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 مقدمه

هاي بلندي را جهت افزايش کیفیّت کارهاي مختلف گامدانشگاه صنعتي امیرکبیر طي دو دهه گذشته با تدوين راه     

شويقي کارآ اعضاي هاي تژوهش برداشته است. در اين راستا همواره تالش نموده است تا با تدوين و اعمال مكانیزمآموزش و پ

هیأت علمي را در نیل به اهداف راهبردي دانشگاه ياري نمايد. در عین حال بسته به پیشرفت علم و تكنولوژي توانسته است 

روز نموده تا جايگاه دانشگاه صنعتي امیرکبیر هاي تشويقي خود را بصورت پويا اصالح و بهدر مقاطع زماني مختلف مكانیزم

 المللي ارتقاء يابد. ي و بینبندي داخلدر رتبه

اندازي نمود تا را راه "گرنت پژوهشي"سامانه  1380دانشگاه صنعتي امیرکبیر اولین دانشگاهي بود که در ابتداي دهه 

ها به آنها اعتبار قابل هاي پژوهشي اعضاي هیأت علمي معطوف بدارد و با کمّي کردن اين فعالیّتاي را به فعالیّتتوجه ويژه

 . (AUT-PR-3103اعطاء نمايد )رويه  سنجش

با هدف  "های آموزشيمشوق"رويه  1396هاي اعضاي هیأت علمي، در سال در راستاي نگاه جامع تر به ديگر فعالیّت

. بايد توجه نمود که (AUT-PR-3312اعطاي امتیاز به کیفیّت آموزش طراحي و طي رويه مربوطه ابالغ گرديد )رويه 

هاي موثر اعضاي هیات گردد و فعالیتعضاي هیات علمي صرفا محدود به دو بخش آموزش و پژوهش نميفعالیتهاي ارزنده ا

 تواند کلیدي محسوب گردد. هاي مختلف دانشگاه ميعلمي در قسمت

هاي کیفي آموزشي، پژوهشي، اجرايي و فرهنگي يک طرح امتیاز دهي به اساتید با هدف کمي کردن کلیه فعالیتبدين منظور 

هاي مختلف کیفي که ضو هیات علمي طراحي شده است. در اين طرح سعي گرديده تا بر اساس روش زير به تمام فعالیتع

( اجرايي و 3( پژوهش، و 2( آموزش، 1دهد، امتیاز داده شود. امتیازها در سه بخش اصلي: يک عضو هیات علمي انجام مي

هايي هستند که در ادامه شرح داده خواهد شد. از آنجائیكه امتیازهاي موعهاند و هر کدام داراي زير مجفرهنگي دسته بندي شده

موجود در گرنت پژوهشي براي مدت مديدي در دانشگاه بكار گرفته شده است و وزن دهي موجود در آن به تجربه تثبیت شده 

ديگر اين طرح اثر بخشي بیشتر ها در مقايسه با آن صورت پذيرفته است. هدف هاي ديگر بخشاست، امتیاز دهي به فعالیت

هاي تشويقي، تعويق بازنشستگي و ارتقا به مرتبه باشد. از جمله به اثربخشي در ترفیع، پايهآن براي اعضاي هیئت علمي مي

 توان اشاره کرد.استاد برجسته مي
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 :اهداف -1

آموزشي، پژوهشي، اجرايي  هايت علمي دانشگاه در بخشي اعضاي هیأکم هايتتجمیع امتیازدهي تمامي فعالیّ  1-1

 و فرهنگي در يک سامانه واحد

 ت علميأمحاسبه يک امتیاز جامع براي هر عضو هی 2-1

 جديدامتیازهاي تعريف  3-1

 هاي تشويقي جديدتعريف مكانیزم 4-1

طابق روال هاي مربوط به مشوق آموزشي و گرنت پژوهشي مباشد و پرداختکل اساس هیچ پرداختي نميامتیاز  5-1

گذشته بصورت جداگانه بر اساس مجموع امتیازهاي کسب شده در هر بخش و بودجه تخصیص داده شده به 

 هر يک انجام خواهد شد.

 

 

 :اجرازمان  -2

 گردد.علمي قراردادي، پیماني، رسمي آزمايشي و رسمي قطعي اجرا ميبراي کلیه اعضاي هیأت 1399اين طرح از سال 

 

 :مان اجراو ز امتیازبندینحوه  -3

هاي کیفي آموزشي، پژوهش و فناوري، اجرايي و فرهنگي يک عضو هیات علمي امتیاز ها با هدف کمي کردن کلیه فعالیت

گردند. امتیازها همگي براي يک بازه چهار و فرهنگي محاسبه مي در سه بخش اصلي آموزش، پژوهش و فناوري، اجرايي

 مجموع امتیازهاي زير خواهد بود.  1399وند. براي مثال امتیازهاي سال ساله منتهي به زمستان هر سال محاسبه مي ش

 99-00الي انتهاي نیمسال اول  95-96امتیاز مشوق آموزشي از نیمسال دوم  -

 1399دي ماه  10سال منتهي به  4امتیاز گرنت پژوهش و فناوري طي  -

 99-00سال اول الي انتهاي نیم 95-96امتیاز فرهنگي و اجرايي از نیمسال دوم  -

 در امتیاز کل بصورت زير مي باشد سهم امتیاز هر بخش

 امتیاز کل %22.5امتیاز مشوق آموزشي  -

 امتیاز کل %67.5امتیاز گرنت پژوهش و فناوري -

 امتیاز کل %10هاي اجرايي و فرهنگي امتیاز فعالیت-
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رويه مشوق آموزشي است که امتیاز آن در  محاسبه اين امتیازمبناي امتیاز كیفیت آموزش )مشوق آموزشي(:  -3-1

سال عضو هیات علمي را در نظر گرفته و  4هاي گردد. اين امتیاز، فعالیتجمع امتیاز عضو هیات علمي وارد مي

گردد. الزم به ذکر است که جدول مشوق سال متوالي براي فرد محاسبه مي 4بنابراين هر امتیاز کسب شده در 

هاي آموزشي و بین المللي را ، به نحوي اصالح گشته تا دايره بزرگتري از فعالیت1پیوست آموزشي، ارائه شده در 

در مقايسه با کمیت تدريس و چاپ مقاله نشان داده  در اينجا با يک مثال وزن فعالیت در اين بخش شامل شود.

دروس داراي ارزيابي شود. طبق رويه مشوق آموزشي در صورت قرار گرفتن ارزيابي دانشجويي يک درس جزو مي

گیرد. بنابراين به يک درس امتیاز به استاد درس تعلق مي 3باالي دانشكده در ترم، به ازاي هر واحد درس  15%

خواهد  36سال امتیاز کلي آن  4امتیاز تعلق گرفته که براي  9واحدي که در يک ترم در اين شرايطقرار گیرد  3

 امتیاز مي باشد. 72سال برابر  4در  Q1ول مقاله بود. يادآوري مي گردد که امتیاز نفر ا

محاسبه اين امتیاز، رويه گرنت پژوهش مبناي (: و فناوری )گرنت پژوهشي و فناوری امتیاز كیفیت پژوهش -2-3

سال  4هاي گردد. در اين امتیاز فعالیتو فناوري است که امتیاز آن در جمع امتیاز عضو هیات علمي وارد مي

سال متوالي براي فرد محاسبه  4شود. بنابراين هر امتیاز کسب شده در ظر گرفته ميعضو هیات علمي در ن

، به نحوي اصالح گشته 2گردد. دقت فرمائید که در حال حاضر جدول گرنت پژوهشي، ارائه شده در پیوست مي

 هاي پژوهشي، فناوري و بین المللي را شامل شود.تا دايره بزرگتري از فعالیت

هاي فرهنگي/دانشجويي امتیاز در دو بخش پست هاي اجرايي و فعالیتاين  :فرهنگي و عالیت اجرایيامتیاز ف -3-3

 محاسبه مي گردد.

