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، دانشگاهها برايشيوه نامه تشويق مقاالت چاپ شده در مجالت معتبر بين المللي و داخلي 

  ت امنائي كشورپژوهشي هيأآموزشي و موسسات  ديگر  وپژوهشگاهها

 هدف -1

اپ ت چـ  مقـاال الزم اسـت     ،به منظور افزايش كيفيت فعاليتهاي علمي، انتشار دانش و ارتقاء سهم ايران در توليد دانش جهاني               

 و پژوهـشي تـشويق      ي و موسـسات آموزشـ     ، پژوهـشگاهها  از طريق دانـشگاهها    ،داخليمجالت   در مجالت معتبر بين المللي و        شده

 دانشگاهها، پژوهشگاهها و موسسات آموزشـي و پژوهـشي        تمامي   برايه منظور هماهنگي در تشويق مقاالت       اين شيوه نامه ب    .شوند

   .در سراسر كشور تنظيم شده است

  تشويقافراد مشمول  -2

 داخـل    نشاني دانـشگاه يـا موسـسه پژوهـشي         وكه در مقالة خود نام       و پژوهشي هاي علمي     كليه گروه   در اعضاء هيأت علمي  

  . كرده باشند ذكر راخود  كشور

  شرايط مقاالت قابل تشويق -3

 آن بـه چـاپ      كـه مقالـه در    مجلـه خـارجي      . نمايه شده باشد   ISCبايد در     كه مقاله در آن به چاپ رسيده است        مجله داخلي 

در  .باشـد ISI (Institute for Scientific Information ) در فهرست مجالت نمايه شـده توسـط موسـسه   بايد رسيده است 

  . مراجعه شود12-5 بندمورد ساير مراكز نمايه سازي معتبر جهاني به 

  فرمول محاسبه ميزان تشويق هر مقاله  -4
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5.1

MIF
IFy(  =مبلغ دريافتي  

  :وضيحات فرمولت

IF1 :ضريب تاثير مجله مقاله مورد نظر  

MIF2 : گرايش علميضريب تاثير متوسط مجالت علمي آن  

k :      موسـسات   ومي باشد كه با توجه به منطقه جغرافيايي و تمايل دانـشگاهها             و موسسات پژوهشي    اين ضريب به عهده دانشگاهها 

35.0  در محدودةانتخاب مي شود و مقدار آن شتن تعداد مقاالت بيشتربراي داپژوهشي  ≤≤ kمي تواند تغيير كند  .  

y : به شرح ذيل محاسبه مي شودواست ضريب تعداد نويسندگان مقاله  .  

  تعداد نويسندگان  1  2  3  4   و يا بيشتر5

1,5  1,4  1,3  1,2  1  Y 

                                                 
1 Impact Factor 
2Mean Impact Factor 
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  . هيچ سازمان آموزشي و پژوهشي نباشد و يا دانشجو باشد، در محاسبه تعداد نويسندگان به حساب نمي آيداگر نويسنده اي وابسته به: تبصره

  : از فرمول زير محاسبه مي شود مشخص در يكسال(IF)ضريب تاثير هر مجله -4-1

   

  مورد نظر در سال ضريب تاثير مجله مقاله مورد نظر= 

  

ــت، -4-2 ــأثير و  فهرس ــريب ت ــ ض ــريب ت ــط ثير متوأض ــي س ــالت علم ــارجيمج ــاهدر   خ ــه آدرس  وب گ ــشي ب ــت پژوه  معاون

research/ir.gov.research.www موسسه اطالعات علميو يا در وب گاه  com.isinet.wwwوجود دارد .  

  و از طريـق    وجـود دارد   ISC پايگـاه در   داخلـي     مجـالت علمـي    )در رشـته  (ضريب تأثير و ضريب تـاثير متوسـط          فهرست، -4-3

ir.gov.isc.www قابل دسترسي مي باشد گزارشهاي استنادي نشريات فارسي و با انتخاب گزينه.  

 به شـرح جـدول      سهم هر يك از همكاران     .مستقل قابل محاسبه است   كدام از نويسندگان مقاله به صورت       مبلغ تشويقي هر     -4-5

  .ذيل خواهد بود
  

  نسبت سهم نويسنده اصلي  تعداد نويسندگان
نسبت سهم هر يك از ساير 

  همكاران

2  85  45  

3  75  40  

4  70  35  

5  60  30  

6  50  28  

  
اكثر مجموع سهم نسبتهاي اين رديف 

  . است140

 هزار تومان است هر چند ميزان تشويق محاسـبه شـده كمتـر از آن                80 حد اقل سهم هر كدام از نويسندگان يك مقاله        : 1تبصره    

 ISCدر مورد نمايه .  باشد نيز همين قاعده بر قرار استIF= 0 نمايه نشده باشد و يا JCR، اگر در ISIدر مورد مجالت ( .باشد

