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 8174673461، وس پؿتی: هسیطیت تَؾؼِ ٍ اضظیبثی تحمیمبت، زاًكگبُ یٍ فٌبٍض مبتتحمی
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  قسُ زض آذطیي ؾتَى خسٍل ضا اضائِ ًوبیٌس( اؾتزضذَ
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 یقاتیاوجام تعُذات در مزاکش تحق وامًٌٍیش -1پیًست 
 

ضًٍس. اػضبی ّیبت ػلوی ًمكی ولیسی زض تَؾؼِ ٍ ثبلٌسگی زاًكگبُ زاضًس ٍ هحَض اًدبم فطایٌسّبی ػلوی ثِ قوبض هی

ّبی هتؼبلی ثِ ًیبظّبی ًظبم ؾالهت پبؾد زٌّس ثسٍى عطیك اًدبم پػٍّفزاقتي هطاوع تحمیمبتی وبضآهسی وِ ثتَاًٌس اظ 

زض غیط ّیبت ػلوی  اىًبهِ تجییي ضَاثظ پصیطـ پػٍّكگطحضَض پػٍّكگطاى تَاًوٌس زؾت ًیبفتٌی اؾت. ّسف اظ ایي قیَُ

ًبهِ ّوچٌیي ضَاثظ قیَُوع تحمیمبتی اؾت. زض ایي اای هطلبلت اًدبم تؼْسات ٍ اػضبی ّیبت ػلوی پػٍّكی تؼْساتی ثط

الظم ثِ شوط اؾت ثیبى قسُ اؾت. تؼْساتی ثِ ػضَ ّیبت ػلوی  تؼْساتی تجسیل ٍضؼیت اظ پػٍّكگط غیط ّیبت ػلوی

ای اؾت وِ اظ ؾَی ٍظاضت هتجَع اػالم قسُ پصیطـ اػضبی ّیبت ػلوی پػٍّكی ثِ نَضت پیوبًی تبثغ ضَاثظ خساگبًِ

 اؾت. 

ثبقس. اظ ثطای هطاوع تحمیمبتی زض لبلت فطاذَاى هی تؼْساتی وی یب ػضَ ّیبت ػلویپصیطـ ثِ نَضت غیط ّیبت ػل .1

گطزز ٍ زض نَضت تبئیس ّبی هَضز ًیبظ تَؾظ هؼبًٍت تحمیمبت ٍ فٌبٍضی اؾتؼالم هی، ضقتٍِاخس قطایظ هطاوع تحمیمبتی

ًیطٍّبی فؼلی ٍ ٍ ترهم  تؼساز)ثب تَخِ ثِ ػَاهلی اظ خولِ اًغجبق ترهم زضذَاؾت قسُ ثب هبهَضیت هطوع، 

ّب ٍ تؼییي تَاتط آى ثط ثطگعاضی فطاذَاىگطزز. زض لبلت فطاذَاى اػالم هی ّبی هَضز ًیبظترهمػولىطز لجلی هطوع( 

 ػْسُ هؼبًٍت تحمیمبت ٍ فٌبٍضی اؾت. 

 ّبی ظیط ضا زاقتِ ثبقٌس: تَاًٌس زض فطاذَاى قطوت وٌٌس وِ ٍیػگیهتمبضیبًی هی .2

o سام عجك آییي ًبهِ ازاضی ٍ اؾترساهی اػضبی ّیبت ػلوی قطایظ ػوَهی اؾتر 

o  زوتطای ترههیزاضا ثَزى هسضن 

o  زاقتي حسالل زٍ همبلِ زض هدالت ًوبیِ قسُ زضScopus ،ISI  یبPubMed  ثِ ػٌَاى ًَیؿٌسُ اٍل یب

 اؾت( ثِ ػٌَاى خبیگعیي لبثل پصیطـ ISCّبی حَظُ ػلَم اًؿبًی ًوبیِ )ثطای هتمبضیبى ثب ترهمهؿئَل 

o  ًوطُ ظثبىMSRT  2ّبهؼبزل آى اظ ؾبیط آظهَى  یب 75هؿبٍی یب ثبالتط اظ
ؾبل اذیط یب  10هطثَط ثِ حساوثط  

 گصضاًسى حسالل یىی اظ همبعغ تحهیلی زض یه زاًكگبُ هؼتجط ذبضخی اًگلیؿی ظثبى

 

 

 قَز: ّب عی هطاحل ظیط اًدبم هیثطضؾی زضذَاؾت .3
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ؾبل اذیط  ّفتتحهیلی آًبى زض فطاذَاى اػالم قسُ اؾت، هؿتٌسات هطثَط ثِ ؾَاثك ػلوی  الف( هتمبضیبًی وِ ضقتِ

ّبی ًوبیٌس. زض ایي هسیطیت، هغبثك ثب ضٍـ اهتیبظزّی ثِ فؼبلیتذَز ضا ثِ هسیطیت تَؾؼِ ٍ اضظیبثی تحمیمبت اضائِ هی

اخطایی هؼبًٍت تحمیمبت ٍ فٌبٍضی( پػٍّكی ٍ فٌبٍضاًِ اػضبی ّیبت ػلوی )ثط اؾبؼ آذطیي ٍیطایف قیَُ ًبهِ 

ّبی هبظاز اهتیبظی ثبقس ٍ ثِ فؼبلیتهی 150قَز. ؾمف اهتیبظ لبثل وؿت اظ ایي ثرف زّی هیؾَاثك هتمبضیبى ًوطُ

پعقىی زض هَضز ؾَاثك هتمبضیبى ثِ نَضت ّبی ظیؿتگیطز. ػالٍُ ثط ایي، اظ وویتِ اذالق زض پػٍّفتؼلك ًوی

