
  
  دانشجویاناعضاء هیأت علمی و نامه تشویق مقاالت چاپ شده  شیوه

  :هدف- 1
دانشـجویان کارشناسـی و تحصـیالت     اعضاء هیـأت علمـی و   و ترغیبهاي علمی  به منظور افزایش کیفیت فعالیت
هشـی  پژو _در مجـالت علمـی    چاپ شدهخود، مقاالت  هاي پژوهشیو فعالیت ها نامه تکمیلی به انتشار نتایج پایان

  .شوند تشویق میو متناسب با بودجه هاي پژوهشی دانشگاه اساس ضوابط زیر بر
  :افراد مشمول تشویق-2

را در بخــش آدرس ... کــه نــام واحـد متبــوع، نــام دانشــگاه صــنعتی اصــفهان و  دانشـجویان و اعضــا هیئــت علمــی  
)affiliation (قرار می گیرند، مورد تشویق نامه مربوطه ذکر کرده باشندمقاله مطابق آیین.  

نامه دانشـجو  گیرد که نام اساتید راهنماي پایانمقاالت دانشجویان تنها در صورتی مورد تشویق قرار می :1تبصره 
  .در بخش نویسندگان مقاله ذکر شده باشد

در صورت مشارکت بیش از یک دانشجو در انتشار مقاله مبلغ تشویقی به نسبت مسـاوي و یـا براسـاس    : 2تبصره 
  .شودمشارکت توافق شده بین آنها تقسیم میدرصد 

در محاسـبه  ) اعـم از داخلـی و یـا خـارجی    (نویسندگان متعلق به سایر دانشـگاهها، مؤسسـات و مراکـز    : 3تبصره 
  .شودشوند اما مبلغ تشویقی به آنها پرداخت نمیتعداد نویسندگان لحاظ می

تواننـد  نامـه مـی  صنعتی اصفهان از محل این شـیوه ن شاغل در ساختارهاي پژوهشی دانشگاه پژوهشگرا: 4تبصره 
  .مشمول تشویق قرار گیرند

  :شرایط مقاالت قابل تشویق-3
مجله خارجی که مقالـه در آن بـه    .نمایه شده باشد ISCمجله داخلی که مقاله در آن به چاپ رسیده است باید در 

مقالـه اي مـورد    .باشـد معتبرعلمـی موجـود   در داده پایه هاي چاپ رسیده است باید در فهرست مجالت نمایه شده 
مقـاالت داراي پـذیرش و   . تشویق قرار می گیرد که در یکی از شماره هاي منتشر شده مجله به چاپ رسـیده باشـد  

  .شوندنامه نمیشامل این شیوه) proof(یا در حال تأیید نهایی 
 میزان تشویق هر مقاله-4 

نحوه تقسـیم مبلـغ تشـویقی بـه      .شودتشویق میمیلیون ریال  دهمبلغ تا  حداکثر مطابق رابطه زیرهر مقاله چاپ شده 
 .است  1 صورت جدول

        2/500/000×





××

1/5
MIF
IFyk(  = هر مقاله به ریال دریافتیکل مبلغ  

  :توضیحات فرمول
IF :  مقاله مورد نظر مجله ضریب تأثیر  

MIF :   میانه حوزه موضوعی ضریب تأثیر(subject area) ش پژوه   



k       : باشد که با توجه بـه منطقـه جغرافیـایی و تمایـل دانشـگاهها و      به عهده دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی میضریب این
ــراي داشــتن تعــداد مقــاالت بیشــتر انتخــاب مــی    35.0شــود و مقــدار آن درمحــدوده  مؤسســات پژوهشــی ب ≤≤ k   

  .تواند تغییر کندمی
y     : شودمحاسبه می1است و به شرح مذکور در جدول مقاله  ویسندگانتعداد نضریب.  

