تسمٍ تعالی
ضیًٌ وامٍ تطًیق پدید آيرودگان آثار پژيَطی داوطگاٌ عالمٍ طثاطثائی
هدف
ثِ هٌظَض ایجبز اًگیعُ زض اػضبی ّیأت ػلوی ،زاًطجَیبى ٍ کبضضٌبسبى زاًطگبُ ػالهِ عجبعجبئی ثطای
پسیسآٍضزى آثبض پژٍّطی هؼتجط ،پسیسآٍضًسگبى ایي آثبض ثِ ضطح هٌسضج زض ایي ضیَُ ًبهِ -کِ ثطاسبس آییي
ًبهِ تطَیق هقبالت ٍظاضت ػلَم تسٍیي ضسُ است – اظ سَی هؼبًٍت پژٍّطی زاًطگبُ تطَیق ذَاٌّس ضس.

مادٌ  -1تعاریف
 -1-1مقالٍ معتثر هقبلِ ای کِ زض یکی اظ ًططیبت ػلوی پژٍّطی ٍ ػلوی تطٍیجی زاضای هجَظ اظ ٍظاضتیي
(ٍظاضت ػلَم ،تحقیقبت ٍ فٌبٍضی ٍ ٍظاضت ثْساضت ،زضهبى ٍ آهَظش پعضکی) ٍ یب هجالت هؼتجط ثیي الوللی
هٌتطط ضسُ است .الظم ثِ شکط است اسبهی ایي ًططیبت ًجبیس زض فْطست ًططیبت ًبهؼتجط ٍظاضتیي ٍجَز
زاضتِ ثبضسّ .وچٌیي ثبیس حساقل زٍ سبل اظ تبضید ًطط اٍلیي ضوبضُ ًططیِ گصضتِ ثبضس.
 -2-1مقالٍ داغ هقبلِ ای کِ ثٌب ثط گعاضش ًوبیِ  ISCیب یکی اظ ًوبیِ ّبی هؼتجط ثیي الوللی زض  2سبل
قجل اظ سبل هطجغ زاضای تؼساز استٌبزّبیی ثیص اظ هقساض هطرػی زض ّط ضضتِ ثبضس( .ایي هقساض زض ضضتِ
ّبی هرتلف ،هتفبٍت است) .ایي هقبالت ثَسیلِ پبیگبُ  ESIزض  ٍ ISIپبیگبُ  PESIزض  ISCاػالم هی ضَز.
 -3-1مقالٍ پر استىاد هقبلِ ای کِ ثٌب ثط گعاضش ًوبیِ  ISCیب یکی اظ ًوبیِ ّبی هؼتجط ثیي الوللی زض 10
سبل قجل اظ سبل هطجغ زاضای تؼساز استٌبزّبیی ثیص اظ هقساض هطرػی زض ّط ضضتِ ثبضس( .ایي هقساض زض
ضضتِ ّبی هرتلف ،هتفبٍت است) .ایي هقبالت ثَسیلِ پبیگبُ  ESIزض  ٍ ISIپبیگبُ  PESIزض  ISCاػالم هی
ضَز.

 -4-1مقالٍ جثٍُ پژيَص ) :(research frontهقبلِ ای است کِ زض هجالت ًوبیِ ضسُ زض  ISIهٌتطط
هی ضًَس کِ ثط حست هَضَع هغبلؼبتی ) (subject matterزستِ ثٌسی ٍ استٌبز ثِ آى ّب پبیص هی
ضَز.
 -5-1مقالٍ ترگرفتٍ از طرح ترين داوطگاَی :هقبلِ ای کِ زض ّط هطحلِ اظ اجطای عطح ثطٍى زاًطگبّی،
ثطاسبس زضذَاست کبضفطهب ٍ یب تطریع هحقق ،تٌظین هی ضَز.
 :research note -6-1هقبلِ ّبیی کِ ثػَضت هقبلِ کبهل زاًطگبّی ًیستٌس اهب هتَى هجبحثِ ای
ّستٌس کِ ثِ زًجبل گستطش ایسُ ای جسیس ،چطن اًساظی ًظطی ،ثطًبهِ تحقیقبتی یب ضٍیکطز ضٍش ضٌبسبًِ
ای زض هغبلؼبت ّستٌس.
 :short communication -7-1هقبالتی ّستٌس کِ ثیبى کٌٌسُ هَضَػی ّستٌس کِ ثطای اٍلیي ثبض
هَضز هغبلؼِ قطاض گطفتِ ٍ ًَیسٌسُ ثِ هٌظَض ثجت آى هَضَع ثِ ًبم ذَز ،پیص اظ چبح ًتیجِ پژٍّص،
هَضَع هَضز ًظط ضا زض قبلت  short communicationهٌتطط هی کٌس.

