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 رت معتب شریان مقاالت منتشر شده رد  و اعتبارسنجی شیوه انمه تشویق نویسندگان

 مقدمه
با  معتبر مجالت ردي علمی دستاوردها ارائه و چاپ به صنعتی کرمانشاه دانشگاه علمی هیات اعضاي تشویق و ترغیب منظور به

یوه نامه حاضر بر شمقاالت،  پاداش پرداخت نحوه ساختن مندقانون همچنین وجهان  هدف ارتقاي جایگاه کشور در تولید علم

ؤسسات مها و دانشگاه بین المللی و داخلی برايمعتبر نشریات در شده منتشر مقاالت نویسندگان تشویق نامه شیوه"مبناي مفاد

 ،1/9/1390مورخ  183866/3طی نامه شماره  ابالغی وزارت علوم، تحقیقات و فناوري" امنایی کشورآموزشی و پژوهشی هیئت 

 .ه استتدوین گردید

 

 : افراد مشمول تشویق1ماده 
 .شویق می باشنددانشگاه مشمول این تپیمانی : تمامی اعضا هیات علمی رسمی و 1-1

 "Kermanshah University of Technology"به صورت التین قاالت مدر را نام دانشگاه در آدرس دهی ان باید نویسندگ: 1-2

گاه صنعتی نام دانش دهی آنهامقاالتی که در آدرس.کرده باشندذکر  "صنعتی کرمانشاهدانشگاه " و در مقاالت فارسی به صورت

یت اتی، مأمورت مطالعمانند فرصباشد)در موارد خاص کرمانشاه ذکر نگردیده فاقد اعتبار و امتیاز پژوهشی و حمایت مالی می

 تحصیلی و ....اخذ امتیاز پژوهشی و تشویقی مقاله به نظر شوراي پژوهشی دانشگاه بستگی دارد.(

 ستفاده شود:ااز فرمت زیر آدرس دهی، در صورت اشاره به نام گروه و دانشکده  شیوهبه منظور یکسان سازي : 1تبصره

 کرمانشاه، کرمانشاه، ایران گروه ...، دانشکده ...، دانشگاه صنعتی

Department of …, Faculty of …, Kermanshah University of Technology, Kermanshah, Iran 
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 درنویسنده متقاضی  اول آدرس به عنوانصنعتی کرمانشاه  دانشگاه نام که گیردمی تعلق مقاالتی از دسته آن به تشویقی: 1-3

 در غیر این صورت تشویقی تعلق نخواهد گرفت. باشد شده ذکر مقاله

گاه وهشی دانشوز شوراي پژبایست مجباشد و در موارد ذیل نیز میممنوع می یرزه جز در موارد بچاپ مقاله با دو آدرس  :2تبصره

 اخذ گردد:

  انی پس ازازه زمبدر دوره فرصت مطالعاتی و صرفا در راستاي اهداف مشخص شده فرصت و در همان بازه زمانی یا در 

 دوره فرصت مطالعاتی و به تایید شوراي پژوهشی دانشگاه

  رد.جود داومقاالت در راستاي طرح پژوهشی مشترک با دانشگاه خارجی که قرارداد رسمی در راستاي اجراي آن 

 تبادل استاد و استاد مدعو براي تدریس در دانشگاه خارجی به مدت حداقل یک ترم کامل تحصیلی 

 گردد.نویسندگان از نفر دوم محاسبه می سنده اول باشد، ترتیب: اگر دانشجو نوی3تبصره 

 گردد.نویسنده اول منظور می همانند: نویسنده مسئول 4تبصره 

 : مقاالت اقبل تشویق:2ماده 
 منتشر شده به شرح زیر می باشد: این شیوه نامه شامل مقاالت

