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هؼاًٍت پژٍّش ٍ فٌاٍری داًشگاُ

آییي ًاهِ ٍ دستَرالؼول
ًحَُ تخصیص اػتثار پژٍّاًِ ( )Grantتِ اػضای ّیأت ػلوی داًشگاُ تثزیش
تِ هٌظَض تطغیة ٍ تكَیق ّطچِ تیكتط اػضای هحتطم ّیأت ػلوی زاًكگاُ تثطیع تِ افعایف زؾت آٍضزّای پػٍّكی ٍ توطکع ضٍی
تَلیسات پػٍّكی انیل ،آییي ًاهِ ٍ زؾتَض الؼول اجطایی ًحَُ ترهیم پػٍّاًِ تِ اػضای ّیأت ػلوی زاًكگاُ ،تا ضػایت هفاز
آییي ًاهِ جسیس پػٍّاًِ ههَب ٍ 90/6/27ظاضت ػلَم ،تحقیقات ٍ فٌاٍضی ،پؽ اظ تطضؾیّای هقسهاتی زض جلؿِّای هَضخ
 95/11/30 ٍ 95/10/18قَضای پػٍّف ٍ فٌاٍضی زاًكگاُ ،زض ًْایت زض جلؿِ هَضخ  95/12/14آى قَضا زض  4هازُ ٍ  11تثهطُ
تِ تهَیة ًْایی ضؾیسُ اؾت .تا اتالؽ ایي آییي ًاهِ ،زؾتَضالؼول اجطایی پػٍّاًِ ( )Grantزاًكگاُ تثطیع ههَب ؾال  1393لغَ ٍ
تالاثط هیقَز.

هادُ  – 1اّذاف
الف – اضتقای فؼالیتّای پػٍّكی ٍ افعایف تطٍى زازّای انیل پػٍّكی
ب – ایجاز تؿْیالت الظم تِ هٌظَض تؿطیغ زض ضًٍس اجطای فؼالیتّای پػٍّكی
ج – افعایف هیعاى تْطُ ٍضی ٍ اؾتفازُ تْیٌِ اظ هٌاتغ هالی زاًكگاُ
ز – حوایت اظ اػضای ّیأت ػلوی ٍاجس قطایظ ٍ فؼال زض اهَض تحقیقاتی

هادُ  – 2ضَاتظ ٍ هقزرات کلی:
 -1 – 2زض کلیِ فؼالیتّای پػٍّكی نَضت گطفتِ تَؾظ اػضای ّیأت ػلوی زاًكگاُ تثطیع تطای اذص پػٍّاًِ ،تایس آزضؼ نحیح
(داًشگاُ تثزیش  )University of Tabriz -شکطقَز.
 -2 – 2ذطیس تجْیعات ازاضی غیط آظهایكگاّی اػن اظ هیع ،نٌسلی  ،کوس ،پطزُ کطکطُ ،کَلط ٍ  ..........اظ هحل اػتثاض گطًت هوٌَع
اؾت.
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 -3 – 2اػضای ّیأت ػلوی جسیساالؾترسام ،تا هؼطفی کتثی اظ ؾَی ٍاحس هحل ذسهت ،اظ  20اهتیاس پػٍّاًِ اػغایی زاًكگاُ
تطذَضزاض ذَاٌّس تَز.
تثصزُ  : 1اػضای ّیأت ػلوی هطتی کِ تا اذص هسضک زکتطا تِ زضجِ اؾتازیاضی اضتقاء یافتِ اًس اظ اهتیاظ هازُ ً 3 – 2یع تطذَضزاض
ذَاٌّس قس.
 - 4 – 2اػضای ّیأت ػلوی تاظًكؿتِ هیتَاًٌس تِ ًؿثت فؼالیتّای پػٍّكی ذَز اظ پػٍّاًِ اػغایی زاًكگاُ تْطُ هٌس قًَس .تا
ایي تَضیح کِ ّعیٌِّای اًجام یافتِ اظ هحل گطًت ،قاهل ذطیس کاهپیَتط ٍ لَاظم جاًثی آى ًرَاّس تَز.
 - 5 – 2تِ هقالِّای چاج قسُ زض هجالت ًاهؼتثط هَجَز زض لیست سیاُ ٍسارت ػلَم ،تحقیقات ٍ فٌاٍری اهتیاظی تؼلق
ًرَاّس گطفت.
ً -6 – 2حَُ هحاؾثِ اهتیاظ فؼالیتّای پػٍّكی هَضَع ایي آییي ًاهِ تا تَجِ تِ تؼساز هؤلفاى ٍ تط اؾاؼ ضطیة اهتیاظات آییي
ًاهِ اضتقاء (جسٍل ظیط) نَضت ذَاّس گطفت.
تؼذاد ّوکاراى