مادٌ – 2ضرایط افراد مطمًل تطًیق
 توبهی اػضبی ّیأت ػلوی ضبؿل ،ثبظًطستِ ،اسبتیس هسػَ ،زاًطجَیبى ٍ کبضضٌبسبى زاًطگبُ ػالهِ
عجبعجبئی هطوَل ایي تطَیق ّستٌس.
 تطَیقی ثِ آى زستِ اظ ًَیسٌسگبًی تؼلق هی گیطز کِ ًبم زاًطگبُ ػالهِ عجبعجبئی ثِ غَضت
هػَة ) (Allameh Tabataba’i Universityزض آثبض پژٍّطی زضج ضسُ ثبضس .زض هقبالت
هٌتطط ضسُ ذبضجی ثبیس ًبم زاًطگبًُ ،بم زاًطکسُ ٍ گطٍُ آهَظضی ثغَض کبهل شکط ضسُ ثبضس .زض
هَاضز ذبظ ،شکط ًبم زاًطکسُ ٍ گطٍُ آهَظضی ،هغبثق ثب فطهت ًططیِ تؼییي هی ضَز.
ثؼٌَاى هثبل:

Reza Mohammadi, Department of Counseling, Faculty of Psychology and
Education Sceince, Allame Tabataba’i University, Tehran, Iran

 اظ تبضید اًتطبض یب ثجت آثبض پژٍّطی ثیص اظ  2سبل ًگصضتِ ثبضس ٍ هالک پطزاذت ًیع اًتطبض ًْبیی
هقبلِ است.
 آثبض پژٍّطی کبضضٌبسبى زاًطگبُ کِ زض ًتیجِ ّوکبضی ثب اػضبی ّیأت ػلوی حبغل ضسُ است ،تب
حساکثط  3اثط زض سبل هطوَل ایي آییي ًبهِ قطاض هی گیطًس.
 زض غَضتی کِ پسیسآٍضًسُ اٍل اثط ،زاًطجَی زاًطگبُ ػالهِ عجبعجبئی (هططٍط ثِ شکط ًبم زاًطگبُ
ػالهِ عجبعجبئی ثِ ػٌَاى آزضس زض اثط) ٍ پسیسآٍضًسُ زٍم ػضَ ّیأت ػلوی زاًطگبُ ػالهِ
عجبعجبئی ثبضس ،اهتیبظ ًفط اٍل ثِ ػضَ ّیبت ػلوی (ًفط زٍم) تؼلق هی گیطز.
 زض غَضتی کِ ًَیسٌسُ اٍل اثط ،ػضَ ّیأت ػلوی زاًطگبُ ًجبضس ٍ ًَیسٌسُ هسئَل ػضَ ّیبت
ػلوی زاًطگبُ ػالهِ عجبعجبئی ثبضس ،اهتیبظ ًفط اٍل ثِ ًَیسٌسُ هسئَل تؼلق هی گیطز.
 ثِ آثبض اػضبی ّیأت ػلوی جسیساالسترسام کِ ثػَضت  %100هسترطج اظ ضسبلِ ػضَ ّیأت ػلوی
ثبضس ،پبزاضی تؼلق ًوی گیطز.

