معاونت پژوهشی و فناوری
شيوهنامه اعطای تشويقی به مقاالت چاپ شده در مجالت معتبر

مقدمه
در راستاي تحقق اهداف سند چشماندار و نقشه جامع علمي كشور و نيـز ارتقـاء كمـي و كيفـي رتبـه دانشـگاه صنعتي شاهرود در
توليد علم و دانش ،مقاﻻت چاپ شده در مجالت معتبر خارجي و داخلي بايستي مورد تشويق قرار گيرنـد.به اين منظور شيوهنامه
حاضر با رويكرد تشويق هدفمند مقاﻻت چاپ شده توسط پژوهشگران دانشـگاه صـنعتي شـاهرود در مجالت معتبر تنظيم گرديده
است.
ماده يك:اهداف
 -1-1افزايش انگيزه پژوهشگران براي چاپ مقاﻻت در مجالت با كيفيت باﻻتر
 -2-1افزايش تعداد مقاﻻت چاپ شده در مجالت با نمايههاي بينالمللي معتبر
 -3-1تشويق مقاﻻت متناسب با كيفيت مقاله و مجله
 -4-1كاهش تمايل پژوهشگران براي چاپ يافتههاي پژوهشي خود در مجالت با كيفيت پايين و فاقد نمايههـاي بـينالمللي معتبر
 -5-1ارتقاء رتبه دانشگاه
ماده دو :شرايط متقاضی تشويقی مقاله
 -1-2فرد متقاضي بايد عضو هيات علمي تمام وقت دانشگاه يا دانشجوي دانشگاه باشد.
تبصره  :١اعضاي هيات علمي بازنشسته و وابسته كه مقاﻻت چاپ شده آنها شرايط منـدرج در ايـن شـيوهنامه را دارا باشـند،
مشمول تشويقي مي باشند.
- 2- 2محل كار متقاضي بايد دانشگاه صنعتي شاهرود بوده و آدرس دانشگاه صنعتي شاهرود به عنوان تنها آدرس محـل كار
متقاضي دريافت تشويقي به درستي و كامل در مقاله ذكر شده باشد .به متقاضياني كه آدرس محل كار آنهـا دانشـگاه صـنعتي
شـاهرود نبوده يا آدرس چندگانه داشته باشند ،تشويقي تعلق نميگيرد.
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ماده سه :شرايط مقاله مشمول تشويقی
 -1-3مقاﻻتي مشمول تشويقي ميشوند كه در مجالت معتبر چاپ شده و در ترفيع استاد متقاضي امتياز داده شده باشند .منظور
از مجالت معتبر ،مجالتي است كه در ليست  ،JCRاسكوپوس و مجالت مورد تاييد وزارتين قرار داشته و در زمان درخواست
متقاضي در ليست سياه نباشند.
 - 2-3مقاله بايد چاپ شده باشد يا داراي  DOIبوده و در نوبت چاپ قرار گرفته باشد .براي مجالت فارسي  DORهم مورد قبول
ميباشد.
 -3-3مقاﻻت به انضمام كليه اطالعات ﻻزم بايد در سامانه جامع اطالعات پژوهشي ثبت شده باشند.
 -4-3مقاﻻت مستخرج از پاياننامه كارشناسي ارشد يا رساله دكتراي اعضاي هيات علمي ،مشمول دريافت تشويقي نميشوند.
-5-3مقاﻻت مسـتخرج از فعاليتهاي پژوهشي (طرح پژوهشي يا دوره فرصت مطالعاتي) كه با اعتبار دانشگاه اجرا مي شوند و چاپ
مقاله يكي از شرايط و تعهدات اختتام آن فعاليت پژوهشي است ،مشمول دريافت تشويقي نمي باشند.
ماده چهار :مبلغ تشويقی مقاالت
 -1-4مبلغ تشويقي هر مقاله ،مبلغي است كه طبق ضوابط اين شيوهنامه بـراي هـر مقالـه محاسـبه ميگردد .سهم تشـويقي
مبلغي است كه پس از اعمال ضرايب مربوطه (مطابق با آيين نامه ارتقاء ،به صورت نرمال شده مطابق جدول  )1محاسبه شده و
نهايتاً به متقاضي پرداخت ميگردد.
در محاسبه سهم تشويقي ،اگر مقاله مستخرج از پاياننامه دانشجو باشد ،دانشجو نفـر دوم بـه بعـد محسـوب شـده هر چند كه در
مقاله نام وي اولين نفر باشد .اگر پاياننامه داراي دو استاد راهنما باشد ،استاد راهنماي نويسنده مسئول نفر اول محسوب ميشود.
جدول  :1نحوه محاسبه سهم تشويقي نويسندگان مقاله
تعداد نويسندگان مقاله

