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 .1هدف و دامنه كاربرد :
تشريح چگونگی تشويق مقاالت علمی و تولیدات پژوهشی مؤسسه آموزش عالی تابران

 .2تعاريف :
كلیه تعاريف موجود در آيین نامه نحوه تشويق مقاالت علمی و تولیدات پژوهشی

 .3مسئولیتها :
مسئولیت بكارگیري و اجراي صحیح اين روش به عهده دبیر شوراي پژوهشی می باشد.

 .4مراجع:
استاندارد

ISO 9001 : 2015

 .5سوابق:
صورتجلسه شوراي پژوهشی
فرم درخواست تشويق مقاالت علمی

F-TU-116
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 .6متن آيین نامه:
آيين نامه نحوه تشويق مقاالت علمي و توليدات پژوهشي
مقدمه
گسترش كمي و كيفي مقاالت علمي ،يكي از اهداف مهم موسسه آموزش عالي تابران است كه در برنامه راهبردی و
چشم انداز مؤسسه نيز بر آن تاكيد شده است .به اين منظور برای تشويق مقاالت منتشرشده در مجالت علمي و به جهت
پاسخگويي به نيازها و اولويت های موسسه آيين نامه حاضر تدوين شده است.
ماده  -1تعاريف
.1-1موسسه :منظور موسسه آموزش عالي تابران است.
 .2-1مجالت معتبر داخلي :مجله هايي كه رتبه آن ها توسط يكي از كميسيون های ذيل صادر شده باشد و در سه
گروه عمده علمي پژوهشي ،علمي ترويجي و علمي عمومي تقسيم بندی مي شوند:
الف .كميسيون بررسي نشريات وزارت علوم ،تحقيقات و فناوری
ب .كميسيون بررسي نشريات وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي
پ .كميسيون بررسي و تاييد مجالت علمي يا شورای پژوهشي موسسه آموزش عالي تابران
 .3-1نويسندگان :اين اشخاص شامل اعضای هيات علمي تمام وقت ،نيمه وقت ،حق التدريس ،دانشجويان ، ،كارمنداني
مي شوندكه تمايل دارند به نام موسسه آموزش عالي تابران مقاله خود را ارائه كنند.
 .4-1مولف اصلي) :(Corresponding Authorفرد يا افرادی كه مسئوليت نوشتاری ،تهيه محتوای مقاله و
مكاتبات با مجله را بر عهده دارد.
 .5-1مجالت معتبر خارجي :اين مجالت دو دسته اند  ISIو غير ISI
الف  -مجالت  :(Web of Science, Listed) ISIاين مجالت در فهرست مجالت  ISIوارد شده اند.
فهرست اين مجالت از طريق پايگاه اطالع رساني  Web of Scienceقابل دسترس مي باشد.
ب .مجالت علمي خارجي غير  .ISIمانند مجالت منتشر شده دانشگاه ها ،مراكز تحقيقاتي ،پژوهشكده ها ی خارج از
كشور كه در فهرست مجالت  ISIوارد نشده اند ولي دارای نمايه بين المللي ( )ISSNمي باشند.
 .6-1مجالت  :ISCمجله هايي هستند كه در پايگاه استنادی علوم جهان اسالم نمايه شده باشند.
 .7-1مجالت علمي – پژوهشي :اين مجالت رتبه علمي – پژوهشي خود را از كميسيون بررسي نشريات وزارتين علوم،
تحقيقات و فناوری و بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي كسب كرده اند و شماره مجوز علمي – پژوهشي در ابتدای
مجله چاپ شده است.
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 . 8-1مجالت علمي -ترويجي :اين مجالت توسط دانشگاه ها ،مراكز تحقيقاتي ،پژوهشكده ها و يا انجمن ها منتشر مي
شوند و دارای ارزش علمي و نمايه هستند.
 .9-1مجالت علمي غير فارسي داخل كشور :مجالت علمي (به جز مجالت دانشكده های زبان های خارجي)كه در
داخل كشور به يك زبان غير فارسي منتشر شوند.
تبصره ( . )1ساير مجالت علمي داخلي در زمره مجالت معتبر داخلي اشاره شده در بند  2اين ماده محسوب نمي شوند،
ولي تشويق متناسب با توجه به اهميت آن ها بر اساس مفاد اين آيين نامه تعيين شده است.
تبصره ( . )2مجالت به شكل پرينت يا الكترونيكي در زمينه تشويق تفاوتي ندارند و تمامي ضوابط مربوط به مقاالت چاپ
شده برای تشويق مقاالت الكترونيكي نيز بايد رعايت شوند.
ماده  -2مسئوليت اجرايي و نظارت آيين نامه
مسئول اجرای آيين نامه شورای پژوهشي موسسه و مسئول نظارت بر رعايت مفاد آن معاونت علمي و فرهنگي مي باشد.
ماده  -3دفعات تشويق در سال
 -1-3تشويق مقاالت  ISIو علمي پژوهشي به هر تعداد در سال امكان پذير است.
 -2-3مقاالت چاپ شده در ساير مجالت علمي تا  3نوبت در هر سال بر اساس جدول شماره  2ماده  5تشويق
مي شوند ،ولي بيش از اين تعداد فقط در ترفيع ساالنه قابل اعمال بوده و تشويق مالي نمي شوند.
ماده -4موارد شمول آيين نامه
 .1-4نويسندگاني كه با رعايت ضوابط  ،مقاله خود را به نام موسسه آموزش عالي تابران چاپ كنند ،از تشويق مقاله
بهره مند خواهند شد.
 .2-4نويسندگاني كه با چند دانشگاه يا موسسه آموزش عالي همكاری دارند ،جهت بهره مندی از مزايای اين آيين نامه،
موظفند فقط نام موسسه آموزش عالي تابران را اعالم نمايند .نويسندگاني كه نام موسسه آموزش عالي تابران را همراه با
نام ديگر موسسات علمي يا پژوهشي ذكر كنند ،شامل تشويق مقاله نخواهند شد.
 .3-4به منظور اطالع از تعداد مقاالت علمي ،محاسبه آن در آمار توليدات علمي موسسه آموزش عالي تابران در داخل
و خارج از كشور و نيز محاسبه تشويق مقاالت در بودجه پژوهشي موسسه ،الزم است معرفي مقاالت به نام دانشگاه در
مجامع علمي اعم از مجالت علمي و كتاب ها و به طور صحيح و به صورت های زير انجام شود:
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فارسي:
نام و نام خانوادگي -گروه  -...................موسسه آموزش عالي تابران – مشهد

