بسمه تعالی

موضوع :شیوه نامه تشویق مقالههای علمی موسسه آموزش عالی شاندیز

آخرین بهروزرسانی22 :خرداد1396

با توجه به اهداف موسسه آموزش عالی شاندیز در جهت توسعه علم و فناوری و باال بردن کیفیت فعالیتهای پژوهشی به پیوست شیوه نامه تشویق مقالههای
علمی در موسسه آموزش عالی شاندیز ارسال میشود .در اجرای این شیوه نامه رعایت موارد زیر ضروری است:
معاون پژوهش و فناوری موسسه مسئول اجرای بهینه این شیوهنامه و شورای پژوهشی موسسه نیز ناظر بر اجرای آن خواهند بود.

ماده  .1تعاریف
 -1موسسه :منظور موسسه آموزش عالی شاندیز است.
 -2نویسندگان :این اشخاص شامل اعضای هیأت علمی تمام وقت و نیمه وقت دانشگاهها و موسسات آموزش عالی تحت پوشش وزارت علوم ،تحقیقات
و فناوری و وزارت بهداشت ،دانشگاه آزاد اسالمی یا سایر اساتید حق التدریس ،دانشجویان و دانش آموختگان هستند که تمایل دارند مقاله خود را به نام
موسسه آموزش عالی شاندیز ارائه نمایند.
 -3مؤلف اصلی ( :)Corresponding Authorفردی است که مسؤلیت نوشتاری ،تهیه محتوای مقاله و مکاتبات با مجله را بر عهده دارد .مؤلف اصلی
باید نشانی پست الکترونیکی خود را اعالم کند و همچنین با عالمتهایی مانند «ستاره» یا «کشیدن زیرخط» یا عالئمی که از طرف مجله مورد نظر مورد
تأیید است ،در میان سایر نویسندگان مقاله مشخص شود.
 -4مجالت علمی معتبر داخلی:
 -1-4مجلههایی که رتبه آنها توسط یکی از کمیسیونهای بررسی نشریات وزارتین علوم تحقیقات و فناوری و بهداشت و درمان و آموزش پزشکی بررسی
شده و حائز کسب رتبه علمی پژوهشی و یا علمی ترویجی بوده و نیز در پایگاه استنادی جهان اسالم ( )ISCنمایه شده باشند.
 -2-4مجالت داخلی دارای نمایه بین المللی معتبر علمی پژوهشی:
این شامل کلیه مجالتی هستند که در پایگاههای معتبر بین المللی نظیر ( Springer, Scopus, ISI, Proquestو  )...نمایه شده و مورد تأیید شورای
پژوهش و فناوری موسسه باشند .این مجالت معادل مجالت ( Listed ISIماده  1بند  )2-5ارزشیابی میشوند.
 -5مجالت علمی معتبر خارجی.
 -1-5مجالت  :)Web of Science( ISIاین مجالت در فهرست مجالت  ISIوارد شده و دارای ضریب تأثیر ( )Impact Factor:IFهستند .فهرست
این مجالت در نشانی الکترونیکی ( http://rvp.iau.irسایت معاونت پژوهش و فناوری ،دفتر گسترش تولید علم) به صورت  Offlineقابل دسترسی است.
 -2-5مجالت  :Listed ISIمجالتی هستند که موفق شده اند در فهرست  ISIوارد شوند ،اما هنوز دارای  IFنیستند.

