
 

 شوراي دااگشنه

 سمه تعالياب

 بين المللي در نشريات علمي معتبر منتشر شدهمقاالت تشويق نويسندگان شيوه نامه 

 مقدمه

برای  دانشگاه همكارالن و پژوهشگران فارغ التحصي، دانشجویان تحصيالت تكميلی، شویق و حمایت از اعضای هيات علمیدر راستای تنامه حاضر شيوه

جایگاه  یارتقا و بين المللی، ملیهای معتبر بندیدر رتبهدانشگاه  علمی رتبه ارتقایبا هدف  و عليه السالمامام صادق ی دانشگاههااولویت با مطابق، انتشار مقاله

« حوزه الگوی دانشگاهی»و « انسانیحوزه تربيت نيروی »، «حوزه توليد علم» در اهداف کالن دانشگاه دپيشبراسالمی،  -در توليد علوم انسانیویژه دانشگاه 

تشویق نویسندگان مقاالت منتشر شده ه شيوه نام» مستمر کيفيت در بيانيه رسالت دانشگاه  یقابل توجه در تحقق اهداف و ارتقاهمچنين بند چهارم از موارد  و

 :باشدزئی این شيوه نامه به شرح زیر میاهداف ج تدوین شده است. « ن المللیبي در نشریات علمی معتبر

 پژوهشگران، دانشجویان ،علمیت هيای عضااتوسط ه منتشر شدت یش سطح کيفی مقاالافزا 

 دانشگاه امام صادق عليه السالم در سطح ملی و بين المللی علمی افزایش اعتبار و جایگاه 

  دانشگاه منتشر شده مقاالتافزایش ضریب ارجاعات به 

 تعاريف -1ماده 

به  Q4تا  Q1ی بين که مجالت در آن قرار دارند امتياز( Category) ه: )ضریب کيفيت مجله( بر اساس هر طبق Quartile Scoreیا  Qنمره  

 .اش است معرف جایگاه مجله در حيطه تخصصی Q. نمره گيردتعلق میآنها 

 1SJR :است شاخص ارزیابی کيفی مجله. 

دارای ماهه طی دو سال قبل از سال مرجع  2المللی در بازه زمانی های معتبر بينیا یكی از نمایه ISC2ای است که بنا بر گزارش نمایه مقاله :مقاله داغ 

 شود.اعالم می "ISCدر  5PESIپایگاه "و  "4ISIدر  ESI3پایگاه "باشد. این مقاالت بوسيله  بيش از مقدار مشخصی در هر رشتهاستنادهایی 

 استنادهایی یداراسال قبل از سال مرجع  10 المللی در بازه زمانیهای بينیهیا یكی از نما ISCای است که بنابر گزارش نمایه مقاله :مقاله پراستناد 

 شود.می عالم "ISCدر  PESIپایگاه "و  "ISIدر  ESIپایگاه "باشد. این مقاالت بوسيله  بيش از مقدار مشخصی در هر رشته

دهند های داغ علمی اشاره دارند که بحث روز دانشمندان در دنيای علم را تشكيل می: به حوزه6یا مرزهای پژوهشی های پژوهشمقاالت با عنوان جبهه 

 .شوند(معرفی می  ESI)این مقاالت توسط پایگاه 

است.  سازی بودهبا رویكرد اسالمی و نظام مسالهحل  اسالمی که در پی -های پژوهشی کاربردیاز طرحمستخرج  ایمقاله :له محورامس ردیمقاله کارب 

قرارداد مورد تایيد معاونت باشند و منجر به انعقاد  هوری اسالمی ایرانجم های اسالمی یا حاکميتی نظامها باید تقاضا محور و مبتنی بر نيازاین طرح

ز یك طرح کاربردی باید به شود و شماره قرارداد در قسمت تقدیر و تشكر گزارش طرح آورده شده باشد. مقاله کاربردی مستخرج اپژوهشی دانشگاه 

 برسد. دانشگاهتایيد معاونت پژوهش و فناوری 

 .است National Reportو  Original Articleمنظور از مقاله اصيل  

 .است Review Paperمنظور از مقاله مروری  

 Case Report    و Short / Rapid / Brief Communicationو  Letter های خالصه، مقاالت از نوع نظور از نامه به سردبير و گزارشم 

 .است

 افراد مشمول تشويق -2ماده  

 .باشندمی تشویقمول این تمامی اعضای هيات علمی، دانشجویان تحصيالت تكميلی، فارغ التحصيالن و پژوهشگران همكار دانشگاه مش. 1-2

                                                           
1 (SJR) Scientific Journal Rankings - SCImago 
2 (ISC) Islamic World Science Citation Center – پایگاه استنادی جهان علوم اسالم 
3 (ESI) Essential Science Indicators - پایگاه طالیه داران علم 
4 (ISI) Institute for Scintific Information – )پایگاه استنادی علوم )موسسه اطالعات علمی تامسون فعلی 
5 (PESI) Persian Essential Science Indicator – پایگاه طالیه داران علم ایران 
6 Research Fronts 
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                       سالم الامام صادق عليه انشگاهدنام درج و  (user@isu.ac.ir) به استفاده از ایميل وابسته به دانشگاهنویسندگان مقاالت موظف تمامی . 2-2

(Imam Sadiq University) پيوست  اهند شدنخو غير اینصورت مشمول پرداخت تشویق در ،مطابق آدرس ابالغی معاونت پژوهش و فناوری هستند(

 .شماره یك(

 شرايط مقاالت قابل تشويق -3ماده 

 های دانشگاهو اولویت هاسياستو مطابق با  ایران مقاالت منتشر شده در راستای اهداف عاليه انقالب و نظام جمهوری اسالمی. 1-3

