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 ها در بندهای موجود در سيستم گلستانو راهنمای ثبت فعاليتپژوهانه نامه تخصيص شيوه

 

 .یزد علمی دانشگاه هيأتعضای ا و فناوری های پژوهشیفعاليت دهیامتيازنحوه (: 1جدول )

 موضوع بند
حداكثر در 

 واحد كار

حداكثر برای 

 دو سال
 ملاحظات

 مدارک مورد نياز بند مربوطه برای ثبت فعاليت

   چاپ مقاله در مجله

*1 
 WOS ،JCRالمللی در مقاله علمی ـ پژوهشی مجلات معتبر بين

  Scopusو 
7  

 توجه شود. 5تا  1های به تبصره -

که با  2و  1های مقالات ردیف تیازام -

دانشگاه  555مشارکت اعضای هیأت علمی 

)سالانه توسط  QSبندی برتر بر اساس رتبه

حوزه معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه روی 

شود، گیرد( چاپ میسایت دانشگاه قرار میوب

 شود.محاسبه می 5/1با ضریب 

برای مجلات علمی پژوهشی دانشگاه یزد،  -

امتیاز یك مقاله از عضو هیأت علمی در  فقط

 هر سال انتشار مجله قابل احتساب است.

 Blackبه مقالات فهرست نشریات نامعتبر ) -

listگیرد.( امتیازی تعلق نمی 

های پذیرفته شده / چاپ شده در مقاله فعالیتهای پژوهشی 

 مجلات

فایل کامل مقاله چاپ شده/ مقاله پذیرش قطعی تنها در 

 مورد قبول است. doiدارا بودن کد  صورت

*2 
المللـی های تخصصی بينپژوهشی مجلات معتبر در نمایه-مقاله علمی

 (1)غير از ردیف 
4  

های پذیرفته شده / چاپ شده در مقاله فعالیتهای پژوهشی 

 مجلات

فایل کامل مقاله چاپ شده/ مقاله پذیرش قطعی تنها در 

 ول است.مورد قب doiصورت دارا بودن کد 

*3 
مقاله علمی ـ پژوهشی مجلات معتبرداخلی مورد تأیيد وزارتـين 

 علوم و بهداشت
5  

های پذیرفته شده / چاپ شده در مقاله فعالیتهای پژوهشی 

 مجلات

فایل کامل مقاله چاپ شده/ مقاله پذیرش قطعی تنها در 

 مورد قبول است. doiصورت دارا بودن کد 

*4 
مجلات معتبر داخلی مورد تأیيد وزارتـين  مقاله علمی ـ ترویجی

 علوم و بهداشت
4  

های پذیرفته شده / چاپ شده در مقاله فعالیتهای پژوهشی 

 مجلات

فایل کامل مقاله چاپ شده/ مقاله پذیرش قطعی تنها در 

 مورد قبول است. doiصورت دارا بودن کد 

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

 مجلات

فایل کامل مقاله چاپ شده/ مقاله پذیرش قطعی تنها در 

 مورد قبول است. doiصورت دارا بودن کد 

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

 علمی
2 6 

شده / چاپ شده در های پذیرفته مقاله فعالیتهای پژوهشی 

 مجلات

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

فایل کامل مقاله چاپ شده/ مقاله پذیرش قطعی تنها در 

 مورد قبول است. doiصورت دارا بودن کد 

 8 4 المعارف معتبرمقاله علمی ـ پژوهشی چاپ شده در دایره 7*
ته شده / چاپ شده در های پذیرفمقاله فعالیتهای پژوهشی 

 مجلات

 )نوع مقاله : مقاله پژوهشی در دائره المعارف(

فایل کامل مقاله چاپ شده/ مقاله پذیرش قطعی تنها در 

 مورد قبول است. doiصورت دارا بودن کد 
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  4 سایر مقالات )انواع مقاله به جز مقاله كامل( 
امتیاز  2به صورت ممیزی و با توجه به تبصره 

