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دستورالعمل تشویق نویسندگان
مقاالت منتشر شده در نشریات معتبر بین المللی و داخلی

بهار95

بسمه تعالی
مقدمه
در راستای افزايش كيفيت فعاليتهای علمي و ارتقاء سهم دانشگاه در توليد و انتشار دانش و به منظور تشويق و ترغيب اعضای هيات علمي
دانشگاه به انتشار مقاله در مجالت معتبر علمي داخلي و خارجي ،دستورالعمل حاضر بر اساس " شیوه نامه تشویق مقاالت منتشر شده در
نشریات معتبر بین المللی و داخلی" مصوب  90/9/1وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری تنظيم گرديده است و پس از تصويب در شورای
پژوهشي دانشگاه الزم االجراء خواهد بود.
ماده  -1تعاریف و اصطالحات:
 : Impact Factor ) IF ( -1-1ضريب تاثير نشريه (  ) IFدر يکسال مشخص با استفاده از فرمول زير محاسبه مي شود.

تعداد ارجاع هایی که در  2سال قبل از آن به مقاالت نشریه شده است
= ضریب تاثیر نشریه در سال موردنظر
تعداد مقاله های مجله در  2سال قبل از آن
 : Aggregated Impact Factor )AIF( -1-2ضریب تاثیر کل
 : Average Impact Factor )AIF( -3-1ضریب تاثیر متوسط :منظور از ضريب تاثير متوسط ميانگين ضريب تاثير گروه موضوعی است
كه نشريه در آن قرار دارد.
* در صورتي كه پايگاه گزارشهای استنادی نشريات ( )JCRنشريه را در چند گروه موضوعي قرار داده باشد ميانگين ( )AIFگروههای
موضوعي نشريه در نظر گرفته مي شود.
 : Institute for Scientific Information )ISI( -4-1موسسه اطالعات علمي (تامسون فعلي) واقع در اياالت متحده كه با استفاده از
پايگاههای مختلف عملکرد پژوهشي مؤلفه هايي مانند دانشگاهها و مؤسسات پژوهشي ،نشريات ،دانشمندان ،رشتههای موضوعي و كشورها را
ارزيابي و اندازه گيری مي كند.
 : Islamic World Science Citation Center )ISC( -5-1پايگاه استنادی علوم جهان اسالم
 : Journal Citation Reports )JCR( -6-1پايگاه گزارش های استنادی نشريات كه ضريب تاثير نشريات را محاسبه و تعيين مي كند.
 : Essential Science Indicator ) ESI ( -7-1پايگاه طاليه داران علم كه بر اساس دادههای  10ساله كه از پايگاه استنادی علوم در ISI
اخذ مي كنند در دوره های  5ساله نشريات و دانشمندان را رتبه بندی مي كند و مقاالت داغ و مقاالت پر استناد را معرفي مي كند.
 : Persian Essential Science Indicator )PESI( -8-1پايگاه طاليه داران علم كه بر اساس داده های  10ساله كه از پايگاه استنادی
علوم در ISCاخذ مي كنند در دوره های  5ساله نشريات و دانشمندان را رتبه بندی مي كند و مقاالت داغ و مقاالت پر استناد را معرفي مي كند.

