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گرچه به علت وجود محدوديتها و فقدان تسهیالت الزم و کافي ،نميتووان تعوداد کتوابهوا و مقواالت
منتشره را معیار دقیقي برای ارزيابي توان علمي-پژوهشي اعضاء محترم هیات علمي دانست ،لوینن بايود بوه
ارزش و ضرورت انتشارات ،در سطح ملي و بین المللي اذعان نمود .بدون شک ،حل معضالت علمي کشور در
درجه اول بر عهده دانشگاهها بوده و ارتقاء سطح علمي و بهرهمندی کشور ،از دستاوردهای پژوهشي اساتید و
دانشجويان مقاطع تحصیالت تنمیلي ،در گرو انتشار يافتههای ايشوان اسوت .در ايون راسوتا انتشوار کتوب و
مقاالت به عنوان معیاری در سطح ملي و بین المللي در ارزيابي توان علمي و پژوهشي بنار ميرود.
معاونت پژوهشي دانشگاه ضمن تقدير از اساتیدی که با وجود همه مشنالت ،در انجام ايون امور مهوم هموت
گماشتهاند ،مسئولین محترم دانشندهها را توصیه به تدوين سیاستها و فراهم آوردن تسهیالت نموده ،و خود
بعنوان گامي هر چند کوچک در جهت کمک به اين امر ،حقالتالیف را با شرايط زير و به جهوت تشوويق بوه
مولفین تقديم ميدارد.
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 :1-1انتشار مقاالت در مجالت معتبر داخلی و خارجی غیر ISI
میزان پرداخت تشوويقي بسته به شرايط اعتبارات پژوهشي دانشگاه توسط حوزه معاونت پژوهش و
فناوری دانشگاه مشخص ميشود .اين میزان در حال حاضر دو میلیون ريال ميباشد که با توجه به
موارد ذيل محاسبه و پرداخت ميگردد:
 مقاله در نشريه ای معتبر چاپ شده باشد.
تبصره :1نشريه معتبر داخلي منظور نشريات دارای مجوز علمي پژوهشي و علمي ترويجي مورد قبول
وزارتخانههای علوم تحقیقات و فناوری و بهداشت درمان و آموزش پزشني ميباشد.
 نام دانشگاه صنعتي امیرکبیر ) (Amirkabir University of Technologyدقیقاً به شنل نوشته شده
به عنوان مؤسسه متبوع نويسنده ذکر شده باشد .در صورتي که موسسات ذکر شده متعدد باشد مطابق
تبصره  2محاسبه ميشود.
تبصره :2اگر نام دانشگاه صنعتي امیرکبیر اول و نام ساير موسسات در دنبال آن ذکر شده باشد حق-
التالیف نصف ميشود و اگر نام دانشگاه صنعتي امیرکبیر در رده دوم يا سوم و يا چهارم آورده شده
باشد ،عالوه بر %50کاهش ذکر شده به ترتیب  %30،%20،%10از کل مبلغ تشويقي مورد نظر کاسته
خواهد شد.
 از تاريخ چاپ مقاله بیش از دو سال نگذشته باشد.
 اطالعات مقاله توسط عضو هیات علمي بطور کامل در پرتال دانشگاه وارد شود.
 فرم تنمیل شده درخواست تشويق مقاله به همراه يک نسخه چاپي و فايل  pdfمقاله پس از تايید
معاون پژوهشي دانشنده در پرتال دانشگاه به اداره کل امور پژوهشي ارسال گردد .شورای آموزشي –
پژوهشي دانشنده ميتواند معیارهای قابل قبول خود در مقاالت را تصويب و جهت اجرا در اختیار
معاون پژوهشي دانشنده قرار دهد.
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 اگر مقاله با همناری افرادی از خارج دانشوگاه نوشته شوده باشود ،تشوويق مقاله بالمانع اسوت اموا
تنهوا شامول حوال نويسوندگواني ميگردد که دارای نام دانشگاه صنعتي امیرکبیر به عنوان مؤسسه
متبوع خود باشند.
 در صورتي که مقاله توسط تعدادی از افراد هیات علمي و دانشجو تالیف شده باشد روش محاسبه به
شرح زير مي باشد:
جدول  -1محاسبه سهم افراد در حقالتالیف مقاالت
سهم هر نفر از امتیاز بر مبنای امتیاز اولیه