 ود.شداده می

های پذیرفته شده / چاپ شده در مقاله فعالیتهای پژوهشی 

 مجلات

 )نوع مقاله: سایر موارد بجز مقاله کامل(

فایل کامل مقاله چاپ شده/ مقاله پذیرش قطعی تنها در 

 مورد قبول است. doiصورت دارا بودن کد 

   مقاله ارائه شده در همایش و كنفرانس

8 
هـای معتبـر وعـه مقالـات كنفـرانسمقاله كامل چاپ شـده در مجم

 المللی خارج از كشور بين
2 

14 

 توجه شود. 3به تبصره  -

امتیاز مقالات ارائه شده در همایش و  -

نامه داخلی هیأت کنفرانس بر اساس شیوه

 50/15/55ممیزه دانشگاه یزد مصوب مورخ 

 شود.محاسبه می

های برای مقالات پذیرفته شده در کنفرانس -

اگر عضو هیأت علمی برای حضور خارجی، 

در کنفرانس اقدام کرده باشد ولی موفق به 

درصد امتیاز  55شرکت در کنفرانس نشود، 

 شود.اعطا می

 هاارائه مقاله و شرکت در همایش فعالیتهای پژوهشی 

 )نوع فعالیت: ارائه مقاله کامل(

 )نوع فعالیت: ارائه خلاصه مقاله(

 واهی ارائه مقالهگفایل کامل مقاله چاپ شده/ 

9 
های معتبر داخلـی مقاله كامل چاپ شده در مجموعه مقالات كنفرانس

 المللی()ملی و بين
5/1 

 هاارائه مقاله و شرکت در همایش فعالیتهای پژوهشی 

 )نوع فعالیت: ارائه مقاله کامل(

 )نوع فعالیت: ارائه خلاصه مقاله(

 قالهفایل کامل مقاله چاپ شده/ گواهی ارائه م

 (4) 3 (2) 5/1 المللی( های معتبر ملی )بينارائه سخنرانی كليدی در كنفرانس 11
نامه به عنوان سخنران کلیدی و ارائه دعوت -

 گواهی معتبر از دبیر کنفرانس الزامی است.

 هاارائه مقاله و شرکت در همایش فعالیتهای پژوهشی 

 )نوع فعالیت: سخنرانی کلیدی در همایش(

سخنرانی از دبیر  معتبر / گواهیسخنرانیکامل مقاله فایل 

 نامه کنفرانس/ دعوت

   چاپ كتاب

  15 تصنيف كتاب  11*

 توجه شود. 5تا  6های به تبصره -

ارائه تأیید ناشر برای تجدید چاپ کتاب با  -

 تجدیدنظر ضروری است.

