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 دستورالعمل اجرايي تشويق مقاالت دانشجويان پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

 المللي و داخليمنتشر شده در نشريات معتبر بين

 

 مقدمه: 

تشویق دانشجویان پژوهشگاه و هدایت آنان به سمت تحقیق در زمینه نیازهای علمی کشور و تربیت پژوهشگران         به منظور 

سانی و به منظور   صه داخلی و      در زمینه های علوم ان شگاه در عر شگاه حوزه و دان شاخص تولید مقاالت علمی پژوه ارتقای 

تقای جایگاه پژوهشگاه حوزه و دانشگاه در بین دانشگاهها و    و نیز ار بین المللی و گسترش ضریب نفوذ آن در مجامع علمی  

شی وزارت علوم،     سات پژوه س ستورالعمل اجرایی  تحقیقات و فناوری مو شجویی   د شویق مقاالت دان شرح ذیل تدوین    ت به 

 :دشومی

 : افراد مشمول تشويق1ماده 

  باشند.مشمول دستورالعمل میدانشجویان پژوهشگاه حوزه و دانشگاه کلیه 

 

 : مقاالت قابل تشويق: 2ماده 

 . PJCRو  JCRمقاالت نمایه شده در مجالت تحت پوشش پایگاه گزارش استنادی مجالت  -1

 . Scopusو  Web of scienceهای استنادی مقاالت نمایه شده در پایگاه -2

 ISCدر  PESIو  ISIدر  ESIهای مقاالت داغ و پراستناد براساس گزارش پایگاه -3

شده در سایر نشریات علمی پژوهشی و علمی ترویجی دارای مجوز از وزارتین یا نمایه شده بین المللی مقاالت منتشر  -4

 معتبر

 : شرايط مقاالت قابل تشويق:3ماده 

بایست در مقاله وابستگی دانشجو به پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و پست الكترونیكی وی متعلق به پژوهشگاه می -1

 درج شده باشد.

داکثر تا یک سال پس از انتشار مقاله قابل پرداخت است و مالك پرداخت نیز انتشار نهایی مقاله تشویق مقاالت ح -2

 باشند.مقاالت دارای پذیرش یا در حال تایید نهایی مشمول این دستورالعمل نمیاست. 

شدن           -3 شی  شگاه که فرآیند علمی پژوه صی پژوه ص شجویان به ارایه مقاله در مجالت علمی تخ شویق دان را  جهت ت

 شوند.نمایند، مقاالت این مجالت نیز مشمول تشویق مقاالت علمی ترویجی میطی می

 مقاالتی که دفاعیه رساله دکتری منوط به انتشار آن می باشد مشمول تشویق نمی باشد. -4
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 )كليه ارقام به ريال است(نحوه محاسبه ميزان تشويقي هر مقاله: 4ماده 

 

 (Web of Science) مقاالت نمايه شده در پايگاه   JCRمبلغ تشويقي براي هر مقاله در مجالت نمايه شده در   -1-4

 

 2* ريال 000/000/5مبلغ تشويقي= )نسبت ضريب تاثير به ميانگين آن(*

 

ریال است هر چند میزان تشویق محاسبه شده کمتر   000/000/2مبلغ  JCRحداقل تشویق هر مقاله نمایه شده در  -1تبصره 

 از آن باشد.

صره   شده در     -3تب شویقی برای هر مقاله در مجالت نمایه  ست هر چند میزان    6.000.000مبلغ  JCRحداکثر مبلغ ت ریال ا

 تشویق محاسبه شده بیشتر از آن باشد.

 ISCشده در  مبلغ تشويق براي هر مقاله در مجالت نمايه -2-4

مبلغ تشويقي=[(5/1  IF+ 25/0  (   *  000/000/5  [ * 2 

K  گردد.تصویب می 2: این ضریب در پژوهشگاه حوزه و دانشگاه عدد 

ریال اسررت هر چند میزان تشررویق   000/000/5مبلغ  ISCحداکثر تشررویق هر مقاله در مجالت نمایه شررده در  -4تبصررره 

 محاسبه شده بیشتر از آن باشد.

 : ISCو  JCRمبلغ تشويق براي هر مقاله به غير از مجالت نمايه شده در  -3-4

 باشد.ریال می 000/000/2مبلغ  Scopusو  Web of Scienceالف. در نشریات نمایه شده در پایگاههای استنادی 

یه شده باشند به تشخیص المللی نماهایی که در سایر مجالت علمی خارجی چاپ و در سایر پایگاههای معتبر بینب. مقاله

 ریال تشویق شوند. 000/000/1تواند حداکثر مبلغ موسسه می

)این مقاالت براساس اطالعات نوع مدرك باشد مبلغ تشويق براي هر مقاله منتشره كه به صورت مقاله كامل نمي -4-4

 درصد تشویق مقاله کامل خواهد بود. 70شود( حداکثر در نمایه تعیین می

باشد پس از محاسبه و با که مشمول یكی از موارد فوق الذکر نیز میمبلغ تشويق براي هر مقاله منتشره كاربردي  – 5-4

 شود.تعیین می 5/1اعمال ضریب 

سهم تشویقی هرکدام از نویسندگان مقاله براساس جدول در صورتي كه مقاله داراي بيش از يك نويسنده باشد،  -6-4

