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rtisبررسی مستندات پیوست در سامانه 

rtisسامانه پیوست در بررسی مستندات 

 قابل قبول نمی باشدنویس مقاله پیش.

 باشدقابل قبول نمی گواهی چاپ مقاله.

چاپ نشده در مرحله مقاله(proof checking   )قابل قبول نمی باشد.

در دست چاپمقاله (article in press  )قابل قبول نمی باشد  .

:  عنوان مقاله

با عنوان درج شده در سامانه عنوان مقاله مطابقتrtis

: عنوان نشریه 

 مطابقت عنوان نشریه با عنوان درج شده در سامانهrtis

 مطابقتISSN نشریه باISSNدرج شده در سامانهنشریه



پیش نویس مقاله

.قابل قبول نمی باشدپیش نویس مقاله 



گواهی پذیرش مقاله 

.گواهی پذیرش مقاله قابل قبول نمی باشد



گواهی پذیرش مقاله

.گواهی پذیرش مقاله قابل قبول نمی باشد



مقاله در دست چاپ 

.قابل قبول نمی باشدمقاله در دست چاپ



( proof checking)مقاله چاپ نشده در مرحله 

.نمی باشدقابل قبولproof checking))مقاله چاپ نشده در مرحله



توضیحات دبیر



نقص مدرک 



International Standard Serial Number-ISSN

ISSN:
Internationalکلمهمخفف Standard Serial Number،شریهنهربرایکه.می باشد(شاپا)پیایندهابین المللیاستانداردسریالشمارهمعنایبه
.می کندزمتماینشریاتسایرازراآن هاومی شوندالکترونیکییاچاپدوره ایبصورتکهاستنشریاتیبهمتعلقومی باشدفردبهمنحصر
.باشدXیا۹تا۰ازمی تواندآخرعدد.است(حرفی)رقمیهشتشمارهیکبین المللیاستانداردسریالشمارهفرمت

p- ISSN: ۱۷۳۵-۰۸۷۵

e - ISSN: ۲۳۸۳-۱۱۳۸

سریال استاندارد بین المللی شماره 

:   شاپای چاپی 

: شاپای الکترونیکی



ISSNجستجوی



یهصفحه اصلی نشر

ISSNجستجوی



ISSNجستجوی



ISSNجستجوی



ISSNجستجوی



rtisجستجوی نشریه در سامانه 



ISSN  نشریه  :

0266-352x

0266-352x



rtisثبت نشریه در سامانه 

0266-352x



rtisثبت نشریه در سامانه 

026-352x



ISSN  نشریه:



ISSN  نشریه:

فعالیتامتیاز،rtisسامانهدرISSNفاقدنشریهانتخابصورتدر
.گرددمیدرجصفر

:  نکته



مقاله تکراری 

:  بررسی تکراری نبودن مقاله

ردیف کردن عنوان مقاله ها -1



مقاله تکراری 

:  هبررسی تکراری نبودن مقال

جستجوی عنوان-2



مقاله تکراری 



بررسی مشابهت مقاله 



بررسی مشابهت مقاله



بخش دوم 
نشریات داخلی و بین المللی متیاز ا

بین المللی دارای ایندکس و فاقد ایندکس  امتیاز نشریات معتبر 
ناوریاساس رتبه بندی وزارت علوم، تحقیقات و فبر معتبر  علمی نشریات امتیاز 



دسته بندی نشریات معتبر بین المللی

دسته بندی نشریات معتبر بین المللی

Scienceعلوم 1

Social scienceعلوم اجتماعی2

Arts& Humanitiesهنر و علوم انسانی3



دسته بندی نشریات 



دسته بندی نشریات



:نشریاتدسته بندی 

درجسایر،معتبرنشریهبندیدستهکهصورتیدرrtisسامانهدر
الزم.گرددمیامتیازبدونمذکورفعالیتبرایارزیابینتیجهگردد
وریزیبرنامهکلادارهبهبندیدستهاصالحجهتموضوعاست

.گرددمنعکسپژوهشینظارت

:  نکته



:نشریاتدسته بندی 



:نشریاتدسته بندی 



نشریات داخلی و بین المللی 

نشریات

نشریات علمی داخلی  نشریات بین المللی 

نشریات معتبر وزارت 
.. علوم ، تحقیقات و

نشریات معتبر وزارت 
بهداشت

نشریات معتبر حوزهای 
علمیه 

نشریات نمایه شده در 
wosپایگاه  

ه نشریات نمایه شد
scopusدر پایگاه 

(ر نوظهونشریات )نشریات بدون ضریب تأثیر 
Emerging Sources Citation Index:ESCI

نشریات دارای ضریب تأثیر
JCR :Journal Citation Reports

Science Citation Index Expanded
(علوم گسترش یافتنمایه استنادی حوزه )

Social Sciences Citation Index   
(علوم اجتماعینمایه استنادی حوزه  )

Arts & Humanities Citation Index   
(  استنادی حوزه هنر و علوم انسانینمایه )

Q1  تاQ4

Qفاقد 

رتبه الف ، ب ، ج و دشریات رتبه بندی بر اساس شیوه نامه اعتبارسنجی ن

یه نشریات بدون نما



:rtisدر سامانه بین المللی نشریات امتیاز 

امتیاز 
وضعیت نشریه در

rtisسامانه 
توضیحات  ینشریات بین الملل ردیف

1-1-4امتیاز بر اساس بند 
آیین نامه گرنت 

نشریات معتبر
. هستندQ4تا Q1و دارای ضریب کیفیت می باشندJCRاین دسته شامل نشریاتی است که در فهرست 

