معاونت پژوهشی و فناوری
مدیریت پژوهشی و امور آزمایشگاهها

 شيوهنامه تشویق مقاالت چاپ شده در مجالت معتبر بينالمللی
شیوه نامه تشویق نویسندگان مقاالت منتشرشده در نشریات معتبر بین المللی و داخلی برای دانشگاهها و موسسات
آموزشی و پژوهشی هیئت امنائی کشور
مقدمه
به منظور تشویق اعضای هیئت علمی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری جهت انتشار مقاله در مجالت علمی معتبر بین المللی و داخلی با
هدف ارتقای جایگاه ویژه ایران در تولید علم جهان و نیز تقویت و گسترش نشریات علمی معتبر داخلی برای تحقق اهداف سند چشم انداز
و نقشه جامع علمی کشور شیوه نامه " تشویق نویسندگان مقاالت منتشر شده در نشریات معتبر بین المللی و داخلی برای دانشگاهها و
موسسات آموزشی و پژوهشی هیئت امنائی کشور" بازنگری و جهت اجرا ابالغ می گردد.
ماده  -1تعاریف
-1-1کلیه دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی وابسته به وزارت علوم ،تحقیقات وفناوری،به اختصار "موسسه" نامیده می شوند.
-1-2ضریب تاثیر  :ضریب تاثیر هر نشریه  (IF) 1در یکسال مشخص ،با استفاده از فرمول زیر محاسبه می شود:
تعداد ارجاعهایی که در 𝟐 سال قبل از آن به مقاالت نشریه شده است
تعداد مقاله های نشریه در 𝟐 سال قبل از آن

= ضریب تاثیر نشریه در سال مورد نظر

-1-3ضریب تاثیر متوسط :منظور از ضریب تاثیر متوسط،میانگین ضریب تاثیر گروه موضوعی است که نشریه در آن قرار دارد .در این
خصوص برای نشریات نمایه شده در موسسه اطالعات علمی  ، ( ISI )2از ضریب تاثیر کل 3و برای نشریات نمایه شده در پایگاه استنادی
علوم جهان اسالم ، ( ISI ) 4از ضریب تاثیر متوسط 5استفاده شود.
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 شيوهنامه تشویق مقاالت چاپ شده در مجالت معتبر بينالمللی
 : Impact Factor ( IF ) 1ضریب تاثیر هر نشریه در یکسال مشخص
 : Institute for Scientific Information ( ISI )2موسسه اطالعات علمی (تامسون فعلی) واقع در ایاالت متحده که با استفاده از پایگاههای مختلف عملکرد
پژوهشی مولفه هایی مانند دانشگاهها و موسسات پژوهشی،نشریات  ،دانشمندان،رشته های موضوعی و کشورها را ارزیابی و اندازه گیری می کند.
Aggregated Impact Factor ( AIF )3
در صورتی که پایگاه گزارشهای استنادی نشریات  ( JCR )6نشریه را در چند گروه موضوعی قرار داده باشد،ضریب تاثیر متوسط نخستین گروه موضوعی مالک
است.
-1-4مقاله داغ : 7مقاله ای است که بنابر گزارش نمایه  ISCیا یکی از نمایه های معتبر بین المللی در  2سال قبل از سال مرجع دارای استنادهایی بیش از مقدار
مشخصی در هر رشته باشد (این مقدار در رشته های مختلف ،متفاوت است) .این مقاالت بوسیله پایگاه
 -1-5مقاله پر استناد

10

8

 ESIدر  ISIو پایگاه

9

 PESIدر  ISCاعالم می شود.

