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 اهداف  -1

به     عنایت  پژوهشیسالهای گذشته  مصوبات  با  های  فعالیت  به  دهی  امتیاز  نحوه  در خصوص  پژوهشی  یکپارچه  شورای  راستای  در   ،

 ی این دستورالعمل تهیه شده است.های کارآفرینی و تقویت زیرساختهای کیف یازدهی، حمایت بیشتر از پژوهشنمودن فرآیند امت 

 مقاالت مجالت  -2

 در بازه زمانی پژوهانه منوط به کسب یکی از سه شرط زیر می باشد:مجالت  عطای امتیاز به مقاالت  ا 1-2

 چاپ مقاله در بازه •

 خ دسترسی آنالین واقع در بازه ج تاریبا در  DOIانتشار آنالین مقاله به همراه  •

 در دسترس باشند.  به صورت آنالین در سایت مجلهمقاالت داخلی در دست انتشار که  •

برای گروه های علوم   Aضریب   محاسبه خواهد شد.   A×(IF/MIF+1) از رابطه   JCRچاپ شده در مجالت    مقاله  هرامتیاز   2-2

ورت  در خصوص سایر مجالت بین المللی امتیازدهی به ص می باشد.    5گروه ها     و برای سایر  3پایه، مهندسی و مناتبع طبیعی  

 : جدول زیر می باشد

 امتیاز IF                1 فاقد ISI مقاله چاپ شده در مجالت  

 امتیاز  SJR     3با دارا بودن شاخص    Scopus مقاله چاپ شده در مجله خارجی

 امتیاز ISC 1نمایه   دنبا دارا بو مقاله چاپ شده در مجله خارجی

 صفر امتیاز (Scopusو یا    ISIهای  ه)فاقد رتب  مقاله چاپ شده در سایر مجالت خارجی

 امتیاز    فاقد وزارت متبوع      Black Listمقاله چاپ شده در مجالت خارجی موجود در

لحااا    1.5ماااری و هناار، بااا ضااریب  جدول فوق برای گروه های علوم انسااانی و مع  2و    1امتیازات مندرج در ردیف    -1تبصره  

 خو.اهد شد. 

براساس میانگین درصااد  (Q) چارک مجلهه اقدام به چاپ مقاله در بیش از یک زمینه علمی نماید، در صو.رتیکه نشری -2تبصره  

 تعیین خواهد شد.  WOSضریب تاثیر مستخرج از پایگاه  
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دانشگاه برتاار جهااان باار  300رج از کشور عضو در ی اساتید خاکه با همکارQ1 با رتبه   JCRمجالت امتیاز مقاالت  -3تبصره 

این افزایش ضریب صرفا برای دو مقالااه مشااترک  خواهند بود. 2به بندی تایمز به چاپ می رسند مشمول ضریب اساس نظام رت

 با یک نویسنده از این دانشگاه ها لحا  خواهد شد.

امتیاااز خواهااد  20( معااادل 2تبصااره  )پس از لحا  نمودن ضریب JCRسقف امتیاز هر مقاله چاپ شده در مجالت   -4تبصره  

 بود.

 

محاسابه  ریابه صاورت جادول ز ISCدارای نمایه  داخلیعلمی چاپ شده در مجالت علمی پژوهشی هر مقاله  ازیامت فسق -

ده در مجااالت الت چاااپ شاا و سقف مقااادرصد     70ترویجی، مروری، مطالعه موردی و ..( برابر  سقف امتیاز سایر مقاالت )  .خواهد شد 

 ر جدول زیر است (درصد امتیازات مندرج د 90برابر   ISCفاقد نمایه  

منتشره به زبان  

عربی یا انگلیسی  

نمایه شده در  

 ISIاسکوپوس یا 

نشریات  

تخصصی فاقد  

رتبه دانشگاه و  

با   نشریات ریسا

  هیریتحر ئتیه

 معتبر

 علمی وزارتین 
علمی پژوهشی 

 حوزه 
 امتیاز

 د
 الف  ب ج

*   
 * *  7 

    
 *  6 

    *  
 5.5 

   *   
 4.5 

  *     4 

      * 3 

 *      1 

 

: سقف امتیاز قابل محاسبه از مجالت داخلی برای هر عضو هیات علمی )به استثنای دانشکده های علوم انسانی، ادبیات و زبانهااای   تبصره

در ISIیااا   سالزه به ذکر است مقاالت چاپ شده در نشریات داخلی دارای نمایه اسکوپو امتیاز خواهد بود. 20خارجه و معماری و هنر(، 

 سقف مدکور محاسبه نخواهند شد. 
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 تعداد مقاالت قابل قبول چاپ شده در یک مجله جهت استفاده در یک دوره پژوهانه به شرح زیر است: 3-2

