
 

                                                              

 

  

 

 صفحه

  چاپ شده در مجالت معتبر بین المللی و داخلیدستورالعمل تشویق مقاالت 
  

  هدف: 1ماده
به منظور افزایش کیفیت فعالیتهاي علمی، انتشار دانش و ارتقاء سهم ایران در تولید دانش جهانی، مقاالت چاپ 

این . ار خواهد گرفتشده در مجالت معتبر بین المللی و مجالت داخلی، طبق شیوه نامه حاضر مورد تشویق قر
 هاي  با انجام اصالحات در دستورالعملشیوه نامه توسط معاونت پژوهشی وزارت متبوع به دانشگاهها ارسال و 

 دانشگاه مطرح و مورد بازنگري و 3/8/1389در شوراي پژوهشی مورخ خصوص این دانشگاه در  قبلی اجرایی
  .ي دانشگاه به تصویب نهایی رسیده استشورا 8/1389 /15 تصویب قرار گرفته و در جلسه مورخ

  
  افراد مشمول تشویق : 2ماده

هاي علمی و پژوهشی که در مقاله خود نام و نشانی دانشگاه  دانشگاه در کلیه گروه و راتبه اعضاء هیأت علمی
الزم بذکر است  .طبق شیوه نامه حاضر مورد تشویق قرار خواهد گرفت، محقق اردبیلی را ذکر کرده باشند

دانشگاه، در مقاالت چاپ شده به زبان فارسی بایستی نام دانشگاه را به  و راتبه عضاي محترم هیات علمیا
  ”University of Mohaghegh Ardabili“ و در مجالت خارجی به صورت "دانشگاه محقق اردبیلی"صورت 

  .در غیر اینصورت مورد تشویق قرار نخواهند گرفت. قید نمایند
  

  مقاالت قابل تشویق شرایط : 3ماده 
.  نمایه شده باشدISCدر  پژوهشی بوده و یا -علمیمجله داخلی که مقاله در آن به چاپ رسیده است باید 

مجله خارجی که مقاله در آن به چاپ . وجود دارد www.isc.gov.irفهرست این مجالت در نشانی اینترنتی 
 ISI (Institute for Scientific Information) اید در فهرست مجالت نمایه شده توسط موسسهرسیده است ب

  .راجعه شود م9-5 در مورد سایر مراکز نمایه سازي معتبر جهانی به بند. باشد
  

  فرمول محاسبه میزان تشویق هر مقاله: 4ماده 

 
)1(  

 
 ضریب تـاثیر مجلـه   IF.  محاسبه می شود1یسندگان مقاله است و طبق جدول  ضریب تعداد نوyدر فرمول فوق    

کـه در محـدوده       kضـریب  .  ضریب تاثیر متوسط مجالت علمـی آن گـرایش علمـی مـی باشـد       MIFموردنظر و   
3 k0.5 ل توسط هیات رئیـسه دانـشگاه بـراي هـر سـا     به پیشنهاد شوراي پژوهشی دانشگاه کند،    تغییر می

  .تعیین می شود
  



 

                                                              

 

  

 

 صفحه

  
   براساس تعداد نویسندگان مقالهyمقادیر ضریب : 1جدول 

تعداد 
  نویسندگان

   و یا بیشتر5  4  3  2  1

y 1  2/1  3/1  4/1  5/1  
  

اگر نویسنده وابسته به هیچ سازمان آموزشی و پژوهشی نباشد و یا دانشجو باشد، در محاسبه تعداد : تبصره
همچنین همکاران مقاالت چاپ شده که وابسته به . ساب نمی آیدنویسندگان جهت پرداخت پاداش به ح

  محسوبجهت پرداخت پاداش موسسات آموزشی و پژوهشی خارج از کشور می باشند، در تعداد نویسندگان 
  .می گردد

مجالت نمایه دار داخلی و خارجی به ترتیب ) گرایش علمی( فهرست ضرایب تاثیر و ضریب تاثیر متوسط -1- 4
با انتحاب گزینه پایگاه استنادي علوم ( www.research.gov.ir/researchه معاونت پژوهشی به آدرس گا در وب

