دااگشنه خلیج افرس

آییننامه ارزشیابی عملکرد
پژوهشی و فناوری
اعضای هیأت علمی
دانشگاه خلیج فارس

مقدمه:
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 تعیین امتیازات پایه ارتقای مرتبه در شناسنامه علمی 1،آیین نامه ارزشیابی عملکرد پژوهشی و
فناوری اعضای هیأت علمی به شرح زیر ارایه گردید:

ماده  )1کمیته ارزشیابی عملکرد پژوهشی و فناوری
تعیین آثار پژوهشی و فناوری که در حوزه های راهبردی دانشگاه تولید شده اند و نیز تعیین  02درصد آثار برتر از بین آنها برعهده کمیته ای با عنوان
«کمیته ارزشیابی عملکرد پژوهشی و فناوری» متشکل از معاون پژوهش و فناوری دانشگاه ،معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی ،مدیر امور پژوهش
و فناوری دانشگاه ،یک نفر عضو هیأت علمی به انتخاب رییس دانشگاه و رئیس دانشکده/پژوهشکده مربوطه خواهد بود .ریاست این کمیته بر عهده
معاون پژوهش و فناوری دانشگاه خواهد بود.

ماده  )2جداول تعیین امتیازات پژوهشی و فناوری

آثار پژوهشی و فناوری اعضای هیات علمی بر اساس امتیازات مندرج در جدول  1و با رعایت مفاد جدول  0محاسبه می گردد.

 1تعیین امتیازات پایه ارتقای مرتبه صرفا جهت اطالع اعضای هیات علمی نسبت به چگونگی ارزشیابی عملکرد پژوهشی و فناوری ایشان توسط دانشگاه ارایه می شود و هیچ
تعهدی برای کمیته منتخب ارتقا در ارزشیابی عملکرد آنان ایجاد نمی نماید.

جدول ۱

موضوع

بند

حداکثر امتیاز
در واحد کار یا
ترم

حداکثر امتیاز
در هر موضوع

مقاالت منتشر شده در مجالت علمی-پژوهشی معتبر داخلی و
خارجی
1

تبصره  :1امتیاز مقالههای علمی-پژوهشی پراستناد و مقاالت داغ
با تأیید هیأت ممیزه تا  1/5برابر قابل افزایش است.

امتیاز اثر /فعالیت

مقاالت :JCR
IF
MIF

4.0  2 

 0تا 7

تبصره  :0به موارد زیر %52امتیاز یک مقاله علمی-پژوهشی تعلق
میگیرد:

مقاالت :ISC
3.0  1.5  IF

Case report, Technical note, Editorial material,
Comment, Review

0

مقاله علمی-مروری

تا 5

IF
MIF

3

مقاالت علمی-ترویجی و نقد چاپ شده و مقاله پژوهشی در دائره
المعارف

تا 4

2.0  1.5  IF

4

مقاله علمی کامل داوری شده در مجموع مقاالت یا مجالت
همایشهای علمی معتبر

تا 0

15

5

خالصه مقاله علمی در مجموعه مقاالت همایشهای علمی معتبر

تا 1

5

6

مقاالت علمی صد در صد مستخرج از رساله /پایاننامه

1

5

7

تولید دانش فنی /اختراع یا اکتشاف منجر به تولید و تجاری سازی
محصول یا فرآیند با تأیید مراجع ذیصالح وزارتین متبوع

2.0  2 

همایشهای بینالمللی0 :
امتیاز
همایشهای ملی 1 :امتیاز
همایشهای بینالمللی1 :
امتیاز
همایشهای ملی 2/5 :امتیاز

گزارشهای علمی طرحهای پژوهشی
8

تبصره  :3امتیاز طرحهای ملی که حائز کسب رتبه در جشنوارههای
برجسته در تأمین نیازهای اساسی یا تحریمی کشور به تأیید کمیته
ممیزی منتخب وزیر رسیده باشد تا  1/5برابر قابل افزایش است.

تا 02

هر مقاله  1امتیاز
تأییدیه بینالمللی 02 :امتیاز
تأییدیه ملی 12 :امتیاز

درون مؤسسه 4
امتیاز

هر مورد  4امتیاز

استانی یا
منطقه ای 7
امتیاز

هر مورد  7امتیاز

ملی  14امتیاز

هر مورد  14امتیاز

بند

موضوع

حداکثر امتیاز
در واحد کار یا
ترم

9

اختراع یا اکتشاف ثبت شده در داخل یا خارج یا نوآوری با تأیید
علمی مراجع ذیصالح وزارتین متبوع

12

12

ایجاد ظرفیت فعال در جذب اعتبار پژوهشی (گرنت) داخلی یا
بینالمللی

11

سایر فعالیتهای فناوری (اختراعات و جشنواره) با تأیید نهایی
هیأت ممیزه ذیربط

0

10

تألیف یا تصنیف (کتاب حاصل از دستاوردهای پژوهشی خود) با
تأیید نهایی هیأت ممیزه ذیربط
تبصره  :4در صورتی که کتاب با مجوز شورای نشر دانشگاه و با
لوگوی مشترک چاپ شده باشد ،امتیاز آن برابر با امتیاز چاپ کتاب
توسط انتشارات دانشگاه خلیج فارس است.
تبصره  :5امتیاز چاپ کتاب در انتشارات سمت و مراکز نشر
دانشگاهی غیر از انتشارات دانشگاه خلیج فارس با ضریب وزنی
 2/8و مراکز نشر غیردانشگاهی با ضریب  2/5محاسبه میشود.
تألیف مجموعه کتابهای همانند دائره المعارف و  ...با تأیید نهایی
هیأت ممیزه ذیربط

