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 مقدمه: 

و گسترش نشریات علمی معتبر به منظور افزایش کیفیت فعالیتهای علمی، انتشار دانش و ارتقاء سهم ایران در تولید دانش جهانی و نیز تقویت  

اعضای  ،داخلی برای تحقق اهداف سند چشم انداز و نقشه جامع علمی کشور الزم است مقاالت چاپ شده در نشریات معتبر بین المللی و داخلی

یوه نامه شماره منظور این دستور العمل بر اساس ش بدینات علمی ، کارشناسان و دانشجویان دانشگاه سمنان مورد تشویق قرار گیرند یه

 معاونت محترم پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و شرایط دانشگاه سمنان تنظیم شده است.  6/9/99مورخه  638311/8

 : افراد مشمول تشویق : 1ماده 

نام و نشانی دانشگاه سمنان را  اعضای هیات علمی ، کارشناسان و دانشجویان در کلیه گروه های آموزش و پژوهش که در مقاله خود فقط -1-1

 ذکر کرده باشند.

  اعضای هیات علمی و کارشناسان باید همکاری تمام وقت با دانشگاه سمنان داشته باشند. :1تبصره

  دانشجویان باید حداقل با یک عضو هیت علمی دانشگاه سمنان همراه باشند.: 2تبصره

 : شرایط مقاالت قابل تشویق: 2ماده

 ISI  : (Institute for Scientific Information  )مقاالت منتشره در نشریات نمایه  شده در فهرست ( 1-2

  ISC  : (Islamic World Science Citation Center )مقاالت منتشره در نشریات نمایه  شده در فهرست  (2-2

 ،دارای مجوز از وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت ISI , ISCویجی داخلی غیر رمقاالت منتشره در نشریات علمی و پژوهشی و یا ت (3-2

 درمان و آموزش پزشکی  

  ات نمایه شده در سایر پایگاه های بین المللی معتبریت منتشره در نشرمقاال (4-2

 : نحوه محاسبه میزان تشویق هر مقاله: 3ماده

  : ISIمبلغ تشویق برای هر مقاله در نشریات نمایه شده در  (1-3

8    >   K  >  6              K     × مبلغ تشویق به ریال =  (          )×  999/999/5ریال 

 IF  :ضریب تاثیر هر نشریه در یکسال مشخص :                                   AIF  :ریب تاثیر کل هر نشریه ض 

 ضرایب فوق توسط مراجع معتبر بین المللی یا ملی مانند وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت و درمان و آموزش پزشکی  (3تبصره

 تعیین می شود.  5/6با توجه به شرایط دانشگاه سمنان    Kاعالم و مالک عمل قرار می گیرند و ضریب 

IF 

AIF 

 

 معاونت ژپوهش و فناوری 
 دستور العمل اجرایی تشویق نویسندگان مقاالت منتشره در نشریات معتبر بین المللی و داخلی  

 دانشگاه سمنان

 



ریال تعیین می شود هر چند که میزان تشویق  999/999/09ریال و حداکثر مبلغ  999/599/8حداقل مبلغ تشویقی برای هر مقاله (4تبصره 
 محاسبه شده کمتر یا بیشتراز مبالغ ذکر شده باشد. 

محاسبه می  5/6تاری با ضریب و حوزه علوم اجتماعی و رف 0لغ تشویقی مقاالت نشریات حوزه های علوم انسانی و هنر با ضریب بم (5تبصره  
 شود. 