 نامحدود                                                                                      Q1  مجالت  دارای رتبه  -

 مقاله Q2                                                                                       3رای رتبه  مجالت  دا -

 مقاله   Q3            2و یا دارای رتبه   Scopus مجالت داخل کشور دارای رتبه از وزارتین ، دارای نمایه -

 مقاله  1                                       سایر مجالت  -

 

نویسنده اصلی در مقاالت مشترک، نفر اول در لیست نویسندگان مقاله می باشد در صورتیکه دانشجو یااا دانشااجویان بااا آدرس  4-2

 می گردد.  دانشگاه کاشان نفرات اول باشند اولین عضو هیات علمی در مقاله بعنوان نفر اصلی تلقی

کاشااان باشااد،   عضااو هیااات علماای دانشااگاهنویسنده مساائول    لی  بوده وخارج از دانشگاه    مقاله از  تبصره: درصورتیکه نفر اول

 نویسنده مسئول به عنوان نویسنده اصلی مقاله لحا  خواهد شد.  

دانشگاه و موسسه پرداخاات مرتبط با  صرفا به  شرط اینگه آدرس دوم ،در صورتیکه دانشجو نفر اول مقاله دارای دو آدرس  باشد 5-2

بعنوان نفاار اصاالی مقالااه تلقاای ماای   3-2و هیات علمی از دانشگاه کاشان با رعایت بند  عضباشد،    کننده هزینه آموزشی ایشان

 .  گردد

اساااتید خااارج از کشااور بااا که بااا همکاااری مشااترک  Q2و Q1  با رتبه  JCRدر مجالت  در امتیازدهی به مقاالت چاپ شده 6-2

ب و بر این اساس سااهم امتیاااز اعضااای به چاپ می رسند تمامی نویسندگان خارجی یک نفر محسودرس دانشگاهی(  ای ا)دار

 هیأت علمی این دانشگاه از مقاله محاسبه می شود.

معادل مقاالت چاپ شده در مجااالت داخلی    وابسته به موسسات پژوهشی معتبرامتیاز مقاالت چاپ شده در دایره المعارف های   2-7

 می ترویجی وزارتین خواهد بود.عل

در بخش آدرس نویساانده مقاااالت   University of Kashanدانشگاه کاشان( یا درج نام  صحیح دانشگاه کاشان به صورت ) 2-8

 باشد.الزامی می

از حمایت دانشگاه بااا اشاااره بااه شااماره ابااالغ پژوهانااه  Acknowledgement  شود اعضای هیات علمی در بخشتوصیه می 9-2

 نمایند.تشکر  
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 مقاالت گردهمایی  -3

 دانشگاه ها/پژوهشگاه های دولتاای برگزارکننده انمعتبر علمی که  تخصصی رانس هایدر سمینارها و کنف   متیاز بابت ارائه مقالها -1-3

مقاله در یک سمینار و به شرح زیر اساات :)سااقف امتیاااز   3باشند برای هر نفر حداکثر    و انجمن های علمی مورد تایید وزارتین

 امتیاز برای چکیده است( 3امتیاز که تا   10ثر  حداک

 امتیاز 2در مجموعه مقاالت کنفرانس بین المللی با مقاله نامه غیر فارسی          چاپ مقاله کامل    -3-1-1

 امتیاز  1.5چاپ مقاله کامل در مجموعه مقاالت کنفرانس بین المللی با مقاله نامه فارسی                -3-1-2

 امتیاز 1              یده در مجموعه مقاالت کنفرانس بین المللی با مقاله نامه غیر فارسیچک  چاپ  -3-1-3

 امتیاز 0.5چاپ چکیده  در مجموعه مقاالت کنفرانس بین المللی با مقاله نامه فارسی                   -3-1-4

 امتیاز 1                                   چاپ مقاله کامل در کنفرانس ملی                                 -3-1-5

 امتیاز 0.5      وعه مقاالت کنفرانس ملی                                          چاپ چکیده در مجم  -3-1-6

ی دانشااگاه هااا  چکیده در مجموعه مقاالت کنفرانس های ملی یا بین المللی که برگزار کننده آن  چاپ مقاله کامل یا -3-1-7

 امتیاز 0باشند             ISC ام نور، غیر انتفاعی و موسسات غیر دانشگاهی و یا غیرآزاد، پی

تشخیص اعتبار علمی سایر کنفرانس ها، در صورت تایید اعتبار آنها توسط گروه آموزشی و معاون پژوهشی دانشکده، بااه عهااده  -2-3

 شورای پژوهشی است.

