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 تعالیبسمه

 معاونت آموزشی و پژوهشی

 التشویق مقاالتحق نامهينئآ

 

 مقدمه:

 دانشگاهالمللی و داخلی با هدف ارتقای جایگاه ر مقاله در مجالت علمی معتبر بینت علمی جهت انتشاأمنظور تشویق اعضای هی به 
ت تشویق نویسندگان مقاال اجرایی نامهشیوه ،ی کشورانداز و نقشه جامع علمسند چشمو تحقق اهداف  حیدریه در تولید علمتربت

 :باشده توسط وزارت علوم به شرح زیر مییید شدأالمللی و داخلی تمنتشر شده در نشریات معتبر بین

 تعاریف: -1ماده 

 شود:یاستفاده از فرمول زیر محاسبه م سال مشخص، با در یک( Impact Factor)هر نشریه  تأثیرضریب  :تأثیرضریب-1-1

 

 نشریه در سال مورد نظر تأثیر= ضریب 

 

گروه موضوعی است که نشریه در آن قرار دارد. در  تأثیرمتوسط، میانگین  تأثیرمنظور از ضریب  متوسط: تأثیرضریب -1-2

و (  Aggregated Impact Factor) کل تأثیر، از ضریب  (ISIاین خصوص برای نشریات نمایه شده در موسسه اطالعات علمی )
(  Average Impact Factor) متوسط تأثیراز ضریب  ، (ISCاستنادی علوم جهان اسالم )برای نشریات نمایه شده در پایگاه 

ه موضوعی قرار داده باشد، ضریب ( نشریه را در چند گروJCRهای استنادی نشریات )که پایگاه گزارشدر صورتی شود.ستفاده میا
 است. وعی مالکمتوسط نخستین گروه موض تأثیر

 

سال قبل از سال مرجع  6المللی در های معتبر بینیا یکی از نمایه ISCای است که بنابر گزارش نمایه مقاله مقاله داغ:-1-3

های مختلف، متفاوت است(. این مقاالت به وسیله هر رشته باشد )این مقدار در رشتهدارای استنادهایی بیش از مقدار مشخصی در 
 شود.اعالم می ISIدر  ESIپایگاه 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

به مقاالت نشریه شده استسال قبل از آن 2هایی که در تعداد ارجاع  

سال قبل از آن 2های نشریه در تعداد مقاله  
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سال قبل از سال  78های معتبر بین المللی در یا یکی از نمایه ISCای است که بنابر گزارش نمایه مقالهمقاله پراستناد: -1-4

 های مختلف، متفاوت است(. هر رشته باشد )این مقدار در رشتهدر مرجع دارای تعداد استنادهایی بیش از مقدار مشخصی 

 

محور و مبتنی ها باید تقاضااربردی استخراج شده است. این طرحهای پژوهشی کای است که از طرحمقالهله کاربردی: مقا-1-5

یید معاونت پژوهش و فناوری موسسه شود و شماره قرارداد در قسمت تقدیر و أبر نیاز کشور باشند و منجر به انعقاد قرارداد مورد ت
یید معاونت پژوهش و فناوری موسسه أقاله کاربردی مستخرج از یک طرح کاربردی باید به تآورده شده باشد. متشکر گزارش طرح 

 برسد.

 

 افراد مشمول تشویق -2ماده 

همچنین  باشند.می یحیدریه مشمول این تشویقتربت دانشگاهطرح سربازی  و ،پیمانی ،علمی رسمی تأتمامی اعضای هی -2-1

 باشند.حیدریه میحق التشویق عضو هیئت علمی دانشگاه تربت % 08فت مشمول دریا دانشجویانو مدرسین مدعو 
 

 عنوان گروه مربوطه ،)مربی، استادیار، دانشیار و استاد( رتبه علمی صورتبهمقاله را آدرس بایست مینویسندگان مقاالت  -2-2

سی مکانیک، تولیدات گیاهی، تولید و مهندسی عمران، مهندسی معماری، مهندسی صنایع، مهندسی کامپیوتر، مهندسی برق، مهند
عنوان باستان شناسی و علوم سیاسی،  برداری از گیاهان دارویی و معطر، مهندسی اقتصاد کشاورزی و مهندسی طبیعت،بهره

ین تمامی ا نوشتندر مقاله درج نمایند که حیدریه دانشگاه تربتو  )دانشکده کشاورزی و دانشکده فنی و مهندسی( دانشکده مربوطه
 ضروری می باشد. حیدریهدانشگاه تربتاستفاده از ایمیل . همچنین باشدمیالزامی پرداخت تشویقی جهت  موارد در مقاالت فارسی

 University of Torbatحیدریه به صورت در مورد مقاالت چاپ شده در مجالت خارج از کشور، ذکر نام دانشگاه تربت

Heydarieh باشد.ری میجهت دریافت حق التشویق ضرو 
 

 گردد.نویسنده مسئول به عنوان نویسنده اول منظور می -1 تبصره

 حق التشویق مقاله افزوده می شود. %68در صورت نوشتن عنوان پژوهشگر پژوهشکده زعفران پس از آدرس دهی فوق  -2تبصره 

حیدریه متخصصین خارج از دانشگاه تربت با همکاران و سایر حیدریهتربتعلمی عضو دانشگاه که عضو هیئتدر صورتی -3تبصره 

