باسمه تعالی

شماره :

آییننامة تشویق نویسندگان مقاالت دانشگاه کوثر

تاریخ :
پیوست :

به منظور تشویق اعضای هیأت علمی دانشگاه کوثر برای انتشار مقاله در مجالت علمی معتبر بینالمللیی داخلیی بیا
هدف ارتقای جایگاه یژة دانشگاه در تولید علم در ایران جهان نیز تقویت گسترش نشریات علمی معتبر داخلیی
برای تحقّق اهداف سند چشمانداز نقشة جامع علمی کشور ،آییننامة تشویق نویسیندگان مقیا ت منتشیر شیده در
نشریات معتبر بینالمللی داخلی برای دانشگاه کوثر ،جهت اجراء ابالغ میگردد.
ماده  :1تعاریف
-1-1

کلیه دانشگاه ها موسسات آموزش عالی پژ هشی ابسته به زارت علوم ،تحقیقات فنا ری ،به اختصیار
"موسسه" نامیده می شوند.

-1-2

ضریب تاثیر :ضریب تاثیر هر نشریه ،(IF)1با استفاده از فرمول زیر محاسبه می شود:
تعداد ارجاع هایی که در  2سال قبل از آن به مقا ت نشریه شده است

= ضریب تاثیر نشریه در سال مورد نظر

تعداد مقاله های نشریه در  2سال قبل از آن

-1-3

ضریب تاثیر متوسط :منظور از ضریب تاثیر متوسط ،میانگین ضریب تاثیر گر ه موضوعی است که نشیریه
در آن قرار دارد.در این خصوص برای نشریات نمایه شده در موسسه اطالعات علمی ،(ISI)1از ضیریب تیاثیر
کل برای نشریات نمایه شده در پایگاه استنادی علیوم جهیان اسیالم ) ،3(ISCاز ضیریب تیاثیر

متوسیط3

استفاده شود.

در صورتی که پایگاه گزارش های استنادی نشریات ) 4(JCRنشریه را در چند گر ه موضوعی قرار داده باشد،
میانگین ضریب تاثیر متوسط تمامی گر ه های موضوعی مربوطه مالک است.
-1-4

مقاله داغ مقاله ای است که بنابر گزارش نمایه  ISCیا یکی از نمایه های معتبر بین المللی در  2سال قبیل
از سال مرجع دارای استنادهایی بیش از مقدار مشخصی در هر رشته باشد(این مقدار در سال های مختلی،،

نشانی :
استان خراسان شمالی
بجنورد  -خیابان 17شهریورشمالی
کوچه شهید عبدالحسین نوریان
تلفن های تماس:
32262861-058
32262862-058
32260777-058
32260891-058
نمابر:
32260245-058

متفا ت است).این مقا ت بوسیله پایگاه  ESIدر  ISIپایگاه  PESIدر  ISCاعالم می شود.
 Institute for Scientific Information (ISI) 1 -1موسسه اطالعات علمی(تامسون فعلی) اقع در ایا ت متحده که با استفاده از پایگاه های مختل،
عملکرد پژ هشی مولفه هایی مانند دانشگاه ها موسسات پژ هشی ،نشریات ،رشته های موضوعی کشورها را ارزیابی اندازه گیری میکند.
 : Islamic World Science Citation Center(ISC) 1 -2پایگاه استنادی علوم جهان اسالم
Average Impact Factor(AIF) 3 -3

 : Journal citation Reports(JCR) 4 -4پایگاه گزارش های استنادی نشریات که ضریب تاثیر نشریات را محاسبه تبیین می کند.

کدپستی:
9415615458
www.kub.ac.ir

1

باسمه تعالی

شماره :
تاریخ :
پیوست :