 د.بو عه مقاالت کنفرانس و نیز گواهی ارائه مقاله در کنفرانس خواهد مجمودر    چاپاعطای امتیاز به مقاالت منوط به  -3-3

موضااوع  چاپ شود به یکاای از ایاان دوبه صورت کامل نیز ر صورتی که مقاله ارائه شده در یک کنفرانس در مجله معتبر علمی د -4-3

 ه اخالق پژوهشی رعایت شده باشد.الزم به ذکراست در چنین مواردی الزم است مالحظات مربوط ب  .تعلق خواهد گرفتامتیاز  

 ضاارب خواهااد شااد 0.7در ضااریب  1-3 بندبا رعایت  متقاضی تخصص یر مرتبط باغهای  امتیاز مقاالت ارائه شده در کنفرانس   -5-3

و در صااورت اعتااراق متقاضاای، مرجااع رساایدگی ماادیر   )مرجع تشخیص در این خصوص معاون پژوهشی دانشکده خواهد بود

 .(پژوهشی خواهد بود 
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 ابکت  -4

آئین نامه جدید ارتقاء هیات علمی   3ماده    2جدول    13بابت کتب چاپ شده توسط اعضای محترم علمی با عنایت به بند    متیازا -1-4

 7امتیاااز و  7امتیاااز،    10امتیاااز،    15برای کتب تصنیفی، تالیفی،تصحیح انتقادی و ترجمه مرتبط با تخصص به ترتیب حااداکثر  

 هد شد. با عنایت به این بند و ضوابط انتشارات توسط شورای انتشارات تعیین خواامتیاز می باشد و امتیاز هر کتاب  

 

و   2برای کتابهای داخلی و خارجی به ترتیب حداکثر    امتیاز بابت چاپ یک فصل از کتاب در صورت دارا بودن اعتبار علمی ناشر -2-4

 .براساس نظر شورای انتشارات  امتیاز 4

شااورای   امتیاااز و توسااط  15انتشارات معتبر خارجی و به زبان غیر فارسی تااا سااقف    سطتوامتیاز نویسندگان کتب چاپ شده    -3-4

 پژوهش و فناوری تعیین خواهد شد.

 

 طرح پژوهشی   -5

 به شرح زیر است:  امتیاز طرح هایی که اعتبار آنها از پژوهانه تأمین گردد  سقف  -1-5

 امتیاز    1میلیون ریال                   10طرح های با اعتبار  تا 

 امتیاز   2میلیون ریال               10طرح های با اعتبار بیش از  

امتیاز با عنایت به مفید بودن طرح، کاهش هزینه ناشی از   4امتیاز  و حداکثر    2بت انجام طرح های کاربردی, ساخت  حداقل  با -2-5

   انجام طرح و ...  به تشخیص شورای پژوهش و فناوری

بااا توجااه  بااوده امتیاز 3تأیید مدیریت فناوری و ارتباطات علمی شی بیرونی خاتمه یافته و مورد امتیاز پایه بابت طرح های پژوه -3-5

 امتیاز پایه اضافه می شود   به  به شرح زیرامتیازها  به آورده واقعی طرح برای دانشگاه  

 امتیاز  5/1میلیون ریال  10میلیون ریال به ازای هر  50طرح پژوهشی با آورده حداکثر  

 امتیاز   1میلیون ریال  50بر میلیون ریال اضافه  10میلیون ریال به ازای هر   50  بیش از رده شی با آوطرح پژوه

 امتیاز خواهد بود. 20سقف امتیاز برای هر طرح     تبصره: 

باقیمانااده   ضرب خواهد شد.  0.5موظفی نامبرده در ضریب  مورد نیاز  امتیاز  تبصره: در احتساب امتیاز اعضای هیئت علمی پژوهشی، تا  

 یات علمی آموزشی خواهد بود. مشمول ضریب نبوده و معادل اعضای ه  ،امتیاز نامبرده از طرح
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 1میلیون ریال اعتبااار  50به طرح های پژوهشی خاتمه یافته مربوط به صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور برای هر  -4-5

 امتیاز اعطا می شود.   3امتیاز و حداکثر  

، پااس از دفاااع دانشااجو و یف شده باشندتعر  رد تقاضای جامعه یا صنعت که برمبنای قراردادهای بیرونینامه های موبابت پایان   -5-5

 امتیاز برای مقطع کارشناسی ارشد و دکتری   3و   5/1  تا جام کار کارفرما به ترتیبارائه نامه حسن ان

 

 آثار بدیع هنری  -6

 حاسبه خواهد شد.ی هیات علمی براساس جدول زیر مارائه شده در زمینه تخصصی اعضا  هنریامتیاز آثار  -1-6