 (PJCR)و  (JCR) اسنادي مجالت: مقاالت منتشر شده در مجالت تحت پوشش پایگاه گزارش 2-1

 Scopus و  Web of Scienceي استنادي اه ها: مقاالت نمایه شده در پایگ2-2

 ISCدر  PESIو   ISIر د ESI هايپر استناد بر اساس گزارش پایگاه : مقاالت داغ و2-3

 وزارت از وزارتین )وزارت علوم، تحقیقات و فناوري و: مقاالت منتشر شده در سایر نشریات علمی پژوهشی داراي مجوز 2-4

 یا نمایه شده بین المللی معتبربهداشت، درمان و آموزش پزشکی( 

)داشتن شماره  مقاله یینها انتشار پرداخت مالک و است پرداخت قابل انتشار از پس سال دو تا حداکثر مقاالت تشویق: 5 تبصره

Volume   وIssue) است. 
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 الهنحوه محاسبه میزان تشویق هر مق: 3ماده 
 :JCR: مبلغ تشویق برای هر مقاله در مجالت نمایه شده در 3-1

 

 k=2.5                = ({
𝐼𝐹

𝐴𝐼𝐹
} × 5,000,000) × 𝑘به ریال مبلغ تشویق براي هر مقاله 

 

 : ISC: مبلغ تشویق برای هر مقاله در مجالت نمایه شده در 3-2

 

k=1.5                   = ({1.5 × 𝐼𝐹 + 0.25} × 5,000,000) × 𝑘مبلغ تشویق براي هر مقاله به ریال 

 

شویقی محاسبه شده کمتر از ، دو میلیون ریال است هر چند میزان تJCRحداقل مبلغ تشویقی براي هر مقاله نمایه شده در : 6 تبصره

 گرفته خواهد شد.در نظر  3آن باشد. حداکثر مبلغ تشویقی این مقاالت مطابق جدول 

شویقی محاسبه شده کمتر از دو میلیون ریال است هر چند میزان ت، ISCبراي هر مقاله نمایه شده در مبلغ تشویقی  حداقل :7تبصره 

 در نظر گرفته خواهد شد. 4حداکثر مبلغ تشویقی این مقاالت مطابق جدول  آن باشد.

 .همکاران می باشد مبلغ تشویقی قبل از اعمال درصد سهمحداقل  :8تبصره 

 

 : ISCو  JCRه در مبلغ تشویق برای هر مقاله به غیر از مجالت نمایه شد -3-3

 اشد.بریال می دومیلیونمبلغ   Scopusو  Web Of Scienceهاي استنادي در نشریات نمایه شده در پایگاه -الف

توانند یم د پژوهشیواحبه تشخیص  چاپ شده باشندمورد تایید وزارت علوم  پژوهشیمقاله هایی که در سایر مجالت علمی  -ب

 ریال تشویق شوند. یک میلیونحداکثر مبلغ 

 باشند.سایر مقاالت مشمول کمک هزینه چاپ و تشویقی مقاله نمی -ج

)این مقاالت بر اساس اطالعات نوع مدرک در مبلغ تشویق برای هر مقاله منتشره که به صورت مقاله کامل نمی باشد  -3-4

 درصد تشویق مقاله کامل خواهد بود. 70نمایه تعیین می شود( حداکثر 
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 5/1ل ضریب با اعما باشد پس از محاسبهفوق الذکر میکه مشمول یکی از موارد بلغ تشویق برای هر مقاله منتشره کاربردی م -3-5

 شود.، تعیین می

ا محور و باید تقاض . این طرح هااستخراج شده استهاي پژوهشی کاربردي اي است که از طرح: مقاله کاربردي مقاله9تبصره 

اد در قسمت ماره قراردشد و شمبتنی بر نیاز کشور باشد و منجر به انعقاد قرارداد مورد تایید معاونت پژوهش وفناوري دانشگاه با

 آورده شده باشد. مقالهتقدیر و تشکر 

  قالهسهم تشویقی هر کدام از نویسندگان م -3-6

اه مورخ ه دانشگبیست و هفتم هیئت رئیسبراي محاسبه سهم تشویقی هر کدام از نویسندگان مقاله، بر اساس مصوبه جلسه 

