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 بسمه تعالی

 5998/17 -1: شماره                                                                                               

 21/8/96تاریخ:                                                                                   

                                                                                                       

 طرح تشویق مقاالت امهن ینمتمم آی

منتشر شده  ین نامه وزارت علوم ، مجتمع آموزش عالی اسفراین نیز شیوه نامه تشویق نویسندگان مقاالتبر اساس آی

را جهت  و موسسات آموزشی و پژوهشی هیات امنایی کشور اههبرای دانشگادر نشریات معتبر بین المللی و داخلی 

 تشویق مقاالت مورد استفاده قرار داده است.

 3رابر ب JCR برای محاسبه مبلغ تشویق هر مقاله در مجالت نمایه شده در  96در سال  k مقدار ضریب  :1تبصره 

(k=3.در نظر گرفته شده است ) 

( در k=2) 2برابر  ISCبرای محاسبه مبلغ تشویق هر مقاله در مجالت نمایه شده در  96 در سال kر ا:مقد2تبصره 

 نظر گرفته شده است.

ریال در نظر  1.000.000برابر  و خارجی حداکثر میزان مبلغ تشویق مقاالت برای مقاالت نمایه نشده داخلی :3تبصره 

 آدرسهای نویسنده نیز لحاظ گردد.هم نویسنده و تعداد سگرفته شده است که بایستی 

یستی سهم باشد که باریال می  800.000های ملی و بین المللی برابر  حداکثر مبلغ تشویقی برای کنفرانس:4تبصره 

 نیز لحاظ گردد. نویسنده نویسنده و تعداد آدرس

 .تعیین شد %70تشویقی و امتیاز مقاالت کوتاه مطابق آئین نامه وزارت : 5تبصره 

زش عالی الزم به ذکر است به آن دسته از فعالیت های پژوهشی امتیاز داده می شود که نام مجتمع آمو :6تبصره 

 نام مجتمع باید به صورت یکی از موارد زیر باشد: ده باشد .اسفراین در آن درج ش

 مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین

 Esfarayen University of Technology, Esfarayen, North Khorasan, Iran 

عالی ش آدرس آزمایشگاه مرکزی، مجتمع آموز ،مطالعاتی که از تجهیزات آزمایشگاهی استفاده می شود : 7تبصره 

 .اسفراین در مقاالت ذکر گردد

 Central research laboratory , Esfarayen University of technology 

آردس: 
خراسان شمالی، 
اسفراین، بلوار 

آزادگان، نبش 
ن  میدا

گار: ورمارد.د
058372665

-3تلفن: 39
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 .در مقاله مستخرج از طرح مشترک بین دانشگاه ها عضو هیات علمی باید نویسنده اول یا مسئول باشد:  8 تبصره  

تحت حمایت مالی قرار می گیرد )شامل تشویقی می مقاالت مسخرج از پایان نامه یا تز تنها در صورتی  : 9 تبصره

الزم به ذکر است امتیاز آن در هر صورت جهت ارتقاء  که تاریخ چاپ آن بعد از تاریخ اولین حکم متقاضی باشد. شود(

 در نظر گرفته خواهد شد.

محاسبه می  داوری ارسال می گردد فقط یک بار برای وایز می خورد و مجددمقاالتی که ریداوری امتیاز  : 10 تبصره

 شود.

ک بار به آن نویسنده اول نیز می باشد فقط ی ،امتیاز مربوط به نویسنده مسئول ،امتیازدهی مقاالت در : 11 تبصره

 امتیاز تعلق می گیرد.

به به اعضا هیأت علمی نمی باشند پس از محاس ءی که جزمقرر گردید تشویقی مقاالت به نویسندگان:  12 تبصره

ه جاری ( محاسبه شده قابل پرداخت می باشد. بدیهی است که نحوه ی محاسبات مطابق آیین نام %50میزان نصف ) 

 می باشد.

باشد گروهی در نظر گرفته شود  Category در محاسبه تشویقی مقاالت در صورتیکه که مجله در چند : 13 تبصره

 .کمتر )تشویقی بیشتر( دارد AIF که

 کنفرانس های  تنها به 1397-1396حمایت های مالی کنفرانس ها از ابتدای نیمسال دوم سال تحصیلی  : 14 تبصره

 .تعلق می گیرد ISC نمایه شده در

 

قرار گرفتو از    مورد بازبینی 21/8/96طرح تشویق مقاالت در جلسه شورای پژوهشی در تاریخ  امهین نمتمم آی          

  این تاریخ قابل اجراست.

 تنظیم کنندگان 

 معاونت پژوهشی

 دکتر صدیقه عباسی

 مدیریت پژوهشی

 دکتر محمد حاتمی

 کارشناس پژوهشی

 الهه حسین زاده

آردس: خراسان 
شمالی، اسفراین، 
بلوار آزادگان، 

ن  نبش میدا
گار: ورمارد.د

05837266539 
-3تلفن:

05837266531    
دوق پستی صن

9661998195 
 