 هی )استانی( دانشگا ملی  بین المللی  

موزه، نگارخانه، گالری  اثر داوری شده و راه یافته به 

 ( در هر مورد   اثر 2)حداکثر معتبر
5 4 3 

)حداکثر انجمن های علمی و سایر اثر داوری شده و راه یافته به 

 اثر( 2
2 1.5 1 

نمایشگاه های انفرادی به تعداد قابل  ارائه شده در مجموعه آثار 

 قبول توسط دانشکده 
2 1.5 1 

 0.5 1 2 اثر( 2)حداکثر مجموعه آثار ارائه شده در نمایشگاه های گروهی 

 0.5 1 2 شرکت در جشنواره شعر و داستان 
 ا و موسسات متبوع الزامی است.برای هریک از شاخصه ها، مستنداتی چون ارائه تاییدیه یا گواهی معتبر از سازمان ه -2-6

 ت است.معرفی آثار تکراری مانند همپوشانی مقاال  -3-6

هریک از آثار هنری بایستی به همراه تصویر مربوط دارای شناسنامه هنری ومبانی نظری مطابق با فرمت تعیین شده)در سااایت  -4-6

 دانشکده( باشد.

 .باشدمی  و گواهی تأیید  (ثرات عدم امکان ارائه صوردر  )عکس آنها   ،راثخود   شامل  ثارآمستندات قابل قبول برای   -5-6

 است.  به نام دانشگاه کاشان الزامیثبت آدرس دهی اثر   -6-6
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 دستاوردهای فناورانه، اختراعات، اکتشافات   -7

 فهرست عالئم -1-7

 توضیح  عالمت   توضیح  عالمت 

 B  تعداد دانش آموختگان به کار گرفتااه

 شده با مدرک کارشناسی

 2M ئاات علماای بااا امتیاااز اعضااای هی

 کت دانشگاهمشار

D  تعداد دانش آموختگان به کار گرفتااه

 شده با مدرک دکتری

 3M  امتیاااز اعضااای هیئاات علماای باار

 اساس لیست بیمه

F )تومان( گردش مالی در سال  N )خالص درآمد دانشگاه )تومان 

G  تعداد دانش آموختگان به کار گرفتااه

 شده با مدرک کارشناسی ارشد

 P هیئت علمیهر عضو   درصد سهم 

K  ش آموختگااان دانشااگاه ضااریب داناا

 کاشان و دیگر دانشگاهها

 S )حقوق استادیار پایه یک )تومان   

1M  امتیاز هیئت علماای در دو سااال اول

 تاسیس شرکت با اظهارنامه

 U سهم دانشگاه کاشان در شرکت 

 

 مرکااز نااواوری وناوری غیاث الدین جمشااید کاشااانی، پذیرش و استقرار در پارک علم و ف   درصورت تاسیس شرکت دارای مجوز -2-7

درصااد سااهام آن متعلااق  25حداقل  تجاری سازی و یا مرکز رشد دانشگاه کاشان توسط اعضای هیات علمی دانشگاه کاشان که

ان گردش مالی امتیاز پژوهشی تعلااق ماای دانشگاه و با توجه به میز به عضو هیئت علمی باشد و شیوه نامه حقوق مالکیت فکری

   گیرد.

 

 نوع شرکت ردیف
  گردش مالی در 

  ( Fسال) تومان
  امتیاز توضیحات  مالیاتی اظهارنامه 

1 
بدون   تازه تاسیس

 مشارکت دانشگاه 
 ندارد  ---

گذشته  شرکت در دوسال 

 تاسیس شده باشد 
4 

2 

از   حداقل یک سال 

تاسیس گذشته باشد  

  بدون مشارکت دانشگاه

حقوق  برابر  12تا 

   استادیار پایه یک 

(S   و )تومان

   بیشتر

براساس اظهار  

 نامه

امتیازی تعلق  بدون اظهارنامه 

 یک نمی گیرد. این امتیاز تا 

 سال قابل اعمال است 
6 
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یاار رابطااه زباشااد از  Fمااالی امتیاز شرکت اعضای هیئت علمی با توجه براساس اظهارنامه مالیاتی چنانچه مبلغ گردشحداکثر   

 .اعضای هیئت علمی تقسیم می شود  محاسبه می گردد و این امتیاز بر اساس میزان سهم هر عضوی هیئت علمی بین

 

نمااایش داده شااود، اعضااای هیئاات علماای   N  مشارکت در هر یک از شرکتهای جدول باااال باااچنانچه خالص درآمد دانشگاه از   -3-7

می توانند از امتیاز حضور در صاانعت تااا سااقف دو روز را اسااتفاده   یربر اساس رابطه ز  (P)به درصد سهمشان    سهامدار با توجه

