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 -1هدف
در راستای افزايش كيفيت فعاليت های علمي و ارتقاء سهم دانشگاه در توليد و انتشار دانش ،اين شيوه نامه بهه منظهور تشهوي و
ترغيب اعضای هيات علمي دانشگاه به انتشار مقاله در مجالت معتبر علمي داخلي و خارجي تنظيم شده است.
 -2افراد مشمول تشویق
 -3-2اعضاء هيأت علمي (رسمي يا پيماني) در كليه گروه های آموزشي و پژوهشهي كهه در مقاله خهود نها و نشهاني دانشهگاه
جيرفت را ذكر كرده باشند.
 -2-2درج نا و نشاني دانشگاه جيرفت به عنوان آدرس محل خدمت جهت دريافت پاداش مقالهه رهروری اسهتن ننانمهه مؤله
دارای بيش از يک آدرس در مقاله باشد فقط در صورتي كه نا دانشگاه جيرفت به عنوان آدرس اول ذكر شود پهاداش تعله مهي
گيردن استثنائا در مواردی كه عضو هيات علمي دانشگاه جيرفت در ماموريت آموزشي و پژوهشي بوده و نا و نشاني محل تحصهيل
خود را قبل از نا و نشاني دانشگاه جيرفت ذكر كرده باشد مشمول دريافت پاداش خواهد بودن
تبصره  :1اگر نويسنده اول دانشجو باشد ،ترتيب نويسندگان از نفر دو محاسبه ميگرددن در صورتيکه مقاله از پايان نامهه دانشهجو اسهتاراج
گردد ،استاد راهنما به عنوان نويسنده اول محسوب مي گرددن و اگر پايان نامه ای دارای اساتيد راهنما مشترک باشد ،سهم هر اسهتاد راهنمها
بر اساس جدول سهم نويسندگان (آئين نامه ارتقاء) محاسبه مي گرددن
تبصره  :2نويسنده مسئول به عنوان نويسنده اول منظور ميگرددن

 -1-2اعضای هيئت علمي قراردادی و سرباز (دوره تعهد) ننانمه مقالهای كه در آن نا دانشهگاه جيرفهت دقيقهاه بهه صهورتي كهه
توسط دانشگاه ابالغ شده است را درج نمايند ،در صورت تأمين بودجه و موافقت شورای پژوهشي ميتوانند از تشهويقي بههرهمنهد
شوندن (مفاد بند  1صورتجلسه مورخ  3133/42/40شورای پژوهشي دانشگاه)
 -0-2تشويقي ناپ مقاالت به بورسيه های دوره دكتری تعل نمي گيردن
 -5-2در ساير موارد بنا بر پيشنهاد مدير پژوهشي ،موروع در شورای پژوهشي قابل بررسي مي باشدن
 -3شرایط مقاالت قابل تشویق
 -3-1به مقاالت ناپ شده در مجالت دارای نمايه  ،ISCعلمي -پژوهشي و علمي-ترويجي مهورد تاييهد وزارت علهو تحقيقهات و
فناوری تشويقي تعل مي گيردن در اين مورد ،نامه مجوز رسمي وزارت علو  ،تحقيقات و فناوری به مجله و يا ثبت شدن نا مجلهه
در وبسايت  www.journals.msrt.irالز و رروری مي باشدن
 -2-1به مقاالت ناپ شده در مجالت دارای نمايه  ISIتشويقي تعل مي گيردن
تبصره  :1به مقاالت ناپ شده در مجالت موجود درليست سياه ( )Black Listوزارت علو  ،تحقيقهات و فنهاوری تشهويقي تعله
نمي گيردن
تبصره  :4تشوي مقاالت حداكثر تا  2سال پس از انتشار مقاله قابل پرداخت است و مالک پرداخت نيز انتشار نهايي مقاله استن

 -4فرمول محاسبه ميزان تشویق هر مقاله ISI

 IF 
 = ) مبلغ تشوي برای هر مقاله
(  kريال   5,444,444
 AIF 

2

3≤k≤ 1

تبصره  :5طب بند  1صورتجلسه مورخ  3133/42/40شورای پژوهشي دانشگاه رريب  kبرای مقاالت نمايه شده در  ISIبرابر
 1در نظر گرفته ميشودن

 :IF1رريب تاثير مجله مقاله موردنظر
 Aggregated Impact Factor : AIF2برآيندی از رريب تاثير مجالت علمي آن گرايش علمي
تبصره  :6حداقل مبلغ تشويقي برای هر مقاله نمايه شده در  2،444،444 ،ISIريال است هر نند ميزان تشوي محاسبه شده
كمتر از آن باشدن
تبصره  :7حداكثر مبلغ تشويقي برای هر مقاله نمايه شده در  24،444،444 ،ISIريال است هر نند ميزان تشهوي محاسهبه
شده بيشتر از آن باشدن

 -5فرمول محاسبه ميزان تشویق هر مقاله ISC
(  kريال  = ))3/5 IF + 4/25( × 5,444,444مبلغ تشوي برای هر
مقاله