مادٌ  -3آثار زیر تٍ ضرط احراز ضرایط مادٌ  2مًرد تطًیق قرار می گیرود:
الف) جديل محاسثٍ امتیاز فعالیت َای پژيَطی

ثٌس

حساکثط اهتیبظ
فؼبلیت

ًَع فؼبلیت

ضطایت پیطٌْبزی

هقبالت چبح ضسُ زض هجالت ػلوی

1

2IF+1.5

1-1

هقبالت چبح ضسُ زض هجالت هؼتجط ػضَ
web of science

5

1-2

هقبلِ چبح ضسُ زضهجالت ػلوی -پژٍّطی
ثِ ظثبى ذبضجی (ًوبیِ زض سبیت ّبی
هؼتجط اظ ًظط ٍظاضت ػلَم هبًٌس  ISCیب
)SCOPUS

4

1-3

هقبالت چبح ضسُ زض هجالت هؼتجط ػضَ
ISI Master journal List

3/5

ٍ ضطیت  1.5اضبفِ تط ثطای هقبالت  ISIثطگطفتِ اظ عطح ّبی
ثطٍى زاًطگبّی
ٍ ضطیت  1.2اضبفِ تط ثطای هقبالت  ISIهطتطک ثب هطاکع
ػلوی هؼتجط ثیي الوللی
ٍ ضطیت  1.3اضبفِ تط ثطای هقبالت پط استٌبز
ٍ ضطیت  1.3اضبفِ تط ثطای هقبالت زاؽ
ٍ ضطیت  1.3ثطای هقبالت ججِْ پژٍّص

1.5+ IF
ٍ ضطیت  1.4اضبفِ تط ثطای هقبالت ػلوی– پژٍّطی ثطگطفتِ
اظ عطح ّبی ثطٍى زاًطگبّی
ٍ ضطیت  1.3اضبفِ تط ثطای هقبالت پط استٌبز
ٍ ضطیت  1.3اضبفِ تط ثطای هقبالت زاؽ

1.5+ IF

1-4

هقبالت چبح ضسُ زض هجالت هؼتجط
(زاذلی-ذبضجی) ًوبیِ ضسُ زض Google
 ٍ Scholarهقبالت زایطُ الوؼبضفی

ٍ ضطیت  1.4اضبفِ تط ثطای هقبالت ػلوی– پژٍّطی ثطگطفتِ
اظ عطح ّبی ثطٍى زاًطگبّی
ٍ ضطیت  1.3اضبفِ تط ثطای هقبالت پط استٌبز
ٍ ضطیت  1.3اضبفِ تط ثطای هقبالت زاؽ

1+ IF
3

ٍ ضطیت  1.2اضبفِ تط ثطای هقبالت ثطگطفتِ اظ
عطح ّبی ثطٍى زاًطگبّی

1.3
ٍ ضطیت  1.4اضبفِ تط ثطای هقبالت ػلوی -پژٍّطی ثطگطفتِ
اظ عطح ّبی ثطٍى زاًطگبّی
ٍ ضطیت  1.3اضبفِ تط ثطای هقبالت پط استٌبز
ٍ ضطیت  1.3اضبفِ تط ثطای هقبالت زاؽ

1-5

هقبالت فبضسی چبح ضسُ زض هجالت ػلوی
پژٍّطی هَضز تأییس ٍظاضت ػلَم

4

1-6

هقبالت ػلوی -تطٍیجی

4

ٍ ضطیت  1.2اضبفِ تط ثطای هقبالت ثطگطفتِ اظ
عطح ّبی ثطٍى زاًطگبّی

1-7

هقبالت ػلوی -هطٍضی

3

1

1

ٍ ضطیت  1.2اضبفِ تط ثطای هقبالت هسترطج اظ
عطح ّبی ثطٍى زاًطگبّی

1-8
1-9
1-10

هقبالت تطجوِ ضسُ

1

یبززاضت پژٍّطی زض هجالت ػلوی
پژٍّطی یب ISC ٍ ISI
اضجبػبت (ثِ جع ذَز اضجبػی)

3

1

2

1

1

2.1

کتبة

2

1
ضطیت  1.4اضبفِ تط ثطای کتبثْبی زضسی هَضز ًیبظگطٍُ هطثَط.
ضطیت  1.5اضبفِ تط ثطای کتبة ّبیی کِ ثطگعیسُ سبلٍ یب ثطگعیسُ ػلوی زض جطٌَاضُ ّبی هؼتجط ثیي الوللی
ثبضٌس.