 :مقاله ای است که بنابر گزارش نمایه  ISCیا یکی از نمایه های معتبر بین المللی در  10سال قبل از سال مرجع دارای تعداد

استنادهایی بیش از مقدار مشخصی در هر رشته باشد(این مقدار در رشته های مختلف ،متفاوت است) .این مقاالت بوسیله پایگاه  ESIدر  ISIو پایگاه  PESIدر
 ISCاعالم می شود.
 -1-6مقاله کاربردی  :مقال ه ای است که از طرح های پژوهشی کاربردی استخراج شده است .این طرح ها باید تقاضا محور و مبتنی بر نیاز کشور باشند و منجر
به انعقاد قرارداد مورد تایید معاونت پژوهش و فناوری موسسه شود و شماره قرارداد در قسمت تقدیر و تشکر گزارش طرح آورده شده باشد .مقاله کاربردی مستخرج
از یک طرح کاربردی باید به تایید معاونت پژوهش و فناوری موسسه برسد.
ماده  -2افراد مشمول تشویق
 -2-1تمامی اعضای هیئت علمی رسمی و پیمانی دانشگاهها و موسسات آموزشی و پژوهشی وابسته به وزارت علوم،تحقیقات و فناوری مشمول این تشویق اند.
تبصره  : 1اعضای هیئت علمی قراردادی می توانند بنا به نظر موسسه از این تشویق بهره مند شوند.
 -2-2نویسندگان مقاالت موظف هستند نام موسسه خود را دقیقا به صورتی که توسط موسسه ابالغ شده،در مقاالت خود درج نمایند .در غیر اینصورت مشمول
پرداخت تشویقی نخواهند شد.
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 شيوهنامه تشویق مقاالت چاپ شده در مجالت معتبر بينالمللی
 : Journal Citation Reports ( JCR )6پایگاه گزارشهای استنادی نشریات که ضریب تاثیر نشریات را محاسبه و تعیین می کند .
Hot Paper 7
 : Essential Science Indicator ( ESI ) 8پایگاه طالیه داران علم که بر اساس داده های  10ساله که از پایگاه استنادی علوم در  ISIاخذ می کند در
دوره های  5س اله نشریات و دانشمندان را رتبه بندی می کند و مقاالت داغ و مقاالت پر استناد را معرفی می کند.
 : Persian Essential Science Indicator ( PESI )9پایگاه طالیه داران علم که بر اساس داده های  10ساله که از پایگاه استنادی علوم در  ISCاخذ و
" نام ریئس سازمان مرتبط " می کند در دوره های  5ساله نشریات و دانشمندان را رتبه بندی می کند و مقاالت داغ
 -2-3تشویقی به آن دسته از اعضای هیئت علمی تعلق می گیرد که آدرس موسسه محل خدمت تمام وقت آنها برابر مقررات موسسه به عنوان آدرس نوشته
شده باشد.
تبصره  :2اگر نویسنده اول دانشجو باشد ،ترتیب نویسندگان از نفر دوم محاسبه می گردد.
تبصره  : 3نویسنده مسئول به عنوان نویسنده اول منظور می گردد.
ماده  -3شرایط مقاالت قابل تشویق
این شیوه نامه شامل مقاالت منتشر شده به شرح زیر می باشد:
 -3-1مقاالت منتشر شده در مجالت تحت پوشش پایگاه گزارش استنادی مجالت )  ( JCRو ) ( PJCR 11
 -3-2مقاالت نمایه شده در پایگاههای استنادیWeb of Scienceو  Scopusطبق بند  3-4ماده  4این شیوه نامه
 -3-3مقاالت داغ و پراستناد بر اساس گزارش پایگاهها ی  ESIدر  ISIو  PESIدر ISC
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 شيوهنامه تشویق مقاالت چاپ شده در مجالت معتبر بينالمللی
 -3-4مقاالت منتشر شده در سایر نشریات علمی پژوهشی و علمی ترویجی دارای مجوز از وزارتین ( وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت ،درمان و آموزش
پزشکی ) یا نمایه شده بین المللی معتبر
ماده  -4نحوه محاسبه میزان تشویق هر مقاله
 -4-1مبلغ تشویق برای هر مقاله در مجالت نمایه شده در : JCR
𝐾 × )ریال 5,000,000

