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بسمهتعالی
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بهمنظور افزایش کیفیت فعالیتهای علمی ،انتشار دانش و ارتقاء سهم جمهوری اسالمی ایران در تولید دانش جهانی و نیز تقویت و
گسترش نشریات و کنفرانسهای علمی معتبر داخلی برای تحقق اهداف سند چشمانداز و نقشه جامع علمی کشور الزم است کلیه
فعالیتهای پژوهشی ازجمله مقاالت چاپشده در نشریات و کنفرانسهای معتبر بینالمللی و داخلی اعضای هیئتعلمی ،مدرسین
قراردادی تماموقت و پارهوقت و دانشجویان موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان که ازاینپس با عنوان موسسه شناخته
میشود ،مورد تشویق قرار گیرند .آییننامه حاضر اولین نسخه از آییننامه اعطای تشویق به فعالیتهای پژوهشی اعضای هیئتعلمی،
مدرسین قراردادی تماموقت و پارهوقت و دانشجویان موسسه است که وظیفه اجرا ،اصالح و بازبینی هریک از بندهای آن بر عهده
شورای پژوهشی موسسه است.
ماده  -1افراد مشمول این آییننامه
 -1-1اعضای هیئتعلمی ،مدرسین قراردادی تماموقت و پارهوقت و دانشجویان در کلیه گروههای آموزشی که در مقاله خود فقط
نام و نشانی موسسه را ذکر کرده باشند.
تبصره  :1هر عضو هیئتعلمی موسسه با مرتبه علمی استاد حداکثر  5بار ،دانشیار حداکثر  4بار ،با درجه استادیار حداکثر  3بار و
با درجه مربی حداکثر  1بار در سال از این آییننامه تشویقی بهرهمند میگردد.
تبصره  :2مدرسین قراردادی تماموقت و پارهوقت موسسه با هر مرتبه علمی حداکثر  1بار در سال از این آییننامه تشویقی بهرهمند
میگردد.
تبصره  :3صرفاً دانشجویان تحصیالت تکمیلی میتوانند حداکثر  1بار در سال از مزایای این آییننامه تشویقی بهرهمند گردند بهشرط
آنکه فعالیت پژوهشی وی حداقل با یک عضو هیئتعلمی موسسه یا مدرسین قراردادی (اعم از تماموقت و یا پارهوقت) موسسه و یا
استاد راهنمای دوره کارشناسی ارشد همراه باشند.
ماده  -2شرایط بهرهمندی از مزایای آییننامه
ال در هیچ نشریه ،کتاب و یا کنفرانسی علمی دیگری ارائه نشده باشد.
 -1-2فعالیت پژوهشی موردنظر قب ً
 -2-2بین تحصیالت و تخصص متقاضی با موضوع فعالیت پژوهشی وی تناسب کافی وجود داشته باشد.
 -3-2تنها مقاالت و کتبی که چاپ قطعی و یا آنالین شدن آنها مربوط به یک سال آموزشی گذشته باشد (منطبق بر تقویم
آموزشی پژوهشی) ،مشمول این آییننامه میگردد.
 -4-2کلیه فعالیتهای پژوهشی متقاضی دریافت تشویق باید با تعلق سازمانی موسسه ارائهشده باشند بهنحویکه حتماً نفر اول
نویسندگان از پژوهشگران موسسه باشد و دارای هیچ وابستگی دیگری نباشد .لذا اولین تعلق سازمانی باید به یکی از دو فرمت
زیر نوشتهشده باشند:
مقاالت فارسی :موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان
مقاالت غیرفارسیInstitute for Higher Education, ACECR, Khouzestan :
-5-2

برای مقاالت و کتب ،تاریخ پذیرش مبنای محاسبه تشویق است مشروط بر آنکه چاپ قطعی و یا آنالین شدن فعالیت

مذکور برای شورای پژوهشی موسسه محرز شده باشد .این موضوع برای محاسبه امتیاز پژوهشی اعضا هیئتعلمی نیز صادق
است.
 -6-2برای دانشجویان تاریخ ارسال مدارک مستدل مرتبط با فعالیت پژوهشی میتواند تا حداکثر یک سال بعد از فارغالتحصیلی
باشد.
1
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 -7-2برای مقاالت پذیرفتهشده و یا چاپشده در مجالت بدون مجوز که اخیراً مجوز  ISC ،ISIو یا علمی پژوهشی و یا علمی-
ترویجی را دریافت نمودهاند تاریخ تبدیل وضعیت نشریه مذکور مبنای محاسبه تشویق و امتیاز پژوهشی خواهد بود و به مقاالتی
که دارای گواهی پذیرش و یا چاپ قبل از این تاریخ باشند تشویق و امتیازی تعلق نخواهد گرفت.
-8-2

