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 َّالقلین

 (س) معصًمٍ حضرت ت علمی داوشگاٌأساالوٍ اعضا َی ترفیع دستًرالعمل

 :مقدمٍ

-هٌبست اًغجبق ضاستبی زض ٍ زاًطگبُ فلوی کیفیت ثْجَز ٍ حفؼ زض فلوی تأّی افضبی  تطفیـ سبالًِ ثب تَجِ ثِ ًمص هَثط پبیِ

 ضطح  ثِ زاًطگبُ فلوی تّیأ افضبء افغبی پبیِ تطفیـ سبالًِ زستَضالقولت فلوی، أّی افضبی هطتجِ اضتمبء ًبهِ آئیي ثب آى هفبز  تط

  .زگطزهی تػَیت شیل

 حداقل امتیاز ترای ترفیع ساالوٍ مادٌ یک :

اهتیبظ اظ  10کست حسالل ت فلوی زض اًجبم فقبلیت ّبی فطٌّگی هَضَؿ هبزُ یک آییي ًبهِ اضتمب، أفالٍُ ثط اّتوبم فضَ ّی

 2ٍ  4، 4 ثِ تطتیت) ایي زستَضالقول 2هبزُ  ج ٌسّبی الف، ة ٍثفقبلیت ّبی آهَظضی ، پژٍّطی ٍ اجطایی آییي ًبهِ اضتمب ثِ ضطح 

 است. ًِ ضطٍضیافغبی تطفیـ سبالثطای زض هست یکسبل، اهتیبظ( 

جْت تطفیـ سبلیبًِ ضا ًساضتٌس اهب زض : افضبی ّیأت فلوی جسیس االسترسام اگط زض پبیبى سبل اٍل اهتیبظ پژٍّطی کبفی  1تثصرٌ 

 ،پبیبى سبل زٍم ثِ اًساظُ زٍ پبیِ اهتیبظ پژٍّطی کست ًوَزًس ،  زض غَضت زاضتي سبیط اهتیبظات آهَظضی ٍ فطٌّگی ثطای زٍ سبل

 زٍ پبیِ سبلْبی اٍل ٍ زٍم اظ ظهبى تبضید تطفیـ ثِ آًْب تقلك هی گیطز.

 

 ت علمی داوشگاٌفعالیت َای مًظف اعضای َیأتیازات وحًٌ احتساب ام مادٌ دي :

 آمًزشی َایفعالیت  الف:

آهَظضی ثطای تطفیـ  ّبیبزیبضاى ٍ هطاتت ثبالتط اظ فقبلیتاست ،اهتیبظ ثطای هطثیبى 4ثطای افضبی ّیأت فلوی ثِ تطتیت کست حسالل 

 .سبالًِ ضطٍضی است

 .ثبضسالظهِ ثطضسی پطًٍسُ تطفیـ فضَ هی هغبثك ثٌس یک هبزُ زٍ آییي ًبهِ اضتمب، ضفبیت ًؾن ٍ اًضجبط ٍ ضئًَبت آهَظضی( 1-لفا

 ثبضس.ٍاحس زضسی هی 10هَؽف ثِ اضائِ حسالل  ًؾط، هَضززض ثبظُ ظهبًی یکسبلِ  ت فلویأّی ّط فضَ (2-الف

  ثبضس.هی ثطضسی هَضزلجل اظ تبضید افغبی پبیِ تطفیـ  ی کبهلبل تحػیلًیوس هَضز ًؾط، زٍ یکسبلِهٌؾَض اظ ثبظُ ظهبًی  (1ُ تجػط

 ، ٍ یب هطذػی ظایوبىهبُ 6یب فطغت هغبلقبتی ثیص اظ  لییتحػزض حبل استفبزُ اظ هبهَضیت ت فلوی کِ أافضبی ّی (2ُ تجػط

 .هستثٌی ثبضٌسهبزُ الف تَاًٌس اظ ضوَل ، هیّستٌس، پس اظ تبییس گطٍُ

 فىايریَای پژيَشی ي ب: فعالیت
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 زاٍضی(ًؾبضت ٍ  ،ًبهًِبهِ اضتمبء )ثِ استثٌبی ثٌس پبیبىآئیي 3ّبی پژٍّطی هَضَؿ هبزُ اهتیبظ اظ فقبلیت 4کست حسالل  (1-ة

هقتجط  همبلِ زض هجالت لغقی چبح یب پصیطش اهتیبظ آى ثبیس اظ 2ضطٍضی است کِ حسالل افضبی ّیأت فلوی   ثطای تطفیـ سبالًِ

 ًوبیِ ضسُ زض  یب هجالت ذبضجی ًططیبت هَضز تبئیس ٍظاضت فلَم ، تحمیمبت ٍ فٌبٍضی ثب زضجِ الف، ة، ج  ،یفلوی پژٍّطی زاذل

JCR ،WOS  یبScopus تبهیي ضَز. 

