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 نامه تشویق مقاالت علمی  آیین

  مقدمه

مهم موسسه آموزش عالی اشراق است.  های گسترش کمی و کیفی مقاالت علمی، یکی از هدف 

های جدید تنظیم شده است و ضروری  ها به نیازها و اولویت نامه نامه حاضر به منظور یکپارچه کردن آیین آیین

 گیرد.  مبنای عمل قرار 1931است از ابتدای مهر ماه 

 یفتعار -1ماده 

 منظور موسسه آموزش عالی اشراق است. :دانشگاه .1-1

التدریس، دانشجویان،  وقت، حق وقت، نیمه این اشخاص شامل اعضای هیات علمی تمام :نویسندگان. 1-2

شود که تمایل دارند به نام موسسه آموزش عالی اشراق مقاله  آموختگان، کارمندان و نیز اشخاصی می دانش

 خود را ارائه کنند. 

ولیت نوشتاری، تهیه محتوای مقاله و ئفرد یا افرادی که مس Corresponding Author):) مولف اصلی .1-9

مکاتبات با مجله را بر عهده دارد. مولف اصلی باید نشانی پست الکترونیکی خود را اعالم کند و همچنین با 

 میان سایر نویسندگان مقاله مشخص شود.  در« کشیدن زیر خط»یا « ستاره»هایی مانند  عالمت

های زیر صادر شده باشد و در  ها توسط یکی از کمیسیون هایی که رتبه آن مجله :مجالت معتبر داخلی. 1-4

 شوند: بندی می علمی پژوهشی، علمی ترویجی و علمی عمومی تقسیم  سه گروه عمده

 الی اشراقکمیسیون بررسی و تایید مجالت علمی موسسه آموزش ع الف.

  آوری کمیسیون بررسی نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فن ب.

 کمیسیون بررسی نشریات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پ.

 شوند:  بندی می های زیر طبقه این مجالت در دسته :مجالت علمی خارجی. 1-5

 شوند: بندی کلی تعریف می که خود در دو دسته ISIالف. مجالت 

وارد  ISI. این مجالت در فهرست مجالت   WoS)طور مخفف  به( ISI (Web of Science)مجالت . 1-الف

 Web of)فهرست این مجالت از طریق  پایگاه اطالع رسانی  ( هستند.Impact Factor) IFشده و دارای 

Science) .در دسترس است 

، اما هنوز دارای ندوارد شو ISIرست اند در فه مجالتی هستند که موفق شدهISI (Listed). . مجالت 2-الف

IF .نیستند 

براساس پایگاه استنادی معتبر. مجالتی هستند که توسط پایگاه   ISI. مجالت علمی خارجی غیر1-ب

scopus  یاmedline  اند.شده نمایه یا هر رتبه بندی معتبر 

معتبر خارج از کشور چاپ  نیستند و توسط مراکز علمی  ISIمجالتی هستند که :سایر مجالت خارجی  .2-ب

 وب سایت داشته باشند.    -2المللی داشته باشند.  اعضای هیات تحریریه بین -1اند و دارای معیارهای:  شده

 نمایه شده باشند. (ISC) هایی هستند که در پایگاه استنادی علوم جهان اسالم مجلهISC: مجالت  .1-6

های خارجی(  های زبان ت علمی )به جز مجالت دانشکدهمجال :مجالت علمی غیر فارسی داخل کشور. 1-7

 که در داخل کشور به یک زبان غیر فارسی منتشر شوند.
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که دراین نشانی SID) )پایگاه اطالعات علمـی جهـاد دانشـگاهی. مجالت ارائه شده در 1-8

http://www.sid.ir  .قابل دستیابی هستند 

1-3. :JRK های همان رشته علمی است که فهرست  نمایانگر ضریب تاثیر مجله مورد نظر در میان مجله

شود. آخرین اطالعات  اند. اطالعات این فهرست هر سال توسط حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه به روز می شده

 برداشت نمود. Eshragh.ac.ir معاونت پژوهشی به نشانی  توان از سایت مذکور را می

ها از طرف یک ناشر  ترین مقاله هایی هستند که به عنوان پرارجاع . مقالهHot Papers))های داغ  مقاله .1-11

از میان تعداد زیادی مقاله از  SCOPUS...( یا و Elsevier ,Springer ,Wiley)مثالً  ISIاصلی و معتبر 