2-1

تألیف کتبة

14

2-2

تػحیح کتت ذغی

10

2-3

تطجوِ کتبة ترػػی

7

ضطیت  1.4اضبفِ تط ثطای کتب ثْبی زضسی هَضز ًیبظ
گطٍُ هطثَط

2-4

تجسیس کتبة ػلوی تألیفی ٍ تطجوِ

2

ضطیت  1.5ثطای اًتطبضات زاًطگبُ ػالهِ عجبعجبئی

2-5

ثطضسیً ،قسٍ ٍیطایص ػلوی کتبة

2

1

4

ضطیت  1.5ثطای کتبة ّبی هٌتططضسُ ثِ ظثبى ّبی
ثیي الوللی

1
1

2

2-6

فػل کتبة

2-7

کتبة ّبی ؿیط فبضسی

1

3

12

 ضطیت  1.5اضبفِ تط ثطای کتبة ّبیی کِ زضزاًطگبُ ّبی ذبضج اظ کطَض تسضیس هی ضًَس.
ضطیت  2اضبفِ تط ثطای کتبة ّبیی کِ اًسیطِ ای ثَهییب ًظطیِ ای هتؼلق ثِ استبزی ایطاًی چبح ضَز.
اهتیبظ کتبة ّبی چبح ضسُ تَسظ ًبضطاى شیل ثبضطیت  1.5اضبفِ تط هحبسجِ ذَاّس ضس:
هَسسِ چبح ٍ اًتطبضات زاًطگبُ ػالهِ عجبعجبئی

11

ایي ثٌس ضبهل آثبض تطجوِ ضسُ اظ ظثبى ّبی ػطثی ،اًگلیسی ،ضٍسی،اسپبًیبیی ٍ ...تْیِ ضسُ تَسظ اػضبی ّیأت ػلوی ٍ زاًطجَیبى گطٍُ ّبی
شیطثظ ًیست.
2

الف) ًبم زاًطگبُ ػالهِ عجبعجبئی ثِ غطاحت زض فػل هطثَط ،زض کتبة شکط ضسُ ثبضس.
ة) فػل یب فػل ّبی هصکَض ثِ ػٌَاى یکی اظ فػل ّبی اغلی کتبة ثبضس( .ذالغِ فػل قبثل قجَل ًرَاّس ثَز)
3
ایي ثٌس ضبهل آثبض ػطثی ،اًگلیسی ،ضٍسی،اسپبًیبیی ٍ ...تْیِ ضسُ تَسظ اػضبی ّیأت ػلوی ٍ زاًطجَیبى گطٍُ ّبی شیطثظ ًیست.

John Wiley Taylor
& Francis, Black Well, McGraw -Hill
Education,Random House, Readers
Digest, springer science and Business
Media, HerperCollins, Oxford universiity
press,Media Participations,
Routledge , Pungent
, Cambridge, Sage, Pearson, Reed
Elsevier, Thomson Reuters,

تثصرٌ( : )1اهتیبظ هقبالت هٌتطط ضسُ ثػَضت ّبی هرتلف ؿیط اظ هقبلِ کبهل ) (full paperاظ قجیل
 ٍ short communication, research noteیب ّط ػٌَاى زیگطی کِ هقبلِ ضا اظ حبلت یک هقبلِ کبهل
ذبضج ًوبیس ،ثب ضطیت حساکثط  0/8هقبلِ کبهل هحبسجِ ذَاّس ضس.
ب) جديل تًزیع امتیازات

تؼساز ّوکبضاى

سْن ّط یک اظ ّوکبضاى اظ اهتیبظ هطثَعِ
ًفط اٍل

ّط یک اظ ثقیِ ّوکبضاى

1

% 100

2

% 90

% 60

3

% 80

% 50

4

% 70

% 40

5

% 60

% 30

<6

% 50

( > % 28زض هجوَع )%140

مادٌ -4وحًٌ محاسثٍ میسان تطًیق َر فعالیت تدیه صًرت است:
ضقن ضیبلی × هجوَع ضطایت هحبسجِ ضسُ= هجلؾ تطَیق ثطای ّط فؼبلیت

 هجلؾ ضیبلی کلیِ هَاضز ثٌس یک 100000000 ،است.
 هجلؾ ضیبلی کلیِ هَاضز ثٌس  2هؼبزل  1,5000000ضیبل است.