ثطای تطفیـ سبالًِ هبظاز ثط اهتیبظ هَضز ًیبظ  ( ،1-ة هصکَض )ثب ضطایظ ثٌس فلوی پژٍّطیًگبضش همبالت اهتیبظات حبغلِ اظ ( 2-ة

 لبثل شذیطُ ًیست. پژٍّطی است. سبیط اهتیبظات) ٍتَیی( سبل زیگط لبثل شذیطُ  2افضبء، تب 

)ثب ضطایظ  فلوی پژٍّطی تهمبال ات شذیطُ ضسُ حبغل اظلبثل اجطا است ٍ اهتیبظ 12/04/1401( ایي زستَضالقول اظ تبضید 3-ة

 گیطز.لحبػ لطاض هیت فلوی هَضز أزٍ سبل لجل افضبی ّی (1-ثٌس ة

 ًگبضشآیٌس، زض هی ت فلوی زاًطگبُأغَضت پیوبًی ثِ فضَیت ّیثِ  1/1/98ثقس اظ تبضید کِ کلیِ کسبًیًِ ثطای تطفیـ سبال (4-ة

  ( تب پبیبى زٍضُ پیوبًی آًبى، العاهی است.1سبل، ثب ضطایظ ثٌس )ة  یکهمبلِ زض  یکحسالل 

، زض ثبظُ ظهبًی یک آئیي ًبهِ اضتمبء 3اهتیبظ تقییي ضسُ زض ّط یک اظ ثٌسّبی هبزُ  ثط اسبسی پژٍّطی ٍ فٌبٍضی اهتیبظ فقبلیت ّب

زض  هحبسجِ لبثلّبی اهتیبظ .ضَزط اسبس آییي ًبهِ اضتمب تقییي هیهحبسجِ ٍ سْن ّط یک اظ افطاز زض فقبلیت ّبی گطٍّی ث ِسبل

 :ّط یک اظ هَاضز شیل فجبضت است اظ

امتیاز َر حداکثر  مًضًع تىد

 مًرد از تىد

حداکثر در َر 

 مًضًع

 JCR Q1 7ضسُ زض  ًوبیِ هقتجطهمبالت فلوی پژٍّطی چبح ضسُ زض هجالت  1

Q2 75/6 

Q3 5/6 

Q4 25/6 

 فلَم، تحمیمبت ٍ فٌبٍضی  ًططیبت فلوی ٍظاضت 2

                                                

 6 الف

 5/5 ة

 5 ج

 3 ز

3 
همبالت فلوی پژٍّطی ًوبیِ ضسُ زضًططیبت هقتجط ٍظاضت ثْساضت ٍ حَظُ 

 فلویِ 

 5.5 پژٍّطی فلوی

 3 تطٍیجی فلوی

 WOS همبالت فلوی پژٍّطی چبح ضسُ زض هجالت زاضای ًوبیِ 4
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 Scopus همبالت فلوی پژٍّطی چبح ضسُ زض هجالت زاضای ًوبیِ 5

 

5/5 - 
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  ISC 2 فلوی چبح ضسُ زض هجالت زاضای ًوبیِهمبالت       6

 هَضز 2 4 (1ٍ3هطٍضی )هتٌبست ثب ًوبیِ ثٌس  -همبالت فلوی 7

 هَضز 2ّط یک  3 همبالت چبح ضسُ زض زایطُ الوقبضف ّب ٍ زاًطٌبهِ ّبی هقتجط - 8

 هَضز 2 3 فلوی ترػػی زاذل زاًطگبُ همبالت فلوی چبح ضسُ زض هجالت 9

 هَضز 2 2 تػٌیفی یب تبلیفی ّط فػل کتبة 10

 

