به نام خدا

آییننامه ارزشیابی عملکرد پژوهشی و فناوری اعضای هیأت علمی
دانشگاه خلیج فارس
در راستای استقرار نظام یکپارچه ارزشیابی فعالیتهای پژوهشی و فناوری اعضای هیات علمی دانشگاه در
محاسبه پژوهانه و امتیازات ترفیع پایه استحقاقی و پایه های تشویقی پژوهشی و همچنین تهیه پیش نویس
شناسنامه علمی مطابق آیین نامه ارتقاء مرتبه اعضای هیأت علمی مصوب  1931و شیوهنامه اجرایی آن مصوب
 1931و برای دستیابی به اهداف سند راهبردی دانشگاه خلیج فارس به ویژه ارتقای جایگاه علمی و بین المللی
سازی دانشگاه ،نسخه دوم آییننامه ارزشیابی عملکرد پژوهشی و فناوری اعضای هیأت علمی دانشگاه خلیج
فارس به شرح زیر ابالغ میشود.

ماده  .1تعاریف و اختصارات
آیین نامه ارتقاء :منظور ،آیین نامه ارتقای مرتبه اعضای هیأت علمی آموزشی و پژوهشی مصوب 1931
شورای عالی انقالب فرهنگی است.
دانشگاه :منظور ،دانشگاه خلیج فارس است.
عضو :منظور ،عضو هیأت علمی دانشگاه خلیج فارس است.
فعالیت :کلیه فعالیتهای پژوهش و فناوری موضوع ماده  9آیین نامه ارتقاء مرتبه اعضای هیأت علمی مصوب
 1931که در جدول  1-9و  ۲-9آن آیین نامه آمده است.
امتیاز پژوهشی :امتیازی است که مطابق ماده  9آیین نامه ارتقاء مرتبه اعضای هیأت علمی مصوب 1931
به هر «فعالیت» تعلق میگیرد و برای ارتقای مرتبه ،تبدیل وضعیت استخدامی ،ترفیع پایه و موارد مشابه
استفاده میشود.
امتیاز پژوهانه :امتیازی است که به هر «فعالیت» تعلق میگیرد و مبنای محاسبه پژوهانه اعضای هیأت علمی
و سایر پرداختهای پژوهشی موضوع آیین نامه پژوهانه دانشگاه خلیج فارس است.
طرح پژوهشی :منظور ،طرحهای پژوهش و فناوری مطابق «آییننامه طرحهای پژوهشی و فناوری دانشگاه
خلیج فارس» است.
1

ماده  .2ثبت و تایید
صرفا «فعالیت»هایی مورد قبول است که در سامانه دانشگاه ثبت و تایید شده باشد.
تبصره  :1در همه «فعالیت»های مورد قبول (به جز بند  )۷-9باید وابستگی عضو به دانشگاه با آوردن نام
درست آن یعنی «دانشگاه خلیج فارس» و « »Persian Gulf Universityذکر شده باشد .نشانی دانشگاه
نیز به صورت زیر است:
دانشگاه خلیج فارس ،بوشهر ،ایران.
Persian Gulf University, Bushehr 75169, Iran.
ماده  .۳امتیاز
خالصه امتیازهای «فعالیت»ها و سقف امتیاز سالیانه قابل قبول آنها در جدول  1آمده است .جزییات و روش
محاسبه آن در ادامه این ماده آورده میشود.

جدول  .1خالصه امتیازهای «فعالیت»های پژوهشی و فناوری و سقف امتیاز سالیانه قابل قبول آنها
ردیف موضوع

امتیاز
پژوهشی

امتیاز پژوهانه

سقف امتیاز پژوهانه
در سال
چارک اول و
دوم JCR

-

سایر نشریات

۲1

چارک اول و
دوم JCR

-

سایر نشریات

۲1

1

مقاله علمی-پژوهشی منتشر شده در
نشریههای معتبر داخلی و خارجی

تا ۷

طبق رابطه ( )1و جدول ۲

۲

مقاله علمی-مروری منتشر شده در
نشریههای معتبر داخلی و خارجی

تا ۷

طبق رابطه ( )1و جدول ۲

9

مقاله علمی و تحشیه منتشر شده در
نشریههای علمی-ترویجی داخلی معتبر

تا ۲

0

0

1

مدخل چاپ شده در دانشنامهها و
فرهنگهای مورد تایید

تا ۲

0

0

1

مقاله علمی کامل ارایه شده در
همایشهای علمی معتبر ملی و
بینالمللی

تا ۲

0

۲

0

مقاله علمی خالصه ارایه شده در
همایشهای علمی معتبر ملی و
بینالمللی

تا 1

0

0

۷

مقاله علمی-پژوهشی مستخرج از رساله
«عضو»

تا ۲

0

0

8

تولید دانش فنی ،اختراع یا اکتشاف و
تجاریسازی محصول

طبق
جدول 1

 1.1برابر امتیاز پژوهشی

-

6

3

طرحهای
پژوهش و
فناوری

درون دانشگاهی

تا ۲

برون دانشگاهی

تا 11

 1.1برابر امتیاز پژوهشی

-

10

اثر بدیع و ارزنده هنری و یا ادبی و
فلسفی چاپ شده

تا 10

معادل امتیاز پژوهشی

-

11

ایجاد ظرفیت فعال در جذب اعتبار
پژوهشی

تا 1۲

معادل امتیاز پژوهشی

-

1۲

تصنیف

تا 11

تالیف

تا 10

تصنیف ،تالیف،
تصحیح انتقادی تصحیح انتقادی
و ترجمه کتاب

تا ۷

ترجمه تخصصی

تا ۷

راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد
19

مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد
راهنمایی رساله دکتری
مشاوره رساله دکتری

