
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 مقاله

حداکثر 

 سقف

حداکثر امتیاز 

در واحد کار/ 

 نیمسال

 از تیام
)خارج از طرح 

(یپژوهش

هنوع مقاله و مجله منتشر کنند
بند 

 ارتقاء

 

 7تا 

7تا  6 JCRالمللی بينمعتبر  يهنما یدارامجله 

3-1 

 6  5/0کمتر از  IF/MIFنسبت

5/6  1تا  5/0بين  IF/MIFنسبت

75/6  5/1تا  1بين  IF/MIFنسبت

7  5/1بيشتر از  IF/MIFنسبت

5تا  3 ISCلیالملنيه معتبر بينما یدارامجله 

3 IF  يا بدون  0برابر IF

4 IF  5/0کمتر از

5/4 IF  1تا  5/0بين

5 IF  1بزرگتر از

5تا  3 Scopus یالمللنيه معتبر بينما یدارامجله  

3 Q4 )چارک چهارم(   

4  Q3)چارک سوم(

5/4 Q2  )چارک دوم(
5 Q1  )چارک اول(

 

 د وزارت علومييمورد تای داخل یپژوهش-یعلممجله   5تا  

30 7تا   2-3 معتبر هایهمروری چاپ شده در نشري -علمی مقاله (1-3)مطابق بند  7تا 

9

3تا   داخلی معتبر های در نشريهترويجی و تحشيه  -علمی مقاله 3تا 

3-3 
 ارتهای معتبر اعالم شده توسط وزمجله نمايه شده در نمايه 2تا  2تا 

 2تا  2تا 
ر معتب يريهات تحريناشر و ه یداخل که دارا یعلم یهامجله

 ندد اعتبار نشده اييهنوز توسط وزرات علوم تا یهستند ول

8 2تا   4-3 المعارف ...نامه ها، دايرهمداخل چاپ شده در دانش 2تا 

 گرفته شود. فوق در نظر یبندها ازيدرصد امت 50مشابه  نيو عناو (short communication) کوتاه یهامقاله تبصره :

 گيردی امتيازی تعلق نمیالمللينه معتبر بيفاقد نما، یخارج یهاچاپ شده در مجلهمقاله به  تبصره:

  گيرد. امتيازی تعلق نمیوزارت بهداشت  و علومهای ليست سياه وزارتمقاله چاپ شده در مجلهبه  تبصره:

 گيرد.علق میدانشگاه، امتياز تساالنه فقط به يکی از مقاالت چاپ شده از هر عضو هيات علمی در مجالت داخل  تبصره:

 



 معتبر علمیهمايش 
بند 

 ارتقاء
 امتیاز معتبر هاي همايش و مقاله نوع

حداکثر امتیاز در 

 نیمسال /واحد کار 

حداکثر 

 سقف

3-5 
 2 المللی بين و ملی های همايش در شده چاپ کامل مقاله

2 12 
 1 ای منطقه های همايش در شده چاپ کامل مقاله

3-6 
 1 المللی بين و ملی های همايش در شده چاپ مقاله خالصه

1 5 
 5/0 ای منطقه های همايش در شده چاپ مقاله خالصه

، پژوهشکده تخصصی، دانشگاه ها، دانشکده ها-انجمن های علمیتوسط که  هستند همايش هايی همايش های معتبر تبصره 

 .برگزار می شوندتحقيقاتی معتبر  -علمیها، موسسات و مراکز 

ش مقاله، فرم مربوطه، پذير)قبل از شرکت در کنفرانس مدارک الزم هفته  2حداقل عضو هيات علمی می بايست  

 را به مديريت پژوهش ارائه دهد....( مقاله، فيش واريزی،

 مقاله است. 3تعداد مقاله های قابل قبول از متقاضی در يک همايش در هر سال حداکثر :تبصره

 گيرد.به کنفرانس دانشجويی امتيازی تعلق نمی تبصره:

انشکده ها، تخصصی، دانشگاه ها، د-انجمن های علمیتوسط بايست خارج از کشور میکنفرانس معتبر بين المللی تبصره : 

 شده باشد.ار برگزقبال  دوره 3بايست حداقل می برگزار شده باشند و ياتحقيقاتی  -علمیپژوهشکده ها، موسسات و مراکز 
 

بند 

 ارتقاء
 امتیاز مستخرج از رساله مقاله

حداکثر امتیاز در 

 نیمسال /واحد کار 

حداکثر 

 سقف

  5 2تا  پژوهشی مستخرج از رساله متقاضی -مقاله علمی 3-7

عنوان  گيرد که نام متقاضی بهحداکثر امتياز هر يک از مقاله های موضوع اين بند در صورتی به متقاضی تعلق می تبصره:

