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به منظور اعطاي امتياز به كتب چاپ شده اعضاي هيات علمي و پژوهشگران دانشگاه بيرجند اين آيين نامه در 

  اختصار شوراي انتشارات ناميده مي شود) به تصويب رسيد.شوراي انتشارات دانشگاه بيرجند (كه از اين پس به 

  امتياز كتاب بر اساس دستور العمل زير محاسبه خواهد شد. -1ماده 

=a  ميانگين امتياز داوران -الف ۴٠-٠  

  =0b-20)صفحه تعداد/ ١٨(  )20كميت اثر (حداكثر   -ب

 ١٠-٠=c  امتياز ناشر -ج

 d=0-20  امتياز كميته تخصصي ميانگين -د

=e  ميانگين امتياز شوراي انتشارات -ه ٠-١٠  

�  درصد امتياز كل �
���������	


���
  

  

  = امتياز  نهايي كتاب T×حداكثر امتياز آيين نامه ارتقاي اعضاي هيات علمي

بدون درج نام دانشگاه بيرجند به عنوان محل خدمت پديد آورنده (گان)، هيچ امتيازي به كتاب تعلق  -1تبصره 

  گيرد.نمي

 تعيين از حيث، نيز اندانتشارات دانشگاه بيرجند به چاپ رسيده مسيرهايي كه خارج از در مورد كتاب -2تبصره 

انجام شده و سپس در كميته تخصصي نيز  داوري و كيفيت، نوع كتاب (تاليف، تصنيف، گردآوري و ..)

در محاسبه امتياز اين گونه كتب، امتياز بند الف لحاظ نشده و البته درج آرم دانشگاه بر  .خواهد شدامتيازدهي 

  مجاز نخواهد بود. روي اين كتب 

   .به كتاب امتيازي تعلق نخواهد گرفت ، باشد 20چنانچه ميانگين امتياز داوران كمتر از در هر صورت،  -3تبصره 

هيات علمي دانشگاه بيرجند با همكاري اعضاي هيات علمي  هايي كه توسط اعضايدر مورد كتاب -4تبصره 

اند، امتياز ها و موسسات علمي معتبر زير نظر وزارت عتف در انتشارات دانشگاهي به چاپ رسيدهساير دانشگاه

 تعلق گرفته به آنها در دانشگاه يا موسسه علمي مبدا به عنوان امتياز كتاب، مورد قبول انتشارات دانشگاه بيرجند

  باشد. مي
  

    آيين نامه امتياز دهي به كتاب      
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  نمي تواند عضو كميته تخصصي باشد.  پديدآورنده -5تبصره 

  به كتابهاي منتشر شده بصورت الكترونيكي طبق دستورالعمل مربوطه امتيازدهي خواهد شد. -2ماده 

 وكارشناسان آموزشي  اعضاي هيات علمي طرح سربازي ويين نامه به آتسهيالت منظور شده در اين  -3ماده 

  كارشناسان ارشد آموزشي نيز تعلق مي گيرد.

 بر آن در صورتي كه يك يا چند فصل از يك كتاب توسط پديدآورنده تاليف شده باشد، امتيازدهي -4ماده 

 محاسبه خواهد شد.به صفحات كل كتاب تعداد صفحات آن فصل ها نسبت اساس 

شوراي انتشارات دانشگاه و جلسه  20/11/95و  26/10/95تبصره در جلسات مورخ  6ماده و  4اين آيين نامه با 

  االجرا خواهد بود.  الزم و از تاريخ فوق به تصويب نهايي رسيدهيات رئيسه دانشگاه  2/2/96مورخ 
 

   

 


