
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 
 
 
 
 
 
  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

  

 

 

 

  

  معاونت پژوهش و فناوري

  

  

1394  

 
��ی�����ن ����ت  ����د��را
	�� ا��ای�  ����!  ��ی
��� ��� در ��"�# �$ ا
�%%� و دا&%� ��ی�ت �	

  



 
٢ 

  بسمه تعالي
 
 
  

  

  المللي و داخلي نامه تشويق نويسندگان مقاالت منتشر شده در نشريات معتبر بين شيوهدستورالعمل اجرايي 

  

نشـريات  در ي علمـي  چـاپ و ارائـه دسـتاوردها   به زنجان ت علمي و پژوهشگران دانشگاه أبه منظور ترغيب و تشويق اعضاي هي: مقدمه

تدوين شـده   دستورالعملاين  ،متبوع وزارت 1/9/90مورخ  183866/3شماره  نامه شيوهبر اساس و همچنين  المللي و داخلي معتبر بين

  .است

  

  تعاريف  – 1ماده 

 :شود محاسبه مي ستفاده  از فرمول زيرادر يكسال مشخص، با ) IF(1ضريب تأثير هر نشريه :  ضريب تأثير - 1- 1

 

  ضريب تأثير نشريه در سال مورد نظر=   سال قبل از آن به مقاالت نشريه شده است    2هايي كه  در  تعداد ارجاع   

  سال قبل از آن 2هاي نشريه در  تعداد مقاله                             

  

. ر گروه موضوعي است كه نشريه در آن  قرار داردمنظور از ضريب تأثير متوسط، ميانگين ضريب تأثي: ضريب تأثير متوسط - 2- 1

و براي نشريات نمايه شده  3، از ضريب تأثير كل)ISI( 2در اين خصوص براي نشريات نمايه شده در مؤسسه اطالعاتي علمي

 :استفاده شود 5، از ضريب تأثير متوسط)ISC( 4در پايگاه استنادي علوم جهان اسالم

نشريه را در چند گروه موضوعي قرار داده باشد، ضريب تأثير ) JCR( 6استنادي نشريات در صورتي كه پايگاه گزارش هاي

  .ستامتوسط نخستين گروه موضوعي مالك 

  

  افراد مشمول تشويق – 2ماده 

  .اند مشمول اين تشويق  دانشگاهو قرارداد مشاوره پيماني  ،تمامي اعضاي هيأت علمي رسمي - 2-1

به عنوان را ) University of Zanjan(دانشگاه زنجان گيرد كه آدرس  ضاي هيأت علمي تعلق ميتشويقي به آن دسته از اع -2-2

  .دنباش خويش در مقاله درج نمودهآدرس 

  

  تشويقمقاالت قابل شرايط : 3ماده 

  :باشد شامل مقاالت منتشر شده به شرح زير مي دستورالعملاين 

  )PJCR(7و ) JCR(تنادي مجالت مقاالت منتشر شده در مجالت  تحت پوشش پايگاه  اس - 1- 3

  Scopusو  Web of Scienceهاي استنادي  مقاالت نمايه شده در پايگاه - 2- 3

                                                           
١)IF( Impact Factor : مشخص ضريب تأثير هر نشريه در يكسال 
٢  )ISI(Institute for Scientific Information  : مؤسسه اطالعاتي علمي)وهشي ژپ هاي مختلف عملكرد از پايگاه هدر اياالت متحده كه با استفادواقع ) تامسون فعلي

  .دكن يري ميگ موضوعي و كشورها را ارزيابي و اندارزه هاي پژوهشي، نشريات، دانشمندان، رشته ها  و مؤسسات هايي مانند دانشگاه مؤلفه
٣  )AIF(Aggregated Impact Factor  
٤  )ISC(Islamic World Science Citation Center  :پايگاه استنادي علوم جهان اسالم  
٥  )AIF(Average Impact Factor 
٦  )JCR(Journal Citation Reports  :كند تعيين ميهاي استنادي نشريات كه ضريب تأثير نشريات  را محاسبه و  پايگاه گزارش.  
٧ )PJCR (Persian Journal Citation Reports : ثير فارسي را محاسبه پايگاه  گزارشĤكند و تعيين مي هاي استنادي  نشريات  فارسي  كه ضريب ت. 



 
٣ 

علوم، تحقيقات و ( ترويجي داراي مجوز از وزارتين  -پژوهشي و علمي - مقاالت منتشر شده در ساير نشريات علمي -3- 3

 ) فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي 

  

  زان تشويق هر مقالهنحوه محاسبه  مي -4ماده 

   :JCRمبلغ تشويق براي هر مقاله  در مجالت نمايه شده  در  - 1- 4

  

  مبلغ تشويق براي هر مقاله =} )  ( ×  5،000،000ريال { × 3

  

كمتر از  هرچند ميزان تشويق محاسبه شده .ريال است JCR 2،000،000حداقل مبلغ تشويقي براي هر مقاله نمايه شده در : 1تبصره 

  .باشد) حتي صفر(آن 

  .شود محاسبه  مي 2با ضريب و نقاشي ) اسالمي(هاي ادبيات، معارف اسالمي، الهيات، فلسفه  ر رشتهدمبلغ تشويق مقاالت : 2 تبصره

