باسمه تعالي

شيوه نامهي امتياز دهي وتشویق مقاالت منتشر شده در مجالت بين المللي و
داخلي

به منطور تشویق و ترغيب اعضای محترم هيات علمي دانشگاه اراک جهت انتشار مقاله در مجالت معتبر بين المللي و داخلي ،ارزش
گذاری به فعاليت های علمي ارزشمند ،افزایش کيفيت مقاالت منتشره ،ارتقاء سهم ایران در توليد دانش جهاني وتحقق اهداف سند
چشم انداز و نقشه جامع علمي کشور معاونت پژوهشي و فنآوری دانشگاه اراک و به استناد شيوه نامه تشویقي مقاالت 8/638311
مورخ  6891/9/6طبق شرایط زیر به مقاالت منتشر شده در مجالت معتبر تشویقي اعطا مينماید.
ماده  :1تعاریف
-6-6

ضریب تاثير( :)Impact Factorضریب تاثير هر نشریه ،IF،در یکسال مشخص و در وبگاه ISI
) )Institute for Scientific Informationقابل دسترسي است .برای بررسي ضریب تاثير آخرین جدول IFمنتشر شده
توسط شرکت  Thomson Reutersمالک عمل خواهد بود .ضرایب تاثير مشابه همانند )SIF (Science Impact Factor
Journal Impact Factor ، Scientific Indexing Services (SIS)، (The Global Impact Factor )GIF ،
) (JIFو … هيچ ارتباطي به  IFژورنال های  ISIندارند.

-2-6

شاخص آني( :) Immediacy Indexشاخص آني ،بر خالف ،IFتعداد ارجاعات در هر سال به نشریه مورد نظر نسبت به تعداد
مقاالت چاپ شده در همان سال در نشریه را نشان مي دهد .شاخص آني نشان دهنده آن است که مقاالت منتشره در یک نشریه
خيلي سریع مورد توجه محققان دیگر قرار گرفته اند در حالي که ضریب تاثير مراجعه در  2سال قبل را نشان مي دهد.
-8-6

شاخص كيفيت  :)SJR-Indicator(Qشاخصي برای ارزیابي نشریات براساس تعداد ارجاعات در سال های مختلف

است .این شاخص برای نشریات در حوزه های گوناگون از روی داده های مندرج در سایت
 )http://www.scimagojr.com/journalrank.php (SJRبدست مي آید و براساس تعداد ارجاعات به مقاالت منتشر شده
در یک نشریه برای سال های گوناگون در چهار دسته بندی مختلف ،بصورت  Q1 –Q4تعریف مي شود Q1 .باالترین درجه اعتباری
و  Q4پایين ترین درجه اعتباری یک نشریه است.
-4-6

مقاله داغ :مقاله ای است که بنا بر گزارش نمایه های معتبر بين المللي در  2سال قبل از سال مرجع دارای استنادهایي بيش از
مقدار مشخص در هر رشته باشد( این مقدار در رشته های مختلف متفاوت است) .این مقاالت بوسيله پایگاه  PESIدر
)Islamic World Science Citation Center(ISCو پایگاه  ESIدر  ISIو همچنين در پایگاه  Scopusاعالم مي شود
( مقاله بشرطي مقاله داغ است که پس از کسر تعداد استنادات خود ارجاعي باز هم مقاله داغ باشد).
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-5-6

مقاله كاربردي :مقاله ای است که از یک طرح پژوهشي کاربردی استخراج شده باشد .این طرح باید تقاضا محور ،مبتني بر نياز
کشور باشد و منجر به انعقاد قرار داد مورد تایيد معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه اراک شده باشد.

-1-6

مقاالت نمایه شده :مالک عمل برای نمایه شدن مقاله فهرست شدن نشریه در نمایه نامه رسمي و معتبر یاد شده در زمان چاپ
مقاله است و صرف ادعای نشریه در این مورد مالک نيست.