 بت شده باشد.ثنويسنده نخست، يا پس از نام استاد راهنما به عنوان نويسنده دوم و يا به عنوان نويسنده مسئول 

 

بند 

 ارتقاء
 امتیاز تولید دانش فنی/ اختراع

حداکثر امتیاز در 

 نیمسال /واحد کار 

حداکثر 

 سقف

3-8 
ل توليد دانش فنی/ اختراع و يا اکتشاف و يا توليد محصو

 پژوهشی*
   

 مراجعه شود.برای جزئيات بيشتر به آئين نامه ارتقا *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 و فناوري پژوهشی هاي طرحگزارش نهايی 

 امتیاز مبلغ قرارداد )میلیون ريال( نو ع طرح بند ارتقا

حداکثر امتیاز 

در واحد کار يا 

 نیمسال

حداکثر 

 سقف

 

 

 

 

 

خارج از  3-9

 مرکز

 استانی

 2 20کمتر از 

15 تا  

 

30 3 

40 4 

 منطقه ای

100 5 

150 6 

200 7 

 ملی

200 8 

350 9 

500 10 

 بين المللی
1000 11 

3000 15 

داخل 

 مرکز
2تا - - 2تا   6 

 تعريف: 

 طرح استانی : طرحی که در سطح استان اجرا می شود-

 بين چند استان اجرا می شود طرح منطقه ای: طرحی که در-

 طح ملی باشدطرح ملی: طرح های دارای کد ملی با قرارداد با امضای وزير يا معاون وزير و مورد استفاد ه آن در س-

 طرح بين المللی: طرحی که با خارج از کشور منعقد و اجرا می شود-

تواند ها میطرح، طرح را سرپرستی می نمايد و تنمجری: سرپرست و مسوول اجرايی طرح است که در تمام مراحل انجام -

 يک نفر باشد.

سئوليتی را بعهده همکاران طرح )اصلی و ساير(: افرادی هستند که در تمام مراحل انجام طرح بعنوان همکاران، وظيفه و م-

 می گيرند.

داکثر مقدار طرح ياز تشويقی به حدر صورتيکه مبلغ قرارداد بيشتر از مقدار تعيين شده در هر نوع باشد، يک امت تبصره:

 )استانی، منطقه ای، ملی و بين المللی(  افزوده می شود. 

ی به امتياز يقگردد، يک امتياز تشوالمللی کشوری و بيندر صورتيکه اجرای طرح منجر به دريافت جوايز معتبر  تبصره:

 طرح افزوده می شود.

به طرح . عالی فنی مهندسی بوئين زهرا و کارفرما منعقد شده باشدبايست بين مرکز آموزش طرح پژوهشی می تبصره :

 گيرد که طی قرارداد با دانشگاه انجام گيرد.هايی امتياز تعلق می

 3يشرفت کار )پزمان ارائه نتايج طرح به معاونت پژوهش و فناوری جهت بررسی و امتيازدهی پس از ارائه گزارش  :تبصره

 ماهه اول( می باشد.  



 

 طرح پژوهشی امتیاز دهی به مجري و همکاران نحوه

 د بود.در صورتيکه همکاران طرح همگی همکار اصلی باشند، امتياز مجری و همکاران مطابق جدول زير خواه -

 %50ياز همکار ساير در صورتيکه همکاران طرح اصلی و ساير باشند، امتياز مجری و همکار اصلی مطابق جدول زير و امت -

 خواهد بود.همکار اصلی 

رايب بر تعداد در صورتيکه ميزان مشارکت مجری و همکاران در زمان شروع طرح به نسبت مساوی بيان شود، مجموع ض -

 نفرات طرح تقسيم می شود.

 مجموع ضرايب )درصد(سهم 

 )درصد(
 رديف طرحنفرات  تعداد

 مجري هر يك از بقیه همکاران

- 100 100 1 1 

60 90 150 2 2 

50 80 180 3 3 

40 70 190 4 4 

35 60 200 5 5 

 6 و باالتر 6 250حداکثر  50 ≤ 30
 

 .مشخص شود کامالنقش همکاران بعنوان اصلی يا ساير می بايست در پيشنهاد طرح  تبصره:
 

 

 امتیاز کتاب

 امتیاز نوع کتاب بند ارتقاء
حداکثر امتیاز در واحد کار يا 

 نیمسال

حداکثر 

 سقف

3-12 

 15تا  15تا  تصنيف
 

 10تا  10تا  تاليف

 تصيح انتقادی
 10 7تا  7تا 

 ترجمه مرتبط با تخصص

 4 2تا   2تا  5/0 تجديد کتاب تاليفی يا تصنيفی

 8 2تا   2تا  5/0 ويرايش علمی

ان تشکر قيد شده با عنوامتياز، اگر  2عنوان ويراستار در شناسنامه کتاب آمده باشد در ويرايش علمی درصورتيکه  تبصره :

  امتياز تعلق می گيرد. 5/0امتياز و در صورت داشتن مدرک معتبر برای ويراستاری  1باشد 

برابر  5/1اشد تا بامتياز برای کتاب تاليفی/ تصنيفی به زبان خارجی که توسط ناشران معتبر بين المللی چاپ شده  :تبصره 

 قابل افزايش است.

