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صفحه
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22/07/96: تاریخ DR-I:شناسه مدرك 02/00

دستورالعمل نحوه تشویق مقاالت علمی

مهر کنترل

هدف-1
علمی و هیأتاعضاء تشویق و ترغیب نیزژوهشگاه استاندارد وپبه منظور نهادینه نمودن امر پژوهش در 

وزارت علوم، تحقیقات و 1/9/90مورخ 183866/3راستاي اجراي شیوه نامه شماره در وپژوهشگاهشناسان کار
ارائه طبق این دستورالعملگان مقاالت ددهنهیالت مالی تشویقی را جهت انتشار، پژوهشگاه استاندارد تسفناوري

. نمایدمی

ي کاربرددامنه-2
.این دستورالعمل در پژوهشگاه استاندارد کاربرد دارد

اجرامسئولیت-3
ن حسبرنظارتمسئولیتوفناوريوکاربرديهايپژوهشاموردفترهعهدبهدستورالعملایناجرايتیمسئول

.باشدمیاستانداردپژوهشگاهپژوهشیمعاونتيهعهدبهآناجراي

پذیرش مقاله شرایط-4
به به طورکامل، انگلیسینشریاتدر "Standard Research Institute"صورتبه اولوابستگیدرج4-1

.در شناسه مقاله الزامی استگروه پژوهشی مرتبط، همراه ذکر نام پژوهشکده و
هاي اطالعاتی اي که در یکی از پایگاهباید در نشریهچاپ شده در نشریات خارجی،مقاله انگلیسی کامل4-2

WOSمعتبر (SCIE,SSCI,A&HCI)مایه شده باشد به چاپ رسیده و داراي شماره صفحه باشدن.
.باشندالعمل میمزایاي این دستورمندي از بهرهوچاپ قابل ارزیابی مقاالت چاپ شده تا یک سال پس از4-3

پاداش میزان-5
Qبر اساسWOSدر پایگاههاي اطالعاتی انگلیسی چاپ شده در نشریات علمی نمایه شده مقاالت امتیاز 5-1

معاونتبا پیشنهاددر هر سال ، مقاالتبراي مبلغ در نظر گرفته شدهمیزانونشریات به شرح ذیل محاسبه شده 
.شودتعیین میرئیسه پژوهشگاههیأتتصویب وپژوهشگاهپژوهشی

Q١امتیاز براي نشریات % 100-

Q٢براي نشریات امتیاز% 90-

Q٣امتیاز براي نشریات % 80-

Q٤امتیاز براي نشریات % 70-
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دستورالعمل نحوه تشویق مقاالت علمی

مهر کنترل

.  محاسبه می گردد) 1(شمارهمطابق جدولاز پاداش مقالهاز نویسندگانهرکدامسهمدرصد5-2
مقاله اي مستخرج از پایان نامه یا رساله دانشجوي تحت راهنمایی متقاضی بوده و نام دانشجو نفر اول چنانچه5-3

.صرف نظر از ترتیب قرار گرفتن اسامی، از امتیاز نفر اول برخوردار می شوداستاد راهنما،باشد، 
مستخرج از طرح هاي پژوهش و فناوري باشد، مجري مشروط به این که نویسنده مسئول آن ايمقاله چنانچه5-4

.مقاله باشد، صرف نظر از ترتیب قرار گرفتن اسامی، از امتیاز نفر اول برخوردار می شود
ا استاد پایان نامه یا رساله دانشجو را بیش از یک استاد راهنما بر عهده داشته باشند، صرفهدایتچنانچه5-5

راهنمایی از سهم امتیاز تعیین شده براي نفر اول در مقاله مستخرج از آن برخوردار می شود که نویسنده مسئول 
.مقاله باشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوري و وزارت سیاهلیست امتیاز تشویقی به مقاالت چاپ شده در نشریات -تبصره
.گیردنمی تعلقبهداشت، درمان و آموزش پزشکی

درصد سهم هرکدام از نویسندگان از پاداش مقاله-1شماره جدول 

تعداد نویسندگان
سهم هر نفر برحسب درصد

سایر نفراتنفر اول
1100--
29060
38050
47040
56035

50نفر و بیشتر6
30

%)250در مجموع حداکثر (
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مهر کنترل

نحوه ارسال مقاله-6
دفتر امور پژوهش هاي کاربردي و فناوريهمراه مدارك زیر به فرم پیوست را تکمیل نموده بهمتقاضی باید6-1

:نمایدپژوهشگاه ارسال 
مقاله انتشار یافته با فرمت نهاییتصویرارسال-
WOSهاي اطالعاتی معتبر در یکی از پایگاهپرینت ایندکس چاپ مقاله - (SCIE,SSCI,A&HCI)

هاي کاربردي و فناوري، مستندات دریافتی را در کارگروه علمی متشکل از افراد زیر ارائه دفتر امور پژوهش6-2
:می نماید