هاي مصوب در چارت دانشگاه، هاي اجرائي شامل پستامتیاز به کلیه فعالیتاين  فعالیت های اجرایي: -الف

هايي و همچنین براي وظايف و پست انشگاهمصوب د هایها و كارگروهشوراها و كمیسیونعضويت و شرکت در 

مصوب که بصورت ويژه و مقطعي با تايید مسئولین ذکر شده در جدول پیوست تعريف شده اند و عضو هیات غیر

گردد. امتیاز فعالیت ها در جدول پیوست علمي در راستاي خدمت به دانشگاه مشغول به انجام آنها است، اعطا مي

 شود.ها با يک مثال مشخص ميامتیاز نسبت به امتیاز ديگر بخش معین شده اند. وزن اين 3
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 40و  80سال به ترتیب برابر با  4است، که براي   10و  20پست رياست دانشگاه و دانشكده در سال بترتیب  مثال:

ي باال %15واحدي که داراي ارزيابي  3خواهد شد. براي مقايسه، يادآوري مي گردد که امتیاز تدريس يک درس 

 است. 72برابر  Q1و امتیاز نويسنده اول يک مقاله  36دانشكده در يک ترم مي باشد برابر 

از اجراي اين بخش تشويق اعضاي هیات علمي به مشارکت بیشتر هدف  فعالیت های فرهنگي/ دانشجویي: -ب

باشد. و دانشجويان ميهاي اجتماعي در ارتباط با دانشگاه هاي فرهنگي، فوق برنام، مشارکت در فعالیتدر فعالیت

اين بخش تنها فعالیتي است که پیش از اين نحوه توزين يا امتیازدهي مشخصي نداشته و در سیستم پرتال نیز 

ها نیاز به زمان بیشتري دارد،  نحوه محاسبه در نظر گرفته نشده است. با توجه به آنكه تعريف دقیق اين فعالیت

نامه اي زير نظر معاونت فرهنگي و دانشجويي خواهد بود. آئینعهده کمیتهها در سال اول  بهامتیاز اين فعالیت

 مربوطه و اعضاء آن تهیه شده و به تصويب هیئت ريیسه خواهد رسید.

 

 :حداقل امتیاز عضو هیات علمي -4

ي يک عضو هاآنكه بتوان برآوردي از امتیاز مورد انتظار از اعضا هیات علمي داشت، الزم است تا حداقل فعالیتبراي 

هیات علمي تعريف شده و امتیاز آن به عنوان حداقل امتیازي که يک عضو هیات علمي بايد داشته باشد در نظر گرفته 

 هايي که از يک عضو هیات علمي انتظار میرود عبارت هستند از:شود. حداقل فعالیت

 :استادیار -1-4

 امتیاز( 108ت پژوهشي )متوسط امتیاز گرن %40معادل  هاي پژوهش و فناوريفعالیت  -الف

 امتیاز(  35متوسط امتیاز مشوق آموزشي ) %40مشوق آموزشي معادل   -ب

 امتیاز  18معادل  و فرهنگي هاي اجراييفعالیت -ج

 161      <<<         18+35+108حداقل امتیاز            
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 دانشیار -2-4

 امتیاز( 149)در سال جاري وهشي متوسط امتیاز گرنت پژ %55معادل  هاي پژوهش و فناوريفعالیت -الف

 امتیاز( 47)در سال جاري امتیاز مشوق آموزشي  متوسط %55مشوق آموزشي معادل   -ب

 امتیاز  27معادل و فرهنگي هاي اجرايي فعالیت -ح

 223      <<<         27+47+149حداقل امتیاز              

 استاد -3-4

 امتیاز( 189)در سال جاري سط امتیاز گرنت پژوهشي متو %70معادل  هاي پژوهش و فناوريفعالیت -الف

 امتیاز( 60)در سال جاري متوسط امتیاز مشوق آموزشي  %70مشوق آموزشي معادل  -ب

 امتیاز  27معادل و فرهنگي هاي اجرايي فعالیت -ج

 276      <<<         27+60+189حداقل امتیاز     

 .و حداقل مجموع کافي است هاي هر بند الزم نبودهکسب حداقل :1تبصره 

    آن در سال سوم کافي  %70باشد و کسبسال اول الزم نمي 2براي اساتید استخدام جديد رعايت حداقل امتیاز در   :2تبصره

 .ضروريستطبق بندهاي باال  کسب حداقل امتیاز  4باشد. از سال مي              

 

 :حوزه عمل  -5

 ترفیع ساالنه  -1-5

هاي دانشگاهي ايشان بوده و از امتیاز کسب شده توسط اساتید در طرح علمي تابعي از فعالیّتهیأت ساالنه اعضايترفیع 

  نامه ترفیع ساالنه اصالح خواهد شد.امتیاز جامع براي اعطاي ترفیع ساالنه استفاده خواهد شد. بدين منظور آئین

 



علمي عضای هیأتطرح امتیاز جامع ا

  دانشگاه صنعتي امیركبیر

 AUT-PR-2108 شماره:

 99/07/01 تاریخ: 1 :ویرایش

 42  از  8صفحه  از:        

 

 تمامي اطالعات موجود در اين سند متعلق به دانشگاه صنعتي امیرکبیر بوده و حقوق قانوني آن محفوظ است.
 

 پایه تشویقي -2-5

اتید عضو هیأت علمي در صورت داشتن يكي از شرايط زير شامل به امتیاز کسب شده در طرح امتیاز جامع استوجه  با

 گیرد.اعطاي يک پايه تشويقي مي

 درصد اول باشد.  5سال متوالي جزو  3وي طي  امتیاز کل -الف

 باشد. )با تايید معاونت پژوهشي و فناوري( داراي يک مقاله نیچر يا خیلي برجسته -ب

 .نموده باشدومان از محل عقد قرارداد صنعتي به حساب دانشگاه واريز میلیارد ت 2سال متوالي بیش از  3در  -ج

 بین يک درهزار اساتید برتر جهان باشد.  -د

 سال عضو يک درصد اساتید برتر جهان باشد. 2 -ه

 سال بین دو پايه تشويقي فاصله باشد.  2الزم است تا حداقل   :3تبصره

 باشد. پايه مي 7تواند در طول دوره خدمت خود کسب نمايد مي ميتشويفي که عضو هیات عل حداکثر پايه :4تبصره 

 استاد ممتاز امیركبیر -3-5

علمي با رتبه استاد تمامي، عضو هیأت علمي که شرايط به منظور ايجاد انگیزه بیشتر در ارتقاي علمي اعضاي هیأت

 يابد. امیرکبیر ارتقاء دانشگاه تواند با تصويب هیئت ممیزه به استاد ممتازي مي ،زير را داشته باشد

 سال از ارتقاي وي به مرتبه استادي گذشته باشد. 4حداقل  -الف

 پايه تشويقي در دوران خدمت خود بعنوان هیئت علمي دريافت کرده باشد. 3حداقل  -ب

 هاي آموزشي، پژوهش و فناوري، اجرايي و اجتماعي، فرهنگي باشد.داراي امتیاز مناسب از همه فعالیّت -ج

مشخص خواهد شد. الزم  ،رسداي که به تصويب هیئت ممیزه مينامهو ساير امتیازها در آيین ممتازئیات ارتقاء به استاد جز

 اضافه خواهد شد. ممتازبه ذکر است که حداقل يک میلیون تومان به حقوق پايه استاد 
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 تعویق بازنشستگي -4-5

