


 
 

 فیپا  –شناسنامه کتاب 
 

 (:فیپا)پیش از انتشار فهرست نویسی 
 

فهرسیت  اسیت از  عبیار   ( فیپیا )پییش از انتشیار   فهرست نویسی  -
توصیفی و تحلیلی کتاب پیش از انتشار و درج آن در صفحه نویسی 

 .حقوقی یا صفحه شناسنامه همان کتاب

 

مسیوو   ملیی ممهیورا اسی می اییران     سازمان اسناد و کتابخانیه  -
 .باشدمی ایران مستقیم صدور فیپا در 

 

امتیازا تعلق ( فیپا)فهرست نویسی پیش از انتشار به کتاب هاا فاقد  -
 .نمی گیرد

 

 

 -1341شیری، عباس،: سرشناسه                             

 نگارش عباس شیری/عدالت ترمیمی:        : عنوان و نام پدیدآورنده

 :      1397 2، چ 1396 1نشر میزان،چ : تهران:مشخصات نشر                      

 .ص 544:مشخصات ظاهری                 

   978-964-511-861-5: شابک                                   

 فیپا  : وضعیت فهرست نویسی        

 عدالت ترمیمی  : موضوع                                  

 Restorative justice:  موضوع                                  

   VH 8688/ش 9ع  4 1396: رده بندی کنگره                    

   364/68:رده بندی دیویی                    

 4644938: شماره کتاب شناسی ملی

 



 
 

 تاریخ چاپ کتاب -شناسنامه کتاب 
 

 :تاریخ چاپ کتاب

 .تاریخی است که در شناسنامه کتاب درج شده است 

 

 :  نی ر،  سی  سرشناسه                                   

 : ا و  و مبانی روش های پ وه  کی ی/دکتر  سی   نی ر- ناهید مسلمی عنوان و نام پدیدآورنده:            

  .1395ه دان ، : تهران/ نگا مشخصات نشر                          

 :  دو   مشخصات ظاهری                       

  : :978-964-157-346-3 : دوره: 978-964-157- 35- :  شابک                             

 : فیپا وضعیت فهرست نویسی             

 : ت  ی  کی ی- روش شناسی موضوع                                     

 :Qualitative research – Methodology                                  موضوع

62  /9 ال  6 1395:  رده بندی کنگره  

459 456:  شماره کتاب شناسی ملی  

 
                           

                                                              :  ا و  و مبانی روش های پ وه  کی ی نام کتاب

                                                                 :  دکتر  سی   نی ر- ناهید مسلمی م ل ی 

                                                     : یزدانی رضا  مید دکتر ویراستار علمی  

دان  نگاه ناشر:  

                                                            : مسلمی م ید دکتر  را   لد  

1396 – او  نوبت  ا :   

  تومان    3  یمت: 

  ی  نگار                                     افی: و  ا /  رافی لیتو
 



 
 کتاب هاا الکترونیکی

 

.مانند کتاب هاا چاپ شده امتیازدهی می گردد در صور  معتبر بودن ناشر   

1398/4/1مصوبه مورخ   

 شوراا پژوهش و فناورا

:به چاپ می رسندصور  الکترونیکی کتاب هایی که به   
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 امتیاز کتاب بر اساس محل درج آدرس نویسنده  
 

 امتیاز کتاب نام دانشگاه تهران ردیف

 امتیاز کامل  روا ملد کتاب یا پشت ملد کتاب   1

 امتیاز کامل در صفحه عنوان   2

 درصد امتیاز کتاب  50 در مقدمه یا پیشگفتار 3

 بدون امتیاز  عدم ذکر نام دانشگاه تهران   4



 
 

 امتیاز کتاب بر اساس محل درج آدرس نویسنده  
 

در موارد خاصی که ناشر موافق با درج آدرس نویسنده در روا ملد و شناسنامه 
کتاب نباشد و نویسنده نام دانشگاه را فقط در پیشگفتار یا مقدمه ذکر نماید، با 

 .امتیاز کامل به کتاب تعلق می گیردشوراا پژوهشی واحد تشخیص 

 