انگليسي:
Full Name, Department of …………., Tabaran Institute of Higher Education, Mashhad, Iran

 .4-4مالک ارزشيابي علمي مقاالت آخرين فهرست مجالت معتبر اعالم شده توسط وزارت علوم و تحقيقات و فناوری
در همان سال است.
 .5-4تشويق مقاالت صرفا پس از چاپ مقاله (كاغذی – الكترونيكي) قابل بررسي بوده و مبنای تشويق مقاالت تاريخ
چاپ آنها مي باشد.
 .6-4مقاله های موظف طرح های پژوهشي با توجه به رتبه مجله ای كه در آن چاپ مي شوند ،به طور كامل تشويق
مي گردند ،ليكن ضروری است به منظور حفظ حقوق موسسه آموزش عالي تابران  ،در قسمت تشكر و
تقدير ) (Acknowledgementsبه موضوع استخراج مقاله از طرح پژوهشي به صراحت اشاره شود.
تبصره .به منظور رعايت اعتبار علمي مقاالت ،در قسمت نويسندگان فقط نام نويسندگاني اعالم مي شود كه در تحقيقات،
گردآوری مطالب و نگارش مقاله دست داشته اند .به افرادی كه در ترجمه ،تهيه عكسها و نقشه ها و  ...همكاری داشته
اند ،در قسمت تشكر و تقدير ) )Acknowledgementsاشاره مي شود ،بنابراين افزودن نام افراد غير مرتبط در مقاالت
توليد شده قابل توجيه نيست.
ماده  -5نحوه تشويق مقاله هاي چاپ شده در مجالت علمي توسط اعضاي هيأت علمي تمام وقت و
نيمه وقت
 .1-5سهم تشويق هر يك از نويسندگان مقاله مطابق جدول شماره  1و با احتساب ضرايب اعالم شده محاسبه مي گردد.
جدول شماره  -1سهم تشويق هر نويسنده

تعداد
نويسندگان

سهم مولف اصلي

سهم ساير نويسندگان
به نسبت مساوی

1

%100

----

2

%65

%35

3

%50

%50

 4نفر يا بيشتر

%40

%60
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 .2-5ضريب تشويق مقاالت بر اساس نوع مجله بر اساس جدول شماره  2مورد تشويق قرار مي گيرند.
جدول شماره  – 2ضريب انواع نشريات علمي