 ي هیئت امنا( به شرح زير است.تعويق بازنشستگي اعضاي هیئت علمي )عالوه بر مصوبات فعل

 علمي يک سال تعويق بازنشستگيعنوان هیأته تشويقي در دوران خدمت خود ب پايه 5حداقل به ازاي  -الف

  يک سال تعويق بازنشستگي سال متوالي، 3طي درصد اول  5در بین  قرار گرفتن امتیاز کل استاد به ازاي -ب

 سال تعويق بازنشستگي 3 عضو هیات علمي با درجه استاد ممتاز -ج

 پیشنهاد تعويق بازنشستگي هر سال بايد به تصويب هیئت امنا برسد. ءطبق مصوبه هیئت امنا :5تبصره

 باشد.سال بیشتر نمي 3حداکثر تعويق بازنشستگي  :6تبصره
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 باشند.نامه ميهای زیر جزء الینفک این آیینپیوست

 زشي و تحصیالت تكمیليهاي آموامتیاز فعالّیت جدول:  1پیوست 

 هاي پژوهشي و فنّاوريامتیاز فعالّیت جدول : 2پیوست 

 هاي اجرايي ل امتیاز فعالّیت: جدو 3پیوست 

 هاي فرهنگي دانشجويي: : جدول امتیاز فعالّیت4پیوست 
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 1پیوست شماره 
 

 يلیتکم التیو تحص آموزشي هایفعالیت امتیاز
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 امتیاز مشوق آموزشي
 

 آموزش در های كیفيتفعالی

 ردیف عنوان همکاری *امتیاز 

 1 ارائه درس جديد براي اولین بار در دانشگاه امتیاز 15هر واحد 

 2 توسط عضو هیات علميارائه درس جديد براي اولین بار  امتیاز 6هر واحد 

 3 % باالي ترمي دانشكده در ارزيابي دانشجويي15قرارگرفتن در  امتیاز 3هر واحد 

 4 در ارزيابي دانشجويي دروس پايه% باالي ترمي 15قرارگرفتن در  امتیاز 3هر واحد 

 امتیاز 4

 امتیاز 6

 رعايت مقررات و قوانین آموزشي بر اساس گزارش دفتر نظارت و ارزيابي

 سال گذشته  2در 

 سال گذشنه 4در 

5 

 6 روز رساني دروس توسط اساتیده ب امتیاز  1هر واحد 

امتیاز کسب شده   %30حداکثر 

 در گرنت پژوهشي

درصورت  %50به  %30افزايش 

نسخه در  3000چاپ بیش از 

 سال  4

 7 (Text Books)نگارش و تدوين کتب درسي 

میلیون  20به ازاي جذب هر 

 امتیاز 1ريال 
 8 هاي آموزشي آزادها و کارگاهارائه دوره

 9 رائه دروس در محل واحدهمكاري با واحد هاي اقماري براي ا امتیاز 1هر واحد 

امتیاز براي هر ساعت  0.2

 همكاري
 10 هاي المپیاد کشوريهاي سنجش کشور و آزمونطراحي سواالت آزمون

امتیاز به ازاي هر سال  10

 همكاري
 11 عضويت در هیات مرکزي گزينش سنجش

امتیاز براي هر  15حداکثر 

 مورد
 12 راي آموزشي دانشكدهطراحي و راه اندازي آزمايشگاه با تايید شو
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امتیاز براي هر  5حداکثر 

  مورد
تايید وا با محت %50به شرط تغییر حداقل  بروز رساني آزمايشگاه و يا کارگاه موجود

 13 شوراي آموزشي دانشكده

 14 بازديدهاي علمي درسي امتیاز براي هر مورد 3حداکثر 

 15 2و  1اي عالوه بر بندهاي ارائه درس مختص بین رشته امتیاز به ازاي هر درس 3

 16 اي هدايت و فارغ التحصیل نمودن هر دانشجوي ارشد و دکتري بین رشته امتیاز 4و  2به ترتیب 

 امتیاز 3هر واحد 
تدريس درس به زبان انگلیسي به دانشجويان غیرايراني )در صورت کسب نمره 

 ارزيابي باالي میانگین دانشكده(
17 

 18 هاي خارجمحتوا توسط استاد دانشگاه %30با مشارکت حداقل س مشترک يدرت امتیاز 2هر واحد 

 19 خارجهاي س در دانشگاهيتدر امتیاز 6هر واحد 

 امتیاز 15
سال گذشته کمتر و يا  4متوسط ماندگاري دانشجويان کارشناسي ارشد استاد در 

 ترم باشد 4.5برابر 
20 

 امتیاز 15
ترم  10سال گذشته کمتر و يا برابر  4ترا استاد در متوسط ماندگاري دانشجويان دک

 باشد
21 

 امتیاز 1هر واحد 

راهنمايي )استاد راهنما( مشترک دانشجو امیرکبیر )ايراني/غیرايراني( با همكاري 

 (300هاي خارج )داراي رتبه زير استاد دانشگاه

 

22 

 امتیاز 1.5هر واحد 

هاي دانشجو )ايراني/غیرايراني( در دانشگاهراهنمايي )استاد راهنما يا مشاور( مشترک 

 (300خارج )داراي رتبه زير 

 

23 

 امتیاز 1.5هر واحد 
راهنمايي )استاد راهنما( مشترک دانشجو امیرکبیر )ايراني/غیرايراني( با همكاري 

 ( که منجر به دوره مشترک مي گردد300هاي خارج )داراي رتبه زير استاد دانشگاه
24 

 25 راهنمايي دانشجوي کارشناسي ارشد يا دکتري غیرايراني امیرکبیر امتیاز 0.5هر واحد 

 26 راهنمايي پايان نامه هاي ماموريت محور مرتبط با قراردادهاي صنعتي امتیاز 0.5هر واحد 

 27 راهنمايي پايان نامه هاي ماموريت محور مرتبط با قراردادهاي صنعتي خارجي امتیاز 1هر واحد 

 امتیاز 0.5هر واحد 
اند تجربه هاي بین المللي کسب نموده راهنمايي دانشجويان امیرکبیر که در دانشگاه

 )فرصت، کارآموزي، تبادل دانشجو، ...(
28 

 29 داور جلسه دفاع دانشجو در خارج از کشور امتیاز 0.5هر واحد 

 امتیاز 0.5هر واحد 
موال طي قراردادهاي دوطرفه المللي براي جلسه دفاع دانشجو امیرکبیر )معداور بین

 آموزشي مطرح مي گردد(
30 
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 امتیاز 30حداکثر 
مشترک  هاياندازي و اجراي دورهايفاي نفش موثر در مذاکره، عقد قرارداد، راه

 )خارج از وظیفه پست سازماني( *خارجي
31 

 امتیاز 18حداکثر 
 6ه ازاي هر ماه هاي خارج در قالب برنامه تبادل استاد بحضور استاد در دانشگاه

 امتیاز 
32 

 33 امتیاز  4هاي خارج به ازاي هر ماه میزباني از استاد مدعو دانشگاه امتیاز 12حداکثر 

 امتیاز 12حداکثر 
مطالعاتي استاد خارجي يا دانشجوي دکتري/محقق پسادکتري خارجي میزباني فرصت

 امتیاز 4به ازاي هر ماه 
34 

 35 امتیاز 3خارجي )استاد يا گروه دانشجو( به ازاي هر دو هفته  بازديد علمي امتیاز 9حداکثر 

 36 امتیاز 3ساعت  8برگزاري دوره کوتاه مدت با مشارکت همكار خارجي هر  امتیاز 9حداکثر 

 37 امتیاز 5برگزاري مدرسه تابستاني / کارآموزي بصورت بین المللي هر دو هفته  امتیاز 10حداکثر 

