
و فناوري در سال  اهم شاخص .7- 1 جدول 1394هاي معاونت تحقیقات   
 

 تعداد شاخص ردیف
 131 94 هاي سال داد طرحتع 1
 78 هاي ارجاع شده به کمیته اخالق تعداد طرح 2
 1 المللی یا سراسري هاي بین تعداد همایش 3
 - کسب رتبه در جشنواره خوارزمی و رازي 4
  ISI  76 تعداد مقاالت چاپ شده در مجالت  5
 16 تعداد کتب تألیفی 6

 - ارجاع مقاله به دانشگاه در کتب مرجع 7
 - سازي فناوري تعداد نوآوري و اکتشاف، اختراع، ثبت ژن و بومی 8
رائه شده به صورت سخنرانی یا پوستر در همایش داخلی 9  151 تعداد مقاالت ا
 148 تعداد مقاالت چاپ شده در مجالت علمی ایندکس شده خارجی 10
 148 تعداد پژوهشگر تطبیق یافته 11

ه تعداد تورهاي تحقیقاتی برگزار 12  - شده براي اعضاي کمیته با حمایت مالی دانشگا
ه تعداد کارگاه 13   24 هاي برگزارشده براي اعضاي کمیته با حمایت مالی دانشگا
ی تعداد کارگاه 14  24 هاي برگزار شده براي اعضاي کمیته تحقیقات دانشجوی
ستخراج 15 ایان تعداد مقاالت ا  9 نامه یافته از پ
 4 اتیتعداد مراکز تحقیق 16
 63/0 )هیأت علمی و غیرهیأت علمی(نسبت مقاله به پژوهشگر   17

خلی -شده داخلی به کل مقاالت علمی نسبت کل مقاالت چاپ شده در مجالت اندیکس  18  1 پژوهشی دا
 1 المللی پژوهشی بین -المللی به کل مقاالت علمی شده بین کل مقاالت چاپ شده در مجالت اندیکس  19

ـداد پژوهشـگر        هـاي بـین   شده در کنگره ت ارائهنسبت مقاال  20 خـل کشـور بـه تع هیـأت علمـی و   (المللـی دا
 )غیرهیأت علمی

62/0 

 06/0 )هیأت  علمی و غیرهیأت علمی(هاي داخل کشور به تعداد پژوهشگر  نسبت مقاالت ارائه شده در کنگره  21
 24/0 هاي پژوهشی طرح هاي پژوهشی که دانشجویان در آن مشارکت دارند به کل نسبت طرح  22
 01/0 هاي پژوهشی شرکت دارند به کل دانشجویان نسبت دانشجویان که در طرح  23
ه  24  01/0 نسبت اعتبار پژوهشی به کل اعتبارات دانشگا
 32/0 نسبت کل مقاالت علمی پژوهشی به تعداد اعضاي هیأت علمی  25
 43/0 وهشی دانشگاهشده براي پژوهش به کل بودجه پژ نسبت اعتبارات جذب  26
رجع( نشگاه درکتب م له دا به مقا رجاع  سی :ا رفران ان  است  باکتاب به عنو بط  ه مقاالتی که موضوع آن مرت اشاره نویسنده کتاب مرجع ب   )عنی ثبت و 

 