ماده  :2افراد مشمول تشویق
 -1-2تمامي اعضای هيئت علمي رسمي و پيماني دانشگاه اراک بر اساس مفاد این شيوه نامه مشمول دریافت تشویقي مقاالت
هستند.
تبصره  :6تشویقي مقاالت شامل اعضای هيئت علمي غير از دانشگاه اراک ،دانشجویان و پرسنل غير هيات علمي نمي شود.
تبصره  :2تشویقي مقاالت شامل مقاالت مستخرج از پایان نامه دوره دکتری اعضای هيات علمي نمي شود.
تبصره :8درصورتيکه نویسنده اول مقاله دانشجو باشد ،بشرط اعالم این موضو توسط نویسنده مسئول ،امتياز استاد راهنمای
دانشجو در مقاالت منتشر شده همانند نفر اول در نظر گرفته مي شود.
تبصره  :4اعضای هيئت علمي دانشگاه اراک تنها مجاز به نوشتن آدرس دانشگاه اراک هستند و مقاالتي که عالوه بر آدرس
دانشگاه اراک شامل آدرس دیگری برای عضو هيات علمي دانشگاه اراک باشند مشمول تشویقي مقاالت نمي شوند مگر اینکه
مجوز مربوطه توسط دانشگاه صادر گردیده باشد .در هر سال ،تصميم گيری در مورد اعطای تشویقي به مقاالتي که شامل دو
یا چند مسئول مقاله از دانشگاههای مختلف باشند به عهده شورای پژوهش دانشگاه است.
تبصره  :5ثبت مشخصات مقاله چاپ شده (فرمت نهایي) در سامانه اطالعات پژوهشي دانشگاه اراک  ،امتياز دهي و همچنين
ارسال فایل  pdfآن مالک پرداخت تشویقي است .مسئوليت عدم ارسال ،ثبت به موقع و همچنين ثبت ناقص اطالعات مقاله
مستقيما متوجه افراد ذینفع مي باشد و معاونت پژوهشي هيچگونه مسووليتي در قبال جست و جوی مقاالت در بانکهای
اطالعاتي و تکميل مدارک ناقص ندارد.
تبصره  :1در صورتي که نویسندگان مقاله چند نفر از اعضای هيات علمي دانشگاه اراک باشند ،تشویقي مقاله ،بر اساس امتياز
مقاله ،تنها یک بار و آن هم به نویسنده مسئول پرداخت مي گردد و سایر افراد سهيم در مقاله مشمول دریافت مستقيم
تشویقي نيستند .مسئوليت تقسيم تشویقي مقاله بين همکاران و با اعمال ضرایب همکاران از آیين نامه ارتقا بر عهده معاونت
پژوهش و فنآوری دانشگاه مي باشد .بعنوان مثال اگر در یک مقاله  4نفر از اعضای هيات علمي اراک سهيم باشند و نویسنده
اول مسئول مستقيم مقاله باشد در صورتيکه تشویقي مقاله  4/111/111ریال باشد( با در نظر گرفتن مجمو سهم افراد
ذینفع 691 ،امتياز) سهم افراد بترتيب تقریبا  342/111 ،342/111 ،6/444/111و  342/111ریال است .در صورتيکه توافق
دیگری بين کليه اعضای سهيم در مقاله ( بعد از ارسال توافق نامه بصورت کتبي و با امضای کليه افراد قبل از محاسبه تشویقي
مقاالت) ارائه شود .در هر صورت منعي در اجرای توافق وجود ندارد.
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تبصره  :4تشویقي مقاالت به نویسندگان خارجي تعلق نمي گيرد اما نام آنها در شمارش تعداد نویسندگان مقاله بحساب مي
آید.
تبصره  :3در صورتي که فرد دیگری از نویسندگان ،به غير از نویسنده مسئول بخواهد تشویقي مقاله را دریافت نماید ،باید
نامهای رسمي و امضا شده از طرف نویسنده مسئول ارائه دهدکه در آن این اختيار به وی تفویض شده باشد .این نامه همانند
سایر مدارک مرتبط با مقاله باید در معاونت پژوهشي و فنآوری ثبت گردد.