سْن ّزیک اس ّوکاراى اس اهتیاس هزتَط

هجوَع ضزایة

اٍل

تقیِ ّوکاراى

1

%100

----------------

--------------

2

%90

%60

%150

3

%80

%50

%180

4

%70

%40

%190

5

%60

%30

%180

 ٍ 6تاالتز

%50

≥ %25

%175

هادُ  – 3هؼیارّای تخصیص اػتثار پژٍّاًِ (گزًت)
اػتثاض پػٍّاًِ اػضای ّیأت ػلوی تط اؾاؼ قاذمّای ظیط ٍ هجوَع اهتیاظات کؿة قسُ اظ ایي قاذمّا نَضت هیگیطز:
 - 1 – 3هقالِّای هٌتشزشذُ اػضای ّیأت ػلوی در ًشزیات هؼتثز ػلوی اػن اس چاپی یا الکتزًٍیکی:
 - 1 - 1 –3تِ اظای ّط هقالِ چاج قسُ زض هجالت ًوایِ شذُ در : WOS ،JCR

 7اهتیاس

تثصزُ  :1هقاالت ًوایِ قسُ زض  JCRکِ زض لیؿت ( Q1هؿترطج اظ پایگاُ اؾتٌازی  )Web of Scienceقطاض هیگیطًس ،تا
ضطیة  2هحاؾثِ ذَاٌّس قس.
تثصزُ  :2هقاالت ًوایِ قسُ زض  JCRکِ زض لیؿت ( Q2هؿترطج اظ پایگاُ اؾتٌازی  )Web of Scienceقطاض هیگیطًس ،تا
ضطیة  1/25هحاؾثِ ذَاٌّس قس.
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تثصزُ  :3هقاالت هَضَع تٌس  1 - 1 – 3کِ تِ نَضت هكتطک تا پػٍّكگطاى ٍ ًَیؿٌسگاى ذاضجی ًَقتِ هیقًَس تا ضطیة 1/5
هحاؾثِ ذَاٌّس قس.
تثصزُ  :4تِ هٌظَض تطغیة اػضای ّیأت ػلوی ضقتِّای ػلَم اًؿاًی تِ چاج هقالِ زض هجالت ًوایِ قسُ زض  ،JCRاهتیاس هقالِ
ّایی کِ زض هجالت ( Q1هؿترطج اظ پایگاُ اؾتٌازی  )Web of Scienceتِ چاج ضؾیسُ تاقٌس تا ضطیة  3هحاؾثِ ذَاّس
قس.
 - 2 - 1 –3تِ اظای ّط هقالِ چاج قسُ زض هجالت ًوایِ شذُ در

: Scopus

 6اهتیاس

 - 3 - 1 – 3تِ اظای ّط هقالِ چاج قسُ زض هجالت هؼتثط ػلوی – پػٍّكی زاذلی (هَضز تأییس ٍظاضت ػلَم ،تحقیقات ٍ فٌاٍضی)
کِ زض پایگاُ اؾتٌازی ً ISCوایِ قسُ اًس ٍ ًیع ّط هقالِ چاج قسُ زض هجالت هؼتثط ػلوی  -پػٍّكی زاذلی هؼتثط ٍظاضت
تْساقت  ،زضهاى ٍ آهَظـ پعقکی )ًوایِ شذُ در : (Pubmed