 : Persian Journal Citation Reports )PJCR( -9-1پايگاه گزارش های استنادی نشريات فارسي كه ضريب تاثير نشريات فارسي را
محاسبه و تعيين مي كند.
 ) Hot Paper ( -10-1مقاله داغ :مقاله ايست كه بنابر گزارش نمايه  ISCيا يکي از نمايه های معتبر بين المللي در  2سال قبل از سال
مرجع دارای استنادهايي بيش از مقدار مشخصي در هر رشته باشد (اين مقدار در رشتههای مختلف متفاوت است) .اين مقاالت بوسيله پايگاه
 ESIدر ISIو پايگاه  PESIدر ISCاعالم مي شود.
 ) Highly Cited( -11-1مقاله پر استناد :مقالهايست كه بنابر گزارش نمايه  ISCيا يکي از نمايههای معتبر بين المللي در  10سال قبل از سال
مرجع دارای تعداد استنادهايي بيش از مقدار مشخصي در هر رشته باشد( .اين مقدار در رشته های مختلف متفاوت است) .اين مقاالت بوسيله
پايگاه  ESIدر  ISIو پايگاه  PESIدر  ISCاعالم مي شود.
 -12-1مقاله كاربردی :مقاله ايست كه از طرح های پژوهشي كاربردی استخراج شده است .اين طرح ها بايد تقاضا محور و مبتني بر نياز كشور
باشند و منجر به انعفاد قرارداد مورد تاييد معاونت پژوهش و فناوری مؤسسه شود و شماره قرارداد در قسمت تقدير و تشکر گزارش طرح
آورده شده باشد .مقاله كاربردی مستخرج از يک طرح كاربردی بايد به تاييد معاونت پژوهش و فناوری مؤسسه برسد.
ماده  -2افراد مشمول تشویق
 -2-1اعضاء هيأت علمي (رسمي يا پيماني) در كليه گروههای آموزشي و پژوهشي كه در مقالهی خود نام و نشاني دانشگاه بناب را دقيقاً ذكر
كرده باشند مشمول دريافت پاداش خواهند بود .در غير اين صورت پاداشي به آنها تعلق نخواهد گرفت.
 -2-2آن دسته از كارشناسان گروههای آموزشي و پژوهشي كه مقاالت آنها در مجالت معتبر داخلي و خارجي چاپ مي گردد همانند اعضای
هيـأت علمي مشمول دريافت پاداش خواهند بود.
 -2-3آن عده از اعضای هيات علمي بازنشته كه موفق به چاپ مقاله به نام دانشگاه بناب در مجالت علمي مي گردند نيز همانند اعضای هيات
علمي شاغل مشمول دريافت پاداش خواهند بود.
 -2-4درج نام و نشاني دانشگاه بناب به عنوان آدرس محل خدمت جهت دريافت پاداش مقاله ضروری است .اما چنانچه مؤلف دارای بيش از
يک آدرس در مقاله باشد فقط در صورتي كه نام دانشگاه بناب به عنوان آدرس اول ذكر شود به ايشان پاداش تعلق مي گيرد.
تبصره ( :)1در مواردی كه عضو هيات علمي دانشگاه بناب در مـأموريت تحصيلي بوده و نام و نشاني محل دانشگاه تحصيل خود را قبل از نام
و نشاني دانشگاه بناب ذكر كرده باشد از موضوع بند ( )2-4مستثني خواهد بود.
 -2-5اگر نويسنده اول دانشجو باشد ،ترتيب نويسندگان از نفر دوم محاسبه مي شود.
تبصره ( :)2از محل اعتبارات مديريت پژوهش و فناوری  % 15مبلغ كل پاداش متعلقه به مقاالت منتشره در مجالت علمي -پژوهشي داخلي و
خارجي نيز به دانشجوی مشاركت كننده در انتشار مقاله پرداخت مي گردد.
ماده  -3مقاالت مشمول این شیوه نامه
 -1-3مقاالت منتشر شده در مجالت تحت پوشش پايگاه گزارش استنادی مجالت ( ) JCRو () PJCR
 -2-3مقاالت منتشر شده در مجالت تحت پوشش پايگاه استنادی  Web of Scienceو Scopus
 -3-3مقاالت داغ و پراستناد بر اساس گزارش پايگاههای  ESIدر  ISIو  PESIدر ISC

 -3-4مقاالت منتشر شده در ساير نشريات علمي پژوهشي و علمي ترويجي دارای مجوز از وزارتين ( وزارت علوم ،تحقيقات و فناوری و
وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پژشکي) يا نمايه شده بين المللي معتبر
تبصره ( : ) 3تشويق مقاالت حداكثر تا دو سال پس از از انتشار مقاله قابل پرداخت است و مالک پرداخت نيز ارائه نسخه چاپ شده نهايي مقاله
مي باشد.

ماده  -4نحوه محاسبه میزان تشویق هر مقاله
الف -حداقل و حداكثر مبلغ تشويقي قبل از اعمال درصد سهم همکاران مي باشد.
 -4-1مبلغ تشویق برای هر مقاله منتشره در مجالت نمایه شده در : JCR
 IF 
 = ) مبلغ تشويق برای هر مقاله
(  kريال  * 5/000/000
 AIF 



مقدار ضريب  Kدر فرمول محاسبه ميزان تشويق هر مقاله برابر  2/5تعيين گرديده است.