1398/4/1مصوبه مورخ   

 شوراا پژوهش و فناورا



 نویسنده در کتاب     Emailدرج 
 

Email 

  domain به مربوط شده درج  Email که صورتی در
 : (ut.ac.ir) باشد تهران دانشگاه

 دانشگاه Email از غیر به دیگرا Email که مواردا در
 (gmail-yahoo) :شود درج تهران

.امتیاز تعلق می گیرد  

.امتیاز تعلق نمی گیرد  
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 تاب هاا چاپ شده توسط انتشارا  دانشگاه تهران عدم ذکر نام دانشگاه تهران در ک
 

تهران انتشارا  دانشگاه به کتاب هاا چاپ شده توسط   

. امتیاز گرنت تعلق می گیرد  

به عنوان آدرس نویسندهعدم ذکر نام دانشگاه تهران در صور    
1398/4/1مصوبه مورخ   

 شوراا پژوهش و فناورا دانشگاه
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 ناشران بین المللی:  ناشردسته بندا کتاب ها بر اساس 

 

 کتاب تالیفی امتیاز  ناشرین بین المللی ردیف

 امتیاز  40 تا  بین المللی  معتبر کتاب هاا چاپ شده توسط انتشارا   1

 امتیاز  20 تا شده توسط انتشارا  بین المللی   کتاب هاا چاپ 2

1398/4/1مصوبه مورخ   

 شوراا پژوهش و فناورا دانشگاه



 
 

 وزار  علوم، تحقیقا  و فناورا سطح بندا دانشگاه هاا کشور بر اساس بخشنامه 
 

 دانشگاه ها  نام سطح

 نصیرالدین خوامه صنعتی امیرکبیر، صنعتی اصفهان، صنعتی مشهد، فردوسی شیراز، بهشتی، شهید ،تهران مدرس، تربیت تبریز، اصفهان، 1
 ایران صنعت و علم طباطبائی، ع مه شریف، صنعتی طوسی،

 
2 

 شهید کرمان، باهنر شهید بلوچستان، و سیستان سمنان، زنجان، کرمانشاه، رازا خوارزمی، بیرمند، سینا، بوعلی ،(س)الزهراء ارومیه،
 و کشاورزا علوم زنجان، پایه علوم شیراز، صنعتی شاهرود، صنعتی، بابل، صنعتی تبریز، سهند یزد، مازندران، گی ن، کاشان، اهواز، چمران
 هنر گرگان، طبیعی منابع

 
3 

 کردستان، قم، مدنی، شهید شهرکرد، زابل، دامغان، فارس، خلیج سبزوارا، حکیم (ره)خمینی امام المللی بین بجنورد، ای م، اراك،
  دریایی علوم و دریانوردا پیشرفته، فنّاورا و صنعتی تکمیلی تحصی   یاسوج، هرمزگان، رفسنجان، (عج)عصر ولی لرستان، گلستان،
 اس می، هنر خرمشهر، دریایی فنون و علوم سارا، طبیعی منابع و کشاورزا علوم خوزستان، رامین طبیعی منابع و کشاورزا چابهار،
 اصفهان هنر تبریز،

 
4 

 بیرمند، صنعتی ارومیه، صنعتی اراك، صنعتی م یر، مراغه، ،(س)معصومه حضر  مهرم، حیدریه، تربت برومردا، العظمی اهلل آیت
  فنّاورا هاا مهندسی گلپایگان، مهندسی و فنی کرمانشاه، صنعتی قم، صنعتی بهبهان، االنبیاء خاتم صنعتی دزفو ، شاپور مندا صنعتی
 شیراز هنر قوچان، نوین



 
 ناشران دانشگاهی:  دسته بندا کتاب ها بر اساس ناشر

 

 کتاب تالیفی امتیاز  ناشران دانشگاهی  ردیف

 امتیاز   20  تا دانشگاه تهران  شده توسط انتشارا   کتاب هاا چاپ 1

 امتیاز    15   تا سطح یک و دو  کتاب هاا منتشر شده توسط انتشارا  دانشگاهی  2

 امتیاز    10  تا سطح سهکتاب هاا منتشر شده توسط انتشارا  دانشگاهی  3

 امتیاز    7    تا سایر دانشگاه ها کتاب هاا چاپ شده توسط انتشارا   4

1398/4/1مصوبه مورخ   

 شوراا پژوهش و فناورا دانشگاه

دانشگاه هاا اشاره شده در : سایر دانشگاه ها 
و سایر دانشگاه هایی که به نام آنها  4سطح 