های آمادگی کنکور و نمونه به کتاب -

موارد مشابه، و  المسائل وسؤالات آزمون، حل

 گیرد.های غیرعلمی امتیازی تعلق نمیکتاب

 تالیف، تصنیف و ترجمه کتاب فعالیتهای پژوهشی 

 )نوع کتابت: تصنیف کتاب(

فایل تصویر جلد کتاب / فایل تصویر شناسنامه کتاب/ نامه 

 برای اثبات تصنیفی یا تألیفی بودن کتاب انتشارات دانشگاه

شارات دانشگاه به چاپ رسیده )درصورتی که کتاب در انت

 است.(

  11 تأليف كتاب 12

 تالیف، تصنیف و ترجمه کتاب فعالیتهای پژوهشی 

 )نوع کتابت: تألیف کتاب(

فایل تصویر جلد کتاب / فایل تصویر شناسنامه کتاب/ نامه 

 برای اثبات تصنیفی یا تألیفی بودن کتاب  انتشارات دانشگاه

رات دانشگاه به چاپ رسیده )درصورتی که کتاب در انتشا

 است.(

  8 تدوین و گردآوری كتاب  13
 تالیف، تصنیف و ترجمه کتاب فعالیتهای پژوهشی 

 )نوع کتابت: تدوین کتاب )گردآوری((

فایل تصویر جلد کتاب / فایل تصویر شناسنامه کتاب/ نامه 

انتشارات دانشگاه )درصورتی که کتاب در انتشارات دانشگاه 

 یده است.(به چاپ رس

 14 7 ترجمه كتاب تخصصی 14
  تالیف، تصنیف و ترجمه کتاب فعالیتهای پژوهشی 

 )نوع کتابت: ترجمه کتاب(

فایل تصویر جلد کتاب / فایل تصویر شناسنامه کتاب/ نامه 

انتشارات دانشگاه )درصورتی که کتاب در انتشارات دانشگاه 

 به چاپ رسیده است.(
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 6 3 فی یا تصنيفی با تجدیدنظرتجدید چاپ كتاب تألي 15
 تالیف، تصنیف و ترجمه کتاب فعالیتهای پژوهشی 

 )نوع فعالیت: تجدید چاپ(

فایل تصویر جلد کتاب / فایل تصویر شناسنامه کتاب/ نامه 

انتشارات دانشگاه )درصورتی که کتاب در انتشارات دانشگاه 

 به چاپ رسیده است.(

 4 2 تبر/مجله معتبربررسی، نقد و ویرایش كتاب مع 16
بررسی، نقد، ویرایش و تصحیح  فعالیتهای پژوهشی 

 انتقادی کتاب

 )نوع فعالیت: بررسی/نقد یا ویرایش کتاب(

مربوط به بررسی، نقد و ویرایش یا ایمیل تأییدیه گواهی 

 کتاب یا مجله

 11 11 تصحيح انتقادی كتاب معتبر 17
و تصحیح  بررسی، نقد، ویرایش فعالیتهای پژوهشی 

 انتقادی کتاب

 )نوع فعالیت: تصحیح انتقادی کتاب(

مربوط به بررسی، نقد و ویرایش  یا ایمیل تأییدیه گواهی

 کتاب یا مجله

   (7)4 از كتاب فصلیتصنيف و تاليف  
 تالیف، تصنیف و ترجمه کتاب فعالیتهای پژوهشی 

 )نوع کتابت: تألیف بخشی از کتاب(

و فصل  ایل تصویر شناسنامه کتابفایل تصویر جلد کتاب / ف

 تالیف شده

   های پژوهشی و مشاوره تخصصیطرح

  5 های پژوهشی كاربردی دانشگاه یزد )خاتمه یافته( طرح 18

 توجه شود. 15به تبصره  -

شامل قراردادهای مشاوره تخصصی و  15ردیف  -

 شود.های پژوهشی نیز مینظارت بر طرح

طای امتیاز از گواهی اعدر تمام موارد،  -

 .مدیریت امور پژوهشی الزامی است

هیأت علمی به عنوان همکار اصلی در اعضای  -

های پژوهشی که مجری آنها اعضای هیأت طرح

توانند با کسر بالاسری علمی دانشگاه یزد نیستند، می

و ارائه گواهی امتیاز مدیریت امور پژوهشی، از 

 امتیازات این بخش استفاده کنند.

 های پژوهشیطرح های پژوهشی فعالیت

 )نوع طرح: داخل موسسه(

 گواهی اعطای امتیاز از مدیریت امور فناوری

)ثبت تاریخ خاتمه و تایيد پژوهش توسط كارشناس 

 امور فناوری انجام می گردد.(

   طرحهای پژوهشی خارج از دانشگاه )خاتمه یافته(  19*

 های پژوهشیطرح فعالیتهای پژوهشی 

 رح: خارج موسسه()نوع ط

 گواهی اعطای امتیاز از مدیریت امور فناوری

)ثبت تاریخ خاتمه و تایيد پژوهش توسط كارشناس 

 امور فناوری انجام می گردد.(

21 
های پژوهشی به سفارش و تأیيد مـدیریت تدوین پروپوزال طرح

 امور فناوری
3 6 

 های پژوهشیطرح  فعالیتهای پژوهشی 

 یه پروژه()نوع طرح: پیشنهاد

 گواهی اعطای امتیاز از مدیریت امور فناوری

)ثبت تاریخ خاتمه و تایيد پژوهش توسط كارشناس 

 امور فناوری انجام می گردد.(

   سایر آثار علمی

  (11) 6 المللی(بدیع و ارزنده هنری در سطح ملی )بين اثر 21*
-اثر بدیع و ارزنده هنری باید در نمایشگاه -

المللی مورد تأیید وزارتین های ملی یا بین

صاحب مقام اول تا سوم شود یا به یکی از 

المللی خارجی مورد تأیید های بیننمایشگاه

 وزارتین راه یابد.