 گطزز. َز ٍ ؾپؽ هتمبضی ثِ هطوع تحمیمبتی هطثَعِ هؼطفی هیقهحطهبًِ اؾتؼالم هی

ّبی ػلوی هتمبضی تَؾظ هطوع تحمیمبت یه خلؿِ ههبحجِ ثب حضَض ضئیؽ هطوع ٍ ة( ثِ هٌظَض ثطضؾی تَاًوٌسی

هىتَة هتمبضی ثبیس اظ  3گطزز. ضظٍهِ ػلوی ٍ ًمكِ پػٍّكیحسالل زٍ ًفط اظ اػضبی قَضای پػٍّكی هطوع ثطگعاض هی

وٌٌسگبى زض ههبحجِ لطاض گیطز. ػالٍُ ثط ایي خلؿِ ههبحجِ، هطوع ثبیس ّوبٌّگی الظم ضا ثطای جل زض اذتیبض قطوتل

ثِ ظثبى اًگلیؿی ثب حضَض ضئیؽ تطخیحبً ّبی تحمیمبتی هتمبضی ثطگعاضی یه خلؿِ ؾرٌطاًی خْت اضائِ یىی اظ پطٍغُ

اًدبم زّس.  ٍ یه ًوبیٌسُ اظ هؼبًٍت تحمیمبت ٍ فٌبٍضی هطوع حسالل زٍ ًفط اظ اػضبی قَضای پػٍّكی، هطوع تحمیمبت

گطزز ٍ اظ حسالل یه ّفتِ لجل زض ؾغح زاًكىسُ، پػٍّكىسُ یب زاًكگبُ ایي ؾرٌطاًی ثبیس ثِ نَضت ػوَهی ثطگعاض 

تط هتمبضی اظ تَاًس ثٌب ثِ نالحسیس ذَز ثطای اضظیبثی زلیكهطوع هی ،ضؾبًی گطزز. ػالٍُ ثط ههبحجِ ٍ ؾرٌطاًیاعالع

 ٍ ... (.  پػٍّكگطاىّبی زیگطی ًیع اًدبم زّس )هبًٌس تْیِ یه عطح تحمیمبتی، آهَظـ ثِ ٍی ثرَاّس فؼبلیت

تكىیل خلؿِ زازُ ٍ ثب هتمبضی ههبحجِ  "اًتربة پػٍّكگط وبضگطٍُ" پؽ اظ اضظیبثی هتمبضی زض هطوع تحمیمبت،ج( 

ٍ  هؼبٍى تحمیمبت ٍ فٌبٍضی زاًكگبُ، هسیط تَؾؼِ ٍ اضظیبثی تحمیمبتًوبیس. اػضبی ثبثت ایي وبضگطٍُ ػجبضتٌس اظ هی

بضگطٍُ. ّوچٌیي ثط حؿت هَضز زٍ ػضَ زیگط ثب حك ضای ثِ ایي زثیط وضای پػٍّكی زاًكگبُ ثِ ػٌَاى ًوبیٌسُ قَ

ت هتمبضی خصة ًیطٍ ٍ ضئیؽ پػٍّكىسُ یب ضئیؽ زاًكىسُ ضئیؽ هطوع تحمیمبقًَس وِ ػجبضتٌس اظ وبضگطٍُ اضبفِ هی

. زض هَضز هطاوعی وِ تحت ًظط ّیچ هتجَع هطوع تحمیمبت )یب هؼبٍى پػٍّكی زاًكىسُ ثِ ًوبیٌسگی اظ ضئیؽ زاًكىسُ(

ای ًیؿتٌس ثِ خبی ضئیؽ زاًكىسُ یب پػٍّكىسُ، یه ًفط اظ اػضبی قَضای پػٍّكی هطوع ثِ زاًكىسُ یب پػٍّكىسُ

قَز ثِ نَضتی وِ وویتِ هصوَض ّوَاضُ پٌح ًفط ػضَ ذَاّس زاقت. ػالٍُ ثط اػضبی تربة ضئیؽ هطوع خبیگعیي هیاً

فَق، ًوبیٌسُ ّیبت اخطایی خصة زاًكگبُ ثِ هٌظَض اضظیبثی نالحیت ػوَهی هتمبضیبى زض خلؿبت حضَض ذَاّس زاقت 

ًیبظ، زػَت اظ ؾبیط نبحجٌظطاى ٍ هترههیي هطتجظ ثب  ًوبیس. زض نَضتّبی هطثَط ثِ ایي هَضَع ضا تىویل هیٍ فطم

ضوي ضقتِ هتمبضی ثِ خلؿبت وبضگطٍُ خْت اضائِ ًظط هكَضتی ٍ ثسٍى حك ضای ثالهبًغ اؾت. زض خلؿِ ههبحجِ 

تهبض ٍ قَز یىی اظ تحمیمبت گصقتِ ذَز ضا ثِ اذثطضؾی ؾَاثك ػلوی ٍ ًمكِ پػٍّكی هتمبضی، اظ ٍی زضذَاؾت هی
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تِ هؼٌی تثییي استثاط هفَْهی هغالؼات پیطیي تا هسیش پژٍّطی آیٌذُ است. دس ایي ًقطِ کِ تِ صَست یک هتي یا ًقطِ تحقیقاتی یا  

ی یا حل چِ هسائل هْوی است ٍ کٌذ دس یک تاصُ صهاًی چٌذ سالِ تِ دًثال پاسخ تِ چِ سَاالت کلیذگشدد، پژٍّطگش هطخص هییک عشح اسائِ هی

 سٍ هشتثظ است. ّای پیصهغالؼات قثلی ٍی چگًَِ تا تشًاهِ



ًوبیٌس. ّبی هتمبضی عطح هیِ اضائِ ًوبیس ٍ اػضبی وبضگطٍُ ؾَاالتی ضا ثِ هٌظَض ؾٌدف تَاًوٌسیزض چٌس زلیم