تبصره ( : )4حداقل مبلغ تشويقي برای هر مقاله در مجالت نمايه شده در  2/000/000، JCRريال مي باشد هرچند ميزان تشويق محاسبه شده
كمتر از آن باشد.
تبصره ( : )5مبلغ تشويق مقاالت نشريات حوزه های علوم انساني و هنر با ضريب  2و حوزه علوم اجتماعي و رفتاری با ضريب  3محاسبه مي
شود.
تبصره ( : )6حداكثر مبلغ تشويقي برای هر مقاله نمايه شده در  30/000/000 ، JCRريال مي باشد هر چند ميزان تشويق محاسبه شده بيشتر از
آن باشد.
 -2-4مبلغ تشویق برای هر مقاله منتشره در مجالت نمایه شده در : ISC
(  kريال  = )1/5 IF + 0/25( * 5/000/000مبلغ تشويق برای هر مقاله


مقدار ضريب  Kدر فرمول محاسبه ميزان تشويق هر مقاله برابر  1/5تعيين گرديده است.

تبصره ( : )7حداكثر مبلغ تشويقي برای هر مقاله نمايه شده در 10/000/000 ،ISCريال مي باشد هرچند ميزان تشويق محاسبه شده بيشتر از آن
باشد.
 -3-4مبلغ تشویق برای هر مقاله منتشره به غیر از مجالت نمایه شده در  JCRو: ISC
الف -در نشريات نمايه شده در پايگاه های استنادی  Web of Scienceو  Scopusمبلغ  2/000/000ريال ميباشد.
تبصره( :)8مبلغ تشويق مقاالت نشريات حوزه های علوم انساني و هنر با ضريب  2و حوزه علوم اجتماعي و رفتاری با ضريب  1/5محاسبه مي
شود.
 -4-4مبلغ تشویق برای هر مقاله منتشره که به صورت مقاله کامل نمی باشد:
مبلغ تشويق اين مقاالت كه بر اساس اطالعات نوع مدرک (  ) Document Typesدر نمايه تعيين مي شود تشويقي تعلق نمي گيرد.
 -4-5مبلغ تشویق برای هر مقاله منتشره کاربردی:

مبلغ تشويق اين مقاالت كه مشمول يکي از موارد فوق الذكر نيز ميباشند پس از محاسبه و با اعمال ضريب  1/5تعيين مي شود.
ماده  -5مقاالتی که تشویق به آنها تعلق می گیرد:
عالوه بر مبلغ دريافتي بابت تشويق يک مقاله مطابق اين دستورالعمل ،برای مقاالت مشروحه ذيل تشويقي ويژه تعلق خواهند گرفت( .توضيح
اينکه اين مقاالت توسط پايگاه  ESIمعرفي ميشوند).
 -1-5مقاالت منتشره شده در مجله  Natureبا شماره شاپای ( )0028 -0836و نشریه  Scienceبا شماره شاپای (:) 8075-0036
پاداش ويژه برای مقاالت فوق ا لذكر ،د ر صورتي كه مبلغ تشويق محاسبه شده بيش از سقف مجاز پرداخت مورد اشاره در (تبصره )6اين
دستورالعمل باشد به ميزان  5برابر سقف پرداخت و در صورتي كه مبلغ تشويق محاسبه شده كمتر از سقف مجاز مورد اشاره در (تبصره )6
باشد به ميزان  5برابر مبلغ محاسبه شده خواهد بود.
 -5-2مقاالت پر استناد:
پاداش ويژه برای مقاالت پراستناد ،در صورتي كه مبلغ تشويق محاسبه شده بيش از سقف مجاز پرداخت مورد اشاره در (تبصره )6اين
دستورالعمل باشد به ميزان  2برابر سقف پرداخت و در صورتي كه مبلغ تشويق محاسبه شده كمتر از سقف مجاز مورد اشاره در (تبصره )6
باشد به ميزان  2برابر مبلغ محاسبه شده خواهد بود.
 -5-3مقاالت داغ:
پاداش ويژه برای مقاالت داغ  ،در صورتي كه مبلغ تشويق محاسبه شده بيش از سقف مجاز پرداخت مورد اشاره در (تبصره )6اين دستورالعمل
باشد به ميزان  2برابر سقف پرداخت و در صورتي كه مبلغ تشويق محاسبه شده كمتر از سقف مجاز مورد اشاره در (تبصره  )6باشد به ميزان 2
برابر مبلغ محاسبه شده خواهد بود.
 -5-4مقالت منتشره شده در مجالتی که بر اساس ضریب تاثیر جزو  %10اول گروه موضوعی می باشند:
پاداش ويژه برای اينگونه مقاالت ،در صورتي كه مبلغ تشويق محاسبه شده بيش از سقف مجاز پرداخت مورد اشاره در (تبصره )6اين
دستورالعمل باشد به ميزان  2برابر سقف پرداخت و در صورتي كه مبلغ تشويق محاسبه شده كمتر از سقف مجاز مورد اشاره در (تبصره )6
باشد به ميزان  2برابر مبلغ محاسبه شده خواهد بود.
 -5-5مقاالت با عنوان جبهههای پژوهش (:)Research Fronts
پاداش ويژه برای اينگونه مقاالت ،در صورتي كه مبلغ تشويق محاسبه شده بيش از سقف مجاز پرداخت مورد اشاره در (تبصره )6اين
دستورالعمل باشد به ميزان  1/5برابر سقف پرداخت و در صورتي كه مبلغ تشويق محاسبه شده كمتر از سقف مجاز مورد اشاره در (تبصره )6
باشد به ميزان  1/5برابر مبلغ محاسبه شده خواهد بود.