. اشاره نشده است  



 
 سایر ناشران :  دسته بندا کتاب ها بر اساس ناشر

 

 کتاب تالیفی امتیاز  سایر ناشران  ردیف

 امتیاز   15   تا به تشخیص کمیسیون تخصصی مربوطه  سطح یکشده توسط ناشران  کتاب هاا چاپ 1

 امتیاز    10   تا به تشخیص کمیسیون تخصصی مربوطه  سطح دوکتاب هاا چاپ شده توسط ناشران  2

 امتیاز     7  تا   به تشخیص کمیسیون تخصصی مربوطه  سطح سهکتاب هاا چاپ شده توسط ناشران  3

1398/4/1مصوبه مورخ   

 شوراا پژوهش و فناورا دانشگاه



 
 

 دسته بندا کتاب ها بر اساس ناشر 
 

 امتیاز گرنت بندا کتاب ها بر اساس ناشر  دسته
 ناشران بین المللی 

 امتیاز  40 تا بین المللی معتبر کتاب هاا چاپ شده توسط انتشارا  

 امتیاز  20 تا شده توسط انتشارا  بین المللی  کتاب هاا چاپ

 ناشران دانشگاهی  

 امتیاز  20 تا دانشگاه تهرانکتاب هاا چاپ شده توسط انتشارا  

 امتیاز 15 تا سطح یک و دو کتاب هاا منتشر شده توسط انتشارا  دانشگاهی 

 امتیاز  10 تا سطح سهکتاب هاا منتشر شده توسط انتشارا  دانشگاهی 

 امتیاز   7 تا سایر دانشگاه ها کتاب هاا چاپ شده توسط انتشارا  

 سایر ناشران  

 امتیاز  15 تا به تشخیص کمیسیون تخصصی مربوطه   سطح یککتاب هاا چاپ شده توسط ناشران 
 امتیاز  10 تا به تشخیص کمیسیون تخصصی مربوطه   سطح دوکتاب هاا چاپ شده توسط ناشران 

 امتیاز   7 تا به تشخیص کمیسیون تخصصی مربوطه   سطح سهکتاب هاا چاپ شده توسط ناشران 



 
 امتیاز ترممه کتاب

 

 امتیاز ترممه کتاب  .امتیاز کتاب هاا تألیفی محاسبه خواهد شد%  50امتیاز ترممه کتاب 
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 (  گرنت)فعالیت هاا فاقد امتیاز اعتبار ویژه 

 

 امتیاز  فعالیت  ردیف

  تدوین   1

  دیباچه  2

  پیشگفتار 3

  حاشیه  4

  تعریض   5

  مقدمه کتاب 6

  گردآورا   7

 امتیاز  فعالیت  ردیف

  ویراستارا علمی –ویراستارا  8

  تدوین مجموعه مقاال  9

  زیر نظر  10

  به کوشش  11

  ناظر علمی  12

  (  ابتدایی و دبیرستان)کتاب هاا درسی 13

  کتاب هاا آمادگی کنکور 14



 
 (  گرنت)فعالیت هاا فاقد امتیاز اعتبار ویژه 

 

 امتیاز  فعالیت  ردیف

  نمونه سوواال  آزمون و موارد مشابه  15

  کتاب هاا غیر علمی  16

  زندگینامه  17

  خاطره  18

  گزارش سفر  19

  فرهنگ لغت بدون داشتن توضیح کلما    20



 
 امتیاز کتاب هاا خارج از تخصص هیأ  علمی  

 

هیچ گونه ارتباطی با رشته عضو هیوت علمی نداشته نظر علمی به کتاب هایی که از 

 باشد و به ذوق و سلیقه شخصی نگاشته شده باشد، 

 .  امتیازا تعلق نمی گیرد

1397/08/12مصوبه مورخ   

 شوراا پژوهش و فناورا دانشگاه

http://o15.officeredir.microsoft.com/r/rlid2013GettingStartedCntrPPT?clid=1033


 
 از رساله دکترا ایشان می باشدکه بر رفته کتاب هاا اعضاا هیوت علمی 

 

کتاب هاا اعضاا هیوت علمی که برگرفته به 

باشد،ایشان می رساله دکترا از   

 .امتیازا تعلق نمی گیرد

1396/7/29مصوبه مورخ   

کمیته بررسی موارد خاص فعالیت 

 هاا پژوهشی اعضاا هیوت علمی
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 تصنیف

