
 نحوه تشويق همكاران اعضاي هيأت علمياصالح شده دستور العمل 
  استناداتتعداد بر اساس 

 
و با هدف شناسائي توانمنديهاي علمي اعضاي هيأت علمي فعاليتهاي پژوهشي ارزنده به منظور تشويق و قدرداني از 

 استناداتبر اساس العمل حاضر ردستودانشگاه و برنامه ريزي در راستاي وارد شدن به مجموعه دانشگاههاي برتر دنيا 
(citations) *  راي پژوهش و  به تصويب شو18/7/1385در تاريخ تهيه و  گذشته  در ده سالمقاالت چاپ شدهبه

بار ديگر به تصويب شوراي پژوهش و فناوري دانشگاه  7/7/88 فناوري دانشگاه رسيد و سپس اصالح و در تاريخ
 .رسيد

 
 :امتيازات ) 1

در   . كيفيت توليد علم در دانشگاهها مي باشدتعيينارزيابي و  از معيارهاي بين المللي براي ي يك،1ناداتاست -1-1
 -مجالت معتبر علمي منتشر شده در ،عضو هيأت علمي  به مقاالت غير خودياستناداتاين دستور العمل 

 . مي شودمحاسبه بررسي و دانشگاه صحيح با آدرس 2 هاي معتبر علميپايه داده ايه شده درمنو پژوهشي 
و يا نويسنده  به استناداتي اطالق مي شود كهدر مقاالت منتشر شده  (self citation)استنادات خودي  :1تبصره

 .مقاالت خود داشته اندساير نويسندگان به 
 ل هاي جديديه بر اساس استفاده از مقاله مورد نظر، منجر به ارائه نظريه ها و راه حكتي استنادا به تعداد -1-2

    به عهده عضو اساسي مربوط به استنادات تهيه مستندات .  تعلق مي گيرد 3 ضريب ،) اساسياتاستناد(  شده اند   
 .هيأت علمي متقاضي مي باشد    

و   در مقاالت مرورياستنادات  تعدادصرفاً نام مقاله مورد نظر ذكر شده است ودر آنها ه كتي استناداتعداد  -1-3
  .در محاسبه تشويقي درنظر گرفته مي شود ب درسي معتبريا كت

شده است نيز در محاسبه تعداد استنادات  از پايان نامه عضو هيأت علميكه به مقاالت مستخرج تي استنادا -1-4
 .منظور مي شود

 
 

 دانـشگاه تحـت عنـوان داده پايـه هـا      كتابخانـه   در صـفحه وب  web of science)بخـش  ( ISIاز طريق شبكه دانش بانك اطالعـاتي  استنادات -1
)Databases(پس از وارد شدن به پايگاه .  در دسترس مي باشدISI   تحـت عنـوانcited reference search     جـستجو را شـروع و پـس از وارد

از طريـق   به مقـاالت نيـز   استنادات.  به مقاالت آورده مي شود ستنادات محدوده زماني مناسب در پائين صفحه ا       ج و در  كردن نام خود در محل مناسب     
  .قابل دسترس مي باشدنيز  scopusو  ISC و يا  scholar.google.comپايگاه 

 .امتيازدهي و مورد تشويق قرار مي گيرند scopus و ISI، ISC استنادات موجود در داده پايه هاي لعملاين دستورادر  -2



 :نحوه اجرا )2
 كميته تشويق همكاران درميزان نهايي و ارزيابي .  مي باشدواحد منتخب ميته ك،اتزامتياارزيابي اوليه مرجع  -2-1

 .انجام مي شود  دانشگاه پژوهانه و بررسي طرحهاي معاونت پژوهش و فناوريويژه 
عضو هيئت علمي تكميل و پس از تأييد معاونت پژوهش و فناوري واحد توسط  هر مقاله جدول استنادات -2-2

 .فناوري دانشگاه ارسال مي شودبه دفتر معاونت پژوهش و 

ناوري  پژوهش و فتبه معاون يك نسخه از مدارك زير رامتقاضيان الزم است  در مورد استنادات اساسي -2-3
 :واحد جهت بررسي تحويل دهند

 . صفحه اول مقاله هاي متقاضي كه به آن ارجاع صورت گرفته است -

 . است ي كه در آن ارجاع انجام شدهئاهصفحه اول از مقاله  -

 . شده است ذكر از هر مقاله كه در آن ارجاعه ايصفح -
 .شده استثبت ارجاع صفحه مراجع كه در آن  -

 :امتيازدهي مي شود بصورت زير  سال گذشتهده متقاضيان در بازه زماني به مقاله هاي استنادات -2-4

[ ]CBA  هر مقالهامتياز  = ××
A =دات غيرخودي هر مقالهنسبت تعداد استنا (TC) مقاله  در حوزه موضوعي استنادات به تعداد متوسط

 (TCm) در سه سال گذشته مورد نظر

B = 1اركت همكاران هر مقاله طبق جدول مشضريب  
C =  نسبتIF به IFm  حوزه موضوعي در(subject area) مقاله 

IFmو  مجلهمتوسط ضرائب تأثير به ترتيب  IFm و IF: 2 تبصره 
ضريب تأثير مجموع حوزه موضوعي  متوسط 3

 حداكثر در سه سال گذشته (field or subject impact factor)پژوهش 
 نيز درنظر گرفته  جديد در سالهاي بعد استنادات اما محاسبه مي شودنها يك بار استنادات متقاضيان ت :3تبصره 

 .مي شود
ژوهانه عضو هيئت علمي افزوده شده و مي تواند بر اساس آئين نامه مبلغ تعيين شده تشويقي در هر سال به پ -2-5

 .پژوهانه هزينه شود

 
ادات به كليه مقاالت مجالت هر حوزه موضوعي تقسيم بر تعداد نضريب تأثير مجموع حوزه موضوعي پژوهش با استفاده از تعداد است -3

از طريق دفتر علم سنجي دانشگاه در اختيار واحدها  IFmو  TCm ،IFاطالعات مربوط به  . مقاالت هر حوزه موضوعي بدست مي آيد
 .قرارداده مي شود

 
 



 )ضريب مشاركت(توزيع امتياز فعاليتهاي مشترك  نحوه  -1جدول
 سهم هريك از همكاران از امتياز مربوط

 تعداد همكاران
    هريك از بقيه همكاران          اول                

1 
2 
3 
4 
5 

           6≥ 

100                        %-                                  
80                         %50                               %
75                         %40                            % 
70                         %35      %                         
60                         %30                               %
50                         %25 % 



 هاي چاپ شدهبه مقاله) citations   (استنادات امتيازات  -2جدول
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    TC         :تعداد استنادات غيرخودي هر مقاله. 
     mTC  : در سه سال گذشتهحداكثر  متوسط استنادات در حوزه موضوعي مقاله. 

A      : ي هر مقاله خود نسبت تعداد استتنادات غير)TC(در سه سال گذشته  حداكثر به تعداد متوسط استتنادات در حوزه موضوعي مقاله مورد نظر )mTC( 
 B      :  ضريب مشاركت همكاران هر مقاله طبق جدول پيوست 

   IF         :متوسط ضرائب تأثير مجله. 
                mIF  : متوسط ضريب تأثير مجموع حوزه موضوعي پژوهش.                  

C      :  نسبت IF به mIF در حوزه موضوعي مقاله. 
 

امتياز هر مقاله 
 )دانشگاه(

امتياز هر مقاله 
 )دانشكده(

حوزه 
ف عنوان مقاله C mIF IF B A mTC TC موضوعي

ردي
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

          

جمع كل امتيازها 