های علمی داخلی و آثار برگزیده در جشنواره -

 المللی مورد تأیید وزارتین قابل قبول است.بین

جع ذیصلاح ، تأییدیه علمی مرا23در ردیف  -

 اختراع، اکتشاف، ... فعالیتهای پژوهشی 

 ابداع(اختراع یا ابداع: )

 مقام مسئولاز  رتبهراز ارائه گواهی اح

  (11) 5 المللی(های ملی )بيناثر علمی، فنی، ادبی و هنری در جشنواره 22*

 اختراع، اکتشاف، ...  فعالیتهای پژوهشی 

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

 ،ارائه آثار ادبی )ادبی(اختراع یا ابداع: 

 ی )هنری((ارائه آثار هنراختراع یا ابداع: 

 ارائه گواهی احراز رتبه از مقام مسئول

*23 
اختراع یـا اكتشـاف ثبـت شـده دارای تأیيدیـه علمـی داخلـی 

 )خارجی(
11 (21)  

 اختراع، اکتشاف، ...   فعالیتهای پژوهشی 

 اکتشاف( یا اختراعاختراع یا ابداع: )

 صلاحاختراع/ تایید علمی از مراجع ذی گواهی ثبت
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  21 نش فنی توليد دا 24*
 داخل یا خارج کشور الزامی است.

تبدیل ، مدارک معتبر مبنی بر 22در ردیف  -

نمونه اولیه آزمایشگاهی به نمونه موفق صنعتی 

یا تبدیل تولید کارگاهی به تولید انبوه تجاری 

 ضروری است.

 اختراع، اکتشاف، ...    فعالیتهای پژوهشی 

 تولید دانش فنی(اختراع یا ابداع: )

بر تبدیل نمونه اولیه آزمایشگاهی به نمونه  یمدارک معتبر مبن

تبدیل تولید کارگاهی به تولید انبوه تجاری  ایموفق صنعتی 

 است. یضرور

*25 
-ر سـطح ملـی )بـينارائه نظریه جدید با مدارک علمی معتبـر د

 المللی(
11 (15)  

 های اساتیدفعالیت فعالیتهای پژوهشی 

 (ارائه نظریه جدید)نوع فعالیت: 

که به تأیید معاونت پژوهشی دانشگاه  ارائه مدارک معتبر

 رسیده است.

  21 پردازی با تأیيد شورای عالی انقلاب فرهنگیاحراز كرسی نظریه 26*
 های اساتید  تفعالی فعالیتهای پژوهشی 

 (کرسی های نظریه پردازی)نوع فعالیت: 

که به تأیید معاونت پژوهشی دانشگاه  ارائه مدارک معتبر

 رسیده است.

   نامه/رسالهراهنمایی پایان

  5/2 نامه مصوب كارشناسی ارشد راهنمایی پيشنهادیه پایان 27
نامه امتیاز راهنمایی هر واحد پایان -

 است. 5/5له دکتری کارشناسی ارشد/رسا

های مورد حمایت ها/رسالهنامهامتیاز پایان -

ها، صنابع یا دانشگاه یزد که موضوع سازمان

نباشد، با  19و  18 هایآنها مرتبط با ردیف

شود. ارائه تأیید محاسبه می 5/1ضریب 

 مدیریت امور فناوری دانشگاه ضروری است.