مادٌ  -5حداقل ي حداکثر امتیاز ي مثلػ تطًیق ترای َر فعالیت تٍ ضرح زیر است:
فؼبلیت

هقبالت

کتت

ًَع اثط

حساقل هجلؾ (ضیبل)

حساکثط هجلؾ (ضیبل)

هقبالت ذبضجی ًوبیِ ضسُ زض پبیگبُ web of science

200000000

2000000000

هقبالت ذبضجی ًوبیِ ضسُ زض پبیگبُ ISC ٍ Scopus

200000000

1800000000

هقبالت ذبضجی ًوبیِ ضسُ زض پبیگبُ
 ٍ ISI master journal listاضجبػبت

200000000

1200000000

هقبالت ذبضجی ًوبیِ ضسُ زض پبیگبُ
Google scholar

100000000

800000000

هقبالت ػلوی پژٍّطی زاذلی

102000000

1000000000

سبیط فؼبلیت ّبی ثٌس 1ضبهل ػلوی تطٍیجی ،ػلوی هطٍضی،
هقبالت تطجوِ ضسُ ٍ یبززاضت پژٍّطی

1,0000000

500000000

هٌتطط ضسُ تَسظ اًتطبضات زاًطگبُ ػالهِ عجبعجبئی

400000000

25,0000000

هٌتطط ضسُ تَسظ اًتطبضات هطاکع هؼتجط ػلوی زاًطگبّی

300000000

12,0000000

هٌتطط ضسُ تَسظ سبیط هطاکع ًطط

200000000

1000000000

تثصرٌ ( :)2حساقل ٍ حساکثط هجبلؾ تطَیقی قجل اظ اػوبل زضغس سْن ّوکبضاى هی ثبضس.
تثصرٌ ( :)3هجلؾ تطَیقی ثِ ًَیسٌسگبى ؿیط ایطاًی هقبالت تؼلق ًوی گیطز.

تثصرٌ ( :)4اػتجبض تطَیق کتت ٍ هقبالت اػضبی ّیأت ػلوی اظ هحل گطًت ٍ کتت ٍ هقبالت زاًطجَیبى ٍ
کبضضٌبسبى اظ هحل ثَزجِ پژٍّطی تبهیي هی ضَز .اػتجبض تطَیق هقبالت اػضبی ّیأت ػلوی فبقس اهتیبظ
گطًت ًیع اظ ثَزجِ پژٍّطی تبهیي هی ضَز.
تثصرٌ ( :)5عجق هبزُ  144قبًَى هبلیبت ّبی هستقین تطَیق هقبالت اظ هبلیبت هؼبف است.
تثصرٌ( :)6زض غَضتی کِ یک هجلِ زاضای چٌسیي ًَع ًوبیِ ثبضس ،ثبالتطیي ًَع ًوبیِ ثؼٌَاى ًوبیِ اغلی
هحسَة هی ضَز.

مادٌ  -6مدارک مًرد ویاز ترای تررسی آثار پژيَطی
 اضائِ تػَیط کبهل هقبلِ یب کتبة چبح ضسُ
 اضائِ هساضک ٍ هستٌسات هطثَط ثِ اػتجبض ػلوی ٍ ضطیت تبثیط ًططیِ
 اضائِ تػَیط ایٌسکس هقبالت ذبضجی یب غفحِ تبییس هقبالت زاذلی
 اضائِ هساضک ٍ هستٌسات هطثَط ثِ هقبالت ًبم ثطزُ زض تجػطُ هبزُ 3
 ثجت اعالػبت آثبض پژٍّطی ثیي الوللی زض سبهبًِ هسیطیت اعالػبت پژٍّص ٍ فٌبٍضی

مادٌ -7مرجع تعییه ضرایة امتیاز:
هطجغ تؼییي اهتیبظ ،ضطایت ٍ تفسیط هفبز آییي ًبهِ حبضط ٍ اتربش تػوین زض هَاضز ذبظ ٍ پیص ثیٌی ًطسُ
ثط ػْسُ هؼبًٍت پژٍّطی زاًطگبُ است.

