




 
 

    1477893855سازمان مرکزي دانشگاه آزاد اسالمی کدپستی  بلوار شهداي حصارك، میدان دانشگاه، (شمال)، انتهاي بزرگراه شهید ستاري نشانی: تهران،

  4748تلفن گویاي 

1 

 

 داردن

16/11/98 

74582/10  

 سازمان ����ی

  

                                             

           

 

 
 
 
 

  

 

 

 

 

  مقدمه

تقویت و ارتقاي جایگاه پژوهش،  مبنی بر» دانشگاه اسالمیسند «راهبرد سوم نظام پژوهش و فناوري عنایت به با 

تولید علم و فناوري و نهضت نرم افزاري و بسط روحیه پژوهشگري در دانشگاه در جهت تحقق تمدن نوین 

فراهم ، سازي فرآیندهاي پژوهشیتقویت و توانمندا هدف پژوهشی و ب امورهاي کالن دانشگاه در حوزه  تسیاسو  اسالمی

علمی و  هیأتبیشتر در پژوهشگران، اعضاي ایجاد انگیزه و  هاي مختلف ان در حوزهیط مناسب براي پژوهشگرآوردن شرا

مجالت معتبر علمی در راستاي ارتقاي جایگاه دانشگاه در  نویسندگان مقاالت علمی جهت انتشار بروندادهاي پژوهشی در

  شود. به این شرح ابالغ می علمیارزیابی و پرداخت جایزه چاپ مقاالت نامه  شیوه المللی، هاي ملی و بین بندي رتبه
 

. تعاریف1ماده   
 .تمنظور دانشگاه آزاد اسالمی اسدانشگاه:   .1-1

  است. دانشگاه آزمایشگاهی  پژوهشگاه و شبکهور : منظپژوهشگاه. 2-1

  .استنامه  در این شیوه تعریف شده معتبر نشریاتانواع مقاله به چاپ رسیده در یکی از منظور : مقاله .3-1

نامه نشریات علمی  شود که طی آیین اطالق میوزارت علوم، تحقیقات و فناوري نشریات : به تمام علمی نشریه .4-1

  اند. شده معرفی نشریات علمیتحت عنوان  9/2/98مورخ  25685/11وزارت علوم، به شماره 

اند، تا زمان انطباق  مجوز علمی پژوهشی از وزارت علوم را دریافت کرده قبالًبدیهی است آن دسته از نشریات دانشگاه که 

  شد. دنخواهنامه جدید نشریات علمی، به همان روال سابق ارزیابی  با مفاد و ارکان آیین

 کمیسیونید تائ موردبه نشریات علمی : ، درمان و آموزش پزشکینشریه علمی پژوهشی وزارت بهداشت .5-1

   شود که داراي رتبه علمی پژوهشی هستند. اطالق مینشریات علوم پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

تعالی سمهاب  

 

 
  علمی مقاالتچاپ ارزیابی و پرداخت جایزه  نامه شیوه: موضوع

 

  پژوهشگاه و شبکه آزمایشگاهی
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علمی معاونت پژوهش نشریات  کمیسیون تائید که موردعلمی معتبر نشریات کلیه به  نشریات علمی حوزوي:. 6-1

  شود. اطالق میهاي علمیه باشند،  حوزه

رتبه علمی از وزارتین را کسب دانشگاه آزاد اسالمی که نشریات به  داراي امتیاز علمی دانشگاه: نشریات .7-1

  اند. دانشگاه، داراي شرایط دریافت امتیاز شناخته شدهنشریات در ارزیابی اند، اما  نکرده

داخل مصوب رساله  یا نامه پایان ،یپژوهشطرح در یک  ،با ارائه مستنداتکه  هستند اشخاصینویسندگان مقاله: . 8-1

شوراي پژوهشی  تائیدبه  ،که پیش از شروع (مشروط بر آن آن و پژوهش مستقل با بودجه شخصیدانشگاه یا خارج از 

همکاري  ،نامه این شیوه رعایت مفادبا  و با نام دانشگاه آزاد اسالمیواحد یا شوراي پژوهشی آموزشکده سما رسیده باشد) 

، دانشجویان، تحقیق یا تدریسمدعوین علمی،  هیأتاین افراد شامل اعضاي  هستند.جایزه و مشمول  اند ودهنم

  دانشگاه هستند. اعضاي باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگانکارمندان و  ،التحصیالن فارغ

که از  هستندجایزه هایی مشمول  آن استخراج شده است. تنها مقاله منظور منبعی است که مقاله از منبع مقاله:. 9-1

 سایر یادانشگاهی  نامه کارشناسی ارشد، طرح پژوهشی مصوب دانشگاه، طرح پژوهشی برون رساله دکتري، پایان

 شوراي پژوهشی تائید موردو هاي پژوهشی تعریف شده در مراکز تحقیقاتی)  با گروه مرتبط ترجیحاً(مستقل  هاي پژوهش

