جمهوری اسالمی اریان
معاونت علمی و فناوری ریاستجمهوری
ستاد راهبری توسعه علوم و فناوریهای شناختی

آیین نامه حمایتهای تشویقی از:

فعالیتهای علمی -پژوهشی
با عنوان:
آیین نامه حمایت از «انتشار مقاالت نمایه شده در پایگاه اطالعاتی »ISI

مصوب کمیسیون هماهنگی و اجرایی
تاریخ تصویب1391/11/19 :
تاریخ ویرایش1393/4/21 :1
تاریخ ویرایش1393/11/30 :2
تاریخ ویرایش1396/09/13 :3
تاریخ ویرایش 1399/12/03 :4
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مقدمه:
به نویسندگان مقاالت مرتبط با علوم و فناوریهای شناختی که در مجالت نمایه شده در پایگاه اطالعاتی ISI
منتشر شده باشند ،با توجه به ضریب تأثیر ( )IFآن مجله حمایت تشویقی تا سقف  70،000،000ریال در سال
 1400پرداخت میشود .این سقف ،ساالنه با مبلغ تورم توسط ستاد قابل بازنگری خواهد بود .مرجع تشخیص
ارتباط مقاله با علوم و فناوریهای شناختی ،ستاد است.
هر مجله با توجه به دستهبندی انجام شده توسط موسسه  ISIدر یک گروه قرار دارد .بدین ترتیب دهک  IFمجله
محاسبه شده و مبلغ تشویقی متناسب با سقف تعیین شده و بر اساس جدول زیر محاسبه میشود.
دهک

مبلغ تشویقی (ریال)

دهم

100%

نهم

85%

هشتم

70%

هفتم

55%

ششم

45%

پنجم

35%

چهارم

25%

سوم

20%

دوم

15%
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ضوابط پرداخت حمایت تشویقی:
 -1مالک  ISIبودن مجالت برای ستاد ،سایت  http://scientific.thomsonreuters.comاست.
 -2مبنای محاسبه  IFزمان چاپ مقاله خواهد بود.
 -3حمایت تشویقی برای چاپ مقاالت در ده مجله برتر هر حوزه تخصصی  2برابر سقف تعیین شده خواهد بود
مرجع انتخاب مجالت برتر کارگروه پژوهش و فناوری و زیرساخت ستاد می باشد.
 -4به مقاالت چاپ شده در مجالت  Natureو  Scienceمبلغ  30میلیون تومان تعلق میگیرد.
 -5به مقاالتی که در مجالتی با  IFدهک اول چاپ شوند حمایت تشویقی تعلق نمیگیرد.
 -6چنانچه مقاالت کامل ارائه شده در یک کنگره داخلی و یا بینالمللی توسط یک مجله  ISIبه صورت ویژهنامه
چاپ شوند به این مقاالت مبلغ  9،000،000ریال پرداخت میشود.
 -7فهرست مجالت غیر  ISIحوزه فلسفه ذهن که توسط ستاد تعیین میگردند مشمول حمایت این آییننامه
میباشند.
 -8حداکثر تعداد مقاله مورد حمایت هر محقق در هر سال توسط ستاد تعیین و اعالم خواهد شد.
نحوه پرداخت حمایت تشویقی :
 -1هرمقالهای که حداقل یک نویسنده ایرانی با آدرس مؤسسات علمی داخلی داشته باشد واجد شرایط بررسی
برای حمایت خواهد بود.
 -2درخواست حمایت بایستی توسط نویسنده مسئول انجام گردد .چنانچه یک مقاله دو نویسنده مسئول داشته
باشد ،اقدام برای دریافت حمایت بایستی با توافق کتبی هر دو نویسنده مسئول صورت گیرد .در صورتیکه
نویسنده مسئول مقاله ایرانی نباشد ،اولین فرد ایرانی در میان نویسندگان به ترتیب حضور در فهرست
نویسندگان مقاله به عنوان نماینده نویسنده مسئول تلقی میگردد .افراد دیگر صرفاً با معرفی کتبی نویسنده
مسئول میتوانند در خواست حمایت نمایند.
 -3فقط مقاالتی بررسی میشوند که بیش از  1سال از تاریخ چاپ نهایی آنها نگذشته باشد.
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 -4درخواست حمایت تشویقی فقط از طریق ثبتنام آنالین قابل انجام و پیگیری است (مدارک ارسالی از طریق
ایمیل و بدون کد پیگیری بررسی نمیشوند).
 -5از مبلغ حمایت تشویقی از مقاالت ،فقط سهم نویسندگان ایرانی که وابستگی سازمانی آنان به مؤسسات علمی
داخلی در مقاله ذکر شده باشد قابل پرداخت خواهد بود .در صورتیکه نام مؤسسات ایرانی وابستگی سازمانی
اول نویسنده در مقاله نباشد مبلغ تشویقی به نصف کاهش خواهد یافت.
 -6سهم هر نویسنده مستقیماً به وی پرداخت خواهد شد.
استفاده از تجهیزات ،آزمونها ،دادگان معتبر و مواد داخلی و افزایش میزان حمایت تشویقی:

