1
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بسمهتعالی
مقدمه
در راستای افزايش كيفيت فعاليتهای علمي و ارتقای سهم دانشگاه در توليد و انتشار دانش و به منظور تشويق و ترغيب اساتيد و دانشجويان
دانشگاه به انتشار مقاله در مجالت معتبر علمي داخلي و خارجي ،دستورعمل حاضر بر اساس " شیوه نامه پیشنهادی تشویق مقاالت منتشر
شده در نشریات معتبر بین المللی و داخلی" مصوب  90/9/1وزارت علوم ،تحقیقات و فنّاوری تدوين و پس از تصويب در شورای
پژوهشي دانشگاه و هيئت محترم موسس الزم االجرا است.

ماده  -1انواع مقاالت
 : Institute for Scientific Information )ISI( -1-1مؤسسه اطالعات علمي (تامسون فعلي) واقع در اياالت متحده كه با استفاده از
پايگاههای مختلف عملکرد پژوهشي مؤلفه هايي مانند دانشگاهها و مؤسسات پژوهشي ،نشريات ،دانشمندان ،رشتههای موضوعي و كشورها را ارزيابي
و اندازه گيری ميكند.
 : Islamic World Science Citation Center )ISC( -2-1پايگاه استنادی علوم جهان اسالم
 : Journal Citation Reports )JCR( -3-1پايگاه گزارش های استنادی نشريات كه ضريب تأثير نشريات را محاسبه و تعيين مي كند.
 ) Hot Paper ( -4-1مقاله داغ :مقالهای است كه بنا بر گزارش نمايه  ISCيا يکي از نمايه های معتبر بين المللي در  2سال قبل از سال مرجع
دارای استنادهايي بيش از مقدار مشخصي در هر رشته باشد (اين مقدار در رشتههای مختلف متفاوت است) .اين مقاالت بوسيله پايگاه  ESIدر ISIو
پايگاه  PESIدر ISCاعالم مي شود.
 ) Highly Cited( -5-1مقاله پر استناد :مقالهای است كه بنا بر گزارش نمايه  ISCيا يکي از نمايههای معتبر بين المللي در  10سال قبل از سال
مرجع دارای تعداد استنادهايي بيش از مقدار مشخصي در هر رشته باشد (اين مقدار در رشته های مختلف متفاوت است) .اين مقاالت بوسيله پايگاه
 ESIدر  ISIو پايگاه  PESIدر  ISCاعالم مي شود.
-6-1مقاله علمي پژوهشي :مقاله پژوهشي منتشر شده در يکي از مجالت دارای رتبه علمي پژوهشي مصوب وزارتين يا حوزۀ علميه.
-7-1همايش :مقاالت چاپ شده در همايش های معتبر ملي و بين المللي(نمايه شده در پايگاه سيويليکا و )ISC
-8-1كتاب :تاليف ،ترجمه تصنيف يا گردآوری كتاب كه مجوز نشر را از وزارت ارشاد و فرهنگ اسالمي اخذ كرده باشد.
ماده  -2افراد مشمول تشویق
 -1-2اعضای هيئت علمي (رسمي يا پيماني) در كليه گروههای آموزشي و پژوهشي كه در مقالهی خود نام و نشاني مؤسسۀ آموزش عالی
فاطمیه (س) شیراز ( )Fatemiyeh Shiraz Institute of Higher Educationرا دقيقاً ذكر كرده باشند مشمول دريافت پاداش
خواهند بود .در غير اين صورت پاداشي به آنها تعلق نخواهد گرفت.
 -2-2آن دسته از دانشجويان گروههای آموزشي كه مقاالت آنها در مجالت معتبر داخلي و خارجي چاپ مي گردد همانند اعضای هيئت علمي
مشمول دريافت پاداش خواهند بود.
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 -3-2اساتيد مدعو و كاركنان دانشگاه كه موفق به چاپ مقاله به نام دانشگاه فاطميه شيراز در مجالت علمي مي گردند نيز همانند اعضای هيئت علمي
شاغل مشمول دريافت پاداش خواهند بود.
 -4-2درج نام و نشاني دانشگاه فاطميه شيراز به عنوان آدرس محل خدمت جهت دريافت پاداش مقاله ضروری است.
 -5-2اگر نويسنده اول دانشجو باشد ،ترتيب نويسندگان برای اعضای هيات علمي از نفر دوم محاسبه مي شود.

ماده  -3مقاالت مشمول این شیوه نامه
 -1-3مقاالت منتشر شده در مجالت تحت پوشش پايگاه گزارش استنادی مجالت ( ) JCRو () PJCR
 -2-3مقاالت منتشر شده در مجالت تحت پوشش پايگاه استنادی  Web of Scienceو Scopus
 -3-3مقاالت داغ و پراستناد بر اساس گزارش پايگاههای  ESIدر  ISIو  PESIدر ISC
-4-3مقاالت منتشر شده در مجالت دارای رتبه علمي پژوهشي مصوب وزارتين يا حوزۀ علميه
-5-3مقاالت چاپ شده در همايش های معتبر ملي و بين المللي(نمايه شده در پايگاه سيويليکا و )ISC
تبصره ( : )1مالک پرداخت نيز ارائه نسخه ممهور پذيرش مجله يا انتشار در مجله يا تأييد وبسايت همايش مي باشد.
ماده  -4نحوه محاسبه میزان تشویق هر مقاله
-1-4سقف پرداختی برای هر دسته از مقاالت و یا کتاب در جدول زیر ارائه شده است.
نوع مقاله

سقف پرداخت (ریال)

مالحظات

مقاالت دارای رتبه علمی پژوهشی مصوب

10.000.000

با تأييد معاونت علمي

وزارتین یا حوزۀ علمیه
مقاالت دارای نمایه ISC

10.000.000

با تأييد معاونت علمي

مقاالت دارای نمایه  Springerیا Scopus

20.000.000

با تأييد معاونت علمي

مقاالت  ISIدارای نمایه ()JCR

30.000.000

با تأييد معاونت علمي

مقاالت ISI Listed

10.000.000

با تأييد معاونت علمي

همایش داخلی ملی

1000.000

با تأييد معاونت علمي

همایش داخلی بین المللی

2000.000

با تأييد معاونت علمي

تألیف ،تصنیف یا ترجمه کتاب

20.000.000

با تأييد معاونت علمي
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نحوه محاسبه ميزان پرداختي با توجه به سقف پرداختي برای هر يک از نويسندگان مقاله به قرار فرمول زير است:
سهمK:
تعداد نويسندهn:
الف-در مقاالتي كه نويسنده مسئول و اول يک نفر هستند از فرمول زير استفاده مي شود:

ب-مقاالتي كه نويسنده مسئول و نفر اول متفاوت هستند از فرمول زير استفاده مي شود:

سهم هر نويسنده معادل  kو سهم نويسنده مسئول و نفر اول معادل  2kاست.

دستورعمل حاضر مشتمل بر 4ماده و یک تبصره پس از بررسی در جلسات مکرر شورای پژوهشی دانشگاه نهایتاً در شهریور
 1398به تصویب هیئت محترم مؤسس رسیده و از تاریخ  98 /7/1الزم االجرا خواهد بود.