  . قابل دسترسی می باشد  ISI (Web of Knowledge) گاه موسسه اطالعات علمیو وب) کشورهاي اسالمی
بیلی می باشند،  که عضو هیات علمی دانشگاه محقق ارد مبلغ تشویقی هرکدام از نویسندگان مقاله-2- 4

  . مشخص شده است، محاسبه می گردد2براساس نسبت سهم ایشان که در جدول 
  

  نحوه توزیع امتیاز فعالیتهاي پژوهشی مشترك: 2جدول 
 

نسبت سهم نویسنده  تعداد نویسندگان
 اصلی

نسبت سهم هر یک از سایر 
 همکاران 

1 100%  - 
2 80%  50%  
3 75%  40%  
4 70%  35%  
5 60%  30%  
6 50%  28%  

سـهم نویـسنده اصـلی و       % 50براي بیش از شش نفر      
 الباقی بطور مساوي براي سایر افراد

حداکثر مجموع سهم  نسبتهاي این 
  است140ردیف 

  
بزرگتر از  (IF) داراي ضریب تاثیر  داخلی و خارجی درخصوص مقاالت چاپ شده در مجالت:1تبصره 

5
MIF ،

 ریال باشد، مبلغ تشویقی آن 000/000/3یزان تشویق محاسبه شده از طریق فرمول کمتر از در صورتی که م



 

                                                              

 

  

 

 صفحه

بدیهی است در این موارد هیچگونه ضریب دیگري تعلق . شود  ریال در نظر گرفته می000/000/3مقاله 
  .گیرد نمی

وچکتر از  ک(IF) داراي ضریب تاثیر  داخلی و خارجی درخصوص مقاالت چاپ شده در مجالت:2تبصره 

5
MIF ریال باشد، مبلغ 000/000/2، در صورتی که میزان تشویق محاسبه شده از طریق فرمول کمتر از 

بدیهی است در این موارد هیچگونه ضریب دیگري . شود  ریال در نظر گرفته می000/000/2تشویقی آن مقاله 
  .گیرد تعلق نمی

 ریال و  000/000/8 در هر صورت حداکثر مبلغ تشویقی براي مقاالت چاپ شده در مجالت خارجی :3تبصره 
  . شود ریال تعیین می 000/000/4براي مقاالت داخلی 

  .دو سال قبل محاسبه خواهد شد MIF و IF مبلغ تشویق مقاالت چاپ شده در هر سال براساس :4تبصره 
 به 1389 و مقاالت داخلی که از سال 2010ت خارجی که از اول سال نامه درخصوص مقاال این شیوه :5تبصره 

مطابق مصوبات قبلی دانشگاه عمل چاپ شده قبل از این مصوبه رسند، قابل اجراست و در مورد مقاالت  چاپ می
   . خواهد شد

 
  سایر توضیحات: 5ماده 

با این . باشد  می1 بعد فرمول 1387میزان تشویق مقاالت چاپ شده در مجالت فارسی زبان از مهرماه  -1- 5

تفاوت که توان نسبت 







MIF
IFبه 8/0ترویجی ضریب  - و براي مجالت علمی شود  در فرمول مذکور حذف می 

. گیرد تعلق می  ریال000/000/2 مبلغ IF=0 به مقاالت با ISCدر مورد نمایه . شود می هکل فرمول افزود
 000/000/2 و حداقل  ریال000/000/4 )پژوهشی -علمی (زبان مقاالت فارسیحداکثر مبلغ تشویقی براي 

     . خواهد بود ریال000/000/1  ترویجی - حداقل مبلغ تشویقی براي مجالت علمی .خواهد بودریال 
 باشند را آنجا می و راتبه که عضو هیأت علمی را سهم هر کدام از نویسندگان مقالهدانشگاه محقق اردبیلی  -2- 5

اگر نویسندگان از چند دانشگاه باشند براي دریافت تشویق طبق . کند مستقالً محاسبه و به آنها پرداخت می
  .، باید به موسسه خودشان مراجعه کنند2سهم خود، مندرج در جدول 