ماده  -6سایر توضیحات ضروری:
 -1-6در صورتي كه مقاله دارای بيش از يک نويسنده باشد سهم تشويقي هر كدام از نويسندگان مقاله بر اساس جدول آيين نامه ارتقاء بشرح
ذيل محاسبه و پرداخت خواهد شد.
مجموع ضرایب

ستون 1

ستون 2

ستون 3

تعداد نویسندگان

نسبت سهم هر یک از سایر

نسبت سهم هریک از سایر

همکاران

همکاران

1

% 100

-

% 100

2

% 90

% 60

% 150

3

% 80

% 50

% 180

4

% 70

% 40

% 190

5

% 60

% 30

% 180

( 6و باالتر)

% 50

> % 25

% 175

 -2-6دانشگاه بناب سهم هر كدام از نويسندگان مقاله را كه عضو هيات علمي اين دانشگاه مي باشند مستقالً محاسبه و به آنها پرداخت مي كند.
اگر نويسندگان مقاله از چند دانشگاه و يا موسسه آموزشي و پژوهشي باشند ،اعضای هيات علمي ساير دانشگاهها و موسسات مي بايست برای
حق التشويق سهم خود ،به موسسه خودشان مراجعه كنند.
 -3-6مبلغ تشويقي به نويسندگان غيرايراني مقاالت تعلق نمي گيرد.
 -4-6مبلغ تشويقي تا سقف  10/000/000ريال برای مقاالت  ISIاعضا هيات علمي مدعو دانشگاه بناب كه اسم دانشگاه بناب را به عنوان نام
و نشاني اول انتخاب كنند تعلق مي گيرد.
 -5-6درصورتي كه نشريهای در بيش از پايگاه نمايه شده باشد در تشويق مقاالت آن ،مبلغ باالتر مالک است.
-6-6طبق ماده  144قانون مالياتهای مستقيم ،تشويق مقاالت از ماليات معاف است.
دستورالعمل حاضر مشتمل بر  6ماده و  8تبصره پس از بررسي در جلسات مکرر شورای پژوهشي دانشگاه نهايتاً در مورخه  1395/1/21به
تصويب رسيده است و از تاريخ  1396/1/1الزم االجراء خواهد بود .ضمناً با ابالغ اين دستورالعمل ،دستورالعمل مصوب سال  1392دانشگاه
تحت عنوان " دستورالعمل پرداخت پاداش چاپ مقاالت در مجالت معتبر داخلي و خارجي "لغو و بالاثر مي گردد.

