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 مقدمه. 1

 5متفاوتی هستند، ماده گوناگون و های ها، اهداف، و رشتهها، ظرفیتهای کشور دارای تواناییبه این که دانشگاهعنایت با 

فراهم آورده است این امکان را شورای عالی انقالب فرهنگی  18/12/1394هیأت علمی مصوب  ءمرتبه اعضا نامه ارتقاءینآی

نامه نامه اجرایی آیینهای خود، مقررات و ضوابط خاص خود را به شیوهها و ویژگیها با توجه به ماموریتکه برخی دانشگاه

-آیین یاجرای نامه، شیوهاین مادهمفاد در راستای اجرای  اضافه نمایند. )عتف( ارتقاء مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

این اصلی  هایموریتمأبهتر تحقق جهت صنعتی امیرکبیر دانشگاه  یو پژوهش یهیأت علمی آموزش ءاعضامرتبه  نامه ارتقاء

بدیهی  به تصویب رسیده است. 16/11/97تاریخ در هیأت ممیزه دانشگاه صد و سی و دوم یکتدوین و در جلسه دانشگاه 

االجراء نامه اجرایی وزارت عتف الزمانقالب فرهنگی و شیوهنامه مصوب شورای عالی های مصرح در آییناست کلیه حداقل

 االجراء خواهد بود.الزم 1400 تا پایان اسفند ماه سالنامه از زمان تصویب این شیوه دقیقاً رعایت گردد.بایست بوده و می

 اهداف. 2

تواند دانشگاه را در رسیدن به اهداف  اهبردی دانشگاه تدوین شده است مینامه که مطابق با برنامه راجرای موفق این شیوه

 درازمدت خود به شرح زیر یاری نماید.

در راستای تولید و توسعه  شکوفایی استعدادها و ایجاد تحرک و نشاط علمی و پژوهشی در بین اساتید و دانشجویان -

 علم و افزایش نقش دانشگاه و حرکت به سمت مرزهای دانش

 و فناوری و تولید ثروت از دستاوردهای پژوهشی سومتبدیل شدن به دانشگاه نسل  -

ی پژوهشی خود از طریق ارتباط با صنعت و رفع هافعالیتبه سمت ایجاد تنوع در اعضاء هیأت علمی هدایت  -

المللی، و ، توسعه محصول و تجاری سازی آن، تولید دانش فنی از طریق ثبت اختراعات داخلی و بینکشورنیازهای 

 موارد مشابه

های تراز المللی و بهبود جایگاه دانشگاه در بین دانشگاهانگیزه برای برقراری ارتباطات آموزشی و پژوهشی بین ایجاد -

 اول دنیا

 عمومی تعاریف. 3

ها مستقر بوده گردد که در دانشکدهبه آن دسته از اعضاء هیأت علمی اطالق می عضو هیأت علمی آموزشی: -

 و دارای بار موظف آموزشی هستند.

ها مستقر گردد که در پژوهشکدهبه آن دسته از اعضاء هیأت علمی اطالق می عضو هیأت علمی پژوهشی: -

 هستند و بار موظف آموزشی ندارند.

های علمی، آموزشی و پژوهشی متقاضی بر روی آن متمرکز عالیتای از دانش که فشاخه زمینه تخصصی: -

د زمینه تخصصی فرعی نیز ، یک یا چنخود تخصصی اصلی وه بر زمینهتواند عالت علمی میأاست. یک عضو هی
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بایست توسط کمیته داشته باشد. ارائه فرم اعالم زمینه تخصصی همراه با پرونده ارتقاء الزامی است و می

 .منتخب و کمیسیون تخصصی مد نظر قرار گیرد

یک مرتبه ط ارتقاء از خود شرایارتقاء آخرین حکم  سال از 6أت علمی در فاصله چنانچه عضو هی دیرکرد: -

های مشمول جریمه دیرکرد خواهد شد. در محاسبه این جریمه تعداد ساله باالتر را احراز نکند، علمی به مرتب

لحاظ خواهد )هر کدام که دیرتر باشد(  1390بهمن ماه  30یا  کامل شمسی طی شده از تاریخ آخرین حکم