ماده  :3مقاالت مشمول تشویقي ،بازه زماني و امتياز تشویقي
-1-3تشویقي صرفاً به مقاالتي تعلق ميگيرد که در نسخه نهایي مقاالت چاپ شده نام و عنوان کامل دانشگاه ،عيناً و تنها به صورت
( Arak Universityدر مقاالت التين) و دانشگاه اراک (در مقاالت فارسي) به عنوان وابستگي سازماني ))Affiliation
نویسنده(گان) درج شده باشد.
تبصره  :6آدرس Department of …, Faculty of …, Arak University, Arak 38156-8-8349, Iran:برای
مقاالت التين و آدرس :دانشگاه اراک ،دانشکده  ،......گروه .........کد پستي  83651-3-3849برای مقاالت فارسي توصيه
مي شود.
تبصره  :2در مورد مقاالت حوزه نانو تكنولوژي آدرس دهي زير پيشنهاد مي گردد.
Institue of Nanosciences & Nanotechnolgy, Arak University, Arak, Iran
تبصره  :8به منظور تقویت فعاليت های پژوهشي انجام شده در پژوهشکده نانو دانشگاه اراک ،مقاالت پژوهشي منتشر شده از
طرف اعضای هيات علمي دانشگاه اراک درصورتيکه شامل هر دو آدرس دهي مجاز باال باشند با ضریب  ( 6/2یک و دو دهم )
مورد تشویق قرار مي گيرند.
تبصره  :4وابستگي سازماني پژوهشگران دوره پسا دکتری همان آدرس (آدرس های) دانشگاه اراک مي باشد.
تبصره  :5مالک اعالم وابستگي سازماني آدرس درج شده در نسخه چاپي(فرمت نهایي)مقاله است.
 -2-3بازه زماني پرداخت تشویقي برای مقاالت فارسي ،مقاالت چاپ شده در هر سال شمسي( ابتدای فروردین ماه سال
تا پایان اسفند ماه) خواهد بود ( بعنوان نمونه در سال  6894تشویقي به مقاالت سال  98پرداخت مي شود) .این بازه برای مقاالت
التين سال ميالدی قبل است( بعنوان نمونه در سال  )2164-2165 ( 6894تشویقي به مقاالت  2164پرداخت مي شود).
تبصره :6مالک ارزیابي زمان چاپ مقاله تاریخ درج شده در نسخه چاپي(فرمت نهایي)مقاله است و تاریخ پذیرش مقاله یا تاریخ
ارسال آن مالک نيست.
تبصره  :2در مورد گروههایي که زمان انتشار مقاله تقدم یا تاخر قابل توجهي نسبت به زمان پذیرش دارد ،در صورت تایيد
معاون محترم پژوهشي دانشکده مربوطه ،تاریخ پذیرش مقاله مالک پرداخت تشویقي است .در هرصورت به منظور عدم اخالل
در سيستم پرداخت تشویقي مقاالت و محاسبه امتيازات پژوهشگران برتر گروهها الزم است تا ليستي از مقاالتي که با این
مشکل مواجه هستند از طرف دانشکده های مربوطه قبل از زمان محاسبه امتيازهای نهایي ،برای معاونت پژوهشي ارسال گردد.
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 -3-3به هر پتنت چاپ شده در  )www.uspto.gov( US Patent Officeو  Euro-Patentدر صورتيکه در آنها نام و
عنوان کامل دانشگاه ،عيناً و تنها به صورت  Arak Universityذکر شده بطور ویژه ،و بر اساس نظر شورا پژوهشي دانشگاه،
حداکثر تا 61/111/111ریال تشویقي تعلق مي گيرد.
تبصره  :تشویقي مربوط به پتنت ها بدون در نظر گرفتن سقف تشویقي مقاالت و بطور جداگانه محاسبه مي شود و حداکثر تا
دو سال پس از انتشار پتنت قابل پرداخت است.
 -4-3به مقاالت داغ چاپ شده در نشریات معتبر و با رعایت ضوابط مندرج در شيوه نامه در صورتيکه در آنها نام و عنوان کامل