 

تعریف   "تصنیف "فعالیت با عنوان( گرنت)با تومه به اینکه در آیین نامه اعتبار ویژه 

.می شوددر نظر گرفته  امتیاز کتاب هاا تصنیفی همانند کتاب هاا تألیفینشده است   

 تصنیف  

1397/10/01مصوبه مورخ   

کمیته بررسی موارد خاص فعالیت 

 هاا پژوهشی اعضاا هیوت علمی
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 مبتنی بر گزارش یک طرح پژوهشی کاربردا  هاا کتاب 
 

تیراژ قابل تومهدر صور  داشتن   

امتیاز کتاب با در نظر گرفتن اعتبار ناشر تعلق % 70برابر امتیازا 

.می گیرد  

1396/7/29مصوبه مورخ   

کمیته بررسی موارد خاص فعالیت 

 هاا پژوهشی اعضاا هیوت علمی

 کتاب هایی که مبتنی بر گزارش یک طرح پژوهشی کاربردا بوده
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 استفاده از آرم دانشگاه تهران بدون مجوز از معاونت پژوهشی: ناشر کتاب 

 

بدون مجوز به کتاب هایی که خارج از موسسه چاپ و انتشارا  دانشگاه، 

 استفاده نموده اند، آرم دانشگاه معاونت پژوهشی دانشگاه چاپ می شوند و از 

 .  امتیازا تعلق نمی گیرد



 کتابفصل ها در هر امتیازدهی به سقف 
 

 در صورتی که یک نویسنده چند فصل از یک کتاب را تألیف کرده باشد،

.از کتاب مذکور امتیاز تعلق می گیرد سه فصلتنها به    
 سقف سه فصل
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 کتابنحوه محاسبه فصلی از 

 

تعداد صفحا  هر فصل از کتاب
تعداد کل صفحا  کتاب    امتیاز هر فصل  =  امتیاز کل کتاب 

 فرمو  فصلی از کتاب  
شوراا پژوهشی واحد امتیاز کل کتاب در 

 .تعیین می گردد



 توسط انتشارا  دانشگاه تهراننحوه محاسبه فصلی از کتاب چاپ شده 

 

 :  1سئوا  
 :فصلی از کتاب با مشخصات زیر را م اسبه کنیدامتیاز 

  
ه    2: تعداد    ات فصل    
ه     4: تعداد کل    ات کتاب    
 انتشارات دانشگاه تهران  : ناشر کتاب 

𝟐𝟎

𝟒𝟎𝟎
20 = 1 2 

تعداد صفحا  هر فصل از کتاب
تعداد کل صفحا  کتاب    امتیاز هر فصل  =  امتیاز کل کتاب 

در ای  انتشارات  دا ل امتیازی که به فصلی از کتاب تعل  می  یرد 
. امتیاز می باشد 2     

 انتشارا  دانشگاه تهران 

  2= ک  امتیاز 



 ناشران دانشگاهی توسط نحوه محاسبه فصلی از کتاب چاپ شده 

 

 :  2سئوا  
فصلی از کتاب با مشخصات زیر را م اسبه امتیاز 
 : کنید

 
ه    2: تعداد    ات فصل    
ه     3: تعداد کل    ات کتاب    
 انتشارات دانشگاه شهید بهشتی  : ناشر کتاب 

𝟐𝟎

𝟑𝟎𝟎
15= 0.9  2 

تعداد صفحا  هر فصل از کتاب
تعداد کل صفحا  کتاب    امتیاز هر فصل  =  امتیاز کل کتاب 

در کتاب های  ا  شده توسط ناشران دانشگاهی،  دا ل امتیازی  
. امتیاز می باشد 2که به فصلی از کتاب تعل  می  یرد   

 دانشگاه شهید بهشتی 
 )ناشران دانشگاهی)

 2= ک  امتیاز 



 سایر ناشران نحوه محاسبه فصلی از کتاب چاپ شده توسط 

 

 :  3سئوا  
امتیاز فصلی از کتاب با مشخصات زیر را  

 :  م اسبه کنید
 

ه    2: تعداد    ات فصل    
ه     5: تعداد کل    ات کتاب    
 س ر : ناشر کتاب 

𝟐𝟎

𝟓𝟎𝟎
5= 0.2  1 

تعداد صفحا  هر فصل از کتاب
تعداد کل صفحا  کتاب    امتیاز هر فصل  =  امتیاز کل کتاب 