 ، شامل یک سال جریمه خواهد شد.تاخیر باشدماه  11 و سال 7دارای شد. به عنوان مثال، فردی که 

 چنانچه یک عضو هیأت المللی،های بینلیتدر راستای تشویق و گسترش فعا المللی:دانشجوی دکتری بین -

المللی داشته باشد که در مرحله تصویب پیشنهاد رساله علمی یک دانشجوی دکتری مشترک با طرف بین

این دانشجو  ،جا باشد بر التحصیلی پاشده باشد و این همکاری تا زمان فارغ دکتری در پورتال آموزشی ثبت

بایست میدانشجو چنین حالتی  شود. درمحاسبه می تک )غیرمشترک(معادل یک دانشجوی دکتری داخلی 

دارای ثبت نام در دانشگاه صنعتی امیرکبیر باشد و استاد راهنمای خارجی مراحل تصویب در روند تحصیالت 

دارای رتبه حداقل باید عضو هیأت علمی در یک دانشگاه خارجی خارجی همکار  تکمیلی را گذرانده باشد.

 باشد. QSبندی در رتبه 250

 

 و شرایط مقاالت شاخص ریف. تع4

، نامه اجرایی وزارت عتفمصوب شورای عالی انقالب فرهنگی و شیوه نامهمندرج در آیین عالوه بر مشخصات مقاالت

 ست:شرح ا این نامه بهشیوهاین شرایط مقاالت شاخص مطرح شده در سایر 

 
 :بایست شامل یکی از چهار حالت زیر گرددمقاله می -الف

و استاد )اساتید( راهنما باشد. در  )صرف نظر از مقطع تحصیلی دانشجو( دانشجویان یاحاصل کار پژوهشی دانشجو مقاله  .1

لفین، نام استاد )اساتید( مشاور داخلی/خارجی و نام استاد )اساتید( میزبان دانشجویان تحصیالت ؤصورتی که در بین م

در خصوص مقاالت  فرصت مطالعاتی باشد، مقاله صرفا برای استاد )اساتید( راهنما محسوب خواهد شد.در تکمیلی 

ان باشد، وجود نام اعضاء تیم تحقیقاتی فرصت مطالعاتی آندوران در ایشان دانشجویان تحصیالت تکمیلی که حاصل کار 

 میزبان در مقاله بالمانع است.

 باشد.  یا چند استاد )بدون دانشجو(لف تک نفره( ؤمقاله حاصل تحقیقات فرد متقاضی )م .2

دانشجویان  حاصل کار پژوهشی و ب استاد )اساتید داخلی/خارجی( باشدهای( پژوهشی مصوطرح )طرح مقاله از .3

 نباشد.تحصیالت تکمیلی 

 دانشجویان تحصیالت تکمیلی استاد )اساتید( و میزبان استاد )اساتید(یا دکتری و مقاله حاصل کار مصوب محقق پسا .4

 باشد.

گردد که اسامی تمام همکارانی که در مقاله قید شده است در پورتال آموزشی یک مقاله در صورتی شاخص محسوب می -ب

در خصوص مقاالت دانشجویان تحصیالت  های پژوهشی( ثبت شده باشد.و یا طرح ا قراردادهاو پژوهشی )بخش دانشجویان ی



  
 

 (97 و بهمن دی ،1وریاست  )دااگشنه صنعتی امیرکبیر    هیأت علمی ءاعض  ء انهم اقا  نییشیوه انهم اجرایی آ   4 صفحه

 

 فرصت مطالعاتی آنان باشد، عدم وجود نام اعضاء تیم تحقیقاتی میزبان در پورتال دوراندر  ایشان تکمیلی که حاصل کار

 بالمانع است. دانشگاه آموزشی 

راهنمای آن  تکمیلی استاد مربوطه در مقاله موجود باشد و نام استاداگر نام دانشجویی غیر از دانشجویان تحصیالت  -پ

 شود.دانشجو در بین نویسندگان مقاله نباشد، آن مقاله شاخص محسوب نمی

 مسئول مکاتبات باشد.  سندهینو دیارتقاء با یدرصد کل مقاالت هر بند، متقاض 50در حداقل  -ت

