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 جْت هحاسثِ دزصد شٌاٍز ّس تسم تحصیلی جغسافیایی شیَُ ًاهِ ًحَُ اهتیاشدّی تِ فؼالیتْای پژٍّشی فٌاٍزی اػضای ّیأت ػلوی توام ٍقت

ت، عثك تِ هٌظَس تطَیك ٍ تشغیة اػضاء ّیات ػلوی داًطگاُ ػلَم پضضىی گٌاتاد دس اخشای فؼالیت ّای پژٍّطی هَثش ٍ تش اساس آییي ًاهِ ّای ٍصسا
تش  فٌاٍسی اػضای ّیأت ػلوی توام ٍلت خْت هحاسثِ دسصذ ضٌاٍس ّش تشم تحصیلی اهتیاصدّی هی گشدد. -ّای پژٍّطی فاد ایي ضیَُ ًاهِ فؼالیته

( سْن 22/04/1398، هَسخ 98/ظ/1423)صَستدلسِ  داًطگاُ هصَتِ ضَسای اخشایی عشح توام ٍلتی خغشافیایی اػضاء ّیات ػلوی 2اساس تٌذ 
 .وِ اص خذٍل صیش تایذ وسة گشدد هی تاضذ 15پژٍّص دس ًوشُ ضٌاٍس عشح توام ٍلتی خغشافیایی 

 

  فؼالیتْای پژٍّطی فٌاٍسی اػضای ّیأت ػلوی توام ٍلت ٍ  اهتیاصات هشتَعِ خْت هحاسثِ دسصذ ضٌاٍس ّش تشم تحصیلی. 1جدٍل 

حداکثس  تؼداد اهتیاش ّای پژٍّشی ٍ فٌاٍزی ػٌاٍیي فؼالیت سدیف

 اهتیاش
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 هکتسثِ
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ذخیسُ 

 شدُ
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 چاج وتاب

    5/1تا  غیش هشتثظ تا سضتِ
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ثثت اختشاع )ایذُ 
 ٍ ًَآٍسی(

     5تا  ثثت داخلی

     10تا  ثثت خاسخی

اهتیاس تِ اصای  2 اػتثاس پژٍّطی داخلی یا تیي الوللیخزب  5
هیلیَى  10ّش 

 اىتَه
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   2  2تا  اسصیاتی، داٍسی ٍ ًظاست تش فؼالیت ّای پژٍّطی، فٌاٍسی ٍ ًَآٍسی 6

   5/1  1تا  داٍسی هماالت ػلوی 7

   1  2تا  ضشوت دس واسگاُ ّای اخالق دس پژٍّص 8

   2  2تا  ضشوت دس واسگاّْای هؼاًٍت تحمیمات ٍ فٌاٍسی 9

، ثثت اعالػات LinkedIn تىویل ساهاًِ ّای پژٍّطی )ػلن سٌدی، 10
 پژٍّطی، ..(

   2  2تا 
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   2  2تا  فؼالیت دس صهیٌِ استثاط تا صٌؼت 11

12 

   

 دیٌی، -)ضَساّای پژٍّطی داًطىذُ ّا، فشٌّگی پژٍّص پایاى یافتِ هصَب

وویتِ ّای تحمیمات داًطدَیی، هشاوض تحمیماتی، ٍاحذ تَسؼِ تحمیمات تالیٌی 
 ( EDCتیواسستاى،

   5   1هدشی تا 

استاد ساٌّوا تا 
75/0 

 5   

استاد هطاٍس تا 
5/0 

 5   

   5  5تا  هلیتیي الوللی،   وسة ستثِ دس خطٌَاسُ ّای پژٍّطی 13

هٌغمِ ای، داخل 
 داًطگاّی

   3  3تا 

   1  1تا  تغثیك عشح ّای پژٍّطی تا اٍلَیت ّای پژٍّطی داًطگاُ 14

   1  1تا  ولیاتی هؼاًٍت تحمیمات ٍ فٌاٍسیّوىاسی دس اخشای تشًاهِ ػ 15

   1  1تا  ػضَ ضَساّا، واسگشٍّْا ٍ وویتِ ّای تخصصی هؼاًٍت تحمیمات ٍ فٌاٍسی 16

   5  5تا  فؼالیت ّای تحمیماتی تیي داًطگاّی ٍ تیي الوللی 17

   خوغ

 

