
 شيوه نامه تشويق مقاالت چاپ شده در مجالت بين المللی و داخلی برای دانشگاه بوعلی سينا

 

 هدف -1

های علمی، انتشار دانش و ارتقاء سهم ايران در توليد دانش جهانی، الزم است مقااالت چااپ شاده    به منظور افزايش کيفيت فعاليت

 ها و موسسات آموزشی و پژوهشی تشويق شوند.دانشگاهها، پژوهشگاهدر مجالت معتبر بين المللی و مجالت داخلی، از طريق 

 اين شيوه نامه برای تشويق مقاالت چاپ شده توسط اعضاء هيات علمی به نام دانشگاه بوعلی سينا تنظيم شده است.

 افراد مشمول تشويق  -2

 نی دانشگاه بوعلی سينا را ذکر کرده باشند.اعضاء هيأت علمی در کليه گروه های علمی و پژوهشی که در مقاله خود نام و نشا

 

 شرايط مقاالت قابل تشويق  -3

نمايه شده باشد. مجله خارجی که مقاله در آن به چاپ رسيده اسات  ISCمجله داخلی که مقاله در آن به چاپ رسيده است بايد در 

 بايااااااااااااد در فهرساااااااااااات مجااااااااااااالت نمايااااااااااااه شااااااااااااده توسااااااااااااط موسسااااااااااااه    

ISI (Institute for Scientific Information)    مراجعاه   21-5باشد. در مورد ساير مراکز نمايه سازی معتبر جهاانی باه بناد

 شود.

 

 فرمول محاسبه ميزان تشويق هر مقاله  -4

 

 توضيحات فرمول:
2IF ضريب تاثير مجله مقاله مورد نظر : 
1MIF )ضريب تاثير متوسط مجالت علمی آن گرايش )تخصصی : 

K     اين ضريب به عهده دانشگاه و موسسات پژوهشی می باشد که با توجه به منطقه جغرافياايی و تماياد دانشاگاهها و موسساات :

 kمی تواند تغييار کناد. مقادار     /5پژوهشی برای داشتن تعداد مقاالت بيشتر انتخاب می شود و مقدار آن در محدودة 

 توسط هيات رئيسه دانشگاه برای هر سال تعيين می شود.

y .ضريب تعداد نويسندگان مقاله است و به شرح ذيد محاسبه می شود : 

 

 تعداد نويسندگان 2 1 3 4 و يا بيشتر 5

5/2 4/2 3/2 1/2 2 y 
 

S و برای سايرين يک می باشد. 5/2اجتماعی و هنر ضريب-)با نظر وزارت علوم( برای حوزه علوم انسانی 68: ضريب وزنی در سال 

تبصره: اگر نويسنده ای وابسته به هيچ سازمان آموزشی و پژوهشی نباشد و يا دانشجو باشد. در محاسبه تعداد نويسندگان به 

 نمی آيد.حساب 

                                                           
1- Impact Factor 

2- Mean Impact Factor 



 در يکسال مشخص از فرمول زير محاسبه می شود. (IF)ضريب تاثير هر مجله  -4-2

 

 
 

فهرساات، ضااريب تاااثير و ضااريب تاااثير متوسااط مجااالت علماای خااارجی در وب گاااه معاوناات پژوهشاای بااه آدر          -4-1

www.research.gov.ir/research يا در وب گاه موسسه اطالعات علمی وwww.isinet.com.وجود دارد 

وجاود دارد و از طرياق    ISCفهرست، ضريب تااثير و ضاريب تااثير متوساط )در رشاته( مجاالت علمای داخلای در پايگااه           -4-3

www.isc.gov.irت فارسی قابد دسترسی می باشد.و با انتخاب گزينه گزارشهای استنادی نشريا 

مبلغ تشويقی هر کدام از نويسندگان مقاله به صورت مستقد قابد محاسبه است. سهم هر يک از همکااران باه شارح جادول      -4-4

 خواهد بود.

 

 
 

 نسبت سهم هر يک از ساير همکاران  نسبت سهم نويسنده اصلی تعداد نويسندگان

1 65 45 

3 55 44 

4 54 35 

5 84 34 

8 54 16 

سهم نويسنده اصالی و البااقی    54برای بيش از شش نفر 

 بطور مساوی برای ساير افراد

حداکثر مجموع سهم  نسبتهای اين 

 است 244رديف 

رياال باشاد مبلاغ تشاويقی آن مقالاه       444/544/2: در صورتی که ميزان تشويق محاسبه شده از طريق فرمول کمتار از  2تبصره 

 گيرد.شود بديهی است در اين موارد هيچگونه ضريب ديگری تعلق نمینظر گرفته میريال در  444/544/2

 

باشد و چند عضو هيأت علمای در ياک فعاليات جمعای     : در مواردی که مقاله، مستخرج از پايان نامه يا رساله دانشجو نمی1تبصره 

مؤلاف و بيشاتر در    3و در صاورت داشاتن    1/2ؤلف در م 1اند، قبد از توزيع سهم، کد مبلغ در صورت داشتن مقاله را تاليف کرده

 شود.ضرب می 3/2

 

 ساير توضيحات: -5

و بعد از آن براسا  مندرجات اين دستورالعمد از محد  5002و  5005اعتبار تشويق مقاالت غير فارسی زبان سالهای  -5-1

 اعتبارات پژوهشی دانشگاه بوعلی سينا الزم است پرداخت شود.

