وLetter  را   روزبههاي جدید و  دارند و موضوع
 گیرد. امتیاز کامل تعلق میکنند،  در مقاالت کوتاهی چاپ می

12 
و    یادداشت کوتاه  گزارش  و  نامهفنی،  فارسی)  زبان    (در 

Note ،Letter  (در زبان انگلیسی) 

امتیاز  50%
مقاله کامل  
در همان  

 مجله

 1جدول  8تا  1در مجالت ردیف  شدهچاپ

13 
المللی معتبر و  بین  هايکنفرانسدر    شدهارائه   مقاله کامل

 در مجموعه مقاالت  شدهچاپ
2 

رعایت حداکثر   در    4با  بینهر  امتیاز  یا  ملی  و  کنفرانس    2المللی 
 علمی هیأتبراي هر عضو  مجموع  و  اي  سمینار منطقههر  امتیاز در  
 دیفر 5از مجموع  از در سالی امت 4حداکثر  

کنفرانس    ISC  سازمان   تأییدیهداخلی    هاي کنفرانسبراي   براي 
 است. موردنیاز

14 
کامل و  م  هايکنفرانسدر    شدهارائه  مقاله  معتبر  لی 

 در مجموعه مقاالت  شدهچاپ
5/1 

15 
و استانی    ايمنطقه  هاي کنفرانسدر    شده ارائه   مقاله کامل

 در مجموعه مقاالت  شدهچاپمعتبر و 
1 

16 
  المللیبینملی و    هايکنفرانسدر    شدهارائه   خالصه مقاله

 در مجموعه مقاالت  شدهچاپمعتبر و 
1 

17 

و استانی  اي  منطقه  هايکنفرانسدر    شدهارائه خالصه مقاله  
 در مجموعه مقاالت  شدهچاپمعتبر و 
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 شمسی و 1395یک سال پژوهشی شامل یک سال شمسی و معادل میالدي آن (به طور مثال  این دستورالعمل،  1-توجه: منظور از سال مندرج در جدول  ١

 باشد.می یهاي پژوهشمیالدي) مندرج بر مستندات فعالیت  2016
 باشد.می یپزشکمنظور از وزارتین، وزارت علوم، تحقیقات و فناوري (عتف) و وزارت بهداشت، درمان و آموزش  2
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18 

معاون    تائید در داخل دانشگاه با    شدهارائهخالصه سخنرانی  
دانشکده ارائه    پژوهشی  یا  بهسخنرانو  در مدعو    صورتی 

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

 
 
1 

 در سال  مورد  دوحداکثر 

در      غیر همایش)(   شدهارائه  مدعو  صورتبه  خالصه سخنرانی
در خارج از    وزارت  تائید ها یا مراکز تحقیقاتی مورد  دانشگاه

 کشور 
2 

 2 اي معتبر منطقه  يهاکنفرانس  يدیسخنران مدعو و یا کل 19
 فیرد 4از مجموع  در سال سه موردحداکثر 

کنفرانس    ISC  تأییدیهداخلی    هايکنفرانس براي    موردنیازبراي 
ارائه گواهی معتبر و   در   ي دیمدعو و یا کل  یسخنران  تأییدیهاست. 

 الزامی است. گواهی یا در کتابچه مجموعه مقاالت

 3 ی داخل ی مل معتبر  يهاکنفرانس  يدیسخنران مدعو و یا کل 20

21 
  یالمللنیب  معتبر  يهاکنفرانس  ي دیسخنران مدعو و یا کل

 یداخل
4 

22 
  المللیبینمعتبر    يهاکنفرانس  ي دیسخنران مدعو و یا کل

 خارجی
5 

23 
در داخل که    هاي پژوهشیفعالیتمربوط به  مدرس کارگاه  

شود  دانشگاه یا    برگزار  پژوهشی  معاون  از  گواهی  ارائه  با 
 رئیس دانشکده 

2 

 ردیف با ارائه گواهی معتبردو از مجموع  مورد در سال  2حداکثر 

24 

در سطح  که    هاي پژوهشیفعالیتمربوط به  مدرس کارگاه  
و یا به دعوت   المللیبینهاي معتبر ملی و  ملی و در همایش

