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فذراسیَى سزآهذاى ػلوی ایزاى ثب ّذف دستیبثی ثِ هزجؼیت ػلوی، افشایش کیفیت ػلوی کشَر ٍ 

ًفز اس افزاد ثب  100اًذاسی شذُ است. ایي فذراسیَى سبالًِ  کوک ثِ تَسؼِ تحقیقبت هحققبى هؼتجز راُ

 کٌذ.  گزٍُ الف ٍ ة آًْب را حوبیت هی 2تَاًوٌذی پژٍّشی هؼتجز را شٌبسبیی ٍ در 

ّبی آسهبیشگبّی، حوبیت اس شزکت در  ّبی پژٍّشی، گزًت پزداخت گزًتثصَرت ّب  ي حوبیتای

 ثبشذ.   ٍ ... هی، جذة هحقق پسبدکتزی الوللی ّبی هؼتجز ثیي کٌگزُ

 

 سزآهذاى ػلوی چِ کسبًی ّستٌذ؟ 

 

ر ّستٌذ کِ در سهیٌِ پژٍّشی فؼبل ثَدُ ٍ دستبٍردّبی پژٍّشی هؼتجزی د سزآهذاى ػلوی افزادی

ّبی هؼتجزی استفبدُ شذُ است. ایي افزاد سبالًِ در  شبخصّبی اخیز دارًذ. ثزای شٌبسبیی ایي افزاد اس  سبل

 شًَذ.  یک هکبًیشم رقبثتی اًتخبة هی

 

 شزایط ػوَهی

 

 ػضَ ّیأت ػلوی حذاقل یک هَسسِ ػلوی/پژٍّشی کشَر ثبشذ؛ 

o  داًشجَیبى دکتزی یب هحققبى پسبدکتزی در سبیز افزاد هبًٌذ اػضبء ّیذت ػلوی ثبسًشستِ ٍ یب

 شًَذ. صَرت کست اهتیبس ًیش شبهل سزآهذاى ػلوی ًوی

 

 شزایط اختصبصی

 

 ٍ ؛ ثزًذُ جَایش هؼتجز ػلوی هبًٌذ ًَثل، کبٍلی، فیلذس... 

 فقط هجلِ ًیچز هذ ًظز ل؛ )ثؼٌَاى ًَیسٌذُ اٍل یب هسئَ ًَیسٌذُ هقبلِ در هجالت ًیچز یب سبیٌس

 ؛(شَد ًویثبشذ ٍ سبیز هجالت خبًَادُ ًیچز را شبهل  هی

  ِسزآهذ ػلوی کشَر قزار گیزًذ؛ 100در فْزست  اػتجبر ػلوی،افزادی کِ ثب تَجِ ث 
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 چگًَِ هحبسجِ هی شَد؟ اػتجبر ػلوی افزاد 

، فؼبلیت پژٍّشیّبیی هبًٌذ اػتجبر  شبخصافزاد سؼی شذُ است ( SC)ثزای هحبسجِ اػتجبر ػلوی 

اًتشبر  شبخص 3در ایي ارسیبثی اس فزد در ًظز گزفتِ شَد.  ...  ٍدر هجبهغ ػلوی هؼتجز فزد شٌبختِ شذى 

الوللی ٍ ارجبع دّی ثِ افزاد در هجالت ثزتز  ّبی هؼتجز ثیي هقبلِ در هجالت ثزتز، سخٌزاًی در کٌگزُ

 استفبدُ شذُ است. 