 -1-5مقاله پراستناد :مقاله ای است که بنابر گزارش نمایه  ISCیا یکی از نمایه های معتبر بیین المللیی در
 10سال قبل از سال مرجع دارای استنادهایی بیش از مقدار مشخصی در هر رشته باشد(این مقیدار در
سال های مختل ،،متفا ت است).این مقا ت بوسیله پایگیاه ESI1در  ISIپایگیاه PESI1در  ISCاعیالم
می شود.
 -1-6مقاله کاربردی  :مقاله ای که از طرح های پژ هشی کاربردی استخراج شده است .این طیرح هیا بایید
تقاضا محور مبتنی بر نیاز کشور باشند منجر به انعقیاد قیرارداد میورد تاییید معا نیت پیژ هش فنیا ری
موسسه شود شماره قرارداد در قسمت تقیدیر تشیکر گیزارش طیرح آ رده شیده باشید .مقالیه کیاربردی
مستخرج از یک طرح کاربردی باید به تایید معا نت پژ هش فنا ری موسسه برسد.
ماده  :2افراد مشمول تشویق
 -1-2تمییییامی اعضییییای هیییییأت علمییییی رسییییمی پیمییییانی آموزشییییی پژ هشییییی دانشییییگاه
مشمول این تشویق هستند.
تبصره :1اعضای غیر هیأت علمی پس از بررسی تصویب در شورای پژ هشی دانشگاه مشمول ایین تشیویق
خواهند بود.
تبصره :2مقا ت اساتید حق التدریس دانشگاه کارکنان با مشخصات زیر مشمول این تشویق می شوند.
 مقا ت  JCRبا سطح کیفیت  Q1, Q2, Q3, Q4مورد تایید گر ه آموزشی مربوطه
 مقا ت علمی پژ هشی  ISCکه فهرست نشریات توسط گر ه های مختل ،به شورای پژ هشی ارسال
خواهد شد.
نشانی :
استان خراسان شمالی
بجنورد  -خیابان 17شهریورشمالی
کوچه شهید عبدالحسین نوریان
تلفن های تماس:

 اعتبار مجالت باید قبل از انتشار مقاله در آن به تایید گر ه مربوطه رسیده باشد.
 -2-2نویسندگان مقا ت مؤظ ،هستند نام دانشگاه خود را دقیقیا بیه صیورتی کیه در زییر آ رده شیده در

32262861-058
32262862-058
32260777-058
32260891-058

مقا ت خود درج نمایند ،در غیر اینصورت مشمول پرداخت تشویقی نخواهند شد.

32260245-058

مجالت داخلی :دانشگاه کوثر بجنورد

نمابر:
کدپستی:
9415615458
www.kub.ac.ir

مجالت خارجیKosar University of Bojnord, Iran :
2

باسمه تعالی

شماره :
تاریخ :
پیوست :

تبصره  :1اگر نویسندة ا ل ،دانشجوی دانشگاه باشد ،ترتیب نویسندگان از نفر د م محاسبه میشود.
تبصره  :2نویسندة مسئول به عنوان نویسندة ا ل منظور میگردد.
ماده  :3مقاالت قابل تشویق
 -3-1مقا ت منتشر شده در مجالت تحت پوشش پایگاه گزارش استنادی مجالت .PJCR1 JCR
 -3-2مقا ت نمایه شده در پایگاههای استنادی  ،Scopus Web of Scienceطبق بند  3-3مادة  3این شییوه-
نامه .
 -3-3مقا ت داغ پراستناد بر اساس گزارش پایگاههای  ESIدر  PESI ISIدر . ISC
 -3-4مقا ت منتشرشده در سایر نشریات علمی -پژ هشی علمی -تر یجی دارای مجیوز از زارتیین ( زارت علیوم،
تحقیقات فنا ری

زارت بهداشت ،درمان آموزش پزشکی) یا نمایه شدة بینالمللی معتبر.

تبصره  :1تشویق مقا ت حداکثر تا د سال پس از انتشار مقاله قابل پرداخت است مالک پرداخت نیز انتشیار نهیایی
مقاله است.
تبصره :2مقا ت یک سال قبل از حکم اعضای هیات علمی ،که به نام دانشگاه می باشد نییز در صیورت جیود منیابع

مشمول تشویق میشوند.
ماده  :4نحوة محاسبة میزان تشویق هر مقاله
 -4-1مبلغ تشویق برای هر مقاله در مجالت نمایه شده در :JCR
نشانی :
استان خراسان شمالی
بجنورد  -خیابان 17شهریورشمالی
کوچه شهید عبدالحسین نوریان
تلفن های تماس:
32262861-058
32262862-058
32260777-058
32260891-058

 5/000/000( × Kریال × 〉
تبصره :1حداقل میزان 〉

𝐹𝐼
𝐹𝐼𝐴

𝑭𝑰
𝑭𝑰𝑨

〈) = مبلغ تشویق برای هر مقاله

1≤𝑘≤3

〈 برابر یک گرفته شود.

تبصره  :2مقدار ضریب  Kهرساله با تصویب شورای پژ هشی تعیین می گردد.