 :نمایند

 min[2,(P×N)/100S]  ت=روزهای مجاز برای حضور در صنعتعداد 

میزان سهامشان و درآمد دانشگاه از رابطه زیر قابل افزایش ماای باشااد.   امتیاز سهامداران هیئت علمی دانشگاه کاشان با توجه به

 باشد.  هیئت علمی ملزم به انجام تمامی وظائف دانشگاهی خود در صورت تمام وقت بودن می  عضو  بدیهی است که

 

را بیمه نمایااد، امتیاااز شاارکت بصااورت زیاار محاساابه و بااه ساارجمع   در صورتی که شرکت اعضای هیئت عملی نیروهای خود  -4-7

 .شدعلمی اضافه خواهد   امتیازهای اعضای هیئت

 می شده برای هیات عل   امتیاز محاسبه 
  کارشناسی و 

 کمتر 
 دکتری  کارشناسی ارشد 

یا    ضریب دانشجو 

دانش آموخته  

 دانشگاه کاشان 

یا    ضریب دانشجو 

دانش آموخته سایر  

 دانشگاه ها 

سقف  

 هر     امتیاز 

 نفر 

ازای هر فرد بیمه شده در    امتیاز به

یک سال برای هر شرکت که به  

 میشود   تناسب برای زیر یکسال کم
1 2 3 2 1 10 

 

 طبق اساسنامه ثبتی  رکتشرکای ش

 سهم قابل اعمال 
سهم  

هیات  

 علمی 

  کارشناسی و 

 کمتر 
کارشناسی  

 دکتری  ارشد 
دانشگاه  

 کاشان 

P B G D U 
 

k=2  دانشگاه کاشان   ضریب دانشجو یا دانش آموخته 

k=1   یا دانش آموخته سایر دانشگاه ها   ضریب دانشجو 
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و   2-7امتیاز عالوه بر امتیازات ماده های    این   فوق محاسبه می شود و  علمی مطابق جدول  تبصره : امتیاز سهم اعضای هیات

 . می باشد 7-3

به اساتید راهنمای تیمهای دانشجویی به عنوان منتور به ازای هر هسته دانشجویی پذیرش شااده در مرکااز رشااد پااارک علاام و  -5-7

علمی راهنمااا تااا انشگاه کاشان، به عضو هیات فناوری غیاث الدین جمشید کاشانی، مرکز رشد یا مرکز فنآوری و تجاری سازی د

امتیاز با نظر معاونت نااوآوری تعلااق خواهااد گرفاات. سااقف امتیاااز   4امتیاز و به هسته های که تبدیل به شرکت می شوند تا    2

 امتیاز می باشد. 8و   6ساالنه هر عضو هیات علمی از این مورد به ترتیب 

 

 اسبه است:ات براساس جدول زیر قابل محدستاوردهای فناورانه، اختراعات و اکتشاف  -6-7

 

 عنوان 
 سقف امتیاز کل در سال  سقف امتیاز در واحد کار 

طراحی سیستم ها، روشها و خدمات جدید به منظور حل معضالت آموزشی،  پژوهشی، بهداشتی و  

  8بند  1سطح کشور با گواهی مراجع ذی صالح وزارت به تایید معاونت نوآوری )ردیف درمانی در 

 آیین نامه ارتقا( 1 -3ول جد

 8 امتیاز  6تا  1

طراحی سیستم ها، روشها و خدمات جدید به منظور حل معضالت آموزشی، پژوهشی، بهداشتی و  

به تایید معاونت نوآوری )ردیف  درمانی در سطح منطقه با گواهی مراجع ذی صالح شهرستان کاشان 

 آیین نامه ارتقا( 1 -3جدول  8بند  2

 6 از امتی  4تا  0.5

مدلسازی وسائل پزشکی و آزمایشگاهی و ساخت هر قطعه که منجر به تولید دستگاه شود با گواهی  

اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت، وزارت صمت، وزارت عتف، معاونت علمی ریاست جمهوری 

 آیین نامه ارتقا( 1 -3جدول  8بند  3تایید معاونت نوآوری )ردیف  و به

 6 امتیاز  3تا  1

تولید مواد برای آزمایشهای پزشکی و تولید دارو یا صنایع دیگر کشور از طریق مهندسی معکوس با  

گواهی معاونت درمان یا معاونت غذا و دارو و تایید هیئت ممیزه وزارت بهداشت، وزارت صمت یا  

 ه ارتقا( آیین نام 1 -3جدول  8بند  4ونت علمی ریاست جمهوری با تایید معاونت نوآوری )ردیف معا

 12 6تا  1

در مراجع قانونی کشور با تایید  اختراع، اکتشاف و تولید محصوالت پژوهشی کاربردی ثبت شده 

 آیین نامه ارتقا(  1 -3جدول  8بند  7معاونت پژوهشی و فناوری وزارت مورد )ردیف 
 10 امتیاز   5تا  0.5

  دستاوردهای فناورانه که در  اکتشاف، و تولید محصوالت پژوهشی کاربردی ثبت شده و اختراع، 

دانشگاه در قالب   ت دستورالعمل مالکیت فکریچارچوب پژوهشهای کاربردی و پایان نامه ها با رعای

معاونت نوآوری صورت گرفته    شرکتهای دانش بنیان یا شرکت دانشگاهی تجاری سازی آن با تایید

 آیین نامه ارتقا(   1-3جدول  8بند  8)ردیف  باشد. 