 شوند. های زمانی معین انتخاب می نویسندگان گوناگون در دوره

 باشگاه. منظور باشگاه پژوهشگران جوان وابسته به موسسه آموزش عالی اشراق است. .1-11

به شکل پرینت یا الکترونیکی در زمینه تشویق تفاوتی ندارند و تمامی ضوابط مربوط  ISIمجالت  .1تبصره 

 شوند. به مقاالت چاپ شده برای تشویق مقاالت الکترونیکی نیز باید رعایت 

شوند  هایی اطالق می می عمومی خاص موسسه آموزش عالی اشراق هستند و به مجلهمجالت عل. 2تبصره 

ها توسط کمیسیون بررسی و تایید مجالت علمی دانشگاه صادر شده است و تا زمان گرفتن  که مجوز نشر آن

 شوند.  ، علمی عمومی شناخته می رتبه

 شوند. یمجالت علمی و بدون رتبه سایر موسسات شامل تشویق نم .3تبصره 

چاپ مقاله در تمامی مجالت خارجی براساس ضرایب موجود در این بخشنامه قابل تشویق . 4تبصره 

 باشد. می

 ها ضوابط بررسی مقاالت و ارسال گزارش  .2ماده 

توانند  مقاالت ارائه شده را بر اساس ضوابطی که  موسسه آموزش عالی اشراق از تاریخ این بخشنامه می .2-1

 شوند، تشویق نماید.  نامه اعالم می در این آیین

های  های کارشناسی ارشد و طرح نامه های دکترای تخصصی، پایان در تهیه مقاالت موظف رساله. 2-2

 پژوهشی، باید ضوابط مربوطه )در زمینه حفظ حقوق مادی و معنوی تولیدات علمی دانشگاه( رعایت شوند.

 ها . سقف تشویق3ماده 

ده در مجالت خارجی و مجالت داخلی )علمی پژوهشی، علمی ترویجی، علمی تمام مقاالت ارائه ش 

به هر تعداد در سال قابل  )به شرط چاپ کامل مقاله در مجموعه مقاالت همایش(  ها عمومی( و در همایش

 تشویق هستند و هیچگونه سقف پرداختی برای آنها وجود ندارد.

 نامه نیئها و موارد شمول آ . نویسندگان مقاله4ماده 

نویسندگانی که با رعایت ضوابط چاپ مقاله برای تشویق، مقاله خود را به نام موسسه آموزش عالی  .4-1

 مند خواهند شد. اشراق  چاپ کنند، از تشویق مقاله بهره

در ارائه مقاالت نویسندگان الزم است نام موسسه آموزش عالی اشراق را برای معرفی اعالم نمایند تا  .4-2

 ویقی مطرح شده در این آیین نامه گردند. شامل تش

http://www.sid.ir/
http://www.sid.ir/
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  اعضای هیات علمی باید خود را فقط به عنوان عضو هیات علمی موسسه معرفی کنند و از بیان پست .4-9

 های اجرایی در مقاالت خودداری نمایند.

خارج از  به منظور اطالع از تعداد مقاالت علمی، محاسبه آن در آمار تولیدات علمی موسسه در داخل و .4-4

کشور و نیز محاسبه تشویق مقاالت در بودجه پژوهشی گروه های آموزشی الزم است معرفی محل خدمت 

ها(  صحیح و بدون هیچ تغییری به  ها و کنگره ها، همایش فرد در تولیدات علمی )اعم از مجالت علمی، کتاب

 شود. به طور مثال: انجام  ی زیرها شکل

 آموزش عالی اشراق، بجنورد، ایرانگروه مهندسی عمران ، موسسه 
Full name, Department of…….,Eshragh, Institute of Higher Education, Iran. 