بندی به صورت این رتبهاطالعات مربوط به است.  JCR (Web of Science) بندیرتبه مقاالت تیفیک نییتع یمبنا -ث

 گیرد.قرار می معاونتاین  تیدر ساتهیه و نشگاه دا یو فناور یمعاونت پژوهشسالیانه توسط 

در شرایط خاص، چنانچه در بین مقاالت یک متقاضی مورد یا مواردی وجود داشته باشد که مجله مربوطه دارای رتبه  -ج

Q1  یاQ2  نباشد اما به نظر متقاضی و تایید کمیته منتخب دانشکده/پژوهشکده اعتباری در همان حد داشته باشد، متقاضی

تواند هنگام ارائه پرونده تقاضای ممیزی مجالت مورد استفاده خود را همراه با مستندات کافی ارائه نماید. پس از تایید می

کسوت در حوزه تخصصی مربوطه به عنوان داور که توسط نفر استاد پیشکمیته منتخب، درخواست متقاضی توسط سه 

گردد. تصمیم نهایی در این خصوص به عهده کمیسیون تخصصی هیأت شوند نیز بررسی میکمیسیون تخصصی تعیین می

 باشد.ممیزه می

دانشگاه، چاپ یک مقاله المللی بینبندی در رتبه Nature and Scienceمجله با توجه به تاثیر جدی چاپ مقاالت در  -چ

 نماید.نامه را )هم برای ارتقاء به دانشیاری و هم استادی( ارضا میدر این نشریه کلیه شرایط وتویی مندرج در این شیوه

 باشد.(، پذیرش یا چاپ مقاله میsubmissionهای ارائه )یک از زمانبنای زمانی تعیین کیفیت مقاالت، هر م -ح

( به شرط تایید ناشر معتبر توسط معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه، توسط book chapterب )فصلی از کتا -خ

در نظر  Q1مقاله یک معادل یک مقاله علمی پژوهشی تا  ،کمیسیون تخصصی هیأت ممیزه اعتبارسنجی شده و حسب مورد

 گرفته خواهد شد.

های مشخص شده صورت /پژوهشکده در فرمدانشکدهپوشانی احتمالی بین مقاالت توسط کمیته منتخب بررسی هم -د

 شود.گرفته و همراه با بقیه پرونده به کمیسیون تخصصی هیأت ممیزه ارسال می

 راردادهای پژوهشیقو شرایط  ریفا. تع5

نامه اجرایی مصوب شورای عالی انقالب فرهنگی و شیوه نامهمندرج در آیینقراردادهای پژوهشی عالوه بر مشخصات 

 ست:شرح ا این نامه بهشیوهاین مطرح شده در تعاریف و مشخصات قراردادهای پژوهشی و تجاری سازی ، وزارت عتف

یک یا چند طرح پژوهشی که مجموع مبالغ سهم متقاضی در آنها حداقل یک میلیارد  ملی: 1قرارداد سطح  -

 ریال باشد.

سهم متقاضی در آنها حداقل یک و نیم  یک یا چند طرح پژوهشی که مجموع مبالغملی:  2قرارداد سطح  -

 میلیارد ریال باشد.
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المللی به صورت منفرد یا مشترک با همکار خارجی انجام پروژه یا اخذ گرنت بین المللی:بین 1قرارداد سطح  -

 یورو )یا معادل آن( باشد.  25000ها برابر با ها یا گرنتکه سهم متقاضی از مجموع پروژه

المللی به صورت منفرد یا مشترک با همکار انجام پروژه یا اخذ گرنت بین المللی:بین 2قرارداد سطح  -

 یورو )یا معادل آن( باشد.  50000ها برابر با ها یا گرنتخارجی که سهم متقاضی از مجموع پروژه

که  المللی یا در صورتیبین 1ملی یا یک قرارداد سطح  1عبارت است از یک قرارداد سطح  :1قرارداد سطح  -

