بسمه تعالی

شیوهنامه تشویق مقاالت چاپ شده در نشریات معتبر بین المللی و داخلی
دانشگاه میبد
دانشگاه میبد

ماده  :1هدف

به منظور افزایش کیفیت فعالیتهای علمی پژوهشی ،انتشار دانش و ارتقا سهم دانشگاه میبد در تولید دانش جهانی ،به مولفین
مقاالت چاپ شده در نشریات معتبر بین المللی و داخلی به شرح ذکر شده در این شیوهنامه حق التألیف تشویقی پرداخت
میگردد.
ماده  :2افراد مشمول حق التألیف تشویقی

اعضای هیأت علمی در کلیه گروههای آموزشی و پژوهشی دانشگاه میبد که در مقاله خود نام و نشانی دانشگاه میبد به صورت
صحیح (دانشگاه میبد) ( )Meybod Universityرا به عنوان دانشگاه متبوع خود ذکر کردهاند مشمول دریافت حق التألیف تشویقی
میگردند.
تبصره  :1حق التالیف تشویقی مقاالت به دانشجویانی تعلق گیرد که با حداقل یکی از اعضای هیات علمی دانشگاه میبد تنظیم
گردیده و همچنین عضو هیات علمی ،نویسنده مسئول آن مقاله باشد.
ماده  :3شرایط مقاالت قابل تشویق

به مقاالت علمی  -پژوهشی چاپ شده در نشریات معتبر بین المللی که نام آنها در فهرست ( ISI )JCR & Web of Scienceو
 Scopusقراردارد و به مقاالت علمی  -پژوهشی و علمی  -ترویجی چاپ شده در نشریات معتبر داخلی مورد تایید یکی از وزارتین
علوم ،تحقیقات و فناوری یا بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی که نام آنها در فهرست  ISCقرار دارد ،حق التألیف تشویقی تعلق
میگیرد.
ماده  :4فرمول محاسبه میزان حق التألیف تشویقی مقاالت چاپ شده در نشریات مختلف

 -1-4نشریه علمی-پژوهشی معتبر بین المللی مندرج در فهرست نشریات نمایه شده توسط ( ISI )JCR & Web of Scienceو
Scopus

مبلغ حق التالیف تشویقی (بر حسب ریال) برای این نشریات عبارت است از:
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تبصره  :1مبنای  ،Qiسطح بندی پایگاه استنادی  Scopusمیباشد.
تبصره  :2در مورد مقاالت نمایه شده در پایگاه های  Web of Scienceو  Scopusو  JCRکه شامل حداقل تشویقی شده اند
مقرر گردید در آیین نامه پژوهانه ،امتیاز ستاره دار برابر با  2.5برای آن ها محاسبه می گردد.
 -2-4نشریه علمی-پژوهشی یا علمی -ترویجی معتبر داخلی مورد تایید وزارتین علوم و بهداشت مندرج در فهرست نشریات
نمایه شده توسط  ISCمبلغ تشویقی (بر حسب ریال) برای این نشریات عبارت است از:
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(1.5IF + 0.25) × 5,000,000 × 𝐾 ≤ 10,000,000

 Impact Factor (IF) -3-4بیانگر ضریب تاثیر مربوط به سال انتشار نشریهای است که مقاله در آن چاپ شده است و

AIF

) (Aggregated Impact Factorبیانگر ضریب تاثیر کل نشریات مرتبط با رشته تخصصی عضو هیات علمی مربوط به سال انتشار
نشریهای است که مقاله در آن چاپ شده است .ضمناً در صورت در دسترس نبودن  IFو AIFمربوط به سال انتشار نشریه IF ،و
 AIFیک سال قبل از انتشار نشریهای که مقاله در آن چاپ شده است منظور می گردد.
 -4-4مبلغ تشویق مقاالت منتشره در نشریات  Natureبا شماره شاپای  0028-0836و  Scienceبا شماره شاپای 0036-8075
معادل حداکثر  5برابر و برای مقاالت پراستناد ) (Highly Citedمعادل حداکثر  3برابر و برای مقاالت داغ ( )Hot Papersمعادل
حداکثر  2برابر حق التالیف مقاالت مربوطه است .ضمنا مقاالت پراستناد و مقاالت داغ به ترتیب توسط پایگاه  ESIدر  ISIو
پایگاه  PESIدر  ISCاعالم میشوند.
 -5-4مبلغ تشویق مقاالت با عنوان جبهههای پژوهش ( )Research Frontsکه توسط پایگاه  ESIمعرفی می شوند معادل حداکثر
 1/5برابر حق التالیف مقاالت  ISIاست.
 -6-4در مواردی که مقاله دارای بیش از یک نویسنده باشد حق التالیف تشویقی هر کدام از نویسندگان مقاله بر اساس آیین
نامه ارتقا محاسبه میشود .حداقل و حداکثر مبلغ تشویقی ذکر شده در فرمولهای باال قبل از اعمال درصد سهم همکاران
میباشد .در مواردی که مقاله پژوهشی مستخرج از پایاننامه یا رساله دانشجوی دانشگاه میبد باشد و نام دانشجو به عنوان نفر
اول و استاد راهنما به عنوان نفر دوم نویسندگان مقاله ذکر شده باشد ،در محاسبه حق التالیف تشویقی استاد راهنما به عنوان
نویسنده اول مقاله در نظر گرفته می شود.
 -7-4حق التالیف تشویقی دانشجویان (به غیر از مقاالت مستخرج از پایان نامه دکتری) صرف نظر از این که مقاله مستخرج از
پایان نامه یا رساله آنها باشد یا خیر مجموعا معادل  50درصد مبلغ محاسبه شده طبق فرمولهای باال در نظر گرفته می شود.
این مبلغ پس از اعمال ضریب همکاران قابل پرداخت است.
 -8-4حق التالیف مقاالتی که با هم همپوشانی باالی  20درصد داشته باشد با اعمال ضریب درصد همپوشانی محاسبه خواهد
شد.
 -9-4پرداخت حق التالیف تشویقی به مقاالت نامعتبر و مقاالتی که موارد تخلفات پژوهشی درمورد آنها مصداق پیدا کند قابل
انجام نیست.
 -10-4سقف پرداخت حق التالیف تشویقی به هر عضو هیات علمی در یکسال مطابق با مصوبه هیات رییسه دانشگاه میبد تعیین
خواهد شد.
 -11-4تشویقی مقاالت حداکثر تا سه ماه پس از انتشار مقاله قابل پرداخت است و مالک پرداخت نیز انتشار نهایی مقاله است.
 -12-4طبق ماده  144قانون مالیاتهای مستقیم ،تشویق مقاالت از مالیات معاف است.
این شیوه نامه در  4ماده و  3تبصره به تصویب هیات رئیسه دانشگاه رسید و تا یک سال اعتبار دارد.
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