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هقذهِ:
زض ضاستبي خْتزّي ثِ فؼبليتّبي پژٍّطي ٍ فٌبٍضي زاًطگبُ ٍ ّسفوٌسسبظي آىّب ،وبّص هطاحل
ازاضي ٍ تسْيل زض فطايٌس تصَيت ٍ ّعيٌِوطز اػتجبض فؼبليتّبي پژٍّطي ٍ فٌبٍضي ٍ ًيع ٍاگصاضي اذتيبض ثِ
اػضبي ّيأت ػلوي زض هسيطيت فؼبليتّبي پژٍّطي ٍ فٌبٍضي ذَز ،آيييًبهِ عطح پژٍِّ تسٍيي گطزيس.

هادُ  :1اّذاف
 ثستطسبظي ٍ ّسايت فؼبليتّبي پژٍّطي ٍ فٌبٍضي زض ضاستبي سٌس ضاّجطزي زاًطگبُ. حوبيت اظ فؼبليتّبي پژٍّطي ٍ فٌبٍضي ّسفوٌس. تسطيغ زض ضًٍس تأهيي اػتجبض هَضز ًيبظ فؼبليتّبي پژٍّطي ٍ فٌبٍضي. تسْيل زض ضًٍس اخطاي فؼبليتّبي پژٍّطي ٍ فٌبٍضي. هسيطيت ػولىطز پژٍّطي ٍ فٌبٍضي اػضبي ّيأت ػلوي ٍ زاًطگبُ.هادُ  :2تخصیص اهتیاز
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* تَضيحبت ضطٍضي:
 -1زض هَاضزي وِ ًحَُ ترصيص اهتيبظ زض خسٍل فَق تصطيح ًگطزيسُ است ،هحبسجِ اهتيبظ ثط هجٌبي تصويوبت
ّيأت هويعُ زاًطگبُ ذَاّس ثَز.

 -2ثِ ًَيسٌسُ اٍل همبلِ چبح ضسُ زض ًططيِّبي  Science ٍ Natureثسٍى زض ًظط گطفتي تؼساز
ًَيسٌسگبى همبلِ 30 ،اهتيبظ ٍ ثِ ًفطات ثؼسي  50زضصس اهتيبظ همبلِ تؼلك هيگيطز.
 -3ثِ همبلِ چبح ضسُ زض 3ضوبضُ اٍل ًططيِ ػلوي زاًطگبُ فطزٍسي هطْس وِ ٌَّظ زضخِ ػلوي -
پژٍّطي وست ًىطزُ است ،حساوثط  2اهتيبظ تؼلك هيگيطز.
 -4ثِ همبلِ چبح ضسُ زض ًططيِ ًبهؼتجط ،اهتيبظي تؼلك ًويگيطز.
 -5ثِ همبلِاي وِ ثِ صَضت يبززاضت پژٍّطي ) ،(Research Noteهمبلِ وَتبُ )،(Short Paper
گعاضش هَضزي ) ... ٍ Note ،Letter ،(Case Reportزض ًططيِ ػلوي پژٍّطي چبح هيضَز ٍ همبلِ
وبهل هحسَة ًويضَز ،حساوثط  50زضصس اهتيبظ تؼلك هيگيطز.
 -6ثب تَخِ ثِ هتفبٍت ثَزى ّعيٌِ ّبي تَليس همبلِ ،اهتيبظ همبلِ ثط هجٌبي ًَع همبلِ صطفب زض ضزيف ّبي 1
تب  4ثب ضطايت ظيط هحبسجِ هي گطزز :همبلِ آظهبيص ثٌيبى ( (Experiment- Basedحساوثط ثب ضطيت
 ٍ 2/5همبلِ هغبلؼبت هيساًي (  )Field Studiesحساوثط ثب ضطيت . 1/5
 همبلِ هيساًي :ضبهل همبلِ حبصل اظ تحليل ،تَصيف ،هصبحجِ  ،هطبّسُ ،پطسطگطي ٍ زازُ ّبيهيساًي ٍ غيط آظهبيطگبّي است.
 همبلِ آظهبيص ثٌيبى :ضبهل همبلِ اي است وِ زازُ ّبي پژٍّص ثِ ووه عطاحي ٍ اًدبم آظهبيص ثِ زستهي آيس ٍ زض آًْب اظ هَاز ضيويبيي  ،ثيَضيويبيي ٍ تدْيعات آظهبيطگبّي ٍ والستطّب ثْطُ گطفتِ هي ضَز.