11

کرسیهای نظریهپردازی

11

کسب رتبه در جشنوارههای معتبر

16

داوری و نظارت بر فعالیتهای پژوهشی

1۷

استنادات

انتشارات معتبر
خارجی و
انتشارات داخلی
گروه الف

 1.1برابر
امتیاز
پژوهشی

انتشارات داخلی
گروه ب

معادل امتیاز
پژوهشی

-

1

۲
0.1

جدول 3

6

-

1.1
جدول
10

0

-

تا 6

 1.1برابر امتیاز پژوهشی

-

جدول
1۲

0

-

-

طبق رابطه ()11

-
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 1-۳مقاله علمی-پژوهشی منتشر شده در نشریههای معتبر داخلی و خارجی
امتیاز (پژوهشی و پژوهانه) مقاله علمی-پژوهشی منتشر شده در نشریههای معتبر داخلی و خارجی مطابق
رابطه ( )1محاسبه میشود.
()1

«امتیاز نشریه»×«سهم فرد»×«ضریب همکاری بین المللی»×«ضریب نوع مقاله»

که در آن
« .1امتیاز نشریه» بسته به نوع نشریهای که مقاله در آن منتشر شده است ،از جدول  ۲تعیین میشود.
« .۲سهم فرد» در جدول  9آورده شده است .نویسنده اول مقاله ضریب «فرد اصلی» را دریافت میکند
و بقیه نویسندگان ،ضریب «سایر نفرات» را .در سه حالت زیر« ،عضو» مستقل از ترتیب نویسندگان،
ضریب «فرد اصلی» را دریافت میکند:
 مقاله مستخرج از پایان نامه/رساله دانشجو باشد و دانشجو نویسنده اول باشد و «عضو» استاد راهنمای
آن دانشجو باشد و اگر بیش از یک استاد راهنما هست ،نویسنده مسوول باشد.
 مقاله مستخرج از پایان نامه/رساله چند دانشجو باشد و «عضو» استاد راهنمای آن دانشجویان و
نویسنده مسوول مقاله باشد.
 مقاله مستخرج از طرح پژوهشی/دانش فنی/اختراع باشد و «عضو» مجری طرح/دانش فنی یا مخترع
اصلی و همزمان نویسنده مسوول مقاله باشد.
« .9ضریب همکاری بین المللی» برای مقاالتی که یکی از نویسندگان همکار آن ،عضو هیأت علمی یکی
از دانشگاهها و مراکز علمی معتبر خارجی باشد ومقاله برگرفته از طرح پژوهش مشترک ،فرصت
مطالعاتی عضو/دانشجوی تحت راهنمایی وی یا دانشجوی مشترک باشد برابر  1.۲و برای سایر مقاالت
 1است.
« .1ضریب نوع مقاله» برای مقاالت معمول با عنوان Regular article, Research paper,
 Original paperو مانند آن ،برابر  1و مقاالت کوتاه با عنوان Technical note, Short note,
 Case reportو مانند آن  0.1است.

1

جدول  .۲نحوه محاسبه «امتیاز نشریه» برای امتیاز پژوهشی و پژوهانه
برای امتیاز پژوهشی

نوع نشریه

برای امتیاز پژوهانه

نشریه )Nature (ISSN 0028-0836

11

و نشریه Science (ISSN 0036-
)8075

مجالت JCR1

*

𝐹𝐼
), ۷
𝐹𝐼𝑀

𝐹𝐼
×1+9
𝐹𝐼𝑀

× min(1 + ۲

سایر مجالت  WOS۲و SCOPUS

1

1

مجالت ISC9

)min(9 + 1.1 × 𝐼𝐹, 1

𝐹𝐼 × 9 + 1.1

سایر مجالت علمی-پژوهشی مورد
تایید وزارتین 1و حوزه علمیه

۲

۲

سایر نشریات علمی دانشگاه خلیج
فارس

۲

۲

* برای آن دسته از رشتههای ادبیات و علوم انسانی و هنر که مجالتی در  JCRندارند ،انتشار مقاله در مجالت نمایه استنادی
هنر و علوم انسانی 1یا نمایه استنادی عربی( 6ویژه رشته ادبیات عرب) نیز میتواند سقف امتیاز این بند ( ۷امتیاز) را
دریافت کند.

1مجالتی از پایگاه  Web of Scienceکه ضرایب تأثیر آنها توسط  Clarivate Analyticsبا عنوان  Journal Citation Reportبه طور ساالنه
گزارش میشود.
۲سایر مجالت پایگاههای استنادی  Web of Scienceو  SCOPUSکه در  JCRنیستند.
9مجالتی که توسط پایگاه استنادی علوم جهان اسالم نمایه میشوند ،اما در دو گروه پیش نیستند.
4منظور ،سایر مجالت علمی پژوهشی مورد تایید وزارتین است که در سه گروه قبلی نمایه نمیشوند.
5
Arts & Humanities Citation Index
6
Arabic Citation index

1

جدول  .9نحوه محاسبه سهم پدیدآورندگان «فعالیت»های پژوهشی و فناوری مشترک
تعداد پدیدآورندگان

سهم فرد اصلی (درصد)

سهم سایر نفرات (درصد)

1

100

-

۲

30

60

9

80

10

1

۷0

10

1

60

91

6

10

90

۷

10

90

10

 8و بیشتر

*

۲00
 − 1تعدادنفرات

* در راستای حمایت از پژوهشهای گروهی بزرگ ،بیش از  10نفر پدیدآورنده ،معادل  10نفر محاسبه میشود.