ثٌسی هطوع زض ٍ خوغ ّبی اًدبم قسُاضظیبثی گعاضقی اظ ّوچٌیي زض ػسم حضَض هتمبضی، ضئیؽ هطوع تحمیمبت

 ّط یه اظ اػضبی وبضگطٍُ زض لبلت زض پبیبى، زیسگبًُوبیس. هی وبضگطٍُ اػالمًمبط لَت ٍ ضؼف هتمبضی ثِ ذهَل 

قَز ٍ اهتیبظ( ثجت هی 300)ثب حساوثط  "(ERA) اضظیبثی نالحیت ػلوی هتمبضیبى پصیطـ زض هطاوع تحمیمبتی"فطم 

 گطزز. ؾپؽ هیبًگیي اهتیبظات هحبؾجِ هی

ثٌسی هؼبًٍت تحمیمبت ٍ وبضگطٍُ اًتربة پػٍّكگط ٍ خوغ ًتیدِ ههبحجِّوطاُ ز( اهتیبظ ؾَاثك ػلوی هتمبضیبى ثِ 

 گطزز.ثِ هسیطیت اهَض ّیبت ػلوی خْت عطح زض ّیبت اخطایی خصة ٍ ؾبیط فطایٌسّبی الظم اػالم هیفٌبٍضی 

ّب ثط اؾبؼ هدوَع اهتیبظات وؿت قسُ اظ ؾَاثك ػلوی ّفت گیطی زض هَضز زضذَاؾتهتمبضیبى ٍ تهوینثٌسی ضتجِ .4

 قَز. اًدبم هی( اهتیبظ 300)حساوثط وبضگطٍُ اًتربة پػٍّكگط ًوطُ  اهتیبظ( ٍ هیبًگیي 150ؾبل اذیط )حساوثط 

وؿت  450اهتیبظ اظ  200حساللهتمبضی ثبیس  ،ّیبت ػلویخْت اًدبم تؼْسات زض لبلت غیط ثطای پصیطـ  -4-1

 ًوبیس.

وؿت  450اهتیبظ  اظ  300 حسالل هتمبضی ثبیس پػٍّكی تؼْساتیثطای پصیطـ ثِ ػٌَاى ػضَ ّیبت ػلوی  -4-2

زض یه حَظُ تحمیمبتی هكرم ثِ  َضَػیهمبلِ ثب پیَؾتگی ه 3ًوبیس ٍ ػالٍُ ثط ایي، زض زُ ؾبل اذیط حسالل 

زاقتِ ثبقس وِ حسالل زٍ همبلِ زض ؾغح  PubMed، اؾىبپَؼ یب ISIػٌَاى ًَیؿٌسُ اٍل یب هؿئَل ًوبیِ قسُ زض 

Q1  ثط اؾبؼ(CiteScore .ثبقٌس )حَظُ ػلَم اًؿبًی ًوبیِ  ّبیثطای هتمبضیبى ثب ترهمISC  ثِ ػٌَاى

 خبیگعیي لبثل پصیطـ اؾت. 

ثسیْی اؾت چٌبًچِ ثطای یه خبیگبُ ثیف اظ یه ًفط هتمبضی حسالل اهتیبظ ضا وؿت ًوبیٌس، ثب فطزی هَافمت 

قَز وِ اهتیبظ ثبالتط ضا وؿت ًوَزُ اؾت. ّوچٌیي، زض قطایغی وِ هطوع ثب پصیطـ هتمبضی نطفب ثِ نَضت هی

تَاًس ثِ نَضت ّیبت ، هتمبضی ًوی2-4یط ّیبت ػلوی هَافمت ًوَزُ ثبقس، حتی زض نَضت ٍخَز قطایظ ثٌس غ

 پصیطفتِ قَز. تؼْساتی ػلوی 

تَؾظ هؼبًٍت تحمیمبت  تَاًٌس حساوثط زٍ ثبض زض عَل فؼبلیت ٍ زض ظهبى اػالم فطاذَاىپػٍّكگطاى غیط ّیبت ػلوی هی .5

اضائِ ًوبیٌس. ثِ هٌظَض ثطضؾی ایي تؼْساتی ثطای تجسیل ٍضؼیت ثِ ّیبت ػلوی ضا ، زضذَاؾت ذَز ٍ فٌبٍضی زاًكگبُ

ؾبل اذیط، اضظیبثی زض هطوع ٍ ههبحجِ  ّفتّب توبم هطاحل فَق قبهل زضیبفت ٍ اهتیبظزّی هؿتٌسات فؼبلیت زضذَاؾت

ٍضؼیت هٌَط ثِ احطاظ قطایظ شوط قسُ زض ثٌس  تجسیل ثب قطایظ شوط قسُ ثبیس اًدبم قَز. پصیطـ زضذَاؾتوبضگطٍُ زض 

 ثبقس. هی 4-2

ّب چٌبًچِ هتمبضی اًتمبل ثِ یىی اظ هطاوع تحمیمبتی زاًكگبُ ػلَم پعقىی ؾبیط زاًكگبُاػضبی ّیبت ػلوی تؼْساتی  .6

س ٍ ضا عی ًوبیٌ 3هطاحل شوط قسُ زض ثٌس ولیِ ثبقٌس ثبیس تؼْساتی انفْبى ثِ ػٌَاى ػضَ ّیبت ػلوی پػٍّكی 

  ثبقس. هی 2-4پصیطـ اًتمبل آًبى هٌَط ثِ احطاظ قطایظ شوط قسُ زض ثٌس 



 تعُذاتیمزاحل بزرسی درخًاست پذیزش پژيَشگز غیز َیات علمی یا عضً َیات علمی 

 در مزاکش تحقیقاتی

 

 

 

 

  

 توسط معبونت تحقیقبت و فنبوریاعالم فزاخوان 

سوابك علمی ارائه درخواست مکتوة، رسومه و مستنذات 

 هفت سبل اخیز به مذیزیت توسعه و ارسیببی تحقیقبت

هبی علمی ده سبل اخیز، استعالم اس امتیبسدهی به دستبورد

 کمیته اخالق و معزفی به مزکش تحقیقبت مزبوطه

قبت اس طزیك هبی متقبضی در مزکش تحقیارسیببی توانمنذی

 بزگشاری مصبحبه، جلسه سخنزانی و ... 