 شود.می آیین نامه ارتقا محاسبه

 ای در بیش از یک پایگاه نمایه شده باشد در تشویق مقاالت آن مبلغ باالتر مالك است.: در صورتی که نشریه6تبصره 

 باشد.: حداقل و حداکثر مبلغ تشویقی قبل از اعمال درصد سهم همكاران می7 تبصره

ورالعمل، نسبت به مقاالت زیر تشویقی ویژه تعلق : عالوه بر مبلغ دریافتی بابت تشویق یک مقاله مطابق با این دست8تبصره

 گیرد:می

شده در مجله     - شر  شاپا )    Natureمقاالت منت شماره  شریه  0028-0836با  شاپای )    Science( و ن شماره  (:  0036-8075با 

شد به میزان           سقف مجاز پرداخت با شده بیش از  سبه  شویقی محا صورتی که مبلغ ت سقف  برابر  5برای اینگونه مقاالت در 

برابر مبلغ   5شود و در صورتی که مبلغ تشویق محاسبه شده کمتر از سقف مجاز پرداخت باشد به میزان          پرداخت تعیین می

 باشد.محاسبه شده می
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مقاالت با عنوان مقاالت پراستناد: برای اینگونه مقاالت در صورتی که مبلغ تشویق محاسبه شده بیش از سقف مجاز پرداخت     -

شود و در صورتی که مبلغ تشویق محاسبه شده کمتر از سقف مجاز پرداخت        برابر سقف پرداخت تعیین می  3باشد به میزان  

 باشد.برابر مبلغ محاسبه شده می 3باشد به میزان 

سقف مجاز پرداخت            - شده بیش از  سبه  شویق محا صورتی که مبلغ ت مقاالت با عنوان مقاالت داغ: برای اینگونه مقاالت در 

شود و در صورتی که مبلغ تشویق محاسبه شده کمتر از سقف مجاز پرداخت        برابر سقف پرداخت تعیین می  2 باشد به میزان 

 باشد.برابر مبلغ محاسبه شده می 2باشد به میزان 

باشد: برای اینگونه مقاالت  درصد  اول گروه موضوعی می   10مقاالت منتشر شده در مجالتی که براساس ضریب تاثیر جزء      -

شود و  برابر سقف پرداخت تعیین می  2ه مبلغ تشویق محاسبه شده بیش از سقف مجاز پرداخت باشد به میزان      در صورتی ک 

 باشد.برابر مبلغ محاسبه شده می 2در صورتی که مبلغ تشویق محاسبه شده کمتر از سقف مجاز پرداخت باشد به میزان 

سقف مجاز          های پژوهش: برای این گونه مقاالت در مقاالت با عنوان جبهه - شده بیش از  سبه  شویق محا صورتی که مبلغ ت

شد به میزان   سقف پرداخت تعیین می  5/1پرداخت با سقف          برابر  شده کمتر از  سبه  شویق محا صورتی که مبلغ ت شود و در 

 شود.معرفی می ESIباشد. این مقاالت توسط پایگاه برابر مبلغ محاسبه شده می 5/1مجاز پرداخت باشد به میزان 

 : نحوه لحاظ تعداد نويسندگان5 ماده

مسؤول مقاله باشد و استاد مربوطه از خارج پژوهشگاه تمام مبلغ تشویقی به نویسنده دانشجوی پژوهشگاه اگر  -

 .دانشجو تعلق می گیرد

در صورتی که در تألیف مقاله به جز دانشجو و استاد مربوطه همكاران دیگری نیز مشارکت داشته باشند مبلغ تشویق  -

 آیین نامه ارتقاء تقسیم شده و فقط به دانشجوی پژوهشگاه سهم اختصاصی اعطا می شود.طبق 

به منظور تشویق اعضای هیأت علمی و دانشجویان پژوهشگاه، چنان چه مقاله دانشجوی پژوهشگاه و یكی از استادان  -

 مبلغ تشویق تعلق می گیرد.گروه های علمی پژوهشگاه باشد به هر یک از مؤلفان )دانشجو و استاد( به طور مستقل 

چنان چه چند دانشجوی پژوهشگاه مإلف مقاله باشند، دانشجوی اول مسؤول مقاله بوده و مبلغ تشویقی طبق آیین   -

 نامه ارتقاء به دانشجویان تعلق می گیرد.

 قانون مالیاتهای مستقیم، تشویق مقاالت از مالیات معاف است. 144طبق ماده  : 6ماده 

 د اجرايي: فرآين7ماده 

به همراه با تایید مدیر گروه مبلغ پرداختی را محاسبه و نامه پرداختی را این دستورالعمل کارشناس گروه براساس 

 .نمایدمیرسال های پرداختی اای که مقاله در آن منتشر شده است طبق روال نامهاصل مجله

 

شورای  11/2/96 مورخ 482/220/96 مصوبه شماره جنپ بندتبصره به موجب  8ماده و  8این دستورالعمل در  : 8ماده 

 االجراست. باشد الزممی 1/7/1394پژوهشگاه به تصویب رسید و  برای مقاالتی که تاریخ چاپ آنها بعد از 
 