 امتیاز 10حداکثر 
 1امتیاز و هر دانشجو  2به ازاء هر استاد تبادل دانشجو / استاد رگزار کننده برنامه ب

 امتیاز
38 

20 
ها يا منجر به ارائه مدرک معتبر از يكي از طرفین دانشگاهکننده دوره مشترک برگزار 

 هر دو طرف
39 
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 2پیوست شماره 

 

 های پژوهشي و فناوریامتیاز فعالیت
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 امتیازات گرنت
 

 ساله گرنت 4سقف امتیاز  سقف امتیاز ساالنه امتیاز موضوع 1بند 

1-1 

پژوهشي -مقاالت علمي

 داخلي يا 

مقاالت ژورنالي معتبر 

 ISIخارجي غیر 

 Emergingيا 

 4 نفر اول هیات علمي

15 60 

 2 نفردوم هیات علمي

 1 نفر سوم هیات علمي

 ويجيتر-مقاالت علمي 2-1

 2 نفر اول هیات علمي

 1 نفر دوم هیات علمي

 0.5 نفر سوم هیات علمي

3-1 

مقاالت ژورنالي منتشر 

شده در نشريات دانشگاه 

 صنعتي امیرکبیر

 9 نفر اول هیات علمي

 4.5 نفر دوم هیات علمي    

 2 نفر سوم هیات علمي

 

  



علمي عضای هیأتطرح امتیاز جامع ا

  دانشگاه صنعتي امیركبیر

 AUT-PR-2108 شماره:

 99/07/01 تاریخ: 1 :ویرایش

 42  از  17صفحه  از:        

 

 تمامي اطالعات موجود در اين سند متعلق به دانشگاه صنعتي امیرکبیر بوده و حقوق قانوني آن محفوظ است.
 

 امتیاز موضوع 2بند 

سقف 

امتیاز 

 نهساال

سقف 

امتیاز 

4 

ساله 

 گرنت

  

مقاالت منتشرشده در 

 *ISIمجالت بین المللي

If/MIf>3 

 18 نفراول هیات علمي

    

 9 نفردوم هیات علمي

 4.5 نفرسوم هیات علمي

2<If/MIf<3 

 15 نفراول هیات علمي

    

 7.5 نفردوم هیات علمي

 4 نفرسوم هیات علمي

1<If/MIf<2 

 12 نفراول هیات علمي

    

 6 نفردوم هیات علمي

 3 نفرسوم هیات علمي

.5<If/MIf<1 

 9 نفراول هیات علمي

    

 4.5 نفردوم هیات علمي

 2 نفرسوم هیات علمي

0<If/MIf<.5 

 7 نفراول هیات علمي

    

 3.5 نفردوم هیات علمي

 2 نفرسوم هیات علمي

اي که مقاله در آن چاپ شده است داراي شرايط زير باشد ضريب کیفیت معادل * ضريب کیفیت مقاله: چنانچه مجله

 شود.در امتیازات فوق ضرب مي 5/1

 هاي موضوعي باشدالف( در چارک اول گروه

 ب( ضريب تاثیر مجله در دهک اول مقاالت دانشگاه باشد

 دانشگاه باشد ج( ضريب آيگن مجله در دهک اول مقاالت

 گیردبه مجالت گروه نیچر و ساينس امتیاز ويژه تعلق مي

 ( تعلق خواهد گرفت.70به مجالت ويژه گروه فوق)لیست پیوست( امتیازي معادل کتاب بین المللي)حداکثر

قاله را يا هر عنوان ديگري که م Casereport , Letterمقاالتي که بصورت هاي مختلف غیر از مقاله کامل از قبیل 

 مقاله کامل امتیاز گرنت اختصاص مي يابد.%40از يک مقاله کامل متمايز سازد و در نشريات معتبر منتشر شود
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 سقف امتیاز ساالنه امتیاز موضوع 3بند 
ساله  4سقف امتیاز 

 گرنت

  

مقاالت 

 کنفرانسي

کنفرانسي 

بین المللي 

 نمايه شده

نفراول 

هیات 

 علمي

4 

شده در  مقاله نمايه6حداکثر 

 سال
 

نفردوم 

هیات 

 علمي

2 

نفرسوم 

هیات 

 علمي

1 

کنفرانسي 

 بین المللي

نفراول 

هیات 

 علمي

3 

مقاله بدون نمايه 4حداکثر 

 در سال
 

نفردوم 

هیات 

 علمي

2 

نفرسوم 

هیات 

 علمي

1 

کنفرانسي 

 ملي

نفراول 

هیات 

 علمي

2 

نفردوم 

هیات 

 علمي

1 

رسوم نف

هیات 

 علمي

0.5 

  

مي باشد.امتیاز کنفرانس هاي نمايه شده  Scopusيا  WOS*منظور از کنفرانس بین المللي نمايه شده در 

 بدون محدوديت سقف در نظر گرفته مي شود.
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 امتیاز موضوع 4بند 

سقف 

امتیاز 

سال

 انه

سقف 

امتیاز 

4 

ساله 

 گرنت

4-1 
کتاب تالیفي چاپ شده توسط 

 ناشرين بین المللي 

 کتاب کامل

نفراول 

هیات 

   70 علمي

  

نفردوم 

هیات 

   40 علمي

نفرسوم 

هیات 

   20 علمي

 فصلي از کتاب

نفراول 

هیات 

   15 علمي

نفردوم 

هیات 

   8 علمي

نفرسوم 

هیات 

   4 علمي

4-2 
بر کتاب چاپ شده توسط ناشرين معت

 داخلي
 انتشارات امیرکبیر تالیف 

نفراول 

هیات 

   40 علمي

نفردوم 

هیات 

   22 علمي

نفرسوم 

هیات 

   11 علمي
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 AUT-PR-2108 شماره:

 99/07/01 تاریخ: 1 :ویرایش

 42  از  20صفحه  از:        

 

 تمامي اطالعات موجود در اين سند متعلق به دانشگاه صنعتي امیرکبیر بوده و حقوق قانوني آن محفوظ است.
 

 ساير دانشگاه ها

نفراول 

هیات 

   20 علمي

نفردوم 

هیات 

   12 علمي

نفرسوم 

هیات 

   6 علمي

 جهاددانشگاهي

نفراول 

هیات 

   10 علمي

نفردوم 

هیات 

   5 علمي

نفرسوم 

هیات 

   3 علمي

 ساير 

نفراول 

هیات 

   8 علمي

نفردوم 

هیات 

   4 علمي

نفرسوم 

هیات 

   2 علمي

 انتشارات امیرکبیر ترجمه

نفراول 

هیات 

   20 علمي

نفردوم 

هیات 

   12 علمي



علمي عضای هیأتطرح امتیاز جامع ا

  دانشگاه صنعتي امیركبیر

 AUT-PR-2108 شماره:

 99/07/01 تاریخ: 1 :ویرایش

 42  از  21صفحه  از:        

 

 تمامي اطالعات موجود در اين سند متعلق به دانشگاه صنعتي امیرکبیر بوده و حقوق قانوني آن محفوظ است.
 

نفرسوم 

هیات 

   6 علمي

 ها ساير دانشگاه

نفراول 

هیات 

   15 علمي

نفردوم 

هیات 

   9 علمي

نفرسوم 

هیات 

   4 علمي

 جهاددانشگاهي

نفراول 

هیات 

   7 علمي

نفردوم 

هیات 

   4 علمي

نفرسوم 

هیات 

   3 علمي

 ساير 

نفراول 

هیات 

   5 علمي

نفردوم 

هیات 

   3 علمي

نفرسوم 

هیات 

   2 علمي

 انتشارات امیرکبیر تصنیف

نفراول 

هیات 

   50 علمي



علمي عضای هیأتطرح امتیاز جامع ا

  دانشگاه صنعتي امیركبیر

 AUT-PR-2108 شماره:

 99/07/01 تاریخ: 1 :ویرایش

 42  از  22صفحه  از:        

 

 تمامي اطالعات موجود در اين سند متعلق به دانشگاه صنعتي امیرکبیر بوده و حقوق قانوني آن محفوظ است.
 