به نام مستخرج و  ،)مجوز الزم را اخذ کرده باشند شروع تحقیقپیش از که ( یا شوراي پژوهشی آموزشکده سما واحد

  د.ندانشگاه آزاد اسالمی منتشر شو

  .منظور باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، وابسته به دانشگاه آزاد اسالمی استباشگاه:  .10-1

 ش آزاد:ینظام پادر راستاي چاپ مقاالت . 11-1

هاي ملی براي بعضی از واحدهاي دانشگاهی  دار و چالش هایی که با محوریت موضوعات اولویت برنامه هاي علمی: برنامه -

با هدف  و سایر نظامات دانشگاه ی، فناوري و نوآوريپژوهش ی،آموزشهاي  ات و برنامهنظام ها، اند و در بستر آن تعیین شده

  .گیرند ها و مسائل ملی، مورد بازمهندسی و ارتقا قرار می ع چالشافزایی، کارایی و اثربخشی بیشتر در رف سویی، هم ایجاد هم

آزاد  هاي علمی در سطح دانشگاه عنوان گام اول استقرار برنامه بهاست که  یک نظام جامع پژوهشی نظام پایش آزاد: -

هاي تحصیالت تکمیلی مورد بازمهندسی و  اساس آن نظام پژوهش دانشگاه با اولویت پژوهش اجرایی شده و براسالمی 

  .باشد می »اي دانشگاه آزاد اسالمی پژوهش اثربخش یکپارچه شبکه«ارتقا قرار خواهد گرفت و مخفف 

 هیأتاي است که به ریاست رئیس واحد پیشرو یک برنامه علمی و با عضویت تعدادي از اعضاي  کمیته کمیته علمی: -

گذاري علم علمی مرتبط با آن برنامه علمی و همچنین تعدادي از فرهیختگان، اندیشمندان و مدیران باتجربه حوزه سیاست

  علمی است. مهشود و وظیفه آن هدایت و راهبري آن برنا و فناوري کشور تشکیل می

 مند از اساس یک الگوي نظام هاي پژوهشی است که بر گ از زمینهاي جامع، منسجم و هماهن مجموعه :موضوعات نظام -

ارشد،  کارشناسی هاي نامه انیپاهاي دانشگاهی در قالب  لهدر جهت تعریف مسا ي مربوط به یک برنامه علمی،ها چالش

  استخراج شده است. مربوط به آن برنامه علمی،پژوهشی   هاي ي و طرحدکترهاي  رساله
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شود که در ذیل آن بتوان چندین  به عناوین موضوعاتی در نظام موضوعات یک برنامه علمی گفته می زمینه پژوهشی: -

  نامه کارشناسی ارشد، رساله دکتري یا طرح پژوهشی تعریف کرد. عنوان پایان

 : جایزه مشمول نشریات .12-1

و  )http://journals.msrt.ir(علوم، تحقیقات و فناوري  وزارت نشریات کمیسیون تائید مورد علمی نشریات. 1-12-1

دانشگاه  ازداراي امتیاز  نشریات، )http://journals.research.ac.ir( ، درمان و آموزش پزشکیبهداشتوزارت 

)http://eval.journals.iau.ir(، نشریات علمی حوزوي )http://pazhuhesh.ir ( دشون می ادواري منتشر صورت بهکه.  

 WoSتحت عنوان که  Clarivate Analytics پایگاه Master Journal Listنمایه شده در فهرست  نشریات. 2-12-1

، Elsevier مانند لیلالم ناشران بین ءا جزه که ناشر آن  ، تنها در صورتیشوند ) شناخته میثیرتأضریب (بدون 

Springer، Wiley ،Taylor and Francis ،IEEE  ... یا به هاي علمی معتبر منتشر شوند  نظر انجمن یا زیرشد باو

هاي  (مشروط بر عدم دریافت هزینه باشند Scopusداراي نمایه معتبر دیگري از جمله  WoSنمایه همراه 

   هستند. جایزهمشمول دریافت ، غیرمتعارف)

ثیر أشده و داراي ضریب ت نمایه Clarivate Analyticsپایگاه در فهرست  نشریات: این WoS-JCR نشریات. 3-12-1

(IF)  مندرج در پایگاه تخصصیموضوع سال در هر  در پایان هر نشریاتهستند. این Clarivate Analytics JCR  از

، ربع دوم برتر فهرست، )Q1 )0%<JCR≤25%درجه هاي ربع اول برتر فهرست،  بندي شده و به رتبه رتبه IFروي 

 Q4درجه و به ربع آخر،  )50%<JCR≤75%( Q3درجه ، ربع سوم برتر فهرست، )Q2 )25%<JCR≤50%درجه 

)75%<JCR≤100% (انتشار سال قبلی  بندي پایان مقاله با توجه به رتبه جایزهگیرد. الزم به توضیح است  تعلق می