  برخوردارمی شوند 5/6به چاپ می رسند در محاسبه از ضریب  ISIمقاالتی که در مجالت ایرانی موجود در فهرست  (6تبصره 

  در مورد مقاالت قابل اجرا است. 1و  5یکی از مفاد تبصره های  (7تبصره 

 :  ISCمقاله در نشریات نمایه شده در مبلغ تشویقی برای هر (  2-3

0    > K >   6              K    × ریال(999/999/5 (  ×05/9  +IF  5/6  ) )=  مبلغ تشویق به ریال 

IF                   5/6   : ضریب تاثیر هر نشریه در یکسال مشخص = K 

ریال است هر چند میزان تشویق محاسبه شده کمتر یا  999/999/69ریال و حداکثر  999/599/8حداقل مبلغ تشویقی برای هر مقاله  (8تبصره 

 بیشتر از ارقام ذکر شده باشد. 

  محاسبه می شود. 5/6ضریب با وزه های علوم انسانی و هنر حمبلغ تشویقی مقاالت نشریات ( 9تبصره 

  : دارای مجوز از وزارتین ISI , ISCداخلی غیر  یترویج پژوهشی ومبلغ تشویقی برای هر مقاله در نشریات علمی  (3-3

 نشریات علمی ترویجی پژوهشی -ت علمی نشریا

 ریال  999/599/6  ریال  999/599/8

 

  :المللی معتبرمبلغ تشویقی برای هر مقاله در نشریات نمایه شده در سایر پایگاه های بین  (4-3

 و  web of scienceمبلغ تشویقی برای هر مقاله چاپ شده در نشریات نمایه شده در پایگاه استنادی  (1-4-3

 Scopus   ریال تعیین می شود .  999/999/0مبلغ 

محاسبه می  5/6اری با ضریب تو حوزه علوم اجتماعی و رف 8مبلغ تشویق مقاالت نشریات در حوزه علوم انسانی و هنر با ضریب  (11تبصره 

 شود. 

مقاله هایی که در سایر مجالت علمی خارجی چاپ و در سایر پایگاه های معتبر بین المللی نمایه شده باشند بنا به تشخیص دانشگاه  (2-4-3

 ریال تشویق شوند.  999/999/6می تواند حداکثر مبلغ 

 : میزان تشویق دانشجویان : 4ماده 

 سایر  مجالت بین المللی معتبر  ترویجی  -مجالت علمی  پژوهشی –مجالت علمی  ISI , ISCمجالت  

 ریال       999/599 ریال       999/599 ریال       999/999/6 ریال  999/599/6 

 

 تعیین شده در مواردحداکثر تا سقف ارائه شده است مبلغ تشویقی با سهم مساوی و  دانشجومقاله توسط دو یا چند  در صورتیکه ( 11تبصره 

 فوق الذکر قابل پرداخت است. 



 ( سایر توضیحات: 5ماده 

 تشویق مقاالت آن،مبلغ باالترمالک است. درش از یک پایگاه نمایه شده باشدیای در بصورتیکه نشریهدر(1-5

  صد همکاران می باشد.رحداقل و حداکثر مبلغ تشویقی قبل از اعمال د (2-5

مبلغ تشویقی هر کدام از نویسندگان مقاله به صورت مستقل طبق جدول سهم همکاران در آیین نامه ارتقاء پس از کسر سهم دانشجو قابل  (3-5

 محاسبه و پرداخت می باشد. 

  نویسنده خارجی در محاسبه تعداد نویسندگان به حساب نمی آید. (12تبصره 

( proofید نهایی )یمقاالت دارای پذیرش و یا در حال تا .مجله) یا الکترونیکی( به چاپ رسیده باشدمقاله در یکی از شماره های منتشر شده  (4-5

  نمی توانند از تشویقی برخوردار شوند.

