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آییننامهی تشویق مقاالت علمی در دانشگاه جهرم
آییننامهی تشویق مقاالت علمی با هدف ارتقای سطح علمی دانشگاه ،تشویق اعضای هیأت علمی و افزایش سهم مشارکت
دانشگاه جهرم در تولید و گسترش دانش جهانی در مجموع در  11ماده و  11تبصره به شرح زیر بررسی و تصویب گردید:
ماده  -1مقاالتی شامل تشویق میشوند که در آدرس پدیدآورنده ،نام دانشگاه به صورت صحیح دانشگاه جهرم یا
 Jahrom Universityبرای نویسنده یا نویسندگان در مقاله درج شده باشد.
تبصره  :1بهتر است نویسندگان مقاالت عالوه بر ایمیلهای رایج ،از آدرس ایمیل حاوی دامنه با نام دانشگاه جهرم نیز
استفاده نمایند.
ماده  -2تشویق مقاالت فقط به اعضای هیأت علمی دانشگاه جهرم (رسمی ،پیمانی یا قراردادی) تعلق میگیرد.
ماده  -3طبق مادهی  111قانون مالیاتهای مستقیم ،تشویق مقاالت از مالیات معاف است.
ماده  -4مقاالتی که در یکی از مجالت  ISC ،Scopous ،ISIیا علمی پژوهشی داخلی مورد تأیید وزارتین چاپ نهایی
شده باشند ،تشویق میشوند.
ماده  -5روش محاسبهی میزان امتیاز هر مقاله:
 -1-5امتیاز کلی مقاالت  ،ISIطبق فرمولهای ذکر شده در جدول زیر محاسبه میشود:
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در این فرمولها  ،IFضریب تأثیر مجلهای که مقاله در آن چاپ شده و  ،MIFضریب تأثیر متوسط رشته آن است و هر
دو مورد بر اساس  JCRمیباشد.
 -2-5امتیاز کلی مقاالت  ،ISCطبق فرمول زیر محاسبه میشود:
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)𝐹𝐼 ×  = 2 + (2میزان امتیاز مقاله
که در این فرمول  ،IFضریب تأثیر مجلهای که مقاله در آن چاپ شده ،بر اساس پایگاه استنادی علوم جهان اسالم ()ISC
تعیین میشود.
تبصره  :1برای مقاالت  ISCبا درجهی  Q1حداقل  3امتیاز کلی در نظر گرفته میشود.
تبصره  :2امتیاز کلی مقاالت علمی پژوهشیِ داخلی ،نمایه نشده در  ISCیک میباشد.
تبصره  :3به مقاالت علمی -ترویجی داخلی نمایه شده در  ،ISCنوشته شده توسط متقاضیان رشتههای ادبیات وعلوم
انسانی ،تشویقی اعطا میشود که امتیاز کلی این مقاالت  1است.
 -3-5امتیازکلی مقاالت  ،Scopousطبق جدول زیر محاسبه میشود:
ردیف
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ماده  -6برای تعیین امتیاز نویسندگان ،امتیاز کلی مقاله در سهم مشخص شدهی هر فرد در جدول زیر ضرب میشود.
همچنین توجه به تبصره های این ماده الزامی است.
نسبت سهم هر یک از نویسندگان
همکار

تعداد
نویسندگان
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تبصره  -1در مقاله هایی که حاصل کار مشترك با مؤسسات علمی تحقیقاتی خارج از کشور یا دانشگاه های معتبر
خارجی هستند ،در صورت ذکر نام دانشگاه جهرم در مقاله ،ضریب  1/5به فرمول مذکور ضرب خواهد شد .همچنین اسم
افراد خارجی از لیست نویسندگان حذف نمیگردد.
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تبصره  -2میزان تشویق برای هر مقالهی منتشر شده به صورت ناکامل (مقالهی کوتاه پژوهشی)  01درصد مقالهی کامل
خواهد بود.
تبصره  -3میزان پرداخت تشویقی مقاالت بر اساس ترتیب نام افراد است و نویسندهی مسئول بودن در آن تأثیری ندارد.
ماده  -7مقالهی متقاضیان دریافت تشویق ،باید در یکی از شماره های منتشر شدهی مجله به چاپ رسیده باشد .مقاالت
دارای پذیرش و یا در حال تأیید نهایی ( )Proofنمیتوانند از تشویق در نظر گرفته شده در این آیین نامه استفاده نمایند.
مقاالت  ISIو  Scopousزمانیکه آنالین میشوند و دارای  DOIهستند ،چاپ شده حساب میشوند.
ماده  -8تشویق مقاالت حداکثر تا  12ماه پس از انتشار مقاله قابل بررسی است.
ماده  -9در صورتیکه مجله ای در پایگاههای مختلف ( Scopous ،ISIو  )ISCنمایه شده باشد ،پایگاهی که دارای
امتیاز باالتری است  ،مالك امتیاز خواهد بود.
ماده  -11مدیریت امور پژوهشی برای تکمیل و ارائهی فرم تشویقی مقاالت ،دو بار در سال (خردادماه و دی ماه) فراخوان
رسمی خواهد داد و هر عضو هیأت علمی موظف است که در بازهی زمانی تعیین شده ،فرم تشویقی مقاالت را به همراه
مستندات به کارشناس شورای پژوهشی تحویل دهد.
ماده  -11پس از تعیین امتیازات مقاالت متقاضیان ،لیست افراد همراه با امتیازشان به مدیریت امور مالی ارسال میشود.
تبصره  -1مبلغ پایهی تشویقی مقاله برای هر امتیاز پژوهشی دو میلیون ریال معادل  211/111تومان در نظر گرفته
میشود و این مبلغ پایه ،ساالنه  11درصد افزایش مییابد.
تبصره  -2مالك محاسبهی امتیاز تشویقی هر مقاله ،زمان فراخوان است نه زمان چاپ مقاله.
تبصره  -3مبنای محاسبه تشویقی مقاالت اعضای هیات علمی بر اساس تبصره  1ماده  11می باشد ،اما در صورتیکه
هیات رئیسه دانشگاه قصد افزایش مبلغ پایهی ساالنه تشویقی مقاله را داشته باشد ،با برگزاری جلسه در مورد این موضوع و
ابالغ تصمیم ،مبلغ پایهی تشویقی مقاله تعیین شده به ازای هر امتیاز ،فقط مبنای محاسبه تشویقی مقاالت آن سال میباشد.
این آییننامه در  11ماده و  11تبصره در جلسهی شمارهی  25هیأت رئیسه دانشگاه جهرم به تاریخ  1300/2/21به
تصویب رسیده است.
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