
 بسمه تعالی

 المللی ق پدید آورندگان آثار پژوهشی بیننامه تشویشیوهاصالحیه  

 دانشگاه عالمه طباطبائی

 هدف

برای  اعضای هیأت علمی، دانشجویان و کارکنان دانشگاه عالمه طباطبائیتشویق به منظور ایجاد انگیزه و 
 ،المللیبندی بینرتبههای دانشگاه در نظامتقویت جایگاه و  المللی معتبرپدید آوردن آثار پژوهشی بین

 نامه تشویق مقاالت وزارت علوم نامه که براساس آیینپدیدآورندگان این آثار به شرح مندرج در این شیوه
 از سوی معاونت پژوهشی دانشگاه تشویق خواهند شد. ؛تدوین شده است

 تعاریف -۱ماده 

 ۲المللی در های معتبر بینیا یکی از نمایه ISCبر گزارش نمایه که بنااست ای مقاله :مقاله داغ  -1-1
رشته باشد. این مقدار در  ادهایی بیش از مقدار مشخصی در هرسال قبل از سال مرجع دارای تعداد استن

 ISCدر  PESIو پایگاه WOS در  ESIهای مختلف، متفاوت است. این مقاالت بوسیله پایگاه رشته
 شود.اعالم می

المللی در های معتبر بینیا یکی از نمایه ISCکه بنا بر گزارش نمایه  است ایمقاله :استنادمقاله پر  -1-۲
مقدار در این سال قبل از سال مرجع دارای تعداد استنادهایی بیش از مقدار مشخصی در هر رشته باشد.  1۱

 ISCدر PESIو پایگاه  WOSدر  ESIهای مختلف، متفاوت است. این مقاالت بوسیله پایگاه رشته
 شود.اعالم می

ای که در هر مرحله از اجرای طرح برون دانشگاهی، مقاله دانشگاهی:مقاله برگرفته از طرح برون -1-3
  شود.ا و یا تشخیص محقق، تنظیم میبراساس درخواست کارفرم

1-4-  Research note: ای اما متون مباحثههایی که بصورت مقاله کامل دانشگاهی نیستند مقاله
ای روش شناسانهاندازی نظری، برنامه تحقیقاتی با رویکرد ای جدید، چشمهستند که به دنبال گسترش ایده

 در مطالعات هستند.
1-5-  Short communication:  بار مورد که برای اولین هستندکننده موضوعی که بیانمقاالتی

مطالعه قرار گرفته و نویسنده به منظور ثبت آن موضوع به نام خود، پیش از چاپ نتیجه پژوهش، موضوع 
 کند.منتشر می Short communicationمورد نظر را در قالب 

ها و منابع پیشتر منتشر شده که متنی علمی بر مبنای داده :(Review article) مقاالت مروری -1-6
پیشین را های پژوهشی و برآیندی از نتایج مطالعات اط قوت و ضعف، خالءرویکرد و گرایش، نققصد دارد، 

المللی، اعتبار استنادها درصد قابل توجهی بندی بینهای رتبهظامارائه دهد. با توجه به این که در بیشتر ن



از مقاالت با توجه به قابلیت  گونهدهند، اینها را به خود اختصاص میامتیازات شاخص ازدرصد(  3۱)بیش از 
 ای برخوردارند.ایگاه و اهمیت ویژهجذب استنادهای باال، از ج

نای محتوا، شکلی از نقد است که یک کتاب را بر مب :(Book review) نقد کتابمعرفی و  -1-7

نماید. نقدهای کتاب، به علت این که معموالً با های آن توصیف و تحلیل میسبک و ساختار و ویژگی
شوند، دارای شانس باالیی برای تدوین میهماهنگی هیئت تحریریه مجالت یا دبیر ویژه بخش نقد کتاب 

 یرش در مجالت معتبر هستند.پذ

 افراد مشمول تشویق - ۲ماده 
تمامی اعضای هیأت علمی شاغل، وابسته، دانشجویان و کارکنان دانشگاه عالمه طباطبائی مشمول  -۲-1

 هستند. نامهشیوهاین 
گیرد که نام دانشگاه عالمه طباطبائی به صورت مصوب تشویقی به آن دسته از نویسندگانی تعلق می  -۲-۲

 در آثار پژوهشی درج شده باشد. 
(Allameh Tabataba'i University) 

-مشمول این شیوه نامه نمیاند؛ تشویق شدههای حمایتی دیگر اعضای هیأت علمی که در قالب طرح -۲-3

 شوند.

