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 .یزد علمی دانشگاه هيأتاعضاي  و فناوري هاي پژوهشیفعاليت دهیامتيازنحوه (: 1جدول )

 موضوع بند
حداكثر در 

 واحد كار

براي  حداكثر

 دو سال
 ملاحظات

 مدارک مورد نياز بند مربوطه براي ثبت فعاليت

   چاپ مقاله در مجله

و  WOS ،JCRالمللـی در مقاله علمی ـ پژوهشـی مجلـات معتبـر بـي  1*
Scopus   

7  

 توجه شود. 5تا  1های به تبصره -

 555که با مشارکت اعضای هیأت علمی  2و  1های مقالات ردیف امتیاز -

دانشگاه برتر که سالانه توسط حوزه معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه 

 5/1شود، با ضریب گیرد، چاپ میسایت دانشگاه قرار میروی وب

 شود.محاسبه می

مجلات علمی پژوهشی دانشگاه یزد، فقط امتیاز یك مقاله از برای  -

 عضو هیأت علمی در هر سال انتشار مجله قابل احتساب است.

-( امتیازی تعلق نمیBlack listبه مقالات فهرست نشریات نامعتبر ) -

 گیرد.

 توجه شود. 2برای سایر مقالات به تبصره  -

/ چاپ شده  های پذیرفته شدهمقاله فعالیتهای پژوهشی 

 در مجلات

 یرش قطعیمقاله پذ و یا فایل کامل مقاله چاپ شده

 doiکد  ثبت بادر صورت 

*2 
المللـی )یيـر از هاي تخصصی بـي پژوهشی مجلات معتبر در نمایه-مقاله علمی

 (1ردیف 
4  

های پذیرفته شده / چاپ شده مقاله فعالیتهای پژوهشی 

 در مجلات

و یا مقاله پذیرش قطعی فایل کامل مقاله چاپ شده 

 doiکد ثبت با  در صورت 

*3 
مقاله علمی ـ پژوهشی مجلات معتبرداخلی مورد تأیيـد وزارتـي  علـو  و 

 بهداشت
5  

های پذیرفته شده / چاپ شده مقاله فعالیتهای پژوهشی 

 در مجلات

فایل کامل مقاله چاپ شده و یا مقاله پذیرش قطعی 

 doiکد ثبت با  در صورت 

*4 
مقاله علمی ـ ترویجی مجلات معتبر داخلی مورد تأیيد وزارتـي  علـو  و 

 بهداشت
4  

های پذیرفته شده / چاپ شده مقاله فعالیتهای پژوهشی 

 در مجلات

فایل کامل مقاله چاپ شده و یا مقاله پذیرش قطعی 

 doiکد ثبت با  در صورت 

 4 2 مقاله علمی ـ پژوهشی مجلات معتبر خارجی و داخلی 5
های پذیرفته شده / چاپ شده مقاله فعالیتهای پژوهشی 

 در مجلات

فایل کامل مقاله چاپ شده و یا مقاله پذیرش قطعی 

 doiکد ثبت با  در صورت 

 6 2 نامه عضو هيأت علمیمقاله علمی صد در صد مستخرج از رساله/ پایان 6*

های پذیرفته شده / چاپ شده مقاله فعالیتهای پژوهشی 

 مجلاتدر 

 ("مستخرج از تز= بله")تعریف همکاران: تعریف استاد با 

فایل کامل مقاله چاپ شده و یا مقاله پذیرش قطعی 

 doiکد ثبت با  در صورت 

 8 4 المعارف معتبرمقاله علمی ـ پژوهشی چاپ شده در دایره 7*

های پذیرفته شده / چاپ شده مقاله فعالیتهای پژوهشی 

 در مجلات

 ه : مقاله پژوهشی در دائره المعارف()نوع مقال

فایل کامل مقاله چاپ شده و یا مقاله پذیرش قطعی 

 doiکد ثبت با  در صورت 

   سایر مقالات )انواع مقاله به جز مقاله كامل( 8*
های پذیرفته شده / چاپ شده مقاله فعالیتهای پژوهشی 