 5اهتیاس

تثصزُ  : 5تِ هقاالتی کِ زض هجالت ( Q1هؿترطج اظ پایگاُ اؾتٌازی  )ISCتِ چاج ضؾیسُ تاقٌس  6اهتیاس تؼلق هیگیطز.
 - 4 - 1 – 3تِ اظای ّط هقالِ چاج قسُ زض هجالت هؼتثط ػلوی  -تطٍیجی ًوایِ قسُ زض : ISC

 2اهتیاس

 - 2 – 3هقالِ ّای چاج شذُ اػضای ّیأت ػلوی در هجوَػِ هقاالت کٌفزاًسّای داخلی ٍ تیي الوللی:
 - 1 - 2 – 3تِ اظای ّط هقالِ چاج قسُ زض هجوَػِ هقاالت کاهل ّوایشّای تیيالوللی یا  CDآى 2 :اهتیاس
 - 2 - 2 – 3تِ اظای ّط هقالِ چاج قسُ زض ذالنِ هقاالت ّوایشّای تیيالوللی یا  CDآى 1 :اهتیاس
 - 3 - 2 – 3تِ اظای ّط هقالِ چاج قسُ زض هجوَػِ هقاالت کاهل ّوایشّای هلی یا  CDآى 1 :اهتیاس
 - 4 - 2 – 3تِ اظای ّط هقالِ چاج قسُ زض ذالنِ هقاالت ّوایشّای هلی یا  CDآى 0/5 :اهتیاس
تثصزُ  : 6حساکثط اهتیاظ قاتل قثَل اظ تاتت ذالنِ هقاالت ٍ هقاالت کاهل کٌفطاًؽّای هلی ٍ تیي الوللی زض ّط ؾال  5اهتیاظ
ذَاّس تَز.
 - 3 – 3کتابّای چاج شذُ:
 - 1 - 3 – 3کتابّای تألیفی (زاٍضی قسُ) ههَب قَضای تألیف ٍ تطجوِ زاًكگاُ تثطیع:

 20اهتیاس

 - 2 – 3 – 3کتابّای تألیفی چاج قسُ تَؾظ زاًكگاُ ّای زٍلتی ،ؾایط هطاکع هؼتثط ػلوی زاًكگاّی (هطاکع ًكط زاضای اقتْاض
زاًكگاّی هاًٌس جْاز زاًكگاّی ،ؾوت ،هطکع ًكط زاًكگاّی ):

 15اهتیاس

 – 3 - 3 – 3کتابّای تألیفی (تِ ظتاى اًگلیؿی) تَؾظ ًاقطیي هؼتثط تیي الوللی:
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 20اهتیاس

 - 4 - 3 – 3تِ کتابّای چاج هجسز تا تجسیس ًظط ،حساکثط یک پٌجن اهتیاظ هطتَط تؼلق هیگیطز.
 - 5 - 3 – 3تِ کتابّای تطجوِ قسُ تَؾظ زاًكگاُ ّای زٍلتی ،ؾایط هطاکع هؼتثط ػلوی زاًكگاّی (هطاکع ًكط زاضای اقتْاض
زاًكگاّی هاًٌس جْاز زاًكگاّی ،ؾوت ،هطکع ًكط زاًكگاّی ):

 10اهتیاس

 - 6 - 3 – 3کتابّای تألیفی ٍ تطجوِای چاج قسُ تَؾظ ؾایط هطاکع ًكط:

 5اهتیاس

 - 7 - 3 – 3اهتیاظ کتابّای تطگعیسُ ؾال جوَْضی اؾالهی ایطاى تا ضطیة  1/5هحاؾثِ ذَاّس قس.
 Book chapter - 8 - 3 – 3هٌتكطُ اظ ؾَی ًاقطاى هؼتثط ٍ هكَْض تیي الوللی (مانند John - Springer -Elsevier