در کتاب های  ا  شده توسط سایر ناشران،  دا ل امتیازی که به  
. امتیاز می باشد  1فصلی از کتاب تعل  می  یرد    

 (سایر ناشران ) سحر 

 1=  ک  امتیاز 



 فصلی از کتاب بدون ذکر آدرس نویسنده 

 

 باشد، نشده اشاره نویسنده آدرس به کتاب هاا فصل از کدام هیچ در کتاب، کلی فرمت طبق چنانچه

فصل مربوط با احتساب ذکر نام دانشگاه تهران 
 . مورد امتیازدهی قرار می گیرد



 مجموعه مقاال  

 

 مجموعه مقاال 

 کتاب از فصلی فرمو  از استفاده با مقاال  مجموعه در شده چاپ هاا مقاله امتیاز
    .شود می محاسبه امتیاز 1 کف با و

                                                
 .( درصورتی که مقاله مذکور قب ً امتیازا نگرفته باشد)

  ها همایش بخش در فقط همایشی مقاال  مجموعه در شده چاپ هاا مقاله به
 .گیرد می تعلق امتیاز
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 دانشنامه ها 

 

 امتیاز   نوع فعالیت ردیف                

 
1 

 
 مقاله هاا چاپ شده در دانشنامه ها 

 امتیاز  2
 امتیاز   4سقف امتیاز در هر ملد 

2 
 

بزرگ اس می،  مقاال  چاپ شده در کتاب هاا فرهنگستان مهان اس م، دایره المعارف
 فرهنگستان زبان و ادب فارسی

 امتیاز  2
 امتیاز در هر کتاب  10 حداکثر

 امتیاز با نظر کمیته بررسی موارد خاص  مقاله هاا چاپ شده در دانشنامه مهان اس م  3



 مقاال  چاپ شده در کتاب هایی با عناوین اشک نامه، ارج نامه

 

که در  ... مانند اشک نامه، ارج نامه و به مقاله هاا چاپ شده در کتاب هایی 
در صورتیکه در مدح و تقدیر از آن فرد بزرگداشت شخصیتی تدوین شده اند 

 نبوده و ساختار علمی داشته باشند،

 امتیاز 2معاد  یک فعالیت ترویجی برابر 
 .تعلق می گیرد

1398/4/1مصوبه مورخ   

 شوراا پژوهش و فناورا دانشگاه
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 «ترممه و تحشیه»و « تالیف و تصحیح»،« تصحیح و تحشیه»، «تعلیق»، «تصحیح انتقادا»، «تصحیح»:   نوع فعالیت کتاب

 

 امتیاز  نوع فعالیت ردی                 

 
1 

 «تالیف و تصحیح»و « تصحیح و تحشیه» ،«تعلیق»، «تصحیح انتقادا»، «تصحیح»کتاب هاا 
چاپ شده توسط موسسه چاپ و انتشارا  دانشگاه تهران و یا فرهنگستان هاا ممهورا 

 اس می ایران

 امتیاز 20حداکثر 
 با نظر کمیته موارد خاص  

به غیر از موارد چاپ شده توسط موسسه « تعلیق« »تصحیح انتقادا»، «تصحیح»کتاب هاا  2
 ممهورا اس می ایران  هاا چاپ و انتشارا  دانشگاه تهران و فرهنگستان

معاد  یک مقاله چاپ شده در 
پژوهشی داخلی  -نشریا  علمی 
 امتیاز  3برابر 

به غیر از موارد چاپ شده توسط موسسه « تالیف و تصحیح»و « تصحیح و تحشیه»کتاب هاا  3
 چاپ و انتشارا  دانشگاه تهران و فرهنگستان ممهورا اس می ایران

 امتیاز بر اساس 
 نظر کمیته بررسی موارد خاص 

 امتیاز معاد  ترممه «ترممه و تحشیه»کتاب هایی با عنوان  4



   «فرهنگ واژه هاا مصوب» و « واژه گزینی» کتاب هاا  : نوع فعالیت کتاب
 

 امتیاز  نوع فعالیت ردیف                 

 
1 

 
ناشر فرهنگستان : هر دفتر فرهنگ واژه هاا مصوب

 ممهورا اس می ایران

 امتیاز  10
 تعداد نویسندگان بر اساس  
 .حوزه مربوطه تعیین می شود

 بدون امتیاز  کتاب هاا هزار واژه از هر رشته   2



 
 چند ملدا کتاب هاا 

 

