
 JCR دستورالعمل پاداش مقاالت 

 

و مصوبه مورخ   و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  17/02/86مورخ  1193/3بر اساس ابالغیه شماره              هیات  12/12/97پیر

 تدوین و ابالغ یم گردد: دستورالعمل زیر دانشگاه  رئیسه

یه های  فعال  DOIدارای یا  چاپ شده مقاله رصفا به مقـاله های پاداش -1بند   JCR (Journal Citation Report)فهرستمعتیر در نشر

ز مقاله های و      Arts & Humanities نمایه داراینیر
ی

ز وابستگ انشگاه به د (Affiliation)که نویسنده مسئول آن دارای نشانز و نیر

د. باشد،  Ferdowsi University of Mashhadبه صورت  فردویس مشهد   تعلق یم گیر

در   وابسته به دانشگاه فردویس مشهد  ایرانز  پژوهشگرانو ، دانشجویان ،)نویسنده مسئول( مقاله به اعضای هیأت علیم پاداش -2بند

د. در موارد خاص، پاداش مقاله با نظر مدیریت پژوهشر دانشگاه قابل پرداخت است. چ  ارچوب مقررات دانشگاه تعلق یم گیر

دو میلیون و و حداقل پرداخت برای هر مقاله  تاریــــخ چاپ مقاله یم باشد پس از  سه سالتا ، پرداخت پاداش مقاالت ازه زمانز ب -3بند

 میلیون ریال یم باشد.  100پرداخت برای هر فرد، بازای هر مقاله، حداکیر  . ریال استهزار  پانصد 

 مقاله براساس فرمول ذیل محاسبه یم شود: یک برای پاداش مبلغ  -4بند

 B=   (IF/MIF)1.5×   2.5)میلیون ریال(    

یه :  یب تأثیر نشر  IF(Impact Factor)رصز

ین  یه کمیر یب نشر   :MIF(Median Impact Factor) در رسته های موضویع مرتبطمیانه رصز

 

ش )طرح دان و دوره های پژوهشر  پایان نامه / در مقاالت مستخرج از رسالهو  Bمعادل  ،در هر مقاله سهم نویسنده مسئول -1تبرصه      

ی( ی و پسا دکیر  . خواهد بود  2B مربوطه  پژوهشر  محقق دورهتحصیالت تکمییل و یا  دانشجویسهم   آموختگان دکیر

ورت : )الف( اگر و نر دانشجتحقیقافرصت مرتبط به دوره  مقاالت برای  -2هتبرص       مسئول نویسنده خارج از کشور  )ان( تاد اس ،بنا به رصز

ورتاگر دانشگاه پرداخت یم شود؛ )ب(  ینمااستاد راهپاداش به  ،اشند بمقاله  دانشجو عالوه بر دانشگاه فردویس مشهد نشانز  ،بنا به رصز

 است. پرداخت قابل دانشجو پاداش به  محل فرصت مطالعانر را در مقاله ذکر نموده باشد،

ک کهغیر مستخرج از رساله/ پایان نامه دانشگاه    JCR-Q1-Q2ت مقاال برای  -3تبرصه      ز ب مشیر ي خارج از   ا دانشمندان بير
الملیلي با نشانز

 نویسنده اصیلبه  با تایید مدیر پژوهشر دانشگاه مقاله پاداش، خارج از کشور استنوشته شده است و نويسنده مسئول از کشور 

ز نفر در فهرست نویسندگان(دانشگاه    . شود یم پرداخت  )اولير

سال و  6جوان با سابقه کمیر از استادیاران  که توسط  پایان نامه دانشگاه از رساله/ غیر مستخرج   JCR-Q1-Q2 برای مقاالت  -4تبرصه     

ک  با تایید   مقالهپاداش نوشته شده است و نویسنده مسئول از دانشگاه نیست،  کشور دانشگاههای  دیگر با اعضای هیأت علیم از مشیر

  . شود یم  دانشگاه پرداختاستادیار جوان  به مدیر پژوهشر دانشگاه

، یستول مقاله نئولي نويسنده مس بودهعضو تحريريه آن هیات علیم دانشگاه،  كهچاپ شده در مجالنر   JCR ت مقاال  رایب-5تبرصه      

 . شود یم  پرداختبه آن عضو هیأت علیم مقاله پاداش 

 پرداخت نیم شود.  پاداش 2و  1 پژوهشر درون دانشگایه شماره موظفز طرح های ه )ها(به مقال -5بند

 باشد، مابه التفاوت پرداخت خواهد شد.  طرح مقاله بیشیر از حق التحقیق پاداشدر صورنر که مبلغ  - 6تبرصه    



 

 

 

یب ،ها ارتقای کیفیت پژوهش ترغیب پژوهشگران به جهت -6بند ح ذیل به مبلغ پاداش مقاله5/1افزایشر  رصز  اعمال یم گردد:  به شر

 استخدام مپنجپایان سال تا  سهم استادیاران جوان در سال اولبه  -6-1

 . میالدی 2022در رشته های علوم انسانز تا پایان سال  JCRبه مقاالت  -6-2

ز مقاالنر که به صورت  -7بند  ,Case Report, Technical Note, Discussionبه صورت صفحه  4در کمیر از نبوده و کامل   مير

Letter   د  پاداش% مبلغ  50  باشند،...  و  . تعلق یم گیر

یه چاپ شوند،  100با حداقل   JCRموضویع  رستهمقاالنر که در مجالت یک درصد باالی هر تشویفر -8بند  یکصد میلیون ریال نشر

 است. 

 150با حداقل   JCRموضویع  رستهمقاالنر که در مجالت ده درصد باالی هر  ، و  ESIبر مبنای  پراستناد  و داغ  تشویفر مقاالت -9بند 

یه   این تشویفر برای هر مقاله یک بار صورت یم پذیرد.  . میلیون ریال است اهپنج داقل ح، چاپ شوند نشر

 150که در سه سال اخیر وارد لیست شده اند،   ، ESIدر هر موضوع بر مبنای  یک از دانشمندان یک درصد پراستناد  به هر -10بند 

د.   میلیون ریال تشویفر تعلق یم گیر

ز الملیلکتاب علیم که دارای    عضو هیات علیم به هر -11بند  ح  )به تشخیص مدیر  معتیر  در انتشارات بير پژوهشر دانشگاه( باشند به شر

د.   زیر پاداش تعلق یم گیر

ونیگ ( حداکیر مبلغ  الف(    میلیون ریال  40تالیف کتاب )چانی یا الکیر

ونیگ ( حداکیر مبلغ   ب(      ن ریالمیلیو  25گردآوری یا تدوین کتاب )چانی یا الکیر

 میلیون ریال 15کتاب ها سایر   ج(     

 ( مشمول پاداش نیم شود.   Book Chapter)بخشر از کتاب  : 7تبرص

و کتاب  برای مقاالت  به بعد 1/9/1399و از تاریــــخ  مدیریت پژوهشر به تصویب رسید  28/08/1399 این دستورالعمل در جلسه مورخ 

 قابل اجراست.  به بعد  2021با تاریــــخ چاپ  های

 