هبی متقبضی در کبرگزوه انتخبة ارسیببی توانمنذی

 پژوهشگز

 ثِ تهَیت ضؾیسُ اؾت. 29/11/98ًبهِ زض یىهس ٍ قكویي خلؿِ ّیبت اخطایی خصة زاًكگبُ هَضخ ایي قیَُ

جمع بنذی و اعالم نتیجه به مذیزیت امور 

هیبت علمی جهت طزح در هیبت اجزایی 

 دانشگبهجذة 



 َای مًرد ویاس ي مزاکش تحقیقات میشبانرشتٍ -2پیًست 
 

 تؼساز ضقتِ  ًبم هطوع تحمیمبت ضزیف

 ًفط 1 پعقىی آهَظـ هطوع تحمیمبت آهَظـ پعقىی 1

 *ًفط 1 ضٍاًكٌبؾی ؾالهت هطوع تحمیمبت ػلَم ضفتبضی 2

 ضٍاًكٌبؾی ثبلیٌی

ؾالهت خٌؿی ٍ ثبضٍضی/گطایف 
 ؾىؿَلَغی

 ًفط 1 گفتبض زضهبًی نَضتی – ای خودوِ ًبٌّدبضیْبی تحمیمبت هطوع 3

 *ًفط 1 هٌْسؾی ثطق)گطایف ّبی هرتلف( ثبظؾبذتی پعقىی تحمیمبت هطوع 4

 هٌْسؾی پعقىی)گطایف ّبی هرتلف(

 ضیبضیبت)گطایف ّبی هرتلف(

 *ًفط 1 ػلَم ثْساقتی)اپیسهیَلَغی( هطوع تحمیمبت اهٌیت غصایی 5

 ػلَم تغصیِ

 *ًفط 1 ػلَم تغصیِ تحمیمبت غسز ٍ هتبثَلیؿنهطوع  6

 ثیَقیوی

 *ًفط 1 اضتَپسی فٌی ػضالًی -هطوع تحمیمبت اذتالالت اؾىلتی  7

 وبضزضهبًی

 فیعیَتطاپی

 اضگًََهی

 عت فیعیىی

 *ًفط 1 هحیظ ظیؿت ظیؿت هحیظ تحمیمبت هطوع 8

 ثْساقت هحیظ

 *ًفط 1 پطؾتبضی  وَزوبىهطوع تحمیمبت ضقس ٍ ًوَ  9

 هبهبیی

 تغصیِ

 *ًفط 1 ثْساقت ثبضٍضی هطوع تحمیمبت هطالجت ّبی پطؾتبضی ٍ هبهبیی 10

 ػلَم ثبلیٌی

 پطؾتبضی

 ًفط 1 اهَظـ ثْساقت پػٍّكىسُ للت ٍ ػطٍق 11

 ًفط 1 هٌْسؾی ثطق)گطایف ّبی هرتلف( هطوع تحمیمبت فیعیَلَغی وبضثطزی 12



 ههٌَػی َّـ

 هىبًیه ؾبذت ٍ تَلیس

 *ًفط 1 هَاز زًساًی هطوع تحمیمبت هَاز زًساًی 13

 ثیَهَاز

 هٌْسؾی ثبفت

 *ًفط 1 هَاز زًساًی هطوع تحمیمبت ػلَم زًساًپعقىی 14

 ثیَهَاز

 هٌْسؾی ثبفت

هطوع تحمیمبت ثیوبضیْبی ولیَی/ هطوع تحمیمبت ؾن  15
 قٌبؾی

 ًفط 1 اپیسهیَلَغیؿتآهبض ٍ 

هطوع تحمیمبت هطالجت ّبی پطؾتبضی ٍ هبهبیی/  16
 هطوع تحمیمبت پیكگیطی اظ ؾطعبى 

 ًفط 1 آهبض ٍ اپیسهیَلَغیؿت

هطوع تحمیمبت غسز ٍهتبثَلیؿن/ هطوع تحمیمبت  17
 ثیوبضیْبی هتبثَلیه وجس

 ًفط 1 آهبض ٍ اپیسهیَلَغیؿت

 ًفط 1 هسیطیت اعالػبت ؾالهت اهَض ؾالهتهطوع تحمیمبت فٌبٍضی اعالػبت زض  18

 ّبی اػالم قسُ حساوثط یه ًفط زض یىی اظ ضقتِ *

 

  



فزم درخًاست شزکت در فزاخًان -3پیًست   

 

 (Ph.D)فزم درخًاست گذراوذن تعُذات قبوًوی

 داوشگبٌ علًم پششکی اصفُبن
 

 ..............    نام مزکز تحقیقاتی     مزاکز تحقیقاتیمشخصات متقاضی گذرانذن تعهذات قانونی در 

 

مشخصبت متقبضی-1  

 .......................................................................ًام: 

 ًام خاًَادگي: .......................................................

 
..................هحل صذٍس:.................................تاسيخ ًام پذس: ................................ ضواسُ ضٌاسٌاهِ:................................. هحل تَلذ:.............