ای که جمع درصد تحقق قراردادهای هیچ یک از این دو به تنهایی محقق نگردد، ترکیبی از این دو به گونه

 750% یا بیشتر باشد. به عنوان مثال، یک قرارداد ملی که سهم متقاضی در آن 100 معادل المللیملی و بین

% این 30یورو است  7500تقاضی در آن المللی که سهم م% این شرط و یک قرارداد بین75میلیون ریال است 

 قابل احتساب خواهد بود. 1نماید. اما جمع این دو به عنوان یک قرارداد سطح شرط را محقق می

المللی یا در صورتی که بین 2ملی یا یک قرارداد سطح  2عبارت است از یک قرارداد سطح  :2قرارداد سطح  -

ای که جمع درصد تحقق قراردادها ترکیبی از این دو به گونههیچ یک از این دو به تنهایی محقق نگردد، 

 % یا بیشتر باشد.100معادل 

 نکات مهم:

 راستای زمینه تخصصی متقاضی باشد.در موضوع قرارداد باید پروژه  -1

% 10 بایستمی هیأت علمی دانشگاههای( پژوهشی اخذ شده توسط اعضاء )حداقل مشارکت متقاضی در قرارداد -2

شود، این محدودیت توسط دانشگاه اخذ و به همکاران سپرده میکالن که  های پژوهشیطرح ها یاردادقرادر  باشد.

 وجود ندارد.

پرداخت باالسری دانشگاه، ثبت در پورتال، و تایید معاونت در صورت محور -های گرنتقرارداد با کلیه صندوق -3

 قابل قبول خواهند بود.های( پژوهشی پژوهشی و فناوری دانشگاه، به عنوان طرح )طرح

 و شرایط تجاری سازی محصول ریف. تع6

 :گرددبه یکی از دو روش زیر محقق می تجاری سازی محصول: -

بپردازد، خود شرکت به تجاری سازی محصول یک چنانچه عضو هیأت علمی مایل باشد از طریق تأسیس  -1

 بایست:می

  درصد سهام آن شرکت را داشته باشد 20حداقل. 

  قرارداد فروش محصول)ها( یا فناوری)ها( یا لیسانس فناوری)ها( از طریق شرکت حداقل مبلغ

 .سه میلیارد ریال باشد

  داشته باشدرا گواهی دانش بنیان معاونت علمی ریاست جمهوری برای آن محصول یا فناوری. 

 شرکت از نوع غیرخدماتی باشد. 

-بپردازد، میخود ع به تجاری سازی محصول چنانچه عضو هیأت علمی مایل باشد از طریق ثبت اخترا -2

 :شامل حداقل یکی از دو حالت زیر شود بایست
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 رزشاه ثبت اختراع مشترک با دانشگاه )بر اساس رویه موجود( و فروش لیسانس فناوری ب 

 .داشته باشد ریالحداقل یک میلیارد 

  دارای حداقل( فروش محصولTRL6به )  باشد. داشته یک میلیارد ریالحداقل مبلغ 

 تبصره: 

مالکیت معنوی عضو هیأت علمی در شرکت از طریق ثبت  ،در صورت فروش لیسانس فناوری .1

 شود.سنجی میهای صنعتی مرتبط ایشان صحتهای مرتبط یا پروژهنامه( یا پایانIPاختراع )

 ها قابل قبول است.د، مجموع فروشنچنانچه شرکت یا عضو هیأت علمی چند فروش داشته باش .2

 مرتبط یا با هماهنگی دانشگاه بوده باشد.بایست میفروش لیسانس فناوری )رویالتی(  .3

 باشد.به عهده اداره کل فناوری و توسعه نوآوری دانشگاه می TRL6تشخیص دارا بودن  .4
 

 المللیو شرایط ثبت اختراع بین ریف. تع7

-که توسط این معاونت تعیین می و فناوری دانشگاه معاونت پژوهشیمورد تایید المللی عالوه بر مشخصات ثبت اختراع بین

 است: شرحاین به  المللیشرایط ثبت اختراع بینسایر ، گردد

 اید در زمینه تخصصی متقاضی باشد.بالمللی ثبت اختراع بین -1

بنیان فعالیت شرکت دانش یا نامه دانشجو )دانشجویان( یا قرارداد)های( پژوهشی مصوبپایانثبت اختراع حاصل  -2