 -3-5مجالت علمی معتبر خارجی  :ISIمجالتی هستند که توسط یک یا چند پایگاه مانند  Scopus CABiنمایه و یا چاپ می شوند.
 -6مجالت  :ISCمجلههایی اعم از فارسی یا غیر فارسی هستند که در پایگاه استنادی علوم جهان اسالم ( )ISCنمایه شده اما هنوز به تأیید کمیسیون
بررسی نشریات وزارتین نرسیدهاند و از طریق سایت  http://www.isc.gov.irقابل دستیابی هستند .تنها به مجالتی در این گروه جایز تعلق میگیرد که
محل انتشار آنها در ایران باشد.
 -7مجالت الکترونیکی ( e-Journalsیا  :)Online Journalsمنظور از این نوع مجالت در این شیوهنامه ،مجالتی است که در شمار  WoSو یا
 Listed ISIباشند و به شکلهای الکترونیکی  Onlineیا  e-Journalsو گاه چاپی منتشر میشوند.
 -8مقالههای پر ارجاع ( :)Highly Cited Papersمقالههایی که دارای ارجاعات زیادی بوده و حتی با گذشت زمان نیز به آنها ارجاع میشود .گستره
زمانی مورد ارزیابی برای این مقالهها  10سال به اضافه سال چاپ مقاله است.
 -9پژوهشهای پیشتاز ( :)Research Frontsگروهی از مقاله ها با بیشترین ارجاعات هستند که به عنوان مقاله Coreدر زمینه های خاص بوده با
آنالیز خوشه ای ( )Cluster Analysisتعیین می شود .پژوهش های پیشتاز در حال حاضر در  22شاخه اصلی معرفی می شوند.
 -10مقالههای مروری ( :)Review Paperبه مقاله هایی گفته می شود که به بررسی پیشرفت های علمی در مورد موضوعی خاص می پردازد .نویسنده
این مقاله باید دارای تألیفات چاپ شده متعدد و تحقیقات قابل توجهی در موضوع باشد .این مقاله ها به شرطی مشمول این شیوه نامه می شوند که صرفاً در
مجالت  Wosچاپ شده باشند و کلمه  Reviewدر عنوان مجله باشد و یا در مقاله توسط ناشر به عنوان  Review Paperو یا  Review Articleاشاره
شده باشد.
سایر نویسندگان :اشخاصی که هیچگونه ارتباط تحصیلی ،آموزشی و پژوهشی با موسسه ندارند و شامل دانش آموختگان ،کارکنان سازمانها و ارگانها و
از این نوع هستند.
ماده  .2افراد مشمول دریافت جایزه مقاله
 -1-2اعضای هیأت علمی :اعضای هیأت علمی موسسه آموزش عالی شاندیز با هر مرتبه علمی که در دانشگاه خدمت می کنند.
 -2-2دانشجویان :دانشجویان مشغول به تحصیل و یا دانش آموختگان موسسه.
 -3-2اعضای هیأت علمی سایر دانشگاه ها و مؤسسه های آموزش عالی و پژوهشی تحت پوشش وزارت علوم و تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت،
درمان و آموزش پزشکی با رعایت موارد زیر از دریافت جایزه برخوردار میشوند.
الف :نام موسسه آموزش عالی شاندیز را به تنهایی و یا در کنار نام دانشگاه یا موسسه محل استخدام خود ،در مقاله درج نمایند.
ب :فرم تعهدنامه برای تولیدات علمی (پیوست این شیوه نامه) را امضا نمایند.
 -5-2مقالههای مازاد بر موظفی پیش بینی شده در طرحهای پژوهشی مشمول تشویق خواهند بود.
ماده  .3ضوابط بررسی مقالهها و ارسال گزارشها

 -1-3به منظور اطالع از تعداد مقاله های علمی ،محاسبه آن در آمار تولیدات علمی موسسه در داخل و خارج از کشور و نیز محاسبه جایزه مقاله در بودجه
پژوهشی واحد ،الزم است معرفی محل خدمت فرد در آدرس دهی مقاله (اعم از مجالت علمی ،کتابها ،همایشها و کنگرهها) به طور صحیح بدون هیچ
تغییری در کلیه مقالههای علمی به صورت قالبهای زیر انجام شود:
قالب در مقالههای با زبان غیر فارسی:
Department of Agricultural Management, Shandiz Institute of Higher Education, Mashhad, Iran