هالن تطريص آظهبيص ثٌيبى ثَزى يه همبلِ ٍخَز ثرص آظهبيص ( )experimentاست وِ ثط
حست ضيَُ ّبي هتفبٍت ًگبضش ًططيِ ،ثِ يىي اظ اضىبل شيل زض همبلِ زيسُ هي ضَز:

Analytical

Analytical Techniques

Materials and Methods

Experiments Instrumentation

Geochemical Analysis

Field Studies

Data and Methods
Acquisition

Petrography
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Computational Result
Data Analysis

Practical Results

 -7اهتيبظ ضزيف ّبي  1تب  5خسٍل ترصيص اهتيبظ ثطاي ضضتِ ّبي ػلَم اًسبًي ٍ اختوبػي ثب ضطيت
افعايطي  20زضصس هحبسجِ هي گطزز.
 -8صطفب ثِ  2همبلِ اضائِ ضسُ زض ّط ّوبيص(وبهل ،هجسَط ،چىيسُ) اهتيبظتؼلك هيگيطز.
 -9اهتيبظ ضزيف ّبي  18ٍ17ثب ضطيت  0/65هحبسجِ هي گطزز.
 -10ثيطتطيي اهتيبظ همبلِ ،ثِ ًَيسٌسُ (گبى) هسئَل تؼلك هي گيطز .زض همبلِ هسترطج اظ ضسبلِ يب پبيبى ًبهِ
زاًطدَ ،ثيطتطيي اهتيبظ ثِ استبز ضاٌّوب (ًَيسٌسُ هسئَل) تؼلك هي گيطز.
 -11اهتيبظ گعاضشّبي ػلوي عطحّبي پژٍّطي ٍ فٌبٍضي ثطٍى زاًطگبّي ثطاسبس آيييًبهِ هطثَط ٍ
هٌَط ثِ اظْبض ضضبيت سفبضش زٌّسُ ٍ صسٍض وبضًبهِ عطح تَسظ هسيطيت اضتجبط ػلوي زاًطگبُ ٍ خبهؼِ
هي ثبضس.
هادُ  :3تؼییي اهتیاز ٍ اػتبار
اضظيبثي ٍ ترصيص اهتيبظپژٍِّ ،ثطهجٌبي هيبًگيي فؼبليتّبي پژٍّطي ٍ فٌبٍضي سِسبل گصضتِ ّط
ػضَ ّيأت ػلوي ذَاّس ثَز.
هيعاى اػتجبض ثِ اظاي ّط اهتيبظ هتٌبست ثب هيعاى اػتجبضات پژٍّطي ٍ فٌبٍضي زاًطگبُ زض ّط سبل تؼييي
ذَاّس ضس.
اػتجبض ترصيص زازُ ضسُ زض ّط سبل ،حساوثط تب  3سبل ثؼس لبثل ّعيٌِ وطز ذَاّس ثَز .ثسيْي است پس
اظ گصضت ايي ظهبى ،اهتيبظ ٍ هبًسُ اػتجبض آى سبل صفط هيگطزز .ثِػٌَاى هثبل اػتجبض اهتيبظ وست ضسُ زض
سبل  1393زض سبلّبي ً 96 ٍ 95 ، 94يع لبثل ّعيٌِوطز ذَاّس ثَز.
تجصطُ  :1اهتيبظ فؼبليتّبي پژٍّطي ٍ فٌبٍضي اػضبي ّيأت ػلوي اًتمبلي ثِ زاًطگبُ فطزٍسي هطْس
هٌَط ثِ شوط ًطبًي هؤسسِ هجسأ ثب ضطيت  0/75هحبسجِ ٍ لحبػ هيضَز.
تجصطُ  :2اػضبي ّيأت ػلوي خسيساالسترسام هيتَاًٌس زض سبل اٍل اظ وف اػتجبضپژٍِّ ثِ هيعاى حساوثط
 80هيليَى ضيبل ،صطفب ثطاي اخطاي عطح ّبي پژٍّطي زضٍى زاًطگبّي  3 ٍ 2، 1هغبثك ثٌس 1
هبزُ  5آييي ًبهِ عطح پژٍِّ استفبزُ ًوبيٌس .الجتِ چٌبًچِ ايي اػضب ثتَاًٌس ثبتَخِ ثِ هيبًگيي
اهتيبظ فؼبليتّبي پژٍّطي ٍ فٌبٍضي سبلّبي گصضتِ ذَز (فؼبليتّبي پژٍّطي ٍ فٌبٍضي ثؼس
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اظ زفبع اظ ضسبلِ زوتطي ثب ّط ًطبًي) اظ اػتجبضي ثيص اظ اػتجبض وف ثْطُهٌس ضًَس ،ايي اهتيبظ
هجٌبي هحبسجِ ذَاّس ثَز.
