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بسمه تعالی 

دستورالعمل پرداخت پاداش براي مقاالت چاپ شده در نشریات معتبر، مجموعه مقاالت همایشها، چاپ ترجمه کتاب و 
مؤسسه آموزش عالی ارم شیراز مخترعین اختراعات 

معاون پژوهشی مؤسسسه : تهیه توسط 
1394سال 

:1ماده 
:اهداف 

ارتقاء سطح پژوهشی مؤسسه- 1
ساخت براي تاسیس شرکتهاي دانش بنیانیر زایجاد - 2
افزایش روحیه تحقیق و پژوهش میان استادان ، دانشجویان- 3
دانشجویانوقابلیت ارائه نتایج تحقیقات در قالب مقاله و کتاب به ویژه براي استادانافزایش- 4
زمینه سازي براي آشنایی با مراجع علمی معتبر - 5
هاي مختلف علمی ممتاز که داراي استعدادهاي سرشار در رشتهحمایت از استادان و شناسایی دانشجویان- 6

.باشند می
به مراکز و مراجع علمی و پژوهشی معرفی دانشجویان و استادان این مؤسسه - 7
حمایت از طرحهاي پژوهشی خصوصا طرحهاي پژوهشی مشترك با صنایع و ارگانهاي دولتی و غیردولتی- 8

:2ماده 
:تعاریف 

.سه آموزش عالی ارم شیراز است منظور مؤس:مؤسسه - 1
شامل اعضاي هیأت علمی تمام وقت ، نیمه وقت ، حق التدریس و دانشجویان کارشناسی :نویسندگان - 2

.ارشد و کارشناسی است که به نام مؤسسه پژوهش خود را ارائه دهند
3 -}(Corresponding Author)– محتواي فرد یا افرادي که مسئولیت نوشتاري ، تهیه }مؤلف اصلی

مؤلف اصلی باید نشانی پست الکترونیکی خود را اعالم کند و در . مقاله و مکاتبات با مجله را بر عهده دارد
.لیست نگارندگان به نحوي خود را مشخص نماید 

مجله هایی که موقعیت و رتبه آنها توسط یکی از کمسیون هاي ذي صالح در :مجالت معتبر داخلی - 4
–پژوهشی و علمی –و در دو گروه عمده علمی . وزارت علوم و آموزش عالی تایید و اعالم شده باشد

.شوندترویجی تقسیم بندي می

: شوند هاي زیر طبقه بندي میاین مجالت در دسته:مجالت علمی خارجی - 5
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وارد شده است و اعتبار بین المللی دارد و لیست معتبر آن ISIاین مجالت در فهرست مجالت :ISIت الف مجال
.ست ایساز طریق پایگاهاي استنادي قابل دستر

مجالتی هستند که در مراکز معتبر : بر اساس پایگاه استنادي معتبر ISIمجالت علمی خارجی غیر -ب 
:و یا داراي مشخصات زیر باشند . باشندعلمی خارج از کشور می

.وب سایت داشته باشند-2اعضاي هیات تحریریه بین المللی داشته باشند - 1

6 -ISC مجله هایی هستند که در پایگاه استنادي علوم جهان اسالمISCثبت شده باشند.
به جز مجالت دانشکده هاي زبان هاي خارجی ( مجالت علمی :مجالت علمی غیر فارسی داخل کشور - 7

.شوند که در داخل کشور به یک زبان غیر فارسی منتشر می) 
در شوراي پژوهشی مؤسسه ISIدر خصوص اعتبار دیگر مجله هاي علمی داخلی و مجالت خارجی غیر -1تبصره 

.تصمیم گیري خواهد شد 
:3ماده 

سندگان مقاله هاضوابط بررسی مقاالت و نوی
نویسندگانی که با رعایت ضوابط چاپ مقاله براي تشویق ، مقاله خود را به نام مؤسسه چاپ کند و با مؤسسه از 1- 3

توانند از تشویق مقاله باشند، میدر ارتباط می...... هر یک از طرق مختلف تدریس ، هیأت علمی و دانشجویی 
.مند شوند بهره

مند ، تنها در صورتی از مفاد این آیین نامه بهرهنویسندگانی که با چند واحد دانشگاهی همکاري دارند 2- 3
.میگردند که تنها با نام مؤسسه آموزش عالی ارم شیراز مقاله خود را ارائه نمایند 

بیان پست هاي اعضاي هیأت علمی باید خود را فقط به عنوان عضو هیأت علمی دانشگاه معرفی کنند و از3- 3
.اجرایی  در مقاالت خودداري نمایند 

به منظور اطالع از مقاالت علمی ، محاسبه آن در آمار تولیدات علمی مؤسسه در داخل و خارج از کشور و نیز 4- 3
در تولیدات Affiliationمحاسبه تشویق مقاالت در بودجه پژوهشی مؤسسه ، الزم است معرفی محل خدمت فرد 