 کار انفرادی متقاضی باشد. و یا مورد تأیید دانشگاه

، مبنای تعیین سهم ت علمی بیشتر از یک نفر باشدأعضو هی المللیتعداد ثبت کنندگان اختراع بیندر صورتی که  -3

-با حذف درصد سهم دانشگاه یا شرکتهای دانش)شده معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه بر اساس سند ثبت تایید

 ( خواهد بود.د تأیید دانشگاهبنیان مور

نامه تحصیلی دانشجو )دانشجویان( باشد، برای استاد )اساتید( حاصل پایانالمللی، در صورتی که ثبت اختراع بین -4

  ود.شراهنما یک ثبت اختراع کامل محسوب می

  کتابو شرایط  ریف. تع8

 بایست رعایت گردد:در خصوص کتاب)ها( میزیر شرایط 

نامه و شیوهشورای عالی انقالب فرهنگی نامه کتاب )تصنیف، تالیف، یا تدوین( مطابق آن چه در آیینتعریف انواع  -1

 شود. قید شده است در نظر گرفته می تفوزارت ع

تایید معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه( مورد ) المللی معتبریا ناشر بین ناشر کتاب باید ناشر دانشگاهی معتبر -2

 باشد. 

 زمینه تخصصی متقاضی باشد.باید در  تابک -3
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در یک عنوان کتاب، متقاضی ارتقاء باید نویسنده اول باشد. در صورتی که مؤلفین کتاب، دو نفر باشند و در حداقل  -4

ای را مبنی بر مساوی بودن سهم هر یک که مورد تایید معاونت پژوهشی نامهزمان ارسال کتاب برای داوری، تفاهم

استفاده از  هر دو مؤلف واجد شرایط، شگاه ثبت شده باشد ارائه نمایندنبوده و در سیستم اداری دا اوری دانشگاهو فن

 این بند خواهند بود.

یک یا چند مؤلف دانشجو دارند )در زمان ارسال کتاب برای داوری(، به عنوان کتاب وتویی محسوب  هایی کهابکت -5

 ستثنی هستند.التحصیالن دانشگاه از این بند مشوند. فارغنمی

بایست معتبر بوده )به تشخیص کمیسیون تخصصی هیأت ممیزه( و های تصنیفی میمراجع مورد استفاده در کتاب -6

 ها باشد.نامهها، مقاالت، یا پایانترکیب معقولی از کتاب
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 آموزشی لمیهيأت ع اعضاء رتقاء مرتبها موارد وتوییجدول 
 

 :بایست توسط متقاضی احراز گرددمینیز زیر جدول وتویی گانه ذیل، شرایط موارد سه عالوه بر

  ی، اعالم برنامه هفتگی در دانشگاه، رعایت حداقل ساعات حضور، رعایت نظم آموزشی )شامل ارزیابی دانشجویهای مناسب فعالیتمجموعه

مطابق دستورالعمل ارزیابی  نمرات در موعد مقرر در ساعات تدریس و ارائه طرح درس، حضور و انجام به موقع امتحانات، ارسال

 هیأت علمی(  آموزشی و پژوهشی اعضاءهای  فعالیت

 اجتماعی و فرهنگی، تربیتی مناسب هایمجموعه فعالیت 

 نتظارات اعضاء هیأت علمی نامه خدمت موظف و حداقل ا ینیآموزشی قابل قبول در دانشگاه طبق گواهی تأیید حضور فعال و عملکرد آ

 دانشگاه

نامه اجرایی وزارت عتف بررسی های زبان، معارف، و تربیت بدنی بر اساس موارد وتویی آیینپرونده ارتقاء اعضاء هیأت علمی گروه تبصره:

 گردد.می

 

