شيوهنامه تشويق مقاالت چاپ شده در مجالت معتبر بينالمللي و داخلي
مصوب 7311/5/71
 -1هدف
به منظور افزايش كيفيت فعاليتهاي علمي ،انتشار دانش و ارتقاء سهم ايران در توليد دانش جهاني ،الزم استت مقتاالچ پتا
شده در مجالچ معتبر بينالمللي و مجالچ داخلي مورد تشويق قرار بگيرند.
 -2افراد مشمول تشويق
اعضاي هيئت علمي و دانشجوياني كه نام دانشگاه صنعتي سهند را در بخش آدرس مقاله ذكر كرده باشتند ،مشتموت تشتويق
مقاله مي باشند.
تبصره :1
دانشجويان :در صورتي كه مقاله آنها حاصل كارهاي پژوهشي در داخل دانشگاه تحتت نظتر و مشتاركت عضتو هيئتت علمتي
دانشگاه باشد مشموت تشويق مي باشند .بنابراين مقاالتي كه نام داشجو صرفا در آنها ذكر شده باشد قابل تشويق نمي باشد و
بايستي حتما يکي از اعضاي هيئت علمي دانشگاه صنعتي سهند نيز بعنوان نويسنده مقاله باشد.
تبصره :2
نويسندگان ساير دانشگاه ها ،موسساچ و مراكز اعم از داخلي و خارجي در تعداد نويسندگان لحاظ شده ،اما مبلغ تشويقي بته
آنها تعلق نمي گيرد.
 -3شرايط مقاالت قابل تشويق
مجله اي كه مقاله در آن به پا رسيده است بايد در  ISCنمايه شده باشد .ايتن فهرستت در و گتاه www.isc.gov.ir
موجود مي باشد .در رابطه با مقاالچ خارجي ،مجله اي كه مقاله در آن به پا رسيده است بايد در فهرست مجالچ نمايه شده
توستتم موسستته ) ISI (Institute for Scientific Informationباشتتد .فهرستتت ايتتن مجتتالچ در و گتتاه
 www.isinet.comموجود ميباشد.
 -4فرمول محاسبه ميزان تشويق هر مقاله JCR

توضيحات فرمول:
 :IFضريب تاثير مجله مقاله مورد نظر ()impact factor
 :AIFضريب تاثير تجمعي كتگوري اوت ()Aggregated impact factor
ضريب  Kهر سات توسم شوراي پژوهشي تعيين مي شود.
 -1-4ضريب تاثير هر مجله ( )IFدر يکسات مشخص از فرموت زير محاسبه ميشود:
تعداد ارجاعاچ  2سات قبل به مقاالچ مجله = ضريب تاثير مجله مقاله مورد نظر در يك سات مشخص
تعداد مقالههاي مجله در آن  2سات
 -2-4ضريب تاثير و ضريب تاثير تجمعي كتگوريها از سايت  Web of knowledgeاستخراج ميشود.

 -3-4حداقل و حداكثر مبلغ تشويق هر مقاله به ترتيب دو و بيست ميليون ريات ميباشد كه مطابق جدوت آيين نامته ارتقتا
بين نويسندگان تقسيم خواهد شد( .الزم به توضيح است كه مجموع ضرايب (مجموع درصد سهم نويسندگان) هر مقالته 111
درصد مي باشد)
 -4-4بيست درصد مبلغ تشويقي هر مقاله به كليه نويسندگاني كه دانشجو هستند تعلق ميگيرد .اگتر مقالته ،بتيش از يتك
نويسنده دانشجو داشته باشد مبلغ تشويقي به نسبت مساوي بين دانشجويان تقسيم مي شود.
 -5فرمول محاسبه ميزان تشويق هر مقاله ISC
= مبلغ تشويق هر مقاله (ريات)

(1.5 IF+0.25)×5/000/000×K
1≥K≥2
 -1-5ضريب تاثير مجالچ علمي و پژوهشي در پايگاه  ISCوجود دارد.
 -2-5در اين فرموت مقدار  Kبرابر  1است.
 -3-5سقف مبلغ تشويق هر مقاله علمي -پژوهشي نمايه شده در پايگاه استنادي  ISCپنج ميليون ريات مي باشد.
 -6توضيحات

 -1-6نحوه پرداخت تشويق مقاالچ به اعضاي هياچ علمي طبق نظر هياچ رئيسه دانشگاه خواهد بود.
 -2-6مبلغ تشويقي به نويسندگان خارج از دانشگاه مقاالچ تعلق نميگيرد.
 -3-6نويسندگان مقاالچ شامل اعضاي هياچ علمي دانشگاه (رسمي يا پيماني) ميشود.
 -4-6طبق ماده  144قانون مالياچهاي مستقيم ،تشويق مقاالچ از مالياچ معاف است.
 -5-6حداقل نام و يکي از نشانيهاي ارائه شده توسم نويسنده يا نويسندگان بايد در دانشگاه صنعتي سهند باشد.
 -6-6مقالهاي تشويق ميشود كه در ساتهاي گذشته تشويق نشده باشد.
 -7-6مقاله در يکي از شماره هاي منتشر شده مجله به پا رسيده باشد .مقاالچ داراي پتذير و يتا در حتات تائيتد نهتائي
) (Proofنميتوانند از تسهيالچ در نظر گرفته شده در اين شيوهنامه استفاده نمايند.
 -8-6از سات  86مقاالچ مجالچ فارسي زبان كه در پايگاه  ISCنمايه نشده باشند ،شامل تشويق نميشوند .تشتويق مقتاالچ
مجالچ معتبر جهاني غير فارسي زبان به تشخيص دانشگاه يا مو سسه پژوهشتي و بتا توجته بته نمايته شتدن در پايگتاههتاي
انجمنهاي علمي معتبر جهاني خواهد بود.
 -9-6در صورتيکه مجلهاي هم در  ISIو هم در  ISCنمايه شده باشد ،مبلغ باالتر مالك است.
 -11-6مبلغ تشويقي مقاالچ داغ و پر استناد تا دو برابر سقف ،قابل پرداخت است.
 -11-6مبلغ تشويقي مقاالچ پا شده در مجالچ با ضريب تاثير باال همانند مجالچ  Scinceو  Natureبصتورچ متوردي
در شوراي پژوهشي بررسي و تعيين خواهد شد.
تصويب
اين شيوه نامه مشتمل بر  6ماده و  2تبصره در تاريخ  1397/5/17به تصويب هياچ امناي دانشگاه صنعتي ستهند رستيد و از
تاريخ  1394/1/1قابل اجرا است.