 در مجلات

 )نوع مقاله: سایر موارد بجز مقاله کامل(

ل کامل مقاله چاپ شده و یا مقاله پذیرش قطعی فای

 doiکد ثبت با  در صورت 

   مقاله ارائه شده در همایش و كنفرانس

9 
المللـی خـارج هاي معتبر بي مقاله كامل چاپ شده در مجموعه مقالات كنفرانس

 از كشور 
2 

14 

 توجه شود. 3به تبصره  -

نامه نس بر اساس شیوهامتیاز مقالات ارائه شده در همایش و کنفرا -

-می محاسبه 21/50/09دانشگاه یزد مصوب مورخ داخلی هیأت ممیزه 

 شود.

های خارجی، اگر عضو هیأت برای مقالات پذیرفته شده در کنفرانس -

علمی برای حضور در کنفرانس اقدام کرده باشد ولی موفق به شرکت در 

 شود.درصد امتیاز اعطا می 55کنفرانس نشود، 

 هاارائه مقاله و شرکت در همایش ای پژوهشی فعالیته

 )نوع فعالیت: ارائه مقاله کامل(

 )نوع فعالیت: ارائه خلاصه مقاله(

 فایل کامل مقاله چاپ شده/ گواهی ارائه مقاله

11 
هاي معتبـر داخلـی )ملـی و مقاله كامل چاپ شده در مجموعه مقالات كنفرانس

 المللی(بي 
5/1 

 هاارائه مقاله و شرکت در همایش فعالیتهای پژوهشی 

 )نوع فعالیت: ارائه مقاله کامل(

 )نوع فعالیت: ارائه خلاصه مقاله(

 فایل کامل مقاله چاپ شده/ گواهی ارائه مقاله
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 (4) 3 (2) 5/1 المللی( هاي معتبر ملی )بي ارائه سخنرانی كليدي در كنفرانس 11
گواهی معتبر از دبیر کنفرانس  نامه به عنوان سخنران کلیدی وارائه دعوت -

 الزامی است.

