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بسمهتعالی
معاونت آموزشی و پژوهشی

شیوه نامه آئیننامه حقالتشویق مقاالت
مقدمه:
به منظور تشویق اعضای هیأتعلمی جهت انتشار مقاله در مجالت علمی معتبر بینالمللی و داخلی با هدف ارتقای جایگاه دانشگاه
تربتحیدریه در تولید علم و تحقق اهداف سند چشمانداز و نقشه جامع علمی کشور ،آئیننامه اجرایی تشویق نویسندگان مقاالت
منتشر شده در نشریات معتبر بینالمللی و داخلی تأیید شده توسط وزارت علوم به شرح زیر میباشد:
ماده  -1تعاریف:
-1-1ضریبتأثیر :ضریب تأثیر هر نشریه ( )Impact Factorاز پایگاههای استنادی معتبر مربوطه به هر مجله قابل استخراج
و استناد است.
-2-1مقاله داغ :مقالهای است که بنابر گزارش نمایه  ISCیا یکی از نمایههای معتبر بینالمللی در  3سال قبل از سال مرجع،
دارای استنادهایی بیش از مقدار مشخصی در هر رشته باشد (این مقدار در رشتههای مختلف ،متفاوت است) .این مقاالت به وسیله
پایگاه  ESIدر  ISIاعالم میشود.
-3-1مقاله پراستناد :مقالهای است که بنابر گزارش نمایه  ISCیا یکی از نمایههای معتبر بینالمللی در  88سال قبل از سال
مرجع ،دارای تعداد استنادهایی بیش از مقدار مشخصی در هر رشته باشد (این مقدار در رشتههای مختلف ،متفاوت است).
ماده  -2افراد مشمول تشویق
 -1-2تمامی اعضای هیأتعلمی رسمی ،پیمانی و طرح سربازی دانشگاه تربتحیدریه مشمول این تشویقی میباشند .همچنین
مدرسین مدعو (که عضو هیأت علمی هیچ دانشگاهی نباشند) ،اعضای غیر هیأتعلمی و دانشجویان دانشگاه تربتحیدریه مشمول
دریافت  % 68حقالتشویق عضو هیأتعلمی دانشگاه تربتحیدریه میباشند.
 -2-2نویسندگان مقاالت میبایست آدرس مقاله را بهصورت رتبه علمی (مربی ،استادیار ،دانشیار و استاد) عنوان گروه مربوطه
مطابق حکم کارگزینی ،عنوان دانشکده مربوطه و دانشگاه تربتحیدریه در مقاله درج نمایند که نوشتن این موارد در مقاالت فارسی
مطابق فرمت مجله الزامی است .در مورد مقاالت چاپ شده در مجالت خارج از کشور ،ذکر نام دانشگاه تربتحیدریه به صورت
 University of Torbat Heydariehضروری است .همچنین استفاده از ایمیل دانشگاه تربتحیدریه برای اعضای هیأتعلمی
دانشگاه ضروری میباشد.
تبصره  -1نویسنده مسئول به عنوان نویسنده اول منظور میگردد.
تبصره  -2در صورتی که موضوع تحقیق مرتبط با موضوع زعفران باشد ،نویسنده میتواند با درج یک آدرس پانویس بصورت
همکار یا عضو هیات علمی افتخاری پژوهشکده از  18درصد حقالتشویق مازاد که بودجه آن از محل بودجه پژوهشکده تأمین خواهد
شد ،برخوردار میگردد.
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ماده  -3شرایط مقاالت قابل تشویق
این شیوهنامه شامل مقاالت منتشر شده به شرح زیر میباشد:
 -1-3مقاالت منتشر شده در مجالت تحت پوشش پایگاه گزارش استنادی مجالت ()JCR؛
 -2-3مقاالت نمایه شده در پایگاه های استنادی  Web of Scienceو Scopus؛
 -3-3مقاالت معتبر پایگاه جهان اسالم ( )ISCدارای مجوز وزارتین؛
 -4-3مقاالت منتشر شده در نشریات علمی دارای مجوز از وزارتین (وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت ،درمان و
آموزش پزشکی)؛
 -5-3مقاالت دارای نمایههای تخصصی معتبر با استعالم از دانشگاه فردوسی.
تبصره  -3تشویق مقاالت حداکثر تا  3سال پس از انتشار مقاله قابل پرداخت میباشد و مالک پرداخت نیز انتشار نهایی مقاله
است.
ماده  -4نحوه محاسبه میزان تشویق هر مقاله
 -1-4مبلغ تشویق برای هر مقاله در مجالت نمایه شده در : JCR