  .گیرد  مبلغ تشویقی به نویسندگان غیر ایرانی مقاالت تعلق نمی-3- 5
  .ستقیم، تشویق مقاالت از مالیات معاف است قانون مالیاتهاي م144 طبق ماده -4- 5
 5/1 رسند در محاسبه از ضریب  به چاپ میISI مقاالتی که در مجالت ایرانی موجود در فهرست -5- 5

  .شوند برخوردار می
هاي تحقیقاتی دستگاههاي اجرایی دولتی با ادهاي تمام شده منتج از قرارد  مقاالتی که مربوط به پروژه-6- 5

 برخوردار 5/1 موسسات آموزش عالی و پژوهشی هستند با رعایت موارد ذیل در محاسبه از ضریب ها و دانشگاه
  .موضوع مقاله باید با ماموریت دستگاه اجرایی تایید کننده مرتبط باشد. شوند می
  .تشویق نشده باشداز طرف وزارتخانه شود که در سالهاي گذشته  اي تشویق می  مقاله-7- 5



 

                                                              

 

  

 

 صفحه

  
مقاالت داراي پذیرش و یا در حال . هاي منتشر شده مجله به چاپ رسیده باشد ی از شماره مقاله در یک-8- 5

  .نامه استفاده نمایند توانند از تسهیالت در نظر گرفته شده در این شیوه  نمی(Proof)تایید نهایی 
 شدن در پایگاهبا توجه به نمایه  نمایه نشده باشند، ISI مجالت علمی و خارجی غیر فارسی زبان که در -9- 5

SCOPUSریال 000/500/1میزان تشویق براي هر مقاله معادل ،  و یا پایگاههاي انجمن هاي علمی معتبر جهانی 
  .باشد می
  .نمایه شده باشد، مبلغ باالتر مالك است ISCو هم در  ISIاي هم در   در صورتیکه مجله- 10- 5
 معتبر و بر اساس تصویب شوراي پژوهشی دانشگاه مقاالت برجسته در سطوح جهانی با ارائه مداركبه  - 11- 5

  .شوند  برخوردار می5/1در محاسبه از ضریب 
 به تشخیص معاونت پژوهشی و (Hot Article) و مقاله داغ (Highly Cited Articles) به مقاله پراستناد - 12- 5

  . تعلق خواهد گرفت5/1فناوري دانشگاه، بعد از محاسبه تشویق ضریب 
 سقف مبلغ تشویقی هر مقاله در خصوصنامه  یه موارد، بعد از اعمال ضرایب مذکور در این شیوه در کل- 13- 5

و یا پایگاههاي انجمن هاي علمی معتبر  SCOPUS و یا نمایه شده ISI ،ISCمقاالت چاپ شده در مجالتی که در 
  .رعایت خواهد شد جهانی

  
   تصویب:6 مادة 
ه تشویق مقاالت تنظیم شده توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوري که نام نامه بر اساس شیوه این شیوه -6- 1

در دستورالعمل اجرایی دانشگاه در خصوص  ابالغ گردیده و با انجام اصالحات 17/2/86 مورخ 1193/3طی نامه 
 شوراي 8/7/87 صورتجلسه مورخ 2مصوبه بند (تشویق مقاالت چاپ شده در مجالت معتبر داخلی و خارجی 

 دانشگاه مطرح و مورد بازنگري و تصویب قرار گرفته و در جلسه 3/8/1389در شوراي پژوهشی مورخ ) دانشگاه
بدیهی است هر گونه تغییر در مفاد آن نیاز به . شوراي دانشگاه به تصویب نهایی رسیده است 15/8/1389 مورخ

  .تصویب شوراي پژوهشی و شوراي دانشگاه را دارد
  . استپژوهشی دانشگاه نامه وتوضیح موارد ناگفتۀ آن بر عهدة شوراي  تفسیر مواد این آیین -6- 2
  . شود  کلیه مصوبات قبلی دانشگاه که با مفاد این مصوبه منافات دارد، کان لم یکن تلقی می-6- 3
  