قالب در مقالههای با زبان فارسی:
موسسه آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی شاندیز ،مشهد
ماده  .4سقف جایزه ها
 -1-4در پرداخت جایزه به مقالههای واجد شرایط به استثنای مجالت علمی ترویجی و مجالت علم پژوهشی هیچ محدودیتی از نظر تعداد وجود ندارد.
ماده  .5نویسندگان مقالهها و موارد مشمول شیوهنامه
 -1-5فقط به مقالههای منتشر شده در مجالت طبقه بندی شده در ماده ( 1بندهای  4تا  )10این شیوه نامه جایزه تعقل میگیرد و هیچ نوع مجله دیگری و
یا معادل سازی مورد قبول نیست و به مکاتبات در این زمینه پاسخ داده نمیشود.
تبصره :2اعضای هیأت علمی موسسه آموزش عالی شاندیز باید خود را به عنوان هیأت علمی موسسه آموزش عالی شاندیز معرفی نمایند و اعضای هیأت
علمی سایر دانشگاهها و موسسه های علمی پژوهشی در صورت تمایل به دریافت جایزه باید عالوه بر نام موسسه محل استخدام خود ،نام موسسه آموزش
عالی شاندیز را نیز در وابستگی استخدامی خود در مقاله درج کنند.
تبصره  :3اعضای هیأت علمی باید خود را فقط به عنوان عضو هیأت علمی موسسه معرفی و از اشاره به پستهای اجرایی در مقاله خودداری کنند.
تبصره  :4به منظور رعایت استاندارد مقاله نویسی الزم است نویسنده اصلی ( )Corresponding Authorخود را با این عنوان همراه با نشانی پست
الکترونیک دانشگاهی معرفی کند .چنانچه نویسنده اصلی در مقاله مشخص نشده باشد ،نفر اول مقاله به طور خود به خود به عنوان نویسنده اصلی تلقی
خواهد شد و مسئولیت آن به عهده نویسندگان مقاله خواهد بود.
 -2-5مقالههایی شامل دریافت جایزه میشوند که به طور کامل (نه چکیده) در مجله (نسخه چاپی یا الکترونیکی) به نام موسسه منتشر شده باشند.
 -3-5موضوع مقاله باید متناسب با تخصص نویسندگان باشد.
تبصره :فقط نام افرادی که مستقیماً در تولید محتوای علمی مقاله نقش و همکاری داشتهاند میتواند در مقاله درج شود .همچنین به افرادی که در ترجمه،
تهیه عکسها و نقشهها و  ...همکاری داشته اند ،الزم است در قسمت تشکر و تقدیر ( )Acknowledgementاشاره شود .بنابراین اشاره به نام دیگران مانند
مسئوالن آزمایشگاهها ،مترجمان و سایر افرادی از این نوع مطلقا ممنوع است.
 -4-5در مجال ت خارجی که به زبان غیر انگلیسی (روسی ،اسپانیایی ،فرانسه و  )...چاپ میشوند ،الزم است معرفی نام واحد براساس استانداردهای ماده 3
بند  1-3این شیوه نامه ،به زبان انگلیسی نیز ارائه شود .در هنگام درخواست برای جایزه مقاله الزم است چکیده انگلیسی در قالب ترجمه رسمی مورد تأیید
معاونت پژوهشی موسسه باشد.