  در داخل  هاي تخصصیهاي علمی کشوري در رشتهانجمن 
 یا خارج دانشگاه برگزار شود

 

3 

در   2 هاي تحقیقاتی یا فنی داخل دانشگاههاي علمی طرحگزارش  25 طرح  نهایی  گزارش  تصویب  از  دانشگاه پس  پژوهشی  ، شوراي 
 . گیردمیامتیاز تعلق 

26 
 

طرحگزارش  علمی  فنی  هاي  یا  تحقیقاتی  خارج با  هاي 
از طریق معاونت پژوهشی بوده    هاآن   قرارداددانشگاه که عقد  
   صورت گرفته باشد. سهم دانشگاه و اخذ باالسري 

امتیازدهی به طرح تاریخ خاتمه طرح مالك  پژوهشی  هاي 
 باشد. می

 ) xمبلغ طرح به میلیون ریال ( امتیاز

4 100〈x 

6 200100 〈≤ x 

8 500200 〈≤ x 

10 1000500 〈≤ x 

12 x≤1000 
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27 
مشروط    علمیهیأتجذب گرانت براي دانشگاه توسط عضو  

 به اخذ باالسري توسط دانشگاه 

 20تا 

 

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

28 
مشروط   علمیهیأتتوسط عضو  بنیاندانشفروش محصول 

 به اخذ باالسري توسط دانشگاه 

 20تا 

 

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

29 
علمی در رشته تخصصی عضو    یا تصنیف کتاب  ، تدوین تألیف
 علمی هیأت

 15تا 
امتیاز دقیق هر مورد با توجه به نظر دو متخصص و با نظر شوراي 

 شود. پژوهشی دانشگاه تعیین می

 یا تصنیفی تألیفیتجدید چاپ کتاب  30
امتیاز  20%

اولیه همان 
 کتاب

مشروط بر اینکه تیراژ کتاب در هر چاپ کمتر از هزار نسخه نباشد 
 شود. تجدید چاپ محاسبه می  باریکو امتیاز فقط براي 

درج شده  باید اسم شخص به عنوان ویراستار علمی در کتاب یا مجله   2 ویرایش علمی کتاب و مجله  31
 باشد. 

32 
مرتبط با رشته تخصصی عضو   تصحیح انتقادي کتاب معتبر

 علمی هیأت
 7تا 

امتیاز دقیق هر مورد و    فیرد  2از مجموع    دو مورد در سالحداکثر  
با توجه به نظر دو متخصص و با نظر شوراي پژوهشی دانشگاه تعیین  

 33 شود. می
نسخ خطی مرتبط با رشته تخصصی عضو   تصحیح انتقادي

 علمی هیأت
 10تا 

34 
یا تدوین فصل یا فصولی از کتاب در رشته تخصصی    تألیف
 علمی هیأتعضو 

 3تا 
شوراي پژوهشی دانشگاه   تائید کتاب بایستی در انتشارات معتبر مورد  

شوراي   تائیدو  امتیاز دقیق هر مورد با توجه به نظر  باشد و    شدهچاپ
 . شودتعیین میپژوهشی دانشگاه 

و امتیاز دقیق هر مورد با توجه به نظر    در سال حداکثر یک مورد 7تا  علمی هیأتدر رشته تخصصی عضو  ترجمه کتاب 35
 شود. دو متخصص و با نظر شوراي پژوهشی دانشگاه تعیین می

36 
 کارشناسی ارشد نامهپایانراهنمایی 

 
2 

مشاوره   یا  راهنمایی  که  صورتی  چند   صورتبهدر  توسط  مشترك 
بین    ،باشد   شده انجاماستاد   مشارکت    ها آنامتیاز  میزان  اساس  بر 

 شود. تقسیم می
پایان مشاوره  و  راهنمایی  امتیاز  کسب  دانشجویان نامهبراي  هاي 

باشند، گواهی    شدهانجامهاي دولتی که در دانشگاه کردستان  دانشگاه
معاونت آموزشی مبنی بر موافقت انجام پروژه در دانشگاه کردستان 

 است. موردنیاز

37 

 کارشناسی ارشد  نامهپایانمشاوره 
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38 

 راهنمایی رساله دکتري تخصصی

 

 

6 
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 5/1 مشاوره رساله دکتري تخصصی 39

