
 
 

    
  

  
  
 

  
دانشجویان هاي پژوهشی حمایت از فعالیتدستورالعمل اجرایی   معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی 

  
  سمه تعالیاب

  
  
  

  
  

   مقدمه
و  و چـاپ پژوهشـی و تـدوین مقـاالت علمـی      – هاي علمی به فعالیت رجائیبه منظور ترغیب دانشجویان دانشگاه تربیت دبیر شهید 

بـراي   نامـه اجرایـی  شـیوه ایـن   ،هـاي پژوهشـی  و اجراي طـرح  معتبر علمی داخل و خارج کشورهاي و همایش در نشریات ارائه آن
انـداز و نقشـه   تحقق اهداف سـند چشـم   به منظورو تقویت تولیدات علمی  ءبا هدف ارتقا ائیرجدانشگاه تربیت دبیر شهید  دانشجویان

  . گردیده استتدوین جامع علمی کشور
  

   افراد مشمول تشویق: 1ماده 
نام دانشگاه را به صورت کامل یعنی  گیرد کهتعلق میدانشجویانی به آن دسته از فقط  نامهشیوهاین  برخورداري از تسهیالت -1- 1

بخش وابستگی به انگلیسی در   Shahid Rajaee Teacher Training University به فارسی یا  رجائیدانشگاه تربیت دبیر شهید 
  .مقاله قید نمایندنویسنده 
 نظر گرفتهدر به عنوان نویسنده اول که نام دانشجو به عنوان نویسنده اول درج شده باشد، نام استاد راهنما در صورتی: 1تبصره 

  .شودمی

  
   شرایط مقاالت قابل تشویق: 2ماده 

    JCRمقاالت منتشر شده در مجالت تحت پوشش پایگاه استنادي مجالت -1- 2
  Scopusو  WOSهاي مقاالت نمایه شده در پایگاه -2- 2
، تحقیقات و وزارت علوم(ترویجی داراي مجوز از وزارتین  - پژوهشی و علمی -  مقاالت منتشر شده در سایر نشریات علمی -3- 2

  المللی معتبریا نمایه شده بین) درمان و آموزش پزشکی ،و وزارت بهداشت فناوري
  .نخواهند شد تشویقهاي پژوهشی مشمول مقاالت منتج از تعهدات طرح :2تبصره 
به صورت پذیرش، در دست داوري، پذیرش با اصالحات و ( است آنانتشار نهایی چاپ و  ،تشویق مقاالتپرداخت مالك : 3تبصره 

  . )قابل قبول نیست... 
  

   پژوهشی دانشجویان هايحمایت از فعالیتدستورالعمل اجرایی 
  )و اجراي طرح پژوهشی معتبر علمیهاي و همایشمقاالت در نشریات و ارائه چاپ (
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   مقالههر نحوه محاسبه میزان تشویق : 3ماده 
 JCRمبلغ تشویق براي مقاله در مجالت نمایه شده در  3-1

푅푒푤푎푟푑	(푅푖푎푙) = × 5000000 × 3 × %50  

بدون احتساب  ریال 000/000/10ریال و حداکثر  000/000/2معادل  JCRحداقل تشویقی براي هر مقاله نمایه شده در : 4تبصره 
  .ضریب نویسنده است

 5/1و حوزه علوم اجتماعی و رفتاري با ضریب  2هاي علوم انسانی و هنر با ضریب مبلغ تشویق مقاالت نشریات حوزه :5تبصره 
  .شودمحاسبه می

  
 ISCمبلغ تشویق براي مقاله در مجالت نمایه شده در  -3-2

푅푒푤푎푟푑	(푅푖푎푙) = ((1.5퐼퐹 + 0.25) × 5000000) × 2 × %50  
 بدون احتساب ضریب نویسنده ریال ISC 000/000/5حداکثر مبلغ تشویقی براي هر مقاله در مجالت نمایه شده در  :6تبصره 

  .است
  
  Scopusو  WOSمبلغ تشویق براي مقاله نمایه شده در  - 3-3
-میبدون احتساب ضریب نویسنده ریال  Scopus 000/000/1و  WOSمیزان تشویق مقاالت در نشریات نمایه شده در  -3-1- 3

  .باشد
 5/1و رفتاري با ضریب و حوزه علوم اجتماعی  3هاي علوم انسانی و هنر با ضریب مبلغ تشویق مقاالت نشریات حوزه: 7تبصره 