 -6-5مقالههایی که نخست در همایش ارایه می شوند و از سوی دبیرخانه آن همایش برای چاپ در مجالت معتبر یاد شده در این شیوه نامه ارسال میشوند،
با توجه به رتبه مجله ،مشروط به گذراندن مراحل داوری مربوط ،مشمول دریافت جایزه به شرح زیر هستند.
 -1-6-5به مقالههای ارایه شده در کنفرانسها ،که پس از داوری دوباره به صورت کامل در مجالت  ISIچاپ میشوند ،با ضریب  0/4جایزه تعلق میگیرد.
 -2-6-5به مقالههای ارایه شده در کنفرانس ها که به صورت خالصه در مجالت  ISIچاپ می شوند با ضریب  0/3جایزه تعلق میگیرد.
 -7-5مقالههای مستخرج از پایان نامهها و رسالهها:
 -1-7-5در مقالههای مستخرج از پایاننامه ،نویسنده اول دانشجو و به نام موسسه و استاد راهنما عهدهدار مکاتبات (نویسنده مسئول) است.
 -8-5مقالههای موظف طرحهای پژوهشی که به منظور تعهد طرح ارائه میشوند مشمول دریافت جایزه نخواهند بود و ضروری است به منظور حفظ حقوق
موسسه ،در قسمت تشکر و تقدیر ( ،)Acknowledgementبه موضوع استخراج مقاله از طرح پژوهشی به صراحت اشاره شود .بدیهی است که سایر
مقالههای مازاد بر تعهد با رعایت مفاد این شیوه نامه به طور کامل جایزه میگیرند.
تبصره  :1به مقالههایی که حاصل کار مشترک با موسسههای علمی پژوهشی خارج از دانشگاه ،خارج کشور یا یک دانشگاه معتبر خارجی (مانند :فرصتهای
مطالعاتی ،دورههای پسا دکتری ،کارهای تحقیقاتی دانشجویان بورسیه دوره دکترا در دانشگاههای خارجی و  )...هستند ،در صورت درج نام موسسه آموزش
عالی شاندیز در کنار نام مؤسسه خارجی ،جایزه تعلق میگیرد.
تبصره  :2از آنجاییکه در زمینه پایان نامههای کارشناسی ارشد و رسالههای دکترای تخصصی ،دانشجویان میتوانند با ارائه پذیرش چاپ ،تسویه حساب
کنند ،الزم است کامالً مفاد آیین نامه ارزیابی پایان نامههای کارشناسی ارشد و رساله دکتری تخصصی ( )PhDرعایت شود.
 -9-5کلیه متقاضیان دریافت جایزه باید فرم تعهدنامه تولیدات علمی را تکمیل نموده و به معاونت پژوهشی تحویل نمایند.
ماده  :6محدودیت پرداخت جوایز مقالهها
به مقالههای با ویژگیهای زیر هیچ جایزهای تعلق نمیگیرد:
 -1-6در صورتی که از زمان چاپ نهایی مقاله بیش از یک سال گذشته باشد ،مشمول جایزه نمیشود.
 -2-6به مقالههای منتشر شده در مجلههای فاقد اعتبار که فهرست آنها مرتباً در سایت وزارت علوم و یا معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسالمی به روز
میشود ،هیچ گونه جایزهای تعلق نمیگیرد.
تبصره :اگر مقالههای فرد عمدتاً در یک مجله خاص (به استثنای مجالت  ISIدارای ضریب تأثیر) چاپ شود ،موضوع به طور ویژه در حوزه معاونت پژوهش
و فناوری بررسی میشود .در صورت صالحدید نسبت به عدم پرداخت تشویقی ترتیب اثر داده خواهد شد.
ماده  .7نظارتها و مراجع تصمیم گیری:
 -1-7تمامی مکاتبهها در زمینه پرداخت جایزه مقالهها ،باید تنها با معاونت پژوهشی انجام گیرد.
 -2-7معاونان پژوهش و فناوری موسسه مسؤل اجرای بهینه این شیوهنامه در موسسه است.
ماده  .8بودجه جایزه مقالهها:
پرداخت هزینههای جایزه مقالهها بر اساس آخرین آییننامه بودجه پژوهشی از محل بودجه پژوهشی موسسه آموزش عالی شاندیز تأمین میشود.

تبصره :با توجه به بخشنامه  78/224692به تاریخ  87/7/11و طبق ماده  144قانون پرداخت مالیات های مستقیم سال  ،1383جایزه مقالههای مشمول
معافیتهای مالیاتی است.
ماده  .9نحوه اعطای جایزه مقالههای چاپ شده در مجالت علمی
مقدار جایزه مطابق جدول  1و با احتساب ضرایب اعالم شده محاسبه میشود و دانشجو نیز جزو سایر نویسندگان به حساب میآید.
جدول  1پایه جایزه مقاله ها (ریال)
تعداد نویسنده
1
2
3
4
5
 6یا بیشتر

سهم نویسنده مسئول
16،000،000
12،000،000
11،000،000
10،000،000
9،000،000
8،000،000

سهم هریک از سایر نویسندگان
6،000،000
4،500،000
4،000،000
3،750،000
≥ 3،600،000

حداکثر مبلغ قابل پرداخت
16،000،000
18،000،000
20،000،000
22،000،000
24،000،000
26،000،000