 5 :)Routledge – Oxford – Mc Grow Hill - Blackwell – Taylor & Francis - Wileyاهتیاس
تثصزُ  : 7اهتیاظ کتابّای چاج قسُ زض حَظُ ازتیات پایساضی ٍ اقتهاز هقاٍهتی تا ضطیة  1/5هحاؾثِ ذَاّس قس.
ً - 4 – 3شاىّای ػلوی  -پژٍّشی:
زضیافت جَایع یا ًكاىّای ػلوی – پػٍّكی اظ جكٌَاضُّای ػلوی هؼتثط تیيالوللی ٍ زاذل کكَض:
 - 1 - 4 – 3جكٌَاضُّای هؼتثط تیيالوللی ،فاضاتی ٍ ذَاضظهی :حساکثط  25اهتیاس (رتثِ اٍل 25 :اهتیاس  -رتثِ دٍم20 :
اهتیاس  -رتثِ سَم 15 :اهتیاس)
 - 2 - 4 – 3جكٌَاضُّای قید تْایی ،ضاظی :حساکثط  15اهتیاس ( رتثِ اٍل 15 :اهتیاس  -رتثِ دٍم 10 :اهتیاس  -رتثِ سَم:
 5اهتیاس)

 - 3 - 4 – 3پػٍّكگط تطگعیسُ کكَضی ،اؾتاز ًوًَِ کكَضی  40 :اهتیاظ

 - 5 – 3اختزاػات ،اکتشافات ٍ ارائِ ًظزات ًَیي:
 - 1 - 5 – 3ثثت اذتطاع ،اکتكافًَ ،آٍضی یا اثط تسیغ ػلوی ٍ ٌّطی زاضای گَاّیٌاهِ ( )Patentاظ هطاجغ هؼتثط تیي الوللی:
 15اهتیاس
 - 2 - 5 – 3ثثت اذتطاع ،اکتكافًَ ،آٍضی یا اثط تسیغ ػلوی زاضای گَاّیٌاهِ ( )Patentاظ هطاجغ هؼتثط زاذلی کِ تِ تأییس
هسیطیت اهَض فٌاٍضی زاًكگاُ تثطیع (ازاضُ هالکیت فکطی) ضؾیسُ تاقس:
 - 3 - 5 – 3اضائِ ًظطیِ جسیس تا تأییس هطاجغ شیطتظ تیي الوللی:
 - 4 - 5 – 3اضائِ ًظطیِ جسیس تا تأییس هطاجغ شیطتظ زاذلی:

 10اهتیاس
 15اهتیاس

 10اهتیاس
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 - 5 - 5 – 3احطاظ کطؾی ًظطیِ پطزاظی تا تأییس قَضای ػالی اًقالب فطٌّگی:

 20اهتیاس

 - 6 – 3عزحّای تحقیقاتی تزٍى داًشگاّی:
 - 1 - 6 – 3تِ اظای ّط زُ هیلیَى ضیال تاالؾطی حانل اظ عطح تحقیقاتی ذاتوِ یافتِ تطٍى زاًكگاّی (ػقس قطاضزاز اظ عطیق
هسیطیت فٌاٍضی زاًكگاُ تثطیع) :

 6اهتیاس

(حذاکثز اهتیاس قاتل قثَل در یک سال 200 :اهتیاس)