نفردوم 

هیات 

   30 علمي

نفرسوم 

هیات 

   15 علمي

 ساير دانشگاه ها

نفراول 

هیات 

   30 علمي

نفردوم 

هیات 

   18 علمي

نفرسوم 

هیات 

   9 علمي

 جهاددانشگاهي

نفراول 

هیات 

   16 علمي

دوم نفر

هیات 

   10 علمي

نفرسوم 

هیات 

   5 علمي

 ساير 

نفراول 

هیات 

   12 علمي

نفردوم 

هیات 

   6 علمي

نفرسوم 

هیات 

   3 علمي



علمي عضای هیأتطرح امتیاز جامع ا

  دانشگاه صنعتي امیركبیر

 AUT-PR-2108 شماره:

 99/07/01 تاریخ: 1 :ویرایش

 42  از  23صفحه  از:        

 

 تمامي اطالعات موجود در اين سند متعلق به دانشگاه صنعتي امیرکبیر بوده و حقوق قانوني آن محفوظ است.
 

 تدوين

 انتشارات امیرکبیر

نفراول 

هیات 

   20 علمي

نفردوم 

هیات 

   13 علمي

نفرسوم 

هیات 

   7 علمي

 هاساير دانشگاه 

نفراول 

هیات 

   15 علمي

نفردوم 

هیات 

   8 علمي

نفرسوم 

هیات 

   5 علمي

 جهاددانشگاهي

نفراول 

هیات 

   12 علمي

نفردوم 

هیات 

   6 علمي

نفرسوم 

هیات 

   4 علمي

 ساير 

نفراول 

هیات 

   8 علمي

نفردوم 

هیات 

   4 علمي



علمي عضای هیأتطرح امتیاز جامع ا

  دانشگاه صنعتي امیركبیر

 AUT-PR-2108 شماره:

 99/07/01 تاریخ: 1 :ویرایش

 42  از  24صفحه  از:        

 

 تمامي اطالعات موجود در اين سند متعلق به دانشگاه صنعتي امیرکبیر بوده و حقوق قانوني آن محفوظ است.
 

 

 

 

 

 امتیاز موضوع 

سقف 

امتیاز 

 ساالنه

 4از سقف امتی

 ساله گرنت

 5بند 

قراردادهاي 

صنعتي 

خاتمه 

 يافته

مبلغ 

 قرارداد

کمتر از 

میلیون 50

 تومان

G=1.5*P*H(0.0035MT2 
+0.666MM ) 

   

برابريا 

بیش از 

میلیون 50

 تومان

G=1.5*P*H*9MT0.4    

پروژه يا قرارداد در هر سال      :درصد پیشرفت P:مبلغ کل قراردادبرحسب میلیون تومان   MT:امتیاز قرارداد    Gتعاريف:

Hسهم هر استاد از قرارداد: 

 

 

  

نفرسوم 

هیات 

   2 علمي

 تدوين استاندارد
   2 رئیس يا دبیرکمیته

نفر 10و کمتر از 0.5نفر 10عضوکمیته)بیش از 

   امتیاز( 1

 لیست موسسات انتشاراتي معتبر بین المللي موجود مي باشد.اعتبارموسسات ديگر مي بايست به تايید کمیته کتاب برسد.



علمي عضای هیأتطرح امتیاز جامع ا

  دانشگاه صنعتي امیركبیر

 AUT-PR-2108 شماره:

 99/07/01 تاریخ: 1 :ویرایش

 42  از  25صفحه  از:        

 

 تمامي اطالعات موجود در اين سند متعلق به دانشگاه صنعتي امیرکبیر بوده و حقوق قانوني آن محفوظ است.
 

 

 امتیاز موضوع 
سقف امتیاز 

 ساالنه

ساله  4سقف امتیاز 

 گرنت

 استاد راهنماي جوايز جوان خوارزمي 6بند 

     10 نفراول

     6 نفردوم 

     3 نفرسوم 

 7بند 
جوايز خوارزمي 

 اساتید

 رتبه اول

     50 نفراول 

     35 نفردوم

     25 نفرسوم

 رتبه دوم

     35 نفراول 

     25 نفردوم

     15 نفرسوم

 رتبه سوم

     25 نفراول 

     15 نفردوم

     10 نفرسوم

 

شرکت در 

نمايشگاه 

جشنواره /

فناوري و 

 دريافت نشان

شرکت در نمايشگاه ها و 

 هجشنواره هاي فناوران

 5 رتبه اول

10 

 

  5 رتبه دوم

  5 رتبه سوم

شرکت در نمايشگاه ها و 

 جشنواره هاي فناورانه

   30 رتبه اول

   25 رتبه دوم

   20 رتبه سوم

کسب نشان در جشنواره هاي 

 بین المللي فناورانه

   50 رتبه اول

   40 رتبه دوم

 30 رتبه سوم

  

       



علمي عضای هیأتطرح امتیاز جامع ا

  دانشگاه صنعتي امیركبیر

 AUT-PR-2108 شماره:

 99/07/01 تاریخ: 1 :ویرایش

 42  از  26صفحه  از:        

 

 تمامي اطالعات موجود در اين سند متعلق به دانشگاه صنعتي امیرکبیر بوده و حقوق قانوني آن محفوظ است.
 

ه فناوري ت در جشنواره ملي فن آفريني شیخ بهايي،جشنواره بین المللي خوارزمي،جشواره جوان خوارزمي،جشنوارشرک

فته پژوهش،نمايشگاه نانو،جشنواره هاي برگزار شده توسط ستاد نانو،جشنواره عالمه طباطبائي،نمايشگاه ارائه دستاوردهاي ه

 اينوتكس

 

 محاسبه مي شود. 1.5با همکار خارجي با ضریب المللي تبصره :امتیاز كسب جوایز بین

 

 

 امتیاز موضوع 8بند 
سقف امتیاز 

 ساالنه

 4سقف امتیاز 

 ساله گرنت

 8-1بند 

ثبت 

اختراع 

 داخلي

مشروط به درج نام دانشگاه صنعتي 

     10 (%25امیرکبیر)اختصاص سهم

داوري شده توسط دانشگاه صنعتي 

و  امیرکبیريا سازمان پژوهش هاي علمي

     15 صنعتي ايران يا ستاد ويژه توسعه فناوري نانو

داوري توسط دانشگاه صنعتي امیرکبیر يا 

سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي 

     20 ايران)هردو(

 8-2بند 

ثبت 

اختراع 

 خارجي

     60 ژاپن-اتحاديه اروپا-مشروط به ثبت آمريكا

مشروط به ثبت در ساير کشورهاي 

     30 (1ي غیر از بندهدف)کشورها

 8-3بند 

تجاري 

سازي 

 اختراع

ساخت نمونه 

 (TRL3آزمايشگاهي)

امتیاز نهايي=پیشرفت قرارداد 

فروش فناوري*میزان سهم 

 Xمجري*

در سطح 

     40 ملي

درکشور 

محل 

     70 ثبت

ساخت و تولید محصول فناورانه 

نیمه 

 (TRL4,TRL5,TRL6صنعتي)

قرارداد امتیاز نهايي=پیشرفت 

فروش فناوري*میزان سهم 

 Xمجري *

در سطح 

     TRL*10 ملي

درکشور 

محل 

     TRL*15 ثبت

ساخت و تولید محصول فناورانه 

 (TRL7,TRL8,TRL9صنعتي)

در سطح 

     TRL*10 ملي



علمي عضای هیأتطرح امتیاز جامع ا

  دانشگاه صنعتي امیركبیر

 AUT-PR-2108 شماره:

 99/07/01 تاریخ: 1 :ویرایش

 42  از  27صفحه  از:        

 

 تمامي اطالعات موجود در اين سند متعلق به دانشگاه صنعتي امیرکبیر بوده و حقوق قانوني آن محفوظ است.
 