 هاارائه مقاله و شرکت در همایش فعالیتهای پژوهشی 

 )نوع فعالیت: سخنرانی کلیدی در همایش(

فایل کامل مقاله سخنرانی/ گواهی معتبر سخنرانی از 

 نامه دبیر کنفرانس/ دعوت

   چاپ كتاب

  15 تصنيف كتاب  12*

 توجه شود. 0تا  6های به تبصره -

 نظر ضروری است.برای تجدید چاپ کتاب با تجدیدناشر  ارائه تأیید -

المسائل و های آمادگی کنکور و نمونه سؤالات آزمون، حلبه کتاب -

 گیرد.های غیرعلمی امتیازی تعلق نمیموارد مشابه، و کتاب

 تالیف، تصنیف و ترجمه کتاب فعالیتهای پژوهشی 

 ()نوع کتابت: تصنیف کتاب

فایل تصویر جلد کتاب / فایل تصویر شناسنامه 

کتاب/ نامه انتشارات دانشگاه برای اثبات تصنیفی یا 

تألیفی بودن کتاب )درصورتی که کتاب در انتشارات 

 دانشگاه به چاپ رسیده است.(

  11 تأليف كتاب 13

 تالیف، تصنیف و ترجمه کتاب فعالیتهای پژوهشی 

 )نوع کتابت: تألیف کتاب(

ایل تصویر جلد کتاب / فایل تصویر شناسنامه ف

کتاب/ نامه انتشارات دانشگاه برای اثبات تصنیفی یا 

تألیفی بودن کتاب  )درصورتی که کتاب در 

 انتشارات دانشگاه به چاپ رسیده است.(

  8 تدوی  و گردآوري كتاب  14

 تالیف، تصنیف و ترجمه کتاب فعالیتهای پژوهشی 

 کتاب )گردآوری(( )نوع کتابت: تدوین

فایل تصویر جلد کتاب / فایل تصویر شناسنامه 

کتاب/ نامه انتشارات دانشگاه )درصورتی که کتاب 

 در انتشارات دانشگاه به چاپ رسیده است.(

 14 7 ترجمه كتاب تخصصی 15

  تالیف، تصنیف و ترجمه کتاب فعالیتهای پژوهشی 

 )نوع کتابت: ترجمه کتاب(

تاب / فایل تصویر شناسنامه فایل تصویر جلد ک

کتاب/ نامه انتشارات دانشگاه )درصورتی که کتاب 

 در انتشارات دانشگاه به چاپ رسیده است.(

 6 3 نظرتجدید چاپ كتاب تأليفی یا تصنيفی با تجدید 16

 تالیف، تصنیف و ترجمه کتاب فعالیتهای پژوهشی 

 )نوع فعالیت: تجدید چاپ(

یل تصویر شناسنامه فایل تصویر جلد کتاب / فا

کتاب/ نامه انتشارات دانشگاه )درصورتی که کتاب 

 در انتشارات دانشگاه به چاپ رسیده است.(

 4 2 مجله معتبر، نقد و ویرایش كتاب معتبر/بررسی 17

بررسی، نقد، ویرایش و تصحیح  فعالیتهای پژوهشی 

 انتقادی کتاب

 نقد یا ویرایش کتاب( )نوع فعالیت: بررسی/

ی یا ایمیل تأییدیه مربوط به بررسی، نقد و گواه

 ویرایش کتاب یا مجله

 11 11 تصحيح انتقادي كتاب معتبر 18

بررسی، نقد، ویرایش و تصحیح  فعالیتهای پژوهشی 

 انتقادی کتاب

 )نوع فعالیت: تصحیح انتقادی کتاب(

گواهی یا ایمیل تأییدیه مربوط به بررسی، نقد و 

 ویرایش کتاب یا مجله

   (7) 4 المللی(ملی )بین لیف بخشی از کتابأتصنیف و ت 19
 تالیف، تصنیف و ترجمه کتاب فعالیتهای پژوهشی 

 )نوع کتابت: تألیف بخشی از کتاب(

فایل تصویر جلد کتاب / فایل تصویر شناسنامه 

 کتاب و فصل تالیف شده

   هاي پژوهشی و مشاوره تخصصیطرح

21 
نشگاه كاربردي دا هاي پژوهشیطرح

 (خاتمه یافته) یزد

مراکاز مصاوب در  هاای داخلایطرح

 محورعرضه یپژوهش
5  

 توجه شود. 15به تبصره  -

یا مدیریت  یگواهی اعطای امتیاز مدیریت امور پژوهشدر تمام موارد،  -

 های پژوهشیطرح فعالیتهای پژوهشی 

 )نوع طرح: داخل موسسه(

 ای امتیاز از مدیریت امور فناوریگواهی اعط
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 .امور فناوری الزامی است

قراردادها با صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور، دفتر  -

المللی وزارت عتف و سایر نهادهایی که از قبل علمی و بین هایهمکاری

 21به تایید معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه رسیده باشد، در ردیف 

 شوند.ارزیابی می

 %55محور بر اساس های داخلی مصوب مراکز پژوهشی عرضهامتیاز طرح -

 شود.( محاسبه می15امتیاز پژوهشی )تبصره 

، یك 2محور مصوب در کارگاه نوآوری سطح حصولهای مامتیاز طرح -

 ، سه امتیاز بر اساس نظر مدیریت امور فناوری3امتیاز و سطح 

های پژوهشی بر امتیاز قراردادهای خدماتی، مشاوره تخصصی، نظارت بر طرح  -

-( محاسبه می15امتیاز پژوهشی طرحهای خارج از دانشگاه )تبصره  %55اساس 

 شود.