تعاریف و توضیحات
نشریه معتبر داخلی :مجالتی که از کمیسیون نشریات وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت،
درمان و آموزش پزشکی یا حوزه علمیه رتبه علمی پژوهشی دریافت کرده باشند .فهرست مجالت مورد تایید
وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری در سامانه  http://journals.msrt.irو وزارت بهداشت ،درمان و آموزش
پزشکی در سامانه  http://journals.research.ac.irدر دسترس ست.
نشریه معتبر داخلی :مجالتی که دست کم در یکی از پایگاههای  Web of Scienceو  SCOPUSو پایگاه
استنادی علوم جهان اسالم نمایه میشوند و در فهرست نشریات نامعتبر نیز قرار ندارند.

مستندات الزم
مقاله منتشر شده

یا

مقاله آماده انتشارDOI+

مستندات مربوط به استاد راهنما یا مجری طرح پژوهشی/دانش فنی/اختراع ،در صورتی که مقاله مستخرج از
پایان نامه یا طرح پژوهشی/دانش فنی/اختراع باشد.

6

 2-۳مقاله علمی-مروری منتشر شده در نشریههای معتبر داخلی و خارجی
امتیاز مقاله علمی-مروری ( )Review articleمنتشر شده در نشریههای معتبر داخلی و خارجی عینا مشابه
با بند ( 1-9مقاله علمی-پژوهشی منتشر شده در نشریههای معتبر داخلی و خارجی) محاسبه میشود.

۷

 ۳-۳مقاله علمی و تحشیه منتشر شده در نشریههای علمی-ترویجی داخلی معتبر
امتیاز پژوهشی مقاله علمی و تحشیه منتشر شده در نشریههای علمی-ترویجی داخلی معتبر مطابق رابطه ()۲
محاسبه میشود.
()۲

«امتیاز نشریه»×«سهم فرد »

که در آن
« .1امتیاز نشریه» علمی-ترویجی برابر  ۲است.
« .۲سهم فرد» در جدول  9آورده شده است .نویسنده اول مقاله ضریب «فرد اصلی» را دریافت میکند
و بقیه نویسندگان ،ضریب «سایر نفرات» را .در سه حالت زیر« ،عضو» مستقل از ترتیب نویسندگان،
ضریب «فرد اصلی» را دریافت میکند:
 مقاله مستخرج از پایان نامه/رساله دانشجو باشد و دانشجو نویسنده اول باشد و «عضو» استاد راهنمای
آن دانشجو باشد و اگر بیش از یک استاد راهنما هست ،نویسنده مسوول باشد.
 مقاله مستخرج از پایان نامه/رساله چند دانشجو باشد و «عضو» استاد راهنمای آن دانشجویان و
نویسنده مسوول مقاله باشد.
 مقاله مستخرج از طرح پژوهشی/دانش فنی/اختراع باشد و «عضو» مجری طرح/دانش فنی یا مخترع
اصلی و همزمان نویسنده مسوول مقاله باشد.

تعاریف و توضیحات
نشریه علمی-ترویجی داخلی معتبر :مجالتی که از کمیسیون نشریات وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری یا
وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی یا حوزه علمیه رتبه علمی-ترویجی دریافت کرده باشند .فهرست
مجالت مورد تایید وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری در سامانه  http://journals.msrt.irو وزارت بهداشت،
درمان و آموزش پزشکی در سامانه  http://journals.research.ac.irدر دسترس ست.

مستندات الزم
مقاله منتشر شده

یا

مقاله آماده انتشارDOI+

مستندات مربوط به استاد راهنما یا مجری طرح پژوهشی/دانش فنی/اختراع ،در صورتی که مقاله مستخرج از
پایان نامه یا طرح پژوهشی/دانش فنی/اختراع باشد.
8

 ۴-۳مدخل چاپ شده در دانشنامهها و فرهنگهای مورد تایید
امتیاز پژوهشی مدخل چاپ شده در دانشنامهها و فرهنگهای مورد تایید مطابق رابطه ( )9محاسبه میشود.
()9

«امتیاز نشریه»×«سهم فرد »

که در آن
« .1امتیاز نشریه» برای مدخل دانشنامه و فرهنگ که در یکی از پایگاههای  Web of Scienceو
 SCOPUSنمایه شوند برابر  ۲و سایر موارد مورد تایید برابر  1است.
« .۲سهم فرد» در جدول  9آورده شده است .نویسنده اول مقاله ضریب «فرد اصلی» را دریافت میکند
و بقیه نویسندگان ،ضریب «سایر نفرات».

تعاریف و توضیحات
تایید دانشنامهها و فرهنگهای معتبر توسط معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه و با مشورت متخصصین
موضوع تعیین میشود.