ان نامه/رساله مصوب دانشجویامتیاز پایان -

 شود.محاسبه می 5/1خارجی با ضریب 

نامه/رساله دانشجویان پردیس امتیاز پایان -

 شود.آزادی نیز در نظر گرفته می

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

  6 راهنمایی پيشنهادیه رساله مصوب دكتری 28

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

   بنيانپسادكتری، فرصت مطالعاتی و شركت دانش

*29 

دكتری )امتياز دانشجوی بورسيه در اپسپذیرش و راهنمایی محقق 

این بند محاسبه می گردد. پس لازم است سقف امتيـاز ایـن بنـد 

 برداشته شود.(

15  
امتیاز پذیرش و راهنمایی محقق پسادکتری  -

 2و فرصت مطالعاتی خارجی با ضریب 

 شود.محسوب می

 های اساتیدفعالیت فعالیتهای پژوهشی 

 (پسادکتریمحقق یی پذیرش و راهنما )نوع فعالیت:

 ارائه گواهی از مدیریت امور پژوهشی

*31 

)امتيـاز دانشـجوی فرصتت مطالعتاتی پذیرش و راهنمایی محقق 

بورسيه در این بند محاسبه می گردد. پس لازم است سقف امتياز 

 این بند برداشته شود.(

11  

 های اساتید فعالیت فعالیتهای پژوهشی 

 (فرصت مطالعاتی محقق ماییپذیرش و راهن)نوع فعالیت: 

 ارائه گواهی از مدیریت امور پژوهشی

  15 بنيانتأسيس شركت دانش 31*

بنیان از معاونت تأییدیه تأسیس شرکت دانش -

 علمی و فناوری ریاست جمهوری الزامی است.

امتیاز عضو هیأت علمی سهیم در تأسیس  -

شرکت، بر اساس توافقنامه بین اعضا خواهد 

ورت عدم ارائه توافقنامه، امتیاز به بود. در ص

 های اساتید  فعالیت فعالیتهای پژوهشی 

 (بنيانشركت دانشاندازی و راهتأسيس )نوع فعالیت: 

علمی و فناوری  بنیان از معاونتتأییدیه تأسیس شرکت دانش

 ریاست جمهوری



5 

 

 شود.طور مساوی تقسیم می

در صورت استقرار شرکت در دانشگاه یزد،  -

 شود.محسوب می 2امتیاز با ضریب 

   برگزیدگان علمی

  111 برگزیده شدن به عنوان استاد نمونه كشوری 32*

صورتجلسه هیأت رییسه  2مطابق بند  -

 .22/1/55دانشگاه مورخ 

به پژوهشگر نمونه پردیس/دانشکده مستقل  -

های پژوهشی امتیاز، پژوهشگر نمونه طرح 2

 0مونه دانشگاه امتیاز، پژوهشگر ن 2کاربردی 

امتیاز و  15امتیاز، پژوهشگر برتر دانشگاه 

 گیرد.امتیاز تعلق می 15پژوهشگر برتر استانی 

 های اساتید فعالیت فعالیتهای پژوهشی 

 (استاد نمونه کشوری و نشان دانش)نوع فعالیت: 

 ارائه گواهی امتياز از معاونت پژوهشی

 )توسط معاونت پژوهشی ثبت می گردد.(

  111 برگزیده شدن در جشنواره خوارزمی 33*
 های اساتید فعالیت فعالیتهای پژوهشی 

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

 (خوارزمی انتخاب شود.(

 گواهی امتياز از دبير جشنوارهارائه 

 )توسط معاونت پژوهشی ثبت می گردد.(

  67 ایران برگزیده شدن در بنياد سرآمدان علمی  34*
 های اساتید فعالیت فعالیتهای پژوهشی 

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

 ارائه گواهی امتياز از معاونت پژوهشی

 )توسط معاونت پژوهشی ثبت می گردد.(

  67 برتر دانشمندان(  %1برگزیده شدن به عنوان استاد پراستناد ) 35*
 های اساتید فعالیت ی فعالیتهای پژوهش

قرار گرفتن در زمره یك درصد دانشمندان برتر )نوع فعالیت: 

 (جهان

 ارائه گواهی امتياز از معاونت پژوهشی

 )توسط معاونت پژوهشی ثبت می گردد.(

  4-11 برگزیده شدن به عنوان پژوهشگر برتر در هفته پژوهش  36*

 های اساتید فعالیت فعالیتهای پژوهشی 

)پژوهشگر نمونه استان/ بند ثبت ميگردد  5در ع فعالیت: )نو

پژوهشگر نمونه دانشگاه )نمونه و برتر به صورت ممیزی 

شود.(/ طرح پژوهشی نمونه/ پژوهشگر برگزیده امتیاز داده می

 در سطح دانشکده/  پژوهشگر برگزیده در سطح گروه((.

