
252253 آيين نامه ها و دستور العمل های پژوهش و فناوری دانشگاه تهرانآيين نامه ها و دستور العمل های پژوهش و فناوری دانشگاه تهران

آيين نامه تشويق پديد آورندگان آثار پژوهشي بين المللي دانشگاه تهران

هدف :
به  منظور ترغيب اعضای هيئت علمی دانشگاه تهران به پديد آوردن آثار پژوهشي بين المللي معتبر به شرح 
مندرج در اين آيين نامه، پديد آورندگان اين آثار پژوهشي توسط معاونت پژوهشی دانشگاه مورد تشويق قرار 
خواهند گرفت.ضمنًا آثار پژوهشي كارشناسان دانشگاه كه در نتيجه همكاري با اعضاي هيئت علمي حاصل 

شده است، تا حداكثر 3 اثر در سال مشمول اين آيين نامه قرار مي گيرند.

ماده 1- آثار پژوهشي بين المللي که در اين آيين نامه مورد تشويق قرار مي گيرند عبارتند از:
ISI ) Web of Science.(   1-1- مقاالت چاپ شده در نشريات معتبر بين المللي و داراي نمايه

1-2- كتاب هاي چاپ شده توسط ناشرين معتبر بين المللي از جمله :
Elsevier, Springer, John Wiley, Taylor & Francis, Black Well, McGraw Hill, Routledg, Oxford

و ساير ناشرين بين المللي مورد تاييد كميسيون بررسی آثار پژوهشی بين المللی حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه.
1-3- اختراعات و ابداعات )patent( ثبت شده بين المللي.

1-4- فصلي از كتاب چاپ شده توسط ناشرين معتبر بين المللي.)براساس بند 2-1(
1-5- آثار هنري و يافته هاي علمي ارائه شده در سطح جهان و داراي گواهي از مراجع علمی معتبر بين المللي.

ماده 2- شرايط پذيرش آثار پژوهشي بين المللي:
2-1- نام دانشگاه تهران بصورت صحيح )University of Tehran( به  عنوان محل اشتغال )affiliation( صاحب 
 )Tehran university :اثر در آثار پژوهشي درج شده باشد و درغير اينصورت )از جمله ذكر نام دانشگاه بصورت
 ut.ac.ir مشمول اين آيين نامه قرار نخواهد گرفت . ضمنا در صورت ارائه آدرس الكترونيكي، ذكر آدرس

الزامي است و درغيراينصورت امتيازي به آن تعلق نمي گيرد.
 2-2- از تاريخ انتشار يا ثبت آثار پژوهشي بيش از 2 سال نگذشته باشد.

ماده 3- مدارک مورد نياز براي بررسي آثار پژوهشي:
3-1- ارائه تصوير مقاله كامل يا كتاب چاپ شده توسط ناشرين معتبر بين المللي،  مدارك و مستندات ثبت بين 

المللي آثار پژوهشی و يافته هاي علمي.
.ISI )Web of Science( 3-2- ارائه تصوير ايندكس مقاله،  مستخرج از

researcharticle@ut.ac.ir مقاله چاپ شده به آدرس الكترونيكي PDF 3-3- ارسال
3-4- ثبت اطالعات آثار پژوهشي بين المللي در سامانه مديريت اطالعات پژوهش و فناوري. 

ماده 4- ضوابط پاداش:
4-1- ضريب امتياز هر يك از پديد آورندگان آثار پژوهشي با توجه به تعداد مولفين و  همكاران، از ابتداي سال 
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2013 براساس آيين نامه ارتقاء )طبق جدول زير( محاسبه خواهد شد.

تعدادهمكاران

با احتساب 
مولف اصلی

(نفر(

مجموع 
ضرایب

       سهم هر نفر از امتیاز بر مبناى امتیاز اولیه
اول             دوم           سوم          چهارم           پنجم

1%100%100
2%150%60      %90
3%180%50          %50      %80
4%190%40          %40          %40      %70
5%180%30           %30          %30          %30      %60

50%                 25%  ≤175%6 و باالتر

1/25  ×  X  =  امتیاز                              
N-1

                                              
  X= امتیاز مقاله   N=تعداد مولفین                          

  
4-2- ميزان پاداش به ازاء ضريب امتياز نهائي برابر با يك برای هر اثر، تا چهارميليون ريال است كه اين مبلغ 
در آغاز هرسال با پيشنهاد كميسيون بررسي آثار پژوهشي بين المللي )موضوع ماده 5 اين آيين نامه( و تصويب 