مستندات الزم
مدخل یا فصل منتشر شده

یا

مدخل یا فصل آماده انتشارDOI+

3

 ۵-۳مقاله علمی کامل ارایه شده در همایشهای علمی معتبر ملی و بین المللی
امتیاز پژوهشی مقاله علمی کامل ارایه شده در همایشهای علمی معتبر ملی و بین المللی مطابق رابطه ()1
محاسبه میشود.
()1

«امتیاز همایش»×«سهم فرد »

که در آن
« .1امتیاز همایش» برای همایشهایی که در یکی از پایگاههای  Web of Scienceو  SCOPUSنمایه
شوند برابر  ۲و سایر موارد معتبر برابر  1است.
« .۲سهم فرد» در جدول  9آورده شده است .نویسنده اول مقاله ضریب «فرد اصلی» را دریافت میکند
و بقیه نویسندگان ،ضریب «سایر نفرات» را .در سه حالت زیر« ،عضو» مستقل از ترتیب نویسندگان،
ضریب «فرد اصلی» را دریافت میکند:
 مقاله مستخرج از پایان نامه/رساله دانشجو باشد و دانشجو نویسنده اول باشد و «عضو» استاد راهنمای
آن دانشجو باشد و اگر بیش از یک استاد راهنما هست ،نویسنده مسوول باشد.
 مقاله مستخرج از پایان نامه/رساله چند دانشجو باشد و «عضو» استاد راهنمای آن دانشجویان و
نویسنده مسوول مقاله باشد.
 مقاله مستخرج از طرح پژوهشی/دانش فنی/اختراع باشد و «عضو» مجری طرح/دانش فنی یا مخترع
اصلی و همزمان نویسنده مسوول مقاله باشد.

تعاریف و توضیحات
همایشهای داخلی لزوما باید در پایگاه استنادی علوم جهان اسالم ( )ISCثبت شده باشد .ملی یا بینالمللی
بودن همایش داخلی نیز توسط همین پایگاه تعیین میشود.
همایش بین المللی خارجی معتبر باید در یکی از پایگاههای  Web of Scienceو  SCOPUSنمایه شوند.
مقاله علمی کامل باید دست کم چهار صفحه باشد.
حد اکثر مقالههای قابل قبول از «عضو» در یک همایش در هر سال  9مقاله (انفرادی یا مشترک) است.

مستندات الزم
مقاله ارایه شده در همایش +گواهی ارایه در همایش یا DOI+
10

 ۶-۳مقاله علمی خالصه ارایه شده در همایشهای علمی معتبر ملی و بین المللی
امتیاز پژوهشی مقاله علمی خالصه ارایه شده در همایشهای علمی معتبر ملی و بین المللی مطابق رابطه ()1
محاسبه میشود.
()1

«امتیاز همایش»×«سهم فرد »

که در آن
« .9امتیاز همایش» برای همایشهایی که در یکی از پایگاههای  Web of Scienceو  SCOPUSنمایه
شوند برابر  1و سایر موارد معتبر برابر  0.1است.
« .1سهم فرد» در جدول  9آورده شده است .نویسنده اول مقاله ضریب «فرد اصلی» را دریافت میکند
و بقیه نویسندگان ،ضریب «سایر نفرات» را .در سه حالت زیر« ،عضو» مستقل از ترتیب نویسندگان،
ضریب «فرد اصلی» را دریافت میکند:
 مقاله مستخرج از پایان نامه/رساله دانشجو باشد و دانشجو نویسنده اول باشد و «عضو» استاد راهنمای
آن دانشجو باشد و اگر بیش از یک استاد راهنما هست ،نویسنده مسوول باشد.
 مقاله مستخرج از پایان نامه/رساله چند دانشجو باشد و «عضو» استاد راهنمای آن دانشجویان و
نویسنده مسوول مقاله باشد.
 مقاله مستخرج از طرح پژوهشی/دانش فنی/اختراع باشد و «عضو» مجری طرح/دانش فنی یا مخترع
اصلی و همزمان نویسنده مسوول مقاله باشد.

تعاریف و توضیحات
همایشهای داخلی باید در پایگاه استنادی علوم جهان اسالم ( )ISCثبت شده باشد .ملی یا بینالمللی
بودن همایش داخلی نیز توسط همین پایگاه تعیین میشود.
همایش بین المللی خارجی معتبر باید در یکی از پایگاههای  Web of Scienceو  SCOPUSنمایه شوند.
حد اکثر مقالههای قابل قبول از «عضو» در یک همایش در هر سال  9مقاله (انفرادی یا مشترک) است.

مستندات الزم
مقاله ارایه شده در همایش +گواهی ارایه در همایش یا DOI
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 ۷-۳مقاله علمی-پژوهشی مستخرج از رساله «عضو»
امتیاز پژوهشی مقاله علمی-پژوهشی منتشر شده در نشریههای معتبر داخلی و خارجی مطابق رابطه ()6
محاسبه میشود.
()6

«امتیاز نشریه»×«سهم فرد»

که در آن
« .1امتیاز نشریه» برای نشریاتی که در یکی از پایگاههای  Web of Scienceو  SCOPUSنمایه
میشوند برابر  ۲و برای سایر نشریات معتبر (که در بند  1-9تعریف شدهاند) برابر  1است.
« .۲سهم فرد» در صورتی که «عضو» نویسنده اول ،یا پس از استاد راهنما نویسنده دوم یا نویسنده
مسئول باشد برابر  1و در غیر این صورت برابر  0.1است.

