بسمه تعالی
آئین نامه ی نحوهی تشویق مقاالت علمی
ّوگبم ثب سًٍذ سٍ ثِ سضذ تَلیذات علوی ٍ ضشٍست سٌدص ٍ اسصیبثی تَلیذات علوی داًطگبُ ثب استفبدُ اص ضبخع ّبی پزیشفتِ
ضذُ ی ثیي الوللی ،دس ساستبی لذسداًی اص تالش ّبی علوی هحممبى عضیض ،هَسسِ آهَصش عبلی آیٌذگبى ،ثشخی تسْیالت
تطَیمی سا ثشای هحممبى دس لبلت "آئیي ًبهِ ی تطَیك همبالت علوی" ثِ ضشح صیش فشاّن هی ًوبیذ.
تعاریف
وًیسىدگان :ایي اضخبظ ضبهل اعضبی ّیأت علوی توبم ٍلتً ،یوِ ٍلت ،حك التذسیس ،داًطدَیبى ،داًص آهَختگبى،
داًص آهَصاى ،وبسهٌذاى ٍ ًیض اضخبغی هی ضَد وِ توبیل داسًذ ثِ ًبم هؤسسِ آهَصش عبلی آیٌذگبى همبلِ خَد سا اسائِ دٌّذ.
مؤلف اصلی یا وًیسىدٌ ( :)Corresponding Authorفشد یب افشادی وِ هسؤلیت ًَضتبسی ،تْیِ هحتَای همبلِ ٍ
هىبتجبت ثب هدلِ سا ثش عْذُ داسد .هؤلف اغلی ثبیذ ًطبًی پست الىتشًٍیىی خَد سا اعالم وٌذ ٍ ّوچٌیي ثب عالهت ّبیی هبًٌذ
ستبسُ یب وطیذى صیش خظ ،دس هیبى سبیش ًَیسٌذگبى همبلِ هطخع ضَد .دس ضوي عجبست Corresponding Author
ًیض لبثل لجَل است.
مقالٍ برتر :همبلِ ثشتش ثِ یىی اص هػبدیك صیش اضبسُ داسد:
 دس غَستی وِ همبلِ ای هَفك ثِ وست ستجِ یب افتخبس هلی ٍ ثیي الوللی ضَد( ٍ ISC،ISIعلوی پژٍّطی) ٍ یب ثِ عٌَاى
همبلِ ثشتش یه وٌفشاًس دس یه ًطشیِ  ٍ ISC،ISIعلوی پژٍّطی چبح ضَد.

