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 مقدمه

و پیشرفت کشورها انجام تحقیقات و پژوهش در آن است. تحقیق و پژوهش در یک سازمان یکی از ابزارهای مهم توسعه 

دب نووان یک راهبرد و حل متئله دی گردد که صررفا  به نووان یک تکلی  نرریتر ه نشردبل بلکه بهزمانی مؤثر تلقی می

های تعری  شدب و نظام مود باشد. از همین روی تواند مؤثر واقع گردد که مب وی بر مکانیزمشود. انجام تحقیقات زمانی می

های را تعری  تا های پژوهشی شان یک سلتله اصول و اس راتژیمود شردن فعاییتاسرت که هر سرازمان به موظور نظام

 ن سازمان بر مبوای آن اصول انجام گردد. تحقیقات آ

مؤسرتره تحلیلات نایی اواجه نبدایله انلاری به موظور بهبود تدریو و تحقیق که یکی از اهداا اس راتژیک شان به 

 هایایمللی و ارتقاء کمی و کیفی مقایات، طرحهای ملی و بینهای تحقیقی در نرصرررهرود برای انجام فعاییتشرررمرار می

گران ی محققان این نهاد، طرزایعمل زیر را به ااطر تشررویق و قدردانی از پژوهشهای مو شررر شرردبک ابپژوهشرری و 

موظور حل های پژوهشررری را بهایمللی نمودب، طرحارجمودی که اقدام به چاپ مقایات نلمی در مجلات مع بر داالی و بین

گذارد، تا ی اجراء میرسراند به مولهبه چاپ میرا نهای درسری و ممد درسری و یا نظایر آیک مترئله اراهه و یا ک اب

 شمار آید. گامی کوچک در حمایت از پژوهشرران گرامی به

های پژوهشررری، طی مراحل نوشررر ن ک اب و طرز ایعمرل نحوب انارای پادام محققان، چرونری طی مراحل طرح در این

ایمللی اشررارب شرردب اسررت که محققان بر مبوای آن ب وانود های داالی و بینهای پژوهشرری و نیز مشرر لررات  ورنالمقایه

 های شان را با دیررمی کامل انجام دهود. تحقیقات و پژوهش

  

گیرد که ی تعلق میهای چاپ شرردبهای پژوهشرری و ک ابی مقایات، طرحبه نویتررودبایعمل طرز این هایپادام :9مادب 

  باشد.  ی یوگوی آنیا دربردارندب نبدایله انلاریمؤسته تحلیلات نایی اواجه معرا نام کامل 

گردد که در مجلات داالی و اارجی با های پژوهشررری در صرررورتی متررر حق پادام می: مقایات، ک اب و طرح2مرادب 

پذیرم مقایه قابل دسرر رب باشررد، صرررا دریافت گواهی( PDFی آن چاپ و یا در قایب فایل )مشرر لررات زیر مقایه

(Accept)  .برای دریافت مبایغ تشویقی کافی نیتت 

 ل، افغانت انهرات، مؤسته تحلیلات نایی اواجه نبدایله انلاریدر مقایات فارسی:  (9)

 در شواسه ک ابل  مؤسته تحلیلات نایی اواجه نبدایله انلاریدر ک اب: ذکر نام  (2)

 لمؤسته تحلیلات نایی اواجه نبدایله انلاریهای پژوهشی: ذکر نام در طرح (3)

 ,Khaja Abdullah Ansari Institute of Higher Education, Heratدر مقایات به زبان اارجی:  (4)

Afghanistan 
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گردد که از تاریخ چاپ آن یک سرال بیشرر ر نرذش ه باشد و یا چاپ : اناای پادام شرامل ک اب و مقایاتی می9تبلررب 

 ک اب آن تکراری نباشد. 

