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  سمه تعالياب

 

  دستورالعمل اجرايي حمايت از فعاليتهاي پژوهشي دانشجويان
 )هاي معتبر علميچاپ و ارائه مقاالت در نشريات و همايش(

 ٢١/١١/١٣٩٨و هيئت رئيسه  ١٤/١١/١٣٩٨مصوب شوراي پژوهشي 

  
  مهمقد
 ي و چـاپ وپژوهشـي و تـدوين مقـاالت علمـ هاي علمينظور ترغيب دانشجويان دانشگاه تربيت دبير شهيد رجائي به فعاليتبه م

 بـراينامـه اجرايـي  هاي معتبر علمي داخل و خارج كشور، ايـن شـيوه ارائه آن در نشريات و همايش

 قشـهنـداز و ان تقويت توليدات علمي به منظور تحقق اهداف سـند چشـم با هدف ارتقاء و دانشجويان دانشگاه تربيت دبير شهيد رجائي

  .جامع علمي كشورتدوين گرديده است
  

  افراد مشمول تشويق :١ ماده
 

بيت دانشگاه تر« يعنيامل كگيرد كه نام دانشگاه را به صورت نامه فقط به آن دسته از دانشجوياني تعلق مي برخورداري از تسهيالت اين شيوه
ه مقاله نويسند به انگليسي در بخش وابستگي »Shahid Rajaee Teacher Training University«به فارسي يا »ر شهيد رجائيدبي

 .قيد نمايند

  .شودمي رفتهدر نظر گ در صورتيكه نام دانشجو به عنوان نويسنده اول درج شده باشد، نام استاد راهنما به عنوان نويسنده اول :١ تبصره
نه پژوهشي سامادر  ر مورد مقاالت مشترك با اساتيد، تشويق مقاله فقط هنگامي قابل پرداخت است كه استاد همكار مقاله راد :٢تبصره 

 ثبت نموده باشد و فعاليت ثبت شده توسط كارشناسان پژوهش تأييد شده باشد.   گلستان

  
  شرايط مقاالت قابل تشويق :٢ ماده

 

  JCRپوشش پايگاه استنادي مجالت  مقاالت منتشر شده در مجالت تحت ١-٢
  Scopusو WOSهاي  مقاالت نمايه شده در پايگاه  ٢-٢
 وزارت علوم، تحقيقات و(رويجي داراي مجوز از وزارتين ت-ژوهشي و علميپ-مقاالت منتشر شده در ساير نشريات علمي ٣-٢

  .ISCيا نمايه شده در  )فناوري و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
  هاي پژوهشي مشمول تشويق نخواهند شد مقاالت منتج از تعهدات طرح :٣ تبصره
 حات وبه صورت پذيرش، در دست داوري، پذيرش با اصال(مالك پرداخت تشويق مقاالت، چاپ و انتشار نهايي آن است  :٤ تبصره

  )قابل قبول نيست ...
  

  محاسبه ميزان تشويق هر مقاله  نحوه :٣ ماده
 
  

 JCRمقاله در مجالت نمايه شده در  مبلغ تشويق براي ١-٣
 

 
 احتساب بدونريال  ١٠،٠٠٠،٠٠٠ريال و حداكثر ٢،٠٠٠،٠٠٠ معادل   JCR حداقل تشويقي براي هر مقاله نمايه شده در :٥ تبصره

 .ضريب نويسنده است



 ٤

  ود.شاسبه ميمح٥/١با ضريب  اعيو حوزه علوم اجتم ٢ هاي علوم انساني و هنر با ضريبمبلغ تشويق مقاالت نشريات حوزه :٦ تبصره
  

 ISCاي مقاله در مجالت نمايه شده در مبلغ تشويق بر ٢-٣

 

  
   

 ب نويسندهريال بدون احتساب ضري ٥،٠٠٠،٠٠٠مبلغ  ISC حداكثر مبلغ تشويقي براي هر مقاله در مجالت نمايه شده در :٧ تبصره

  .است
  

 Scopusو  WOSدر  مبلغ تشويق براي مقاله نمايه شده ٣-٣

 .باشدمي  احتساب ضريب نويسندهدون بريال ١،٠٠٠،٠٠٠مبلغ  Scopusو WOSميزان تشويق مقاالت در نشريات نمايه شده در  ١-٣-٣

 ٥/١ريب ضو حوزه علوم اجتماعي و رفتاري با  ٣هاي علوم انساني و هنر با ضريب  مبلغ تشويق مقاالت نشريات حوزه :٨ تبصره

 .محاسبه ميشود

 .خارجي تشويقي تعلق نميگيردداخلي يا اپ شده در ساير مجالت علمي به مقاالت چ ٢-٣-٣

 .گرددمحاسبه مي) ١(در صورتيكه مقاله داراي بيش از يك نويسنده باشد سهم تشويقي بر اساس جدول  :٩ تبصره

 .گردداستخراج مي JCR از آخرين جدول ISIمجالت  IF ميزان :١٠ تبصره

 .گرددش پايگاه استنادي علوم جهان اسالم استخراج ميبراساس گزار ISC مجالت IF ميزان :١١ تبصره

 .باشد حداقل و حداكثر تشويقي، قبل از اعمال درصد سهم همكاران مي :١٢ تبصره

 م نمايندبه مقاالتي كه نويسندگان وابستگي خود را عالوه بر دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي به جاي ديگر اعال :١٣ تبصره

 .تشويقي تعلق نميگيرد

 معتبر، به مقاالتي كه در نشريات غيرمعتبر گزارش شده توسط وزارتين چاپ شده باشند حتي با وجود داشتن نمايه :١٤ تبصره