به طور صحیح و بدون هیچ تغییري بر اساس ) م از مجالت علمی، کتاب ها، همایش ها و کنگره ها اع( علمی 
.دستورالعمل مربوطه انجام شود 

در مجالت ، مجموع ) چکیده نه صرفاً( توانند از تشویق بهره مند شوند که به طورکامل مقاله هایی می5- 3
. یا وب سایت کنگره ها به نام مؤسسه منتشر شده باشندمقاالت  همایش ها یا نگارش الکترونیکی آن ها

شوند و از سوي دبیرخانه آن همایش براي چاپ در مجله ارسال مقاله هایی که نخست در همایش ارائه می6- 3
قاله را اما اگر نویسنده ، عیناً همان م. به رتبه مجله ، مابه التفاوت پژوهانه را دریافت خواهند کرد شوند ، با توجه می

مگر آن که با توجه به نتایج سمینار در یا منتشر نماید قابل تشویق نیست، مجدداً در همایش یا مجله دیگري ارائه
در این  صورت نیز . شوراي پژوهشی موسسه برسدمقاله تغییراتی ایجاد شود که الزم است این تغییرات به تایید 

.شودوع حالتی غیر از موارد مذکور تخلف علمی محسوب میهر ن. پرداخت مابه التفاوت پاداش بالمانع است
بایست فقط نشانی اند، میدانشجویانی که اقدام به تهیه مقاالت استخراج شده از پایان نامه یا رساله نموده7- 3

در تهیه .مشمول پرداخت پاداش نخواهند شد مؤسسه آموزش عالی ارم  شیراز را ثبت نمایند در غیر این صورت 
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، کارشناسی ارشد  و طرح هاي پژوهشیمقاالت موظف رساله هاي دکتراي تخصصی ، پایان نامه هاي کارشناسی و 
. باید مراتب قانونی حفظ حقوق مادي و معنوي تولیدات علمی مؤسسه رعایت شوند 

این آیین نامه فقط شامل اعضاي هیأت علمی تمام وقت ، مدرسین مدعو، اعضاء هیأت مؤسس ، دانشجویان 8- 3
. باشدکارشناسی و کارشناسی ارشد در مؤسسه آموزش عالی ارم شیراز می

سسه ، خارج از کشور یا مؤتحقیقاتی خارج از - که حاصل کار مشترك با مؤسسات علمیهاییدر مقاله-2تبصره 
فرصت هاي : مانند ( معتبر خارجی post Docان بورسیه دکترا در دانشگاه هاي ، یدانشگاه کار تحقیقاتی دانشجو

هستند،  در صورت ذکر نام مؤسسه آموزش عالی ارم شیراز در کنار نام مؤسسه ... ) مطالعاتی ، دوره هاي خارجی و 
هسی موسسه وپس از بررسی مدارك مربوط از سوي خارجی ، نحوه تشویق به طور استثنایی با نظر شوراي پژو

. شوراي مذکور، قابل اجرا خواهد بود 
به منظور رعایت استاندارد مقاله نویسی الزم است نویسنده اصلی خود را با این عنوان - 3تبصره 

Corresponding Author)(چنانچه نویسنده اصلی در مقاله . همراه با نشانی پست الکترونیک معرفی نماید
مشخص نشده باشد، نفر اول مقاله به طور خود به خود به عنوان نویسنده اصلی تلقی خواهد شد و مسوولیت آن به 

.عهده نویسندگان مقاله خواهد بود 
شود که در ت نویسندگان فقط نام نویسندگانی اعالم میبه منظور رعایت اعتبار علمی مقاالت ، در قسم-4تبصره 

ها و افرادي که در ترجمه ، تهیه عکس ها و نقشه. اندآن تحقیقات، گردآوري مطالب و نگارش مقاله همکاري داشته
اشاره (Acknowledgement)نام آن ها در قسمت تشکر و تقدیر . باشندهمکاري داشته اند قابل تشویق نمی....

