بسمه تعالي
شيوه نامه انتخاب پژوهشگر برتر در دانشگاه رازي
ماده  :6مقاالت منتشر شده مطابق جدول زير مورد ارزيابي قرار خواهند گرفت:
حداکثر امتياز در

سقف

هر مورد

امتياز

1

مقاله چاپ شده در مجله با نمايه  ISIدارای IF

7

-

2

مقاله چاپ شده در مجله با نمايه  ISIبدون IF

3

-

3

مقاله چاپ شده در مجله با نمايهScopus

3

-

4

مقاله منتشر شده در مجله علمي -پژوهشي معتبر

4

-

5

مقاله چاپ شده در مجالت علمي -ترويجي معتبر

2

6

1/5

4/5

2

4

ردیف

6
7

مقاله چاپ شده در غیر از بندهای  1تا  5اعم از داخلي و يا خارجي که پس از طي فرايند
داوری چاپ شده باشند
مقاله چاپ شده در دايره المعارف و دانشنامه جهان اسالم
مقاله چاپ شده در مجالت فوق الذکر که با عناوين غیر از مقاله کامل يا full paper

8

 %55امتیاز مقاله

چاپ شوند و آنرا از مقاله کامل متمايز کنند از قبیل گزارش کوتاه و يا

کامل

4

Technical Report, Technical Note, Letter
 فقط به مقاالت چاپ شده امتیاز تعلق مي گیرد و به پذيرش ) (acceptanceامتیازی داده نخواهد شد.
 مرجع تعیین اعتبار علمي -پژوهشي مجلههای داخلي وزارتین "علوم ،تحقیقات و فناوری" و "بهداشت ،درمان و آموزش پزشکي" ،حوزه
علمیه و پايگاه استنادی جهان اسالم مي باشند.
 امتیاز مقاالت داغ و پراستناد تا  1/5برابر قابل افزايش است.
 موضوع مقاله مي بايست حداقل  %75در ارتباط با تخصص متقاضي (رشته تخصصي و گروه آموزشي) باشد.
 چنانچه مقاله ای مستخرج از پايان نامه دانشجوی تحصیالت تکمیلي بوده و دانشجو نويسنده اول باشد ،استاد راهنما در صورتي امتیاز
نفر اول را اخذ خواهد نمود که محل تحصیل دانشجو ،دانشگاه رازی باشد .در مورد دانشجويان ساير دانشگاه ها و موسسات پژوهشي
دولتي زير مجموعه وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری يا وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکي ( به استثنای دانشگاه های غیر انتفاعي
و پیام نور) نیز در صورت درخواست دانشگاه متقاضي و موافقت شورای گروه ،شورای دانشکده و در نهايت معاونت آموزشي دانشگاه برای
راهنمايي پايان نامه ،امتیاز نفر اول تعلق خواهد گرفت.
1

 مقاالت با همپوشاني کمتر از  %35مقاالت جداگانه محسوب مي شوند و به مقاالت با همپوشاني بیشتر از  %75امتیازی تعلق نمي گیرد.
امتیاز مقاالت با همپوشاني بین  35و  %75به نسبت همپوشاني خواهد بود.
 جهت حمايت از نشريات دانشگاه رازی  3شماره اول هر نشريه تا قبل از اخذ اعتبار از وزارت ،علمي پژوهشي محسوب مي گردد.
ماده :7مقاالت ارائه شده در کنفرانس های علمي مطابق جدول زير مورد ارزيابي قرار خواهند گرفت:
حداکثر امتیاز
مقالۀ کامل منتشرشده در مجموعه مقاالت همايشهای علمي بینالمللي معتبر داخلي و خارجي

2

خالصه مقالۀ منتشرشده در خالصه مقاالت همايشهای علمي بینالمللي معتبر داخلي و خارجي

1

مقالۀ کامل منتشرشده در مجموعهمقاالت همايشهای علمي ملّي معتبر

1

خالصه مقالۀ منتشرشده در خالصهمقاالت همايشهای علمي ملّي معتبر

5/5

سقف امتیاز

4

 همايش علمي معتبر :همايشي است که برگزارکنندۀ آن دانشگاههای زير مجموعه وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری يا وزارت بهداشت ،درمان
و آموزش پزشکي ،انجمنهای علمي و يا مؤسّسات پژوهشي دولتي باشند ودر پايگاه  ISCثبت شده باشد.

 مالك محاسبه امتیاز مقاالت ارائه شده در کنفرانس ها ،زمان برگزاری کنفرانس مي باشد.
ماده :8کتاب های چاپ شده توسط اعضای محترم هیات علمي مطابق جدول زير مورد ارزيابي قرار خواهند گرفت.