مالک ارزیابی اعتبار هریک از فعالیتهای پژوهشی در جدول  1آمده است.
جدول  -1انواع فعالیتهای پژوهشی و مرجع اعتبار سنجی آن
انواع فعالیت پژوهشی

نحوه اعتبار سنجی

مقاالت منتشره در نشریات نمایه شده در فهرست  ISIموجود در آخرین گزارش  JCRو نبودن در لیست سیاه نشریات
()Institute for Scientific Information
دانشگاههای معتبر
مقاالت منتشره در نشریات نمایه شده در فهرست آخرین فهرست نشریات  ISCمعتبر
ISC (Islamic World Science Citation
)Center
مقاله منتشره در نشریات علمی پژوهشی و یا مقاالت نشریات مصوب وزارت علوم و نشریات مصوب وزارت بهداشت بر
اساس آخرین لیست ارائهشده دارای اعتبار مجالت
علمی – ترویجی بدون نمایه  ISCداخلی
مقاله منتشره در نشریات علمی پژوهشی بدون نمایه نشریات مصوب وزارت علوم و نشریات مصوب وزارت بهداشت بر
اساس آخرین لیست ارائهشده دارای اعتبار مجالت
 ISCخارجی مانند  web of scienceو Scopus
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مقاالت کنفرانسی ملی و بینالمللی داخلی و خارجی

مطابق با ارزیابی شورای پژوهشی

کتب علمی (تألیف و یا ترجمه)

مطابق با ارزیابی شورای پژوهشی

اختراع یا اکتشافات برتر (در سطح ملی و بینالمللی)

مطابق با ارزیابی شورای پژوهشی

هر یک از پژوهشگران باید درخواست خود را طبق فرم ((درخواست تشویقی پژوهشی)) به همراه کلیه مستندات موردنیاز،

بر اساس جدول  ،2تحویل دفتر معاونت پژوهشی دهند.
جدول  -2مدارک و مستندات موردنیاز جهت دریافت تشویق فعالیت پژوهشی
مدارک موردنیاز

انواع فعالیت پژوهشی
مقاله علمی پژوهشی ،علمی -1 -
-2
ترویجی و ISI
-3
-4
مقاالت کنفرانسی

کتب علمی

2

فایل و پرینت درخواست تشویق پژوهشی
فایل و پرینت گواهی پذیرش مقاله و کپی مقاله در فرمت نشریه
فایل  pdfمقاله در فرمت نشریه
مستندات داوری (تعامل پژوهشگر با نشریه)

 -1فایل و پرینت درخواست تشویق پژوهشی
 -2فایل و پرینت گواهی پذیرش مقاله و کپی مقاله در فرمت Proceeding
 -3مستندات داوری (تعامل پژوهشگر با دبیرخانه کنفرانس)
-1
-2
-3
-4
-5

فایل و پرینت درخواست تشویق پژوهشی
 5نسخه اصل کتاب (چاپشده دارای شابک و فیپا)
اعالم وصول کتاب
فایل اسکن شده و اصل قرارداد یا فاکتور ناشر
مستندات داوری
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اختراع یا اکتشافات برتر (در  -1فایل و پرینت درخواست تشویق پژوهشی
 -2فایل اسکن شده و اصل مدارک ثبت و تائید اختراع یا اکتشاف ،مدارک کسب رتبههای
سطح ملی و بینالمللی(
ممتاز از مسابقات و فاکتورهای هزینه

