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دانشگاه  معتبر بین المللی و داخلی نشریات در شده منتشر مقاالتدستورالعمل اجرایی تشویق نویسندگان 
  حضرت معصومه (س)

تشویق نویسندگان مقاالت منتشر شده در نشریات معتبر بین المللی و  نامه شیوه )5( پنج ماده اجراي منظور به
مورخ  183866/3هیات امنائی کشور به شماره داخلی براي دانشگاهها و موسسات آموزشی و پژوهشی 

 نیز و جهان علم تولید در ایران ویژه جایگاه ارتقاي هدف با و فناوري و تحقیقات علوم، وزارت 1/9/1390

با توجه به شرایط دانشگاه حضرت  ذیل شرح به دستورالعملی داخلی، معتبر علمی نشریات گسترش و تقویت
  .است شده تدوینشیوه نامه مذکور و ضوابط مندرج در معصومه (س) 

  
  ) تعاریف1ماده 

 و المللی بین معتبر نشریات در شده منتشر مقاالت نویسندگان تشویق نامه شیوه شیوه نامه: منظور )1-1
 183866/3ها و موسسات آموزشی و پژوهشی هیات امنائی کشور به شماره  دانشگاه براي داخلی
 اوري است.فن و تحقیقات علوم، وزارت 1/9/1390مورخ 

 دانشگاه: منظور دانشگاه حضرت معصومه (س) است. )1-2

  
 : تشویق مشمول ) افراد2ماده 

 خود مقاله در که پژوهشی و آموزشی هاي گروه کلیه در دانشجویان و کارشناسان علمی، هیات اعضاي )2-1

درج در مقاالت نام کامل دانشگاه جهت  .باشند کرده ذکر را حضرت معصومه (س) دانشگاه نشانی و نام فقط
 Hazrat-e“و معادل انگلیسی آن » دانشگاه حضرت معصومه (س)«داخلی و خارجی به فارسی عبارت 

Ma`soumeh University” .می باشد  
 حضرت معصومه (س) داشته دانشگاه با وقت تمام همکاري باید کارشناسان و علمی هیات اعضاي :1تبصره

  .باشند
اي هیات علمی فعلی دانشگاه که پیش از این با نام دانشگاه حضرت معصومه : آن دسته از مقاالت اعض2تبصره 

 (س) به چاپ رسیده اند نیز مشمول تشویق قرار می گیرند.
 
  

  ) نحوه محاسبه میزان تشویق هر مقاله3ماده 
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شیوه  1-4باشد (موضوع بند می 2.5برابر JCRدر فرمول محاسبه مقاالت نمایه شده در  Kمقدار  )1-3
 نامه)

 شیوه نامه) 2-4باشد (موضوع بند می 2برابر ISCدر فرمول محاسبه مقاالت نمایه شده در  Kار مقد )2-3

 به هر عنوان مقاله چاپ شده در مجالت داخلی دانشگاه مبلغ یک میلیون ریال تشویق تعلق می گیرد.  )3-3

قررات در هر سال مطابق مخارجی حداکثر به یک عنوان مقاله چاپ شده در مجالت پولی داوري شده  )4-3
 .تعلق می گیرد تشویقبا تایید شوراي پژوهشی دانشگاه حضرت معصومه (س) و 

مقاالت چاپ شده مستخرج از طرح هاي برون دانشگاهی و تقاضامحور دانشگاه در محاسبه نهایی از  )5-3
 برخوردار می شوند. 2ضریب 

 JCRکه در و هنر شیوه نامه، مبلغ تشویق مقاالت نشریات حوزه هاي علوم انسانی  9مطابق تبصره  )6-3

 محاسبه می شود. 2و حوزه علوم اجتماعی و رفتاري با ضریب  2با ضریب نمایه شده باشند، 

 مبلغ تشویقی براي هر یک از نویسندگان مقاالت به شرح جدول زیر محاسبه می گردد: )7-3

  ضریب کل  سایر همکاران (%)  نفر اول (%)  تعداد نویسندگان
1  100  -  -  
2  80  50  130  
3  75  40  155  
4  70  35  175  
5  60  30  180  
  190  28  50  نفر وبیشتر 6
   

 سنده خارجی در محاسبه تعداد نویسندگان به حساب نمی آید.ینو )8-3

ریال باشد،  3000000کمتر از از طریق فرمول مقاله ر صورتی که میزان تشویق محاسبه شده براي ) د 9-3
ریال در نظر گرفته می شود. در این گونه موارد هیچگونه ضریب دیگري به  3000000مبلغ تشویقی آن مقاله 

 آن تعلق نمی گیرد.

