
 دستورالعمل طرح تشویقی مقاله

خصوص  ت علوم، تحقیقات و فناوري درروزا ن پژوهش و فناوريمعاو 17/02/86مورخ  1193/3شماره بالغیه براساس ا        

دستورالعمل زیر تدوین و ابالغ می  15/05/93مصوبه شوراي پژوهش و فناوري دانشگاه مورخ  2پیرو بند پرداخت تشویقی مقاله ، 

  شود:

  تعلق می گیرد.   JCR (Journal Citation Report)نشریه هاي فهرستدر شده چاپ  هاي به مقـاله مقاله صرفا ویقیتش )1ندب

 ISIمقاله نشریه هاي فهرست  به (Humanities and Social Sciences) در رشته هاي علوم انسانی :1تبصره

(Master Journal List)   دستورالعمل قبل تشویقی پرداخت می شود. میالدي مطابق 2016تا پایان سال  

داراي ضریب تاثیر تا   ISCداخلی فهرست  پژوهشی-به مقاله نشریه هاي علمی (humanities)علوم انسانیدر رشته هاي  :2تبصره

  میالدي مطابق دستورالعمل قبل تشویقی پرداخت می گردد. 2016پایان سال 

  باشد.مالك بررسی، تاریخ پذیرش مقاله می :3تبصره

  تشویقی مقاله براساس فرمول ذیل محاسبه می شود: )2بند

   = مبلغ تشویقی مقاله  )IF/MIF(5.1×    5/2(میلیون ریال)                                                                               

                     IF(Impact Factor):ضریب تأثیر نشریه                                                                                                    

    :MIF(Median Impact Factor)  یب نشریه هاي یک گرایش علمی مرتبطمیانه ضر                                     

  برابر یک فرض می شود.    )IF/MIF(1.5: حداقل میزان  1تبصره

  محاسبه می گردد. 5/1تشویقی مقاله هاي مستخرج از رساله دکتري و پایان نامه کارشناسی ارشد با ضریب  :2صرهتب

 2016تا پایان سال  (Humanitiea and Social Sciences)در رشته هاي علوم انسانی  JCRتشویق مقاله فهرست : 3تبصره

  محاسبه می شود. 2/1با ضریب  میالدي،

 40و30و20نامه، به ترتیب به میزان هارم به بعد مستخرج از رساله یا پایانچوسوم ي دوم،ھامقالھیقی دانشجو در مبلغ تشو :4تبصره

  درصد افزایش می یابد.

  میلیون ریال می باشد. 100سقف تشویقی هر مقاله  :5تبصره

  ه فردوسی مشهد پرداخت می گردد.تشویقی مقاله به اعضاي هیأت علمی و دانشجویان دانشگا )3بند

  پرداخت می گردد. مقاله نویسنده مسئولپایان نامه نیستند؛ به یا تشویقی مقاله هایی که مستخرج از رساله و  )5بند

  پرداخت نمی شود.تشویقی  2و  1 هاي پژوهشی درون دانشگاهی موظف طرحمقاله هاي به : 1تبصره

حداکثر تا تاریخ  1/1/2015و مبناي آن تاریخ چاپ مقاله می باشد. (مقاله با تاریخ چاپ  بازه زمانی طرح تشویقی، سه ساله )6بند

  مشمول طرح تشویقی خواهد بود.) 30/12/2017

  از مالیات معاف است. ه هاقانون مالیات هاي مستقیم، تشویق مقال 144طبق ماده  )7بند 



   دانشگاه درخصوص نشریه ها و مقاله و شوراي پژوهش و فناوري میزه هیأت م ،تمامی مصوبه هاي هیأت امناء، هیأت رئیسه )8بند  

می  معتبر... درخصوص طرح تشویقی مقاله نیز  مربوط به نحوه درج نشانی، ترتیب اسامی، پست الکترونیک وه هاي ها، از جمله مصوب

  باشد.

  مقاله پذیرشتاریخ ) می باشد و مالك عمل ديمیال 2015(ابتداي سال  1393ن زمستااي این دستورالعمل از تاریخ اجر )9بند  

  است.

تبصره به تصویب رسید و  9بند و  10شوراي پژوهش و فناوري دانشگاه در  13/12/1393 این دستورالعمل در جلسه مورخ )10بند  

  هیات رئیسه دانشگاه تایید نهایی گردید. 16/01/1394در جلسه مورخ 

  

  

  

  

  

  

  :31/05/96مصوبه هیات رئیسه مورخ 

  :2بند  3اصالح تبصره -1

درصد این  50و40و 30به سهم دانشجو در تشویقی مقاله هاي دوم، سوم و چهارم به بعد مستخرج از رساله و یا پایان نامه، به ترتیب 

  سهم افزوده می گردد.

ل هاي اول تا پنجم، به سال) در تشویقی مقاله هاي سا 5به سهم عضو هیات علمی استادیار جوان (با سابقه خدمت کمتر از -2

  درصد این سهم افزوده می گردد. 10 و 20،  30،  40، 50ترتیب 

   

  

 