.نمایه می شوندWOSنشریاتی که در گروه هنر و علوم انسانی در پایگاههمچنین 
A+نشریات  1

1-1-4امتیاز بر اساس بند 
آیین نامه گرنت 

نشریات معتبر
، ناشر شناخته شوندمینمایه Scopusپایگاهیا در هستند و ESCIنمایه دارای WOSکه در پایگاه نشریاتی

.و دارای معیارهای کیفی مندرج در شیوه نامه اعتبار سنجی باشندشده دارند 
Aنشریات  2

امتیاز بر اساس تشخیص
کمیته اعتبار سنجی

نشریات معتبر
منتشر می شوند و با تشخیص ناشران کمتر شناخته شده سوی از که ScopusیاWOSنشریات بدون نمایه 

یز داشته شیوه نامه اعتبار سنجی نشریات را ندر مندرجکمیته اعتبار سنجی دارای اعتبار بوده و معیارهای کیفی 
.باشند

Bنشریات  3

فاقد امتیاز  بدون امتیاز .اعتبار آنها محرز نشودنشریاتی که بر اساس معیارهای کیفی شیوه نامه اعتبار سنجی نشریات،  Cنشریات  4

فاقد امتیاز نشریات نوپا
بررسی.باشدنشدهمنتشرآنهاازشمارهچهارحداقلوباشدنگذشتهآنهاکاربهآغازازسالدوحداقلکهنشریاتی

.استانجامقابلفوقشرایطاحرازازبعدنشریاتاینارزیابیو
Dنشریات نوپا  5

فاقد امتیاز  نشریات نامعتبر .شودمحرزآنهابودناعتباربینشریات،سنجیاعتبارنامهشیوهکیفیمعیارهایبراساسکهنشریاتی Eنشریات نامعتبر  6

فاقد امتیاز  نشریات جعلی
هایهمقالآرشیوقراردادنمثلدروغین،ظاهرسازیباوکردهجعلرادیگرنشریاتعلمینشانونامکهنشریاتی

بافریبکاریالدنببهغیرهوآنبامشابهیااصلینشریهنامبادامنهثبتیاواصلینشریهشاپایدرجاصلی،نشریه
.هستندسودجوییهدف

Fنشریات جعلی  7



اعم از چاپی یا الکترونیکیبین المللیاعضای هیئت علمی در نشریات معتبر علمیهای منتشر شده مقالهامتیاز 

حوزه
WOS*

Scopus***
Q1Q2Q3Q4Q فاقد**

Science

1713۹655علوم

Social science

2۰/415/61۰/88/48/48/4علوم اجتماعی

Arts& Humanities

25/51۹/513/51۰/51۰/51۰/5علوم انسانی

Q = ضریب کیفیت موضوعی Webپایگاهدرکهالمللیبینمعتبرنشریات:* Of Science (WOS)اندشدهنمایه.

ImpactبدونوشدهنمایهWosاطالعاتیپایگاهدرکهالمللیبینمعتبرنشریات:** Factor(تأثیرضریب)سطحدروEmergingمی باشند.

.اندشدهنمایهScopusپایگاهدرکهالمللیبینمعتبرنشریات:***



نشریات( Index) شاخصه 



(  Q)ضریب کیفیت موضوعی



(  Q)ضریب کیفیت موضوعی



(Q)ضریب کیفیت موضوعی

توضیحاتردیف

.می باشدمقالهچاپتاریخنشریه،برایQاستخراجمالک1

.می شودگرفتهنظردرQباالترینهستند،متفاوت هایQدارایمختلفرشته هایدرکهنشریاتیبرای2

MasterدرکهنشریاتیبرایQسطح3 listپایگاهWosحوزهدرواندشدهثبتArts & Humanities،می باشند
.گرددمیتعییننشریاتاعتبارسنجیکمیتهدربررسیوطرحازپس



اعتبار نشریات بین المللی 

توضیحاتردیف

ارزیابیباولجددرشدهذکرامتیازشود،میارزیابیدانشگاهسنجیاعتبارکمیتهتوسطنشریاتاعتباراینکهبهباتوجه1
.بودخواهدتغییرقابلاعتبارسنجیکمیته

2
درنشریهاعتبارکلیطوربهوباشدمیمقالهارزیابیزمانالمللیبیننشریاتبراینشریاتبودننامعتبریامعتبرمالک

.باشدنمیمالکمقالهپذیرشزمان



امتیاز نشریات بین المللی فاقد نمایه 

به چاپ رسیده Scopusو Wosامتیاز مقاالتی که در نشریات بین المللی فاقد نمایه 
.نشریات تعیین خواهد شدکمیته اعتبارسنجی باشند، در 



لیست نشریات بین المللی 

توضیحاتردیف

1
کمیتهصوباتمو(داخلینشریاتخصوصدر)فناوریوتحقیقاتعلوم،وزارتنامعتبرنشریاتشاملتهراندانشگاهنامعتبرنشریاتلیست

