بسمه تعالی

شيوه نامه تشويق نويسندگان مقاالت منتشر شده در نشريات معتبر بين المللی وداخلی موسسه آموزش عالی کار

مقدمه
به منظور تشويق اعضاي ھيئت علمی موسسه آموزش عالی کارجھت انتشار مقاله در مجالت علمی معتبربين المللی وداخلی شيوه نامه "
تشويق نويسندگان مقاالت منتشر شده در نشريات معتبربين المللی وداخلی براي دانشگاه ھا ومؤسسات آموزشی وپژوھشی ھيئت امنائی
کشور" بازنگري وجھت اجرا ابالغ می گردد .

ماده  – ١تعاريف
-١-١

ضريب تأثير  :ضريب تأثيرھرنشريه ) ١ ( IFدر يکسال مشخص  ،با استفاده از فرمول زير محاسبه می شود:

= ضريب تأثيرنشريه در سال مورد نظر

-٢-١

ضريب تأثير متوسط  :منظور از ضريب تأثيرمتوسط ،ميانگين ضريب تأثير گروه موضوعی است که نشريه در

آن قرار دارد  .در اين خصوص براي نشريات نمايه شده در مؤسسه اطالعات علمی )  ،٢( ISIاز ضريب تأثير کل

٣

وبراي نشريات نمايه شده در پايگاه استنادي علوم جھان اسالم)  ،٤( ISCاز ضريب تأثيرمتوسط٥شود .
در صورتی که پايگاه گزارش ھاي استنادي نشريات )٦ (JCRنشريه را در چند گروه موضوعی قرارداده باشد ،ضريب تأثيرمتوسط نخستين
گروه موضوعی مالك است.

 : Impact Factor(IF) 1ضريب تاثيرھرنشريه دريکسال مشخص
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) : Institute For Scientific Information(ISIموسسه اطالعات علمی )تامسون فعلی ( واقع دراياالت متحده که بااستفاده ازپايگاھھای مختلف عملکرد پژوھشی
مؤلفه ھايی مانند دانشگاھھاومؤسسات پژوھشی ،نشريات ،دانشمندان،رشته ھاي موضوعی وکشورھا را ارزيابی واندازه گيري می کند.

Aggregated Impact Factor(AIF) 3
 : Islamic Word Science Citation Center(ISC)4پايگاه استنادی علوم جھان اسالم
Average Impact Factor(AIF)5
 : Journal Citation Reports(JCR)6پايگاه گزارشھای استنادی نشريات که ضريب تاثيرنشريات رامحاسبه وتعيين می کند.
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 -۴-١مقاله داغ ٧مقاله اي است که بنابر گزارش نمايه  ISCيا يکی از نمايه ھاي معتبربين المللی در  ٢سال قبل از سال مرجع داراي
استنادھايی بيش از مقدار مشخصی در ھر رشته باشد)اين مقدار در رشته ھاي مختلف  ،متفاوت است (  .اين مقاالت بوسيله پايگاه ESI
٨در ISIو پايگاه  ٩ PESIدر ISCاعالم می شود.
 -۵-١مقاله پر استناد ١٠مقاله اي است که بنابر گزارش نمايه  ISCيا يکی از نمايه ھاي معتبربين المللی در ١٠سال قبل  ١٠از سال مرجع
داراي استناد ھايی بيش از مقدار مشخصی در ھر رشته باشد ) اين مقداردر رشته ھاي مختلف  ،متفاوت است (  .اين مقاالت بوسيله پايگاه
.
ESIدر  ISIو پايگاه  PESIدر  ISCاعالم می شود
 -۶-١مقاله کاربردي مقاله اي است که از طرح ھاي پژوھشی کاربردي استخراج شده است  .اين طرح ھا بايد تقاضا محور ومبتنی برنياز
کشور باشند ومنجربه انعقاد قرارداد مورد تأييد معاونت پژوھش وفناوري مؤسسه شود وشماره قرارداد در قسمت تقديروتشکر گزارش طرح
آورده شده باشد .مقاله کاربردي مستخرج از يک طرح کاربردي بايد به تأييد معاونت پژوھش وفناوري مؤسسه برسد.