ترويجای باودن باه ترتياب      –پژوهشی و يا علمای   –به صرف علمی  65تشويق مقاالت مجالت فارسی زبان در سال تبصره: ميزان 

 باشد.مطابق با فرمول می 2368ريال است و از ابتدای سال  444/444/2ريال و  444/544/2

باشند را مساتقال  محاسابه و   نجا میهر دانشگاه يا موسسه پژوهشی سهم هر کدام از نويسندگان مقاله که عضو هيأت علمی آ -5-1

کند اگر نويسندگان از چند دانشگاه باشند برای دريافت تشويق طبق سهم خود، مندرج در جدول بااال، باياد باه    به آنها پرداخت می

 موسسه خودشان مراجعه کنند.

http://www.isinet.com/
http://www.isc.gov.ir/
http://www.isc.gov.ir/


 

 

 گيرد.مبلغ تشويقی به نويسندگان غير ايرانی مقاالت تعلق نمی -5-3

 

 شود.سينا )رسمی يا پيمانی( میمقاالت شامد اعضاء هيأت علمی دانشگاه بوعلینويسندگان  -5-4

 

 های مستقيم، تشويق مقاالت از ماليات معاف است.قانون ماليات 244طبق ماده  -5-5

 

 شوند.برخوردار می 5/2رسند در محاسبه از ضريببه چاپ می ISIمقاالتی که در مجالت ايرانی موجود در فهرست  -5-8

هاا و موسساات   های تمام شده منتج از قراردهای تحقيقاتی دستگاههای اجرايی دولتی با دانشاگاه مقاالتی که مربوط به پروژه -5-5

شوند. موضوع مقالاه باياد باا ماموريات     برخوردار می 5/2آموزش عالی و پژوهشی هستند با رعايت موارد ذيد در محاسبه از ضريب 

 تبط باشد.دستگاه اجرايی تاييد کننده مر

 شود که در سالهای گذشته تشويق نشده باشد.ای تشويق میمقاله -5-6

 

 (Proof)های منتشر شده مجله به چاپ رسيده باشد. مقاالت دارای پذيرش و يا در حال تاييد نهاايی  مقاله در يکی از شماره -5-9

 ايند.نامه استفاده نمتوانند از تسهيالت در نظر گرفته شده در اين شيوهنمی

 

التفاوت مبلغ تشويق راسا  توسط دانشگاه تشويق شده باشد، حداکثر مابه 1445و  1444ای از سالهای در صورتی که مقاله -5-24

 شود، قابد پرداخت است.نامه محاسبه میپرداخت شده تا مبلغ تشويق که طی اين آيين

 

 شوند.نمايه نشده باشند شامد تشويق نمیISCمقاالت مجالت فارسی زبان که در پايگاه  68از سال  -5-22

نمايه نشده باشند، به تشخيص دانشگاه و با توجاه باه نماياه شادن در     ISIمجالت علمی و خارجی غير فارسی زبان که در  -5-21

 شد.باريال می 444/154/2پايگاههای انجمنهای علمی معتبر جهانی، معتبر خواهند بود و ميزان تشويق برای هر مقاله معادل 

 

 نمايه شده باشد، مبلغ باالتر مالك است.ISCو هم در ISIای هم در در صورتيکه مجله -5-23

 

مقاالت برجسته در سطوح جهانی با ارائه مدارك معتبر و بر اسا  تصويب شورای پژوهشی دانشگاه در محاسابه از ضاريب    -5-24

 شوند.برخوردار می 5/2

ه تشويق مقاالت تنظيم شده توسط وزارت علاوم، تحقيقاات و فنااوری بار اساا  ماذاکرات       نامنامه بر اسا  شيوهاين شيوه-5-25

ابالغ گرديده و با انجاام اصاالحات    25/1/68مورخ  2293/3که طی نامه  25/6/65نشست معاونين پژوهشی در بندر عبا  مورخ 

باه   25/1/68و  15/2/68، 13/22/65خ در شاورای دانشاگاه جلساات ماور     24-5و  21-5و بندهای  4ماده  2تبصره  4در ماده 

باشد بديهی اسات هار گوناه تغييار در مفااد آن نيااز باه        به شرط تامين اعتبار قابد اجرا می 2365تصويب رسيده است و از سال 

 تصويب شورای پژوهشی و شورای دانشگاه را دارد.

 

 پژوهشی متفرقه شورای پژوهشی و شورای دانشگاه مصوبه

 



گردند و نويسنده مسئول مقاله باشند، همانند اعضای هيات علمی و  ISIکارشناسان دانشگاه در صورتی که موفق به چاپ مقاله  -1

شوورای   24/22/88موور    294)مصوو  لسهوه   بر اسا  قوانين و مصوبات مربوطه مورد تشويق و تقدير قارار مای گيرناد.    

 رای دانشگاه(شو 29/22/88پژوهشی دانشگاه و مصو  لسهه مور  

 

 

 

 