3≤k≤ 2

تبصره  :8طب بند  1صورتجلسه مورخ  3133/42/40شورای پژوهشي دانشگاه رريب  kبرای مقاالت نمايهه شهده در ISC1
برابر  2در نظر گرفته ميشودن

 3-5رريب تاثير هر مجله ) (IFدر يک سال مشاص از فرمول زير محاسبه مي شود:
تعداد ارجاع هايي كه در  2سال قبل از آن به مقاالت مجله شده است
= رريب تاثير مجله مقاله موردنظر در سال موردنظر
تعداد مقاله های مجله در  2سال قبل از آن

تبصره  :9مقدار  IFبراساس آخرين  Impact Factorاعهال شهده از سهوی موسسهه اطالعهات علمهي  ISIو يها Impact

 Factorموجود در سايت مجله موردنظر منظور مي گرددن

جدول 3ن حداقل و حداكثر مبلغ تشويقي هر مقاله براساس نوع مجله:
نوع مجله

حداقل مبلغ تشویقی هر مقاله (ریال)

حداکثر مبلغ تشویقی هر مقاله
(ریال)

ISI

2/000/000/-

20/000/000/-

ISC

2/000/000/-

10/000/000/-

علمي – پژوهشي داخل

1/500/000/-

10/000/000/-

علمي – ترويجي داخل

1/500/000/-

10/000/000/-

Impact Factor
Aggregated Impact Factor
 :Islamic World Science Citation Center 3پایگاه استنادی علوم جهان اسالم.
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تبصره :10ميزان حداقل و حداكثر مبلغ تشويقي هر مقاله براساس تصميمات شورای پژوهشي دانشگاه و تصويب نهايي هيئهت
رئيسه محتر دانشگاه قابل تغيير خواهد بودن
 -2-5فهرست ،رريب تاثير و رريب تاثير متوسط مجالت علمي خارجي نمايه شده در پايگاه  ISIدر وب گاه موسسه

اطالعات علمي وجود دارد و از طري  www.isinet.comقابل دسترسي مي باشدن
 -1-5فهرست مجالت علمي داخلي نمايه شده در پايگاه  ISCدر وب گاه پايگاه استنادی علو جههان اسهال وجهود
دارد و از طري  www.isc.gov.irو با انتااب گزينه گزارش های استنادی نشريات فارسهي قابهل دسترسهي مهي
باشدن
جدول 2ن مبلغ تشويقي هر كدا از نويسندگان مقاله به صهورت مسهتقل قابهل محاسهبه اسهتن سههم ههر يهک از
همکاران به شرح جدول ذيل خواهد بود:
تعداد

نسبت سهم نویسنده

نسبت سهم هر یک از سایر

نویسندگان

اصلی

همکاران

1

100

2

34

64

1

04

54

0

04

04

5

64

14

≤6

54

25

تبصره :11مبلغ تشوي برای مقهاالتي كهه بهه صهورت Technical ،Short Communication ،Research Note
 Noteو ن ن ن (هر عنواني كه مقاله را از يک مقاله كامل متمايز سازد) ميباشند ،حداكثر  04درصد تشوي مقاله كامهل خواههد
بودن
تبصره  :12در صورتي كه مقاله دارای بيش از يک نويسنده باشدسهم تشويقي هر كدا از نويسندگان مقاله بر اسهاس جهدول
شماره  2محاسبه ميشودن

 -6سایرتوضيحات:
 -3-6دانشگهاه جيرفت سههم هر كدا از نويسنهدگان مقاله را كه عضهو هيهأت علمهي ايهن دانشهگاه مهي باشنههد
مستقهاله محاسبه و به آنها پرداخت ميكندن اگر نويسندگان مقاله از نند دانشگاه و يا موسسه آموزشي و پژوهشهي
باشنهد ،اعضای هيات علمي ساير دانشگهاهها و موسسات ميبايست برای دريافت ح التشوي سهم خود ،به موسسه
خودشان مراجعه كنند.
 -2-6در صورتي كه مقاله در مجله ای ناپ شود كه مجله مربوطه بر اساس رريب تاثير جزو  34درصد اول گهروه
موروعي باشد (پس از استعال توسط مدير پژوهشي دانشگاه) ،ابتدا مبلغ تشويقي طب بند ههای  0و  5ايهن آئهين
نامه با اعمال رريب سهم نويسنده محاسبه مي شودن سپس مبلغ نهايي هر نوسنده بنا به تشايص شورای پژوهشهي
دانشگاه با اعمال رريبي بين  3تا  2محاسبه مي گرددن
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 -1-6مبلغ تشويقي به نويسندگان غيرايراني مقاالت تعل نمي گيرد.
 -0-6طب ماده  300قانون ماليات های مستقيم ،تشوي مقاالت از ماليات معاف است.
 -5-6ارسال نساه نهايي و ناپ شده مقاله جهت دريافت پاداش رروری است و مقاالت دارای پذيرش و يا در حال
تائيد نهائي نمي توانند از تسهيالت در نظر گرفته شده در اين شيوه نامه استفاده نمايندن
 -6-6به مقاالتي كه در مجالت علمي و خارجي غيرفارسي زبان كه در  ISIنمايه نشده باشند ،تشهويقي تعله نمهي
گيردن
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