 د.ننمایه شده باش( 4ابق جدول ماده )مط های استنادی معتبر مشمول تشویق خواهند شد که در یكی از پایگاه صرفا مقاالتی. 2-3

 باشند.نامه نمی. مقاالت چاپ شده به زبان فارسی به استثنای مقاالت داغ و پراستناد مشمول حمایت این شيوه3-3

 نحوه محاسبه ميزان تشويق هر مقاله -4ماده 

 بين المللي هاي معتبر علمياپ شده در پايگاهامتياز تشويق مقاالت چ -1جدول شماره  

 

 (؛ ضریب کيفيتی است که مجله در زمان انتشار مقاله مورد نظر به دست آورده باشد.Qمالك تشویق بر مبنای ضریب کيفيت ) . 1-4

4-2 .High Q1  به مجالتی باSJR  مالك تعيين شود. الق میاط 3باالتر ازQ سامانه علم سنجی دانشگاه ،www.isu.sciexplore.ir های و سامانه

 .استو ...  SCImago ، ISCهای استنادی نظير تخصصی پایگاه

 گيرد.تعلق می k8تشویق ، هستند Qفاقد که  Scopus و Listed ISIایندکس شده در برای مجالت. 3-4

ها و موسسات التحقيق اعضای هيات علمی دانشگاهالتدریس/ حقمطابق با جدول حق ،التحقيق استادیار پایه یكساعت نرخ حق 5معادل  Kضریب . 4-4

 شود.که از سوی وزارت علوم، تحقيقات و فناوری اعالم میاست آموزش عالی 

های ، مقاالت با عنوان جبهههای استنادی جهان عربپایگاه ،2اسالمی دانشگاه با ضریب ای رشتههای یك و ميانمقاالت اولویتمبلغ تشویق  :1تبصره
 شود.محاسبه می 1.5با ضریب  پژوهش و مقاالت کاربردی

 مبلغ باالتر مالك است. رتبه وشده باشد، در تشویق مقاالت آن، ای در بيش از یك پایگاه نمایهدر صورتيكه نشریه :2تبصره

 در موارد خاص دستورالعمل متناسب با هر دانشكده با توافق رئيس دانشكده و معاون پژوهشی دانشگاه تدوین و مالك عمل قرار خواهد گرفت. :3تبصره

 شود.محاسبه می نامه ارتقاجدول آئينله بر اساس سهم تشویقی هر کدام از نویسندگان مقا ،در صورتی که مقاله دارای بيش از یك نویسنده باشد. 4-5
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   High Q1 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1  Q2 Q3 Q4 ضريب كيفيت

 K50  K40  K30  K20  K15  K30  K20   K15  K10 K 80  K100  مقاله اصيل

 مقاله مروري
 % مقادیر همتراز در ستون مربوط 50؛ معادل  (ISC)مقاالت مروری نمایه شده در پایگاه استنادی جهان علوم اسالم 

 های استنادی )مطابق جدول( ؛ معادل مقادیر تعيين شده برای مقاالت اصيلمقاالت مروری نمایه شده در سایر پایگاه

نامه به سردبير و 

 گزارشهاي خالصه
 مقادیر همتراز در ستون مربوط%  25معادل 

http://www.isu.sciexplore.ir/
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 هاي پژوهشي مشتركنحوه محاسبه سهم پديدآورندگان فعاليت -2 جدول شماره 

 (3ستون ) (2ستون ) (1ستون )

 پنج و بيشتر چهارم سوم دوم اول ضرایب مجموع سهم )درصد( تعداد نویسندگان
2 70 % 30 % - - - 100 % 
3 50 % 25 % 25 % - - 100 % 
4 40 % 20 % 20 % 20 % - 100 % 

% 70 % 30 و بيشتر 5

n−1
   100 % 

 

 مسئول به هر دليلی تعيين نشده باشد، نویسنده اول به عنوان نویسنده مسئول شناخته خواهد شد.در صورتی که نویسنده : 4تبصره

 شود.و استاد راهنما به عنوان نویسنده دوم )مسئول( شناخته می نامه و رساله، دانشجو به عنوان نویسنده اولمقاالت مستخرج از پایان در  :5تبصره

 مقررات اجرايي -5ماده 

  باشد.می -مطابق با پيوست شماره دو- دانشگاه و فناوری و با پشتيبانی معاونت پژوهش هاپژوهشی دانشكده نامه بر عهده معاونت. اجرای این شيوه5-1

گزارش امتيازات دانشجویی رفاهی مربوط به حوزه معاونت  ه ترفيعات برای اعضای هيات علمی،به گزارشات ساالنه کميت مستندایيد درخواست حمایت، ت. 5-2

های واصله از فارغ التحصيالن و پژوهشگران به صورت موردی پس از . درخواستاستهای علم سنجی دانشگاه و سایر پایگاه دانشجویی و فرهنگی

 و یا دستور مستقيم معاون پژوهشی دانشگاه قابل پيگيری خواهد بود. دهتایيد معاون پژوهشی دانشك

 .گيردمیدانشگاه صورت  و فناوری لغ مورد حمایت، توسط معاون پژوهشنهایی و صدور دستور پرداخت مب تنفيذ :6تبصره

 نظارت بر اجرا -6ماده 

 دانشگاه می باشد.نامه بر عهده معاونت پژوهش و فناوری نظارت بر حسن اجرای این شيوه

 تصويب -7ماده 

مورخ  356جلسه شماره در  و و پيشنهاد شده شورای پژوهشی دانشگاه بررسی  333و  328، 326ات جلس در تبصره ششاین شيوه نامه مشتمل بر هفت ماده و 

 .باشدمی قابل اجرابه مدت دو سال به صورت آزمایشی  1396-97و از ابتدای سال تحصيلی  است رسيدهبه تصویب دانشگاه شورای  21/08/1396