  ) مبلغي تعلق نمي گيردIF= 0به مقاالت مجالت با 

 در مواردي كه مقاله مستخرج از پايان نامه يا رساله دانشجو نمي باشد و چند عضو هيأت علمي در يك فعاليت جمعـي                      : 2تبصره  

 مؤلف و 3 و در صورت داشتن      2/1 مؤلف در    2 كل مبلغ مقاله در صورت داشتن        ،ف كرده اند، قبل از توزيع سهم      مقاله را تألي  

 . ضرب مي شود3/1بيشتر در 

  به مقاالت مجله شده است از آنقبل سال2 ارجاعهايي كه درتعداد

 نآ قبل از سال2تعداد مقاله هاي مجله در
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  : توضيحاتساير -5

بر اساس مندرجات اين دستورالعمل از محل اعتبار هـر يـك    2006 و 2005سالهاي غير فارسي زبان اعتبار تشويق مقاالت   -5-1

  . زم است پرداخت شود الشي و پژوهياز دانشگاهها و موسسات آموزش

ترويجي بودن به ترتيب    -پژوهشي و يا علمي   -به صرف علمي   86و   85ميزان تشويق مقاالت مجالت فارسي زبان در سال         : تبصره

 با اين تفـاوت كـه تـوان نـسبت            مطابق با فرمول مي باشد     1386سال  دي ماه    است و از   تومان   100000 تومان و    150000
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MIF
IF به كل فرمول افزوده مي شود0,8 ترويجي ضريب - و براي مجالت علمي .فرمول مذكور حذف مي شوددر .  

هر دانشگاه يا موسسه پژوهشي سهم هر كدام از نويسندگان مقاله كه عضو هيأت علمي آنجا مي باشند را مستقالً محاسبه                       -5-2

ند براي دريافت تشويق طبق سـهم خـود، منـدرج در جـدول      نويسندگان از چند دانشگاه باشگرا .و به آنها پرداخت مي كند  

  . باال، بايد به موسسه خودشان مراجعه كنند

  . مبلغ تشويقي به نويسندگان غير ايراني مقاالت تعلق نمي گيرد-5-3

  . مي شود) رسمي يا پيماني(و موسسات پژوهشي نويسندگان مقاالت شامل اعضاء هيئت علمي دانشگاه -5-4

  .  قانون مالياتهاي مستقيم، تشويق مقاالت از ماليات معاف است144 طبق ماده-5-5

  .  برخوردار مي شوند1,5 به چاپ مي رسند در محاسبه از ضريب ISIمقاالتي كه در مجالت ايراني موجود در فهرست -5-6

 دولتـي بـا دانـشگاه هـا و          مقاالتي كه مربوط به پروژه هاي تمام شده منتج از قراردادهاي تحقيقـاتي دسـتگاههاي اجرايـي                -5-7

موضـوع مقالـه     . برخوردار مي شـوند    1,5 موارد ذيل در محاسبه از ضريب        موسسات آموزش عالي و پژوهشي هستند با رعايت       

  . اجرايي تاييد كننده مرتبط باشدبايد با ماموريت دستگاه

  . در سالهاي گذشته تشويق نشده باشداي تشويق مي شود كه مقاله -5-8

مقـاالت داراي پـذيرش و يـا در حـال تاييـد نهـايي               .  يكي از شماره هاي منتشر شده مجله به چاپ رسـيده باشـد             مقاله در -5-9

(Proof)نمي توانند از تسهيالت در نظر گرفته شده در اين شيوه نامه استفاده نمايند .  

تـشويق شـده    آموزشي و پژوهشي    و يا موسسات     راساً توسط دانشگاهها     2005 و   2004در صورتي كه مقاله اي از سالهاي        -5-10

باشد، حداكثر ما به التفاوت مبلغ تشويق پرداخت شده تا مبلغ تشويق كه طـي ايـن آيـين نامـه محاسـبه مـي شـود، قابـل                

  .پرداخت است

  . نمايه نشده باشند، شامل تشويق نمي شوندISCدر پايگاه  86تا دي ماه سال مجالت فارسي زبان كه  آن دسته ازمقاالت-5-11

با توجه   به تشخيص دانشگاه يا موسسه پژوهشي و، نمايه نشده باشندISI كه در غير فارسي زبانعلمي و خارجي   مجالت  -5-12

   .اعتبار آنهاستميزان تشويق به نسبت  و.د بودن خواهمعتبر ،به نمايه شدن در پايگاههاي انجمنهاي علمي معتبر جهاني

  .شده باشد، مبلغ باالتر مالك استنمايه  ISC  و هم درISI مجله اي هم در هدر صورتيك-5-13
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پيشنهادات خود را براي استفاده در بازنگري اين شيوه نامه در سالهاي آينده به دفتر امـور پژوهـشي مـستقر در معاونـت                        -5-14

  .پژوهشي ارسال فرمائيد


