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 تعالیبسمه

 معاونت آموزشی و پژوهشی

 التشویق مقاالتحق نامهينئآ

 مقدمه

 دانشگاهاه تقای جایگبا هدف ار المللی و داخلیر مقاله در مجالت علمی معتبر بینعلمی جهت انتشاتأمنظور تشویق اعضای هی به 
ت قاالیسندگان متشویق نو ییاجرا نامهآئین ،کشورانداز و نقشه جامع علمی سند 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 

ج ستخرابر مربوطه به هر مجله قابل اهای استنادی معتاز پایگاه( Impact Factor)هر نشریه  تأثیرضریب  :تأثيرضریب-1-1

 و استناد است.

 

 ،جعسال قبل از سال مر 2المللی در ر بینهای معتبیا یکی از نمایه ISCای است که بنابر گزارش نمایه مقاله مقاله داغ:-2-1

به وسیله  ین مقاالتااست(.  های مختلف، متفاوتهر رشته باشد )این مقدار در رشتهدارای استنادهایی بیش از مقدار مشخصی در 
 شود.اعالم می ISIدر  ESIگاه پای

 

ال سال قبل از س 10المللی در بین های معتبریا یکی از نمایه ISCای است که بنابر گزارش نمایه مقالهمقاله پراستناد: -3-1

 . فاوت است(تلف، متهای مخهر رشته باشد )این مقدار در رشتهدر دارای تعداد استنادهایی بیش از مقدار مشخصی  ،مرجع

 افراد مشمول تشویق -2ده ما

همچنین  باشند.می یقحیدریه مشمول این تشویتربت دانشگاهطرح سربازی  و پیمانی ،علمی رسمیتأتمامی اعضای هی -1-2

ول مشمیدریه حاه تربتدانشگ دانشجویانو  علمی)که عضو هیأت علمی هیچ دانشگاهی نباشند(، اعضای غیر هیأت مدرسین مدعو
 باشند.حیدریه میدانشگاه تربتعلمی تأهیالتشویق عضو حق % 60دریافت 

 

 ربوطهموان گروه عن ار و استاد()مربی، استادیار، دانشی رتبه علمی صورتبهمقاله را آدرس بایست مینویسندگان مقاالت  -2-2

 الت فارسیرد در مقااین موا شتننودر مقاله درج نمایند که حیدریه دانشگاه تربتو  عنوان دانشکده مربوطه، مطابق حکم کارگزینی
ورت یدریه به صحاه تربتدر مورد مقاالت چاپ شده در مجالت خارج از کشور، ذکر نام دانشگ. استالزامی مطابق فرمت مجله 

University of Torbat Heydarieh  علمیعضای هیأتحیدریه برای ااستفاده از ایمیل دانشگاه تربتهمچنین  است.ضروری 
 باشد.ضروری می دانشگاه

 

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

س بصورت درس پانویآتواند با درج یک که موضوع تحقیق مرتبط با موضوع زعفران باشد، نویسنده مییدر صورت -2تبصره 

هد مین خواأودجه پژوهشکده تجه آن از محل بالتشویق مازاد که بودحق درصد 30افتخاری پژوهشکده از  ت علمیأهمکار یا عضو هی
 گردد.برخوردار می شد،
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 شرایط مقاالت قابل تشویق -3ماده 
 باشد:نامه شامل مقاالت منتشر شده به شرح زیر میاین شیوه

 ؛(JCRمقاالت منتشر شده در مجالت تحت پوشش پایگاه گزارش استنادی مجالت ) -1-3

 ؛Scopusو  Web of Scienceهای استنادی مقاالت نمایه شده در پایگاه -2-3

 ؛(ISCمقاالت معتبر پایگاه جهان اسالم ) -3-3

و  رماند ت بهداشت،و وزارری ، تحقیقات و فناوین )وزارت علومدارای مجوز از وزارت مقاالت منتشر شده در نشریات علمی -4-3

 .(آموزش پزشکی

ایی مقاله خت نیز انتشار نهباشد و مالک پرداار مقاله قابل پرداخت میاز انتش پس سال 2تشویق مقاالت حداکثر تا  -3تبصره 

 است.