نامه ی فروش محصول و دانش فنی و حمایت از پایانامتیاز طرح ها -

پژوهانه توسط  ازیامت صیتخص یداخل نامهوهیشمطابق دانشجویی 

شورای پژوهش و  25/12/1309ی مصوبه مورخ امور فناور تیریمد

 فناوری

)ثبت تاریخ خاتمه و تایيد پژوهش توسط  )نوع دستاورد : عرضه محور(

محاور مصاوب در های محصاولطرح كارشناس امور فناوري انجا  می گردد.(

 کارگاه نوآوری
 )نوع دستاورد : تقاضا محور(

*21 
طرحهاي پژوهشی خارج از دانشگاه 

 )خاتمه یافته(

صصای، قراردادهای خادماتی، مشااوره تخ

     های پژوهشینظارت بر طرح

 های پژوهشیطرح فعالیتهای پژوهشی 

 )نوع طرح: خارج موسسه(

 )نوع دستاورد : خدماتی(

 گواهی اعطای امتیاز از مدیریت امور فناوری

)ثبت تاریخ خاتمه و تایيد پژوهش توسط 

 كارشناس امور فناوري انجا  می گردد.(

 ع دستاورد : فناورانه()نو یفروش محصول و دانش فن

   ییاجرا يهاتوسط دستگاه ییدانشجو يهانامه انیاز پا تیحما 22

 های پژوهشیطرح فعالیتهای پژوهشی 

 )نوع طرح: خارج موسسه(

 (نامهحمایت از پایان)نوع دستاورد : 

 گواهی اعطای امتیاز از مدیریت امور فناوری

)ثبت تاریخ خاتمه و تایيد پژوهش توسط 

 ارشناس امور فناوري انجا  می گردد.(ك

23 
امـور  تیریمـد دیيـبـه سـفارو و تأ یپژوهش هايپروپوزال طرح  یتدو

 يفناور
3 6 

 ه مورخ)مصوب هیشنهادیپ میتنظ ازیامت صینامه تخص وهیشمطابق  -

4/11/05) 

 های پژوهشیطرح  فعالیتهای پژوهشی 

 )نوع طرح: پیشنهادیه پروژه(

 از از مدیریت امور فناوریگواهی اعطای امتی

)ثبت تاریخ خاتمه و تایيد پژوهش توسط 

 كارشناس امور فناوري انجا  می گردد.(

   سایر آثار علمی

  (11) 6 المللی(در سطح ملی )بي  بدیع و ارزنده هنري اثر 24*
مورد المللی یا بین ملیهای در نمایشگاه بایدبدیع و ارزنده هنری  اثر -

های یا به یکی از نمایشگاهشود صاحب مقام اول تا سوم ن ییید وزارتتأ

 راه یابد. ینیید وزارتالمللی خارجی مورد تأبین

المللی مورد تأیید وزارتین های علمی داخلی و بینآثار برگزیده در جشنواره -

 قابل قبول است.

الزامی ذیصلاح داخل یا خارج کشور  ، تأییدیه علمی مراجع26در ردیف  -

 است.

آزمایشگاهی به  تبدیل نمونه اولیه، مدارک معتبر مبنی بر 29در ردیف  -

تبدیل تولید کارگاهی به تولید انبوه تجاری  نمونه موفق صنعتی یا

 ضروری است.

 

 اختراع، اکتشاف، ... فعالیتهای پژوهشی 

 ابداع(اختراع یا ابداع: )

 ارائه گواهی احراز رتبه از مقام مسئول

  (11) 5 المللی(ي ملی )بي هافنی، ادبی و هنري در جشنوارهاثر علمی،  25*

 اختراع، اکتشاف، ...  فعالیتهای پژوهشی 

 /،ارائه آثار فلسفی )علمی/فنی(اختراع یا ابداع: )

 ،ارائه آثار ادبی )ادبی(اختراع یا ابداع: 

 ارائه آثار هنری )هنری((اختراع یا ابداع: 

 ام مسئولارائه گواهی احراز رتبه از مق

  (21) 11 داراي تأیيدیه علمی داخلی )خارجی(اختراع یا اكتشاف ثبت شده  26*
 اختراع، اکتشاف، ...   فعالیتهای پژوهشی 

 اکتشاف( یا اختراعاختراع یا ابداع: )

 صلاحگواهی ثبت اختراع/ تایید علمی از مراجع ذی

  21 توليد دانش فنی  27*

 ، اکتشاف، ...   اختراع فعالیتهای پژوهشی 

 تولید دانش فنی(اختراع یا ابداع: )

