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  گسترش   و  تقویت  نیز  و  جهانی  دانش  تولید  در  جمهوری اسالمی ایران  سهم  ارتقاء  و  دانش  انتشار  علمی،  هایفعالیت  کیفیت  افزایش  منظوربه 
پژوهشی    هایفعالیتکلیه    است  الزم   کشور  علمی  جامع  نقشه  و  اندازچشم  سند  اهداف  تحقق  برای  معتبر داخلی  علمیو کنفرانسهای    نشریات
قراردادی    ،علمیهیئتداخلی اعضای    و  المللیبین  معتبر  هایکنفرانس و    نشریات   در  شدهچاپ  مقاالت  ازجمله  و   وقتپارهو    وقتتماممدرسین 

 نامهآیین.  گیرند  قرار  تشویق  مورد،  شودمیبا عنوان موسسه شناخته    پسازاینخوزستان که    جهاد دانشگاهیموسسه آموزش عالی    دانشجویان
 دانشجویان   و  وقتپارهو    وقتتماممدرسین قراردادی    علمی،اعضای هیئتپژوهشی    هایفعالیتتشویق به    اعطای   نامهآیینحاضر اولین نسخه از  

 . استکه وظیفه اجرا، اصالح و بازبینی هریک از بندهای آن بر عهده شورای پژوهشی موسسه  است موسسه 

 نامه آیین افراد مشمول این    - 1  ماده 
  نشانی  و  نام  فقط  خود  مقاله  در  کهآموزشی    یهاگروه  کلیه  در  دانشجویان  و  وقتپارهو    وقتتماممدرسین قراردادی    ،علمیهیئت  اعضای -1-1

 .باشند کرده ذکر را موسسه

و با درجه مربی    بار  3، با درجه استادیار حداکثر  بار  4دانشیار حداکثر  بار،    5حداکثر    استاد  مرتبه علمیعلمی موسسه با  هر عضو هیئت  : 1  تبصره 
 گردد.می مندبهرهنامه تشویقی در سال از این آیین بار  1حداکثر 
 گردد. می مندبهره نامه تشویقی در سال از این آیین بار  1هر مرتبه علمی حداکثر موسسه با  وقتپارهو  وقتتمام مدرسین قراردادی  : 2  تبصره 
آنکه فعالیت  شرطبه گردند   مندبهرهتشویقی    نامهآییناز مزایای این در سال  بار  1حداکثر   توانندمی تحصیالت تکمیلی  دانشجویان  صرفاً  : 3  تبصره 

از    موسسه  علمیهیئت  عضو  یک  با  حداقل  پژوهشی وی استاد راهنمای دوره   موسسه  (وقتپارهو یا    وقتتمامیا مدرسین قراردادی )اعم  و یا 
 . باشند همراه کارشناسی ارشد

 نامه آیین از مزایای    مندی بهره شرایط    - 2  ماده 
 در هیچ نشریه، کتاب و یا کنفرانسی علمی دیگری ارائه نشده باشد.  قبالً موردنظرفعالیت پژوهشی  -1-2

 بین تحصیالت و تخصص متقاضی با موضوع فعالیت پژوهشی وی تناسب کافی وجود داشته باشد.  -2-2

کتبی که چا  تنها -3-2 و  آنالین شدن    پمقاالت  یا  و  به یک سال  هاآنقطعی  آموزشی    باشد  گذشته  آموزشی  مربوط  تقویم  بر  )منطبق 
 .گرددمی نامهآیین، مشمول این (پژوهشی

نفر اول نویسندگان از    حتماً  کهنحویبه باشند    شدهارائه با تعلق سازمانی موسسه    بایدپژوهشی متقاضی دریافت تشویق    هایفعالیتکلیه   -4-2
 باشند:  شدهنوشته به یکی از دو فرمت زیر  بایدستگی دیگری نباشد. لذا اولین تعلق سازمانی باشد و دارای هیچ واب  موسسهپژوهشگران 

 خوزستان جهاد دانشگاهی: موسسه آموزش عالی مقاالت فارسی 
 Institute for Higher Education, ACECR, Khouzestan: مقاالت غیرفارسی 