، 9های شماربگردد که فرمشدب زمانی پرداات میهای معینهای تحقیقی بر حتب جدولپادام مقایه، ک اب و طرح :2مادب 

 تکمیل و اراهه شدب باشد.  4و شمارب 3، شمارب2شمارب

( قابل دسر رسی PDFایمللی چاپ و یا در سرای ی به صرورت )پادام مقایاتی که در نشرریات مع بر داالی و بین :3 مادب

 گردد: ار میباشد از ام یازات زیر براورد

افغانی بر پایه معام ماهوار نویتودب  9011ایمللی واجد شررای  مادب اول این طرز ایعمل مبلغ ازای هر مقایه بیندر  (9)

شرررود. اما برای دانشرررجویان که معام ثابت ندارند بر طبق جدویی که در زیر آوردب شررردب ام یاز تعلق افزودب می

 گیرد. می

افغانی، برای  011مبلغ ، برای نویترررودب سررروم افغانی 9111 مبلغایمللی به زبان بین مقایهدوم  نویترررودگان برای (2)

ماهوار هر  ی معامگیرد که بر پایهافغانی تعلق می 211مبلغ  پوجمبرای نویتررودب افغانی و  301نویتررودب چهارم 

 گردد. اضافه می کدام

افغانی بر پایه معام ماهوار نویتودب افزودب  411مبلغ گردد ی که در مجلات مع بر داالی چاپ میدر ازای هر مقایه (3)

 گردد. می

افغانی، برای نویتودب  901افغانی، برای نویتودب سوم  211های مع بر داالی مبلغ ترودگان دوم مقایه مجلهبرای نوی (4)

 شود. افغانی در هر ماب بر پایه معام ماهوار وی افزودب می 00 مبلغ افغانی و برای نویتودب پوجم 911چهارم مبلغ 

ی دانشجوی این دانشراب باشد در آن صورت به نامهی چاپ شردب )در مجلات داالی( مت  ر  از پایانهرگاب مقایه (0)

 گردد. صورت ماهوار اضافه میافغانی به 411افغانی و بر روی پایه معام اس اد هم مبلغ  3111دانشجو مبلغ 

 9ایمللی باشرد در آن صرورت به دانشجو مبلغی که در جدول شمارب در مجلات مع بر بینی چاپ شردب هرگاب مقایه (6)

افغانی معام ماهوار بر  011افغانی روی پایه معام ماهوار و برای اس اد دوم  011آمدب تعلق گرف ه و به اس اد اول 

 پایه معام آنها افزودب اواهود شد. 

که دانشرجوی دانشراب اواجه نبدایله انلاری باشد از ی مقایه کارمود و اسر اد نباشرد در صرورتینویترودبهرگاب  (0)

ام یاز کامل جدول شرمارب یک و در صرورتی که دانشجوی اواجه نبدایله انلاری نباشد نل  از ام یازات زیر به 

 گیرد. وی تعلق می
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 مقایات ازیجدول مربوط به ام  (9دول شمارب )ج

 از مقایهیام  ایودکوبر اساب  مجله نوع

ISI, JCR, ISC, SCOPUS 20 پوج برابر +*IF 

 & Q1و  2نلوم طبیعی و نلوم انتانی دارای رنکیوگ بایای  هانامهنمایهتمام شردب در  ایودکو

Q2 

20 

 Q3 90طور و همین 9دارای ریوکیوگ بایای  یهانامهنمایهشدب در  ایودکو

 Q4 91طور و همین 9دارای ریوکیوگ زیر  یت لل هایسایت سایرشدب در  ایودکو

 Q4 0تر از با درصد ضعف  Qطور از نونی همین یاز نوع کاغذ ینشدب اارج ایودکو

انم از دانشراب  کیایک رون ای یاز نوع کاغذ ینشردب داال ایودکو هاییپژوهشر رررر ینلمتمام 

 هاغایب و سایر دانشراب

0 

* Impact Factor 
ی ( مقایهIFکه )گیرد. در صورتیصورت می Q4و  یک (1-0) یا  (IFهای بایا صرفا  در ازای مقایات زیر )تشویق (0)

افغانی بر میزان تشویقی هر  411 به مبلغ  Q( یا IF، در برابر هر )باشد Q4 تر ازپایین ندد یک یاچاپ شدب بایاتر از 

 شود. نویتودب بر پایه معام ماهوار وی افزودب می

 ISI, JCR, ISC, SCOPUSهای نامهای أیی  مقایات در نمایهحق -3جدول 
 

 
IF ≥ 

10 
 

5 ≤ IF < 

10 

4 ≤ IF < 

5 

3 ≤ IF 

< 4 

2 ≤ IF < 

3 

1 ≤ IF < 

2 

IF < 

1 

IF < - 

1 (0-1) 
IF مجله 

3111 2011 2111 9011 9211 9111 011 011 

هزیوه چاپ مقایه کمک

اساب  )بر دیار به

زمان  در قیمت روز

 چاپ(

 