 همبلِ ّبیی وِ ثِ عٌَاى  Hot Paper ٍ Highly Cited ،Review Paper ،Research Frontهعشفی هی ضًَذ اص
هػبدیك دیگش همبلِ ّبی ثشتش ّستٌذ.
ضرایط بُرٌ مىدی از تطًیق
تطَیك غشفب ثِ همبالتی تعلك هی گیشد وِ دس ثخص ٍاثستگی سبصهبًی(،)Affliation
" مًسسٍ آمًزش عالی آیىدگان،گريٌ  ،..............تىکابه ،مازودران ،ایران "
""Deparment of …………., Ayandegan Institiute of Higher Education, Tonekabon, Iran
 .1اضبسُ گشدد ،اگش ًَیسٌذُ ی همبلِ ثِ ًَعی ّوىبسی خبسی ٍ یب لجلی ثب هَسسِ سا داضتِ ثبضذ ٍ یب اص داًطدَیبى فبسغ
التحػیل داًطگبُ ثَدُ ثبضذ ٍ یب ثذٍى استجبط ثب داًطگبُ عاللوٌذ ثبضذ ًبم ٍ آدسس ایي داًطگبُ سا ثغَس وبهل ٍ غحیح
دسج ًوبیذ ،هی تَاًذ اص هضایبی ایي آییي ًبهِ ثشخَسداس گشدد.
 .2تطَیمی دس غَستی ثِ پژٍّطگش تعلك هی گیشد وِ ٍی ثِ عٌَاى ًَیسٌذُ هسئَل (اغلی) همبلِ ثبضذ .هىبتجبت هبلی ثشای
دسیبفت خبیضُ همبالت ،غشفب ثب ًَیسٌذُ ی هسئَل -اعن اص ّیئت علوی ،داًطدَ یب وبسهٌذ -اًدبم هی ضَد.
تبصرٌ :دس غَستی وِ آدسس ًَیسٌذُ ی هسئَل ،هَسسِ آهَصش عبلی آیٌذگبى ًجبضذً ،یوی اص هجلػ تطَیمی ثِ اٍلیي
ًَیسٌذُ ثب آدسس هؤسسِ آهَصش عبلی آیٌذگبى تعلك هی گیشد ٍ ایطبى هی تَاًٌذ ساسبً ًسجت ثِ دسیبفت خبیضُ الذام
ًوبیٌذ.
 .3فعبلیت پژٍّطی هَسد ًظش لجال دس ّیچ ًطشیِ ،وتبة یب وٌفشاًس علوی دیگشی اسائِ ًطذُ ثبضذ.
 .4هَضَع فعبلیت پژٍّطی پژٍّطگش ثبیذ دس تٌبست ثب تحػیالت ٍ تخػع ٍی ثبضذ.
 .5تٌْب فعبلیت ّبیی وِ چبح لغعی ٍ یب آًالیي ضذى آًْب هشثَط ثِ یىسبل گزضتِ ثبضٌذ هطوَل ایي آییي ًبهِ هی گشدد.
اهب ایي تبسیخ پزیشش هجٌبی هحبسجِ هجلػ تطَیك ٍ اهتیبص پژٍّطی خَاّذ ثَد(هَاسد خبغی وِ خبسج اص ایي ثبصُ ّستٌذ
ثب ًظش هعبٍى پژٍّطی هَسسِ لبثل ثشسسی است).

 .6الصم ثِ روش است تطَیك ،غشفب ثِ همبالت چبح ضذُ تعلك هی گیشد ٍ دس غَست اسائِ پزیشش همبلِ ،تطَیك هشثَعِ ثعذ اص
چبح لحبػ خَاّذ ضذ.
 .7ثِ همبلِ ّبیی وِ حبغل وبس هطتشن ثب هَسسِ ّبی علوی ٍ پژٍّطی خبسج اص داًطگبُ ،خبسج اص وطَس یب یه داًطگبُ
هعتجش خبسخی (هبًٌذ :فشغتْبی هغبلعبتی ،دٍسُ ّبی پ سب دوتشی ،وبسّبی تحمیمبتی داًطدَیبى ثَسسیِ دٍسُ دوتشی دس
داًطگبُ خبسخی ٍ ّ )...ستٌذ دس غَست دسج ًبم هَسسِ آهَصش عبلی آیٌذگبى دس وٌبس ًبم هَسسِ خبسخی ،خبیضُ تعلك
هی گیشد .هیضاى دسغذ تطَیمی ثب تَخِ ثِ ویفیت وبس علوی ٍ ًظش هعبًٍت پژٍّطی تعییي هی گشدد.
 .8همبالت هستخشج اص پبیبى ًبهِ ّب ٍ سسبلِ ّب ثبیذ ثِ ًبم داًطدَ ثبضذ ٍ آى هؤلف اغلی هحسَة هی ضَد .ثِ ّیچ ٍخِ
استبداى ساٌّوب هؤلف اغلی هحسَة ًوی ضًَذّ .وچٌیي فمظ ًبم افشاد هشتجظ ثب پبیبى ًبهِ سٍی همبالت دسج هی گشدد
(داًطدَ ،استبد ساٌّوب ٍ استبد هطبٍس) .آٍسدى ًبم افشاد دیگش تخلف هحسَة هی ضَد هگش عجك لشاسدادی ثب هَسسبت
خبسج داًطگبُ ٍ تبییذ هعبًٍت پژٍّطی.
مجالت مد وظر برای دریافت تطًیقات پژيَطی بدیه قرارود:
 .1مجالت معتبر داخلی:
 -1-1هدلِ ّبیی وِ ستجِ آًْب تَسظ یىی اص وویسیَى ّبی صیش غبدس ضذُ ثبضذ ٍ دستِ گشٍُ علوی
پژٍّطی ،علوی تشٍیدی تمسین ثٌذی هی ضًَذ.
الف -وویسیَى ثشسسی ًطشیبت ٍصاست علَم  ،تحمیمبت ٍ فٌبٍسی
ة -وویسیَى ثشسسی ًطشیبت ٍصاست ثْذاضت ،دسهبى ٍ آهَصش پضضىی
-2-1

