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نحوه محاسبه امتیازات پژوهشی اساتید:

 -1درمحاسبه امتیاز مقاالت ،ضریب مشارکت در ضریب کیفیت ضرب شده و این ضریب درحداکثر امتیاز واحدکار موضوع ،امتیاز را
مشخص میکند.

-

ضریب مشارکت باتوجه به قوانین ارتقاء وزارت علوم به شرح زیر است:
سهم هر یک از همکاران از امتیاز مربوط
تعداد همکاران

-

مجموع ضرایب
اول

بقیه همکاران

1

100%

___________

2

90%

60%

150%

3

80%

50%

180%

4

70%

40%

190%

5

60%

30%

180%

 6و باالتر

50%

≥ 25%

175%

حداکثر ضریب کیفیت مقاالت به شرح زیر است .بدیهی است امتیاز کیفیت مقاله با پیشنهاد نماینده پژوهشی دانشکده و بررسی شورای
پژوهشی و تایید نهایی در کمیته ترفیع تعیین می گردد.

JCR

مقاالت معتبر ISC, Scopus
علمی پژوهشی داخلی
(لیست وزارت علوم) و

Q1
ضریب کیفیت

Q2
1

Q3

JCR - Q4

0 /8

0 /6

CSA, Wilson, ISI
غیر از JCR
0/4

-

درمحاسبه امتیاز مقاالت کنفرانسی ضریب کیفیت براساس سطح کنفرانس که توسط شورای پژوهشی مشخص میشود مطابق باجدول
زیر مشخص میشود:
سطح 1

سطح 2

سطح  3به بعد

1

0.5

0

تبصره -1به مقاالت پذیرش یافته مجالت قبل ازچاپ نیز امتیاز پژوهشی میتواند تعلق گیرد.
تبصره  -2در محاسبه امتیاز پژوهشی داوری مقاالت ژورنال و کنفرانس ضریب کیفیت مطابق جداول فوق در نظر گرفته خواهد شد.
تبصره  -3ضریب کیفیت مقاالت فارسی عالوه بر ضرایب قبلی با ضریب  0.8اعمال می شود.
 -2ذخیره امتیاز پژوهشی حداکثر 2سال قابل استفاده میباشد.
تبصره  :1در هر سال هر عضو هیات علمی حداقل  50درصد امتیاز پژوهشی الزم را باید ازفعالیتهای پژوهشی همان سال کسب کند و
الباقی را میتواند از ذخیره پژوهشی استفاده نماید.
تبصره  :2ذخیره امتیاز پژوهشی فقط از موارد مقاله علمی-پژوهشی و طرح های پژوهشی مشترک با صنعت ( بندهای ،11-2 ،2-2 ،1-2
 2-16 ،2-15 ،2-13 ،2-12در فرم ترفیع) میتواند باشد که تا سقف 50درصد آن ذخیره خواهد شد.
 -3حداقل امتیاز پژوهشی جهت ترفیع سالیانه :مربی=  2نمره

استادیار= 4نمره

 -4یکی از شروط الزم اعطای پایه آنست که در ترفیع ساالنه امتیاز الزم از مقاله علمی-پژوهشی یا طرح های پژوهشی مشترک با
صنعت ( بندهای  )16-2 ،15-2 ،13-2 ،12-2 ،11-2 ،2-2 ،1-2اخذ گردد یا حداقل دو امتیاز پژوهشی ذخیره سال قبل از این
بندها وجود داشته باشد.
 -5برا ی اعضای هیات علمی که بستر الزم برای انجام فعالیت پژوهشی نباشد ،براساس کلیه فعالیتهای آموزشی و اجرایی انجام شده در
راستای اهداف دانشگاه ،اعطای پایه تشویقی هر دو سال یکبار در جلسه بررسی شود.
 -6درکلیه فعالیتهای پژوهشی شامل مقاالت (ژورنالها و کنفرانسها) ،طرح های پژوهشی ،داوری مقاالت و کتاب و ...ذکر عنوان
( )affiliationدانشگاه صنعتی سجاد ضروری میباشد وگرنه به آن فعالیت امتیازی تعلق نخواهد گرفت.
 -7محاسبه امتیاز پژوهشی ترجمه یا تاٌلیف کتاب:
 * Qتعداد نویسندگان/400 * 1/تعداد صفحات * حداکثر امتیاز موضوع
_( Qضریب ک یفیت چاپ کتاب ،کیفیت انتشارات وکیفیت علمی کتاب است که توسط شورای پژوهشی مشخص میشود).
 -8کلیه مستندات پژوهشی در صفحه شخصی اساتید وارد شود در غیر اینصورت امتیازی تعلق نخواهد گرفت.
 -9میزان رضایت عمومی دانشگاه از عملکرد عضو هیات علمی به عنوان شرط الزم اعطای ترفیع ساالنه میباشد.