 های پژوهشی و آثار واجد شرایط تشویقنحوه محاسبه امتیاز فعالیت -۳ماده 

 گیرند:مورد تشویق قرار می براساس جدول زیر ۲به شرط احراز شرایط ماده  پژوهشی اعضای دانشگاه،آثار
 

 های پژوهشیجدول محاسبه امتیاز فعالیت

 Rرقم ریالی  Wضریب   S حداکثر امتیاز نوع فعالیت ردیف

1 
 دارای ضریب تأثیرمقاالت منتشر شده در مجالت 

(IF)  
Web of Science 

1۱ 

5/1 +IF۲ 

برگرفته از طرح های  ISIاضافه تر برای مقاالت  5/1و 
 برون دانشگاهی 

مشترک با مراکز  ISIاضافه تر برای مقاالت  ۲/1و 
 علمی معتبر بین المللی

 اضافه تر برای مقاالت پراستناد 3/1و 
 اضافه تر برای مقاالت داغ 3/1و 

 

 عضو هیأت علمی: 
 ریال۱۱۱/۱۱۱/۲

 :، کارشناسدانشجو
 ریال ۱۱۱/5۱۱/1

۲ 
 ضریب تأثیر بدونمقاالت منتشر شده در مجالت 

(IF) 
Web of Science 

5 1 

 عضو هیأت علمی: 
 ریال ۱۱۱/۱۱۱/۲

 دانشجو، کارشناس:
 ریال  ۱۱۱/5۱۱/1

 Scopus  استنادی مقاالت نمایه شده در پایگاه 3
Q1=8 5/1+SJR 

 اضافه تر برای مقاالت داغ 3/1و 
 

 عضو هیأت علمی: 
 ریال ۱۱۱/۱۱۱/۲

 دانشجو، کارشناس:
 ریال ۱۱۱/5۱۱/1

Q2=7 
 عضو هیأت علمی: 

 ریال ۱۱۱/۱۱۱/۲



 Rرقم ریالی  Wضریب   S حداکثر امتیاز نوع فعالیت ردیف

 دانشجو، کارشناس:
 ریال ۱۱۱/5۱۱/1

Q3=5 

 عضو هیأت علمی: 
 ریال ۱۱۱/۱۱۱/۲

 دانشجو، کارشناس:
 ریال ۱۱۱/5۱۱/1

Q4=4 

 عضو هیأت علمی: 
 ریال ۱۱۱/۱۱۱/۲

 کارشناس:دانشجو، 
 ریال ۱۱۱/5۱۱/1

4 

مقاالت منتشر شده به صورت های مختلف غیر از 

 ,Letterاز قبیل (Full Paper)مقاله کامل

Research note, Short 
communication 

۲ 1 

 عضو هیأت علمی: 
 ریال ۱۱۱/۱۱۱/۲

 دانشجو، کارشناس:
 ریال ۱۱۱/5۱۱/1

5 

مقاالت پراستناد 

Highly Cited 
Paper 

 جز خود ارجاعی()به 

 4 المللیدر مجالت معتبر بین
5/1+SJR 

 اضافه تر برای مقاالت داغ 3/1و  
 

 عضو هیأت علمی: 
 ریال ۱۱۱/۱۱۱/۲

 دانشجو، کارشناس:
 ریال ۱۱۱/5۱۱/1

6 
چاپ شده در  (Review Article)مقاالت مروری 

 Scopusو  WOSمجالت 
4 1 

 عضو هیأت علمی: 
 ریال ۱۱۱/۱۱۱/3

 دانشجو، کارشناس:
 ریال۱۱۱/5۱۱/1

 ۲ 1۱ های چاپ شده توسط ناشرین معتبر بین المللیکتاب 7

 عضو هیأت علمی: 
 ریال ۱۱۱/۱۱۱/3

 دانشجو، کارشناس:
 ریال ۱۱۱/5۱۱/1

8 
فصلی از کتاب چاپ شده توسط ناشرین معتبر بین 

 1المللی
5 5/1 

 عضو هیأت علمی: 
 ریال ۱۱۱/۱۱۱/3

 کارشناس: دانشجو،
 ریال ۱۱۱/5۱۱/1

9 
چاپ شده  (Book Review)نقد کتاب معرفی و 

 Scopusو  WOSدر مجالت 
۲ 5/1 

 عضو هیأت علمی: 
 ریال ۱۱۱/۱۱۱/4

 دانشجو، کارشناس:
 ریال۱۱۱/۱۱۱/۲

 

