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 تعالیبسمه

 معاونت آموزشی و پژوهشی

 التشویق مقاالتحق نامهينئآ

 مقدمه:

 دانشگاهاه تقای جایگهدف ار با المللی و داخلیر مقاله در مجالت علمی معتبر بینعلمی جهت انتشاتأمنظور تشویق اعضای هی به 
ت قاالمویسندگان تشویق ن ییاجرا نامهآئین ،انداز و نقشه جامع علمی کشورسند چشمو تحقق اهداف  حیدریه در تولید علمتربت

 :باشده توسط وزارت علوم به شرح زیر مییید شدأالمللی و داخلی تمنتشر شده در نشریات معتبر بین

 تعاریف: -1ماده 

ع سال قبل از سال مرج 2لی در الملهای معتبر بینیا یکی از نمایه ISCای است که بنابر گزارش نمایه مقاله له داغ:مقا-1-1

به وسیله  ین مقاالتااست(.  های مختلف، متفاوتهر رشته باشد )این مقدار در رشتهدارای استنادهایی بیش از مقدار مشخصی در 
 شود.اعالم می ISIدر  ESIپایگاه 

 

ال سال قبل از س 10المللی در نهای معتبر بییا یکی از نمایه ISCای است که بنابر گزارش نمایه مقالهمقاله پراستناد: -1-2

  اوت است(.لف، متفهای مختهر رشته باشد )این مقدار در رشتهدر مرجع دارای تعداد استنادهایی بیش از مقدار مشخصی 

 

 افراد مشمول تشویق -2ماده 

همچنین  باشند.می یول این تشویقحیدریه مشمتربت دانشگاهطرح سربازی  و پیمانی ،علمی رسمیتأمامی اعضای هیت -2-1

ول مشمیدریه حاه تربتدانشگ دانشجویانو  علمی)که عضو هیأت علمی هیچ دانشگاهی نباشند(، اعضای غیر هیأت مدرسین مدعو
 باشند.حیدریه میه تربتدانشگاعلمی تأهیالتشویق عضو حق % 80دریافت 

 ه دانشکده های زیر سپرده شد.ب 1-2خارج از بند مسئولیت بررسی و تصویب مقاالت برای افراد  تبصره:

شکده نی در دانوم انساومهندسی و هنر در دانشکده علوم مهندسی، و مقاالت کشاورزی و علهای فنیمقاالت مربوط به رشته
یدریه به حگاه تربتی دانشعلمها نام اعضای هیأت. ضمناً، کلیه افرادی که در مقاالت آنویب خواهند شدکشاورزی بررسی و تص

در این  حیدریهبتانشگاه ترنام د اجازه و ارائه مقاله به دانشکده های مذکور قبل از استفاده از کسبعنوان نویسنده مسئول نباشد 
 باشد.میالزامی  هادانشکده

 مربوطه نوان گروهع ،ار و استاد()مربی، استادیار، دانشی رتبه علمی صورتبهمقاله را آدرس ایست بمینویسندگان مقاالت  -2-2

 الت فارسیرد در مقااین موا شتننودر مقاله درج نمایند که حیدریه دانشگاه تربتو  عنوان دانشکده مربوطه، مطابق حکم کارگزینی
ورت یدریه به صحاه تربتده در مجالت خارج از کشور، ذکر نام دانشگدر مورد مقاالت چاپ ش. استالزامی مطابق فرمت مجله 

University of Torbat Heydarieh ه حیدریگاه تربتاستفاده از ایمیل دانشهمچنین  است.التشویق ضروری جهت دریافت حق
 باشد.علمی ضروری میبرای اعضای هیأت

 

 گردد.نویسنده مسئول به عنوان نویسنده اول منظور می -1 تبصره
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س بصورت درس پانویآتواند با درج یک که موضوع تحقیق مرتبط با موضوع زعفران باشد، نویسنده مییدر صورت -2تبصره 