ها   شوند که به طور کامل )نه چکیده( در مجالت، مجموعه مقاالت همایش هایی شامل تشویق می مقاله .4-5

 سسه وگروه مربوط منتشر شده باشند.ها به نام مو یا وب سایت کنگره ها یا نگارش الکترونیکی آن

شوند و از سوی دبیرخانه آن همایش برای چاپ در مجله  هایی که نخست در همایش ارائه می  مقاله .4-6

التفاوت تشویق را دریافت خواهند کرد. اما اگر نویسنده عینا همان  شوند، با توجه به رتبه مجله، مابه ارسال می

مجله دیگری ارائه یا منتشر نماید، قابل تشویق نیست .مگر آنکه با توجه به  مقاله را مجدداً در همایش یا

نتایج سمینار در مقاله تغییراتی ایجاد شود که الزم است این تغییرات به تایید شورای پژوهشی موسسه 

تخلف التفاوت تشویق بالمانع است.هر نوع حالتی غیر از موارد مذکور  برسد. در این صورت نیز پرداخت مابه

ای است که مقاله در آن به چاپ  شود. درضمن امتیاز هیات علمی براساس رتبه مجله علمی محسوب می

رسیده است یعنی امتیاز این مقاله فقط یک بار و براساس آخرین جایی که مقاله ارائه شده محاسبه خواهد 

 شد. 

است کلیه شرایط مربوط به مالکیت  نامه یا رساله باشد دانشجو موظف ای که مستخرج از پایان مقاله .4-7

   موسسه را در آن لحاظ نموده تا شامل تشویقی مقاالت گردد.

هایی که حاصل کار مشترک با موسسات علمی تحقیقاتی خارج از دانشگاه، خارج از کشور  در مقاله .5تبصره 

کارهای تحقیقاتی ، .Post Docهای  های مطالعاتی، دوره یا یک دانشگاه معتبر خارجی )مانند: فرصت

 های خارجی و ...( هستند، در صورت ذکر نام موسسه آموزش عالی دکترا در دانشگاه دانشجویان بورسیه دوره

نحوه تشویق به طور استثنایی با نظر شورای پژوهشی موسسه و پس از  اشراق در کنار نام موسسه خارجی،

 اهد بود .قابل اجرا خو   بررسی مدارک مربوط از سوی شورای مذکور،

توانند  ، دانشجویان میهای دکترای تخصصی و رسالههای کارشناسی ارشد  نامه چون در زمینه پایان. 6تبصره 

نامه ارزیابی علمی پژوهشی مقاالت  با ارائه پذیرش چاپ تسویه حساب کنند، الزم است کامال مفاد آیین

 ها رعایت گردد. نامه ی و فرایند دفاع از پایاننامه های دانشجویی در مقاطع تحصیالت تکمیل مستخرج از پایان

 Author (Corresonponding) نویسی الزم است نویسنده اصلی به منظور رعایت استاندارد مقاله .7 تبصره

همراه با نشانی پست الکترونیک معرفی نماید. چنانچه نویسنده اصلی در مقاله مشخص نشده باشد، نفر اول 

عنوان نویسنده اصلی تلقی خواهد شد و مسوولیت آن به عهده نویسندگان مقاله  بهخود  طور خودبه مقاله به

 خواهد بود. 
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شود  رعایت اعتبار علمی مقاالت، در قسمت نویسندگان فقط نام نویسندگانی اعالم میبه منظور  .8تبصره 

ها و  ترجمه، تهیه عکساند. به افرادی که در  که در تحقیقات، گردآوری مطالب و نگارش مقاله همکاری داشته

شود، بنابراین  اشاره می (Acknowledgement)اند، در قسمت تشکر و تقدیر  ها و ... همکاری داشته نقشه

عنوان تخلف علمی قابل پیگیری  افزودن نام افراد غیر مرتبط در مقاالت تولید شده قابل توجیه نیست و به

 است.

 مجالت علمیهای چاپ شده در  . نحوه تشویق مقاله5ماده 

شرح زیر محاسبه  محاسبات مبالغ تشویقی براساس جدول پایه و با احتساب ضرایب اعالم شده به

 شود. می

 پایه تشویقی مقاالت )مبالغ به هزار ریال( -1جدول 

 حداکثر مبلغ قابل پرداخت سهم سایر نویسندگان سهم مولف اصلی تعداد نویسندگان

1 15111 - 15111 

2 12111 7111 13111 

9 11111 6111 29111 

4 11111 5111 25111 

n≥ 5 3111 /( n-1)15111 * 91111 

 n تعداد نویسندگان مقاالت= 

نفر باشد، نویسنده اصلی به میزان سهم مولف اصلی اعالم شده  5چنانچه تعداد نویسندگان مقاله بیش از * 

عالم شده در همان ضریب، بین دیگر نویسندگان مانده مبلغ تا سقف ا  شود. باقی در بندهای مربوط تشویق می