  شود). لحاظ می 2018پایان سال  JCRاساس فهرست  بر 2019شود (مثال: تشویقی مقاالت سال  محاسبه میمقاله 

 (ISC)علوم جهان اسالم  ياستناد گاهیهستند که در پا یرفارسیغ ای یاعم از فارس ییها نشریه :ISC مجالت. 4-12-1

تعلق  زهیگروه جا نیدر ا ینشریاتهستند. تنها به  یابیقابل دست www.isc.gov.ir تیسا قیاز طر وشده  هینما

 باشد. رانیکه محل انتشار آنها ا ردیگ یم

هایی که داراي ارجاعات زیادي بوده  مقاله :)Hot Papers( داغ یا (Highly Cited Articles) استنادپرهاي  مقاله. 13-1

گونه  اینشوند.  (نه پر بازدید) معرفی میداغ یا  پرارجاع تعنوان مقاال به وگزارش  Clarivate Analytics و توسط پایگاه

 Web of استناد و داغ پایگاهپرمرجع تشخیص مقاالت  سال پس از چاپ قابلیت ارزشیابی دارند. دومقاالت در طی 

Science  .است  

شود که به  گفته میهایی  ): به مقالهMeta Analysis( ها و فراتحلیل (Review Articles) مروري هاي مقاله. 14-1

چاپ شده  هاي تحقیقی و مقاله  کتابپردازند. نویسنده باید داراي  هاي علمی در مورد موضوعی خاص می بررسی پیشرفت

 Reviewکلمه  ؛چاپ شده باشند JCR نشریاتتوجه در موضوع باشد. این مقاالت باید صرفا در   هاي قابل متعدد و پژوهش

   .گردد محرز Clarivate Analyticsمروري بودن مقاله در پایگاه  یاوجود داشته باشد در عنوان مقاله  Meta Analysisیا 
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% و در 10 (Research Articles)  قبول در مقاالت پژوهشی قابل ) Self Citationاستنادي ( حداکثر تعداد خود. 15-1

  مقاله خواهد بود.% کل منابع ارایه شده در 30 (Review Articles)مقاالت مروري 

اساس پایگاهی که داراي  چند پایگاه نمایه شده باشد، جایزه مقاله بر زمان در صورت هم به نشریهدر صورتی که . 16-1

  ارزش بیشتر و مبلغ جایزه بیشتر است، محاسبه خواهد شد. 

گیرد و هیچ نوع  تعلق می جایزهنامه  این شیوه 1بندي شده در ماده  طبقه نشریاتشده در  هاي منتشر تنها به مقاله. 17-1

 قبول نخواهد بود. سازي مورد دیگر یا معادل نشریه

  

  ها ها و ارسال گزارش ضوابط بررسی مقالهو  فرایند  .2ماده 

  فرایند:

پس از و بررسی صورت دقیق  هب (براي مراکز دانشگاهی) یا واحد متولیتوسط واحد دانشگاهی  مقالهمستندات کلیه . 1-2

  .شود ارسال می امناي استان هیأت دبیرخانهبه  طرح در شوراي پژوهشی استانجهت اولیه،  تائید

 سیرئمعاون دانشگاه و  توسط ،کلیه مداركارائه و  استان پژوهشی شوراي تائید از پس مجوز اعطاي جایزه مقاله. 2-2

نامه رئیس شوراي پژوهشی استان یا کارشناس  شیوهلذا به موجب این  .شود صادر میو شبکه آزمایشگاهی  پژوهشگاه

دسترس بوده و جهت هرگونه همواره در ، مربوط به پژوهشگاههاي بازآموزي  دوره د ضمن شرکت مستمر درذیربط، بای

  در ارتباط منظم باشد.و شبکه آزمایشگاهی پژوهشگاه رفع نواقص، با 

 لیقالب فا در ،نبوده ایبوده  جایزهکه مشمول  ینشریاتچاپ شده در  مقاالت هیکلسه ماهه  يا دوره يها گزارش. 3-2

Excel  همراه نسخه  به پژوهشگاه سایت وب درارائه شدهPDF و  (داراي مشخصات کامل چاپ ها اول مقاله صفحه

هاي نشریات  سامانه، Clarivate ،Scopus ،Pubmedهاي  از پایگاه نشریهتصویر اعتبارسنجی ، )شیوه معرفی نویسنده

تکمیل جدول  و جدول تکمیل شده منبع استخراج مقاله، ISCسایت  دانشگاه و وب نشریاتوزارتین، سامانه ارزشیابی 

در شوراي پژوهشی  تائیدپس از بررسی کارشناسی در واحد و ، نشریاتتعداد آمار مقاالت به تفکیک مرتبه علمی شده 

، جهت ثبت در سوابق استان يامنا هیأت رخانهیدب توسطاستان (براي واحدهاي مستقل در شوراي پژوهشی واحد)، 