 که در (عداد نویسندگانتأثیر ت)ضریب  y در ضریب مقاله مبلغ تشویقیابتدا با توجه به تعداد نویسندگان مقاله، ، 01/11/1392

 شد: ضرب خواهدداده شده است،  1جدول

 با توجه به تعداد نویسندگان مقاله y: تعیین ضریب 1جدول 

 باالترو  5 4 3 2 1 تعداد نویسندگان

 y 1 25/1 35/1 45/1 50/1ضریب 
 

 

و /170334که طی نامه شماره   "وهشیرتبه اعضاي هیئت علمی آموزشی و پژشیوه نامه اجرایی آئین نامه ارتقاي م"مطابق با سپس 

در الزم به ذکر است که  شود.محاسبه می 2مطابق با جدول سهم تشویقی هر کدام از نویسندگان ابالغ شده است،  8/8/1395مورخ 

. به طور مثال در ثابت استکه در قسمت قبل محاسبه شد مبلغ کل تشویقی مقاله  ،2جدول بر اساسحین محاسبه سهم نویسندگان 

9و دوم به ترتیب نویسنده اول سهم یک مقاله با دو نویسنده، 

15
6و    

15
درصد  50شدهمقاله خواهد بود و مبلغ محاسبه تشویقی مبلغ   

 افزایش نخواهد یافت.
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  مقاله : درصد سهم هر یک از همکاران از تشویقی2جدول 

 تعداد همکاران
 مقاله تشویقیاز  نویسندگانسهم هر یک از 

 مجموع ضرایب
 بقیه همکاران اول

1 100% -  %100 

2 90% 60% 150% 

3 80% 50% 180% 

4 70% 40% 190% 

5 60%  %35  %200 

 250% حداکثر  ≤ %30 %50 و باالتر 6
 

سهم محاسبه چند که  خواهد بود هر 3جدول مطابق با  JCR در شده نمایهمقاالت  نویسندگان براي تشویقی سهمحداکثر : 10تبصره

 بیشتر باشد. 2شده بر اساس جدول 

ر چند که سهم محاسبه هخواهد بود  4مطابق با جدول  ISC در شده نمایهمقاالت  نویسندگان براي تشویقی سهم: حداکثر 11تبصره 

 بیشتر باشد. 2شده بر اساس جدول 

 ده نویسن با توجه به تعداد نویسندگان و به تفکیک سهم هر  JCR در شده مقاله نمایهحداکثر مبلغ تشویقی براي : 3جدول 

 سهم سایر)ریال( سهم نویسنده اصلی)ریال( دگاننتعداد نویس
حداکثر مبلغ تشویقی 

 مقاله)ریال(

1 13.300.000 - 13.300.000 

2 10.020.000 6.680.000 16.700.000 

3 8.000.000 5.000.000 18.000.000 

4 7.120.000 4.060.000 19.300.000 

5 6.000.000 3.500.000 20.000.000 

 20.000.000 ≥3.000.000 5.000.000 باالترو  6
 

 

  نویسنده هرو به تفکیک سهم  نویسندگانتعداد  با توجه به  ISC در شده نمایهبراي مقاله  تشویقیحداکثر مبلغ : 4جدول 
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 سایر)ریال(سهم  سهم نویسنده اصلی)ریال( دگاننتعداد نویس
حداکثر مبلغ تشویقی 

 مقاله)ریال(

1 6.650.000 - 6.650.000 

2 4.980.000 3.320.000 8.300.000 

3 4.000.000 2.500.000 9.000.000 

4 3.560.000 2.030.000 9.650.000 

5 3.000.000 1.750.000 10.000.000 

 10.000.000 ≥1.500.000 2.500.000 باالترو  6

 

قاالت ر تشویق مد ییدز تأابا درخواست متقاضی و پس  :در صورتی که نشریه اي در بیش از یک پایگاه نمایه شده باشد ، 12تبصره 

 آن مبلغ باالتر مالک است. 