15

13

ارزیابی ،داوری و نظارت بر فعالیتهای پژوهشی ،فناوری و نوآوری
با تأیید هیأت ممیزه ذیربط

0

حداکثر امتیاز
در هر موضوع

امتیاز اثر /فعالیت
با تأییدیه بینالمللی12 :
امتیاز
با تأییدیه ملی 7 :امتیاز

10

به ازای هر  12میلیون
تومان  1امتیاز
شرکت رشد یافته (در
دانشگاه خلیج فارس):
 1امتیاز
شرکت دانش بنیان در
دانشگاه خلیج فارس):
 0امتیاز
تأسیس گروه پژوهشی:
 1امتیاز
تأسیس مرکز پزوهشی:
 0امتیاز

5

تأسیس آزمایشگاه مرجع در
زمیته تخصصی با قابلیت
ارائه خدمات بیرونی:
 0امتیاز
تدوین استاندارد معتبر بین
المللی:
 0امتیاز
تدوین استاندارد معتبر ملی:
 1امتیاز

تصنیف با لوگوی دانشگاه:
 15امتیاز

تألیف با لوگوی دانشگاه:
 12امتیاز

8

داوری 1 :امتیاز
نظارت 0 :امتیاز

بند

حداکثر امتیاز در حداکثر امتیاز در
هر موضوع
واحد کار یا ترم

موضوع

تجدید چاپ کتاب تألیفی یا تصنیفی در صورتی که حداقل به میزان
 %32 14در محتوای آن اصالح یا اضافه صورت پذیرفته باشد به
تشخیص هیأت ممیزه ذیربط
ویرایش علمی کتاب با تأیید نهایی هیأت ممیزه ذیربط

امتیاز اثر /فعالیت

3

9

هر کتاب 3 :امتیاز

0

12

هر کتاب 0 :امتیاز

داوری مقاالت علمی پژوهشی با تأیید نهایی هیأت ممیزه ذیربط

1

5

هر مقاله 1 :ISI
امتیاز
هر مقاله :ISC
 2/6امتیاز

تصحیح انتقادی کتاب معتبر با تأیید کمیسیون تخصصی هیأت
16
ممیزه ذیربط

12

02

هر کتاب:
 12امتیاز

15

راهنمایی و مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد

استاد راهنما:
0/5
استاد مشاور1 :

17

استاد راهنما6 :

استاد راهنما0/5 :
امتیاز
02

استاد مشاور 1 :امتیاز
استاد راهنما 6 :امتیاز

راهنمایی و مشاوره رساله دکتری تخصصی
استاد مشاور0 :
ارائه دستاوردها و نتایج علمی پژوهشی
برگرفته از کرسیهای نظریه پردازی در
همایشها و مراکز علمی-ملی و بینالمللی
نقد علمی

در حوزه علوم
کرسیهای نظریه
18
انسانی و معارف
پردازی
اسالمی و سایر
حوزههای علوم نوآوری
با داوری مراجع
ذیصالح مورد
تأیید
نظریه پردازی

استاد مشاور 0 :امتیاز
ملی 3 :امتیاز

4

8
بینالمللی 4 :امتیاز
ملی 5 :امتیاز

 0تا 7

بینالمللی 7 :امتیاز
ملی 5 :امتیاز

 0تا 7

بین المللی 7 :امتیاز
ملی 7 :امتیاز

 5تا 10
بینالمللی 10 :امتیاز

کسب رتبه در جشنوارههای ملی و بینالمللی مرتبط با حوزه
19
تخصصی

 02ترجمه کتاب تخصصی با تأیید کمیسیون تخصصی ذیربط

تا 5

12

ملی :رتبههای اول تا
سوم به ترتیب  3 ،4و
 0امتیاز
بینالمللی :رتبههای
اول تا سوم به ترتیب
 4 ،5و  3امتیاز

7

01

هر کتاب 7 :مطابق با
تبصره های  4و 5
امتیاز

تبصره :در صورت مشارکت افراد مختلف در بهوجود آوردن یک اثر یا انجام یک فعالیت ،توزیع امتیاز پژوهشی بین افراد بر اساس ضرایب
زیر صورت میگیرد .اگر نویسنده اول دانشجو باشد ،در محاسبه امتیازات به آخر منتقل میشود.
جدول 2
سهم هر یک از همکاران از امتیاز مربوطه
تعداد همکاران
مجموع امتیازات
بقیه همکاران
اول
%122
%122
1
%152
%62
%92
0
%182
%52
%82
3
%192
%42
%72
4
%182
%32
%62
5
%175
%05
%52
 6و بیشتر

این آیین نامه در  2ماده و یک تبصره در جلسه مورخ  ۱931/4/22هیات رییسه به تصویب رسید و از سال  ۱931الزم
االجراست.