دزصد ایي  25ًوسُ(، کسة  15جْت اخر اهتیاش  کاهل  )صَست ًوشُ هی تاضذ، اها دس ّش  15* سمف اهتیاص هَسد ًیاص اص ّوِ هَاسد خذٍل 

 .اهتیاش اش هقاالت الصاهی است

 ** فمظ اهتیاص وسة ضذُ اص هماالت لاتل رخیشُ تشای ضٌاٍسی تشم تحصیلی آیٌذُ هی تاضذ. 
 ْای فایل هی تاضذ.ٍ تَضحیات اًت 2ٍ  1*** هیضاى اهتیاص ٍ سْن ّش فشد اص فؼالیت ّای پژٍّطی فٌاٍسی تش اساس خذاٍل 

 ****وسة اهتیاص اص هَاسد روش ضذُ دس خذٍل هٌَط تِ روش صحیح افیلیطي داًطگاُ ػلَم پضضىی گٌاتاد هی تاضذ.
    ***** هثٌای هحاسثات، هستٌذات اسائِ ضذُ تِ اهَس پژٍّطی خَاّذ تَد.

 
 تسک. ًحَُ هحاسثِ ٍ تَشیغ اهتیاش تسای فؼالیت ّای پژٍّشی ٍ آهَششی هش2جدٍل 

تؼداد 

 ّوکازاى

 سْن ّس یک اش ّوکازاى اش اهتیاش هستَطِ
 هجوَع ضسایة

 تقیِ ّوکازاى اٍل

1 90% - 90% 

2 80% 55% 135% 

3 70% 40% 150% 

4 60% 35% 165% 

5 55% 30% 175% 

 %180 ≤%25 %50 9تا  6

 %200 تِ ًسثت هساٍی %45 ًفش ٍ تیطتش 10
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 تَخِ تِ اػتثاس ػلوی همالِ ٍ هدلِ تِ ضشح ریل است:اهتیاص چاج ضذُ تا  ضویوِ:

 .1تش اساس خذٍل ( original)  هقالِ تحقیقی اصیل -1

اهتیاص تستِ تِ ًَع  5تا  5/0تیواس( اص  7تا  4، ) Case Seriesاهتیاص ٍ گضاسش  3تا  5/0تیواس( اص  3تا  1، )Case Report، گصازش هَازد ًادز -2

 تؼلك هی گیشد.  Brief Reportهَسد، اهتیاص هطاتِ همالِ تحمیمی اصیل یا  7هدلِ. تِ گضاسش ضاهل تیص اص 

اهتیاص ، دس غیش  30تیاص تا حذاوثش اه 7تا  2همالِ اص ًَیسٌذُ دس ًوایِ ّای تیي الوللی هؼتثش دس هٌاتغ همالِ هشٍسی اس  3تا داضتي حذالل  هقاالت هسٍزی -3

 اهتیاص. 10اهتیاص ٍ حذاوثش تا  3تا  5/0همالِ اص ًَیسٌذگاى دس هٌاتغ ( اص  3ایي صَست )ًثَدى 

 .اهتیاص 30اهتیاص حذاوثش  7تا  2دس صَست چاج دس هدالت تیي الوللی هؼتثش  هقالِ هسٍزی ًظام هٌد ٍ هتاآًالیص -4

 ًاهِ تِ سسدتیس:  -5

 25/0 -5/0ًوی ضَد تشای هماالت داخلی  Peer Reviewسشدتیش تشای اسائِ دیذگاُ ًسثت تِ یه همالِ )هَافك یا هخالف( وِ ایي گشٍُ  ًاهِ تِ الف:

 هی تاضذ. 5/0 -1ٍ تشای تیي الوللی 

 .سا تگیشد Case Reportهی ضَد، تایذ اهتیاص تخص  Peer Reviewاست وِ  Case Reportًاهِ تِ سشدتیش وِ حمیمت  ب:

 1 – 5/1هی ضَد ٍ یه واس تحمیماتی است: تشای هدالت داخلی  Peer Reviewاست وِ   Research Letterًاهِ تِ سشدتیش وِ دس حمیمت  ج:

 اهتیاص. 5/1 -3ٍ تشای هدالت تیي الوللی 

6- Short Communication-Rapid Communication- Brief Report:  هتیاص ٍ تشای ا 3تا  5/1تشای ایي گشٍُ دس هدالت داخلی

لاتل احتساب است )  3اهتیاص تؼلك هی گیشد. اهتیاصات هتؼلمِ تِ ایي دستِ هماالت تشای استما تِ هشتثِ داًطیاسی دس تٌذ ضشعی هادُ  5هدالت تیي الوللی تا 

 Short Communication- Rapidهمالِ تٌذ ضشعی  3هؼادل هماالت تحمیمی اصیل(، تشای استما تِ هشتثِ استادی یىی اص 

Communication- Brief Report .تاضذ 

7- Commentary  اهتیاص 1 -5/1ٍ دس هدالت تیي الوللی  5/0 -1وِ هؼوَالً تصَست هذػَ ًَضتِ هی ضَد: دس هدالت داخلی. 

َخِ تِ ویفیت همالِ، تِ اصاء هی تاضٌذ ّیأت هویضُ هی تَاًذ تا ت 2تاالتش اص  Impact Factor( IFتشای اًَاع هماالت دس هدالتی وِ داسای ) :1تثصسُ 

( تِ اهتیاص اضافِ ًوایذ. ایي اهش ضاهل ًاهِ تِ سشدتیش تشای اسائِ دیذگاُ ًسثت تِ یه همالِ )هَافك یا هخالف ( 25/0، تیست ٍ پٌح صذم )IFّش یه ًوشُ 

 ًخَاّذ ضذ.

اهتیاص ) تستِ  1تشٍیدی( اص صفش تا  -)هاًٌذ هدالت داًطدَیی پژٍّطی ًوی تاضٌذ -تِ هماالت ػلوی ) هشتثظ تا سضتِ( دس هدالتی وِ ػلوی :2تثصسُ 

 اهتیاص تؼلك هی گیشد. 2تِ ًظش ّیأت هویضُ( حذاوثش تا 

 اگش چٌذ همالِ یا اثش داسای هحتَای یىساى ٍلی ظاّش هتفاٍت تاضذ فمظ تِ یىی اص آًْا اهتیاص تؼلك هی گیشد. :3تثصسُ 

لی تَسظ وویسیَى تؼییي اػتثاس هدالت پضضىی تَسظ هؼاًٍت تحمیمات ٍ فٌاٍسی ٍصاست تْذاضت، دسهاى ٍ اػتثاس ػلوی ٍ ستثِ هدالت داخ :4تثصسُ

 آهَصش پضضىی تؼییي ٍ اػالم هی گشدد.

تا تَخِ تِ ًَتت چاج عَالًی هماالت پزیشفتِ ضذُ دس تؼضی اص هدالت داخلی ٍ تِ هٌظَس خلَگیشی اص ضایغ ضذى حك ًَیسٌذگاى، هالن  :5تثصسُ 

 سصیاتی یه همالِ ٍضؼیت اػتثاس هدلِ دس صهاى پزیشش همالِ خَاّذ تَد.ا

ای تا تَخِ تِ ایٌىِ اػتثاس هدالت خذیذ تشاساس هماالت هؼتثش اسائِ ضذُ دس سِ ضواسُ آخش آى دادُ هی ضَد ٍ تِ هٌظَس تطَیك ًَیسٌذگاى تش :6تثصسُ 

 آخش لثل اص تأییذ، اهتیاصی هؼادل اهتیاص هدلِ تأییذ ضذُ تؼلك هی گیشد. اسائِ هماالت تِ ایي هدالت، تِ هماالت هٌذسج دس سِ ضواسُ

 