امتیاز نهايي=پیشرفت قرارداد 

فروش فناوري*میزان سهم 

 Xمجري*

درکشور 

محل 

     TRL*15 ثبت

ر صورتیكه عضو هیات علمي سهام دار شرکت ثبت شده و د

عضو مديريت فناوري و توسعه نوآوري بوده و موفق به 

تجاري سازي اختراع در شرکت شده باشد با تايید آن 

امتیاز به صورت تشويقي به امتیاز اخذ شده از  10مديريت 

     تجاري سازي اختراع افزوده خواهد شد.

 

 محاسبه مي شود. 1.5اختراع مشترک بین المللي با همکار خارجي با ضریب تبصره : امتیاز ثبت 

 

 9بند 

 سقف امتیاز ساالنه امتیاز موضوع

سقف 

امتیاز 

4 

ساله 

 گرنت

داوري مقاالت 

نشريات علمي و 

 اختراعات

داوري مقاالت 

 نشريات علمي

مقاله داوري شده با تايید 

 سردبیر نشريه
0.5  6 

ر نشريات مقاله داوري شده د

 دانشگاه امیرکبیر
1  10 

داوري اختراعات 

 داخلي

داوري توسط اعضا کمیته 

 داوران
1  

هاي داوري طرح 12

ورودي مرکز 

 رشد

داوري طرح هاي ورود به 

 مرکز رشد دانشگاه امیرکبیر
1  

 

 10بند 

 امتیاز موضوع
سقف امتیاز 

 ساالنه

ساله  4سقف امتیاز 

 گرنت

اي عضويت در انجمن ه

 علمي

   5 عضو اصلي هیات مديره

 انجمن 2حداکثر 
عضو علي البدل هیات 

 مديره
2 

  

   1 عضو

 



علمي عضای هیأتطرح امتیاز جامع ا

  دانشگاه صنعتي امیركبیر

 AUT-PR-2108 شماره:

 99/07/01 تاریخ: 1 :ویرایش

 42  از  28صفحه  از:        

 

 تمامي اطالعات موجود در اين سند متعلق به دانشگاه صنعتي امیرکبیر بوده و حقوق قانوني آن محفوظ است.
 

 محاسبه مي شود. 1.5تبصره : امتیاز مسابقات بین المللي دانشجویي با ضریب 

 

 امتیاز  موضوع 

سقف 

امتیاز 

 ساالنه

سقف 

امتیاز 

4 

ساله 

 گرنت

 11بند 

تجاري 

 سازي

)مديريت 

 فناوري و

توسعه 

 نوآوري 

 يا 

مديريت 

ارتباط با 

 صنعت(

 H=امتیاز توسعه فناوري   

X= 
مبلغ قرارداد 

فروش فناوري 

يا اليسنس با 

محصول يا 

خدمت)میلیون 

 ريال(

   25 500تا 

500<=X<2000 40   

2000<=X<10000 70   

10000<=X<50000 100   

   150 50000باالتر از 

 
M=زمیزان مشارکت امتیا

 عضو هیات علمي
 

M= 

میزان 

مشارکت عضو 

 هیات علمي

مقدار سهام يا سهم 

عضو هیات علمي کمتر 

 %34از 

   1 شخصیت حقوقي

   0.5 شخصیت حقیقي

مقدار سهام يا سهم 

عضو هیات علمي برابر 

 %34يا بیشتر از 

   1.5 شخصیت حقوقي

   0.75 شخصیت حقیقي

C=H*M 
C=متیاز نهاييا                     H=امتیاز توسعه فناوري                   M=میزان مشارکت عضو هیات علمي 

  

جدول تجاري سازي "اعضاي هیات علمي بطور براي يک فعالیت فناورانه يا تجاري سازي فقط از يكي از جداول فوق يا 

 استفاده میكند. "اختراع

 محاسبه مي شود 1.5ری و تجاری سازی بین المللي با ضریب تبصره :امتیاز انتقال فناو

 

  



علمي عضای هیأتطرح امتیاز جامع ا

  دانشگاه صنعتي امیركبیر

 AUT-PR-2108 شماره:

 99/07/01 تاریخ: 1 :ویرایش

 42  از  29صفحه  از:        

 

 تمامي اطالعات موجود در اين سند متعلق به دانشگاه صنعتي امیرکبیر بوده و حقوق قانوني آن محفوظ است.
 

 12بند 

 امتیاز موضوع

سقف 

امتیاز 

 ساالنه

سقف 

امتیاز 

4 

ساله 

 گرنت

فعالیت 

هاي 

بین 

 المللي

پروژه صنعتي 

 مشترک بین المللي

افزایش امتیاز نسبت به فعالیت های درصد  40

 مشابه داخلي
  

پروژه تحقیقاتي بین 

 المللي

افزایش امتیاز نسبت به فعالیت های درصد  40

 مشابه داخلي
  

ايجاد زمینه هاي 

همكاري هاي بین 

المللي با تايید 

 معاونت بین الملل

2  10 

مشارکت بین المللي 

 در نگارش مقاله

درصد افزایش امتیاز نسبت به فعالیت های 20

 مشابه داخلي
  

برگزاري کارگاه 

همتايابي براي شروع 

اري بین المللي همك

 طبق رويه

 

   امتیاز برای هر مورد 15با تشخیص كمیته تا 

فعالیت برجسته 

 پژوهشي بین المللي

)تشكیل گروه هاي  

تخصصي براي 

مشارکت در پروژه 

هاي بین المللي، 

تشكیل آزمايشگاهها، 

مراکز تحقیقاتي و 

قطب هاي مشترک با 

همتاي خارجي، 

همكاري با معاونت 

 لملل...(امور بین ا

   امتیاز برای هر مورد 20با تشخیص كمیته تا 



علمي عضای هیأتطرح امتیاز جامع ا

  دانشگاه صنعتي امیركبیر

 AUT-PR-2108 شماره:

 99/07/01 تاریخ: 1 :ویرایش

 42  از  30صفحه  از:        

 

 تمامي اطالعات موجود در اين سند متعلق به دانشگاه صنعتي امیرکبیر بوده و حقوق قانوني آن محفوظ است.
 

تعلق  نموده اند به اعضا هیات علمي که خارج از وظايف خويش با امور بین الملل همكاري 3امتیاز رديف 

 .مي گیرد

 محاسبه مي شود. 2.5با ضریب  2027-2021افق  بین المللي  تبصره: امتیاز پروژه تحقیقاتي

  

 13بند 

 متیازا موضوع

سقف 

امتیاز 

 ساالنه

سقف 

امتیاز 

4 

ساله 

 گرنت

مشارکت 

در 

نشريات 

 علمي

سردبیر و 

مدير 

 مسئول

   20 نشريه داراي نمايه بین المللي يا مجالت امیرکبیر

   10 پژوهشي-نشريه داخلي علمي

   5 ترويجي-نشريه داخلي علمي

عضو هیات 

 تحريريه

   10 يا مجالت امیرکبیر نشريه داراي نمايه بین المللي

   5 پژوهشي-نشريه داخلي علمي

   3 ترويجي-نشريه داخلي علمي

 

 

 14بند 

 امتیاز موضوع

سقف 

امتیاز 

 ساالنه

سقف امتیاز 

ساله  4

 گرنت

فعال نمودن صفحه فعالیت 

هاي پژوهشي در پايگاه 

 اطالع رساني

فعال بودن صفحه فعالیت عضو 

 Google هیات علمي دانشگاه در

Scholar 

5     

 

  



علمي عضای هیأتطرح امتیاز جامع ا

  دانشگاه صنعتي امیركبیر

 AUT-PR-2108 شماره:

 99/07/01 تاریخ: 1 :ویرایش

 42  از  31صفحه  از:        

 

 تمامي اطالعات موجود در اين سند متعلق به دانشگاه صنعتي امیرکبیر بوده و حقوق قانوني آن محفوظ است.
 