تبصره  -1چنانچه تعداد نویسندگان مقاله بیش از  6نفر باشد ،نویسنده مسئول به میزان سهم تعیین شده در بندهای مربوط جایزه میگیرد .باقی مانده مبلغ
تا سقف اعالم شده در همان ردیف ،بین دیگر نویسندگان به تساوی تقسیم خواهد شد.
تبصره  -2در صورت درج نام دانشجویان دیگر دانشگاهها و موسسههای آموزشی و پژوهشی در فهرست نویسندگان مقاله ،نام این دانشجویان نیز در تعداد
نویسندگان محاسبه میشود.
علمی ترویجی دارای رتبه از وزارتین (تنها
برای اعضای هیأت علمی غیر علوم پزشکی)
0/20

علمی پژوهشی دارای رتبه از وزارتین یا
نمایه شده در  ISCو معتبر خارجی غیر ISI
0/4

مجالت چاپی یا الکترونیکیISI
Listed

0/7

مجالت چاپی یا الکترونیکی  WoSبا ضریب
تأثیر
1

فرمول اعطای مبلغ جایزه به شکل زیر خواهد بود:
ضریب جدول  × 2مبلغ جدول  = 1مقدار جایزه (ریال)
تبصره  – 3به مقالههای کوتاه مانند  Research Noteو غیره بجز  Letter to the Editorو ( Editorialمگر این که موضوع به صورت نقد مقاله و یا
کتاب باشد) با ضریب ( 0/4حداکثر  2مقاله در سال) جایزه تعلق میگیرد.
تبصره  -4سقف پرداخت جایزه نویسنده مسئول مقالههای علمی ترویجی و هر یک از مجالت داخلی با نمایه بین المللی معتبر خارجی غیر  ISIو  ISCبه
ترتیب حداکثر  3و  5مقاله در سال است.
ماده  .10جایزه مقالههای برتر
به منظور باال بردن کیفیت پژوهشی و تحقق سیاست های کالن پژوهشی موسسه ،مقاله های برتر به شرح زیر مورد تشویق قرار میگیرد.
 -1-10مقاله باید شرایط تشویقی موسسه را احراز نماید.