  شود. ارسال میو شبکه آزمایشگاهی پژوهشگاه به و اخذ مجوز دریافت جایزه  نظارتپایش، 

توانند  مکاتبات مربوطه نظم و دقت الزم را به عمل آورند، میارسال مستندات و فرایند ارزیابی و هایی که در  استان .4-2

  .مند شوند در آینده از امتیاز تفویض اختیار براي صدور مجوز پرداخت بهره
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  ضوابط:

  ارائه نمایند. یدانشگاهیک واحد خود را در مقاله تنها با نام وابستگی سازمانی  باید آدرسمقاله  جایزهافراد مشمول . 5-2

 درج خود سسهؤم نام قبل از یا تنهایی بهمقاله را با نام دانشگاه  باید ن مدعو دانشگاه)،ادیگر (محقق گاندنویسن. 6-2

  جایزه شوند.تا مشمول  نمایند

محتواي  تائیدو مسئول  نشریهبا  دار مکاتبات عهدهردي است که ) فCorresponding Author( نویسنده مسئول. 7-2

نفر  صورت ینا یرغ . درگردد) در میان سایر نویسندگان مشخص * انندباید با عالمتی (منویسنده مسئول . استمقاله 

  دار مکاتبات شناخته خواهد شد. عنوان عهده ) بهشود می تلقی همکار نویسنده همواره که دانشجو جز اول (به

دریافت  (جلد، شماره، صفحه و تاریخ نهایی چاپ) صورت کامل چاپ شده و مشخصات نهایی چاپ مقاالت باید به .8-2

 جایزهمشمول چاپ  ارائه گواهی پذیرش و نسخه پیش، صورت چکیده باشند. چاپ به جایزهکرده باشند تا مشمول 

  .نیست کافی جایزهتنهایی، براي دریافت  به DOI شناسهچنین دریافت  . همباشد نمی

 :شود انجامزیر  الگوي با مطابق مقاالت نویسندگان سازمانی وابستگی دهی آدرس است الزم. 9-2

  گروه ...، واحد ...، دانشگاه آزاد اسالمی، نام شهر، ایران

Department of …, … Branch, Islamic Azad University, City, Iran  

  د:نشوهایی که توسط اعضاي باشگاه ارائه میمقاله -

  دانشگاه آزاد اسالمی، نام شهر، ایران، …باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد 

Young Researchers and Elite Club, .... Branch, Islamic Azad University, City, Iran 

  هاي عربی: مقاله -

 اسم المدینه، ایران، جامعه آزاد االسالمیهفرع ...، کلیه ...، 

 شوند: مییقاتی ارائه قعلمی مراکز تح هیأتهایی که توسط اعضاي  مقاله -

  گروه علمی، نام مرکز تحقیقاتی، واحد ...، دانشگاه آزاد اسالمی، نام شهر، ایران

Department of …, … Research Center, … Branch, Islamic Azad University, City, Iran  

 شوند: هایی که توسط اعضاي سازمان سما ارائه می مقاله -

 آزاد اسالمی، واحد ...، نام شهر، ایراناي سما، دانشگاه  آموزشکده فنی و حرفه

Sama Technical and Vocational Training College, Islamic Azad University, … Branch, City, Iran 

  

شکل  به) Branch» (واحد«کلمه و » نام واحد«، »گاه آزاد اسالمیدانش«گیرد که نام  هایی تعلق می تنها به مقاله جایزه

 الخط استاندارد و مورد اي یکسان و با رسم ظفند نام واحد را به شیوهؤآورده شده باشد و نویسندگان مصحیح در مقاله 

  هاي اضافه در مقاله درج کنند. دانشگاه، بدون درج حروف و عالمت تائید
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هاي  ام و کلمه واحد (در فارسی) و معادل آن در مقالهندهی، به نام دانشگاه آزاد اسالمی و  ه در آدرسچچنان. 10-2

  شود. نمی جایزهدریافت مشمول نشود، اشاره  انگلیسی یا چکیده انگلیسی

معین و تخصصی باشد و موضوع مقاله با اهداف داراي اي منتشر کنند که  نشریهنویسندگان باید مقاله خود را در . 11-2

 تائیدمقاالت در راستاي طرح پایش مورد  که صورتیدر مطابقت داشته باشد.  الًکام نشریهتخصص نویسنده و اهداف 

طور  ی که بهنشریاتچاپ مقاله در اي مورد پذیرش قرار گیرد.  رشته تواند با تخصص میان کمیته علمی باشد، می

  شود. نمی جایزهدریافت مشمول پردازند،  غیرتخصصی و گسترده به پذیرش مقاله می

و موارد مشابه خارج از آرشیو عادي  Supplementary Issueو  Special Issueهاي منتشر شده در  به مقاله. 12-2

  گیرد. جایزه تعلق می ،WoSو نمایه شدن در پایگاه  JCRمشروط بر چاپ در نشریات  ،نشریات

از ارائه شود و  دریافت جایزه برايتحصیلی یک سال طی است که پذیر  هایی امکان تنها براي مقاله جایزهپرداخت . 13-2

