
  فزصت مطالعاتی دستورالعمل تشویقی       

 مقدمه       

افضایؾ هجبلؾ ثب تَجِ ثِ دسخَاػت ّبی هىشس هتمبضیبى دس خلَف ٍ هغبلؼبتی كت اػتفبدُ ثْیٌِ اص هبهَسیت فش ثِ هٌظَس                         

ثب ػٌبیت ثِ اػٌبد كَست گشفتِ دس جلؼِ ّن اًذیـی ثب هذیشاى گشٍُ ّب ی داًـگبُ ٍ  پیشٍ هزاوشات ٍهبهَسیت ایي صهبى  هذتپشداختی ٍ 

، دػتَس الؼول تـَیمی فشكت هغبلؼبتی ّیبت اهٌب 03/07/1393هلَثِ هَسخ  ٍ  آییي ًبهِ فشكت هغبلؼبتی اثالؿی ٍصاست ػلَم، ثبالدػتی

 دس دٍ ثخؾ الف ٍ ة ثِ تلَیت سػیذ.

هجوَع حمَق ٍ هضایبی ػضَ ّیأت ػلوی ثشاػبع هَاسد ریل، تـَیمی فشكت هغبلؼبتی پشداخت  4/0تب ػمف حذاوثش هبُ ٍ  6ثشای حذاوثش  الف(

ًیوؼبل  2هبُ ) 12هبُ ٍ دس ؿشایظ اػتثٌبیی تب  9ثذیْی اػت توذیذ صهبى ووبوبى تبثغ آییي ًبهِ فشكت هغبلؼبتی ثَدُ ٍ حذاوثش تب  گشدد.هی 

         فَق الؼبدُ  لبثل ثشسػی هی ثبؿذ. تحلیلی( ثِ كَست هبهَسیت ثذٍى 

                                                                                                    

                                                                                                                            (A+B+C+D ) .0.0 ضزیة تشویقی فزصت مطالعاتی : 

:A  پذیزش دهنده  دانشگاهاعتثار 

 گشدد. تؼییي هیٍ ثِ ؿشح صیش  SCImagoثٌذی ٍثگبُ  ثشاػبع ستجِ پزیشؽ دٌّذُ داًـگبُاػتجبس اهتیبص 

 SCImagoدر رتثه  A امتیاسحداکثز 

 50ووتش اص  10

8 99-50 

6 249-100 

4 499-250 

2 799-500 

 800ثیـتش اص  0

  

 

 

 :B اعتثار پذیزش دهنده 

 Thomsonٍثگبُ ٍ ثش اػبع اعالػبت ثذٍى خَد اػتٌبدی  ،ول hگشدد. ؿبخق  تؼییي هی hاػتجبس فشد پزیشؽ دٌّذُ ثشاػبع ؿبخق اهتیبص 

Reuters ثبؿذ. هی 

 hشاخص  B امتیاسحداکثز 

 ػلَم اًؼبًی هحض ٍ اجتوبػیتجشثی، ػلَم 

 ٍ ثیـتش 40 10 10

8 10 39-30  

6 10               29-20 

4 6 19-15 

2 3 14-10 

  10ووتش اص  0 0

 

 

 

 



  :C متقاضی هیات علمیاعتثار 

 Thomsonٍثگبُ ٍ ثش اػبع اعالػبت ثذٍى خَد اػتٌبدی  ، ول hگشدد. ؿبخق  تؼییي هی hثشاػبع ؿبخق هتمبضی  ّیبت ػلویاػتجبس اهتیبص 

Reuters ثبؿذ. هی 

 hشاخص  Cامتیاس حداکثز 

 ػلَم اًؼبًی ػلَم تجشثی، هحض ٍ اجتوبػی

 ٍ ثیـتش 19 10 10

8 10 18-16 

6 10 15-13 

4 6 12-9 

2 3 8-5 

 4ووتش اص  0 0

 

 

D :فزصت مطالعاتی  دستاورد 

 گشدد. ّبی دٍسُ فشكت هغبلؼبتی تؼییي هی هؼتخشج اص فؼبلیت )ّب(  فشكت هغبلؼبتی ثشاػبع همبلِ دػتبٍسداهتیبص 

 .هَسد ًظش اػت اسائِ پزیشؽ همبلِایي ثٌذ  وؼت اهتیبصؿشط 

 

 گزوه D امتیاسحداکثز  

10 JCR Q1 

5/7 JCR Q2 

5 JCR Q3 

5/2 JCR Q4 

 

دسكذ ثِ  50ثبؿذ ثِ هیضاى همبلِ داًـگبُ فشدٍػی هـْذ هؼئَل ًـبًی ًَیؼٌذُ ػضَ ّیبت ػلوی ًَیؼٌذُ هؼئَل همبلِ ثبؿذ ٍ تجلشُ: چٌبًچِ  