حداکثر امتياز در هر مورد

ردیف
1

تصنیف کتاب

15

2

تالیف کتاب

15

3

تالیف يا تصنیف کتاب به زبان خارجي چاپ شده توسط

سقف
امتياز
-

تا  1/5برابر امتیاز کتاب

-

4

گردآوری يا ترجمه

7

-

5

تصحیح انتقادی کتاب معتبر

3

9

6

تالیف يا ترجمه بخشي از کتاب )(Book chapter

7

تجديد چاپ کتاب تالیفي يا تصنیفي

ناشر معتبر بین المللي

بسته به سهم مشارکت ،از امتیاز تعیین شده برای
کتاب تعلق خواهد گرفت
به نسبت میزان تغییر در محتوای آن تا  %35امتیاز
تعیین شده برای کتاب

2

8

25

تالیف مجموعه کتاب های همانند دايره المعارف
ويراستاری علمي کتاب ( در صورت درج نام عضو هیات

9

2

علمي در شناسنامه کتاب)
کتاب برگزيده سال و کتاب سال شايسته تقدير در سطح

11

کشوری

5

به ترتیب  15و 5

ماده  :9طرح های تحقیقاتي که توسط اعضای هیأت علمي خاتمه يافته است مطابق جدول زير مورد ارزيابي قرار خواهند گرفت:

طرح های پژوهشي خارج از دانشگاه که جذب منابع مالي برای دانشگاه به همراه داشته باشد به ازای
هر  55555555ريال مبلغ قرارداد يک ( )1امتیاز


حداکثر امتیاز برای

سقف

هر طرح

امتیاز
-

15

ارائه تايیديه دستگاه سفارش دهنده (کارفرما) و تايیديه معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه ضروری است

ماده  :11ساير فعالیت های پژوهشي:
موضوع

ردیف

1

تدوين استانداردهای ملي و بین المللي و تدوين استانداردهای روش آزمون و کیفیت مواد
اولیه با تايید موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتي ايران و ابالغ شماره ملي استاندارد

حداکثر امتياز

سقف

در هر مورد

امتياز
-

15

کسب رتبه در جشنواره های ملي و بین المللي مرتبط با حوزه تخصصي با درنظر گرفتن
2

اعتبار جشنواره و رتبه متقاضي .برگزيدگان انجمنها و جمعیتهای علمي با تايید باالترين

5

15

مقام آن انجمن
تولید دانش فني ،اختراع يا اکتشاف منجر به تولید و تجاری سازی محصول يا فرايند با
4

تايید مراجع ذيصالح وزارتین (از جمله تايیديه سازمان پژوهش های علمي -صنعتي) ،بر

25

اساس نوع تايیديه (داخلي يا خارجي) ،اعتبار تايید کننده و تولید و تجاری سازی
کرسي های نظريه پردازی :ارائه دستاوردها و نتايج علمي برگرفته از کرسي های نظريه
5

پردازی و میزگردهای علمي ملي و بین المللي و نیز نقد علمي ،نوآوری و نظريه پردازی با

7

12

تايید کمیته منتخب
6

تجاری سازی نتايج پژوهش يا فناوری با تايیديه معتبر
3

5

15

7

8

سردبیری ،مدير مسئولي و عضويت در هیات تحريريه مجالت علمي-پژوهشي و سه شماره
اول مجالت علمي دانشگاه رازی که هنوز اعتبار علمي -پژوهشي دريافت نکرده اند
دبیری همايشهای معتبر بین المللي و ملي

به ترتیب از
راست به چپ ،2

6

2و1
به ترتیب  2و 1

حضور فعال و مشارکت عضو هیات علمي در پیشبرد برنامه های پژوهشي و فناوری از جمله
9

برقراری نظام  HSEو آزمايشگگگاه های شگگاعا ،با تايید معاون پژوهشگگي دانشگگکده و معاون

2

6

پژوهش و فناوری دانشگاه
ماده  :4امتیاز به فعالیت های پژوهشي تعلق مي گیرد که عضو محترم هیات علمي ،نام و نشاني "دانشگاه رازی" و يا ”“Razi University
را به عنوان تنها وابستگي یا آدرس خود ذکر کرده باشد مگر آنکه:
 فعالیت پژوهشي مربوط به دوره فرصت مطالعاتي و يا هر ماموريت ديگری باشد که با موافقت دانشگاه انجام شده است.
 فعالیت پژوهشي مربوط به همکاری دانشگاه با مراکز آموزشي و پژوهشي زير مجموعه وزارتخانه ها بوده و در قرارداد فیمابین در
خصوص فعالیت مذکور"لزوم ارائه نام و نشاني آن مرکز" قید شده باشد.

ماده :11در صورتي که تعداد نويسندگان مقاله و خالصه مقاله بیش از يک نفر باشد ،برای تسهیم امتیاز از جدول مربوط در آيین نامه ارتقاء
استفاده خواهد شد .در مورد تسهیم امتیاز ساير فعالیت های پژوهشي نیز چنانچه میزان سهم با توافق همه همکاران اعالم نگردد از جدول
مذکور استفاده خواهد شد.

4