ماده  – ٢افراد مشمول تشويق
 -١-٢تمامی اعضاي ھيئت علمی رسمی ،پيمانی وقراردادی مشمول اين تشويق اند .
 -٢-٢نويسندگان مقاالت موظف ھستند نام مؤسسه خود رادقيقا ً به صورتی که توسط مؤسسه ابالغ شده ،در مقاالت خود درج نمايند .
در غير اينصورت مشمول پرداخت تشويقی نخواھند شد .

 -٣-٢تشويقی به آن دسته از اعضاي ھيئت علمی تعلق می گيرد که آدرس مؤسسه محل خدمت تمام وقت آنھا برابرمقررات مؤسسه به
عنوان آدرس نوشته شده باشد.
تبصره  : ١نويسنده مسئول به عنوان نويسنده اول منظور می گردد .

ماده  – ٣شرايط مقاالت قابل تشويق
اين شيوه نامه شامل مقاالت منتشرشده به شرح زير می باشد :
١١

 -١-٣مقاالت منتشر شده در مجالت تحت پوشش پايگاه گزارش استنادي مجالت ) ( J CRو)( PJCR

 -٢-٣مقاالت نمايه شده در پايگاه ھاي استنادي  Web of Scienceو  Scopusطبق بند  ۴-۴ماده  ۴اين شيوه نامه
 -٣-٣مقاالت داغ وپراستناد بر اساس گزارش پايگاھھاي  ESIدر  ISIو PESIدرISC
Hot Paper7
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): Essential Science Indicator(ESIپايگاه طاليه داران علم که براساس داده ھای ١٠ساله که ازپايگاه
ISIاخذمی کنددردورھھای۵ساله نشريات ودانشمندان رارتبه بندی می کندومقاالت داغ ومقاالت پراستنادرامعرفی می کند.
: Persian Essential Science Indicator(PESI)٩
پايگاه طاليه داران علم که براساس داده ھای ١٠ساله که ازپايگاه استنادی علوم درآی اس سی اخذ " نام -رئيس -سازمان -مرتبط" می کنددردوره ھای ۵ساله نشريات ودانشمندان رارتبه بندی
می کندومقاالت داغ ومقاالت پراستنادرامعرفی می کند.

Highly Cited10
 :Persian Journal Repoerts (PJCR)11پايگاه گزارشھای استنادی نشريات فارسی که ضريب تاثيرنشريات فارسی رامحاسبه وتعيين می کند.
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 -۴-٣مقاالت منتشر شده در ساير نشريات علمی پژوھشی وعلمی ترويجی داراي مجوز از وزارتين )وزارت علوم،تحقيقات وفناوري و
وز ارت بھداشت ودرمان وآموزش پژشکی ( يا نمايه شده بين المللی معتبر
تبصره  : ٢تشويق مقاالت حداکثر تا دوسال پس از انتشار مقاله قابل پرداخت است ومالك پرداخت نيز انتشار نھائی مقاله است .

ماده  – ۴نحوه محاسبه ميزان تشويق ھرمقاله
 -١-۴مبلغ تشويق براي ھرمقاله در مجالت نمايه شده در : JCR

( ( ) × 5/000/000rial ) × K

مبلغ تشويق براي ھر مقاله

١≤K≤٣

تبصره  :٣حداقل مبلغ تشويقی براي ھر مقاله نمايه شده در  ٢/٠٠٠/٠٠٠،JCR﷼ است ھر چند ميزان تشويق محاسبه شده کمتر از
آن باشد.
تبصره : ۴مبلغ تشويق مقاالت نشريات حوزه ھاي علوم انسانی وھنر با ضريب  ٢وحوزه علوم اجتماعی ورفتاري با ضريب ١/۵محاسبه
می شود .
تبصره  : ۵حداکثر مبلغ تشويقی براي ھر مقاله در مجالت نمايه شده در  ٢٠/٠٠٠/٠٠٠،JCR﷼ است ھر چند ميزان تشويق محاسبه شده
بيشتر از آن باشد .
 -٢-۴مبلغ تشويق برای ھرمقاله درمجالت نمايه شده در: ISC
الف -مبلغ تشويق براي ھرمقاله علمی پژوھشی در مجالت نمايه شده در : ISC
( (1/5 IF + 0/25) × 5/000/000 rial ) × K

