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شیوه انهم تشویق نویسندگان مقاالت منتشر شده رد نشریات معتبر

مقدهم
به منظور ترغیب و تشویق اعضاي هیات علمی دانشگاه صنعتی کرمانشاه به چاپ و ارائه دستاوردهاي علمی در مجالت معتبر با
هدف ارتقاي جایگاه کشور در تولید علم جهان و همچنین قانونمند ساختن نحوه پرداخت پاداش مقاالت ،شیوه نامه حاضر بر
مبناي مفاد"شیوه نامه تشویق نویسندگان مقاالت منتشر شده در نشریات معتبربین المللی و داخلی براي دانشگاهها و مؤسسات
آموزشی و پژوهشی هیئت امنایی کشور" ابالغی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوري طی نامه شماره  3/183866مورخ ،1390/9/1
تدوین گردیده است.

ماده  :1افراد مشمول تشویق
 :1-1تمامی اعضا هیات علمی رسمی و پیمانی دانشگاه مشمول این تشویق می باشند.
 :2-1نویسندگان باید در آدرس دهی نام دانشگاه را در مقاالت التین به صورت ""Kermanshah University of Technology
و در مقاالت فارسی به صورت "دانشگاه صنعتی کرمانشاه" ذکر کرده باشند.
تبصره :2به منظور یکسان سازي شیوه آدرس دهی ،در صورت اشاره به نام گروه و دانشکده از فرمت زیر استفاده شود:
گروه  ،...دانشکده  ،...دانشگاه صنعتی کرمانشاه ،کرمانشاه ،ایران
Department of …, Faculty of …, Kermanshah University of Technology, Kermanshah, Iran

 :3-1تشویقی به آن دسته از مقاالتی تعلق میگیرد که نام دانشگاه صنعتی کرمانشاه به عنوان آدرس اول نویسنده متقاضی در
مقاله ذکر شده باشد در غیر این صورت تشویقی تعلق نخواهد گرفت.
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تبصره :3اگر نویسنده دو آدرس معرفی کرده است چنانچه مؤسسه دوم جزء مؤسسات خوشنامی باشد که در رقابت با دانشگاه
صنعتی کرمانشاه نیستند و ذکر اسم آنها باعث افزایش اعتبار مقاله گردد (همانند انجمنهاي علمی شناخته شده ملی و بینالمللی و
 )...ضریب کاهشی اعمال نخواهد شد و امتیاز مقاله مذکور همانند مقاله تک آدرسی میباشد .اما چنانچه مؤسسه دوم جزء
مؤسسات در رقابت با دانشگاه صنعتی کرمانشاه باشد (همانند سایر دانشگاههاي وزارت علوم ،دانشگاه آزاد و ،)...مبلغ تشویقی مقاله
مذکور  75 %مقاله تک آدرسی خواهد بود.
تبصره  :4اگر دانشجو نویسنده اول باشد ،ترتیب نویسندگان از نفر دوم محاسبه میگردد.
تبصره  :5نویسنده مسئول همانند نویسنده اول منظور میگردد.

ماده  :2مقاالت اقبل تشویق:

این شیوه نامه شامل مقاالت منتشر شده به شرح زیر می باشد:
 :1-2مقاالت منتشر شده در مجالت تحت پوشش پایگاه گزارش اسنادي مجالت ) (JCRو )(PJCR
 :2-2مقاالت نمایه شده در پایگاه هاي استنادي  Web of Scienceو Scopus
 :3-2مقاالت داغ و پر استناد بر اساس گزارش پایگاههاي  ESIدر  ISIو  PESIدر ISC

 :4-2مقاالت منتشر شده در سایر نشریات علمی پژوهشی و علمی ترویجی داراي مجوز از وزارتین (وزارت علوم ،تحقیقات و
فناوري و وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی) یا نمایه شده بین المللی معتبر
تبصره  :6تشویق مقاالت حداکثر تا دو سال پس از انتشار قابل پرداخت است و مالك پرداخت انتشار نهایی مقاله است.

ماده  :3نحوه محاسبه میزان تشویق ره مقاهل
 :1-3مبلغ تشویق برای هر مقاله در مجالت نمایه شده در :JCR
k=2.5

𝐹𝐼

𝑘 × ) = ({𝐴𝐼𝐹} × 5,000,000مبلغ تشویق براي هر مقاله به ریال
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 :2-3مبلغ تشویق برای هر مقاله در مجالت نمایه شده در :ISC
k=1.5

𝑘 × ) = ({1.5 × 𝐼𝐹 + 0.25} × 5,000,000مبلغ تشویق براي هر مقاله به ریال

تبصره  :7حداقل مبلغ تشویقی براي هر مقاله نمایه شده در  ،JCRدو میلیون ریال است هر چند میزان تشویقی محاسبه شده کمتر از
آن باشد .حداکثر مبلغ تشویقی این مقاالت مطابق جدول  3در نظر گرفته خواهد شد.
تبصره  :8حداقل مبلغ تشویقی براي هر مقاله نمایه شده در  ،ISCدو میلیون ریال است هر چند میزان تشویقی محاسبه شده کمتر از
آن باشد .حداکثر مبلغ تشویقی این مقاالت مطابق جدول  4در نظر گرفته خواهد شد.
تبصره  : 9حداقل مبلغ تشویقی قبل از اعمال درصد سهم همکاران می باشد.
 -3-3مبلغ تشویق برای هر مقاله به غیر از مجالت نمایه شده در  JCRو : ISC