مالك تاریخ انتشار مقاله، تاریخ مندرج در مقاله چاپ شده است و  ها بیش از یک سال نگذشته باشد. چاپ نهایی آن

   .جایزهنه تاریخ ارائه مقاله توسط نویسندگان به واحد براي دریافت 

به درج ناگزیر است و براي رعایت توالی انتشار  خیرأتهاي خود داراي  هاي در انتشار شمار نشریهکه  صورتی در. 14-2

، نسبت به نشریهتوانند با ارائه مدارك و مستندات از دفتر  تاریخ بیش از یک سال گذشته است، نویسندگان می

  اقدام کنند.  جایزهدریافت 

شوند، معرفی نام  و...) چاپ می انگلیسی (روسی، اسپانیایی، فرانسه، آلمانیهایی که به زبان غیر از زبان  در مقاله. 15-2

  به زبان انگلیسی نیز ارائه شود. نامه اساس الگوي اشاره شده در این شیوه واحد باید بر

در مقاله درج کرده و از ذکر نام نویسندگان را اند  نویسندگان تنها باید نام افرادي که در تهیه مقاله نقش داشته. 16-2

ها و  اند خودداري نمایند. همچنین افرادي مانند مسئوالن آزمایشگاه نداشته یاضافی که در انجام پژوهش نقش

قدیر و تشکر به آنها اشاره اند، در قسمت ت ها و غیره همکاري داشته عکس ،ها که در ترجمه، تهیه مواد، نقشهاشخاصی 

  شود. 

شوند،  پژوهشی که با هزینه دانشگاه انجام میهاي  و طرح دکتريي ها ، رسالهها نامه هاي مستخرج از پایان در مقاله. 17-2

  .نیستندجایزه  مشمول مقاالتو این بوده در مقاالت ممنوع  غیرمصوب درج نام نویسندگان

یا رساله نامه  چنانچه نام فرد یا افرادي عالوه بر دانشجو، استاد راهنما و استاد مشاور در مقاله مستخرج از پایان. 18-2

 /علمیپژوهش و فناوريشوراي پژوهشی یا معاون مستندات و دریافت مجوز از  ارائهوجود داشته باشد، در صورت 

   پذیر خواهد بود. امکان جایزه، پرداخت ارسال مقالهواحد پیش از 

که از است و به نام واحدي بوده آموخته  یا دانش، نویسنده اول دانشجو رساله یا نامه هاي مستخرج از پایان در مقاله. 19-2

 استاد دو با فی رساله دکتريظؤمدر مقاالت  خواهد بود. استاد راهنمادار مکاتبات،  عهدهو  شود میالتحصیل  آن فارغ
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عالوه بر درج نام دانشجو و استاد راهنما، درج نام  .شود می مشخص راهنما استادان توافق با دار مکاتبات ، عهدهراهنما

  استاد مشاور نیز ضروري است. مگر آنکه پیش از دفاع، استاد مشاور از ادامه همکاري انصراف کتبی داده باشد.

دار  عهدهخارج از دانشگاه از (نویسنده مسئول)  نامه یا رساله، چنانچه استاد راهنما هاي مستخرج از پایان . در مقاله20-2

  درج نماید.نیز نام دانشگاه، نام محل خدمت خود را درج  پس ازتواند  ، میباشدنامه یا رساله دانشگاه  راهنمایی پایان

شوند،  منظور تعهد طرح ارائه می ه که بههاي پژوهشی با بودجه دانشگا طرحوریت مطالعاتی و مأم یظفؤهاي م مقاله. 21-2

، جایزهاي ارسالی با ذکر علت عدم دریافت  هاي دوره بود. این مقاالت باید در گزارشد مشمول دریافت جایزه نخواهن

نامه  شیوهاین هاي پژوهشی با رعایت مفاد  طرحماموریت مطالعاتی و  موظفیهاي مازاد بر  درج شوند. سایر مقاله

حمایت مالی به منبع عنوان طرح پژوهشی و  بایداین مقاالت در قسمت تقدیر و تشکر  شوند. مشمول جایزه می

  شود.ذکر صراحت 

 تائید (مورد خارج از کشورعلمی پژوهشی خارج از دانشگاه یا  هاي سسهؤممشترك با حاصل از کار  مقاله اگر. 22-2

در  دهی محل خدمت در آدرس نام دانشگاه آزاد اسالمی وابستگی به ذکر ،سسهؤم، در صورت درج نام باشدوزارتین) 

  است.الزامی  سسهؤمکنار نام 

 مبدأ واحد دانشگاهی وابستگی یدشوند با یمور مام یگربه واحد د يکه از واحد علمی دانشگاه هیأت اعضاي کلیه. 23-2

  .نمایند دریافت مبدأ واحد از را مقاالت جایزه و قید را

 خودبه واحد  پس از امضا، تکمیل نموده و باید فرم تعهدنامه تولیدات علمی رادریافت جایزه کلیه متقاضیان . 24-2

  تحویل نمایند. 