 30 یاز امت  15تا  1

 12 امتیاز   6 اختراع مورد تائید توسط سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی 

 6 امتیاز   2 اختراع ثبت شده در مراجع ذیربط قوه قضائیه

 بدون سقف  امتیاز  15تا اختراع ثبت شده بین المللی )پتنت( به ذکر نام دانشگاه کاشان مطابق شیوه نامه مالکیت فکری  
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 ارتقا(آیین نامه  1-3جدول  8بند  9دانشگاه. )ردیف 

هر محصول با فاصله زمانی دوساله( با   دوباربه ازای  بنیان نوپا نوع یک )حداکثر تمدید اعتباردانش

 تایید معاونت نوآوری
 12 امتیاز  4

تایید   بنیان نوپا نوع دو )حداکثر یکباربه ازای هر محصول با فاصله زمانی دوساله( با  تمدید اعتباردانش

 نت نوآوریمعاو
 9 امتیاز  3

 

باشد. امتیاز پتناات از ایاان مااورد : امتیاز متقاضی از موارد مندرج در جدول فوق، به ازای سهم نامبرده درمالکیت ان می1تبصره  

 شود.  مستثنی بوده و در محاسبه امتیاز آن عضو هیات علمی این دانشگاه به عنوان نفر اصلی منظور می

قاباال افاازایش  %50ه دانشگاه تعلق داشته باشد، امتیازات جدول فوق تااا اختراع ب %50کیت بیش از در صورتی که مال  -2تبصره  

 است.

 

 4امتیاز و حداکثر  2تا  5/0امتیاز توالی ژن ثبت شده در مراجع قانونی یا علمی داخل یا خارج از کشور برای هر مورد به ترتیب  -7-7

 امتیاز برای هر فرد در یک دوره پژوهانه

ی مورد تأیید اداره استاندارد و نیز دارا بودن شماره ملی برای رئیس یا دبیاار جلسااه و عضااو بااه تدوین استانداردهای داخلامتیاز   -8-7

 می باشد. 3امتیاز میباشد. حداکثر امتیاز قابل استفاده از این بند برای هر فرد در یک دوره پژوهانه  5/0و   1ترتیب 

 

 جوایز علمی  -8

ندوق می و فناوری ریاست جمهااوری، بنیاااد ملاای نخبگااان، صاا عل، جذب اعتبار از معاونت  ه دانشگاهامتیاز بابت پژوهشگر نمون  -1-8

امتیاااز، پژوهشااگر برگزیااده دانشااگاه و یااا نمونااه   3  حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور و دیگر نهادها و سازمان های مشابه

 امتیاز   7للی )خوارزمی، فارابی، نانوی کشوری و ....(     امتیاز و جشنواره های بین الم  6امتیاز، نمونه کشوری    4استانی  

تیاز تعلق خواهااد گرفاات. ام 6و  4، 3وفق به کسب رتبه در سطح منطقه، استان و کشور به ترتیب به شرکت های دانش بنیان م -2-8

 لق خواهد گرفت.  امتیاز شرکت تع 0.9و  0.6  ضریب متصدی سمت رئیس هیات مدیره یا مدیرعامل شرکت، به ترتیب  به اساتید
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-، پایااان، کرساای پژوهشاایه ها، جذب محقق پسا دکتریتجهیز آزمایشگاهای خارج از دانشگاه بابت  حمایتامتیاز بابت جذب   -3-8

امتیاز حسب مورد با نظر معاااون  4تا   2بین      از مراجع ذیربطو ...     نامه تحصیالت تکمیلی )قرارداد حمایتی با دانشجو یا استاد(

 براساس آورده مالی  یپژوهش و فناور

معتبر  و با رعایت ایشگاه ها، دوساالنه ها، سه ساالنه ها و....  جشنواره ها، نمتوسط هر دستاورد هنری در  کسب رتبه  امتیاز بابت   -4-8

