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  پژوهشی های پروپوزال کیفی ارزیابی دهی امتیاز جدول

 

   :پروژه عنوان

      

   :تحقیقاتی مرکز یا دانشگاه نام                                                             : مجری خانوادگی نام و نام
 

   :سازمان در اقدام نامه تاریخ و شماره                                                               :سازمان در متقاضی

 

 

 عنوان ردیف
 حداکثر

 امتیاز

 امتیاز

 متعلقه
 توضیحات

1 
 مراکز یا دانشگاه رتبه امتیاز

 علمی
11  

به  وابسته اسلام جهان علوم استنادی پایگاه گزارش آخرین به توجه با

 (ISC) فناوری و تحقیقات علوم، وزارت

  02 مجری علمی مرتبه امتیاز 2
 51( استاد ،(امتیاز 51) ممتاز استاد مجری استخدامی حکم استناد به

 ) امتیاز 2 (مربی ،) امتیاز 1) استادیار ،)امتیاز 7) دانشیار ،(امتیاز

  12 مجری کار سابقه امتیاز 3
 ،)امتیاز 2 (سابقه سال 1-5: مجری استخدامی حکم استناد به

 ،)امتیاز 6 (سابقه 51-51 ،)امتیاز 4 (سابقه سال 51-1

 امتیاز( 51سال سابقه ) 21-01(، امتیاز 8 (سابقه سال 21-51

4 
 تألیف امتیاز

 )اصلی نویسنده (
1  

 شغلی تخصصی حوزه با مرتبط فقط - کتاب

 ) امتیاز 5 کتاب هر (

1 

 داخلی مقاله امتیاز

 در شده ثبت نشریات فقط(

 فقط-علوم وزارت سامانه

 دانش تخصصی حوزه با مرتبط

 فقط نویسنده اول(-آموختگی

12  
 ) امتیاز 2 مقاله هر (پژوهشی - علمی نشریه در مقاله

 ) امتیاز 5 مقاله هر (ترویجی  علمی نشریه در مقاله

6 

 (ISI) خارجی مقاله امتیاز

 تخصصی حوزه با مرتبط فقط(

 )آموختگی دانش

02  

 ) امتیاز 1 مقاله هر) –اول  نویسنده ISI مقاله

 ) امتیاز 0 مقاله هر)  -دوم نویسنده ISI مقاله

 ) امتیاز 0 مقاله هرـ ) اول نویسنده - ها نمایه سایر مقاله

 ) امتیاز 2 مقاله هر) -دوم نویسنده  ها نمایه سایر مقاله

7 

 ، تحقیقاتی های پروژه سابقه امتیاز

 یافته خاتمه اجرایی ، مطالعاتی

 تخصصی حوزه با مرتبط فقط(

 )آموختگی دانش

02  
 7 پروژه هر) صنعتی های محیط و ها سازمان با قرارداد دارای های پروژه

 ) امتیاز

 ) امتیاز 4 پروژه هر) ها سازمان سایر با قرارداد دارای های پروژه

 باشدمی 066از  06 حداقل امتیاز قابل قبول در این مرحله  122 جمع

 : تخصصی کمیته جلسه برکزاری تاریخ

 

  امضاء /نام و نام خانوادگی اعضای کمیته تخصصی پژوهش 

 

 

   فناوری و پژوهش مدیر خانوادگی نام و نام /امضاء                          فناوری و پژوهش کارشناس خانوادگی نام و نام /امضاء