.می باشدتهراندانشگاهنشریاتاعتبارسنجی

2
بهنسبتومطرحریاتنشاعتبارسنجیکمیتهدرموضوعنباشد،بین المللینامعتبرنشریاتلیستدربین المللینشریه اینامصورتیکهدر

.می شودنظراعالمآناعتبار



Master Journal List

master journal listطریقازواستشدهذکرپایگاه4مجالتتمامیشامل
باشدمیدسترسدرhttps://mjl.clarivate.com/homeآدرس



Master Journal List



Master Journal List



scopusپایگاه 



scopusپایگاه 



:نشریه نوپا 



:نشریه بدون امتیاز



:نشریه بررسی نشده 



:نشریه بررسی نشده

الزمباشد،مینشدهبررسیrtisسامانهدراینشریهکهصورتیدر
.گرددمکاتبهکلادارهبانشریهبررسیجهتاست

:  نکته



1400ابتدای سال رتبه بندی نشریات علمی بر اساس رتبه بندی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از 

امتیازرتبه بندی نشریات علمی بر اساس رتبه بندی وزارت علوم، تحقیقات و فناوریردیف

5.گرفته باشند"الف"مجالتی که در سامانه نشریات وزارت علوم رتبه 1

4.گرفته باشند"ب"مجالتی که در سامانه نشریات وزارت علوم رتبه2

3.گرفته باشند"ج"مجالتی که در سامانه نشریات وزارت علوم رتبه3

بدون امتیاز.اعالم شده باشند"در حال ارزیابی"و یا "د"مجالتی که در سامانه نشریات وزارت علوم رتبه4



رتبه بندی نشریات علمی بر اساس رتبه بندی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

توضیحاتردیف

.شودمیارزیابیامتیازبدونرانشریهباشد،"ارزیابیبدون"علوموزارتسامانهدراینشریهاگر1

.شودمراجعهقبلسالارزیابیبهباشدنداشتهرا۹۹سالارزیابیاینشریهاگر2

.میشوندارزیابی"امتیازبدون"نیستندعلوموزارتسامانهدرکهنشریاتی3

4
بانیستند،علوموزارتمصوبنشریاتسامانهدرکهتهراندانشگاهنشریاتارتقایکمیتهاولیهمجوزبانشریات

.شوندمیارزیابیامتیازی3و(ج)رتبه



رتبه بندی نشریات علمی بر اساس رتبه بندی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

توضیحاتردیف

1
دانشگاه،امهآئین ندرشدهتعیینمعیارهایاساسبرفارسی،مجالتارزیابیبامی توانددانشگاهنشریاتاعتبارسنجیکمیته
.نمایداقدام(علوموزارتتوسطگرفتهانجامبندیرتبهبهتوجهبدون)مجلهرتبهتغییربهنسبت

.باشدمیشریاتناعتبارسنجیکمیتهتوسطشدهتعیینهایشاخصبراساسداخلینشریاتبودننامعتبریابودنمعتبرمعیار2

.باشدمیمقالهچاپزمان،داخلینشریاتبراینشریاتبودننامعتبریامعتبرمالک3



سامانه رتبه بندی نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 



سامانه رتبه بندی نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری



بندی نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوریرتبه سامانه 



بندی نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوریرتبه 



رتبه بندی نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری



رتبه بندی نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری



رتبه بندی نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری



13۹8اردیبهشت –فهرست نشریات علمی معتبر وزارت علوم 



13۹8اردیبهشت –فهرست نشریات معتبر وزارت علوم 



مالک معتبر یا نامعتبر بودن نشریات داخلی و بین المللی 

.باشدیممقالهچاپزمان،داخلینشریاتبراینشریاتبودننامعتبریامعتبرمالک

مقالهیارزیابزمانالمللیبیننشریاتبراینشریاتبودننامعتبریامعتبرمالک
.نمی باشدمالکمقالهپذیرشزماندرنشریهاعتبارکلیطوربهومی باشد

:  نکته



سومبخش 
بررسی مقاله  

 تاریخ چاپ مقاله
 مقاله های فاقد امتیاز
امتیاز مقاله های که در قالبfull paper نمی باشند.
 امتیاز مقاله های چاپ شده در نشریاتnature  وscience

 های هزینه بر امتیاز مقاله
 های مروری امتیاز مقاله



doi–تاریخ پذیرش -تاریخ دریافت 

تاریخ پذیرش

تاریخ دریافت

doi



تاریخ چاپ مقاله در نشریات بین المللی  

هویژاعتبارامتیازدهیبرایمقالهآنچاپتاریخعنوانبهالمللیبیننشریاتدرشدهچاپمقاله*DOIتاریخ
درقاله،مچاپقطعیتاریخ،(تهراندانشگاهعلمیهیئتعضو)مقالهنویسندگانهمهموافقتصورتدرتنهاومی باشد
(۹8سالابتدایاز).می گیردقرارنظرمدمقالهارزیابی

شناسه ای است که از Digital Object Identifier DOI))شناسه دیجیتالی مقاالت یا * 

.در اختیار مطالب آنالین در اینترنت قرار میگیردhttp://doi.orgطرف سایت

http://doi.org/


DOI



DOI

http://doi.org

http://doi.org/


مقاله در نشریات فارسی تاریخ چاپ / تاریخ پذیرش / تاریخ دریافت

تاریخ چاپ مقاله 

تاریخ دریافت

تاریخ پذیرش



:تاریخ چاپ مقاله در نشریات فارسی 

تاریخبامطابق،rtisسامانهدرمقالهانتشاراریخت:فارسینشریاتدر
.باشدنشریهجلدرویتاریخیامقالهدرشدهدرجچاپ