مبلغ تشويق برای ھرمقاله

1 ≤ K ≤2

 :Kاين ضريب به عھده دانشگاه ھا ومؤسسات پژوھشی می باشد که با توجه به منطقه جغرافيايی وتمايل دانشگاه ھاومؤسسات پژوھشی
براي داشتن تعداد مقاالت بيشترانتخاب می شود .
تبصره  : ۶حداکثر مبلغ تشويقی براي ھر مقاله در مجالت نمايه شده در ۴/٠٠٠/٠٠٠ ، ISC﷼ است ھر چند ميزان تشويق محاسبه شده
بيشتر از آن باشد .
ب -مبلغ تشويق برای ھرمقاله علمی ترويجی درمجالت نمايه شده در ٢/٠٠٠/٠٠٠ ، ISC﷼ است.

 -٣-۴مبلغ تشويق برای ھرمقاله درمجالتی که در ISCنمايه نشده باشند :
الف -مبلغ تشويق چاپ مقاله درنشريات علمی پژوھشی که در ISCنمايه نشده باشند ١/۵٠٠/٠٠٠ ،﷼ می باشد.
تبصره  :٧مبلغ تشويق مقاالت نشريات حوزه ھای علوم انسانی و ھنرباضريب  ٢و حوزه علوم اجتماعی و رفتاری باضريب  ١/۵محاسبه
می شود.
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ب -مبلغ تشويق چاپ مقاله درنشريات علمی ترويجی که در ISCنمايه نشده باشند ١/٠٠٠/٠٠٠ ،﷼ می باشد.
تبصره  :٨مبلغ تشويق مقاالت نشريات حوزه ھای علوم انسانی و ھنرباضريب  ١/۵وسايرحوزه ھاباضريب ١محاسبه می شود.

 -۴-۴مبلغ تشويق براي ھر مقاله به غير از مجالت نمايه شده در  JCRو : ISI
الف -درنشريات نمايه شده در پايگاه ھای استنادی  Web of Scienceو  Scopusمبلغ  ٢/٠٠٠/٠٠٠﷼ می باشد .
تبصره  : ٩مبلغ تشويق مقاالت نشريات حوزه ھای علوم انسانی وھنر با ضريب  ٢وحوزه علوم اجتماعی ورفتاری با ضريب  ١/۵محاسبه
می شود.
ب – مقاله ھايی کھ در ساير مجالت علمی خارجی چاپ ودر ساير پايگاه ھای معتبر بين المللی نمايه شده باشند به تشخيص مؤسسه می
تواند حداکثر مبلغ  ١/٠٠٠/٠٠٠﷼ تشويق شوند .

 -۵-۴مبلغ تشويق برای ھر مقاله منتشره که به صورت مقاله کامل نمی باشد ) اين مقاالت بر اساس اطالعات نوع مدرک ١٢در نمايه
تعيين می شود ( حداکثر  ٧٠درصد تشويق مقاله کامل خواھد بود.

 -۶-۴مبلغ تشويق برای ھر مقاله منتشره کاربردی که مشمول يکی از موارد فوق الذکر نيز می باشد پس از محاسبه وبا اعمال ضريب
 ،١/۵تعيين می شود .
 -٧-۴در صورتی که مقاله دارای بيش از يک نويسنده باشد سھم تشويقی ھر کدام از نويسندگان مقاله بر اساس جدول زيرمحاسبه خواھد
شد:

تعداد نويسندگان

نسبت سھم نويسنده اصلی

نسبت سھم ھريک ازساير ھمکاران
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اکثر مجموع سھم نسبتھای اين رديف ١۴٠
است