 5.888.888 ×kریال× ( = )IF/MIFمبلغ تشویق هر مقاله
)IF (impact factor
)MIF(Median Impact Factor
منظور از  IFضریب تأثیر مجله و منظور از  MIFمیانه ضریب نشریههای یک گرایش علمی مرتبط میباشد .همچنین
ضریب  kدرمقاالت  JCRبا توجه به جدول ذیل قابل محاسبه است که منظور از  Qچارک مجله است:
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جدول  -8ضریب  Kمرتبط با چارک مجالت JCR
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تبصره  -4حداقل مبلغ حقالتشویق در نظر گرفته شده برای مقاالت  1.888.888 ،JCRریال در نظر گرفته میشود.
 -2-4مبلغ تشویق برای هر مقاله در نشریات نمایه شده در پایگاههای استنادی :Scopus
مبلغ در نظر گرفته شده برای مجالت نمایه شده در  Scopusبه شرح زیر میباشد:
جدول  -3مبلغ حقالتشویق مرتبط با چارکهای مجالت Scopus
Q
1
2
3
4

5.888.888

6.888.888

2.888.888

1.888.888

حقالتشویق (ریال)

-3-4مبلغ تشویق برای هر مقاله در نشریات نمایه شده در پایگاههای استنادی : WOS
مبلغ در نظر گرفته شده برای مجالت نمایه شده  WOSبدون  ،IFمبلغ  6.888.888ریال میباشد.
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 -4-4مبلغ تشویق برای هر مقاله علمی نمایه شده در پایگاه استنادی علوم جهان اسالم (:)ISC
 5.888.888ریال×( = )1.5IF+0.25مبلغ تشویق هر مقاله
 -5-4مبلغ تشویق برای هر مقاله نمایه شده در مجالت علمی مورد تأیید وزارتین (علوم تحقیقات و فناوری
و بهداشت):
5888888×Kریال = مبلغ تشویق هر مقاله
 Kضریب مربوط به درجه نشریه است که به صورت ذیل تعریف میشود:
اگر درجه مجله الف یا ب باشد ،آنگاه  K=1خواهد بود؛
اگر درجه مجله ج باشد ،آنگاه  K=0.75خواهد بود؛
اگر درجه مجله د باشد ،آنگاه K=0.5خواهد بود.
تبصره  -5در صورتی که مقاله دارای بیش از یک نویسنده باشد ،سهم تشویقی هر کدام از نویسندگان مقاله بر اساس جدول
شماره  8محاسبه میشود.
جدول  :1نحوه پرداخت حقالتشویق

تعداد نویسندگان
8
3
1
4
5
 6و بیشتر

سهم هر یک از همکاران جهت دریافت حقالتشویق مقاله
هر یک از بقیه همکاران (درصد)
اول (درصد)
888
68
18
58
18
48
28
18
68
35
58

تبصره  -6سقف مجموع پرداختی به تمام نویسندگان (بیشتر از یک نفر) 835 ،درصد کل مبلغ حقالتشویق میباشد و جهت
محاسبه مبلغ حقالتشویق هر فرد ،میبایست تناسب بسته شود.
تبصره  -7در صورتی که نشریهای در بیش از یک پایگاه نمایه شده باشد ،در تشویق مقاالت آن ،مبلغ باالتر مالک میباشد.
تبصره  -8طبق ماده  844قانون مالیاتهای مستقیم ،تشویق مقاالت از مالیات معاف است.
تبصره  -9در مورد سایر موارد مسکوت این شیوه نامه مطابق آییننامه حقالتشویق مقاالت وزارت علوم عمل خواهد شد.
این دستورالعمل در  4ماده و  1تبصره در تاریخ  8111/81/32در شورای پژوهشی دانشگاه تصویب و در تاریخ  8111/88/85در
هیأت رئیسه دانشگاه تصویب گردید و از این تاریخ الزم االجرا است.