هدالت داخلی داسای ًوبیِ ثیي الوللی هعتجش علوی پژٍّطی:

ایي هدالت ضبهل ولیِ هدالتی اص داًطگبُ ّستٌذ وِ دس پبیگبُ ّبیس هعتجش ثیي الوللی ًظیش (Scopus, springer,
 ٍ ) proquest , ISIهَسد تبییذ ضَسای پژٍّطی ٍ فٌبٍسی داًطگبُ ًوبیِ هیطًَذ .ایي هدالت هعبدل هدالت علوی ISI
 Listedاسصضیبثی هیطًَذ.
-3-1

-4-1
-5-1

هدالت ) :ISI(Web of Scienceایي هدالت دس فْشست هدالت ٍ ISIاسد ضذُ ٍ داسای ضشیت
تبثیش ّ Impact Factorستٌذ .آدسس ایي هدالت دس ًطبًی الىتشًٍیىی ( https://rvp.iau.ir
سبیت هعبًٍت پژٍّص ٍ فٌبٍسی ،دفتش گستشش تَلیذ علن) ثِ غَست  offlineلبثل دستشسی است.
هدالت  :ISI Listedهدالتی ّستٌذ وِ هَفك ضذُ اًذ دس فْشست ٍ ISIاسد ضًَذ ،اهب ٌَّص داسای IF
ًیستٌذ.
هدالت علوی هعتجش خبسخی ؼیش  :ISIهدالتی ّستٌذ وِ تَسظ یه یب چٌذ پبیگبُ هبًٌذCABi, :
ً Scopus, Medline, Pubmed, SAGE, OVID, Springer, Elsevier, Wileyوبیِ ٍ یب
چبح هی ضًَذ.

 -2مجالت  : ISCهدلِ ّبیی اعن اص فبسسی یب ؼیش فبسسی ّستٌذ وِ دس پبیگبُ استٌبدی علَم خْبى اسالم ًوبیِ ضذُ اًذ ،اهب
ٌَّص ثِ تبییذ وویسیَى ثشسسی ًطشیبت ٍصساتیي ًشسیذُ اًذ ٍ .اص عشیك  /http://isc.gov.irلبثل دستیبثی ّستٌذ .تٌْب
ثِ هدالتی دس ایي گشٍُ خبیضُ تعلك هیگیشد وِ هحل اًتطبس آى دس ایشاى ثبضذ.
تجػشُ :هفبلِ ّبی هبصاد ثش هَظفی پیص ثیٌی ضذُ دس عشح پژٍّطی هطوَل تطَیك خَاٌّذ ثَد.
محديدیت َای پرداخت جًایس مقالٍ:
ثِ همبلِ ّبی ثب ٍیژگی ّبی صیش ّیچ خبیضُ ای تعلك ًوی گیشد:
 -1دس غَستی وِ اص صهبى چبح ًْبیی همبلِ ثیص اص یىسبل گزضتِ ثبضذ ،هطوَل خبیضُ ًوی ضَد.