𝐹𝐼
×)
𝐹𝐼𝐴

(( =مبلغ تشویق برای هر مقاله 1≤ k ≥3

تبصره  : 5حداقل مبلغ تشویقی برای هر مقاله نمایه شده در  2 ،000،000 ، JCRریال است
هر چند میزان تشویق محاسبه شده کمتر از آن باشد.
تبصره  : 6مبلغ تشویق مقاالت نشریات حوزه های علوم انسانی و هنر با ضریب  2و حوزه علوم اجتماعی و رفتاری با ضریب  1/5محاسبه می شود.
تبصره  : 7حداکثر مبلغ تشویقی برای هر مقاله در مجالت نمایه شده در  2,000,000 JCRریال است هر چند میزان تشویق محاسبه شده بیشتر از آن باشد.
 -4-2مبلغ تشویق برای هر مقاله در مجالت نمایه شده در : ISC
𝐾 × )ریال = ((1/5𝐼𝐹 + 0/25) × 5,000,000مبلغ تشویق برای هر مقاله 1≤ k ≥3
 : Kاین ضریب به عهده دانشگاهها و موسسات پژوهشی می باشد که با توجه به منطقه جغرافیایی و تمایل دانشگاهها و موسسات پژوهشی برای داشتن تعداد مقاالت بیشتر
انتخاب می شود.
تبصره  : 8حداکثر مبلغ تشویقی برای هر مقاله در مجالت نمایه شده در10,000,000، ISC

ریال است هر چند میزان تشویق محاسبه شده بیشتر از آن

باشد.
 -4-3مبلغ تشویق برای هر مقاله به غیر از مجالت نمایه شده در  JCRو : ISC
الف -در نشریات نمایه شده در پایگاههای استنادی  Web of Scienceو Scopus

مبلغ  2 ،000،000ریال می باشد.

تبصره  : 9مبلغ تشویق مقاالت نشریات حوزه های علوم انسانی و هنر با ضریب  3و حوزه علوم اجتماعی و رفتاری با ضریب  1/5محاسبه می شود.
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 شيوهنامه تشویق مقاالت چاپ شده در مجالت معتبر بينالمللی
ب -مقاله هایی که در سایر مجالت علمی خارجی چاپ و در سایر پایگاههای معتبر بین المللی نمایه شده باشند به تشخیص موسسه می تواند حداکثر مبلغ
 1,000,000ریال تشویق شوند.
 -4-4مبلغ تشویق برای هر مقاله منتشره که به صورت مقاله کامل نمی باشد(این مقاالت بر اساس اطالعات نوع مدرک  12در نمایه تعیین می شود) حداکثر 70
درصد تشویق مقاله کامل خواهد بود.
 -4-5مبلغ تشویق برای هر مقاله منتشره کاربردی که مشمول یکی از موارد فوق الذکر نیز می باشد پس از محاسبه و با اعمال ضریب  ، 1/5تعیین می شود.
 -4-6در صورتی که مقاله دارای بیش از یک نویسنده باشد سهم تشویقی هر کدام از نویسندگان مقاله بر اساس جدول آیین نامه ارتقاء محاسبه می شود.
تبصره  : 10در صورتیکه نشریه ای در بیش از یک پایگاه نمایه شده باشد ،در تشویق مقاالت آن ،مبلغ باالتر مالک است.
تبصره  : 11حداقل و حداکثر مبلغ تشویقی قبل از اعمال درصد سهم همکاران می باشد.
تبصره  : 12عالوه بر مبلغ دریافتی بابت تشویق یک مقاله مطابق با این دستورالعمل ،نسبت به مقاالت زیر تشویقی ویژه تعلق می گیرد:
مقاالت منتشر شده در مجله  Natureبا شماره شاپا ( ) 0028- 0836و نشریه  Scienceبا شماره شاپای ( :) 8075-0036برای اینگونه مقاالت در
صورتیکه مبلغ تشویق محاسبه شده بیش از سقف مجاز پرداخت (تبصره  ) 7باشد به میزان  5برابر سقف پرداخت تعیین می شود و در صورتیکه مبلغ تشویق
محاسبه شده کمتر از سقف مجاز پرداخت (تبصره  ) 7باشد به میزان  5برابر مبلغ محاسبه شده می باشد.
مقاالت با عنوان مقاالت پراستناد  :برای اینگونه مقاالت در صورتیکه مبلغ تشویق محاسبه شده بیش از سقف مجاز پرداخت (تبصره  ) 7باشد به میزان  3برابر
سقف پرداخت تعیین می شود و در صورتیکه مبلغ تشویق محاسبه شده کمتر از سقف مجاز پرداخت (تبصره  ) 7باشد به میزان  3برابر مبلغ محاسبه شده می
باشد.
مقاالت با عنوان مقاالت داغ  :برای اینگونه مقاالت در صورتیکه مبلغ تشویق محاسبه شده بیش از سقف مجاز پرداخت (تبصره  ) 7باشد به میزان  2برابر سقف
پرداخت تعیین می شود و در صورتیکه مبلغ تشویق محاسبه شده کمتر از سقف مجاز پرداخت (تبصره  ) 7باشد به میزان  2برابر مبلغ محاسبه شده می باشد.
مقاالت منتشر شده در مجالتی که بر اساس ضریب تاثیر جزو  % 10اول گروه موضوعی می باشد :
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 شيوهنامه تشویق مقاالت چاپ شده در مجالت معتبر بينالمللی
برای اینگونه مقاالت در صورتیکه مبلغ تشویق محاسبه شده بیش از سقف مجاز پرداخت (تبصره )7
باشد به میزان  2برابر سقف پرداخت تعیین می شود و در صورتیکه مبلغ تشویق محاسبه شده کمتر از سقف مجاز پرداخت (تبصره ) 7
باشد به میزان  2برابر مبلغ محاسبه شده می باشد.
مقاالت با عنوان جبهه های پژوهش