 .اثر در هر مراسم به شرح زیر است  این دستور العمل و حداکثر برای دو 6ضوابط ماده  

 رتبه سوم  رتبه دوم  رتبه اول  

 1 1.5 2 یا استانی دانشگاهی 

 2 3 4 ملی 

 4 5 6 بین المللی 

امتیاز اعطا می شود. سقف امتیاز در یااک  1به عنوان داور برتر انتخاب شوند Q1 با رتبه   JCR مجالت سویبه اساتیدی که از  -8-5

 امتیاز خواهد بود. 2دوره پژوهانه از این بابت 

به صورت امتیاااز  2جدید تقسیم بر  h-indexر کرده است معادل انها در سال گذشته تغیی  H-indexبه اساتیدی که شاخص  -6-8

 شود.  تشویقی اعطا می

   باشدامتیاز می 14حداکثر  ،  این مادهبندهای   ف امتیاز ازسق  -7-8

 پژوهشی   اجرایی عالیت های  ف  -9

 :  به شرح جدول زیر استدر دانشگاه   ی علمیکنفرانس ها  دبیری امتیاز بابت  -1-9

 

 امتیاز سقف   سطح کنفرانس

 2 استانی -نشجوییدا

 3 ملی 

 4 بین المللی 
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، بااه شاارط دارای رتبه از وزارتااین باشااندکه مجالت دانشگاه بیر یا مدیر اجرائی( )مدیر مسئول، سرد  عوامل اجرائی  مجموعه    به -2-9

شااد. ایاان اعطا خواهد    به تشخیص مدیر مسئول مجله  امتیاز  2و به هریک از عوامل حداکثر    امتیاز  4  انتشار به صورت فصلنامه،

 ضرب خواهد شد. 2و  1.5و  0.75امتیاز برای دو فصلنامه، دوماهنامه و ماهنامه به ترتیب در ضرایب  

 

( ، ISCارائه سخنرانی علمی با موضوع رشته تخصصی عضو هیات علمی در یکی از ده دانشگاه برتر کشور )براساس رتبه بناادی   -3-9

ری اسالمی ایران، مرکز تحقیقات فیزیک نظااری یااا بااه دعااوت انجماان برنامه های تخصصی شبکه های رادیو و تلویزیون جمهو

در صورت ارائه سخنرانی در مجامع علماای معتباار خااارج از شته متقاضی مشمول یک امتیاز خواهد شد.  علمی معتبر مرتبط با ر

 امتیاز منظور خواهد شد.   3کشور با نظر معاون پژِوهشی تا  

 

 از این بند امتیاز   5زیر و تا سقف    علمی در دانشگاه به شرح جدول  هایکارگاه  ی ری برگزاری سخنرانیامتیاز بابت پیگ  -4-9

 

نرانی با حضور اساتید مطرح  ملی خارج از دانشگاه با اطالع رسانی در سطح  سخ

 شهر

  1حداکثر 

 امتیاز 

برگزاری ویدئو کنفرانس با حضور اساتید مطرح خارجی با اطالع رسانی در سطح  

 ملی 

  2حداکثر 

 از امتی

 با اطالع رسانی در سطح ملی  یبرگزاری سخنرانی با حضور اساتید مطرح خارج 
  3ر ثحداک

 امتیاز 

 

 در جشنواره های مورد تایید شورای پژوهشی گردیااده اساات،مقام  ب  موفق به کستیم  که    یبابت سرپرستی تیم دانشجوئ  امتیاز -5-9

 :به شرح زیر است

 

 سوم رتبه  دوم رتبه  اول رتبه  

 - 1 2 استانی 

 1 2 3 ملی 

 2 3 4 بین المللی 
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یا مسابقات و صدور مجوز شرکت تیم ها در آن باید قبل از برگزاری آنهااا در : الزم به ذکر است بررسی اعتبار جشنواره ها  1تبصره

 شورای پژوهشی صورت گرفته باشد.

 نمایند.  اساتید راهنمای دانشجویان نمونه کشوری نیز می توانند از این بند استفاده  -2تبصره 

محاساابه د ارتقاء برای فعالیت های مشااترک در فعالیت های پژوهشی مشترک اعطای امتیاز فرد بر اساس جدول آئین نامه جدی -6-9

   شد. خواهد

در کنفرانس ملی و بین المللی داخل کشور )که توسااط ده دانشااگاه برتاار کشااور، ( Keynote  Speakerسخنران کلیدی ) به -7-9

کااه ،  برگزار می گردد( و بین المللی خااارج کشااورمتقاضی تخصصی    معتبر که در حیطه  های علمی  دانشگاه کاشان و یا انجمن

 امتیاز پژوهانه اعطاء شود. 4و 3و   2  تا سقفبه ترتیب  به تایید شورای پژوهشی رسیده باشد،  

امتیاز در سااال محاساابه ماای   متیاز استاد مشاور سراهای نوآوری و کارآفرینی به ازای سرپرستی هر تیم یک امتیاز تا سقف سها -8-9

 شود.