:  نکته

درکهتیمشکالعلتبهمقالهانتشارتاریختغییرامتیاز،ثبتازپس
.باشدنمیپذیرامکانشودمیایجادارتقاءوترفیعگزارش



مقاله های خارج از حوزه تخصصی اعضای هیئت علمی 

.نمی باشداعضای هیئت علمی قابل ارزیابی خارج از حوزه تخصصی مقاله های 

پژوهش های بین رشته به غیر از مقاالت حاصل از 



(  گرنت)امتیاز اعتبار ویژه مقاله های فاقد 

امتیاز مقاله تحت عنوان ردیف

سخن سردبیر 1

گزارش 2

های مختلفنشریات روابط عمومی سازمان3

سخنرانی  4

مقاله چاپ شدهترجمه5



، امتیازی که عضو هیئت علمی از مقاالت چاپ شده در نشریات مذکور کسب می نماید.تعلق می گیردامتیاز 8۰
(۹7از ابتدای سال ).شدمی باQ1حداقل برابر امتیاز یک مقاله کامل چاپ شده در نشریات 

Natureو Scienceشده در نشریات چاپ (full paper)به مقاله کامل 

natureو scienceامتیاز مقاله کامل چاپ شده در نشریات 



: نمی باشد(full paper)امتیاز مقاالت چاپ شده در نشریات معتبر که به صورت مقاله کامل 

امتیاز قالب مقاله 

full)کاملمقالهصورتبهکهمعتبرنشریاتدرشدهچاپمقاالتبه paper)قبیلازمختلفصورت هایبهونبوده:Letter،Technical

note،Short Communication،Rapid publication،Case report،Brief Report،forumرامقالهکهدیگریعنوانهریاو
شود،منتشرسازد،میمتمایزکاملمقالهیکاز

.می گیردامتیاز مقاله کامل تعلق % 8۰تا 

.امتیاز مقاله کامل تعلق می گیرد% Editorial material5۰و  Discussion , Commentبه مقاالتی از نوع 

.امتیازی به آن تعلق نمی گیرددرج شده باشد، Closuresمی باشد چنانچه قبل از عنوان مقاله Discussion and Closuresدر مواردی که مقاله به صورت 

.ردگیامتیاز مقاله کامل به آن تعلق می %  1۰قرار گرفته باشد،  Discussion ofمی باشد چنانچه قبل از عنوان مقاله، Discussion and Closuresدر مواردی که مقاله به صورت 

.شدخواهندبررسیعلمیهیئتاعضایپژوهشیفعالیت هایخاصمواردبررسیکمیتهدراستثناءموارد.گیرندمیقرار(1ضریباعمالباامتیاز)سومگروهدرشدهذکرمقاالتتمام:نکته

.شوندمیبررسیعلمیهیئتاعضایپژوهشیفعالیت هایخاصمواردبررسیکمیتهدرشدهذکرعناوینازغیرمواردی:نکته



short communicationنمونه مقاله 



Discussions and closuresنمونه مقاله 



امتیاز نقد کتاب، نقد مقاله 

(1397/5/1از).استکاملمقالهامتیازبرابرمی رسد،چاپبهداخلیمعتبرنشریاتدرکهکتابنقدامتیاز
Bookعنوانبههنروانسانیعلومحوزهدرکهالمللیبینهایمقالهامتیاز review(1400سالابتدایاز).می گردداعمال8/0ضریبباشود،میمنتشر

پژوهشی با نظر کمیته بررسی موارد خاص فعالیت های.به موارد نقد مقاله مربوط به کمیسیون هنر و معماری که در نشریات معتبر چاپ شده باشند
.امتیاز تعلق می گیرد2اعضای هیئت علمی حداکثر تا 



مقاله های هزینه بر 

شدهاپچمقاالتپژوهشی،هزینه هایازبرخیجبرانمنظوربهعلمیهیئتاعضایپژوهشیفعالیت هایازبرخیانجامبودنهزینه بربهتوجهبا
.گیرندمیقرارگروهسهدرعلمیهیئتاعضایتوسط

.می شودنجیدهسکیفیتتشخیصبرایشدهتعیینشاخص هایاساسبرمقالهکیفیتونداردمقالهکیفیتباارتباطیشدهذکربندیگروه



امتیاز مقاله بر اساس هزینه بر بودن

امتیاز نوع مقاله بر اساس هزینه بر بودنردیف

گروه اول
مقاالتی که از داده های پژوهش بر اساس نمونه برداری از عرصه طبیعی یا مزرعه، اجرای طرح آزمایش، انجام آزمایش های زیست

فته برای انجام محاسبات شناختی، زیست فناوری، بیوشیمیایی، بیوفیزیکی و شیمیایی، استفاده از سرور و کالستر محاسباتی پیشر
.روی داده های حجیم، به دست می آید و یا در آنها از مواد و تجهیزات آزمایشگاهی استفاده می شود

2امتیاز با اعمال ضریب 

گروه دوم
مقاالتی که داده های پژوهش براساس تحلیل داده های دستگاهی، الیه های اطالعاتی در سامانه اطالعات جغرافیایی، روش های