، Q1با رتبه  JCR WoS مقاالتجز  ه(بشود  میمنتشر خاص  نشریهدر یک  که عمدتاًجایزه  یانهاي متقاض مقاله. 25-2

Q2  وQ3 است پرداختقابل  ،نشریهدر هر عنوان ، در سالمقاله  سه)، حداکثر تا.  

 بودن جعلی یا) Retract( شود داده بازگشت نشریه سوي از) زمانی مقطع هر در( چاپ از پس اي مقاله چنانچه. 26-2

 تعیین میزان به نقدي جریمه پرداخت به ملزم نویسنده ،شده پرداخت جایزه مبلغ استرداد بر عالوه شود، محرز نشریه

 و مستندات ارائه با موضوع، اهمیت به توجه با همچنین وباشد  می علمی هیأت اعضاي انتظامی کمیته توسط شده

و شبکه  پژوهشگاه بهنتیجه  و پیگیري واحد علمی معاونت/فناوري و پژوهش معاونت حوزه در ویژه طور به مدارك

  .شود  می منعکس آزمایشگاهی
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  . میزان جایزه نقدي3 ماده

مورخ  224692/78بخشنامه و مطابق شود  میجایزه مقاالت از محل بودجه پژوهش هر واحد دانشگاهی پرداخت 

 ، از مالیات معاف است.)1394(اصالحیه سال هاي مستقیم  قانون پرداخت مالیات 144و طبق ماده  11/7/87

  . گردد می محاسبه ،و با احتساب ضرایب اعالم شده 1، مطابق جدول یک از نویسندگان مقاله هر جایزه سهم
  

     )یال(ر ها مقاله جایزه پایه .1 جدول

 تعداد

  نویسنده
  نویسندگان سایر از یک هر سهم  مسئول نویسنده سهم

 قابل مبلغ حداکثر

  پرداخت

1  000/600/21 *   -  000/600/21  

2  000/440/19  000/960/12  000/400/32  

3  000/280/17  000/800/10  000/880/38  

4  000/120/15  000/640/8  000/040/41  

5  000/960/12  000/560/7  000/200/43  

  000/200/43  ≥000/480/6  000/800/10  بیشتر یا 6
*
  عدد پایه 

  علمی نشریات انواع ضریب .2 جدول

  ضریب  شرح  گروه

  JCR-Q1 2/1 نشریات  1

  JCR-Q2  1 نشریات  2

3  
  JCR-Q3 نشریات

6/0  
  IFبدون  WoSمصوب دانشگاه با نمایه  نشریات

  JCR-Q4 نشریات  1-4

 Scopusیا  PubMed با نمایه نشریات  2-4  4/0

  و حوزوي *نشریات با رتبه علمی از وزارتین  3-4

5  
  )1-12-2بند  منطبق با( معتبر IFبدون  WoS نشریات

2/0  
  و شبکه آزمایشگاهی) پژوهشگاه سایت وب معرفی شده در( داراي امتیاز علمی دانشگاه نشریات

  ISC  1/0ایرانی نمایه شده در  نشریات  6

  2ر ضریب جدول دضرب 1جایزه برابر است با مبلغ جدول مبلغ شیوه محاسبه مبلغ جایزه:  
نامه جدید  اند، تا زمان انطباق با مفاد و ارکان آیین مجوز علمی پژوهشی از وزارت علوم را دریافت کرده قبالًآن دسته از نشریات دانشگاه که  *

  نشریات علمی، به همان روال سابق ارزیابی خواهد شد.
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جایزه  ان سهم تعیین شده در بند مربوطه،میز  نویسنده باشد، نویسنده مسئول به 6اي داراي بیش از  چنانچه مقاله.  1-3

  شود. طور مساوي تقسیم می مانده مبلغ تا سقف تعیین شده در همان ردیف، بین دیگر نویسندگان به گیرد. باقی می

در فهرست نویسندگان، نام کلیه هاي آموزشی و پژوهشی  سسهؤمها و  م نویسندگان دیگر دانشگاهدر صورت درج نا. 2-3

 .وي پرداخت خواهد شدبه  و سهم هر نویسنده مستقیماً گیرد مینظر قرار مد افراد در محاسبه تعداد نویسندگان

، 2جدول شماره  6و  5 ،4-3 هاي ردیفهاي مندرج در  مقالهبراي هر یک از رداخت جایزه نویسنده مسئول سقف پ. 3-3

  است.یس واحد) ئ(با اختیار ر و منوط به مثبت بودن تراز مالی واحد مربوطه مقاله در سال 5حداکثر 

در مشابه سایر نویسندگان  ،ان مسئولنویسندگ جایزهمیزان براي یک مقاله،  مسئول نویسنده دو وجود صورت در. 4-3