دانشگاه ،عيناً و به صورت  Arak Universityذکر شده بطور ویژه ،و بر اساس نظر شورا پژوهشي دانشگاه ،حداکثر تا ضریب 2/5
برابر امتياز تشویقي کامل برابر یک مقاله  4( ISIامتياز) امتياز تشویقي تعلق مي گيرد.
تبصره  :ضریب تعداد نویسندگان در امتياز تشویقي مقاالت داغ لحاظ مي گردد.
-5-3به مقاالت کاربردی منجر به نتيجه قابل استناد توسط مراجع ذیصالح ،چاپ شده در نشریات معتبر و با رعایت ضوابط مندرج
در شيوه نامه در صورتيکه در آنها نام و عنوان کامل دانشگاه ،عيناً و به صورت  Arak Universityذکر شده بطور ویژه و بر اساس
نظر شورا پژوهشي دانشگاه ،حداکثر تا ضریب  2/5برابر امتياز تشویقي کامل برابر یک مقاله  ISIامتياز تشویقي تعلق مي گيرد.
تبصره  :ضریب تعداد نویسندگان در امتياز تشویقي مقاالت کاربردی لحاظ مي گردد.
-6-3به مقاالت مروری با داشتن حداقل  8مقاله علمي و نمایه شده در سایت های معتبر بين المللي ( از نظر عتف) از نویسنده
اصلي که در مقاله مروری به آنها استناد شده است ،بر اساس ضریب تاثير نشریه مروری  ،بطور ویژه و بر اساس نظر شورا پژوهشي
دانشگاه ،حداکثر تا  6/5برابر امتياز تشویقي کامل برابر یک مقاله  ISIو با لحاظ کردن ضریب تعداد نویسندگان امتياز تشویقي
تعلق مي گيرد.
 -7-3به مقاالت کاربردی منجر به نتيجه قابل استناد توسط مراجع ذیصالح ،در صورتيکه بدليل محرمانه بودن قابل انتشار نباشد
بر اساس نظر شورا پژوهشي دانشگاه ،تشویقي تعلق مي گيرد.
-8-3در صورتيکه یک مقاله در بيش از یک پایگاه علمي معتبر ،از نظر وزارت عتف ( ISI ، ISCو  )Scopusنمایه شده باشد،
در تشویق مقاالت امتياز باالتر مالک ارزیابي است .بر همين اساس به شواری تخصصي دانشکده اختيار داده مي شود در مورد
انتخاب فرمول محاسبه امتياز مقاالت بر اساس فرمول امتياز مقاالت علمي پژوهشي ISC ،یا مقاالت  ISIو  Scopusحوزه های
مربوطه اعالم نظر کند .ذکر مالک ارزیابي و امتياز دهي و همچنين  ، MIFدر صورت نياز ،در هر مورد الزامي است
 -9-3به مقاالت منتشر شده در نشریات نامعتبر و جعلي بر اساس گزارش وزارت علوم ،تحقيقات و فنآوری و وزارت بهداشت،
درمان و آموزش پزشکي ،با توجه به تاریخ ورود نشریه به سياهه مذکور ،تشویقي تعلق نمي گيرد.
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 -11-3ساالنه تنها به یکي از مقاالت منتشر شده یک نویسنده در نشریاتي که نویسنده در آن ها بعنوان سردبير ،عضو هيات
تحریریه ،مدیر مسئول و  ...فعاليت ميکند ،تشویقي تعلق مي گيرد.
 -11-3امتيازهای مکتسبه مقاالت منتشره در نشریات معتبر تحت پوشش( JCR)Journal Citation Reportsو
( PJCR )Persian Journal Citation Reportبر اساس معيارهای زیر محاسبه مي گردد:
 نامه به سر دبير برای ارائه دیدگاه نسبت به یک مقاله چاپ شده (مخالفت با انتشار همراه با چاپ نامه در نشریه مذکور) در
نشریات با  6 ،6≥IFامتياز و برای مقاالت در نشریاتي با  6<IFبا توجه به IFتا  1/5امتياز منظور مي گردد.