هطثيبى زاًطگبُ فطزٍسي هطْس زض صَضت ازاهِ تحصيل ،پس اظ اذص هسضن زوتطا ٍ زض
سبل اٍل ضطٍع ثِ وبض ثب هطتجِ استبزيبضي هطوَل ايي اهتيبظ ذَاٌّس ثَز .ايي اػتجبض ًيع تب  3سبل
لبثل ّعيٌِ وطز هي ثبضس.
هادُ  :4اػتبارات پژٍِّ
ثب ضٍيىطز ّسفوٌس وطزى اػتجبض پژٍِّ حبصل اظ هٌبثغ هرتلف ٍ ثِ هٌظَض اضتمبء اثطثرطي اػتجبضات
پژٍّطي ٍ تسْيل زض اخطاي فؼبليت ّبي پژٍّطي ٍ فٌبٍضي ٍ تؼويك ايي فؼبليت ّب زض لبلت استفبزُ
حساوثطي اظ ظطفيت زٍضُ ّبي تحصيالت تىويلي  ،اػتجبضات پژٍِّ ثِ ظيط هدوَػِ ّبي خساگبًِ تفىيه
هي ضَز ٍ هحل تبهيي اػتجبض ٍ ًحَُ ّعيٌِ وطز هتفبٍت ذَاّس ثَز.
 ) 4-1پژٍِّ الف ( اهتيبظي):
الف ) تبهيي اػتجبض :هغبثك هبزُ  3آييي ًبهِ عطح پژٍِّ.
ة ) فؼبليت ّبي هطوَل ٍ ًحَُ ّعيٌِ وطز اػتجبض :هغبثك هبزُ  5آييي ًبهِ عطح پژٍِّ.
 )4-2پژٍِّ ة (اػتجبضي):
الف) تبهيي اػتجبض:
 .1پژٍّبًِ شذيطُ ضسُ حبصل اظ اخطاي زستَضالؼول ًحَُ پطزاذت پژٍّبًِ ضاٌّوبيي ٍ هطبٍضُ
پبيبى ًبهِ ٍ ضسبلِ زاًطدَيبى تحصيالت تىويلي هصَة سَهيي ًطست ػبزي ّيبت اهٌب هَضخ
.1393/11/19
 .2اػتجبض عطح تطَيمي همبلِ (هؼبزل  1.5ثطاثط هجلغ تطَيمي لبثل پطزاذت سْن ًَيسٌسُ هسئَل ثطاي
ّط همبلِ.
 .3اػتجبض اٍليِ افطاز خسيساالسترسام ضضتِ ّبي ثب هبّيت آظهبيص ثٌيبى ثِ هيعاى  20هيليَى ضيبل،
صطفب ثطاي ّعيٌِ زض پبيبى ًبهِ ّبي وبضضٌبسي اضضس ٍ ضسبلِ ّبي زوتطي.
 .4سبيط هٌبثغ زض زستطس (عجك ضَاثظ زاًطگبُ).
ة) فؼبليت ّبي هطوَل ٍ ًحَُ ّعيٌِ وطز اػتجبض:
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 -1ذطيس تدْيعات سرت افعاضي ٍ ًطم افعاضي ،هَاز آظهبيطگبّي ،تَسؼِ اضتجبعبت ثيي الوللي ٍ تسْيل
سفطّبي ػلوي زض ضاستبي اّساف پژٍّص ٍ فٌبٍضي زاًطگبُ ،ثب ًظط هؼبًٍت پژٍّص ٍ فٌبٍضي زاًطگبُ
عجك ضَاثظ هطثَط.
 -2ووه ثِ ضطوت زاًطدَي زوتطي زض ّوبيص ّبي هؼتجط ثيي الوللي ذبضج اظ وطَض ثطاي اضائِ همبلِ
ثِ صَضت ضفبّي اظ هحل پژٍِّ استبز(اى) ضاٌّوب تب سمف  20هيليَى ضيبل ثط اسبس ًَع وطَضّ( .ط
زاًطدَ حساوثط  2هطتجِ هي تَاًس اظ ايي حوبيت استفبزُ ًوبيس) .
 -3ووه ثِ ضطوت زاًطدَي زوتطي زض وبضگبُ ّبي ترصصي زاذل وطَض هطتجظ ثب اخطاي ضسبلِ
زوتطي تب سمف  2هيليَى ضيبلّ( .ط زاًطدَ حساوثط  2هطتجِ هي تَاًس اظ ايي حوبيت استفبزُ ًوبيس)
هادُ  : 5فؼالیتّاي هطوَل طرح پژٍِّ الف ( اهتیازي)
 -1عطحّبي پژٍّطي زضٍى زاًطگبّي:
 -1-1عطحّبي پژٍّطي ضوبضُ  :1تب سمف اػتجبض  60هيليَى ضيبل ٍ ثب تصَيت گطٍُ هطثَط ،ضَضاي
پژٍّطي زاًطىسُ ٍ وبضگطٍُ ترصصي ضَضاي پژٍّص ٍ فٌبٍضي زاًطگبُ.
 -1-2عطحّبي پژٍّطي ضوبضُ  :2تب سمف اػتجبض  30هيليَى ضيبل ،ثب تصَيت گطٍُ هطثَط ٍ ضَضاي