هيئت رئيسه دانشگاه تهران قابل تغيير می باشد.
4-3- درصورتی كه پديد آورنده )مولف( اّول اثر، دانشجوی دانشگاه تهران )مشروط به ذكر صرفًا نام دانشگاه 
تهران به عنوان آدرس او در اثر( و پديد آورنده )مولف( دّوم عضو هيات علمی دانشگاه تهران باشد، امتياز نفر 

اول به عضو هيئت علمي )نفر دوم( تعلق مي گيرد.
تبصره 1: در صورتي كه استادان راهنما دانشجو در مقاله )يا اثر( دو نفر از اعضای هيئت علمي دانشگاه تهران 

باشند و نامشان بعد از نام دانشجو آمده باشد، ميانگين امتياز نفر اول و دوم به هريك تعلق مي گيرد. 
 )Corresponding author) 4-4 – درصورتيكه نويسنده اول مقاله عضو هيئت علمي دانشگاه نباشد و نويسنده مسئول

عضو هيئت علمي دانشگاه باشد، امتياز نفر اول به نويسنده مسئول تعلق مي گيرد.
4-5- به مقاالت اعضاي هيئت علمي جديد االستخدام كه بصورت 100درصد مستخرج از رساله عضو هيئت 

علمي باشد پاداشی تعلق نمي گيرد.
4-6- اعضاي هيئت علمي وابسته دانشگاه تهران كه با آدرس دانشگاه تهران به عنوان آدرس اول خود 

اقدام به چاپ آثار پژوهشي بين المللي نمايند، مشمول دريافت پاداش هاي اين آيين نامه مي شوند .
4-7- دانشجويان از زمان شروع به تحصيل در دانشگاه تهران در هر مقطع تحصيلي، فقط درصورتي مجاز به 
ارائه مقاله )يا اثر( با ذكر نام و آدرس دانشگاه تهران مي باشندكه نام استاد )استادان( راهنما از دانشگاه تهران 
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نيز به عنوان مولف )پديد آورنده اثر( ذكرشده باشد.
4-8- به آثاری كه نام دانشگاه تهران به عنوان آدرس دوم و به بعد قرار گيرد و آدرس اول يكي از ساير مراكز 

علمي يا موسسات داخل كشور باشد، امتيازی تعلق نخواهد گرفت. 
در صورتي كه آدرس اول يكي از دانشگاه هاي معتبرخارج ازكشور باشد و نام دانشگاه تهران به عنوان آدرس 
دوم ذكر شود، امتياز مربوطه با ضريب 0/5 و در صورتی كه نام دانشگاه تهران  به عنوان آدرس سوم و  بعد از 

آن ذكر شود، امتياز مربوطه با ضريب 0/2 منظور خواهد گرديد.
)full paper( 4-9- امتياز مقاالت منتشر شده به صورت های مختلف غير از مقاله كامل

 Letter، Research note, Technical note، Short communication، Rapid publication، Case report :از قبيل 
و يا هر گونه عنوان ديگری كه مقاله را از حالت يك مقاله كامل خارج نمايد، با ضريب حداكثر تا 0/8 مقاله 

كامل محاسبه خواهد شد.
4-10- امتياز مربوط به مقاالتي كه به صورت هاي Editorial Material, Discussion, Comment چاپ شده 

باشند با ضريب 0/25 مقاله كامل محاسبه خواهد شد.
4-11- ضريب امتياز ساير آثار به شرح زير محاسبه خواهد شد: 

4-11-1- مقاله كامل : ضريب )1( .
4-11-2- كتاب كامل چاپ شده توسط ناشر معتبر بين المللي : ضريب )2( .

4-11-3-- فصلي از كتاب چاپ شده توسط ناشر معتبر بين المللي : ضريب ) 0/8(0
4-11-4- ثبت اختراع )Patent( :  ضريب )2(0  

4-11-5- آثار هنري و ساير يافته هاي علمي معتبرهمراه با مدارك و مستندات رسمي: ضريب )2(.
4-11-6- مقاالت مروري به شرط آنكه حداقل20درصد از مراجع مقاله از مولفين مقاله باشد:  ضريب )2(.