تثصزُ  : 8تجْیعات ذطیساضی قسُ اظ اػتثاض عطح کِ جعٍ اهَال زاًكگاُ تاقس تاالؾطی هحؿَب گطزیسُ ٍ تِ اهتیاظ هطتَط اضافِ
ذَاّسقس.
 - 7 – 3دست آٍرد پژٍّشی تجاری ساسی شذُ:
 - 1 - 7 – 3تِ اظای ّط  100هیلیَى ضیال زضآهس اذتهانی تطای زاًكگاُ اظ تاتت زؾت آٍضز پػٍّكی زاًكگاّی (تجاضی ؾاظی
قسُ) یک اهتیاس
 - 8 – 3اػتثار رسالِ ّای دکتزی
پؽ اظ ٍنَل ًؿرِ ای اظ پطٍپَظال ههَب ضؾالِ زاًكجَیاى زکتطی تِ هسیطیت اهَض پػٍّكی ،هثلغ در ًظز گزفتِ شذُ تزای
رسالِ اظ ؾَی هسیطیت تحهیالت تکویلی تِ اػتثاض گطًت استاد راٌّوای اٍل ضؾالِ اضافِ ذَاّس قس.

هادُ ً – 4حَُ ّشیٌِ کزد پژٍّاًِ:
 - 1 – 4پیشٌْاد ٍ اجزای عزح تحقیقاتی در چارچَب آییي ًاهِ عزحّای تحقیقاتی داًشگاُ تثزیش

 - 2 – 4پزداخت ّشیٌِ چاج هقاالت ًوایِ شذُ در  JCRکِ در لیست ( Q1هستخزج اس پایگاُ استٌادی Web of
 )Scienceقزار هیگیزًذ تا سقف  10/000/000ریال ،هشزٍط تِ ایي کِ هجالت هَرد ًظز جشٍ لیست سیاُ ٍسارت ػلَم،
تحقیقات ٍ فٌاٍری ًثاشٌذ.

 - 3 – 4پزداخت ّشیٌِ چاج هقاالت ًوایِ شذُ در  JCRکِ در لیست ( Q2هستخزج اس پایگاُ استٌادی Web of
 )Scienceقزار هیگیزًذ تا سقف  3/000/000ریال ،هشزٍط تِ ایي کِ هجالت هَرد ًظز جشٍ لیست سیاُ ٍسارت ػلَم،
تحقیقات ٍ فٌاٍری ًثاشٌذ.
 - 4 – 4پزداخت ّشیٌِ چاج هقاالت هٌتشزُ در هجالتً ( Q2 ٍ Q1وایِ شذُ در ) ISC
 - 5 – 4پزداخت تلیظ رفت ٍ تزگشت ػضَ ّیات ػلوی تا ٍضؼیت استخذاهی رسوی یا پیواًی اس هحل گزًت شخصی تزای
گذراًذى دٍرُ ّای آهَسشی ٍ تحقیقاتی کَتاُ هذت یا شزکت درکارگاُّای تخصصی در عَل فصل تاتستاى
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شزایظ السم تزای پزداخت تلیظ رفت ٍ تزگشت:

 .1اذص پصیطـ ضؾوی اظ هَؾؿِ هیعتاى
 .2زاقتي حساقل ؾِ ؾال ؾاتقِ اؾترسام
 .3کؿة حساقل تیؿت اهتیاض اظ هَاز ( 1-3هقاالت)( 8-3 ،عطحّای ذاضج اظ زاًكگاُ) ٍ ( 9-3اذتطاع یا اکتكاف ٍ ًَآٍضی)
زض ؾال هاقثل اػعام (تا تائیس کتثی هسیط گطٍُ آهَظقی ٍ زاًكکسُ هطتَط)
 .4هَافقت قَضای پػٍّكی زاًكگاُ
 .5ػضَ ّیأت ػلوی هأهَض ،زض ذالل زٍضُ ًویتَاًس اظ هأهَضیت زاًكگاّی تطای قطکت ٍ اضائِ هقالِ زض هجاهغ تیي الوللی
اؾتفازُ ًوایس.
ًحَُ اقذام:
 .1عطح ٍ تطضؾی زضذَاؾت زض گطٍُ آهَظقی ٍ زاًكکسُ
 .2اضؾال زضذَاؾت اظ عطف زاًكکسُ تِ هؼاًٍت آهَظقی ٍ تحهیالت تکویلی زاًكگاُ
 .3عطح هَضَع زض قَضای پػٍّكی زاًكگاُ اظ ؾَی هؼاًٍت پػٍّكی ٍ فٌاٍضی زاًكگاُ (زض نَضت تالهاًغ تَزى اظ ًظط
قَاًیي ٍ هقطضات آهَظقی ٍ اضجاع زضذَاؾت اظ هؼاًٍت آهَظقی ٍ تحهیالت تکویلی)
 - 6 – 4پزداخت ّشیٌِّای هزتَط تِ قثل اس اػشام هأهَریي شزکت در ّوایشّای ػلوی خارج اس کشَر ،فزصتّای هغالؼاتی،
دٍرُّای تحقیقاتی ٍ کارگاُّای آهَسشی کِ تِ دلیل رد درخَاست رٍادیذ اس سَی کشَر هیشتاى ،تَفیق اػشام ًوییاتٌذ ،تِ
شزط ارائِ هستٌذات السم.
ّشیٌِّای قاتل پزداخت :