 .تشويقي تعلق نميگيرد

  .هاي مستقيم، تشويق مقاالت از ماليات معاف استقانون ماليات ١٤٤ طبق ماده  :١٥ تبصره
  

   AIF: ميزان ٤ ماده
 

   در سايت JCRآخرين جدول جهاني بر اساس ضوع مقاله و نشريه،  با توجه به موAIF (Aggregate Impact Factor) ميزان
WOS  .استخراج خواهد شد  
 ز تاييداوه موضوعي مقاله و نشريه بايستي توسط نويسنده مقاله در فرم درخواست تشويق مقاله ذكر شود كه پس گر: ١٦ تبصره

 .شكده جهت انجام مراحل بعدي به معاونت پژوهش و فناوري ارسال خواهد شدنپژوهشي دا -مدير گروه و معاون آموزشي 

  
  شركت در كنفرانس هاي داخل كشور: ٥ ماده

همايش هاي معتبر علمي پايگاه استنادي علوم داراي كد شناسه در سامانه كه هاي داخل كشور ميزان حمـايت از مقاالت كنفرانس
  :به صورت زير استدر همايش ارائه مقاله  حضور و و گواهيائه اسناد مثبته مالي در قبال اراشند، ب ١ )ISC(جهان اسالم 

  ريال مي باشد. ٢،٠٠٠،٠٠٠هاي معتبر و غيردانشجويي براي ارائه مقاله حداكثر  كنفرانس –الف 

                                                 
1 conf.isc.gov.ir 



 ٥

اي چ هزينههي ،اشدبقرارداشته و وزارتين  ISCهاي غير معتبر نباشد، يا در فهرست همايش ISCچنانچه كنفرانس داراي شناسه : ١٧ تبصره
  جهت ارائه مقاله پرداخت نخواهد شد.

ريال  ٣،٠٠٠،٠٠٠ائه مقاله نمايه شده باشد، مبلغ حمايت براي ار Scopusيا  WOS ،IEEE در صورتيكه كنفرانس در يكي از پايگاه هاي -ب
  مي باشد. 

 .باشد پذير مي ال امكانهاي داخلي فقط يك بار و در همان س حمايت مالي از مقاالت ارائه شده در كنفرانس –ج 

 .و اياب و ذهاب ميباشد )هتلاقامت ( شامل حق ثبت نام مقاله، هزينه ٥ هزينه هاي ماده: ١٨ تبصره

 رهد شد. معيااي باشد هيچ گونه حمايتي انجام نخوا هاي داخلي در صورتي كه ترجمه از مقاالت ارائه شده در كنفرانس :١٩ تبصره

  .ر دانشكده استتصميم گيري در اين زمينه، نظ
 

  شركت در كنفرانس هاي خارج از كشور -٦ ماده
 

 و يك ريال١٥،٠٠٠،٠٠٠هاي خارج از كشور براي دانشجويان مقطع دكتري مبلغ حداكثر حمايت از مقاالت ارائه شده در همايش

  .و يك بار در طول دوره استريال ١٠،٠٠٠،٠٠٠بار در طول دوره و براي مقطع كارشناسي ارشد مبلغ 
براي دانشجويان مقطع نمايه شده باشد، مبلغ حمايت  Scopusيا  WOS ،IEEE در صورتيكه كنفرانس در يكي از پايگاه هاي -٢٠تبصره 

  .و يك بار در طول دوره استريال ١٥،٠٠٠،٠٠٠براي مقطع كارشناسي ارشد مبلغ  و ريال٢٠،٠٠٠،٠٠٠دكتري مبلغ 
 اه انجاماز طرح و تصويب مقاله و كنفرانس مربوطه در شوراي پژوهشي دانشگ شركت در كنفرانس خارج از كشور پس -٢١ تبصره

 ب و ذهاب و غذابراي ثبت نام، هتل، بليط، ايا ٦هاي ماده  اي پرداخت نخواهد شد. هزينه ميشود و در غير اينصورت هيچگونه هزينه

 ها ارائبارائه مقاله، پس از شركت در همايش  در نظر گرفته شده است كه مشروط به شركت دانشجو در كنفرانس و ارائه گواهي

 .اسناد مثبته مالي به صورت ريالي پرداخت خواهد شد

  
، ISI ،JCR ،ISCآخرين اطالعات مربوط به اين شيوه نامه، فهرست نشريات 

نشريات غير معتبر و .... در تارنماي دانشگاه (وب سايت) در بخش معاونت 

فرم ها و آئين نامه ها موجود  >>وهشيمديريت امور پژ >>پژوهش و فناوري

  است.
www.sru.ac.ir  

 
  ميزان تخصيص امتياز به فعاليت هاي مشترك )١( جدول

  مجموع ضرايب  طسهم هريك از همكاران از امتياز مربو  تعداد همكاران
    بقيه همكاران  اول

١٠٠  ١%  -    
١٥٠  %٦٠  %٩٠  ٢%  
١٨٠  %٥٠  %٨٠  ٣%  
١٩٠  %٤٠  %٧٠  ٤%  
٢٠٠  %٣٥  %٦٠  ٥%  

  %٢٥٠حداكثر   %٣٠  %٥٠  و بيشتر ٦
 

در شوراي پژوهشي دانشگاه بازنگري شد و در تاريخ  ١٤/١١/١٣٩٨تبصره در تاريخ  ٢١ماده و  ٦اين دستورالعمل اجرايي در 

  به تصويب هيأت رئيسه دانشگاه رسيد.  ٢١/١١/١٣٩٨
 

 


