مصوبات هیات ممیزه دانشگاه دامغان
جلسه مورخ 96/12/03

 در خصوص امتيازهاي قابل محاسبه از فعاليتهاي پژوهشي و فناوري اعضاي هيات علمي دانشگاه براساسجدول شمارۀ « »1-3و لحاظ موارد مندرج در مادۀ « »5شيوهنامه اجرایي آیيننامۀ ارتقاي مرتبه اعضاي
هيات علمي ،مقرر شد:
 -1مقالههاي علمي -پژوهشي منتشر شده در نشریه هاي علمي  -پژوهشي معتبر داخلي و خارجي
الف .امتياز مقالههاي علمي -پژوهشي منتشر شده در نشریه هاي معتبر داخلي:
به مقالههاي چاپ شده در مجالت علمي ـ پژوهشي داخلي مورد تایيد یکي از وزارتين ،با توجه به سابقه و محل انتشار
و كيفيت مقاله به تشخيص مراجع ذیربط 0 ،تا  4امتياز تعلق ميگيرد.
ب .امتياز مقالههاي منتشر شده در نشریه هاي علمي  -پژوهشي معتبر فهرست شده در ليست :JCR
با استناد به ردیف  1جدول 3ـ 1آیين نامه ارتقاء مرتبه ،به مقالههاي خارجي چاپ شده در مجالت داراي نمایه معتبر
بين المللي فهرست شده در ليست  JCRبا توجه به تمام ویژگيهاي آن 0 ،تا  7امتياز تعلق ميگيرد.
ج .امتياز مقالههاي منتشرشده در نشریه هاي معتبر خارجي داراي نمایه معتبر بينالمللي (مقالههاي  ISIفاقد ضریب
تأثير ،مقالههاي  ISIكه در ليست  JCRنيستند و مقالههاي داراي نمایه )Scopus
به این دسته از مقالهها با توجه به كيفيت مقاله و اینکه الف) ناشر معتبر باشد (شامل دانشگاههاي معتبر ،مراكز
پژوهشي معتبر و غيره) ،ب) سابقه انتشار مجله بيش از سه سال باشد و ج) از اصالت ،نوآوري ،محتوي و كيفيت
مناسبي برخوردار باشد ،به تشخيص هيات مميزه 0 ،تا  4/5امتياز تعلق ميگيرد.

تبصره  .1در احتساب امتياز مقاله صرفاً تاریخ پذیرش و یا چاپ مقاله مالک عمل است.
تبصره  .2فقط به مقالههایي امتياز داده ميشود كه نام دانشگاه دامغان به عنوان محل كار متقاضي قيد شده باشد .در
مقالههاي التين عبارت  Damghan Universityمورد قبول است.
تبصره  .3اگر مقاله منتشر شده در مجالت علمي پژوهشي معتبر داخلي به زبان انگليسي و یا زبان خارجي دیگري
باشد ،حداكثر تا  4/5امتياز به آن تعلق ميگيرد.
تبصره  .4مقالههاي چاپ شده در مجالتي كه در آخرین ليست سياه وزارت و هيات مميزه دانشگاه در زمان بررسي
هستند ،فاقد امتياز ميباشند.
تبصره  .5مقالههاي مستخرج از پایان نامه یا رساله دانشجو كه نویسنده مسئول آن مشاور پایان نامه /رساله باشد ،جزو
موارد وتویي به حساب نميآیند.
تبصره  .6به كليه مقالهها به صورت یادداشت تحقيقاتي  ،چکيده مبسوط با ساختار یك مقاله كامل مانند
) (Research Note, Short Communication, Short paperچاپ شده در مجالت علمي و پژوهشي داخلي و
خارجي معتبر مشمول بندهاي فوق الذكر ،حداكثر نصف امتياز هر بند تعلق مي گيرد.
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تبصره  .7متقاضي ارتقا باید براي هر مقاله فرم " استعالم مشخصات مقاله چاپ شده در مجالت معتبر" ،پيوست  ،1را
جهت تعيين ميزان همپوشاني تکميل نموده و همراه مقاله ارائه دهد.
 -2به مقالههاي كامل و خالصه مقاله چاپ شده در كنفرانسهاي معتبر علمي به شرح جدول زیر تا  2امتياز تعلق
ميگيرد.
ردیف

امتياز

نوع مقاله و كنفرانس

تا 2

1

مقاله علمي كامل داوري و چاپ شده در كنفرانسهاي بينالمللي به زبان انگليسي

2

مقاله علميكامل داوري و چاپ شده دركنفرانسهاي بينالمللي به زبان فارسي (كه در
داخل كشور برگزار ميشود)

تا 1/75

3

مقاله علمي كامل داوري و چاپ شده در كنفرانسهاي ملي و منطقهاي كه توسط
نهادهاي معتبر (انجمنهاي علمي معتبر مربوط به رشتههاي مختلف و دانشگاههاي
دولتي) برگزار ميشود.