 

 نحوه محاسبه ميزان تشویق هر مقاله -4ماده 

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

×k 5000000 ریال× (IF/MIFمبلغ تشویق هر مقاله = ) 
IF (impact factor) 

MIF(Median Impact Factor) 

باشد. همچنین    یهای یک گرایش علمی مرتبط ممیانه ضریب نشریه MIFضریب تأثیر مجله و منظور از  IFمنظور از 
 چارک مجله است:   Qبا توجه به جدول ذیل قابل محاسبه است که منظور از   JCRدرمقاالت kضریب 

                             
 JCRبا چارک مجالت  مرتبط Kضریب  -1جدول                                               

Q 1 2 3 4 

K 3 2/75 2/5 2/25 

 

 شود.فته میدر نظر گرریال  JCR ،  7000000التشویق در نظر گرفته شده برای مقاالت حداقل مبلغ حق -4تبصره 

 

 :Scopusستنادی های ادر نشریات نمایه شده در پایگاهمبلغ تشویق برای هر مقاله  -2-4
 باشد:به شرح زیر می Scopusدر نظر گرفته شده برای مجالت نمایه شده در  مبلغ

 
 Scopusهای مجالت ق مرتبط با چارکالتشویمبلغ حق -2جدول                                      

Q 1 2 3 4 

التشویق )ریال(حق  6000000 5500000 5000000 4500000 

 

 : WOSهای استنادی در نشریات نمایه شده در پایگاهیق برای هر مقاله مبلغ تشو-3-4
 باشد.ریال می 5000000، مبلغ IFبدون  WOSدر نظر گرفته شده برای مجالت نمایه شده  مبلغ
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 (:ISCنمایه شده در پایگاه استنادی علوم جهان اسالم ) علمیمبلغ تشویق برای هر مقاله  -4-4

 ( = مبلغ تشویق هر مقالهIF +0.25 1.5)×ریال 5.000.000)
 

  فناوری علوم تحقيقات و) ينیيد وزارتأمورد تعلمی در مجالت مبلغ تشویق برای هر مقاله نمایه شده  -5-4

 و بهداشت(:
×K5000000مبلغ تشویق هر مقاله ریال = 

K شود:یل تعریف میذبه صورت  است که ضریب مربوط به سابقه نشریه 
 خواهد بود؛  K=1، آنگاهسال باشد 4یشتر ازسابقه نشریه ب اگر

  خواهد بود؛  K=0.75، آنگاهسال باشد 4تا  2سابقه نشریه بین  اگر

                خواهد بود. K=0.5، آنگاهسال باشد 2 سابقه نشریه کمتر از اگر

شماره ل اساس جدو قاله برمیسندگان سهم تشویقی هر کدام از نوله دارای بیش از یک نویسنده باشد، در صورتی که مقا -5تبصره 

  شود.محاسبه می 3
 

 التشویقنحوه پرداخت حق -3جدول 

 التشویق مقالهسهم هر یک از همکاران جهت دریافت حق تعداد نویسندگان

 هر یک از بقیه همکاران )درصد( اول )درصد( 

1 100  

2 60 40 

3 50 25 

4 40 20 

5  30 5/17 

 16 20 و بیشتر 6

 
 

 باشد.یتر مالک ملغ باالای در بیش از یک پایگاه نمایه شده باشد، در تشویق مقاالت آن، مبدر صورتی که نشریه -6تبصره 

 

 شود.داده می 3ضریب به حق التشویق  Scienceو  Natureمقاالت منتشر شده در مجالت جهت  -7تبصره 

 

 گیرد.میایرانی تعلق نمبلغ تشویقی به نویسندگان غیر -8تبصره 

 

 ، تشویق مقاالت از مالیات معاف است.های مستقیمقانون مالیات 144طبق ماده  -9تبصره 

ت رئیسه أدر هی 12/08/1398 و در تاریخ در شورای پژوهشی دانشگاه 06/07/1398تاریخ در تبصره  9ماده و  4در  العملاین دستور

 .و از این تاریخ الزم االجرا است دانشگاه  تصویب گردید
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