 تشویق  مبلغنحوه محاسبه  -4ماده 

 نحوه محاسبۀ مبلغ تشویق هر فعالیت به صورت زیر است: -4-1

 = مبلغ تشویق برای هر فعالیتR  )رقم ریالی( × W )ضریب( × S )امتیاز( 
 :جدول توزیع امتیازات -4-۲

                                                           
 الف( نام دانشگاه عالمه طباطبائی با امالی مصوب به صراحت در فصل مربوط، در کتاب ذکر شده باشد.. 1 

 نیست(.ب( فصل یا فصل های مذکور به عنوان یکی از فصل های اصلی کتاب باشد. ) خالصه فصل قابل قبول 



ضریب امتیاز هر یک از پدیدآورندگان آثار پژوهشی با توجه به تعداد مؤلفین و همکاران، از ابتدای سال 
 براساس آئین نامه ارتقاء )طبق جدول زیر( محاسبه خواهد شد. ۲۱13

 
 

 همکارانتعداد 
با احتساب مؤلف 

 اصلی )نفر(

مجموع 
 ضرایب

 سهم هر یک از همکاران از امتیاز برمبنای امتیاز اولیه

 نفر پنجم نفر چهارم نفر سوم نفر دوم نفر اول

1 1۱۱% 1۱۱%     

۲ 15۱% 9۱% 6۱%    

3 18۱% 8۱% 5۱% 5۱%   

4 19۱% 7۱% 4۱% 4۱% 4۱%  

5 18۱% 6۱% 3۱% 3۱% 3۱% 3۱% 

 ≤%۲8 ≤%۲8 ≤%۲8 ≤%۲8 %5۱ %14۱ و باالتر 6

 

در صورتی که پدیدآورنده اول اثر، دانشجوی دانشگاه عالمه طباطبائی )مشروط به ذکر نام  -4-3
Allameh Tabataba'i University) عضو هیأت علمی دانشگاه عالمه طباطبائی  ،و پدید آورنده دوم

 گیرد.باشد، امتیاز نفر اول به عضو هیات علمی )نفر دوم( تعلق می
در صورتی که نویسنده اول اثر، عضو هیأت علمی دانشگاه عالمه طباطبائی نباشد و نویسنده مسئول  -4-4

 گیرد. یسنده مسئول تعلق میعضو هیات علمی دانشگاه عالمه طباطبائی باشد، امتیاز نفر اول به نو
مستخرج از رساله عضو هیأت علمی  ٪1۱۱به آثار اعضای هیأت علمی جدیداالستخدام که بصورت   -4-5

 گیرد.باشد، پاداشی تعلق نمی
اعضای هیأت علمی وابستۀ دانشگاه عالمه طباطبائی که با وابستگی سازمانی دانشگاه عالمه  -4-6

المللی نمایند، مشمول دریافت سازمانی اول خود اقدام به چاپ آثار پژوهشی بینطباطبائی به عنوان وابستگی 
 شوند.نامه میهای این شیوهپاداش

های معتبر خارج از کشور باشد و نام دانشگاه عالمه که آدرس اول یکی از دانشگاهدر صورتی -4-7
و در صورتی که نام دانشگاه عالمه  5/۱طباطبائی به عنوان آدرس دوم ذکر شود، امتیاز مربوطه با ضریب 

 منظور خواهد گردید. ۲/۱طباطبائی به عنوان آدرس سوم و بعد از آن ذکر شود، امتیاز مربوطه با ضریب 

در صورتی که یک مجله دارای چندین نوع نمایه باشد، باالترین نوع نمایه به عنوان نمایه اصلی : 1تبصره
 شود.محسوب می

تشویق کتب و مقاالت اعضای هیأت علمی از محل گرنت و کتب و مقاالت دانشجویان و  بودجه :2تبصره
ی فاقد امتیاز تشویق مقاالت اعضای هیأت علمشود. بودجه دجه پژوهشی تأمین میکارکنان از محل بو

 شود.پژوهشی دانشگاه تأمین می گرنت نیز، از اعتبارات



طبائی به عنوان آدرس دوم و به بعد قرار گیرد و آدرس اول به آثاری که نام دانشگاه عالمه طبا :3تبصره
 یکی از سایر مراکز علمی یا مؤسسات داخل کشور باشد، امتیازی تعلق نخواهد گرفت.