اگر نامه به سر دبير بصورت  Research Letterباشد پس از انتشار در نشریات نمایه شده با  ،6≥IFبا توجه به IFو نظر

تخصصي دانشکده  2/5 -8/5امتياز و برای نشریاتي با  6<IFبا توجه به 6/5 -2/5 IFامتياز منظور مي گردد.
 به مقاالت  Brief Communication/Short Communicationدر صورتيکه یک کار تحقيقاتي باشند و در نشریاتي
با  3 <IF≤6 ، 6<IFو  IF<8چاپ شده باشند براساس نظر تخصصي دانشکده بترتيب و حداکثر  5 ،2و  1امتياز تعلق مي
گيرد.


به سایر مقاالت منتشر شده در نشریات معتبر  ISIو بر اساس گزارش های استنادی نشریات Journal Citation ( JCR
 http://thomsonreuters.com/journal-citation-reports/ )Reportsو Persian Journal ( PJCR
 http://jcr.isc.gov.ir/و Islamic World Science Citation ( ISC
)Citation Report
 www.isc.gov.ir )Centerکه  IFو  MIFآن ها مشخص شده است ،بر اساس فرمول زیر امتياز تعلق مي گيرد:
𝑭𝑰

)𝑭𝑰𝑴 = (2+4امتيازتشویقي مربوط به هر مقاله
تبصره  :6حداکثر امتياز تخصيصي(  ISC ، JCRو  ) PJCRبه هر مقاله ،در مورد تمام حوزه ها ،بر اساس فرمول فوق و
سایر بندهای مربوط به امتيازات مقاالت  4است .در مورد مقاالت داغ ،مقاالت کاربردی و مقاالت مروری حداکثر امتياز
مقاله بر اساس ماده  5-8 ، 4-8و  1-8شيوه نامه قابل محاسبه است.
تبصره  :2مالک عمل برای نمایه شدن ،فهرست شدن مجله مورد نظر در نمایه نامهی یاد شده در شيوه نامه معتبر در زمان
چاپ مقاله است و صرف ادعای مجله در این مورد مالک نيست.
تبصره  :8در مورد مقاالتي که در  ISI Web of Scienceایندکس ميشوند ،آخرین Impact Factorاعالم شده توسط
شرکت  Thomson Reutersو آخرین  MIFمالک عمل خواهد بود.
تبصره  :4مقاالت  ISIمربوط به حوزه علوم انساني  ،بجز رشته های تربيت بدني ،زبان ،علوم تربيتي و روانشناسي ،با ضریب
 2امتياز دهي مي شوند بشرطي که مجمو امتياز های یک مقاله از  4بيشتر نشود.
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تبصره  :5مقاالت منتشر شده در مجالتي که در پایگاههای غير معتبر نمایه شده اند و در فهرست نشریات معتبر وزارت
علوم ،تحقيقات و فنآوری قرار ندارند و همچنين مواردی همانند  book or media reviewمشمول دریافت تشویقي
مقاالت نمي شوند.
تبصره  :1به منظور ارزرش گذاری به مجموعه نشریات  ISIداخلي و تداوم فعاليت آنها به مقاالت منتشره در این دسته از نشریات

امتيازی معادل با ( 6/2یک و دو دهم) امتياز محاسبه شده از فرمول فوق تخصيص مي یابد.
تبصره  :4امتياز مقاالت چاپ شده در نشریات نمایه شده در  Scopusبر اساس فرمول زیر قابل محاسبه است:
𝟏