برای    مذکور  فعالیت   شدن   آنالین   یا  و   قطعی   چاپ   آنکه   بر  مشروط  است   تشویق  محاسبه  مبنای  پذیرش  تاریخ  کتب،   و   مقاالت  برای -5-2
 . است صادق نیز علمیهیئت اعضا پژوهشی امتیاز محاسبه برای موضوع این. باشد شده  محرزشورای پژوهشی موسسه 

 .باشد التحصیلیفارغ بعد از یک سالحداکثر  تا  تواندیم فعالیت پژوهشی با مرتبط مستدل مدارک ارسال تاریخ دانشجویان برای -6-2

ترویجی    -و یا علمی  پژوهشی   علمی  یا  و  ISI،  ISC  مجوز  اخیراً  که  مجالت بدون مجوز  در  شدهچاپ  یا  و  شدهپذیرفته  مقاالت  برای -7-2
  گواهی   دارای  که  مقاالتی  و به  بود  خواهد  پژوهشی  امتیاز  و   تشویق  محاسبه  مبنای  مذکور  نشریه   وضعیت  تبدیل  تاریخ  اند نموده  دریافت  را

 .گرفت نخواهد تعلق امتیازی  و باشند تشویق تاریخ این از قبل چاپ یا و پذیرش

 آمده است.  1  جدول پژوهشی در  هایفعالیتمالک ارزیابی اعتبار هریک از  -8-2
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 پژوهشی و مرجع اعتبار سنجی آن   های فعالیت انواع    - 1جدول  

 نحوه اعتبار سنجی  انواع فعالیت پژوهشی 

 ISI  فهرست  در   شده  نمایه  نشریات  در  منتشرهمقاالت  
(Institute for Scientific Information ) 

 معتبر هایدانشگاه و نبودن در لیست سیاه نشریات  JCRموجود در آخرین گزارش 

 ISC  فهرست  در  شده  نمایه  نشریات  در  منتشره  مقاالت

(Islamic World Science Citation Center) 

 معتبر  ISCآخرین فهرست نشریات 

پژوهشی  نشریات  در  منتشرهمقاله   علمی    علمی  مقاالت  یا    – و 
   ISCترویجی بدون نمایه 

بهداشت   وزارت  مصوب  نشریات  و  علوم  وزارت  مصوب  اساسنشریات  آخرین    بر 
 از طرف وزارتین  دارای اعتبار مجالت شدهارائه لیست 

  ی ها  هینما  یداراخارجی    پژوهشیعلمی    نشریات   در  منتشرهمقاله  
   ISCو  ISIبغیر از  یالملل ن یمعتبر ب یو تخصص  یاستناد

 ی الملل   ن یمعتبر ب یو تخصص   ی استناد یها هینما  ی فهرست اعالم  ن یآخر بر منطبق
 وزارت عتف  یو فناور یاز طرف معاونت پژوهش

 اعالمی از طرف وزارتین  نبودن در لیست سیاه نشریات بشرط  معتبر   هیبدون نما یو پژوهش یعلم اتینشر ریمقاله منتشره در سا

 مطابق با ارزیابی شورای پژوهشی داخلی و خارجی  المللیبین ملی و  مقاالت کنفرانسی

 مطابق با ارزیابی شورای پژوهشی ( و یا ترجمه تألیف) کتب علمی

 مطابق با ارزیابی شورای پژوهشی (المللیبیناختراع یا اکتشافات برتر )در سطح ملی و  

  بر اساس ،  موردنیازبه همراه کلیه مستندات    ((درخواست خود را طبق فرم ))درخواست تشویقی پژوهشی  بایدهر یک از پژوهشگران   -9-2
 ، تحویل دفتر معاونت پژوهشی دهند.2جدول  