تعاریف و توضیحات
مقاله مستخرج از رساله ،مقاله علمی-پژوهشی است که عضو بر اساس موضوع رساله دکتری خود و با
وابستگی به دانشگاه محل تحصیل خود منتشر کرده است.
امتیاز این بند برای ترفیع پایه ،صرفا در سال اول استخدام قابل قبول است.

مستندات الزم
مقاله منتشر شده

یا

مقاله آماده انتشارDOI+

مستندات مربوط به عنوان ،تاریخ دفاع و استاد راهنما رساله.

1۲

 ۸-۳تولید دانش فنی ،اختراع یا اکتشاف و تجاریسازی محصول
امتیاز تولید دانش فنی ،اختراع یا اکتشاف مطابق رابطه ( )۷محاسبه میشود.
()۷

« امتیاز فعالیت فناورانه»×«سهم فرد»

که در آن
 « .1امتیاز فعالیت فناورانه» مطابق جدول  1محاسبه میشود .یک محصول خاص ،میتواند از چند ردیف
جدول  1امتیاز بگیرد .به شرطی که مجموع آن از  11بیشتر نشود.
« .۲سهم فرد» در صورتی که در تولید دانش فنی ،اختراع یا اکتشاف و تجاریسازی سهم افراد ذکر شده
باشد ،بر همان مبنا تعیین میشود و در غیر این صورت به طور مساوی خواهد بود .در مورد تعیین
توالی ژن از جدول  9محاسبه میشود.
در جدول « ،1مبلغ پایه» در سال  1938برابر  10میلیون ریال است و برای سالهای آینده به صورت ساالنه
توسط معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه اعالم میشود.
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جدول  .1نحوه محاسبه «امتیاز فعالیت فناورانه» در تولید دانش فنی ،اختراع یا اکتشاف
ردیف

امتیاز پژوهشی

نوع فعالیت

1

موفقیت در مربیگری یک هسته نوآور

1

۲

ثبت اختراع داخلی معتبر با تایید یکی از مراجع
منطقهای مالکیت فکری وزارت علوم ،تحقیقات و
فناوری

1

9

ثبت اختراع خارجی معتبر

10
فروش کمتر از دو
برابر مبلغ پایه

1
تجاریسازی اختراع ثبت شده یا محصول پژوهشی
و یا دستاورد فناورانه در قالب شرکت دانشگاهی یا
دانشبنیان

۲
1 + 0,1

فروش از دو تا 1۲
برابر مبلغ پایه

)

فروش بیش از 1۲
برابر مبلغ پایه

1

اخذ مجوز دانشبنیان برای تجاریسازی اختراع
ثبت شده ،محصول پژوهشی و یا دستاورد فناورانه
در قالب شرکت دانشگاهی یا دانشبنیان (ردیف )1

فروش مالکیت فکری دستاوردهای پژوهشی و
فناوری ثبت شده دانشگاه خلیج فارس

9
۲
1 + 0,1

فروش از دو تا 1۲
برابر مبلغ پایه

)

فروش بیش از 1۲
برابر مبلغ پایه

۷
تعیین توالی
ژن ثبت شده
در مراجع
قانونی با تایید
مراجع ذی
صالح

میزانفروش
مبلغپایه

۷

تکرار هاپلوتایپها (وجود رکورد در
بانک ژن یا بدون پلی مورفیسم
قبل از رکورد متقاضی)

0.۲

هاپلوتایپهای موجود از هر قطعه
ژنوم (ژن موجود در بانک ژن در
موجود زنده دیگری ثبت شود).

0.1

توالیهای منحصر به فرد از هر
گونه و قطعه ژنوم

1

توالی کامل ژنوم

۲
11

مبلغپایه

۷

فروش کمتر از دو
برابر مبلغ پایه

6

میزانفروش

(×

(×

تعاریف و توضیحات
موفقیت هسته نوآور :تبدیل هسته به شرکت نوپا یا ثبت اختراع توسط هسته و یا فروش محصول فناورانه
هسته به گواهی مرکز کارآفرینی و نوآوری دانشگاه
اختراع داخلی معتبر :اختراعی که پس از ثبت در سازمان ثبت اسناد و امالک کشور ،به تایید یکی از مراجع
منطقهای مالکیت فکری وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری ۷رسیدهباشد.
اختراع خارجی معتبر :اختراعی که در یکی از مراجع  USPTO8و  EPOrg3و  JPO10به ثبت رسیدهباشد.
مجوز دانشبنیان توسط «کارگروه ارزیابی و تشخیص صالحیت شرکتها و مؤسسات دانشبنیان و نظارت بر
اجراء» معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برای تولید کاالها و خدمات دانشبنیان یا ارایه نمونه
آزمایشگاهی (برای شرکتهای نوپا) صادر و در وبگاه  www.daneshbonyan.irاعالم میشود.
شرکت دانشگاهی به شرکتی گفته می شود که از  %1تا  %100سهام آن متعلق به دانشگاه خلیج فارس یا
واحدهای تابع آن باشد و طبق «شیوه نامه ایجاد شرکتهای دانشگاهی ویژه دانشگاهها و واحدهای پژوهشی
وزارت علوم تحقیقات و فناوری» تاسیس و اداره شود.
برای تجاریسازی محصول ،تایید فروش محصول توسط مرکز کارآفرینی و نوآوری  ،مرکز رشد ،پارک علم
و فناوری یا مراجع معتبر مورد تایید معاونت پژوهش و فناوری با رعایت مالکیت فکری دانشگاه الزم است.
مرجع قانونی ثبت ژن  NCBI11است و تایید آن طبق اعالم وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری « ،پژوهشگاه
ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری» است.