الف -در نشریات نمایه شده در پایگاههاي استنادي  Web Of Scienceو  Scopusمبلغ دومیلیون ریال میباشد.
ب -مقاله هایی که در سایر مجالت علمی پژوهشی چاپ و در سایر پایگاههاي معتبر بین المللی نمایه شده باشند به تشخیص واحد
پژوهشی میتوانند حداکثر مبلغ یک میلیون ریال تشویق شوند.
 -4-3مبلغ تشویق برای هر مقاله منتشره که به صورت مقاله کامل نمی باشد (این مقاالت بر اساس اطالعات نوع مدرك در
نمایه تعیین می شود) حداکثر  70درصد تشویق مقاله کامل خواهد بود.
 -5-3مبلغ تشویق برای هر مقاله منتشره کاربردی که مشمول یکی از موارد فوق الذکر میباشد پس از محاسبه با اعمال ضریب 1/5
 ،تعیین میشود.

تبصره  :10مقاله کاربردي مقالهاي است که از طرحهاي پژوهشی کاربردي استخراج شده است .این طرح ها باید تقاضا محور و
مبتنی بر نیاز کشور باشد و منجر به انعقاد قرارداد مورد تایید معاونت پژوهش وفناوري دانشگاه باشد و شماره قرارداد در قسمت
تقدیر و تشکر مقاله آورده شده باشد.

3

شیوه انهم تشویق نویسندگان مقاالت منتشر شده رد نشریات معتبر

مدرییت ژپوهش و فناوری -دااگشنه صنعتی کرمانشاه

 -6-3سهم تشویقی هر کدام از نویسندگان مقاله
براي محاسبه سهم تشویقی هر کدام از نویسندگان مقاله ،بر اساس مصوبه جلسه بیست و هفتم هیئت رئیسه دانشگاه مورخ
 ،1392/11/01با توجه به تعداد نویسندگان مقاله ،ابتدا مبلغ تشویقی مقاله در ضریب ( yضریب تأثیر تعداد نویسندگان) که در
جدول 1داده شده است ،ضرب خواهد شد:
جدول  :1تعیین ضریب  yبا توجه به تعداد نویسندگان مقاله

تعداد نویسندگان

1

2

3

4

 5و باالتر

ضریب y

1

1/25

1/35

1/45

1/50

سپس مطابق با "شیوه نامه اجرایی آئین نامه ارتقاي مرتبه اعضاي هیئت علمی آموزشی و پژوهشی" که طی نامه شماره /170334و
مورخ  1395/8/8ابالغ شده است ،سهم تشویقی هر کدام از نویسندگان مطابق با جدول  2محاسبه میشود .الزم به ذکر است که در
حین محاسبه سهم نویسندگان بر اساس جدول ،2مبلغ کل تشویقی مقاله که در قسمت قبل محاسبه شد ثابت است .به طور مثال در
یک مقاله با دو نویسنده ،سهم نویسنده اول و دوم به ترتیب

9
15

و

6
15

مبلغ تشویقی مقاله خواهد بود و مبلغ محاسبه شده 50درصد

افزایش نخواهد یافت.
جدول  :2درصد سهم هر یک از همکاران از تشویقی مقاله

تعداد همکاران

سهم هر یک از نویسندگان از تشویقی مقاله

مجموع ضرایب

اول

بقیه همکاران

1

%100

-

100 %

2

%90

%60

%150

3

%80

%50

%180

4

%70

%40

%190

5

%60

35 %

200 %

 6و باالتر

%50

≥ %30

حداکثر 250 %
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تبصره :11حداکثر سهم تشویقی براي نویسندگان مقاالت نمایه شده در  JCRمطابق با جدول 3خواهد بود هر چند که سهم محاسبه
شده بر اساس جدول  2بیشتر باشد.
تبصره :12حداکثر سهم تشویقی براي نویسندگان مقاالت نمایه شده در  ISCمطابق با جدول 4خواهد بود هر چند که سهم محاسبه
شده بر اساس جدول  2بیشتر باشد.
جدول  :3حداکثر مبلغ تشویقی براي مقاله نمایه شده در  JCRبا توجه به تعداد نویسندگان و به تفکیک سهم هر نویسنده
حداکثر مبلغ تشویقی

تعداد نویسندگان

سهم نویسنده اصلی(ریال)

سهم سایر(ریال)

1

13.300.000

-

13.300.000

2

10.020.000

6.680.000

16.700.000

3

8.000.000

5.000.000

18.000.000

4

7.120.000

4.060.000

19.300.000

5

6.000.000

3.500.000

20.000.000

 6و باالتر

5.000.000

≤3.000.000

20.000.000

مقاله(ریال)

