
 

 

اعضای هیات علمی یبسته تشویقی دستاوردهای پژوهش  

دردانی از اساتید و افزایش ارتقا دانشگاه در رتبه بندی های بین المللی و همچنین ق افزایش کمی و کیفی دستاوردهای پژوهشیبه منظور 

 می شود: در نظر گرفته چهار بخشزیر در به شرح  بسته تشویقی   ،پژوهشفعال در امر 

 ضریب تاثیر پایان نامه الف: 

بهره مند به مدت یک سال همکاران مطابق فرمول و جدول زیر از ضرائب تشویقی و افزایش تعداد راهنمایی پایان نامه های ارشد و دکتری 

 د.نمی گرد

تعداد مقاالت مستخرج از پایان های نامه کارشناسی ارشد تحت راهنمایی در 3 سال اخیر با ضرایب جدول 1

تعداد پایان های کارشناسی  ارشد  دفاع شده تحت راهنمایی در 3 سال اخیر
=  ضریب تاثیر پایان نامه

 میالدی می باشد. 2020-2017شمسی و  31/6/1399لغایت 1/1/1396زمانی مقاالت و دفاعیات  بازه -     

، ترتیب  بخشنامه های پژوهش از جمله تخصصی بودن مجله، نویسنده مسئول بودن استاد راهنماکه  مقاالتی شامل امتیاز می شود -

  .اسامی و درج نام صحیح دانشگاه را رعایت کرده باشند

 الزاما مقاالت باید مستخرج از پایان نامه ارشد تحت راهنمایی باشد. -

  .مذکور نباشد زمانی پایان نامه های دفاع شده در بازه مستخرج از مقاالت می توانند  -

 پذیرش مقاله مورد قبول نیست و مقاله حتما باید چاپ شده باشد. -

 

 جدول ضرایب مقاالت جهت محاسبه ضریب تاثیر پایان نامه

 رتبه مجله
ISI WOS 

(JCR) 

Q1 

ISI WOS 

(JCR) 

Q2 

ISI WOS 

(JCR) 

Q3 , Q4 

ISI WOS 

Emerging 

(ESCI) 

Scopus Pubmed وزارتین 

 1 2/1 2/1 2/1 3/1 5/1 2 ضریب
 

 جدول تشویقی  ضریب تاثیر پایان نامه

 ضریب تاثیر پایان نامه
ضریب حق التدریس افزایش 

 پایان نامه

افزایش تعداد راهنمایی رساله 

 دکتری

افزایش تعداد راهنمایی پایان 

 نامه ارشد

29/0 – 2/0 10% 1 1 

49/0 – 3/0 15% 1 2 

74/0 – 5/0 20% 2 2 

1– 75/0 25% 2 3 

 3 3 %30 1باالتر از 
مایی است افزایش تعداد راهنمایی رساله دکتری و پایان نامه ارشد در توزیع پایان نامه ها در گروه آموزشی بوده و با رعایت سقف مجاز ظرفیت راهن

 )سقف راهنمایی افزایش نمی یابد(
 

 

 



 

 

 Q1 (JCR  )ISI WOSمقاالت چاپ شده در مجالت  ب:

مستخرج از پایان نامه دکتری،  Q1 (JCR  )ISI WOS در مجالت میالدی مقاالت چاپ شده 2020-2019در بازه زمانی  همکارانی که 

برای مدت یک سال از ضرائب  باشند بخشنامه های پژوهشیرعایت  بامقاله  مسئول مصوب داشته باشند و نویسنده یارشد و یا طرح پژوهش

 می شوند.زیر بهره مند مطابق جدول تشویقی 

 

 )بازای هر مقاله(  Q1 (JCR  )ISI WOSجدول تشویقی مقاالت چاپ شده در مجالت 

 منبع مقاله
مقاله مستخرج از پایان نامه 

 ارشد
 مقاله مستخرج از رساله دکتری

مقاله مستخرج از طرح پژوهشی 

 مصوب

 %4 %4 %8 حق جذبمیزان افزایش 

 

هان )خوراسگان( باشد )نویسنده ( یکی از نویسندگان دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفمقاله که وابستگی سازمانی ) آدرس در سایر موارد

 در نظر گرفته می شود. %3بازای هر مقاله  جذبول نباشد( و سایر نویسندگان خارج از دانشگاه باشند افزایش حق ئمس

ضریب افزایش حق  %4که با همکاری محققین بین المللی )خارج از کشور( بنام دانشگاه چاپ شده باشد بازای هر مقاله  Q1در مقاالت 

 در نظر گرفته می شود. جذب

رعایت  چاپ کند یک رساله دکتری بادر یک سال  میالدی  مسئولبه عنوان نویسنده  Q1دو مقاله  حداقلعضو هیات علمی در صورتیکه 

 راهنمایی اضافه می شود. سقف ظرفیت

 

 SCOPUSتعداد ارجاعات به مقاله در پایگاه ج: 

بمدت یک  ضرائب تشویقی Scopusپایگاه  در مسئولتعداد ارجاعات به هر مقاله به عنوان نویسنده مطابق جدول زیر متناسب با همکاران 

 .بهره مند می شوند سال

 
 SCOPUSمقاله در پایگاه هر جدول تشویقی تعداد ارجاعات به 

 جذبحق میزان افزایش  SCOPUSمقاله در پایگاه  هر تعداد ارجاعات به

 %20 به باال 100

50-99 10% 

30-49 5% 

 

 ثبت اختراعد: 

 بهره مندبمدت یک سال از ضرائب تشویقی هایی که منجر به ثبت اختراع بنام دانشگاه شود مطابق جدول زیر  نامه راهنمای پایان اتیداس

 نون باشد. ک تا 1397ثبت اختراعات باید در بازه زمانی  می شوند. 

 
 )بازای هر ثبت اختراع( جدول تشویقی ثبت اختراع

 بین المللیثبت اختراع  ثبت اختراع داخلی نوع ثبت اختراع

 %30 %10 جذب حقمیزان افزایش 

 

  




