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باسمه تعالی
دستورالعمل ارزیابی مقاالت کارکنان دیوان محاسبات کشور
بر اساس مفاد بخشنامه شماره  802/103669مورخ  1381/6/9سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
که در راستای تصویبنامه شماره /4169ت25703هـ مورخ  1381/05/23هيأت وزیران صادر شده است ،مقاله
چاپ شده در نشریات تخصصي داخلي و خارجي به عنوان یکي از عوامل امتياز آور برای ارتقاء به سطوح کارشناس
ارشد ،کارشناس خبره و کارشناس عالي در نظر گرفته شده است .این دستورالعمل با هدف تبيين مقررات الزم
برای ارزیابي و امتيازدهي به مقالههای ارائه شده توسط کارکنان دیوان محاسبات کشور تهيه شده است.
ماده  -1تعاریف

الف -پایگاه ) Web of science (WOSاین پایگاه که توسط تامسون رویترز ارائه شده است،
مهمترین و اثرگذارترین نشریات علمي جهان را شامل ميشود.
ب) پایگاه  SCOPUSاین پایگاه حاوی مقاالت ،کتابها و خالصه کنفرانسهای علمي است.
پ) نشریات قرار گرفته در دسته  ISI Listedبه نشریاتي اطالق ميگردد که در تامسون رویترز نمایه
سازی شدهاند اما فاقد ضریب تاثير هستند.
ت) نشریه علمی معتبر داخلی :نشریهای است که با رتبه علمي-پژوهشي یا علمي – ترویجي در فهرست
نشریات علمي معتبر اعالمي توسط وزارت علوم ،تحقيقات و فناوری (کميسيون بررسي نشریات علمي کشور) به
عنوان مرجع صالح ارزیابي اعتبار علمي نشریات قرار داشته باشد.
نشریات داخلي علمي تخصصي دیوان محاسبات کشور (پژوهشنامه دیوان ،گزارشهای تحليلي منتشره
توسط مرکز آموزش و برنامهریزی ،دانش حقوق و ماليه و مانند آن) و نشریات علمي تخصصي سازمانهای نظارتي
و حقوقي داخلي همچون سازمان حسابرسي (نشریه حسابرس) و سازمان بازرسي و انجمنهای حرفهای حسابداری



و حسابرسي داخلي همچون انجمن حسابداری ایران ،انجمن حسابداران خبره و انجمن حسابداران رسمي به شرط
درج عنوان «دیوان محاسبات کشور» به عنوان سازمان متبوع نگارنده ،نيز نشریه علمي معتبر محسوب ميشوند.
ث) مقاله علمی -پژوهشی :مقالهای است که در یکي از نشریات دارای درجه علمي -پژوهشي اعالمي
توسط وزارت علوم ،تحقيقات و فناوری (موضوع بند الف) به چاپ رسيده باشد.
ج) مقاله علمی – ترویجی :مقالهای است که در یکي از نشریات دارای درجه علمي -ترویجي اعالمي
توسط وزارت علوم ،تحقيقات و فناوری به چاپ رسيده باشد.
چ)

نشریه علمی معتبر خارجی :نشریهای است که در ليست سياه نشریات خارجي فاقد اعتبار اعالمي

توسط وزارت علوم ،تحقيقات و فناوری (دفتر سياست گذاری و برنامه ریزی امور پژوهشي) قرار نداشته باشد.
نشریات حرفهای و تخصصي وابسته به سازمانهای بينالمللي و منطقهای همچون اینتوسای ،آسوسای،
اکوسای و مانند آن که دیوان محاسبات کشور در آن عضو ميباشد ،مشروط بر این که مقاله و مجله مورد نظر
ماهيت فني ،حسابرسي و حقوقي داشته و صرفاً نشریه خبری نباشد ،با شرط درج عنوان «دیوان محاسبات کشور»
به عنوان سازمان متبوع نگارنده ،نيز نشریه علمي معتبر خارجي محسوب ميشوند.
ح) کنفرانس علمی معتبر :همایش ،سمينار یا کنفرانس علمي که حسب بررسي دفتر مطالعات و تدوین
استانداردها و دستورالعملها از حيث شاخصهایي همچون موارد زیر و مانند آن به عنوان کنفرانس علمي معتبر
شناخته شود:
 -1برگزار کننده همایش ،انجمن علمي یا مرکز تحقيقاتي یا موسسه حرفهای معتبر در موضوع همایش باشد.
 -2در فهرست حاميان کنفرانس عنوان نهادهای نظارتي و یا وزارتخانه ها و سازمانهای دولتي شناخته شده
کشور قرار داشته باشند.