دانی یا اسناد گیری و بر اساس تکمیل پرسشنامه یا مصاحبه در کار میمدل سازی و شبیه سازی و کاربرد هرگونه مدل های تصمیم
.آرشیوی به دست می آید

1/5امتیاز با اعمال ضریب 

1امتیاز با اعمال ضریب سایر مقاالتگروه سوم



rtisنوع مقاله برای ارزیابی در سامانه –نوع مقاله از نظر هزینه بر بودن 



مقاله های هزینه بر 

1نامه های دانشگاه تهران می توانند در گروه فقط مقاالت مستخرج از رساله و پایاننکته ها

. قرار گیرند2و 

پایانورسالهزامستخرجمقاالتهمانندنیزهستندتهراندانشگاهپسادکتریمحققینباپژوهشیفعالیتنتیجهکهمقاالتی

.گیرندقراربررسیمورد2و1گروهدرمی توانندتهران،دانشگاهدانشجویاننامه

سامانهدرمقاالتثبتازپسعلمیهیئتعضواستالزمRTIS،پسومشخصرامقاله"هیچکدام/کاربردیطرح/نامهپایان/رساله"ازمستخرجوگروهنوع

موضوعس،کارشناتوسطمقالهبهتخصیصقابلگروهنوعتشخیصعدمصورتدر.شودانجامواحدپژوهشیکارشناستوسطمقالهامتیازدهیوبررسیآناز

(1400سالابتدایاز).گرفتخواهدقراربررسیموردمستقلدانشکده/پردیسپژوهشیشورایدر



تعریف مقاله مروری 

زماندهیساوخالصهکاریوسازباتحقیقی،موضوعیکتجمیعهمچنینوافرادبهتردرکوفهمبرایکهتحقیقی
.گویندمیمروریمقالهراشود

.باشندنامهپایانیارسالهازبرگرفتهتوانندنمیمقاالتازدستهاینمروری،هایمقالهماهیتبهتوجهبا



Wosمقاله مروری چاپ شده در نشریات نمایه شده در پایگاه 

Wosچاپ شده در نشریات نمایه شده در پایگاه مقاالت مروری 

: اقدامات : بررسی ها 

درجمقالهعنواندریامقالهباالیدرreviewکلمه-1
درمقالهاطالعاتبهتوانیممیهمچنین.باشدشده

.کنیممراجعهنشریهسایت

.نمایه شده باشدWosپایگاه  نشریه در -2

ارجاع مربوط به 10درصد ارجاعات یا 30حداقل -3
.باشدنویسندهخود 

ر نظر بدون د. )ارجاعات کلیه نویسندگان مقاله محاسبه می شود
(گرفتن موارد مشترک

امتیازثبتجهتکلادارهبامکاتبه

2ضریبباامتیازتعلق



Wosمقاله مروری چاپ شده در نشریات نمایه شده در 



Wosمقاله مروری چاپ شده در نشریات نمایه شده در 



Wosمقاله مروری چاپ شده در نشریات نمایه شده در 



مقاله مروری فارسی 

مقاالت مروری فارسی

: اقدامات : بررسی ها 

.باشدشدهدرجمقالهباالیدرمروریمقاله
وزارتنامهآئیناساسبرفارسیمروریمقاالتدر

دنبومروری،مقالهدربایدفناوریوتحقیقاتعلوم،
.دباششدهذکرآن

مقالهامتیازثبتجهتکلادارهبامکاتبه

علومکمیسیون هایدرمقالهبهامتیاز4تعلق
معماریوهنرورفتاریواجتماعیعلومانسانی،

فنی،کمیسیون هایدرمقالهبهامتیاز3تعلق
کیدامپزشوطبیعیمنابعوکشاورزیپایه،علوم



مقاالت مروری فارسی 



rtisمقاله مروری فارسی در سامانه 



بخش چهارم
rtisانتخاب برچسب در سامانه و بررسی جایگاه هیئت علمی دانشگاه در مقاله 

 نام دانشگاه تهران ذکر
 نویسنده مسئول
استاد راهنما
 امتیاز آثار مشترک با مراکز علمی کشورهای دیگر
 امتیاز مقاله های گروهی



بررسی جایگاه هیئت علمی دانشگاه در مقاله 

چک لیست 

 مقاله گروهی نفر  8: تعداد نویسندگان مقاله

 نفر دوم: جایگاه هیئت علمی

آدرس درج شده برای هیئت علمی  :a,d

 درج شده برای هیئت علمیایمیل:ut

(نفر5حداکثر ) نفر 6:تعداد همکاران خارجی

 سایر :مقالهنویسنده مسئول



آدرس نویسنده 

aaa

a
b

b



آدرس نویسنده 

شاناینامباالی(...شماره،حروف،)فقطتهراندانشگاهعلمیهیئتآدرسبررسیبرای
.باشدمیمالک

:  نکته



آدرس نویسنده 

b

d



آدرس نویسنده 



آدرس نویسنده 

123
1

2
3



بررسی جایگاه هیئت علمی دانشگاه در مقاله 

1 2 3 4



بررسی جایگاه هیئت علمی دانشگاه در مقاله 

rtisسامانهدرنویسندگانترتیب

درنویسندگانترتیبمطابقدقیقاً
.باشدمقاله

:  نکته
1

2

3

4



نحوه امتیازدهی به مقاالت بر اساس آدرس نویسنده

امتیازRTISبرچسب استاد در سامانهآدرس نویسنده ردیف

1
عدم اشاره به نام دانشگاه تهران در آدرس و به صورت 

 university ofصحیح دانشگاه تهران در کلیه فعالیتها 

Tehran 

ز بدون امتیاعدم ذکر صحیح نام دانشگاه تهران 

2
ن در عدم استفاده از آدرس پست الکترونیک دانشگاه تهرا

صورت اشاره به ایمیل در مقاالت نشریات و همایشها
عدم ذکر ایمیل هیئت علمی با نام دامنه دانشگاه