مستندات الزم
موفقیت در مربیگری یک هسته نوآور :تاییدیه مرکز کارآفرینی و نوآوری دانشگاه
ثبت اختراع داخلی :گواهی ثبت  +گواهی تاییدیه

 7در دسترس از طریق وبگاه وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری به نشانی https://techno.msrt.ir/fa/page/421
US Patent and Trademark Office
9
European Patent Organization
10
Japan Patent Office
11
National Center for Biotechnology Information
8

11

ثبت اختراع خارجی :گواهی ثبت
تجاریسازی در قالب شرکت :گواهی ثبت شرکت در روزنامه رسمی  +نامه تایید هیأت رییسه  +تاییدیه فروش
از مرکز کارآفرینی و نوآوری
اخذ مجوز دانشبنیان :تصویر وبگاه دانش بنیان ()www.daneshbonyan.ir
توالی ژن :گواهی  + NCBIگواهی تاییدیه
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 ۹-۳گزارشهای علمی طرحهای پژوهش و فناوری
امتیاز گزارشهای علمی طرحهای پژوهش و فناوری مطابق رابطه ( )8محاسبه میشود.
()8

«امتیاز طرح»×«سهم فرد»

که در آن
« .1امتیاز طرح» برای طرحهای پژوهش و فناوری درون دانشگاهی برابر  ۲و برای برون دانشگاهی (با
طرف قرارداد خارج از موسسه) از رابطه ( )3محاسبه میشود.
()3

«ضریب مبلغ»×«ضریب داوری»×«امتیاز گستره طرح» = «امتیاز طرح»
که در آن« ،امتیاز گستره طرح» از جدول  1و «ضریب داوری» از رابطه ( )10محاسبه میشود.

()10

)

متوسطنمرهداوراناز100
100

( × « = 0,6 + 0,1ضریب داوری»

همچنین« ،ضریب مبلغ» از جدول  6بدست میآید.
 .۲سهم افراد در جدول  9آورده شده است .مجری طرح ضریب «فرد اصلی» را دریافت میکند و بقیه
همکاران که اسامیشان در پیشنهاده طرح آمده باشد ،ضریب «سایر نفرات» میگیرند..

جدول « .1امتیاز گستره طرح» بسته به نوع طرح برون دانشگاهی
«امتیاز گستره طرح»

نوع طرح
استانی-منطقهای

10

ملی

19

بین المللی

11

1۷

جدول « .6ضریب مبلغ» بسته به مبلغ طرح برون دانشگاهی
«امتیاز گستره طرح»

مبلغ طرح

0.9

کمتر از مبلغ پایه
از مبلغ پایه تا  ۲6برابر آن

مبلغپایه  −مبلغطرح
( × 0,9 + 0,0۲8
)
مبلغپایه

بیش از  ۲6برابر مبلغ پایه

1

تعاریف و توضیحات
طرحهای پژوهش و فناوری برون دانشگاهی و انواع آن در «آییننامه طرحهای پژوهش و فناوری دانشگاه
خلیج فارس» تعریف شده است.
مبلغ طرح آن بخش از اعتبار قرارداد طرح است که به حساب دانشگاه خلیج فارس واریز میشود.
مبلغ پایه در سال  1938برابر  10میلیون ریال است و برای سالهای آینده به صورت ساالنه توسط معاونت
پژوهش و فناوری دانشگاه اعالم میشود.
برای طرحهای درون دانشگاهی ،در صورتی که خروجی طرح از یکی از بندهای دیگر این آیین نامه امتیازی
بگیرد ،برای گزارش طرح امتیازی تعلق نمیگیرد.
به طرحهایی که ناشی از مسئولیت اجرایی و وظایف حقوقی متقاضی باشد ،یا با تخصص او مرتبط نباشد،
امتیازی تعلق نمیگیرد.

مستندات الزم
فایل گزارش نهایی طرح  +نامه حسن انجام کار از کارفرما (برای طرح برون دانشگاهی)  +تایید دفتر ارتباط با
صنعت
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 1۱-۳اثر بدیع و ارزنده هنری و یا ادبی و فلسفی چاپ شده
امتیاز پژوهشی اثر بدیع و ارزنده هنری و یا ادبی و فلسفی مطابق رابطه ( )11محاسبه میشود.
()11

«امتیاز اثر»×«سهم فرد»

که در آن
« .1امتیاز اثر» بین صفر تا  10پس از بررسی در کمیسیون تخصصی هیأت ممیزه دانشگاه توسط دبیر
کمیسیون به معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه اعالم میشود.
« .۲سهم فرد» از جدول  9تعیین میشود.

تعاریف و توضیحات
این بند مخصوص رشتههای هنر ،ادبیات و فلسفه است.