پژٍّطي زاًطىسُ.
 -1-3عطحّبي پژٍّطي ضوبضُ ( 3ضسبلِ ٍ پبيبىًبهِ زاًطدَيبى تحصيالت تىويلي) :ثبتصَيت گطٍُ
هطثَط ٍ ضَضاي پژٍّطي /ضَضاي تحصيالت تىويلي زاًطىسُ.
 1-3-1پبيبى ًبهِ وبضضٌبسي اضضس:
سمف اػتجبض عطح ضوبضُ  3پبيبى ًبهِ وبضضٌبسي اضضس  40هيليَى ضيبل هي ثبضس 50 .زضصس اػتجبض عطح
اظ اػتجبض پژٍِّ استبز(اى) ضاٌّوب تبهيي ٍ وسط هي گطزز .ايي اػتجبض زض هست اخطاي پبيبى ًبهِ لبثل استفبزُ
ثَزُ ٍ پس اظ زفبع اظ پبيبى ًبهِ لبثل ّعيٌِ ٍ يب شذيطُ ًوي ثبضس.
 -1-3-2ضسبلِ زوتطي :
سمف اػتجبض عطح ضوبضُ  3ضسبلِ زوتطي  150هيليَى ضيبل هي ثبضس 50 .زضصس اػتجبض عطح اظ اػتجبض
پژٍِّ استبز(اى) ضاٌّوب تبهيي ٍ وسط هي گطزز  .ايي اػتجبض زض هست اخطاي ضسبلِ لبثل استفبزُ ثَزُ ٍ پس
اظ زفبع اظ ضسبلِ لبثل ّعيٌِ ٍ يب شذيطُ ًوي ثبضس.
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تجصطُ  - 1زض صَضتي وِ حسالل  50زضصس اػتجبض عطح ضوبضُ  2 ٍ 1خْت تأهيي تدْيعات پژٍّطي ٍ
هَاز آظهبيطگبّي هٌظَض ضَز ،سمف اػتجبض عطح ضوبضُ  1تب  80هيليَى ضيبل ٍ عطح ضوبضُ 2
تب  40هيليَى ضيبل لبثل افعايص ذَاّس ثَز.
تجصطُ  - 2حساوثط تؼساز عطحّبي خبضي ضوبضُ  2 ٍ 1اػضبي ّيأت ػلوي ثِ ػٌَاى هدطي 4 ،هَضز ٍ ثِ
ػٌَاى ّوىبض  5هَضز هي ثبضس .زض صَضتي وِ عطح ثسٍى حك التحميك ٍ ّعيٌِ پطسٌلي تؼطيف
ضسُ ثبضس ،هطوَل ايي تجصطُ ًوي گطزز.
تجصطُ  - 3تسَيِ حسبة عطحّبي پژٍّطي ضوبضُ  2 ٍ 1هٌَط ثِ اضائِ گعاضش ًْبيي عطح ٍ ،ثِ تطتيت
چبح ٍ يب پصيطش  1 ٍ 2همبلِ زض ًططيِ ّبي هؼتجط هيثبضس .تَصيِ هيگطزز همبلِ ّب زض ًططيِ
ّبي هتفبٍت هٌتطط ضًَس.
 -2ضطوت زض هدبهغ ػلوي هؼتجط زاذل ٍ ذبضج اظ وطَض:
ّ -1-2عيٌِ ّبي ضطوت اػضبي ّيأت ػلوي زض هدبهغ هؼتجط ثييالوللي ذبضج اظ وطَض خْت اضائِ همبلِ
ضفبّي ٍ يب ضطوت زض وبضگبُّبي ػلوي هؼتجط ذبضج اظ وطَض(خبيگعيي ضطوت زض هدبهغ ػلوي)
اػن اظ ّعيٌِ ثجتًبم ،ثليت ضفت ٍ ثطگطت ٍ اسىبى ثب استٌبز ثِ هصَثبت هطثَط لبثل پطزاذت هي-
ثبضس.
تجصطُ :4اػضبي ّيبت ػلوي هي تَاًٌس زض فبصلِ ظهبًي ثؼس اظ ضطوت زض هدوغ لجلي ٍ زض عي يىسبل
تب لجل اظ زضذَاست ثطاي ضطوت زض اٍليي هدوغ زض سبل خبضي ،ثب وست  20اهتيبظ ،زٍ ثبض زض سبل
زض هدبهغ هؼتجط ثيي الوللي ضطوت ًوبيٌس.
ّ -2-2عيٌِ ضطوت اػضبي ّيأت ػلوي زض ّوبيصّبي هؼتجط ػلوي زاذل وطَض ثط اسبس هصَثبت
هطثَط لبثل پطزاذت هيثبضس.
 -3هؼبزل ضيبلي ّعيٌِ چبح ( )Page chargeهمبلِ زض ًططيِ ّبي  Q2 ٍ Q1فْطست .JCR
 -4هؼبزل ضيبلي حك ػضَيت يه اًدوي ػلوي هؼتجط ذبضخي تب سمف  10هيليَى ضيبل ٍ يه اًدوي
ػلوي هؼتجط زاذلي .
 -5حك ثجتًبم ضطوت زض وبضگبُّب ٍ زٍضُّبي وَتبُهست آهَظضي ٍ پژٍّطي زاذل وطَض تب سمف 2