 تَلذ:..........................
ضواسُ كذ هلي:       هتأّل  ديي:.................هزّب:..............................تابعيت:........................................ٍضعيت تأّل: هجشد

...................................................... 
............تلفي تلفي ّوشاُ: .....................................................................تلفي هحل كاس:...............................

 هٌضل:...................................................
 في ديگشي كِ دس هَقع اضطشاسي بتَاى با ضوا تواس گشفت:..........................................................................تل

تاسيخ پاياى     هطغَل خذهت        هعافيت دائن    هعافيت تحصيلي     ٍضعيت ًظام ٍظيفِ : خذهت كشدُ 
 خذهت......................................................

طَل هذت  دسصذ جاًباصي:............................../آصادُ ًسبت با ضْيذ:............................../جاًباص سَابق ايثاسگشي:خاًَادُ ضْيذ
 اساست:.......................

 طَل هذت جبِْ بِ هاُ ٍ سٍص:............................................. اًِ دس جبِْحضَس داٍطلب
 

 مشخصبت َمسز:

..............هحل .... هزّب :.....................ًام ٍ ًام خاًَادگي: .................................................... تابعيت: ............................................
 تَلذ:..............................

 هذسك تحصيلي: ................................................. ضغل: ........................................
ًطاًي ٍ تلفي هحل كاس 

 .............................................................................................................................ّوسش:...................................................................
 

 تبريخ پبيبن تبريخ شزيع كشًر محل تحصيل داوشگبٌ محل تحصيل معذل/رتبٍ رشتٍ تحصيلی مقطع تحصيلی رديف

       کارشناسی 1

       کارشناسی ارشذ 2

       Ph.Dدکتري یا  3

       تخصص 4

       فوق تخصص یا فلوشیپ 5

 خیر         آیا عضو بنیاد ملی نخبگان می باشیذ؟بلی

 

 محل الصاق

 

 عكس

                

                

 



 

 سًابق تحصيالت داوشگبَی : -2

 تبريخ پبيبن شزيعتبريخ  كشًر محل تحصيل داوشگبٌ محل تحصيل معذل/رتبٍ رشتٍ تحصيلی مقطع تحصيلی رديف

       کارشناسی 1

       کارشناسی ارشذ 2

       Ph.Dدکتري یا  3

       تخصص 4

       فوق تخصص یا فلوشیپ 5

 خیر         آیا عضو بنیاد ملی نخبگان می باشیذ؟بلی

جذٍل ريل هشقَم فشهائيذ.چٌاًچِ دس داًطگاّْا يا هؤسسات آهَصش عالي ٍ پژٍّطي سابقِ تذسيس يا پژٍّص داسيذ دس سًابق آمًسشی ي پژيَشی : -3  

 وبم داوشگبٌ يب 

 مؤسسٍ آمًسشی ي پژيَشی

 عىًان درسُبيی كٍ

تذريس ومًدٌ يب می ومبئيذ   

تبريخ 

 شزيع

تبريخ 

 پبيبن

 

 آدرس مؤسسٍ

 

 تلفه

      

      

      

 سًابق اجزايی ي اشتغبل متقبضی:-4

 تلفه وشبوی  تبريخ پبيبن  تبريخ شزيع شُزستبن  وًع استخذام وًع مسئًليت ياحذ سبسمبوی وبم محل كبر

         

         

         

غل دس هطخصات سِ ًفش اص افشادي كِ بِ لحاظ علوي ضٌاخت جاهعي اص ضوا داضتِ باضٌذ سا دس جذٍل ريل هشقَم فشهائيذ. )هعشفاى دس صَست اهكاى ضامعزفبن علمی : -5

 يا حَصٍي بَدُ اص بستگاى سببي ٍ ًسبي ًباضٌذ.(بخص ّاي دٍلتي ٍ تشجيحاَ داًطگاّي 

 وبم ي وبم خبوًادگی رديف
 وًع رابطٍ ي 

 وحًٌ آشىبيی

 مذت 

 آشىبيی
 تلفه ثببت ي َمزاٌ وشبوی محل  كبريب سکًوت شغل معزف

1       

2       

3       



ضٌاخت جاهعي اص ضوا داضتِ باضٌذ سا دس جذٍل ريل هشقوَم فشهائيوذ.)هعشفاى دس صوَست    هطخصات پٌج ًفش اص افشادي كِ بِ لحاظ اخالقي ٍ هزّبي معزفبن عمًمی  : -6

 اهكاى ضاغل دس بخص ّاي دٍلتي ٍ تشجيحاَ داًطگاّي يا حَصٍي بَدُ اص بستگاى سببي ٍ ًسبي ًباضٌذ.(

 وبم ي وبم خبوًادگی رديف
 وًع رابطٍ ي 

 وحًٌ آشىبيی

مذت 

 آشىبيی
سکًوتوشبوی محل كبر يب  شغل معزف  تلفه ثببت ي َمزاٌ 

1       

2       

3       

4       

5       

 وشبوی متقبضی:-7

 تلفه ثببت ي َمزاٌ كذ پستی وشبوی كبمل پستی

    محل سکًوت فعلی:

    محل كبر:

 پست الکتزيويکی:

 

 

 

 

 

 

  

ثِ آى خَد را هسئَل ٍ هتعْد هي داًن. ضوٌبً توبهي هدارك خَاستِ شدُ فوَ  را ّووزاُ ثوب     ثب صحت ٍ دقت ثِ سؤاالت ایي پزسشٌبهِ پبسخ گفتِ ًٍسجت   ایٌجبًت ايٌجاًب     
سوئَليتي  جذة اعضبي ّيأت علوي داًشگبُ در ایي ثبرُ ّيچگًَِ هایي پزسشٌبهِ ارسبل هي ًوبین چٌبًچِ ثِ دليل ًقص هدارك پزًٍدُ ایٌجبًت ثالاقدام ثوبًد، هسئَليت آى ثز عْدُ هي گيزم ٍ ّيأت اجزایي 