در شناسنامه  محتوای آن اصالح و يا اضافه شده باشد. همچنين %30 می بايست حداقل ا ويرايشبرای تجديد چاپ ي تبصره:

 .کتاب، عبارت با تجديد نظر يا ويرايش جديد ذکر شده باشد

 جلد می باشد.  200حداقل نسخه چاپی قابل قبول  تبصره:

 



  :گرددمحاسبه میفرمول زير آيتم و از  3در نظر گرفتن امتياز هر کتاب تاليفی با  -

 ×پژوهشیفعاليتهایمشارکتدرصد  
اعتبار ناشر

100
  

 تعداد صفحات کتاب

150
  10 

 :گرددفرمول زير محاسبه میآيتم و از  3در نظر گرفتن متياز هر کتاب ترجمه با ا -

 ×پژوهشیفعاليتهایمشارکتدرصد  
اعتبار ناشر

100
  

 تعداد صفحات کتاب

150
  7 

می باشد. 1ها حداکثر امتياز هر کدام از آيتمتبصره: 

برای متون انگليسی  11برای متون فارسی، فونت  12وزيری، فونت  قطعاساس  معيار ارزيابی تعداد صفحات کتاب بر تبصره:

کتاب در نظر گرفته تعداد صفحات باشد. صفحات خالی، صفحه عنوان، پيشگفتار و فهرست درمی Singleو فاصله خط 

 شوند.نمی

درصد پژوهشی بودن اثر را در صورتی که اعضای شورا، تخصص بررسی آن را نداشته باشند به اساتيد داخل و يا  تبصره:

 . شودداده میخارج مرکز ارجاع 

 :می شود در نظرگرفته زيرجدول اعتبار ناشر مطابق  -

 درصد امتیاز  نوع ناشر

ها و يا دانشگاه) ناشران دانشگاهیانتشارات مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بوئين زهرا ، 

، سمت، مرکز نشر (،سازمانهای وابسته به وزارت علوم مورد تأييد شورای گسترش آموزش عالی

 موسسات پژوهشی وابسته به وزارت متبوع جهاد دانشگاهی،

100  

ايره المعارف سازمان زمين شناسی ،کتابخانه مجلس، مرکز ددانشگاه آزاد، سازمان نقشه برداری، 

 بزرگ اسالمی

80  

  60 ساير مراکز

 40 ناشر مولف

 

باشد می (فيپا )صادر شده توسط کتابخانه جمهوری اسالمی در شناسنامه ارزيابی کتاب، اطالعات ثبت شده مالک  تبصره:

.گيرديپا ندارند، امتيازی تعلق نمی فو به کتابهايی که 

. چنانچه کتاب تحت عنوان تاليف و ترجمه چاپ شده باشد، امتياز ترجمه در نظر گرفته می شود :تبصره

 :نمی گیرددر موارد زير امتيازی تعلق  -

 ديباجه، پيشگفتار، حاشيه، تعريض و مقدمه کتاب

های تحت عناوين زندگينامه، غيرعلمی و کتابکتابهای آمادگی کنکور و نمونه سؤاالت آزمون و موارد مشابه، کتابهای 

  ...،گزارش سفر و خاطره

 کتاب فرهنگ لغت بدون داشتن توضيح کلمات 
 گردآوری ، مجموعه مقاالت، به کوشش و به اهتمام و زير نظر

قرار دهی امتيازمورد ارزيابی و  شورای پژوهش درموارد تصحيح و تحشيه، تاليف و تصحيح انتقادی پس از طرح تبصره: 

 .گيردمی

 .شوددرنظرگرفته میامتياز ترويجی  -يک مقاله علمی سقفبه فصلی از يک کتاب در صورتی که ناشر کتاب داخلی باشد، تا  -

. دهی قرار می گيردمورد ارزيابی و امتياز شورای پژوهشمعتبر بين المللی باشد، در  ،چنانچه ناشر کتاب

   

   



اب مورد نظر را عنوان کتاب به همراه خالصه ای از کت بايستمیهيات علمی قبل از اقدام به تاليف يا ترجمه کتاب  عضو -

را در گروه  ارائه نمايد. شورای پژوهشی در صورت نياز موضوع کتاب مربوطه واحد انتشارات دانشگاه شورای پژوهش/به 

 ورای پژوهشیوه را نيز در اين باره جويا می شود. نظر نهايی با شآموزشی مرتبط با عنوان کتاب مطرح کرده و نظر گر

 ی می باشد. در مواردی که عضو هيات علمی مجوز شورای پژوهشی را نگرفته باشد، نظر نهايی با شورای پژوهشمی باشد. 