فقط به عضو هیئت علمی دانشگاه تعلق خواهد  7ای چاپ نمایند حق التشویق بر اساس سهم مشخص شده در جدول شماره مقاله
 گرفت.
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 شرایط مقاالت قابل تشویق -3ماده 
 باشد:نامه شامل مقاالت منتشر شده به شرح زیر میاین شیوه

 (JCRمنتشر شده در مجالت تحت پوشش پایگاه گزارش استنادی مجالت )مقاالت  -3-1

  Scopusو  Web of Scienceمقاالت نمایه شده در پایگاه های استنادی  -3-2

 ( ISCمقاالت معتبر پایگاه جهان اسالم ) -3-3

و ، تحقیقات و فناوری ین )وزارت علومو علمی ترویجی دارای مجوز از وزارت پژوهشی مقاالت منتشر شده در نشریات علمی -3-4

 .(و آموزش پزشکی درمان وزارت بهداشت،

باشد و مالک پرداخت نیز انتشار نهایی مقاله از انتشار مقاله قابل پرداخت می پس سال 6تشویق مقاالت حداکثر تا  -4تبصره 

 است.

استاد راهنما بعنوان نام و نوشتن به عنوان نفر اول ابتدا در مورد پایان نامه های کارشناسی ارشد نوشتن نام دانشجو در  -5تبصره 

 ضروری است.نویسنده مسئول جهت پرداخت حق التشویق 

 

 نحوه محاسبه میزان تشویق هر مقاله -4ماده 

 :  JCRمبلغ تشویق برای هر مقاله در مجالت نمایه شده در  -4-1

×k 0888888ریال× (IF/MIFمبلغ تشویق هر مقاله = ) 
IF (impact factor) 

 MIF(Median Impact Factor) میانه ضریب نشریه های یک گرایش علمی مرتبط                                         .

  
 :  JCRدرمقاالت  kضریب 

Q1=3     Q2=2.75      Q3=2.5          Q4=2.25 

 

 : Scopusی استنادی هادر نشریات نمایه شده در پایگاهمبلغ تشویق برای هر مقاله  -4-2
 باشد:به شرح زیر می Scopusسقف در نظر گرفته شده برای مجالت نمایه شده در 

Q1=6000000     Q2=5500000          Q3=5000000         Q4=4500000 
 

 : WOSهای استنادی در نشریات نمایه شده در پایگاهمبلغ تشویق برای هر مقاله -4-3
 باشد.ریال می 0888888، مبلغ IFبدون  WOSرای مجالت نمایه شده سقف در نظر گرفته شده ب

 

ترویجی نمایه شده در پایگاه استنادی علوم جهان علمی و پژوهشیعلمیمبلغ تشویق برای هر مقاله  -4-4

 (:ISCاسالم )

 ( = مبلغ تشویق هر مقاله1.5IF+0.25)×008880888)ریال
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 :یید وزارت علوم تحقیقات و فناوریأپژوهشی مورد تعلمی مجالت هایی که در مقالهمبلغ تشویق در  -4-5
×K×M 0888888مبلغ تشویق هر مقاله ریال = 

  
K و ضریب مربوط به سابقه نشریهM دانشگاه است. ضریب مربوط به درجه 

      K=1 سال باشد 4اگرسابقه نشریه بیشتر از

          K=0.75سال باشد  4تا  6اگرسابقه نشریه بین 

               K=0.5سال باشد 6اگرسابقه نشریه کمتر از

                M=1باشد 6یا 7وچنانچه درجه دانشگاه 

                                   M=0.75باشد   4یا 8اگر 

 
 

شماره ر اساس جدول در صورتی که مقاله دارای بیش از یک نویسنده باشد سهم تشویقی هر کدام از نویسندگان مقاله ب -6تبصره 

 شود.محاسبه می 7
 

 

 التشویق: نحوه پرداخت حق1جدول 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 باشد.ای در بیش از یک پایگاه نمایه شده باشد، در تشویق مقاالت آن، مبلغ باالتر مالک میورتی که نشریهدر ص -7تبصره 

 

 گیرد. مقاالت زیر تشویقی ویژه تعلق می عالوه بر مبلغ دریافتی بابت تشویق یک مقاله طبق این دستورالعمل نسبت به -8تبصره 

 
 شود.داده می 8ضریب به حق التشویق  Scienceو  Natureمقاالت منتشر شده در مجالت جهت 

ر رابب 6به میزان سقف پرداخت که مبلغ تشویق محاسبه شده بیش از سقف مجاز پرداخت باشد در صورتیجهت مقاالت پراستناد 
 یابد.افزایش می

  (6ستون ) (7ستون )

 التشویق مقالهسهم هر یک از همکاران حق تعداد همکاران

 هر یک از بقیه همکاران اول

7 788%  

6 28% 48 %  

8 08% 60 % 

4 48% 68 % 

0 88% 0/71 % 
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برابر سقف  0/7 ق التشویقمیزان ح شودمعرفی می ESIهای پژوهشی که توسط پایگاه و جبهه مقاالت با عنوان مقاالت داغجهت 
 شود.در نظر گرفته می

 

 گیرد.مبلغ تشویقی به نویسندگان غیر ایرانی تعلق نمی -9تبصره 

 

 ، تشویق مقاالت از مالیات معاف است.های مستقیمقانون مالیات 744طبق ماده  -11تبصره 

 

در هیات رئیسه  61/8/7831و در تاریخ  وهشی دانشگاهدر شورای پژ 62/86/7831تاریخ در تبصره  78ماده و  4در  العملاین دستور

 و از این تاریخ الزم االجرا است. دانشگاه  تصویب گردید

 


