شیوهنامه اجرایی تشویق مقاالت موضوع ماده  1آییننامه
تشویق فعالیتهای پژوهشی جهت ارتقاء رتبه بینالمللی دانشگاه الزهرا

مقدمه
به منظور اجرای دقیق آییننامه تشویق فعالیتهای پژوهشی جهت ارتقا رتبه بینالمللی مصوب  1931/11/11هیأت امنا دانشگاه این
شیوهنامه در اجرایی سازی ماده ( 1مقاالت) تدوین گردیدهاست.

ماده :1اختصارات
 1-1دانشگاه :منظور دانشگاه الزهرا است.
 1-1دانشجو :منظور دانشجوی دانشگاه است.
 9-1مقاله :منظور مقاله علمی-پژوهشی چاپ شده بر اساس گزارشگیری در سامانه گلستان است.
 1-1عضو هیأت علمی :منظور عضو هیأت علمی شاغل یا بازنشسته دانشگاه است.

ماده  :1شرایط اولیه
 :1-1تشویق به آن دسته از اعضای هیأت علمی تعلق میگیرد که نام دانشگاه الزهرا ( )Alzahra Universityرا در بخش آدرس
( )Affiliationمقاالت به صورت صحیح نوشته باشد در غیر اینصورت تشویق تعلق نمیگیرد.
 :1-1چنانچه عضو هیأت علمی نویسنده مسئول باشد ملزم به استفاده از ایمیل سازمانی دانشگاه در مقاالت خود میباشد در غیر
اینصورت تشویق تعلق نمیگیرد.

ماده  :9ترتیب نام مولفین
اگر نویسنده اول دانشجو باشد ترتیب نویسندگان از نفر دوم برای عضو هیأت علمی (عضو هیأت علمی سرپرستی پایاننامه یا رساله
همان دانشجو را عهده دار است) محاسبه میگردد.

ماده  :1سهم عضو هیأت علمی در هر مقاله
 :1-1سهم عضو هیأت علمی در هر مقاله با رعایت ماده  9این شیوه نامه طبق آییننامه ارتقا وقت تعیین میشود.
تبصره  :1توافق کتبی بین اعضای هیأت علمی دانشگاه میتواند مبنای توزیع سهم نویسندگان مقاله باشد.
تبصره  :1چنانچه عضو هیأت علمی نویسنده مسئول باشد سهم ایشان  1۱درصد بیشتر از سهم تعیین شده محاسبه میشود.

ماده  :5تشویق مقاالت پراستناد
مبلغ تشویق عضو هیأت علمی در هر مقاله از حاصلضرب سهم مکتسبه ماده  1این شیوه نامه در مبلغ  0۱میلیون ریال (علوم پایه و
فنیمهندسی) و  1۱5میلیون ریال (علوم انسانی و هنر) تعیین میشود.

ماده  :1تشویق مقاالت  Q1بر اساس JCR
مبلغ تشویق عضو هیأت علمی در هر مقاله از حاصلضرب سهم مکتسبه ماده  1این شیوه نامه در مبلغ  5۱میلیون ریال (علوم پایه و
فنیمهندسی) و  05میلیون ریال (علوم انسانی و هنر) تعیین میشود.

ماده  :0تشویق مقاالت  Q1بر اساس Scopus
مبلغ تشویق عضو هیأت علمی در هر مقاله از حاصلضرب سهم مکتسبه ماده  1این شیوه نامه در مبلغ  1۱میلیون ریال (علوم پایه و
فنیمهندسی) و  1۱میلیون ریال (علوم انسانی و هنر) تعیین میشود.
تبصره  :9ماده  0شامل مقاالتی است که در ماده  1مورد تشویق قرار نگرفتهاست.

ماده  :8تشویق مقاالت  Q2بر اساس JCR
مبلغ تشویق عضو هیأت علمی در هر مقاله از حاصلضرب سهم مکتسبه ماده  1این شیوه نامه در مبلغ  9۱میلیون ریال (علوم پایه و
فنیمهندسی) و  15میلیون ریال (علوم انسانی و هنر) تعیین میشود.

ماده  :3تشویق مقاالت  Q2بر اساس Scopus
مبلغ تشویق عضو هیأت علمی در هر مقاله از حاصلضرب سهم مکتسبه ماده  1این شیوه نامه در مبلغ  1۱میلیون ریال (علوم پایه و
فنیمهندسی) و  9۱میلیون ریال (علوم انسانی و هنر) تعیین میشود.
تبصره  :1ماده  3شامل مقاالتی است که در ماده  8مورد تشویق قرار نگرفتهاست.
تبصره  :5در صورتی که یکی از مولفین مقالههای مواد  5الی  3از محققین دانشگاه و موسسات پژوهشی معتبر بینالمللی سایر
کشورها باشد  1۱درصد به مبلغ تشویق تعلق گرفته اضافه میشود.

ماده :1۱پرداخت هزینه چاپ مقاالت به صورت Open access
 :1-1۱هزینه چاپ هر مقاله در مجالت  Q1به صورت ( Open accessبراساس  )JCRبرای هر یک از اعضاء هیأت علمی بعد از چاپ بر
اساس سهم عضو هیأت علمی (با حذف نام دانشجو) و با توجه به فرمول زیر محاسبه و پرداخت میشود:
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که در آن  Nمجموع سهم مولفین طبق ماده  1این شیوهنامه در مقاله است و  Cکل هزینه چاپ و 𝒊𝐦 سهم عضو هیأت علمی نفر  -iام در
ماده  1این شیوهنامه است.
 :1-1۱هزینه چاپ هر مقاله در مجالت  Q2به صورت ( Open accessبراساس  )JCRفقط به اعضای هیأت علمی علوم انسانی و هنر بعد
از چاپ بر اساس سهم عضو هیأت علمی و با توجه به فرمول زیر محاسبه و پرداخت میشود:

… 𝒊 = 𝟏, 𝟐,
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که در آن 𝒊𝐦 C ،و  Nدر بند  1-1۱تعریف شدهاند.
تبصره  :1آن دسته از اعضاء هیأت علمی که در مجالت  Open accessویا مجالتی که بابت چاپ از محل اعتبار ویژه (گرنت)هزینه
پرداخت میکنند مشمول تشویق در این شیوه نامه نمیشوند.

ماده  :11تشویق چاپ مقاله در مجالت  Natureو Science
مبلغ تشویق عضو هیأت علمی در هر مقاله از حاصلضرب سهم مکتسبه در ماده  1در مبلغ یک میلیارد ریال تعیین میگردد.

ماده :11اصالح شیوهنامه
هرگونه تغییر در این شیوهنامه به صورت پیشنهاد به معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه ارسال میشود که پس از تصویب در شورای
پژوهشی و فناوری و هیأت رئیسه دانشگاه به صورت الحاقیه به مفاد شیوهنامه اضافه میشود.

ماده :19تفسیر و نظارت
شرح موارد مسکوت و تفسیر مفاد این شیوه نامه به عهده معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه است و این معاونت موظف است سالیانه
گزارش عملکرد شیوهنامه را به هیأت رئیسه دانشگاه ارائه نماید.

ماده  :11تصویب و اجرا
این شیوهنامه مشتمل بر  11ماده و  1تبصره در جلسه شماره  111مورخ  1930/۱1/10شورای پژوهشی و فناوری دانشگاه و در جلسه
شماره  111مورخ  1930/۱1/18هیأت رئیسه دانشگاه به تصویب رسیده است و الزم االجرا است.

