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به منظور ارج نهادن به فعالیتهای پژوهشی کیفی ،فناورانه و کاربردی اعضای هیات دانشگاه ،اعطای پايه تشويقی به اعضای
هیات علمی با شرايط زير مورد تصويب هیات رئیسه دانشگاه قرار گرفت
ماده  -1اعطای يک پايه تشويقی به ازای کسب حداقل  02امتیاز از فعالیتهای علمی و پژوهشی در هر سال مازاد بر
امتیازات ترفیع استحقاقی ساالنه با شرايط زير:
 -1-1مالک امتیازدهی در مواردی که اين شیوهنامه تصريح نداشته باشد بر اساس آيیننامه ارتقاء اعضای هیات علمی و
مصوبات هیات ممیزه دانشگاه خواهد بود.
 -0-1تنها مقاالت با درج وابستگی دانشگاه صنعتی سهند در اعطای پايه تشويقی مالک قرار میگیرند که از رساله يا
پاياننامه متقاضی پايه تشويقی مستخرج نباشد.
 -3-1حداقل  50 ،02و  122درصد از مقاالت مشمول پايه تشويقی بايستی در پايگاه  JCRمربوط به چارکهای Q2 ، Q1
و  Q3به ترتیب برای بار اول ،دوم و سوم بوده و همچنین  122درصد از مقاالت مشمول پايه تشويقی در چارکهای  Q1و
 Q2برای بارهای چهارم ،پنجم و ششم باشد .دريافت پايه تشويقی برای بار هفتم ،منوط به کسب  122درصد امتیازات از
مقاالت  Q1در همان پايگاه می باشد .متقاضی پايه تشويقی بايستی نويسنده مسئول آن مقاالت باشد.
 -4-1حداکثر  32درصد امتیاز ماده  1میتواند از ثبت موقت اختراع در  US Patent Officeو يا European Patent
 Officeو يا از ثبت اختراع داخلی (به شرطی که به تايید سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی رسیده باشد) کسب شود.
همچنین ،معادل همین امتیاز میتواند از طرحهای پژوهشی کاربردی دارای حسن انجام کار از کارفرما کسب گردد و يا از
ايجاد و راه اندازی شرکت دانش بنیان می توان معادل همین امتیاز مذکور را اخذ نمود.
تبصره :مالک محاسبه امتیاز طرح پژوهشی کاربردی هر  102میلیون ريال  1امتیاز با رعايت سقف مربوطه خواهد بود.
ماده  -2اعطای يک پايه تشويقی به حائزين رتبههای اول ،دوم و سوم جشنوارههای بینالمللی نظیر خوارزمی و رازی.
ماده  -3اعطای يک پايه تشويقی به حائزين رتبههای اول ،دوم و سوم پژوهشگران برتر کشوری مربوط به دانشگاهها و
مؤسسات پژوهشی وابسته به وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری در گروههای علمی ششگانه.
ماده  -4اعطای يک پايه تشويقی به اعضای هیات علمی نمونه کشوری که هر ساله توسط وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری بر
اساس ضوابط و آيین نامههای مربوط ،انتخاب و معرفی میشوند
ماده  -5اعطای يک پايه تشويقی به اعضای هیات علمی که موفق به کسب عنوان مولف اول کتاب برتر سال کشور باشد.
ماده  -6اعطای يک پايه تشويقی به اعضای هیات علمی مجری طرحهای پژوهشی کاربردی فناورانه ،کارآفرين و انجام
پژوهشهای محصول محور در جهت رفع نیازهای کشور با همکاری با شرکتها ،مراکز و سازمانهای اجرايی خارج از دانشگاه
با شرايط زير:

 -1 -6اعتبار جذب شده در سال و يا انجام موفق طرحهای کاربردی دارای حسن انجام کار از کارفرما و در صورتیکه مجموع
اعتبار جذب شده حداقل سه میلیارد ريال باشد .در صورتیکه عضو هیات علمی برای بار دوم و سوم متقاضی پايه تشويقی از
اين بند باشد ،بايستی اعتبار جذب شده به ترتیب حداقل يک و نیم و دو برابر مقدار حداقل قبلی باشد.
تبصره 32 :درصد امتیاز اين بند از ايجاد و راه اندازی شرکت دانش بنیان قابل اخذ می باشد.
 -0 -6انجام تعامالت بین المللی با مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی خارجی معتبر از طريق جذب گرنت پژوهشی به میزان
حداقل  02هزار يورو.
 -3 -6ايجاد و راهاندازی شرکتهای دانشبنیان دارای فروش محصول حداقل  0میلیارد ريال در سال در محل مرکز رشد و
واحدهای فناور دانشگاه پس از تايید مراجع ذیصالح و طی کلیه مراحل قانونی.
ماده  -7اعطای يک پايه تشويقی به مولفین مقاالت  Research Paperو يا  Review Paperبا ضريب تاثیر باال به
ترتیب  12و ( 02يا چاپ مقاله در مجالت  %12برتر چارک اول ( )Q1هر رشته موضوع).
تبصره :الزم است متقاضی پايه تشويقی نويسنده اول و يا نويسنده مسئول اين مقاالت باشد.
ماده  -8اعطای يک پايه تشويقی به اعضای هیات علمی که جزوء پژوهشگران يک درصد برتر جهان و يا دارای h-index
باالی  32می باشند.
ماده  -9اعطای يک پايه تشويقی به ثبت اختراع دائمی در  US Patent Officeو يا .European Patent Office
ماده  -11اعطای يک پايه تشويقی به انجام کارهای شاخص و بديع نظیر حل مسائل باز مطرح دنیا به تشخیص شورای
پژوهش و فناوری دانشگاه.
ماده  -11سقف تعداد کل پايه های تشويقی از اين شیوه نامه در طول خدمت  5پايه می باشد و هرفرد در هر سال فقط می
تواند يک پايه از مواد مختلف اين شیوه نامه را کسب نمايد.
ماده  -12تصویب
اين شیوه نامه در  10ماده 5 ،بند و  3تبصره در جلسه مورخ  89/23/05هیات امنای دانشگاه صنعتی سهند به تصويب رسید
و از ابتدای سال  1389قابل اجرا خواهد بود .ضمناً شیوه نامه قبلی پايه تشويقی کان لم يکن تلقی شده و شیوه نامه حاضر
برای فعالیت های انجام شده از ابتدای سال  1385اجرا خواهد شد.