. دشومی
شد که پس از اتمام باسال  پس از چاپ مقاله می 1مدت تاثیر گذاري هر مقاله جهت تشویق حداکثر –5تبصره 

.سال از تاریخ انتشار اثر، شرایط تشویق حذف می گردد1
مقاالت موظفی اعضاي هیات علمی ، مقاالت دانشجویی حاصل ( موظفی مقاالتی که بر اساسی شرایط- 6تبصره 

.دنگیرد مشمول قانون تشویق مقاالت قرار نمینارائه شده باش.......) پایان نامه ها و یا جهت اخذ نمره و از 
:4ماده 

نظارت و مراجع تصمیم گیري 
تمامی مکاتبات در زمینه تشویق مقاالت، ارسال گزارش هاي دوره اي یا پرسش هاي احتمالی در این زمینه 4-1

شوراي پژوهشی تنها مرجع پاسخ گویی در زمینه ابهامات احتمالی . پژوهش انجام شوند باید فقط با دفتر معاون
.لذا هر نوع تعبیر و تفسیر در زمینه مفاد این آیین نامه توسط مراجع دیگر غیر معتبر خواهد بود . است 

-مجالت علمی ، کتاب(توانند با ارسال مدارك خود متقاضیان استفاده از تشویق هاي در نظر گرفته شده می4-2
به دفتر معاون ....) ها، مجموعه مقاالت همایش ها یا آدرس نگارش الکترونیکی آن ها یا وب سایت کنگره ها و 

.پژوهشی، مراتب را جهت بررسی در شوراي پژوهشی موسسه ، اعالم نمایند
ویق مقاالت و امضاي تعهد نویسندگان براي دریافت تشویق ملزم به تکمیل دو نسخه از فرم درخواست تش4-3

نامه پذیرش مسئولیت علمی مقاله و عدم چاپ و ارائه آن در سایر مجالت و همایش ها هستند و در صورتی که 
. ( ذیرد نویسنده ملزم به جبران خسارت مادي و معنوي مربوطه خواهد بودموارد خالف این تعهدنامه صورت پ

معادل با برگشت مبلغ آن وراي پژوهش خواهد بود و حداقل تشخیص میزان خسارت و نحوه جبران بر عهده ش
. )تشویقی خواهد بود
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و شودتاییدیه گواهی چاپ و حضور مربوط به مراکز دانشگاهی باید از طریق گروههاي آموزشی ارسال - 8تبصره 
.ارسال مستقل آن مورد تایید نخواهد بود 

م را زباید با دفتر معاون پژوهشی هماهنگی الاعضاي هیئت علمی قبل از اقدام به تهیه مقاله میتمامی-9تبصره 
مراحل ارزیابی پژوهشی نیز پس از چاپ مقاله یا شرکت در کنفرانس آغاز خواهد شد و گواهی پذیرش . انجام دهند

.مقاله مالك نخواهد بود 
تواند مورد تشویق گردد توسط شوراي پژوهشی موسسه سقف مقاالتی که در هر سال تحصیلی می-10تبصره 

.شود تعیین می
:5ماده 

نحوه محاسبه پژوهانه مقاله هاي چاپ شده در مجالت علمی 
.شود پژوهانه بر اساس جدول پایه و با احتساب ضرایب اعالم شده به شرح زیر محاسبه میالغ مب

)مبالغ به هزار ریال ( پایه پژوهانه  مقاالت 1-جدول 

حداکثر مبلغ قابل پرداختسهم سایر نویسندگان سهم مولف اصلی تعداد نویسندگان
119000-19000
214000900023000
312000600026000
410000600028000

n ≥٥9200*20800/(n-1)30000

نفر باشد، نویسنده اصلی به میزان سهم مولف اصلی اعالم شده در 5چنانچه تعداد نویسندگان مقاله بیش از *
سقف اعالم شده در همان ضریب ، بین نویسندگان به تساوي تقسیم باقی مانده تا . شودبندهاي مربوط تشویق می

.خواهد شد 

ضریب  انواع مجالت علمی 2-جدول 

علمی  ترویجی
ISCغیر 

علمی ترویجی 
ISC

علمی پژوهشی
ISCغیر 

علمی پژوهشی
ISC

غیر معتبر خارجی
ISI

ISI

1تا٪40تا٪28تا٪24تا٪12تا٪12تا

ضریب انواع همایش ها 3-جدول

هایی که در داخل کشورسکلیه همایشها و یا کنفران
شودبرگزار می

المللی که در خارجکلیه همایشها و یا کنفرانسهاي بین 
گرددکشور برگزار می
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: فرمول تشویقی به شکل زیر خواهد بود 
مقدار تشویقی =  1مبلغ جدول ×  3یا 2ضریب جدول 

موظف هستند همراه با مدارك مربوط به تشویق مقاالت ، نسبت به ارائه پرینت ISIنویسندگان مقاالت -11تبصره 
نظیر آنها و ISCمجالت پایگاه هاي استنادي علوم جهان اسالم Web of scienceنام مجله در وب سایت 

) .Impact Factor( مشخص نمودن اعتبار اقدام نمایند 
مجله هایی که در داخل کشور به زبان هاي غیر فارسی چاپ می شوند، در تقسیم بندي مجالت -12تبصره 

پژوهشی به - گیرند ولی با توجه به رتبه دریافت شده در داخل کشور به ترتیب علمیقرار نمیISIخارجی غیر 
.اضافه خواهد شد2ترویجی به میزان ده درصد به جدول شماره –در صد، علمی 15میزان 