 نویتودب مت حق پادام اویش اواهود شد:ر یدر صورت اراهه مت ودات ز: 4مادب 

می ه تحقیقات ی کنلمی دیپارتموت، تلویر ملوبه کمی ه تحقیقات دانشکدب، تلویر ملوبه یر ملوبه شورایتلو (9)

 آدربی چاپ شدب و یا های تحقیقاتی که در شورای نلمی به تلویب رسیدب است به همراب مقایهمرکزی یا طرح

 در سایت مجلهل آن ایک رونیک
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 و موسته نام رک)با ذ کمش ر اراهه پروپوزال ،(موستهن مقام یبایاتر ی)با امضا و قرارداد نامهموافقتر یتلو (2)

( آن در مجلات با PDFکمی ه مرکزی تحقیقات و اراهه تلویر مقایه چاپ شدب یا )ر ملوبه یتلوو  اران طرح(کهم

 ذکر آدرب ایک رونیک آن. 

 :هتتضواب  و شرای  ذیل توس  نویتودگان مح رم مقایات ضروری  رنایت: 0مادب 

 مادب سوم این طرز بر اسابتحقیقات مؤسته کمی ه پادام،  دریافت برای نویترودگان از یک هر دراواسرتپو از  (9)

  ایعمل میزان تشویقی هر یک از نویتودگان را مش ص و به معاونت اداری ر مایی انلام اواهد کرد. 

باشد، در میگردد از تاریخ چاپ یا قابل دس رب شدن آن در سایت پاداشری که بر معام ماهوار نویترودب افزودب می (2)

نباشررد از زمان اراهه دراواسررت به کمی ه تحقیقات قابل که زمان چاپ و یا قابل دسرر رب شرردن آن واضرر  صرورتی

 باشد. محاسبه می

ی  هتواند از کمیباشد. بدین موظور نویتودب میایمللی نیازمود هزیوه میهای بینکه چاپ مقایات در مجلهاز آنجاهی :6مادب 

طرا  ( وی از سوی کمی ه تأیید و ازنباشددایر بیش ر  011که از )تحقیقات مرکزی دراواست نمایود تا مبلغ پیشوهادی 

افغانی از حتاب  2111معاونت مایی پرداات گرددل مبلغ پرداات شدب تشویقی بعد از اویین تشویقی در هر ماب مبلغ 

 گردد.نویتودب میزان مبلغ دریافت شدب کتر و به حتاب معاونت مایی بر می

 گردد. گردد مانع پرداات مبایغ تشویقی وی نمیکتر میکه به صورت ماهوار از حتاب نویتودب تبلرب: مبلغی

رود. بر اساب هر طبقه در حقیقت برای رتبه بودی مجلات اسکوپوب به شمار می  Quartile Scoreیا  Qنمرب : 0مادب 

 Quartile گیرد. در حقیقتبه آنها تعلق می Q4 تا Q1 در آن قرار دارند ام یازی بین مجلاتکه   category  یا

Scores ام یاز نملکردی هرمجله در category داش ن نمرب بین رود.اود به شمار می Q1 تا Q4  حاکی از ارزم ااص

 شود. که پادام آن به این شکل محاسبه می آن مجله است

Q1  : درصد صدر یک طبقه یا 20نشان دهودب این است که مجله جزء category  افغانی بر  0333که به آن  قرار دارد

  گردد. میافزون پایه معام نویتودب 

Q2  : درصد یک 01تا  20نشان دهودب این است که مجله از یحاظ رتبه جزء طبقه میانی یعوی بین category  قرار دارد 

  گردد. می افزونافغانی بر پایه معام نویتودب  0033که برای آن 

 Q3  : درصد یک 00تا  01نشان دهودب این است که مجله از یحاظ رتبه جزء طبقه میانه به سمت پایین یعوی بین 

category   گردد. میافزون افغانی بر پایه معام نویتودب  0333که به آن  قرار دارد  

Q4  : درصد ان هایی یک 20نشان دهودب این است که مجله از یحاظ رتبه جزء طبقه پایین یعوی جزء category   قرار