 -11-2چنانچه دو یا چند مقاله در کنفرانس خاصی پذیرفته شوند که نویسنده آنها مشترک باشد ،تنها به یکی از مقاالت تشویق
تعلق میگیرد.
 -11-2مبلغ تشویقی برای ارائه هر مقاله کامل کنفرانسی در اختیار نویسنده مسئول یا نفر اول (موضوع بند  1ماده  )1قرار میگیرد
تا متناسب با تعداد نویسندگان میان آنها تقسیم شود (مطابق با جدول .)6
 -12-2هزینههای ثبتنام و شرکت در کنفرانس قابل پرداخت نیست.
 -13-2تشویق مقاالت کنفرانسی به نویسنده مسئول یا نفر اول (عضو هیئتعلمی موسسه) مشروط به ارائه گواهی حضور تعلق
میگیرد.
 -14-2هریک از پژوهشگران میتوانند حداکثر یکبار در سال از تشویق پژوهشی مربوط به شرکت در کنفرانسهای علمی
بینالمللی خارجی و حداکثر دو بار در سال از تشویق پژوهشی مربوط به شرکت در کنفرانسهای علمی داخلی بهرهمند گردد.
تبصره  :4اولویت باکسانی است که تابهحال از این فرصت استفاده نکردهاند و پس آن باکسانی است که در سال قبل از این فرصت
استفاده نکردهاند.
تبصره  :5در شرایط مساوی تشخیص اولویت متقاضیان بر اساس موارد ذیل توسط شورای پژوهشی صورت خواهد گرفت:


تدریس در دورههای تحصیالت تکمیلی



انعقاد قرارداد تحقیقاتی با دستگاههای اجرایی یا بخش خصوصی



تألیف یا ترجمه کتاب



تعداد مقاالت پژوهشی چاپشده در سال قبل

ماده  -3میزان تشویق فعالیتهای پژوهشی
-1-3

حداکثر مبلغ مبنای تشویق برای فعالیتهای پژوهشی  12111111ریال و حداقل مبلغ مبنای تشویقی  3511111ریال) که

میزان پرداخت هر نوع فعالیت پژوهشی نسبت به مبلغ مبنا مطابق با جدول  3محاسبه میگردد.
جدول  -3حداکثر درصد تشویق فعالیتهای پژوهشی نسبت به مبلغ مبنا
نام فعالیت پژوهشی

انواع فعالیت پژوهشی

حداکثر
تشویق

مقاله علمی پژوهشی

چاپ در نشریات ISI

 %111مبلغ مبنا

چاپ مقاله در نشریات علمی پژوهشی (انگلیسی(با نمایه ISC

 %81مبلغ مبنا

چاپ مقاله در نشریات علمی پژوهشی (فارسی) با نمایه ISC

 %71مبلغ مبنا

مقاله منتشره در نشریات علمی پژوهشی و یا مقاالت علمی – ترویجی بدون
نمایه  ISCداخلی

 %61مبلغ مبنا

مقاله منتشره در نشریات علمی پژوهشی بدون نمایه  ISCخارجی مانند web

 %51مبلغ مبنا

 of scienceو Scopus

3

میزان
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مقاله منتشره در نشریات بدون نمایه موسسه

حداقل مبلغ
مبنای تشویقی

انتشار مقاله در مجموعه مقاالت کنفرانسها

مراجعه به جدول
4

کتب علمی
اختراع یا اکتشافات برتر (در سطح ملی و
بینالمللی(

چاپ کتاب تألیفی و یا تصنیفی

 %71مبلغ مبنا

چاپ کتاب ترجمهای

 %31مبلغ مبنا

رتبه اول در مسابقه و یا جشنواره مربوطه

 %51مبلغ مبنا

رتبه دوم در مسابقه و یا جشنواره مربوطه

 %41مبلغ مبنا

رتبه سوم در مسابقه و یا جشنواره مربوطه

 %31مبلغ مبنا

جدول  -4حداکثر درصد تشویق مقاالت کنفرانسی نسبت به مبلغ مبنا
حداکثر میزان تشویق

نوع کنفرانس
بینالمللی خارجی

 %51مبلغ مبنا

بینالمللی داخلی

 %41مبلغ مبنا

ملی داخلی با نمایه ISC

 %31مبلغ مبنا

تبصره  :6درصورتیکه یک فعالیت پژوهشی موفق به کسب رتبه یا افتخار ملی و بینالمللی شود و یا بهعنوان مقاله برتر یک کنفرانس
در یک نشریه  ISC ،ISIو یا علمی پژوهشی چاپ شود ،مقدار حداکثر تشویق قابل پرداخت با پیشنهاد معاونت پژوهشی و تصویب
شورای پژوهشی حداکثر تا  %51قابلافزایش است (مشروط به ارائه مستندات).
تبصره  :7چنانچه تعداد پژوهشگران یک فعالیت پژوهشی بیش از یک نفر باشد ،مطابق جدول  5مقدار تشویق هریک از پژوهشگران
تعیین میگردد.
جدول  -5نحوه محاسبه و میزان توزیع تشویق امتیاز فعالیت پژوهشی
سهم هریک از همکاران از امتیاز مربوطه