جدول  :4حداکثر مبلغ تشویقی براي مقاله نمایه شده در  ISCبا توجه به تعداد نویسندگان و به تفکیک سهم هر نویسنده
حداکثر مبلغ تشویقی

تعداد نویسندگان

سهم نویسنده اصلی(ریال)

سهم سایر(ریال)

1

6.650.000

-

6.650.000

2

4.980.000

3.320.000

8.300.000

3

4.000.000

2.500.000

9.000.000

4

3.560.000

2.030.000

9.650.000

5

3.000.000

1.750.000

10.000.000

 6و باالتر

2.500.000

≤1.500.000

10.000.000
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تبصره : 13در صورتی که نشریه اي در بیش از یک پایگاه نمایه شده باشد  ،با درخواست متقاضی و پس از تأیید در تشویق مقاالت
آن مبلغ باالتر مالك است.
تبصره  : 14عالوه بر مبلغ دریافتی بابت تشویق یک مقاله مطابق با این دستورالعمل  ،نسبت به مقاالت زیرتشویقی ویژه تعلق می-
گیرد.
مقاالت منتشر شده در مجله  Natureبا شماره شاپا ( )0028-0836و نشریه  Scienceبا شماره شاپاي ( )0036-8075براي این گونه
مقاالت در صورتی که مبلغ تشویق محاسبه شده بیش از سقف مجاز پرداخت (تبصره  )11باشد ،به میزان  5برابر سقف پرداخت می
شود و در صورتیکه مبلغ تشویق محاسبه شده کمتر از سقف مجاز پرداخت (تبصره  )11باشد  ،به میزان  5برابر مبلغ محاسبه شده
می باشد.
مقاالت با عنوان مقاالت پر استناد (در زمان درخواست)  :براي اینگونه مقاالت در صورتیکه مبلغ تشویق محاسبه شده بیش
از سقف مجاز پرداخت (تبصره  11یا  )12باشد به میزان  3برابر سقف پرداخت تعیین می شود و در صورتیکه مبلغ تشویق محاسبه
شده کمتر از سقف مجاز پرداخت (تبصره  11یا  )12باشد  ،به میزان  3برابر مبلغ محاسبه شده می باشد.
مقاالت منتشر شده در مجالتی که بر اساس ضریب تأثیر جزء  %10اول گروه موضوعی می باشد :براي اینگونه مقاالت در
صورتیکه مبلغ تشویق محاسبه شده بیش از سقف مجاز پرداخت (تبصره  )11باشد به میزان  2برابر سقف پرداخت تعیین می شود و
در صورتیکه مبلغ تشویق محاسبه شده کمتر از سقف مجاز پرداخت (تبصره  )11باشد  ،به میزان  2برابر مبلغ محاسبه شده می باشد.
مقاالت با عنوان جبهه های پژوهش  :براي اینگونه مقاالت در صورتیکه مبلغ تشویق محاسبه شده بیش از سقف مجاز پرداخت
(تبصره  )11باشد به میزان  1/5برابر سقف پرداخت تعیین می شود و در صورتیکه مبلغ تشویق محاسبه شده کمتر از سقف مجاز
پرداخت (تبصره  )11باشد  ،به میزان  1/5برابر مبلغ محاسبه شده می باشد(.این مقاالت توسط پایگاه  ESIمعرفی میشود).
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ماده :4فرآیند ردیافت تشویقی ره مقاهل
متقاضی دریافت تشویقی مقاالت میبایست جهت دریافت تشویقی مدارك زیر را به مدیر گروه مربوطه ارسال نماید.
 -1فرم تکمیل شده (تایپ شده) شناسنامه و درخواست تشویقی مقاله (پیوست این شیوه نامه)
 -2فایل ( PDFمتن کامل) مقاله چاپ شده
تبصره :16چنان چه مقالهاي به طور مشترك توسط دو یا چند تن از افراد مشمول دریافت تشویقی این شیوه نامه نوشته شده
است ،درخواست تشویقی باید توسط هر یک از افراد مشمول به طور جداگانه ارسال شود.
تبصره :17چنانچه مطابق با مفاد این شیوه نامه مقالهاي مشمول تشویقی ویژه گردد (مقاالت چاپ شده در مجله  Natureو
 ،Scienceمقاله پر استناد %10 ،اول گروه موضوعی ،جبهههاي پژوهش ،مقاالت مستخرج از طرحهاي کاربردي) ،متقاضی
الزم است مستنداتی در این خصوص نیز ضمیمه درخواست نماید.
تبصره :18به منظور احترام به محیط زیست و صرفه جویی در مصرف کاغذ ،انجام فرآیند دریافت تشویقی مقاالت تنها از
طریق اتوماسیون اداري دانشگاه مورد تأیید است و به درخواستهاي کاغذي ترتیب اثر داده نخواهد شد .بنابراین ارسال
درخواست در هر یک از مراحل اتوماسیون اداري به منزله تأیید کلیه مستندات و اطالعات ،توسط ارسال کننده خواهد بود.

این شیوه انهم رد 4ماده و 18تبصره رد جلسه مورخ  1395/9/20شورای ژپوهش دااگشنه هب تصویب رسید و از این اترخی الزم االجرا می باشد.
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