 ّبی اػتجبردّی ػلوی شبخص 

 ؛ثبشذ هیهجالت ثزتز ٍاثستِ ثِ اًتشبر هقبلِ در : (Pfفبکتَر اًتشبرات ) .1

سخٌزاًی در کٌگزُ ّبی هؼتجز ثیي الوللی ثؼٌَاى سخٌزاى کلیذی یب ٍاثستِ ثِ (: Skiاهتیبس سخٌزاًی ) .2

 ؛ثبشذ هی هذػَ

 ثبشذ؛ (: ٍاثستِ ثِ تؼذاد ارجبػبت اس هجالت ثزتز هیCqاهتیبس کیفیت ارجبػبت ) .3

 

SC= Pf + Ski + Cq 

 

SC: Scientific Credit 

Pf: Publication Factor 

Ski: keynote/Invited Speaker 

Cq: Citation Quality 
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 ( Pfفبکتَر اًتشبرات ) .1

 3ٍاثستِ ثِ دّذ ٍ  ّبی پژٍّشی فزد ٍ اًتشبرات ػلوی هؼتجز ثزتز ٍی را ًشبى هی هیشاى فؼبلیت شبخصایي 

 .ثبشذ اچ ّز فزد هی شبخصهیبًگیي ارجبػبت ٍ ، ثزتزاهتیبس هقبالت هٌتشز شذُ در هجالت  شبخص

 

Pf = ∑ As× Ci 

 

As: Article Score 

Ci: Citation Index 

 

 اهتیبس هقبالت ثزتز (As) : 

اهتیبسدّی هطبثق جذٍل  اهتیبسدّی سبلدر هجالت ثزتز تَسط ّز فزد در هجوَع اهتیبسات هقبالت هٌتشز شذُ اس 

 ؛شَد هحبسجِ هی هقبالت 

 

 کویت ارجبػبت  شبخص(Ci) : 

حبصل اس  ام شبخص. آیذ سبل گذشتِ فزد ثذست هی 1ثزای ام  شبخصاس حبصلضزة هیبًگیي ارجبػبت در 

 ثبشذ.  اچ تقسین ثز سي ػلوی افزاد هی شبخص

 ؛آیذ التحصیلی ّز فزد در هقطغ دکتزی ثبضبفِ یک ثذست هی سبل فبرؽاس  فزدسي ػلوی 

 سبل اهتیبس ثبساء ّز هقبلِ در 

 ًقش فزد

 ًَع هجلِ

ًَیسٌذُ هسئَل 

 یب اٍل
 ًَیسٌذُ پٌجن چْبرمًَیسٌذُ  ًَیسٌذُ سَم ًَیسٌذُ دٍم

 ششنًَیسٌذُ 

 تب دّن

 3 3 3 4 5 01 گزٍُ الف

 - 2 2 2 3 5 گزٍُ ة

 - - - 0 2 3 گزٍُ ج
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 (: Skiاهتیبس سخٌزاًی ) .2

شَد ٍ ثب  الوللی ثؼٌَاى سخٌزاى کلیذی یب هذػَ دادُ هیایي اهتیبس ثِ سخٌزاًی افزاد در کٌگزُ ّبی هؼتجز ثیي 

 شَد.  جِ ثِ اػتجبر کٌگزُ ثزرسی هیتَ

 

 سقف اهتیبس ًَع سخٌزاًی

 اهتیبس 3 سخٌزاى کلیذی

 اهتیبس 1.1 سخٌزاى هذػَ

 (: Cqکیفیت ارجبػبت ) .3

کٌذ.  ارجبػبت را ثیبى هیتفبٍت ثبشذ ٍ  دّی ثِ فزد اس هجالت ثزتز هی دٌّذُ هیشاى ارجبع ًشبى شبخصایي 

سبل گذشتِ استخزاج شذُ ٍ ثب تَجِ ثِ جذٍل سیز  1توبهی ارجبػبت فزد در  شبخصثزای هحبسجِ اهتیبس ایي 

 شَد. دٌّذُ اهتیبس فزد هحبسجِ هی ٍ ًَع هجلِ ارجبع

 اهتیبس ّز ارجبع گزٍُ هجالت ثزتز

 0.1 گزٍُ الف )ًیچز یب سبیٌس(

 0.21 گزٍُ ة

 0.1 گزٍُ ج ٍ د

 

 

 

 

 

 ذ***شًَ استخزاج هی web of Science توبهی اطالػبت اس پبیگبُ اطالػبتی***