تا 1/5

4

چکيده مقاله چاپ شده در كنفرانسهاي علمي معتبر

5

چکيده مقاله مبسوط (تا  2صفحه) چاپ شده در كنفرانسهاي علمي معتبر

تا 1
تا 1/25

تبصره  .1مقالههاي كنفرانسي كامل ميتواند جایگزین چکيده مقالهها شود.
 -3در خصوص بند  2-9از ماده  3آئين نامه ارتقا مقرر شد ،حداكثر امتياز براي طرحهاي استاني تا  ،7طرحهاي
منطقهاي تا  ،10و براي طرحهاي ملي و بينالمللي تا  15ميباشد.
تبصره  .1تشخيص استاني ،منطقهاي ،ملي و یا بين المللي بودن طرح بر عهده شوراي پژوهشي دانشگاه
ميباشد.
 -4اثر بدیع و ارزنده هنري یا ادبي و فلسفي چاپ شده
در خصوص بند  10ماده  3آیين نامه ارتقا مقررشد ،امتياز مربوط به اثر بدیع و ارزنده هنــري بــا تایيــد هيــات مميــزه
بشرح جدول زیر صورت پذیرد.
نوع و سطح اثر بدیع و ارزنده هنري

امتياز

موسسه

 0تا 4

استاني

 0تا 5

منطقه اي

 0تا 7

ملي

 0تا 10
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 -5تصنيف ،تاليف ،تصحيح انتقادي ،ترجمه كتاب
به كتاب هاي تاليفي ،تصنيف یا ترجمه كاغذي یا الکترونيکي (با توجه به تعاریف آنها در آئين نامه ارتقا) ،مقرر گردید به
شرح جدول ذیل امتياز دهي صورت پذیرد:
موضوع
تاليف یا
تصنيف
كتاب

شرح
 -1كتاب هاي تاليفي و تصنيفي چاپ شده از سوي موسسات انتشاراتي معتبر بين المللي یا برگزیده سال
كشور به انتخاب وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي ،به ترتيب حداكثر  10و  15امتياز
 -2كتاب هاي چاپ شده توسط مركز چاپ و نشر دانشگاه دامغان حداكثر  10امتياز
كتابهاي چاپ شده توسط سایر دانشگاه هاي دولتي و مركز نشر دانشگاهي ،پس از طــي فرآینــد داوري
مطابق با "آیين نامه چاپ و نشر دانشگاه دامغان" ،مشمول بند  2ميشوند.
 -1كتاب ها ي چاپ شده توسط مركز چاپ و نشر دانشگاه دامغان حداكثر تا  7امتياز

ترجمه
كتاب
تخصصي

 -2كتاب هاي چاپ شده تخصصي توسط سایر دانشگاه ها و مركز نشر دانشگاهي ،پس از طــي فرآینــد
داوري مطابق با " آیين نامه چاپ و نشر دانشگاه دامغان" حداكثر تا  7امتياز

تبصره  .1به تاليف یك فصل (یا یك بخش) از كتاب توسط عضو هيات علمي با توجه به موارد ذیل و به تناسب امتياز
كل كتاب به تشخيص هيات مميزه ،پس از طي فرآیند داوري مطابق آیين نامه چاپ و نشر دانشگاه دامغان تا  4امتياز
تعلق ميگيرد:
الف .اعتبار ناشر
ب .تعداد صفحات
ج .ارجاع به مقالههاي مولف
د .جهت تاليف فصل مورد نظر از مولف دعوت به عمل آمده باشد.
تبصره  .2آدرس متقاضي ارائه دهنده كتاب حتما باید آدرس دانشگاه دامغان باشد.
تبصره  .3در احتساب امتياز كتاب صرفاً تاریخ پذیرش و یا چاپ كتاب مالک عمل است.
 -6در خصوص بند  13ماده  3آئين نامه ارتقا مقرر شد كه براي راهنمایي و مشاوره پایاننامه كارشناسي ارشد و رساله
دكتري خارج از دانشگاه ارائه موافقت كتبي معاون آموزشي دانشگاه الزامي باشد.
 -7در خصوص بند  1-16ماده  3آئين نامه ارتقا مقرر شد ،به داوري مقالههاي علمي-پژوهشي منتشر شده در مجالت
معتبر با نمایه  ISIو مجالت معتبر داخلي به ترتيب تا  0/5و  0/25امتياز تعلق گيرد.
 -8مقرر شد اعضاي هيات علمي دانشگاه دامغان در ارائه هر فعاليت علمي -پژوهشي ،آدرس دانشگاه را به عنوان آدرس
اول ذكر نمایند.
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 در خصوص تركيب كميته منتخب مقرر شد: -1حضور  3عضو هيات علمي در كميته منتخب به پيشنهاد مدیرگروه ذیربط و تائيد رئيس دانشکده و معاون
آموزشي دانشگاه رسميت یابد.
 -2مقرر شد حداقل یکي از داوران حاضر در كميته منتخب با مرتبه دانشياري (استادي) براي ارتقا به دانشياري
(استادي) از خارج دانشگاه دامغان باشد.
 -3استاد راهنما و مشاور پایان نامه یا رساله متقاضي نمي تواند از اعضاي داوران باشد.
 -4اگر داور حاضر در جلسه مقاله مشترک با متقاضي داشته باشد در آن مقاله براي امتياز دهي حق راي ندارد.
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