 15بند 

 امتیاز موضوع
سقف امتیاز 

 ساالنه

سقف 

 4امتیاز 

ساله 

 گرنت

رتبه استاد 

در ارجاعات 

 بین المللي

 H-indexمعادل عدد 

استاد درسايت 

Web_Of_Science 

H-index 

آخر اسفند 

هرسال از 

سايت 

مربوطه 

دريافت مي 

 شود.

 

نسبت کل ارجاعات به کل 

ر مقاالت د

Web_Of_Science 

(#Citations / #Papers)×2 

آخر اسفند 

هرسال از 

سايت 

مربوطه 

دريافت مي 

 شود.

 

 

 

 16بند 

 امتیاز ي(کسب شده در هفته پژوهش و فناور نيعناوموضوع )

سقف 

امتیاز 

 ساالنه

سقف 

امتیاز 

4 

ساله 

 گرنت

فعالیت هاي پژوهشي برتر معرفي شده 

 در هفته پژوهش و فناوري

     10 گر برترپژوهش

     10 مجري پروژه برتر صنعتي

     6 اختراع برتر
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 17بند 

 ساله گرنت 4سقف امتیاز  سقف امتیاز ساالنه امتیاز موضوع

 برترين ها

     50 برتر و پراستناد%1دانشمند 

     25 برتر%1دانشمند 

     25 استاد نمونه کشوري

     25 پژوهشگر برتر کشوري

 

 18بند 

 ساله گرنت 4سقف امتیاز  موضوع

 دستاوردهاي ويژه 

 1 مقاله برتر کنفرانس داخلي

 مقاله برتر کنفرانس خارجي
2 

 کلیدي در مجامع بین المللي سخنران
10 

 2 سخنران کلیدي در کنفرانس هاي داخلي

 ISI 5مقاله برتر 

 تجهیز آزمايشگاه با کمک مالي خارجي

 يورو به باال 20،000با اعتبار 

 )براي ارقام کمتر يا بیشتر به نسبت محاسبه گردد(

 

30 
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 اعتبار حمایتي از دانشجویان تحصیالت تکمیلي  

   19بند 

 ساله گرنت 4سقف امتیاز  سقف امتیاز ساالنه امتیاز موضوع

     1 دانشجوي ارشد

     4 دانشجوي دکترا

مبلغ کل اعتبار حمايتي دانشگاه از دانشجويان تحصیالت تكمیلي بصورت جداگانه از گرنت در نظر 

گرفته مي شود و با توجه  امتیاز ذکر شده تقسیم مي شود. اين امتیاز براي دانشجويان کارشناسي ارشد 

 ترم در نظر گرفته نمي شود  10ترم و دکتري روزانه و ممتاز باالي  5باالي 

 

 ایشگاهآزم

به سرپرستان آزمايشگاهها طبق شاخص هاي پیش بیني شده رويه داخلي معاونت پژوهش و فناوري  20بند 

 امتیاز تعلق میگیرد. 20حداکثر تا 

 

 

هاي ازات پژوهشي مانند گذشته جهت پرداخت به دانشجو يا صرف هزينهیار پرداختي مربوط به امت %40بديهي است 

گردد. همچنین گرنت ويژه دانشجويي خارج از امتیازات اين جدل به ها در آزمايشگاه مينامههاي تجربي پايانفعالیت

 قوت خود باقي است.
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 امتیازات حق التالیف

 

 نحوه محاسبه مطابق فرمول های زیر  تشویق مقاالت

بند

1 
مقاالت 

ISI 

 (IF/MIF×0.8+1)18  امتیاز عضو هیات علمي=

ه امتیاز به بیش از يک عضو هیأت علمي تعلق گیرد طبق جدول زير محاسبه مي در صورتي ک

 گردد

تعداد 

 نويسدگان

 )نفر(

 سهم هر نفر از امتیاز بر مبنای امتیاز اولیه

ضريب مربوط 

 به نفرات 
 ششم و هفتم پنجم چهارم سوم دوم اول

1 1 100%               

2 1.2 65% 35%             

3 1.5 50% 30% 20%           

4 1.75 50% 25% 15% 10%         

5 1.8 50% 20% 10% 10% 10%       

6 1.8 45% 15% 10% 10% 10% 10%     

7 1.8 40% 10% 10% 10% 10% 10% 10%   

سبه براي ديگران محا 1براي نويسنده اول و  1.5براي نويسندگان بیش از هفت نفر با نسبت 

 مي شود

مبلغ حق التالیف پس از حذف نام دانشجو و يا دانشجويان به ترتیب نويسندگان مقاله  

 محاسبه میشود
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بند 

2 

مقاالت معتبر داخلي و 

 ISIخارجي غیر

امتیاز و براي مقاالت در مجله امیر کبیر  8با شرايط زير براي اين مقاالت 

 امتیاز درنظر گرفته مي شود 20

 شريات داراي مجوز علمي پژوهشي و علمي ترويجي مورد قبولن

وزارتخانه هاي علوم تحقیقات و فناوري و بهداشت درمان و آموزش 

 پزشكي باشد

 (AmirkabirUniversity of Technology نام دانشگاه صنعتي )

 امیرکبیر دقیقاً ذکر شده باشد

ير موسسات در دنبال آن اگر نام دانشگاه صنعتي امیرکبیر اول و نام سا

 ذکر شده باشد حق التالیف نصف میشود

اگر نام دانشگاه صنعتي امیرکبیر در رده دوم يا سوم و يا چهارم آورده شده 

از کل  %10، 20%  ،% 30% کاهش ذکر شده به ترتیب  50باشد عالوه بر 

 مبلغ تشويقي مورد نظر کاسته خواهد شد.

 از دو سال نگذشته باشد از تاريخ چاپ مقاله بیشتر

 است ISIسهم امتیاز هر نويسنده مطابق جدول مقاالت 
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بند 

3 

تشویق انتشار 

 كتب

 نحوه محاسبه مطابق جدول زیر

 چاپ و نشر كتاب برای اولین بار صورت پذیرفته باشد

 % حق التالیف در نظر گرفته میشود 50برای چاپ دوم كتاب 

عضو هیات علمي دانشگاه صنعتي امیركبیر بر روی جلد نام متقاضي بعنوان 

 درج شده باشد

 نحوه محاسبه حق التالیف كتاب 

 امتیاز نوع كتاب ردیف

 120.00 کتب تالیفي چاپ شده توسط ناشرين معتبر بین المللي 1

 60.00 کتب تصنیفي چاپ شده توسط ناشرين معتبر داخلي 2

 40.00 شده توسط ناشرين معتبر داخلي کتب تالیفي چاپ 3

 30.00 کتب تدويني چاپ شده توسط ناشرين معتبر داخلي 4

 20.00 تألیف يک فصل از کتاب توسط انتشارات بین المللي 5

 20.00 کتب ترجمه شده توسط ناشرين معتبر داخلي 6

7 
کتب تالیف يا ترجمه غیردرسي در زمینه هاي پژوهشي 

 تجاري سازي ،فناوري و
12.00 

8 
تألیف يا ترجمه کتابچه راهنماي روش کار با دستگاه هاي 

 تخصصي
10.00 

 10.00 کتب تألیف يا ترجمه در حوزه هاي عمومي و اجتماعي 9

 10.00 کتب تألیف يا ترجمه با ماهیت کمک آموزشي و حل تمرين 10

الیف شده باشد مبلغ حق درصورتي که کتاب توسط بیش از يک عضو هیات علمي ت

 التالیف به

نسبت اعالم شده مكتوب توسط نويسندگان و در صورت عدم اعالم مطالقسهم امتیاز 

 محاسبه خواهد شدISIهر نويسنده مطابق جدول مقاالت 
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 توضیحات 4بند 