تعداد نويسندگان

ضريب مربوط به نفرات

(نفر)

برای احتساب امتیاز نهايی

1

1.00

%100

2

1.20

%80

3

1.50

%40 %40 %70

4

1.75

%35 %35 %70

 5و باالتر

1.80

با نسبت  1.5برای نويسنده اول و  1برای ديگران

اول دوم

سوم

چهارم

پنجم

%40
%35

* مبلغ حقالتالیف پس از حذف نام دانشجو و يا دانشجويان به ترتیب نويسندگان مقاله محاسبه ميشود.
* مقاالت منتشره در نشريه علمي پژوهشي امیرکبیر با ضريب  1.5محاسبه ميشود.

 :2-1انتشار مقاالت در مجالت معتبر داخلی و خارجی ISI
حق التالیف مقاالت در نشريات معتبر بین المللي و دارای نمايه  )Web of Science ( ISIاز طريق
فرمولهای زير محاسبه و پرداخت ميشود:
فرمول :1

( 4،500،000 )1+0/8IF/MIFريال = سهم استاد (اساتید)

فرمول :2

( 2،500،000 )1+0/8IF/MIFريال = سهم دانشجو (دانشجويان)

در صورتي که هر يک از دو مورد فوق به بیش از يک نفر شامل اعضواء هیوات علموي و دانشوجو تعلوق
گیرد ،مبلغ به نسبت اعالم شده از سوی آنها و در صورت عدم اعالم طبق جدول  1محاسبه و پرداخت
خواهد شد.
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 به مقاالت بینالمللي خاص (مانند  ) Nature and Scienceعالوه بر تشويق از طريق فرمول-
های فوقالذکر يک تشويقي خاص به میزان بیست میلیون ريال اضافه پرداخت خواهد شد.
 به منظور تشويق دانشجويان تحصیالت تنمیلي جهت افزايش تولیدات علمي حاصل از تحقیقات
خود با نام دانشگاه صنعتي امیرکبیر در نشريات معتبر بینالمللي و دارای نمايه  ISIبه مقاالت
دوم به بعد ،حق التالیف دانشجويان با ضريب  1.5در محاسبات انجام شده در روابط فوق لحاظ
خواهد شد .الزم به ذکر است مجالت قابل قبول در اين حوزه مستقیماٌ از سايت Web of
 Scienceدريافت و يا در وب سايت پژوهشي دانشگاه اعالم خواهد شد.
 مقاالت  ISIبعد از گرفتن  doiدر صورتي که عضو هیات علمي تمايل به دريافت حق التالیف آن
باشد با تاريخ اخذ  doiمشمول دريافت حق التالیف مي شوند( .اين تاريخ در پرتال دانشگاه ثبت
می شود و غیر قابل تغییر می باشد).

 به مقاالتي که به صورتهای مختلف غیر از مقاله کامل از قبیل Case report ،Letter :و يا
هر عنوان ديگری که مقاله را از يک مقاله کامل متمايز سازد منتشر شود تا  %40درصد امتیاز
مقاله کامل حقالتالیف تعلق ميگیرد.
 حقالتالیف مقاالت  open accessدر صورتي که مجله مربوطه دارای نمايه  ISIباشد به میزان
 %50حق تالیف تخصیص يافته تشويقي اعطا ميگردد.
برای اعالم مقاله چاپ شده و درخواست پرداخت پاداش انتشار مقالوه فورم  AUT-FM-2204-01توسوط
عضو هیات علمي تنمیل و به دانشنده اعالم ميگردد.
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به کتابهای منتشره توسط اعضاء هیات علمي دانشگاه به شرط رعايت موارد زير پاداش پرداخت ميگردد.
 چاپ و نشر کتاب برای اولین بار صورت پذيرفته باشد.
 نام متقاضي بعنوان عضو هیات علمي دانشگاه صنعتي امیرکبیر بر روی جلد درج شده باشد.
 اطالعات مربوطه در پرتال دانشگاه درج و توسط دانشنده تايید شده باشد.
 يک نسخه از کتاب به همراه فرمهای مربوطه ارسال شده باشد.
تبصره :1درصورتي که کتاب توسط بیش از يک عضو هیات علمي تالیف شده باشد مبلغ حق التالیف به
نسبت اعالم شده منتوب توسط نويسندگان و در صورت عدم اعالم مطالق جدول  1محاسبه خواهد شد.
تبصره  :2برای چاپ دوم کتاب %50حقالتالیف در نظر گرفته ميشود.
 مبلغ تشويقي با توجه به اعتبارات پژوهشي دانشگاه توسط حوزه معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه
مشخص ميگردد .اين میزان در حال حاضربه شرح ذيل ميباشد:
رديف