مستندات الزم
شناسنامه اثر  +نامه اعالم امتیاز دبیر کمیسیون تخصصی

13

 11-۳ایجاد ظرفیت فعال در جذب اعتبار پژوهشی
امتیاز پژوهشی ایجاد ظرفیت فعال در جذب اعتبار پژوهشی مطابق رابطه ( )1۲محاسبه میشود.
()1۲

اعتبارمعادلریالیجذبشده
110میلیونریال

تعاریف و توضیحات
جذب اعتبار پژوهشی میتواند به صورت یکی از موارد زیر باشد:
 واریز مبلغ مشخص به حساب درآمدهای اختصاصی دانشگاه توسط نهاد بیرونی برای صرف توسط
«عضو» در انجام برنامههای پژوهشی
 واریز مبلغ مشخص به حساب درآمدهای اختصاصی دانشگاه توسط نهاد بیرونی بابت انجام خدمات
پژوهشی و مشاوره علمی توسط «عضو» در این حالت ،قرارداد داخلی انجام خدمات پژوهشی و مشاوره
علمی بین «عضو» و دانشگاه بسته میشود.
 تامین اعتبار و یا خرید تجهیزات توسط نهاد بیرونی برای آزمایشگاه پژوهشی یا مرکز فناوری تحت
نظر «عضو» با تایید آزمایشگاه مرکزی دانشگاه .در این حالت ،تجهیزات خریداری و نصب شده جزو
اموال دانشگاه محسوب میشود.

مستندات الزم
برای هر یک از صورتهای گفته شده به ترتیب:
 فیش واریزی  +نامه نهاد بیرونی
 فیش واریزی  +نامه نهاد بیرونی  +قرارداد داخلی انجام خدمات پژوهشی و مشاوره علمی
 نامه نهاد بیرونی  +تاییدیه آزمایشگاه مرکزی

۲0

 12-۳تصنیف ،تالیف ،تصحیح انتقادی و ترجمه کتاب
امتیاز گزارشهای علمی طرحهای پژوهش و فناوری مطابق رابطه ( )19محاسبه میشود.
()19

«امتیاز اثر»×«ضریب داوری»×«ضریب انتشارات»×«سهم فرد»

که در آن
« .1امتیاز اثر» بسته به نوع اثر از جدول  ۷تعیین میشود.
« . .۲ضریب داوری» از رابطه ( )11محاسبه میشود.
()11

)

متوسطنمرهداوراناز100
100

( = «ضریب داوری»

« .9ضریب انتشارات» از جدول  8تعیین میشود.
 .1سهم افراد در جدول  9آورده شده است .نویسنده/مصحح/مترجم اول کتاب ضریب «فرد اصلی» را
دریافت میکند و بقیه ضریب «سایر نفرات» را.

جدول « .۷امتیاز اثر» بسته به نوع اثر
نوع اثر

«امتیاز اثر»

تصنیف

11

تالیف

10

تصحیح انتقادی

۷

ترجمه مرتبط با تخصص

۷

جدول « .8ضریب انتشارات» بسته به نوع انتشارات
«ضریب انتشارات»

نوع انتشارات
انتشارات معتبر بین المللی

1.1

انتشارات داخلی گروه الف

1

انتشارات داخلی گروه ب

0.۷

انتشارات داخلی گروه ج

0.1

تعاریف و توضیحات
۲1

انتشارات معتبر بین المللی :انتشارات  Routledge ، Blackwell ،Springer ،Elsevierو مانند آن به
تشخیص معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه.
انتشارات داخلی گروه الف :انتشارات مرکز نشر دانشگاهی و سمت ،دانشگاه خلیج فارس و دانشگاههای
معتبر کشور به تشخیص معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه.
انتشارات داخلی گروه ب :سایر انتشارات دانشگاهی دولتی (به جز پیام نور) و برای رشتههای ادبیات و هنر
برخی از انتشارات غیردانشگاهی معتبر به تشخیص معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه.
انتشارات داخلی گروه ج :سایر انتشارات مورد قبول معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه.
امتیاز تجدید چاپ با ویرایش دست کم  90درصد محتوای کتاب ،برابر  90درصد امتیاز بدست آمده از رابطه
( )19است.
برای تالیف یک فصل از کتاب ،به جای «امتیاز اثر»×«ضریب داوری» در رابطه ( )19عدد  9گذاشته میشود.
تدوین کتاب به شیوه گردآوری و یا مجموعه مقاالت ،امتیاز پژوهشی تعلق نمیگیرد .این موارد میتواند
امتیاز اجرایی داشته باشد.

مستندات الزم
تصویر صفحه اول  +شناسنامه کتاب

۲۲

 1۳-۳راهنمایی و مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری
امتیاز پژوهشی راهنمایی و مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری در جدول  1آمده است .امتیاز
پژوهانه این بخش صرفا برای پایان نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری بینالمللی و یا تقاضامحور مطابق
جدول  3محاسبه میشود که در آن «ضریب مبلغ» برابر است با مبلغ قرارداد تقسیم بر مبلغ پژوهانه دانشجو
و سقف آن  6است.
امتیازهای جدول  1و  ،3در مواردی که دو نفر راهنمایی یا مشاوره را عهدهدار باشند ،بین آن دو به تساوی
تقسیم میشود.

