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 11/5/1935مطابق آئین نامه ارتقا مصوبپایه اعضای هیئت علمی ترفیع فعالیتهای پژوهشی برای امتیازات 

 : مقاالت

 مجالت داخلی

 امتیاز  5تا  + ضریب تأثیرISC+  1پژوهشی -علمی

 امتیاز  Q1 5 در سطح  پژوهشی -علمی

 امتیاز  Q2 5/4 درسطح پژوهشی -علمی

 امتیاز  Q3 4 در سطح پژوهشی -علمی

 امتیاز  Q4 5/3 درسطح  پژوهشی -علمی

 امتیاز  3تا   ISC+  سطح بندی نشدهپژوهشی  -علمی

 امتیاز 2تا  ISCفقط  

 9حداکثر تا  امتیاز 3تا  ISCعلمی ترویجی سطح بندی شده + 

امتیاز در هر 

 مرتبه علمی
 امتیاز 2تا  ISC یا بدون سطح بندیبدون ترویجی  -علمی 

برای هر مورد  ها و فرهنگ المعارف دایرة شده در دانشنامه، مداخل چاپ

 امتیاز  2تا 

 8 تا  حداکثر

 امتیاز  

 

  

سایر 

 2مقاالت

تحریریه  هیئتداشتن  شرط بهمجالت نمایه نشده 

 شماره اول 5معتبر تا 

 امتیاز 2تا 

 

 امتیاز 2تا  شده گردآوریچاپ مقاله در کتب مجموعه مقاالت 

 موارد از غیر) وزین مجالت سایر در شده درج مقاالت

 ترفیعات کمیته تشخیص به ،(باال
 امتیاز 1تا 

 خارجیمجالت 

ISI 

 امتیاز 7تا  5 با ضریب تأثیر مساوی و باالتر از میانه ضریب تأثیر رشته

 امتیاز 5تا  ضریب تأثیر رشته  ی میانهبا ضریب تأثیر پائین تر از 

 امتیاز 3تا  فاقد ضریب تأثیر 

 

مجالت خارجی 

 ISI3غیر 

 امتیاز  5تا   SCOPUSنمایه شده در نشریات 

SCOPUS  رتبهدارای Q1 5  امتیاز 

SCOPUS  رتبهدارای Q2 5/4  امتیاز 

SCOPUS  رتبهدارای Q3 4 امتیاز 

SCOPUS  رتبهدارای Q4 5/3 امتیاز 

SCOPUS امتیاز 3تا   بدون رتبه بندی 

 معتبر  های پایگاهاز  یک هیچنمایه نشده در : 2سایر مقاالت 

 مقاله 5حداکثر تا 

 امتیاز  1تا 

 
                                                           

وزارت علیو،، تحقیقیات و فنیاوری،     کمیسییون  پژوهشی به تصویب –علمی  عنوان بهپژوهشی مجالتی است که  –منظور از مجله علمی  1

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا حوزه علمیه رسیده باشد.
 

 
 امتیاز است. 5حداکثر امتیاز قابل اکتساب از این مقاالت در هر مرتبه علمی 2
3
 است. افزایش قابلتا دو برابر  Scienceو  Natureدر  شده چاپامتیاز مقاالت  
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 تذکرات:
 .شود میدر هر شماره مجله فقط به یک مقاله امتیاز داده  -1

 .شود میدر هر مجله فقط به دو مقاله در طول یک سال امتیاز داده  -2

 نامه پایاندفاع از  جلسه صورتاگر نویسنده نفر اولِ مقاله، دانشجو است، برای دادن امتیاز نفر اول به استاد، باید کپی  -3

 دانشجو ارائه شود.

از ، نشریات نامعتبر وزارت علو،، وزارت بهداشت و یا دانشگاه آزاد اسالمی قرار گرفته است به مجالتی که در سیاهه -4

صورت ساس نظر کمیته ترفیعات امتیازدهی اازی تعلق نمی گیرد اما برای موارد قبل از آن برتاریخ قرارگیری امتی

 می گیرد.