 ارائه گواهی امتياز از معاونت پژوهشی

 ژوهشی ثبت می گردد.()توسط معاونت پ

   های علمی )در تمام موارد، گواهی امتياز مدیریت امور پژوهشی الزامی است(سایر فعاليت

 3 3 برنامه پژوهش و فناوری مصوب سالانه 37
برنامه پژوهشی باید به تصویب شوراهای  -

 پژوهشی دانشکده و پردیس برسد.

ش برنامه پژوهشی اعضای هیئت علمی )گرنت(. پرداز

 1085/گزارش 23025

 

38 
المللـی ایجاد ظرفيت فعال در جذب اعتبار پژوهشی داخلی و بين

 )توسط معاونت پژوهشی ثبت می گردد.(
  

های پژوهشی امتیاز طرح %55امتیاز بر اساس  -

( محاسبه و امتیاز جذب اعتبار 15)تبصره 

المللی پس از تبدیل به معادل پژوهشی بین

 شود.ریالی تعیین می

 های اساتید فعالیت فعالیتهای پژوهشی 

ایجاد ظرفیت فعال در جذب اعتبار پژوهشی  :)نوع فعالیت

 المللی()گرنت( داخلی یا بین

 ارائه گواهی امتياز از معاونت پژوهشی

 )توسط معاونت پژوهشی ثبت می گردد.(

   المللی(های علمی ملی )بینهمکاری با انجمن 39
 3و عضو هیأت مدیره ( 15) 5رئیس انجمن  -

(8.) 

 های اساتید فعالیت فعالیتهای پژوهشی 

های فرادانشگاهی به نام عضویت در انجمن)نوع فعالیت: 

 (دانشگاه یزد

 معتبر از دبيرخانه انجمن علمیارائه گواهی 

 

 .(2) 2( و عضو کمیته 0) 2رئیس کمیته  -   المللی(همکاری در تدوین استانداردهای ملی )بين 41
 های اساتید  فعالیت فعالیتهای پژوهشی 

های تدوین استانداردهای بین همکاری در کمیته )نوع فعالیت:

 ارائه گواهی معتبر
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 المللی(

 11  های اجتماعی حضور فعال در عرصه 41

چاپ مقاله تخصصی در مجلات و جراید  -

(، چاپ زندگینامه یا 1کثیرالانتشار و معتبر )تا 

های غیر (، ارائه مقاله در همایش3سفرنامه )تا 

(، میزگرد تخصصی در 5/5)تا  5و  0از بندهای 

 (.5/1ها )تا رسانه

 های اساتید فعالیت فعالیتهای پژوهشی 

 (یاجتماع هایحضور فعال در عرصه)نوع فعالیت: 

 ارائه گواهی امتياز از معاونت پژوهشی

 )توسط معاونت پژوهشی ثبت می گردد.(

42 
دمات مؤثر مرتبط با توسعه پژوهش و فناوری در دانشگاه ارائه خ

 )توسط معاونت پژوهشی ثبت می گردد.(
3 15 

ارائه ایده و پیشنهاد مؤثر در بهبود امور دانشگاه، 

های فنی مورد تأیید، مشارکت تدوین گزارش

های پژوهش و فناوری مورد تأیید در نمایشگاه

 مدیریت امور فناوری.

 های اساتید فعالیت  فعالیتهای پژوهشی

بند ثبت میگردد )ارائه ایده منجر به بهبود  2در )نوع فعالیت: 

فرآیندهای جاری و ارتقا دانشگاه/ ارائه ایده منجر به بهبود 

 (فرآیندهای جاری و ارتقا دانشگاه / برپائی نمایشگاه فناوری(

 ارائه گواهی امتياز از معاونت پژوهشی

 می گردد.()توسط معاونت پژوهشی ثبت 