مادٌ  -8ريش درخًاست تطًیق آثار ي مقاالت
 -1هؼبًٍت پژٍّطی زاًطگبُ ،پبًعزُ اضزیجْطت ،پبًعزُ آثبى ٍ پبًعزُ زی هبُ ّط سبل ،زض فطاذَاًی
زستَضالؼول اجطایی ٍ فطم ّبی استفبزُ اظ تطَیق آثبض ٍ هقبالت ضا ثِ زاًطکسُ /پژٍّطکسُ /پطزیس
اثالؽ هی کٌس.
 -2هؼبًٍت پژٍّطی زاًطکسُ /پژٍّطکسُ /پطزیس ،ثالفبغلِ زستَضالؼول اجطایی ٍ فطم ّبی هطثَط ضا
ثِ اػضبی ّیأت ػلوی ،زاًطجَیبى ٍ کبضضٌبسبى اثالؽ هی ًوبیسًَ .یسٌسگبى تب پبیبى اضزیجْطت/
آثبى /زی هبُ ّوبى سبل هی تَاًٌس ثِ تکویل فطم ّب ٍ ثبضگعاضی هستٌسات هطثَط زض سبهبًِ
هسیطیت اعالػبت پژٍّص ٍ فٌبٍضی اقسام کٌٌس.
 -3هؼبًٍت پژٍّطی زاًطکسُ کویتِ گطًت ضا ثِ هٌظَض ثطضسی آثبض پژٍّطی ضا تطکیل هی زّس .ایي
کویتِ تب پبًعزُ ذطزاز /آشض /ثْوي هبُ ّوبى سبل هساضک اضسبلی تَسظ ًَیسٌسگبى ضا ثطضسی ٍ
اضظیبثی کطزُ ٍ ثطاسبس ایي آییي ًبهِ اهتیبظ زازُ ٍ اهتیبظات هطثَط ضا هحبسجِ ٍ غَضت جلسِ هی
کٌس.
 -4هؼبًٍت پژٍّطی زاًطکسُ /پژٍّطکسُ /پطزیس ،غَضتجلسِ هحبسجِ اهتیبظات ،فطم ٍ توبهی هساضک
اضائِ ضسُ تَسظ ًَیسٌسگبى ضا ثِ هؼبًٍت پژٍّطی زاًطگبُ اضسبل هی کٌس.
 -5هؼبًٍت پژٍّطی زاًطگبُ ثب تطکیل کویتِ گطًت ثِ هٌظَض ثطضسی آثبض پژٍّطی ،تب پبیبى ذطزاز/
آشض /ثْوي اهتیبظ ًْبیی ٍ هجلؾ ضیبلی ّط ًَیسٌسُ هؼیي هی کٌس.
 -6هؼبًٍت پژٍّطی زاًطگبُ تب پبًعزُ تیط/زی /اسفٌس ّوبى سبلً ،سجت ثِ اضسبل ًبهِ ثِ اهَض هبلی
زاًطگبُ جْت پطزاذت هجبلؾ تطَیقی ،اقسام هی ًوبیس.

مادٌ  -9ایي آییي ًبهِ ضبهل  9هبزُ ٍ  6تجػطُ زض جلسِ ضوبضُ  444ضَضای پژٍّطی زاًطگبُ هَضخ
 93/7/26ثِ تػَیت ضسیس ٍ پس اظ تبییس ّیأت ضئیسِ زض تبضید  93/11/29قبثل اجطا ذَاّس ثَز.