بر تبدیل نمونه اولیه آزمایشگاهی  یمدارک معتبر مبن

تبدیل تولید کارگاهی به  ایبه نمونه موفق صنعتی 

 است. یتولید انبوه تجاری ضرور

ارائه مدارک معتبر که به تأیید معاونت پژوهشی  های اساتیدفعالیت تهای پژوهشی فعالی  (15) 11 المللی(در سطح ملی )بي  با مدارک علمی معتبر رائه نظریه جدیدا 28*
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 دانشگاه رسیده است. (ارائه نظریه جدید)نوع فعالیت: 

  21 پردازي با تأیيد شوراي عالی انقلاب فرهنگیاحراز كرسی نظریه 29*
 های اساتید  فعالیت فعالیتهای پژوهشی 

 (ظریه پردازیکرسی های ن)نوع فعالیت: 

ارائه مدارک معتبر که به تأیید معاونت پژوهشی 

 دانشگاه رسیده است.

   نامه/رسالهراهنمایی پایان

  8 نامه مصوب كارشناسی ارشد راهنمایی پيشنهادیه پایان 31
 5/1نامه/رساله مصوب دانشجویان خارجی با ضریب امتیاز پایان -

 شود.محاسبه می

-رساله دانشجویان پردیس آزادی نیز در نظر گرفته مینامه/امتیاز پایان -

 شود.

 شود.  امتیاز پایان نامه/رساله دانشجویان فقط یکبار در نظر گرفته می -

 

-------- -------- 

  21  راهنمایی پيشنهادیه رساله مصوب دكتري 31

-------- -------- 

   بنيانپسادكتري، فرصت مطالعاتی و شركت دانش

  (31) 15 دكتري داخلی )خارجی(پساذیرو و راهنمایی محقق پ 32*
 مطالعاتی و فرصت دکتریپساامتیاز پذیرش و راهنمایی محقق  -

 شود.محسوب می 2ضریب  خارجی با

 های اساتیدفعالیت فعالیتهای پژوهشی 

 (پسادکتریمحقق پذیرش و راهنمایی  )نوع فعالیت:

 قراردادارائه 

  (21) 11  ی محقق فرصت مطالعاتی/ بورسيه داخلی )خارجی(پذیرو و راهنمای 33*
 های اساتید فعالیت فعالیتهای پژوهشی 

 (فرصت مطالعاتی محقق پذیرش و راهنمایی)نوع فعالیت: 

 قرارداد ارائه 

  15 بنيانسيس شركت دانشتأ 34*

بنیان از معاونت علمی و فناوری ریاست تأییدیه تأسیس شرکت دانش -

 الزامی است. جمهوری

بر اساس توافقنامه بین  ،هیأت علمی سهیم در تأسیس شرکت امتیاز عضو -

اعضا خواهد بود. در صورت عدم ارائه توافقنامه، امتیاز به طور مساوی 

 شود.تقسیم می

-محسوب می 2در صورت استقرار شرکت در دانشگاه یزد، امتیاز با ضریب  -

 شود.

 اساتید   هایفعالیت فعالیتهای پژوهشی 

 (بنيانشركت دانشاندازي و راهتأسيس )نوع فعالیت: 

بنیان از معاونت علمی و تأییدیه تأسیس شرکت دانش

 فناوری ریاست جمهوری

   برگزیدگان علمی

  111 برگزیده شدن به عنوان استاد نمونه كشوري 35*

 .24/1/05هیأت رییسه دانشگاه مورخ صورتجلسه  2مطابق بند  -

امتیاز، پژوهشگر نمونه  4وهشگر نمونه پردیس/دانشکده مستقل به پژ -

امتیاز،  8امتیاز، پژوهشگر نمونه دانشگاه  4های پژوهشی کاربردی طرح

امتیاز تعلق  15امتیاز و پژوهشگر برتر استانی  15پژوهشگر برتر دانشگاه 

 گیرد.می

 های اساتید فعالیت فعالیتهای پژوهشی 

 (مونه کشوری و نشان دانشاستاد ن)نوع فعالیت: 

 پژوهشی امورارائه گواهی امتياز از 

 )توسط معاونت پژوهشی ثبت می گردد.(

  111 برگزیده شدن در جشنواره خوارزمی 36*

 های اساتید فعالیت فعالیتهای پژوهشی 

جشنواره ملی/ بین المللی )نوع جشنواره )نوع فعالیت: 

