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به منظور اعطاي امتیاز به کتب چاپ شده اعضاي هیات علمی و پژوهشگران دانشگاه بیرجند این آیین 
پس به اختصار شوراي انتشارات نامیده می شود) نامه در شوراي انتشارات دانشگاه بیرجند (که از این 

  به تصویب رسید.
  امتیاز کتاب بر اساس دستور العمل زیر محاسبه خواهد شد. -1ماده 
=a  میانگین امتیاز داوران -الف 40-0  
  =0b-20صفحه) تعداد/ 18(  )20کمیت اثر (حداکثر   -ب
 c=0-10  امتیاز ناشر -ج
 d=0-20  میانگین امتیاز کمیته تخصصی -د
=e  میانگین امتیاز شوراي انتشارات -ه 10-0  

�  درصد امتیاز کل = (���������)���  
  

  = امتیاز  نهایی کتاب T×حداکثر امتیاز آیین نامه ارتقاي اعضاي هیات علمی
بدون درج نام دانشگاه بیرجند به عنوان محل خدمت پدید آورنده (گان)، هیچ امتیازي به  -1تبصره 

  گیرد.کتاب تعلق نمی
باشد انتشارات دانشگاه از چاپ کتاب حمایت  20چنانچه میانگین امتیاز داوران کمتر از  -2تبصره 

هایی که خارج از سلسله انتشارات دانشگاه بیرجند به چاپ در مورد کتاب -3نخواهد نمود. تبصره 
اشد. بنشگاه بر روي این کتب مجاز نمیگیرد و درج آرم دااند امتیاز بند الف به آنها تعلق نمیرسیده

باشد به آنها امتیازي تعلق  20ضمنا در مورد این کتب نیز چنانچه میانگین امتیاز داوران کمتر از 
  نخواهد گرفت.  

هایی که توسط اعضاي هیات علمی دانشگاه بیرجند با همکاري اعضاي هیات در مورد کتاب -4تبصره 
ات علمی معتبر زیر نظر وزارت عتف در انتشارات دانشگاهی به چاپ ها و موسسعلمی سایر دانشگاه

اند، امتیاز تعلق گرفته به آنها در دانشگاه یا موسسه علمی مبدا به عنوان امتیاز کتاب، مورد قبول رسیده
  باشد. انتشارات دانشگاه بیرجند می
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  پدیدآورنده نمی تواند عضو کمیته تخصصی باشد.  -5تبصره 
    .اندهایی که خارج از سلسله انتشارات دانشگاه بیرجند به چاپ رسیدهکتاب -6تبصره 
  به کتابهاي منتشر شده بصورت الکترونیکی طبق دستورالعمل مربوطه امتیازدهی خواهد شد. -2ماده 

کارشناسان  اعضاي هیات علمی طرح سربازي وتسهیالت منظور شده در این آیین نامه به  -3ماده 
  شناسان ارشد آموزشی نیز تعلق می گیرد.آموزشی و کار

در صورتی که یک یا چند فصل از یک کتاب توسط پدیدآورنده تالیف شده باشد، امتیازدهی  -4ماده 
 آن بر اساس نسبت تعداد صفحات آن فصل ها به صفحات کل کتاب محاسبه خواهد شد.

ت دانشگاه شوراي انتشارا 20/11/95و  26/10/95تبصره در جلسات مورخ  6ماده و  4این آیین نامه با 
  ود.االجرا خواهد بهیات رئیسه دانشگاه به تصویب نهایی رسید و از تاریخ فوق الزم... و جلسه مورخ ........

 

   

  
 