 اضبفِ هی گشدد. اهتیبص

) اص  هشثَعِهغبثك آییي ًبهِ ٍ ؿیَُ ًبهِ ؼْذات ػضَ ّیبت ػلوی تهجلؾ تـَیمی فَق الزوش، كشفب دس كَستی تؼلك هی گیشد وِ ولیِ  .1

 هحمك گشدد.جولِ اسائِ همبلِ(، 

 ثبؿذ.ثِ ثؼذ  1/4/1395ایي هلَثِ ؿبهل وؼبًی خَاّذ ثَد وِ ؿشٍع هبهَسیت آًبى اص  .2

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 (تاتستان کوتاه مدت خارج اس کشور ) دوره فزصت مطالعاتیب( 

 ثب ؿشایظ صیش تلَیت گشدیذ: ( تبثؼتبىوَتبُ هذت خبسج اص وـَس )دٍسُ هبهَسیت فشكت هغبلؼبتی 

اػتفبدُ  هبهَسیتداسا ثبؿٌذ، هی تَاًٌذ اص ایي  سه سال گذشتهدس عی ثِ تشتیت اٍلَیت افشادی وِ حذالل یىی اص ؿشایظ صیش سا  .1

 ًوبیٌذ:

 ی.الف( وؼت ػٌبٍیي اػتبد ًوًَِ ٍ یب پظٍّـگش ثشتش وـَس                 

 ة( چبح همبلِ داؽ ٍ یب پشاػتٌبد ٍ یب چبح همبلِ دس ًـشیِ ّبی ثؼیبس هؼتجش ثیي الوللی ) هبًٌذ ػبیٌغ ٍ ًیچش(.                 

 .ESI% پشاػتٌبد دس حَصُ هَضَػی هشتجظ ثش اػبع ٍثگبُ 1ح( لشاس گشفتي دس فْشػت                  

 ؿبخق ّبی ویفی پظٍّؾ ٍ فٌبٍسی ثب ًظش هؼبًٍت پظٍّؾ ٍ فٌبٍسی داًـگبُ ت( وؼت ثیـتشیي اهتیبص ثش اػبع                 

هبُ آى ثب تٌظین ثشًبهِ ّبی آهَصؿی، هبهَسیت ثذٍى  1هبُ آى هشخلی هحؼَة ٍ  2هبُ هی ثبؿذ.  3هذت صهبى ایي هبهَسیت حذاوثش  .2

 فَق الؼبدُ هٌظَس هی گشدد.

 هـوَل تؼذاد ًَثت اػتفبدُ اص فشكت هغبلؼبتی ًوی گشدد. هبهَسیتیي ا .3

 هبُ ( اهىبى پزیش ًیؼت. 6اص فشكت هغبلؼبتی خبسج اص وـَس ) حذالل اص ایي هبهَسیت، ثالفبكلِ لجل ٍ ثؼذ اػتفبدُ  .4

 اػضام افشاد خبسج اص ػْویِ هؼوَل هی ثبؿذ.  .5

 هِ هؼتجش ثب روش ػٌَاى پشٍصُ ّوىبسی هی ثبؿذ.اػتفبدُ اص ایي هبهَسیت هـشٍط ثِ اسائِ دػَت ًب .6

ایي هبهَسیت هٌجش ثِ لشاسداد پشٍطُ هـتشن ثیي الوللی فی هبثیي داًـگبُ فشدٍػی هـْذ ٍ داًـگبُ پزیشؽ دٌّذُ ٍ  وِ دس كَستی .7

َّاپیوب ّضیٌِ ثلیظ سفت ٍ ثشگـت گشدد، حذاوثش تب یه ػبل اص ؿشٍع هبهَسیت هـتشن   JCRیه همبلِ  )پزیشؽ( چبحیب هٌجش ثِ 

  پشداخت هی گشدد. هیلیَى سیبل 50تب ػمف   ػضَ ّیبت ػلوی

ّش ًفش،  10اص  ووتشاػتفبدُ ًوبیذ. دس گشٍُ ّبی  هبهَسیتحذاوثش یه ًفش هی تَاًذ اص ایي دس ّش گشٍُ ًفش  10ثِ اصای ّش دس ّش ػبل  .8

 اهىبى فشاّن خَاّذ ثَد.چٌذ ػبل یىجبس ) ثِ تٌبػت تؼذاد ًفشات گشٍُ( ایي 

ثِ هتمبضیبى، تلوین گیشی ٍ تبییذ ًْبیی جْت اػضام ثب دس ًظشگشفتي هحذٍدیت ّب ٍ ثب ػٌبیت ثِ ثشًبهِ ّبی اسائِ ؿذُ اص ػَی                 

 بُ هحَل هی گشدد.ثِ هؼبًٍت پظٍّؾ ٍ فٌبٍسی داًـگ، آٍسدُ هبهَسیتثب لحبػ هحَسّبی اٍلَیت داس داًـگبُ ٍ هبهَسیت فَق الزوش، 

 

 