 (خوارزمی انتخاب شود.(

 امتياز از دبير جشنوارهارائه گواهی 

 )توسط معاونت پژوهشی ثبت می گردد.(

  67 برگزیده شدن در بنياد سرآمدان علمی ایران 37*
 های اساتید فعالیت فعالیتهای پژوهشی 

 (رانیا یسرآمدان علم ادیشدن در بن دهیبرگز)نوع فعالیت: 

 پژوهشی امورارائه گواهی امتياز از 

 می گردد.( )توسط معاونت پژوهشی ثبت

  67 برتر دانشمندان( %1برگزیده شدن به عنوان استاد پراستناد ) 38*

 های اساتید فعالیت فعالیتهای پژوهشی 

قرار گرفتن در زمره یك درصد دانشمندان )نوع فعالیت: 

 (برتر جهان

 پژوهشی امورارائه گواهی امتياز از 

 )توسط معاونت پژوهشی ثبت می گردد.(
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  4-11 شدن به عنوان پژوهشگر برتر در هفته پژوهش برگزیده 39*

 های اساتید فعالیت فعالیتهای پژوهشی 

)پژوهشگر نمونه بند ثبت ميگردد  5در )نوع فعالیت: 

استان/ پژوهشگر نمونه دانشگاه )نمونه و برتر به صورت 

شود.(/ طرح پژوهشی نمونه/ ممیزی امتیاز داده می

نشکده/  پژوهشگر برگزیده پژوهشگر برگزیده در سطح دا

 در سطح گروه((.

 پژوهشی امورارائه گواهی امتياز از 

 )توسط معاونت پژوهشی ثبت می گردد.(

   هاي علمی )در تما  موارد، گواهی امتياز مدیریت امور پژوهشی الزامی است(سایر فعاليت

 3 3 سالانهبرنامه پژوهش و فناوري مصوب  41
 پژوهشی دانشکده و پردیستصویب شوراهای  برنامه پژوهشی باید به -

 برسد.

برنامه پژوهشی اعضای هیئت علمی )گرنت(. پردازش 

 1895/گزارش 23825

های اساتید به عهده کارشناس فعالیت در فعالیتثبت 

 پردیس است.

   ارائه خدمات ویژه مرتبط با توسعه پژوهش و فناوري در دانشگاه 41*

 11المللی )به تبصره ایجاد ظرفیت فعال در جذب اعتبار پژوهشی بین -

 توجه شود(.

 رانیا یآورفن یابیدر سامانه ارز TRL افتیول و درثبت محص -

پژوهانه توسط  ازیامت صیتخص یداخل نامهوهیش )مطابق)الماسی، طلایی( 

شورای پژوهش  25/12/1309مصوبه مورخ  ی مورخامور فناور تیریمد

 و فناوری(

 های اساتید فعالیت فعالیتهای پژوهشی 

اعتبار پژوهشی ذب ایجاد ظرفیت فعال در ج :)نوع فعالیت

 المللیبین )گرنت(

 یابیدر سامانه ارز TRL افتیثبت محصول و در نوع فعالیت :

 ()الماسی، طلایی( رانیا یآورفن

 ارائه گواهی امتياز از معاونت پژوهشی

 )توسط معاونت پژوهشی ثبت می گردد.(

   المللی(های علمی ملی )بینهمکاری با مجامع و انجمن 42

( و 15) 5المللی( )رئیس انجمن های علمی ملی )بینانجمنهمکاری با   -

 ((.9) 3عضو هیأت مدیره انجمن 

های شورای ( )عضو کارگروه8)4عضویت در مجامع ملی و بین المللی  -

 ریزی وزارت عتف(برنامه

 های اساتید فعالیت فعالیتهای پژوهشی 

های فرادانشگاهی به نام عضویت در انجمن)نوع فعالیت: 

 /دانشگاه یزد

 (عضویت در مجامع ملی و بین المللی نوع فعالیت : 

 ارائه گواهی معتبر از دبيرخانه انجم  علمی

 