  گردد. افغانی بر پایه معام نویتودب افزون می 1033که به آن  دارد

 :ایمللیبین (Text) هایم ون در فللیک تأیی مربوط به  پادام :0مادب  

https://isipaper.org/section/4/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A7%D8%AA
https://isipaper.org/section/4/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A7%D8%AA
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افغانی بر پایه معام ماهوار  9011مبلغ  ( باشود ب مرجعک) ایمللیبین Textاز  فللیکی  ؤکه م نلمیهیئتبه انضای 

 گردد.وی اضافه می

 :ایمللیبین Textمربوط به ارجاع به مقایه فرد در پادام  :1مادب 

بر پایه معام افغانی  311ی وی مبلغ انضای هیئت نلمی دانشراب و مقایه ایمللبین Textک ب ازای هر رفرنو در به 

 گردد. ماهوار نویتودب افزون می

 :یا ترجمه ک اب تأیی یق مربوط به تشو :91مادب 

نشر یاف ه  یچاپ ک اب از سوی کمی ه تحقیقات دانشکدب و کمی ه مرکزی تحقیقات مورد تأیید قرار گرف ه و اجازب (9)

 باشد.

های هر سار نباید از یک سانت بیش ر باشد و تعداد هر باشد که فاصلهمی 94و حداکثر آن  93فونت حداقل ک اب  (2)

 سار کم ر باشد.  24سار در یک ک اب نباید از 

رم پرداات یفین مح ؤزیر به م صورتبهتشویقی  پادام، پوهو ونچاپ ک ب مو شرب  هایهزیوهکلیه  بر پردااتنلاوب  (3)

 :اواهد شد

 و درجه تحلیل نویتودب مبلغ تشویقی نظر به رتبه نلمی (:4جدول شمارب )

 /درجه تحلیلنلمی رتبه
 مبلغ تشویق برای

 (افغانی) ک اب هر صفحه ترجمه

 مبلغ تشویق برای

 (افغانی)ک اب  تأیی هر صفحه 

 01  30 پوهیایی )ییتانو(

 01 01 پوهویار )ماس ر(

 11 01 )دک را( پوهومل

 991 11 پوهودوی

 931 991 پوهووال

 901 931 پوهاند

ق مااب رسدمیبه چاپ  مؤسته دانشجویانو  کارمودان ،نلمیهیئتانضاء  یش ل هایهزیوهه با ک هاییک اببه  :9 تبلرب

 :گیردمیتعلق  یقیر و بر طبق جدول ارتقاء مبلغ تشویز یبا بودها

تعلق م واسررب به تعداد صررفحات آن فوق  یقیوه تشررویهز %911باشررد کمی ه نلرراب  کریکویم اب ماابق با کای : اگر 

 .گیردمی

 گیرد.تعلق میم واسب به تعداد صفحات آن فوق  یقیوه تشویهز %01باشد  سیکادرکم اب کب: اگر 
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م واسب به فوق  یقیوه تشویهز %01 مرکزی تحقیقاتکمی ه ص یر موارد باشد با تش یساو مرتب  با  ی اب نمومک : اگر 

 گیرد.میتعلق تعداد صفحات آن 

مؤسرته تحلیلات نایی اواجه بودب و نام و آرم که دارای ملروبه کمی ه تحقیقات  هاآنکه ک اب  مؤیفیویبه : 2تبلررب 

به سق   %21نویتودب باشد  چوین حداقل یک درصد مراجع ن یجه تحقیقاتاست، هم قیدشردبروی جلد  نبدایله انلراری

  مبایغ فوق افزودب اواهد شد.

مقایه،  یپک اب به همراب کا یهر مقایه  یرا برا یقیافت پادام تشررویم درد فوریبا هاک ابا یتررودگان مقایات ینو :99مادب 

کمی ه ریاست اود را به  شدبچاپ اب کا سه نت ه از یجلد مجله(،  و رویمشر لرات مجله )صرفحه مشر لرات  یپک

  وود.کاراهه پوهو ون جوانب االاقی در تحقیقات نلمی 

 :مؤستهکمی ه تحقیقات ملوب  تحقیقیتشویق و حمایت از ثبت اا راع و اک شاا مو ج از طرح  :92مادب 

 مؤستهل نلمی معاونت تحقیقات و معاونتاز طرا  تقدیرنامهاناای  (9)

