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  و پرداخت  نامه نحوه امتيازدهيآيين

  ب االتشويق كتحق



  ب اكتالتشويق و پرداخت حقامتيازدهي  نامه نحوهآيين

  

مدون ب در دانشگاه زنجان اكت التشويقو پرداخت حقامتيازدهي فرايند تدوين  نامه جهتاين آيين

  . ه استشد

  

  :گيرد عبارت است از كه در اين دستورالعمل مورد استفاده قرار مي "ازحداكثر امتي " :1ماده

  

  امتياز  نوع اثر

  امتياز 15  ب تصنيفياكت

  امتياز 12  ب تاليفياكت

  امتياز 10  ب تصحيحياكت

  امتياز 7  ايب ترجمهاكت

  

موجود  نامهگردد كه با عنايت به آخرين آييننامه ارتقاء مشخص مياين امتيازات در آيين: 1تبصره

  .باشدبه شرح فوق مي )18/8/87مصوبه (

  .گيردهيچ گونه امتيازي تعلق نمي ،تخصصي فرد باشد خارج از رشتهكتاب در صورتي كه  :2تبصره

  . دشواضافه مي "حداكثر امتياز"به امتياز  5غير فارسي ليفي أتصنيفي و تب اكتبراي  :3تبصره

با نظر گروه و ( علمي افزوده هاي% 30همراه با  ليفي و تصنيفيأت باتجديد چاپ كتبه  :4تبصره

  .گيردميتعلق  امتياز 3تا  نسبت امتياز اوليه كسب شده از كل امتياز و به) دانشكده

يرد در صورتي كه بخشي از كتاب مستخرج گامتياز تعلق مي 2به كتابهاي مستخرج از تز  :5تبصره

خش مستخرج براي ب 2اده مي شود و با كسري از ب ديگر امتياز دااز تز نباشد به اين بخش مانند كت

از طبق درصد يك كتاب مستخرج از تز باشد امتي 30به عنوان مثال اگر . دشو از تز تجميع مي

  :دشو فرمول زير محاسبه مي

  % Ø 70 + %2 Ø 30امتياز مكتسبه بخش غير مستخرج از تز = كل امتياز                                

، مشروط بر اين اب زير نظر او به طبع رسيده باشدويراستار علمي و شخصي كه كتبراي  :6تبصره

  . گيرد امتياز تعلق مي 2 ه باشدكه نام ويراستار در شناسنامه كتاب قيد گرديد

  .گيرد تعلق ميمحاسبه شده امتياز  درصد 50 نظاير آنب حل المسائل و اكت به :7تبصره

كه داراي ساختار كتاب باشد و حداقل كار ويراستاري روي آن  گردآوري شده به مقاالت :8تبصره

هيچ امتيازي تعلق  فاقد ويراستاري و تغييرات باشدامتياز تعلق مي گيرد و اگر  2انجام شده باشد 

  .گيردنمي



صفحات از كل كتاب محاسبه به نسبت تعداد  )Book Chapter(فصلي از كتاب  امتياز  :9تبصره

مانند يك كتاب  صفحه باشد) صد (  100بيش از )  Book Chapter(صفحات اگر تعداد  گرددمي

  .مستقل عمل مي شود

 آئين نامه اگر تعداد نويسندگان بيش از يك نفر باشد امتياز هر نويسنده مطابق جدول :10تبصره

در صورتي كه كليه نويسندگان از اعضاي هيات علمي دانشگاهها باشند، . گرددارتقاء تعيين مي

د كه در اعالم نماينمكتوب اي امضاء نموده و سهم خود توافقنامهدر خصوص توانند مي يسندگاننو

  . دانشگاه مربوطه اعالم خواهد شد بي بهااين صورت طي نامه كت

در غيراين امتياز و، حداكثر نويسنده كتاب در كنار نامدر صورت درج نام دانشگاه زنجان  : 11تبصره 

  . س امتياز كسب شده پرداخت مي گرددر اسابامتياز درصد  50صورت 

الذكر نامه جديد ارتقاء و تصريح آن در خصوص هريك ار موارد فوقدر صورت ابالغ آيين :12تبصره