پ  مشاوره  و  راهنمایی  و  نامهایانبراي  آزاد  دانشگاه  دانشجویان  هاي 
اعضاي   به  امتیازي  نور  کردستان    علمیهیأتپیام  تعلق دانشگاه 

 . گیردنمی
از   سال  هر  در  امتیاز  سقف  پژوهشی  گرانت  محاسبه  در 

مشاوره   و  ارشد    نامه پایانراهنمایی  و   3کارشناسی  امتیاز 
 امتیاز خواهد بود.  6دکتري  

40 
کشور  در  شدهثبت  اکتشاف   یا  اختراع عضو    داخل  توسط 
 علمی هیأت

از   10 تا معتبر  گواهی  ارائه  پژوهشبا  سازمان  و  و وزارتین  علمی  هاي 
اختراع خارج از کشور ارائه گواهی از براي    صنعتی در داخل کشور،

 الزم است. المللیمراکز معتبر بین
 شود. امتیاز دقیق هر مورد در شوراي پژوهشی دانشگاه تعیین می

41 

  (Patent)  کشور  از  خارج  در  شده ثبت  اکتشاف   یا  اختراع
 علمی هیأتتوسط عضو 

 
 15 تا

 8 تا هنري ارزنده و  بدیع اثر 42
امتیاز دقیق هر مورد در شوراي پژوهشی   دو متخصص و  تائیدبا نظر و  

 شود. دانشگاه تعیین می
صحیح (به فارسی: دانشگاه    صورتبهو  عنوان تنها آدرس  ه  ب  را  دانشگاه کردستان صحیح  آدرس  بایستی    علمیهیأتاعضاي    :2- ماده

انگلیسی:   به  و  کار  University of Kurdistanکردستان  به عنوان آدرس محل   ((Affiliation)    مؤلفین از  ی امت  نمایند. درج  

به عنوان تنها آدرس موسسه محل کار    فعالیت پژوهشی باشد،    هاآنکه آدرس دقیق دانشگاه کردستان    2-طبق جدولدرج شده 

تمامی نویسندگان (دانشجو، نویسنده داخلی و خارجی) به عنوان همکاران در محاسبه امتیاز مطابق جدول زیر به    شود.یمحاسبه م

در صورتیکه بیش از یک نفر    .باشدنویسنده مسئول مکاتبات می  ، 2-ل در جدو  نویسنده اصلیمنظور از    .شوندمیحساب آورده  

نویسنده مسئول مکاتبات در مقاله باشد، اختالف سهم نویسنده اصلی با سایر همکاران به صورت مساوي بین نویسندگان مسئول  

 شود. مکاتبات تقسیم می

 همکارانبین  پژوهشی مشترك هايفعالیت: نحوه توزیع امتیاز 2-جدول 

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

1 100 % - 100 % 
2 90 % 60% 150 % 
3 80 % 50 % 180 % 
4 70 % 40 % 190 % 
5 60% 30 % 180 % 

 % 175 % 25 % 50 و بیشتر   6
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از    در مواردي   :1-تبصره نام دانشجو  دانشگاه کردستان  (یان)یا رساله دانشجو  نامهپایانکه مقاله مستخرج  به می  (یان)باشد،  تواند 

دانشجو(یان) استاد راهنماي  به    2-ربوط به نویسنده اصلی در جدول  درج شود ولی امتیازهاي پژوهشی منویسنده مسئول  عنوان  

 . مشروط بر اینکه استاد راهنما نفر بعد از دانشجو(یان) باشد گیردمیتعلق 

دانشگاه کردستان نفر    علمیهیأتدیگر باشد، اگر عضو    مؤسسات و    هادر مواردي که نویسنده مسئول مکاتبات از دانشگاه  : 2-تبصره

ه  تباشد، به عنوان نویسنده اصلی در نظر گرف   (مشروط بر نفر اول بودن دانشجو(یان))  اول یا نفر بعد از دانشجو(یان) تحت راهنمایی

   .شودمی

در    4به ترتیب حروف الفبا باشد، امتیاز کل مقاله در ضریب ستون    فعالیت پژوهشیدر صورتی که ترتیب نویسندگان یک    :3-تبصره