به هر اا راع یا اک شررراا کمی ه مرکزی تحقیقات با نظر  ( افغانیهزارپوجاب) 01111 تا سرررق  پرادامپرداارت  (2)

 .شدبثبت

ی ه کمو  مؤسرتره تحلریلات نایی اواجه نبدایله انلارید نام ی شراا نلاوب بر نام محقق باکا ایدر ثبت اا راع  (3)

 .گرددد یز قین تحقیقات

مراجع د یاهو ت صورت گرف ه است افغانت انن بار در یاوی یه اا راع براکود ک تاهیدد یاادارب ثبت اا راع مرکزی ب (4)

 .است موردنیاز مربوطه

 دب باشد.یرس تاهیدبه  ایمللیبیند در مراجع مع بر یبا یاا راع اارجثبت  (0)

جود و کهدرصورتیفرد م قاضی دریافت پادام قابل پرداات است.  حتراببهواریز  صرورتبهمبلغ پادام توها  :93مادب 

به یک مقایه، یازم است مراتب ظرا حداکثر یک هف ه پو از  یاف هت لیصدر مورد پادام  ات اذشدبان راض به تلمیم 

 ارسال گردد. کمی ه جوانب االاقی در تحقیقات نلمی به  موردنیازک بی و به همراب مت ودات  صورتبهابلاغ 

 . نحوب مش ص کردن ریوکیوگ و درجه بودی مجله10مادب 

 ، قرار زیر است:شودنمایه می ( Scimagojr - SJRب )که در پایرا Scopus برای مجلات Q بدست آوردنای . 

 ان  اب شود.   Journal Rankingسپو  شدب،  Scimagojr.comاب دا وارد سایت  .9

 .مش ص شود  Subject categoryاب دا قتمت  ، Scimagoها در   Qجهت بدست آوردن .2

 .شوددر همین صفحه سال هم مش ص   Yearهم مدنظر بود در قتمت  اگر محدودب سال .3

 کلیک شود.   Refreshسپو روی گزیوه  .4
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  Q4 تا  Q1ها به ترتیب از   Qها یا در این قتمت ییت ی از مجلات موضوع مورد نظر به تفکیک چارک .0

 .شودمشاهدب می

 .مش ص شدب است  SJRدر قتمت   Qنبارت  .6

 شوند، قرار زیر اند:نمایه می (Journal citation Report - JCR) که در پایراب ISI برای مجلات Q بدست آوردنب. 

در قتمت   JCRدر صفحه   journal citation Reportاز تب   Web of Knowledgeدر پایراب  .9

Journal by Rank  ها را مشاهدب نمودوان به دو شکل چارکتمی. 

 ود. شکلیک  باز شدب مجددا  Q سپوو  شودکلیک   Jif Quartileقتمت چپ صفحه  برای مشاهدب چارک کلی، .2

3.  Q1 تا Q4 صورت جدا مش ص نمودهب توان با هم یارا می. 

 .شودکلیک   Select categoryروی گزیوه  صورت موضونی باید اولهب  Qجهت بدست آوردن  .4

 شود.کلیک   Submitبت ه شود، بعد از آن روی گزیوه   Categoryپوجرب  سپو موضوع مورد نظر ان  اب و .0

 .شود کلیک  Jif Quartileموضوع مورد نظر، بر گزیوه  پو از مشاهدب مجلات با  .6

 د تا ریوکیوگ آن مش ص شود. را ان  اب نمو  Qتوان در این قتمت هم می .0

 

مادب  92پژوهشی مؤسته تحلیلات نایی اواجه نبدایله انلاری طی  هایطرز ایعمل نحوب اناای پادام فعاییت

 طی پروتکل شمارب )     ( مورد تأیید قرار گرفت. 9311مورخ  /  /تبلرب و چهار جدول تهیه گردیدب که در جلته  93و 

فرم تهیه  0مادب و یک تبلرب و  0های نلمی طی کوفرانوها و دس ورایعمل اش راک و اراهه مقایات در همایش

طی پروتکل شمارب )      ( مورد  9311گردیدب و در جلته کمی ه جوانب االاقی در تحقیقات نلمی پوهو ون مورخ    /    /

 تأیید قرار گرفت. 
 