 ًَضتي تاسيخ تقاضا ضشٍسيست، لطفاً فشاهَش ًفشهائيذ. تذكز:

 اهضاء ٍ تاسيخ تقاضا:                            

 



 وحًٌ امتیاسدَی بٍ سًابق علمی متقاضیان -4پیًست 

 

   َای پژيَشی ي فىايراوٍ وحًٌ امتیاسدَی بٍ فعالیت -4پیًست  1جذيل 

 فعبلیت هبی پژوهشی  -بخش اول 

 موارد فعبلیتنوع 
امتیبس 

 پبیه
 مستنذات توضیحبت

 هقالِ هجلِ

 

ISI-WoS 10 
تخصیص اهتیاص تِ اًَاع هقالهِ تهش اسها     

ٍ تَصیهغ اهتیهاص تهیي    1پیَسهت   2جذٍل 

 4پیَسهت   3ًَیسٌذگاى تش اسا  جذٍل 

 خَاّذ تَد.

تهش اسها  ضهاخص    دس هَسد هقاالتی کهِ  

CiteScore   َ1دس هجهه ت اسههپاپ ، %

% تشتش هٌتطش ضًَذ، اهتیهاص تهِ   %10 ، ٍ 5

ضههَد.  تشاتههش هههی سههٍِ  ّفههتتشتیههة دُ، 

 دٍ تشاتههش  Q1ّوچٌههیي، اهتیههاص هقههاالت 

هقههههاالت تهههها   اهتیههههاصضههههَد.  هههههی

 ضَد.   هی ذٍ تشاتش الوللی تیي ّوپاسی

همبالت ثبیس ثهِ نهَضت ًْهبیی هٌتكهط قهسُ      

 ؿت.ثبقٌس ٍ اضائِ پصیطـ همبلِ هَضز لجَل ًی

 فایل هقالِ

PubMed 8 

Scopus 6 

 هؼتثش یّا ًوایِسایش 

(BIOSIS, Current 

Contents, EMBASE, 

ISC, IC, CAS, 

Biological Abstracts, 

CINAHL) 

2   

 هقالِ ّوایص 

الوللی تشگضاس  ّوایص تیي

 ضذُ دس خاسج 
3 

ئِ تِ صَست ااهتیاص ّای رکش ضذُ تشای اس

 ، دس صَست اسائِ ضفاّیتاضذ.  پَستش هی

 ضَد. هی دٍ تشاتشاهتیاص 

سِ  اهتیاص کلیذی  دس صَست اسائِ سخٌشاًی

 ضَد.هی تشاتش

گَاّی ضشکت دسّوایص تشای  اسائِ

 حذاقل یپی اص ًَیسٌذگاى الضاهی است.

 

تصَیش خ صِ 

هقالِ دس کتاتچِ 

کٌگشُ یا گَاّی 

پزیشش یا 

هقالِ دس  ذُیچپ

 هشتَعِ گاُیپا

ضشکت + گَاّی 

دس کٌگشُ یپی اص 

 ًَیسٌذگاى

الوللی تشگضاس  ّوایص تیي

 ضذُ دس داخل
1 

 5/0 ّوایص هلی



 کتاب

ّای دسسی هَسد تاییذ هؼاًٍت  تِ کتاب 20 تالیف کتاب یا دسسٌاهِ

دسصذ  100آهَصضی ٍصاست هتثَع تا 

 ضَد.  اهتیاس اضافِ هی

ّای اًتطاسات غیش داًطگاّی  تِ کتاب

 گیشد. اهتیاص تؼلق هی ٪70داخل کطَس، 

ّای چاج ضذُ تایذ هشتثظ تا  کلیِ کتاب

 سضتِ تحصیلی ًَیسٌذُ یا هتشجن تاضذ.

ًحَُ تَصیغ اهتیاص کتاب تیي ًَیسٌذگاى 

یا هتشجواى، تش اسا  فشم هیضاى 

هطاسکتی کِ تِ اهضای ّوِ ًَیسٌذگاى 

 یا هتشجواى سسیذُ تاضذخَاّذ تَد. 

ًوایِ ضذُ  الوللیاهتیاص تالیف کتاب تیي 

 تاضذ. تِ اصای ّش فصل هی دس اسپاپَ 

 جلذ یسٍتصَیش 

تصَیش صفحِ 

 ضٌاسٌاهِ کتاب 

 ضاىیه ًاهِ

هطاسکت اهضاء 

ضذُ تَسظ ّوِ 

 سٌذگاىیًَ

 10 تشجوِ یا گشدآٍسی 

 30تجذیذ چاج تا حذاقل 

 دسصذ تغییش
7 

 الوللی ّش فصل اص کتاب تیي

 ًوایِ ضذُ دس اسپاپَ 
20 

 ٍیشاستاسی ػلوی
% ًَع 60

 کتاب

 7 هذخل کتاب هشجغ

جَایض ٍ 

 افتخاسات

 60 ّای هلی کسة ًطاى

 
تصَیش گَاّی یا 

 تقذیشًاهِ

ساصی،   ّای جطٌَاسُ

 تْایی  خَاسصهی، ضیخ
40 

پژٍّطگش تشتش استاًی ٍ 

 داًطگاّی 
20 

داٍسی 

ّای  فؼالیت

 پژٍّطی

عشح ٍ  داٍسی پشٍپَصال

، گضاسش ًْایی ًاهِپایاى

 عشح پژٍّطی، هقالِ

1 

سقف اهتیاص داٍسی قاتل هحاسثِ دس ّش 

 20دٍسُ دٍ سالِ تشای هحاسثِ پژٍّاًِ 

 اهتیاص است.