باشند و مبلغ تشویقی مجالت به شکل پرینت یا الکترونیکی در زمینه تشویق متفاوت میتمامی-13تبصره 
در صد کل مبلغ مورد تشویق 90ا بررسی شوراي پژوهشی تا سقف بارائه شده به مجالت الکترونیکی مقاالت 

.پرداخت خواهد شد
مقاله مذکور به (Hot Paper)معرفی شود ISIچنانچه مقاله اي به عنوان مقاله داغ توسط یک ناشر - 14تبصره 

.شود تشویق می1برابر جدول 5/1اندازه 
تواند به منظور تشویق بیشتر نویسندگان و یا کسانی که اقدام به ارائه اي پژوهشی موسسه میشور-15تبصره 

نمایند ، با بررسی در شوراي پژوهشی مؤسسه ، با در نظر گرفتن ضریب ، اقدام به پیشنهاد هاي پژوهشی میطرح
.التدریس نمایدافزایش حق

ت علمی عمومی و یا سایر مجالت بر عهده شوراي پژوهشی بررسی تشویقی مقاالت ارائه شده در مجال-16تبصره 
.باشد می

50شوند مبلغ تشویقی مقاالتی که به صورت پوستر در کنفرانس ها و همایش هاي ملی پذیرفته می-17تبصره 
.شود محاسبه می3مبلغی  خواهد بود که بر اساس جدول درصد 

درصد مقدار تشویقی محاسبه شده  بر اساس فرمول فوق 80ن پرداخت مبلغ تشویقی براي دانشجویا-18تبصره 
.در نظر گرفته خواهد شد 

به خصوصاز سوي نویسندگان ، یدفتر ارزیابی پژوهشی موظف است با توجه به مدارك ارسال- 19تبصره 
و بر اساس رتبه بندي و اثر گذاري مجله و یا کنفرانس اقدام به تصویب و پیگیري پرداخت ISIنویسندگان مقاالت 

.پژوهانه مقاالت ارائه شده نماید 
پرداخت مبلغ تشویقی منوط به طی مراحل اداري ، بررسی و تأیید شوراي پژوهشی ، پس از کسر -20تبصره 

. باشدکسورات قانونی و تأیید نهایی ریاست مؤسسه می

:6ماده 
خاص مربوط به طرح ها پژوهشی دموار
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مربوط به طرح هاي پژوهشی پس از .... موارد خاص مربوط به چاپ یا نشر مقاله ، کتاب و فعالیت هاي پژوهشی و 
تشویقی تعیین موارد در شوراي پژوهشی مورد بررسی قرار خواهد گرفت و در صورت تصویب ، ،اعالم در خواست

.خواهد شد
:7ماده 

ضوابط تشویق تالیف و ترجمه کتاب هاي دانشگاهی
با عنایت به رویکرد برنامه توسعه کیفی مؤسسه آموزش عالی ارم شیراز و توجه مناسب به پژوهش در این برنامه ، 
حق الزحمه تالیف،  و ترجمه کتاب هاي نوشته شده از سوي اعضاي هیئت علمی و پرداخت ها بر اساس جدول زیر 

:انجام خواهد گرفت 

) مبالغ به ریال ( ینو مترجمین مولفمبالغ تشویقی -4جدول 

)هر صفحه ( میزان حق ترجمه )هر صفحه( میزان حق تالیف 
7500تا 100004000تا 5000

- تشویق مینمایند براي انجام مراحل اخذ علمی که اقدام به تالیف و یا ترجمه میهیأتاعضاي محترم -21تبصره 
.بایست  پیش از اقدام با دفتر معاونت پژوهشی هماهنگی هاي الزم را به عمل آورند می

ارم عالی موسسه آموزش"علمی اي مشمول تشویق خواهند شد که نام هیأتآن دسته از اعضاي - 22تبصره 
.ذکر نمایند) ترجمه / تالیف ( را در آثار خود "  شیراز 

، اضافه بر حق التالیف و حق الترجمه پدید آورنده 4قی تالیف و ترجمه بر اساس جدول پرداخت تشوی-23تبصره 
.اثر توسط ناشر خواهد بود 

چنانچه اثري به زبان هاي دیگر تالیف شوند پس از تصویب شوراي پژوهشی موسسه از مشوق هاي -24تبصره 
.ویژه بهره مند خواهند شد 

ب  و مراحل تصویب حق الزحمه ، مرتبه علمی صاحب اثر تغییر نماید، معیار در صورتیکه در روند چاپ کتا:نکته 
.محاسبه حق الزحمه هاي مذکور مرتبه علمی فرد در زمان چاپ می باشد 