شرح

گروه

ضريب

1

نشريات JCR-Q1

1

2

نشريات JCR-Q2

0/8

3

نشريات JCR-Q3

0/6

4

نشريات مصوب با نمايه  WoSبدون IF

0/6

5

نشريات JCR-Q4

0/5

6

نشريات با نمايه Scopus

0/5

7

نشريات با رتبه علمی از وزارتین و حوزوي

0/5

8

نشريات نمايه شده در ISC

0/2

9

ساير نشريات داخلی و خارجی داراي ISSN

0/1

تبصره ( .)1مبلغ تشويق مقاله ها در ابتدای هر سال تحصيلي به پيشنهاد هيات موسس و تصويب هيات امنای موسسه آموزش
عالي تابران تعيين مي گردد.
تبصره ( .)2تشويق مقاالت و توليدات پژوهشي صرفا مشمول اعضای هيات علمي و كاركنان موسسه آموزش عالي
مي گردد.
تبصره ( .)3چنانچه نويسنده مقاله يكي از مدرسان حق التدريس و يا دانشجويان موسسه آموزش عالي تابران باشد ،صرفا از
تشويق معنوی برخوردار خواهد شد.
تبصره ( .)4در مقاالتي كه به صورت مشترک با دانشجو نوشته مي شوند ،امتياز و تشويق مقاله برای عضو هيأت علمي

يا

استاد مدعو بر اساس جداول شماره  1و  2ماده  5محفوظ مي باشد.
تبصره ( .)5كليه پرداخت های ماده  4فقط برای نويسندگان معرفي شده به نام موسسه آموزش عالي تابران و با توجه به
جايگاه فرد در مقاله مطابق جدول شماره  1امكان پذير است.
تبصره ( .)6چنانچه هر يك از اعضای هيأت علمي و مدرسين حق التدريس مؤسسه تمايل به تأليف يا ترجمه كتاب را داشته
باشند در صورتي كه كتاب ،مورد تأييد گروه آموزشي مربوطه باشد و با تأييد شورای پژوهشي و با آرم و نام مؤسسه چاپ
شود؛طبق نظر شورای پژوهشي معادل حداكثر تشويق مقاله در هر سال تحصيلي مطابق جداول شماره  1و  2ماده  5اين آيين
نامه در همان سال ،كمك هزينه چاپ دريافت خواهد كرد .بديهي است مبلغ مربوط پس از چاپ كتاب با تيراژ حداقل
 100نسخه به مؤلف يا مؤلفين تعلق مي گيرد .مولفين موظف مي باشند  2نسخه از كتاب چاپ شده را به حوزه پژوهش
تحويل دهند.
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تبصره ( .)7الزم است در صفحه اول كتاب مجوز استفاده از نام و آرم مؤسسه به همراه شماره و تاريخ جلسه پژوهشي مربوط
به آن بر اساس فرمت تهيه شده توسط حوزه پژوهش قيد شده و به حمايت مؤسسه در آن اشاره گردد.
ماده  .6تشويق های اعالم شده در اين آيين نامه فقط در زمينه تشويق های مالي اعمال مي شود و تصميم گيری در
زمينه اعطای امتياز برای ترفيع اعضای هيات علمي ،به عهده هيات های مربوطه است.
ماده  .7مقاالت چاپ شده برای بهره مندی از تشويق ابتدا بايد به گروه مربوطه ارجاع داده شده و پس از تأييد اعتبار علمي
آن به واحد پژوهشي ارسال شوند.
ماده  .8چنانچه مطالب چاپ شده در مقاالت پس از بررسي توسط گروه آموزشي مشخص شود:
الف -همپوشاني كامل (بيش از  %60منابع و مطالب همانند) با مقاالت قبلي داشته باشد مقاله تكراری تلقي شده و تشويق به
آن تعلق نخواهدگرفت،
ب -همپوشاني ناقص (بين  %30تا  %60منابع و مطالب همانند) با مقاالت قبلي داشته باشد درصدی از تشويق مشخص شده
به آن تعلق خواهد گرفت و
ج -عدم همپوشاني (كمتر از  %30منابع و مطالب همانند) با مقاالت قبلي داشته باشد مقاله جديد تلقي و تشويق كامل به
آن تعلق مي گيرد.
ماده  .9مقاالت چاپ شده در مجالت علمي در صورتي مشمول آيين نامه نحوه تشويق مقاالت علمي و توليدات پژوهشي
مي گردند كه موضوع مقاله با رشته تخصصي نويسنده آن همخواني داشته باشد.
تبصره( . )1هر گونه پرداخت منوط به تأمين اعتبار مي باشد .
تبصره( . )2رسيدگي به كليه مواردی كه در اين آيين نامه پيش بيني نشده اند با پيشنهاد شورای پژوهشي و تصويب شورای
موسسه قابل پيگيری مي باشد.
ماده  .10اين آيين نامه در  10ماده و 12تبصره در تاريخ 1400/3/27به تصويب شورای موسسه رسيد و از سال تحصيلي
 1400-1401قابل اجرا مي باشد .هر گونه موارد مشابه در آيين نامه ها و دستورالعمل های مؤسسه كه تا تاريخ فوق به
تصويب رسيده است ،ملغي اعالم مي گردد.

صفحه 7
10
صفحه  10از