 جهت دریافت تشویق فعالیت پژوهشی   موردنیاز مدارک و مستندات    - 2جدول  

 موردنیاز مدارک   انواع فعالیت پژوهشی 

پژوهشی علمی  علمی  مقاله   ، -
 ISIو  ترویجی

 فایل و پرینت درخواست تشویق پژوهشی -1
 فایل و پرینت گواهی پذیرش مقاله و کپی مقاله در فرمت نشریه  -2
 مقاله در فرمت نشریه pdfفایل  -3
 (پژوهشگر با نشریهمستندات داوری )تعامل  -4

 فایل و پرینت درخواست تشویق پژوهشی -1 مقاالت کنفرانسی
 Proceedingفایل و پرینت گواهی پذیرش مقاله و کپی مقاله در فرمت  -2

 ( مستندات داوری )تعامل پژوهشگر با دبیرخانه کنفرانس -3

 پرینت صفحه پارسپورت دارای مهر خروج و ورود   -4

 پرینت بلیط سفر  -5

 فایل و پرینت درخواست تشویق پژوهشی -1 کتب علمی 

 ا(دارای شابک و فیپ شدهچاپ نسخه اصل کتاب ) 5 -2

 اعالم وصول کتاب  -3

 یا فاکتور ناشر  قراردادفایل اسکن شده و اصل  -4

 مستندات داوری  -5

)در   برتر  اکتشافات  یا  اختراع 
 ) المللیبین سطح ملی و 

 فایل و پرینت درخواست تشویق پژوهشی -1

ممتاز از   هایرتبه اختراع یا اکتشاف، مدارک کسب  تائیدفایل اسکن شده و اصل مدارک ثبت و  -2
 مسابقات و فاکتورهای هزینه 

 . گیردمیتعلق    شد، تنها به یکی از مقاالت تشویقمشترک با  هاآنچنانچه دو یا چند مقاله در کنفرانس خاصی پذیرفته شوند که نویسنده   -10-2
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 متناسب تا گیردمی قرار (1ماده  1موضوع بند ) اول نفر یا مسئول نویسنده اختیار درنفرانسی ک کامل مقاله هر ارائه برای تشویقی مبلغ -11-2
 . (6)مطابق با جدول  شود تقسیم هاآن  میان نویسندگان تعداد با

 . نیست پرداخت قابل کنفرانس در شرکت و نامثبت هایهزینه -12-2

به  کتشویق مقاالت   -13-2 ارائه گواهی حضور  (موسسه  علمیهیئت  عضو)  اول  نفر  یا  مسئول  نویسندهنفرانسی  به  بلیط رفت و    مشروط  و 
 .گیردمی تعلق  برگشت در کنفرانس های داخلی و پرینت از صفحه پاسپورت دارای مهر ورود و خروج از کشور

خارجی  المللیبینعلمی  هایکنفرانس در سال از تشویق پژوهشی مربوط به شرکت در  باریک حداکثر  توانندمیهریک از پژوهشگران  -14-2
 گردد.  مندبهرهعلمی داخلی  هایکنفرانس ربوط به شرکت در مدر سال از تشویق پژوهشی  دو بارحداکثر  و 

 . اندنکردهاست که در سال قبل از این فرصت استفاده    باکسانیو پس آن    اندنکرده از این فرصت استفاده    حالتابهاست که    باکسانیاولویت    : 4  تبصره 
 در شرایط مساوی تشخیص اولویت متقاضیان بر اساس موارد ذیل توسط شورای پژوهشی صورت خواهد گرفت: : 5  تبصره 

 تحصیالت تکمیلی هایدورهتدریس در  •

 اجرایی یا بخش خصوصی های دستگاه تحقیقاتی با  قراردادانعقاد  •

 یا ترجمه کتاب تألیف •

 شده در سال قبل تعداد مقاالت پژوهشی چاپ •

 پژوهشی   های فعالیت میزان تشویق    - 3  ماده 
برای  مبنای  حداکثر مبلغ   -1-5 که میزان    (ریال   3500000  تشویقیمبنای  و حداقل مبلغ    ریال   12000000پژوهشی    هایفعالیتتشویق 