نمابر:
32260245-058
کدپستی:
9415615458
www.kub.ac.ir

تبصره  :3حداقل مبلغ تشویقی برای هر مقالة نمایه شده در  2/000/000 ،JCRریال است ،هیر چنید مییزان تشیویق
محاسبه شده کمتر از آن باشد.
3

باسمه تعالی

شماره :
تاریخ :
پیوست :

تبصره  :4حداکثر مبلغ تشویقی برای هر مقاله در مجالت نمایه شده در  20/000/000 JCRریال است ،هر چند مییزان
تشویق محاسبه شده بیشتر از آن باشد.
تبصره  :5مبلغ تشویق مقا ت نشریات حوزههای علوم انسانی هنر با ضریب  2حیوزة علیوم اجتمیاعی رفتیاری بیا
ضریب  1/5محاسبه میشود.
 -4-2مبلغ تشویق برای هر مقاله در مجالت نمایه شده در :ISC
 5/000/000( × Kریال ×( = )) 1/5IF + 0/25مبلغ تشویق برای هر مقاله 1 ≤ 𝑘 ≤ 2

تبصره  :1مقدار ضریب  Kهرساله با تصویب شورای پژ هشی تعیین میگردد.
تبصره  :2حداکثر مبلغ تشویقی برای هر مقاله در مجالت نمایه شده در  10/000/000 ISCریال است ،هر چند
میزان تشویق محاسبه شده بیشتر از آن باشد.
تبصره  :3جهت تشویق حمایت بیشتر از مقا ت منتشر شده در مجالت  ISCچنانچه مبلیغ محاسیبه شیده
توسط فرمول کمتر از مبالغ زیر باشد ،تشویقی مقا ت  ISCطبق مبالغ زیر پرداخت میگردد.
Q1

Q2

Q3

Q4

 10،000،000ریال

9،000،000ریال

8،000،000ریال

7،000،000ریال

تبصره :4در صورت مشخص نبودن  Qبا  Q4محاسبه می گردد.
 -4-3مبلغ تشویق برای هر مقاله به غیر از مجالت نمایه شده در  JCRو :ISC
نشانی :
استان خراسان شمالی
بجنورد  -خیابان 17شهریورشمالی
کوچه شهید عبدالحسین نوریان
تلفن های تماس:
32262861-058
32262862-058
32260777-058
32260891-058
نمابر:
32260245-058

 -4-3-1در نشریات نمایه شده در پایگاههای اسیتنادی  ، Scopus web of Scienceمبلیغ 2/000/000
ریال است.
تبصره  :1مبلغ تشویق مقا ت نشریات در حوزههای علوم انسانی هنر با ضریب 3
رفتاری با ضریب  1/5محاسبه میشود.

کدپستی:
9415615458
www.kub.ac.ir
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حیوزة علیوم اجتمیاعی

باسمه تعالی

شماره :
تاریخ :
پیوست :

 -4-3-2مقالههایی که در سایر مجالت علمی خارجی چاپ در سایر پایگاههای معتبر بینالمللی نمایه شیده
باشند ،به تشخیص دانشگاه میتوانند حداکثر مبلغ  1/000/000ریال تشویق شوند.
 -4-4مبلغ تشویق برای هر مقالة منتشره که به صورت مقالة کاملل نملیباشلد ،حیداکثر  70درصید
تشویق مقالة کامل خواهد بود( .این مقا ت بر اساس اطالعات نوع مدرک1در نمایه تعیین میشود)
 -4-5مبلغ تشویق برای هر مقالة منتشرة کاربردی که مشمول یکی از موارد فوقالذکر نیز میباشد ،پیس
از محاسبه با اعمال ضریب  1/5تعیین میشود.
تبصره :1در صورتی که مقاله دارای بیش از یک نویسنده باشد ،سهم تشویقی هر کدام از نویسندگان مقالیه بیر
اساس جد ل زیر محاسبه میشود.

در صورتی که همکارانی که فعالیت مشترک انجام دادهاند – اعم از اینکه از یک ،د یا چند «مؤسسه» باشیند
– سهم خود در آن فعالیت را به طور مشترک کتبی تعیین اعالم کرده باشند ،ابتدا امتیاز کسب شیده از آن
فعالیت پژ هشی در مجموع ضرائب مندرج در ستون ( )3جد ل فوق (در هر ردی ،برحسب مورد) ضرب شده
سپس به نسبت اعالم شده تقسیم میشود.
تبصره  :2در صورتیکه نشریهای در بیش از یک پایگاه نمایه شده باشد ،در تشویق مقا ت آن ،مبلغ با تر مالک
نشانی :
استان خراسان شمالی
بجنورد  -خیابان 17شهریورشمالی
کوچه شهید عبدالحسین نوریان
تلفن های تماس:
32262861-058
32262862-058
32260777-058
32260891-058

است.
 -4-6عال ه بر مبلغ دریافتی بابت تشویق یک مقاله مطابق با این آیین نامه ،برای مقیا ت زییر تشیویقی ییژه
تعلق میگیرد:

نمابر:
32260245-058
کدپستی:
9415615458
www.kub.ac.ir
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باسمه تعالی

شماره :
تاریخ :
پیوست :