در بین نویسندگان تقسیم  نامه کتبی) امتیاز  (طی یک موافقتتوسط خود نویسندگان    شده اعالمضرب شده و به نسبت    2-جدول

 .شودمی

  معتبر خارج از کشور علمی  اکز  رم  علمی هیأتاي  ضمشترك با اعکه    1-جدول   5تا    1دیف  موضوع ر  JCRمقاله    ز امتیا  :4- تبصره

 برابر قابل افزایش است. 2/1تا مدیر و معاون پژوهشی دانشگاه  تائیدبا  و به چاپ رسیده باشد شدهانجام

ــی که    هايفعالیت يبرا  :3-ماده ــو پژوهش ــتان آدرس  علمیهیأتعض ــگاه کردس ــد  دانش ــو را ذکر نکرده باش ــورتی که عض ، در ص

غیر از دانشگاه کردستان اشتغال داشته باشد به طور کامل   ايموسسهدر زمانی که فعالیت پژوهشی را به چاپ رسانده در    علمیهیأت

ی به آن تعلق ا و   ؛گیردمیمتیاز پژوهـش ی را انجام داده    علمیهیئتاما اگر عـض تان فعالیت پژوهـش گاه کردـس تغال در دانـش در زمان اـش

ی باشـد،   عضـویت در  تاریخ اولین حکم و مواردي که تاریخ ارسـال مقاله قبل از   اسـتثنايبه،  گیردمی به آن تعلق ن  امتیاز پژوهـش

 .دانشگاه کردستان باشد

هاي  براي فعالیتامتیاز  دانشگاه کردستان، بیش از یک آدرس براي خود ذکر کرده باشد    علمیهیأتعضو  که    در صورتی  :4- ماده

  1392و از اول سال    اعطاء خواهد شد   2- بر اساس جدول مشابه ضرایب تعداد نویسندگان    1391تا آخر سال  پژوهشی با تاریخ چاپ  

 مأموریتهاي پژوهشی که در دوره فرصت مطالعاتی یا  الیتبراي فع  علمیهیأتعضو  اما  ؛  گیردهیچ امتیاز پژوهشی تعلق نمی به بعد  

ل انجام فعالیت را  آدرس مح  ،ه بر آدرس دانشگاه کردستانوعالتواند  میباشد،    دهانجام دادانشگاه دیگري    آموزشی و یا تحصیلی در

 گیرد.نمیامتیاز کامل را نیز دریافت نماید در غیر اینصورت امتیازي تعلق نصف نیز ذکر نماید و 
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در    5تا    1معتبر مندرج ردیف  مجالت    در   شدهچاپ  علمی هیأتمستخرج از تز و یا رساله خود عضو    صد درصد  به مقاالت   :5- ماده

پژوهشی  از  یامت 5/1به میزان  8تا  6در سایر مجالت ردیف  شدهچاپبراي مقاالت  از ویامت 2 هاي پژوهشی،جدول امتیازدهی فعالیت

  لزوم   بدون در نظر گرفتن تعداد نویسندگان وو امتیاز هر مورد    قابل محاسبه استاز این ردیف  امتیاز    10رد که تا سقف  یگیتعلق م

دانشگاه کردستان   نام  مقاالت    .شودمحاسبه میقید  درصد به  هیأت  صد  رساله خود عضو  یا  و  تز  از  در  علمی  مستخرج  ارائه شده 

 گیرد.تعلق می امتیاز  5تا سقف   امتیاز پژوهشی  0.5، 17و  16هاي امتیاز و ردیف 1، 15تا  13هاي ردیف  هاکنفرانس

این    6-باشد، درصد مستخرج از تز بر مبناي ماده  علمیهیأتدر صورتی که بخشی از یک مقاله مستخرج از تز خود عضو    :6- ماده

 . شودمی دهیامتیاز  نامهآئینو درصد مابقی بر اساس سایر بندهاي این  نامهآئین

  Hot Articleیا    Highly Cited Article  عنوانه  ب  1-در جدول   5تا    1هاي  هر یک از مقاالت ردیفدر صورتی که    :7  -ماده

 . شودمیضرب   5/1 در با ارائه اسناد معتبر امتیاز مقاله شود،  شناختهمقاالت کیفی برتر) (