 رداخت است و مالک پرداخت نیز انتشار نهایی مقاله است، در صورتی که تاخیر درپتشویق مقاالت حداکثر تا یکسال قبل از سال مالی قابل ( 5-5

 مصوبات کمیته مالی پژوهانه است.پرداخت تابع  ،فرایند چاپ باشد

  اگر نویسنده اول دانشجو دانشگاه سمنان باشد ترتیب نویسندگان از نفر دوم محاسبه می شود. (6-5

  ( به عنوان نفر اول محسوب می شود . corresponding Authorنویسنده مسئول ) ( 7-5

 معلوم نباشد نام نویسنده اول به عنوان مسئول مکاتبات در نظر گرفته می شود.چنانچه مسئول مکاتبات ( 8-5

  اگر مقاله ای دارای دو مسئول مکاتبات باشد ترتیب اسامی مالک عمل قرار می گیرد. (9-5

  شده فقط یک بار تشویق تعلق می گیرد . پبه یک عنوان مقاله چا (11-5

در نشریات موضوع این دستور العمل به چاپ (  short communication)و   ( short paper) اه کوتدر صورتیکه مقاله ای به صورت  (11-5

  مبلغ پرداخت می شود. Research note09٪ تشویق و برای مقاالت   ٪59رسیده باشد مشمول 

نویسندگان از دیگر موسسات آموزش و دانشگاه سمنان فقط سهم اعضای هیات علمی و دانشجویان خود را پرداخت می نماید و سایر ( 12-5

  پژوهشی برای دریافت سهم خود به موسسه محل خدمت مراجعه نمایند.

 ت از مالیات معاف است. قانون مالیاتهای مستقیم ، تشویق مقاال 611طبق ماده  (13-5

اجرایی با دانشگاه یا پایان نامه های  های دستگاهمقاالتی که مربوط به پروژه های تمام شده منتج از قراردادهای تحقیقاتی تشویق ( 14-5

هستند با تایید داور طرح و در محاسبات از ضریب  یا طرحهای پژوهشی داخلی  یالت تکمیلی دارای حمایت مالی موسسات خارج از دانشگاهصتح

 برخوردار می شوند .  5/6

 مقاله مشمول بند فوق می شوند.  0باالی یک میلیارد ریال  یبیرونمقاله و طرحهای  5طرح پژوهشی داخل یک مقاله، طرح کالن  (13تبصره

 ( قابل پرداخت نمی باشد.  page charge( و هزینه چاپ ) submissionهزینه بررسی ) ( 15-5

مقرر شد در صورتی که این مجالت شرایط الزم  هبه منظور تقویت مجالت فاقد رتبه علمی دانشگاه و اخذ رتبه های علمی پژوهشی مربوط (16-5

     مطابق آیین نامه مجالت علمی دانشگاه را دارا باشند مطابق جدول زیر تشویق می شوند.

        

 

 دانشجویان کارشناسان –اعضای هیات علمی 

 ریال  999/599 ریال  999/999/6



 

  تابع ضوابط این دستور العمل می شوند. 8نشریات ماده مقاالت ارائه شده در کنفرانسها در صورت چاپ در  (17-5

، در صورتیکه مبلغ تشویقی محاسبه شده بیش از سقف مجاز پرداخت   ISI ،ISCهای هبه مقاالت داغ و پراستناد بر اساس گزارش پایگا (18-5

برابر مبلغ محاسبه شده  0به شده کمتر از سقف مجاز پرداخت باشد به میزان ریال و در صورتیکه مبلغ تشویقی محاس 999/999/89باشد تا سقف 

 ریال پرداخت می شود.  999/999/89تا سقف 

  مبالغ این دستور العمل هر سال با پیشنهاد شورای پژوهش و تصویب هیات رئیسه دانشگاه تعیین می شود . (19-5

  قابل انجام است.سایر موارد با تصویب شورای پژوهشی دانشگاه  (21-5

سندگان مقاالت منتشره در نشریات معتبر بین المللی و داخلی در شورای پژوهشی مورخه                  یالعمل اجرایی تشویق نودستور : 6ماده

شد و کلیه شیوه  به بعد اجرا خواهد 6/6/96هیات رئیسه مورد تصویب قرار گرفت و از تاریخ 60/9/96مورد بررسی و در جلسه مورخه 08/3/96

  نامه ها و دستور العمل های مغایر لغو و بالاثر می گردد.

 