 به تساوی تقسیم خواهد شد. 
 ضریب انواع مجالت علمی -2جدول 
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175/1 1/1 15/1 2/1 25/1 9/1 5/1 75/1 1 

 ها ضریب انواع همایش -9جدول 
 همایش خارجی بین المللی همایش ملی استانی ای همایش منطقه همایش داخلی

12/1 19/1 16/1 18/1 

 = مقدار تشویقی 1مبلغ جدول ×  3یا  2ضریب جدول        خواهد بود:  روبروفرمول تشویقی به شکل  

اضافه خواهد شد و  1% به مبلغ تشویقی جدول 21باشند، JRK 75/1 دارای  ISIچنانچه مجالت . 9تبصره 

% 21در صورتی که مقاله از نظر شورای پژوهشی موسسه به عنوان مقاله برتر و یا عالی شناخته شد نیز تا  

 بیشتر به آن پرداخت خواهد شد.

به جز مجالت مربوط به  شوند ) های غیر فارسی چاپ می به زبانهایی که در داخل کشور  مجله. 11تبصره 

گیرند ولی با توجه به رتبه  قرار نمی ISIبندی مجالت خارجی غیر  (، در تقسیم  های خارجی های زبان دانشکده
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درصد 11درصد ، علمی ترویجی به میزان 15دریافت شده در داخل کشور به ترتیب: علمی پژوهشی به میزان 

 اضافه خواهد شد. 2شماره  درصد به جدول5و علمی عمومی به میزان 

 Shtor Comunication, Shortهای: که به شکل  ISIهای آن دسته از مقاله :ISIمقاالت کوتاه  .11تبصره 

Note, Short Report شوند، به دلیل اینکه فرایند داوری را مانند دیگر مقاالت  ، گزارش کوتاه و ... چاپ می

ISI ی پژوهشی غیرعلم  گذرانند، به میزان یک مقاله می ISC شوند.  تشویق می 

 Shtorهای: های علمی پژوهشی که به شکل آن دسته از مقاله :مقاالت کوتاه علمی پژوهشی .12تبصره 

Comunication, Short Note, Short Report  ... شوند، به دلیل  های علمی پژوهشی چاپ می در مجلهو

 گذرانند، به میزان مقاالت علمی ترویجی غیر پژوهشی می اینکه فرایند داوری را مانند دیگر مقاالت علمی

ISC شوند.  تشویق می 

 Shtorهای: های علمی ترویجی که به شکل آن دسته از مقاله :مقاالت کوتاه علمی ترویجی .13تبصره 

Comunication, Short Note, Short Report شوند، به میزان مقاالت علمی عمومی تشویق  و ... چاپ می

 وند. ش می

 IFدارای که حداکثر در طول یک سال  ISI Listedی ها مقاالت چاپ شده در آن دسته از مجله .14تبصره 

ی مدارک الزم به معاونت پژوهشی،  قرار گیرند، با ارائه ISI Web of Scienceی مجالت  شوند و در دسته

 ها برخوردار شوند. دسته مقالهالتفاوت تشویق و از دیگر امتیازات متعلق به این  توانند از مابه می

فقط برای نویسندگان معرفی شده به نام موسسه در هر  7های ماده  توجه شود که همه پرداخت .15تبصره 

پذیر است. سایر نویسندگان موسسه فقط در شمارش افراد به  گروه و با توجه به جایگاه فرد در مقاله امکان

 شوند.  دگان آن گروه آموزشی در نظر گرفته میمنظور تعیین میزان تشویق هر یک از نویسن

 . موارد خاص6ماده 

شوند. بدیهی است  نامه یا طرح پژوهشی در اشکال زیر محاسبه می مقاالت منتشر شده از رساله، پایان .6-1

امتیاز مقاله مربوط به موسسه آموزش عالی اشراق تعلق دارد و هیچ وجهی بابت انتشار آن به دانشجو 

 میشود.پرداخت ن

  رساله دکترا: -الف

اگر استاد راهنما عضو هیات علمی واحد بوده و رتبه علمی او دانشیار به باال باشد، نفر اول یا نویسنده  -1

 باشد.  مسئول نیز می

اگر استاد راهنما،  استادیار و عضو هیات علمی موسسه باشد، دانشجو نفر اول و یا نویسنده مسئول  -2

 باشد. می

ستاد راهنما خارج از دانشگاه باشد و رتبه علمی او دانشیار به باال است در صورتی که نام موسسه اگر ا -9