 ه و کسب و کارهای نو  مطابق جدول زیر محاسبه می شودمشارکت در فعالیت های ارتقاء توانمندهای کارافرینان -9-9

 مرجع تایید عنوان
 سقف امتیاز در واحد کار 

سقف امتیاز  

 کل در سال 

 3 0.5 مرکز کارآفرینی شرکت در بازدیدهای کارآفرینانه

در کارگاه و یا همایش در زمینه کارآفرینی و سخنرانی علمی  

 ایجاد کسب و کار جدید

 4 0.5 مرکز کارآفرینی

 2 امتیاز   1ساعت    8هر   مرکز کارآفرینی مشارکت و یا شرکت در رویدادهای کارافرینی  

راهنمایی پایان نامه ها و رساله هایی که منجر به کااارآفرینی 

در ثبت شرکت   و کسب و کار جدید شوند )عضو هیات علمی

 سهمی نداشته باشد(

معاااااون پژوهشاااای 

دانشااااااااااااااکده، 

 مرکزکارآفرینی

 امتیاز   1کارشناسی  

 امتیاز   2کارشناسی ارشد  

 امتیاز   4دکتری  

8 

مشارکت در داوری و اجرای  فعالیت هااای کااارافرینی )ایااده 

 شو، ایده پردازی و...

 ساعت   4به ازاء هر   مرکز کارافرینی

 امتیاز   1  

4 

معاااااون پژوهشاااای  ارتی و کارآفرینانه برای بار اول طرح دروس مه

دانشااااااااااااااکده، 

 مرکزکارآفرینی

 4 امتیاز   2ر واحد  به ازاء ه 

 

 امتیاز می باشد.  8سقف امتیاز فعالیت های اجرایی پژوهشی حاصل از بندهای این ماده در یک دوره پژوهانه  -10-9
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 حدنصاب ورود به پژوهانه  -10

 می باشد  رط ورود به پژوهانه یکی از دو آیتم زیرش -1-10

فعالیت های فناورانه)طرح هاز  صرفا     (Kmin)الف( کسب   به  بیرونی(،  امتیازات مربوط  ای ساخت، طرح های کاربردی و طرح های 

   د.شخواهند   لحا  اختراع و اکتشاف و آثار فاخر هنری   ، کتاب،Scopusپژوهشی یا -علمی ، JCRت چاپ شده در مجالت مقاال 

  ه در مجالت ت های فناورانه)طرح های ساخت، طرح های کاربردی و طرح های بیرونی(، مقاالت چاپ شدب( ارائه حداقل یک اثر فعالی

JCRو آثار فاخر هنری به عنوان نفر اصلی  پتنت، کتاب، پژوهشی-، علمی 

یان اسفند ماه(  تا قبل از ابالغ اعتبار مالی )پا  تبصره: در صورت عدم کسب دو شرط فوق،  پذیرش چاپ یک مقاله در مجالت معتبر   

 امکان پذیر خواهد بود. 

 از کلیه بند ها می تواند لحا  شود.یامت ،در اولین دوره   (Kmin)در احتساب امتیاز برای ورود به پژوهانه  -2-10

 

 سایر:  -11

 برعهده شورای پژوهشی می باشد.دستورالعمل  فسیر مفاد این  ت 1-11

آورده شده است، حداکثر   دستورالعملبندهای این    امتیاز ذکر شده برای تمامی فعالیت های پژوهشی که در هر یک از 2-11

 سط دانشکده یا پژوهشکده به فعالیت مورد نظر تخصیص داده شود.میزان امتیازی است که می تواند تو

مالک تقسیم امتیازات درخصوص دستاوردهای مشترک، آیین نامه ارتقا می باشد. الزم به ذکاار اساات هرگونااه تفاااهم  3-11

ه پویااا دانشگاه با رعایت ضوابط شورای پژوهشی، صرفاً در زمان بارگااذاری دسااتاورد در سااامان  نامه ای بین اساتید این

قابل قبول می باشد )به منظور حفظ شرایط یکسان برای افراد در رقابت پژوهشگر نمونه، پااس از ثباات فعالیاات اضااافه 

 نمودن تفاهم نامه امکان پذیر نخواهد بود(. 

 

در جلسه هیئت    24/12/1399    و در مورخ  در شورای پژوهش و فناوری      27/11/99    ر مورخماده د  11این دستورالعمل در  

 .  سال الزم االجرا است.  2به مدت  سهیرئ اتیدر ه بیتصو خیو از تار به تصویب رسیددانشگاه کاشان رئیسه 