ّ عیٌِ یک تاض تلیظ ضفت ٍ تطگكت تطای اذص ضٍازیس (زض هاهَضیت فطنت هغالؼاتی ّعیٌِ تلیظ ضفت ٍ تطگكت ذاًَازگی
قاتل پطزاذت اؾت)
ّ عیٌِ اذص ضٍازیس تط اؾاؼ اؾٌاز هثثتِ
ّ عیٌِ ثثت ًام ّوایفّای ػلوی ذاضج اظ کكَض تِ قطط ٍاضیع تِ حؿاب ّوایف ٍ تط اؾاؼ اؾٌاز هثثتِ
 - 7– 4پزداخت ّشیٌِّای شزکت اػضای ّیأت ػلوی در ّوایش ّای ػلوی ٍ تیي الوللی خارج کشَر تزای تار دٍم در عَل
یکسال ،تز اساس آییي ًاهِ شزکت ٍ ارائِ هقالِ در هجاهغ ػلوی خارج اس کشَر داًشگاُ تثزیش
 - 8 – 4پزداخت ّشیٌِّای شزکت اػضای ّیأت ػلوی در ّوایشّای ػلوی ٍ کارگاُّای آهَسشی داخل کشَر تِ شزط شزکت
ٍ ارائِ هقالِ (شاهل تلیظ رفت ٍ تزگشت ٍ ّشیٌِ ثثت ًام)
 - 9 – 4پزداخت ّشیٌِ ّای هزتَط تِ شزکت داًشجَیاى تحت راٌّوایی دریافت کٌٌذُ گزًت ،در ّوایشّای ػلوی ٍ کارگاُ-
ّای آهَسشی داخل ٍ خارج کشَر (شاهل تلیظ رفت ٍ تزگشت ٍ ّشیٌِ ثثت ًام)
 -10 – 4خزیذ تجْیشات آسهایشگاّی (اهَالی) ٍ هَاد هصزفی آسهایشگاّی (غیز اهَالی)
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 - 11 – 4پزداخت ّشیٌِ تلیظ رفت ٍ تزگشت اػضای ّیأت ػلوی تزای شزکت در ًوایشگاُّای تخصصی داخل ٍ خارج کشَر
هشزٍط تِ ایي کِ ػضَ ّیأت ػلوی شزکت کٌٌذُ ،دستاٍرد ٍ هحصَل ػلوی داًشگاّی خَد را کِ قثالً ثثت اختزاع داخلی شذُ
تاشذ در ًوایشگاُ هشتَر ارائِ ًوَدُ ٍ تِ هؼزض ًوایش تگذارد.
 -12 – 4خزیذ خذهت آسهایشگاّی
 - 13 – 4پزداخت ّشیٌِّای ػضَیت در هجاهغ ػلوی داخلی ٍ خارجی هؼتثز ٍ پایگاُّای اعالػاتی هْنّ ،شیٌِ خزیذ کتة،
ًشزیات ٍ ًزم افشارّای تخصصی تحقیقاتی ٍ ّشیٌِ ثثت اختزاع