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

گیرد و به مستندات  مرتبط امتیاز تعلق می شدهچاپفقط به مقاالت هاي مربوطه پایگاهمیکروارگانیسمی، گیاهی و جانوري در داده

 . گیردامتیازي تعلق نمی دیگري مستقل از مقاالت 

میالدي و نیز مجالت    2016شمسی و    1395هاي معتبر (نمایه نشده) از سال  در نشریات فاقد نمایه  شده چاپبه مقاالت  :  9- ماده

 2013شود (از سال  (لیست سیاه) توسط معاونت پژوهشی و فناوري وزارت علوم، تحقیقات و فناوري منتشر می  ها آننامعتبر که لیست  

 . گیردمی امتیاز پژوهشی تعلق ن) هیچ شود میبه بعد اجرا 

 گیرد.از هر شخص در یک شماره مجله امتیاز پژوهشی تعلق می شدهچاپحداکثر به دو مقاله   :10- ماده

  ی پژوهش  يهاتیه فعالید کلیمشغول به کار در دانشگاه اعم از رسمی، پیمانی و طرح سربازي با  علمیهیأت  ياعضا  یتمام  :11- ماده

ب کردستان  دانشگاه  آدرس  با  فقط  را  آدرس  ه  خود  تنها  انگلیسی:    صورت به و  عنوان  به  و  کردستان  دانشگاه  فارسی:  (به  صحیح 

University of Kurdistan  (عدم درج آدرس دانشگاه کردستان    این صورتر  یدرج کنند و در غ)  یا ذکر بیش از یک آدرس)  و

از  یچ امت ی نکه هی) به بعد است، ضمن ا2013مارس    21(  1392سال    ماهفروردیناول   ها آنخ ارسال  یکه تار  ی پژوهش  هاي فعالیت  يبرا

 : گرددمیر نیز یمشمول موارد ز علمیهیأت، عضو گیردنمیتعلق  ییهاتین فعالیبه چن  یپژوهش  یقیو تشو

 شان یو درج در پرونده ا ی : تذکر کتبیت پژوهش ین فعالیاول يالف) برا
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 ک سال ی گرانت  % 50: حذف یت پژوهشیفعالن  یدوم  يب) برا

 شه یهم يبرا ی ق ی تشو یه پژوهش یک سال و مشمول نشدن پایگرانت   %100: حذف یت پژوهش ین فعالیسوم يج) برا

 مدت یک سال ه ب ی ه استحقاقیسال و عدم اعطاي پا 3گرانت  %100: حذف یت پژوهشین فعالیچهارم يد) برا

به   ی لیالت تکم یان تحصیپاپان نامه دانشجو یی عالوه بر حذف همیشگی گرانت پژوهشی، از راهنما: یت پژوهش ین فعالیپنجم  يه) برا

 گردد. معرفی می  علمیهیأتو فرد به کمیته انتظامی تخلفات اعضاي  شود میهر بار تکرار محروم  يبه ازا یک سال مدت 

دانشکده متبوع خود را جهت    علمی هیأتهاي پژوهشی اعضاي  طور پیوسته فعالیته  ب  اندموظف  هادانشکدهمعاونین محترم پژوهشی  

بررسی انطباق موارد فوق ارزیابی نمایند. در صورت اطالع از انطباق هر کدام از موارد فوق، بالفاصله موضوع توسط معاون پژوهشی  

اجرا    علمیهیأتدر مورد عضو    دانشکده در شوراي پژوهشی دانشگاه مطرح و پس از تائید شوراي پژوهشی مقررات مربوط به آن بند

 خواهد شد.

در    دستورالعمل  و    4  ،ماده  11این  مورخ    2تبصره  دانشگاه  پژوهشی  شوراي  جلسه  در  کامل  بازبینی  از  پس  جدول 

در سامانه پژوهشی دانشگاه   1395/ 1/7پژوهشی که از تاریخ    هاي فعالیترسید و براي    نهایی   به تصویب  4/1395/ 28

 .تغییر است رقابلیغو به مدت دو سال  شودشوند (بدون در نظر گرفتن تاریخ چاپ فعالیت پژوهشی) اجرا می ثبت می 

 باشد.می و بعد نیز این دستورالعمل  1395هاي پژوهشی براي محاسبه گرانت پژوهشی سال مالك امتیاز فعالیت