هيليَى ضيبل .
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ّ -6عيٌِ ّبي ذطيس تدْيعات ٍ هَاز هصطفي تَليس زاًص فٌي ٍ يب سبذت تدْيعات آظهبيطگبّي تب
سمف  40هيليَى ضيبل .
 -7هطبضوت زض عطح ّبي پژٍّطي ٍ فٌبٍضي هطتطن ثطٍى زاًطگبّي زاذل ٍ ذبضج اظ وطَض زض لبلت
تفبّن ًبهِ ّبي ّوىبضي تب سمف  20زضصس اػتجبض عطح ٍ حساوثط  40هيليَى ضيبل.
ّ -8عيٌِ ّبي ضفت ٍ ثطگطت ٍ اسىبى زاذل وطَض هترصصيي هسػَ ذبضخي ثطاي اضائِ وبضگبُ ّبي
پژٍّطي يب سرٌطاًي ّبي ػلوي تب سمف  50هيليَى ضيبل .
ّ -9عيٌِ ّبي ثليت ضفت ٍ ثطگطت حضَض حساوثط يه هبِّ ػضَ ّيبت ػلوي(هبهَضيت ثسٍى فَق
الؼبزُ )  ،زض زاًطگبّْبي ثيي الوللي هؼتجط وِ هٌدط ثِ ػمس تفبّن ًبهِ ّوىبضي هطتطن ثيي زاًطگبُ
فطزٍسي هطْس ٍ آى زاًطگبُ گطزز( .هَافمت گطٍُ ،زاًطىسُ ٍ هؼبًٍت پژٍّص ٍ فٌبٍضي زاًطگبُ
ضطٍضي است).
 -10حساوثط ثِ هيعاى  20زضصس اػتجبض پژٍِّ الف ( اهتيبظي) ،هي تَاًس زض هَاضز شيل ّعيٌِ گطزز.
ّ -10-1عيٌِ ّبي ٍيطاستبضي همبلِ ّبي چبح ضسُ ثِ ظثبى اًگليسي زض ًططيِ ّبي فْطست  JCRتب
سمف  2هيليَى ضيبل.
ّ -10-2عيٌِ ثىبض گيطي زستيبض پژٍّطي اظ ثيي زاًطدَيبى زوتطي خبضي گطٍُ هطثَعِ ،حساوثط يه
زاًطدَ ثِ هست يه سبل تب سمف  30هيليَى ضيبل.
 -10-3ذطيس تدْيعات آظهبيطگبّي سطهبيِ اي ٍ تدْيعات سرت افعاضي ٍ ًطم افعاضي ثب هَافمت هؼبًٍت
پژٍّص ٍ فٌبٍضي زاًطگبُ.
 -10-4پطزاذت ّعيٌِ ثليت ضفت ٍ ثطگطت ضطوت زض خلسِ ّبي ضسوي اًدوي ّبي ػلوي زاذل
وطَض.
هادُ ً : 6حَُ ّسيٌِ کرد اػتبار ٍ تٌظین اسٌاد
خْت تسطيغ زض پطزاذت اػتجبضات عطح پژٍِّ ،تٌرَاّي زض اذتيبض زاًطىسُ لطاض زازُ هيضَز .پطزاذت
اػتجبض اظ هحل ايي تٌرَاُ پس اظ تأييس ضييس يب هؼبٍى  /هؼبٍى پژٍّطي ٍ فٌبٍضي زاًطىسُ صَضت هي-
گيطز.
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تٌظين اسٌبز عطحّبي پژٍّطي ضوبضُ :2 ٍ 1
ّ -1عيٌِ ذطيس تدْيعات آظهبيطگبّي سطهبيِاي ٍ هَاز آظهبيطگبّي ٍ هصطفي ثب اضائِ فبوتَض هؼتجط ٍ لجض اًجبض /
صَضتدلسِ پطزاذت هيگطزز.
 -2حكالتحميك ّط يه اظ ّوىبضاى عطح اظ هحل اػتجبض پژٍِّ ّوبى ّوىبض لبثل پطزاذت ذَاّس ثَز.
 -3حكالتحميك عطح پس اظ ذبتوِ عطح ٍ چبح (يب پصيطش) همبلِ (ّب) ٍ اضائِ زضذَاست هدطي ٍ تأييس هؼبٍى /
هؼبٍى پژٍّطي ٍ فٌبٍضي زاًطىسُ ثب تَخِ ثِ زستَضالؼول سبهبًسّي حكالتحميك لبثل پطزاذت هيثبضس.
ّ -4عيٌِ ّبي پطسٌلي ٍ سبيط ّعيٌِّبي عطح ،حست هَضز ثب اضائِ فبوتَض  /صَضتدلسِ عجك ضَاثظ عطح ّبي
پژٍّطي لبثل پطزاذت ذَاّس ثَز (.سبيط ّعيٌِ ّبي عطح ً ،وي تَاًس ثيص اظ  25زضصس ّعيٌِ عطح ثبضس) .