 های مستقیم تشویق مقاالت از مالیات معاف است.قانون مالیات 144طبق ماده  :4تبصره

 حائز شرایط تشویقمدارک مورد نیاز برای بررسی آثار پژوهشی  -5ماده 

 ارائه متن کامل مقاله یا کتاب چاپ شده -5-1
 ارائه مدارک و مستندات مربوط به اعتبار علمی و ضریب تأثیر نشریه -5-۲
 مقاالت خارجی نمایهتصویر ارائه  -5-3
المللی در سامانه مدیریت اطالعات پژوهش و فناوری ویژه اعضای ثبت اطالعات آثار پژوهشی بین -5-4

 ت علمی دانشگاه عالمه طباطبائی و اعضای وابسته.هیأ

 :ها و ضرایبامتیازمرجع تعیین  -6ماده 

بینی نشده، اتخاذ تصمیم در موارد خاص و پیش نامه حاضر وها، ضرایب و تفسیر مفاد شیوهمرجع تعیین امتیاز
 معاونت پژوهشی دانشگاه است.

 فرایند اجرایی -7ماده 

واحد دستورالعمل اجرایی را به دانشکده/  هرسال، در فراخوانی شهریور 15 ،دانشگاهمعاونت پژوهشی  -7-1
 کند. ابالغ می پژوهشی

به  های مربوط رابالفاصله دستورالعمل اجرایی و فرم واحد پژوهشیمعاونت پژوهشی دانشکده/ -7-۲
همان سال  مهر 15نماید. دانشجویان و کارکنان تا اعضای هیأت علمی، دانشجویان و کارکنان ابالغ می

به کارشناس پژوهشی نامه این شیوه 5ها را تکمیل و همراه با مستندات ذکر شده در ماده توانند فرممی
مدیریت اطالعات  توانند مستندات مربوط در سامانهدهند. اعضای هیأت علمی نیز میدانشکده تحویل 

 و درخواست تشویق را در سامانه مذکور فعال نمایند. اریبارگذ ماه مهر 15ی را تا پژوهش و فناور
-را به منظور بررسی آثار پژوهشی تشکیل می۲کارگروه تخصصی تشویق  /معاونت پژوهشی دانشکده -7-3

ماه همان سال مدارک ارسالی توسط نویسندگان را بررسی و ارزیابی کرده و  مهرکارگروه تا پایان  دهد. این
 کند.نامه امتیاز داده و امتیازات مربوط را محاسبه و صورت جلسه میبراساس این شیوه

ارائه  ، صورتجلسه محاسبه امتیازات، فرم و تمامی مدارکواحد پژوهشیمعاونت پژوهشی دانشکده/  -7-4
 کند.نویسندگان را به معاونت پژوهشی دانشگاه ارسال میشده توسط 

ماه  آبانرسی آثار پژوهشی، تا پایان به منظور بر 3معاونت پژوهشی دانشگاه با تشکیل کمیته تشویق -7-5 
و نسبت به ارسال نامه به امور مالی دانشگاه جهت پرداخت امتیاز نهایی و مبلغ ریالی هر نویسنده را مشخص 

 . نمایدقی اقدام میمبالغ تشوی

                                                           
 است. واحد پژوهشیکارگروه تخصصی تشویق متشکل از معاون پژوهشی دانشکده، رؤسای گروه های آموزشی، کارشناس پژوهشی دانشکده/  2 

 ، کارشناس پژوهشی دانشگاه است.ون پژوهشی دانشکده، رئیس واحد پژوهشیکمیته تشویق متشکل از مدیر امور پژوهشی دانشگاه، معا 3 



در مواردی که اعتبارسنجی مقاله نیاز به بررسی بیشتر باشد در کمیسیون اعتبارسنجی نشریات : 5تبصره 
 دانشگاه بررسی خواهد شد.

تصویب و اصالحیه  شورای پژوهشی دانشگاه 547در جلسه شماره  ،تبصره 5و  ماده 7شامل نامه این شیوه
 مورخ جلسهو در شد مجدداً تصویب  ۲3/۱7/14۱1شورای پژوهشی دانشگاه مورخ  596در جلسه آن 
جایگزین نامه از تاریخ تصویب هیأت رئیسه، این شیوه. رسید هیأت رئیسه دانشگاه به تصویب ۲۲/۱8/14۱1

 شود و قابل اجرا است.نامه قبلی تشویق مقاالت میشیوه
           

 
 