سهم (درصد)

مجموع ضرايب (درصد)

نفر اول

ساير نفرات

1

111

-

111

2

(111×)01/151

(111×)01/151

111

3

(111×)81/181

(111×)51/181

111

4

(111×)01/101

(111×)41/101

111

5

(111×)01/211

(111×)35/211

111

 0و باﻻتر

)111×(51/x

)111×(31/x

111

تعداد نويسندگان=n

x=51+( n-1)×31,

 - 2-4مبلغ تشويقي براي هر مقاله چاپ شده در مجالت علمي پژوهشي معتبر (مطابق بند  )1-3از رابطه زيـر محاسـبه ميگردد
) = A (4-3Pمبلغ تشويقي هر مقاله (ريال)
كه در آن P؛ كسر رتبه هـر مجلـه در گـروه تخ ـي ( )Categoryمربوطـه بـوده و بـين صـفر و يـي تغييـر مـيكنــد .مقــدار
 Pدر هنگـام محاسـبه تشـويقي مقالـه ،از آخـرين ليسـت در دسـترس اعـالم شـده توسـط پايگـاه  WOSاسـتخراج مـيشـود.
پـارامتر  Aمبلغ ريالي ميباشد.
تبصره  :2مقدار پارامتر  Aهر ساله با طرح و ت ويب در شوراي پژوهشي و تاييـد هيـات رئيسه دانشگاه تعيين ميشود.
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تبصررره  :3در صــورتي كــه يــي مجلــه در چنــد گــروه تخ
مجلـه در گروههاي تخ

ــي وجــود داشــته باشــد ،مقــدار  Pبرابــر بــا ميــانگين مقـــادير P

ي مختلـ در نظـر گرفتـه مـيشـود .بـراي مقـاﻻت چـاپ شـده در مجــالت علمــي معتبــر داخلـي

و خارجي كـه در ليست  JCRنمي باشند مقدار  Pيي در نظر گرفته مي شود.
تبصررره :4در صــــورتي كــــه مجلــــهاي بــــه طــــور همزمــــان در چنــــدين پايگــــاه اســــتنادي ( SCOPUS ،WOSو
علمي مورد تائيد وزارتين) نمايه شده باشد ،نمايه با بيشترين مبلغ تشويقي در نظر گرفته ميشود.
-3-4مبلــغ تشــويقي بــراي دانشــجويان بــا رعايــت بنــد  1-4مشــابه اســاتيد محاســبه مــيشــود .وجــود نــام يكــي از اســاتيد
دانشگاه در ميان نويسندگان مقاله ضروري است.
ماده پنج :مدارك الزم
 -1-5مدارك ﻻزم براي اعطاي تشويقي عبارتند از:
ال ) ثبت مقاله به همراه كليه مستندات ﻻزم (فايل  pdfمقاله و غيره) در سامانه جامع پژوهشي
ب) ارسال درخواست تشويقي مقاﻻت مشمول تشويقي (مطابق با صورت جلسه كميته منتخب دانشكده) از طريق سامانه جامع
پژوهشي
تبصره  :5براي اساتيد بازنشسته ،وابسته و دانشجويان ،صورت جلسه كميته منتخب ﻻزم نيست .فقط بايد مقاله در مجالت مورد
تاييد هيات مميزه دانشگاه چاپ شده يا  )DOR( DOIداشته باشد.
ماده شش :روند اجرايی
روند اجرايي بررسي و پرداخت تشويقي مقاﻻت به شرح زير است.


بررسي مقاﻻ ت واجد شرايط تشويق توسط كميته منتخب دانشكده در زمان ترفيع عضو هيات علمي



تكميل درخواست تشويقي مقاﻻت از طريق سامانه پژوهشي توسط متقاضي تشويقي



ارسال درخواست تشويقي (به همراه صورت جلسه ترفيع به مديريت امور پژوهشي براي اعضاء هيات علمي)
بررسي ومحاسبه معادل ريالي تشويقي توسط كارشناس وتنظيم سند مالي و ارائه آنبه امور مالي حوزه پس از تاييد مدير
و معاون پژوهشي جهت پرداخت



ماده هفت :زمان اجرا
اين شيوهنامه در هفت ماده و پنج تبصره در پنجمين جلسه شوراي دانشگاه مورخ  1411-10-11به ت ويب رسيد و تاريخ
اجراي آن از مورخ  1411-11-20خواهد بود و اعتبار آن دو ساله است.

3