 -3اعضای کميته علمي برگزار کننده همایش از ميان اعضای هيات علمي دانشگاههای معتبر انتخاب شده
باشند.
 -4همایش دارای پيشينه معتبر با سابقه برگزاری منظم در سنوات گذشته باشد.
ماده  -2شیوه محاسبه امتیازات

الف) امتياز مقالههای منتشره در نشریات به شرح جدول زیر است:
حداکثر امتياز

ردیف

نوع مقاله

1

مقاالت منتشره در نشریات نمایه شده در
پایگاه )Web Of Science (WOS

30

مقاالت منتشره در نشریات علمي تخصصي
2
سازمانهای بينالمللي و منطقهای همانند
30
اینتوسای ،آسوسای و  ...که دیوان در آن
عضو ميباشد.
مقاالت منتشره در نشریات علمي پژوهشي
3
25
معتبر داخلي (فهرست اعالمي توسط وزارت
علوم)
مقاالت منتشره در نشریات علمي تخصصي
4
20
دیوان محاسبات کشور
مقاالت منتشره در نشریات نمایه شده
5
15
توسط پایگاه SCOPUS
6
15
مقاالت منتشره تحت عنوان ISI Listed
مقاالت منتشره در نشریات علمي ترویجي
7
10
و علمي تخصصي داخلي
تبصره ( -)1ارزیابي و امتيازدهي مقاالت پس از احراز اعتبار نشریه و با توجه به ميزان ارتباط نشریه و
مقاله با ماموریتها و وظایف دیوان محاسبات کشور صورت خواهد گرفت.
تبصره ( – )2انتشار مقاله در نشریه مالک دریافت امتياز خواهد بود .ارائه فایل مقاله منتشره به انضمام
گواهي پذیرش اوليه و سایر مستندات تکميلي (تصویر صفحه شناسنامه نشریه) الزامي است.



ب -ارزیابي و امتيازدهي مقالههای ارائه شده در کنفرانسها ،سمينارها و عناوین مشابه پس از احراز
اعتبار و ميزان ارتباط موضوعي با ماموریتها و وظایف دیوان محاسبات کشور ،طبق جدول صفحه بعد صورت
ميگيرد:
نوع کنفرانس

حداکثر امتیاز

داخلي (استاني و ملي)
بينالمللي برگزار شده در داخل
بينالمللي برگزار شده در خارج کشور

4
5
6

حداکثر تعداد مقاله قابل ارزیابی
در هر سال
1

با توجه به شيوه ارائه مقاله ،ضرایب قابل اعمال به امتيازهای موضوع جدول فوق با لحاظ سقف امتياز
مشخص شده به شرح جدول زیر ميباشد:
شیوه ارائه مقاله
ارائه به صورت سخنراني
چاپ در کتاب مجموعه مقالههای کنفرانس... ،
ارائه به صورت پوستر

ضریب
 120درصد
 100درصد
 70درصد

تبصره ( - )1به مقالههایي که با عناویني غير از موارد فوق پذیرش شدهاند ،امتياز تعلق نميگيرد.
تبصره ( – )2در خصوص مقالههای ارائه شده در سمينارها یا کنفرانسهای بينالمللي خارج از کشور،
ميباید مدارک مثبته دال بر شرکت همکار در کنفرانس ارائه گردد.
پ -امتياز مقالههایي که به صورت مشترک توسط دو یا چند نویسنده به نگارش درآمده است ،بر اساس
جدول زیر بين نویسندگان تقسيم ميشود .بدیهيست که هر چند امتياز مقاالت مشترک بر اساس جدول زیر
محاسبه ميشود اما امتياز مربوطه صرفاً به کارکنان دیوان محاسبات کشور تعلق ميگيرد.
تعداد

سهم هر یک از نویسندگان از امتیاز مقاله

نویسندگان

نویسنده اول

2
3
4
5
6

80%
75%
70%
60%
50%

هر یک از دیگر
نویسندگان

50%
40%
35%
30%
(28%در مجموع )%140


مجموع
ضرایب

130%
155%
175%
180%
190%

ماده  -3فرآیند ارسال ،ارزیابی و امتیازدهی به مقالهها

الف -کارکنان دیوان محاسبات کشور ميباید پس از حصول اطمينان از اعتبار نشریه یا کنفرانس علمي
که مقاله خود را در آن منتشر نمودهاند ،با مراجعه به سامانه آثار علمي پژوهشي به آدرس  ،elmi.dmk.irو
پس از ثبت نام و دریافت نام کاربری و کلمه عبور ،نسبت به بارگذاری و ارسال فایل اصلي مقاله منتشره و تصویر
کليه اسناد و مدارک مثبته مرتبط که در این دستورالعمل و سامانه مذکور مشخص شده است ،اقدام نمایند.
ب -دفتر مطالعات و تدوین استانداردها و دستورالعملها با ارزیابي و داوری آثار ارسال شده از حيث اصالت
مقاله ،مالکيت فکری و علمي ،صحت مستندات ارسالي و ميزان اعتبار با ماموریت و وظایف دیوان محاسبات
کشور امتياز ارائهکنندگان مقاله را بر اساس دستورالعمل حاضر مشخص نموده و به ذینفع یا ذینفعان و اداره کل
امور اداری و پشتيباني اعالم مينماید.
پ -در صورت احراز خدشهدار بودن مقاله از نظر ماليکت فکری و معنوی (سرقت علمي ،جعل ،کپي
برداری یا استفاده بدون رفرنسدهي از توليدات علمي دیگران) ،پرونده شخص خاطي برای دو سال مسکوت
خواهد ماند.
ماده  -4رئيس مرکز آموزش و برنامه ریزی به عنوان مقام ناظر ،بر حسن اجرای این دستورالعمل
نظارت مي نماید .در صورت بروز موقعيتهای پيش بيني نشده یا اضطراری ،رئيس مرکز آموزش و برنامهریزی
اعمال نظر مي نمایند.
ماده  -5این آیيننامه در پنج ماده و چهار تبصره در تاریخ  .......به تایيد  ...............رسيده است و
جایگزین کليه مقررات قبلي مربوط ميگردد.