تٌظين اسٌبز عطحّبي پژٍّطي ضوبضُ : 3
 -1اػتجبض عطحّبي ضوبضُ  3ثب اضائِ اسٌبز هثجتِ ثِ استبز ضاٌّوب (ضاٌّوبي اٍل) پطزاذت هيگطزز.
 -2زض عطح ّبي ًظطي ّعيٌِ ّبي هسبفطت استبز ضاٌّوبي اٍل ٍ زاًطدَ تب سمف هصَة لبثل پطزاذت
ذَاّس ثَز.
 -3حساوثط  50زضصس اػتجبضات عطحّبي ضوبضُ  3خْت ذطيس تدْيعات سطهبيِ اي هي تَاًس هٌظَض گطزز
وِ هستلعم اضائِ فبوتَض هؼتجط ٍ لجض اًجبض هي ثبضس.
ّ -4عيٌِ ذطيس هَاز آظهبيطگبّي ٍ هصطفي ثب اضائِ فبوتَض هؼتجط لبثل پطزاذت هي ثبضس.
ّ -5عيٌِ ّبي پطسٌلي ثب اضائِ گَاّي اًدبم وبض /صَضتدلسِ لبثل پطزاذت هي ثبضس.

تٌظين اسٌبز ضطوت زض ّوبيصّب ٍ پطزاذت حك ثجت ًبم ضطوت زض وبضگبُّب ،زٍضُّبي وَتبُهست
آهَظضي ٍ پژٍّطي زاذل وطَض:
ّعيٌِ هطتجظ ثب ضطوت زض ّوبيصّب ،پطزاذت حك ثجت ًبم ضطوت زض وبضگبُّب ٍ زٍضُّبي وَتبُهست آهَظضي ٍ
پژٍّطي زاذل وطَض ،ووه ثِ ضطوت زاًطدَيبى زوتطي زض ّوبيص ّبي ذبضخي ،ووه ثِ ضطوت زاًطدَيبى
زوتطي زض وبضگبُ ّبي پژٍّطي زاذل وطَض ثب اضائِ اسٌبز هثجتِ ٍ ضػبيت سمف اػتجبض هصَة ٍ ضَاثظ هطثَط لبثل
پطزاذت هي ثبضس.