نوع کتاب

مبلغ حق التالیف (ريال)

1

کتب تالیفي چاپ شده توسط ناشرين معتبر بین المللي

30،000،000

2

کتب تصنیفي چاپ شده توسط ناشرين معتبر داخلي

15،000،000

3

کتب تالیفي چاپ شده توسط ناشرين معتبر داخلي

10،000،000

4

کتب تدويني چاپ شده توسط ناسرين معتبر داخلي

7،500،000

5

تالیف يک فصل از کتاب توسط انتشارات بین المللي

5،000،000

6

کتب ترجمه شده توسط ناشرين معتبر داخلي

5،000،000

7

کتب تالیف يا ترجمه غیردرسي در زمینه های پژوهشي ،فناوری و تجاری سازی

3،000،000

8

تالیف يا ترجمه کتابچه راهنمای روش کار با دستگاههای تخصصي

2،500،000

9

کتب تالیف يا ترجمه در حوزه های عمومي و اجتماعي

2،500،000

10

کتب تالیف يا ترجمه با ماهیت کمک آموزشي و حل تمرين

2،500،000

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

رويه تشويق دستاوردهای علمي اعضاء هیات
علمي و دانشجويان دانشگاه صنعتي امیر کبیر

AUT-PR-2204
ويرايش:

1

برای اعالم کتاب چاپ شده و درخواست پرداخت حق التالیف فرم  AUT-FM-2204-02توسط عضو هیات
علمي تنمیل و به دانشنده اعالم ميگردد.
 موضوع تشويق رديف اول جدول فوق صرفا به کتابهای تالیفي چاپ شده توسط ناشرين بین المللي
مندرج در پیوست  3حقالتالیف تعلق ميگیرد.
 کتابهای بینالمللي منتشر شده توسط ديگر ناشران بینالمللي درصورت احراز شرايط زير مشمول
دريافت تشويقي ميشوند:
 کتاب با تیراژ حداقل 1000عدد چاپ و يا حداقل  500عدد از آن بفروش رسیده باشد و مدارک آنضمیمه درخواست شود.
 کتاب توسط انتشارات مربوطه ،مراحل داوری را طي و مدارک مثبته آن به ضمیمه درخواست شود. کتاب براساس نظر داور انتخاب شده از طرف اداره کل پژوهشي معادل يک درس  2يا  3واحدی درمقطع کارشناسي و يا کارشناسيارشد ارزيابي شود.
 به کتابهای تالیف يا ترجمه که جنبه آموزش و حل تمرين دارند در صورتي حقالتالیف تعلق ميگیرد
که کتاب مذکوردر راستای کتاب تالیف شده قبلي همان فرد و حل تمرينات ارائه شده در آن کتاب
باشد.
 کتابهای تالیف شده به سفارش وزارت آموزش و پرورش در صورتي که نام دانشگاه صنعتي امیرکبیر در
شناسنامه کتاب قید شده باشد حقالتالیف تعلق ميگیرد.
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پیوست  :1فرمهای درخواست پرداخت حقالتالیف مقاله
)(AUT-FM-2204-01
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درخواست پرداخت حقالتأليف مقاله
رياست محترم دانشكده
با اهداء سالم

احتراماً ،به پیوست يک نسخه از مقاله اينجانب

در پرتال

با شماره ثبت

پژوهشي ثبت و تأيید شده است .خواهشمند است جهت پرداخت حقالتألیف اقدام الزم مبذول گردد .همچنین به اطالع مي
رساند که محتوای اين مقاله در مجالت علمي ديگری ارائه نشده و نام دانشگاه صنعتي امیرکبیر در مقاله به عنوان دانشگاه
متبوع اينجانب آمده است.
 -1نوع مقاله :علمي _ پژوهشي