  .شودمحاسبه می
  .گیردتشویقی تعلق نمیمجالت علمی خارجی  در سایر چاپ شده مقاالت به -3-2- 3

  .گرددمحاسبه می )1(که مقاله داراي بیش از یک نویسنده باشد سهم تشویقی بر اساس جدول در صورتی: 8تبصره 
  .گردداستخراج می JCRجدول آخرین از  ISIدر مجالت  IFمیزان :9 تبصره
  .گرددبراساس گزارش پایگاه استنادي علوم جهان اسالم استخراج می ISCدر مجالت  IFمیزان: 10تبصره 
  .باشدقبل از اعمال درصد سهم همکاران می ،حداقل و حداکثر تشویقی :11تبصره 
د ندبیر شهید رجایی به جاي دیگر اعالم نمایدانشگاه تربیت  وابستگی خود را عالوه بر گانمقاالتی که نویسند به: 12تبصره 

   .گیردنمیتشویقی تعلق 
به مقاالتی که در نشریات غیرمعتبر گزارش شده توسط وزارتین چاپ شده باشند حتی با وجود داشتن نمایه معتبر، : 13تبصره 

  .گیردتشویقی تعلق نمی
  .مقاالت از مالیات معاف استهاي مستقیم، تشویق قانون مالیات 144طبق ماده : 14تبصره 

  



 
 

    
  

  
  
 

  
دانشجویان هاي پژوهشی حمایت از فعالیتدستورالعمل اجرایی   معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی 

  
  
  

    AIFمیزان : 4ماده 
 ISI Web ofسایت  در  JCRآخرین جدول جهانی  از ،با توجه به موضوع مقاله و نشریه AIF(Aggregate Impact Factor) میزان

Knowledge  خواهد شد استخراج .  
گروه موضوعی مقاله و نشریه بایستی توسط نویسنده مقاله در فرم درخواست تشویق مقاله ذکر شود که پس از تایید  :15تبصره 

  .ارسال خواهد شد و فناوري جهت انجام مراحل بعدي به معاونت پژوهشپژوهشی دانشکده  -معاون آموزشی مدیر گروه و 
  

  شرکت در کنفرانس هاي داخل کشور:  5ماده 
  :زیر استدر قبال ارائه اسناد مثبته مالی به صورت  کشور هاي داخلایت از مقاالت کنفرانسـمیزان حم

  .ریال 000/500/1انشجویی براي ارائه مقاله حداکثرغیردمعتبر و هاي کنفرانس – الف
  .باشد پذیر می سال امکان همان درو  یک بارفقط  هاي داخلی حمایت مالی از مقاالت ارائه شده در کنفرانس –  ب

  .باشدمی ایاب و ذهاب و هاي هتل هزینه ،شامل حق ثبت نام مقاله 5هزینه هاي ماده  -16 تبصره
معیار . اي باشد هیچ گونه حمایتی انجام نخواهد شد که ترجمه صورتی هاي داخلی در از مقاالت ارائه شده در کنفرانس -17 تبصره

  .استدانشکده  ، نظرتصمیم گیري در این زمینه
  

  شرکت در کنفرانس هاي خارج از کشور -6ماده 
و یک ریال  000/000/15هاي خارج از کشور براي دانشجویان مقطع دکتري مبلغ  حداکثر حمایت از مقاالت ارائه شده در همایش

  .یک بار در طول دوره است و ریال 000/000/10بار در طول دوره و براي مقطع کارشناسی ارشد مبلغ 
انجام   در شوراي پژوهشی دانشگاه مقاله و کنفرانس مربوطه کنفرانس خارج از کشور پس از طرح و تصویبشرکت در  -18تبصره 

براي ثبت نام، هتل، بلیط، ایاب و ذهاب و غذا  6هاي ماده هزینه. اي پرداخت نخواهد شدگونه هزینهشود و در غیر اینصورت هیچمی
پس از شرکت در همایش با ارائه  ،مقاله مشروط به شرکت دانشجو در کنفرانس و ارائه گواهی ارائهدر نظر گرفته شده است که 

  .صورت ریالی پرداخت خواهد شده اسناد مثبته مالی ب
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  طرح پژوهشی دانشجویی   -7ماده 
تحصیالت  انگیزه همکاري بیشتر اساتید و دانشجویانبه منظور ارتقا و اعتالي کیفی و کمی سطح پژوهش در دانشگاه و ایجاد 