Document Types12

4

تبصره  : ١٠در صورتيکه نشريه ای در بيش از يک پايگاه نمايه شده باشد ،در تشويق مقاالت آن  ،مبلغ باالتر مالک است .
تبصره  : ١١حداقل وحداکثر مبلغ تشويقی قبل از اعمال درصد سھم ھمکاران می باشد .
تبصره  : ١٢عالوه بر مبلغ دريافتی بابت تشويق يک مقاله مطابق با اين دستورالعمل ،نسبت به مقاالت زير تشويقی ويژه تعلق می گيرد:
مقاالت منتشر شده در مجله  Natureبا شماره شاپا ) (٠٠٢٨-٠٨٣۶ونشريه  Scienceبا شماره شاپاي ): (8075‐0036
براي اينگونه مقاالت در صورتيکه مبلغ تشويق محاسبه شده بيش از سقف مجاز پرداخت تبصره  ( ٧باشد به ميزان  ۵برابر سقف پرداخت
تعيين می شود ودر صورتيکه مبلغ تشويق محاسبه شده کمتر از سقف مجاز پرداخت )تبصره  ( ٧باشد به ميزان  ۵برابرمبلغ محاسبه می
باشد .
مقاالت با عنوان مقاالت پراستناد :
براي اينگونه مقاالت در صورتيکه مبلغ تشويق محاسبه شده بيش از سقف مجاز پرداخت ) تبصره  ( ۵باشد به ميزان  ٣برابر سقف پرداخت
تعيين می شود ودر صورتيکه مبلغ تشويق محاسبه شده کمتر از سقف مجاز پرداخت )تبصره  ( ۵باشد به ميزان  ٣برابرمبلغ محاسبه شده
می باشد .

مقاالت با عنوان مقاالت داغ :
براي اينگونه مقاالت در صورتيکه مبلغ تشويق محاسبه شده بيش از سقف مجاز پرداخت ) تبصره  ( ۵باشد به ميزان  ٢برابر سقف پرداخت
تعيين می شود ودر صورتيکه مبلغ تشويق محاسبه شده کمتر از سقف مجاز پرداخت )تبصره  ( ۵باشد به ميزان  ٢برابرمبلغ محاسبه شده
می باشد .
مقاالت منتشر شده در مجالتی که بر اساس ضريب تأثير جزو  %١٠اول گروه موضوعی می باشد:
براي اينگونه مقاالت در صورتيکه مبلغ تشويق محاسبه شده بيش از سقف مجاز پرداخت )تبصره  ( ۵باشد به ميزان ٢برابرسقف پرداخت
تعيين می شود ودر صورتی که مبلغ تشويق محاسبه شده کمتر از سقف مجاز پرداخت )تبصره (۵باشد به ميزان ٢برابرمبلغ محاسبه شده می
باشد .
مقاالت با عنوان جبھه ھاي پژوھش: ١٣
براي اينگونه مقاالت در صورتيکه مبلغ تشويق محاسبه شده بيش از سقف مجاز پرداخت ) تبصره  ( ۵باشد به ميزان  ١/۵برابر سقف
پرداخت تعيين می شود ودر صورتيکه مبلغ تشويق محاسبه کمتر از سقف مجاز پرداخت )تبصره  (۵باشد ميزان  ١/۵برابر مبلغ محاسبه
شده می باشد  ) .اين مقاالت توسط پايگاه  ESIمعرفی می شود (
تبصره : ١٣مبلغ تشويقی به نويسندگان غيرايرانی مقاالت تعلق نمی گيرد .
تبصره  : ١۴طبق ماده  ١۴۴قانون مالياتھاي مستقيم ،تشويق مقاالت از ماليات معاف است .

ماده  – ۵مقررات اجرايی
Research Fronts13
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دستورالعمل اجرايی شيوه نامه تشويق نويسندگان مقاالت منتشر شده در نشريات معتبر بين المللی وداخلی براي دانشگاھھا ومؤسسات
آموزشی وپژوھشی ھيئت امنائی کشور پس از تصويب در شوراي پژوھشی مؤسسه الزم االجرا بوده ويک نسخه از آن براي اطالع به
معاونت پژوھش وفناوري وزارت علوم ،تحقيقات وفناوري ارسال می شود.

ماده  – ۶نظارت بر اجرا
نظارت بر حسن اجراي اين شيوه نامه برعھده معاونت پژوھش موسسه می باشد.

ماده  -٧تصويب
شيوه نامه تشويق نويسندگان مقاالت منتشر شده در نشريات معتبر بين المللی وداخلی براي موسسه آموزش عالی کار مشتمل بر ھفت ماده
وچھارده تبصره در تاريخ  ١٣٩٣/٠۵/٢۵بازنگري وبه تأييد معاون پژوھش موسسه رسيده است واز تاريخ ابالغ الزم االجرا است .با
ابالغ اين شيوه نامه ،کليه شيوه نامه ھا ودستورالعمل ھاي مغاير ،لغو وبالاثرمی گردد.
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