  .گردداصالح شده اعمال مي موارد "عينا

  

گردد كه كميت امتياز كل هر اثر به دو قسمت كميت و كيفيت به شرح ذيل تقسيم مي: 2ماده

  .باشدمي "حداكثر امتياز"درصد  70و كيفيت شامل  "حداكثر امتياز"درصد  30شامل 

  

حداكثر "درصد  30سطر در قطع وزيري  29الي  26صفحه و هر صفحه  250به ازاي : كميت -1

  . تعلق مي گيرد "امتياز

 صفحات معادل تعيين وباشد،  يديگر عداد سطرها و قطع كتاب به گونهدر صورتي كه ت :1ه تبصر

  . قابل اعمال است

  

و   "حداكثر امتياز"درصد  50تا  »اعتبار ناشر «امتياز كيفي كتاب به دو قسمت  :كيفيت - 2

ر قابل كه هريك به شرح زي .گرددتقسيم مي "حداكثر امتياز"درصد  20تا  »سطح كيفي اثر«

  .محاسبه است

  

  :گرددميتقسيم اعتبار كيفي ناشرين در سه سطح  :اعتبار ناشر* 

، جهاد تپژوهشگاهها، سم ،، پژوهشكده ها) غير از پيام نور( انتشارات دانشگاههاي دولتي  -1سطح 

  )"حداكثر امتياز"درصد  50( نشر دانشگاهي  ودانشگاهي 

  )"حداكثر امتياز"درصد  30(  مليموسسات انتشاراتي معتبر  -2سطح 

  )"حداكثر امتياز"درصد  15( دانشگاه آزاد وپيام نور انتشارات  -3سطح 

  

باشد و در دانشگاه مي به عهده شوراي پژوهشي يانتشارات ساير موسسات تشخيص سطح :2تبصره

  .ضروري مي باشد متقاضيصورت ناشناس بودن موسسه انتشاراتي ارائه مدرك نشر توسط 



به عهده  متقاضينشر كتاب از طرف  مدركالمللي با ارائه تعيين سطح انتشارات بين :3تبصره

  .باشدمي دانشگاه شوراي پژوهشي

  : سطح كيفي اثر* 

  "حداكثر امتياز"درصد  20در مقطع كارشناسي ارشد و دكتري  - 1

  "حداكثر امتياز"درصد  15در مقطع كارشناسي و كارشناسي ارشد  - 2

  "حداكثر امتياز "درصد  10ي و كارشناسي در مقطع كاردان - 2

  

امتياز كسب شده  ،در صورتيكه اثر توسط دانشگاه زنجان به چاپ رسيده باشد امتياز نهايي :3ماده

در صورتيكه اثر توسط انتشارات ديگري به چاپ رسيده باشد آنگاه اثر جهت . خواهد بود 2در ماده 

در . تعيين مي گرددامتياز نهايي ين امتيازات داوران داوري به سه داور ارسال و با توجه به ميانگ

بيشتر باشد  مجموع امتيازات فرم داوري) هفتاد درصد(% 70امتيازات سه داور از ميانگين صورتيكه 

تعلق مي ه آن ــبامتياز  1تعيين مي گردد و در غير اينصورت تنها   2امتياز كتاب بر اساس ماده 

  .  گيرد

  

  غير انتشارات دانشگاه زنجان  باق كتتشويالپرداخت حق: 4ماده

  

  :دشو لي طبق فرمول زير محاسبه ميب رياابراي كتپرداختي التشويق حقميزان  - 1

  

  كسب شده نهايي امتياز  Øقيمت پشت جلد  Ø 6 =مبلغ حق التشويق                                 

  

  :دشو فرمول زير محاسبه مي ب غير ريالي طبقاميزان حق التشويق پرداختي براي كت – 2

  

 امتياز كسب شده
× 5000000ريال  =مبلغ حق التشويق    

"حداكثر امتياز"  

 

                                    

  

ي پژوهشي دانشگاه به در شورا 18/4/91تاريخ تبصره در  15بند و  4ماده و  4در  نامهآييناين 

  .تصويب رسيد