ریاست پژوهشگاه-
معاون پژوهشی-
معاون توسعه منابع انسانی و پشتیبانی-
مدیر کل پژوهش هاي کاربردي و فناوري-
از معاونت پژوهشی به مکاتبات الزم،کارگروه مذکورتوسط یه مبلغ تشویقپس از بررسی مستندات و محاسب6-3

.پشتیبانی جهت پرداخت مبلغ صورت می پذیردتوسعه منابع انسانی ومعاونت

سوابقبایگانی-7
شده و اصل هاي کاربردي و فناوري نگهداري در دفتر امور پژوهشتشویق مقاالتمستندات مربوط به تصویر 

.مقاالت ارسالی عودت می گردد

کنندگان مدركدریافت-8
ریاست پژوهشگاهةحوز-
معاونت پژوهشیةحوز-
حوزه معاونت پشتیبانی-
ها پژوهشکده-

تصویب-9
پژوهشگاه استاندارد هیأت رئیسهبه تصویب 22/7/1396خ در تاریتبصره 1و ماده 9این دستورالعمل مشتمل بر

.باشداز تاریخ تصویب الزم االجرا میرسید و
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صفحه
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22/07/96: تاریخ DR-I:شناسه مدرك 02/00

دستورالعمل نحوه تشویق مقاالت علمی

مهر کنترل

نحوه ارسال مقاله-6
دفتر امور پژوهش هاي کاربردي و فناوريهمراه مدارك زیر به فرم پیوست را تکمیل نموده بهمتقاضی باید6-1

:نمایدپژوهشگاه ارسال 
مقاله انتشار یافته با فرمت نهاییتصویرارسال-
WOSهاي اطالعاتی معتبر در یکی از پایگاهپرینت ایندکس چاپ مقاله - (SCIE,SSCI,A&HCI)

هاي کاربردي و فناوري، مستندات دریافتی را در کارگروه علمی متشکل از افراد زیر ارائه دفتر امور پژوهش6-2
:می نماید

ریاست پژوهشگاه-
معاون پژوهشی-
معاون توسعه منابع انسانی و پشتیبانی-
مدیر کل پژوهش هاي کاربردي و فناوري-
از معاونت پژوهشی به مکاتبات الزم،کارگروه مذکورتوسط یه مبلغ تشویقپس از بررسی مستندات و محاسب6-3

.پشتیبانی جهت پرداخت مبلغ صورت می پذیردتوسعه منابع انسانی ومعاونت

سوابقبایگانی-7
شده و اصل هاي کاربردي و فناوري نگهداري در دفتر امور پژوهشتشویق مقاالتمستندات مربوط به تصویر 

.مقاالت ارسالی عودت می گردد

کنندگان مدركدریافت-8
ریاست پژوهشگاهةحوز-
معاونت پژوهشیةحوز-
حوزه معاونت پشتیبانی-
ها پژوهشکده-

تصویب-9
پژوهشگاه استاندارد هیأت رئیسهبه تصویب 22/7/1396خ در تاریتبصره 1و ماده 9این دستورالعمل مشتمل بر

.باشداز تاریخ تصویب الزم االجرا میرسید و



صفحه
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22/07/96: تاریخ DR-I:شناسه مدرك 02/00

دستورالعمل نحوه تشویق مقاالت علمی

مهر کنترل

پیوستفرم
درخواست پاداش مقاله 

:نام و نام خانوادگی درخواست کننده 

:محل خدمت 

:عنوان نشریه 

:عنوان مقاله  

:نشریهQرتبه 
Q١

Q٢

Q٣

Q٤

:همراه با شماره صفحهنشریهشماره و زمان چاپ 

:نویسندگان به ترتیب درج شده در مقاله / نام نویسنده 

صفحه

4از 4
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مهر کنترل

پیوستفرم
درخواست پاداش مقاله 

:نام و نام خانوادگی درخواست کننده 

:محل خدمت 

:عنوان نشریه 

:عنوان مقاله  

:نشریهQرتبه 
Q١

Q٢

Q٣

Q٤

:همراه با شماره صفحهنشریهشماره و زمان چاپ 

:نویسندگان به ترتیب درج شده در مقاله / نام نویسنده 

صفحه

4از 4

22/07/96: تاریخ DR-I:شناسه مدرك 02/00

دستورالعمل نحوه تشویق مقاالت علمی

مهر کنترل

پیوستفرم
درخواست پاداش مقاله 

:نام و نام خانوادگی درخواست کننده 

:محل خدمت 

:عنوان نشریه 

:عنوان مقاله  

:نشریهQرتبه 
Q١

Q٢

Q٣

Q٤

:همراه با شماره صفحهنشریهشماره و زمان چاپ 

:نویسندگان به ترتیب درج شده در مقاله / نام نویسنده 