تٌظين اسٌبز ّعيٌِ چبح همبلِ ) ،(page chargeحك ػضَيت زض هدبهغ ػلوي زاذل ٍ ذبضج اظ وطَض:
ثب اضائِ ضسيس (يب فبوتَض) اظ هطاخغ شيطثظ لبثل پطزاذت هيثبضس.
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تٌظين اسٌبز ّعيٌِ تَليس زاًص فٌي ٍ سبذت تدْيعات:
ّعيٌِ ّبي ذطيس تدْيعات ٍ هَاز هصطفي تَليس زاًص فٌي ٍ يب سبذت تدْيعات آظهبيطگبّي ،ثب اضائِ اسٌبز هثجتِ
ٍ ضػبيت سمف اػتجبض هصَة ٍ ضَاثظ هطثَط لبثل پطزاذت هي ثبضس.

تٌظين اسٌبز ّعيٌِ عطح ّبي پژٍّص ٍ فٌبٍضي ثطٍى زاًطگبّي:
زض لبلت عطح ّبي پژٍّص ٍ فٌبٍضي ثطٍى زاًطگبّي هصَة هسيطيت اضتجبط ػلوي زاًطگبُ ٍ خبهؼِ صَضت هي
گيطز.

تٌظين اسٌبز ّعيٌِ ّوىبضي ّبي ثيي الوللي :
تٌظين اسٌبز زػَت اظ هترصصيي ذبضج اظ وطَض ٍ حضَض يه هبِّ ػضَ ّيبت ػلوي زض زاًطگبُ ّبي هؼتجط
ثيي الوللي ثب اضائِ اسٌبز هثجتِ ٍ ضػبيت سمف اػتجبض هصَة ٍ ضَاثظ هطثَط لبثل پطزاذت هي ثبضس.

تٌظين اسٌبز ّعيٌِ زستيبض پژٍّطي:
زض لجبل ػمس تفبّن ًبهِ ّوىبضي ،ثب اضائِ گعاضش ػولىطز ٍ تبييس تَسظ ػضَ ّيبت ػلوي ٍ هؼبٍى زاًطىسُ زض 4
لسظ لبثل پطزاذت ذَاّس ثَز.