تهران 
ز بدون امتیا

ز بدون امتیاعدم ذکر نام دانشگاه تهران درج ایمیل به تنهایی بدون دادن آدرس دانشگاه تهران 3

4
اکز سایر مردر صورت قراردادن نام دانشگاه تهران پس از نام 

ز بدون امتیاذکر نام دانشگاه تهران بعد از یک دانشگاه داخلیدر آدرس نویسنده  در کلیه فعالیتهاعلمی داخل 

5
ی در استفاده از نام دانشگاه تهران پس از نام دانشگاه خارج

آدرس نویسنده درکلیه فعالیتها
اه ذکر نام دانشگاه تهران در ردیف دوم پس از دانشگ

خارجی
امتیاز% 5۰

6
ی در استفاده از نام دانشگاه تهران پس از نام دانشگاه خارج

ردیف سوم و بعد از آن در کلیه فعالیتها
از ذکر نام دانشگاه تهران در ردیف سوم و دورتر پس

نام دانشگاه خارجی 
امتیاز% 2۰



عدم ذکر صحیح نام دانشگاه تهران 

نام دانشگاه تهران 

University of Tehran امتیاز کامل صحیح

Tehran university بدون امتیاز غلط



نویسنده Emailدرج 

Email

domainبهمربوطشدهدرجEmailکهصورتیدر

:(ut.ac.ir)باشدتهراندانشگاه
دانشگاهEmailازغیربهدیگریEmailکهمواردیدر

(gmail-yahoo):شوددرجتهران

.نمی گیردامتیاز تعلق .امتیاز تعلق می گیرد



برچسب های مرتبط با نام دانشگاه تهران  

کدام 

برچسب

را انتخاب کنم؟

 برچسب ذکر نام دانشگاه تهران
 برچسب عدم ذکر نام دانشگاه تهران
 برچسب عدم ذکر صحیح نام دانشگاه
برچسب عدم ذکر ایمیل هیئت علمی با دامنه دانشگاه تهران
 برچسب ذکر نام دانشگاه تهران بعد از یک دانشگاه داخلی
برچسب ذکر نام دانشگاه تهران در ردیف دوم پس از دانشگاه خارجی
برچسب ذکر نام دانشگاه در ردیف سوم و دورتر پس از نام دانشگاه خارجی



برچسب های مرتبط با نام دانشگاه تهران  



برچسب ذکر نام دانشگاه تهران 

 برچسب ذکر نام دانشگاه تهران

نام دانشگاه تهران ذکر 

2

2



نام دانشگاه تهرانعدم ذکر برچسب 

برچسب عدم ذکر نام دانشگاه تهران

a

a

*

عدم ذکر نام دانشگاه تهران 



برچسب عدم ذکر نام دانشگاه تهران

c
d

cd
برچسب عدم ذکر نام دانشگاه تهران

ایمیل به تنهایی بدون درج 
دادن آدرس دانشگاه تهران 

*



ایمیل به تنهایی بدون دادن آدرس دانشگاه تهران درج 

*



برچسب عدم ذکر صحیح نام دانشگاه 

Tehran university

رچسب عدم ذکر صحیح نام دانشگاه  ب

b

b



ذکر ایمیل هیئت علمی با دامنه دانشگاه تهران عدم 

برچسب عدم ذکر ایمیل هیئت علمی با دامنه دانشگاه تهران

 Emailبه غیر از دیگری  Emailدر مواردی که 

 (gmail-yahoo).شوددانشگاه تهران درج 

2

2



دانشگاه داخلی برچسب ذکر نام دانشگاه تهران بعد از یک 

لی برچسب ذکر نام دانشگاه تهران بعد از یک دانشگاه داخ

از نام بعد در صورت قراردادن نام دانشگاه تهران 
نویسندهآدرس یک مرکز علمی داخلی در 



نویسنده مسئول 

(corresponding author)
مسئول نویسنده 

*

*



: باشدمقاله ( corresponding author)مسئولنویسنده دانشجو، دانش آموخته و محقق پسا دکتری دانشگاه تهران 

ل  نویسنده مسئو: دانشجو یا دانش آموخته دانشگاه تهران •
راهنما استاد•
عضو هیئت علمی•

لمسئونویسنده :دانشجو یا دانش آموخته دانشگاه تهران •
عضو هیئت علمی •

ئول نویسنده مس: محقق پسا دکتری دانشگاه تهران •
استاد پذیرش دهنده •

123

 را امضاء و در سامانه تأیدیهفرم پذیرش دهنده استاد

rtisپیوست کرده باشد.