 . گرددمی محاسبه  3جدول  پرداخت هر نوع فعالیت پژوهشی نسبت به مبلغ مبنا مطابق با  

 پژوهشی نسبت به مبلغ مبنا   های فعالیت حداکثر درصد تشویق    - 3جدول  
 حداکثر میزان تشویق انواع فعالیت پژوهشی  فعالیت پژوهشی  نام

 مقاله علمی پژوهشی 

 مبنا مبلغ  ISI 100%چاپ در نشریات 

ب  یو تخصص  یاستناد  یها  هینمادارای    در نشریات  چاپ مقاله )منطبق الملل  نیمعتبر   ی 
طرف    آخرین از  اعالمی   فناوری  فهرست  و  پژوهشی  یامعاونت  و  عتف(  علمی   وزارت 

   ISCبا نمایه  (پژوهشی )انگلیسی
 مبلغ مبنا  80%

 مبلغ مبنا  ISC 70%با نمایه ( چاپ مقاله در نشریات علمی پژوهشی )فارسی

 ISCترویجی بدون نمایه  –علمی پژوهشی و یا مقاالت علمی  نشریات در مقاله منتشره
 داخلی 

 مبلغ مبنا  60%

 مبلغ مبنا  %50   معتبر پژوهشی بدون نمایهو علمی  نشریاتسایر  در مقاله منتشره

  موسسهداخلی  هیبدون نما اتیدر نشرمقاله منتشره 
  یحداقل مبلغ مبنا

 یقیتشو

 4جدول  مراجعه به  ها مقاالت کنفرانس مجموعه درانتشار مقاله 

 کتب علمی 
 مبلغ مبنا  %70 چاپ کتاب تألیفی و یا تصنیفی 

 مبلغ مبنا  %30 ای چاپ کتاب ترجمه

اختراع یا اکتشافات برتر )در سطح ملی و 
 ) المللیبین

 مبلغ مبنا  %50 جشنواره مربوطه رتبه اول در مسابقه و یا 

 مبلغ مبنا  %40 در مسابقه و یا جشنواره مربوطه  رتبه دوم

 مبلغ مبنا  %30 رتبه سوم در مسابقه و یا جشنواره مربوطه 
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 حداکثر درصد تشویق مقاالت کنفرانسی نسبت به مبلغ مبنا   - 4جدول  
 حداکثر میزان تشویق نوع کنفرانس 

 مبلغ مبنا  %50 المللی خارجی بین

 مبلغ مبنا  %40 داخلی المللی بین

 مبلغ مبنا  ISC 30%داخلی با نمایه  ملی

مقاله برتر یک کنفرانس در یک   عنوانبهشود و یا    المللیبینرتبه یا افتخار ملی و    یک فعالیت پژوهشی موفق به کسب  کهدرصورتی   : 6  تبصره 

حداکثر  پژوهشی  و یا علمی پژوهشی چاپ شود، مقدار حداکثر تشویق قابل پرداخت با پیشنهاد معاونت پژوهشی و تصویب شورای    ISI  ،ISCنشریه  
 . (است )مشروط به ارائه مستندات افزایشقابل   % 50تا  

باشد، مطابق    : 7  تبصره  نفر  از یک  بیش  فعالیت پژوهشی  پژوهشگران یک  تعداد  تعیین    5جدول  چنانچه  پژوهشگران  از  مقدار تشویق هریک 
 .گرددمی

 نحوه محاسبه و میزان توزیع تشویق امتیاز فعالیت پژوهشی   - 5جدول  

 تعداد همکاران 
 سهم هریک از همکاران از امتیاز مربوطه 

 مجموع ضرایب
 هریک از بقیه همکاران نفر اول 

1 100 % - 100 % 

2 61 % 39 % 100 % 

3 48 % 26 % 100 % 

4 40 % 20 % 100 % 

5 34 % 5/17 % 100 % 

 % 100 (%140  درمجموع)  %5/14 % 27 بیشترو  6

نویسنده اول نوشته شده است، پس از حذف نام وی، توزیع تشویقی فعالیت پژوهشی به نسبت مندرج    عنوانبهدر مقاالتی که نام دانشجو    : 8  تبصره 
 انجام خواهد گرفت.  5جدول  در 