در مواردي که مقاله مستخرج از پایان نامه و یا رساله دانشجو نباشد و چند عضو هیات علمی دانشگاه  )10-3
 2داشتن  در یک فعالیت گروهی مقاله را تالیف کرده باشند، قبل از توزیع سهم، کل مبلغ در صورت

 ضرب می شود. 3/1مولف و بیشتر در  3و در صورت داشتن  2/1نویسنده در 
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علمی و کارکنان خود را پرداخت می نماید.  تدانشگاه حضرت معصومه(س) صرفاً سهم اعضاي هیا )11-3
اگر نویسندگان از چند دانشگاه باشند براي دریافت تشویق طبق سهم خود بایستی به موسسه مربوط به 

 ه نمایند.خود مراجع

سایر پایگاههاي معتبر بین المللی نمایه شده باشند، مقاالت علمی و خارجی غیرفارسی زبان که در به  )12-3
 تشویق تعلق می گیرد.ریال  10000000به تشخیص شوراي پژوهشی دانشگاه معادل 

  
  ) میزان تشویق دانشجویان4ماده

   مبلغ تشویقی به دانشجویان مطابق جدول زیر تعیین می گردد.
  ترویجی -مجالت علمی  پژوهشی -مجالت علمی ISCو  ISIمجالت 

  ریال 500000  ریال 1000000  ریال 1500000
   

در صورتیکه مقاله توسط دو یا چند دانشجو تالیف شده باشد مبلغ تشویقی با سهم مساوي و حداکثر  :1تبصره
  تا سقف تعیین شده در موارد فوق الذکر قابل پرداخت است.

ر صورتیکه دانشجویان به همراه اعضاي هیات علمی دانشگاه حضرت معصومه (س) نویسنده مقاله د :2تبصره
  اعضاي هیات علمی پرداخت می شود.باشند، مبلغ پرداختی به دانشجویان مجزا از مبلغ تشویقی 

   
  ) سایر موارد5ماده

 .قانون مالیاتهاي مستقیم، تشویق مقاالت از مالیات معاف است 144طبق ماده  )5-1

مقاله بایستی در یکی از شماره هاي مجله به چاپ رسیده باشد و یا به صورت الکترونیکی منتشر شده  )5-2
باشد. مقاالت داراي گواهی پذیرش و یا در حال تایید نهایی نمی توانند از تسهیالت درنظر گرفته شده 

 در این دستورالعمل استفاده نمایند.

 تشویق تعلق می گیرد.به هر عنوان مقاله چاپ شده فقط یک بار  )5-3

به مقاالت چاپ شده در مجالتی که توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوري فاقد اعتبار تشخیص داده  )5-4
 می شوند، تشویق تعلق نمی گیرد.

مقاالت مستخرج از طرح هاي پژوهشی اعضاي هیات علمی که از محل اعتبار پژوهشی آنها انجام شده  )5-5
 اند مشمول تشویق نمی باشند.
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  ) موارد پیش بینی نشده6دهما

چنانچه موارد پیش بینی  نشده و مبهمی در مورد دستورالعمل اجرایی وجود داشته باشد در شوراي پژوهشی 
  دانشگاه مطرح می شود و مصوبه آن الزم االجرا می باشد.

  
  

  تصویب )7ماده
یب شوراي پژوهشی دانشگاه به تصو  29/2/93 تبصره در تاریخ چهارماده و هفت این دستورالعمل مشتمل بر 

  رسیده است.
 
 


