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تأليف و ترجمه كتاب ( در سال محاسبه امتياز):
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پ) ترجمه
5

15
8
5

30
10
10

ويرايش كتاب تاليفي با حداقل  30درصدد ازاايش محتوي
متن با اخذ مجوز از شوراي پژوهش دانشگاه

10

مشدداركت در تاليف داهره المعارب بر اسدداس مياام س د
مشاركت و با تشخيص كميته تخصصي ذيربط

10

تصددحيح انتقادي كتاب با تاييد ن ايي كميته تخصددصدددي
ذيربط

بر اساس س
مشاركت

10

اراهه نسخه اي از كتاب
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دانشگاه و بر اساس تاييد شوراي پژوهش دانشگاه حداكثر
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توجه :1مالك محاسدبه امتياز تاريخ صددور گواهي اختتام طرح
مي باشد.
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 15گواهي شركت در كارگاه هاي مرتبط با رشته
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گواهينامه معتبر
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كرسي هاي ن ريه پردازي
الف) اراهه نتايج حاصددل از كرسددي هاي ن ريه پردازي در
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ب)نقد علمي و نوأوري در حوزه علوم انساني
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مشاوره تخييي به واحد هاي خارج از دانشگاه همراه
و پرداخ باالستتري
 17با تاييد توستتط مراج ذييتت
دانشگاه

اراهه صورت جلسه دزاع

مراجع مربوطه طبق
جدول  5آيين نامه ارتقا
عينا اراهه گردد

مستندات معتبر و تاييد
شوراي پژوهش دانشگاه

 براي ورود به زرآيند انتخاب پژوهشگر برتر كسب حداقل  7امتياز از بند يك الاامي است.
 به مقاالت منتشر شده در نشرياتي كه حداقل در يكي از سايت هاي معتبر ، ISC
) ،Scopus ، ISI (Thomson Reutersليست نشريات معتبر علمي-پژوهشي مورد ن ر وزارت عتف
و تاييد شده توسط گروه اي آموزشي دانشگاه نمايه شده باشند ،امتياز تعلق مي گيرد.
 امتيازها براي يكسال (زمام انتخاب پژوهشگر برتر) محاسبه مي شود.

 امكام ذخيره سازي امتيازها براي سال هاي بعد وجود ندارد.

 در مورد كليه طرح ها مالك محاسبه امتياز تاريخ صدور گواهي اختتام طرح مي باشد .امتياز حاصل
از طرح ها زماني قابل محاسبه است كه امتيازي از مقاله مستخرا از آن ا براي عضو محترم هيات
علمي در ن ر گرزته نشده باشد.

 درصورت تعدد تعداد همكارام در زعاليت هاي پژوهشي امتياز هاي مربوطه بر اساس جدول آيين
نامه ارتقاو با در ن ر گرزتن س

كل  %100براي زعاليت پژوهشي ،تقسي مي گردد.

 امتيازها بر اساس موارد ثبت شده در سامانه پژوهش دانشگاه اراك محاسبه مي گردد و در هر مورد
اراهه مدارك و مستندات الاامي است .در هر مورد ذكر مشخصات كامل نشريه شامل  IF, MIFو
اينكه مقاله مستخرا از پايام نامه يا طرح مي باشد يا خير ،الاامي است.
 درصورتيكه زرد برگايده بعنوام پژوهشگر برتر يك گروه آموزشي در سال قبل نيا بعنوام پژوهشگر
برتر انتخاب شده باشد ،دو نفر اول گروه بعنوام پژوهشگرام برتر معرزي مي گردند.
 درصورتيكه زرد برگايده بعنوام پژوهشگر برتر يك گروه آموزشي براي  4سال متوالي) از زمام
تصويب دستورالعمل اجرايي )1395 -بعنوام نفر اول پژوهشگرام برتر گروه آموزشي انتخاب شود،
بعنوام پژوهشگر برجسته گروه مورد تقدير قرار خواهد گرزت.