 -2ثِ همبلِ ّبی هٌتطش ضذُ دس هدلِ ّبی فبلذ اعتجبس وِ فْشست آًْب هشتجب دس سبیت هعبًٍت پژٍّص ٍ فٌبٍسی ثِ سٍص
هیگشددّ ،یچ خبیضُ ای تعلك ًویگیشد
 -3همبالتی وِ خبسج اص تخػع فشد ثبضذ
تبصرٌ :اگش همبلِ فشد عوذتب دس یه هدلِ خبظ ( ثِ خض هدالت  ISIداسای ضشیت تبثیش) چبح گشدد ،هَضَع ثِ عَس
ٍیژُ دس خلسِ ضَسای پژٍّطی هغشح ٍ دس ایي خػَظ تػوین گیشی هی گشدد.
مقدار تطًیقی; مبلغ جديل  *1ضریب جديل 2
جديل -1پایٍ تطًیقی مقاالت (مبالغ بر حسب ریال)
سُم سایروًیسىدگان

حداکثر مبلغ قابل پرداخت

تعداد وًیسىدگان

سُم مؤلف اصلی

1

8000000

-

8000000

2

5000000

3000000

8000000

3

4000000

4000000

8000000

4

4000000

4300000

8300000

5

4000000

4500000

8500000

 چٌبًچِ تعذاد ًَیسٌذگبى ثیص اص ً 5فش ثبضذ ًَیسٌذُ اغلی ثِ هیضاى سْن هؤلف اغلی اعالم ضذُ دس سدیف
پٌح خذٍل ضوبسُ  1تطَیك هی ضَد .ثبلی هبًذُ هجلػ تب سمف اعالم دس ّوبى ضشیت ثیي دیگش ًَیسٌذگبى ثِ تسبٍی
تمسین خَاّذ ضذ.
جديل ضمارٌ -2ضریب اوًاع مجالت علمی
علمی

علمی

علمی

علمی

سایر

خارجی

تريیجی

تريیجی
ISC

پژيَطی
غیر ISC

پژيَطی
ISC

مجالت

غیر ISI

خارجی

معتبر

ISI
()listed

ISI
()WOS

0.1

0.2

0.3

0.5

0.3

0.35

0.6

1

غیرISC

جديل  -3ضریب اوًاع َمایصَا
َمایص داخلی

َمایص مىطقٍای

َمایص ملی استاوی

َمایص خارجی بیه المللی

0.05

0.07

0.1

0.15

*وکتٍ قابل تًجٍ :حذاوثش تعذاد همبالت ّوبیص خْت ثْشُهٌذی اص عشح تطَیك همبالت ،سِ همبلِ دس سبل هیثبضذ.
 تبصرٌ  :دس غَستی وِ آدسس ًَیسٌذُ ی هسئَل ،هؤسسِ آهَصش عبلی آیٌذگبى ًجبضذً ،یوی اص هجلػ تطَیمی
ثِ اٍلیي ًَیسٌذُ ثب آدسس هؤسسِ آهَصش عبلی آیٌذگبى تعلك هی گیشد ٍ ایطبى هی تَاًٌذ ساسبً ًسجت ثِ
دسیبفت خبیضُ الذام ًوبیٌذ.
 عالٍُ ثش هَاسد هزوَس ،خذٍل صیش ًطبى دٌّذُ ضشیت افضایطی تطَیمی دس غَست افضایص تعذاد همبالت است.
تعداد مقاالت
ضریب افسایص(کل مبلغ تطًیقی  ISIدر سال)

4-6

7-9

11-12

13-15

16-18

مقالٍ

مقالٍ

مقالٍ

مقالٍ

مقالٍ

0.1

0.15

0.2

0.25

0.3

 19مقالٍ
0.4

 لبثل روش است اغل اهبًتذاسی علوی ٍ اغبلت پژٍّص هحَس هٌطَس اخاللی هَسسِ آهَصش عبلی آیٌذگبى هَسد
تَخِ خذی لشاس گیشد .دس غَست اثجبت تخلف اخاللی اص سَی هَسسِ ،ولیِ ٍخَُ تطَیمی پشداختی اص عشق
لبًًَی هستشد خَاّذ ضذ.
 آًچِ دس ایي آئیي ًبهِ روش ضذ ،هجٌبی هحبسجبت تطَیمی است .هَاسدی وِ خبسج اص ایي دستَسالعول است ،ثب
ًظش ضَسای پژٍّطی هَسسِ تػوین گیشی خَاّذ ضذ.