جدول  .3امتیاز پژوهانه راهنمایی و مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری بینالمللی و یا
تقاضامحور
دارای استاد
راهنمای
بینالمللی

دارای استاد
مشاور
بینالمللی

تقاضا محور

راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد

9

۲

«ضریب مبلغ»×0.1

مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد

0.1

0.1

«ضریب مبلغ»×0.1

3

6

«ضریب مبلغ»×1

1.1

1.1

«ضریب مبلغ»×0.۲

فعالیت

راهنمایی رساله دکتری
مشاوره رساله دکتری

تعاریف و توضیحات
استاد راهنما/مشاور بینالمللی عضو هیأت علمی یکی از دانشگاههای معتبر خارج از کشور است که مجوز
همکاری با وی از شورای تحصیالت تکمیلی دانشگاه دریافت شده است.
پارسا1۲یی تقاضامحور شناخته میشود که قرارداد حمایت از آن ،بین نهاد بیرونی و دانشگاه بسته و در معاونت
پژوهش و فناوری دانشگاه ثبت شده باشد .در مورد نهادهای خاص ،با مجوز معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه،
قرارداد حمایت از پایان نامه میتواند مستقیما با استاد و دانشجو بسته شود.
مبلغ پژوهانه دانشجو متناسب با مقطع تحصیلی و نوع پارسا در آیین نامه پژوهانه دانشگاه خلیج فارس
تعیین شده است.
 1۲پایان نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری

۲9

مستندات الزم
صورت جلسه دفاع  +قرارداد حمایت از پارسا

۲1

 1۴-۳کرسیهای نظریهپردازی
امتیاز پژوهشی کرسیهای نظریهپردازی مطابق جدول  10محاسبه میشود.

جدول  .10امتیاز پژوهشی کرسیهای نظریهپردازی
امتیاز پژوهشی

فعالیت
ارائه کرسیهای علمی ترویجی

۲

نقد علمی در حوزه علوم انسانی و معارف اسالمی

9

نوآوری در حوزه علوم انسانی و معارف اسالمی

1

نظریهپردازی در حوزه علوم انسانی و معارف اسالمی

۷

تعاریف و نحوه برگزاری هر یک از موارد جدول  3در آیین نامههای ابالغی «دبیرخانه هیأت حمایت از کرسی
های نظریهپردازی ،نقد و مناظره» شورای عالی انقالب فرهنگی آمده است.

۲1

 1۵-۳کسب رتبه در جشنوارههای معتبر
امتیاز پژوهشی کسب رتبه در جشنوارههای معتبر مطابق جدول  11محاسبه میشود.

جدول  .11امتیاز پژوهشی کسب رتبه در جشنوارههای معتبر
امتیاز پژوهشی

فعالیت
کسب جایزه معتبر بین المللی

6

کسب رتبه اول در جشنوارههای معتبر داخلی

1

کسب رتبه دوم در جشنوارههای معتبر داخلی

1

کسب رتبه سوم در جشنوارههای معتبر داخلی

9

کسب جایزه از جشنوارههای معتبر کارآفرینی و فناوری

9

تعاریف و توضیحات
جایزه معتبر بین المللی شامل جوایز بانک توسعه اسالمی ( ،)IDBمصطفی ،فرهنگستان علوم جهان سوم
( ،)TWASآیسیسکو و  IASاست.
جشنوارههای معتبر داخلی خوارزمی ،رازی و فارابی است.
جشنوارههای معتبر کارآفرینی و فناوری دانایی خلیج فارس و شیخ بهایی و سایر موارد معتبر به تشخیص
معاونت پژوهش و فناوری است.

مستندات الزم
گواهی کسب جایزه و یا رتبه

۲6

 1۶-۳داوری و نظارت بر فعالیتهای پژوهشی
امتیاز پژوهشی داوری و نظارت بر فعالیتهای پژوهشی مطابق جدول  1۲محاسبه میشود.

جدول  .1۲امتیاز پژوهشی داوری و نظارت بر فعالیتهای پژوهشی
امتیاز پژوهشی

فعالیت

یک چهاردهم «امتیاز نشریه» مجله مورد نظر در
جدول ۲

داوری مقالههای علمی-پژوهشی مجالت معتبر

برابر «ضریب انتشارات» کتاب مورد نظر در جدول ۷

داوری کتاب

(انتشارات گروه ج امتیاز ندارد)

داوری گزارش طرحهای پژوهشی و فناوری

نظارت بر طرحهای
پژوهش و فناوری

1

مبلغ طرح کمتر از یک میلیارد
ریال

1

مبلغ طرح از یک تا دو میلیارد
ریال

1.1

مبلغ طرح بیش از دو میلیارد
ریال

۲

مستندات الزم
گواهی داوری یا قرارداد نظارت

۲۷

 1۷-۳استنادات
امتیاز پژوهانه استنادات «عضو» مطابق رابطه ( )11محاسبه میشود.
«میانگین استنادات رشته»«/تعداد استنادات»

()11
که در آن

 « .1تعداد استنادات» برابر است با تعداد استنادات غیر خودی دریافت شده در سال میالدی گذشته به
مقاالت دو سال پیش از آن در پایگاه استنادی  .SCOPUSمثال اگر استنادات سال  ۲013شمرده
میشود ،مقاالت  ۲01۷و  ۲018مد نظر است.
« .۲میانگین استنادات رشته» برابر  MIFنزدیکترین طبقه 19از گزارش ساالنه  JCRگذاشته میشود.

Category

۲8

13

ماده  .۴تصویب و اجرا
این آییننامه در  1ماده در جلسه  1938/0۷/۲۲هیات رئیسه دانشگاه تصویب و جایگزین آیین نامه پیشین
مصوب  1931/01/۲۲شد و از آغاز دی ماه  1938الزم االجراست.

۲3