 50اهتیاص داٍسی تشای کتاب، تِ اصای ّش 

 تاضذ. صفحِ هی

ّا اهتیاص داٍسی تشای هقاالت ّوایص

 ًذاسد.

گَاّی داٍسی یا 

تا رکش  ًظاست

تاسیخ داٍسی ٍ 

ػٌَاى اثش داٍسی 

 ضذُ

 

 1 داٍسی کتاب 

ًظاست ػلوی یا اخ قی 

 ّای پژٍّطیعشح
2 

ات ؽ یا گَاّی   20 الوللی ّوایص تیيدتیش ػلوی ٍ 



 اجشایی ّوایص

 10 ّوایص هلی

 ٌکیلفؼالیت یا 

 تیٍب سا

 صیّوا

عشح پژٍّطی 

هصَب 

 یافتِ خاتوِ

تَدجِ عشح: کوتش اص  صذ 

 هیلیَى سیال
5 

% ٍ  100تِ هجشی اصلی عشح پژٍّطی 

% اهتیاص تؼلق 20ّش یک اص ّوپاساى عشح 

 گیشد. هی

 

گَاّی پایاى 

عشح اص عشف 

ًْاد حوایت 

)رکش  کٌٌذُ

تَدجِ عشح/ دس 

گَاّی اسائِ ضذُ 

تایذ ًقص 

هتقاضی تِ 

ػٌَاى هجشی یا 

ّوپاسهطخص 

 تاضذ(.

تَدجِ عشح: صذ تا پاًصذ 

 هیلیَى سیال
10 

عشح: پاًصذ هیلیَى تَدجِ 

 تا دٍ هیلیاسد سیال
15 

تَدجِ عشح: یثطتش اص دٍ 

 هیلیاسد سیال
20 

جزب اػتثاس 

پژٍّطی اص خاسج 

هحل  داًطگاُاص 

 تحصیل

عشح پژٍّطی خاسج 

داًطگاُ، تَدجِ صیش ساخت 

 ... ٍ 

اهتیاص  1

تِ اصای 

 50ّش 

هیلیَى 

 سیال

اهتیاص تش اسا  ٍجَُ دسیافت ضذُ تؼییي 

 ضَد ٍ ًِ کل تَدجِ هصَبهی 

دس صَست اسائِ گضاسش ًْایی، اهتیاص عشح 

خاتوِ یافتِ تِ صَست جذاگاًِ ًیض 

 احتساب هی ضَد.

تصَیش ًاهِ ات ؽ 

اػتثاس یا ّش 

هستٌذ دیگشی 

ٍاسیض کِ دال تش 

ٍجَُ حوایتی تِ 

حساب هجشی یا 

 تاضذ.  داًطگاُ

تذسیس دس دٍسُ 

 ّای آهَصضی 

 هشتثظ تا پژٍّص

کاسگاُ ّا، تشًاهِ ّای 

 تَاًوٌذساصی ٍ ... 

اهتیاص  1

تشای ّش 

 دٍ ساػت

 گَاّی تذسیس ----

 فعبلیت هبی فنبورانه -بخش دوم

 موارد نوع فعبلیت
امتیبس 

 پبیه
 مستنذات توضیحبت



 ثثت اختشاع

 10 یداخل اختشاع ثثت

تستِ تِ سغح  یثثت اختشاع خاسج اصیاهت

 گشدد یه يییتؼ یفٌاٍس یاختشاع دس ضَسا

 ثثت یگَاّ

 اختشاع
 10-100 یخاسج اختشاع ثثت

 سْام دس ضشکت

 داًص)ضشکت 

 ضشکت ای اىیتٌ

 دس هستقش یّا

 (سضذ هشاکض

 50  ایپا اىیداًص تٌ ضشکت

هطشٍط تِ داسا تَدى  اصیاهت افتیدس

دسصذ سْن ضشکت است ٍ تا  20حذاقل 

 کٌذ.  یًو شییتغ اصیسْن اهت صیافضا

سٍصًاهِ  یآگْ

 ضشکت،  سیتاس

استقشاس  قشاسداد

ضشکت دس هشکض 

اسن  شیتصَ ایسضذ 

ضشکت دس فْشست 

داًص  یضشکتْا

 تیص ح ذیتائ اىیتٌ

ٍ  یضذُ هؼاًٍت ػلو

 استیس یفٌاٍس

 یجوَْس

 40 ًَپا   اىیداًص تٌ ضشکت

 هشکض دس هستقش ضشکت

 سضذ
30 

فشٍش داًص 

 فٌی

 فشٍش ای یداًص فٌ فشٍش

 ای داخل دس اختشاع ثثت

 خاسج

 اصیاهت 1

 ّش یتشا

20 

 َىیلیه

 الیس

 آى یالیس هؼادل ،یخاسج فشٍش یتشا

 . شدیگیه قشاس ه ک

تِ ًسثت سْام فشد دس ضشکت  اصیاهت

 گشدد یهحاسثِ ه

 فشٍش قشاسداد

 فشٍش هحصَل

 ای کاال فشٍش ٍ ػشضِ

 دستش داًص  یهثتٌ خذهات

 کطَس خاسج ای داخل تاصاس

 اصیاهت 1

 ّش یتشا

10 

 َىیلیه

 الیس

 

تِ ًسثت سْام فشد دس ضشکت  اصیاهت

  گشدد یهحاسثِ ه

 آى یالیس هؼادل ،یخاسج فشٍش یتشا

 .شدیگیه قشاس ه ک

 استقشاس قشاسداد

 سضذ هشکض دس

 ای فشٍش قشاسداد

 فشٍش فاکتَس

 