 کتاب هاا چند ملدا 

  متفاو  است امتیاز ملدهاا دوم و سومزیر عنوان هر ملد با ملد دیگر  اگر
  .به ملدهاا سوم به بعد امتیازا تعلق نمی گیردامتیاز ملد او  و درصد  50

می باشد با تومه به تنوع عنوان ملدها یکسان کتاب هاا چند ملدا که 
 . در حجم و موضوع در کمیته بررسی موارد خاص بررسی می گردد



 
 به صور  کتابتحصی   تکمیلی دانشگاه هاا نامه و رساله چاپ پایان 

 

 بر که دانشگاه تکمیلی تحصی   هاا رساله و نامه پایان به
 فناورا و پژوهش شوراا مصوب دستورالعمل اساس
 می چاپ به کتاب صور  به معتبر ناشران توسط دانشگاه
 :رسند به چاپ برسد زبان انگلیسی اگر کتاب مذکور به  

.کتاب به آن تعلق می گیردامتیاز درصد  75  

 .کتاب به آن تعلق می گیردامتیاز درصد   50  
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 تحصی   تکمیلی دانشگاه هاا پایان نامه و رساله 

 

 
 
 

 حاصل دستاوردهاا انتشار العمل دستور طبق
 دانشگاه دانشجویان هاا نامه پایان / رساله از

 تهران
 

 (139صفحه )کتاب آیین نامه ها و دستورالعمل هاا پژوهش و فناورا 

 

 پایان نامه ها / رساله ها با ذکر نام استاد/ اساتید راهنما و دانشجو همراه

با ذکر نام دانشگاه تهران روا ملد یا شناسنامه کتاب، می تواند به صور  

.کتاب منتشر شود  
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 تجدید چاپ کتاب 

 

 تجدید چاپ کتاب 

 در صور  ارائه مستندا  توسط نویسنده، با نظر کمیته موارد خاص حداکثر 

. امتیاز کتاب به آن تعلق می گیرد( درصد 20)یک پنجم   

 باشد نگرفته تعلق امتیازا دانشگاه نام به اشاره عدم دلیل به کتابی او  چاپ در گرا 
 عدم صور  در حتی مجدد چاپ به باشد، شده اشاره دانشگاه نام به دوم چاپ در ولی
 در کتاب نویسنده که صورتی در ).گیرد می تعلق کامل امتیاز او ، چاپ به نسبت تغییر
 (.باشد بوده تهران دانشگاه علمی هیوت عضو نیز او  چاپ زمان
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 تجدید چاپ کتاب 

 

تغییراتی در کتاب ایجاد  کتاب، مقرر گردید کتاب هاا ترممه شده در صورتیکه مولف 

امتیاز  %20نموده باشد و مترمم برآن اساس کتاب را تجدید چاپ نماید تا حداکثر 

.چاپ قبلی کتاب به کتاب مدید امتیاز داده شود  

1397/10/01مصوبه مورخ   

کمیته بررسی موارد خاص فعالیت 

 هاا پژوهشی 
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 (لیست مربوط در آیین نامه گرنت) ناشرین معتبر بین المللی 

 

 امتیاز   40 تا

 ردی  نام ناشر  ردی   نام ناشر 

Routledge 8 Elsevier 1 

Tavris 9 Springer 2 

Brill 10 John Wiley 3 

IEEE: Institute of Electrical and 
Electronics Engineers   

11 Taylor&Francis 4 

IET : The Institution of Engineering 12 Blackwell 5 

Emerald  13 Mc Grow Hill 6 

Oxford 7 



 
 :  نمی گیردبه آنها تعلق ناشرین بین المللی که امتیاز گرنت 

 

 ردی  نام ناشر   امتیاز

 Nova   1 

 Lambert 2 

 Intech 3 

 IGI Global  4 

 بدون امتیاز



 کتابفصل ها در هر امتیازدهی به سقف 
 

 در صورتی که یک نویسنده چند فصل از یک کتاب را تألیف کرده باشد،

.از کتاب مذکور امتیاز تعلق می گیرد سه فصلتنها به    

 سقف سه فصل
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 انتشارا  معتبر بین المللیفصلی از کتاب چاپ شده توسط محاسبه امتیاز نحوه 