 هرچند ميزان تشويق .ريال  است JCR ،20،000،000حداكثر مبلغ تشويقي براي هر مقاله در مجالت  نمايه شده  در : 3تبصره 

  .محاسبه شده بيشتر از آن باشد

  

  :ISCمبلغ تشويق براي هر مقاله در مجالت نمايه شده  در  - 2- 4

  

  مبلغ تشويق براي هر مقاله= })IF5/1  +25/0( × 5،000،000ريال { ×2

  

ن تشويق هرچند ميزا  .ريال استISC ،10،000،000حداكثر مبلغ تشويقي براي هر مقاله در مجالت  نمايه شده  در : 4تبصره 

  .محاسبه شده بيشتر از آن باشد

  

  :ISCو  JCRغير از مجالت  نمايه شده  در  در مجالتمبلغ تشويق براي هر مقاله   - 3- 4

  

  .باشد ريال مي 2،000،000مبلغ   Scopusو  Web of Scienceپايگاه هاي استنادي   در نشريات  نمايه شده در - الف

  .شود محاسبه  مي 2با ضريب و نقاشي ) اسالمي(هاي ادبيات، معارف اسالمي، الهيات، فلسفه  ر رشتهمبلغ تشويق مقاالت د: 5 تبصره

  

  .ريال است 1،000،000و  1،500،000ترتيب مبلغ  ترويجي معتبر مورد تأييد وزارتين به - پژوهشي و علمي -در نشريات علمي -ب

  

 Shortاز قبيل ( باشد نمي Full Paperيا كامل مبلغ تشويق براي هر مقاله منتشره كه به صورت  مقاله  - 4- 4

Communication ،Rapid Publication ،Technical Note ،Technical Report ،Case Report  يا هر عنوان ديگري

  .درصد تشويق مقاله كامل خواهد بود 70 ،.)در نمايه، مقاله را از مقاله كامل متمايز كند 1كه بر اساس اطالعات نوع مدرك

  

  

  .اي در بيش از يك پايگاه نمايه شده باشد، در تشويق مقاالت آن، مبلغ باالتر مالك است در صورتي كه نشريه: 6بصره ت

نامه ارتقاء  در صورتي كه مقاله داراي بيش از يك نويسنده باشد، سهم تشويقي هر كدام از نويسندگان مقاله بر اساس آيين :7تبصره 

  .شود محاسبه مي

  .باشد و حداكثر مبلغ تشويقي قبل از اعمال درصد سهم همكاران مي حداقل: 8تبصره 

                                                           
١ Document Type 



 
٤ 

  :گيرند مقاالت زير به صورت ويژه مورد تشويق قرار مي: 9تبصره 

- 8075( با شماره شاپاي   Scienceنشريهو ) 0028-0836( با شماره شاپا   Natureمجلهمقاالت منتشر شده در  -

) ريال 20،000،000(مبلغ تشويق محاسبه شده بيش از سقف مجاز پرداخت در صورتي كه براي اينگونه مقاالت ): 0036

شود و در صورتيكه مبلغ تشويق محاسبه شده كمتر از سقف مجاز پرداخت  برابر سقف پرداخت تعيين مي 5باشد، به ميزان 

   .باشد برابر مبلغ محاسبه شده مي 5باشد به ميزان ) ريال 20،000،0000(

براي اين گونه مقاالت : دنباش مي اول گروه موضوعي% 10بر اساس ضريب تأثير جزو كه  مجالتي در مقاالت منتشر شده -

برابر سقف  2باشد، به ميزان ) ريال 20،000،000(در صورتي كه مبلغ تشويق محاسبه شده بيش از سقف مجاز پرداخت 

باشد، ) ريال 20،000،0000(ز پرداخت شود و در صورتيكه مبلغ تشويق محاسبه شده كمتر از سقف مجا پرداخت تعيين مي

 باشد برابر مبلغ محاسبه شده مي 2به ميزان 

  

  .هاي مستقيم، تشويق مقاالت از ماليات معاف است قانون ماليات 144طبق ماده  :10تبصره 

  

  نظارت بر حسن اجرا: 5ماده 

مسكوت اسـت بـا    نامه آيينمواردي كه در . باشد ميدانشگاه  و فناوري بر عهده معاونت پژوهش دستورالعملنظارت بر حسن اجراي اين 

  .خواهد شد اقدام و فناوري تصويب شوراي پژوهش

  

و در تـاريخ   شـوراي پـژوهش و فنـاوري   تصـويب  بـه   1/6/1394در مـورخ   تبصـره  10 و بنـد  11 ،مـاده  5 در دسـتورالعمل اين          

هجـري شمسـي و مقـاالت     1394داخلي چاپ شده از ابتـداي سـال    براي مقاالترسيده و به تصويب هيأت رئيسه دانشگاه  8/6/1394

و هـاي مغـاير، لغـو     ها و دسـتورالعمل  نامه ، كليه شيوهدستورالعملبا ابالغ اين  .االجرا است الزمميالدي  2015چاپ شده از ابتداي سال 

  .گردد  ثر ميابال