)𝑸 = (2+4امتيازمربوط به مقاله فاقد  IFو نشریاتي که در  Scopusنمایه شده است
شاخص کيفيت نشریه براساس اطالعات مندرج در سایت  SJRبترتيب  Q1=1, Q2=2, Q3=3 , Q4=4است.
تبصره  :3امتياز مقاله هایي که نشریات مربوط به آنها هم در  ISIهستند و هم در  Scopusنمایه شده اند براساس فرمول
مربوط به نشریات  ISIمحاسبه مي گردد .در هر صورت بر اساس بند  3-8قبل از اعالم امتياز های نهایي ،نویسنده مسئول
مي تواند در مورد انتخاب فرمول محاسبه امتياز مقاالت نظر خود را عالم نماید.
تبصره  :9امتياز مقاالت منتشره در نشریات  ISCو علمي پژوهشي ( بر اساس مدارک مستند و مورد قبول وزارت علوم،
تحقيقات و فنآوری) برای مقاالت حوزه علوم انساني ( بجز رشته های زبان های خارجي ،علوم تربيتي ،روانشناسي،
تکنولوژی آموزشي و رشته های وابسته) بصورت زیر محاسبه مي گردد:
الف) برای مقاالت منتشره در نشریاتي که هم علمي پژوهشي هستند و هم در  ISCنمایه شده اند  4امتياز
ب) برای مقاالت منتشره در نشریاتي که فقط علمي پژوهشي هستند  1امتياز
پ) برای مقاالت منتشره در نشریاتي که فقط در  ISCنمایه شده اند  5امتياز
تبصره  :61امتياز مقاالت منتشره در نشریات  ISCو علمي پژوهشي ( بر اساس مدارک مستند و مورد قبول وزارت علوم،
تحقيقات و فنآوری) برای سایر حوزه ها بجز حوزه علوم انساني بصورت زیر محاسبه مي گردد:
الف) برای مقاالت منتشره در نشریاتي که هم علمي پژوهشي هستند و هم در  ISCنمایه شده اند  5امتياز
ب) برای مقاالت منتشره در نشریاتي که فقط علمي پژوهشي هستند  4امتياز
پ) برای مقاالت منتشره در نشریاتي که فقط در  ISCنمایه شده اند  8امتياز
تبصره :66به مقاالتي که توسط هيچ کدام از پایگاههای ( بدون  IFیا  Qمشخص) معتبر مورد ارزیابي قرا نگرفته اند امتياز
تشویقي تعلق نمي گيرد.
تبصره :62به مقاالتي که توسط  ISIنمایه شده اند ولي  IFندارند براساس  Q=4امتياز تشویقي داده مي شود.
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ماده  :4در صورت داشتن اعتراض به تصميم اتخاذ شده در مورد یک مقاله یا یک عضو هيئت علمي ،مراتب باید ظرف یک
هفته پس از ابالغ تصميم ،به صورت کتبي و به همراه مدارک مورد نياز به معاونت پژوهشي دانشکده مربوطه ارسال گردد.
پس از اعالم نظر دانشکده و به منظور رفع اختالف نظر احتمال شورای پژوهشي دانشگاه در این خصوص مي تواند اعالم
نظر نماید.
ماده  :5طبق ماده  644قانون مالياتهای مستقيم ،تشویق مقاالت معاف از ماليات است.
ماده  :6مبلغ تشویقي فقط به صورت واریز به حساب افراد قابل پرداخت است.
ماده  :7نظارت بر حسن انجام این شيوه نامه بر عهده اعضای شورای پژوهشي و فنآوری دانشگاه اراک است و رفع هرگونه
ابهام در آن به عهده این شورا است.
* این شيوه نامه در  4ماده 64 ،بند و  21تبصره در جلسه شورای پژوهشي دانشگاه اراک ،مورخ .......تصویب و الزم االجر است.

7

