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 :هدف-1

وزارت  مصوب "المللي و داخليتشويق نويسندگان مقاالت منتشر شده در نشريات معتبر بين"نامه بر مبناي شيوه

اين دستورالعمل اجرائي به منظور تشويق اعضاي هيأت علمي دانشگاه  ؛1/9/90مورخ  183866/3عتف به شماره 

المللـي و داخلـي بـا هـدف ارتقـاي جايگـاه ويـژه        صنعتي اصفهان جهت انتشار مقاله در مجالت علمي معتبر بـين 

هـاي  فعاليـت ها و ها، رسالهنامههاي علمي و انتشار نتايج پايانعلم جهان، افزايش كيفيت فعاليت دانشگاه در توليد

 .درآمداجرا  به تصويب ودر هيأت رئيسه دانشگاه  1393/3/12تدوين و در تاريخ پژوهشي دانشگاه، 

 

 :افراد مشمول تشويق-2

مطابق دسـتورالعمل   را ... دانشگاه صنعتي اصفهان و واحد متبوع، نام كه  يو دانشجويان هيئت علمي ياعضا        

 .در بخش آدرس مقاله ذكر كرده باشنددانشگاه  پژوهش و فناوري هايليتدهي به فعاآدرس

مقاله آنها حاصل كارهاي پژوهشي انجام  د كهنگيردانشجويان تنها در صورتي مورد تشويق قرار مي:  1تبصره  

 .باشدهيأت علمي دانشگاه صنعتي اصفهان شده در دانشگاه تحت نظر و مشاركت 

 .باشد مورد تشويق قرار نمي گيرندمقاالتي كه صرفاً نام دانشجو يا دانشجويان در آن   : 2تبصره  

در صورت مشاركت بيش از يك دانشجو در انتشار مقاله مبلغ تشويقي به نسبت مساوي و يا براساس :  3تبصره 

 .شوددرصد مشاركت توافق شده بين آنها تقسيم مي

در محاسـبه  ) اعـم از داخلـي و يـا خـارجي    (نشگاهها، مؤسسات و مراكز نويسندگان متعلق به ساير دا:  4تبصره 

 .شودشوند اما مبلغ تشويقي به آنها پرداخت نميتعداد نويسندگان لحاظ مي
 

 :نحوه محاسبة تشويق هر مقاله -3 

 

 JCR:در مجالت نمايه شده در  هر مقالهبراي تشويق  مبلغ -3-1

 

تشويق هر مقالهمبلغ =   �� ������� /000/0005 
 ×	ريال  

 

 

ريال  20/000/000 � مبلغ تشويق هر مقاله  �ريال  2/000/000  
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مبلغ يك ميليون ريال   ISC نمايه شده در داده پايهپژوهشي   -به هر مقاله چاپ شده در مجالت علمي   -3-2

 .گيردتعلق مي

نمايه نشده است  JCRكه در   WOSهاي استناديچاپ شده در مجالت نمايه شده در پايگاه به هر مقاله -3-3

 .گيردريال تعلق مي 000/000/2مبلغ ،  SCOPUS و داده پايه
 

 براسـاس مـابقي مبلـغ    .يابددانشجويان مشاركت كننده اختصاص مي دانشجو يا به مبلغ تشويق هر مقاله درصد 20 -4

 .خواهد شدنويسندگان تقسيم  ساير بين ،نسبت ضرايبنامه ارتقاء به آئين جدول سهم مشاركت
 

كل اعتبار تخصيصي به تشويق مقاالت دانشگاه و سقف تشويق مقاالت هر عضو هيأت علمي توسط هيأت رئيسه  -5

 .دانشگاه تعيين خواهد شد
 

 مقاالت هر دانشكده در سال قبل  �� ميانگين  ���

 قبل در سال عضو هيأت علمي ISI تعداد مقاالت �

 مورد انتظار از هر دانشكده ISI تعداد مقاالت��   


� � . 
در غير اينصورت . در بين نويسندگان باشند) هاي خارجيدانشگاه(در صورتي كه اعضاي هيأت علمي بين المللي  ��� �  

 .شودهر دو سال يكبار بازنگري و تعيين مي  �ضريب 