 ارتقاء به مرتبه استادی رتقاء به مرتبه دانشیاریا وتوییموارد 

فارغ التحصیل 

کردن دانشجویان 

 دکتری 

 1 فارغ التحصیل یا 

 1 از غیر  شاخصمقاله  3 ومصوب  یشنهاد رساله دکتریپ

Q4  یا 

 1  تجاری سازی یا  1و مصوب پیشنهاد رساله دکتری 

 1  1قرارداد سطح  1و مصوب پیشنهاد رساله دکتری 

 3 تکراهنمای  فارغ التحصیل به صورت استاد 1)حداقل  فارغ التحصیل 

 باشد(

 انتشار مقاالت

  شاخص
 6 شاخص مقاله (مقاله  4 حداقلQ1  یاQ2 )یا 

 2 ( مقاله شاخصQ1  یاQ2 و )تجاری سازی یا  1 

 3 ( مقاله شاخصQ1  یاQ2 و )1قرارداد سطح  1 

 جبرانی دیرکرد: 

o مقاله حداقل  هرQ3  یا مقاله در مجالت علمی

-را جبران می سال دیرکرد دوپژوهشی امیرکبیر تا 

 کند.

o 1  چهار تا  1قرارداد سطح  1یا محصول تجاری سازی

  کند.سال دیرکرد را جبران می

 9  شاخصمقاله (مقاله 5 حداقل Q1 مابقی و Q2) یا 

 5 حداقل( مقاله  3 مقاله شاخصQ1  و مابقیQ2 و )تجاری سازی یا 1 

 5 حداقل( مقاله  3 مقاله شاخصQ1  و مابقیQ2 و )2قرارداد سطح  1 

 جبرانی دیرکرد: 

o مقاله حداقل  هرQ3 جالت علمی پژوهشی امیرکبیر تا یا مقاله در م

 کند.را جبران می یک سال دیرکرد

o 1  سال دیرکرد را سه تا  1قرارداد سطح  1تجاری سازی محصول یا

 کند.جبران می

طرح قرارداد 

های( )طرح

 پژوهشی 

 1 1سطح  قرارداد 

 ،شرط محقق شود، برای جبران مابقیاین % 50حداقل چنانچه )

 تواند استفاده شود:یکی از موارد زیر می

o تألیف کتاب 

o 3 شاخص مقاله Q1 یا Q2یا ) 

 1 یا ثبت اختراع بین المللی 

 1 یا المللیکتاب بین 

 1 تجاری سازی محصول 

 1 2سطح  قرارداد 

شرط محقق شود، برای جبران مابقی، یکی از موارد زیر این  %50چنانچه حداقل )

 تواند استفاده شود:می

o تألیف کتاب 

o 5 شاخص  مقالهQ1 یا Q2 )یا 

 1 یا ثبت اختراع بین المللی 

 1 یاالمللی کتاب بین 

 1 تجاری سازی محصول 

  تصنیف کتاب

- 
 تصنیف کتاب یا 

  شاخص مقاله 5تألیف کتاب و Q1 یا Q2 یا 

  مقاله شاخص 2المللی و بینتألیف کتاب Q1 یا Q2 یا 

 1 یا 2رداد سطح قرا 

 1  شاخص مقاله 2ثبت اختراع بین المللی و Q1 یا Q2 یا 

 1 یا تجاری سازی محصول 

 8  شاخص مقالهQ1 یا Q2 
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 پژوهشی هيأت علمیاعضاء رتقاء مرتبه ا موارد وتویی جدول
 

ها با ترکیب رئیس پژوهشکده، رئیس کمیسیون تخصصی مربوطه )به پرونده ارتقاء اعضاء هیأت علمی پژوهشی در کمیته منتخب پژوهشکده

تحصیالت تکمیلی دانشگاه( و سه تن از اعضاء هیأت علمی متخصص در رشته تخصصی متقاضی با حداقل مرتبه تشخیص معاونت آموزشی و 

گردد. برای رسیدگی به دانشیاری به پیشنهاد رئیس پژوهشکده که حداقل یک نفر عضو کمیسیون تخصصی مربوطه باشد بررسی می

 تن الزامی است. 3به استادی از بین این تن با مرت 2درخواست ارتقاء به مرتبه استادی حضور حداقل 