13

 :برای اینگونه مقاالت در صورتیکه مبلغ تشویق محاسبه شده بیش از سقف مجاز پرداخت (تبصره

 ) 7باشد به میزان  1/5برابر سقف پرداخت تعیین می شود و در صورتیکه مبلغ تشویق محاسبه شده کمتر از سقف مجاز پرداخت (تبصره
 ) 7باشد به میزان  1/5برابر مبلغ محاسبه شده می باشد(.این مقاالت توسط پایگاه  ESIمعرفی می شود)
تبصره  : 13مبلغ تشویقی به نویسندگان غیر ایرانی مقاالت تعلق نمی گیرد.
تبصره  : 14طبق ماده  144قانون مالیاتهای مستقیم ،تشویق مقاالت از مالیات معاف است.
ماده  -5مقررات اجرایی
دستورالعمل اجرایی شیوه نامه تشویق نویسندگان مقاالت منتشر شده در نشریات معتبر بین المللی و داخلی برای دانشگاهها و موسسات
آموزشی و پژوهشی هیئت امنائی کشور پس از تصویب در شورای پژوهشی موسسه الزم االجرا بوده و یک نسخه از آن برای اطالع به
معاونت پژوهش و فناوری وزارت علوم،تحقیقات و فناوری ارسال می شود.
ماده  -6نظارت بر اجرا
نظارت بر حسن اجرای این شیوه نامه بر عهده معاونت پژوهش و فناوری وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری است.
ماده  -7تصویب
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 شيوهنامه تشویق مقاالت چاپ شده در مجالت معتبر بينالمللی
شیوه نامه تشویق نویسندگان مقاالت منتشر شده در نشریات معتبر بین المللی و داخلی برای دانشگاهها و موسسات آموزشی و پژوهشی
هیئت امنائی کشور مشتمل بر هفت ماده و چهارده تبصره در تاریخ  1390/9/1بازنگری و به تایید معاون پژوهش و فناوری رسیده است
و ازتاریخ ابالغ الزم االجراست.
با ابالغ این شیوه نامه ،کلیه شیوه نامه ها و دستورالعمل های مغایر ،لغو و بال اثر می گردد.
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