حمایت تشویقی از مقاالت مستخرج از پژوهشهایی که در آنها از تجهیزات ،آزمونها ،مواد و دادگان معتبر داخلی
استفاده شده باشد تا سقف  20درصد قابل افزایش است .موارد مورد استفاده به همراه نام پدیدآورندگان و
تولیدکنندگان آنها باید به نحو مقتضی در مقاله ذکر شده باشد .فهرست موارد مورد تأیید ستاد علوم و فناوریهای
شناختی در سایت ستاد ذکر میگردد.
مدارک مورد نیاز برای درخواست حمایت تشویقی:
فایل  PDFمقاله چاپ شده در سربرگ مجله (مقاالتی که در مرحله  Accept ،In Press ،Proofباشند قابل بررسی
نخواهند بود).
تأییدیه نویسنده مسئول (در صورتیکه متقاضی نویسندهی مورد ذکر در بند  2نباشد).
نحوه تقسیم مبالغ حمایت تشویقی:
 -1تعداد نویسندگان 2 :نفر
 دانشجو %50 :مبلغ
 استاد راهنمای اول  %50 :مبلغ
 -2تعداد نویسندگان 3 :نفر
 دانشجو %40 :مبلغ
 استاد راهنمای اول %40 :مبلغ
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 نویسنده دیگر %20 :مبلغ
 -3تعداد نویسندگان 4 :نفر
 دانشجو %36 :مبلغ
 استاد راهنمای اول %36 :مبلغ
 نویسندگان دیگر هر کدام  %14مبلغ
 -4تعداد نویسندگان 5 :نفر و باالتر
 دانشجو %35 :مبلغ
 استاد راهنمای اول %35 :مبلغ
 دیگر نویسندگان به نسبت مساوی
تبصره  :1با هدف حمایت از همکاریهای بین المللی ،میزان حمایت از چاپ مقاالت با همکاران برجسته بین المللی
در مجالت چهار دهک باال تا 20درصد قابل افزایش خواهد بود .مرجع تشخیص این امر ستاد است.
تبصره :2در صورتیکه اساتید راهنمای دانشجو بیش از یک نفر باشند ،سایر اساتید راهنما در شمار نویسندگان
دیگر تلقی میگردند.
تبصره  :3نحوه تقسیم مبالغ حمایت تشویقی در مواردی که مقاله توسط دو یا چند نفر نوشته شده ،ولی رابطه
آنها از نوع استاد راهنما و دانشجو نباشد ،بر اساس امتیازبندی مقاالت در آییننامه ارتقای اعضای هیئت علمی
وزارتین علوم ،تحقیقات و فناوری و بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی خواهد بود.
تبصره  :4در مقاالتی که بر اساس پایاننامه مورد حمایت ستاد نوشته شده است ضروری است قید شود که تحقیق
مزبور با حمایت تشویقی ستاد علوم و فناوریهای شناختی انجام گرفته است .فهرست مقاالت تأیید شده به صورت
ماهانه در سایت ستاد اعالم خواهد شد.
نحوه ارسال مدارک
برای ثبت درخواست حمایت تشویقی مقاالت  ISIبه سایت ستاد مراجعه شود.
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