 -4-6-1مقاالت منتشر شده در مجلة  Natureبا شماره شاپای ( )0028 – 0836و نشریة Science
با شماره شاپای ( :)0036 -8075برای اینگونه مقا ت در صورتیکه مبلیغ تشیویقی محاسیبه شیده بییش از
سق ،مجاز پرداخت(ماده  3تبصره  )3باشد ،به میزان  5برابر سق ،پرداخت تعیین میشود در صورتیکه مبلغ
تشویقی محاسبه شده کمتر از سق ،مجاز پرداخت (ماده  3تبصره  )3باشد ،به مییزان  5برابیر مبلیغ محاسیبه
شده میباشد.
 -4-6-2مقاالت پراستناد :برای اینگونه مقا ت در صورتیکه مبلغ تشویقی محاسیبه شیده بییش از سیق،
مجاز پرداخت باشد ،به میزان  3برابر سق ،پرداخت تعیین میشود در صورتیکه مبلغ تشویقی محاسبه شیده
کمتر از سق ،مجاز پرداخت باشد ،به میزان  3برابر مبلغ محاسبه شده میباشد.
 -4-6-3مقاالت داغ :برای اینگونه مقا ت در صورتیکه مبلغ تشویقی محاسبه شیده بییش از سیق ،مجیاز
پرداخت باشد ،به میزان  2برابر سق ،پرداخت تعیین میشود در صورتیکه مبلغ تشویقی محاسبه شده کمتر
از سق ،مجاز پرداخت باشد ،به میزان  2برابر مبلغ محاسبه شده میباشد.
 -4-6-4مقاالت منتشر شده در مجالتی که بر اساس ضریب تاثیر جزو  %10اول گروه موضوعی می-
باشد :برای اینگونه مقا ت در صورتیکه مبلغ تشویقی محاسبه شده بیش از سیق ،مجیاز پرداخیت باشید ،بیه
میزان  2برابر سق ،پرداخت تعیین میشود در صورتیکه مبلغ تشویقی محاسبه شیده کمتیر از سیق ،مجیاز
پرداخت باشد ،به میزان  2برابر مبلغ محاسبه شده میباشد.
 -4-6-5مقاالت با عنوان جبهههای پژوهش 1:برای اینگونه مقا ت در صورتیکه مبلیغ تشیویقی محاسیبه
شده بیش از سق ،مجاز پرداخت باشد ،به میزان  1/5برابر سق ،پرداخت تعین میشیود در صیورتیکه مبلیغ
نشانی :
استان خراسان شمالی
بجنورد  -خیابان 17شهریورشمالی
کوچه شهید عبدالحسین نوریان
تلفن های تماس:
32262861-058
32262862-058
32260777-058
32260891-058

تشویقی محاسبه شده کمتر از سق ،مجاز پرداخت باشد ،به میزان  1/5برابر مبلغ محاسبه شده میباشد( .ایین
مقا ت توسط پایگاه  ESIمعرفی میشود) .

تبصره :1مبلغ تشویقی به نویسندگان غیر ایرانی مقا ت تعلق نمیگیرد.

نمابر:
32260245-058
کدپستی:
9415615458
www.kub.ac.ir

تبصره  :2بر طبق ماده  144قانون مالیاتهای مستقیم ،تشویق مقا ت از مالیات معاف است.

6

باسمه تعالی

شماره :
تاریخ :
پیوست :

ماده  :5مقررات اجرایی
دستورالعمل اجرایی آیین نامه تشویق نویسندگان مقا ت منتشر شده در نشریات معتبیر بیینالمللیی داخلیی
برای دانشگاه  ،پس از تصویب در شورای پژ هشی دانشگاه زما جرا بوده یک نسیخه از آن بیرای اطیالع بیه
معا نت پژ هش فنا ری زارت علوم ،تحقیقات فنا ری ارسال میشود.
ماده  :6تفسیر هرگونه ابهام در این آییننامه بر عهدة شورای پژ هشی دانشگاه است.
ماده  :7نظارت بر اجراء
نظارت بر حسن اجرای این شیوهنامه بر عهدة معا نت پژ هشی دانشگاه است.
ماده  :8تصویب
این آییننامه در  8ماده  20تبصره پیشنهادی در جلسة شماره هشتاد د شورای پژ هشیی میور /12/21
1397اصالح دریکصد بیست د مین جلسة هیأت رئیسة دانشگاه مور  1398/04/02به تصویب رسید از
این تاریخ به همراه اصالحات قابل اجراء است.

نشانی :
استان خراسان شمالی
بجنورد  -خیابان 17شهریورشمالی
کوچه شهید عبدالحسین نوریان
تلفن های تماس:
32262861-058
32262862-058
32260777-058
32260891-058
نمابر:
32260245-058
کدپستی:
9415615458
www.kub.ac.ir
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