طور  به، )1(مندرج در جدول  نویسندگان سایر و مسئول نویسنده جایزهمبلغ  التفاوت مابهنظر گرفته خواهد شد و 

  .دشو یم توزیعمسئول  گاننویسند جایزهبه مبلغ مساوي 

% جایزه تعلق 10شوراي پژوهشی استان تا سقف  تائیدشده در راستاي نظام موضوعات پایش آزاد، با  مقاالت منتشر. 5-3

  .دشون مند می گرفته، از تشویق افزوده بهره

% از 5به میزان شوراي پژوهشی استان  تائیدبا . مقاالت منتشرشده به نام مراکز تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسالمی، 6-3

  شوند. مند می افزوده بهرهتشویق 

، به المللی هاي معتبر بین در پایگاه دهی به روند نمایه شدن مجالت دانشگاه آزاد اسالمی . به منظور حمایت و سرعت7-3

شده در مجالت موجود در فهرست نشریات داراي  ازاي هر استناد صحیح (با توجه به ارتباط موضوعی) به هر مقاله منتشر

مند  از تشویق افزوده بهرهاستناد در هر مقاله)،  3(به ازاي حداکثر % 3% تا سقف 1آزاد اسالمی به میزان امتیاز دانشگاه 

  شوند. می

، Short Communication ،Technical Article ،Technical Note ،Technical Reportصورت  هایی که به به مقاله. 8-3

Discussion ،Brief Report ،Case Report ،Perspectives ،Short Report ،Correspondence، Commentary 

Brief Communication و Rapid Communication نشریاتمشروط بر چاپ در شوند،  ارائه می JCR  و علمی

به نقد کتاب و  شود. محاسبه می جایزهمیزان  و ضرب 4/0 عدد در 2 جدول ، ضریبمقاله در سال 2حداکثر وزارتین، 

  گیرد. تعلق نمی جایزهچنین نامه به سردبیر  مقاله و هم

علمی مراکز معتبر علمی خارج از کشور که برگرفته از طرح تحقیقاتی  هیأتجایزه مقاالت مشترك با اعضاي . 9-3

یا رساله نامه  مطالعاتی، دانشجوي مشترك یا مساعدت در پیشبرد پایان موریتأمظفی ؤمازاد بر ممقاله مشترك، 

  یابد.   % افزایش می20اعمال سایر ضرایب، دانشجویی باشد، پس از 

به چاپ سه مقاله در یک راستاي تخصصی منطبق بر تخصص خود  موفق تحصیلیسال  یکنویسندگانی که در . به 10-3

اي رشته برگیرد.  % جایزه اضافی تعلق می20 ،مقاله چاپ تعداد باالتر % و15به مقاله چهارم ، گردند JCR نشریاتدر 

   خواهد بود. Q1 نشریاتجایزه مذکور مشروط به چاپ مقاله در  ها) (کلیه گرایش شیمی
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 هاي برتر . جایزه مقاله4 ماده

 Research Fronts ،Reviewعنوان  که به% اول فهرست موضوعی و همچنین مقاالتی JCR5  هاي جایزه مقاله. 1-4

Paper، Meta Analysis، Highly Cited  وHot Paper میزان ضرب و  2/1عدد در  2ضریب جدول شوند،  معرفی می

عنوان مقاله  به Web of Scienceپایگاه در صراحت   به باید قبیل مقاالتاین  شایان ذکر است شود. محاسبه می جایزه

  مورد قبول نخواهد بود.ها  سایر پایگاهیا  نشریهسایت  ادعاي وببرتر معرفی شده باشند. 

مقاله ویژه محسوب  Science (ISSN: 0036-8075)و  Nature (ISSN: 0028-0836) اصلی نشریاتچاپ مقاله در . 2-4

به ریال به ازاي هر مقاله  000/000/250گونه مقاالت به میزان  . به اینتأثیرگذار هستندبندي دانشگاه  شده و در رتبه

گردد.  میبین نویسندگان توزیع  1هاي تعیین شده در جدول  با رعایت نسبت گیرد که می تعلقجایزه عنوان عدد پایه 

 انجام پذیر خواهد بود.و شبکه آزمایشگاهی توسط پژوهشگاه  تائیداعطاي جایزه این مقاالت پس از بررسی ویژه و 

  

  . نکات تکمیلی5 ماده

و اند  به چاپ رسیدههستند که به نام واحد دانشگاهی دانشگاه آزاد اسالمی  جایزههایی مشمول دریافت  صرفا مقاله. 1-5

دانشگاهی،  ارشد، طرح پژوهشی مصوب دانشگاه، طرح پژوهشی برون نامه کارشناسی برگرفته از رساله دکتري، پایان

 اند. د قرار گرفتهواحشوراي پژوهشی  تائیدمورد  ی که قبل از شروعهای طرح پژوهشی با هزینه شخصی و سایر پژوهش

   نامه، به دقت تنظیم و اعالم شوند. مقاله پیوست این شیوه جایزهاین موارد باید در فرم گزارش 