 .گیرد نمیمجالت جعلی امتیازی تعلق مقاالت چاپ شده در به * 

 

 است. افزایش قابلبرابر  5/1ممیزه تا  هیئتو مقاالت داغ با تأیید  استناد پرپژوهشی  –علمی  های مقالهامتیاز  -5

 

 در همایش: شده چاپمقاالت 

 

کامل علمی مقاله 

  همایشدر 

  

 امتیاز 2تا  المللی بین

 / پوسترخالصه مقاله 

 امتیاز 1تا  المللی بین

 امتیاز 75/0تا  ملی امتیاز 5/1تا   ملی

 امتیاز 5/0تا  دانشگاهی یا محلی امتیاز 1تا  دانشگاهی یا محلی

 

علمیی دارای   هیای  انجمین ییا   ها دانشگاهکه توسط ( المللی بین)اعم از ملی و  معتبر داخلی های همایشبه  *

 نییز  و باشید  شیده  ثبت( ISCبرگزار و در پایگاه استنادی علو، جهان اسال، ) صالح ذیمجوز رسمی از مراجع 

 .امتیاز تعلق می گیرد ،برگزار شده است های علمیکه توسط دانشگاهها یا انجمن همایشهای معتبر خارجی

 .است الزامیی پذیرش مقاله به انضما، گواه شده چاپارائه نسخه  ،اخذ امتیاز همایش برای* 

 .شود میامتیاز داده  سه مقاله به حداکثر تذکر: در هر همایش *

 امتیاز است. 12* سقف امتیاز مقاله علمی کامل در همایش در هر مرتبه علمی 

 کتاب:

عد، درج نا، دانشگاه صورت در -1تبصره  امتیاز 15تا  تصنیف
 

 
کسر  کل امتیاز از 

 .گردد می

نشر کتاب از طریق انتشارات دانشگاهی  که درصورتی -2تبصره 

نباشد
 

 
 .گردد میکسر کل  امتیازاز 

صفحه کمتر  200کتاب از  صفحات تعدادچنانچه  -3تبصره 

 .امتیاز کسر می گردد 2باشد،

 امتیاز 10تا  تألیف

 امتیاز 7تا  ترجمه

 تصحیح انتقادی

 

 امتیاز 7تا 

 

 
 امتیاز است. 10 علمیامتیاز ترجمه + تصحیح انتقادی در هر مرتبه  قفس 
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 داوری مقاله:

 5پژوهشی تا  های فعالیتامتیاز، سقف امتیاز داوری سایر  5سقف امتیاز داوری مقاله در هر مرتبه علمی *

 امتیاز است. 10امتیاز و مجموع امتیاز این دو فعالیت 

 .استامتیاز  5/0حداکثر  معتبرپژوهشی  –* امتیاز داوری هر مقاله علمی 

 .هیچ گونه امتیازی تعلق نمی گیردترجمه مقاله به * 

 

  :براساس آئین نامه ارتقا دکتری رسالهو کارشناسی ارشد نامه پایانامتیاز 

 امتیاز 5/0 :پایان نامه مشاوره ،امتیاز 2:نامه پایانراهنمایی 

 امتیاز 5/1 :مشاوره رساله، امتیاز 6 :راهنمایی رساله دکتری

 

 امتیاز داوری رساله دکتری براساس آئین نامه ارتقا: 

نامه ارتقای مرتبه برای داوری رساله دکتری امتیازی در نظر گرفته نشده است؛ لذا در ترفیع نیز به  در آئین

 گیرد. لق نمیاین فعالیت امتیازی تع

 

 مقاله قابل ذخیره نیست. داوری و نامه * امتیاز پایان

 

حداکثر امتیاز قابل اکتساب از پایان نامه در هر 

 امتیاز 25مرتبه علمی 