25 

5/0 2 کارشناسی ارشد
دانشگاه های دولتی

5/1 6 دکتری تخصصی

1 کارشناسی ارشد
دانشگاه های آزاد

5/0 3 دکتری تخصصی

- 1  کارشناسی ارشد
دانشگاه پيام نور

5/0 3  دکتری تخصصی

شد و دکتری برای راهنمايی کارشناسی ار ISCدانشگاه اول در ليست دانشگاه آزاد بر اساس رتبه بندی  20به تبصره: 

 امتياز تعلق می گيرد. 4و  5/1بترتيب  

 امتياز است. 5و  10و دانشگاه پيام نور بترتيب حداکثر سقف امتياز از راهنمايی پايان نامه دانشگاه آزاد  تبصره:

سی بوئين غ التحصيلی دوره تحصيالت تکميلی در رشته مورد نظر در مرکز آموزش عالی فنی و مهندپس از فارتبصره: 

 زهرا مجددا شورای پژوهش امتيازهای مربوطه را مورد ارزيابی و اعالم نظر قرار خواهد داد.

به مديريت ور را پس از تاييد پروپوزال، نامه رسمی معرفی بعنوان استاد راهنما يا مشا بايستعضو هيات علمی می تبصره:

 و تاييديه آن را دريافت نمايد. در غير اينصورت امتيازی تعلق نخواهد گرفت.پژوهش ارائه 

 

بند 

 ارتقاء
 امتیاز يپرداز هينظر يها یکرس

حداکثر امتیاز در 

 نیمسال /واحد کار 

حداکثر 

 سقف

3-14  *    

 مراجعه شود.برای جزئيات بيشتر به آئين نامه ارتقا *

 

بند 

 ارتقاء
 امتیاز کسب رتبه در جشنواره

حداکثر امتیاز در 

 نیمسال /واحد کار 

حداکثر 

 سقف

 10 6تا 6تا  3-15

 اعتبار جشنواره و رتبه متقاضی در نظر گرفته می شود. ،در محاسبه امتيازتبصره: 

 

 



 امتیاز داوري 

حداکثر سقف
حداکثر امتیاز در 

واحد کار يا نیمسال
امتیاز نوع داوري  بند ارتقاء

 

15

- 1تا  مقاالت علمی و پژوهشی معتبر  

3-16- 2تا  کتاب

- 2تا  طرح های پژوهشی و فناوری

گيرد.مورد ارزيابی قرار می JCR   و الت معتبر علمی و پژوهشی داخلیمقاداوری : تبصره

 . شوددهی میبر اساس نوع انتشارات امتيازکتاب داوری : تبصره

شود. داوری طرح های پژوهشی )خارج از مرکز( بر اساس نوع طرح امتيازدهی می :تبصره

 

 مشترک یپژوهش يهاتیفعال ازیامت عينحوه توز

 جموع ضرايبم )درصد(سهم هر يك از همکاران 

 )درصد(

 تعداد

 نويسندگان/همکاران
 رديف

 نفر اول ساير نفرات

- 100 100 1 1 

60 90 150 2 2 

50 80 180 3 3 

40 70 190 4 4 

35 60 200 5 5 

 6 و باالتر 6 250حداکثر  50 ≤ 30
 

 آدرس دهی در مستندات علمینحوه 

 بوئين زهرا، قزوين، ايران موزش عالی فنی و مهندسی بوئين زهرا،آمرکز   ارسی:ف -

   Buein Zahra Technical University, Buein Zahra, Qazvin, Iran سی:انگلی -

 آدرس دهی دپارتمان ها  -

Department of Architecture and Urban Planning  

Department of Chemical and Materials Engineering 

Department of Civil Engineering 

Department of Electrical and Computer Engineering 

Department of Engineering Sciences and Physics 

Department of Industrial, Mechanical and Aerospace Engineering 

Department of Mathematics 

 ترفيع و... ( خواهد بود.گرنت، ارتقا، ن موضوع به منزله انصراف از امتياز متعلقه )يت ايدم رعاع تبصره:

 تنها مستنداتی حائز امتياز خواهند بود که فقط آدرس زير را به عنوان محل اشتغال به کار ذکر کرده باشند. تبصره:

 

 