تٌظين اسٌبز ٍيطاستبضي همبلِ ّب ثِ ظثبى اًگليسي:
ثب اضائِ فبوتَض هؼتجط لبثل پطزاذت است.
هادُ  : 7هحاسبِ ٍ هویسي اهتیازات
فؼبليتّبي پژٍّطي ٍ فٌبٍضي هطوَل عطح ّط ػضَ ّيأت ػلوي ،اظ اثتسا تب اًتْبي زٍضٓ اضظيبثي (11
زي سبل لجل تب  10زي سبل ثؼس) تَسظ هؼبٍى /هؼبٍى پژٍّطي ٍ فٌبٍضي زاًطىسُ ثطضسي ٍ اهتيبظ زازُ
هي ضَز .ايي اهتيبظ خْت ثطضسي ٍ تصَيت ًْبيي ثِ هؼبًٍت پژٍّطي ٍ فٌبٍضي زاًطگبُ اضسبل هي گطزز.

هادُ  : 8اهتیاز ٍيژُ
زض ضاستبي تَخِ ٍيژُ ثِ تَسؼِ ٍ اضتمبي ويفيت پژٍّص ٍ فٌبٍضي ،ثِ هيعاى هٌسضج شيل ثِ اػتجبض
پژٍِّ ٍاخسيي ضطايظ اضبفِ ذَاّس ضس .پس اظ و ست ايي ػٌبٍيي زض ّط سبل ،افعايص هَضزًظط زض
اػتجبض پژٍِّ ّوبى سبل لحبػ ذَاّس ضس.
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 -1استبز ًوًَِ وطَضي

هؼبزل  50زضصس اػتجبض پژٍِّ

 -2پژٍّطگط ثطتط وطَضي

هؼبزل 50زضصس اػتجبض پژٍِّ

 -3ضتجِ اٍل خطٌَاضُ فبضاثي ،ذَاضظهي ٍ ضاظي

هؼبزل  25زضصس اػتجبض پژٍِّ

 -4وست ثبالتطيي  H_Indexزض گطٍُ

هؼبزل  15زضصس اػتجبض پژٍِّ

 -ثطاي هحبسجِ  H_Indexثبظُ ظهبًي پٌح سبلِ ،حصف ذَزاستٌبزيً ،طبًي زاًطگبُ فطزٍسي هطْس ٍ

هستٌسات ًوبيِ ضسُ زض پبيگبُ  wosزض ّط سبل زض ًظط گطفتِ هيضَز.

 ّط فطز ّط پٌح سبل يه ثبض هي تَاًس اظ ايي اهتيبظ استفبزُ ًوبيس. -5وست ػٌَاى ثطتط زض خطٌَاضُ فٌبٍضي هلي تَسظ هسيط ػبهل ضطوت ّبي زاًص ثٌيبى يب هسيط ػبهل
هؼبزل  20زضصس اػتجبض پژٍِّ

ٍاحسّبي هطاوع ضضس زاًطگبُ:
 -6خصة زاًطدَي زوتطي غيطايطاًي:

زض ضضتِ ّبي ثب ظهيٌِ ّبي آظهبيطگبّي ثِ اظاي ّط زاًطدَ تب سمف 100هيليَى ضيبل ثطاي اخطاي ضسبلِ
زوتطي ٍ زض ضضتِ ّبي ًظطي ثِ اظاي خصة ّط زاًطدَ  20هيليَى ضيبل خْت ضطوت زض هدبهغ ػلوي
ذبضج اظ وطَض.
ايي اػتجبض اظ هحل ضْطيِ ٍاحسّبي ضسبلِ تبهيي ذَاّس ضس ٍ ثب اضائِ اسٌبز هثجتِ لبثل ّعيٌِ ذَاّس ثَز.
ايي آيييًبهِ زض خلسِ هَضخ  1393/12/25ضَضاي پژٍّطي ٍ فٌبٍضي زاًطگبُ زض  8هبزُ ٍ  6تجصطُ
ثِ تصَيت ضسيس ٍ زض خلسِ هَضخ ّ 1394/01/16يأت ضييسِ زاًطگبُ تأييس ًْبيي گطزيس ٍ اظ تبضيد
 1394/01/01الظم االخطا است.
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