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 تشويقي چاپ مقاله در نشريات معتبر پژوهشي دستورالعمل 

 21/70/2314    ييد:أتاريخ ت

 

 تعاريف: -2ماده 

 . است دانشستان غیر انتفاعی غیر دولتی سسه آموزش عالیمؤمنظور  :موسسه -1-1

سسه اطالعات علمی، ؤاي است كه نام آن در فهرست منشريه :المللينشريه معتبر بين -1-2

ISIفهرست( .گاه در وب نشرياتاين  ، نمايه شده باشدMSRT.IRwww. .)وجود دارد 

 امتیاز (  7)حداكثر 

اي است كه نام آن در فهرست نشريات معتبر وزارت علوم، نشريه :نشريه معتبر داخلي -1-3

 تحقیقات و فناوري نمايه شده باشد.

دن ها نیامده باشد، تصمیم در مورد داها در اين فهرستدر مورد نشرياتی كه نام آن :تبصره

 است. كمیته امور پژوهشی مؤسسهامتیاز و میزان آن با 

 .باشدیم منظور كمیته امور پژوهشی مؤسسه كميته: -1-4

هاي جديد نظري يا تجربی پژوهشی كه حاوي يافتهمقاله هاي اصیل  مقاله هاي عادي: -1-5

 ارزشمند باشند.

 .شوندها به چهار نوع زير تعريف میاين مقالهمقاله هاي كوتاه:   -1-6

گزارش نتايج يك كار تحقیقی انجام شده كه مطابق با  مختصر: گزارش -1-7-1

 ی در حد يك مقاله عادي نمی باشد.استانداردهاي مجله بوده ول

اندازي يك كار گزارش يك كار نظري و يا نصب و راه يادداشت علمي و فني: -1-7-2

 تهاي كار به روشنی لحاظ شده باشد. تجربی كه در آن ظراف

هاي پیشین مجله را مورد نقد و چاپ شده در شماره يادداشتی كه مقاالت نقد: -1-7-3

 دهد.میبررسی قرار 

ها در مقاالت ها يا از قلم افتادگیيادداشتی كه مشخص كننده غلط نامه:غلط -1-7-4

نامه بايستی تا حد امكان كوتاه بوده و حاوي بیان غلط چاپ شده قبلی باشد.

بر نتايج كار  مختصري از تصحیحات انجام شده و توضیح اثرات تصحیحات

 باشد.

 

 شرايط پذيرش مقاله: -1ماده 

 بوده و در يكی از نشريات معتبر چاپ شده باشد. موسسهمقاله در راستاي اهداف كلی  -2-1
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به عنوان محل  دانشستانآموزش عالی غیر انتفاعی و غیر دولتی موسسه نام و نشانی كامل  -2-2

 نويسندگان در مقاله درج شده باشد. يااشتغال نويسنده 

 قاله عادي و يا به يكی از اشكال مقاله كوتاه باشد.م -2-3

 د.تشويق نشده باش هاي قبلمقاله در سال -2-4

 :مراحل اجرايي -3ماده 

همراه كلیه  بايستی درخواست خود را با رعايت كامل مفاد اين دستورالعملمتقاضی می -3-1

، جهت بررسی به موسسه / رئیسآموزش وپژوهش پس از تأيید معاونت مدارك الزم

  .كمیته ارسال نمايددبیرخانه 

 مدارك الزم جهت بررسی درخواستها: -3-2

 ؛تشويق مقالهفرم تكمیل شده درخواست  -

  .تصوير مقاله چاپ شده -

 

 ضوابط امتيازدهي: -4ماده

 گیرد:طبق ضوابط زير امتیاز تعلق می ،به هر مقاله چاپ شده در نشريات معتبر علمی -4-1

 و   isiنمايه شده در معتبر علمی پژوهشی هاي چاپ شده در نشريات امتیاز مقاله  -4-1-1

isc امتیاز 7حداكثر تا.   

و نمايه شده در  ترويجیهاي چاپ شده در نشريات معتبر علمی امتیاز مقاله -4-1-2

isc امتیاز. 2حداكثر تا   

 نمايه شده در  همايش هاي معتبر بین المللیشده در  ارائههاي امتیاز مقاله -4-1-3

isc امتیاز. 2حداكثر تا   

 1حداكثر تا isc نمايه شده در  همايش هاي معتبر ملیشده در  ارائههاي امتیاز مقاله -4-1-4

   امتیاز.

امتیاز  %33 ،می شوندمحسوب  كوتاهمقاله   6-1ه مقاالتی كه طبق تعريف بند ب -4-1-5

 گیرد.چاپ مقاله در نشريه مربوط تعلق می

سهم هر يك براساس جدول  ،هر مقاله، با توجه به تعداد نويسندگان پس از تعیین امتیاز -4-2

گردد، مگر اين كه میزان مشاركت از سوي خود نويسندگان به طور كتبی زير محاسبه می

 اعالم شده باشد.
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تعداد همكاران 
 )نفر(

ضريب مربوط به نفرات 
براي احتساب امتياز 

 نهايي

سهم هر نفر از امتياز مقاله بر مبناي امتياز 
 اوليه
 جمپن چهارم سوم دوم اول

1 33/1 133%     
2 23/1 03% 43%    
3 35/1 65% 35% 35%   
4 45/1 55% 33% 33% 33%  
5 53/1 53% 25% 25% 25% 25% 

 %53 53/1 5بیشتر از 
امتیاز به  كل %133بعد بهنفر دوم
 ساوينسبت م

 %33در مقاله به عنوان محل اشتغال دوم،  درج نام و نشانی كامل مؤسسه در صورت تبصره:

 امتیاز حاصله براي هر يك از نويسندگان مذكور منظور خواهد شد.

 مبلغ تشويقي: -5ماده 

 هزار ريال است. 733ازاء هر امتیاز  مبلغ تشويقی در

 پرداخت: و محل نحوه -6ماده

پس از تأيید  و اساس اطالعات مندرج در فرم درخواست تشويق مقاله مبلغ تشويقی هر مقاله بر 

 هاي تملكحسب مورد از محل اعتبار طرح مؤسسه  ، توسط امور مالی ژوهشیكمیته امور پ

به حساب بانكی نويسندگان واريز اي اي معاونت ذيربط و يا اعتبارات هزينههاي سرمايهدارايی

 شود.می

 

 تعداد مقاالت: -0ماده 

شی، به شرط گونه محدوديتی در مورد تعداد مقاالت به چاپ رسیده در نشريات معتبر پژوههیچ

ها، وجود ندارد و تمامی مقاالت چاپ شده طبق ضوابط اين دستورالعمل شامل نبودن آن تكراري

 پرداخت تشويقی خواهد بود.

 

 بيني نشده:موارد پيش -8ماده 

 .گیري خواهد بودتصمیممرجع كمیته امور پژوهشی بینی نشده، در موارد پیش

 

كمیته امور صويب به ت35/37/1394 تبصره در تاريخ 2ماده و  9در اين دستورالعمل  -1ماده 

آموزش عالی غیر موسسه به تأيید رياست محترم  12/37/1394و در تاريخ  موسسهپژوهشی 

      و بعد از آن به چاپ 1394براي مقاالتی كه در سال و  رسید دانشستانانتفاعی غیر دولتی 

 .گرددخصوص لغو میكلیه مصوبات قبلی در اين .الزم االجراست می رسد،