آموزش عالی اشراق ذکر شود و سپس نام دانشگاه متبوع آورده شود، نفر اول یا نویسنده مسئول قلمداد 

 گیرد. درصد مبلغ تشویقی نیز به ایشان تعلق می 51شود و  می

شود  ما، استادیار و خارج از موسسه باشد، دانشجو نفر اول و یا نویسنده مسئول قلمداد میاگر استاد راهن -4 

درصد  51در صورتی که نام موسسه آموزش عالی اشراق ذکر شود و سپس نام دانشگاه متبوع آورده شود، 

 گیرد. مبلغ تشویقی نیز به ایشان تعلق می



 
 
 

 اشراق عالي آموزش سسهمو
 

  

ISI  (Web of Science )( توسط یک ناشر عضوHot Paperای به عنوان مقاله داغ ) چنانچه مقاله. 6-2

 شود.  تشویق می 1برابر جدول  5/1معرفی شود، مقاله مذکور به اندازه 

های اجرایی  یافته منتج از قراردادهای تحقیقاتی میان موسسه و دستگاه های پایان مقاالتی که به پروژه. 6-9

قانونی برای انتشارِ نتایج تحقیق، با توجه به رتبه  دانشگاهی مربوط هستند، در صورت نداشتن منع برون

 شوند. برخوردار می 5/1اند، برای تشویق از ضریب  ای که در آن چاپ شده مجله

تر صورت گرفته و پس از آن مجله به دریافت   ای با رتبه پایین که تشویق مقاله بر اساس مجله درصورتی. 6-4

نامه نایل شود، پرداخت باقیمانده مبالغ تشویق به  یینآاین  1ماده  های مربوط در رتبه باالتری از کمیسیون

 پذیر است. شماره قبلی مجله مذکور امکان  9آن، تا 

المللی منتشر شده  هایی از یک کتاب که توسط یک ناشر معتبر بین مولفانی که در نگارش فصل یا فصل .6-5

مشارکت داشته باشند، به ازای هر فصل با توجه به ، و ...( McGraw Hill ,Springer ,Wileyاست )مانند: 

جدول پایه( تشویق  2/1)ضریب  ISCجایگاه فرد در نگارش آن فصل بر اساس مجالت علمی پژوهشی غیر 

 شوند.  می

از طرف دفتر مجالت  Scienceیا    Natureهای چنانچه مقاالت منتشر شده در یکی از مجله .16تبصره 

برابر مبلغ اعالم شده برای تشویق این مقاالت )یعنی  5/1معرفی شوند، به میزان   Hot Paperمذکور به عنوان 

 ریال(، مورد تشویق قرار خواهند گرفت. 111/511/7

شود که توسط ناشر اصلی )مثالً  فقط شامل مقاالتی می 2.  8های اعالم شده در بند  تشویق .17تبصره 

Elsevier ,Springer ,Wiley ر هر مجله( اعالم شده باشند و مقاالتی که مستقیماً توسط و ...( )نه دفت

 معرفی شوند، مشمول این بند نخواهند بود.  Hot Paperای خاص به عنوان  مجله

 WoSاگر تمام کتاب توسط فرد نوشته شده باشد، مشمول تشویق یک مقاله  5.  8در زمینه بند . 18تبصره 

 . یک نفره شود

در سال ارائه دهد در پایان سال میالدی با ارائه همه  ISIمقاله  9یسنده بیش از که نو صورتی در .19تبصره 

التفاوت تشویقی  عنوان مابه تواند از جدول افزایش تشویقی زیر به مدارک و مستندات )فقط همان سال( می

 مند گردد. پرداخت شده بهره

 تعداد مقاالت
 مقاله

4-6 
 مقاله

7-9 
 مقاله

11-12 
 مقاله

13-15 
 لهمقا

16-18 
 مقاله

 به بعد 19

 ضریب افزایش
 در سال( ISI)کل مبلغ تشویقی 

1/1 15/1 2/1 25/1 9/1 4/1 

ریال تشویق  Aمنتشر کرده و در مجموع مبلغ  ISIمقاله  11مثال: اگر فردی در طول یک سال میالدی 

در پایان سال خواهد    ×A  2/1تفاوت میزان تشویق مربوط به این تبصره معادل  ال دریافت کرده باشد، مابه

 بود.

 

 