هذیش ػاهل یا 

سئیس ّیات 

 هذیشُ

 اتیّ سیسئ ای ػاهل شیهذ

 اىیتٌ داًص ضشکت شُیهذ

 یّا ضشکت ای ٍ ًَپا ا،یپا

 سضذ هشاکض دس هستقش

10  

 سٍصًاهِ یآگْ

 ضشکت سیتاس

 استقشاس قشاسداد

 دس ضشکت



 هشاکض هجوَػِ داًطگاُ

 یفٌاٍس تَسؼِ

اضتغالضایی تشای 

ًیشٍّای 

 تخصصی 

 10 یتخصص یدکتش

تِ ًسثت سْام فشد دس ضشکت  اصیاهت

 گشدد یهحاسثِ ه

 استقشاس قشاسداد

 هشکض دس ضشکت

 سضذ

 

 وِیت ستیل

ضشکت ٍ هذسک 

 یلیتحص

 کاسکٌاى 

 6        ی/ دکتشا ػوَهاسضذ

 4    ساًسیل

 2 تش         يییٍ پا پلنید

اخز هجَصّای 

قاًًَی تشای 

 تَلیذ هحصَل

استاًذاسد، هجَص  یگَاّ

پشٍاًِ ساخت ٍ ... اص  ذ،یتَل

ٍصاست تْذاضت، ٍصاست 

 هشاجغ شیسا ای غیصٌا

 یقاًًَ

20 
تِ ًسثت سْام فشد دس ضشکت  اصیاهت

  گشدد یهحاسثِ ه

 استقشاس قشاسداد

 هشکض دس ضشکت

 سضذ

 

 ای پشٍاًِ شیتصَ

 یگَاّ

عشح هحصَل 

هحَس هصَب 

 یافتِ خاتوِ

 صذ  اص کوتش: عشح تَدجِ

 الیس َىیلیه
7  

 

 اىیپا یگَاّ

 عشف اص عشح

 تیحوا ًْاد

 کٌٌذُ

 پاًصذ تا صذ: عشح تَدجِ

 الیس َىیلیه
15 

 َىیلیه پاًصذ: عشح تَدجِ

 الیس اسدیلیه دٍ تا
20  

 دٍ اص ثطتشی: عشح تَدجِ

 الیس اسدیلیه
30 



داٍسی 

ّای  فؼالیت

 فٌاٍساًِ

گضاسش  ایپشٍپَصال  داٍسی

ًْایی عشح هحصَل هحَس 

جزب  یهتقاض یٍ عشح ّا

دس هجوَػِ هشاکض تَسؼِ 

 هحصَل داٍسی، یفٌاٍس

 ثثت یداٍس ٍ فٌاٍساًِ

 اختشاع

1 
 

 ای یداٍس یگَاّ

 ًظاست

 3 ًاظش عشح استثاط تا صٌؼت

هیضاى استفادُ اص 

هحصَل دس تیي 

 جاهؼِ ػلوی

 هحصَل تِ اسجاع تؼذاد

 هقاالت دس ضذُ فشٍختِ

 ِیًوا تا ضذُ هٌتطش یػلو

 دٍ  ای کیسغح 

1  

 هحصَل تِ اسجاع تاس ّش یاصا تِ اصیاهت يیا

 کیچیهطشٍط تش آًپِ ّ ضَدیه هحاسثِ

 هقالِ ًثاضٌذ.   سٌذُیاص سْاهذاساى ًَ

 استقشاس قشاسداد

 هشکض دس ضشکت

 سضذ

 

 لیفا ای شیتصَ

 هقالِ 

 استثاط تا صٌؼت

 پژٍّطگش اص صٌؼت  جزب

 اصیاهت 1

 یاصا تِ

 20 ّش

 َىیلیه

 صیت کِ ییعشحْا دس اصیاهت غیتَص ًحَُ الیس

 یکتث ًاهِ اظْاس عثق داسًذ یهجش کی اص

 .تَد خَاّذ اىیهجش

 هٌؼقذ قشاسداد

 صٌؼت تا ضذُ

 استثاط تا صٌؼت  عشح

 اصیاهت 1

 یاصا تِ

 100 ّش

 َىیلیه

 الیس

تذسیس دس دٍسُ 

 ّای آهَصضی 

 یفٌاٍس تا هشتثظ

 یّا، تشًاهِ ّا کاسگاُ

 ٍ ...  یتَاًوٌذساص

 اصیاهت 1

 ّش یتشا

 ساػت دٍ

 سیتذس یگَاّ ---

 

 



 امتیاسدَی بٍ اوًاع مقاالت علمیوحًٌ   -4پیًست  2جذيل         

 امتیبس نوع مقبله 

 1هغاتق تا اهتیاص جذٍل  هقالِ اصیل ٍ هشٍسی 1

 2/1ضشب دس  1اهتیاص جذٍل  هقاالت هشٍس سیستواتیک/ هتا آًالیض 2

 75/0ضشب دس  1اهتیاص جذٍل  هقالِ کَتاُ 3

 5/0ضشب دس  1اهتیاص جذٍل  گضاسش هَسدی 4

 3/0ضشب دس  1اهتیاص جذٍل  ًاهِ تِ سشدتیش 5

 

 وحًٌ تًسیع امتیاس مقاالت بیه وًیسىذگان -4پیًست  3جذيل         

 بقیه همکبران نفز اول یب نویسنذه مسئول تعذاد نویسنذگبن

1 100٪  - 

2 90٪  60٪  

3 80٪  50٪  

4 70٪  40٪  

5 60٪  30٪  

ٍ تاالتش 6  50٪  25٪  

 