11 

زض یک ّوبیص  2 همبلِ فلوی کبهل اضائِ ضسُ زض ّوبیص ثیي الوللی ثِ ظثبى غیط فبضسی

همبلِ لبثل  3تب 

لجَل است. ٍ زض 

اهتیبظ  5ّط سبل 

 5اظ هجوَؿ ثٌس 

 ٍ6 

 1.5 ثیي الوللی فبضسی ظثبى هقتجط همبلِ فلوی کبهل اضائِ ضسُ زض ّوبیص

 1 هلی هقتجط فلوی کبهل اضائِ ضسُ زض ّوبیصهمبلِ 

 ًین تب یک اهتیبظ ّبی ثیي الوللی ٍ هلی هقتجط ذالغِ همبلِ زض ّوبیص

 هَضز 2 2 چبح ضسُ ثقس اظ استرسام ت فلویأهمبلِ هقتجط هسترطج اظ ضسبلِ ّی 12
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 (1تجػطُ ) 15 ثجت اذتطاؿ ثیي الوللی ثب تبییس هطاجـ هقتجط

 5 اذتطاؿ زاذلی ثب تبییس هطاجـ هقتجطثجت 
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ای )کبضفطهب: ًْبز یب ضطکت زٍلتی یب هجطی عطح تحمیمبتی استبًی یب هٌغمِ

 ای(ذػَغی استبًی یب هٌغمِ
 (2تجػطُ ) 5

هجطی عطح تحمیمبتی هلی  )کبضفطهب: ًْبز یب ضطکت زٍلتی یب ذػَغی 

 کطَضی(
10 

 15 الوللیهجطی عطح تحمیمبتی ثیي 

  10تب  اثط ثسیـ ٍ اضظًسُ  ٌّطی، ازثی، فلسفی چبح ضسُ )ثب تبئیس زاٍض هترػع( 15

هغبثك آئیي ًبهِ  ایجبز ؽطفیت فقبل زض جصة افتجبض پژٍّطی زاذلی یب ثیي الوللی 16

 اضتمبء

 

 10ٍ  15ثِ تطتیت تب  زاًطگبّی هقتجط ًبضطاى تَسظ ضسُ هٌتطط کتبة  تبلیفٍ تػٌیف  17

 اهتیبظ

 

 هَضز   2ّط کسام  اهتیبظ 7تب  زاًطگبّی هقتجط ًبضطاى تَسظ ضسُ هٌتطط اًتمبزی ٍ تطجوِ کتبةتػحیح  18

 ًبضطاى تَسظ ضسُ هٌتطط کتبة، تػحیح اًتمبزی ٍ تطجوِ تبلیف، تػٌیف 19

 غیط زاًطگبّی هقتجط
-12% اهتیبظ ثٌس )75

1 ٍ12-2) 

 

  5/3 فلوی ، ًَآٍضی ٍ تطٍیجی ، ًمسپطزاظیّبی ًؾطیِکطسیاضائِ  20
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 است. 1.5ثب ضطیت زضغَضتیکِ ثجت اذتطاؿ هٌجطثِ تَلیس هحػَل ٍ غٌقتی ضسى ضَز ٍ ثِ ًبم هَسسِ ثبضس، اهتیبظ آى  (1 تجػطُ

 1.5کِ ثِ حل یکی اظ هقضالت کطَض ثیبًجبهس )ثب اضائِ تبئیسیِ اظ هطاجـ شی غالح( ضطیت عطح پژٍّطی ذبضجی  اهتیبظ (2تجػطُ  

 گیطز. هی

 

 اییج: فعالیت َای علمی ي اخر

 ثطای تطفیـ سبالًِ فلوی،  زاًطگبُ ثب ّط هطتجِ ّبی فلوی ٍ اجطایی ثطای افضبی ّیأت فلوی فقبلیت اظ اهتیبظکست حسالل زٍ 

 است.  ضطٍضی

ّیأت فلوی ثِ هست  آئیي ًبهِ اضتمبء زض ذػَظ حضَض هؤثط ٍ هستوط فضَ 4اظ جسٍل ضوبضُ  1ضطط افغبء ایي اهتیبظ ضفبیت ثٌس 

 ثبضس.ت فلوی هیأٍ اًجبم تکبلیف هحَلِ هغبثك آئیي ًبهِ استرساهی افضبء ّی سبفت زض ّفتِ 40