تثصزُ ّ :1عیٌِ ّای ذطیس هَاز ههطفی غیط آظهایكگاّی هاًٌس لَاظم التحطیط ٍ ًظایط آى اظ هحل اػتثاض پػٍّاًِ قاتل پطزاذت ًوی-
تاقسّ .وچٌیي ذطیس تجْیعات ازاضی غیط آظهایكگاّی اػن اظ هیع ،نٌسلی  ،کوس ،پطزُ کطکطُ ،کَلط ٍ  ..........اظ هحل اػتثاض گطًت
هوٌَع اؾت.
تثصزُ  :2اػضای ّیأت ػلوی قاغل هیتَاًٌس تا ؾقف  20درصذ اس آخزیي هَجَدی گزًت ذَز ضا تطای ذطیس کاهپیَتط ٍ لَاظم
جاًثی آى اذتهال زٌّس .تَضیح ایي کِ ذطیس کاهپیَتط ٍ لَاظم جاًثی آى اظ هحل اػتثاض گطًت ،زض یک زٍضُ ظهاًی پٌجؿالِ ،فقظ
تطای یکثاض اهکاى پصیط ذَاّس تَز.

هادُ  – 5هیشاى گزًت هتؼلقِ تِ ػضَ ّیأت ػلوی اس تاتت ّز فؼالیت پژٍّشی
هازُ  - 1 – 5هیعاى گطًت ّطیک اظ اػضای ّیأت ػلوی ،تط اؾاؼ هجوَع اهتیاظات کؿة قسُ آًاى اظ فؼالیتّای پػٍّكی زض یک
ؾال اذیط تِ قطح ظیط هحاؾثِ ٍ تؼییي هیقَز.

G = B× P

 ; Bػسز هثٌا تطای ّط یک اهتیاظ کؿة قسُ
 ; Pاهتیاظ کؿة قسُ اظ ّط فؼالیت پػٍّكی هَضز ًظط
 ; Gهیعاى گزًت هتؼلقِ

تثصزُ  :1افعایف یا کاّف احتوالی ؾالیاًِ ػسز هثٌا ( )Bتا هلحَػ زاقتي اػتثاضات ؾاالًِ هسیطیت اهَض پػٍّكی ،پؽ اظ تأییس
تَؾظ ّیأت ضئیؿِ زاًكگاُ تِ هَضز اجطاء گصاقتِ ذَاّس قس.
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تزای دریافت لیست هجالت ً( Q2 ٍ Q1وایِ شذُ در  )JCRتِ تزتیة سیز ػول هیشَد:
ٍ-ضٍز تِ ؾایت

)WOS( Web of Science

زضج ػٌَاى ًكطیِ زض قؿوت Basic Searchاًتراب گعیٌِ Publication name-پؽ اظ ظاّط قسى لیؿت هقاالت چاج قسُ زض ًكطیِ هعتَض کلیک ضٍی ػٌَاى ظضز ضًگ ًكطیِ زض یکی اظ هقالِّا

تزای دریافت لیست هجالت  Q2 ٍ Q1اس پایگاُ  ISCتِ تزتیة سیز ػول هیشَد:
ٍضٍز تِ ؾایت پایگاُ اؾتٌازی ػلَم جْاى اؾالم ()ISCکلیک ضٍی ًظام ؾغح تٌسی ًكطیات ػلوی کكَض ISCپؽ اظ ظاّط قسى نفحِ هطتَعِ اًتراب آذطیي ؾال ؾغح تٌسی ٍ کلیک ضٍی ٍاغُ ٍضٍز،-زضج ػٌَاى ًكطیِ زض قؿوت جؿتجَی پیكطفتِ ٍ اًجام ػول جؿتجَ
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