
 
 
 

                                  
 معاونت پژوهشی دانشگاه تهران

 

 دانشگاه تهران مجالت دستور العمل پرداخت حق الزحمه سردبیری

 

 مقدمه -1ماده 

دانشگاه تهران و نیز تشویق مجالت به ارتقای کیفی و مناسب و با کیفیت در  علمی مجالت انتشاربه منظور حمایت از 

 ۷۹۳۱ضوابط اجرایی بودجه سال  ۸۲در راستای اجرای ماده  دستور العملکسب نمایه های معتبر بین المللی، این 

 .تدوین می شوددر خصوص ارتقاء کیفیت نشریات  دانشگاه

 

 نمایه های مورد نظر -2ماده 

 :می شوند اعتبار و نمایه های زیر دسته بندیمجالت بر اساس 

 نمایهو فاقد کمیسیون برنامه ریزی و ارتقای نشریات علمی دانشگاه مورد تایید  مجالت -۸-۷

 ISC نمایه تحقیقات و فناوری و کسب ,پژوهشی از وزارت علوم -مجالت دارای امتیاز علمی -۸-۸

 Scopusمجالت دارای اعتبار  -۸-۹

 WOSمجالت دارای نمایه  -۸-4

 

 تعیین حق سردبیری -3ماده 

    مجالتی که در کمیسیون برنامه ریزی و ارتقای نشریات علمی دانشگاه مورد تایید قرار برای سردبیر  -۹-۷

  .شودمی یک واحد کسر موظف تدریس برقرار پژوهشی هستند،  -و فاقد اعتبار علمیگرفته  

 ،  ISC نمایه دارایتحقیقات و فناوری و  ،پژوهشی از وزارت علوم -مجالت دارای امتیاز علمی برای  -۹-۸

  ۱7تا 44امتیاز مجالت با برای و  1ضریب ، براساس فرم امتیازدهی نشریات دانشگاه ۱7امتیاز باالتر از  اب 

 محاسبه  اعتبار تخصیص یافته برای سردبیراناز  /. 5ضریب  ،بر اساس فرم امتیازدهی نشریات دانشگاه 

 .شود می 

تحقیقات و فناوری که بر اساس فرم امتیازدهی  ،پژوهشی از وزارت علوم -مجالت دارای امتیاز علمیبه  : 1تبصره 

و تنها یک واحد کسر موظف تدریس  اختی صورت نخواهد گرفتدپر ،کسب نمایند 44نشریات دانشگاه امتیاز کمتر از 

 .شود برقرار می

 .گیرد تعلق می سردبیراناز اعتبار تخصیص یافته برای  5/1ضریب ، Scopusمجالت دارای اعتبار به   -۹-۹

   1/ 55  ضریب  ،(Emerging Sources Citation Indexشامل مجموعه )  WOSمجالت دارای نمایه به   -۹-4
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 .گیرد تعلق می از اعتبار تخصیص یافته برای سردبیران           

 Science Citation Index Expanded،Socialشامل مجموعه های ) WOSمجالت دارای نمایه به  -۹-7

Sciences Citation Index  وArts & Humanities Citation Index)،  از اعتبار تخصیص یافته برای  2ضریب

 .گیرد تعلق می سردبیران

 

 دانشگاه حق مدیریت معاون پژوهشی (دو دهم )  ۸/4برابر مبلغ اعتبار تخصیص یافته برای سردبیران  : 2تبصره

 . شدبامی  

در صورت . می باشدالکترونیکی در صورت انتشار به موقع مجله به عنوان حق سردبیری مبلغ پرداختی  : 3تبصره

 ،در صورت تاخیر بیشتر از سه ماه. محاسبه خواهد شد 5/4ضریب با  ، حق سردبیریسه ماه تاخیر هر شماره تاانتشار 

 .  گیردت نمی ر، پرداختی صوبا تایید کمیسیون برنامه ریزی و ارتقای نشریات علمی دانشگاه

حق که  در صورتی می باشند و فوق العاده مدیریتی دریافت می نمایند، به سردبیرانی که دارای پست اجرایی :4تبصره 

 . تخصیص داده نمی شوداز میزان فوق العاده مدیریتی پایین تر محسوب شود، مبلغی سردبیری 

 . می باشد ۷/۹/۷۹۳۲الی  ۷/۹/۷۹۳۱ از دستور العملزمان اجرای این  : 5تبصره 

 

به تصویب رسیده  جلسه هئیت رئیسه دانشگاهتبصره در  پنجدر سه ماده و ۸۸/۸/۷۹۳۱ در تاریخ دستور العملاین 

 . است

 