 را امضاء و در سامانهتأیدیهفرم یکی از اعضای هیئت علمی دانشگاهrtis

.پیوست کرده باشد
  را امضاء و در سامانه تأیدیه فرم استاد راهنماrtis باشدپیوست کرده.

بررسی 
الزم

.در جایگاه خود طبق ردیف مقاله قرار گیرداساتید -

انتخاب برچسب برای اساتید دانشگاهعدم  برچسب

برای اساتید دانشگاهجایگاه خود امتیاز در  نتیجه



برچسب های مرتبط با هیئت علمی نویسنده مسئول 

کدام 

برچسب

را انتخاب کنم؟

 برچسب همکار در جایگاه اول و نویسنده مسئول
برچسب نویسنده مسئول



:  باشد(corresponding author)استاد دانشگاه تهران نویسنده مسئول

دانشگاه تهران  سایر یا دانشجوی : نفر اول 

ئول نویسنده مسعضو هیئت علمی دانشگاه تهران : ام  nنفر 

دانشگاه تهران عضو هیئت علمی : نفر اول 

ئول نویسنده مسعضو هیئت علمی دانشگاه تهران و : ام  nنفر 

نویسنده مسئول  علمی و هیئت: ام nنفر -

نویسنده مسئولهیئت علمی و : ام nنفر -

123

برچسب نویسنده مسئول

برای هر کدام از اعضای هیئت علمی نویسنده مسئول
برچسب نویسنده مسئول مسئولهمکار در جایگاه اول و نویسنده برچسب  برچسب

.امتیاز نفر اول و  نفر سوم برای هر دو استاد لحاظ می شودمیانگین
لحاظ امتیاز عضو هیئت علمی نویسنده مسئول و نفر اول برای هر دو استادمیانگین

.می شود
علمی نویسنده مسئولبرای هیئتاول جایگاه امتیاز در  نتیجه



فرم تأییدیه استاد راهنما 

باسمه تعالی

ب،  دانشجوی اینجان........................آقای / گواهی می شود که مقاله با مشخصات زیر که خانمبدینوسیله 
.مسئول مکاتبات آن است، از نظر محتوای علمی مورد تایید است

.مسئولیت عواقب هر گونه تخلف احتمالی در این مقاله به عهده اینجانب می باشد

:نام و نام خانوادگی و امضاء

استاد راهنما، عضو هیئت علمی یا استاد پذیرنده

:مقالهمشخصات 

:عنوان

:مشخصات نویسندگان

:نام نشریه



:باشد(corresponding author)استاد دانشگاه تهران نویسنده مسئول

مقالهولمسئنویسندهدوهرتهراندانشگاهدانشجویوتهراندانشگاهاستادکهصورتیدر-1
.گیردمیقرارمالکاستادبودنمسئولنوسیندهتنها،مقالهارزیابیبرایباشند،

ارزیابیبرایباشند،مقالهمسئولنویسنده،(سایر)نویسندهودانشگاهاستادکهصورتیدر-2
گیردمیقرارمالکاستادبودنمسئولنوسیندهتنها،مقاله

:  نکته



برچسب های مرتبط با استاد راهنما 

کدام 

برچسب

را انتخاب کنم؟

 اولبرچسب همکار در جایگاه
برچسب استاد راهنمای مشترک



: عضو هیئت علمی استاد راهنمای دانشجوی دانشگاه تهران باشد

دانشجوی دانشگاه تهران : نفر اول 

استاد راهنماعضو هیئت علمی دانشگاه تهران و : نفر دوم 

دانشجوی دانشگاه تهران : نفر اول 

استاد راهنماعضو هیئت علمی دانشگاه تهران و : نفر دوم 

استاد راهنماعضو هیئت علمی دانشگاه تهران و : نفر سوم 

دانشجوی دانشگاه تهران : نفر اول 

(فکمیسیون ال)راهنما استاد عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و : نفر دوم 

(بکمیسیون) راهنما استاد عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و : نفر سوم 
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 از اساتید راهنما نویسنده مسئول باشدیکی.

دانشجو نویسنده مسئول نباشد.

 از اساتید راهنما نویسنده مسئول باشدیکی.

دانشجو نویسنده مسئول نباشد.
دانشجو نویسنده مسئول نباشد. بررسی الزم

.انتخاب می کنیمبرچسب استاد راهنمای مشترک برای اساتید راهنما 

(مکاتبه با اداره کل جهت ثبت امتیاز)
.انتخاب می کنیممشترک برچسب استاد راهنمای برای اساتید راهنما  اولبرچسب همکار در جایگاه استاد راهنما برای  برچسب

.تعلق می گیردامتیاز نفر اول برای هر یک از اساتید راهنما  .جمع و  بر دو تقسیم می شود اول و سوم ضریب امتیاز نفرات  برای استاد راهنماجایگاه اول امتیاز در  نتیجه



:   استاد راهنما نفر دوم و هیئت علمی نویسنده مسئول

برچسب و عنوان نویسندگانترتیب

دانشجو:اولنفر

راهنمااستاد:دومنفر

سایر

(مسئولنویسنده)علمیهیئت

همکار در جایگاه اول برچسب:  برای استاد راهنما

نویسنده مسئول برچسب:  برای هیئت علمی

.
شودمیثباعامراین.شودمیانتخابمسئولنویسندهبرچسبعلمیهیئتوبرایاولهمکاردرجایگاهبرچسبراهنمااستادبرای