علمي _ ترويجي

ISI

معتبر خارجي

 -2عنوان مقاله:
 -3عنوان مجله  ،شماره و تاريخ انتشار:
ISSN-4
 -4نام و سمت نويسندگان (به ترتیب):

 -5مقاله محصولي از کار تحقیقاتي زير ميباشد:
پروژه کارشناسي ارشد

پروژه دکترا

طرح پژوهشي

ساير

 عنوان پروژه تحقیقاتي يا پروژه تحصیالت تنمیلي: نام همنار اصلي طرح يا نام دانشجو:تاريخ و امضاء عضو هيات علمی

_____________________________________________________________
معاونت محترم پژوهش و فناوری دانشگاه
عضو هیات علمي دانشنده

احتراماً ،به پیوست درخواست آقا/خانم

منضم به مقاله

ايشان با ارزيابي زير جهت اقدام مقتضي تقديم میگردد.
 -6نتیجه ارزيابی علمی مجله:
خوب

متوسط

ضعیف

 -7نتیجه ارزيابی علمی مقاله:
خوب

متوسط

ضعیف
معاون پژوهشی /رئيس دانشكده:
تاريخ و امضاء
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پیوست  :2فرمهای درخواست پرداخت حقالتالیف کتاب
)(AUT-FM-2204-02
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احتراماً ،به پیوست درخواست آقا/خانم

AUT-PR-2204
1

ويرايش:

عضو هیأت علمي اين دانشگاه منضم به

کتاب ايشان جهت پرداخت حقالزحمه مربوطه تقديم ميشود .الزم به ذکر است که نام ايشان در روی جلد کتاب ،به
عنوان هیأت علمي دانشگاه صنعتي امیرکبیر درج شده است و اين اثر محصولي از دانشگاه تلقي ميشود .اطالعات مورد
نیاز آن معاونت و نیز نتیجه ارزيابي و نظر دانشنده در مورد میزان حقالزحمه به شرح زير به استحضار ميرسد:
 -1کار انجام شده:
تالیف بین المللي
ترجمه

تصنیف

تالیف داخلي

تدوين

غیردرسي در زمینه های پژوهشي ،فناوری و تجاری سازی
در حوزه های عمومي و اجتماعي

تخصصي

فصلي از کتاب
راهنموای کوار بوا دسوتگاههای

کمک آموزش و حل تمرين

 -2نام کتاب (به فارسي ٭و به زبان اصلي در صورتینه ترجمه باشد):
 -3نام و سمت مؤلفین يا مترجمین به ترتیب٭٭:
بهای روی جلد:

 -4تیراژ:
 -5زبان نگارش:

فارسي

انگلیسي

ساير با ذکر مورد

 -6موضوع کتاب:

 -7رشتهها و گرايشهای ذينفع:
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پیوست  :3لیست ناشران معتبر بین المللی
موسسات انتشاراتي که از نظر معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه معتبر شناخته شده اند و نیاز به ارزيابي مجدد ندارند
به شرح زير اعالم مي گردند.
Prentice Hall,
Taylor & Francis,
Addison-Wesley ,
Springer, Cambridge,
Educational Publishers Inc,
Wiley,
American Scientific Publishers, Woodhead Publishing Ltd ,
IEEE,
Elsevier,
McGraw-Hill Professional,
ASTM,
Marcel Dekker,
Macmillan Publishers,
Academic Press,
Penguin Random House,
Oxford University Press,
ASCE,
Butterworth-Heinemann,
ASME,
Emerald,
AIAA (American Institute of Aeronautics and Astronautics),
 الزم به ذکر است در صورتینه از نظر دانشنده موسسه ای دارای اعتبار کافي مي باشد ولي در لیست فوق
قید نشده ،نام و مدارک مربوطه آن را مي توان برای بررسي و اعالم نظر توسط کمیته کتاب دانشگاه ،به
اداره کل امور پژوهشي ارسال شود.
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