تعداد همکاران

مجموع ضرایب

نفر اول

هریک از بقیه همکاران

1

%111

-

%111

2

%61

%39

%111

3

%48

%26

%111

4

%41

%21

%111

5

%34

%17/5

%111

 6و بیشتر

%27

( %14/5درمجموع )%141

%111

تبصره  :8در مقاالتی که نام دانشجو بهعنوان نویسنده اول نوشته شده است ،پس از حذف نام وی ،توزیع تشویقی فعالیت پژوهشی
به نسبت مندرج در جدول  5انجام خواهد گرفت.
ماده  -4میزان تشویقی دانشجویان
جدول  -6نحوه محاسبه و میزان توزیع تشویق فعالیت پژوهشی دانشجویان
مجالت  ISIو  ISCمجالت علمی – پژوهشی
 1/511/111ریال
4

 1/111/111ریال

سایر
 511/111ریال
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تبصره  :9درصورتیکه مقاله توسط دو یا چند دانشجو ارائهشده است مبلغ تشویقی با سهم مساوی و حداکثر تا سقف تعیینشده
در موارد فوقالذکر قابل پرداخت است.
ماده  -4سایر توضیحات
-1-4

درصورتیکه نشریههایی در بیش از یک پایگاه نمایه شده باشد در تشویق مقاالت آن ،مبلغ باالتر مالک است.

-2-4

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

-3-4

نویسنده خارجی در محاسبه تعداد نویسندگان بهحساب نمیآید.

 -4-4مقاله دریکی از شمارههای منتشرشده مجله (الکترونیکی) به چاپ رسیده باشد .مقاالت دارای پذیرش و یا در حال تائید
نهایی نمیتوانند از تشویقی برخوردار شوند.
 -5-4تشویق مقاالت حداکثر تا یک سال بعد از سال مالی قابل پرداخت است و مالک پرداخت نیز انتشار نهایی مقاله است،
درصورتیکه تأخیر در فرایند چاپ باشد ،پرداخت تابع مصوبات کمیته مالی پژوهانه است.
-6-4

اگر نویسنده اول دانشجو از موسسه باشد ترتیب نویسندگان از نفر دوم محاسبه میشود.

-7-4

چنانچه مسئول مکاتبات معلوم نباشد نام نویسنده اول بهعنوان مسئول مکاتبات در نظر گرفته میشود.

-8-4

اگر مقالهای دارای دو مسئول مکاتبات باشد ترتیب اسامی مالک عمل قرار میگیرد.

-9-4

به یک مقاله چاپشده فقط یکبار تشویق تعلق میگیرد.

 -11-4هزینه بررسی ( )submissionو هزینه چاپ ( )page chargeقابل پرداخت نیست.
 -11-4بهمنظور تقویت مجالت فاقد رتبه علمی موسسه و اخذ رتبههای علمی پژوهشی مربوطه مقرر شد درصورتیکه این مجالت
شرایط الزم مطابق آییننامه مجالت علمی موسسه را دارا باشند مطابق جدول  7تشویق میشوند.
جدول  -7میزان تشویقی مقاالت چاپشده در نشریات بدون نمایه موسسه
کارکنان

دانشجویان

 1/111/111ریال  511/111ریال

 -12-4مبالغ این دستورالعمل هرسال با پیشنهاد شورای پژوهش و تصویب هیئترئیسه موسسه تعیین میشود.
 -13-4سایر موارد با تصویب شورای پژوهشی موسسه قابل انجام است.
ماده  -5شرح و تفسیر بندهای آییننامه
تفسیر مواد این دستورالعمل و توضیح موارد مسکوت آن به عهده شورای پژوهشی موسسه است.
ماده  -6تصویب آییننامه
این آییننامه در  6ماده و  29بند و  9تبصره در جلسه  1396/11/11شورای پژوهشی موسسه آموزش عالی جهاد
دانشگاهی خوزستان به تصویب شورای پژوهشی رسیده و از این پس الزم االجراست.
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