 میزان تشویقی دانشجویان   - 4  ماده 
 دانشجویان   نحوه محاسبه و میزان توزیع تشویق فعالیت پژوهشی   - 6جدول  

 سایر پژوهشی  –مجالت علمی  ISC و  ISI مجالت

 ریال  000/500 ریال  000/000/1 ریال  000/500/1

  موارد در شدهتعیین سقف تا حداکثر و مساوی سهم با تشویقی مبلغ است شدهارائه  دانشجو چند یا دو  توسط مقاله کهدرصورتی  : 9  تبصره 
 . است پرداخت قابل الذکرفوق

 توضیحات   سایر   - 4  ماده 

 . است باالتر مالک مبلغ آن، مقاالت  در تشویق  باشد شده نمایه پایگاه یک از  بیش در هایینشریه کهدرصورتی -4-1

 . است همکاران درصد اعمال  از قبل تشویقی مبلغ حداکثر و حداقل -4-2

 . آیدنمی حساببه  نویسندگان تعداد محاسبه در خارجی نویسنده -4-3

  توانند مینهایی ن  تائید  حال  در   یا  و  پذیرش   دارای  مقاالت.  باشد  رسیده  چاپ  به   ( الکترونیکی)  مجله  منتشرشده  هایشماره   از   دریکی  مقاله -4-4
 . شوند برخوردار  تشویقی از



پژوهشی   هاییت فعال   تشویق   نامهیین آ   

ی تعال بسمه   

ی خوزستان جهاد دانشگاه موسسه آموزش عالی    

 معاونت پژوهشی و فناوری 
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 که درصورتی   است،  مقاله  نهایی  انتشار  نیز  پرداخت  مالک  و  است  پرداخت  قابل  مالی  سال  از  بعد  یک سال  تا  حداکثر  مقاالت  تشویق -4-5
 . است پژوهانه مالی کمیته مصوبات تابع پرداخت باشد، چاپ در فرایند تأخیر

 .شودمی  محاسبه دوم نفر   از نویسندگان ترتیب  باشد  از موسسه دانشجو اول نویسنده اگر -4-6

 . شودمی  گرفته نظر در مکاتبات مسئول عنوانبه  اول نویسنده نام  نباشد معلوم مکاتبات مسئول چنانچه -4-7

 .گیردمی قرار عمل مالک اسامی ترتیب  باشد مکاتبات مسئول دو دارای ایمقاله اگر -4-8

 .گیردمی  تعلق تشویق باریک  فقط شدهچاپ  مقاله یک به -4-9

 . نیست پرداخت قابل( page charge) چاپ هزینه و  (submission) بررسی  هزینه -4-10

  شرایط   مجالت  این  کهدرصورتی   شد  مقرر   مربوطه  پژوهشی  علمی  هایرتبه   اخذ  و  موسسه  علمی  رتبه   فاقد  مجالت  تقویت  منظوربه  -4-11
 . شوندمی تشویق  7  جدول   مطابق باشند دارا  را موسسه علمی مجالت نامهآیین مطابق الزم

 در نشریات بدون نمایه موسسه   شده چاپ میزان تشویقی مقاالت    - 7جدول  

 دانشجویان  کارکنان 

 ریال  000/500 ریال  000/000/1

 . شودمی  تعیین موسسه رئیسههیئت  تصویب و پژوهش شورای پیشنهاد با هرسال دستورالعمل این مبالغ -4-12

 . است انجام قابل موسسه پژوهشی شورای  تصویب با موارد سایر -4-13

 نامه آیین شرح و تفسیر بندهای    - 5 ماده

 .است هموسس یپژوهش یشورا عهده به آن وتکمس موارد و توضیح دستورالعمل نیا مواد ریتفس

 نامه آیین تصویب    - 6 ماده
خوزستان   جهاد دانشگاهی موسسه آموزش عالی  ی شورای پژوهش  1398/ 28/2ه تبصره در جلس  9بند و  29ماده و   6در  نامه آیین این  1ویرایش  

 رسیده و از این پس الزم االجراست. به تصویب شورای پژوهشی  