ها، عدم  عدم داوري مقالهها،  دالیلی از قبیل فرایند داوري نامشخص مقاله نشریاتی هستند که به اعتبار، بی نشریات. 2-5

مقاالت،  Retract، عدم رعایت اخالق انتشاراتی، فقدان سیاست نشریهتحریریه با تخصص موضوعی  هیأتوجود 

الکترونیکی رایگان و از آدرس پست  نشریههاي مختلف به صورت گسترده، استفاده  پذیرش مقاله در رشته

  اند.  اعتبار معرفی شده بی نشریهعنوان  ، بهعو مواردي از این نو نشریه، عدم وجود آرشیو غیرآکادمیک

 طرق از را کار این معموالً .کنند می جعل را اي نشریه علمی اعتبار و نام که هستند هایی سایت وبجعلی  نشریات. 3-5

یا  اصلی نشریه سایت وب ظاهري هاي ویژگی و ISSN عنوان، درج، اصلی نشریه نام با مشابه) Domain( دامین ثبت

در آخرین اعتبار و جعلی  بی نشریاتبرخی از  .دهند می انجام جعلی سایت وب در اصلی نشریه مقاالت آرشیو قراردادن

فاقد هرگونه  نشریاتدانشگاه آزاد اسالمی وجود دارند. چاپ مقاله در این  و ه توسط وزارتینشد هاي منتشر فهرست

گیرد.  نمیو امتیاز تعلق   گونه جایزه اعتبار، هیچ هاي جعلی و بی نشریهشده در  هاي منتشر ارزش بوده و به مقاله

معتبر ارائه نموده و تنها به  نشریاتمنتخب، مقاله خود را به  نشریهظفند پس از اعتبارسنجی ونویسندگان م

  هاي موجود اکتفا ننمایند.  فهرست

ی که نشریات، از ارسال مقاله به ناشران و )Plagiarism( ضمن توجه به مفهوم سرقت ادبیملزم هستند نویسندگان . 4-5

ها اطمینان وجود نداشته یا مشکوك به آدرس جعلی، فرایند داوري، پذیرش کوتاه غیرمعمول، تنوع  آنبه اعتبار 
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، یا فاقد معرفی شناسنامه و رزومه نشریهغیرتخصصی موضوعات مقاالت، رویکرد غیرتخصصی پذیرش مقاله با موضوع 

 ) که با دریافت هزینهJCRوزارتین و  نشریات علمیجز  (به نشریاتتحریریه باشند، یا آن دسته  هیأتاعضاي 

در فهرست پویاي یا ناشر  نشریهنام محض درج  فرمایند. به اجتنابکنند،  ام مینسبت به چاپ مقاله اقد نامتعارف

اعتبار توسط وزارتین یا دانشگاه، مقاالت منتشر شده و یا پذیرفته شده و یا در حال انتشار آتی  و ناشران بی نشریات

  ستثناء مردود شناخته خواهند شد.تمام مزایاي قانونی خود را از دست داده و بدون هرگونه ا ،نشریاتاین 

التفاوت به مقاالت  پرداخت مابهشود.  مرتبه از سوي دانشگاه محاسبه و پرداخت می یک صرفاًبراي هر مقاله  جایزه. 5-5

هاي قبلی دریافت شده  جایزهشوند از این قاعده مستثنی است و عالوه بر  زمان مشخص می با طیداغ و پرارجاع که 

  خواهد بود.

سایت  افزایش کیفیت تولیدات علمی همواره در وبمنظور  بهنویسندگان مقاله دانشگاه الزم براي هاي  توصیه. 6-5

  شود.  نامه تلقی می شود و ضمیمه این شیوه روزرسانی می به و شبکه آزمایشگاهی پژوهشگاه

  دانشگاه است.پژوهشگاه نامه،  تنها مرجع پاسخگویی در زمینه ابهامات احتمالی این شیوه. 7-5

 هاي هاي قبلی (شمارهنامه و دستورالعمل ها، شیوه نامه عنوان جایگزین آئین ، تسهیل و بهنامه حاصل تجمیع این شیوه

، 8/4/94مورخ  22598/70، 1/9/93مورخ  81248/70، 10/2/93مورخ  25426/87، 22/10/92مورخ  352676/87

) 2/11/96مورخ اصالحیه  و 27/10/96مورخ  67577/73، 09/09/92 مورخ 299920/73، 18/9/94مورخ  70362/70

  و قابل اجرا خواهد بود. ، موثر)میالدي آن(و معادل  1399سال  از ابتدايو  بودههاي علمی  در زمینه جایزه مقاله

نامه بر عهده  رسیده است و مسئولیت حسن اجراي این شیوهریاست دانشگاه  تائیدبه  ماده 5نامه مشتمل بر  این شیوه

  حسب مورد است. شوراي پژوهشی استانواحدهاي دانشگاهی و رئیس 

  

  