-علق میتیقی ویژه ت زیرتشوه مقاال: عالوه بر مبلغ دریافتی بابت تشویق یک مقاله مطابق با این دستورالعمل ، نسبت ب 13تبصره 

 گیرد.

گونه  ( براي این0036-8075با شماره شاپاي ) Science( و نشریه 0028-0836با شماره شاپا ) Natureمقاالت منتشر شده در مجله 

برابر سقف پرداخت می  5( باشد، به میزان 10که مبلغ تشویق محاسبه شده بیش از سقف مجاز پرداخت )تبصره  مقاالت در صورتی

برابر مبلغ محاسبه شده  5( باشد ، به میزان 10شود و در صورتیکه مبلغ تشویق محاسبه شده کمتر از سقف مجاز پرداخت )تبصره 

 می باشد.

 جاز پرداختمسقف  از گونه مقاالت در صورتیکه مبلغ تشویق محاسبه شده بیش: براي اینمقاالت پر استنادمقاالت با عنوان 

ف اسبه شده کمتر از سقبرابر سقف پرداخت تعیین می شود و در صورتیکه مبلغ تشویق مح 3( باشد به میزان 11یا  10  )تبصره 

  برابر مبلغ محاسبه شده می باشد. 3( باشد ، به میزان 11یا  10 مجاز پرداخت )تبصره 
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اشد ( ب10بصره رداخت )تپرتیکه مبلغ تشویق محاسبه شده بیش از سقف مجاز گونه مقاالت در صو: براي اینداغمقاالت با عنوان 

( 10 بصره ز پرداخت )تبرابر سقف پرداخت تعیین می شود و در صورتیکه مبلغ تشویق محاسبه شده کمتر از سقف مجا 2به میزان 

  برابر مبلغ محاسبه شده می باشد. 2باشد ، به میزان 

گونه مقاالت می باشد: براي این  اول گروه موضوعی %10 ءبر اساس ضریب تأثیر جزمقاالت منتشر شده در مجالتی که 

ف پرداخت تعیین می شود برابر سق 2( باشد به میزان 10 در صورتیکه مبلغ تشویق محاسبه شده بیش از سقف مجاز پرداخت )تبصره

بر مبلغ محاسبه شده می برا 2( باشد ، به میزان 10 از سقف مجاز پرداخت )تبصرهو در صورتیکه مبلغ تشویق محاسبه شده کمتر 

 باشد.

 جاز پرداختز سقف م: براي اینگونه مقاالت در صورتیکه مبلغ تشویق محاسبه شده بیش ا جبهه های پژوهشمقاالت با عنوان 

جاز ده کمتر از سقف میکه مبلغ تشویق محاسبه شبرابر سقف پرداخت تعیین می شود و در صورت 5/1( باشد به میزان 10)تبصره 

 برابر مبلغ محاسبه شده می باشد. 5/1( باشد ، به میزان 10پرداخت )تبصره 

 .شوندمعرفی می ESIتوسط پایگاه  هاي پژوهش: مقاالت داغ، پراستناد و جبهه14تبصر

 این، شویقیتس از دریافت پو نباشد و یا جبهه پژوهش داغ  ،اي در هنگام دریافت تشویقی پراستناددر صورتی که مقاله: 15تبصره 

 عناوین را دریافت کند در صورت ارسال درخواست مجدد، ما به التفاوت مبلغ تشویقی پرداخت خواهد شد.

فرآیند ردیافت تشویقی هر مقاله:4ماده   
 طریق همین هشی، ازبایست پس از ثبت اطالعات و تأیید مقاله در سامانه مدیریت اطالعات پژودرخواست تشویقی مقاالت می

 سامانه ارسال گردد. 

گاه هب تصویب رسید و از این اتریخ الزم االجرا می باشد شورای ژپوهش   20/9/1395تبصره رد جلسه مورخ 15ماده و 4انمه رد  شیوهاین                                               .دانش

 