 :بایست توسط متقاضی احراز گرددگانه ذیل، شرایط وتویی جدول زیر نیز میعالوه بر موارد سه

 های مناسب پژوهشی مطابق دستورالعمل موجودمجموعه فعالیت 

 های مناسب فرهنگی، تربیتی و اجتماعی مجموعه فعالیت 

 های موجودرد پژوهشی قابل قبول در دانشگاه مطابق دستورالعملگواهی تأیید حضور فعال و عملک 

 

 ارتقاء به مرتبه استادی ارتقاء به مرتبه دانشیاری  وتوییموارد 

فارغ التحصیل 

کردن دانشجویان 

 دکتری 

 1 فارغ التحصیل یا 

 1  یا 1قرارداد سطح 

 1 تجاری سازی محصول 

 3 فارغ التحصیل 

فارغ  2التحصیل شود )تا سقف جایگزین یک فارغتواند می 1هر قرارداد سطح 

  التحصیل(

 انتشار مقاالت

 شاخص 
 9 مقاله شاخص ( مقاله  5حداقلQ1 یا Q2) یا 

 5  حداقل( مقاله  3مقاله شاخصQ1 یا Q2و ) 1 

 تجاری سازی محصول یا

 5  حداقل( مقاله  3مقاله شاخصQ1  یاQ2 و )1 

 2قرارداد سطح 

 جبرانی دیرکرد:

o  هر مقاله حداقلQ3  یا مقاله در مجالت

علمی پژوهشی امیرکبیر تا دو سال دیرکرد را 

 کند.جبران می

o 1  1قرارداد سطح  1تجاری سازی محصول یا 

 کند.تا چهار سال دیرکرد را جبران می

 13  حداقل شاخصمقاله( مقاله 7 Q1 مابقی و Q2) 

شود  Q1مقاله  4تواند جایگزین میمحصول یا تجاری سازی  2هر قرارداد سطح 

 مقاله( 8)تا سقف 

 جبرانی دیرکرد: 

o مقاله حداقل  هرQ3  یا مقاله در مجالت علمی پژوهشی امیرکبیر تا یک

 کند.سال دیرکرد را جبران می

o 1  تا سه سال دیرکرد را جبران  1قرارداد سطح  1تجاری سازی محصول یا

 کند.می

 قرارداد طرح

های( )طرح

 پژوهشی 

 1 یا 2سطح  قرارداد 

 1 تجاری سازی محصول 

 جمعاً  هاکه سهم متقاضی در آنالمللی ملی یا بین پژوهشی قرارداد 3 حداقل

 باشد یا 2یا دو قرارداد سطح  1قرارداد سطح سه حداقل معادل 

 1  المللی که سهم متقاضی پژوهشی ملی یا بینقرارداد  3تجاری سازی و حداقل

 باشد 2معادل یک قرارداد سطح ها جمعاً حداقل در آن

 ثبت اختراع

 المللی بین
 1 ثبت اختراع بین المللی یا 

 1  یا 1 سطحقرارداد 

 1 یا سازی محصول تجاری 

  شاخص مقاله 2تألیف کتاب و Q1 یا Q2 ای 

 5  شاخصمقالهQ1 یا Q2  

 

 

 1 المللی یااختراع بین ثبت 

 1 یا 2 قرارداد سطح 

 1 تجاری سازی محصول یا 

  تصنیف کتاب یا 

  شاخص مقاله 5تألیف کتاب و Q1 یا Q2 یا 

  مقاله شاخص 2تألیف کتاب بین المللی و Q1 یا Q2 یا 

 8  شاخص مقالهQ1 یا Q2 

  تصنیف کتاب

- 
 تصنیف کتاب یا 

  شاخص مقاله 5تألیف کتاب و Q1 یا Q2 یا 

  مقاله شاخص 2تألیف کتاب بین المللی و Q1 یا Q2 یا 

 1  یا 2سطح قرارداد 

 1  شاخص مقاله 2ثبت اختراع بین المللی و Q1 یا Q2 یا 

 1 یا تجاری سازی محصول 

 8  شاخص مقالهQ1 یا Q2 

 