  .ریال خواهد بود 000/000/40سقف پرداخت تشویق مقاالت براي هر یک از اعضاء هیأت علمی 
نمایـه شـده باشـد مبلـغ بـاالتر       ISCو هم در  داده پایه هاي معتبر علمی در صورتیکه مجله اي هم در:  5تبصره 

  .مالك است
به چاپ میرسـند در محاسـبه از    داده پایه هاي معتبر علمینمایه شده در مقاالتی که در مجالت ایرانی  :6تبصره 

  .برخوردار می شوند 2/1ریب ض
منـتج از قراردادهـاي تحقیقـاتی دسـتگاههاي اجرایـی بـا دانشـگاه در محاسـبه از         چـاپ شـده   مقاالت  : 7تبصره 

  .د با مأموریت دستگاه اجرایی مرتبط باشدموضوع مقاله بای. شوندبرخوردار می 5/1ضریب 
  .هاي مستقیم مبلغ تشویق مقاالت از مالیات معاف استقانون مالیات 144طبق ماده : 8تبصره 
در هـر سـال متناسـب بـا     و دانشـجویان  علمـی  هیـأت  اعضـاي  تشویقی اختصاص یافته به بودجه سقف : 9تبصره 

  .شودیین میدانشگاه تعهیات رئیسه هاي پژوهشی توسط بودجه
  

  نحوه تقسیم مبلغ تشویقی 1جدول 
تعداد 

 نویسندگان
ضریب تعداد 
  Yنویسندگان،

  نویسنده سوم  نویسنده دوم  نویسنده اول  دانشجو

1  1  ___  100%      
2  05/1  40%  65%      
3  1/1  40%  45%  25%    
4  3/1  40%  40%  25%  25%  

به نسبت مساوي باقیمانده % 55  %35  %40  3/1  و بیشتر 5        
  شودتقسیم می

  
  

.مورد بررسی و به تصویب نهایی رسید 19/1/88این دستورالعمل در جلسه هیات امناء مورخ 



  درخواست پرداخت مبلغ تشویق مقاالت 
اعضاء هیأت علمی در سامانه گلستان درج و پس از تأیید ) به بعد 2008سال  از(الزم است مشخصات مقاالت چاپ شده 

قفل معاونت پژوهشی دانشگاه اطالعات زیر تکمیل و به همراه صفحه اول مقاله از طریق معاون پژوهش و فناوري و نهایی 
شـامل ایـن   ) proof(مقاالت داراي پذیرش و یـا در حـال تأییـد نهـایی      .واحد به دفتر مدیر کل امور پژوهشی ارسال شود

  .گرددکمیل و توسط دانشکده و یا ساختار پژوهشی ارسال میاین فرم براي هر مقاله فقط یکبار ت .شوندنامه نمیشیوه
  

  )شوداطالعات در سامانه گلستان تکمیل و امضا میکننده توسط عضو هیأت علمی درج(اطالعات مربوط به مقاله ) الف
  .....................................کد مقاله در سامانه گلستان 

  .............. ........................نام واحد 
  ...................................................................و یا پژوهشگر شاغل در ساختارهاي پژوهشی دانشگاه  نام و نام خانوادگی دانشجو

  ................................کدبانک ......................................شعبه..................................بانک .................................. شماره حساب 
  

  نام و نام خانوادگی عضو هیأت علمی 
  :تاریخ و امضاء

  
  :تأیید دانشکده) ب

  ISC      £   هاي معتبر علمیپایه داده                  £ :نمایه مجله        
  

نسبت......... ..: ...موضوعی پژوهشحوزه یانه ضریب تأثیر م  .............. :ضریب تأثیر مجله         
MIF

IF...................:  
 

       معاون پژوهش و فناوري واحدنام و نام خانوادگی 
      

      :و امضاء تاریخ
  

  پژوهشی دانشگاهمحترم عامل 
   ............................................ت اعتبارااز محل  "تشویق مقاالت "نامه  نی است با توجه به آئینتمم
   ................... بانک  ...................... ه شماره حسابب........ .............................. يآقا/ ریال در وجه خانم ........ ...................... غمبل -1 

  ................... بانک......................   ه شماره حسابب.......................................  يآقا/ ال در وجه خانم ری.............................  غمبل  -2
  ................... بانک........  .............. ه شماره حسابب.......................................  يآقا/ ریال در وجه خانم .............................  غمبل  -3
  ................... بانک.....................   ه شماره حسابب.......................................  يآقا/ ریال در وجه خانم .............................  غمبل  -4
  ................... بانک.....................   ه شماره حسابب.......................................  يآقا/ ریال در وجه خانم .............................  غمبل  -5
  

  معاون پژوهش و فناوري دانشگاه 
  
  

                            الهرسانی به نویسندگان مقجهت استحضار و اطالع........................................... معاون پژوهش و فناوري : رونوشت