 ٍ یب هطذػی ظایوبى هبُ 6یب فطغت هغبلقبتی ثیص اظ  تحػیلیزض حبل استفبزُ اظ هبهَضیت ت فلوی کِ أ( افضبی ّی1 تجػطُ

 .هستثٌی ثبضٌس ج ثٌس تَاًٌس اظ ضوَلّستٌس، پس اظ تبییس گطٍُ، هی

 درخًاست ترفیع مادٌ سٍ :

فضَ ّیأت فلوی زاًطگبُ ثبیس حسالل یکوبُ لجل اظ تبضید استحمبق تطفیـ سبالًِ ، فطم زضذَاست تطفیـ ضا تکویل ٍ ثِ ّوطاُ 

هستٌسات آى تحَیل گطٍُ آهَظضی هطثَعِ زّس کِ پس اظ تبییس هسیط گطٍُ ثِ زفتط هقبًٍت آهَظضی زاًطگبُ جْت عطح زض کویتِ 

 تطفیـ زاًطگبُ اضسبل هی ضَز. 

 ي تصمیمات آن کمیتٍ ترفیع دٌ چُار: ترکیةما

ٍ هسیط گطٍُ ًؾبضت ٍ اضظیبثی  هسیط آهَظش ٍى آهَظضی ٍ پژٍّطی، هسیط پژٍّص ،هقبضییس زاًطگبُ، هتطکل اظ  کویتِ تطفیـ

 ثبضسهی زاًطگبُ 

زاذلی ٍ ذبضجی )ثب تَجِ ثِ افتجبض جطٌَاضُ هقتجط ّبی کست ضتجِ زض جطٌَاضُ 21

 ٍ ضتجِ هتمبضی(
 هَضز 2 6تب 

 اثر

 ي تدیع

 ارزودٌ

 َىری

  10 ثیي الوللی ٍ هلی ثب تبییس هطاجـ شیػالح 

  5 هٌغمِ ای ثب تبییس هطاجـ شیػالح

  2 هطاجـ شیػالحهَسسِ ای ثب تبییس 

   2 5/0 ضطکت اثط ٌّطی زض ًوبیطگبُ اًفطازی زاذلی

 3 5/0 ضطکت اثط ٌّطی زض ًوبیطگبُ اًفطازی ذبضجی

 1 5/0 ضطکت اثط ٌّطی زض ًوبیطگبُ گطٍّی زاذلی

 ضطکت اثط ٌّطی زض ًوبیطگبُ گطٍّی ذبضجی
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غَضتی کِ افتطاؼ فضَ  ( تػوین کویتِ تطفیـ هجٌی ثط ضز زضذَاست تطفیـ سبالًِ تَسظ شیٌفـ لبثل افتطاؼ است. زض1تجػطُ 

 .ّیأت فلوی هَجِ ٍ هستٌس ثبضس، کویتِ تطفیـ زض تػوین ذَز تجسیسًؾط ذَاّس کطز. ضای کویتِ تطفیـ زض ایي هَضز لغقی است

 رکًد علمیمادٌ پىح : 

ٌس، هػساق کِ فضَ ّیأت فلوی عی سِ سبل هتَالی ًتَاًس حسالل اهتیبظ الظم ثطای زضیبفت یک پبیِ تطفیـ ضا کست ک زض غَضتی

 اظ سَی هقبًٍت آهَظضی پژٍّطی ضکَز فلوی ٍ فسم کفبیت ٍ غالحیت ثطای ازاهِ فضَیت زض ّیأت فلوی ضٌبذتِ ضسُ ٍ هطاتت

 ثِ ضئیس زاًطگبُ افالم ذَاّس ضس تب ثب ٍی ثطاثط همطضات هطثَط ضفتبض ضَز.

 : تاریخ اخرای آییه وامٍمادٌ شش 

 پژٍّص ضَضای تػَیت ثِ 30/03/1401 هَضخ جلسِ زض تجػطُ، 6 ٍ هبزُ 6 زض سبالًِ تطفیـ پبیِ افغبی جسیس زستَضالقول

 االجطا الظم  تبضید ّوبى  اظ ٍ ضسیس( س) هقػَهِ حضطت زاًطگبُ ضییسِ ّیأت تػَیت ثِ 12/04/1401 جلسِ زض ٍ زاًطگبُ

 .ثبضس¬هی

 

 


