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 هاي پژوهشي اعضاي هيات علمي: جدول ميزان تشويق براي فعاليت 

 وهشيژفعاليت پ ميزان تشويق  )ميليون ريال(

1 × S × CF×Q  نشریه علمی پزوهشیچاپ مقاله در 

0.3 × S × CF×Q  رانسهادر مجموعه مقاالت كنفچاپ مقاله 

[Pages/400]×(1/Authors) ×S×Q  كتاب تالیفترجمه و** 

[Pages/400] :شود. حداكثر برابر یک در نظر گرفته می 

S:  خواهد شد بازنگریتعیین و ساالنه  دانشگاهمقیاسی است كه توسط هیات محترم امنای. 

Q: پژوهشی دانشگاه تعیین می بر مبنای ارزش پژوهشی تالیفات و بر اساس رای شورای ،ضریب كیفیت است.شود 

و انتشارات ديگر با توجه به کيفيت انتشارات و با نظر شوراي  1 کيفيت چاپ شده باشند با ضريب يهايي که توسط انتشارات دانشگاه کتاب *

  خواهد شد. ارزيابيپژوهشي 

ر صفحات داخل کتاب ذکر گردد تشويق حداکثر با ضريب نام دانشگاه صنعتي سجاد بر روي جلد کتاب بايد ذکر شود. چنانچه نام دانشگاه د *

  در نظر گرفته خواهد شد. 0.5

 قابل افزايش است. 5/1چنانچه کتاب تاليفي به صورت بين المللي انتشار يابد )زيان انگليسي( ضريب کيفيت تا  **

CF: ( ضریب مشاركتContribution Factor) شود جدول زیر محاسبه می مطابق با: 

همکارانتعداد   
 سهم هر یک از همکاران از امتیاز مربوط

 مجموع ضرایب
 بقیه همکاران اول

1 100%  ___________  

2 90%  60%  150%  

3 80%  50%  180%  

4 70%  40%  190%  

5 60%  30%  180%  

و باالتر 6  50%  25 %≥  175%  

  چنانچه نام دانشجويان اول ذکر شده باشد، در محاسبه ضريب مشارکت، استاد راهنما نويسنده اول در نظر گرفته خواهد

 شد.

 



 

  تعيينQ  باشد مطابق جدول زير مي مقاالت ژورنالضريب کيفيت: 

 ISC, Scopusمقاالت معتبر 

CSA, Wilson, ISI 
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5/1 تضريب کيفي 2   

 

 

 

 

 
 

 
 

 باشد مطابق جدول زيرمي امتياز ضريب کيفيت مقاالت کنفرانس در تشويق پژوهشي: 

 1ضريب               سطح يک:                                

 0ضريب      :     4الي  2سطح                                 

 ضريب ثابت  12/04/95مورخه دانشگاه  طبق مصوبه هيات رئيسهS ها به شکل زير  غ کمک هزينه شرکت در کنفرانسو مبل

 تعيين گرديد:

  تغییر ضریب ثابتS  تعیین شد ریال 12،500،000در تشویق پژوهشی مقاالت به. 

 برای اساتید  بار در سال هاي سطح يک با ارائه مقاله و يک براي کنفرانسفقط های داخلی  مبلغ كمک هزینه شركت در كنفرانس

ریال  20،000،000و  10،000،000 به ترتیب های خارجی نزدیک و دور ریال و برای كنفرانس 4،000،000هیات علمی تمام وقت 

 تعیین گردید.

 

 