 (.4) 2( و عضو کمیته 8) 4رئیس کمیته  -   المللی(همکاري در تدوی  استانداردهاي ملی )بي  43

 های اساتید  فعالیت فعالیتهای پژوهشی 

های تدوین استانداردهای یتههمکاری در کم )نوع فعالیت:

 بین المللی(

 ارائه گواهی معتبر

 11  هاي اجتماعیحضور فعال در عرصه 44
(، 1چاپ مقاله تخصصی در مجلات و جراید کثیرالانتشار و معتبر )تا  -

های غیر از بندهای (، ارائه مقاله در همایش3چاپ زندگینامه یا سفرنامه )تا 

 (.5/1ها )تا خصصی در رسانه(، میزگرد ت5/5)تا  15و  0

 های اساتید فعالیت فعالیتهای پژوهشی 

 (یاجتماع هایحضور فعال در عرصه)نوع فعالیت: 

 ارائه گواهی امتياز از معاونت پژوهشی

 )توسط معاونت پژوهشی ثبت می گردد.(
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 18 6 ارائه خدمات مؤثر مرتبط با توسعه پژوهش و فناوري در دانشگاه 45

 

 یده و پیشنهاد مؤثر در بهبود امور دانشگاهارائه ا -

 های فنی مورد تأییدتدوین گزارش -

تأیید مدیریت امور های پژوهش و فناوری مورد مشارکت در نمایشگاه -

 فناوری 

 نامهوهیش )مطابق اندازی گروه پژوهشی و هسته پژوهشیمسؤول راه -

مورخ  یرفناو امور تیریپژوهانه توسط مد ازیامت صیتخص یداخل

  شورای پژوهش و فناوری( 25/12/1309مورخ  مصوبه

امتیاز بر اساس  ایجاد ظرفیت فعال در جذب اعتبار پژوهشی داخلی ) -

 شود(.( محاسبه می15های پژوهشی )تبصره امتیاز طرح 55%

)نقره  رانیا یآورفن یابیدر سامانه ارز TRL افتیثبت محصول و در  -

 تیریپژوهانه توسط مد ازیامت صیتخص یخلدا نامهوهیش )مطابقای( 

شورای پژوهش و  25/12/1309مصوبه مورخ  ی مورخامور فناور

 فناوری(

امتیاز(، دبیر اجرایی و علمی  15دبیر کنفرانس مصوب در دانشگاه یزد ) -

امتیاز(، همکاران علمی و اجرایی کنفرانس بر اساس نامه دبیر  8کنفرانس )

امتیاز می  6تا  1اونت پژوهش و فناوری  از کنفرانس و تایید حوزه مع

  توانند اخذ نمایند.

)سردبیر، مدیر مسئول، مدیرداخلی،  دست اندرکاران نشریات دانشگاه -

 علمی پژوهشی نامه داخلی نشریاتشیوهطبق  داوران( هیات تحریریه و

 دانشگاه یزد

 های اساتید فعالیت فعالیتهای پژوهشی 

فرآیندهای جاری و ایده منجر به بهبود ارائه نوع فعالیت:  )

 ارتقا دانشگاه/

ارائه ایده منجر به بهبود فرآیندهای جاری و نوع فعالیت: 

 ارتقا دانشگاه /

 نوع فعالیت: برپائی نمایشگاه فناوری/

 /اندازی گروه پژوهشی و هسته پژوهشیمسؤول راه نوع فعالیت: 

 /پژوهشی داخلی ایجاد ظرفیت فعال در جذب اعتبار نوع فعالیت:

 یابیدر سامانه ارز TRL افتیثبت محصول و در نوع فعالیت: 

 ()نقره ای( رانیا یآورفن

 خدمات اجرایی : اطلاعات جامع پژوهشی 

ها و عضویت در کمیته اجرایی دبیری همایش نوع فعالیت:

 همایش/

سردبیری و مدیرمسئولی مجله علمی پژوهشی  نوع فعالیت:

 ( در دانشگاه

 ه گواهی امتياز از معاونت پژوهشیارائ

 )توسط معاونت پژوهشی ثبت می گردد.(

** ثبت خدمات اجرایی به عهده کارشناس 

 پژوهشی است.