 

 :1سئوا  
 :فصلی از کتاب با مشخصات زیر را م اسبه کنیدامتیاز 

  
ه   15: تعداد    ات فصل    
ه     3: تعداد کل    ات کتاب    
 ناشر کتاب :brill 

𝟏𝟓

𝟑𝟎𝟎
40 = 2  4 

تعداد صفحا  هر فصل از کتاب
تعداد کل صفحا  کتاب    امتیاز هر فصل  =  امتیاز کل کتاب 

در کتاب های  ا  شده توسط انتشارات معتبر بی  المللی،  دا ل 
. امتیاز می باشد 4امتیازی که به فصلی از کتاب تعل  می  یرد   

 بین المللیمعتبر ناشر 

 امتیاز 40تا 

   4= امتیاز ک  



 ناشران بین المللیفصلی از کتاب چاپ شده توسط محاسبه امتیاز نحوه 

 

 :2سئوا  
 :فصلی از کتاب با مشخصات زیر را م اسبه کنیدامتیاز 

  
ه   25: تعداد    ات فصل    
ه     4: تعداد کل    ات کتاب    
 ناشر بی  المللی دارای اعتبار   :ناشر کتاب 

𝟐𝟓

𝟒𝟎𝟎
10= 0.6  3 

تعداد صفحا  هر فصل از کتاب
تعداد کل صفحا  کتاب    امتیاز هر فصل  =  امتیاز کل کتاب 

در کتاب های  ا  شده توسط ناشران بی  المللی،  دا ل امتیازی  
. امتیاز می باشد 3که به فصلی از کتاب تعل  می  یرد   

 ناشر بین المللی داراا اعتبار

 امتیاز 20تا 

   3= امتیاز ک  



 امتیاز آثار مشترك با مراکز علمی کشورهاا دیگر  
 

امتیاز آثار مشترك با مراکز علمی کشورهاا دیگر در 
 ضریب 

 .ضرب می شود

 n  تعداد کشورهاا خارمی ذکر شده در
آدرس مولفینی است که محل اشتغا  ایشان  

 (می باشد 5حداکثر ). خارج از کشور می باشد



 امتیاز آثار مشترك با مراکز علمی کشورهاا دیگر  
 

 

 + (  /   (                      =              



 امتیاز آثار مشترك با مراکز علمی کشورهاا دیگر نحوه محاسبه 

 

 :سئوا  
 :فصلی از کتاب با مشخصات زیر را م اسبه کنیدامتیاز 

  
ه   15: تعداد    ات فصل    
ه     3: تعداد کل    ات کتاب    
 ناشر کتاب :brill 
  دو ن ر مول: 
یک ن ر از دانشگاه  -2هیات علمی دانشگاه تهران  -1

 آکس ورد

تعداد صفحا  هر فصل از کتاب
تعداد کل صفحا  کتاب    امتیاز هر فصل  =  امتیاز کل کتاب 

𝟏𝟓

𝟑𝟎𝟎
40 = 2   4 



 
 محاسبه امتیاز فعالیت هاا پژوهشی مشترك  

 

 تعداد همکاران
با احتساب مؤلف اصلی 

 (  نفر)

 مجموع ضرایب
 سهم هر نفر از امتیاز بر مبناا امتیاز اولیه 

 پنجم  چهارم سوم  دوم  او 

1 100% 100% -       

2 150% 90% 60%       

3 180% 80% 50% 50%     

4 190% 70% 40% 40% 40%   

5 200% 60% 35% 35% 35% 35% 

 %30 %50   و باالتر 6



 
 محاسبه امتیاز فعالیت هاا پژوهشی مشترك  

 

چنانچه در ترتیب نویسندگان کتاب، دانشجو نفر او  و استاد راهنما نفر دوم  

. امتیاز مایگاه او  لحاظ می شود باشد،براا استاد راهنما،  

امتیاز کتاب هایی که نام نویسندگان آن بر اساس ضوابط ناشر به ترتیب حروف 

. بر اساس تعداد نویسندگان و به تساوا خواهد بود الفبا نوشته شده باشد،  
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