توانند به عنوان مجري صنعتی و بدیع، دانشجویان دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی میهاي پژوهشی نیمهدر اجراي طرح تکمیلی
  .طرح با رعایت قوانین از تسهیالت مالی جهت تامین بخشی از هزینه طرح پژوهشی خود استفاده نمایند

معاونت به  ارائه شدهرا در قالب فرمت  طرح پژوهشی خود، راهنما دانشگاه با مشاوره و تایید استادتحصیالت تکمیلی   انجویدانش
 به مجري طرح دانشگاه هیات رئیسهدر صورت تایید در  و داوري، طرح پیشنهادي پس از بررسی. نمایدارائه میي و فناور پژوهش

  .ددگرابالغ می
  .باشدپذیر میامکان  بار در طول دوره تحصیلی طرح پژوهشی دانشجویی فقط یک انجام - 19تبصره 
  .پایان نامه دانشجو باشدموضوع خارج از طرح پژوهشی دانشجویی  و محتواي عنوان الزم است  -20تبصره 
دانشجو موظف است گزارش عملکرد و پیشرفت کار خود را با تایید و نظر استاد راهنما به  ،پس از ابالغ طرح پژوهشی - 21 تبصره

  .دایارائه نمي و فناور معاونت پژوهش
  

  اعتبار طرح پژوهشی دانشجویی -1- 7 
  

حداکثر و در مقطع کارشناسی ارشد  ریال 000/000/20حداکثر  دکتريبراي انجام طرح پژوهشی در مقطع الزم اعتبار 
  .خواهد بود ریال 000/000/8

لوازم  کتاب، و جهت خرید مواد مصرفی،پرسنلی هاي اعتبار تخصیص یافته به هر طرح پژوهشی دانشجویی در قالب هزینه
انشگاه از طریق معاونت تا سقف مصوب د ساخت قطعات با تایید استاد راهنما و انجام تست و آزمایش، خرید قطعات و آزمایشگاهی،

  .گرددي هزینه میو فناور پژوهش
جزء اموال دانشگاه محسوب شده و الزم است تا قبل از  )کتاب و تجهیزات از قبیل کامپیوتر،( ايکلیه وسایل سرمایه -22 تبصره

  .تحویل شود )یا گروه( تسویه حساب دانشجو، این امکانات با هماهنگی استاد راهنما به دانشکده
  

   طرح پژوهشی دانشجویی تعهدات مجري در - 7-2
ناظر مجري طرح پژوهشی دانشجویی موظف است متناسب با میزان اعتبار طرح پژوهشی عالوه بر ارائه گزارش نهایی مورد تایید 

  :طرح پژوهشی را به شکل یکی از موارد زیر ارائه نماید) نتایج( ، نتیجهطرح
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تا زمان تسویه حساب دانشجو از  )مورد تایید وزارت علوم(یا علمی ترویجی  علمی پژوهشیچاپ مقاله در مجالت معتبر  -1

 .دانشگاه
 .هاي صنعتی با ارائه اسناد و مدارك مثبتهیا تجهیزات مورد نیاز بخش ساخت وسایل و -2
 .هاي دانشگاهها یا کارگاهیا تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاه وسایل و ساخت یکی از -3
 رازي، فارابی، هاي علمی خوارزمیجشنوارهکسب مقام در  -4

  . نتایج تحقیقات طرح پژوهشی دانشجویی متعلق به دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی می باشد -23 تبصره
  
  

، نشریات ISI ،JCR ،ISCنامه، فهرست نشریات آخرین اطالعات مربوط به این شیوه
در بخش معاونت ) سایتوب(در تارنماي دانشگاه .... و  JCRغیرمعتبر، جدول جهانی 

  .ها موجود استنامهها و آیینفرم –مدیریت امور پژوهشی  –پژوهش و فناوري 
                                      EDU.SRTTU.WWW      

  
  

  مشترك هايمیزان تخصیص امتیاز به فعالیت  -1جدول 

نویسندگانتعداد   
مربوطاز امتیاز یک از همکارانسهم هر  مجموع ضرایب 

  بقیه همکاران اول

1 100%   -  

2 90%  60%  150%  

3 80%  50%  180%  

4 70%  40%  190%  

5 60%  30%  180%  

بیشتر و 6  50%  25%  175%  

  
و بازنگري شوراي پژوهشی دانشگاه  در 12/11/1394تبصره در تاریخ  23ماده و  7اجرایی در  دستورالعملاین 

 .به تصویب هیات رئیسه دانشگاه رسید 18/11/1394در تاریخ 
 