4-12- امتياز نهايی هر اثر از ضرب نمودن امتياز مربوط به هر يك از پديد آورندگان در ضريب  متناسب با 
رشته های دانشگاهی به شرح ذيل، محاسبه می شود:
4-12-1 - آثار رشته های علوم انسانی: ضريب )2(.

4-12-2- آثار رشته های علوم اجتماعی و رفتاری: ضريب )1/5(.
4-12-3 - آثار رشته های هنر: ضريب) 1/5(.

4-12-4- آثار رشته های علوم پايه: ضريب )1(.
4-12- 5- آثار رشته های فنی و مهندسی: ضريب )1(.

4-12-6 - آثار رشته های كشاورزی و منابع طبيعی: ضريب)1(.
4-12-7- آثار رشته های دامپزشكی: ضريب )1(. 

تبصره 1: ضريب متناسب با محل چاپ مقاالت از ابتداي سال 2013 )صرفًا در مورد مقاالت(، به شرح ذيل، 
جايگزين ضرايب بند 4-12 مي باشد:

الف: مقاالت چاپ شده در مجالت داراي نمايه علوم )Science(: ضريب )1(.
ب: مقاالت چاپ شده درمجالت داراي نمايه علوم اجتماعي )Social Science(: ضريب )2(.
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ج: مقاالت چاپ شده در مجالت داراي نمايه علوم انساني وهنر )Art& Humanity science(: ضريب )3(.
تبصره 2: از ابتداي سال 2013، ضريب قابل احتساب براي كليه پديدآورندگان آثار، مستقل از رشته تخصصي 

ايشان مي باشد. 
تبصره 3: مقاالت رشته های فني مهندسي، علوم تجربی، كشاورزی و منابع طبيعی و دامپزشكی كه در مدت 
5 سال )از زمان انتشار( داراي حداقل 20 استناد بين المللي و همچنين مقاالت ساير رشته ها كه در همين مدت  

داراي حداقل10 استناد بين المللي باشند، مشمول تشويق مجدد قرار مي گيرند.

  1+)0/1× n( تبصره 4: امتياز آثار مشترك با مراكز علمی كشورهای ديگر، عالوه بر موارد فوق، در ضريب
نيز ضرب می شود كه n تعداد كشورهای مختلف خارجی ذكر شده در آدرس مولفين با محل اشتغال غير از 

دانشگاه تهران می باشد.

تبصره 5: در مورد مقاالت دانشكده رياضي پرديس علوم دانشگاه تهران، چنانچه نام مؤلفين بر حسب حروف 
الفبا باشد امتياز به صورت مساوي و در غير اينصورت امتياز براساس جدول ماده 4 آئين نامه حاضر محاسبه 

خواهد شد.

تعلق        2 خوداستنادي ضريب  از  غير  به   )Highly Cited papers( پراستناد  مقاالت  درمورد   :6 تبصره 
مي گيرد.

ماده 5 – مرجع تعيين ضرايب امتياز:
ضرايب امتياز هر يك از آثار پژوهشي بين المللي توسط كميسيون بررسی آثار پژوهشی بين المللي دانشگاه 

تهران با تركيب زير تعيين مي شود. 
الف- معاون پژوهشی دانشگاه )رئيس كميسيون(.

ب- مدير كل برنامه ريزي و نظارت پژوهشي دانشگاه )دبير كميسيون(.
ج- مديركل خدمات پژوهشي و انتشارات دانشگاه. 

د- شش نفر از محققين دانشگاه ) با مرتبه علمي استاد يا دانشيار( با معرفي كميسيون هاي 6 گانه تخصصي 
دانشگاه.

ه- مدير كل برنامه ريزي و همكاري هاي بين المللي دانشگاه تهران

ماده 6: تفسير مفاد آيين نامه حاضر و اتخاذ تصميم در موارد خاص و پيش بينی نشده، به عهده كميسيون 
معرفی شده در ماده 5 می باشد.  

اين آيين نامه در 6 ماده ، 23بند و 7 تبصره كه در تاريخ 1392/06/16 مورد تأئيد كميسيون بررسي آثار پژوهشي 
بين المللي دانشگاه تهران قرار گرفته است، در تاريخ 1392/07/15  به تصويب هيئت منتخب شورای دانشگاه 

تهران رسيد و از اين تاريخ قابل اجرا مي باشد.
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