 (   باشد    Web ofscience)  ISIنشریات معتبر بین المللي و دارایه نمایه

 (Amirkabir University ofTechnology نام دانشگاه صنعتي امیركبیر ) 

 دقیقاً ذكر شده باشد

اگر نام دانشگاه صنعتي امیركبیر اول و نام سایر موسسات در دنبال آن ذكر شده 

 باشد حق التالیف نصف میشود

اگر نام دانشگاه صنعتي امیركبیر در رده دوم یا سوم و یا چهارم آورده شده باشد 

از کل مبلغ تشويقي مورد  %10، 20%  ،% 30کاهش ذکر شده به ترتیب  % 50عالوه بر 

 نظر کاسته خواهد شد.

( یک تشویقي خاص به Nature and scienceبه مقاالت بین المللي خاص )مانند

 میزان بیست میلیون ریال اضافه پرداخت خواهد شد

  Case report, letterله کامل از قبیل به مقاالتي که به صورت هاي مختلف غیر از مقا

درصد  %40يا هر عنوان ديگري که مقاله را از يک مقاله کامل متمايز سازد منتشر شود 

 امتیاز مقاله کامل حق التألیف تعلق میگیرد

 ISIدر صورتي كه مجله مربوطه دارای نمایه  open accessحق التألیف مقاالت 

 یف تخصیص يافته تشويقي تعلق میگیردحق التأل  %50باشد به میزان 

( يک تشويقي خاص به میزان Nature and scienceبه مقاالت بین المللي خاص )مانند

 بیست میلیون ريال اضافه پرداخت خواهد شد

  1.5حق التألیف مقاالت دوم به بعد دانشجویان تحصیالت تکیملي با ضریب  

 محاسبه میگردد

 بیشتر از دو سال نگذشته باشد از تاریخ چاپ مقاله
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 3پیوست شماره 

 

 های اجرایی امتیاز فعالیت
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شود، میزان امتیاز ماهه( منتهي به تاريخ امتیازدهي سالیانه محاسبه مي 48ساله ) امتیاز اجرايي در يک بازه زماني چهار

 گردد: جدول زير محاسبه ميهاي اجرايي بر اساس و فعالیت ي مصوبهاپست

 اجراییهای ها و فعالیتجدول امتیاز پست

 

 امتیاز در سال عنوان پست یا مسئولیت اجرایی ردیف

حداکثر امتیاز 

 در چهار سال

 )دوره محاسبه(

 80 20 رئیس دانشگاه 1

 64 16 مشاور و رئیس دفتر رياست دانشگاه 2

 64 16 معاونین دانشگاه 3

 40 10 طالعات راهبردي و نظارت و ارزيابي دانشگاهرئیس مرکز م 4

 48 12 هاي تخصصيرؤساي پرديس 5

 40 10 رئیس دبیرخانه هیئت اجرايي جذب 6

 40 10 رئیس مرکز فناوري اطالعات و ارتباطات 7

 40 10 رساني، کتابخانه و نشررئیس مرکز اطالع 8

 40 10 مديران ستادي دانشگاه 9

 32 8 دانشگاهرؤساي ادارات  10

 32 8 مشاور معاونین دانشگاه 11

12 
معاون رئیس مرکز مطالعات راهبردي و نظارت و ارزيابي 

 دانشگاه
8 32 

 32 8 معاون رئیس مرکز فناوري اطالعات و ارتباطات 13
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 32 8 هاي دانشگاهمعاون مديريت 14

 40 10 هارؤساي دانشكده 15

 40 10 انشگاهرؤساي واحدهاي آموزشي اقماري د 16

 32 8 هاي معارف و علوم انساني، تربیت بدني و زبانرؤساي گروه 17

 32 8 هامعاونین دانشكده 18

 32 8 معاونین واحدهاي آموزشي اقماري دانشگاه 19

 20 5 هاي آموزشيهمديران گرو 20

21 
 ها و مراکز تحقیقاتيرؤساي پژوهشكده

 شگاه()با نظر معاونت پژوهش و فناوري دان
 40تا  20 10تا  5

 80 20 مامور در پست معاون وزير علوم تحقیقات و فناوري  22

 56 14 مامور در پست مدير ستادي وزارت علوم تحقیقات و فناوري 22

 64 16 هاي سراسري کشورمامور در پست رئیس يكي از دانشگاه 23

24 
ه مصوب دانشگا هايها و کارگروهاعضاي شوراها و کمیسیون

 )جذب، هیأت ممیزه، و ...(
2 8 

25 
معاونین  مورد تائید رياست وهاي اجرايي ساير مسئولیت

 و شوراي هر پرديس  دانشگاه
2 8 

ها استفاده کند.تواند از يكي از رديف، هر عضو هیأت علمي فقط مي23تا  1هاي رديفي برا :1تبصره 

 درصد 50 ( باشد،23تا  1)موارد  اجراييپست اگر داراي   25و  24هاي رديفمشمول عضو هیأت علمي  :2تبصره 

 کند. را دريافت مي 25و  24ي هاامتیاز رديف
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 4پیوست شماره 

 های فرهنگي و دانشجویي امتیاز فعالیت
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ه توسط معاونت ها در حوزه فرهنگي و دانشجويي به شرح زير است. اساتید طبق دستورالعملي کروس فعالیت

ها هاي خود را اعالم و امتیاز الزم توسط کمیته مربوط به فعالیتفرهنگي و دانشجويي ارائه خواهد شد، فعالیت

 تعلق خواهد گرفت.
 عنوان فعالیت رديف

 هاي خیرينهاي مردم نهاد و انجمنهمكاري فعال و مسئولیت در سازمان 1

 ات علمي، صنفي و فرهنگي ها و نشريها، تشكلمسئولیت در انجمن 2

 هاي ستادي در حوزه فرهنگي و دانشجوييمسئولیت 3

 هاي جهادي ريزي و مشارکت فعال در فعالیتبرنامه 4

هاي فرهنگي، علمي و زدايي در حوزهحمايت و فعالیت موثر در زمینه محرومیت 5

 اجتماعي

ف خیرين و بخش جذب سرمايه براي ارتقا خدمات فرهنگي و دانشجويي از طر 6

 خصوصي

هاي هاي آموزشي در حوزه فرهنگي و اجتماعي از جمله دورهبرگزاري دوره 7

 افزايي اساتیدافزايي و معرفتدانش

 هاي فرهنگي  ريزي فعالیتهاي فرهنگي و اجتماعي و برنامههمكاري موثر با کانون 8

 هااستاد مشاور فرهنگي در دانشكده 9

 هاي علمي و مراکز نوآوريانجمن همكاري فعال با 10

 ها و شوراهاي فرهنگي و دانشجوييها، کمیتهعضويت در کمیسیون 11

 هاعضويت در کمیته علمي و اجرايي و هیات داوري مسابقات و جشنواره 12

 ريزي و مسئولیت در اردوها و بازديدهاي علمي و فرهنگيبرنامه 13

 

 


