بسمٍ تؼالی
ثرخی از امتیبزَبی پژيَطی ي اجرایی مرثًط ثٍ ترفیع سبالوٍ  -داوطکذٌ علًم دامی
(مصًة جلسٍ  165مًرخ  26ضُریًر  1396ضًرای آمًزضی – پژيَطی داوطکذٌ)
فعبلیت

امتیبز
Q1 = 6/5 – 7

مقبالت چبپ ضذٌ در مجالت فُرست JCR

Q2 = 5/5 – 6/5
Q3 =5 – 5/5
Q4 = 4/5 – 5
Q1 = 4– 4/5

مقبالت چبپ ضذٌ در مجالت فُرست Scopus

Q2 = 3/5 – 4
Q3 =3 – 3/5
Q4 = 2/5– 3

تبلیف کتبة
داوطگبَی (َر  100صفحٍ تب  3امتیبز)

حذاکثر امتیبز = 8

غیر داوطگبَی (َر  100صفحٍ تب  1امتیبز)

حذاکثر امتیبز = 3

ترجمٍ کتبة
داوطگبَی (َر  100صفحٍ تب  2امتیبز)

حذاکثر امتیبز = 6

غیر داوطگبَی (َر  100صفحٍ تب  1امتیبز)

حذاکثر امتیبز = 2

مقبلٍ کبمل چبپ ضذٌ در َمبیص َبی ثیه المللی

1-2

مقبلٍ کبمل چبپ ضذٌ در َمبیص َبی ملی

1 - 1/5

خالصٍ مقبلٍ در َمبیصَبی ملی ي ثیه المللی

0/5 – 1

گسارش طرح َبی تحقیقبتی خبرج داوطگبٌ
استبوی – مىطقٍ ای (تب سقف  300میلیًن ریبل)

2-4

استبوی – مىطقٍ ای (ثبالی  300میلیًن ریبل)

2-6

ملی (تب سقف  1میلیبرد ریبل)

5-9

ملی (ثبالی  1میلیبرد ریبل)

5 - 12

ثیه المللی

5 - 15

فعبلیت

امتیبز

يیراستبری گسارش وُبیی طرح َبی تحقیقبتی

َر مًرد 0/5

وبظر طرح تحقیقبتی

َر مًرد 0/2

دايری پیطىُبدٌ طرح تحقیقبتی

َر مًرد 0/2

دايری گسارش وُبیی طرح تحقیقبتی

َر مًرد 0/5

دايری مقبلٍ در وطریبت ي َمبیصَب

َر مًرد 0/1

دايری کتبة

َر مًرد 1

يیراستبری کتبة

َر مًرد 1

ضرکت در َیبت َب ،ضًراَب ي کمیتٍ َبی مختلف
مسئًلیت در َمبیص ،جطىًارٌ..... ،

ثٍ ازای َر  50سبعت 1
رئیس ،وبئت رویس ي دثیر ( ،)2عضً،
مسئًل کمیتٍ ي پىل (َر مًرد )0/5

ثرگساری (مجری) کبرگبٌ آمًزضی ،ومبیطگبٌ... ،

َر مًرد 0/5

ضرکت در کبرگبٌ آمًزضی

َر مًرد 0/25

وطریبت

سردثیر  ، 3مذیر داخلی  ،2عضً َیبت
تحریریٍ 1/5

راَىمبیی ي مطبيرٌ پبیبن وبمٍ ي رسبلٍ داوطجًیبن تحصیالت

امتیبز وذارد

تکمیلی
تصًیت پیطىُبدٌ طرح تحقیقبتی

امتیبز وذارد

دايری پبیبن وبمٍ ارضذ ي رسبلٍ دکتری

امتیبز وذارد

دايری ،طرح سئًال در آزمًن جبمع دکتری

امتیبز وذارد

 سایس فؼالیتَای پژيَشی ي اجسایی حسب مًزد بس اساس آییه وامٍ َای تسفیغ ي ازتقا امتیاشدَی میشًود.
 بٍ مقالٍ َای اوگلیسی شبان چاپ شدٌ دز مجلٍ َای فاقد فُسست َای  Scopus ، JCRي َمچىیه  ISCکٍ َمصمان
مًزد تایید کمیسیًن بسزسی وشسیات ػلمی کشًز وباشىد امتیاشی تؼلق ومی گیسد.
 پریسش حاصل اش دستايزدَای پژيَشی وظیس پریسش مقالٍ امتیاش ودازد.
 دز مًزد دستايزدَای پژيَشی حاصل اش پایانوامٍ ي زسالٍ داوشجًیان تحصیالت تکمیلی باید بس زيی َس مدزک بٍ
صًزت جداگاوٍ ػى ًان استاد زاَىما بًدن ذکس ي صًزت جلسٍ دفاع ي یا ابالغیٍ استاد زاَىما بس زيی تمام مدازک بٍ
صًزت جداگاوٍ پیًست شًد.
 دز صًزت تقاضای َمکازان بسای استفادٌ اش امتیاش فؼالیتَای مسبًط بٍ قبل اش باشٌ شماوی تسفیغ کٍ پیشتس اش امتیاش آن
استفادٌ وکسدٌاود باید بس زيی مدزک ،تائیدیٍ مبىی بس ایىکٍ دز سالَای قبل استفادٌ وشدٌ است ذکس شًد.