.شودلحاظهریکبرایشدهبردووتقسیمجمعباهممسئولنویسندهوعلمیهیئتامتیاز



امتیاز برای استاد راهنمای مشترک نحوه محاسبه 

سومودومنفراتمقالهآندرمشترکراهنمایاستادانوباشداولنفرتهراندانشگاهدانشجویمقاله،نویسندگانترتیبدرچنانچه
وجمعسومواولنفرازامتیضریبنباشد،مسئولنویسندهدانشجونیزوباشدمسئولنویسندهراهنمااساتیدازیکیاینکهشرطبهباشند،

.می نمایدمشخصراراهنمااستادانازیکهرامتیازضریبآمدهبدستعدد.می شودتقسیمدوبر
،باشندراهنمااستادانسومودومنفراتوتهراندانشگاهدانشجویاولنفروباشندنفر3مقاله اینویسندگانکهصورتیدرمثالبرای

:می شودمحاسبهزیرصورتبهراهنمااستادانازیکهرامتیازضریب

مثال

م نفر باشند و نفر اول دانشجوی دانشگاه تهران و نفرات دوم و سوو3برای مثال در صورتی که نویسندگان مقاله ای 
:استادان راهنما باشند، ضریب امتیاز هر یک از استادان راهنما به صورت زیر محاسبه می شود

%𝟓𝟎 +%𝟖𝟎

𝟐
= % 𝟔𝟓



ارتقاء–مستخرج از تز متقاضی -1:برچسب های 
فعالیت زمان دانشجویی -2

2
1



ارتقاء –مستخرج از تز متقاضی -1:برچسب های 
فعالیت زمان دانشجویی -2

حالت دوم  حالت اول 

مستخرج از رساله هئیت علمی، اگر مقاله
: هیئت علمی چاپ شده باشدبعد از استخدام

مستخرج از رساله هئیت علمی، اگر مقاله
:   هیئت علمی چاپ شده باشدقبل از استخدام 

.تعلق نمی گیردبه مقاله امتیازی .تعلق می گیردبه مقاله امتیاز 

ارتقاء -مستخرج از تز متقاضی :  برچسب
فعالیت زمان دانشجوی:    برچسب
ارتقاء -مستخرج از تز:   برچسب

ه قبالً توسط اگر هیئت علمی متقاضی ارتقاء، فارغ التحصیل دانشگاه تهران باشد کافی است در مقاله ای ک:  عدم ثبت مقاله تکراری -نکته 
.استاد راهنمای ایشان ثبت شده است در قسمت همکاران سمت ایشان از دانشجوی دانشگاه تهران به هیئت علمی تغییر کند



مقاله پذیرش شده  –نمایش در پرونده ارتقاء : برچسب 



مقاله پذیرش شده  –نمایش در پرونده ارتقاء : برچسب 

: مقاله پذیرش شده –برچسب  نمایش در پرونده ارتقاء 

 مذکور  می باشد، می توانیم  از برچسبارتقاءتنها زمانی که عضو هیئت علمی متقاضی
. استفاده کنیممقاله پذیرش شده برای 

 ،می باشدبدون امتیاز نتیجه ارزیابی فعالیت.



امتیاز آثار مشترک با مراکز علمی کشورهای دیگر 

گردیآثار مشترک با مراکز علمی کشورهای متیاز ا
ضریب در 

.می شودضرب 

ران مراکز علمی خارج از اینویسندگان تعداد 
.   است که در آدرس اثر ذکر شده باشد

.باشدمیبرابرسقف

(n0/1 + )1



امتیاز آثار مشترک با مراکز علمی کشورهای دیگر 

ضریب امتیاز اثر = امتیاز نهایی 

(n0/1 )+1امتیاز نشریه = امتیاز نهایی 

20/4 =17  (20/1 )+1

17: امتیاز نشریه 
نفر2: تعداد نویسندگان خارجی 



امتیاز آثار مشترک با مراکز علمی کشورهای دیگر 



محاسبه امتیاز فعالیت های پژوهشی مشترک 

تعداد همکاران
با احتساب مؤلف اصلی 

(  نفر)
مجموع ضرایب

سهم هر نفر از امتیاز بر مبنای امتیاز اولیه 

پنجم چهارمسوم دوم اول

11۰۰%1۰۰%-

215۰%۹۰%6۰%

318۰%8۰%5۰%5۰%

41۹۰%7۰%4۰%4۰%4۰%

52۰۰%6۰%35%35%35%35%

باالترو 6
(به غیر از مقاالت گروهی)

5۰%3۰%



مقاله گروهی امتیاز 

کهصورتیدر،شدهچاپگروهیمقاالتدر
اولنفرامتیازباشدنفر10تا6بیننفراتتعداد

کلازدرصد30همکارانسایرامتیازودرصد50
.باشدمیامتیاز

(1400سالابتدایاز)



مقاله گروهی امتیاز 

کهصورتیدر،شدهچاپگروهیمقاالتدر
نفرامتیازباشد،نفر10ازباالترنفراتتعداد

درصد10همکارانسایرامتیازودرصد50اول
(1400سالابتدایاز).باشدمیامتیازکلاز



بررسی نهایی امتیاز مقاله 



بررسی نهایی امتیاز مقاله 



بررسی نهایی امتیاز مقاله 



بررسی نهایی امتیاز مقاله 
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