واهد شد شکده تأمین خالتشویق مازاد که از محل بودجه پژوهدرصد حق 30علمی افتخاری پژوهشکده از همکار یا عضو هیأت
 گردد.برخوردار 

 

 شرایط مقاالت قابل تشویق -3ماده 
 باشد:نامه شامل مقاالت منتشر شده به شرح زیر میاین شیوه

 (JCRمقاالت منتشر شده در مجالت تحت پوشش پایگاه گزارش استنادی مجالت ) -3-1

  Scopusو  Web of Scienceمقاالت نمایه شده در پایگاه های استنادی  -3-2

 ( ISCمقاالت معتبر پایگاه جهان اسالم ) -3-3

و  رماند ت بهداشت،و وزارفناوری  ، تحقیقات وین )وزارت علومدارای مجوز از وزارت مقاالت منتشر شده در نشریات علمی -3-4

 .(آموزش پزشکی
 های تخصصی معتبر با استعالم از دانشگاه فردوسی.قاالت دارای نمایهم -3-5

 تخب نباید در لیست سیاه باشد.مجالت من -3 تبصره

ایی مقاله خت نیز انتشار نهباشد و مالک پردااز انتشار مقاله قابل پرداخت می پس سال 2تشویق مقاالت حداکثر تا  -4تبصره 

 است.

اهنما بعنوان استاد رام نو نوشتن ول به عنوان نفر اهای کارشناسی ارشد نوشتن نام دانشجو در ابتدا در مورد پایان نامه -5تبصره 

 ضروری است.نویسنده مسئول جهت پرداخت حق التشویق 

 

 (گرددرئیسه هر ساله تعیین مییأتدر ه Aمقدار )  نحوه محاسبه میزان تشویق هر مقاله -4ماده 

 :JCRمبلغ تشویق برای هر مقاله در مجالت نمایه شده در  -4-1

Q1 = 15A,                                Q3 = 11A 

 
Q2 = 13A,                                Q4 = 10A 

 

   Scopus : 6Aهای استنادی در نشریات نمایه شده در پایگاهمبلغ تشویق برای هر مقاله  -4-2
 

   WOS : 5Aهای استنادی مبلغ تشویق برای هر مقاله در نشریات نمایه شده در پایگاه-4-3

 

   3A (:ISCنمایه شده در پایگاه استنادی علوم جهان اسالم ) علمیمبلغ تشویق برای هر مقاله  -4-4

 

 :اورییید وزارت علوم تحقیقات و فنأپژوهشی مورد تعلمی هایی که در مجالت مقالهمبلغ تشویق در  -4-5

   2A مجالت درجه الف و ب :

   A مجالت درجه ج و د :
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شماره ل اساس جدو قاله برمسهم تشویقی هر کدام از نویسندگان  در صورتی که مقاله دارای بیش از یک نویسنده باشد -6تبصره 

  شود.محاسبه می 1

 
 

  التشویق: نحوه پرداخت حق1جدول 

 التشویق مقالهسهم هر یک از همکاران جهت دریافت حق تعداد نویسندگان

هر یک از بقیه همکاران  اول )درصد( 
 )درصد(

 مجموع

1 100  100 

2 90 60 150 

3 80 50 180 

4 70 40 190 

5  60 35 200 

 250حداکثر  > 30 50 و بیشتر 6

 
 

 باشد.یتر مالک ملغ باالای در بیش از یک پایگاه نمایه شده باشد، در تشویق مقاالت آن، مبدر صورتی که نشریه -7تبصره 

 .، تشویق مقاالت از مالیات معاف استهای مستقیمقانون مالیات 144طبق ماده  -8تبصره 

 نامه وزارت علوم عمل خواهد شد.نامه مطابق آییندر موارد مسکوت این آیین -9تبصره 

 

ت رئیسه أدر هی 29/5/1401 و در تاریخ در شورای پژوهشی دانشگاه 02/05/1401تاریخ در تبصره  9ماده و  4در  العملاین دستور

 و از این تاریخ الزم االجرا است. تصویب گردیددانشگاه 

 
 

 