 -2-10مالک انتخاب در مورد مقالههای برتر ،چاپ مقاله علمی – پژوهشی در رشته تخصصی عضو هیأت علمی در مجالتی است که از نظر رتبه در %40
اول فهرست پایگاههای معتبر بین المللی ثبت اطالعات علمی در هر شاخه براساس ضریب تأثیر ( )Impact Factorباشد.
تبصره  :1در صورتی که مقاله در چند شاخه نمایه شود ،مبنا شاخه ای است که در رشته تخصصی عضو هیأت علمی باشد و در صفحه معرفی مجله عنوان
رشته یاد شده باشد و یا مجله به عنوان یک مجله در حوزه میان رشتهای معرفی شده باشد.
 -3-10مقالههای علمی – پژوهشی داخل در صورتی که حداکثر امتیاز را کسب نمایند و از طرف کمیسیون تخصصی هیأت ممیزه به عنوان مقاله علمی –
پژوهشی برتر پیشنهاد شوند ،مانند مقالههای برتر مورد تشویق قرار میگیرند.
 -4-10حق التألیف به صورت جایزه برای  %1تا  %5اول هر شاخه 2 ،برابر برای همه رشتهها و برای  %6تا  %10هر شاخه  1/8برابر برای همه رشتهها و
برای  %11تا  %20اول هر شاخه  1/5برابر برای همه رشتهها و برای  %21تا  %40اول هر شاخه  1/2برابر برای همه رشتهها به جز رشته شیمی محاسبه
میشود.
تبصره  :2اگر  %5اول شاخهای کمتر از یک عنوان باشد ،مجله با رتبه یک در نظر گرفته میشود.
 -5-10مقالههایی که به عنوان  Highly Cited, Review Paper ، Research Frontsو  Hot Paperمعرفی میشوند از مصادیق دیگر مقالههای برتر
هستند و حق التالیف این نوع مقالهها مانند  %6تا  %10اول هر شاخه محاسبه خواهد شد.
تبصره  :3معادل مبلغ تشویقی تخصیص یافته به هر مقاله برتر ،اعتبار پژوهشی ( )Grantدر اختیار نویسندگان عضو هیأت علمی دانشگاه قرار میگیرد تا
براساس دستور العمل مربوط هزینه شود.
تبصره  :4از نویسندگان مسئول مقالههای برتر در مراسم رسمی هفته پژوهش به عنوان پژوهشگر برتر موسسه مربوط با اعطای لوح ،همانند سایر
پژوهشگران برتر تقدیر به عمل میآید و در کتابچه پژوهشگران برتر خالصه سوابق علمی آنها چاپ میشود.
تبصره  :5به هر عضو هیأت علمی به عنوان نویسنده مسئول که در سال حداقل  3مقاله برتر در فهرست  %1تا  %10اول هر شاخه و یا  5مقاله در فهرست
 %1تا  %20اول هر شاخه چاپ کند یک پایه تشویقی با رعایت سقف پایههای تشویقی مصوب دانشگاه تعلق میگیرد.
تبصره  :6حداکثر مجموع مقالههای برتر پژوهشی که مشمول تشویق قرار میگیرند ،برای یک عضو هیأت علمی به عنوان نویسنده مسئول  5مقاله در
سال است.
ماده  -11جایزه مقاله های ویژه
با توجه به این که یکی از شاخصهای مهم در رتبه بندی دانشگاهها ،چاپ مقاله در مجالت  Nature, Cellو یا  Scienceاست ،چنانچه مقالههایی به نام
دانشگاه و واحد مربوط در این مجالت چاپ شوند ،به میزان  50،000،000ریال به ازای هر مقاله جایزه اضافی تعلق میگیرد .بدیهی است که حق جایزه یاد
شده بین نویسندگان به نسبت تعیین شده در جدول  1پرداخت می شود .در ضمن مفاد تبصره های  4 ،3و  5ماده  10عیناً در مورد هر یک از مقالههای ویژه
اعمال میشود.
ماده  .12این شیوهنامه در  12ماده در تاریخ  95/01/25به تأیید رئیس دانشگاه رسید و از تاریخ ابالغ الزم است اجرا شود.

فرم تعهد نامه انتشار مقاله علمی
به شماره شناسنامه
فرزند:
آخرین مدرک دانشگاهی:
شهر و کشور:
دانشگاه محل تحصیل:
مربی ⃝
استادیار ⃝
⃝
دانشیار
⃝
استاد
دانش آموخته ⃝

اینجانب:
کدملی:
رشته دانشگاهی:
عضو هیأت علمی:
دانشجو ⃝
نشانی:
عنوان مقاله:
نام مجله و تاریخ چاپ مقاله:
مقدار ضریب  JCRمجله:
رتبه علمی مجله:
تعداد نویسندگان:
نویسنده اصلی (:)Corresponding Author
نویسنده(گان) همکار:
پست الکترونیک:
شماره تلفن همراه:
شماره تلفن ثابت:
نشانی:
متعهد میشوم:
الف -مقاله قبالً در جای دیگری ارائه و یا چاپ نشده است.
ب -یک نسخه از مقاله را قبل از چاپ در مجله به واحد تحویل دادهام.
ج – فقط نام کسانی در مقاله به عنوان همکار برده شده است که در تولید این مقاله نقش و همکار داشته اند.
د -تمامی هزینه های پژوهش از بودجه شخصی بوده است و هیچ دانشگاه ،نهاد یا سازمانی بودجه پژوهش را تأمین نکرده
باشد.
ه – هیچ گونه کپی برداری غیر مجاز ،سرقت ادبی یا علمی ( )Plagiarismدر مقاله اینجانب وجود ندارد.
و -عالوه بر موارد یاد شده ،در باال متعهد می شود چنانچه در هر زمان مشخص شود که تخلف علمی در مقاله اینجانب
وجود داشته و این مورد سبب تضییع حقوق موسسه آموزش عالی شاندیز شده است ،بدون قید و شرط کلیه خسارات دانشگاه
را جبران نمایم.
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